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90 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

16பக்்கங்கள் 1932 - 2022

ல�ோரன்ஸ்  
செல்வநோயகம்

நோட்டில மின் 
துண்டிப்பு நடைமு-
டைப்்படுத்தப்்படும் இககோ�கட்ைததில, 
மின் உ்பகரணஙகள் ்போ்வடைடய 
முடிந்தளவு கட்டுப்்படுததுமோறு

மின் துண்டிப்பு த�ாடர்வம� �விர்க்்க முடியாது

புத்தாக்க மின் உற்பததி அதி்கதார சப்ப க்கதாரல்

உஙகளின் அன்ைோை ்வோழகடகக-
குத ல்தட்வயோை அததியோ்வசியப் 
ச்போருட்களின் ்தட்டுப்்போடு மற்றும் 
விட�்வோசி உயரட்வ நோன் நன்கு 
அறில்வன். எரி்வோயு ்தட்டுப்்போடு அல்த 
ல்போன்று, எரிச்போருள் ்தட்டுப்்போடு 
மற்றும் மின்ச்வட்டு ல்போன்ை பிரச் -
சிடைகடள நோன் நன்கு அறில்வன். 
கைந்த இரண்டு மோ்தஙகளோக ச்போது -
மககள் அனு்பவித்த ்ப� இன்ைலகள் 

குறிததும் நோன் நன்ைோக உணரநதுள்-
லளன். அ்தற்கோக எஙகளோல செயய 
முடிந்த அடைதட்தயும் நோம் செய்தோ-
லும், எஙகள் கட்டுப்்போட்டிற்கு அப் -

்போற்்பட்ை கோரணஙகளிைோல இந்த 
நிட�டம ச்தோைரும் என்்பட்த நோன் 
அறில்வன்.

நோன் செயயும் செயலகளுககு நோன் 
ச்போறுப்ல்பற்கிலைன். ச்போதுமககள் 
அனு்பவிககும் ஒரு சி� சிகக�ோை 
்வோழகடக முடைகளுககு தீரவு கோண 
இன்று நோன் கடுடமயோை முடிவுகடள 
எடுகக உறுதிபூண்டுள்லளன். 
அ்தற்கு உ்த்வ ல்தசிய

பபாருடகளின் விலலவாசி உயர்வு, Gas தடடுபபாடு, மின்பவடடு;

மின் உபகரண பாவனைனை 
கட்டுபபடுத்த வவண்டுவகாள்
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அண்ணே, குடும்பத்தோட க�ோழுமபுக்கு 
்்போனீங�்�ோ, ்�ோல்்பசில நிக்கிற மோதிரி 
்படம ்போத்தன், க�ோன்்ோ நோனும வந்தி 
ருப்்ப்்....  

நீங� ் வற, மனுசி பிள்��ள க�ோழுமபு 
்போக்� ஆ்�ப்பட்டுது�ள, �ோசும தந்து 
வோங்�ோ எணடு கூபபிட்டோங�, �ோன்� 
விடக் கூடோது ்போருங்�ோ...!!! 

விக்கல் வீராச்ாமி

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்   

 கப்்பலில ஏற்ைப்்பட்ை ெடமயல எரி்வோயுக-
கள் விடுவிககப்்பைோ்த்தோல, ெடமயல எரி்வோயு 
விநிலயோக நை்வடிகடககடள இடை 
நிறுததியுள்ள்தோக லிட்லரோ கோஸ்

லிட்வரா, லாபஸ் எரிவாயு
விநிவைாகம் இனைநிறுத்தம்   

அறு்பது ்வடகயோை மருநதுகளின் 
விட�யில திருத்தம் லமற்சகோண்டு அதிவி-
லேை ்வரத்தமோனி அறிவித்தல ச்வளியிைப்-
்பட்டுள்ளது. இது,(15 மு்தல நடைமுடைககு 
்வரும் ்வடகயில இந்த அதிகரிப்பு 
செயயப்்பட்டுள்ளது.   

மருந்துப பபாருட்களின்   
வினலகளில் மாற்றம்  

்தமிழ ல்தசிய கூட்ைடமப்பிற்கு ஜைோதி்பதி லகோட்-
ைோ்பய ரோஜ்பக ேட்வ ெநதிப்்பதில எவ்வி்த சிககலும் 
இலட� என்றும் அ்தற்கோை ்வோயப்புககள் நிச்ெயம் 
்வழஙகப்்படும் என்றும் அடமச்ெரட்வ இடண ல்பச் -
ெோளர ரலமஷ் ்பததிரை ச்தரிவித்தோர.   

புதிய அரசிய�டமப்பு, கோணி விடுவிப்பு 

ஜைாதிபதியுைைாை சந்திபபிறகு   
கூட்ைனமபபுக்கு வினரவில் அனைபபு  

நோட்டின் ச்போருளோ்தோரதட்த கட்டிசயழுப்்பககூடிய ஒலர ந்பர 
்பசில ரோஜ்பக ே மட்டுலம எை ஸ்ரீ�ஙகோ ச்போதுஜை ச்பரமுை -
வின் ச்போதுச் செய�ோளர ெோகர கோரிய்வெம் ச்தரிவிததுள்ளோர.   

ஒரு விடெப்்பைகு முன்லைோககி நகரும் ல்போது,   அது  
்தடுககப்்படு்வ்தோக ச்தரிவித்த அ்வர,

நிதி அனமசசனர சிலர்   
விமர்சிபபது எ்தறகு?

மனி்த உரிடமகள் ல்பரட்வயின் 49 ஆ்வது 
கூட்ைதச்தோைடர இ�ஙடக ச்வற்றிகரமோக 
எதிர சகோண்ை்தோக ச்வளிவி்வகோர அடமச்-
சின் செய�ோளர அட்மிரல ல்பரோசிரியர 
ஜயநோத சகோ�ம்்பலக ச்தரிவித்தோர.   

இ�ஙடகககு எதிரோக சுமத்தப்்பட்டுள்ள 
குற்ைச்ெோட்டுகள் குறிதது ்தம்மோல உண்டம -
கடள முன்ட்வககவும் அது குறிதது விளககம-
ளிககவும் முடிந்தது என்றும் அ்வர ச்தரிவித்தோர.   

யுத்தததின் ல்போது மனி்த உரிடம மீைலகள் இைம்ச்பற்ை்தோகக 
கூறு்வ்தற்கு ்பதி�ோக, உள்நோட்டு அரசியல வி்வகோரஙகள் 
குறிதல்த ஆடணயோளரின் அறிகடக க்வைம் செலுததியது 

மனி்த உரினமகள் வபரனவயில் 
உண்னமகனை முன்னவதது விைக்கம்

ரோஜகிரிய ்பகுதியில 2016 ஆம் ஆண்டு 
வி்பதட்த ஏற்்படுததி ெோட்சியஙகடள 
மடைத்த குற்ைச்ெோட்டில குற்ைம் 

பவளிநாடு பசல்ல   
சம்பிக்கவுக்கு அனுமதி   

மீன்பிடித ச்தோழில ஒழுஙகுமுடைகடள மீறி இரட்டை 
மடி முடையில மீன்பிடிதது ்வரும் ்தமிழகம் நோக்பட்டிைம் 
மற்றும் கோடரககோல மோ்வட்ை விடெப்்பைகுகடள ்பறிமு்தல 
செயய ல்வண்டுசமை இநதியோ - ச்தோண்டியில உள்ள நோட்-
டுப்்பைகு மீை்வரகள் ்வலியுறுததியுள்ளைர.

்தமிழகம் - இரோமநோ்தபுரம் - ச்தோண்டியில உள்ள நோட்டுப் 
்பைகு மீை்வரகள் லநற்று கைலில இைஙகி இவ்்வோறு ஆரப்-
்போட்ைததில ஈடு்பட்டுள்ளைர.

நம்பு்தோடள, ச்தோண்டி உட்்பை ்பலல்வறு ்பகுதிக -
ளிலிருநது 300 ககும் லமற்்பட்ை நோட்டுப்்பைகு

மீனவர்களை விடுவிக்க க்கோரி 
தமிழ்க மீனவர்கள் ஆர்ப்ோட்டம்!

கோணோம�ோககப்்பட்ை்வரகளின் குடும்்பஙகளின் 
்வோழட்வ மீளக கட்டிசயழுப்்ப, ்வழஙகப்்படும் ்த�ோ ஒரு 
இ�ட்ெம் ரூ்போட்வ ச்பற்றுகசகோள்ளப் ல்போ்வதிலட� 
எை ்வைககு, கிழககு ்வலிநது கோணோம�ோககப்்பட்லைோரக -
ளின் உைவுகளது ெஙகம் ச்தரிவிததுள்ளது. 

அடமச்ெரட்வயின் தீரமோைததுககு ஏற்்ப இநநிதிகள் 
ஒவ்ச்வோரு குடும்்பஙகளுககும் ்வழஙகப்்பைவுள் -
ளை.  இந நிதிடயலய, இ்வரகளது குடும்்பஙகள்

ஒரு இலட்சம் ரூபா நிதி வவண்டாம் 

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

்தமது நட்புநோடுகளோை இ�ங-
டகககும் இநதியோவுககும் குடைந்த 
விட�யில மெகு எண்சணடய ்வழங -
கு்வ்தற்கு ரஷ்ய அரெோஙகம் தீரமோனித-
துள்ள்தோக அரெோஙகததின் உயர மட்ை 
்வட்ைோரஙகள் ச்தரிவித்தை.

அ்தற்கோை ல்பச்சு்வோரதட்தகள் 

்தற்ல்போது ஆரம்பிககப்்பட்டுள்ள்தோ-
கவும் இ�ஙடகககு மெகு 
எண்சணடய

ரஷைாவிைமிருந்து இலஙனகக்கு
குன்றந்்த வினலயில் எரிபபாருள்

்கட்டண அதி்கரி்பபு க்ோதோது:   
்ஸ் உரிளையோைர்கள் விசனம்

அகில இலஙனக பஸ் உரினமைாைர் சஙகம் ப்தரிவிபபு              அரசிைலுக்காக சிலர் பபாயைாை பரபபுனர

வசனவனை 
ப்தாைர்வது 

குறிதது மூன்று 
திைஙகளில் 

அறிவிபவபாம்!   

ப்கயிருப்பு இல்்தாபை ்கதாரணைதாம் ்சந்திப்பதில் எவ்வி� சிக்்கலும் இல்மல  

புதிய 
வர்்த�மானி 
தவளியானது 

்காரண்தம� தவளியிடட ்காரியவ்சம்
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த்சப்தடம்பர் அமர்மவயும் எதிர்த்காள்்ள �யார்

மனி� உரிமம த்சயறபாடடா்ளரான 

மயிரிமழயில் �ப்பிய�ா்க �்கவல்
மனி்த உரிடம செயற்்போட்ைோ -

ளரும், ஒருஙகிடணந்த ெர்வல்தெ 
ச்பண்கள் அடமப்பின் நிறுவுைரு -
மோை இ�ஙடக ்தமிழப் ச்பண் ரோஜி 
்பற்ரிென் ்பயணித்த ்வோகைம் மீது, 
அசமரிககோவில இைநச்த -
ரியோ்த துப்்போககி்தோரிகளோல

இலஙள்க தமிழ் ப்ண் மீது 
அபைரிக்கோவில் து்ப்ோககி சூடு! 

அனமசசரனவ தீர்மாைதன்த 
ஏறக மறுக்கும் அனமபபு வபச்சுவார்்தம�்கள் ஆரம்பிக்்கப்படடுள்்ள�ா்க

அர்ச உயர் மடட வடடாரங்கள் த�ரிவிப்பு

இலஙம்க சிமை்களில் மவக்்கப்படடுள்்ள �மது

�மட �ற்காலி்க நீக்்கம்   
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நோடடில் எவ்வித ைருந்துககும் 
தடடு்ப்ோடு என்து  கிள்டயோது
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நீண்ை இனைபவளியின் பின்ைர்
ஒவரபைாரு பகாவராைா மரணம் பதிவு

நோட்டில நீண்ை இடைச்வளியின் பின்ைர 
நோசளோன்றில ஒலரசயோரு சகோவிட் மரணம் 
மோததிரம் ்பதி்வோகியுள்ளது.  
சுகோ்தோர லெட்வகள் ்பணிப்்போளர
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இந்திைா எபவபாதும் இலஙனகயுைன் 
இருபப்தாக பிர்தமர் வமாடி ப்தரிவிபபு 

நிதியடமச்ெர ்பசில ரோஜ்பக ே, இநதியப் 
பிர்தமர நலரநதிர லமோடிடய லநற்று (16) டில -
லியில ெநதித்தோர. இ்தன்ல்போது, இநதியோ எப் -
ல்போதும் இ�ஙடகயுைன் இருப்்ப்தோக இநதியப் 
பிர்தமர ச்தரிவிததுள்ளோர.

இந்த க�நதுடரயோைலின் ல்போது ச்போருளோ-
்தோர ஒததுடழப்பு குறிதது விலெை அ்வ்தோைம் 
செலுத்தப்்பட்ை்தோக புது டிலலியில உள்ள 
இ�ஙடக தூ்தரகம் ச்வளியிட்டுள்ள அறிகடக -
யில ச்தரிவிககப்்பட்டுள்ளது.

லமலும், வி்வெோயம், புதுப்பிககத்தகக எரி-
ெகதி, டிஜிட்ைல மயமோககல, சுற்று�ோ மற்றும் 
மீன்்வளம் குறிதது இ்தன்ல்போது கருததுகள் 
்பரிமோைப்்பட்ை்தோக அந்த அறிகடகயில குறிப்-

பிைப்்பட்டுள்ளது. இ�ஙடக இயற்டக வி்வ-
ெோயததில க்வைம் செலுதது்வது மற்றும் அத-
துடைககு இநதியோவில இருநது கிடைககும் 
ச்தோழிலநுட்்ப உ்தவிகள் குறிததும் இ்தன் -
ல்போது க�நதுடரயோைப்்பட்டுள்ளது.

இநதியோவிற்கு உததிலயோகபூர்வ விஜயம் 
லமற்சகோண்டுள்ள நிதி அடமச்ெர ்பசில 
ரோஜ்பக ே   அநநோட்டு ச்வளியுைவுததுடை செய-
�ோளர ஸ்ரீ ஹரஷ் ்வர்தன் ஷ்ரிங�ோட்வயும் ெந -
திதது உடரயோடிைோர. இந்த ெநதிப்பு புதுடில -
லியில இைம்ச்பற்றுள்ளது. இந்த ெநதிப்பில 
இநதியோவிற்கோை இ�ஙடக உயரஸ்்தோனிகர 
மிலிந்த சமோரசகோை, நிதி அடமச்-
சின் செய�ோளர எஸ்.ஆர. ஆட்டிக�

- ப�ொருளொதொர ஒத்துழைப்பு குறித்து விசேட அவதொனம்
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ப்ோதுைக்கள் அனு்விககும் சிக்கலோன
வோழ்கள்க முளைககு விளைவில் தீரவு
கடுலமயான  முடிவுகலை எடுத்து கண்காணிககவும நடவடிகலக

தெருக்்கடிமிக்்க ்கால்ததில் 
அரசியல் வப�மின்றி இமணந்து

த்சயறபடவும் அமழப்பு
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க�ாழும்பு, கெமட்டக�ாம்டயில் அமமந்துள்ள மாளி�ாவதமெ பும�யிரெ ெ்ளம் மற்றும் பும�யிரெ திமைக்�்ளததின் பிரொன க�ாறியியல் உ� திமைக்�்ளததிற்கு நேற்று திடீர் விஜயம் நமற்க�ாண்ட ஜனாதி�தி ந�ாட்டா�ய ராஜ�க் ஷ அவற்றின் ோ்ளாந்ெ கெயற் -
�ாடு�ம்ள அவொனிதெது்டன், ெற்ந�ாதுள்ள பிரச்சிமன�ள மற்றும் நெமவ�ள கொ்டர்பில் ஊழியர்�ளி்டம் ெ�வல்�ம்ள ந�ட்டறிந்ொர். ந�ாக்குவரதது அமமச்ெர் திலும் அமுனு�மவும் இதில் �லந்து க�ாண்டார்.  

ஐக்கிய மக்�ள ெக்தி க�ாழும்பில் ே்டததிய ஆர்்ப�ாட்டததின் இறுதியில்  
பிடிக்�்ப�ட்ட �்டங�ம்ளயும் ஆர்்ப�ாட்டததின் ந�ாது வீெ்ப�ட்ட கு்பம��-
ம்ளயும் பி்ளாஸ்ரிக் ந�ாதெல்�ம்ளயும் அமமச்ெர் ோமல் ராஜ�க் ஷ உள-
ளிட்ட இம்ளஞர் குழுவினர் அ�ற்றுவமெயும் �்டங�ளில் �ாைலாம்.

தினகரன் பத்திரிககயின் 90வது வருட நிகழ்வின் பபோது...



லோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

நாட்டிற்கு 37,500 மெட்றிக் ம�ான் 
மெற்்றாலை ம�ாண்டுவரும் �பெல் 
இன்று (17) துலறமு�தல� வந�-
லையுமென மின்்சக்தி அலெச்சின் 
உயரதி�ாரிமயாருவர் ம�ரிவித�ார்.
்ெற்ெடி �பெலில் ம�ாண்டுவரபெடும் 

மெற்்றாலுக்�ான விலைலய அர்சாங்-
�ம் ம்சலுததியுள்ள�ா�வும் மைாைர்�ள 
மூைம் அந�த ம�ால� ம்சலுத�ப-
ெட்டுள்ள�ா�வும் குறிபபிட்ை அவர், 
�ற்்ொது எதிர்வரும் 20 ஆம் தி�தி 
வலரக்குொன மெற்்றால் ல�யிருபபி-
லுள்ள�ா�வும் அவர் ம�ரிவிததுள்ளார்.

தின�ரன் வி்ளம்ெரம்
0112429367

விற்ெலன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீைம்  
editor.tkn@lakehouse.lk
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திதி: --்சஷ்டி

ராகு�ாைம் :  ெ�ல் :  1.30  -  3.00வலர
சுெ்நரம் : �ாலை : 10.30  -  12.00வலர

இன்லறய சுெதினம்ம�ாழுல� 
்நரம்

்யா�ம்: சித�்யா�ம்
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90 வயதுலைய ஒரு ெனி�ர் ‘�ாசு 
எவவ்ளவு ்வண்டுமென்றாலும் �ரு-
கி்றன் அல� லவதது என்லன 
எபெடியாவது விண்்ண�ததிற்கு 
அனுபெ முடியுொ?’ என்று ்�ட்ைார். 
வய�ான ெனி�ர்�ளிைம் நாம் 
உலரயாடினால், ெைருலைய வருத-
�ம் என்னவா� இருக்கும் என்றால் 
நான் விண்்ண�ம் ம்சல்்வனா? 
ொட்்ைனா? என்ெ்�.

இ்ளலெ்யாடு வ்ளலெ்யாடு 
இருக்கும் ்ொது ெனம்்ொன 
்ொக்கில் நாம் வாழ்நதும�ாண்-
டிருக்கின்்றாம். �ைவுல்ளப 
ெற்றி்யா, இலற வார்தல��ல்ளப 
ெற்றி்யா, திருச்்சலெ ்சட்ைங்�ல்ளப 
ெற்றி்யா நாம் �வலைக் ம�ாளவது 
கிலையாது. எனினும் முதுலெ 
அலையும் ்ொ்� நாம் விண்்ண�த -
ல�ப ெற்றி ்யாசிக்கி்றாம்.

�ைந� �ாை வாழ்வு என்னு-
லைய விண்்ண� ெய்ணதல� �லை 
ம்சய்யும் என்ெல� உ்ணர்கி்றாம். 
இது்வ ெைருலைய ெனக்குமுறல்� -
ளுக்கு ென ொரததிற்கு �ார்ணொ� 
அலெகிறது.

 ஏலழ இைா்சர் உவலெ இல� 
நெக்கு மி�த ம�ளிவா�ச் ம்சால்கி-
றது. ஏலழயாகிய இைா்சர் ம்சல்வந -
�ருலைய வீட்டு வா்சலி்ை இருக்கி -
றார். ம்சல்வந�ர் ்ெல்சயில் சிந�க் 
கூடிய உ்ணவு�ல்ள உண்டு இவர் 
வாழ்கிறார். இவருலைய புண்�ல்ள-
மயல்ைாம் நாய்�ள வநது நக்கிவிட் -
டுச் ம்சல்லும். ஆனால், இருவரும் 
இறந� பின்பு ஏலழ இைா்சர் ஆபிர -
�ாமின் ெடியி்ை அெர்நதிருக்கிறார். 
ஆனால் �ன்னுலைய வாழ்க்ல�யில் 
எல்ைாவி�ொன இன்ெங்�ல்ளயும் 
அனுெவித� ம்சல்வந�ர் நர�ததி்ை 
மி�வும் துன்ெபெட்டுக்ம�ாண்டிருக்-
கிறார். நாம் ம்சல்வத்�ாடும் பு�-
்ழாடும் வாழும் ்ொது விண்்ண�ம் 
என்று ஒன்று இருபெல� ெறநது -
விைக் கூைாது. விண்்ண�ததிற்கு 
்�லவயான புண்ணியங்�ல்ள 
நாம் ்்சர்ததுக்ம�ாள்ள ்வண்டும். 
ம்சல்வ ெயக்�ததி்ை நாம் புண்ணி -
யம் ்�ை ெறக்கும் ்ொது விண்்ண-
�ம் நெக்கு தூரொன�ா� ொறும்.

அருட்�நல� அருண்மரக்ஸ்...

தவக்கால சிநதனை

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும்
விலை

விற்ெலன
விலை195.26 204.12

யூர�ொ
வாங்கும்
விலை

விற்ெலன
விலை278.29 288.81

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும்
விலை

விற்ெலன
விலை2.1570 2.2543

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும்
விலை

விற்ெலன
விலை185.58 192.47

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும்
விலை

விற்ெலன
விலை263.51 271.91

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும்
விலை

விற்ெலன
விலை270.59 281.79

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும்
விலை

விற்ெலன
விலை249.96 259.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும்
விலை

விற்ெலன
விலை183.25 192.37

குறித�
விலை

குறித�
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

பிைவ வருைம் ெங்குனி 03

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

 லோரன்ஸ் செல்வநாயகம் 

ெர்வலேெத்தின் முன்னிலேயில 
ோயநாடலடைக் காடடிக்சகாடுப்ப -
ேற்கு ேற்ல்பாலேய அரொஙகம் ஒரு -
ல்பாதும் ேயாரிலலே என அலைசெர 
ல்பராசிரியர ஜீ. எல. பீரிஸ் சேரிவித்-
துள்ார. 

 ஐ. நா. ைனிே உரிலை ல்பரல்வ -
யில 45 ெர்வலேெ நாடுகளில 32 
நாடுகள இேஙலகக்கு ஆேரவு ்வழங-
கியுள்ோகவும் எனினும் நாடலடைக் 
காடடிக்சகாடுப்பேற்கு ேற்ல்பா-
லேய அரொஙகம் இணஙகுைானால, 
ஏலனய நாடுகளினதும் ஆேரல்வ 
ச்பற்றுக்சகாண்டிருக்க முடியும் 
என்றும் சேரிவித்துள் அ்வர ேற்-
ல்பாலேய அரொஙகம் நாடலடைக் காட -
டிக்சகாடுக்கத் ேயாரிலலே என்றும் 

சேரிவித்துள்ார. 
ஐ. நா. ைனிே உரிலை 

ல்பரல்வயின் 49்வது 
கூடடைத்சோடைரில கேந் -
துசகாண்டு நாடு திரும் -
பியுள் அலைசெர ஜீ. 
எல. பீரிஸ் லநற்லறைய 
தினம் ேக்வல திலணக்-
க்த்தில விலேடை 
செயதியா்ர ைாநா-
சடைான்லறை நடைத்தி-
னார. இஙகு ஊடைகவி -
யோ்ரகள எழுபபிய 
லகளவிகளுக்குப ்பதிேளிக்கும் 
ல்பாலே அலைசெர இவ்வாறு சேரி-
வித்துள்ார. 

அலைசெர அஙகு சோடைரந்தும் 
வி்க்கைளிக்லகயில: 

ஐ. நா. ைனிே உரிலை ஆலணயா-

்ர இேஙலக சோடைர-
பில ச்வளியிடடுள் 
அறிக்லகயில சிே விடை -
யஙகள ஏற்றுக்சகாள் 
முடியாேல்வ. அந்ே 
அறிக்லகயில ச்பரும்-
்பாோனல்வ இேங-
லகயின் உளநாடடு 
அரசியல செயற்்பாடு 
ெ ம் ்பந் ே ை ா ன ல ்வ . 
நாடடின் உளநாடடு 
அரசியல நடை்வடிக்-
லககள ெம்்பந்ேைாக 

ஐக்கிய நாடுகளின் நடை்வடிக்லகக-
ளில எந்ேவிேத்திலும் ெம்்பந்ேப்படைா-
ேது, 

அதுைடடுைன்றி மூன்றில 
இரண்டு ச்பரும்்பான்லை ைக்களின் 
மூேம் உரு்வாக்கப்படடுள் அர -

ொஙகத்தின் மீது, லகநீடடு்வேற்கு 
ெர்வலேெ ெமூகத்துக்கு எந்ேவிே உரி-
லையும் கிலடையாது. இந்ே நாடடு 
உள்க விடையஙகள சோடைரபில 
சோடைரசசியாக விைரெனஙகல் 
முன்ல்வத்து அறிக்லககள ச்வளியி-
டைப்படுைானால அேலன ஏற்றுக் -
சகாள் முடியாது. அவ்வாறைானால 
எைது நாடு ைடடுைன்றி ஏலனய 
நாடுகளின் உள்க வி்வகாரஙகளி-
லும் லகநீடடை ல்வண்டும். இேஙலக 
சேடைரபில ைடடும் அவ்வாறு செயற் -
்படு்வோனது சிக்கலுக்குரிய விடைய -
ைாகும். 

இத்ேலகய செயற்்பாடைானது ஐ. 
நா அலைபபு சோடைரபில ெர்வலேெ 
ெமூகம் சகாண்டுள் நம்பிக்லகக்கு 
அ்பகீரத்திலயலய ஏற்்படுத்-
தும். 

்சர்வ்�்சததின் முன்னிலையில்;  

தாய்ாட்டைக் காடடிக்்காடுக்க  
எமது அரசு ஒருபபாதும் தயாரில்லை
அலெச்்சர் ்ெராசிரியர் ஜீ. எல். பீரிஸ் ம�ரிவிபபு  
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இநதியாவுக்கு இரண்டுநாள உததி்யா�பூர்வ விஜயம் ்ெற்ம�ாண்டுள்ள நிதியலெச்்சர் ெஷில் ராஜெக் ஷ ்நற்று 
இநதிய மவளிவிவ�ார அலெச்சின் ம்சயைா்ளர் ஸ்ரீ ஹர்ஷ்வர்ைன ஸ்ரீங்�ைவுைன் ்ெச்சுவார்ல� நைததினார். புது -
டில்லியிலுள்ள ஐ.சீ.டி ்ஹாட்ைலில் நலைமெற்ற இச்்சநதிபபில் இைங்ல�க்�ான இநதிய தூதுவர் ்�ாொல் ொக்்ை 
ெற்றும் இநதியாவுக்�ான இைங்ல�த தூதுவர் மிலிந� மொறம�ாை உளளிட்ை அதி�ாரி�ள �ைநது ம�ாண்ைனர்.

ைலறைத்து ல்வக்கப்படடிருந்-
ேோக கூறைப்படும் நாோயிரத்-
துக்கும்  அதிகைான எரி்வாயு 
சிலிண்டைரகல் ச்பாலிஸார 
மீடடுள்னர.  

ஹம்்பாந்லோடலடை அஙகுணு-
சகாே்பேஸ்ஸ பிரலேெ செய-
ோ்ர பிரிவில ல்வத்து இல்வ 
மீடகப்படடுள்ன.  

லகப்பற்றைப்படடை எரி்வாயு 
சிலிண்டைரகள நுகரல்வார அதிகார 
ெல்ப அதிகாரிகளிடைம் லகயளிக்-
கப்படடைலேத் சோடைரந்து, அலே 
இடைத்தில ல்வத்து ைக்களுக்கு 
அல்வ விற்்பலன செயயப்பட-
டைலை சிறைப்பம்ெைாகும்.  

இலேல்வல் சிே எரிச்பாருள 
நிரபபு நிலேயஙகளில எரிச்பா-
ருள இலலே என்று

மறைத்து றைக்க்்ட்ட  
4 ஆயிரம் சிலிண்்டர்கள்  
ஹம்்போநசதபோடற்டயில் மீடபு

ைாத்ேலறை பிரலேெ ெல்பயின் 
ேவிொ்ர விைல பிரியஜனக்க 
ைற்றும் அ்வரது உறைவினரகள 
இரு்வர ச்பாலிஸாரால லகது 
செயயப்படடுள்னர.  

ைாத்ேலறை, லககனதுர பிரலேெத்-
தில வீசடைான்றின் மீது தீ ல்வத்ே 
ெம்்ப்வம் சோடைரபில, ெந்லேக-
ந்பரான ேவிொ்ரும் ஏலனய 
ந்பரகளும் ச்பாலிஸாரால லகது 
செயயப்படடுள்னர.  

ேவிொ்ர ைற்றும் ெந்லேகந-
்பரகள இரு்வரும் ைாத்ேலறை 
நீே்வான் நீதிைன்றில ஆஜர்படுத்-
ேப்படடை பின்னர, ஒரு்வருக்கு 
ேோ 10 இேடெம் ரூ்பா  ச்பறுை-
தியான இரண்டு ெரீரப பிலணக-
ளில விடுவிக்கப்படடைனர.  

ேனிப்படடை ேகராறு காரண-
ைாக பிரலேெ ெல்பத் 
ேவிொ்ர, இரு ெந்லேக

மபோத்தறை பிரசதே ேற்  
தவிேபோளர ற்கது  

எரிச்பாருடகல் ஏற்றிச 
செலலும் ச்பௌெர உரிலையா-
்ரகள லைற்சகாண்டை ல்வலே-
நிறுத்ேப ல்பாராடடைம் நிலறை்வ-
லடைந்ேது. எரிெக்தி அலைசெர 
காமினி சோகுலகயுடைன் நடைந்ே 
ல்பசசு்வாரத்லேலயயடுத்து 
இவல்வலே நிறுத்ேம் லகவிடைப-
்படடைது.  

எரிச்பாருடகளின் விலேலயற்-
றைத்திற்கு இலணயாக

ப்ௌேர உரிறமயபோளர   
சைறை நிறுத்தம் நிறைவு 
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லோரன்ஸ் செல்வநாயகம்  

எரிச்பாருள விலே அதிகரித்துள் 
நிலேயில, மின் கடடைணஙகல் அதி-
கரிப்பேற்கான தீரைானத்லே மின்ொர 
ெல்ப லைற்சகாண்டுள்து. எவ்வா -
றைான விலே அதிகரிபல்ப லைற்சகாள-
்வது என்்பது சோடைரபில தீரைானங-
கல் லைற்சகாள்வேற்கு மின்ொர ெல்ப 
உயரதிகாரிகள ைத்தியில விலேடை ல்பச-
சு்வாரத்லே இன்று நலடைச்பறைவுள்து.  

நாடடில எரிச்பாருள விலே ்பாரி -
ய்வில அதிகரித்துள்ன. இந்நிலே-
யில மின் உற்்பத்திக்கான செேவு அதி-
கரிபபு, மின் அேசகான்றின் மூேம் 
எதிரசகாள் லநரந்துள் நஷடைம் அதி -
கரிபபு, ஒன்்பது ்வருடைஙக்ாக மின் 
கடடைணத்லே அதிகரிபல்ப ஏற்்படுத்-
ோலை உளளிடடை விடையஙகல்க் க்வ-
னத்திற்சகாண்லடை, மின் கடடைணத்லே 
அதிகரிப்பேற்கு தீரைானித்துள்ோக 

மின்ொர ெல்ப சேரிவித்துள்து.  
ேற்ல்பாது மின்ொர ெல்பயானது 

்வருடைாந்ேம் 25,000 லகாடி ரூ்பா நஷ-
டைத்லே எதிரசகாண்டு ்வருகிறைது. 
அந்ே்வலகயில ேற்ல்பாலேய சநருக்-
கடி நிலேலைலய எதிரசகாள்வேற்கு 
மின் கடடைணத்லே அதிகரிப்பலேத் 
ேவிர ல்வறுைாற்று ்வழிகள கிலடையாது 
என்றும் மின்ொர ெல்ப சேரிவித்துள-
்து.  

அலேல்வல், நீர ்வழஙகல ்வடிகாே-
லைபபுச ெல்பயானது மின் கடடைணம் 
அதிகரிக்கப்படடைால கண்டிப்பாக நீரக் 
கடடைணத்லேயும் அதிகரிக்க லநரும் 
எனத் சேரிவித்துள்து.  

நீர உற்்பத்தி ைற்றும் விநிலயாக நடை்வ -
டிக்லககளின் ல்பாது ச்பருை்வு மின் -
ொரம் உ்பலயாகப்படுத்ேப்படு்வலே 
க்வனத்திற்சகாண்டு நீரக் கடடைணத்லே 
அதிகரிப்பது அ்வசியசைன அந்ே ெல்ப 
சேரிவித்துள்து.

மினேபோர, நீர ்கட்டணங்கள்
அதிகரிக்கும் வாயப்பு  
தீர்மானம் விரைவில் அறிவிக்கப்படும்

நாடடில எந்ேவிே ைருந்து ேடடுப்பாடும் கிலடையாது 
என்றும் ல்பாதிய்வு ைருந்துகள லக்வெம் உள்ோகவும் 
இராஜாஙக அலைசெர ென்ன ஜயசுைன சேரிவித்துள்ார.

குறுகிய அரசியல லநாக்கத்துடைன் நாடடில ைருந்து ேட-
டுப்பாடு நிேவு்வோக, சிே ேரபபினர ஊடைகஙகள மூேம் 
ச்பாய பிரொரஙகல் லைற்சகாண்டு ்வரு்வோக-
வும் அ்வர குறிபபிடடுள்ார.

ேற்ல்பாது அதிகரித்திருக்கும் ்பஸ் 
கடடைணம் ல்பாதுைானேலே. அேனால 
மூன்று தினஙகளுக்கு ்பஸ் லெல்வயில 
ஈடு்படடு, அேனால ஏற்்படும் நட-
டைத்லே சுைக்க முடியாதுல்பானால 
எைது தீரைானத்லே எதிர்வரும் 
3 தினஙகளில அரொஙகத்துக்கு 

்கட்டண அதி்கரி்பு ச்போதபோது:   
்ஸ் உரிறமயபோளர்கள் விேனம்

நலலிணக்கம் ைற்றும் ைனிே உரி -
லைகல் ஸ்திரப்படுத்தும் நடை்வ -
டிக்லககல் இேக்காகக் சகாண்டு, 
சோடைரசசியான லேசிய செயற்்பாடு-
கல்  நலடைமுலறைப்படுத்து்வதில 
இேஙலக அரொஙகம் தீவிரைாக ஈடு -
்படடுள் நிலேயில , சஜனீ்வாவில 
இேஙலகக்கு விலராேைான செயற் -
்பாடுகள முன்சனடுக்கப்படடு ்வரு-
்வோக ச்வளிநாடடு அலைசசு அறி-

வித்துள்து.
எனல்வ இது குறித்து இேஙலக-

யின் நிலேப்பாடு ைற்றும் சகாவிட-
19 சோடைர்பான ெ்வாலகளுக்கு ைத்-
தியிலும் இவவிடையத்தில அலடைந்து 
சகாண்டை குறிபபிடைத்ேக்க முன்லனற்-
றைம் ஆகியன குறித்து ஐ.நா. உறுபபு 
நாடுகள ைற்றும் ஏலனய ெம்்பந்ேப-
்படடை செயற்்பாடடைா்ரகள உட்படை 
சஜனீ்வாவில உள் ்பஙகுோரரக-

ளுக்கு வி்க்கைளிப்பது முக்கியைா-
னோகும் என்றும் ச்வளிநாடடைலு-
்வலகள அலைசசு சேரிவித்துள்து.  

கடைந்ே இரு ்வாரஙக்ாக இடைம்-
ச்பற்றை சஜனீ்வா ைனிே உரிலைகள 
ல்பரல்வயின் 49 ஆ்வது அைரவு 
சோடைரபில ச்வளிநாடடைலு்வலகள 
அலைசசு ச்வளியிடடுள  ் ஊடைக 
அறிக்லகயிலேலய இவ்வாறு 
சேரிவிக்கப்படடுள்து.  

்ெனீவாவில ்தாடைரும்
இலைங்க விபராத பபாக்கு
வெளிநமாட்டலுெல்்கள் அர்ச்சு அறிகர்க சேரெரை வ�மா்டரெது குறித்து 3 தினங்களில் அறிவிபச்பமாம்!   

அகில இலஙர்க ்பஸ் உரிர்ைமாளர ேங்கம் வ�ரிவிபபு

06 06

்ாடடில எவ்வித மருந்துக்கும் 
தடடுப்பாடு எனபது கி்டையாது

அைசிைலுக்கமா்க சிலர வ்பமாயைமான ்பைபபுரை

37,500 பமடறிக பதபோன ப்றசைபோல் அ்டஙகிய
கப்பல இனறு ்ாடடுக்கு வரு்க

லோரன்ஸ் செல்வநாயகம் 

புதிோக ஆரம்பிக்கப்படடுள் எம்பிலிபபிட-
டிய கடைோசி சோழிற்ொலே மூேம் ்வருடைாந்ேம் 
75 ஆயிரம் சைடரிக் சோன் கடைோசிலய உற் -
்பத்தி செயயவும் 2000 ல்பருக்கு ல்வலே ்வாய -
புக்கல் ச்பற்றுக்சகாடுக்கவும் முடியுசைன 
லகத்சோழில அலைசெர எஸ். பி. திொநாயக்க 

சேரிவித்துள்ார.  
நீண்டை காேைாக மூடைப்படடிருந்ே எம்பி-

லிபபிடடிய கடைோசித்சோழிற்ொலே, ஒன்்பது 
்வருடைஙகளின் பின்னர லேசிய முேலீடடைா்ர -
களுடைன் லைற்சகாள்ப்படடை ஒப்பந்ேத்துக்கி -
ணஙக லநற்று (16) மீண்டும் திறைக்கப்படடுள -
்து. இது எைக்குக் கிலடைத்ே ச்பரும் 
அதிஷடைைாகும் என்றும் அ்வர 

9 வருடைஙகளுக்குப் பின எம்பிலிப்பிடடிய 
கடைதாசித் ்தாழிற்ா்லை மீள ஆரம்பம்

லேசிய ச்பாரு்ாோர ெல்பக்கு 
ஒத்துலழபபு ்வழஙகு்வேற்காக 16 
ல்பர சகாண்டை ஆலோெலனக் குழு -
ச்வான்லறை ஜனாதி்பதி லகாடடைா்பய 
ராஜ்பக்ஷ நியமித்துள்ார. 

இதில, ல்பராசிரியர எச.டி. கரு-
ணாரத்ன , ல்பராசிரியர ஷிரந்ே ஹீன் -

சகந்ே, கோநிதி துஷனி வீரலகான், 
ேம்மிக்க ச்பலரரா, கிருோன் 
்பாலேந்திர, அஷரப ஒைார, கோநிதி 
ஹான்ஸ் விலஜசூரிய, விஷ லகாவிந்-
ேொமி, எஸ். சரஙகநாேன் , திரு.
ரஞ்சித் ல்பஜ், சுலரஷ டி சைல, 
பிர்பாஷ சு்பசிஙக,. துமிந்ே ஹுேங -

கமு்வ, சுஜீ்வ முேலிலக, அலொக் 
்பதிரலக, சைாஹான் ்பண்டிேலக 
ஆகிலயார உள்டைக்கப்படடுள -்
னர. லேசிய ச்பாரு்ாோர ெல்பக்கு 
அலைசெரகள அடைஙகிய குழுச்வான்-
றும் அண்லையில நியமிக்கப்பட-
டைது. 

சதசிய ப்போருளபோதபோர ேற்ககு ஒத்துறை்பு ைைங்க ஆசைபோேறனக குழு 
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ஆறாம் நூறறாண்டில் அஸர்பைஜா-
னின் கன்்ஜ என்ற இடத்தில் 
பிறந்த ஹக்கிம் அபு முஹம்்மது 

இல்்ாஸ் பின் யூசுப் இபின் சக்கி பின் 
ம்மா்த் நிசாமீ கஞசவீ (ஹிஜ்ரி 530 -540) 
அநநுறறாண்டி்ே்் புகழ் மபைறற 
ஈரானி் கவிஞராக விளங்கினார. அக்-
காேத்தில் அவர ம்மய்றிவு, பைகுத்்தறிவு 
அறிவி்ல், இஸ்ோமி் அறிவி்ல், 
்மருத்துவம், கணி்தம் ்மறறும் இ்ச ஆகி-
்வறறில் ்த்ேசிறந்த அறிஞரகளில் 
ஒருவராகக் கரு்தப்பைடடார. அவரது மிக 
முக்கி்்மான பை்டப்பு 'ஐநது மபைாக்கி-
ஷங்கள்' ஆகும்.   

நிசாமீ கஞசவீ ஆே முசாபிர, 
மஷரவன் ஷாக்கள் ்மறறும் சல்ஜஜுக்ஸ் 
ஆடசியின் ் பைாது வாழ்ந்த ஒருவராவார. 
மஷரவன் ஷாஹ் ்மறறும் அோ முசாபிர 
ஆகி் இரண்டு ்பைரரசுகளும் உள்ளூர 
எமி்ரடடுகளாகக் கரு்தப்பைடுகிறது. 
இறுதியில் மசல்ஜஜுக்ஸின் எழுச்சியுடன், 
இவவம்சங்கள் அ்னத்தும் பைேவீன்ம-
்டநது ஓரங்கடடப்பைடடன.   

இவர சிறுபைரா்த்தி்ே்் ்தந்்த்் 
இழநது ்தாய்மா்மாவின் பைரா்மரிப்பில் 
வாழ்நது கல்வி்்க் கறறு ்்தரந்தார. 
வானி்ல், ்தத்துவம், நீதியி்ல், இ்றயி-
்ல் ்மறறும் அரபு ம்மாழி ்பைான்ற அக்காே 
முக்கி் து்றயில் சிறந்த அறிவி்ன மபைறற-
்தன் காரண்மாக நிசாமீ ஆறாம் நூறறாண்டில் 
ஒரு ்த்ேசிறந்த அறிஞராவார. பிரபைல்்்மாக 
காணப்பைடடார. இக்கவிஞரின் ்மறமறாரு 
முக்கி் அம்சம் அவர அரசி்ல் விவகாரங்க-
ளிலிருநது ஒதுங்கி வாழ்ந்தவராவார.   

நிசாமி கன்ஜவி ஆறாம் நூறறாண்டின் 
பிறபைகுதியில் அல்ேது ஏழாம் நூறறாண்-
டின் முறபைகுதியில் இ்ற்்ழப்்பை ஏறறு 
கன்்ஜ நகரில் அடக்கம் மசய்ப்பைடடார. 
இவரின் கல்ே்ற அழகான ்மறறும் எளி-
்்ம்ான கல்ே்ற்ாகும்.   

ஐநது மபைாக்கிஷங்கள் இவரது மிக முக்-
கி்்மான பை்டப்புகளாகும். இது 5 வ்க 
கவி்்த ம்தாகுப்புக்களால் ஆனது. இந்த 
ஐநது மபைாக்கிஷங்கள் ஈரானி் பைாடல் 
இேக்கி்த்தின் மிக முக்கி்்மான பை்டப்-
புகளாகும்.   

நிசாமியின் இத்ம்தாகுப்பு 29,000 ்பைத்க-
்ளக் மகாண்டுள்ளது. இ்த்ன நிசாமீ 570 
ஆண்டு மு்தல் ்தனது வாழ்க்்கயின் இறுதி 
வ்ர ம்தாடரநது இ்றறினார.   

இவரது பை்டப்பின் மு்தோவது 
ம்தாகுப்பு ்மக்ஸான் அல்-அஸ்ரார என்று 
அ்ழக்கப்பைடுகிறது. இது அஸர்பைஜா-
னின் ஆளுநரான ்மன்னர பைகுரதீன் பைஹ்ராம் 
ஷாவுக்கு அரப்பைணிக்கப்பைடடது. இப்-

பை்டப்பு கல்வி, இேக்கி்ம் என்ற 
வ்க்் சாரந்தது.  

இவரது பை்டப்பின் இரண்டாவது 
ம்தாகுப்பு ்காஸ்்ரா ்மறறும் ஷிரின் 
ஆகும். இது 576 இல் சு்மார 6200 அடி-
க்ளக் மகாண்டு எழு்தப்பைடடது. இக்க-
வி்்த ்காஸ்்ரா பைரவிஸ் (சக்திவாயந்த 
ஈரானி் இளவரசர). ஆரமீனி்ாவின் 
ஷிரின் என்ற இளவரசிக்கும் இ்டயி-
லுள்ள கா்தல் க்்த்ாகும்.   

நிசாமி ்தனது வாழ்நாளில் 16 வருடங்-
களாக இந்த ஈரானி் கா்தல் க்்த்் 
இ்றறியுள்ளார என்று வரோறறு ஆசிரி-
்ரகள் குறிப்பிடடுள்ளாரகள்.  

584 இல் பை்டக்கப்பைடட ்ேோ 
்மஜ்னூன் என்ற ம்தாகுப்பு நிசாமீ கன்ஜ-
வியின் மூன்றாவது பை்டப்பைாகும். இது 
மஷரவன் ஷாஹியின் ஆடசி்ாளரின் 
்வண்டு்காளின் ்பைரில் எழு்தப்பைட-
டது. இந்த ்மஸ்னவி 4700 க்கும் ்்மற-

பைடட ்பைத்துக்ளக் மகாண்டுள்ளது.  
கன்ஜவியின் 'ஹப்த் ்பைகர (ஏழு உடல்-

கள்)' என்ற ம்தாகுப்பு 5136 ்பைத்துக்ளக் 
மகாண்டுள்ளது. இப்பை்டப்புக்கு பைஹ்ராம் 
நா்்ம அல்ேது ஹஃப்ட குன்பைாத் என்றும் 
மபை்ரிடப்பைடடுள்ளது.   

ஐநது மபைாக்கிஷங்களின் இறுதிப் பைகுதி 
இஸ்கந்தர நா்்ம என்று அ்ழக்கப்பைடுகி-
றது. இது 10,000 க்கும் ்்மறபைடட வசனங்-
களில் எழு்தப்பைடடுள்ளது.   

