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அண்ணே,  அரசாங்கத்துக்கு எதிரா்க 
க்காழும்பில ஆர்ப்ாட்டம் ஒணடு ந்டத்்த்ப 
்்ாகினமாம், ்்ா்�ாமா ஏ்தா�து  
்தருவினம்....

ஐ்�ா இ�ங்கள நம்பி ்்ாயி்டா்்த, 
நடு்ராடடில க�யிலுக்குளள ந்டத்தி 
உயிரர �ாஙகிடடு  bye ்காடடு�ாங்க...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

90 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

24பக்கங்கள் 1932 - 2022

SLPP பம தின கூடடம 
காலிமுகத் திடலில் 
நிதியட்ச்்சர த்தரிவிப்பு

ஸ்ரீலங்கா ப�காதுஜன முனன-
ணியின மே தினக் கூட்டத்தை 
்காலிமு்ததி்டலில் ந்டததுவ-
தைற்கு தீரேகானிததுள்ளதைகா  ் நிதி 
அ்ேச்சர �சில் ரகாஜ�க் ஷ   
பதைரிவிததுள்ளகார.  அதைன�டி 

்காலிமு்ததி்டல் முனகூடடிமே 
ப்காழும்பு ேகாந்ர ்ச்�யில் 

கல்வி அமமச்சுககுத் பதமையான 
கடதாசி ததாமக அரசிடமிருந்து

மலகாரனஸ் ப்சல்வநகாே்ம்  

இந்திே ்்டன உதைவி திட -
்டததின கீழ் ்ல்வி அ்ேச -
சுக்கு மதை்வேகான ்்டதைகாசி 
பதைகா்்்ே தைடடுப�காடினறி 
ப�ற்றுக் ப்காடுப�தைற்கு அர -

்சகாங்ம் ந்டவடிக்்் எடுத-
துள்ளது.   அது பதைகா்டரபில் 
ஜனகாதி�தியின ப்சேலகா -
்ளர ்காமினி ப்சனரத ்ல்வி 
அ்ேசசுக்கு அறிவிததுள்ள-
தைகா் ்ல்விே்ேச -
சின உேரதி்காரி 

(மலகாரனஸ் ப்சல்வநகாே்ம்)  

 இந்திே ்்டன உதைவியின கீழ் 40 
ஆயிரம் பேடரிக் பதைகான டீ்ச்லத 
தைகாஙகிே ்ப�ல் மநற்றிரவு 
நகாட்்ட வந்தை்்டந்தைதைகா் 

சித்திமர புதுைருட காலத்தில் 
தபாருடகளுககு தடடுபபாடு ைராது 

இந்திேகாவிலிருந்து இறக்கு -
ேதி ப்சயேப�டடு து்றமு -
்ததில் மதைக்்ே்்டந்துள்ள 
அததிேகாவசிே ப�காருட்ள 
அ்டஙகிே ப்காள்லன எதிர-
வரும் வகாரம் முதைல் முழு -
்ேேகா் விடுவிக்்ப�டும் 

எனவும்  �ண்டி்் ்காலத-
தில் அததிேகாவசிே உணவு 
ப�காருட்ளுக்கு தைடடுப�காடு  
ஏற்�்டகாது எனவும்  வரததை்த-
து்ற அ்ேச்சர �ந்துல குண -
வரதைன பதைரிவிததுள-
்ளகார. வரததை்தது்ற

2015 ஆம் ஆண்டுக்குப் பின்னர் இடைநிறுத்தப்்பட்டிருந்த

யாழப்்பாணததில் பிர்தமர் மஹிந்த ராஜ்பக்  ஷ அறிவிப்பு 
வ்ட ேகா்காணததில் 2015ஆம் ஆண்டுக்-

குப பினனர இ்்டநிறுததைப�ட்ட அபிவி-
ருததிச ப்சேற்�காடு்்்ளயும், ேக்்ளின 
வகாழ்க்்்்ே மீ்ளக் ்டடிபேழுபபும் 
ப்சேற்�காடு்்்ளயும் ஆரம்பிப�தைகா் பிர -
தைேர ேஹிந்தை ரகாஜ�க்ஷ உறுதிேளிததுள -
்ளகார.  அ்னவருக்கும் சிறந்தை எதிர்காலம் 
அ்ேே பிரகாரததிப�தைகா்வும் 
அவர குறிபபிட்ட அவர, 

புனரமமககபபடவுள்ள KKS சீதமந்து 
ததாழிற்ாமலககு பிரதமர் விஜயம

யுததைம் ்காரணேகா் மூ்டப�ட்ட 
இலங்் சீபேந்து கூடடுததைகா�னததிற்கு 
ப்சகாந்தைேகான ்காஙம்்சனது்ற சீபேந்து 
பதைகாழிற்்சகா்லக்கு பிரதைேர ேஹிந்தை ரகாஜ -

�க்ஷ மநற்று (20) ்கா்ல ்ண்்காணிபபு 
விஜேம் மேற்ப்காண்்டகார.

1950 ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்-
்ப�ட்ட ்காஙம்்சனது்ற

்னி்த உரிட் பபரட்யில்  

சீனா ைழங்கிய ஆதரவுககு   
அமமச்்ர் பீரிஸ் பாராடடு  

்்டந்தை ேனிதை உரி்ே்ள ம�ர்வ 
அேரவின ம�காது சீனகா வழஙகிே 
ஆதைர்வ நி்னவு கூரந்துள்ள பவளி-

விவ்கார அ்ேச்சர பீரிஸ், உதைவி்ள 
மதை்வப�டும் ம�காது எதிர-
்காலததிலும்

ததாடர்ந்தும நஷடத்தில் 
விநிபயாகிகக முடியாது

இறக்குேதி ப்சயேப�டும் �கால்ேகாவின 
வி்ல்ே மீண்டும் அதி்ரிப�தைற்கு இறக்கு-
ேதி நிறுவனங்ள முன்வததிருந்தை ம்காரிக்-
்்க்கு அனுேதி வழங்ப�டடுள்ளது.