நிசாமீ இந்த ஜநது (பைன்ஜ் கன்்ஜ) 
ம்தாகுப்்பைத் ்தவிர, ்வறு ஆக்கங்க்ள-
யும் மகாண்டிருந்தார என்பைது குறிப்பிடத்-
்தக்கது. அ்வ திவா்ன கசாயித் ்மறறும் 
கசலி்ாத்்்த நிசாமீ கன்ஜவீ என்ற புத்்தகங்-

களில் ்சகரிக்கப்பைடடுள்ளன. ்தற்பைாது 
நிசாமியின் ்ேோ ்மஜ்னூனின் ம்மாழி-
மபை்ரப்புகள் ரஷ், ஆங்கிேம், ஆர்்மனி-
்ன், மஜர்மன் ்மறறும் பிரஞசு ம்மாழிகளில் 
உள்ளன. ்்மலும் ருஸ்்தம் அலி உப் ஐநது 
மபைாக்கிஷங்க்ளயும் ரஷ் ம்மாழியில் 
ம்மாழிமபை்ரத்துள்ளார.  

இேக்கி் வி்மரசகரகளின் கூறறுப்பைடி, 
பைே துருக்கி் கவிஞரகள் ்தங்கள் இேக்கி-
்ப் பை்டப்புக்ள உருவாக்க நிசாமீ கன்ஜ-
வி்ால் ஈரக்கப்பைடடனர.   

நிசாமீ கன்ஜவியின் கவி்்தயின் ்தனித்து-
வ்மான சிறப்பைம்சங்கள்:   

அவரது ஒப்பு்்ம ்மறறும் விளக்கங்-
கள் அழகாகவும், க்ேந் மிக்க்தாகவும், 
மிகவும் கறபை்ன்ாகவும் உள்ளன. அவர 
இ்ற்க ்மறறும் சூழ்நி்ேகளின் விவ-
ரங்க்ள கவி்்த வடிவில் சித்்தரிப்பைதில் 
மிகவும் திற்்ம்ானவர. சரி்ான வாரத்-
்்தகள் ்மறறும் மசாறமறாடரக்ளத் ்்தரந-
ம்தடுப்பைது, அ்தன் மவளிப்பை்ட்ான 
வி்ளவு அவரு்ட் கவி்்தயின் இ்ச 
உள்ளத்்்த கவரும் வண்ணம் இருக்கும். 
அ்ரபி் வாரத்்்தகள், அறிவி்ல் க்ேச் 
மசாறகள், ்தத்துவம் ்மறறும் இஸ்ோமி் 
்பைா்த்னகளின் மகாள்்ககள் ்மறறும் 
அடிப்பை்டகள்' ஆகி்வறறின் பைன்முகத்-
்தன்்்ம இக்கவிஞ்ர கடின்மாகவும் சிக்க-
ோகவும் ஆக்கியுள்ளது.  

editor.tkn@lakehouse.lk

இலங்கையில் ப�ோக்குவரத்துக்கைோகை �ஸ், 
ரயில் வண்டிகைளுக்கு அப�ோல் �ரவ -
லோகைப �யன�டுத்்தப�டும் வோகைனமோகை 

முச்சக்கைர வண்டிகைள் விளஙகுகின்றன. இ்த்ன 
வீட்டுப �ோவ்ன வோகைனமோகைப �யன�டுத்து�வர்-
கைளும் இருக்கைபவ ச்சய்கின்றனர். 

ப�ோக்குவரத்து அ்மசசின ்தரவுகைளின�டி, இந்-
நோட்டில் சுமோர் 12 இலட்்சம் ஆட்படோ வண்டிகைள் 
உள்ளன. இவற்றில் ச�ரும்�ோலோன்வ வீதிப 
ப�ோக்குவரத்துக்கைோகைப �யன�டுத்்தப�டுகின்றன. 
அ்தோவது இந்்த முச்சக்கைர வண்டி்யப �யன�-
டுத்தி அன்றோடம் வருமோனம் ஈட்டிக் சகைோள்வ்்தப 
ச�ரும்�ோலோனவர்கைள் ச்தோழிலோகைக் சகைோண்டுள்-
ளனர். அப்தபநரம் இவவண்டி்யப �யன�டுத்தி 
சிறுச்தோழில் முயற்சிகைளில் ஈடு�டு�வர்கைளும் உள்-
ளனர். 

ஆனோல் சுமோர் 12 இலட்்சம் முச்சக்கைர வண்டி-
கைள் நோட்டில் கைோணப�டுகின்ற ப�ோதிலும், அ்வ 
ச்தோடர்பில் கைவனம் ச்சலுத்்தவும் அவற்றின 
ச்சயற்�ோடுகை்ள ஒழுஙகை்மக்கைவும் இற்்்றவ-
்ரயும் ்தனியோன கைட்ட்மபபு இல்லோதுள்ளது. 
நோட்டில் பிரப்த்ச மட்டத்திலுள்ள ஆட்படோ வண்டிச 
்சஙகைஙகைளின ஊடோகைபவ இவவண்டிகைள் ஒழுஙகை-
்மக்கைப�டுகின்றன. ஆனோல் இவவோ்றோன ்சஙகைக் 
கைட்ட்மப்� விடவும் �லமோன கைட்ட்மபபின 
ப்த்வ �ரவலோகை உணரப�ட்டிருக்கின்றது. 

ஏசனனில் இந்்த முச்சக்கைர வண்டிகைள் �யன� -
டுத்்தப�டும் வி்தம் ச்தோடர்பில் �ல்பவறு குற்்றச்சோட்-
டுகைளும் விமர்்சனஙகைளும் நீண்ட கைோலமோகைத் ச்தரி-
விக்கைப�டுகின்றன. அவற்றில் ச�ரும்�ோலோன 
குற்்றச்சோட்டுகைளும் விமர்்சனஙகைளும் �யணிகைள் 
ப�ோக்குவரத்து ப்ச்வயில் ஈடு�டும் ஆட்படோ வண் -
டிகைள் ச்தோடர்�ோன்வயோகும். 

அவற்றில் அதிகை கைட்டணம் அ்றவிடப�டு்தல் 
முக்கிய குற்்றச்சோட்டோகை உள்ளது. அப்தபநரம் அள -
வுக்கு அதிகைமோகைப �யணிகை்ள ஏற்று்தல், வீதிப 
ப�ோக்குவரத்து ்சட்டஙகை்ள மதிக்கைோமல் வோகைனம் 
ச்சலுத்து்தல், ப�ோட்டியிட்டு வோகைனத்்்த பவகைமோ-
கைச ச்சலுத்து்தல், ப�ோ்்தபச�ோரு்ளப �ோவித்்த 
நி்லயில் வோகைனத்்்த ச்சலுத்து்தல் ப�ோன்றவோ-
்றோன குற்்றச்சோட்டுக்கைளும் சுட்டிக்கைோட்டத்்தக்கை்வ, 

அத்ப்தோடு ்சட்டவிபரோ்தக் குற்்றசச்சயல்கைளோன 
ப�ோ்்தபச�ோருள் கைடத்்தல், விற்�்ன, விநிபயோ-
கைம் என�வற்றுக்கும் ஆட்கைடத்்தல் ப�ோன்ற ச்சயற்-
�ோடுகைளுக்கும் இந்்த ஆட்படோ வண்டிகைள் �யன�-
டுத்்தப�டுவ்தோகைவும் கூ்றப�டுகின்றது. 

பமலும் நோட்டில் �திவோகின்ற ச�ரும்�ோலோன 
வீதிவி�த்துகைளுக்கு ஆட்படோ வண்டிகைள் �ஙகைளிப�-
்தோகை ்தரவுகைள் ச்தரிவிக்கின்றன. இ்தன�டி நோட்டில் 
அதிகை குற்்றச்சோட்டுகைளுக்கும் விமர்்சனஙகைளுகைகும் 
உள்ளோகியுள்ள ஒரு வோகைனமோகைபவ ஆட்படோ வண்-
டிகைள் விளஙகுகின்றன. இவவோறு இவவண்டிகைள் 
ச்தோடர்பில் �ல்பவறு குற்்றச்சோட்டுக்கைளும் விமர்்ச-
னஙகைளும் ச்தரிவிக்கைப�ட்டு வருகின்ற ப�ோதிலும், 
அவற்றில் பிர்தோன புகைோரோகை ஒவசவோரு ஆட்படோ 
வண்டியும் சவவபவறு மட்டத்தில் கைட்டணத்்்த 
அதிகைரித்து அ்றவிடப�டுவது குறித்து அர்சோஙகைம்  
கைவனம் ச்சலுத்தியுள்ளது. இ்தனடிப�்டயில் 
இக்குற்்றச்சோட்டுக்குத் தீர்வு கைோணும் வ்கையில் 
ஆட்படோ வண்டிகைளுக்கு மீற்்றர்கை்ள கைட்டோயப�-
டுத்்த நடவடிக்்கை எடுக்கைப�ட்டது. இ்தன நிமித்்தம் 
விபேட வர்த்்தமோனி அறிவித்்தலும் விடுக்கைப�ட்-
டது. 

ஆனோலும் மீற்்றருக்கு ச்சலவு அதிகைம் என-
�்்தக் கைருத்தில் சகைோண்டு முச்சக்கைர வண்டி 
்சோரதிகைளுக்கு நிவோரணம் அளிக்கும் வ்கையில் 
முச்சக்கைர வண்டிகைளுக்கு மீற்்றர் ச�ோருத்தும் நடவ-
டிக்்கை ்தற்கைோலிகைமோகை இ்டநிறுத்்தப�ட்டுள்ளது. 
ஆனோலும் மக்கைளின குற்்றச்சோட்டுகைள் ச்தோடர்ந்-
தும் முன்வக்கைப�ட்டு வருவது ச்தோடர்பில் 
கைவனம் ச்சலுத்தியுள்ள ப�ோக்குவரத்து அ்மச்சர் 
திலும் அமுனுகைம, 'ஆட்படோ முச்சக்கைர வண்டிகை-
ளுக்கு மீற்்றர் ச�ோருத்தும் நடவடிக்்கை்யக் கைட் -
டோயப�டுத்தி ந்டமு்்றப�டுத்்த எதிர்ப�ோர்ப�்தோ-
கைக் குறிபபிட்டுள்ளோர்.   

இ்தன ஊடோகை முச்சக்கைர வண்டி �யணத்தின 
ப�ோது அ்றவிடப�டும் �யணக் கைட்டணம் ஒரு 
ஒழுஙகை்மபபின கீழ் சகைோண்டுவரப�டும். ்தம் 
விருப�ப�டி கைட்டணம் அ்றவீடும் மு்்ற்யக் கைட்-
டுப�ோட்டுக்குள் சகைோண்டு வரமுடியும் என எதிர்�ோ -
ரக்கைப�டுகி்றது. மக்கைள் வரபவற்கும் நடவடிக்்கை-
யோகை இது அ்மயும். இப்தப�ோனறு முச்சக்கைர 
வண்டிகைள் ச்தோடர்பில் ச்தரிவிக்கைப�டும் ஏ்னய 
விமர்்சனஙகைள், குற்்றச்சோட்டுக்கைள் குறித்தும் 
கைவனம் ச்சலுத்தி உரிய நடவடிக்்கைகைள் எடுக்-
கைப�ட பவண்டும். அதுவும் மக்கைளின எதிர்�ோர்ப-
�ோகைவும் விருப�மோகைவும் உள்ளது. இவவோ்றோன 
நடவடிக்்கைகைளின ஊடோகை இந்நோட்டின ஆட்படோ 
வண்டிகை்ள ஒழுஙகுமு்்றயோன ஒழுஙகை்மப-
பின கீழ் சகைோண்டு வரக்கூடிய்தோகை இருக்கும். 
இ்தன மூலம் நோட்டு மக்கைளுக்கு சி்றந்்த ஒழுஙகு 
மு்்றயோன ப்ச்வ்ய வழஙகும் வோகைனமோகை 
ஆட்படோ முச்சக்கைர வண்டி விளஙகும்.
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முச்சக்கர வண்டி்களின் ்கட்டணத்தை
ஒழுங்க்ைககும் ந்டவடிக்்க்கள்

புகழுக்குரி் கட்்மக்ளப் ்பைாறறிச் மசயதிடல் 
்வண்டும். அப்பைடிச் மசய்ா்மல் புறக்கணிக்கப்பை-
வரகளுக்கு வாழ்க்்கயில் உ்ர்வ இல்்ே.

புகைழ்ந்்த்வ ப�ோற்றிச ச்சயல்பவண்டும் ச்சய்யோது
இகைழ்ந்்தோர்க்கு எழு்மயும் இல்

நேத்திரா த�ாலைக்ாட்சியில் இன்று ்ாலை
தெதின் நோன்ெதி த�ௌத்� ்ைந்துலரயாடல்

நிசாமி ்ன்்ஜவீ என்�வர் யார்?

கிழககு த�ண் ஆளுலெ்ளின் முன்நனாடி
அெரர் சி�ம�ர �ரஞநசாதி �ங்த்துலர

ரூபைவாஹினி கூடடுத்்தா-
பைனத்தின் ்தமிழ் அ்ே -
வரி்ச்ான ்நத்திரா 

ம்தா்ேக்காடசியில் ஒவமவாரு 
்மா்தமும் ்நான்்மதி தினத்்தன்று 
வி்சட மபைௌத்்த கேநது்ர்ாடல் 
்தமிழ்ம்மாழியில் ஒளிபைரப்பைாகி 
வருகிறது. ம்மதின் ்நான்்மதி 
தினம்- புத்்த பைகவான் ஞானம் 
மபைறற பின்னர, ்தனது ்தந்்த்ான 
சுத்்்தா்தன ்மன்ன்ர சநதிக்கச் 
மசன்ற நாள் ஆகும். ஞானம் மபைறற 
பின் ்தந்்த்் சநதித்்த மு்தல் சந -
்தரப்பைம் இதுவாகும். முன்ன்தாக 
்தந்்த, ்தான் ஆடசி மசய்த சக்கி் 
்்தசத்து ்த்ேநகர கபிேவஸ்து -
வில் இருநது ஒரு அ்்மச்ச்ரயும் 
1000 ்பை்ரயும் புத்்த்ர அ்ழத்-
துவர அனுப்பி ்வத்்தார. அந்த 
்வண்டு்கா்ள ஏறற பின்னர 
புத்்தர மபைரு்மான் ்தனது ்தந்்த்் 
சநதிக்க கபிேவஸ்து நகருக்கு 
மசன்றார. ஞானம் மபைறறு 8 வரு -
டங்களின் பின்ன்ர புத்்தர அங்கு 
மசன்றுள்ளார. கபிேவஸ்து நகர்்ம 
இன்்ற் ்நபைாள்மாகக் கரு்தப்பை-
டுகிறது.

்தமிழ் ்பைசும் ்மக்களுக்கு மபைௌத்்த 
்தர்மம் ம்தாடரபைான விளக்கம் ஒன்்ற 
வழங்கும் ்நாக்கி்ே்் ்பைா்ா 
தினத்தில் இந்த நிகழ்ச்சி ்நரடி ஒளி -
பைரப்பைாக இடம்மபைறறு வருகிறது. 
்நான்்மதி தினத்்தன்று கா்ே 9 ்மணி 
மு்தல் 11 ்மணிவ்ர ்நரடி ஒளிபைரப் -
பைாக இநநிகழ்ச்சி ்நத்ரா ம்தா்ேக் -
காடசியில் இடம்மபைறறு வருகிறது. 
சிே சந்தரப்பைங்களில் அ்வ பைதிவு 
மசய்ப்பைடட நிகழ்ச்சி்ாகவும் அ்்ம -

கிறது என்பைதும் இங்கு குறிப்பிடத் -
்தக்கது.

2019 நவம்பைர ்மா்தம் 16 ஆம் திகதி 
ஜனாதிபைதித் ்்தர்தல் மவறறிக்குப் 
பின்னர ஜனாதிபைதி ்காடடாபை் ராஜ -
பைக்ஷ ்மறறும் பிர்த்மர ்மஹிந்த ராஜபைக்ஷ 
்த்ே்்மயிோன அரசாங்கத்தின் கீழ் 
பைல்்வறு ்ம்தநல்லிணக்க மச்ல்பைாடு-
கள் ்்மறமகாள்ளப்பைடடு வருகின்றன. 

ஓகஸ்ட 5 ஆம் திகதி இடம்-
மபைறற மபைாதுத்்்தர்தலில் ்மாமபைரும் 
மவறறி்் பைதிவு மசய்த ஸ்ரீேங்கா 

மபைாதுஜன மபைரமுன பைாராளு்மன்றத் -
தில் 2/3 மபைரும்பைான்்்மயுடன் ஆட -
சி்்்மத்்தது. அ்தன் பின்னர மீண்டும் 
பிர்த்மராகப் பை்தவி்்றற ்மஹிந்த  ராஜ -
பைக்ஷ அவரகளின் ்நரடி நிரவாகத்தின் 
கீழ்,புத்்த சாசன அ்்மச்சு வநதுள்ள்்ம 
சிறப்பைம்ச்மாகும்.

புத்்த சாசன,்ம்த விவகார ்மறறும் 
கோசார அலுவல்கள் அ்்மச்சரான -பிர -
்த்மர ்மஹிந்த ராஜபைக்ஷ, 'ஒரு ்ம்தம் பைறறி 
ஏ்ன் சமூகங்களுக்கு அந்த சமூகங்-
களின் ம்மாழிகளில் இேகுந்டயில் 

விளக்கங்கள் வழங்கும் ்பைாது நல் -
லிணக்கம் ஏறபைடுகிறது. ்்மலும் 
்ம்தங்கள் பைறறி் பைே சந்்தகங்க -
ளும் முரண்பைாடுகளும் நீங்குகின்-
றன' என்ற கருத்்்த வலியுறுத்தி 
வருகின்றார.

்நான்்மதி தினத்தின் வரோறறுச் 
சிறப்பு, மபைௌத்்த ்தர்மம், பைஞசசீேம் 
ம்தாடரபைான விளக்கம், தி்ானம் 
்மறறும் ்தானங்கள் பைறறி் விளக்-
கம், புத்்த பைகவானின் வாழ்க்்கச் 
சரித்திரம் உடபைட பைே விட்ங்கள் 
உள்ளடங்குகின்றன. இந்த நிகழ்ச் -
சியில் ்தமிழ் ்பைசும் மபைௌத்்த ்்தரர 
மூேம் மபைௌத்்த ்தர்மம் குறித்்த 
விளக்கம் இேகு ்தமிழில் வழங்கப் -
பைடுகின்ற்்ம சிறப்பைம்ச்மாகும்.

புத்்தசாசன, ்ம்தவிவகார ்மறறும் 
கோசார அலுவல்கள் அ்்மச்சின் 
ஊடக மச்ோளரும், சி்ரஷட 
ஊடகவி்ோளரு்மான மஜ்ரஞ-
ஜன் ்்ாகராஜ் அ்்மச்சின் சாரபில் 
கேநது மகாண்டு நிகழச்சி்் 
ம்தாகுத்து வழங்குகின்ற்்ம குறிப்-
பிடத்்தக்கது. இன்று 17 ஆம் திகதி 
துருது ்நான்்மதி தினத்்தன்றும் 

வி்சட ஒளிபைரப்பு இடம்மபைறுகிறது. 
துருது ்நான்்மதி தினம் பைறறி் அறி-

முகம், அ்தன் சிறப்பு, மபைௌத்்த ்தர்மம், 
புத்்த பைகவானின் ்பைா்த்னகள் ்மறறும் 
வரோறு ம்தாடரபில் சிறந்த விளக்கங் -
க்ள முந்தே்ம, ்மங்கள எலி், ஸ்ரீ 
்்தவராம் விகா்ரயின் மபைாறுப்பைாளர 
சங்்கக்குரி்  திருமநல்்வலி ்பைாதி 
்தம்்ம அரவணடிகள் வழங்குவார. 
இன்்ற் தினம் கா்ே 9 ்மணி மு்தல் 
10.00 ்மணி வ்ர இந்த வி்சட உ்ர்ா -
டல் இடம்மபைறுகிறது. 

எ்மது நாடடில் பிர்்தச அளவில் சமூ-
கத்தில் முன்்னாடிகளாகச் மச்ற-
பைடட பைே மபைண்க்ளப் பைறறி் 

பைதிவுகள் அரங்கிறகு வரா்ம்ே உள்ளன. 
அவரகளில் ஒருவர்தான் அ்மரர திரு்மதி 
சி்தம்பைர பைரஞ்சாதி ்தங்கத்து்ர அவர-
கள்.  ்மடடக்களப்பு ்மாவடடத்தின் ்காற-
்ளப்பைறறு பிர்்தசத்தில் பையிறறப்பைடட 
மு்தோவது மபைண் ஆசிரி்்்ாகவும், 
பிர்்தசத்தின் மு்தோவது மபைண் அதிபை-
ராகவும் விளங்கி, ஏறத்்தாழ 37 வருடங்க-
ளுக்கு ்்மல் கல்விப்பைணி புரிந்த இவர, 
்தனது வாழ்நாளில் மபைரும்பைகுதி்் சமூ-
கத்தின் கல்வி, ச்ம் வளரச்சிக்காக அரப்-
பைணித்்தார. பிர்்தச ்மக்களால் இன்றும் 
'மபைரி்க்கா' என அன்புடன் நி்னவுகூரப்-
பைடுகின்றார.  இன்று (17-.03-.2022) அவரது 
97வது பிறந்த தின்மாகும். 

அரசி்ல், ஆன்மிகம், இேக்கி்ம் என 
்தனது ஆளு்்மயி்ன பைேது்றகளிலும் 
மவளிப்பைடுத்தி் மபைண்்மணி்ாக விளங்-
கும் இவ்ர 'இரும்புப் மபைண்்மணி' 
என அ்ழக்கின்றனர அவரிடம் பையின்ற 
்மாணவரகள். 1925 ்மாரச்- 17 இல் வா்ழச்-
்ச்னயில் ஆறுமுகம்– கனகம்்மா ்தம்பை-
தியினரின் ்மகளாகப் பிறந்தவர சி்தம்பைர 
பைரஞ்சாதி. ்தனது ஆசிரி்ர பையிறசி்் 
இவர 01.-03-.1947 இல் பூரத்தி மசயது 
04.06.1947 இல்ஆசிரி்ராகப் பைணி்் 
ஆரம்பித்்தார. 1962 மு்தல் 1984இல் பைணி-
யிலிருநது ஓயவுமபைறும் வ்ர அதிபைராகப் 
பைணி புரிந்தார. 

வா்ழச்்ச்ன, நாசிவன்தீவு, 
மிறா்வா்ட, புதுக்குடியிருப்பு ஆகி் 

கிரா்மங்களில் உள்ள பைாட-
சா்ேகளில் ஆசிரி்ராக-
வும் ்த்ே்்ம ஆசிரி்ராக-
வும் கட்்ம புரிந்த இவர, 
வா்ழச்்ச்ன புதுக்குடி-
யிருப்பு அரசினர ்தமிழ்க் 
கேவன் பைாடசா்ேயில் பைணி-
புரிநது மகாண்டிருந்த காே-
கடடத்தி்ே அதிபைராக ்தர-
மு்ரத்்தப்பைடடு 1984 வ்ர 
அதிபைராகப் பைணிபுரிந்தார. 
புதுக்குடியிருப்பு அ.்த.க. 
பைாடசா்ே எனும் மபை்்ர 
புதுக்குடியிருப்பு வாணி வித்-
தி்ாே்ம் என ்மாறறினார.

கல்விப்பைணி ்தவிரத்து 
்தன்னு்ட் பிர்்தசத்து 
மபைண்களின் முன்்னறறத்-
திறகாக 1960இல் 'உ்த்்சாதி' எனும் 
மபை்ரில் ்மா்தர சங்கத்தி்ன ்்தாறறுவித்-
்தார. சிக்கன கூடடுறவுச் சங்கங்க்ள உரு-
வாக்கி மச்றபைடுத்தினார. அ்தனூடாகக் 
கடன்க்ளப் மபைறறு சிறும்தாழில்க்ள 
மசயது வரு்மானம் மபைற வழிகாடடினார. 
்தனது மசாந்தக் காணியில் இடம்மகா-
டுத்து ஒரு ்கத்்தறி நி்ே்ம் அ்்மத்து, 
ஏ்ழப் மபைண்களுக்கு வரு்மானம் மபைற 
வழிவகுத்துக் மகாடுத்்தார. ்க. டபிள்யூ. 
்்தவநா்கம், ்க.நல்்ே்ா ்பைான்ற 
கல்குடா ம்தாகுதி அரசி்ல் ்த்ே்்மக-
ளின் ம்தாடரபின் மூேம் பிர்்தசத்திலுள்ள 
பைேருக்கும் ்வ்ேவாயப்புக்க்ள 
மபைறறுக் மகாடுத்்தார.   

1962இல் கிரா்மச்பை உ்தவியுடன் ்தனது 

காணியில் வாசிகசா்ே அ்்மத்து, மபைண்-
களுக்கான ்கத்்தறி நி்ே்த்தி்னயும் 
உருவாக்கினார. இந்தக்காணியில் விபுோ-
னந்தர சி்ே ்வக்கப்பைடடு, இவவீதிக்கு 
'விபுோனந்தர வீதி' எனப் மபை்ரிடப்பைட-
டது. இதில் சி்தம்பைர பைரஞ்சாதியின் பைங்-
களிப்பு குறிப்பிடத்்தக்கது. ்தன்னு்ட் 
்மா்தர சங்கத்தின் மூேம் பிர்்தசத்திறகு 
்மாறறோகி வருகின்ற உ்ர அதிகாரிக-
ளுக்கு வர்வறபு ்மறறும் பிரிவுபைசார 
்வபைங்க்ள ம்தாடரச்சி்ாக நடத்தி, 
அவரகளின் உ்தவிக்ளப் மபைறறு ்தனது 
கிரா்ம ்மக்களுக்கு உறுது்ண்ாக விளங்-

கினார. வா்ழச்்ச்ன 
்கோ்ப்பிள்்ள்ார ஆே-
்த்தின் வளரச்சியில் மபைரும் 
பைங்காறறி் இவர, 1990இல் 
ஆே்த்தின் வரோறறி்ன 
'வா்ழச்்ச்ன ஸ்ரீ ்கோ-
்ப்பிள்்ள்ார ஆே் 
வரோறு' எனும் நூோக 
எழுதி மவளியிடடு பிர்்தச 
வரோறறி்ன எழுதி ஆவ-
ணப்பைடுத்தி் மு்தல் எழுத்்தா-
ளராகவும் விளங்குகின்றார. 
இன்றுவ்ர ஆே்த்தின் 
வளரச்சிக்கு இவரது பிள்்ள-
கள் உ்தவி வருகின்றனர.

ஆசிரி்ர, அதிபைர, எழுத்-

்தாளர, சமூக ்சவகர எனப் பைே முகங் -
கள் மகாண்ட அ்மரர சி்தரம்பைர பைரஞ -
்சாதி அவரகளின் பைணிகள் இன்னும் பைே 
உள்ளன. மபைண்கள் மபைரு்்ம ்பைாறறும் 
்மா்தத்தில் பிறநது, மபைண்களின் முன் -
்னறறத்திறகாக உ்ழத்்த இவரின் 
பிறந்த தினத்தில் இவ்ர மபைரு்்மப்பை -
டுத்து்வாம்!

எஸ்.ஏ.ஸ்ரீ்தர்...?
(நூல்க ச்சவ்கர், ப�ொது்சன 
நூல்கம், வொ்ைசச்ச்ன

கைலோநிதி
அஸோம் மஜீதி பி.எச.டி...?  

(உளவியல் ஆற்றுப�டுததைல்
ஆசலொ்ச்கர்)

இன்று 97ஆவது பிறந்த தினம்



தேசத்தின் ஓய்வூதிய சமூகத்துக்கு நெருக்கடி-
யான காலகட்டத்தில் நிவாரணம் நெற்றுக் நகாடுப்-
ெேற்காக முன்னணி ெல்நொருள் அஙகாடிகள் 
நிறுவனமான காகில்ஸ் குழுமத்து்டன் ஓய்வூதியத் 
திணணக்களம் நசய்து நகாண்ட புரிந்துணர்வு 
உ்டன்ெடிக்ணக ணகமாறிக் நகாள்ளும் நிகழ்வில் 
பிரேம அதிதியாக கலந்து நகாணடு உணரயாற்-
றும் தொதே அவர் தமற்கண்டவாறு நேரிவித்ோர்

இந்ே தவணலத் திட்டத்தின் கீழ் ஓய்வூதிய சமூகத் -
தினால் காகில்ஸ் சுெர் மார்க்கட மற்றும் அேன்ெடி 
மருந்ேகஙகளில் (Pharmacy) விதே்ட விணலக்க-
ழிவு்டன் நகாடுக்கல் வாஙகல் தமற்நகாள்ள முடி-
கின்்றது. இேன் பிரகாரம் ஓய்வூதிய சமூகத்தினர் 
இவர்களு்டன் தமற்நகாள்ளும் 1500 ரூொவுக்கு 
தமற்ெட்ட நகாடுக்கல் வாஙகளுக்கு   ஐந்து வீே 
விணலக் கழிவு வழஙகப்ெ்டவுள்ளது. ஒரு மாேத்-
துக்கான  ஆகக் கூடிய நகாடுக்கல் வாஙகல் 

15000 ரூொவாக வணரயறுக்கப்ெடடுள்ளது. 
தமலும், எல்லா மாேஙகளிலும் மற்றும் ஓய்வூதிய 
வாரத்திலும் நேரிவு நசய்யப்ெட்ட நொருடகளுக்கு 
விதச்ட கழிவு வழஙகவும்   ஏற்ொடுகள் தமற்-
நகாள்ளப் ெடடுள்ளன. 

அதிக அளவில் விற்ெணனயாகும் ேயாரிப் -

புகள் உடெ்ட ஓய்வூதிய சமூகத் -
துக்கு   அத்தியாவசியமான சுகாோர 
மற்றும் தொசாக்குசார்  நொருடகளுக்-
கும்  இந்ே விணலக்கழிவு உள்ள்டங-
கும்.காகில்ஸ் குழுமத்தின்  தக.எப்.
ஸீ மற்றும்   திணரயரஙகுகளிலும் 

விணலக்கழிவுகள் வழஙகவும் ெ்டவடிக்ணககள் 
தமற்நகாள்ளப்ெ்டவுள்ளன. இந்ே தவணலத் திட-
்டத்துக்கு காகில்ஸ் வஙகியும் எதிர்காலத்தில் ெங-
களிப்பு ெல்கவுள்ளது.

அரச தசணவகள் மாகாண சணெகள் மற்றும் 
உள்ளூராடசி அணமச்சின் நசயலாளர்,தே.தே.ரத்-
னசிறி, சிதரஷ்ட ஆதலாசகர் மஹிந்ே மடிதேவா 
உள்ளிட்ட அணமச்சு அதிகாரிகள், காகில்ஸ் நிறுவ-
னத்தின் முகாணமத்துவப் ெணிப்ொளர் அதசாக 
பீரிஸ்,பிரேம நிண்றதவற்று அதிகாரி சஞ்சீவ நெர்-

ணான்த்டா உள்ளிட்ட நிறுவன அதிகாரிகள், ஓய்-
வூதிய திணணக்கள ெணிப்ொளர் ொயகம் ேகத்  டீ 
்டயஸ், தமலதிக ெணிப்ொளர் ொயகம்   டீ.எம்.
பி.ேயவர்ேன, ஓய்வூதிய ெணிப்ொளர் புத்திக 
ேயதிஸ்்ஸ உள்ளிட்ட திணணக்கள அதிகாரிகளும் 
இந்ே நிகழ்வில் கலந்து நகாண்டனர்.

இவரது கல்லூரியின் 24ஆவது ெரேொடடிய 
அரஙதகற்்றமானது ஸ்ரீமதி நிருத்ேநசாரூபி ேர்மகு-
தலந்திரனின்  சிஷணய நசல்வி சுதவோ ரஞ்சித்தி-
னால் விக்த்டாரியாவிலுள்ள நலாதயாலா கல்லூரி-
யின் கணலக்கூ்டத்தில் தமண்டதயற்்றப்ெட்டது.  

நசல்வி சுதவோ ரஞ்சித்திற்கு சிறுவயதிதலதய 
ெரேொடடியத்தின் மீதிருந்ே அளவு க்டந்ே விருப்-
ெத்ணேயும், அர்ப்ெணிப்ணெயும் ஊக்குவிக்கும் 
முகமாக ஸ்ரீமதி நிருத்ேநசாரூபி ேர்மகுதலந்திரன் 
ேமது ோயார் ஸ்ரீமதி லக்ஷ்மி சிவொேம் நெயரில் 
புலணமப்ெரிசில் ஒன்ண்ற க்டந்ே 2018ஆம் 
ஆணடு வழஙகியிருந்ோர்.  

ஸ்ரீமதி கனகமணி விேயதவந்ராவினால் 

ெகுோரி ராகம், ஆதிோளத்தில் இயற்்றப்ெட்ட ேதீஸ்-
வரமானது குருவால் தெர்த்தியாக ொடடிய வடிவ-
ணமக்கப்ெடடு நசல்வி சுதவோவினால் தமண்டதயற்-
்றப்ெட்டது. 

அடுத்ேோக அணமயப் நெற்்ற வர்ணமானது 
அவுஸ்திதரலிய மணணில் வீற்றிருக்கும் குன்்றத்-
துக் குமரணனப் தொற்றி நிருத்ேநசாரூபி ேர்மகு-
தலந்திரனாலும் அவரது ோயார் ஸ்ரீமதி லக்ஷ்மி 
சிவொேத்தினாலும் வரிகள் இயற்-
்றப்ெடடு ஸ்ரீ அகிலன் சிவானந்-
ேனால் இணசயணமக்கப்ெடடு 
சுதவோவினால் சி்றப்ொக தமண்ட-
தயற்்றப்ெட்டது. 

ஸ்ரீொலமுரளிகிருஷணா இயற்-
றிய  ஓம்கார காரினி என்று நோ்டங-
கும் துர்க்ணகக்கான கீர்த்ேணனக்கு 
குருவின் ெ்டன அணமப்பிற்தகற்-
்றாற் தொல ஆடி நவகு சி்றப்ொக 
தமண்டதயற்றினார் சுதவோ ரஞ்சித்.  

ேமது சிஷய சிஷணயகளின் 
ஒவநவாரு அரஙதகற்்றத்தின் 
தொதும் குரு ஸ்ரீமதி. நிருத்ேநசா-
ரூபி ேர்மகுதலந்திரன் அவர்கள் 
அவர்களுக்நகன்று குண்றந்ேது 
இரணடு உருப்ெடிகணளயாவது 
ோதம எழுதுவது அவரது அரங-

தகற்்றஙகளின் சி்றப்ெம்சஙகளில் ஒன்்றாகும். 
ஒவநவாரு மாணவ மாணவியின் மீதும் ேனிப்ெட்ட 
ரீதியில் அவர் நகாண்ட அக்கண்றணயயும், ே்மிழ்-
நமாழியின் மீது அவர்நகாண்ட ெற்ண்றயும் அது 
ெண்றசாற்றுகின்்றது. ஸ்ரீமதி நிருத்ேநசாரூபி ஒரு 
ேணல சி்றந்ே ெ்டன ஆசிரியர் மடடுமல்ல தேர்ச்சி 
நெற்்ற ஒரு ொ்டலாசிரியர் என்ெணேயும் அவரது 
ொ்டல்கள் எமக்கு உணர்த்துகின்்றன.  

அவவணகயில் நசல்வி சுதவோ ரஞ்-
சித்தின் அரஙதகற்்றத்திற்காகதவ சிவநெ-
ருமாணன தொற்றும் 'ஆனந்ேத் ோண்ட-
வம் ஆடினான்' என்்ற கீர்த்ேணனணயயும் 
, நசல்லக்கணணனின் குறும்புகணளச் 
நசால்லும் 'நகாஞ்சிக் நகாஞ்சி தெசும் 
தகாகுல கிருஷணா' என்்ற ெேத்ணேயும் 
ஸ்ரீமதி நிருத்ேநசாரூபி இயற்றியுள்ளார். 

கீர்த்ேணனணய ேம்-
சொேம் ராகதில் ஆதி 
ோளத்தில் ஸ்ரீ அகிலன் 
சிவானந்ேனும், ெேத்ணே 
ஸ்தராேஸ்வினி ராகத்தில் 
ரூெக ோளத்தில் ஸ்ரீ சுதரஷ-
ொபுவும் சி்றப்ொக இணசய-
ணமத்துள்ளார்கள்.  

நிருத்ேநசாரூபி ேர்மகுதலந்திர-
னின் ெடடுவாஙகம், அகிலன் சிவா-
னந்ேனின் குரலிணச, தயாகராோ 
கந்ேசா்மியின் ்மிருேஙகம், சுதரஷ 
தியாகராேனின் புல்லாஙகுழல், 
முரளி குமாரின் வயலின், மற்றும் 
நசந்தூரன் தயாகரடணத்தின் 
ேதெலா என்ெவற்த்றாடு அரஙதகற்-
்றம் சி்றப்பு்ற அணமந்ேது.  நிருத்-
ேநசாரூபி ேர்மகுதலந்திரனின் 

புேல்வியும் சிஷணயயுமான நசல்வி இளமதி ேர்ம-
குதலந்திரன் அழகான முண்றயில் நிகழ்ச்சிகணள 
நோகுத்து வழஙகினார்.  

நசல்வி சுதவோ ரஞ்சித் மற்றும் அவரது குடும்ெத்-
தினர் சுதவோவின் குருணவயும் ஏணனய கணலஞர்-
கணளயும் நகௌரவிக்கும் நிகழ்வும் இ்டம்நெற்்றது.  

ஸ்ரீமதி நிருத்ேநசாரூபி ேர்மகுதலந்திரன் ஒரு 
ெரேொடடிய ஆசிரியராக மாத்திரம் ேன்ணன வணர-
யறுத்துக் நகாள்ளாது நமல்தொர்னில் 'ராவதணஸ்-
வரன் இயல் இணச ொ்டக மன்்றம்' எனும் நெயரில் 
ஒரு கணல மன்்றத்ணே நிறுவியுள்ளார்.
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சிறுநீரக தொயின் ஆரம்ெ கட்டஙகளில், இது 
நொதுவாக எந்ே குறிப்பி்டத்ேக்க அறிகுறிக-
ணளயும் காட்டாது. எனதவ, வழக்கமான இரத்ே 
ெரிதசாேணனகள், இரத்ேம் மற்றும் சிறுநீர் ெரி-
தசாேணனகள் மூலம் கண்டறிய முடியும். இருப்-
பினும், சிகிச்ணசயின் தொது சிறுநீரக நசயல்-
ொடு தமாசமண்டந்ோல் அல்லது சிறுநீரக 
தொணய முன்கூடடிதய கண்டறியவில்ணல 
என்்றால், நோ்டர்ந்து சிறுநீர் பிரியாணம 
மற்றும் கணுக்கால் வீக்கம், சிறுநீரில் இரத்-
ேம் மற்றும் அதிகரித்ே ேணசொர் காரணமாக 
மூச்சுத் திண்றல் தொன்்ற அறிகுறிகணள 
அனுெவிக்கலாம். 

மருந்துகளு்டன் நோ்டர்புண்டய வாழ்க்ணக 
முண்ற மாற்்றஙகள் சிறுநீரக கடடுப்ொட-
டில் முக்கிய ெஙகு வகிக்கின்்றது. சிறுநீரக 
நசயல்ொடு தமாசமண்டந்ோல், அது இறுதி-
யில் சிறுநீரக நசயலிழப்புக்கு வழிவகுக்கும். 
இேனால் சிறுநீரக சுத்திகரிப்பு அல்லது சிறு-
நீரக மாற்று அறுணவச் சிகிச்ணச தேணவப்-
ெ்டலாம். 50 தெரில் ஒருவருக்கு ொள்ெட்ட 
சிறுநீரக தொய் இருப்ெோக நேரிவிக்கப்ெட-
டுள்ளது. சிறுநீரக நசயலிழப்ணெ முன்கூட-

டிதய கண்டறிந்து சிகிச்ணச அளித்ோல் ேடுக்கலாம்.  
ொள்ெட்ட சிறுநீரக தொயின் ஆரம்ெ நிணல அறி-

குறிகள்:  
நொதுவாக, சிறுநீரகத்தின் நசயல்ொடடில் குறிப்பி-

்டத்ேக்க குண்றொடு ஏற்ெட்டாலும் மனிே உ்டல் நவற்-
றிகரமாகச் நசயல்ெடும். எனதவ, CKD நொதுவாக 
ஆரம்ெ கட்டஙகளில் குறிப்பி்டத்ேக்க அறிகுறிகள் 
எணேயும் காட்டாது. CKD இன் ஆரம்ெ அறிகுறிகள் 

நொதுவாக நேளிவற்்றணவ. இந்ே அறிகுறி-
கள் பின்வருமாறு இருக்கும்.

ெசியின்ணம, குமட்டல், வரண்ட தோல் 
மற்றும் தோல் அரிப்பு, ேணலவலி, உ்டல்-
நிணல சரியில்லாமல் இருப்ெது தொன்்ற 
நொதுவான உணர்வு, தசார்வு, எதிர்ொராே 
அல்லது கடடுப்ொ்டற்்ற எண்ட இழப்பு.  

ஒரு வழக்கமான இரத்ே அல்லது சிறுநீர் 

ெரிதசாேணனயானது ஆரம்ெ நிணலயிதலதய 
ஏதேனும் ஒரு பிரச்சிணனணய நவளிப்ெ-
டுத்தினால், ஆரம்ெ நிணலயிதலதய உரிய 
சிகிச்ணச அளிக்கப்ெட்டால், தொய் தமலும் 
தீவிரமண்டயாமல் ேடுக்கலாம்.  

ோமேமாக நோ்டஙகும் அறிகுறிகள்:  
சிறுநீரக தொய் ஆரம்ெத்திதலதய கண்டறி-

யப்ெ்டாமதலா அல்லது சிகிச்ணச அளிக்கப்ெ-
்டாமதலா இருந்ோல், தொய் தீவிரமண்டந்து 
பின்வரும் அறிகுறிகணள உருவாக்கலாம்:  

இரத்ேத்தில் உள்ள கல்சியம் மற்றும் 
நொஸ்ெரஸ் அளவுகளில் ஏற்்றத்ோழ்வு 
மற்றும் அேனால் ஏற்ெடும் எலும்பு வலியால் 
சிறுநீரக ொதிப்பு ஏற்ெடுகி்றது. ணககள், 
கால்கள் மற்றும் கணுக்கால்களில் உணர்-
வின்ணம அல்லது வீக்கம். உ்டலில் கழிவுப் 
நொருடகள் தேஙகுவோல் அம்தமானியா 
வாசணன அல்லது மீன்கழிவுகள் தொன்்ற துர்-
ொற்்றம், ெசியின்ணம மற்றும் எண்ட இழப்பு, 
வாந்தி, அடிக்கடி விக்கல் வரும், அடிக்கடி 
சிறுநீர் கழித்ேல் (குறிப்ொக இரவில்), மூச்-
சுத்திண்றல், தசார்வு, சிறுநீர் அல்லது மலத்-
தில் இரத்ேம், சிந்ேணன அல்லது கவனம் 

நசலுத்துவதில் சிரமம், ேணசப்பிடிப்பு / முதுகு வலி, 
எளிோன சிராய்ப்பு, அடிக்கடி ேணணீர் குடித்ேல், 
மாேவி்டாய் இல்லாேது (அ்மிதனாரியா), தூக்க-
்மின்ணம, தோல் நவளிர் அல்லது கறுப்பு நி்றமாக 
மாறும், ொலியல் நசயலிழப்பு.  

CKD இன் கண்டசிநிணல சிறுநீரக நசயலி-
ழப்பு ஆகும். இறுதிக் கட்டமாக இேற்கு ்டயாலி-
சிஸ் அல்லது சிறுநீரக மாற்று அறுணவ சிகிச்ணச 
தேணவப்ெ்டலாம். ொள்ெட்ட சிறுநீரக தொணயக் 
குணப்ெடுத்ே முடியாது, ஆனால் சிகிச்ணசயானது 
அேன் தமாசமான நிணலணயத் ேடுக்கலாம். 

நீரிழிவு, உயர் இரத்ே அழுத்ேம் அல்லது அதிக 
நகாழுப்பு தொன்்ற பி்ற தொய்கணளக் கடடுப்ெடுத்ே 
மருந்துகள் ெரிந்துணரக்கப்ெடுகின்்றன. நீரிழிவு 
தொயாளிகள் ஆதராக்கியமான மற்றும் சீரான 
உணணவ உணண தவணடும், உ்டற்ெயிற்சி மற்றும் 
வழக்கமான இரத்ே ெரிதசாேணனகள் மூலம் அவர்-
களின் இரத்ே சர்க்கணர அளணவ கணகாணிக்க 
தவணடும். உயர் இரத்ே அழுத்ேத்ணேக் கடடுப்ெ-
டுத்ே உஙகள் மருத்துவர் மருந்துகணளப் ெரிந்து-
ணரக்கலாம்.  

இரத்ே அழுத்ேம் 140/90 ்மி.மீ  இற்குக் கீதழ 
ெராமரிக்கப்ெ்ட தவணடும். cholestrol அளணவக் 

குண்றக்க மருந்துகள் ெரிந்துணரக்கப்ெ்டலாம். 
ொள்ெட்ட சிறுநீரக தொய் இரத்ே தசாணகக்கு 
காரணம் என்ெோல், இரும்புச் சத்துக்கள் 
ெரிந்துணரக்கப்ெ்டலாம். 

புணகபிடிப்ெணே நிறுத்ே தவணடும். சீரான 
மற்றும் ஆதராக்கியமான உணணவ உணண 
தவணடும். தினமும் உப்பின் அளணவ 6 
கிராமாக குண்றக்க தவணடும். தினமும் 
குண்றந்ேது 30 நி்மி்டஙகளும் 
வாரத்தில் ஐந்து ொடகளும் உ்டற்-
ெயிற்சி நசய்யுஙகள்.மதுொனம் 
அருந்துவது ெல்லேல்ல. உ்டல் 
எண்டணய குண்றத்து, உஙகள் 
உயரத்திற்கும் வயதுக்கும் ஏற்்ற 
ஆதராக்கியமான எண்டணய ெரா-

மரிக்கவும். சுய மருந்து தவண்டாம்.தொதுமான 
அளவு நீர் அருந்துேல், புரே உணவு அளவு்டன் 
உடநகாள்ளுேல், குண்றந்ே தசாடியம் உணவு-
கணள உணணுஙகள் மற்றும் ெேப்ெடுத்ேப்ெட்ட 
உணவுகணள ேவிர்க்கவும்.  

ஒரு ொணளக்கு குண்றந்ேது 30 நி்மி்டஙகள் 
ேவ்றாமல் உ்டற்ெயிற்சி நசய்யுஙகள். நீச்சல் 
மற்றும் விறுவிறுப்ொன ெண்டப்ெயிற்சி உ்டலில் 
சுறுசுறுப்ணெ ஏற்ெடுத்தும். இருப்பினும், நீஙகள் 
உ்டல் ரீதியாக சுறுசுறுப்ொக இல்லாவிட்டால், 
உஙகள் உ்டல்ெலப் ொதுகாப்புக் குழுவிலிருந்து 
உஙகளுக்கு எந்ேப் ெயிற்சிகள் சரியானணவ என்-
ெணேக் கண்டறியவும்.  

ஆதராக்கியமான உணவுகணளத் தேர்ந்நேடுக்-
கவும். சீனி கலந்ே ொனஙகணளத் ேவிர்க்கவும். 
குண்றந்ே கதலாரி உணவுகணளத் தேர்ந்நேடுத்து 
உப்பு மற்றும் சர்க்கணர உணவுகணளத் ேவிர்க்க-
வும். ஆதராக்கியமான உ்டல் எண்டயு்டன் இருப்ெது 

அவசியம். உ்டல் ெருமன் சிறுநீரகஙகளுக்கு ெணிச்-
சுணமணய அதிகரிக்கி்றது. உஙகள் உ்டல் எண்டணய 
ெராமரிக்க ெயிற்சி நெற்்ற நிபுணர் மற்றும் உணவி-
யல் நிபுணரின் உேவிணய ொ்டலாம்.  

ஒவநவாரு இரவும் 7 முேல் 8 மணி தெரம் 
தூக்கம் அவசியம். தொதுமான தூக்கம் உஙகள் 
உ்டணலயும் மனணேயும் ஆதராக்கியமாக ணவத்தி-
ருக்க உேவுகி்றது மற்றும் உஙகள் இரத்ே அழுத்ேம் 
மற்றும் இரத்ே சீனி அளணவ கடடுக்குள் ணவத்தி-
ருக்க உேவும். புணகபிடிப்ெணேத் ேவிர்ப்ெது சிறுநீரக 
ொதிப்பு மற்றும் உயர் இரத்ே அழுத்ேத்ணேத் ேடுக்க 
உேவும்.  

நீடித்ே மனஅழுத்ேம் வியாதிகணள ஏற்ெடுத்தும். 
ஆழ்ந்ே இணசணயக் தகடெது, அணமதியான விே-
யஙகள் அல்லது நசயல்ொடுகளில் கவனம் நசலுத்-
துவது அல்லது தியானம் நசய்வேன் மூலம் மனஅ-
ழுத்ேத்ணே சமாளிக்க முடியும்.  

வலிமருந்து மற்றும் ஆணடிெதயாடிக் அதிகமாக 
ெயன்ெடுத்துவணே ேவிர்க்கவும். சிறுநீர் ெகுப்ொய்-
வில் சிறிய அசாோரணஙகணளக் கூ்ட பு்றக்கணிக்-
காதீர்கள். மருத்துவ ஆதலாசணனயின்றி எந்ே 
மருந்துகணளயும் அல்லது அஙகீகரிக்கப்ெ்டாே ஊட-
்டச்சத்து மருந்துகணளயும் ெயன்ெடுத்ே தவண்டாம்.  

எளிய வாழ்க்ணக 
முண்ற மூலம் உஙகள் 
சிறுநீரகஙகணள ொது-
காக்க முடியும். மருத்துவ 
ஆதலாசணனயின்ெடி 
வாழ்ந்ோல் ஆதராக்கிய-
மாக வாழ முடியும்.

நிருத்ோ இந்தியன் ஃணென் ஆர்டஸ்' 
நுணகணலக் கல்லூரியானது ஸ்ரீமதி 
நிருத்ேநசாரூபி ேர்மகுதலந்திரனால்   

1995 ஆம் ஆணடு அவுஸ்திதரலியாவில் 
ஸ்ோபிக்கப்ெடடு இன்றுவணர நவற்றிகர-
மாக இயஙகி வருகி்றது. ஸ்ரீமதி நிருத்ேநசா-
ரூபி ேர்மகுதலந்திரன் சிறுவயதிலிருந்தே 
ோம் நெற்றுக் நகாண்ட நிருத்ய ஞானத்-
ணேயும், கற்றுக்நகாண்ட ெயிற்சி நுணுக்-
கஙகணளயும் மடடுமல்லாது வாழ்வியல் 
ஒழுக்கஙகணளயும் ேமது மாணாக்கருக்கு 
முண்றதய ெயிற்றுவித்து வருகி்றார்.

எமது தேசம் நொருளாோர ரீதியில் 
சவாலான காலகட்டத்தில்
இருக்கின்்ற தொது தேசத்தின்

ஓய்வூதிய சமூகத்தின் நொருளாோரம்  
மற்றும் தசமெலன் நோ்டர்பில் கவனம்  
நசலுத்திய ஓய்வூதியத் திணணக்களம், 
தேசத்தின் முன்னணி ெல்நொருள்
அஙகாடிகள் நிறுவனநமான்று்டன்
ஒன்றிணணந்து தேசத்தின் சிதரஷ்ட
பிரணேகளான ஓய்வூதிய சமூகத்துக்கு 
ஏதேனும் நிவாரணஙகணள நெற்றுக்
நகாடுப்ெேற்கான 'ஓய்வுகால நவகுமதி'
(Pensioner's Reward) தவணலத் திட்டத்ணே 
முன்நனடுத்துள்ளணம ொராட்டத்ேக்கோகும் 
என அரச தசணவகள் மாகாண சணெகள் 
மற்றும் உள்ளூராடசி அணமச்சர் ேனக 
ெண்டார நேன்னக்தகான் நேரிவித்ோர்.

ொள்ெட்ட சிறுநீரக தொய் 
(சி.தக.டி) சிறுநீரகத்தின் 
நசயல்ொடண்ட ெடிப்ெடியா-

கக் குண்றக்கும். இந்ே தொயின் வளர்ச்-
சியினால் சிறுநீரகஙகள் சாோரணமாக 
நசய்யும் இரத்ே சுத்திகரிப்பு ெடிப்ெடியா-
கக் குண்றக்கப்ெடும். ொள்ெட்ட சிறுநீ-
ரக தொயின் வளர்ச்சிக்கான இரணடு 
நொதுவான காரணஙகள் நீரிழிவு 
மற்றும் உயர் இரத்ே அழுத்ேம் ஆகும்.

மருத்துவ ஆல�ோசனைகனை 
லேணி வோழவதன் மூ�ம்
சிறுநீரக ேோதிபனே தவிரபலேோம்!

நிருத்தசசோரூபி தரமகுல�ந்திரனின் சிஷனயை 
சுலவதோ ரஞ்சித்தின் ேரதநோட்டியை அரஙலகற்றம்

இ�ஙனகயின் சிலரஷ்ட பிரனைகளுக்கு நிவோரண சவகுமதி; 
ஓய்வூதியைத் தினணக்கைத்து்டன் தனியைோர நிறுவைம் ஒபேந்தம்

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

DR. Raziya Nawas

ஆலரோக்கியை உணவுப ேழக்கம், இரத்த
அழுத்தம் மறறும் குருதி குளுக்லகோஸ் மீதோை 
அவதோைம் லேோன்்றவறறில் கவைம்
சசலுத்தபேடுவது எபலேோதும் அவசியைம்
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மின் உபகரண பாவமைமய... 
புத்தாக்க மின் உற்பததி அதி்கதார 

சப்ப நதாட்டு மக்கபைக க்கட்டுள் -
ைது. 

மின் உ்ப்கரணங்கபை உ்பக�தா -
கிப்பவர்கள் அதுத்தாடரபில் அதி்க 
்கவனம் தசலுத்கவண்டி�து 
அவசி�தமன, கமற்படி அதி்கதார 
சப்பயின் ்பணிப்பதாைர நதா�்கம் 

சுலக ஷன ஜ�வர்ன த்ரிவிததுள் -
ைதார. அக்கவபை, மின்சதாரம் அதி -
்கைவு உ்பக�தா்கப்படுத்ப்படும் 
மதாபல 6.30 மணி மு்ல் இரவு 
9.30 மணி வபரயிலதான ்கதாலததில் 
மின் உ்ப்கரணங்கபை உ்பக�தாகிப -
்பப் ்விரததுகத்கதாள்ளுமதாறும் 
அவர மக்கபைக க்கட்டு ள்ைதார. 

இக்கதாலததில் மின் உ்ப்கரணங -
்கபை த்கதாள்வனவு தசயகவதார 
அதுத்தாடரபில் முககி� ்கவனம் 
தசலுத் கவண்டுதமன்றும்  க்கட் -
்கப்பட்டுள்ைது. 

அக்கவபை, த்தாடரந்தும் 
நதாட்டின் ்பல்கவறு பிரக்சங்க -
ளிலும் மின் துண்டிபபு நபடமு -

பைப்படுத்ப்படுதமன த்பதாது -
்ப�ன்்பதாட்டு ஆபணககுழு 
த்ரிவிததுள்ைது. அ்றகிணங்க 
"ஏ" மு்ல் "எல்" வபரயிலதான 
வல�ங்களில் ்கதாபல 8.00 மணி 
மு்ல் பிற்ப்கல் 6.00 மணி வபரயி -
லதான ்கதாலப்பகுதியில் இரண்டபர 
மணிததி�தாலங்கள் மின் துண்டிபபு 

இடம்த்பைவுள்ைது. அந்் வல�த -
தில் மதாபல 6.00 மணி மு்ல் இரவு 
11.00 மணி வபரயிலதான ்கதாலப 
்பகுதியில் இரண்டு மணிததி�தால 
மின் துண்டிபபு கமறத்கதாள்ைப்பட -
வுள்ைது. அக்கவபை, பி மு்ல் 
டபிள்யு வபரயிலதான வல�ங்களில் 
முற்ப்கல் 8.30 மணிமு்ல் பிற்ப்கல் 

5.30 மணி வபர மூன்று மணிததி -
�தால மின் தவட்டு நபடமுபைப்ப -
டுத்ப்படும்   அந்் வல�ங்களில் 
மதாபல 5.30 மணி மு்ல் இரவு 
11.00 மணி மு்ல் இரண்டபர 
மணிததி�தால மின்தவட்டு இடம் -
த்பறுதமன்றும் அந்் ஆபணககுழு 
த்ரிவிததுள்ைது. (ஸ)           

லிட்ரா, லாப்ஸ் எரிவாயு...
நிறுவனததின் உ�ரதி்கதாரித�தாரு-

வர த்ரிவிததுள்ைதார.   
 இலஙப்கககு வந்துள்ை ்கப்ப -

லிலிருந்து சபம�ல் எரிவதாயுபவ 
விடுவிப்ப்றகு, ்கடந்் இரண்டு 
வதாரங்களுககு கமல் கநறறுவபர 
முடி�தாமல் க்பதாயுள்ைது. இப்� -
டுதது, சபம�ல் எரிவதாயு விநிக�தா்க 

நடவடிகப்க்கபை இபடநிறுத் 
கநரிட்டுள்ை்தா்க அவர த்ரிவிததுள்-
ைதார.   

இவறபை விடுவிப்ப்ற்கதான 
தடதாலபரப த்பறறுகத்கதாள்ை ்கடந்் 
இரு வதார ்கதாலமதா்க க்பச்சுவதாரதப் 
நடத்ப்பட்டு வருகின்ைக்பதாதும், 
இதுவபர அ்ற்கதான தடதாலர 

கிபடக்கவில்பல. இ்னதால், 
சபம�ல் எரிவதாயு ப்கயிருபபு தீரந் -
துள்ைது.இப்�டுதக், விநிக�தா்க 
நடவடிகப்க்கள் நிறுத்ப்பட்டுள்ை-
்தா்க அவர த்ரிவிததுள்ைதார.   

துபைமு்கததில் நஙகூரமிடப்பட்-
டுள்ை ்கப்பலிலிருந்து சபம�ல் எரி -
வதாயுபவ இரண்டு தினங்களுககுள் 

விடுவிக்க முடி�தாமல் க்பதானதால், 
நதாட்டில் மீண்டும் சபம�ல் எரிவதாயு 
்ட்டுப்பதாடு ஏற்படலதாம் என ்கடந்் 
ஞதாயிறறுககிழபம லிறகைதா க்கஸ் 
நிறுவனம் த்ரிவித்து.   

 அன்பை� தினததில், நதாட்டின் 
க்பவயில் இரண்டு நதாட்்களுக்கதான 
சபம�ல் எரிவதாயுகவ ப்கவசம் உள் -

ை்தா்க அந்் நிறுவனம் த்ரிவிததி-
ருந்்து.   

எவவதாைதாயினும் நதாட்டின் 
அன்ைதாட சபம�ல் எரிவதாயுவின் 
க்பவ 1100 தமட்ரிக த்தான்னதா்க 
உள்ைது.   

12.5 கிகலதா கிரதாம் எரிவதாயு சிலிண் -
டர 80.000, மறறும் ஐந்து கிகலதா 

கிரதாம் எபடயுபட� சபம�ல் 
எரிவதாயு சிலிண்டர 15,000,இன்னும் 
2.3 கிகலதா கிரதாம் ர்க சபம�ல் 
எரிவதாயு சிலிண்டர்கள் 16,000 
க்பவப்படுவ்தா்கவும் லிறகைதா 
க்கஸ் நிறுவனம் த்ரிவிததுள்ைபம 
குறிபபிடத்க்கது.

(ஸ)  

ஜைாதிபதியுடைாை சந்திப்பிற்கு...   
மறறும் அரசி�ல் தீரவு உள்ளிட்ட 

முககி� விட�ங்கபை பம�ப்படுத-
தி� சந்திபபு (15) இடம்த்பைவிருந்-
்து. எனினும் இச்சந்்பபு எதிரவரும் 

(25) தி்கதிககு ஒததிபவக்கப்பட்டது.   
இலஙப்க பிரபஜ்கள் என்ை அடிப்ப-
படயிலும், அரசி�ல் ்கட்சி என்ை ரீதியி-
லும் ் மிழ்த க்சி�க கூட்டபமபபிறகு 

ஜனதாதி்பதி க்கதாட்டதா்ப� ரதாஜ்பக்ஷபவ 
சந்திப்பதில் எவவி  ்சிக்கலும் இல்பல 
என அபமச்சர கூறினதார.   ்கடந்் 
த்ப்்பரவி (25) ்கதாணி அ்ப்கரிபபு நடவ-

டிப்கககு எதிரபபு த்ரிவிதது வடககு, 
கிழகப்க பிரதிநிதிததுவப்படுததும் 
்கட்சி்கைதால் ஜனதாதி்பதி தச�ல்க வைதா-
்கததில் ஆரப்பதாட்டம் முன்தனடுக்கப-

்பட்டது.  இ்ன்க்பதாது ஆரப்பதாட்டத-
தில் ஈடு்பட்டிருந்க்தார ஜனதாதி்பதிப� 
சந்திப்ப்றகு அனுமதி க்கதாரியிருந்் 
க்பதாதிலும், அ்ற்கதான அனுமதி மறுக-

்கப்பட்டிருந்்து, அதக்தாடு ்கடந்் 
ஆண்டு ஜூன் மதா்ம் ஏற்பதாடு தசய�ப-
்பட்ட சந்திபபும் இரதது தசய�ப்பட்-
டபம குறிபபிடத்க்கது.  

மருந்துப் பபாருடகளின் விமலகளில்...
சு்கதா்தார அபமச்சர த்கதெலி� 

ரம்புகதவல்லவினதால் இந்் வரத் -
மதானி அறிவித்ல் தவௌியிடப்பட்-
டுள்ைது.   

அ்னடிப்பபடயில், 2019 ஆம் 
ஆண்டு 60 வப்க�தான மருந்து்கள் 

த்தாடரபில் விதிக்கப்பட்டிருந்் ்கட்-
டுப்பதாட்டு விபல்களில் திருத்ங -
்கள் கமறத்கதாள்ைப்பட்டுள்ைன.   

2015 ஆம் ஆண்டின் 5 ஆம் இலக்க 
க்சி� மருந்து்கள் ஒழுஙகு்படுததும் 
அதி்கதாரசப்ப சட்டததின் 142 ஆம் 

பிரிவின் கீழ் சு்கதா்தார அபமச்சரி-
னதால் இந்் வரத்மதானி அறிவித்ல் 
தவளியிடப்பட்டுள்ைது.

்கடந்் ஆண்டு ஆ்கஸ்ட் 19 ஆம் 
தி்கதி மருந்து்களின் விபல்கள் 
த்தாடரபில் தவளியிடப்பட்டுள்ை 

வரத்மதானி அறிவித்லில் திருத்ங -
்கள் கமறத்கதாள்ைப்பட்டு ்றக்பதாது 
புதி� வரத்மதானி அறிவித்ல் 
தவளியிடப்பட்டுள்ைது.

்கடந்் த்பபரவரி மதா்ம் 28 ஆம் 
தி்கதி தவளியிடப்பட்ட வரத்மதானி 

அறிவித்லுக்கபம� 500 மில்லி 
கிரதாம் த்பரசிட்டகமதால் வில்பல-
த�தான்றின் அதி்க்பட்ச சில்லபை 
விபல 2 ரூ்பதா 30 ச்மதா்க அறிவிக்கப -
்பட்டிருந்்து. எனினும் புதி� விபல 
திருத்ததுக்கபம� இ்ன் விபல 

2 ரூ்பதாய 97 ச்மதா்க அதி்கரிததுள்-
ைபம குறிபபிடத்க்கது.

குறித் விபலததிருத்த-
திறகு அபம� ்பரசிட்டகமதால் 
(Paracetamol) 500 மில்லி கிரதாமின் 
புதி� விபல 2 ரூ்பதா 97 ச்மதாகும். 

இலஙமக தமிழ்ப் பபண் மீது...
்தாககு்ல் நடத்ப்பட்டுள்ைது.
அதமரிக்கதாவின் ்கதாஙகிரஸ் உறுப -

பினரதான டதானி கடவிஸதால் ஒழுங -
கு்படுத்்பட்ட நி்கழ்ச்சி ஒன்றில் 
்கலந்து த்கதாள்ை தசன்றிருந்் ரதாஜி, 
அஙகு வழங்கப்பட விருது ஒன்றிறகு 
்பரிந்துபர தசய�ப்பட்டிருந்்தார. 
நி்கழ்வுககு குடும்்ப சகி்ம் சி்கதாக்கதா-

வின் தநடுஞசதாபல வழிக� மகிழூந்-
தில் தசன்று த்கதாண்டிருந்் கவபை, 
்பக்கவதாட்டதா்க வந்் இனந்த்ரி�தா் 
துப்பதாககி்தாரி்கள் வதா்கன ்கண்ணதாடி 
வழிக� சுட்டுவிட்டு கவ்கமதா்க 
்பபிச்தசன்றுள்ைனர. வழபமககு 
மதாைதா்க ்பக்கவதாட்டில் திரும்பி இருந் -
்்தால் ரதாஜி மயிரிபழயில் உயிர்பபி 

உள்ைதார. இச்சம்்பவம்  த்தாடர்பதா்க 
உடனடி�தா்க த்பதாலிஸதாருககு அறி -
விக்கப்படதப் அடுதது, அவர்கள் 
விபரந்து வந்து ரதாஜிப� மீட்டு 
அவசர சிகிச்பசக்கதா்க வதா்கனம் 
மூலம் பவததி�சதாபலககு அனுபபி 
பவத்்தா்க த்ரி�வருகிைது. சிக -
்கதாகக்கதா த்பதாலிஸதார இது த்தாடர -

்பதா்க விசதாரபண்கபை ஆரம்பித-
துள்ைனர.

அவர, ்தான் எழுதி� நூலின் பிரதி -
்கபை அந்நி்கழ்வில் ்கலந்து த்கதாள்ை 
இருந்் முககி� ்கதாஙகிரஸ் பிரமு -
்கர்களுககு வழஙகுவ்ற்கதா்க எடுத -
துச் தசன்றிருந்்பமயும் குறிபபி -
டத்க்கது.

பவளிநாடு பசல்ல சம்பிக்கவுக்கு...
சுமத்ப்பட்டுள்ை முன்னதாள் 

அபமச்சர ்பதாட்டலி சம்பிக்க 
ரணவக்கவுககு விதிக்கப்பட்ட 
தவௌிநதாட்டு ்ப�ணத்படப� 
்ற்கதாலி்கமதா்க ்ைரததுமதாறு 
த்கதாழும்பு கமல் நீதிமன்ைம் உத் -
ரவிட்டுள்ைது.   

இது த்தாடர்பதான வழககு 
கநறறு (16) உ�ரநீதிமன்ை நீதி்பதி 

்மித த்தாட்டதாவத் முன்னிபல -
யில் விசதாரபணககு எடுததுக -
த்கதாள்ைப்பட்டது.   

குறைம் சதாட்டப்பட்ட சம்பிக்க 
ரணவக்க சதாரபில் ஆஜரதான சட் -
டத்ரணி சரத ஜ�மதான்ன, அவுஸ் -
திகரலி�தாவில் உள்ை இலங -
ப்க�ர்கள் ்பதாட்டதாலி சம்பிக்க 
ரணவக்கபவ அவுஸ்திகரலி�தா -

விறகு வருப்க ்ருமதாறு அபழபபு 
விடுததுள்ை்தால், அஙகு ்ப�ணிப -
்ப்ற்கதா்க ்றக்பதாது நீதிமன்ைததி -
னதால் விதிக்கப்பட்டுள்ை ்ப�ணத -
்படப� ஏபரல் 08 ஆம் தி்கதி 
மு்ல் ஏபரல் 27 ஆம் தி்கதி வபர 
்ைரததுமதாறு க்கதாரிகப்க விடுத -
துள்ைனர.   

இ்ன்்படி, பிரதிவதாதி க்கதாரி� 

்கதாலப்பகுதிககுள் தவளிநதாடு 
தசல்வ்றகு அனுமதிககுமதாறு 
குடிவரவு மறறும் குடி�்கல்வு ்கட் -
டுப்பதாட்டதாைருககு நீதி்பதி உத்ர -
விட்டதார.  கமலும், அவருபட� 
்கடவுச்சீட்பட ஏபரல் 27 ஆம் 
தி்கதி அல்லது அ்றகு முன்ன்தா்க 
நீதிமன்ைததில் ஒப்பபடககுமதா -
றும் நீதி்பதி உத்ரவிட்டதார.  

மனித உரிமமகள் ்பரமவயில்... 
எனவும் அவர சுட்டிக்கதாட்டினதார.   
அதக்தாடு ஊடதாடும் உபர�தாடலின் 

க்பதாது 31 நதாடு்கள் இலஙப்க த்தாடர-
்பதான ்கருததுக்கபை தவளிப்படுததி� 
அக்கவபை, உள்நதாட்டு விவ்கதாரங-
்களில் ்பலயிடக கூடதாது என்்பக் 
்மது பிர்தான வதா்மதா்க இருந்்து 
என க்பரதாசிரி�ர ஜ�நதாத த்கதாலம்்பக்க 
கூறினதார.   

இ்ன் பின்னர ஐ.நதா. மனி  ் உரி-
பம்கள் க்பரபவயின் ்பலவருடன் 
இலஙப்கப பிரதிநிதி்கள் நீண்ட கநரம் 
்கலந்துபர�தாடி�்தா்கவும், அ்றகு சதா -்
்கமதான ்பதில் கிபடத்்தா்கவும் அவர 
குறிபபிட்டதார.   

எவவதாைதாயினும் தசபதடம்்பர 
மதா்ம் நபடத்பைவுள்ை 50 ஆவது 

அமரவு இலஙப்க எதிரத்கதாள்ை 
கவண்டி� அடுத  ் சவதாலதா்க இருக-
கும் என்றும், அ்பன சிவில் சமூ்கக 
குழுக்கள் மறறும் நிபுணர்கள் உட்்பட 
அபனததுப பிரிவினரின் ஆ்ரவுடன் 
எதிரத்கதாள்கவதாம் என்றும் அவர 
கூறினதார   

சுவிட்சலதாந்தின் தஜனிவதாவில் 
நபடத்பறை ஐககி� நதாடு்கள் அபமப-
பின் மனி  ் உரிபம்கள் க்பரபவ-
யின் 49ஆவது கூட்டதத்தாடருககு 
இலஙப்க தவறறி்கரமதா்க மு்கஙத்கதா-
டுத்்தா்கவும், குறைச்சதாட்டுக்களுககு 
்ரக்க ரீதி�தா்க விட�ங்கபை முன்-
பவதது, அவறபை த்ளிவு்படுததிக-
த்கதாள்ை முடிந்்்தா்கவும் தவளிவிவ்கதார 
அபமச்சின் தச�லதாைர அட்மிரல் 

க்பரதாசிரி�ர ஜ�நதாத த்கதாலம்்பக்க   
த்ரிவித்தார.   

தவளிநதாடு்களின் பிரதிநிதி்கள் 
மறறும் அதி்கதாரி்களுடன் தஜனீவதாவில் 
்பல ்கலந்துபர�தாடல்்கள் இடம்த்பற-
ை்தா்கவும், அபவ மி்கவும் ்ப�னுள்ை-
்தா்க அபமந்்்தா்கவும் அவர கமலும் 
த்ரிவித்தார.   

2022ஆம் ஆண்டு தசபதடம்்பர 
மதா்ம் நபடத்பைவுள்ை 50ஆவது 
அமரவு இலஙப்க எதிரத்கதாள்ளும் 
அடுத  ் சவதாலதாகும் என தவளிவிவ-
்கதார அபமச்சின் தச�லதாைர ஜ�நதாத 
த்கதாலம்்பக்க   த்ரிவித்தார. இ்றகு 
முபை�தான ்கதால அட்டவபணயுடன் 
கூடி� உரி� திட்டமிடல்்கள் வகுக-
்கப்பட கவண்டும் எனவும், அ்ற்கதா்க 

சிவில் சமூ்கம், புததிஜீவி்கள் உட்்பட 
அபனவரினதும் ஒததுபழபபு க்பவ 
எனவும் அவர த்ரிவித்தார.   

இலஙப்கககு எதிரதா்க தவளிநதாடு-
்களில் க்பதாரதாட்டங்கள் நடததுவது 
LTTE ்கருததுபடக�தார மறறும் 
அ்றகு துபண க்பதாகவதார அடஙகி� 
மி்கச் சிறி� குழுவினதாகலக� முன்-
தனடுக்கப்படுகிைது. அவறறினதால் 
இலஙப்கககு த்பரி� ்தாக்கம் ஏற்படப 
க்பதாவதில்பல.  எவவதாைதாயினும் அவர-
்கபையும் நதாட்டின் அபிவிருததியில் 
ஒன்றிபணததுகத்கதாள்ை கவண்டும். 
்கலந்துபர�தாடல்்கள் மூலம் முன்கனற-
ைதப  ் அபடந்துத்கதாள்ை எதிர்பதாரப-
்ப்தா்கவும் தவளிவிவ்கதார அபமச்சின் 
தச�லதாைர த்ரிவித்தார.   

அமமச்சரமவ தீர்மாைதமத... 
நிரதா்கரிததுள்ைன. 2016ஆம் 

ஆண்டு 17ஆம் இலக்க ்கதாணதாம-
லதாக்கப்பட்ட ஆட்்கள் ்பறறி� அலு -
வல்க சட்டததின் மூலம், ்கதாணதாம-
லதாக்கப்பட்ட ந்பர்கள் த்தாடர்பதா்க 

உரி� விசதாரபண்கள் நடத்ப்பட்டு 
இைபபுச் சதான்றி்ழ் அல்லது ்கதாணக-
கிபடக்கவில்பல என்ை சதான்றி்பழ 
வழஙகுவ்ற்கதா்க ்பதிவதாைர நதா�்கத -
திறகு ்பரிந்துபரக்கப்பட்டுள்ைது.  

இ்ற்கபம�, ்கதாணதாமலதாக்கப -
்பட்ட ஆட்்கள் ்பறறி� அலுவல்கத -
்தால் ்கண்டறிப்பட்ட விட�ங்களின் 
அடிப்பபடயில், ்பதிவதாைர நதா�்கத-
்தால் வழங்கப்பட்ட சதான்றி்பழப 

த்பறறுள்ை ்கதாணதாமலதாக்கப்பட்-
கடதாரின், குடும்்பததினருககு ஒரு 
இலட்சம் ரூ்பதா நிதிப� ஒருமுபை 
மதாததிரம் வழஙகுவ்றகு அபமச்ச-
ரபவ அனுமதி�ளிததுள்ைது. 

ரஷயாவிடமிருந்து இலஙமகக்கு...
வழஙகுவ்றகு ரஷ�தா இணக-

்கம் த்ரிவிததுள்ை்தா்கவும் அந்் 
வட்டதாரங்கள் த்ரிவித்ன. ரஷ�தா-
விடமிருந்து மசகு எண்தணயப� 
த்பறறுகத்கதா ள்வ்றகு கமற்கதப்� 
நதாடு்கள் விதிததுள்ை ்பட்கள் இலங-
ப்கப� ்பதாதிக்கதாது என்றும் ஐககி� 
நதாடு்கள் அபமபபில் இடம்த்பைதா -்

்தால் ரஷ�தாவிடமிருந்து மசகு எண்-
தணப�ப  த்பறுவதில் இலஙப்கககு 
எந்்வி  ் ்பட்களும் இருக்கதாது 
என்றும் அந்  ் வட்டதாரங்கள் த்ரிவித-
்ன. அக்கவபை, இந்தி� அரசதாங-
்கமும் ரஷ�தாவிடமிருந்து மசகு எண்-
தணயப� த்கதாள்வனவு தசயவ்றகு 
தீரமதானிததுள்ை நிபலயில், ரஷ�தா-

வின் நட்பு நதாடு்கைதான இந்தி�தாவுக-
கும் இலஙப்கககும் உல்க சந்ப்யில் 
விற்பபன தசய�ப்படும் விபலப� 
விட குபைந்  ் விபலயில் மசகு 
எண்தணப� வழஙகுவ்றகு ரஷ�தா 
இணக்கம் த்ரிவிததுள்ைது.

்பல ஆண்டு்களுககுப பின்னர தஷல் 
நிறுவனம் இலஙப்கயிலிருந்து வில-

கிகத்கதாண்ட்ன் பின்னர, ரஷ�தாகவ 
இலஙப்கககு எரித்பதாருள் வழஙகி-
யுள்ைது. அந்  ் வப்கயில் ரஷ�தாவிட-
மிருந்து குபைந்  ் விபலயில் எரித்பதா-
ருபைப த்பறறுக த்கதாள்ைப்பட்டதால்   
குபைந்  ்விபலயில் எரித்பதாருபை மக-
்களுககு விநிக�தாகி்்க முடியும் என்றும் 
அந்  ்வட்டதாரங்கள் த்ரிவிததுள்ைன. 

மீைவர்கமை விடுவிக்க...
மீனவர்கள் இந்்ப க்பதாரதாட்டத-

தில் ்பஙக்கறைனர. இந்  ் ஆரப்பதாட்-
டததின்க்பதாது, அவர்கள் ்பல்கவறு 
க்கதாரிகப்க்கபையும் முன்பவததுள்ை-
்தா்க இந்தி� ஊட்கதமதான்று த்ரிவித-
துள்ைது. இலஙப்க ்கடல் ்பகுதியில், 
்மிழ்க நதாட்டுப்படகு மீனவர்களின் 

்பதாரம்்பரி� மீன்பிடி உரிபமப� ்பதாது-
்கதாக்க கவண்டும் என்றும், இலஙப்க-
யில் சிபை பவக்கப்பட்டுள்ை நதாட்-
டுப்படகு மீனவர்கள் 6 க்பபரயும், 20 
நதாட்டுப்படகு்கபையும் விடுவிக்க நட-
வடிகப்க எடுக்க கவண்டும் என்றும் 
அவர்கள் வலியுறுததியுள்ைனர.

்பதாககு நீரிபண ்கடல் ்பகுதியில், மீன்-
பிடித த்தாழில் ஒழுஙகுமுபை்கபை 
மீறி, இரட்பட மடி முபையில் மீன்-
பிடிதது வரும் நதா்க்பட்டினம் மறறும் 
்கதாபரக்கதால் மதாவட்ட விபசப்படகு-
்கபை ்பறிமு்ல் தசய� கவண்டும் 
என்றும் நதாட்டுப்படகு மீனவர்கள் வலி-

யுறுததியுள்ைனர. அரசின் விதிமுபை-
்கபை மீறி ்கபரக�தார மீன் பிடியிலும், 
இரட்படமடி மீன்பிடியிலும் ஈடு்படும் 
விபசப்படகு்களின் உரிமதப  ்இரதது 
தசய� கவண்டும் என வலியுறுததி 
அவர்கள் ஆரப்பதாட்டததில் ஈடு்பட்ட-
னர.

தாயநாடமடக் ... (03 ஆம் பக்கத பதாடர்)

அ்னதால் இத்ப்க� தச�ற்பதாடு -
்கள் விலககிக த்கதாள்ைப்பட கவண்டி-
�பவ. சில நதாடு்களுககு த்கதாகரதானதா 
பவரஸ் ்டுபபூசி கூட த்பறறுக-
த்கதாடுக்கப்படதா் நிபலயில், எமது 
நதாட்டின் உள்நதாட்டு விட�ங்கபை 
த்பருமைவு நிதி தசலவிட்டு ஆரதாய -

வது த்பரும் அநீதி�தாகும் என்றும் 
அபமச்சர கமலும் த்ரிவிததுள் -
ைதார.  

நீதி�பமச்சர அலி சபரியும் 
கநறபை� இந்் விகஷட தசயதி�தா-
ைர மதாநதாட்டில் ்கலந்து த்கதாண்டுள்-
ைபம குறிபபிடத்க்கது.(ஸ) 

மமைதது மவக்கப்படட... (03 ஆம் பக்கத பதாடர்)

 கூறி, ஒரு சில ்ரபபு்களுககு 
மதாததிரம் இர்கசி�மதான முபையில் 
எரித்பதாருள் விற்பபன தசய�ப்படு-
கின்ைபம த்தாடர்பதான ்்கவல்்கள் 

கிபடததுள்ை்தா்க த்பதாலிஸதார அறி-
விததுள்ைனர. இது த்தாடரபில் விசதா-
ரபண்கள் கமறத்கதாள்ைப்பட்டு வரு-
வ்தா்கவும் அவர்கள் த்ரிவித்னர.  

மாததமை பிர்தச சமப... (03 ஆம் பக்கத பதாடர்)

ந்பர்களுடன் இபணந்து ்கடந்் 
(14)   இரவு க்க்கனதுர ்பகுதியில் 
அபமந்துள்ை குறித் வீட்டின் மீது 

தீ பவத்்தா்க இவர்கள் மீது குறைம் 
சுமத்ப்பட்டுள்ைது.

பபௌசர் உரிமமயாைர்... (03 ஆம் பக்கத பதாடர்)

 ்மக்கதான க்பதாககுவரதது த்கதாடுப-
்பனவு அதி்கரிக்கப்படதாபமககு 
எதிரபபு த்ரிவிதக்,

இலஙப்க த்பட்கரதாலி� ்னி�தார 
த்பௌசர உரிபம�தாைர்கள் சங்கம் 
(SLPPTOA) கநறறு ்கதாபல மு்ல் 
க்பதாரதாட்டதப் முன்தனடுத்து.  

கவபலநிறுத்ம் ்கதாரணமதா்க 
கநறபை� தினததில்(16) சுமதார 800 
த்பௌசர்கள் க்பதாககுவரததில் ஈடு்ப -

டதாது என சங்கம் கமலும் குறிபபிட்-
டுள்ைது.   இந்் விட�ம் த்தாடரபில் 
இலஙப்க த்பட்கரதாலி�க கூட்டுத-
்தா்பனததின் ்பலவர, சட்டத்ரணி 
சுமித விகஜசிஙெவிடம் வினவி�-
க்பதாது, எரித்பதாருள் த்பௌசர க்பதாகு-
வரததுக்கதான த்கதாடுப்பனபவ 17 
வீ்த்தால் அதி்கரிப்ப்றகு அனுமதி 
வழங்கப்பட்டுள்ை்தா்க குறிபபிட்-
டதார.   

நாடடில் எவ்வித மருந்துக்கும்... (03 ஆம் பக்கத பதாடர்)

இரதமலதாபன ்பகுதியில் நபட-
த்பறை நி்கழ்தவதான்றில் ்கலந்து-
த்கதாண்டு ்கருதது த்ரிவித  ் க்பதாக் 
அவர இவவதாறு குறிபபிட்டுள்ைதார.

அது த்தாடரபில் கமலும் த்ரிவிக-
ப்கயில் –

நதாட்டின் மருந்து க்பவப� ்கவனத-
திற த்கதாள்ளும் க்பதாது ப்கயிருபபில் 
உள்ை மருந்து்கள் மறறும் த்கதாள்வனவு 
தசய�ப்பட்ட மருந்து்கள் க்பதாதி�ைவு 
உள்ைன. இந்நிபலயில் எவவதாறும் 
மருந்து ்ட்டுப்பதாடு ஏற்பட முடி�தாது. 
எனினும் மருந்ப  ்பவததுகத்கதாண்டு 

சில ்ரபபினர அரசி�ல் தசய� முபன-
கின்ைனர.

ஊட்கங்களில் மு்கங்கபை ்கதாட்டு-
வ்ற்கதா்கவும் ்மது அரசி�ல் கநதாக-
்கங்கபை நிபைகவறறிக த்கதாள்ைவும்  
சிலர மருந்து ்ட்டுப்பதாடு நிலவுவ்தா்க 
ஊட்கங்களில் த்பதாய பிரசதாரங்கபை 
கமறத்கதாள்கின்ைனர.

சிலர 30 வீ்மதான மருந்து்களுககு 
்ட்டுப்பதாடு என்றும் சிலர 50 வீ்மதான 
மருந்து்களுககு ்ட்டுப்பதாடு என்றும் 
த்பதாய்கபை கூறி மக்கபை திபச 
திருப்ப மு�றசிககின்ைனர.  

9 வருடஙகளுக்குப் பின்  ... (03 ஆம் பக்கத பதாடர்)

த்ரிவிததுள்ைதார.   அது த்தாடரபில் 
அவர கமலும் த்ரிவிகப்கயில்:  

எம்பிலிபபிட்டி� ்கட்தாசித த்தாழிற-
சதாபல 3.5 பில்லி�ன் மு்லீட்டுடன் 
மீை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ைது. இ்ன் 
முலம் 2000 த்தாழிற வதாயபபு்கபை 
த்பறறுகத்கதாள்ை முடியும். மு்ற்கட்-
டமதா்க உள்ளூர மு்லீட்டதாைர்களுக-

்கதான சந்்ரப்பம் வழங்கப்பட்டுள்ைது. 
நதாட்டின் ்கட்தாசி க்பவயில் த்பரும-
ைவு த்தாப்கப� இ்ன்மூலம் த்பற-
றுகத்கதாள்ை முடியும். மு்ற்கட்டமதா்க 
வருடதாந்்ம் 75 ஆயிரம் தமட்ரிக-
த்தான் ்கட்தாசிப� உற்பததி தசய� 
எதிர்பதாரததுள்ை்தா்கவும் அவர கமலும் 
த்ரிவிததுள்ைதார.  

பஜனீவாவில் பதாடரும்... (03 ஆம் பக்கத பதாடர்)

அவவறிகப்கயில் கமலும் த்ரிவிக-
்கப்பட்டுள்ை்தாவது,  

தஜனிவதா மனி  ் உரிபம்கள் க்பர-
பவயின் 49வது அமரவில் தவளிநதாட்-
டலுவல்்கள் அபமச்சர க்பரதாசிரி�ர 
ஜீ.எல். பீரிஸ் ்பலபமயில், நீதி 
அபமச்சர அலி சபரி, உற்பததி வழங-
்கல் மறறும் மருந்து்கள் ஒழுஙகு்ப-
டுத்ல் இரதாஜதாங்க அபமச்சர சன்ன 
ஜ�சுமண, தவளியுைவுச் தச�லதாைர 
அட்மிரல் க்பரதாசிரி�ர ஜ�நதாத த்கதாலம்-
்பக்க, கமலதி்க தசதாலிசிட்டர தஜனரல் 
தநரின் புள்கை ஆகிக�தாபர உள்ை-
டககி� தூதுககுழுதவதான்று  ்கலந்து-
த்கதாண்டது.  

மனி  ் உரிபம்கள் க்பரபவயின் 
49ஆவது கூட்டத த்தாடரதானது, ்கடந்் 
ஆண்டு மதாரச் மதா்ம் நிபைகவறைப-
்பட்ட 46/6 தீரமதானததின்்படி, ஐ.நதா. 
மனி  ் உரிபம்கள் ஆபண�தாைரதால் 
இலஙப்க த்தாடர்பதான எழுததுமூல-
மதான புதி� ்்கவல்்கபை சப்பயில் 
சமரபபிககும் மு்கமதா்க நபடத்பறைது. 

குறித  ் தீரமதானம், சம்மந்்ப்பட்ட 
நதாடதான இலஙப்கயின் அனுமதி-
யின்றி, 47 க்பரபவ உறுபபினர்களில் 
22 க்பர மட்டுகம ஆ்ரவதா்க வதாக்களித-
்பமககு அபம� நிபைகவறைப்பட்டி-
ருந்்து.  

எதிர்கதாலததில், வழககுத த்தாடரும் 
கநதாக்கததுடன் குறைச் சதான்று்கபைச் 
கச்கரிககும் ்பதாததிரதப  ் உ�ரஸ்்தா-
னி்கர அலுவல்கம் ஏற்க கவண்டும் 
என்்ப்ற்கதான மி்கவும் ஆ்பத்தான முன்-
னு்தாரணமதா்க இந்்த தீரமதானததின் 
தச�ற்பதாட்டுப ்பந்தி 06 அபமந்திருந்-
்து. 

46/6 தீரமதானததிறகு ஆ்ரவதா்க வதாக-
்களித  ் நதாடு்கள் கூட, இ்ன் அடிப்ப-
படக குபை்பதாடப்கள் ்கதாரணமதா்க, 
த்பதாதுச் சப்ப தீரமதானம் 48/141 இன் 
ஸ்்தா்ப்க ஆவணததுடன் ஒததுபக்பதா-
்கதா  ்ஐககி� நதாடு்களின் மனி  ்உரிபம-
்களுக்கதான உ�ரஸ்்தானி்கர அலுவல்கத-
திறகு ஒதுக்கப்பட்டுள்ை இந்்ப புதி� 
்பணி குறிதது ்மது 'வதாககு விைக்கத-

தில்' ஆட்கச்பபன்கபை முன்பவத-
துள்ைன.  

தீரமதானம் 46/6 இல் உள்ை ஓ.பி.6 
ஆனது, 'ஐககி� நதாடு்களின் மனி  ்உரி-
பம்களுக்கதான உ�ரஸ்்தானி்கர அலுவ-
ல்கததின் ்பணி�தா்க சதான்பை கச்கரிக்க, 
ஒருஙகிபணக்க, ்பகுப்பதாயவு மறறும் 
்பதாது்கதாககும் திைபன வலுப்படுத் 
மட்டுகம மு�ன்றுள்ைது. இருந்்க்பதா-
திலும், ஐககி� நதாடு்களின் மனி  ் உரி-
பம்களுக்கதான உ�ரஸ்்தானி்கர அலு-
வல்கம் இபக்பதாது 46/6 தீரமதானதப் 
கமறக்கதாள் ்கதாட்டி 'இலஙப்கயின் 
த்பதாறுபபுககூைல் திட்டதப '் நிறுவி-
யுள்ைது. 

இவவதாறு, ஐககி� நதாடு்களின் மனி் 
உரிபம்களுக்கதான உ�ரஸ்்தானி்கர அலு-
வல்கததிறகுள் உள்ை்கத திைன் விருத-
திப ்பயிறசி�தா்க மட்டுகம இருக்க 
கவண்டி� தச�லதானது, ்ன்னிச்பச-
�தா்க ஒரு திட்டததின் நிபலககு உ�ரத-
்ப்பட்டு, ஐககி� நதாடு்களின் மனி் 
உரிபம்கள் க்பரபவயின் ஏபன� 

தவளிபபுை வழிமுபை்களுடன் ்பட்டி-
�லிடப்பட்டுள்ைது.  

கமலும், எமது மக்கள் அபனவ-
ருககும் நல்லிணக்கம் மறறும் மனி் 
உரிபம்கபை முன்தனடுப்பப் 
இலக்கதா்கக த்கதாண்டு, த்தாடரச்சி�தான 
க்சி� தச�ற்பதாடு்கபை ஆரம்பிதது 
நபடமுபைப்படுததுவதில் இலஙப்க 
அரசதாங்கம் தீவிரமதா்க ஈடு்பட்டுள்ைது. 
இந்நிபலயில், இந்  ்அபனதது விகரதா-
்மதான நடவடிகப்க்களும் தஜனி-
வதாவில் இடம்த்பறறு வருகின்ைன. 
எனகவ, எமது நிபலப்பதாடு மறறும் 
த்கதாவிட்-19 த்தாடர்பதான சவதால்்களுககு 
மததியிலும் இலஙப்க இந்  ் விட�த-
தில் அபடந்து த்கதாண்டுள்ை குறிப-
பிடத்க்க முன்கனறைம் ஆகி�ன 
குறிதது இந்  ் சப்ப, ஐ.நதா. உறுபபு 
நதாடு்கள் மறறும் ஏபன� சம்்பந்்ப-
்பட்ட தச�ற்பதாட்டதாைர்கள் உட்்பட 
தஜனீவதாவில் உள்ை ்பஙகு்தாரர்களுககு 
இலஙப்க விைக்கமளிப்பது முககி�மதா-
ன்தாகும்.  

கடடண அதிகரிப்பு ்பாதாது:... (03 ஆம் பக்கத பதாடர்)

அறிவிபக்பதாம் என அகில 
இலஙப்க ்னி�தார ்பஸ் உரிபம�தா-
ைர்களின் சங்கததின் தச�லதாைர 
அன்ஜன பிர�ன்ஜித த்ரிவித்தார.   

்றக்பதாது அதி்கரிக்கப்பட்டிருக -
கும் ்பஸ் ்கட்டணம் த்தாடர்பதா்க 
்னது சங்கததின் நிபலப்பதாட்பட 
த்ரிவிகப்கயிகலக� இவவதாறு 
குறிபபிட்டதார.   