அதைற்்்ேே 400 கிரகாம் �கால்ேகா �க்ப்ற்-
றின வி்ல 250 ரூ�காவகால் அதி்ரிக்-
்ப�டடுள்ளது. வி்ல அதி்ரிபபின

ஒரு கப் பால் தேநீர்
100 ரூபாவாக உயர்வு

ஒரு ்ப �கால் மதைநீரின 
வி்ல 100 ரூ�காவகா் 

அதி்ரிக்்ப�்டவுள்ளதைகா் 
அகில இலங்் உணவ் உரி -

்ேேகா்ளர்ள ்சங்ம் பதைரிவிததுள்ளது. தைற்ம�கா-
்தைே சூழ்நி்ல ் காரணேகா் சில உணவ்ங்ளில் 
�கால் மதைநீர விநிமேகா்மும் இ்்டநிறுததைப�்ட 
உள்ளதைகா் ்சங்ததின தை்லவர அம்சல ்சம்�த 
பதைரிவிததுள்ளகார.

இதைற்கி்்டயில், உளளூர �கால் ேகாவின 
வி்ல்ே அதி்ரிப�தைற்கு அனுேதி 
வழங்ப�்டவில்்ல என ்கால்ந்்ட

லாஃப் எரிவாயு 
விலல அதிகரிப்பு

லகாப எரிவகாயு நிறுவனம் 
அதைன எரிவகாயு சிலிண்்டர -்
ளின வி்ல்்்ள அதி்ரிததுள-
்ளதைகா  ் எரிவகாயு விநிமேகா்ஸ்தைர-
்ள பதைரிவிததுள்ளனர.

அதைன�டி 12.5 கிமலகாகிரகாம் 
எரிவகாயு சிலிண்்டரின வி்ல 4,199 ரூ�காவகா்வும், 
5 கிமலகாகிரகாம் எரிவகாயு சிலிண்்டரின வி்ல 1,680 
ரூ�காவகா்வும், 2 கிமலகாகிரகாம் எரிவகாயு சிலிண்்டரின 
வி்ல 672 ரூ�காவகா்வும் அதி்ரிக்்ப�டடுள்ள்ே 
குறிபபி்டததைக்்து.

மரககறி விலலயில் 
பாரிய வீழ்ச்சி

தை ம் பு ள ் ்ள 
ப � கா ரு ்ள கா தை கா ர 
ேததிே நி்லேத-
தில் ்்டந்தை வகாரம் 
�காரிே்ளவில் அதி -்
ரிதது ்காணப�ட்ட 
ே ர க் ் றி ் ளின 
பேகாததை வி்ல, 
மநற்று ்கா்ல �காரிே்ளவில் வீழ்சசிே்்டந்து, 
ேரக்்றி்ள விற்�்னேகா்காதை நி்ல ஏற்�டடுள-
்ளதைகா் விவ்சகாயி்ள பதைரிவிக்கினறனர.

ேரக்்றி்ள வகாங் வரும் விேகா�காரி-
்ள வரு்் தைரகாதைதும், எரிப�காருள

மின் கட்டண அதிகரிப்பு 
குறித்து திருத்ே தயாசலை

(மலகாரனஸ் ப்சல்வநகாே்ம்)  

மின்சகாரக் ்ட்டணத்தை அதி-
்ரிப�தைற்கு மின்சகார ்ச்� ந்டவ-
டிக்்் எடுததுள்ளது்டன ்ச்�-
யினகால் தைேகாரிக்்ப�டடுள்ள அது 
்சம்�ந்தைேகான திருததை மேகா்ச்ன-
்ள இந்தை வகாரததில் கி்்டக்்வுள்ளதைகா் ப�காது 
�ேன�காடடு ஆ்ணக்குழு பதைரிவிததுள்ளது.  

அந்தை ஆ்ணக்குழுவின தை்லவர ஜன் ரதநகா-
ேக்் அது பதைகா்டரபில் பதைரிவிக்்்யில்;   
மின ்ட்டணத்தை அதி்ரிப�தைற்கு 

்ஜித் நிமனபபது பபால
ஜனாதிபதியாகி விட முடியாது  

எதிரக்்டசித தை்லவர ்சஜித 
பிமரேதைகா்ச கூறுவ்தைப ம�கானறு 
அவர நி்னக்கும் ்சந்தைரப�ததில் 
ஜனகாதி�திேகாகிவி்ட முடிேகாது. 

அமதைம�கானறு அவர ம்காரு -
வ்தைப ம�கானறு ஜனகாதி�தித 
மதைரதை்ல ந்டததைவும் முடிேகாது. 