இது த்தாடர்பதா்க அவர த்தாடரந்து 
த்ரிவிகப்கயில், எரித்பதாருள் 
விபல அதி்கரிக்கப்பட்டப் அடிப -
்பபட�தாகத்கதாண்டு ்பஸ் ்கட்டணம் 
அதி்கரிக்கப்பட்டுள்ைது . ்றக்பதாது 
அதி்கரிக்கப்பட்டிருககும் ்கட்டணம் 
மூலம் நதாங்கள் நதாைதாந்்ம் எரித்பதா-
ருளுக்கதா்க தசலவிடும் த்தாப்கப� 
கூட த்பறறுக த்கதாள்ை முடி�தாது. 
இவவதாறு ்ப�ணி்கள் க்பதாககுவ-
ரதது கசபவப� த்தாடர முடி�தாது. 
இ்னதால் ்பஸ் கசபவப� கமற-

த்கதாள்ளும் த்தாழிலதாைர்கள் ்பதாதிக-
்கப்படுவப் நிறுத் முடி�தாது. 
்பஸ் உரிபம�தாைர்களுககு கீழ் ்பணி 
புரியும் ஊழி�ர்கள் இருவருககும் 
சம்்பைம் த்கதாடுக்க முடி�தா் நிபல 
ஏற்பட்டிருககின்ைது.     

அததுடன் ்ப�ணி்கள் க்பதாக -
குவரதது கசபவயில் ஈடு்படுவ -
்றகு க்பவ�தான எரித்பதாருள் 
சித்பறக்கதா எரித்பதாருள் நிரபபு 
நிபல�ங்களில் இல்பல. அ்னதால் 
அதி்கமதான ்பஸ்்கள் வீதி ஓரங்க-
ளில் நிறுததி பவக்கப்பட்டுள்ைன.. 
அக்க்பதான்று ்பஸ் ்கட்டண அதி்க -
ரிபபு வழங்கப்பட்டிருப்பது லங்கதா 
ஐ.ஓ,சி, நிறுவனததின் எரித்பதாருள் 
விபலககு அல்ல. மதாைதா்க இலஙப்க 
த்பறகைதாலி� கூட்டுத்தா்பனததின் 
விபல உ�ரவுககு அபமவதாகும் 
என்்பப் அபமச்சருககு த்ரிவிககி-
கைதாம்.   

நிதி அமமச்சமர சிலர்...   
அந்்த ்பட்கபை ்கடந்து ்படகு 

முன்கனதாககிச் தசல்வப் �தாரதாலும் 
்டுக்க முடி�தாது எனவும் குறிபபிட்-
டதார.   

அபமச்சுப ்ப்வி்களில் இருந்து நீக -
்கப்பட்ட இருவபரத ்விர ஏபன� 
அரசின் ்பங்கதாளிக ்கட்சி்களின் உறுப-
பினர்கள் த்பதாதுஜன த்பரமுனவுககு 
த்தாடரந்தும் ஒததுபழபபு வழஙகி 

வருவ்தா்கவும் அவர கமலும் த்ரி -
வித்தார.   

இந்் நதாட்டின் த்பதாருைதா்தாரதப் 
்கட்டித�ழுப்பககூடி� ஒகர ந்பர 
த்பசில் ரதாஜ்பகச என்்பப் அறிந்் 
்கதாரணததினதாகலக�, அவபர ்பலர 
விமரசிப்ப்தா்கவும் த்பதாதுஜன த்பர -
முனவின் த்பதாதுச் தச�லதாைர குறிப-
பிட்டதார.  

ஒ்ரபயாரு பகா்ராைா மரணம் பதிவு...
நதா�்கததினதால் கநறறு இந்் 

மரணம் உறுதிப்படுத்ப்பட்டுள்ை-
்தா்க அரசதாங்க ்்கவல் திபணக்கைம் 
தவளியிட்டுள்ை அறிகப்கயில் த்ரி-

விக்கப்பட்டுள்ைது. அ்ற்கபம�, 
த்கதாவிட் த்தாறைதாைர உயிரிழந்்வர-
்களின் தமதாத் எண்ணிகப்க 16,416 
ஆ்க அதி்கரிததுள்ைது.

இந்தியா எப்்பாதும்...
மறறும் இலஙப்கக்கதான இந்தி� 

உ�ரஸ்்தானி்கர க்கதா்பதால் ்பதாககல 
ஆகிக�தார ்கலந்துத்கதாண்டுள்ைனர.

நிதி அபமச்சர ்பசில் ரதாஜ்பகஸவின் 

இந்தி� விஜ�ததின் க்பதாது, அந்நதாட்டு 
தவௌிநதாட்டலுவல்்கள் அபமச்சர, 
்கலதாநிதி எஸ். தஜயசங்கர மறறும் 
உ்வி க்சி� ்பதாது்கதாபபு ஆகலதாச்கர 

ஸ்ரீ விகரம் மிஸ்ரி உள்ளிட்ட உ�ரமட்ட 
பிரதிநிதி்கபையும் அவர  சந்திதது 
்கலந்துபர�தாடினதார. இந்தி�தாவிடமி-
ருந்து த்பைப்படவுள்ை ஒரு மில்லி�ன் 

தடதாலர ஒப்பந்்ம் த்தாடரபிலதான 
அடுத  ்்கட்ட நடவடிகப்க்கள்  குறிதது 
இ்ன் க்பதாது முன்தனடுக்கப்பட்ட-
்தா்க நிதி அபமச்சு த்ரிவித்து.
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சீரடி சாயிபாபா ஆலய 
இராஜக�ாபுர குமபாபிகே�ம

2021 ஆம ஆண்டின் சிறந்த விமானபபடை
வீரர், வீராங�டன�ளுக�ான விருது�ள்

ப�ாதுமக்்கள் அனு�விக்கும்... (த�ொடர்)

த�ொழும்பு புதுசதசெட்டித் த�ருவிலுள்ள சீர -
டிசெொயி பொபொவின் ஆலயத்தின் இரொஜக�ொபுர 
கும்பொபிகே�ம்  மொர்ச(18)  தெளளிக்கிழமம 
�ொமல 10 மணிய்ளவில் இடம்தபறவுள்ளது.

ஸ்ரீலங�ொ சீரடி செொயி மத்திய நிமலயத்-
தின் �மலெர் திரு.எஸ். என். உ�யநொய�த்-
தின் அமழபமபகயற்று ெரும� �ந்துள்ள 
தசென்மனை மமலொபூர் சீரடி செொயி பொபொ ஆலய  
அகில இந்திய செொய் செமொஜத்தின் �மலெர் 
திரு.க�. �ங�ரொஜ்  �மலமமயில் இந்நி�ழ்வு 
இடம்தபறும். 

செமொஜத்தின் தசெயலொ்ளர் திரு.ஏ. தசெல்ெரொஜ் 
மற்றும் அ�ன் உறுபபினைர்�ள முன்னிமலயில்  
பிர�ம குரு பரம்மஸ்ரீ இலஷ்மீ�ொந்� தஜ�தீசெக்-
குருக்�ளின் ெழிநடத்�லில், �ஜமு� பூமஜயு -
டன் க�ொவில் யொமனை க�ொபுர ெொசெல் ��மெ 
திறந்துமெக்�வுள்ளது.இதில், க�ொமொ�ொ 
பூமஜயுடன் க�ொவில் பசுமொடு, �ன்றுடன் 
அமழத்து ெரபபட்டு,  
சீரடிசெொயி நொ�ருக்கு 
அபிகே� பூமஜயு-
டன்  சீரடி செொயி இரொஜ -
க�ொபுர �லசெ அபிகே-
�மும் நமடதபறும். 
அன்று மொமல சிறபபு 
நி�ழ்ெொ� சீரடி செொயி 

பஜன் மற்றும் பல்லக்கு பெனி இடம்தபறும். 
இன்று (17)  வியொழன் தபௌர்்ணமி தினைத் -
�ன்று  மொமல 6 மணிக்கு விகேட சீரடி செொயி 
தீப பூமஜயும் ஒழுஙகு தசெய்யபபட்டுள்ளது.

இலஙம� விமொனைபபமட 
நலனுக்�ொ� �ங�ள த�ொழில்து-
மறமய �ொண்டி புதுமமயொனை 
�யொரிபபு�ம்ளக் �ண்டறி�ல் 
கபொன்ற �ொர்ணங�ம்ள த�ொண்டு 
சிறந்� விமொனைபபமட வீரவீரொங�-
மனை�ம்ள த�ரிவு தசெய்யும் விழொ,  
�டந்� (14 ) விமொனைபபமடத் 
�்ளபதி எயொர் மொர்ேல் சு�ர்செனை 
பத்திரனைவின் பஙக�ற்பில் �ட்டு-
நொயக்� ஈகிளஸ் லகுன் வீவ் மண்-
டபத்தில் இடம்தபற்றது. இந்� 
நி�ழ்வு�ள பொரம்பரிய முமறயில் 
தீபம் ஏற்றபபட்டு 2 நிமிட 
தமௌனை அஞசெலியுடன் ஆரம்பிக்-
�பபட்டனை. கமலும் விமொனைப-
பமடயின் நடனை குழுவினைரின் 
�லொசெொர நடனைமும் இடம்தபற்-
றது. இந்� நி�ழ்வின் ஏற்பொட்-
டுக் குழுவின் �மலெர் எயொர் 
த�ொமகடொர் லசி� சும்ணவீர 
அெர்�ளினைொல் விமொனைபபமடத் 
�்ளபதி உட்பட அமனைத்து விருந்-
தினைர்�ளும் ெரகெற்�பபட்டனைர்.

�டந்� 2021 ஆம் ஆண்டில் 
�மது த�ொழில் பிரிவில் சிறந்� 
கசெமெயொ்ளர்�ம்ள அந்�ப 
பிரிவின் பணிபப�ம் மூலம் 

த�ரிவு தசெய்து, �டந்� ெருடம் 
�ங�ள த�ொழிமலத் �ொண்டி 
புதுமமயொனை �யொரிபபு�ம்ளக் 
�ண்டறி�ல் கபொன்ற விடயங�-
ளில் ஈடுபட்ட சிறந்� பமடவீர-
வீரொங�மனை�ம்ள த�ௌரவிக்கும் 
ெம�யில் இந்� நி�ழ்வு ஏற்பொடு 
தசெய்யபபட்டது .

இந்� ஆண்டு சிறந்� விமொனைப-
பமட வீரரொ� �ட்டுநொயக்� விமொ-
னைபபமடத் �்ளத்தில் அமமந்-
துள்ள விமொனை பழுதுபொர்க்கும் 

பமடபபிரிமெச கசெர்ந்� மொஸ்டர் 
ெொரண்ட் அதி�ொரி ஈ.எம்.ஜீ.ஐ. 
�யொதபமொவுக்கும், சிறந்� 
விமொனைபபமட வீரொங�மனை-
யொனை ெவுனியொ விமொனைபபமட 
�்ளத்தில் 23 ஆம் தரஜிதமன்ட் 
பமடபபிரிவில் பணிபுரியும் 
க�ொபரல் விக்கிரமசிங�வுக்கும் 
தெற்றிக்க�ொபமப ெழங�பபட்-
டது. இெர்�ளுக்�ொனை தெற்றி-

க�ொபமபமய விமொனைபபமட 
�்ளபதி எயொர் மொர்ேல் சு�ர்்ஸனை 
பத்திரனை ெழஙகி மெத்�ொர். இந்� 
நி�ழ்வில் விமொனைபபமட பணிப-
பொ்ளர்�ள மற்றும் அதி�ொரி�ள, 
பமடவீரர்�ள மற்றும் குடும்ப 
அங�த்�ெர்�ள �லந்து த�ொண்ட-
னைர். இந்� நி�ழ்வு�ள அமனைத்தும் 
நமடமுமறயில் உள்ள சு�ொ�ொர 
விதிமுமறபபடி இடம்தபற்றனை.

ப்காழும்பு 13, புதுச்பசெட்டித் பெருவில் அமமந்துள்்ள சீரடி சொயி மந்திர் இராஜ க்காபுர மஹா கும்�ா -
பிகே்கம் நாம்ள பெள்ளிக்கிழமம நமைப�றவுள்்ளமெயிட்டு கநற்று (16) புென்கிழமம ெமைெர் 
எஸ்.என். உெயநாய்கம் ெமைமமயில் சிெஸ்ரீ ைக்ஷ்மி்காந்ெ பஜ்கதீசென் குருக்்களின் ்கண�தி 
கஹாமம் பூமஜயுைன் ்கைசெம் இராஜக்காபுரத்தில் அமமக்்கப�ட்ைது. முெலில் பிரசொந்திக்ப்காடி ஏற் -
றப�ட்ைதும் ்கைசெம் சொய் அன்�ர் செர்ெகுணகெவி செண்மு்கநாென் அம்மா ெமைமமயில் ்கைசெம் ஊர் -
ெைமா்க சீரடி ஆையத்மெ ெந்ெமைந்ெது. பின்்னர், ஆைாத்திஎடுத்து, �ஞசெதீ�ம் ்காண்பிக்்கப�ட்டு 
ெமைெரிைம் ்கைசெம் ஒப�மைக்்கப�ட்ைது.                               (படம் வத்தளை விஷேட நிருபர்)

திறபபமனை தினை�ரன் நிருபர்

திறபபமனை பிரக�செ தசெயல� பிரிவுக்கு 
உட்பட்ட அளுத்புஞசி கு்ளம் க�ொடொம-
டுெ வீதி �ொபபட் வீதியொ� அபிவிருத்தி 
தசெய்ெ�ற்�ொனை நடெடிக்ம��ள கமற் 
த�ொள்ளபபட்டுள்ளனை. வீதி அபிவி-
ருத்தி அதி�ொர செமப இ�ன் அபிவிருத்தி 

கெமல�ம்ள தபொறுபகபற்றுள்ளது. 
இ�ற்கு க�மெயொனை நிதி தநடுஞசெொமல-
�ள அமமசசின் மூலம் ஒதுக்கீடு தசெய்யப-
பட்டுள்ளது. 60 மில்லியன் ரூபொ ப்ணம் 
இ�ற்�ொ� தசெலவிடபபடவுள்ளனை. இ�ன் 
நிர்மொ்ணப பணி�ள ரொஜொங� அமமசசெர் 
துமிந்� தி்ஸொநொயக்� �மலமமயில் அண்-
மமயில் ஆரம்பித்து மெக்�பபட்டுள்ளது.

திறபபடன பிரக்தச வீதி�ளுககு �ாபட்

புத்�்ளம் தினை�ரன் நிருபர்

புத்�்ளம் ந�ரபி�ொ எம்.எஸ்.எம்.ரபீக் 
ந�ர செமபயின் ம்ணல்குன்று �ழிவு நீர் 
மு�ொமமத்துெ நிமலய ெ்ளொ�த்தில் நிர் -
மொணிக்�பபட்ட புதிய சிறுெர் பூங�ொமெ 
ந�ரசெமப உறுபபினைர் ரனீஸ் பதூர்தீன் (15) 
செகி�ம் திறந்து மெத்�ொர். ரம்மியமொனை 
சூழலில் அமமக்�பபட்ட இபபூங�ொ 
�ழிவுபதபொருட்�ம்ளக் த�ொண்டு நிர் -

மொணிக்�பபட்டுள்ளதுடன் இ�ற்�ொ� 
குறித்� நிமலய உத்திகயொ�த்�ர் எம்.
பொயி்ஸும் பங�ளிபபு நல்கியிருந்�மம 
குறிபபிடத்�க்�து. இ�மனைத் த�ொடர்ந்து 
ெ்ளொ�த்தில் மர நடும� நி�ழ்வும் இடம் -
தபற்றது. இந்நி�ழ்வு�ளில் ந�ரசெமப 
தசெயலொ்ளர் பிரீத்தி�ொ, ந�ர செமப நிர்ெொ� 
அதி�ொரி எம்.தநௌ்ஸொத், செமூ� அபிவிருத்-
திப பிரிவு உத்திகயொ�த்�ர் ஜலீல் ஜஸ்லீன் 
ஆகிகயொரும் �லந்துத�ொண்டனைர்.

புத்தளம ந�ர சடப பிரிவில் சிறுவர் பூங�ா திறபபு

தபொரு்ளொ�ொர செமபமயயும், அ�ற்கு ஒத்து-
மழபபு ெழங� ஒரு ஆகலொசெமனைக் குழுமெ -
யும் நியமித்க�ன். இ�ன் மூலம், நொன் எடுக்கும் 
முடிவு�ள தசெயற்படுத்�பபடுகிற�ொ என்பம� 
த�ொடர்ந்து �ண்�ொணிக்�வும் நடெடிக்ம� 
எடுபகபன். எனைகெ, மக்�ளுக்�ொ� நொன் கமற்-
த�ொளளும் நடெடிக்ம��ளில் நம்பிக்ம� மெக்-
குமொறு நொன் உங�ம்ள மு�லில் க�ட்டுக்த�ொள -
கிகறன்.

நொன் மக்�ளின் சிரமங�ம்ள நன்கு அறிந்� 
ஒருெர். நொங�ள எதிர்த�ொண்ட த�ொடூரமொனை 
பயங�ரெொ�த்திற்கு எதிரொனை யுத்�த்தில் முன்னை -
ணியில் இருந்� பமடவீரர் மற்றும் யுத்�த்தில் 
சிக்கிய அபபொவி தபொதுமக்�ள எதிர்த�ொண்ட 
அமனைத்து சிரமங�ம்ளயும் நன்கு புரிந்து -
த�ொண்டு அெற்மற முமறயொ� நிர்ெகிக்� 
என்னைொல் முடிந்�து.

இன்மறய இக்�ட்டொனை நிமலமம, நம் நொடு 
மட்டும் மு�ஙத�ொடுக்கும் ஒரு விடயமல்ல. 
முழு உல�மும் ஏக�ொ ஒரு ெம�யில் ஒரு சிக்�-
லொனை சூழ்நிமலயின் �ொர்ணமொ�   பொதிக்�பபட்-
டுள்ளனை. த�ொவிட் கநொய்த் த�ொற்றினைொல் அதி -
�ரித்� �பபல் �ட்ட்ணங�ள, தபொருட்�ளின் 
விமல அதி�ரித்�ல் மற்றும் சில தபொருட்�ளின் 
�ட்டுபபொடு ஆகிய அமனைத்தும் நம் �ட்டுப-
பொட்டிற்கு அபபொற்பட்டமெ. ஆனைொலும் நொம் 
மக்�ளின் பக்�ம் நின்று  நிெொர்ண நமடமுமற�-
ம்ளப பின்பற்றுகிகறொம்.

இந்� தநருக்�டி ஒரு கபொதும் என்னைொல் உரு -
ெொக்�பபட்டத�ொன்று அல்ல. அன்று இந்� 
தநருக்�டிமய உருெொக்குெ�ற்கு �ொர்ணமொ-
னைெர்�ள இன்று மக்�ள முன்னிமலயில் அர -
செொங�த்ம� விமர்சித்து ெரும் நிமலயில், இந்� 
தநருக்�டிமய விமரவில் தீர்த்து மக்�ளுக்கு 
நிெொர்ணம் ெழங�கெ நொன் முயற்சிக்கிகறன்.

இத்�ம�ய தநருக்�டியொனை சூழ்நிமலயில், 
ஒரு நொட்டின் அரசியல்ெொதி�ளினைதும் புத்திஜீ-
வி�ளினைதும் தபொறுபபு ஒன்றிம்ணந்து பிரசசி-
மனை�ளுக்கு கூட்டொ� தீர்வு �ொண்பக�யொகும். 

இன்மறய பிரசசிமனை�ளுக்கு மூல�ொர்ணம் 
நமது அந்நிய தசெலொெணி தநருக்�டி ஆகும்.

ரூபொய் தநகிழ்வுடன் இயஙகுெ�ற்கு இட -
மளிக்�பபட முன்னைர் இருந்� நிமலமமயின் 
பிர�ொரம், இந்� ஆண்டு எதிர்பொர்க்�பபடும் 
ஏற்றுமதி ெருமொனைம் 12 பில்லியன் தடொலர்-
�ள ஆகும். �டந்� இரண்டு மொ� �ொல �ர -
வு�ளின்படி, இந்� ஆண்டு 22 பில்லியன் 
தடொலர்�ள இறக்குமதி தசெலமெ நொம் ஏற்� 
கெண்டியுள்ளது. அ�ன்படி, 10 பில்லியன் 
அதமரிக்� தடொலர் ெர்த்��ப பற்றொக்குமற உரு-
ெொகும்.

அண்மமக்�ொல �ரவு�ளின்படி, இந்� ஆண்டு 
சுற்றுலொத்துமறயிலிருந்தும் அக�கபொன்று 
��ெல் த�ொழிநுட்பம் கபொன்ற கசெமெ ஏற்றும-
தியில் இருந்தும் சுமொர் 03 பில்லியன் தடொலர்-
�ள கிமடக்�க்கூடியக�ொடு, தெளிநொட்டு 
த�ொழிலொ்ளர்�ளின் பரிமொற்றம் மூலம்  02 பில்-
லியன் தடொலர்�ள கிமடக்கும். அ�ன்படி, 
ெர்த்��ப பற்றொக்குமற 05 பில்லியன் தடொலர்-
�்ளொ� இருக்கும்.

இ�ற்கிமடயில், இந்� ஆண்டு 6.9 பில் -
லியன் தடொலர் �டன் �ெம்ண�ள மற்றும் 
இமறயொண்மம பத்திரங�ளுக்கு தசெலுத்�பபட 
கெண்டும். அபகபொது 11.9 பில்லியன் தடொலர் 
பற்றொக்குமற ஏற்படும்.

ஏமனைய �டன் உ�வி�ள மற்றும் மு�லீடு-

�்ளொ� 2.5 பில்லியன் தடொலர்�ள கிமடக்-
கும் என்று எதிர்பொர்க்�பபடுகின்றது. இந்� 
ெம�யில் அந்நியச தசெலொெணியில் தமொத்�ம் 
9.4 பில்லியன் தடொலர் பற்றொக்குமற �ொ்ணபப-
டுகின்றது. 

ஆனைொல் ரூபொய் தநகிழ்வின் பின்னைர் ஏற் -
றுமதி ெருமொனைம் 13 பில்லியன் தடொலர்�ள 
ெமர அதி�ரிக்கும் என்று எதிர்பொர்க்�பபடுகி-
றது. கமலும் இறக்குமதி தசெலமெ 22 பில்லி -
யன் தடொலரில் இருந்து 20 பில்லியன் தடொலர்-
�ள ெமர குமறத்துக் த�ொள்ளவும் முடியும். 
அபபடியொனைொல், ெர்த்�� பற்றொக்குமறமய 07 
பில்லியன் தடொலர்�ள ெமர குமறக்� முடியும். 
அம�த்�ொன் நொம் குறிக்க�ொ்ளொ�க் த�ொள்ள 
கெண்டும்.

அக�கபொன்று, கசெமெ ஏற்றுமதியின் மூலம் 
04 பில்லியன் தடொலர்�ள மற்றும் தெளிநொட்டு 
த�ொழிலொ்ளர்�ளின் பரிமொற்றம் மூலம் 05 பில் -
லியன் தடொலர்�ம்ளயும் எதிர்பொர்க்�லொம். 
அ�ன்படி, நமது ெர்த்�� பற்றொக்குமற 2.4 பில் -
லியன் தடொலர்�ள ஆகும்.

இந்�ப பற்றொக்குமறமய நிெர்த்தி தசெய்ய -
வும், நமது அந்நியச தசெலொெணி ம�யிருபமப 
அதி�ரிக்�வும் நொம் தசெயற்பட கெண்டும்.

இ�ற்�ொ�, செர்ெக�செ நிதி நிறுெனைங�ள 
மற்றும் நட்பு நொடு�ளுடன் எங�்ளது �டன் 
�ெம்ணமய திருபபிச தசெலுத்துெது குறித்து 
நொம் �லந்துமரயொடல்�ம்ள ஆரம்பித்துள-
க்ளொம். இ�மனை எமது நொட்டுக்கு நன்மம பயக்-
கும் ெம�யில் புதிய தபொறிமுமறயின் மூலம்  
தசெயற்படுத்துெ�ற்கு அரசெொங�ம் பல்கெறு 
�ரபபினைருடன் �லந்துமரயொடி ெருகின்றது. 
செர்ெக�செ நொ்ணய நிதியத்துடனைொனை கநற்மறய 
�லந்துமரயொடலும் இந்� கநொக்�த்துடகனைகய 
இடம்தபற்றது.

அந்� �லந்துமரயொடல் மூலம் நொம் எதிர்-
பொர்பபது, ஒரு ெருடத்துக்கு நொங�ள தசெலுத்� 
கெண்டிய �டன் �ெம்ண�ள, இமறயொண்மம 
பத்திரங�ள ஆகியெற்மறச தசெலுத்துெ�ற்-
�ொனை தபொறிமுமறதயொன்மற உருெொக்குெ�ொ-
கும். செர்ெக�செ நொ்ணய நிதியத்துடனைொனை எனைது 
�லந்துமரயொடலுக்குப பிறகு, அனுகூலங�ள, 
பிரதிகூலங�ம்ள ஆய்வுதசெய்து அெர்�ளுடன் 
இம்ணந்து தசெயற்படுெ�ற்கு நொன் முடிவு 
தசெய்க�ன்.

�டந்� �ொலத்தில் நொன் எடுத்� சில முடிவு� -
்ளொல் இறக்குமதிச தசெலமெ தபரும்ளவு �ட் -
டுபபடுத்� முடிந்�து. இந்� பிரசசிமனைமய 
முன்கூட்டிகய �ண்டுத�ொண்ட�ொல் இரண்டு 
ஆண்டு�ளுக்கு முன், ெொ�னைங�ம்ள இறக்கு-
மதி தசெய்ெம� நிறுத்திவிட்கடொம். கமலும், 
உளநொட்டில் நமது க�மெ�ம்ள பூர்த்தி தசெய்யும் 
ம�த்த�ொழில்�ம்ள ஊக்குவித்க�ொம். அக�-
கபொன்று, பல அத்தியொெசியமற்ற உ்ணவுப 
தபொருட்�ம்ள இறக்குமதி தசெய்ெம� நிறுத்தி-
விட்டு, அந்� பயிர்�ம்ள நம் நொட்டில் பயிரிடுெ-
�ற்கு நொம் நடெடிக்ம� எடுத்க�ொம். அெற்றின் 
தெற்றி�ரமொனை முடிவு�ம்ள இபகபொது �ொண்கி-
கறொம்.

இறக்குமதிச தசெலமெக் �ட்டுபபடுத்துெதில் 
நொம் எதிர்த�ொளளும் மி�க் �டுமமயொனை பிரச-
சிமனை, உல�ச செந்ம�யில் எண்த்ணய் விமல�ள 
கெ�மொ� அதி�ரிபப�ொகும். செரொசெரியொ�, நமது 
இறக்குமதிச தசெலவில் 20 செ�வீ�த்திற்கும் அதி -
�மொ� எரிதபொருள இறக்குமதிக்�ொ� தசெலவி-
டபபடுகிறது. �டந்� சில மொ�ங�ளில் மட்டும் 

உல� செந்ம�யில் எரிதபொருளின் விமல இரும-
டங�ொ� அதி�ரித்துள்ளது. இ�னைொல்�ொன் நம் 
நொட்டிலும் எரிதபொருளின் விமல அதி�ரிக்�பப -
டுெது �விர்க்� முடியொ��ொ� இருக்கின்றது. நம் 
நொட்டில் ெொ�னைங�ளுக்கு மட்டுமின்றி மின்செொர 
உற்பத்திக்கும் எரிதபொருள அதி�்ளவில் பயன்ப -
டுத்�பபடுகிறது.

அ�னைொல்�ொன், முடிந்�ெமர புதுபபிக்�த்-
�க்� ெலுசெக்தி மூலங�ம்ளப பயன்படுத்� நொன் 
த�ொடர்ந்தும் �லந்துமரயொடி குறித்� நிறுெனைங -
�ம்ள ஊக்�பபடுத்திகனைன்.

எனைகெ எரிதபொருள மற்றும் மின்செொரப 
பொெமனைமய இயன்றெமர �ட்டுபபடுத்துெ-
�ன் மூலம் மக்�ளும் இந்� கநரத்தில் நொட்டுக்கு 
ஒத்துமழபபு ெழங� முடியும். இந்�க் �டினை-
மொனை கநரத்தில் அந்�ப தபொறுபமப நீங�ள 
புரிந்துத�ொண்டு தசெயற்படுத்துவீர்�ள என்று 
நொன் எதிர்பொர்க்கிகறன்.

த�ொவிட் த�ொற்றுகநொய் �ொர்ணமொ� வீழ்சசிய-
மடந்� சுற்றுலொ ம�த்த�ொழில் மீண்டும் எழுச -
சிதபற்று ெருகின்றது. �டந்� இரண்டு மொ�ங�-
ளில் இலஙம�க்�ொனை சுற்றுலொப பயணி�ளின் 
ெரும� தெகுெொ� அதி�ரித்துள்ளம� அெ�ொ-
னிக்� முடிகிறது. 

அக�கபொன்று, ��ெல் த�ொழிநுட்பம் மற்றும் 
த�ொமலத்த�ொடர்பு துமற�ளில் உட்�ட்ட-
மமபபு ெசெதி�ம்ள அரசெொங�ம் துரி�பபடுத்து-
ெ�ொல், இத்துமற�ள மூலம் நொட்டுக்கு ெரும் 
ெருமொனைம் அதி�ரித்து ெருகிறது.

நொம் ெரலொற்றில் பலமுமற வீழ்ந்து, எழுந்� 
க�செம் ஆகும். அந்நிய பமடதயடுபபு, தபரும் 
பஞசெம், இயற்ம� அனைர்த்�ங�ள, பயங�ரெொ� 
அசசுறுத்�ல்�ள கபொன்றெற்மற நொம் எதிர்-
த�ொண்டு அதிலிருந்து மீண்டுளக்ளொம். �டந்� 
த�ொகரொனைொ கநொய்த் த�ொற்மற நொம் எதிர்-
த�ொண்ட வி�ம் செர்ெக�செ அமமபபு�்ளொல் கூட 
பொரொட்டபபட்டது.

தீர்வு�ம்ள நமடமுமறபபடுத்தும்கபொது சில 
�ொலம் சிரமங�ம்ளச செந்திக்� கநரிடும் என்பம� 
நொம் அமனைெரும் புரிந்துத�ொள்ள கெண்டும். 
எனைகெ, நீங�ள அமனைெரும் ம�ரியத்ம� 
இழக்�ொமல் இந்� தநருக்�டியில் இருந்து மீள-
ெ�ற்கு ஒரு க�செமொ� ஒன்றிம்ணயுமொறு உங�ள 
அமனைெரிடமும் க�ட்டுக்த�ொளகிகறன்.

நீங�ள என்னிடம் பொது�ொபபு, ஒழுக்�ம், நவீ-
னைமயமொனை அபிவிருத்தி அமடந்� நொடு, குழந் -
ம��ளுக்கு சிறந்� �ல்வி ஆகியெற்மறகய 
க�ட்டீர்�ள. எனைது ப�விக்�ொலத்தில் ஏறக்கு-
மறய இரண்டமர ெருடங�ள உங�ம்ளயும் 
உங�ள பிளம்ள�ம்ளயும் த�ொற்று கநொயிலி-
ருந்து பொது�ொபப�ற்�ொ� அர்பபணிக்�பபட் -
டது. ஆகரொக்கியமொனை �ொய் நொட்டில் எனைது 
எதிர்�ொல ப�விக்�ொலத்ம� அந்� அடிபபமட 
இலக்கு�ளுக்�ொ� அர்பபணிபகபன்.

அமமசசெரமெ, பொரொளுமன்றம் மற்றும் அரசெ 
ஊழியர்�ளிடமும் நொன் க�ட்டுக்த�ொளெது, 
எமது பிளம்ள�ளுக்கு சிறந்� நொட்மட ெழஙகு-
ெ�ற்�ொ�, எம்மிடம் எதிர்பொர்த்� இலக்கு�ம்ள 
அமடந்துத�ொள்ள நொம் ஒரு குழுெொ� இலட்-
சியத்துடனும் தியொ�த்துடனும் தசெயற்படுெ-
ம�கய ஆகும். 

உங�ள அமழபபின் கபரிகலகய நொன் அரசி-
யலுக்கு ெந்க�ன். நீங�ள என் மீது மிகுந்� நம்-
பிக்ம� மெத்துளளீர்�ள. அந்� நம்பிக்ம�மய 
பொதிக்கும் ெம�யில் தசெயற்படொது, அர்பப-
ணிபபுடன் பொது�ொபகபன்.

fy;tp mikr;R -  =ghj Njrpa fy;tpapaw; fy;Y}up

2022/2023 Mk; Mz;bw;fhd rpw;Wz;br;rhiy 
elhj;Jtjw;fhd Nfs;tpg;gj;jpuk; Nfhuy;

=ghj Njrpa fy;tpapaw; fy;Y}upapy; 2022/2023 Mk; 

Mz;bw;fhd rpw;Wz;br;rhiy elhj;Jtjw;fhf 

Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; jifikAila 

epWtdj;jplkpUe;J Nfs;tpr; rigapd; jiytupdhy; 2022-03-

31 jpfjp K.g 10.00 kzptiu Nfhug;gLfpwJ. md;iwajpdk; 

K.g10.30kzpf;F Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLk;.

rpw;Wz;br;rhiy elhj;Jtjw;fhd fl;bl trjp> Nkir> 

fjpiu> kw;Wk; jz;zPu; trjp ,f;fy;Y}upapdhy; toq;fg;gLk;. 

fy;Y}upapd; cj;jpNahfj;ju;fs; kw;Wk; MrpupagapYeu;fSf;Fj; 

Njitahd czT tiffs;> fhfpjhfpfs; kw;Wk; Njitahd 

nghUl;fis tpw;gid nra;a KbAk; vd;gJld;> mg;nghUl;fs; 

tpNrl rYif tpiyfSf;Nf tpw;gid nra;ag;gl Ntz;Lk;.

fpilf;fg; ngw;w tpz;zg;gq;fis Vw;Wf; nfhs;tJk;> 

epuhfupg;gjw;Fkhd mjpfhuk; =ghj Njrpa fy;tpapaw; fy;Y}

upapd; Nfs;tpkD FOtpw;Nf cupj;jhFk;.

,f;Nfs;tpg ;gj ;jpuj ;jpw ;fhd tpz;zg;gg ;gbtj;ij 

kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd &gh1000/- I (Mapuk; &gha;) 

nrYj;jpa gpd;du; =ghj Njrpa fy;tpapaw; fy;Y}up 

gjpthsuplk; 2022-03-30 jpfjp gp.g. 2.00 kzptiu ngw;Wf; 

nfhs;syhk;.

G+u;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg;gbtj;ij gjpTj;jghypd; 

%yk; gPlhjpgjp> =ghj Njrpa fy;tpapaw; fy;Y}up> gj;jid 

vd;w Kftupf;F mDg;gp itj;jy; Ntz;Lk;. fbj ciwapd; 

,lJgf;f Nky; %iyapy; '2022/2023 Mk; Mz;bw;fhd 

rpw;Wz;br;rhiy elhj;Jjy;" vdFwpg;gplg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;.

gPlhjpgjp

=ghj Njrpafy;tpapaw; fy;Y}up>

gj;jid.

ngWif mwptpj;jy; 
khtl;l nrayfk; - gJis

2022.03.09 gj;jphpif mwptpj;jy; jpUj;jk; nra;jy; 
01.  gJis khtl;l nrayfj;jpdhy; 2022.03.09 gpuRhpf;fg;gl;l gj;jphpif mwptpj;jy; 

fPo;f;fhZkhW jpUj;jg;gLtJld;> Vida gphpTfs; mt;thNw fhzg;gLk;. 

njhlH 

,yf;fk;
ifj;njhopypd; ngaH

jpUj;jg;gLk; gphpT

kPsspf;fg;gLk; itg;Gj; njhif (Nfs;tpg; 

gpiz) fhrhf/ ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; 

mDkjpf;fg;gl;l tHj;jf tq;fp gpiz Kwpapd; 

%yk;

fhrhf tq;fpg; gpiz Kwp

01. kQ;ry; tpij 

nfhs;tdT nra;jy;

rkHg;gpf;fg;gLk; fpNyh 

msT x &. 1.50
rkHg;gpf;fg;gLk; fpNyh 

msT x &. 3.00

jiytH> 

ngWiff; FO>

khtl;l nrayfk;> 

gJis. 

2022.03.15

cYtpbNf> fpJyk;gpl;ba> 

g+jNytj;j> ,y. 81/C> Ir; 
NrHe;j rke;j Mfpa ehd; 

Gdpj ,];yhk; kjj;ijr; 

jOtp vdJ ngaiu mg;JH 

u`;khd; wp];thd; vd 

khw;wpf; nfhz;Ls;Nsd; 

vdTk;. ,dpNky; rfy 

Mtzq;fspYk; Gjpa 

ngaiuNa ghtpg;Ngd; 

vdTk;. ,yq;if rdehaf 

Nrh\ypr FbauRf;Fk; 

kf;fSf;Fk; ,j;jhy; 

mwpaj;jUfpd;Nwd;. 

mg;JH u`;khd; wp];thd;

mwptpj;jy;ngaH khw;wk;
Gj;jsk; khtl;lk;> Gj;jsk; 

gpuNjr nrayhsH gphpT> 618/A> 

jpy;iyab fpuhk NritahsH 

gphpT> 161/142> ntspr;Rw;W tPjp> 
Gj;jsk; vDk; Kfthpia 

NrHe;j ehd; vdJ 4732 

,yf;fKila gpwg;G rhd;wpjopy; 

fhzg;gLk; Nghpd;gehjd; 

Rjhrpdp vd;w ngaiu 

Nghpd;gehjd; Rghrpdp vd 

khw;wpf; nfhz;Ls;Nsd; vd 

,j;jhy; ,yq;if rdehaf 

Nrh\yprf; FbauRf;Fk; 

kf;fSf;Fk; mwpaj;jUfpNwd;. 

Nghpd;gehjd; Rghrpdp

mwptpj;jy;ngaH khw;wk;



கிளிந�ொச்சி குறூப் நிருபர்

ந�ொப்புளநகொடி உறவு எனபது 
ஒரு மேடை மபச்்ொக இருககக 
கூைொது என  யொழ் இந்திய துடைத்-
தூதுவர் ஸ்ரீ ரொமகஷ் �ைரொஜ் ந�ரி-
வித்துள்ொர்.

கிளிந�ொச்சி பூ�கரி பிரம�் 
ந்யலக பிரிவுககுடபடை நெய-
புரம் கைறந�ொழில் ்ம்மே்னம்,  
பூ�கரி �கரொ  நிறுவனம் எனபன 
இடைந்து யொழ் இந்திய துடைத் 
தூ�ரகத்தின ஏறபொடடில் நகௌ�ொரி 
முடன நபொதும�ொககு ேணைபத் -
தில் உலர் உைவுப் நபொதிகள வழங்-
கும் நிகழ்வுகள இைம்நபறறன.   

இந்திய அர்ொங்கத்திைமிருந்து 
ேனி�ொபிேொன உ�விகள  எனற 
வடகயில் �லொ 6000 ரூபொ நபறுே -

தியொன 200 உலருைவுப் 
நபொதிகள வழங்கிடவக-
கப்படைன. 

இ�னமபொம� அவர் 
இவவொறு குறிப்பிடைொர். 
மேலும் அவர் ந�ரிவிக -
டகயில்

இந்திய அரசு ந�ொைர்ந்-
தும் வைககு ேொகொைத் -
தில் குறிப்பொக மீனவ 
்மூகத்தில் நகொணடுள் 
அககடற கொரைேொக 
இவவு�விகட் வழங்கி 
டவத்துள்து. எங்க்து 

எணைங்கள, சிந்�டனகள எப்-
நபொழுதும் உங்களுைன இருககும். 
இந்திய அரசு வைககில் குறிப்பொக 
மீனவச் ்மூகம் பயனபடுகினற 
வடகயில்  மு�லீடுகட் மேற-
நகொளளும் என அவர் ந�ரிவித்�ொர். 
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ேனனொர், மப்ொடல பிரம�்த்-
தில் மீளபுதுப்பிககத்�கக வடகயில் 
கொறறொடல மின ஆடலகட் உரு -
வொககுவ�றகொன ்ொ�கங்கள ந�ொைர் -
பொக ஆரொயவ�றகொன க் விெயத் -
திடன கைறநறொழில் அடேச்்ர் 
ைக்ஸ் ம�வொனந்�ொ மேறநகொண -
ைொர். 

கொறறொடி மின ஆடலகட் 
நபொருத்�ப்படடிருப்ப�ொல் மீன 
இனப்நபருககம் பொதிககப்படுவ-
�ொக சிலர் குறறச்்ொடடுககட் முன -
டவத்துள்னர். அதுந�ொைர்பொன 

விஞ்ொ ன ரீதியொன ஆயவுகட் 
மே றநகொளளுேொறும் துடற்ொர்ந்�-
வர்களுககு கைறநறொழில் அடேச்்ர் 
ஆமலொ்டனகட் வழங்கினொர். 

இ�னி டைமய  மப்ொடல பிரம� -
்த்தில் கடர வடலத்ந�ொழிலில் ஈடு -
படுகினற கைறநறொழிலொ்ர்கட் 
ம� ர டியொகச் ்ந்தித்� கைறநறொழில் 
அ டேச்்ர் ைக்ஸ் ம�வொனந்�ொ, 
அவ ர்கள எதிர்நகொளளும் ந�ொழில் 
ரீதியொன ்வொல்கள ேறறும் எதிர் -
பொர்ப்புககள ந�ொைர்பொக மகடைறிந்-
�ொர். 

பேசாலை காற்ாலை மின் ஆலைகள் 
த�ாடர்பில் அலைசசர் டக்ளஸ் ஆராய்வு

த�ாப்புள்தகாடி உ்வு என்ேது ஒரு பைலட பேசசாக இருககக கூடாது
யாழ். இந்திய துமைத்தூதுவர்

கிளிந�ொச்சி குறூப் நிருபர் 

கிளிந�ொச்சி ேொவடைத்-
தில் நிலவும் எரிநபொருள 
வ் பங்கீடு ந�ொைர்பில் 
நபறமறொலிய கூடடுத்�ொ-
பனத்தின பிரதிநிதியுைன 
ேொவடை அர்ொங்க அதிபர் 
�டலடேயில் கலந்துடர-
யொைல் ம�றறுமுனதினம் (15) இைம்-
நபறறது. 

கிளிந�ொச்சி ேொவடைத்தில் எரி-
நபொருள விநிமயொகம் ந�ொைர்பில் 
ஆரொயப்படை விையங்களில் வீடடுப் 
பொவடனககொன ேணநைணநைய 
விநிமயொகத்திடன வொரொந்�ம் 5 லீறறர் 
வீ�ம் குடும்ப அடடை ஊைொக பல-
ம�ொககுக கூடடுறவுச்்ங்கங்களில் 
நபொதுேககள நபறறுக நகொளளும் 
வடகயில் ஏறபொடுகட்  முனநன-
டுகக இ�னமபொது கலந்துடரயொைப்-

படைது. 
எரிநபொருள நிரப்பு நிடலயங்க-

ளில் குறிப்பொக விவ்ொயம், மீனபி-
டித்துடறகளுககொன விநிமயொகத்-
திடன ்ம்ேந்�ப்படை திடைகக் 
அதிகொரிகளின உறுதிப்படுத்�லுைன 
கூடிய கடி�த்திடன எரிநபொருள 
நிரப்பு நிடலயங்களில் ்ேர்ப்பித்து 
நபறறுகநகொளளும் வடகயில் ஏற -
பொடுகட்  முனநனடுகக இககலந்-
துடரயொைலில் தீர்ேொனம் மேற -
நகொள்ப்படைது.

கிளித�ாசசி ைாவடடம்: எரிதோருள் வ்ள  
ேங்கீடு த�ாடர்பில் கைந்துலரயாடல்   

கரநவடடி தினகரன நிருபர்  

பருத்தித்துடறயிலிருந்து யொழ்ப்-
பொைம் ம�ொககிப் பயணித்� 
�னியொர் பஸ்ஸின ்ொரதிடய �ொக-
கியவடர எதிர்வரும் 28ஆம் திகதி 
வடர வி்ககேறியலில் டவககு-
ேொறு யொழ்ப்பொைம் நீ�வொன உத்-
�ரவிடடுள்ொர். பருத்தித்துடறயி-
லிருந்து யொழ்ப்பொைம் ம�ொககிப் 
பயணித்� �னியொர் பஸ்ஸின ்ொரதி 
கைந்� வொரே்வில் மகொப்பொய 
பகுதியில் டவத்து �ொககப்படடிருந்-
�ொர். இதுந�ொைர்பில் மகொப்பொய 

புலனொயவு நபொலிஸொர் வி்ொரடை-
கட் முனநனடுத்திருந்�னர்.

்ந்ம�க�பர், ்ங்கொடன பகுதி-
யில் டவத்து டகது ந்யயப்பட-
ைொர். மேலும் �ொல்வடர டகது 
ந்யய �ைவடிகடக எடுககப்-
படடுள்�ொகவும் மகொப்பொய 
நபொலிஸொர் ந�ரிவித்�னர். நவளி-
�ொடடில் இருககும் ஒருவர் பைம் 
நகொடுத்து டகககூலிகட் ஏவி, 
வொளநவடடுச் ்ம்பவம் இைம்-
நபறற�ொக வி்ொரடையில் ந�ரிய-
வந்துள்து.

தனியார் பஸ்ஸின் சாரதியய 
தாக்கியவரின் விளக்்கமறியல் நீடிப்பு

யொழ்.விம்ை நிருபர் 

யொழ்ப்பொைம் இ்வொடல 
நபொலிஸ் பிரிவுககுடபடை 
பனிப்புலம் - கலடடி பகுதியில் 
நெமரொயின மபொட�ப் நபொருளு-
ைன நபண ஒருவர் உடபை இருவர் 
ம�றறு ந்வவொயககிழடே  இரவு 
டகது ந்யயப்படடுள்னர். 

நபொலிஸ் புலனொயவு பிரிவுககு 
கிடைத்� இரகசிய �கவலின அடிப்-
படையில் பனிப்புலம் - கலடடி 
பகுதியிலுள் வீநைொனறிடன 
நபொலிஸொர் முறறுடகயிடடி-
ருந்�னர். 

இ�னமபொது வீடடில்  1கிரொம் 
70 மில்லிகிரொம் நெமரொயின 
டகப்பறறப்படைது. நெமரொயின 
மபொட�ப் நபொருட் டவத்திருந்� 
குறறச்்ொடடில் 36 வய�ொன நபண 
ஒருவடர டகது ந்ய�னர்.