எனமவ,  ஜனகாதி�தி மதைரதை்ல ந்டததுேகாறு வீதிக்-
கிறஙகி ம�காரகாடுவது பிரமேகா்சனேற்றது 
எனறு ஸ்ரீலங்கா சுதைந்திர ்டசியின சிமரஷ்ட

்ைால்கம்ள கண்டு ஓடி 
ஒதுங்கும அரசு இதுைல்ல

மலகாரனஸ் ப்சல்வநகாே்ம்

நகாடு இந்தை்ளவகாவது முனபனடுததுச 
ப்சல்லப�டுவது தைற்ம�கா்தைே அர்சகாங-
்ததின ஆடசி என�தைகால்தைகான. அவவகாறு 
இல்லகாவிட்டகால் நகாடு �டு�காதைகா்ளத்தை 
மநகாக்கி �ேணிததிருக்கும் என  சுற்றுலகாத-
து்ற அ்ேச்சர பிர்சனன ரணதுங  ்பதைரி-
விததுள்ளகார. ்்டந்தை அர்சகாங்ததினகால் மேற்ப்காள்ளப�ட்ட 
�ல மேகா்சேகான ப்சேற்�காடு்ளுக்கு நகாம் தைற்ம�காது 
நஷ்டஈடு வழங்

40 ஆயிரம தமற. ததான் டீ்லுடன்
கபபல் பநறறு நாடடுககு ைந்தது  

இநதிய கைன உ்தவி மூலமா்ன நனடம;

்பரீட்டசைகள் எதுவும் ்தைஙகலினறி நடைப்பறும் இநதியாவிலிருநது கப்்பல்கள் வருகிறது   -  ்பநதுல ப்தரிவிப்பு 

நநற்று நநரில் பசைனறு கண்காணிப்பில் ஈடு்பாடு 

மூன்று ்டடமூலங்கள
நீதித்துமையில் இமைபபு

்்டந்தை வகாரததில் �காரகாளுேனறததில் விவகாதிக்-
்ப�டடு நி்றமவற்றப�ட்ட 3 ்சட்டமூலங்்்ள 
்ச�காநகாே்ர ேகிந்தை ேகா�கா அம�வரதைன மநற்று அத -
தைகாடசிப�டுததியுள்ளகார. இதைற்்்ேே அண்்ேயில் 
நி்றமவற்றப�ட்ட தைனிேகார தைரவு �காது்காபபு, பதைகாழி-
லகா்ளர இழபபீடு ேற்றும் ்காணி அபிவிருததி 
ஆகிே ்சட்டமூலங்ள இவவகாறு

பபாலி கடவுச்சீடடில் 
USA த்ல்ல முயறசி

ம�காலிேகான ்்டவுச-
சீட்்ட �ேன�டுததி 
பவளிநகாடு ப்சல்ல முற்-
�ட்ட ப�ண் ஒருவர ்்து 
ப்சயேப�ட்டதைகா் ப�காலிஸ் 
ஊ்ட்ப பிரிவு பதைரிவிததுள-
்ளது. ் டடுநகாேக்் விேகான நி்லேததில், ம�காலிேகான 
்்டவுசசீட்்ட �ேன�டுததி  அபேரிக்்கா ப்சல்ல முற்-
�ட்ட ப�ண் ஒருவமர இவவகாறு குற்றப புலனகாயவு 
தி்ணக்்்ளததின ்டடுநகாேக்் பிரிவினரகால்  
்்து ப்சயேப�டடுள்ளகார.

வி்வான நிடலயததில் தபண் ட்கது!
வீதி்களில் பபவாரவாடு்து பிரபயவா்சன்ற்றது குட்ற்கள் அடனததும் நி்ரததிக்கப்படும் 

விடலடய மீண்டும் அதி்கரிக்ககப்கவாரும் லிட்பரவா!

யவாழிலிருந்து பஸ்ஸில் ்ருட்கயில் ்ைககிபிடிப்பு 

வியவாபவாரி்கள் ்ருட்க குட்றவு;

தெய்சங்கரின் 
விெயம் உறுதியவானது 

பேரம் ஒதுககித்தரு்வாறு 
்கடி்தம் அனுப்பிட்ப்பு 

 ்தமிழ்க மீன்ரது த்தவாைரவான அததுமீ்றல்;

உண்்க உரிட்யவாளர
தீர்வானம் 12.5Kg சிலிண்ைர 

ரூ. 4199 

12 பகாடி ரூபா தங்கத்துடன் 
்ந்பதகநபர் ஒருைர் மகது

மலகாரனஸ் ப்சல்வநகாே்ம்

12 ம்காடி ரூ�கா ப�றுேதி -
ேகான தைங்தது்டன ந�ர ஒருவர 
ப்காழும்பு ஆேர வீதி �குதியில் 

்வதது ்்து ப்சயேப�டடுள்ள-
தைகா் ப�காலி்சகார  பதைரிவிததைனர.

ேகாழ்ப�காணம் - ப்காழும்பு  �ஸ் 
வண்டியில் 12 ம்காடி 
ரூ�கா ப�றுேதிேகான

பமாடியின் இலங்மக 
விஜயம பகளவிககுறி! முேல்வர் ஸ்டாலிலை சந்திகக 

விரும்பும் யாழ். மீைவர்கள்  

03 03

அபிவிருத்தி செயற்பாடுகள் 
வடக்கில் மீளவும் ஆரம்்ம் 

வ்டககிறகாை இருநாள் விஜயத்லே 
தமற்காண்டு யாழ். மடடுவிலில் அலமககப்பட்ட 
்பாருளாோர மத்திய நிலலயத்லே 
திறந்து லவத்ே பின் உலர 

ேவான் உங்கடள
்்றக்க ்வாட்பைவாம்
ட்கவிைவும் 
்வாட்பைவாம் 
எனவும் பிர்த்ர 
்தமிழில் த்தரிவிப்பு
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 மார்ச் 21 திஙகட்கிழனம