இ�டனத் ந�ொைர்ந்து �ைத்-
�ப்படை மேலதிக வி்ொரடை 
ேறறும் ம்ொ�டன �ைவடிகடக-
யினமபொது ்ங்கொடனடய ம்ர்ந்� 
27 வயது இட்்னும், நகொலன-
னொவ நவல்லம்பிடடிய பகுதிடய 
ம்ர்ந்� ஒருவரும் டகது ந்யயப்-
படடுள்னர். 

ஹெரராயின் ரபாயதப் 
ஹபாருளுடன் இருவர் ய்கது

மகொப்பொய ஆசிரிய கலொ்ொ-
டலயிலுள் மயொகலிங்மகஸ்வ -
ரப் நபருேொன ஆலயத்தில் ்ேய 
தீடட் வழங்கும் நிகழ்வு இனறு 
(17.03.2022) கொடல 7 ேணிககும் 
9 ேணிககும் இடையில் இைம் -
நபறவுள்து. ஆலயப் பிர�ே 
குரு சிவஸ்ரீ வி. ந்ல்வம்னக 

குருககள �டலடேயில் �டைநப-
றவுள் இந்நிகழ்வில் கலொ்ொடல-
யின ஆசிரிய ேொைவர்கள ்ேய 
தீடட் நபறவுள்னர். இந்நிகழ்-
வில் ஆசிரிய ேொைவர்கட் �விர 
ஆர்வமுள் எவரும் கலந்து ்ேய 
தீடட் நபறலொம் எனத் ந�ரிவிக -
கப்படடுள்து.

ஆசிரிய ்கலாசாயலயில் சமய தீடயச
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புமலொலி  ந�றகு வடுவொவத்ட� 
அருளமிகு பத்திரகொளி ்மே� வீர-
பத்திரர்  திருகமகொவில்  புனரொவர்த்-
�ன அஷ்ைபந்�ன ஏககுணைபக்ஷ 
ேகொ கும்பொபிமேகப் நபருஞ-
்ொந்தி விழொ எதிர்வரும் 21ஆம் 
திகதி திங்கடகிழடே கொடல 6.22 
ேணி மு�ல்   7 ேணி வடரயொன சுப-
மவட்யில் �டைநபறவுள்து.

கும்பொபிமேகத்துககொன கிரிடய-
கள 18 ஆம்  திகதி  நவளளிககி-

ழடே �ணபகல் 12.25 ேணிமு�ல்   
ஆரம்பேொகி ந�ொைர்ந்து  இைம்-
நபறும். அடியொர்கள பொதுகொப்புச் 
்ொத்து�ல் 19 ஆம் திகதி ்னிககி-
ழடே கொடல 8.00 மு�ல் ேறு�ொள  
20  ஆம் திகதி ்ொயிறறுககிழடே 
ேொடல 4 00 ேணி வடர இைம்நப-
றும்.  சிவஸ்ரீ சு வித்தியொபரககுருக-
கள பிர�ே குருகக்ொக இருந்து கும்-
பொபிமேகத்ட� �ைத்தி டவப்பொர்.  
ந�ொைர்ந்து 21 தினங்கள ேணைலொ-
பமேகம் �டைநபறும். 

புரலாலி அருள்மிகு பத்திர்காளி சரமத 
வீரபத்திரர் திருக்ர்காவில் குமபாபிரே்கம

ஓேந்ட� விமேை நிருபர்

வவுனியொவில் குடும்ப வனமு-
டறயினொல் கைவன ேடனவிக -
கிடைமய ்ணடை ஏறபடடுள -
்து. ஆத்திரேடைந்� கைவன 
�னது டகயிலிருந்� �டலககவ -
்ம் ேறறும் விறகுககடடையொல் 
ேடனவிடய �ொககியதில் அவர் 
கொயேடைந்து டவத்திய்ொடல -
யில் அனுேதிககப்படடுள்�ொக 
நபொலிஸொர் ந�ரிவித்துள்னர். 

இது குறித்து மேலும் ந�ரியவரு-
டகயில் , 

வவுனியொ ஏ 9 வீதியில் ம�னீர் 
கடை �ைொத்தி வரும் கைவன 

மவறு ஒரு நபணணுைன ந�ருங்-
கிப்பழகி வருவ�ொக ேடனவிககு 
கிடைத்� �கவலொல் கைந்� 
இரணடு வருைங்க்ொக குடும்பத்-
துககுள முரணபொடுகள நிலவிவரு-
கினறது. இந்நிடலயில் ஏறபடை 
முரணபொடு கொரைேொக  ஆத்திர-
ேடைந்� கைவன டகயில் டவத்-
திருந்� �டலககவ்ம் விறகுக-
கடடையொல் ேடனவிடய �ொககி 
கொயப்படுத்தியுள்ொர். �டலயில் 
பலத்� கொயேடைந்� ேடனவி அய-
லவர்களினொல் கொப்பொறறப்படடு 
டவத்திய்ொடலயில் அனுேதிககப்-
படடுள்ொர்.

மயைவியய விறகுக்்கடயடயால் தாக்கிய ்கணவன்
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ஓேந்ட� இரொணுவ ்ொவ -
டியில் வொகனத்தில்  மகர்ொ 
கஞ்ொவிடன கைத்திச்ந்னற 
குறறச்்ொடடில் நபண ஒருவர் 
உடபை மூவர் ம�றறு (16.03) 
கொடல நபொலிஸொரினொல் 
டகது ந்யயப்படடுள்னர். 

இவர்களிைமிருந்து 8 கிமலொ 
75 கிரொம்  மகர்ொ கஞ்ொ டகப்-
பறறப்படடுள்து. 

ஓேந்ட� இரொணுவ ்ொவடியில் 
்ந்ம�கத்திறகிைேொன முடறயில் பய-
ணித்� கொர் ஒனறிடன ேறித்து ம்ொ�-
டனககுடபடுத்திய மபொது வொகனத் -
தின பிறபகுதியில் இருந்� மகர்ொ 
கஞ்ொவிடன நபொலிஸொர் டகப்பற-
றினர். அ�னபினனர் ந�ொைர்ச்சியொக 
இைம்நபறற ம்ொ�டனயின மபொது 
வொகனத்தின ஆ்னங்களின கீழ்ப-
குதி மபொனறவறறிலிருந்து �ொனகு 
மகர்ொ கஞ்ொ நபொதிகள மீடகப்-
படைன.

இ�டனயடுத்து வொகனத்தில் பய -
ணித்� ேொகொநுவர, மேல்சிறிபுர, 
க்லக பகுதிகட்ச் ம்ர்ந்� நபண 
உடபை மூவடர இரொனுவத்தினர் 
டகது ந்ய�துைன கைத்�லுககு 

பயனபடுத்�ப்படை கொர், மகர்ொ 
கஞ்ொ எனபவறடறயும் மீடடுள-
்னர்.  ்ந்ம�க�பர்கட் ஓேந்ட� 
நபொலிஸொரிைம் இரொணுவத்தினர் 
ஒப்படைத்�னர்.

டகது ந்யயப்படை �பர்களிைம் 
முனநனடுககப்படை ஆரம்ப கடை 
வி்ொரடைகளில் யொழ்ப்பொைத்திலி-
ருந்து குரு�ொகல் ம�ொககி மகர்ொ கஞ-
்ொவிடன கைத்திச்ந்னறுள்டே 
ந�ரியவந்துள்துைன, மேலதிக 
வி்ொரடைகளின பினனர் ்ொனறு 
நபொருடகள ேறறும் ்ந்ம�க�பர் -
கட் வவுனியொ ேொவடை நீ�வொன 
நீதிேனறில் ஆெர்படுத்துவ�ற-
குரிய �ைவடிகடககட் ஓேந்ட� 
நபொலிஸொர் முனநனடுத்து வருகின-
றனர்.

பகர்ளா கஞசாவுடன் தேண் உடேட மூவர் லகது 

ஓேந்ட� விமேை நிருபர்

இலங்டகயின முனனணி வங்கிக-
ளில் ஒனறொன ம�சிய ம்மிப்பு வங் -
கியின 50 ஆவது ஆணடு நிடறவு 
விழொ ம�றறு (16) சிறப்பொக நகொண-
ைொைப்படைது. வவுனியொவில் 
அடேந்துள் ம�சிய ம்மிப்பு வங்கி 

முகொடேயொ்ர் க. ம�வகுேொர் �டல-
டேயில் இைம்நபறற நிகழ்வில் ே�-
�டலவர்களின ஆசியுடரகளுைன 
நிகழ்வுகள ஆரம்பேொகியிருந்�து-
ைன 50 ஆணடு நிடறடவ அனுஷ் -
டித்து பல்மவறு நிகழ்வுகளும் இைம் -
நபறறிருந்�து.

ப�சிய பசமிப்பு வங்கியின் 50 
ஆவது ஆண்டு நில்வு விழா

முல்டலத்தீவு ேொவட -
ைத்தின ேொந்ட� கிழககு 
பி ர ம � ் த் து க கு ட ப ட ை  
பறங்கியொறறு பகுதியில் 
அனுேதிப்பத்திர விதிமுடற-
கட் மீறி ேைல் அகழ்வில்  
ஈடுபடை இரு உழவுயந்திரங்-
கள ேறறும் அ�ன ்ொரதிகள 
இருவரும்  நபொலிஸொரொல் 
ம�றறு ேொடல டகது ந்ய-
யப்படடுள்னர். 

�டைொங்கணைல்  நபொலி -
ஸொருககு கிடைககப்நபறற 
இரகசிய �கவலின அடிப்ப-
டையில் இச்சுறறிவட்ப்-
பில் ஈடுபடடுள்னர். 

டகதுந்யயப்படை  உழவு 
இயந்திரங்கள இரணடும் 
நபொலிஸ் நிடலயத்தில் 
�டுத்து டவககப்படடுள்து-
ைன, அ�ன ்ொரதிகள இருவ-
டரயும்  நபொலிஸ் பிடையில் 
ந்ல்ல  அனுேதித்துள்னர். 

பறங்கியாற்றில் சடடவிரராத 
மணல் அ்கழ்வு: இருவர் ய்கது

பரந்�ன குறூப் நிருபர்  

முல்டலத்தீவு ேொவடைத்தில் 
இைம்நபறுகினற மபொட�ப்நபொ-
ருள பொவடன ேறறும் ்டைவிமரொ� 
ேைல் அகழ்வுகள ந�ொைர்பில் 
நபொலிஸொர் விடரந்து �ைவடிகடக 
எடுகக மவணடுநேன ேொவடை 
சிவில் பொதுகொப்பு குழுககூடைத்தில் 
வலியுறுத்�ப்படடுள்து.   

முல்டலத்தீவு ேொவடை சிவில் 
பொதுகொப்பு குழுக கூடைேொனது 
மேலதிக அர்ொங்க அதிபர் க. 
கனமகஸ்வரனின �டலடேயில் 
ேொவடை ந்யலக பணைொரவனனி -
யன ேொ�ொடடு ேணைபத்தில் ம�றறு -
முன (15-.03-.2022) �டைநபறறது.   

இ�னமபொது கைந்� கூடைத்தில் 
எடுககப்படை தீர்ேொனங்களின 
முனமனறறம் ந�ொைர்பொக விரிவொக 
ஆரொயப்படைது. ேொவடைத்தில் 
இைம்நபறுகினற மபொட�வஸ்து 
பொவடன ேறறும் விநிமயொகம், ்ட-
ைவிமரொ� ேைல் அகழ்வு, ்மூக 

விமரொ� ந்யறபொடுகள, வீதிகளில் 
ந�ல் உலரவிடுவ�ொல் ஏறபடடுள் 
பிரச்சிடனகள, கடைொககொலி ேொடு-
களின பிரச்சிடனகள ந�ொைர்பொக 
கலந்துடரயொைப்படைது. இடவ 
ந�ொைர்பில் நபொலிஸ் நிடலயங் -
களின நபொறுப்பதிகொரிகளினொல் 
முனநனடுககப்பை மவணடிய �ைவ-
டிகடககள ந�ொைர்பொகவும் ஆரொயப்-
படடுள்ன.  

மேலும் ேொவடைத்தின மபொக -
குவரத்து ம்டவகளின �றமபொ -
ட�ய நிடலப்பொடுகள ந�ொைர்பில் 
விம்ை கவனம் ந்லுத்�ப்படைது. 
இ�னமபொது முல்டலத்தீவு ேொவட-
ைத்தின இலங்டக மபொககுவரத்து 
்டபயின பிர�ொன �ரிப்பிைத்திறகு 
எரிநபொருள க்ஞசிய ்ொடலககுரிய 
நபொருடகள கிடைககப்நபறறும் 
மவடலத்திடைத்திடன ஆரம்பிப்ப-
�றகொன அனுேதி கிடைககப்நபறொ-
டேயொல் எரிநபொருட் நபறுவதில் 
சிரேங்கட் எதிர்நகொளவ�ொக சுட -
டிககொடடியிருந்�னர்.   

முலமலைத்தீவு மாவட்டம்  

சடடவிபரா� தசயறோடுகல்ள 
கடடுப்ேடுத� �டவடிகலக எடுககவும்
மாவட்ட சிவில் பாதுகாப்பு குழுக்கூட்டத்தில் வலியுறுத்்தல்



 ஹற்றன் விசேட நிருபர் 

எரிபபொருள் ஏறறிச்-
பேன்்ற ப�ொறி ஒன்று 
70 அடி பள்்ளத்தில் 
பொய்ந்து விபத்துக்குள்-
்ளொனதில் அதிலிருந்்த 
மூன்று  சபர் ப�த்்த 
க ொ ய ம ட டந் ்த ்த ொ ல் 
டயகம பிரச்தே டைத்-
தியேொட�யில் அனும-
திக்கபபடடனர்.

இச்ேமபைம டயகம பபொலிஸ் 
பிரிவுக்குடபடட அக்கரபத்-
்தடன டயகம பிர்தொன வீதியில் 
ஆக்சரொைொ பகுதியில் சேறறு (16)  
அதிகொட� சைட்ள   இடமபபற-
றுள்்ளது.  

அக்கரபபத்்தடன பபொலிஸ் பிரி -
வுக்குடபடட டயகம பைஸ்ட 
ச்தொடடத்திறகு பேொந்்தமொன 
ப�ொறி 15 ம திகதி   இரவு பகொடட-
கட� எரிபபொருள் நிட�யத்திறகு 
பேன்று டீேல் ஏறறிக்பகொண்டு 
16 ம திகதியன்று அதிகொட� 
ஒரு மணிக்கு குறித்்த ச்தொடடத்-
திறகு பேன்்றசபொது   அக்கரபபத் -
்தடன டயகம பிர்தொன வீதியில் 
ஆகுசரொைொ பிரச்தேத்தில் வீதிடய 

விடடு வி�கி 70 அடி பள்்ளத்தில் 
விபத்துக்குள்்ளொகியது. இ்தன்-
சபொது ப�ொறியில் பேன்்ற ேொரதி 
உடபட மூைர் ப�த்்த கொயஙக-
ளுக்குள்்ளொகிய நிட�யில் டயகம 
பிரச்தே டைத்தியேொட�யேொட�-
யில் அனுமதிக்கபபடடனர். இதில் 
ஒருைர் சம�திக  சிகிச்டேக்கொக 
நுைபரலியொ  மொைடட டைத்தியேொ-
ட�க்கு மொற்றபபடடொர்.  

ேொரதிக்கு ஏறபடட நித்திடர 
கொரணமொக இந்்த விபத்து ஏற-
படடிருக்கூடுபமன ஆரமபகடட 
விேொரடணயின் மூ�ம ப்தரிய 
ைந்துள்்ளது. விபத்து ப்தொடர்பொன 
விேொரடணகட்ள டயகம அக்கரப-
பத்்தடன பபொலிஸொர் முன்பனடுக்-
கின்்றனர்.

1989ம ஆண்டு பபபரைரி மொ்தம 
மு்த�ொம திகதி STUDY CENTRE 
(ஸ்டடி பேன்ரர்) பொ�ர் பொடேொட� 
ஆரமபிக்கபபடடு இவைருடம அக்-
கு்றடணயில் 33 ைது ைருட சேடை 
நிட்றடைக் பகொண்டொடுகி்றது.

அன்ட்றய கொ�கடடத்தில் பொ�ர் 
பொடேொட� கல்வி முட்றயும அ்தன் 
ச்தடையும பைகுைொக உணரபப -
டொதிருந்்த சபொதிலும ஸ்டடி பேன்-
்றரின் பொ�ர் பொடேொட� அ்தன் 
சி்றந்்த பேறி முட்றயினொல் எமது 
மக்கள் மத்தியில் ைரசைறபிடன -
யும, ேன்மதிபடபயும பபற்றது. 
பபொது மக்களின் ைரசைறபினொலும 
அவைப பகுதி பிரச்தே பபறச்றொர்-
களின் சைண்டுசகொளுக்கிணஙக 
அக்கு்றடணடயச் சூழ உள்்ள 
இருபது கிரொமஙகட்ள உள்்ளடக்-
கிய்தொக அக்கு்றடண-துனுவி� 
வீதி, புளுபகொஹப்தன்ன-ேொஹிரொ 
பஸொர், பொனகமுை, கேொைத்ட்த, 
பள்ளியபகொடடுை, நீபரல்�, மல் -
ைொனஹின்ன, அக்கு்றடண- ஏழொம 
கடடட, உக்கட�, ப்தலுமபுக -
ஹைத்ட்த, குருபகொடட ஆகிய 
பிரச்தேஙகளில் பொ�ர் பொடேொட�-
கள் அடமக்கபபடடுள்்ளதுடன், 

ேம கொ�த்தில் ேொநூறுக்கும (400) 
சமறபடட பொ�கர்கள் கல்விடய 
சமறபகொண்டு ைருகின்்றனர். இது 
கொ�ைடர சுமொர் 11,000க்கும சமற -
படட மொணைர்கள் எமது ஸ்டடி 
பேன்்றர் பொ�ர் பொடேொட�களில் 
கல்விடய பைறறிகரமொக பயின்-
றுள்்ளடம குறிபபிடத்்தக்கது. அந்்த 
ைடகயில் இன்று அக்கு்றடணயில் 
ஒவபைொரு ைருடமும மு்த�ொம 
்தரத்திறகுப பொடேொட�களில் 
அனுமதி பபறும மொணைர்களில் 
கூடு்த�ொன மொணைர்கள் எமது 
ஸ்டடி பேன்்றர் பொ�ர் பொடேொட�க -

ளில் கல்வி கற்றைர்க்ளொகசை இருக் -
கின்்றொர்கள் என்பது மகிழ்ச்சிக்குரிய 
விடயமொகும.

இபபொ�ர் பொடேொட�கள் STUDY 
CENTRE (ஸ்டடி பேன்்றர்) என்்ற 
ஒசர பபயரின் கீழ் இயஙகுை்தனொல் 
அவைபபகுதி பொ�ர் பொடேொட�-
கள் அபபிரச்தேத்தின் பபயடரக்-
பகொண்சட அடழக்கும முட்ற இயல்-
பொகசை உருைொனது.

ஒரு மனி்தனுக்கு கல்வியுடன் 
ஒழுக்கம மிக முக்கியமொன்தொகும. 
ஒழுக்கம எனும சபொது ேமயம, 
க�ொேொரம, பண்பொடு இைறறுடன் 

இடணந்்த்தொகும. அ்தடன சிறு 
ையதில் பகொடுபபது மிக முக்கிய -
மொன்தொகும. 

எனசை அந்்த அடிபபடடயில் 
சிறுையது மு்தச� ேமயத்துடன் 
பின்னிபபிடணந்்த க�ொேொர விழு-
மியஙகட்ளயும எமது பொ�ர் பொட-
ேொட�கள் ைழஙகி ைருகின்்றன. 
இபபொ�ர் பொடேொட�கள் அடிக்கடி 
எமது பணிபபொ்ளர் ேடபயின் சமற-
பொர்டைக்கு ஆ்ளொகுை்தனொல் எமது 
கல்வித்திடடம குட்றயின்றி சமற -
பகொள்்ளபபடுைட்த உறுதி பேய்ய 
முடிகி்றது.
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33 ஆவது வருட நிறைறவ க�ொணடொடும்
அக்குைறை (STUDY CENTRE) பொலர் பொடசொறல

நுவகெலியொ மொவடடத்தில்
முதலிடம் கபற்று சொதறை

மஸ்பகலியொ தினகரன் விசேட நிருபர் 

கடந்்த ஆண்டு ேடடபபற்ற பு�டமப பரிசில் பரீடடே-
யில் மஸ்பகலியொ பேன்சஜொேப ஆரமப ்தமிழ் வித்தியொ�ய 
மொணவி சிைமூர்த்தி சேகொ 188 புள்ளிகட்ளப பபறறு நுை -
பரலியொ மொைடடத்தில் மு்த�ொைது இடத்ட்த பபறறு பொட-
ேொட�க்கு பபருடம சேர்த்துள்்ளொர்.   

மொத்தறை பிெததசத்தில்
மருந்து�ளுக்கு தடடுபபொடு
உக்குைட்ள விசேட நிருபர்

மொத்்தட்ள ேகரிலும ேகடர சூழ-
வுள்்ள சி� உபேகரஙகளில் அடமந்-
துள்்ள மருந்்தகஙகளில்  அசனகமொன 
மருந்துகளுக்கு ்தடடுபபொடு நி�வுை-
்தொகவும இ்தனொல் சேொயொளிகள் ப� 
அபேௌகரியஙகளுக்கு முகங பகொடுப-
ப்தொக அறிவிக்கபபடுகின்்றது.

மொத்்தட்ள ேகரிலும ேகடர சூழ -
வுள்்ள உபேகரஙகளில் மருந்்தகங-
களில் பபனசடொல், பபனசடொல் 

சிரப, பிரின்டன் சிரப, பபனடின், 
பபரசிடசமொல் உடபட அசனகமொன 
மருந்துைடககளுக்கு ்தடடுபபொடு 
நி�வுை்தொக ப்தரிவிக்கபபடுகின்-
்றது. இச்தசைட்ள குழந்ட்தகளுக்-
கொன   பொல்மொவிறகும  பபரும ்தட-
டுபபொடொன நிட�யில் ்தொய்மொர்கள் 
உடபட கர்பிணி ்தொய்மொர்  பல்சைறு  
ேைொல்களுக்கு முகங பகொடுக்க-
சைண்டிய நிட�டம ஏறபடடுள்-
்ள்தொக பபொதுமக்கள் ப்தரிவிக்-
கின்்றனர்.

எதிர்க்கட்சி்களின் ப�ோரோட்்டங்களோல்
அரசு்ககு �ோதிப்பு எதுவுமில்்லை

(எம.ஏ. அமீனுல்�ொ)
  
பகொழுமபில் எதிர்க்கடசிகள் 

ேடத்தும சபொரொடடஙக்ளொல் அர -
ேொஙகத்திறகு எந்்த பொதிபபும ஏற-
படொது எனவும இது எதிர்்தரபபு 
்தட�ைர்களின் இருபடப மடடுசம 
அைர்கள் உறுதிபபடுத்துைொர்கள் 
என ஸ்ரீ�ஙகொ பபொதுஜன பபரமுன-
வின் பொரொளுமன்்ற உறுபபினர் ஜகத் 
குமொர ப்தரிவித்துள்்ளொர்.  

பகொவிட பேருக்கடியுடன் ப்தொடர்-
புடடய ப� கொரணிக்ளொல் அந்நியச் 
பே�ொைணி டகயிருபபு வீழ்ச்சிய-
டடந்்தது எனவும இ்தன் கொரணமொக 
ஏறபடடுள்்ள பபொருடகளின் விட�-
சயற்றத்தினொல் மக்கள் துயரமடடந்-
துள்்ள சபொதிலும, ேல்�ொடசி அர-
ேொஙகத்திறகு மீண்டும அதிகொரத்ட்த 

ைழஙக மக்கள் ்தயொரொக 
இல்ட� எனவும அைர் 
சமலும ப்தரிவித்்தொர்.   

மல்ைத்ட்த மறறும 
அஸ்கிரிய மகொேொயக்க 
ச்தரர்கள் இருைரிடமும 
ஆசி பபற்ற்தன் பின்னர் 
ஊடகஙகளுக்கு கருத்து 
ப்தரிவிக்கும சபொச்த 
அைர் சேறறு முன்தினம 
(15) இவைொறு ப்தரிவித்-
்தொர்.  

ப்தொடர்ந்துடரயொறறிய,  ஜகத் 
குமொர எமபி,

எதிர்க்கடசியில் இருந்்தசபொது 
்தொனும ்தனது குழுவினரும இது-
சபொன்்ற இ�டேக்கணக்கொன 
சபொரொடடஙகட்ள ேடத்திய்தொகவும, 
இ்தனொல் எதிர்க்கடசிகள் பிடழப-

பச்த ்தவிர மக்களுக்கு 
எந்்த பயனும இல்ட� 
என்றும எதிர்கடசிகளின் 
சபொரொடடம ஒன்்றல்� 
ஆயிரமொக இருந்்தொலும 
அரசு முன்சனறி ைருகி்றது 
என்பட்த எதிர்க்கடசிகள் 
புரிந்து பகொள்்ள சைண்டும 
என்றும அைர் ப்தரிவித்-
்தொர். ்தறசபொட்தய பேருக்-
கடியிலிருந்து ேொடடடக் 

கொபபொறறுை்தறகு ஜனொதிபதியும 
நிதியடமச்ேரும பபரும முயறசி-
கட்ள சமறபகொண்டு ைருகின்்றனர். 
்தறசபொது ேர்ைச்தே ேொணய நிதியம  
க�ந்துடரயொடி  ைருக்கின்்றது 
என்்றொர். 

 இன்று அரேொஙகத்தின் மீது குற்றம 
சுமத்தும ேஜித், ரணில் உள்ளிட-

சடொர் ஆடசியில் இருந்்த கொ�த்ட்த 
மக்கள் ேன்கு புரிந்து பகொண்டுள்்ள்தொ-
கவும, ேல்�ொடசிடய கண்டு மலிந்து 
சபொன்தொல்்தொன் ்தறசபொட்தய 
அரேொஙகத்திறகு மக்கள் மூன்றில் 
இரண்டு பஙகு அதிகொரத்ட்த ைழங-
கிய்தொகவும அைர் கூறினொர்.  

ேொடடில் பிணஙகட்ள டைத்து 
பிடழபபு ேடத்தும முயறசியில் ஈடு -
படடுள்்ள ைர்த்்தகர்கள் ப�ர் இருப -
ப்தொகவும, அரேொஙகம ைழஙகும 
ைரிச்ேலுடகடயப பயன்படுத்தி 
அைர்கள் ைருமொனம ஈடடுைருக் -
கின்்றனர் அரசிடம இருந்து ைரிச் -
ேலுடக பபறறு, அ்தன் ப�டன 
மக்களுக்கு ைழஙகொ்த இந்்த ப்தொழி -
�திபர்கள், மக்களுக்கு பூச்ேொண்டி 
கொடட முயல்கின்்றனர் எனவும 
அைர் குறிபபிடடொர்.  

எதிெணி தறலவர்�ளின் இருபறப உறுதிபபடுத்ததவ ஆர்பபொடடங�ள் - ஜ�த் குமொெ எம்பி கதரிவிபபு

்கலைன்்களில் எரிப�ோருள் ஏற்றிசபசென்்ற
பலைோறி �ள்ளத்தில் �ோய்ந்து வி�த்து

மூவர் வவத்தியசாவையில் அனுமதி

தென் மாகாண மாணவர்களுக்கு 

'சிசுகசரிய' பஸ் தசறவ
(மொத்்தட்ற தினகரன் நிருபர்)

ப்தன் மொகொண பொடேொட� மொண -
ைர்களின் சபொக்குைரத்து ைேதிகட்ள 
சமமபடுத்்த ேடைடிக்டக எடுக்கப -
படடுள்்ளது. 

இ்தன் படி 'சிசுபேரிய' பஸ் 
சேடைடய சபொக்குைரத்துச் 
சேடையில் அதிகமொக இடணத்துக் 
பகொள்்ள ேடைடிக்டக சமறபகொள் -
்ளபபடடுள்்ளது. 

ப்தன் மொகொணத்தில் 'சிசுபேரிய' 
பஸ் சேடையில் 82 பஸ் ைண்டி -

கட்ள சேடையில் ஈடுபடுத்தியுள்்ள -
்தொக  றுஹுனு பிரச்தே முகொடமயொ -
்ளர் ப்தரிவித்்தொர். 

ப்தன் மொகொணத்திலுள்்ள 
இ�ஙடக சபொக்குைரத்துச் 
ேடபயின் 11 டிபசபொக்களின் மூ�ம 
இச்சேடை சமறபகொள்்ளபபடடு 
ைருகி்றது.  

இச் சேடைக்கு சம�திகமொக 
இ�ஙடக சபொக்குைரத்துச் ேடப 
சமலும 500 பஸ் ைண்டிகட்ளயும 
சேடையில் இடணத்துள்்ளடம 
குறிபபிடத்்தக்கது. 

எரிப�ோருள் வி்லைபேற்்றத்து்ககு
மோற்றுத்தீரவு எதுவும் கி்்டேோது

(பைலிகம தினகரன் நிருபர்)
  
இ�ஙடகடய விட ைருமொனம 

குட்றந்்த ேொடுகள் கூட பபொரு்ளொ்தொர 
சுடமடய ்தொஙகிக்பகொள்்ள முடியொ்த 
நிட�யில் எரிபபொருள் விட�சயற-
்றத்துக்கு மொறறுத்தீர்வு ஒன்றும  
கிடடயொது. மிகவும கஷடமொன 
ஒரு முடிைொக இருந்்தொலும அரேொங-
கம இ்தறகு தீர்வு கொண சைண்டிய 
நிட�க்குத்்தள்்ளபபடடுள்்ள்தொக 
மீன்பிடி இரொஜொஙக  அடமச்ேர் 
கொஞேன விசஜசேகர ப்தரிவித்்தொர்.

ஊடகவிய�ொ்ளர் ேந்திபபிச�சய 
அைர் இவைொறு ப்தரிவித்்தொர். 

ப்தொடர்ந்து அைர் கருத்து 
ப்தரிவிக்டகயில், 

கடந்்த சி� ேொடகளுக்கு 
முன் இ�ஙடக கனிய ை்ள 
கூடடுத்்தொபன கடடுப-
பொடடில் இயஙகிைரும 
'ஸீபபடசகொ' நிறுைனம 
எரிபபொருளின் விட�யில் 
மொற்றத்ட்த ஏறபடுத்தியது. 
இது ைர�ொறறிச� மிக கூடிய விட�-
மொற்றமொகும. கடந்்த கொ�ம முழுை-
தும எரிபபொருள் விறபடன மூ�ம 
ஏறபடட இழபடப இந்நிறுைனம 
்தொஙகியிருந்்தது.

இதுவிடயமொக அரேொஙகத்திறகு 

ப�முட்ற ப� ேந்்தர்ப -
பஙகளில் சுடடிக்கொடடி-
யிருந்்தது. 15 ைருடஙக -
ளின் பின்னர் ஒரு பபரல் 
எண்பணய் விட� அதிக -
்ளவு கூடியது இதுசை மு்தற-
்தடடையொகும. 

7 ைருடஙகளின் பின்னர் 
படொ�ர் விட�யில் பொரிய 

மொற்றம ஏறபடடதும கடந்்த ைொர-
மொகும.  என்்றொலும ேக� ்தரபபி-
னருக்கும விட� மொற்றத்துக்குரிய 
கொரணஙகள் சுடடிக்கொடடபபடடுள்-
்ளன  எனவும அைர்  சமலும ப்தரி-
வித்்தொர்.

வருமானம் குவைந்த நாடுகளில் கூட பெரிய சிககல்

அகிலை இலைங்்க அஹதிய்ேோ அ்மப்பின் 
இருநோள் வதிவி்ட பசெேலைமரவு

சபருைட்ள விசேட நிருபர் 

அகில இலங்கை அஹதிய்யா 
அ்ைப்பின் ையாவட்ட த்லவரகைள், 
செ்லயாளரகைள் ைற்றும் ச�யாருளயா -
ளரகைளுககையான இரு நயாள் த்ல்ைத் -
துவப் �யிற்சியும் செ்லைரவும் 
ப�ருவ்ள ஜயாமிய்யா நளீமிய்யா 
கைலயாபீ்ட அபிவிருத்திககும் ஆரயாச் -
சிககுையான நி்ல்த்தில் (12) ந்்ட -
ச�ற்்றது.   

அகில இலங்கை அஹதிய்யா 
ெம்பைளனத் த்லவர ஏ.ஆர.எம் 
ஸரூக த்ல்ையில் ந்்டச�ற்்ற 
ஆரம்�  நிகைழ்வில் முஸ்லிம் ெை் 
�ண�யாடடு அலுவலகை தி்ைக -
கைள �ணிப்�யாளர இப்்றயாஹீம் 
அன்ஸயார பிரதை அதிதி்யாகை கைலந்து 
சகையாண்டயார. 

பதசி் �யாதுகையாப்பு  நி்ல்த் -
தின் புலனயாயவு விஞ்யானி ரஸீன் 
�யாபு, ஜயாமிய்யா நளீமிய்யா கைலயாபீ்ட 
சிபரஷ்ட விரிவு்ர்யாளர அஷ 
செயக எஸ்.எச்.எம் �ளீல் (நளீமி) 
ைற்றும் இஸ்ையாயீல் அஸீஸ் உட�்ட 
�லரும் ஆரம்� தின நிகைழ்வில் 
உ்ர்யாற்றினர. 

கைளுத்து்்ற ையாவட்ட அஹதிய்யா 
ெம்பைளன த்லவர எம்.எச்.எம் 
உ்வம் இச்செ்லைர்வ சநறிப்� -
டுத்த கைளுத்து்்ற நகைர ெ்� உறுப்பி -
னரும் ையாவட்ட அஹதிய்யா ெம்பை -
ளன முககி்ஸ்தருையான முஹம்ைத் 
ஹிெயாம் நிகைழ்ச்சி்் சதயாகுத்தளித் -
தயார. நயாடடின் 24 ையாவட்டஙகை்ளச் 
பெரந்த அஹதிய்யா முககி்ஸ்தர -
கைள் இச் செ்லைரவில் �ஙகு�ற்றி -
னர. 

பசெல்வி ஹி்கமோ செப்ரி 
153 புள்ளி்கள்
(பைலிகம தினகரன் நிருபர்)

ம ொ த் ்த ட ்ற 
ம ொ ை ட ட த் தி ல் 
அ ட மந் து ள் ்ள 
மொட்ற/ கிரிந்ட்த 
மு ஸ் லி ம 
கனிஷட வித் -
தி ய ொ � ய த் தி லி -
ருந்து 5ஆம ்தர 
பு�டமப பரிசில் 
பரீடடேக்குத் ச்தொறறிய மொணைர் -
களுள் பேல்வி எம.எஸ். ஹிக்மொ 
ேபரி (153 புள்ளிகள்)  பபறறு சித்தி-
யடடந்து பொடேொட�க்கு பபருடம 
சேர்த்துள்்ள்தொக பொடேொட� அதிபர் 
ப்தரிவித்்தொர்.  

திரும்லையில் 
ப�ௌர்ணமி நி்கழ்வு - 02

திருசகொணமட� 'எண்ணம 
சபொல் ைொழ்க்டக' கட� இ�க்கிய 
மன்்றத்தினர் ேடொத்தும 'பபௌர்ணமி 
நிகழ்வு - 02'  இன்று (17) மொட� 4.00 
மணிக்கு உைர்மட� சகணிபபித்்த-
னின் ஆனந்்த இல்�த்தில் ேடடபப-
றுகி்றது. 

கனக தீபகொந்்தன் ்தட�டமயில் 
ேடடபபறும இந்நிகழ்வில் எழுத்-
்தொ்ளர் ்தடேொயணியின் 'பிரதிகளின் 
பேல்ேகர்வு', கவிஞர் மொயனின் 
'யொருக்சகொ பபய்யும மடழ' 
கவிட்தத் ப்தொகுபபு கவிஞர் பவித்-
திரனின் 'பைண் சுைர்' (சிறுகட்தத் 
ப்தொகுபபு) கவிஞர் தி. �லி்தசகொ-
பன் 'கிழக்கிலிருந்து முகிழ்ந்்த இரு 
பிரதிகள்' ஆகிசயொரின் உடரகளு-
டன் இடமபப்றவுள்்ளச்தொடு ேன்றியு-
டரடய அன்பின் பொட்த ப்றொசில்டொ 
ைழஙகவுள்்ளொர். 

பநல்லிே்கம மு. வித். 
03 மோ்ணவர்கள் சித்தி

(கல்சேை தினகரன் விசேட நிருபர்)

பைளியொன ஐந்்தொம ்தர பு�டமப 
பரிசில் பரீடடே  பபறுசபறுகளின்-
படி பககிரொை கல்வி  ை�ய ப�ொக� 
கல்விக் சகொடடத்திலுள்்ள பேல்-
லியகம முஸ்லிம மகொ வித்தியொ�-
யத்தில் மூன்று மொணைர்கள் சித்தி-
யடடந்துள்்ள்தொக அதிபர் எம. ரசீத் 
ப்தரிவித்்தொர். இ்தன்படி பேல்லிய-
கம முஸ்லிம மகொ வித்தியொ�யத்தி-
லிருந்து எம.இஸட.எம. அமமொர் 
(172), ஏ.சீ.எப.அஹ�ொ (158), எம.
எம.எப. ரஹமொ (152) புள்ளிகட்ளப 
பபறறு மூன்று மொணைர்களும சித்தி-
யடடந்துள்்ளனர்.
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அரசாங்க அதிபர் ்கருணா்கரன் தமைமமயில்

மட்டக்களப்பு குறூப்,மட்டக்களப்பு 
விசே்ட நிருபர்கள்  

நஞேற்ற நாடு எனும் த�ானிப் 
தபாருளிறகு அமமவா்க மட்டக்க -
ளப்பு மாவட்ட விவோயி்களுககு 
இயறம்க உரப்பாவமை த�ா்டர -
பா்க விழிப்புணரவூடடும் தேயல-
மரவு, தேவவாய்ககிழமம (15) மட-
்டக்களப்பு மாவட்ட தேயல்கத்தில் 
இ்டம்தபற்றது.   

மட்டக்களப்பு மாவட்ட அரோங்க 
அதிபர ச்க.்கருணா்கரன் �மலமம-
யில் இ்டம்தபற்ற ்கலந்துமரயா்ட-
லில், சமலதி்க மாவட்ட அரோங்க 
அதிபர திருமதி.சு�ரேனி ஸ்ரீ்காந்த், 
பசுமம உறபத்தி தேயலணியின் 
மாவட்ட இமணப்பாளரும் 231 வது 

பம்டப்பிரிவின் பிறிச்கட த்காமாண்-
்டர திலீப பண்்டார, ச�சிய உரச் 
தேயல்கத்தின் மாவட்ட பிரதிப் 
பணிப்பாளர ச்க.எல்.எம்.சிராஜுன், 
மாவட்ட ்கமநல அபிவிருத்தி உ�வி 
ஆமணயாளர ச்க.தஜ்கன்நாத், 
விவோய விரிவாக்கல் திமணக்கள 
பிரதிப் பணிப்பாளர வீ.சபரின்ப -
ராோ, இரண்டு உரக ்கம்பனி்களின் 
உயரதி்காரி்கள், விவோய சபா�ைா-
சிரியர்கள், தபரும்பா்க உத்திசயா-
்கத்�ர்கள், பிரச�ே தேயல்க உர 
விநிசயா்க அபிவிருத்தி உத்திசயா்கத்-
�ர்கள், விவோய அமமப்புக்களின் 
பிரதிநிதி்கள் மறறும் சமலும் பல 
தும்றோர திமணக்கள அதி்காரி்கள் 
உள்ளிடச்டார ்கலந்துத்காண்டிருந்�-

ைர.  
இ�ன் சபாது சநாயற்ற 

ஒரு ேமூ்கத்தின் நஞேற்ற 
உணமவ சநாககிய பய -
ணத்தில் ்கால சபா்க 
தநறதேய்ம்கயாளர்க -
ளுககு அரோங்கத்திைால் 
வ ழ ங ்க ப் ப ்ட வு ள் ள 
இலவே இயறம்க உர வம்க்களின் 
பாவமை மறறும் பயன்்கள் த�ா்டர -
பா்க இ�ன்சபாது வரும்க �ந்திருந்� 
இரண்டு உர ்கம்பனி்களின் அதி்காரி-
்களிைால் விளக்கமளிக்கப்பட்டது.  

அத்ச�ாடு இவவிரு நிறுவைத் -
திைாலும் அறிமு்கப்படுத்�ப்பட-
டுள்ள திரவ உரம் மறறும் சே�ை 
உரங்கமள எவவாறு பயன்படுத்� 

சவண்டும் என்பது த�ா்டரபா்க 
விழிப்புணரவு வழங்கப்பட்டது-
்டன், இ�ன் மூலம் சி்றந்� பயமை 
அம்டய முடியும் எைவும் சுடடிக-
்காட்டப்பட்டது்டன், அரே அஙகி்கா-
ரத்து்டன் ரஜரடம்ட பல்்கமலக்கழ -
்கத்திைால் சிபாரசு தேய்யப்பட்ட உர 
வம்கதயை இ�ன்சபாது விளக்கம -
ளிக்கப்பட்டது.  

மூதூர் டயமன் பாடசாலையின்   
ஆறாவது ஆண்டு பூர்த்தி விழா  

மூதூர திை்கரன் நிருபர 

மூதூர ்டயமன் விசே்ட பா்டோமல-
யின் ஆ்றாவது ஆண்டு பூரத்திமய 
முன்னிடடு, இம் மாணவர்களுக்கா்க 
ந்டாத்�ப்பட்ட சபாடடி நி்கழ்ச்சி்க-
ளில் தவறறியீடடியவர்களின் த்கௌர-
விப்பு மறறும் த்கௌரவச் சின்ைம் 
என்பை வழஙகும் நி்கழ்வு, மூதூர 
ேஹரா மண்்டபத்தில் திங்கள் கிழமம 
(14) மூதூர பிரச�ே ேமப உறுப்பிை-
ரும், ்டயமன் விசே்ட பா்டோமல 
அதிபருமாை என்.எப்.பாத்திமா 
அகீ�ா �மலமமயில் இ்டம்தபற்றது.  

மூதூர ்டயமன் விசே்ட பா்டோமல 
ஆரம்பிக்கப்படடு ஆ்றாண்டு்கள் 
பூரத்தியாகி உள்ளை. 

இந்நிமலயில் மூதூர பிரச�ேத்தில் 
மூவிைத்ம�யும் சேரந்� மாணவர-
்கள் ்கல்வி பயின்று வருவது்டன், 
இம்மாணவர்களுக்கா்க ்கற்றல், 
இமணப்பா்டவி�ாை தேயறபாடு, 
விமளயாடடு, ்களப்பயணம் மறறும் 
சபாடடி நி்கழ்ச்சி்கமளயும் வரு்டா 
வரு்டம் ந்டாத்தி மாணவர நலனுக-
்கா்க தபரும் பங்காறறி வருகின்்றை.  

மூதூர ்டயமன் விசே்ட பா்டோமல 
அதிபர, ஆசிரியர்கள், நிருவா்க ேமப 
உறுப்பிைர்களின் பூரண பஙச்கறபு-
்டன் ந்டாத்�ப்பட்ட இந்நி்கழ்வில், 
மாணவர்களுககு பரிசில்்களும், 
தவறறிக கிண்ணங்களும் வழஙகி 
த்கௌரவிக்கப்பட்டமம குறிப்பி்டத்-
�க்கது.  

சசாறிக்கல்முலை ஹ�ாலிககுஹறாஸ் 
வித்தியாையத்தில் 07 மாணவர்்கள் சித்தி

ேவளக்கம்ட குறூப் நிருபர

ேம்மாந்தும்ற  வலயக்கல்வி 
அலுவல்கத்திறகுடபட்ட  நாவி�ன்-
தவளி ச்காட்டத்தின் அதி்கஸ்டப்  
பா்டோமலயாை தோறிக்கல்முமை 
ச�ாலிககுச்றாஸ ம்கா வித்தியால -
யத்தில், புலமமப்பரிசில் பரீடமே-
யில் ஏழு மாணவர்கள் சித்தி அம்டந்-
துள்ள�ா்க, பா்டோமல அதிபர  
அருடேச்கா�ரி எம்.சிறியபுஸபம் 
த�ரிவித்�ார.

கு்கதீஸ  பிரித்திக்கா 168, 
அந்ச�ானி த்ற்கான் 163, ே்காயம் 
ேந்துஸ 162, அருளம்பலம்  
டிசைாேன் 153, ரஞசித் ேஞமே 152, 
எல்சமா தியா்கராஜா தஜயறியான்-
ேன் 147,  நிகேன் ்காசினி 147 ஆகிய 
ஏழு மாணவர்களும் தவடடுப் புள்-
ளி்களுககு சமல்  புள்ளி்கமளப் 
தபறறு சித்தியம்டந்துள்ளைர. 

இம்மும்ற  பா்டோமலயில் 32 
மாணவர்கள் பரீடமேககு ச�ாறறி 
பா்டோமல வரலாறறில்  மு�ன்மு-
ம்றயா்க 07 மாணவர்கள் தவடடுப் 
புள்ளி்களுககு சமல் சித்தி  தபற-
்றது்டன்,  ்க்டந்� வரு்டங்களில் 
புலமமப்பரிசில் பரீடமேயில் 70  
புள்ளி்களுககு சமல் சித்திதபறறு 
மூன்்றாவது �்டமவயா்கவும் சித்-
தியம்டந்ச�ார  எண்ணிகம்க 
100வீ�மா்க  பா்டோமல �க்க மவத்-
துள்ள�ா்கவும் குறிப்பிட்டார.

பா்டோமலககும்,  ேமூ்கத்திறகும் 
நறதபயமர ஈடடிய மாணவர்க-
ளுககு பாராடடு்கமள த�ரிவித்�து-
்டன்,   இம்மாணவர்கள் சி்றந்� தபறு-
சபறம்ற தப்ற அயராது பாடுபட்ட   
ஆசிரியர்கள், தபறச்றார, ்கல்விோரா 
ஊழியர்களும் பா்டோமல அதிபர 
நன்றி்கமள  த�ரிவித்துள்ளார.

ஓய்வு சபறற அதிபருககு 
ஹசலவ நைன் பாராட்டு விழா 
ஒலுவில் கிழககு திை்கரன் 
நிருபர

அக்கமரப்பறறு  சேர 
்றாசீக பரீட வித்தியாலயத்-
தில் நீண்்ட ்காலம் அதிப-
ரா்க ்க்டமமயாறறி வியா-
ழககிழமம (10) ஓய்வு 
தபற்ற எஸ.எல்.்றஹீமின் 
34 வரு்ட்கால  ்கல்விப் 
பணிக்காை, சேமவ நலன் 
பாராடடு விழா பா்டோ-
மலயில் நம்டதபற்றது.