திதி: --சதுர்த்தி

ராகுகாலம :  ்பகல் :  07.30  -  09.00வனர
சு்பநேரம : கானல : 10.30  -  12.00வனர

பிலவ வருடம - ்பஙகுனி  7

இன்னறைய சு்பதினம

21 முதல் 24 வனர

ததாழுனக 
நேரம

சுபஹ்  - 04.59
லுஹர்  - 12.19
அஸர்  - 03.31
மஃரிப்  - 06.21
இஷா  - 07.31

நயாகம: அமிர்த-மரண நயாகம

2

முறறைத்து முல்னலக்கு மனம 
இல்னல என்்பார்கள். ேம வீட்டுத் நதாட்-
டத்தில் முல்னல மலர்்நதால் அ்நத 
வாசனன எமக்குத்ததரிவதில்னல. 
மாறறைான் நதாட்டத்தில் முல்னல 
மலர்்நதிரு்நதால் அ்நத வாசனனனய 
ோம விருப்பத்துடன் நுகர்நவாம.  
அநத ந்பான்று ேமநமாடு வாழும மனி-
தர்களில் ேல்ல உள்ளம ்பனடத்நதார், 
திறைனமகனளயுனடநயார் ேம கணக-
ளுக்குத் ததரிவதில்னல. இது உலக 
யதார்த்தம.

இன்று மட்டுமல்ல வரலாறறின் 
ததாடக்கத்தில் இரு்நது இவவாறுதான் 
ேட்நது வருகிறைது. இனறைவாக்கினர் 
எலியாவின் காலத்தில் மூன்றைனர 
ஆணடுகள் ்பாரிய ்பஞசம ஏற்பட்டது. 
அபத்பாழுது இஸராநயல் மக்களி-
னடநய எத்தனனநயா னகமத்பணகள் 
இரு்நதும சாரி்பாத்தில் வாழ்நத னகம-
த்பணணிடநம எலியா அனுப்பப்பட்-
டார். அ்நத த்பணணிறகாக எலியா 
அறபுதம தசயதார். ்பஞசம முடியும 
வனர அவருனடய இல்லத்தில் 
இரு்நத அப்ப மாவும எணதண-
யும குனறைவு ்படநவ இல்னல.

இனறைவாக்கினர் எலிசாவின் காலத்-
தில் இஸராநயல் மக்களினடநய எத்த-
னனநயா ததாழு நோயாளிகள் இரு்ந-
தனர். ஆயினும அவர்கள் எவருக்கும 
நோய நீஙகவில்னல. சிரியானவச் 
நசர்்நத ோமானுக்நக அவர் புதுனம 
தசயதார். 

ோமானின் நோய மட்டுநம நீங-
கியது. இநயசு எத்தனனநயா புது-
னமகனள மறறை ஊர்களில் தசயத 
ந்பாதும ோசநரத்தில் மிக சில புதுனம-
கனளநய தசயதார். காரணம தசா்நத 
ஊரில் இனறைவாக்கினர்கள் மதிக்கப்ப-
டுவதில்னல.

ேமமுனடய இல்லத்திலும. சூழலி-
லும ோம ்பணி புரியும இடஙகளிலும 
கல்வி கறகும இடஙகளிலும ்பல இனறை-
வாக்கினர்கள்,  திறைனமயானவர்கள் 
மறறும ேல்லவர்களும உள்ளார்கள் 
அவர்கனள இனஙகணடு தகாள்வது 
அவசியம. தசா்நத ஊரிலுள்ள இனறை-
வாக்கினர்கனளயும மதிக்கக் கறறுக்-
தகாள்நவாம.

அருட்த்நனத அருணதரக்ஸ...

தவக்கால சிநதனை
இறைவாக்கினர்களுக்கு மதிப்பளிப்்பாம்

கனடியன் ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல195.26 204.12

யூர�ொ
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல278.29 288.81

ஐப்ொன் டயன்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல2.1570 2.2543

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல185.58 192.47

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல263.51 271.91

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல270.59 281.79

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல249.96 259.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல183.25 192.37

குறித்த
வினல

குறித்த
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 608.26

குவைத் டினொர் 755.13

ஓெொன் ரியொல் 595.66

கட�ொர் ரியொல் 62.81

சவூதி ரியொல் 61.12

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 62.43

நாணய
மாற்று

இலங்கைக்கு பணத்தை அனுப்புவ�ோருக்கு

அ�சியமில்ல என்கிறது மததிய �ஙகி
வ ெ ளி ந ா டு க ளி லி ருந் து 

இலங்கக்குப் பணம் 
அனுப்புவொருக்கு முக்கிய 
அ றி வி ப் வ ப ான ் றை 
இலங்க மத்திய ெஙகி 
ெழஙகியுள்ளது.

அதனபடி இலங்கக்குப் 
பணம் அனுப்புவொருக்கு 
ெழஙகப்பட்ட ஊக்குவிப்பு 
வகாடுப்பனவு இனி ெழஙகப்ப்ட 
மாட்டாது என வதரிவிக்கப்பட -
டுள்ளது.

அத்து்டன, வெலாெணி வீதமா-
னது வெளிநாடடு வெ்லயாட-
களின பணெனுப்பலக்்ளயும் 
ஏற்றுமதி ெருொயக்்ள மாற்றுெ-
த்னயும் தூண்டும் வநாக்கு்டன 
ெழஙகப்பட்ட ஊக்குவிப்பு மட்டத்-
தி்ன வி்டவும் தற்வபாது அதிகரித்-
துள்ளது.

இதற்க்மய, ந்்டமு்றை 
வெலாெணி வீதம், வெளி-

நாடடு வெ்லயாட-
களின வெளிநாடடுச் 
வெலாெணி பணெனுப்-
பலகளின மீதும் ஏற்று -

மதியா்ளரகளின வதறிய 
ெருொய மீதான உயரந்த 

ரூபா வபறுமதியின மீதும் 
உயர ெருமானத்தி்ன ெழஙகுகி-
றைது.