அக்கமரப்பறறு  சேர ்றாசீக பரீட 
வித்தியாலய ஆசிரியர எம்.ஐ.எம்.
முதுநபீன்  �மலமமயில் நம்டதபற்ற 
இந்நி்கழ்வில், அக்கமரப்பறறு வல-
யக்கல்வி பணிப்பாளர  அஷசேய்க 
ஏ.எம்.்றஹமத்துல்லா, அக்கமரப்-
பறறு வலயக்கல்வி அலுவல்கத்தின்  
பிரதிக ்கல்விப் பணிப்பாளர்களாை 
ஏ.ஜீ.பஸமில், ஏ.எம்.�சீம் உள்-
ளிட்ட பலர ்கலந்து  த்காண்்டைர.

1988ஆம்  ஆண்டு அட்டாமளச்-
சேமை ம�க்கா ந்கர ஜீ.எம்.எம்.வித்-
தியாலயத்தில் ஆசிரியரா்க  நியமைம் 

தபற்ற எஸ.எல்.்றஹீமின், 34 வரு்ட-
்கால ்கல்விப் பணியில் 25 வரு்ட்கா-
லம்  ஆசிரியரா்கவும் 9 வரு்ட்காலம் 
பதில் அதிபரா்கவும் சேமவயாறறி-
யமம  குறிப்பி்டத்�க்கது.

இவரின்  ்கல்விப் பணிமயப் 
பாராடடி பா்டோமல நிருவா்கம், 
ேமூ்கத்�வர்களால் ஏறபாடு  தேய்-
யப்பட்ட இந்நி்கழ்வில், ்கல்வி அதி-
்காரி்கள் மறறும் ஆசிரியர்கள் குழாத்-
�ால்  தபான்ைாம்ட்கள் சபாரத்தியும் 
நிமைவுச் சின்ைங்கள் வழஙகியும்  
த்கௌரவிக்கப்பட்டார.

தாதியர்்களுககு உணவு
சதாடர்பாை விழிப்பூட்டல்

மட்டக்களப்பு குறூப் நிருபர-

சு்கா�ார  அமமச்சின் அனுேரமண-
யு்டன் கிழககு பல்்கமல ்கழ்க மருத் -
துவபீ்ட �ாதிய  மாணவர்களுககு 
மட்டக்களப்பில் உணவு சு்கா�ாரம் 
த�ா்டரபாை விழிப்பூட்டல்  ந்டவ -
டிகம்க்கள் ஆரம்பிக்கப்படடுள்ளை.

மட்டக்களப்பு சு்கா�ார  மவத்தி -
யதி்காரி ்டாக்டர இ.உ�யகுமாரின் 
வழி்காட்டலில் ச்காடம்டமுமை 
தபாது சு்கா�ார  பரிசோ�்கர ரி.மி-
துன்ராஜ் �மலமமயில் மட்டக்க -
ளப்பு தபாதுச் ேந்ம�யில் குறித்�  
விழிப்பூட்டல் தேயறபாடு  தேவ-
வாய்ககிழமம (15) இ்டம்தபற்றது.

�ரமாை  உணவுப் தபாருட்கமள 
விறபமை நிமலயங்களில் ்கண்்ட-
றி�ல், மனி� பாவமைககு�வா�  
தபாருட்கமள விறபமை தேய்யும் 
வரத்�க்கர்கள் மீது ேட்ட ந்டவ-
டிகம்க எடுத்�ல்  உடப்ட பல்சவறு 
உணவுப் பாது்காப்பு த�ா்டரபா்க 
விளக்கமூட்டப்பட்டை.

முதன் முலறயா்க 
இரு மாணவர்்கள் சித்தி

நறபிடடிமுமை திை்கரன் நிருபர 

தவளியி்டப்பட்ட �ரம் 5 
புலமமப் பரிசில் பரீடமேயில்  
்கல்முமை வலயத்தில்  அமமந்-
துள்ள இஸலாமாபாத் முஸலிம் வித்-
தியாலயத்தின்  வரலாறறில், மு�ல் 
�்டமவயா்க இரண்டு மாணவர்கள் 
சித்தியம்டந்து ோ�மை  பம்டத்துள்-
ளைர.

அதில் எம்.எச்.எம்.  ோஹில் 
என்்ற மாணவன் 175 புள்ளி்கமளப் 
தபறறு ்கல்முமை ்கல்விக ச்காட -
்டத்தில்  இரண்்டாவது இ்டத்ம� 
தபற்றது்டன்,  என்.எம். நப்லி என்்ற 
மாணவன் 150 புள்ளி்கமள தபறறு 
சித்தியம்டந்துள்ளைர.

அக்கலரப்பறறு வையத்தில் அந்-நூர் 
வித்தியாைய மாணவி முதலிடம்
பாலமுமை விசே்ட நிருபர

�ரம்- 05  புலமமப் பரிசில்  பரீடமே 
தபறுசபறறின் அடிப்பம்டயில்,  அக-
்கமரப்பறறு ்கல்வி வலயத்திறகுட-
பட்ட அட்டாமளச்சேமை அந்-நூர 
ம்கா வித்தியாலயத்தில் இம்மும்ற  8 
மாணவர்கள் சித்தியம்டந்துள்ளைர. 

இதில் ஜவாஹிர இஸ்ஸத் பானு 
எனும் மாணவி 185 புள்ளி்கமளப் 
தபறறு அக்கமரப்பறறு வலயத்தில் 
மு�லாமி்டத்திமையும், மாவட்டத்-
தில் மூன்்றாமி்டத்திமையும் தபறறு 
வலயத்திறகும், பா்டோமலககும் 
தபருமம சேரத்துள்ளார.

இ�மைதயாடடி, அக்கமரப்-
பறறு வலயக  ்கல்விப் பணிப்பாளர 
அஷசஷேஹ ஏ.எம்.்றஹமத்துல்லா 
உள்ளிட்ட குழுவிைர திங்கடகி-
ழமம (14) அந்-நூர ம்கா வித்தியா-
லயத்திறகு விஜயம் சமறத்காண்டு 
சித்தியம்டந்� மாணவர்கமளப் 
பாராடடியது்டன், விசே்டமா்க 
அதிகூடிய புள்ளி்கமளப் தபறறு 

வலயத்திறகு தபருமம சேரத்�  
மாணவியிமையும் பாராடடி, பரி -
சுப்தபாருட்கமளயும் வழஙகி மவத்-
�ைர.

இந்நி்கழ்வில் பிரதிக்கல்விப் 
பணிப்பாளர ஏ.ஜி.பஸமில், உ�-
விக்கல்விப் பணிப்பாளர எஸ.அம்-
ஜத்்கான், அந்-நூர ம்கா வித்தியாலய 
அதிபர ஏ.எம்.அஸமி, பிரதி அதிபர 
எம்.எச்.எம்.்றமீஸ, மாணவர்கமள 
தநறிப்படுத்திய ஆசிரியர ஆர.

�ாறூன் உள்ளிட்ட பலர ்கலந்து-
த்காண்்டைர. சித்தியம்டந்ச�ார விப -
ரம்,ஜவாஹிர இஸ்ஸத் பானு- 185, 
மு�ம்மட மு்ஸம்மில் அ�மட 
-171, லாபிர அஸ்கர- 170, தஜஸீம் 
அய்�ா தமஹரிஸ-169, முஜிப் 
பாதிமா நஜீபா- 155, ஆசிக ஆதிப் 
அ�மட- 152, மு�ம்மட மநறூஸ 
பாதிமா பர�த் ஜூஸலா- 149, நஜிமு-
டீன் பாதிமா தீைா -148 உள்ளிடச்டார 
சித்தியம்டந்துள்ளைர. 

மருதமுலை அல் மைார் 
மாணவர்்கள் ச்கௌரவிப்பு

தபரியநீலாவமண திை்கரன் நிருபர

தவளியாகியுள்ள �ரம் ஐந்து 
புலமமப் பரிசில் பரீடமேப் 
தபறுசபறறின்  அடிப்பம்டயில் 
மரு�முமை அல்-மைார ச�சிய 
பா்டோமல  ோ�மை  பம்டத்துள்-
ளது. ்கல்முமை ்கல்விக ச்காட்டத் -
தில் புலமமப் பரிசில் பரீடமே தபறு-
சபறு்களின்  �ரப்படுத்�லில், அதி 
கூடிய மாணவர்கள் சித்தி எண்ணிக-
ம்கயில் மரு�முமை  அல்-மைார 
ச�சிய பா்டோமல மு�லி்டத்ம�ப் 
பிடித்துள்ளது.

 நூற்றாண்டு ்க்டந்� அல்-ம-
ைார மத்திய ்கல்லூரியில் மு�ன் 

மும்றயா்க 35 மாணவர்கள்  சித்தி 
அம்டந்��ன் மூலசம இவ வரலாற-
றுச் ோ�மை ஈட்டப்படடுள்ளது.

 ோ�மை மாணவர்கமளக த்கௌர -
விககும் நி்கழ்வு ்கல்லூரியின் சித்திக 
நதீர தி்றந்�  தவளியரஙகில் அதிபர 
எம்.சஜ.அப்துல் �ஸீப் �மலமம -
யில் தேவவாய்க கிழமம (16)  இ்டம் 
தபற்றது.

 உ�வி அதிபர்கள், ்கறபித்� ஆசிரி -
யர்கள் ஏமைய ஆசிரியர்கள் மறறும் 
மாணவர்கள்  முன்னிமலயில் நம்ட-
தபற்ற நி்கழ்வில் மாணவர்கள் மலர 
மாமல அணிவித்து  பரிசில்்களும் 
வழஙகி த்களரவிக்கப்பட்டைர.

மாளிம்கக்காடு குறூப் நிருபர

்கல்முமை  மாந்கர ேமபககுட -
பட்ட ோய்ந்�மருது குடிசயற்ற 
கிராமமாை தபாலிசவரியன்  பிர-
ச�ேத்தின் சமறபு்றமா்கவுள்ள பிரச� -
ேத்திலும் , பாலத்திறகு அரு்காமமயி-
லும்  குப்மப்கள்  பல மா�ங்களா்க 
அ்கற்றப்ப்டாமல் குவிந்து ்காணப்ப-
டுகின்்றது.

மக்கள்  ந்டமாட்டமுள்ள இப் -
பிரச�ேத்தில் தபாது மம�ாைம், 
விவோய விரிவாக்கல் அலுவல்கம் , 
சு்கா�ார மவத்திய அதி்காரி ்காரியால-
யம் , ச்கடமு�லியார எம்.எஸ.்காரி-
யப்பர  வித்தியாலயம், ்கால்நம்ட 
மவத்திய அதி்காரி ்காரியாலயம், 
ஹிஜ்ரா பள்ளிவாேல்  சபான்்ற பல 
முககிய  ்காரியாலயங்களும், அரே 
நிறுவைங்களும் அமமயப் தபறறுள்-
ளை.

மக்களால்  த்காட்டப்படும் குப் -
மப்கள் ்கல்முமை மாந்கர ேமபயி -
ைால் அ்கற்றப்ப்டாமமயிைாசலசய  
மா�க்கணககில் இககுப்மப்கள் 
குவிந்து கி்டப்ப�றகு ்காரணமாகும்.

இந்�  பகுதியில்  வீடடு ்கழிவு -
்கள்  பல இ்டங்களுககும் பரப்பப் -
படடுள்ள�ால்   துரநாற்றம் வீசுகின் -
்றது. இ�ைால் இப்பிரச�ே மக்கள் 
சு்கா�ார  சீரச்கடு்களுககு மு்கம் 
த்காடுக்க சவண்டியுள்ளது.

ேம்பந்�ப்பட்ட  அதி்காரி்கள் இவ -
வி்டயத்தில் ்கவைம் தேலுத்�த் �வ-
றிைால், ோய்ந்�மருது  தபாலிசவ-
ரியன் கிராமத்தில் பிரமாண்்டமாை 
குப்மப சமடு உருவாவ�மை எவரா-
லும்  �டுக்க முடியாது.

மீைவர்்களுககு மானிய அடிப்பலடயில் எரிசபாருள்
ஒலுவில் விசே்ட நிருபர

எரிதபாருள் விமலசயற்றத்ம� 
அடுத்து மீைவர்களுககு மானிய அடிப்-
பம்டயில் எரிதபாருள் வழஙகுவ�றகு 
்க்டறத்றாழில் அமமச்ேர ்டகளஸ 
ச�வாைந்�ா ந்டவடிகம்க எடுத்துள்ள-
�ா்க, மடடுப்படுத்�ப்பட்ட ்கல்முமை 
்கமரசயார மாவட்ட மீைவ கூடடு்றவுச் 
ேங்கங்களின் ேமாேத்தின் �மலவர எம்.

ஜீ.எம். பகுரதீன் த�ரிவித்�ார.
எரிதபாருளுககு விமல அதி்கரிக-

்கப்படடுள்ளம�யடுத்து, அரோங்கத்-
திைால் ்க்டறத்றாழில் நீரியல் வளத் 
திமணக்களத்தினூ்டா்க மண்தணண்-
தணய் மறறும் டீேல் என்பவறம்ற 
்க்டறத்றாழிலில் ஈடுபடுசவாருககு 
மானிய அடிப்பம்டயில் வழஙகுவ-
�றகு அமமச்ேரமவ பத்திரம் �ாக்கல் 

தேய்யவுள்ள�ா்க அமமச்ேர ்டகளஸ 
ச�வாைந்�ா உறுதியளித்துள்ள�ா்க 
த�ரிவித்�ார.

எரிதபாருள் விமலசயற்றத்ம� 
அடுத்து ஆழ்்க்டல் மீன்பிடித் த�ாழில் 
பாதிப்பம்டந்துள்ள�ா்கவும், மீை-
வர்களுககு மானிய அடிப்பம்டயில் 
எரிதபாருள் வழங்க சவண்டுதமை 
ச்காரிகம்க விடுக்கப்பட்ட�ா்கவும் 

த�ரிவித்�ார. ்க்டந்� சில மா�ங்களா்க 
கிழககு பிராந்திய ்க்டறபரப்பில் ஏற-
பட்ட சீரற்ற ்காலநிமல மறறும் ்க்டற-
த்காந்�ளிப்பு ்காரணமா்க �ற்காலி்கமா்க 
இம்டநிறுத்�ப்படடிருந்� ஆழ் ்க்டல் 
மீன்பிடித் த�ாழில் �றசபாது மீள 
ஆரம்பிக்கப்படடுள்ள நிமலயில் 
திடீதரை அதி்கரித்� எரிதபாருள் 
விமலசயற்றத்தின் ்காரணமா்க தபாரு-

ளா�ார ரீதியா்க பாதிக்கப்படடுள்ள�ா்க 
சுடடிக்காட்டப்படடுள்ள�ா்கவும் த�ரி-
வித்�ார.

்கமரயிலிருந்து அதி்க தூரம் ஆழ்்க-
்டலுககுச் தேன்றும் சபாதிய மீன்பிடி 
இல்லா� நிமலயில் ப்டகு்களின் எரி-
தபாருள் பாவமைக்கா்க மடடுசம 
அதி்க பணம் தேலவாகுவ�ா்க மீைவர-
்கள் ்கவமல த�ரிவிககின்்றைர.

மட்டு. மாவட்்டத்தில் சேதன பேளை   
ததா்டரபான விழிப்புணரவு தேயலமரவு  

சபாலிஹவரியன் 
கிராமத்தில் 
அ்கறறப்படாத 
்கழிவு்கள்
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வடக்கு கிழக்கு பகுதிகளில் பண்டிககக்ககால பபகாருள்   
பககாள்வனகவ ஊக்குவித்துள்்ள பககாமர்ஷல் வங்கி
ப ண் டி க ை க் 

ைாலதகதை முன்னிட்டு 
வடக்கு மற்றும் 
கிழக்கு மாைாணஙை -
ளில் கிரடிட் மற்றும் 
டடபிட் ைார்ட் பாவ -
கையாளர்ைளுக்கு 30 
வீதைம் விஷேட ைழிகவ 
அறிமுைம் டெய்துளள -
தைாை டைாமர்ேல் வஙகி 
அறிவிததுளளது.  

இதைற்டைை இநதைப் 
பிரஷதைெஙைளில் உளள 
25 வர்ததைை நிறுவ -
ைஙைளுடன் வஙகி 
இகணநதுளளது. துணி -
வகைைள, ைாலணிைள, ஷபக்குைள 
வீட்டுப் பாவகைப் டபாருளைள, 
அன்்ாட நாைரிைப் டபாருளைள 
மற்றும் உணவைஙைளில் இநதைக் 
ைழிவுைகளப் டபற்றுக் டைாளளக் 

கூடியதைாை இருக்கும்.   கிரடிட் 
மற்றும் டடபிட் ைார்ட்ைள மீதைாை 
இநதைக் ைழிவுைள மார்ச் மாதைம் 
20ம் திைதி முதைல் ஆரம்பமாகும். 
டைாமர்ேல் வஙகி இகணநதுளள 

ஒவடவாரு வர்ததைை நிகல -
யஙைளிலும் குறிப்பிட்ட 
திைஙைளில் அல்லது குறிப் -
பிட்ட ைாலப் பகுதியில் 
ைார்ட் பாவகையாளர்ைள 
இநதைக் ைழிவுைகளப் டப் 
முடியும். 2022 ஏப்ரல் 25 
வகர இநதைக் ைழிவுைள 
டெல்லுபடியாகும் எை 
வஙகி ஷமலும் அறிவிததுள -
ளது.  

டைாமர்ேல் வஙகி ைார்ட் 
ப ா வ க ை ய ா ள ர் ை ளு க் கு 
ைழிவுைகள வழஙை இணங -
கியுளள குறிப்பிட்ட வர்த -
தைை நிறுவைஙைளில் துணி 

வகைைள, நவநாைரிைப் டபாருள -
ைள மற்றும் உதிரிப் டபாருளைள 
சில்லக் விற்பகையின் ஷபாது 
கிரடிட் ைார்ட்டுைளுக்கு ைழிவு 
வழஙைப்படும்.  

அப்துல்லா டமன்ஸ் டவயார் 
(ைல்முகை) அருண் டடக்ஸ் -
கடல்ஸ் அன்ட் டபன்ஸி 
டபலஸ், பரைத டடக்ஸ், பிலால் 
எம்ஷபாரியம், பிலால் கிட்ஸ், 
புளுடலகூன், ஈஸ்ட் ஸ்டார் 
டெண்லூம்ஸ், ஈவாோ கிட்ஸ் 
ஷவர்ளட், டபேன் ஷபாய்ஸ், 
இண்டியன் ஷைார்ைர் (ைாததைான் -
குடி), ைஜனி ேூடபலஸ், ைட்டி -
யானி டடக்ஸ்கடல்ஸ், குமரன் 
டடக்ஸ்கடல்ஸ், டமக் புட், மலர் 
டிஷரடர்ஸ், மீமாஸ் (மட்டக்ை -
ளப்பு திருஷைாணமகல மற்றும் 
வவுனியா) நிலாம், ்ஹமத, -
சூசிற்றி, ஸ்டார் டபேன், ெமர் 
குளவட்ஸ், அன்லிமிட் மற்றும் 
கவட் ஸ்ஷடான் ஆகிய நிறுவ -
ைஙைளிஷலஷய இநதைக் ைழிவுச் 
ெலுகைைகளப் டபற்றுக் டைாளள 
முடியும்.  

HNB FINANCE PLC, வணிக ஆல�ாசமைக்காை முகாமமத்துவ லமம்ாட்டு டிபலளாமாமவ வவற்றிகரமாக முடித்்த அ்தன் முகாமம-
யாளர்களுக்கு அணமமயில் சான்றி்தழகமள வழங்கியது. இந்த நிகழவில் பிர்தமஅதிதியாக முகாமமத்துவப ்ணிப்ாளரும, பிர்தம 
நிமைலவற்று அதிகாரியுமாை சமிந்த பிர்ாத் மற்றும HNBFinance இன் உறுபபிைர்கள் ்�ரும க�நது வகாண்டைர்.   

HNB Finance டிப்ளோமோ பெற்ற முகோமமயோளரகளுக்கு அங்கீகோரம்  

சுயவ்தாழில் முயற்சி மற்றும  சிறுமகத்வ்தாழில்  மகளிர் அமமபபு  5வது முமையாகவும ்தமது  
உற்்த்திப வ்ாருட்கள்  வகாண்டவ்தாரு கணகாட்சியிமையும விற்்மையும   அணமமயில் கிரு-
�ப்மையில் உள்ள கிரீன் கா்டனில்   ந்டத்தியது. இந நிகழவுக்கு பிர்தம அதிதியாக 2220ஆம-
ஆணடின் இ�ங்மகயின்  திருமதி  உ�க அழகு ராணி  கரில�ாயின் ஜூரியும   வகௌரவ அதி-
தியாக மரியம ஹாசிம உமரும க�நது வகாணடு இக் கணகாட்சிமயத் திைநது மவத்்தார்கள்.  
வகாழுமபு மகளிர் சிறுமகத்வ்தாழில்   உற்்த்தியாளர் அமமபபின் பிர்தம நிமைலவற்று அதிகாரி 
திருமதி நாசியா யாக்ஹூப இவ் ஏற்்ாட்டிமை ஏற்்ாடு வசய்திருந்தார்.  (அஷரப ஏ சமத்)

SLT-MOBITEL இனால் மெருகேற்றப்பட்ட 

Kimaki Adventure Game அறிமுேம்
SLT-MOBITEL,அண்கமயில் 

டமாகபல் அடிப்பகடயிலாை 
adventure game ஆை Kimaki ஐ 
அறிமுைம் டெய்திருநதைது. 

புதிய உளளம்ெஙைகளக் 
டைாண்டகமநதை இநதை game 
இனூடாை விகளயாடுஷவா-
ருக்கு அதிைளவு விறுவிறுப்பும், 
இலவெ ஷடட்டா மற்றும் இதைர 
வியததைகு பரிசுைகளயும் டவற்றி-
யீட்டுவதைற்ைாை வாய்ப்புைளும் 
வழஙைப்படுகின்்து. இநதை 
game அறிமுை நிைழ்வு ஸ்ரீ லஙைா 
டரலிடைாம் பிரதைம நிக்ஷவற்று 
அதிைாரி ஜைை அஷபசிஙை, இலஙகை-
யின் முன்ைணி டிஜிட்டல் முைவர் 

நிறுவைமாை Arimac Lanka (Pvt) Ltd.
இன் நிக்ஷவற்று அதிைாரிைள மற்றும் 
SLT-MOBITEL இன் சிஷரஷட முைா-

கமததுவ அஙைததைவர்ைளின் 
பஙஷைற்புடன் இடம்டபற்்து. 

2020 ஆம் ஆண்டில் 
Adventures of Kimaki முதைன் 
முதைலில் அறிமுைம் டெய்யப்-
பட்டிருநதைது. தைைது குடும்பத-
தைாகரயும் நண்பர்ைகளயும் 
ஷதைடியறியும் முயற்சியில் 
அபார ெக்தி நிக்நதை ஷைாலின் 
உதைவியுடன் இநதை game வடிவ-
கமக்ைப்பட்டிருநதைது. 

ெைல விகளயாட்டாளர்ை-
ளுக்கும் விகளயாடக்கூடிய 
வகையில் https://slt.lk/esports/

kimakiஎன்பதில் பதிஷவற்்ப்பட்டுள-
ளது. 

மஹிநதிரா அகைதது புதிய 
டபாலிஷரா சிட்டி பிக்-அப் மூலம் 
உளநாட்டில் கூடிய வாைை வரம்கப 
விரிவுபடுததி இலஙகையில் வாைை 
உற்பததியில் தைைது நிகலப்பாட்கட 
உறுதிப்படுததியுளளது.  

மஹிநதிரா & மஹிநதிரா லிமிடடட் 
(எம்&எம் லிமிடடட்) மற்றும் ஐடியல் 
குழுமததின் முழுகமயாை துகண 

நிறுவைமாை ஐடியல் ஷமாட்டார்ஸ், 
இலஙகையில் புதிய டபாலிஷரா சிட்டி 
பிக்-அப் விநிஷயாைதகதை ஆரம்பிததுள-
ளது.   

மஹிநதிராவின் முதைல் சிஙகிள ஷைப் 
பிக்-அப் ஆைது டவலிடபன்ைவில் 
உளள மஹிநதிரா ஐடியல் லஙைாஸ் 
ஆட்ஷடாஷமாட்டிவ அடெம்பிளி 
ஆகலயில் உற்பததி டெய்யப்பட்டு 

வருகி்து. டபாஷலஷரா சிட்டி பிக்-
அப்கப பததைரமுல்கல ஷவாட்டர்ஸ் 
எட்ஜில் நகடடபற்் நிைழ்வின்ஷபாது 
முதைல் டதைாகுதி வாைைஙைள வாடிக்-
கையாளர்ைளுக்கு வழஙைப்பட்டை.  

டபாலிஷரா சிட்டி பிக்-அப் உற்பத-
திகய ஷமலும் வலுப்படுததி வரு-
கி்து. டதைாற்றுஷநாய்க்கு மததியில் 
படிப்படியாை ெநகதை தி்க்ைப்படுவ-

தைால், வணிை வாைை வகைைளின் 
ஷதைகவ அதிைரிதது வருகி்து. மஹிந-
திரா, சிஙகிள ஷைப் பிக்ைப்ைளுக்ைாை 
ெநகதைத ஷதைகவகயப் பூர்ததி டெய்வ-
தைற்ைாை இலஙகை ஆகலயில் அதைன் 
உற்பததித தி்கை அதிைரிதது வருவ-
தைாை வாைைப்பிரிவின் பிரதைம நிக -்
ஷவற்று அதிைாரியாை Veejay Nakra 
டதைரிவிததைார்.   

ம்பாலிக�ா சிடடி பிக்-அப்்ப அறிமுேப்படுத்தியுள்ள ெஹிந்தி�ா  

மெடனுக்கு 
ரஷயோ தமட

அடமரிக்ை ஜைாதிபதி ஷஜா 
கபடன் மற்றும் ஷமலும் 12 அதிைாரி -
ைள மீது ரஷயா தைகட விதிததுளளது.   

இநதைப் பட்டியலில் அடமரிக்ை 
இராஜாஙைச் டெயலாளர் அன்டடானி 
பிளிஙைன், பாதுைாப்பு டெயலாளர் 
லிஷயாட் ஒஸ்டிக், ஊடைச் டெயலா-
ளர் ஷஜன் ெக்கி மற்றும் நிர்வாைததின் 
ஏகைய உறுப்பிைர்ைள உளளைர்.   

இதில் எதிர்பாராதைதைாை முன்ைாள 
இராஜாஙைச் டெயலாளர் ஹிலரி 
கிளின்டன் மற்றும் கபடனின் மைன் 
ென்டரின் டபயரும் உளளடக்ைப் -
பட்டுளளது.     

ெோக். ஸ்திரததனமம:  
சீனோ வலியுறுததல்

தைற்ஷபாகதைய அரசியல் பிரச்சி -
கைைளுக்கு மததியில் சீை தூதைரைத -
தின் துகணத தைகலவர் பாங சுன்சு 
பாகிஸ்தைான் முஸ்லிம் லீக் - குகவத 
ைட்சித தைகலவர்ைகள ெநதிததுப் 
ஷபச்சுவார்தகதை நடததியுளளார்.   

பாகிஸ்தைானின் அரசியல் மற்றும் 
டபாருளாதைார ஸ்திரததைன்கமகய 
சீைா விரும்புகி்து என்் டெய்திகய 
அவர் இதைன்ஷபாது டதைரிவிததுள-
ளார்.   

பாகிஸ்தைானின் முக்கிய நட்பு 
நாடாை உளள சீைா, பாகிஸ்தைா -
னில் பல பில்லியன் டடாலர்ைகள 
முதைலீடு டெய்துளளகம குறிப்பிடத -
தைக்ைது.     

ஐ்ரோபபிய தமைவரகள்  
உக்மரனுக்குப ெயணம்

ரஷயாவின் தைாக்குதைலுக்கு இலக்ைாகி 
இருக்கும் உக்கரன் தைகலநைர் கிஷய-
வுக்கு ஷபாலநதில் இருநது ரயில் மூலம் 
ஆபததைாை பயணதகதை ஷமற்டைாண்ட    
மூன்று ஐஷராப்பிய நாடுைளின் தைகல-
வர்ைளது கதைரியதகதை உக்கரன் 
பாராட்டியுளளது.    ஷபாலநது, ஸ்-
ஷலாஷவனியா மற்றும் டெக் குடியரசின் 
பிரதைமர்ைள ைடநதை டெவவாய்க்கிழகம 
கிஷயவ நைரில் உக்கரன் ஜைாதிபதி 
டவாடலாடிமிர் டெலன்ஸ்கிகய ெநதித-
தைைர். இதைன்ஷபாது உக்கரனியர்ைள 
தைனியாை இல்கல என்று டெக் தைகலவர் 
வலியுறுததியுளளார்.  ரஷய பகடடய-
டுப்புக்குப் பின்ைர் ஷமற்ைததிய தைகல-
வர்ைள உக்கரனுக்கு பயணிததிருப்பது 
இது முதைல் முக்யாகும்.     

ஐ்ரோபபிய ஒனறியததோல்  
ரஷயோவுக்கு புதிய தமட

ஐஷராப்பிய ஒன்றியம் ரஷய அர -
ொஙைததுக்கு எதிராை 4ஆம் ைட்டத 
தைகடைகள அறிவிததுளளது.  

ரஷயாவின் எரிெக்தித துக்யில் 
முதைலீடு டெய்வது தைகட டெய்யப் -
படும். அததுடன் ரஷயாவிலிருநது 
உருக்கு டபாருட்ைகள இ்க்குமதி 
டெய்வதும், ரஷயாவுக்கு டொகுசுப் 
டபாருட்ைகள ஏற்றுமதி டெய்வதும் 
தைகடடெய்யப்படும்.   

அதிை டெல்வாக்குக் டைாண்ட 
ஷமலும் கூடுதைலாை ரஷயத டதைாழில-
திபர்ைளின் டொததுைளும் முடக்ைப்ப-
டவுளளை.  

பி்ப்பிக்ைப்பட்ட தைகட உததைரவு -
ைள தைஙைள டொநதைப் டபாருளாதைா-
ரததின் மீது எததைகைய தைாக்ைதகதை 
ஏற்படுததும் என்பகதை மதிப்பிட 
ஐஷராப்பிய ஒன்றிய நிதியகமச்ெர்-
ைள பிரெல்ஸில் கூடியுளளைர்.    

ரஷ்காவுடனகான அகமதிப் பபச்சு:
உக்கரன் ஜனகாதிபதி நம்பிக்கக

ரஷயா மற்றும் உக்கரன் இரு 
நாடுைளுக்கிகடஷய ைடநதை டெவ -
வாய்க்கிழகம நகடடபற்் 
அகமதிப் ஷபச்சுவார்தகதையில் 
முன்ஷைற்்ம் ஏற்பட்டுளளதைாை, 
உக்கரன் ஜைாதிபதி டவாஷலாடி -
மிர் டெடலன்ஸ்கி மக்முைமாை 
டதைரிவிததுளளார்.  

ைடநதை டெவவாய் இரவு அவர் 
டவளியிட்ட வீடிஷயா பதிவில், 
“ஷபச்சுவார்தகதை நகடமுக்க்கு 
ஏற்்தைாை இருநதைது” எை தைன் 
ைருதகதை டவளிப்படுததிைார். 
ஆைால், “உக்கரன் நலனுக்ைாை 
முடிவுைகள எடுக்ை இன்னும் 
ைாலம் ஷதைகவ” எைவும் அவர் 
டதைரிவிததைார்.  

ரஷயா மற்றும் உக்கரனுக்கு 
இகடயிலாை ஷபச்சுவார்தகதை 
ஷமலும் டதைாடரவுளளது.  

ரஷய துருப்புைளின் எண்ணிக்கை 
குக்நது வரும் நிகலயில் அநதை 
நாடு உக்கரனில் புதிய அரசு 
ஒன்க் நிறுவுவது ஷதைால்வி 
அகடயும் பட்ெததில் நிபநதைகை -
ைளுக்கு வரும் என்றும் உக்கரன் 
ஷபார் திட்டமிட்டகதை விடவும் 
முன்கூட்டிஷய முடிவுக்கு வரும் 
என்றும் உக்கரன் அதிைாரிைள நம் -
பிக்கை டதைரிவிததுளளைர்.   

எனினும் ஷபச்சுவார்தகதையின் 
முன்ஷைற்்ம் பற்றி இப்ஷபாஷதை 
கூ் முடியாது என்று ரஷய அரெ 
ஷபச்ொளர் ட்மிட்ரி டபஸ்டைாவ 
டதைரிவிததுளளார். “இநதைப் பணி 
சிக்ைலாைது. தைற்ஷபாகதைய 
நிகலயில் (ஷபச்சுவார்தகதை) 
டதைாடரும் என்பது ொதைைமாை 
ஒன்்ாை உளளது” என்று அவர் 
டதைரிவிததைார்.   

இஷதைஷவகள முற்றுகையில் 
இருக்கும் துக்முை நைராை மரி -

யுஷபாலில் இருநது தைனிப்பட்ட 
வாைைஙைளில் சுமார் 20,000 ஷபர் 
தைப்பிச் டென்றிருப்பதைாை உக்கரன் 
உளதுக் அகமச்சு ஷநற்று டதைரி -
விததைது. எனினும் மின்ொரம் இன்றி 
நீர் தீர்நதிருக்கும் நிகலயில் ரஷய 
டேல் தைாக்குதைலுக்கு மததியில் 
அநதை நைரில் ஆயிரக்ைணக்ைாைவர் -
ைள டதைாடர்நதும் சிக்கியுளளைர்.   

அஷொவ ைடற்ைகரயின் முக்கிய 
நைராை இருக்கும் மரியுஷபாகல 
கைப்பற்றுவதில் ரஷய பகட 
தீவிர அவதைாைம் ைாட்டி வருகி -
்து. ஷமலும் ஷமற்கை ஷநாக்கி 
முன்ஷை் இநதை நைர் முக்கியமாை 
உளளது.   

நைரில் ஷமாதைல்ைளில் 2,500க்கும் 
அதிைமாைவர்ைள டைால்லப்பட்டி -
ருப்பதைாைவும் குக்நதைது 200,000 
ஷபர் அவெரமாை டவளிஷயற்்ப்பட 
ஷவண்டி இருப்பதைாைவும் உக்கரன் 
அதிைாரிைள ைணிததுளளைர்.   

ைடநதை டபப்ரவரி 24 ஆம் திைதி 

பகடடயடுததைது டதைாடக்ைம் 
ரஷயா இதுவகர உக்கரனின் 10 
மிைப்டபரிய நைரஙைளில் எதைகை -
யும் கைப்பற்றியதில்கல. எனினும் 
இது 1945 டதைாடக்ைம் ஐஷராப்பா -
வில் இடம்டபற்் மிைப்டபரிய 
தைாக்குதைலாை உளளது.   

உக்கரன் மீதைாை ரஷய பகடடய -
டுப்பு குறிதது பிரிட்டன் பாதுைாப்பு 
அகமச்ெைம் ஷநற்று ட்விட்டர் பக் -
ைததில் டவளியிட்ட பதிவில், உக் -
கரனில் முன்ஷைறிச் டெல்வதில் 
ரஷயப் பகடைள ஷபாராடி வருவ -
தைாை டதைரிவிததுளளது.  

உக்கரைால் ஏற்படும் ெவால்ைகள 
ெமாளிக்ை ரஷய பகடைள ஷபாராடி -
வருவதைாை, அப்பதிவில் பாதுைாப்பு 
அதிைாரிைள டதைரிவிததுளளைர். 
உக்கரனிய பகடைள பாலஙைகள 
ஷெதைப்படுததியிருப்பது, “ரஷயா 
முன்ஷைறிச் டெல்வகதை தைடுப்பதில் 
முக்கிய பஙகு வகிததைதைாை” அதி -
ைாரிைள டதைரிவிததுளளைர்.   “உக் -

கரனிய ஆயுதைப் பகடைளின் தைந -
திரஙைள, ரஷயாவின் சூழ்ச்சியின் 
பற்்ாக்குக்கய தி்கமயாைப் 
பயன்படுததிக் டைாண்டை, ரஷய 
முன்ஷைற்்தகதை விரக்தியகடயச் 
டெய்தைை மற்றும் ரஷயப் பகடை -
ளுக்கு டபரும் இழப்கப ஏற்படுத -
துகின்்ை” எை அதில் டதைரிவிக்ைப் -
பட்டுளளது.  

உக்கரனில் இருநது டவளிஷய -
றிஷயார் எண்ணிக்கை தைற்ஷபாது 3 
மில்லியகைத தைாண்டி இருப்பதைாை 
ஐக்கிய நாடுைள ெகப டதைரிவிததுள -
ளது. அண்கட நாடாை ஷபாலந -
தில் மாததிரம் 1.8 மில்லியன் ஷபர் 
அகடக்ைலம் டபற்றுளளைர்.   

ரஷய பகடக்கு எதிராை உக்கரன் 
இராணுவ வீரர்ைளும் ைடுகமயாை 
ஷபாரிட்டு வருகின்்ைர். இதைைால் 
ரஷய பகட தைகலநைர் கிஷயவுக் -
குள முழு பலததுடன் டெல்ல முடி -
யாமல் திணறி வருகி்து. இதைைால் 
சில நாட்ைளாைஷவ கிஷயவ நைரில் 
தைாக்குதைல் ைடுகமயாக்ைப்பட்டு 
இருக்கின்்ை. அஙகு ெரமாரியாை 
ஏவுைகண, வான்தைாக்குதைல்ைள 
நடததைப்பட்டது.  

கீஷயவ நைகர 3 பகுதிைளில் 
இருநதும் சுற்றிவகளததுளள 
ரஷிய பகட, டபரும் தைாக்குதைகல 
நடததைலாம் என்று எச்ெரிக்கை 
விடுக்ைப்பட்டதைால் அஙகு ஷநற்று 
35 மணி ஷநர ஊரடஙகு உததைரவு 
ஷபாடப்பட்டது.   இதைற்கிகடஷய 
கீஷயவ நைரில் நளளிரவில் ரஷய 
பகடயின் தைாக்குதைல் டதைாடர்நது 
நீடிததைது. ஏவுைகண வீச்சு, வான் 
வழி தைாக்குதைல் நீடிநதைபடிஷய இருந -
தைது. இதைைால் அஙகு சிக்கியுளள 
மக்ைள, பதுஙகு குழிைள, ைட்டிடங -
ைளின் அடிததைளஙைளில் பதுஙகி 
இருநதைைர்.    
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kUj;Jt gl;lg;gpd;gbg;G epWtdk; (PGIM)
nfhOk;G gy;fiyf;fofk;

ngWif mwptpj;jy;

Rj;jpfhpg;G kw;Wk; J}a;ikahf;fy; Nritfis toq;fy;
tpiykD ,y. 01.  PGIM  gpujhd ,lg;gug;gpw;fhd Rj;jpfhpg;G kw;Wk; J}a;ikahf;fy;

 (PGIM/GA/CS/2022/01)

tpiykD ,y. 02.  PGIM  fy;tprhh; epiyaj;jpw;fhd Rj;jpfhpg;G kw;Wk; J}a;ikahf;fy;

 (PGIM/GA/CS/2022/02)

2022.03.31 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzp tiuAk; Rj;jpfhpg;G kw;Wk; J}a;ikahf;fy; 

Nritfis toq;Ftjw;fhf nfhOk;G gy;fiyf;fof kUj;Jt gl;lg;gpd;gbg;G 

epWtdj;jpd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;. tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;b hPjpapyhd 

eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 

Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy 2022.03.18 Mk; 

jpfjpapypUe;J 2022.03.30 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J 

gp.g. 3.30 kzp tiuAk;  011-2688650 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf> saradmin@
pgim.cmb.ac.lk  vd;w kpd;dQ;rY}lhfTk; PGIM  ,d; nghJ epUthfj;jpw;fhd rpNu\;l 

cjtp gjpthshplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

2022.03.18 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.03.30 Mk; jpfjp tiuAk; ve;jnthU Ntiy 

ehspYk; K.g. 9.30 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; xU njhFjp Mtzj;jpw;F 

kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 2>500 &ghitr; nrYj;jpa gpd;dh;> gzf;nfhLg;gdT 

gw;Wr;rPl;Lld; nghJ epUthfj;jpw;fhd rpNu\;l gjpthsUf;F vOj;J %ykhd 

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

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

nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdthdJ nuhf;fg; gzj;jpy; nfhOk;G 

gy;fiyf;fof kUj;Jt gl;lg;gpd;gbg;G epWtd rpwhg;ghplk; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. 

midj;J tpiykDf;fSk; 60>000 &gh ngWkjpAs;s tpiykD ,y. 01 ,w;fhd 

tpiykDg;gpizahfTk; 90>000 &gh ngWkjpahd tpiykDg;gpiz ,y. 02 ,w;fhd 

tpiykDg;gpizahfTk;; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.  tpiykDg;gpizahdJ ,yq;if 

tq;fp nghuis Nky; juf; fpis 193413 vd;w PGIM  ,d; fzf;fpyf;fj;jp;w;F tuT 

itf;fg;gl;L tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;Jld; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; 

,U jghYiwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ‘Provision of Cleaning & Janitorial 
Services for PGIM Main Premises – Bid No. 01(PGIM/GA/CS/2022/01)” or “Cleaning & 
Janitorial Services  for PGIM Academic Center – Bid No. 02(PGIM/GA/
CS/2022/02”  vd Fwpf;fg;gl;L 2022.03.31 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F my;yJ 

mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; nfhOk;G-07> Nguhrphpah; ee;jjhr Nfhjhnfhl 

khtj;ij> 160 Mk; ,yf;fj;jpYs;s kUj;Jt gl;lg;gbg;G epWtdk; nghJ epUthf 

fpisapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. 

tpiykDf;fs; 2022.03.31 Mk; jpfjpad;W gp.g.2.30 kzpf;F tpiykDit 

jpwf;Fk; epfo;tpy; rKfkspf;f tpUk;Gk; tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; 

mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; kUj;Jt gl;lg;gpd;gbg;G epWtd nghJ 

epUthf fpisapy; jpwf;fg;gLk;. jhkjkhdJk; g+h;j;jp nra;ag;glhj tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. 

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

kUj;Jt gl;lg;gpd;gbg;G epWtdk;>

nfhOk;G gy;fiyf;fofk;>

,y. 160> Nguhrphpah; ee;jjhr Nfhjhnfhl khtj;ij>

nfhOk;G-07.

17.03.2022.

SOUTH EASTERN UNIVERSITY OF 
SRI LANKA (SEUSL)

INVITATION FOR BIDS (IFB)
SUPPLY, INSTALLATION, COMMISSIONING AND 

MAINTENANCE OF DESKTOP COMPUTERS
(SEU/SS//NCB/2022/01)

1.  The Chairman, Department Procurement Committee (Major) of South Eastern University of Sri 
Lanka invites sealed bids from eligible and quali ed bidders for Supply, Installation, Commissioning 
and Maintenance of Desktop Computers for the use of South Eastern University of Sri Lanka. 

Items No. Category Qty Bid Bond (Rs.)

01 Desktop Computer i7 (Type I )   70 Nos.
500,000.00

02 Desktop Computer i5 (Type II ) 194 Nos.

2. Bidding will be conducted through National Competitive Bidding.

3.  Interested eligible bidders may obtain further information from the Assistant Bursar (Telephone Nos: 
067-2255178 / 067-2255001), South Eastern University of Sri Lanka, University Park, Oluvil # 
32360 from 9.00 a.m. to 2.00 pm up to 30.03.2022 (Weekdays only).

4.  A complete set of bidding documents in English Language may be purchased by interested bidders 
on submission of a written application by bidder himself or by bidders’ representatives to the address 
above and upon payment of a non-refundable fee of LKR 5,000/= per procurement document, from 
9.00 am to 3.00 pm up to 29.03.2022. The mode of payment shall be either in cash or bank draft in favor 
of “Bursar, South Eastern University of Sri Lanka”. Bidders can also download the Bidding documents 
from the University Website i.e. www.seu.ac.lk. Those who are obtaining bidding documents from the 
University Website should submit the completed documents along with a Bank Draft drawn in favor of 
the “Bursar, South Eastern University of Sri Lanka” for Rs. 5000/- as non-refundable fee or by paying 
cash at the Shroff Counter of SEUSL. The documents may be purchased up to 29.03.2022.

5.  Sealed Bids should be marked “Tender for Supply, Installation, Commissioning and Maintenance 
of Desktop Computers for South Eastern University of Sri Lanka” on the left-hand corner of the 
envelope and delivered to the Chairman, Department Procurement Committee (Major), South 
Eastern University of Sri Lanka, University Park, Oluvil # 32360 or place in the tender box kept 
at the of ce of the Vice Chancellor, South Eastern University of Sri Lanka, at or before 2.00 p.m, 
30.03.2022. All bids must be accompanied by bid security as stated in paragraph 01 above. Bids 
will be opened in the presence of the bidders’ representatives who choose to attend in person at 2.30 
p.m. on 30.03.2022 at the Boardroom, 1st Floor, Administrative Building, South Eastern University 
of Sri Lanka, University Park, Oluvil # 32360. Late bids will be rejected.