அத்து்டன இந்த மாதம் வெளிநா -
டுகளிலிருந்து கி்்டக்கப்வபறுகினறை 
அந்நிய வெலாெணியும் அதிகரித் -
துள்ளது.

எனவெ இனி ஊக்குவிப்பு 
வகாடுப்பனவு ெழஙகப்ப்ட வெண் -
டியதில்ல எனறை தீரமானம் வமற்-
வகாள்ளப்படடுள்ளதாக சுடடிக்காட-
்டப்படடுள்ளது. 

தமிழக மீனவரது ததாடரான அத்துமீறைல்;

திருச்சி எம்.வக. ஷாகுல 
ஹமீது

தமிழக மீனெரகள 
இலங்க க்டல பகுதியில 
இழு்ெ ப்டகில மீன பிடிப்-
பது வதா்டரபாக முதலெர 
மு.க. ஸ்டாலி்ன ெந்தித்து 
வபெ வநரம் ஒதுக்குமாறு 
இலங்க தமிழ் மீனெரகள 
மனுவொன்றை  அனுப்பியுள்ளனர.

இதுவதா்டரபாக  ராமநாதபுரம் 
மாெட்ட ஆடசியர ெஙகரலால 
குமாெத் மூலம் மனு அளித்துள்ள 
விபரம் ெருமாறு ; யாழ் மாெட்ட 
க்டல வதாழிலா்ளரகள கூடடுறைவு 
ெஙகஙகளின ஒருஙகி்ணப்பு குழு 

த்லெர அனனராஜா, அன-
னலிஙகம் ொரபில தமிழ் 
மீனெரகள கச்ெத்தீவு திரு-
விழாவின வபாது, அ்மச்-
ெர ்டக்்ளஸ வதொனந்தா 
முனனி்லயில வபச்சு -
ொரத்்த ந்டத்தினர.

அப்வபாது, தமிழக மீன-
ெரகள இலங்க க்டல 

பகுதியில இழுெ்ல ப்டகுக்்ள 
்கவிடடு, த்்ட வெயயப்பட்ட 
இரட்்ட மடி, சுருக்கு மடிக்்ள 
பயனபடுத்தாமல மீனபிடித்தால 
அ்த எதிரக்க மாடவ்டாம். இ்த 
உறுதி வெயது ஒப்பந்தத்தில 
்கவயழுத்தி்ட வெண்டும்

உக்ரைன் து்ைமுகம் ரைஷ்ய 
ப்ையினரைால் முற்று்க 

உக்்ரனின து்றைமுக நகர-
மான மரியுவபா்ல ரஷய துருப்பு -
கள வமாத்தமாக முற்று்கயிடடு 

வதா்டர தாக்குத்ல முனவனடுத்து 
ெருெதாக தகெலகள வதரிவிக்-
கினறைன.

இவதவெ்்ள மரியுவபால நகரம் 
வமாத்தமாக சி்தக்கப்படடுள்ள 
நி்லயில, குடியிருப்பு கட்ட்டஙக-
ளில இருந்து இதுெ்ர சில்ர மீடக 
முடியவில்ல என கூறைப்படுகிறைது.

உக்்ரன த்லநக்ர இரண்டு 
நாடகளுக்குள ்கப்பற்றுெதாக க்ள-
மிறைஙகிய ரஷய துருப்புகள 
24 நாடக்ளாக 

ம�ாடியின் இலங்க 
விஜ்யம் மகள்விககுறி!

இந்திய பிரதமர நவரந்-
திர வமாடியின இலங்க 
விஜயம் குறித்து பரெலாக 
தகெலகள வெளியாகியுள-
்ளன. 

ஆனால அந்த விஜயமா-
னது இதுெ்ரயில உறு-
திப்படுத்தப்ப்ட வில்ல 
என வதரிவித்த வ்டலலி 
வெயதிகள,  வெளிவிெகார 
அ்மச்ெர எஸ.வஜயெங-
கர மற்றும் வெயலர ஹரஷ ெரதன 
ஷரிஙலா த்ல்மயிலான உயர -
மட்ட குழு எதிரெரும் 29 ஆம் திகதி  
வெவொயக்கி்ம இலங்கக்கு 
விஜயம் வமற்வகாள்ள உள்ளதாக 
குறிப்பிட்டன.

குறித்த திகதியில 
ஓரிரு தினஙகள முனபின 
ஆனாலும் விஜயம் உறுதிப்-
படுத்தப்படடுள்ளதாகவும் 
அந்த வெயதி மூலஙகள 
வமலும் வதரிவித்தன.

வெளிவிெகார அ்மச்-
ெர எஸ.வஜயெஙகர 
மற்றும் வெயலர ஹரஷ 
ெரதன ஷரிஙலா த்ல-
்மயிலான உயரமட்ட 

குழுவின வகாழும்பு ெரு்க பிர-
தமர வமாடியின விஜயத்திற்கான 
முனவனற்பாடுக்்ள ்மயப்படுத்-
தியதாகவும் கூறைப்படுகிறைது.  எவ-
ொறைாயினும்  5 ஆெது 
பலது்றை வதாழிலநுடபம்

அதமரிக்க இராஜாஙக தினணக்களத்தின்:  

வலாரனஸ வெலெநாயகம்  

அவமரிக்க இராஜாஙகத் தி்ணக்-
க்ளத்தின மூனறு உயரமட்ட அதிகா-
ரிகள இனறு இலங்கக்கு விஜயம் 
வெயயவுள்ளனர.  

அவமரிக்க இராஜாஙகத் தி்ணக்-
க்ளத்தின அரசியல விெகாரஙகளுக்-
கான வெளியுறைவுத்து்றை வெயலா்ளர 
விக்வ்டாரியா நுலண்ட, பாதுகாப்பு 
வகாள்ககளுக்கான து்ணச் 
வெயலா்ளர அமண்்டா வஜ. வ்டாரி, 
வதற்கு மற்றும் மத்திய ஆசிய விெ-
காரஙகளுக்கான உதவிச் வெயலா்ளர 
வ்டானாலட லூ ஆகிய மூெருவம 
இலங்கக்கான விஜயத்்த வமற்-
வகாள்ளவுள்ளனர.   

அவதவெ்்ள அவமரிக்க இரா-
ஜாஙகத் தி்ணக்க்ளத்தின அரசியல 
விெகாரஙகளுக்கான வெளியுறைவுத்-
து்றை வெயலா்ளர விக்வ்டாரியா 
நுலண்ட த்ல்மயிலான தூதுக் 
குழுவொனறு வநற்று முனதினம் 
ெனிக்கிழ்ம பஙக்ளாவதஷ,இந்-
தியா மற்றும் இலங்கக்கான விஜ -
யத்்த ஆரம்பித்துள்ளது.  

இலங்கக்கான விஜயத்தின 
வபாது இெரகள ஜனாதிபதி வகாட-
்டாபய ராஜபக்ஷ,பிரதமர மஹிந்த 
ராஜபக்ெ ஆகிவயாரு்டன விவெ்ட 
கலந்து்ரயா்டலக்்ள வமற்வகாள-
்ளவுள்ளது்டன பலவெறு அரசியல 
தரப்பின்ரயும் ெந்திக்கவுள்ளதாக 
வதரிவிக்கப்படுகிறைது.(ஸ)  

துறைமுக பிரவேச வீதி நிர்மாணப்பணிகள்  
துரிதப்படுததப்பட்டு 2023 இல் பூர்ததி   

இஙகுருகவ்ட ெந்தியிலிருந்து காலி 
முகத்தி்டல து்றைமுகம் ெ்ரயான 
துண்கள வமல நிரமாணிக்கப்படும். 
து்றைமுக பிரவெெ பா்த நிரமாணப்-
பணிக்்ள துரிதப்படுத்தப்படடு 2023 
ஆம் ஆண்டில பூரத்தி வெயயப்படும் என 
ஆளும் தரப்பு பிரதம வகாறை்டா, வநடுஞ் -
ொ்லகள அ்மச்ெர வஜானஸ்டன வபர -
னாண்வ்டா வதரிவித்தார.  

அண்்மயில அ்மச்சின வகடவபார 
கூ்டத்தில ந்்டவபற்றை வகாபுரங-
களின 

த�ா்லககாட்சி நாைகத்தின் எதிரகாலம்   
புதி்ய அத்தி்யா்யம் த�ாைரபில் கவனம்  
வலாரனஸ வெலெநாயகம்  

தரமான சிறைந்த வதா்லக்காடசி 
நா்டகஙகள தயாரிக்கப்படுெ-
தன முக்கியத்துெம் வதா்டரபி-
லும் அவதவபானறு ரசிகரகளுக்கு 
உயரந்த தரமான ரெ்ன்யப் 
வபற்றுக் வகாடுக்கும் வநாக்கிலும் 
மு்றையான வெ்லத்திட்டம் 
ஒன்றை தயாரிப்பது வதா்டரபான 
வபச்சுொரத்்தவயானறு ஊ்டகத்-
து்றை அ்மச்ெர ்ட்ளஸ அழகப்வப-
ருமவுக்கும் வதா்லக்காடசி நா்டக 
தயாரிப்பா்ளரகள வபர்ெக்குமி-
்்டயில ந்்டவபற்றுள்ளது.  

ஊ்டகத்து்றை அ்மச்சின 
வகடவபார கூ்டத்தில ந்்டவபற்-
றுள்ள இந்த வபச்சுொரத்்தயின-
வபாது வதா்லக்காடசி நா்டகஙகள 
வதா்டரபில வதசிய வகாள்க்ய 
உருொக்குதல, வெளிநாடடு 

வதா்லக்காடசி நா்ட-
கஙகள, தி்ரப்ப்டஙகள 
மற்றும் ெரத்தக வி்ளம்-
பரஙகளுக்காக ெரி 
அறைவீடு வெயதல, 2023 
-2032 ஆண்்்ட சிறைந்த 
வதா்லக்காடசி தொப்-
தமாக உருொக்குெதற்-
கான திட்டஙக்்ள தயா-
ரித்தல, வதா்லக்காடசி 
நா்டகத் து்றையின 
வதாழில தன்ம்ய 
பாதுகாத்தல உளளிட்ட வி்டயங-
கள வதா்டரபில இஙகு விரிொக 
கலந்து்ரயா்டப்படடுள்ளது.  

வதசிய தனித்துெத்திற்கு முக்கி-
யத்துெம் ெழஙகி ப்்டப்புக்்ள 
உருொக்குெதன முக்கியத்துெம் 
வதா்டரபில ஊ்டகத்து்றை அ்மச்-
ெரினால வி்டயஙகள முன்ெக்கப்-

பட்டன.  
இ ல ங ் க யின 

வதா்லக்காடசித் து்றை 
நவீன வதாழிலநுடபத்-
து்டன ெரெவதெ மட்டத்-
திற்கு வகாண்டு வெலல 
வெண்டியதன அெசியம் 
வதா்டரபிலும் இஙகு 
கெனம் வெலுத்தப்பட-
டுள்ளது.  