Chairman,
Department Procurement Committee (Major), 
South Eastern University of Sri Lanka,
University Park, Oluvil #32360. 17.03.2022

tpiykD mioj;jy;
tptrhaj; jpizf;fsk;

tptrhaj; jpizf;fsj;jpd;> tpij kw;Wk; eLif nghUl;fs; mgptpUj;jp epiyaj;jpw;F fPof;fhzg;gLk; toq;fy;fspw;fhf 

Njrpa tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

A B C D E

itg;Gr; nra;ag;gl Ntz;ba tpiykDg; 

gpizak; kw;Wk; tpiykDr; nry;Ygbf; 

fhyk;

tpiykDg; 

gbtf; 

fl;lzk; 

&gh
fhrhf 

vdpd;

tq;fp 

tiuT 

xd;nudpy;

gpizak; 

nry;Ygbf; fhyk;

01

tprpUk; ePh;g; ghrzj; njhFjpnahd;iw 

epWTjy; mur tpij cw;gj;jp gz;iz 

nghyd;dWit

F/nj.g/2/3/2/2022 
(04)

146,200/- 292,400/- 2022.08.07 8>000.00

02

tprpUk; ePh;g; ghrzj; njhFjpnahd;iw 

epWTjy; mur tpij cw;gj;jp gz;iz 

k`,Yg;gs;sk

F/nj.g/2/3/2/2022 
(03)

191,000/- 382,000/- 2022.08.07 10>000.00

03

tprpUk; ePh;g; ghrzj; njhFjpnahd;iw 

epWTjy; mur tpij cw;gj;jp gz;iz 

mSj;fk

F/nj.g/2/3/2/2022 
(02)

421,200/- 842,400/- 2022.08.07 15>000.00

,jw;fhf Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs;> Nkw;gb xt;nthU cUg;gbf;Fkhd ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l gbtq;fisg; gad;gLj;jp 

jdpj;jdpahf tpiykDf;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lnkd;gJld; tptrhaj;jpizf;fsj;jpd; rpwhg;gUf;F kPsspf;fg;glhj 

Nkw;gb E epuypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s fl;lzj;ij nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;il> tpijfs; kw;Wk; elifg; 

nghUl;fs; mgptpUj;jp kj;jpa epiyaj;jpd; epUthf mYtyUf;Fr; rkh;g;gpj;J> 2022.03.18 Kjy; 2022.04.07 tiu thu Ntiy 

ehl;fspy; K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 tiu tpiykDg;gbtj; njhFjpnahd;iwg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

1987 Mk; Mz;bd; 03 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; fPo; gjpthsh; ehafj;jpd; mYtyfj;jpy; Fwpj;j 

tpiykDjhuh;fs; gjpTfis Nkw;nfhz;bUj;jy; Ntz;Lnkd;gJld; mg;gjptpd; cWjpg;gLj;jg;gl;l rhd;wpjnohd;W 

tpiykDf;fSld; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

tpiykD mwpTWj;jy;fspw;fikthf jahhpf;fg;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;l midj;J tpiykDf;fSk;> 'jiyth;> jpizf;fs 

ngWiff;FO> jhgdf;fpis 02> tptrhaj;jpizf;fsk;> Nguhnjdpa" vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

my;yJ Nkw;gb Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; Nrh;g;gjw;F eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;.

midj;J tpiykDjhuh;fSk;> Nkw;gb 'D" epuypd; fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s gpizj;njhifia itg;Gr; nra;jy; 

Ntz;Lk;nkd;gJld;> tq;fp tiuT xd;wpd; %yk; gpiz itg;G nra;tjhapd;> mJ ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l tzpf tq;fpnahd;wpypUe;J ngw;Wf;nfhs;sg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

2022.04.08 md;W K.g.10.30 ,w;F tpiykDf;fs; %lg;gl;L cldbahfNt mit jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy; 

tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; vOj;JUt mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpnahUth; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff;FO>

tptrhaj; jpizf;fsk;>

Nguhnjdpa.

2022.03.17

081-2388331

tptrhaj; jpizf;fsk;
tptrhaj; jpizf;fsj;jpd; tpij kw;Wk; eLifg; nghUl;fs; mgptpUj;jp epiyaj;jpd; gpuhe;jpa myFfspw;Fg; gpd;tUk; 

toq;fy;fspw;fhfj; Njrpa tpiykDjhuHfsplkpUe;J Kj;jpiuapl;l tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

A B C D E

njhlH 

,yf;fk;

fUk tpguk; xg;ge;j ,yf;fk; itg;Gr; nra;ag;gl Ntz;ba gpizak; kw;Wk; 

nry;Ygbf;fhyk;

tpiykDg; 

gbtf; 

fl;lzk; 

&gh
fhrhfr; 

nrYj;Jtjhapd;

tq;fp tiuT 

xd;nudpd;

gpizak; 

nry;Ygbf; 

fhyk;

01 Four Wheel Tractor Trailer 09 
nfhs;tdT

SPD/2/5/4/08(2022) 63,000.00 126,000.00 2022.07.24 2500.00

02 Inter-Cul  vator 22 nfhs;tdT SPD/2/5/4/19(2022) 60,500.00 121,000.00 2022.07.24 2500.00

03 Tool Trolley 05 nfhs;tdT SPD/2/5/4/25(2022) 22,500.00 45,000.00 2022.07.10 1500.00

,jw;fhf MHtKs;s tpiykDjhuHfs;> xt;nthU cUg;gbf;Fkhfg; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l tpiykDg;gbtq;fisg; 

gad;gLj;jp> tpiykDf;fisr; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lnkd;gJld;> tptrhaj; jpizf;fsj;jpd; rpwhg;gUf;F kPsspf;fg;glhj 

Nkw;gb ~E| epuypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s fl;lzj;ijr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr; rPl;il tpijfs; kw;Wk; eLifg; 

nghUl;fs; mgptpUj;jp epiyaj;jpd; epUthf mYtyUf;Fr; rkHg;gpj;J> 2022.03.18 Kjy; 2022.04.07 tiu thu Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

njhlH ,yf;fk; 01 kw;Wk; 02 ,w;fhd tpiykDjhuHfs;. 1987Mk; Mz;bd; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

fPo;> gjpthsH jpizf;fsj;jpy; gjpT nra;ag;ngw;wpUj;jy; Ntz;Lnkd;gJld;> mjd; cWjpg;gLj;jg;gl;l gpujpnahd;W 

tpiykDf;fSld; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

tpiykD mwpTWj;jy;fspw;fikthfj; jahhpf;fg;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;l midj;J tpiykDf;fSk;> ~jiytH> gpuhe;jpag; 

ngWiff; FO> tpijfs; kw;Wk; eLifg; nghUl;fs; mgptpUj;jp epiyak;> tptrhaj; jpizf;fsk;> Nguhnjdpa> vd;w 

Kfthpf;F gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

my;yJ Nkw;gb KfthpapYs;s> ngWifg; ngl;bapw; NrHg;gjw;F eltbf;if Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;.

midj;J tpiykDjhuHfSk; D epuypd; fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW> gpizj; njhifia itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lnkd;gJld;> 

tq;fp tiuT xd;whf gpizj; njhif itg;Gr; nra;ag;gLtjhapd; mJ> ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhuk; ngw;w 

tzpf tq;fpnahd;wpypUe;J ngw;Wf;nfhs;sg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

2022.04.08 md;W Kw;gfy; 10.30 ,w;F tpiykDf;fs; %lg;gl;L cldbahfNt mit jpwf;fg;gLk; mt;Ntisapy; 

tpiykDjhuH my;yJ mthpd; vOj;JUt mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpnahUtH rKfkspj;jpUf;fyhk;.

jiytH> gpuhe;jpag; ngWiff; FO>

tpij kw;Wk; eLifg; nghUl;fs; mgptpUj;jp epiyak;>

tptrhaj; jpizf;fsk;.

Nguhnjdpa.

2022.03.17

081-2388122

tpiykD mioj;jy;
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kpd; ghtidahsh;fSf;F rpwe;j tpepNahfk; kw;Wk; Nritapid ngw;Wf;nfhLf;Fk; Nehf;Fld;> ,yq;if kpd;rhu rig fPo; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNjrq;fspy; kpd;rhu njhFjp 

guhkhpg;G> Gduikg;G my;yJ fl;Lkhdq;fis Nkw;nfhs;s cj;Njrpj;Js;sJ. ,jw;fhf mg;gpuNjrq;fspy; jw;fhypf kpd;ntl;L fPo; fhl;lg;gl;Ls;s ehl;fspy; / Neuq;fspy;  
,lk;ngWk;. ,jw;fhf thbf;ifahsUf;F Vw;gLk; mnrsfhpaq;fSf;fhf vkJ tUj;jj;jpid njhptpj;Jf;nfhs;tNjhL jpl;lkpl;l jpUj;jq;fs; epiwT ngw;wTld; kPz;Lk; 

tpepNahfj;jpid toikNghy; Nkw;nfhs;s ,yq;if kpd;rhu rig eltbf;if Nkw;nfhs;Sk;.

kj;jpa khfhzk; 1 - khHr; 2022
kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : jk;Gs;is

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : jk;Gs;is

2022-03-19 09:00-17:00

nkhj;j : jk;GYXah muprp Miy> Nf.b.rP muprp jahupg;ghsu;fs;> ep\;k; 

([atu;jd) muprp Miy> jpy;Uf;\p gz;iz

tpepNahfk; : gpe;jhgu jpl;lk; - jk;Gs;s> Gtf; mj;jthyh - III> Gtfj;jty 
-1> fpupnfhy;y Ntn`d;gpba> klKy;y jpl;lk;> fpuhynfhy;y vyq;nfhil 

tPjp> Gtfj;jty - 2

2022-03-30 09:00-17:00

nkhj;j : Nf.b.rP muprp jahupg;ghsu;fs;> jk;GYXah muprp Miy> 

jpy;Uf;\p gz;iz> ep\;k; ([atu;jd) muprp Miy

tpepNahfk; : klKy;y jpl;lk;> Gtf; mj;jthyh - III> gpe;jhgu jpl;lk; 
- jk;Gs;s> Gtfj;jty - 2> fpupnfhy;y Ntn`d;gpba> fpuhynfhy;y 

vyq;nfhil tPjp> Gtfj;jty -1

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : fNynty

2022-03-22 09:00-17:00

tpepNahfk; : gpgp-FWf;fPL

2022-03-25 09:00-17:00

nkhj;j : vk;.v];.rpfd;

tpepNahfk; : thfNfhl;Nl Mu;.,.> lanyhf; ltu; nydhthyh> 

Nklngl;lh> thfNfhl;Nl - glyhaha> GQ;rp uk;Nghlfy;yh> thfNfhl;Nl 

ru;r; (fy;yiwf;F mUfpy;)> rpak;gyffNtyh Mu;.,.

2022-03-31 09:00-17:00

tpepNahfk; : kbNghyh Mu;.,.

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : ehTiy

2022-03-16 09:00-12:00

tpepNahfk; : gpgp-FWf;fPL

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : fynfju

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : fj;juhypal;il

2022-03-23 09:00-17:00

nkhj;j : urpfh gp];fl;> fLul wg;gu; njhopw;rhiy - fynfju

tpepNahfk; : My;Bdpah N[.rp.> vnyhLt> nghy;tl;nl kfh khtjfk

2022-03-31 09:00-17:00

nkhj;j : fLul wg;gu; njhopw;rhiy - fynfju> urpfh gp];fl;

tpepNahfk; : My;Bdpah N[.rp.> nghy;tl;nl kfh khtjfk > vnyhLt

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : Efntiy

2022-03-18 09:00-17:00

nkhj;j : rP.B.gP Efnty

tpepNahfk; : vlUnjd;d - 2> glk;Ng

2022-03-21 08:30-17:00

tpepNahfk; : Nfhufnjdpa

2022-03-22 09:00-17:00

tpepNahfk; : FYfk;kd

2022-03-28 09:00-17:00

tpepNahfk; : rpq;fn`d

2022-03-30 09:00-17:00

nkhj;j : rP.B.gP Efnty

tpepNahfk; : vlUnjd;d - 2> glk;Ng

2022-03-31 08:30-17:00

tpepNahfk; : Nfhufnjdpa

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : g+[hg;gpl;ba

2022-03-18 09:00-17:00

tpepNahfk; : md;Fk;Gu ii (v`yKy;y)> md;Fk;Gu iii (vNfhjKy;y)> 

kpup];]y mk;gNknjd;d> kpup];]y (Njd;d fk;kj;j)> kpup];]y nrs 

Miy

2022-03-19 09:00-17:00

tpepNahfk; : xtp];] I> xtp];] ii (G+];l; lg;ypA+t; / gP mUfpy;)

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : fl;Lf];Njhl;il

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : mf;Fuiz

2022-03-22 09:00-17:00

tpepNahfk; : 8 tJ iky; ,Lif (nkhuhl;L)> m];NtJkh

2022-03-23 08:30-17:00

tpepNahfk; : unde ned, unde ned, unde ned,  unde ned>  JDtpyh 

tlf;F ngn`hz;lz;l; thl;lh> unde ned> FUe;Njdpah> unde ned> 
JDtpyh - i

2022-03-29 09:00-17:00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; :

tpepNahfk; : mytjFl ii (jghy; epiyak; mUfpy;)> mFuhd 

gpuNjrpahrgh> mytJnfhl - ehd; (vk;.gp.rp.v];)> mytjFl (ghyfLth)>

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : knlhy;fiy

2022-03-16 08:30-17:00

nkhj;j : ngnlfk Njapiy njhopw;rhiy> uf;rhth Njapiy 

njhopw;rhiy> cdhdfyh Njapiy njhopw;rhiy> `lNy Njapiy 

njhopw;rhiy> ngq;Fapd; (Fz;ld;khy;];) Mil

tpepNahfk; : kJy;NfNy g[hu;> Nkupyhe;J fhydp> mg;gy;yngl;lh> 

`Nly; mg;gu; btprd; (fhydp)> gd;tpy mq;fk;kz;zh fy;gp`py;yh 

tl;lh> nkhuhn`yh> unde ned> unde ned> mul;ldh Mu; / ,> mul;ldh 

ePu; gk;g;> `{d;d];fpupah ftjd;dh kiy> gd;tpy> `Nly; Nky; gpupT> 

cdhdfyh (kLy;NfNy)

2022-03-18 08:00-17:00

tpepNahfk; : Jdp];fyh Mu; / ,

2022-03-22 08:30-17:00

nkhj;j : myNfhy; Njapiy njhopw;rhiy> > vbryhl; ltu; Nkupyhe;J>  

NfhkNu Njapiy njhopw;rhiy> `fyh Njapiy njhopw;rhiy> 

nygdhd; Njapiy njhopw;rhiy

tpepNahfk; : fl;^y; Xah tl;lh> uj;dNjdh> jtye;njd;dh> fyhNghlh> 

NfhkNu Nyhau; fhydp> jtye;njd;dh uj;dfpuptj;j> $kuha Mu; / ,--> 
`{Yq;fh g[hu;> `fyh v];Nll;

2022-03-26 09:00-16:00

nkhj;j : ngnlfk Njapiy njhopw;rhiy

2022-03-30 08:30-17:00

nkhj;j : uf;rhth Njapiy njhopw;rhiy> ngq;Fapd; (Fz;ld;khy;];) 

Mil> `lNy Njapiy njhopw;rhiy> cdhdfyh Njapiy 

njhopw;rhiy> ngnlfk Njapiy njhopw;rhiy

tpepNahfk; : `Nly; mg;gu; btprd; (fhydp)> gd;tpy mq;fk;kz;zh 

fy;gp`py;yh tl;lh> `Nly; Nky; gpupT> Nkupyhe;J fhydp>  unde ned> 
mul;ldh ePu; gk;g;> `{d;d];fpupah ftjd;dh kiy> nkhuhn`yh> 

mul;ldh Mu; / ,> unde ned> gd;tpy> cdhdfyh (kLy;NfNy)> 

mg;gy;yngl;lh> kJy;NfNy g[hu;>

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : tj;Njfik

2022-03-25 09:00-17:00

nkhj;j : fz;b fly; czT

tpepNahfk; : egdh fy;yiw> egdh Mu;., (gl;bahnjd;dh N[.rp)

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : Fz;lrhiy

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : Jk;giw

2022-03-19 09:00-17:00

nkhj;j : epj;JNyklh> epj;JNyklh ghu;nfl;lh nty;yh> Nrdhuj;Ntyh

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : khngupanld;dh mYtyfk;

tpepNahfk; : Fopg;ge;jhl;l rq;fk;> uh[hnty;yh N`hy;bq;];> ,uhZt 

Kfhk; khngupahnld;dh> khngupahnld;dh - ii> uh[nty;yh Nfhy;/g;

2022-03-20 08:00-17:00

nkhj;j : rp.vd; - Nghb> fpuPlk; cNyhf njhopy;fs;> nrapd;l; me;njdP]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;.> cr;rp`hr;rp> BOI - i (Nkf; Ml;Nlhtpd; Kd;> jpU.

ee;jNrd> uhay; Ngf; njhopy;Jiw ng];Nll;> ePu; gk;g; (Fspu;). I.D.B.> 
cyfshtpa EioT. (gpiuNtl;.)> BOI - ii> vy;];nly;> N[ rP czT 

gjg;gLj;Jjy; (gptpb) ypkpnll;> yp];yp fl;blk;> Supreme SAT, forEver 
(gpiuNtl;) ypkpnll;.> fz;bad; Nkl;r; Nfh. (gpiuNtl;) ypkpnll;.> Nfr`uh 

nkl;ly;> ghyp gpypk;]; Ibgp - ii> upr;ru;l; gPup];> AARA ,z;l];l;uP];

(gpiuNtl;) ypkpnll;.> nrypNyh[d; yq;fh> nfYd; tho;f;if mwptpay;> ePu; 

Rj;jpfupg;G ghynfhy;yh> kj;jpa /g;nsf;]p Ngf;> Gjpa [Pth ,z;ll;uP];> 

Nehgy; jahupg;G> RtNu[; (BOI 3) EiothapYf;F mUfpy;> khWk;> INDO 
SAIM Industriyas Pvt.Ltd> fz;b gpsh];bf;> gpsh];b n\y;> epoy; NfhL> 

jhuh Ngf; SC njhopy;El;g Nkk;ghL> fpNyht; Ngf; vd;lu;g;up];];> yq;fh 

czT nghjp> U`{D

tpepNahfk; : ,rngyh> NWB & DB gk;g; ̀ T];> bupdpl;b gz;iz> yPdpah 

Mil> mk;t; njhopw;rhiy> fpupf;nfl; ];Nlbak; ikjhdk;> fpupf;nfl; 

];Nlbak; gpu]; ghf;];> v];fpNkh> gpuGf;fs; mzpa (,dpNkf;)> fz;b 

[Tsp> Ml;Nlh Nrit Fz;lrNy> Nkf; Ml;Nlh> lhz;ld; - i> Ibgp - iii> 
njhopy;Jiw Nkk;ghl;L thupak;> ghyprhf;

2022-03-21 08:30-17:00

nkhj;j : Fk;Gfz;Luh ru;r; Mu;.b.

2022-03-26 08:00-17:00

nkhj;j : nkdpfpd;dh N`h];gpay;> v];.gp.vk;.vd;.R+upagz;lhu> ghy;Nfd; 

3 Nf N`hy;bq; - jpfdh> b.vd;.v];. itathrad;fs;> nfq;fy; lTd;> 

Nf\uh kpduy;]; & nfkpf;fy;];> Fz;lrNy gpuNjr rghth> ky;ypfh 

bNubq;> tpisahl;L tshfk;> %o;fpa fl;Lkhdk;> Jy;tytj;jh Ab 

lTd; fpuhkk;> Njfdh Xy;l; lTd;> ky;gdh - ii (10 tJ iky; Ngh];l;)

tpepNahfk; : epfNfl;ba epiy> Vrpvk; Nlhyikl;> rk;gj; tq;fp -> b 5 

rpW Copau;fs; Mu;.b.> lk;kpfh nkl;ly; f;u\u;> Nfhknfhl vyky;Nghjh> 

n[jtduhk Nfhapy; (CEB Fthl;lu;fSf;F mUfpy;)> ghy; thupak; (kpy;Nfh 

uh[hnty;yh)> Gjpa lTd; uh[nty;yh> xUNlhl;lh> fz;zd; & Nfh.> 
epl;Nlh birdu;> rd; Nkl;r; uh[nty;yh (mYj;tl;lh)> m`];NghFdh - 

i> m`];NghFdh - ii> mkpyh epWtdq;fs;> nfq;fy;Ny nfhq;f`tl;lh 

epyk;> ky;gdh - i> b 1 (kUj;Jtkid)> Muypah vz;lu;gpiur];> b 2 

kfhNtyp mYtyfk;> T6 C.E.B rhkhup> fz;b cuq;fs;> nkdpfpd;dh lTd;> 

Jk;gu ntspaPrpv];]Paj;jpw;F mUfpy;> njhiyj; njhlu;G uh[hnty;yh> 

tpf;Nlhupah NuQ;r; Mrpa epjp> ghynfhy;yh nfq;fy;Ny nuapd;Ngh 

G+q;fh> fhu;fpy;]; czT efuk; nlfdh> Etuh fhl;> uj;ehaf;f iu]; 

kpy;> Rk;Nkw; gpvy;J - 11> b 3 <Nfhy; Njfdfk - iii

2022-03-28 08:30-17:00

nkhj;j : ehud;gdhth> GYNtKLdh ePu; gk;g;

tpepNahfk; : euk;gd;th kUj;Jtkid re;jpg;G> layhf; ltu; - eud;gdhth

2022-03-28 09:00-17:00

nkhj;j : Njs;f];ye;j

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : `ryf;f

2022-03-16 08:00-17:00

nkhj;j : [_tnyf;]; mf;up (gpiuNtl;) ypkpnll;.> ];uPkh nrq;fw;fs;

tpepNahfk; : fpupgl;bah> ekpdpfk yfyh> NrhDjh> kfhtnjd;d 

ngufehj> Efnfhy;y muq;fKt> NrhDjh fq;Nfafk> Jq;nfhy;yh> 

[Ndhja gpu[%yh mikg;G> ekpdpfk v`uhz;lh> mypfe;jh> ekpdpfk 

tdhuhth> RYFNd> ghj;fk;Nghyh ,yffk> jpahtufk kda> Ngufehj> 

`Pq;fhfh> ekpdpfk> Efnfhy;yh> Ngufehj

2022-03-16 08:30-17:00

tpepNahfk; : `z;lfdhth mUfpy; Efh - kuk;>

2022-03-24 08:00-17:00

nkhj;j : lkpj; nkl;ly; f;u\u; - FUntyah> ̀ z;Lfdhth mypthq;Fth> 

ePu; Rj;jpfupg;G epiyak; tpfhufk> mNgehaf;f nkl;ly; f;u\u;

tpepNahfk; : Fk;Gfz;ld thrkh> `pgpypaflh fpuhkk;> FGNfhah 

`z;Lq;fKth> gYgpl;ba> uJDNtth jpl;lk;> Njtfpupa vNfhjfk> 

JDthyh gpjpah fq;Nfah> ̀ Lq;fKth rhiy> Etuahah (nybafyh)> 

fuf`hNtth Ntth guh> kufh> JdpupahNtth> Njtfpupah> FUtyhah 

jpl;lk;> ̀ z;lfKth (3 vyh)> kufh fq;Nfah> ekpNdhah uj;fuhy;Ntth>

Nlhg;gyg;gpl;b> mypahthyh (fk;GU Xah)> Nghfh];Ntth vz; 02 jpl;lk;> 

trKt rhe;j;Rup> 57 vyh - ehd; (nybaq;fyh> Nklfe;jh> ekpdp Xah> 

Nghfh`Ntth (ky;fk;kdh)> fk;GU Xah (G];]y;yah)> nybaq;fyh- II 
(57Ela-II)> ePu; cl;nfhs;sy; - JDtygpl;b> nt`ufyh

2022-03-24 09:00-17:00

tpepNahfk; : Nghfh`Ntth (ky;fk;kdh)> Nklfe;jh> gYgpl;ba> 

JDthyh gpjpah fq;Nfah> Fk;Gfz;ld thrkh> kufh fq;Nfah> ePu; 

cl;nfhs;sy; - JDtygpl;b> kufh> uJDNtth jpl;lk;

2022-03-26 09:00-17:00

tpepNahfk; : ity; aah fq;Nfaah> NfhNyhq;Nfhlh (gYnfhy;yh)> 

ity; aah

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : fuypaj;ij

2022-03-18 08:00-17:00

nkhj;j : vbryhl; yq;fh (gpiuNtl;) ypkpnll; - uq;fyh> lf;thup 

njhopw;rhiy

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : ntugpl;b - i> Nfl;lf`nty

tpepNahfk; : fynghltl;l- ii> nfhlKd;dh> nfz;ilf;Fk;Gw nubahfk> 

kFy;Njdpah> uq;fyh Njapiy njhopw;rhiy> uq;fkh ud;tpy;yh tPl;Ltrjp 

jpl;lk;> nlnyk; ud;fis > thlg;gd > ePu; toq;fy; uq;fsh> uhz;bNtyh 

tujNtyh> cb];gj;Jt - 1> cLKs;s > lf;thup njhopw;rhiy gFjp> 

fyhNghltj;jh - i> ld;`pd;dh jpl;lk;> nfhl;lfq;f> ud;Ky;yh>

<ld; f;Nuht;> ];uP jpfdh> Nghlly;nfhl> GJ`Gth > cb];gl;Lt lTd; 

- ii> `Py; Xah tjfy Nfhl;lhrh> kFy;Njdpah Nghggpyh> jq;fg;Gth 

fY^upah> ntugpl;b - ii> G+u;z irL > ,Rf;nfhiyKLd

2022-03-18 08:30-17:00

tpepNahfk; : ];uP jpfdh> thlg;gd > GJ`Gth

2022-03-18 09:00-17:00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : ntugpl;b - i
tpepNahfk; : ld;`pd;dh jpl;lk;> ntugpl;b - ii

2022-03-19 08:00-17:00

tpepNahfk; :

2022-03-25 08:00-17:00

nkhj;j : vbryhl; yq;fh (gpiuNtl;) ypkpnll; - uq;fyh

tpepNahfk; : uq;fyh Njapiy njhopw;rhiy> uq;fkh ud;tpy;yh 

tPl;Ltrjp jpl;lk;> G+u;z irL > jq;fg;Gth fY^upah> nlnyk; ud;fis> 

ePu; toq;fy; uq;fsh

2022-03-26 08:00-17:00

tpepNahfk; : fq;frpupGuh klNghyh> ,e;jpuh khndy; N`hl;ly; mUfpy;> 

njspNjdpah rp.B.gp

2022-03-29 08:00-17:00

tpepNahfk; : kFy;Njdpah> kFy;Njdpah Nghggpyh

2022-03-29 09:00-17:00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : ntugpl;b - i
tpepNahfk; : ld;`pd;dh jpl;lk;> ntugpl;b - ii

2022-03-30 08:00-17:00

tpepNahfk; : nfhl;lfq;f > fyhNghltj;jh - i> fynghltl;l- ii

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : cLJk;giw

2022-03-21 08:00-17:00

tpepNahfk; : fhz;Nlfk> %dky;ngny]h> fuhgnfl;bah> G];n]y;yh> 

jyhFNd> nl`pnfhy;yh> Jk;gufk> `d;ty;y njhk;gf`hgpl;ba> 

`{d;d];fpupah `Nu ghu;f;> kPKNu fpuhkk;> cltyfe;jh> f`lypajh 

jk;gf`gpl;b> cjh ,Yfh> iffNtyh> NfhNghdpyh> ehue;jyth

2022-03-22 09:00-17:00

tpepNahfk; : fyhthyh> cjJk;guh - fynty;y> Gjpa kJfy;Ny

2022-03-31 09:00-17:00

tpepNahfk; : Gjpa kJfy;Ny> fyhthyh> cjJk;guh - fynty;y

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : khj;jis

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : khj;jis

2022-03-19 09:00-17:00

tpepNahfk; : juhyz;lh> Nkhye;jgpl;b> `huprd; N[hd;]; rhiy> 

Nfhq;fh mUfpy;

2022-03-25 09:00-16:00

nkhj;j : tlnfhl nkl;ly; f;u\u;

tpepNahfk; : Xtpy;yh (jpg;gLthth)> tl;lNfhlh> njd;dh (MA gpahrh)> 

ghz;btpjh> ghz;btpjh ,yffk ePu; jpl;lk;> tl;lNfhlh Gyj;tj;j RE

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : gy;Nynghy

2022-03-16 09:00-12:00

nkhj;j : ESCPS mq;fz;lh (gpiuNtl;) ypkpnll;> i`uh gz;iz 

mq;fe;jh

tpepNahfk; : `jKdfy Njhl;lk; Nkhuf`klh> mq;fe;jh GjpaJ> 

Nj`pfjhtj> `jKdfyh> Nkhuf`klh

2022-03-17 09:00-12:00

tpepNahfk; : Gtf;gpl;ba gk;g; `T];> ,iwr;rp jpfyh

2022-03-19 09:00-16:00

tpepNahfk; : ghygj;thyh

2022-03-22 09:00-17:00

tpepNahfk; : mk;Nghf;fh Mu;.,.> NjtuKy;yh> kpy;ythdh v];Nll;> 

(gynfhy;yh (kpy;ythdh - xUfhDNfhlh [d.> Urpfk> g`hyh 

kpy;ythdh> mk;Nghf;fh f;u\u;> ciuahly; Nkhdutpy> unde ned> 
ikq;fKt> kpy;ythdh Mu;.,.

2022-03-29 09:00-17:00

nkhj;j : Xf; Nu - klthyh cy;Nghjh> `pFuhdh ghy; gz;iz> 

ngy;l;];Nghu; Miy - f ud j;ngy;nyy;yh
tpepNahfk; : jpGy;fhKth njhlf;fg;gs;sp re;jp> jpGy;fKt> tl khj;jis 

- 1> `g;Gf`ye;j - md;fz;l> Gtf;gpl;ba gk;g; `T];> ,iwr;rp jpfyh> 

tl khj;jis - II jpl;lk;> nfsLngnyy;y> fhy;thLFk;Guh thypNtyh

2022-03-31 09:00-17:00

tpepNahfk; : fpupNahUth fpupfhk;tl;lh jpl;lk;> jy;tl;lhtpy; vbryhl; 

ltu;> ehf`Nghyh> ehf`Nghyh ntz;Nlrpahah> mFuk;Nghlh 

kjye;jh tl;lh

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : Ntufkk;

2022-03-16 09:00-16:00

tpepNahfk; : nghy;tj;jfe;jh - ii> ntdpty;nfhy;yh> nfslh fpuhkk;> 
nghy;tj;jfe;jh - i> nkhgpnly; ltu; `Gfh];gpl;b> gy;yhkh

2022-03-16 09:00-17:00

nkhj;j : uptu;];ld; ikf;Nuh miy

tpepNahfk; : ntuhfk> ,`yh Xtyh re;jp> ntuYf];jz;zh

2022-03-18 09:00-17:00

tpepNahfk; : G];]y;yh> yf;fp Nyz;l;> Nfh];nfhy;yh jpl;lk;

2022-03-21 10:00-16:00

tpepNahfk; : Gtf;gpl;b> lk;kz;nld;dh jpl;lk;

2022-03-22 09:00-13:00

tpepNahfk; : `{DNfl;

2022-03-22 09:00-16:00

nkhj;j : I.b.vd;> <btp> v];.vy;.gp.rp (fuf];njd;dh) - ii> b.vd;.vy;> 
v];.vy;.gp.rp (fuf];njd;dh) - i> y;Bd; (t vk;)> fk;kLt Muha;r;rp> 

vk;btp> ikf;NuhNtt; thndhyp epiyak; (fuhf];nld;dh kTz;l;)> 

gPg;gps;]; kPbah nel;nthu;f; (gpiuNtl;) ypkpnll;.

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : `pU v/g;.vk; (V.gp.rp.)> Xgy;fyh

tpepNahfk; : G];]y;yh> v];.vy;.gp.rp (fuf];njd;dh) - ii> ,q;FUtj 
RE> ehfyh Njapiy njhopw;rhiy> fk;kJth> ehfyh fhydp

2022-03-23 09:00-16:00

tpepNahfk; : nghy;tj;jfe;jh - i> nfslh fpuhkk;> nghy;tj;jfe;jh - ii> 
ntdpty;nfhy;yh>

2022-03-24 09:00-16:00

tpepNahfk; : klFk;Guh-cjjz;zh> gl;lf;fNu> epfy; Xah

2022-03-29 09:00-16:00

nkhj;j : ikf;NuhNtt; thndhyp epiyak; (fuhf];nld;dh kTz;l;)> 

b.vd;.vy;> fk;kLt Muha;r;rp> gPg;gps;]; kPbah nel;nthu;f; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;.> <btp> v];.vy;.gp.rp (fuf];njd;dh) - i> I.b.vd;> y;Bd; (t vk;)> 
vk;btp> v];.vy;.gp.rp (fuf];njd;dh) - ii
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : Xgy;fyh> `pU v/g;.vk; (V.gp.rp.)

tpepNahfk; : v];.vy;.gp.rp (fuf];njd;dh) - ii> G];]y;yh> ,q;FUtj 

RE> ehfyh Njapiy njhopw;rhiy> ehfyh fhydp> fk;kJth

2022-03-29 09:30-17:30

tpepNahfk; : ntuhfk> gPq;fhd; fhu;g;gNu\d;> tpfhufk

2022-03-30 09:00-16:00

tpepNahfk; : epfy; Xah> klFk;Guh-cjjz;zh> gl;lf;fNu

2022-03-31 09:00-16:00

tpepNahfk; : ntdpty;nfhy;yh> nfslh fpuhkk;> nghy;tj;jfe;jh - i> 
nghy;tj;jfe;jh - ii

ePq;fs; ,g;NghJ cq;fs; kpd;rhu fl;lzq;fis www.ceb.lk  %yk; nrYj;jyhk;

gpujp nghJ Kfhikahsh; (kj;jpa khfhzk; 1)> ,yq;if kpd;rhu rig> ,y. 04> m];fphpa ghij> fz;b.
tskhd tho;tpw;F kpd;rhuk;
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kpd; ghtidahsh;fSf;F rpwe;j tpepNahfk; kw;Wk; Nritapid ngw;Wf;nfhLf;Fk; Nehf;Fld;> ,yq;if kpd;rhu rig fPo; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNjrq;fspy; kpd;rhu njhFjp 

guhkhpg;G> Gduikg;G my;yJ fl;Lkhdq;fis Nkw;nfhs;s cj;Njrpj;Js;sJ. ,jw;fhf mg;gpuNjrq;fspy; jw;fhypf kpd;ntl;L fPo; fhl;lg;gl;Ls;s ehl;fspy; / Neuq;fspy; 
,lk;ngWk;. ,jw;fhf thbf;ifahsUf;F Vw;gLk; mnrsfhpaq;fSf;fhf vkJ tUj;jj;jpid njhptpj;Jf;nfhs;tNjhL jpl;lkpl;l jpUj;jq;fs; epiwT ngw;wTld; kPz;Lk; 

tpepNahfj;jpid toikNghy; Nkw;nfhs;s ,yq;if kpd;rhu rig eltbf;if Nkw;nfhs;Sk;.

kj;jpa khfhzk; 2 - khHr; 2022

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : fpdpfj;Njid

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : `w;wd;

2022-03-18   08:00-17:00

nkhj;j : JGUfpupah Mil

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : mNghl;];yP> nynjz;b v];Nll;> 

M];Nghu;d; Njapiy njhopw;rhiy fhu;ngf;];

tpepNahfk; : mNghl;];yP epA+ - khd;b/Ngu;> gz;lhuehaf;fGuh> g;&lf;]; 

gpupT GNshud;];> `l;ld; lTd; ii> khy;g;Nuh gpupT> nkz;b]; khtjh 

- `l;ld;> gd;%u;> gk;g; `T];-JGUfpupah> Y.M.B.A

2022-03-18   12:00-14:00

nkhj;j : JGUfpupah Mil

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : mNghl;];yP> Md;/gPy;l;> gpspq;fp Nghu;dp> 

/Nghu;b]; njhopw;rhiy> ,d;[];l;up > nynjz;b v];Nll;> M];Nghu;d; 

Njapiy njhopw;rhiy fhu;ngf;];> gha;];ld; v];Nll;> Nuhf;gpy; 

Njapiy njhopw;rhiy> by;yup

tpepNahfk; : mNghl;];yP epA+ - khd;b/Ngu;> gz;lhuehaf;fGuh> g;&lf;]; 

gpupT GNshud;];> /Nghu;b]; gpupT mf;fhuh 30> /Nghu;b]; vd;.rp gpupT> 

`l;ld; lTd; ii> `hu;d;]p lTd;> khy;g;Nuh gpupT> nkz;b]; khtjh 

- `l;ld;> gd;%u;> gk;g; `T];-JGUfpupah> Nuh];fpupah Njapiy 

njhopw;rhiy> Y.M.B.A

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : k];nfypa

2022-03-16   12:00-16:00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : Mlk;]; gPf; v];Nll;> fhu;l;Nkhu; v];Nll;

tpepNahfk; : fhu;l;Nkhu; -gpuhf;Nkhu; gpupT> Nkhr;rh Nky; gpupT

2022-03-18   12:00-14:00

nkhj;j : fpu;Nfh];thy;l; njhopw;rhiy

tpepNahfk; : fpu;Nfh];thy;l; vy;.b.> fpu;Nfh];thy;l; (eLj;ju) v];Nll;

2022-03-26   12:00-16:00

nkhj;j : jz;zPu; Rj;jpfupg;G myF

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : Mlk;]; gPf; v];Nll;> My;ld; v];Nll;> 

gpud;Rtpf; v];Nll;> Birl; v];Nll;> /gNuyhd; v];Nll;> fhu;l;Nkhu; 

v];Nll;> ftutpy Njhl;lk;> f;nsDfp v];Nll;> k`hdpYth v];Nll;> 

kpd;rpNyd; v];Nll;> Nkhr;rh v];Nll;> Fapd;];yhe;J v];Nll;> gq;F 

tPl;L v];Nll;> ];l;uhj;];Ng v];Nll;> nlypfhk; mg;fhl;

tpepNahfk; : My;ld; RE> gdpad; gq;fsh> gpud;Rtpf; Mu;.,.> vkypdh 

gpupT> fhu;l;Nkhu; -gpuhf;Nkhu; gpupT> ftutpy;yh [dghjah> k];nfypah 

gk;g; `T];> k];nfypah lTd; -02> kupah Nfhl;lhrh Gjpa jpl;lk;> 

kupah Nfhl;lhrh epiy - ii> kpd;dh. gpupT> Nkhr;rh Nky; gpupT> 

];fpuh/g; ];l;uhj;];Ng> ];l;uhnl];Ng Mu;.,.> mg;fhl; lTd;

2022-03-30   08:00-17:00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : rhk;gpad; v];Nll;> Nyhahu;d; v];Nll;

tpepNahfk; : My;b> rhk;gpad; g[hu;

2022-03-30   12:00-16:00

nkhj;j : Hotel Tea Trails,  Indian Housing Project Upper Division Kew Estate> 
Gjpa jiyKiw Mil (gpiuNtl;)

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : Nghfthdh njhopw;rhiy> Nghfte;jyhth 

v];Nll;> rhk;gpad; v];Nll;> /ngl;NuhNrh Njapiy njhopw;rhiy> fpA+ 

v];Nll;> Nfhl;bafhy v];Nll;> Nyhahu;d; v];Nll;> Nehu;Tl; v];Nll;> 

v];.b. njurh v];Nll;> bd;rpad;l; v];Nll;> Jzpfu v];Nll;

tpepNahfk; : My;b> mupaGu ];upGuh> Nghfthdh Mu;.,.> NghNfhte;jyhth 

lTd;> rhk;gpad; g[hu;> Champion II> /ngl;NuhNrh Mu;.,.> Nfhl;bahfyh 

v];Nll; fPo; gpupT> Nfhl;bafyh A/b> kpy;f;Nghu;L Nehu;Tl;> nkhuhu; 
v];Nll;> Nehu;Tl; lTd;> Ngha;l;up v];Nll;> uhgpy; Nky; gpupT> uhf;Tl; 

gpupT> rpq;uhtl;lh> v];.b.[hd; nlyup

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : Nehl;ld;

2022-03-16   09:00-17:00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : njngu;ld; thl;lh

tpepNahfk; : 6 tJ iky; Ngh];l;> gy;ygpDk;fyh> Gyj;tj;j v];Nll;> 

Nfhl;ly;Nydh fyKLdh Mu;.,.> Nfhl;ly;Nydh Mu;.,.> yf;rgdh 

fl;blj; jsk;> yl;rgd kfhgNffe;jh> yf;rgdh kpd; epiyak;> kpl;/

Nghu;l;> Gjpa yf;rgdh thy;T tPL> gioa yf;rgdh ru;[; nrk;gu;

2022-03-19   09:00-17:00

nkhj;j : khypgd; Mil> Gjpa jpl;l mYtyfk; gpuhl;Nyz;l; N`hrpq; 

jpl;lk;

tpepNahfk; : myfyh> ghfj;JYt> fUg;G ePu;> jhfk;gpl;b> lanyhf; 

nlypfhk;> fpdpfhNjdh V[pV mYtyfk;> fpdpfhNjdh lTd;> N`hkfk 

ngunfhy;yh> fltytj;jh> Fk;gy;Nkjpah> kbyh Mu;.,.> njhiyj; 

njhlu;G [pdpfhNjdh

2022-03-22   09:00-17:00

nkhj;j : fha;fwp gz;iz fpsp];Nlhq;Nfk; Nuhnry;Ny> tl;lthyh 

Mil njhopw;rhiy

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : fNuhypdh v];Nll;> Nfhapy; mLg;G> tpf;ld;

tpepNahfk; : fyNghlh I.> fyNghlh II> n`a;l;up> ,Q;rhuh> tl;lthyh 

nlypfhk;> tl;lthyh lTd;> tl;lthyh lTd; II> nt];l; N`hy; 

(ghu;rpg;gps; Mu;.,)

2022-03-24   09:00-17:00

tpepNahfk; : fh];by;uPf; miz jsk;> fh];by;uPf; b.b.rp.> fh];by;uPf; 

tl;lh> M];Nghu;d; tl;lh

kpd; nghwpayhsu; gpuNjrk; : `q;Fuq;Nfj

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : upf;fpy;yf];fl

2022-03-25   08:30-17:30

nkhj;j : Hapugasdeniya> kh Xah ePu; thupak;
tpepNahfk; : mk;ghspahj;jh> nldpNf> `GNty> fulnfhy;y> fl;Lfh\p 

d;dh> kh Xah> kjd;nty uh[k;`h tp`hu> kFUg;gh> g`ytj;ij> 

gy;nynty - yhkR+upah> cde;njd;dh> Unantenna Temple Rd

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : tyg;gNd

2022-03-18   08:30-17:30

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : g;nuk;yp v];Nll;> vy;kh njhopw;rhiy> 

cau; td njhopw;rhiy> k`h$lfyh njhopw;rhiy> kJujh 

njhopw;rhiy

tpepNahfk; : my;kh njhopw;rhiy> Mg;gps; gz;iz> Binganthalawa> 
Nru;yp thyp gpupT> fyhNghlh - Jy;nfhy;yh - i> f;nsd;nltd; v];Nll;> 

NfhdfNy (upfpyf];fl ,rpv];rp)> cau; td gq;fsh> cau; gdp efuk;> 

yhup];ld;> k`h$lfyh> upyhKy;yh v];Nll;

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : Nffhiy

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : Nffhiy

2022-03-16   08:00-17:00

nkhj;j : kpupn`y;yh ePu; thupak;> nkhgply; ltu; - nkhyhNfhlh>  

tp[ah FO

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : fuz;LNghdh Njapiy Kfk;.> kNlahth

tpepNahfk; : NfhNuhrdnfhy;yh> FUe;J`pd;dh> kNlahth vk;.tp.> 

kPg;gpl;b> kPg;gpl;b - CEB> kpupn`y;yh> nkhyhNfhlh (nkhuhnfhy;yh)> 

ehnfhy;yh> epy;thf;fh> Gtf;Njdpah> Sunny Mate Land> cjh 

fuz;LNghdh

2022-03-23   08:00-17:00

tpepNahfk; : lanyhf; ltu; n`l;bKy;yh (lanyhf; fhq;fPupah)> 

mk;gyd;gpl;b> jPthyh ky;tl;lh fhe;jh rhiy Bntyh Jiz 

kpd;epiyak;> jPthy gy;Nyfk> Evunugala jghy; mYtyfk;>  eky;fkh 

(jPthyh)> undefined

2022-03-25   08:00-17:00

nkhj;j : rdrh

tpepNahfk; : mJnfhl gfsfk>  mJNfhlh jKDNghyh Mu;.,.> 

GYf`Njdpah> Gy;Ug;gh> vfpupafyh Mu;.,> Nfhypz;lh v];Nll;>  

ky;tj;j epy;ky;Nfhlh> gufk;kdh> G];]yNldpah> uzgdh

2022-03-27   08:00-17:00

nkhj;j : ,uhZt Kfhk;> ,isQu; gilfs;

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : gk;g; `T];

tpepNahfk; : bf;nfy;yh> Nfhtp[dNrth mYtyfk; nkhnuhd;lhl;lh 

Mu;.b.> thy;Nldpah Mu;.,.> thy;Nldpah Mu;.,.

2022-03-31   09:00-17:00

nkhj;j : gp];]h `l;

tpepNahfk; : ud;thyh re;jp> Sunny Mate Land>

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : nkhnwe;Njhl;il

2022-03-18   08:00-17:00

tpepNahfk; : kyhtpjh> jyNtyh

2022-03-24   08:00-17:00

nkhj;j : ̀ q;fk;Nghyh wg;gu; njhopw;rhiy> guk;Ng wg;gu; njhopw;rhiy> 

abnlupah wg;gu; njhopw;rhiy

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : abj;Njwpa f;uPg; wg;gu;

tpepNahfk; : Gjpa mufk> ngyp`{y;thdh epfhgpl;b> nghry;yh> 

jz;Nldpa re;jp> Njfyjpupah> vyfy;yh> fe;Jdh gy;Nyfk> fe;Jdh 

cdq;fe;jh> `q;fk;Nghyh Nfhapy;> fdq;fKt `pf;nfhl> `pf;Nfhlh 

khNghgpl;b> `pf;nfhl epfhgpl;b> XtpjpfKt> guk;Ng fhkh jz;Nldpah>  

rpah];lu; cz;LNfhlh> njhiynjhlu;G cz;LNfhlh> cy;flh> 

cz;LNfhlh gz;iz

2022-03-24   08:30-17:00

tpepNahfk; : ngyp`{y;thdh epfhgpl;b> XtpjpfKt> cz;LNfhlh 

gz;iz

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : ,wk;Gf;fiz

2022-03-16   08:00-17:00

tpepNahfk; : jpk;Gy;fKth Mu;.,.

2022-03-16   09:00-17:00

nkhj;j : cuk; njhopw;rhiy - uk;Gf;fdh

tpepNahfk; : mYnfhy;yh> nlypthyh rg; (Flfk)> n`thbNtyh 

Mu;.,.> n`thbNtyh tpj;ahyah> Ihala Walpola> ehjd;Guh> ety;y 

k`hfkh> rpaghyq;fKt> Udanvita

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : Jy;fpupa

2022-03-19   08:00-17:00

tpepNahfk; : my;fkh Mu;.,.> fhz;Nlfk> >guzjyh> ngdpn`yh 

tl;lh (W.S & D.Board)> cLthf;fh

2022-03-20   08:00-17:00

nkhj;j : lanyhf; ltu; fYf;fz;l lNdhtplh> /g;isapq; ];lhu; 

iyl;bq; (gptpb) ypkpnll;> n[aNjth bNulu];> A+dpyhf;> lgps;A+.v];. 