வமற்படி நிகழ்வில 
ஊ்டகத்து்றை அ்மச்-

சின வெயலா்ளர அனுஷ வபலபி்ட, 
வதா்லக்காடசி நா்டக தயாரிப்-
பா்ளரகள வபர்ெயின த்லெர 
ெட்டத்தரணி ்டக்்ளஸ சிறிெர-
தன, அதன வெயலா்ளர நாலன 
வமண்டிஸ உளளிட்ட முக்கியஸதர-
கள பலரும் கலந்து வகாண்்டனர. 
(ஸ)  

சிமரைஷை 
ஊைகவி்யலாளர   

ஆர.நைரைாஜன் 
கால�ானார

சிவரஷ்ட 
ஊ்டகவியலா-
்ளர ஆர .ந்ட-
ராஜன வநற்று 
காலமானார. 
அனனாரின 
இறுதிக்கி-
ரி்ய இனறு 
(21) பி.பகல 4 
மணிக்கு ந்்டவபறும்.  

இரத்தினம் ந்டராஜன,  1958 
இல அக்க்ரப்பற்றில பிறைந்-
தார. 1980 முதல வீரவகெரி 
வபாத்துவில நிருபராக க்ட்ம-
யாற்றினார வதா்டரந்து தினக-
ரன பத்திரி்கயின பனஙகாடு 
நிருபராக க்ட்மயாற்றியது-
்டன சுதந்திர ஊ்டகவியலா்ள-
ராக உதயம், ெலம்புரி, 
தமிழ் மிரர, 

3500 த�ற் த�ான் 
எரிவாயுவுைன் 
கபபல் இன்று 

இலங்க வருகிைது

இனறு நாட்்ட ெந்த்்ட-
யவுள்ள எரிொயு கப்பலுக்கு 
கட்டணத்்த வெலுத்துெதற்கு 
ந்டெடிக்்க எடுக்கப்படடுள-
்ளதாக லிடவரா நிறுெனம் வதரி -
வித்துள்ளது.

குறித்த கப்பல மா்லத்தீவில 
இருந்து இனறு நாட்்ட ெந்த -
்்டயவுள்ளது.

அதில 3,500 வமற்றிக் வதான 
எரிொயு அ்டஙகியுள்ளதாக 
வதரிவிக்கப்படுகிறைது.

க்டந்த 17ஆம் திகதி நாட -
டுக்கு வகாண்டு ெரப்பட்ட 
3,500 வமற்றிக் ்டன 
எரிொயு அ்டஙகிய

அடுத்த தினஙகளுக்கு 
ோடு பூராவும விநிநயாகம

தேடுஞசானலகள் அனமச்சர் நஜான்ஸடன் த்பர்னாணநடா  

ஊககுவிபபு தகாடுபபனவு 
இனி வழஙகபபை �ாட்ைாது

அனமச்சர் டலஸ அழகபத்பரும தனலனமயில் ந்பச்சுவார்த்னத  

2022 ஆம ஆணடுக்கான மகளிர் தின நதசிய நிகழச்சித் ததாடரின் நுவதரலியா மாவட்ட நிகழவு ராஜாஙக அனமச்சர் பியல் நிஷா்நதவின் தனலனமயில் நுவதரலிய தசயலகத்தில் 
ேனடத்பறறைது.  இதன் ந்பாது த்பணகளுக்கு நவனல வாயபபு, சுயததாழில் உதவி, கல்வி மறறும ஊக்கமளிக்கும நோக்கிலான 'திரிய கத்துன்' இதழ தவௌியிடப்பட்டநதாடு 25 த்பண-
களுக்கு தகௌரவமும வழஙகப்பட்டது.இ்நத நிகழவில் அனமச்சர் சி.பி ரத்னாயக்கவும கல்நது தகாணடார்.  

மு�ல்வர ஸைாலி்ன சந்திகக 
விரும்பும் ்யாழ். மீனவரகள்
வேரம் ஒதுக்கிததைருமோறு கைடிதைம் அனுப்பி்�ப்பு தஜயசஙகரின் விஜயம உறுதியானது

மரியுந்பால் ேகரம முறறைாக சினதவு

இரைாஜ�ந்திரை அதிகாரிகள் மூவர  
இன்று இலங்க விஜ்யம்  
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ஹிஜாப் வழக்கில் தீர்ப்புக் கூறிய 
கர்்ாடக உயர்நீதிமன்ற 
தலைலம நீதிபதி ரிதுராஜ் 

அவஸ்தி, நீதிபதிகள் கிருஷ்ா தீக்சித், 
ஜஜ.எம். காஜி ஆகிஜயாருக்கு ெகாலை மிரட்-
டல் விடுக்கப்பட்டலதயடுத்து அவர்களுக்கு 
'Y' பிரிவு பாதுகாப்பு வழஙகப்படவுள்்ளது. 
தமிழகத்தில் ்டநத ஆர்பாட்டத்தின ஜபாது 
மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டதால் இநத 
்டவடிக்லக ஜமறெகாள்்ளப்பட்-
டுள்்ளது. 

கர்்ாடக மாநிைம் உடுப்பி 
பியூ கல்லூரிகளில் ஹிஜாப் 
அணிய தலட விதிக்கப்பட்டிருந-
தது. இதறகு மா்விகள் எதிர்ப்-
புத் ெதரிவித்தனர். ஆனால் தலட 
விைக்கி ெகாள்்ளப்படவில்லை. 
கர்்ாடக அரசும் சீருலட 
முல்றலய கட்டாயமாக்க உத்தர-
விட்டது. 