& b. Nghu;L

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : vl;dhthyh wg;gu; njhopw;rhiy> cltj;jh 

N`hl;ly; - thufNghyh> thufNghyh njhopy;El;gf; fy;Y}up

tpepNahfk; : ghGy; `rd; tpj;ahyah> Jk;kyNldpah Mu;.,.> 

Lky;Bdpah WPN>  fzpjGuh Nlhlz;Nldpah> thufNghyh lTdpy; 

$Ljy; Jiz> n`l;bahtl;lh> kNldpahtl;lh> ikNdhYth Mu;.,.> 

gpyhJt> kNfdhtl;lhtpy; cs;s v];.vy;.b ltu; - jhjpfhkh> R+g;gu; 

khu;f;nfl; thufNghyh> thufNghyh kUj;Jtkid Jiz kpd;epiyak; 

- ii> thufNghy re;jp (MAu;Ntj re;jp)> thufNghyh lTd; ];Nl[;- ehd; 

(fNygd;ryh)> thufNghyh lTd; ];Nl[; - ii (Nfhtpyh)> thufNghy 
lTd; (uq;fk nu];l;)

2022-03-20   08:30-17:00

nkhj;j : lgps;A+.v];. & b. Nghu;L

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : thufNghyh njhopy;El;gf; fy;Y}up

tpepNahfk; : fzpjGuh Nlhlz;Nldpah> n`l;bahtl;lh> kNldpahtl;lh> 

ikNdhYth Mu;.,.

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : khtdy;iy

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : jpg;gpl;ba

2022-03-16   09:00-17:00

tpepNahfk; : 

2022-03-31   09:00-17:00

tpepNahfk; : fe;Jdh cjfk

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : N`k;kj;fik

2022-03-18   09:00-17:00

tpepNahfk; : jk;GYtht re;jp (K];yPk;fk)

2022-03-23   09:00-17:00

tpepNahfk; : g`yh jk;ghtpjh kTz;l; /ghu];l; v];Nll;

2022-03-29   09:00-17:00

tpepNahfk; : g`yh jk;ghtpjh kTz;l; /ghu];l; v];Nll;

2022-03-30   09:00-17:00

tpepNahfk; : mk;gyt-ghyj;fk> mk;GUg;g Xyhdh> jk;gydf rpq;fsfk> 

nf`y;gz;zhyh> nf`y;gz;zhyh - g`yfhkh> NfhNlNfhlh> 

nfhNlnfhl tPjp> Gjpa Jiz `p[;ufk fpuhkk;> G`{y;N`dh> 

jk;ghtpjh

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : khtdy;iy

2022-03-16   08:30-16:30

tpepNahfk; : `pq;Fyhtpy; Gjpa Jiz

2022-03-18   08:30-17:00

tpepNahfk; : uhz;bthyh Mu;.,.

2022-03-19   08:30-16:30

tpepNahfk; : `pq;Fyhtpy; Gjpa Jiz

2022-03-21   09:00-17:00

nkhj;j : V.vy; Kghup]; (gpiuNtl;) ypkpnll;.> mNuhkh wg;gu; 

njhopw;rhiy> czT efuk; khtndy;yh> n[arpwp Ml;Nlh ,d;[pdpaupq;> 

n[arpup tpz;l;];fpuPd;> n[a;Nf khu;f;nfl;bq; (fPy;]; R+g;gu;)> khtndy;yh 

kUj;Jtkid> Nr/g;Nt Mil> rGky; njhopy;> ePu; toq;fy; 

Nfhl;lhtj;jh> tp[pjh FO

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : fg;gNfhlh ePu; toq;fy;> wg;gu; njhopw;rhiy 

khtndy;yh

tpepNahfk; : ngypfk;kdh - i> ngypfk;kdh - ii> nrngl;Nfh n\l; 

ngypfk;kdh> `rd; khtjh> fpupq;Nldpah `rd; uhl;> (nfuhkpdpah 

rg;)> Nfhl;ltj;jh gtu;Y}k;> nyhy;NyhNfhlh> kuhth> khtndy;yh 

lTd;> KUj;jNtyh> ehNldpah> eq;FUfy> eaNtyh GjpaJ> Gjpa 

eq;FUfk> jf;fpah Mu;.b. khtndy;yh> jf;fpah Mu;.b. khtndy;yh 

Gjpa Jiz kpd;epiyak;

2022-03-23   07:00-17:00

nkhj;j : fNdhuh Njapiy njhopw;rhiy - `pq;Fyh> nfhbj;Jtf;F 

nkl;ly; f;u\u;> > ePu; thupak; g`hyh fLfz;zth> tpd;];Nyz;l; 

upahypl;b /ghu;k;

tpepNahfk; : `pq;Fyh kR+jp> `pq;FNyhah Njapiy njhopw;rhiy> 

kfjthuh cLNtth GjpaJ> `pq;Fyhtpy; Gjpa Jiz

2022-03-23   09:00-17:00

nkhj;j : fNdhuh Njapiy njhopw;rhiy - `pq;Fyh> fNzjd;dh 

Njapiy njhopw;rhiy> N`hl;ly; jpl;lk; fNzjz;zh> nfhbj;Jtf;F 

nkl;ly; f;u\u;> ePu; thupak; g`hyh fLfz;zth> tp[pjh FO-glthyh> 

tpd;];Nyz;l; upahypl;b /ghu;k;

tpepNahfk; : mYj;Dthuh> mYj;Dtu Njtyha> glthyh nkhgpnly;> 

`Pdhl;bNghdh> `pq;Fyh kR+jp> `pq;FNyhah Njapiy njhopw;rhiy> 

,lk;gpl;b> f`te;jyh ntyptJuh> kfhe;Njfk> kfjthuh cLNtth 

GjpaJ> kNtyh> nkhy;ypNfhlh ePu; toq;fy;> `pq;Fyhtpy; Gjpa 

Jiz> g`hyh fLfz;zth> g`hyh fLfz;zth - tl;ltq;Ft> 

Utd;Guh> cjh nkhy;ypNfhlh Mu;.,.> thufgNd GjpaJ

2022-03-25   09:00-17:00

nkhj;j : Muypah iu]; kpy;

tpepNahfk; : $Ljy; Jiz kpd;epiyak; GNjth> my;Nffk> jdfk 

I.vy;.tp.> Keppatipola-02> nfg;ngl;bNghyh> NkNfy;thyh ,yffk> 

khypal;lh> Marikade> uhz;bthyh Mu;.,.> thyNfhlh ,`yh Nfhl;Nl> 

Yatimahana Colony

2022-03-28   09:00-17:00

tpepNahfk; : $Ljy; Jiz j];tj;Nj> mk;GYf;yh> mj;jdNfhlh> 

mj;jdNfhlh fz;lNjdpah jpl;lk;> NghfhKyh re;jp> nl`pkhLth> 

fe;Njtj;j

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : ehtyg;gpl;b

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : fk;gis

2022-03-16   08:00-17:00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; :

tpepNahfk; : 

2022-03-22   08:00-17:00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; 

tpepNahfk; : 

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : ehtyg;gpl;b

2022-03-16   08:00-17:00

nkhj;j : epyf;fPy; Miy-Nfhj;kNy tshfk; - rp.,.rp.gp.> kfhNtyp 

Mizak; Gjpa mYtyfk; fhk;g;sf;];

tpepNahfk; : fpJy;Ngl;Nj - nfhj;jkNy> kh`hntyp k`hNra> 

unv];.b.rp. kh];nty;yh (Nfhl;kNy jpl;lk;)> njGyNldpa

2022-03-22   08:00-17:00

nkhj;j : epyf;fPy; Miy-Nfhj;kNy tshfk; - rp.,.rp.gp.> kfhNtyp 

Mizak; Gjpa mYtyfk; fhk;g;sf;];

tpepNahfk; : fpJy;Ngl;Nj - nfhj;jkNy > nfhl;lifgpba> kh`hntyp 

k`hNra > unv];.b.rp. kh];nty;yh (Nfhl;kNy jpl;lk;)> njGyNldpa

2022-03-29   08:00-17:00

nkhj;j : `{Dfs; Xa

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : `ud;fis v];Nll;> `{DnfhLth 

v];Nll;> Nuhnry;fh ,z;l];l;uP]; (gpiuNtl;) ypkpnll;> jpRgNe v];Nll;

tpepNahfk; : `ud;fshfk> n`zths> fw;Wnfhs;s (`{Dfs; Xa - 

ii)> nkhr;irf;nfhl;il> eth jpRgNe> Nuh[hrq;fk> nlopirfis> 

jpRgNe nlypfhk;> b];gNd fz;lh

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : Etnuypah

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : ype;Jiy

2022-03-26   08:30-17:30

nkhj;j : rP Njapiy njhopw;rhiy

tpepNahfk; : mfugj;jhd gy;kuy;> Mf;uh> N`hy;g;&f; g[hu;> Nky; 

fpuhz;l;yp ghguhnfy;Ny

2022-03-27   08:30-17:30

nkhj;j : lu;gu;l; gz;iz

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : jafk fpof;F njhopw;rhiy> jafk Nkw;F 

njhopw;rhiy> Nghtp];Nyz;l; v];Nll;> rz;bupfk njhopw;rhiy

tpepNahfk; : jafk Mu;b> jafk fpof;F II & III> jafk v];b ,> 

ilfhkh kUj;Jtkid> jafk lTd;> jafk Nkw;F 6 gpupT> jafk 

Nkw;F Njhl;lk;> rz;bupfk au;uty;

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : Etnuypah

2022-03-16   08:00-16:30

tpepNahfk; :

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : Nguhjid

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : jTyfiy

2022-03-16   09:00-17:00

tpepNahfk; : vylj;j (t`{d;nfhLt)

2022-03-21   09:00-17:00

nkhj;j : fypNahah nlypfhk;

tpepNahfk; : $Ljy; Jiz kpd;epiyak; gpjhtytj;jh> rk;gh gp];fl; 

(rpy;tu;iyd; ,d;nld;\dy; gs;sp)> vNfhlh fyFKt> vy;gpl;bah 

GjpaJ> nfypNahah> nfypNahah lTd; GjpaJ> fYfKt GjpaJ> 

kPNfhlh fYfKt GjpaJ> gy;Nehf;F fl;blk; - nfypNahah

2022-03-23   09:00-17:00

tpepNahfk; : Nfhjhbfh v];Nll;> khtPFGuh

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : jTyfiy

2022-03-25   09:00-17:00

nkhj;j : rPthyp kiy Njapiy njhopw;rhiy

tpepNahfk; : FLkpup];]> nts;sspthj;jh - ii Nehdhtl;lh

2022-03-29   09:00-17:00

nkhj;j : vypglfe;j Njapiy njhopw;rhiy> rPthyp kiy Njapiy 

njhopw;rhiy

tpepNahfk; : Nfhjhbfh v];Nll;> FLkpup];]> ypahd;f`Ntyh> 

khtPFGuh> epf`jpah> Nehdhtl;l> tl;lg;Nghyh Mu;.,.> ntk;gpyptj;j> 

nts;sspthj;jh - ii Nehdhtl;lh

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : vupafk 2

2022-03-16   09:00-17:00

tpepNahfk; : NfhufNldpah (fz;Nzh. `_rPk;) nfz;lfLth> 

NfhufNjdpah GjpaJ> tpij Nrhjid Ma;tfk;

2022-03-18   09:00-17:00

nkhj;j : Agri.Info.& Com. ikak;> mnyf;]hz;l;uh> MbNah tp\{y; 

nrd;lu; - fz;NzhUth (mf;upfy;.)> fz;NzhUt gp.[p.Mu;.rp - 1> 

fz;NzhUt gp.[p.Mu;.rp - 2> fz;NzhUth Nrhah gPd; njhopw;rhiy> 

jhtu cw;gj;jp ikak;> fopT ePu; Rj;jpfupg;G> ePu; gk;g; fl;lk;Ng

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : fz;NzhUth gl;liw (uhZt Kfhk;)

tpepNahfk; : fz;NzhUth Nrit epiyak;> fz;NzhUth -nrd;l;uy;> 

ngyhth (fz;NzhUth.nt];l;)> uzgpkh> ];gpupq; /gPy;l; tPjp 

fz;NzhUit> ntl;ldup upru;r; epWtdk;
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tptrhaj; jpizf;fsk;

gpujp tptrhag; gzpghsh; (tpij) gzpkid - Etnuypah

ngWif mwptpj;jy;
fhyj;ij ePbg;Gr; nra;jy;

tptrhaj; jpizf;fsj;jpd;> Etnuypah gpujptptrhag; gzpg;ghsh; (tpij) Etnuypah gzpkidf;Ff; 

fPo;f;fhzg;gLk; fUkj;jpw;fhf 2022.02.25 md;W gpuRhpf;fg;gl;l gj;jphpif mwptpj;jy;> gpdtUkhW 

jpUj;jp mikf;fg;gLfpd;wJ.

njhlh; 

,yf;fk;
fUkk;

xg;ge;j 

,yf;fk;

gpizak; 

nry;Ygbf; 

fhyk;

01

rPjh vspa jhtutpay; fl;blj; 

njhFjpapy; Reverse Osmosis 
tifapyhd ePh; tbfl;blj; njhFjp 

xd;iw toq;fp epWTjy;

Ev/ gptpg/
nl/2021/184 2022.06.27

tpiykDg; gbtq;fis toq;Fk; ,Wjpj;jpfjp kw;Wk; Neuk;  : 2022.03.25 md;W gp.g.2.00

g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; 

,Wjpj;jpdk; kw;Wk; Neuk;      : 2022.03.28 md;W K.g.10.00

tpiykDj; jpwf;fg;gLk; jpdk; kw;Wk; Neuk;    : 2022.03.28 md;W K.g.10.00

tpiykDr; nry;Ygbf; fhyk;      : 2022.05.30

tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk;      :  2022.03.21 md;W K.g. 

10.00 ,w;F tpij kw;Wk; 

eLifg; nghUl;fs; 

mgptpUj;jp epiyak; - 

tptrhaj; jpizf;fsk;> 

Nguhnjdpahtpy; 

eilngWk;.

jiyth;>

gpuhe;jpa ngWiff;FO>

gpujp tptrhag; gzpg;ghsh; - (tpij) - mYtyfk;> 

re;jnjd;d tPjp> 

Etnuypah.

052 - 2222611

tpiykD mioj;jy;

ngWif mwptpj;jy;
khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig (Nk.kh)

(khfhz tPjpfs;> Nghf;Ftuj;J> $l;LwT mgptpUj;jp kw;Wk; th;j;jfk;> 

tPlikg;G eph;khzj;Jiw> Njhl;l cl;fl;likg;G trjpfs;> ifj;njhopy;> kw;Wk; 

fpuhkpa mgptpUj;jp mikr;R - Nky; khfhzk;)

60/70 juj;jpyhd jhH toq;fy;
,e;j mjpfhu rigapd; tftj;j  m];Nghy;l; nfhq;fpwPl; cw;gj;jpafj;jpw;Fj;  %d;W khj fhyj;jpw;Fj; 

Njitg;gLk; jhiuf; nfhs;tdT nra;tjw;F mq;fPfhpf;fg;gl;l toq;Feh;fsplkpUe;J jpwe;j Nfs;tpfs; 

Nfhug;gLfpd;wd.  gpd;tUk; Nfs;tpr; RUf;fj;jpy; fhl;lg;gl;Ls;s tifapy; gbtj; njhFjpiaf; nfhs;tdT 

nra;jy; Ntz;Lk;.

Nfs;tpr; RUf;fk;

Nfs;tp ,yf;fk;
m];Nghy;l;

 cw;gj;jpafk; 

toq;fy; 

msT

fp. fpuhk;

kPsspf;fg;

glhj Nfs;tpg;

gbtf; fl;lzk;

(gjpT nra;ag;gl;l 

toq;Feh;fs; jtpu) 

Nfs;tpg; gpizapd; 

ngWkjp

gzkhf tq;fpg;

gpiz %yk;

PRDA/WP/
PRO/2022/14

60/70 juj;jpyhd 
jhh; - gd;dy 

m];Nghy;l; 

cw;gj;jpafk;

250>000 2000.00 + ntl; thp &gh 

187>000.00

&gh 

375>000.00

02.  ,jd; nghUl;lhd Nfs;tp Mtzj; njhFjpapid 2022-03-18Mk; jpfjpapypUe;J 2022-03-25Mk; jpfjp 

K.g. 09.00 Kjy; gp.g. 2.30 kzp tiu Nkw;gb Nfs;tpg;gbtf; fl;lzj;ijr; nrYj;jp ,t;tjpfhu 

rigapd; Nfs;tpg; gphptpypUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. ,jw;fhd Nfs;tpg; gpizia nuhf;fg; gzkhf 

my;yJ tq;fpg; gpiz Kwp %yk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;Ls;s ngWkjpf;F Nfs;tp Mtzj;jpy; jug;gl;Ls;s 

epge;jidfSf;F mikthf rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

03.  ,e;jg; ngWiff;Fj; jifik ngWtjw;F 5.0 kpy;ypad; &ghit tpQ;Rk; Nfs;tpj; njhiff;F 

Nfs;tpjhuhpdhy; 1987 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 8Mk; gphptpd; fPo; fk;gdpg; gjpthshpdhy; 

toq;fg;gLk; nghJ xg;ge;jq;fs; gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

04.  2022-03-28Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F ,t;tYtyfj;jpy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy; 

Nfs;tpjhuH my;yJ mtuJ mjpfhug+Ht gpujpepjpnahUtH fye;J nfhs;syhk;.

jiyth;>

ngWiff; FO>

khfhz tPjp. mgptpUj;jp mjpfhu rig (Nk.kh)>

,yf;fk; 59> Gdpj nrg];jpad; NkL>

nfhOk;G -12.

njh. ,yf;fk; 011-5676903

ePq;fs; ,g;NghJ cq;fs; kpd;rhu fl;lzq;fis www.ceb.lk %yk; nrYj;jyhk;

gpujpg; nghJ Kfhikahsh; (kj;jpa khfhzk; 02)> ,yq;if kpd;rhu rig> fy;Yf;Fop tPjp> <hpafk> Nguhjid.

tskhd tho;tpw;F kpd;rhuk;

2022-03-21   09:00-17:00

tpepNahfk; : fz;lfLt G+];lu; gk;g; epiyak;

2022-03-23   09:00-17:00

nkhj;j : kTz;l; /gpuhdpad; Njapiy njhopw;rhiy

tpepNahfk; : nj`pnjdpa Dialog> fStuhtl;lh (,y;Yf;Njdh)> 

nf`y;nty ePNuw;W epiyak;> kTz;l; /gpuhdpad;> KUj;jyhth> 

gpyhgpl;b> Gtf;ffFk;Guh

2022-03-25   09:00-17:00

nkhj;j : KUj;jyhth (nlypfhk; KUj;jyhth)

tpepNahfk; : n[arpwpfk> ngNyth> Rdpyfk> a`yj;jz;zh

2022-03-28   09:00-17:00

nkhj;j : FUfk Njhl;lk;

tpepNahfk; : ,`yh Nfhngf;fhLth> FUfk fe;Njtj;j [dgla> 

ney;ypq;fyh Nfhapy; kTz;l;

2022-03-30   09:00-17:00

tpepNahfk; : nfypay;gpl;b> Gjpa Jiz Nghafk (Fthup)

2022-03-31   08:00-17:00

nkhj;j : kTz;l; /gpuhdpad; Njapiy njhopw;rhiy

tpepNahfk; : kTz;l; /gpuhdpad;

2022-03-31   09:00-17:00

nkhj;j : kTz;l; /gpuhdpad; Njapiy njhopw;rhiy

tpepNahfk; : kTz;l; /gpuhdpad;

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : fyh`h

2022-03-16   09:00-17:00

tpepNahfk; : nruhz;bg; kiyj;njhlu;

2022-03-19   08:00-17:00

nkhj;j : gNah Tl; epy;yk;Ng> epnkf;]; njhopw;rhiy> thl;lu; gk;g; 

epy;yk;Ng

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : epy;yk;Ng miz> epy;yhk;Ng kpd; epiyak;

tpepNahfk; : FUNfNy ciuahly;> Gjpa FUnfy;Ny> epy;yk;Ng 

Kfhk;

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : al;bEtiu

2022-03-16   09:00-17:00

tpepNahfk; : flyNjdpah

2022-03-18   09:00-17:00

tpepNahfk; : ghyhdh> nkhuhnfhy;yh> ntuYnfhy;y gs;sp> 

ntuYnfhy;yh

2022-03-21   09:00-17:00

tpepNahfk; : > `ypajh

2022-03-23   09:00-17:00

nkhj;j : nl`pahq;fh b / v/g;
tpepNahfk; : Nj`p-mq;f kR+jp> Nj`p-mq;f fhydp> fLfe;njdpa> \

h`pj; rNfhjuu;fs;

2022-03-24   09:00-17:00

nkhj;j : khypfnld;dh G+];lu; gk;g; epiyak;

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : jk;gNfhlh (ePu; toq;fy;)

tpepNahfk; : khKlNtyh

2022-03-28   09:00-17:00

tpepNahfk; : Nlhld;ntyh - nttnld;dh> Nfjfk;Guh> uj;kPthyh> 

nttnld;dh (tJuFk;Guh)

2022-03-31   08:00-17:00

nkhj;j : nl`pahq;fh b / v/g;
tpepNahfk; : Nj`p-mq;f kR+jp> Nj`p-mq;f fhydp> fLfe;njdpa> \

h`pj; rNfhjuu;fs;

2022-03-31   09:00-17:00

nkhj;j : nl`pahq;fh b / v/g;
tpepNahfk; : Nj`p-mq;f kR+jp> Nj`p-mq;f fhydp> fLfe;njdpa> 

\h`pj; rNfhjuu;fs;

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR murhq;fk;
neLQ;rhiyfs; mikr;R

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G 

2022/2023 Mfpa xU tUl fhyg;gFjpf;F mjpNtf 

neLQ;rhiy ,af;Fjy;> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jtg; 

gphptpd; njw;Fjpir mjpNtf neLQ;rhiyapd; ePbg;gpw;fhf 

(nfhlfktpypUe;J kj;jis tiuAk;) eph;khz thfdq;fs;/ 
,ae;jpuhjpfis thliff;F mkh;j;Jtjw;fhd miog;G

Contract No.:RDA/EOM&M/Beli/Pro/Bid/2022/12,13 & 14
1.  NkNyAs;s ngWiff;fhf Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiwapd; fPo; jFjpAk; 

jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J tPjp mgptpUj;jp mjpfhurigapd; rhh;ghf mjpNtfneLQ;rhiy 

,af;Fjy;> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphptpd; (EOM&M) ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis miof;fpd;whh;.

2. NkNyAs;s ngWifapd; fPohd toq;fypd; nkhj;j Njitg;ghlhdJ gpd;tUkhW:
 

thfdk;/ ,ae;jpuk; vz;zpf;if miktplk; xg;ge;j ,yf;fk;

Vehicle Carrier 1 vz;zpf;if mg;gNuf;f RDA/EOM&M/Beli/Pro/Bid/2022/12

Loader Backhoe 1 vz;zpf;if kj;jis RDA/EOM&M/Beli/Pro/Bid/2022/13

Excavator (PC30) 1 vz;zpf;if mq;Fznfhsngny];]

Water Bowser 3 vz;zpf;iffs; #hpantt> mg;gNuf;f> 

mq;Fznfhsngny];]

RDA/EOM&M/Beli/Pro/Bid/2022/14

3.  xt;nthU thfdj;jpw;Fk; 25>000 &gh ngWkjpahdJk; 2022.08.02 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; 

jd;ikapYs;sJkhd tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDg;gpizahdJ 

,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lJk; Gfo;; tha;e;j epWtdnkhd;wpypUe;J ngwg;gl;lJk; 

epge;jidaw;w cj;juthjg; ghq;fpy; mike;jjhfTk; gj;juKy;y> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> ~~kfneFk 

k`nkJu||> 216 Mk; ,yf;fj;jpYs;s tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> gzpg;ghsh; ehafj;jpd; ngahpy; 

toq;fg;gl;ljhfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. nry;YgbahFk; jd;ikapypy;yhj ve;jnthU tpiykDg;gpizAk; 

epuhfhpf;fg;gLk;. 

4.  2022.04.04 Mk; jpfjp tiuAk; th;j;jf tpLKiwfs; ePq;fyhd thu ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J 

gp.g. 2.30 kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 1>000 &gh + 80 (VAT) I nrYj;jpa gpd;dh;> vOj;J 

%ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp 

mjpfhurig> EOM&M gphptpd; gzpg;ghshpd; my;yJ ngypaj;j> f`tj;j> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> 

EOM&M  ,d; Nkyjpf gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpypUe;J tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd 

njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ayhk;. Mtzf; fl;lzj;jpw;fhd 

gzf;nfhLg;gdT KiwikahdJ nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;. mYtyf Neuq;fspy; 

NkNyAs;s mYtyfq;fspy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;. 

5.  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ NeubahfNt Nkyjpf gzpg;ghsh; 

(EOM&M gphpT)> tPjp mgptpUj;jp rig> f`tj;j> ngypaj;j vd;w Kfthpapy; xg;gilf;fg;glyhk;. 

tpiykDf;fs; 2022.04.05 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F %lg;gLk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; 

nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; 

my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; tpiykDf;fis jpwf;Fk; epfo;tpy; rKfkspg;gjw;fhf 

mDkjpf;fg;gLthh;fs;. 

6.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy ngypaj;j> f`tj;j> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> 

mjpNtf neLQ;rhiy ,af;Fjy;> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt gphptpd; ngWifg; gphptpypUe;J ngw;Wf; 

nfhs;syhk; (njhiyNgrp: 047-2251892> 0774782704> 0763179185. njhiyefy;: 047-2251891. kpd;dQ;ry;: 

prcbelcom.rda@gmail.com)

jiyth;>

mjpNtf neLQ;rhiy ,af;Fjy;> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt gphptpd; ngWiff; FO>

tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig



வட க�ொழும்பு தின�ரன் நிருபர்
 
பொசில�ொனொ �ொலபந்ொடடப் பயிற்சி-

ய�ம் (புடலபொல அக�டமி) நடொத்திய 24 
அணி�ளுககிடடயி�ொன �ொலபந்ொடடப் 
லபொடடியின் இறுதிப்லபொடடியில 16 வய-
துககுடபடட லபொடடியில பொசில�ொனொ 
�ொலபந்ொடட அ�டமி அணியும், 14 வய-
துககுடபடட லபொடடியில பொசில�ொனொ 
�ொலபந்ொடட பயிற்சி அணியும், 12 வயதுக-
குடபடட லபொடடியில க�ொழும்பு ஓவர் சீஸ் 
சர்வல்ச பொடசொட� அணியினரும் சம்பிய-
னொ�த் க்ரிவொகினர்.

க�ொழும்பு குதிடரப்பந்யத்திடலில 
இடம்கபற்்ற  �ொலபந்ொடட லபொடடிடய 
பொசில�ொனொ �ொலபந்ொடட பயிற்சிய�ம் 
ஏற்பொடு   கசய்திருந்து.விடையொடடுத்-
துட்ற அடைசசர் சவொல கிண்ணத்துக�ொன 
லபொடடி�ைொ� இவவருடம் நடடகபறு-
வ்ற்கு பொசில�ொனொ �ொலபந்ொடட பயிற்-
சிய�த்தின் ஸ்்ொப�ரும் உரிடைைொரும் 
்ட�டை பயிற்றுநரும் முன்னொள் ல்சிய 

�ொலபந்ொடட அணியின் ்ட�வருைொன 
�ைொலதீன் கைொஹைட �பீர் அடனத்து ஏற்-
பொடு�டையும் லைற்க�ொணடிருந்ொர்.

இசசம்பியன் கிண்ணத்திற்�ொன லபொட-
டியின் லபொது பிர்ை அதிதியொ� பிரைர் 
ைஹிந் ரொஜபக்ஷவின் பொரியொர் திருைதி 
ஷிரநதி ரொஜபக்ஷ ��நது சி்றப்பித்்துடன் 
இ�ஙட� �ொலபந்ொடட சம்லைைனத் 
்ட�வர் ஜஸ்வர் உைர் சி்றப்பு அதிதியொ� 
��நதுக க�ொணடனர்.

16 வயதுககுடபடட பிரிவு லபொடடியில 
பொசில�ொனொ �ொலபந்ொடட பயிற்சிய� 
அணிககும் க�ொழும்பு சர்வல்ச பொடசொட� 
அணிககுமிடடலய லபொடடி இடம்கபற்-
்றது.மி� விறுவிறுப்பொ� இடம்கபற்்ற இப்-
லபொடடியில பொசில�ொனொ அணி ஒரு ல�ொட� 
கபற்று கவற்றிடய சுவீ�ரித்்து.

14 வயதுககுடபடட லபொடடியில 
பொசில�ொனொ �ொலபந்ொடட பயிற்சிய� 
அணியும் இல் பயிற்சிய� அ�டமியின் 14 
வயது 'பி' பிரிவும் அணியும் லைொதின.இப் 
லபொடடியில பொர்சில�ொனொ �ொலபந்ொடட 

பயிற்சிய� அணி 1 ல�ொல கபற்று 
கவற்றிடய ்ன்வசைொககியது.

12 வயதின் கீழ் இடம்கபற்்ற 
லபொடடியில க�ொழும்பு ஓவர்சீஸ் 
சர்வல்ச பொடசொட� அணியும் 
பொசில�ொனொ அக�டமி அணியும் 
லைொதின.இப் லபொடடியில 
க�ொழும்பு ஓவர்சீஸ் சர்வல்ச 
பொடசொட� அணியினர் மி�நுடப-
ைொ� விடையொடி 3 ல�ொல�டைப் 
கபற்று கவற்றிடய சுவீ�ரித்்னர்.

இசசுற்று லபொடடியில கவற்றி 
கபற்்ற 16 வயதுககுடபடட பிரிவில 
பொர்சில�ொனொ அக�டமி அணியும் 
14 வயதுககுடபடட சுற்றுக�ொன 
லபொடடியில பொர்சில�ொனொ அக�-
டமி அணியும்  12 வயதுககுடபடட 
அணி�ள் லபொடடியில க�ொழும்பு ஓவர்சீஸ் 
சர்வல்ச பொடசொட� அணியும் கவற்றி 
கபற்று விடையொடடுத்துட்ற அடைசசர் 
சவொல கிண்ணத்ட் சுவீ�ரித்்னர். இக �ொல-
பந்ொடட லபொடடியின் மூ�ம் 14 ைற்றும் 16 

வயதுககுடபடட இ�ஙட� �ொலபந்ொடட 
அணி�ளுககு வீரர்�டை க்ரிவு கசய்வ்ற்-
�ொன எண்ணக�ருவுடன் இப் லபொடடி�ள் 
இடம்கபற்்ற்ொ� பொர்சில�ொனொ �ொலபந-
்ொடடப் பயிற்சி�த்தின் ஸ்்ொப�ரும் உரிடை-
யொைருைொன �ைொலதீன் கைொஹைட �பீர் 
க்ரிவித்்ொர்.

இசசுற்றுப்லபொடடியில இடம்கபற்்ற 
12,14,16 வயதுககுடபடட  மூன்று பிரிவு-
�ளிலும் நொடடின் பிரப� ஐநது �ொலபந-
்ொடட அ�டமி�ளின் இைம் �ொலபந்ொடட 
அணியினரும் மூன்று சர்வல்ச பொடசொட� 
அணியினருைொ� 24 அணி�ள் லபொடடியிட-
டன என்பது விலசட அம்சைொகும்.

லபொடடியின் நிட்றவில பிர்ைரின் 
பொரியொர் ஷிரநதி ரொஜபக்ஷ கவற்றி ஈடடிய 
சம்பியன் அணியினருககு  விடையொடடுத்-
துட்ற அடைசசர் சவொல கவற்றி கிண்ணங-
�டை வழஙகி இைம் வீரர்�டை க�ௌரவித்-
்ொர்.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 மார்ச் மா்தம 17ம திைதி விோழக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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2022 மார்ச் 17 விோழக்கிழகம

இ�ஙட� குத்துசசணடட சம்லைைனத்-
தின் ்ட�வர் டயொன் ல�ொைஸ், ஆசிய குத் -
துசசணடட சம்லைைனத்தின் பணிப்பொைர் 
சடப உறுப்பினரொ� மீணடும் நியமிக�ப்பட -
டுள்ைொர். சர்வல்ச குத்துசசணடட சங�த்-
தின் இயககுநர்�ள் குழுவின் உறுப்பினரொன 
டயொன் ல�ொம்ஸ், சமீபத்தில லஜொர்டொனில 
உள்ை அம்ைொனில நடந் ைொநொடடில அந்ப் 
ப்விககு மீணடும் நியமிக�ப்படடொர்.

2014 ஆம் ஆணடு கபொதுந�வொய விடை -
யொடடுப் லபொடடி�ளின் பணிப்பொைர் சடபக-
கும் 2019 ஆம் ஆணடு ஆசிய குத்துசசணடட 
சம்லைைனத்தின் கசயற்குழுவிற்கும் நியமிக-
�ப்படட மு்�ொவது இ�ஙட�யர் ஆவொர்.

DFCC வஙகியின் ப� கவற்றி�ள் 
ைற்றும் சொ்டன இ�ககு�ளுககு 
ைற்றுகைொரு சி்றப்பொ�, வஙகியின் 
பூப்பநது “A" அணி, வஙகி வர�ொற்-
றில மு்ன்முட்றயொ�, 10 ஆவது 
MBA நிறுவனங�ளுககு இடடயி-
�ொன இரடடடயர் அணி Plate சம்-
பியன்ஷிப் படடத்ட் அணடை-
யில கவன்றுள்ைது. இந் அணி 
்ற்லபொது அடுத்் ஆணடு லபொட-
டிககு Cup பிரிவுககு ்ரமுயர்த்்ப்-
படும். DFCC வஙகியின் பூப்பநது 
“B" அணியும் சுற்றுப்லபொடடியின் 
லபொது சி்றப்பொ� கசயலபடடது-
டன், ்ங�ள் குழுப்பிரிவில கவற்-
றியீடடி, Novices பிரிவில 4 ஆவது 
இடத்ட்ப் கபற்றுள்ைது.

DFCC வஙகியொனது, ்ைது 
க்ொழிலசொர் கபொறுப்பு�ளுககு 
அப்பொல கவற்றிகப்ற �டினைொ� 
உடழககும் ப� தி்றடைசொலி�ளுககு 
ஆ்ரவளிப்பதில கபருமி்ம் க�ொள்-
கி்றது. �டந் சி� ்சொப்்ங�ைொ� 
பணிககு பு்றம்பொன இ்ர கசயற்பொ-
டு�டை ஆ்ரிப்பதில வஙகி �ணி-
சைொன அைவில மு்லீடு கசய்துள்-
ைது. இது பணியொைர்�ள் ்ங�ள் 
தி்றடை�டை வைர்த்துகக�ொள்ைவும் 

அவர்�ளின் தி்றடன முழுடையொ� 
கவளிகக�ொ்ணர்நது, அடடயவும் உ -்
வுகி்றது. சி்றந் விடையொடடுத்தி்றன், 
குறிப்பொ�, DFCC வஙகியொல ைதிப்பி-
டப்படும் ஒரு ்ரம் என்பதுடன், இது 
அடனவருககும் ஏற்்ற வஙகிககு பக�-
ப�ைொ� கவற்றி கபறும் அணிடயத் 
ல்ொற்றுவிக�வும், லபணிப் பரொைரிக-
�வும் உ்வுகி்றது.

லைர்�ன்டடல பூப்பநது சங�ம் 
(MBA) என்பது இ�ஙட�யில வணி�த்-
துட்ற பூப்பநது விடையொடடின் ஆடசி 
அதி�ொரத்துககுப் கபொறுப்பொன நிர்வொ� 
அடைப்பொகும். நிறுவனங�ளுககு 

இடடயி�ொன இரடடடயர் அணி 
சம்பியன்ஷிப் என்பது ஆணடின் 
மி� உயர்ந் ்ரவரிடச நி�ழ்வொகும். 
இ�ஙட�யின் முன்னணி நிறுவ-
னங�டைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி 
இதில 50 ககும் லைற்படட அணி�ள் 
படடத்ட் கவலவ்ற்�ொ� லபொட-
டியிடுகின்்றன. இந்ப் லபொடடி-
யொனது Grand Slam, Cup, Plate, 
Bowl ைற்றும் Novices சம்பியன்ஷிப் 
உள்ளிடட 5 முககிய லீக பிரிவு-
�டை உள்ைடககியது. சி்றப்பொன 
கவற்றிடய ஈடடிய DFCC பூப்பநது 
“A" அணியின் அற்பு்ைொன வீரர்�ள் 
ைற்றும் வீரொங�டன�ள் ைற்றும் 

்ங�ள் குழுப் பிரிவிற்குள் ்னித்துவ-
ைொ� நின்று Novices குழுப் பிரிவில 
சி்றப்பொ�ப் லபொடடியிடட்ற்�ொ� 
DFCC பூப்பநது “B" அணிககும் ்ைது 
வொழ்த்துக�டைப் பகிர்நது க�ொள்வ-
்ற்கு DFCC வஙகியின் நிர்வொ� மு�ொ-
டைத்துவம் இந் வொய்ப்டபப் பயன்-
படுத்துகி்றது. எதிர்�ொ�த்தில இன்னும் 
ப� கவற்றி�டை ஈடடுவட் வஙகி 
ஆவ�ொ� எதிர்பொர்த்துள்ைதுடன், 
அ்ன் பன்மு�த் தி்றன் க�ொணட பணி-
யொைர்�ள் சி்றந்வர்�ைொ� இருக� அது 
உ்வி வருகின்்றது.

DFCC வங்கி பூப்பந்து 'A' அணி 
சம்பியன்ஷிப்்ப தனதாக்கியது

மருதூர் பிரிமியர் லீக்: இறுதிப ப்பாட்டியில்
கல்மு்ன, சம்மாந்து்ை கழகங்கள்
ைொளிட�க�ொடு குறூப் நிருபர்

சொய்ந்ைருது கிரிகக�ட சம்லைை-
னம் ஒழுஙகு கசய்து நடொத்திக க�ொண-
டிருககும் 15 ஓவர்�ள் ைடடுப்படுத்்ப்-
படட �டின பநது கிரிகக�ட சுற்றுப் 
லபொடடியின் இறுதிப் லபொடடியும் பரி-
சளிப்பு விழொவும் இன்று   சொய்ந்ைருது 
கபொலிலவரியன் விடையொடடு டை்ொ-
னத்தில இடம்கப்றவுள்ைது.

கிழககு ைொ�ொ்ணத்தின் ப� பகுதி-
�டையும் லசர்ந் 32 விடையொடடுக 
�ழ�ங�ள் பஙல�ற்்ற லைற்படி சுற்றுப் 
லபொடடி �டந் 6 ைொ் �ொ�ைொ� இடம்-
கபற்று  வந் இந் சுற்றுப் லபொடடி-
யின்   இறுதிப் லபொடடி �லமுடன 
கடொப்லரங விடையொடடுக �ழ�த்-

திற்கும் சம்ைொநதுட்ற விடையொடடுக 
�ழ�த்திற்கும் இடடயில இடம்கப-
்றவுள்ைது. சொய்ந்ைருது   கிரிகக�ட 
சம்லைைனத்தின் ்ட�வர் ரீ.ல�.

எம்.ஜலீல ்ட�டையில இடம்கப்ற-
வுள்ை நி�ழ்விற்கு  றிஸ்லி முஸ்்பொ 
பிர்ை அதிதியொ�வும், சொய்ந்ைருது 
பிரல்ச கசய�ொைர் எம்.எம்.ஆசிக 
க�ௌரவ அதிதியொ�வும், அம்பொட்ற 
ைொவடட கிரிகக�ட �டடுப்பொடடு 
சடப ்ட�வர் இநதி� நளின் ஜயவிக-
ரை, கசய�ொைர் சி்த் லியனொரொசசி 
ஆகிலயொர் விலசட அதிதி�ைொ�வும் 
��நது க�ொள்ைவுள்ைனர்.

இறுதிப் லபொடடியில கவற்றிகப-
றும் �ழ�த்தி்றகு 25,000 ரூபொ ப்ணப்-
பரிசும் , சம்பியன் கிண்ணமும் , 2வது 
இடம்கபறும் �ழ�த்திற்கு 15,000 ரூபொ 
ப்ணப்பரிசும் வழங�ப்படவுள்ை்ொ� 
ஏற்பொடடொைர்�ள் க்ரிவித்்னர்.

டயான் பகாம்ஸ் 
மீண்டும் ததரிவுஅரையிறுதிப் ப�ோட்டிக்கு  

இலஙரகை அணி தகுதி
இநல்ொலனசியொவின் ஜ�ொர்த்்ொவில நடட-

கபற்றுவரும் ஆண�ளுக�ொன ஆசிய கஹொககி 
சம்லைைன கிண்ணத்தில மூன்று லீக லபொடடி-
�ளிலும் கவற்றிகபற்்ற இ�ஙட� கஹொககி 
அணி அடரயிறுதிககு ்குதிகபற்றுள்ைது. 
இ�ஙட� கஹொககி அணி (15) நடடகபற்்ற 
மூன்்றொவது லீக லபொடடியில �ஷ�ஸ்்ொன் 
அணிடய எதிர்க�ொணடு 4-0 என்்ற ல�ொல�ள் 
�்ணககில கவற்றியீடடியது.

இந்ப்லபொடடியில இ�ஙட� அணிக-
�ொ�, இஷொங� க்ொரன�� (15வது நிமிடம்), 
்ம்மிக� ர்ணசிங� (23,53வது நிமிடங�ள்) 
ைற்றும் சுலரஸ் ரத்நொயக� (43வது நிமிடம்) 
ஆகிலயொர் ல�ொல�டை கபற்றுகக�ொடுத்்னர்.

இந்வொர ஆரம்பத்தில இ�ஙட� அணி-
யொனது, உஸ்கபகிஸ்்ொன் அணிடய 5-0 என 
வீழ்த்தியதுடன், ்ொய்�ொநது அணிடய 6-2 என 
வீழ்த்தியிருந்து. எனலவ, இன்ட்றய கவற்றி-
யுடன் குழு ஏ யில மு்லிடத்ட் ்க�டவத்து, 
அடரயிறுதிக�ொன வொய்ப்டப கபற்றுகக�ொண-
டது. அடரயிறுதிப்லபொடடி  19ம் தி�தி நடட-
கப்றவுள்ைது.

அடரயிறுதியில இ�ஙட� அணி எதிர்-

க�ொள்ைவுள்ை அணி இதுவடர உறுதிகசய்ய     
ப்படவிலட�. குழு பியில லபொடடி�ள் 
(ஓைொன், பங�ைொல்ஷ், ஈரொன், இநல்ொலன-
சியொ, சிங�பூர்) நிட்றவடடந் பின்னலர 
இ�ஙட� அணி எதிர்த்்ொடவுள்ை அணி 
க்ொடர்பில உறுதிகசய்யப்படும்.

நடடகபற்றுவரும் இந் லபொடடித்க்ொட-
ரொனது ஆசிய கிண்ணத்துக�ொன ்குதிசசுற்்றொ� 

அடைநதுள்ைது. எனலவ, இந் க்ொடரில 
மு்ல மூன்று இடங�டை பிடிககும் அணி�ள் 
ஆசிய கிண்ணத்துககு லநரடி ்குதிடய 
கபற்றுள்ை இநதியொ, ஜப்பொன், க�ொரியொ, 
ைல�சியொ ைற்றும் பொகிஸ்்ொன் அணி�ளுடன் 
ஆசிய கிண்ணத்தில லைொதும். குறித்் இந் 
க்ொடரில மு்ல நொன்கு இடங�டை பிடிக-
கும் அணி�ள், 2023ம் ஆணடு இநதியொவின் 

ஒடிசொவில நடடகபறும் கஹொககி உ��க-
கிண்ணத்துககு ்குதிகபறும்.

இ�ஙட� அணி நடடகபற்றுவரும் இந் 
க்ொடரில �டந் 2016ம் ஆணடு இறுதிப்-
லபொடடிககு முன்லனறியிருந் லபொதும், கிண-
்ணத்ட் ்வ்றவிடடிருந்து. பங�ைொல்ஷ் 
அணிககு எதிரொன இந்ப்லபொடடியில 3-0 என 
இ�ஙட� அணி ல்ொலவியடடநதிருந்து.

்பங்களாபதஷ் அணியின்
்பவர் ஹிட்டிஸ் ்பயிற்சியாளராக  
அல்பி தமார்கல்

பங�ைொல்ஷ் கிரிகக�ட அணியின் துடுப்பொடடத்து-
ட்றயிடன விருத்தி கசய்யும் லநொககில, க்ன்னொபிரிக� 
சுற்றுத் க்ொடரின் லபொது அ்ன் பவர் ஹிடடிங பயிற்சியொ-
ைரொ� க்ன்னொபிரிக� அணியின் முன்னொள் வீரரொன அலபி 
லைொர்�ல நியைனம் கசய்யப்படடிருககின்்றொர்.

பங�ைொல்ஷ் அணியின் லவ�ப்பநதுவீசசுப் பயிற்-
சியொைரொ� �டந் வொரம் க்ன்னொபிரிக�ரொன அ�ன் 
கடொனலடடின் நியைனம் இடம்கபற்்றதிலிருநது பங�ைொ-
ல்ஷ் அணியில பயிற்றுவிப்புக�ொ� இட்ணயும், இரணடொ-
வது க்ன்னொபிரிக� வீரரொ� அலபி லைொர்�ல ைொறியிருக-
கின்்றடை குறிப்பிடத்்க�து.

அலபி லைொர்�லின் நியைனம் பங�ைொல்ஷ் கிரிகக�ட 
சடபயின்  கசயற்பொடு�ளுககு ்ட�டை அதி�ொரியொ� 
�ொ்ணப்படும் ஜ�ொல யூனூஸ் மூ�ம் உறுதி கசய்யப்படடி-
ருககின்்றது.

 அலபி லைொர்�லின் இட்ணப்பொனது ைடடுப்படுத்்ப்-
படட ஓவர்�ள் க�ொணட லபொடடி�ளில பங�ைொல்ஷ் 
அணியின் பவர் ஹிடடிங ஆற்்றட� இன்னும் விருத்தி 
கசய்யும் என எதிர்பொர்க�ப்படுகின்்றது.

பங�ைொல்ஷ் அணியின் துடுப்பொடடப் பயிற்சியொைரொ� 
ஏற்�னலவ அவுஸ்திலரலிய முன்னொள் வீரரொன லஜமி சிட-
லடொன்ஸ் கசயற்படடுவருகின்்றடை குறிப்பிடத்்க�து.

ஆசிய த�ாக்கி சம்பமளன கிண்்ணம்:

்பாசிப�ானா கால்்பந்தாட்டப ்பயிற்சியக 
ஏற்்பாட்டில் கால்்பந்தாட்ட ப்பாட்டி
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