இதறகிலடஜய ஹிஜாப் 
தலடலய நீக்க ஜவண்டும் எனக் 
கூறி உடுப்பி மாவட்ட கல்லூரி 
மா்விகள் ெபஙகளூரில் 
உள்்ள கர்்ாடக உயர்நீதிமன-
்றத்தில் வழக்குத் ெதாடர்நத-
னர். தலைலம நீதிபதி ரிதுராஜ் 
அவஸ்தி, நீதிபதிகள் கிருஷ் 
தீட்சித், ஜஜ.எம்.காஜி ஆகிஜயார் அடஙகிய 
அமர்வு இவவழக்லக ெபப்ரவரி 10 முதல் 
விசாரிக்கத் ெதாடஙகியது. இநத அமர்வு 
11 ்ாட்கள் விசாரல் ்டத்தியது. ெபப்-
ரவரி 25 இல் விசாரல் முடிவலடநதது. 
இலதயடுத்து தீர்ப்பு திகதி குறிப்பிடாமல் ஒத்-
திலவக்கப்பட்டது. 

 அதன பினனர் மார்ச் 15 இல் தலைலம 
நீதிபதி ரிதுராஜ் அவஸ்தி, நீதிபதிகள் 
கிருஷ் தீட்சித், ஜஜ.எம்.காஜி ஆகிஜயார் 
தீர்ப்பு வழஙகினர். 'ஹிஜாப் எனபது இஸ்-
ைாமிய சட்டத்தில் அத்தியாவசிய விஷ-
யமல்ை' எனக் கூறிய உயர்நீதிமன்றம், 
கல்வி நிறுவனஙகளில் ஹிஜாப் அணிய 
விதிக்கப்பட்ட தலட ெசல்லும் எனக்கூறி கர்-

்ாடக அரசின உத்தரலவ உறுதி ெசயதனர். 
 இநதத் தீர்ப்பால் முஸ்லிம் அலமப்பி-

னர் அதிருப்தி அலடநதனர். 3 ்ாட்களுக்கு 
முனபு கர்்ாடகத்தில் பநத் அறிவித்து 
கலடகல்ள அலடத்து எதிர்ப்பு ெதரிவித்தனர். 
ஜமலும் கல்வி நிறுவனஙகளில் மா்வி-
கள் ஹிஜாப் அணிநது ெசல்ை அனுமதிக்க 

ஜவண்டும் என ஜகாரிக்லக முன-
லவத்தனர். இஜதஜபால் தமிழகம் 
உட்பட பி்ற மாநிைஙகளிலும் ஆர்ப்-
பாட்டஙகள் ்லடெபற்றன. 

 இநநிலையில் தமிழகத்தில் மது-
லரயில் ் டநத ஆர்ப்பாட்டத்தில் கர்-
்ாடக உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகல்ள 
மிரட்டும் வலகயில் ஜபசும் வீடிஜயா 
ெவளியானது. இதுெதாடர்பாக தல்-
ைாக்கு்ளம் உள்பட பை ெபாலிஸ் 
நிலையஙகளில் வழக்குப் பதிவு 

ெசயயப்பட்டுள்்ளது. இதுெதாடர்பாக 2 ஜபர் 
லகது ெசயயப்பட்டுள்்ளனர். ெதாடர்நது 
விசாரல் ்லடெபறறு வருகி்றது.  இந-
நிலையில் வழக்கறிஞர் உமாபதி கர்்ாடக 
உயர்நீதிமன்ற பதிவா்ளருக்கு கடிதம் ஒனறு 
எழுதினார். அதில், "எனக்கு வட்ஸ்அப்பில் 
வீடிஜயா ஒனறு வநதது. அதில் தமிழெமா-

ழியில் ஜபசினார்கள். ஹிஜாப்புக்கு 
தலட விதித்த கர்்ாடக உயர்நீதிமன்ற 
நீதிபதி உள்ளிட்டவர்களுக்கு ெகாலை 
மிரட்டல் விடுக்கும் வலகயில் ஜபசியி-
ருப்பலத கண்டு அதிர்ச்சியலடநஜதன. 

இது மதுலர மாவட்டத்தில் ்டநத கூட்டத்தில் 
ஜபசுவது ஜபால் உள்்ளது. ஜமலும் ஜார்கண்ட் 
உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ெகால்ைப்பட்டலத 
அநத ்பர் குறிப்பிட்டுள்்ளார். அந்பர் ஒரு-
லமயில் ஜபசியதுடன, 'நீதிபதி ்லடப்பயிறசி 
ெசல்லும் இடம் ெதரியும்' எனக் கூறுகி்றார்" 
என ெதரிவித்து இருநதார். 

இதுெதாடர்பாக மறெ்றாரு வழக்கறிஞர் சுதா 
கத்வா ெபஙகளூர் கப்பன பார்க் ெபாலிசில் 
புகார் ெசயதார். அஙகும் ெபாலிசார் 
பல்ஜவறு பிரிவுகளில் வழக்குகள் பதிவு 
ெசயதுள்்ளனர். இதனால் ஹிஜாப் வழக்கில் 
தீர்ப்பு கூறிய நீதிபதிகளுக்கு பாதுகாப்பு அதி-
கரிக்கப்பட்டுள்்ளது. அதனபடி கர்்ாடக உயர்-
நீதிமன்ற தலைலம நீதிபதி உள்பட 3 நீதிபதி-
களுக்கும் 'Y' பிரிவு பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட 
உள்்ளது எனறு கர்்ாடக முதல்வர் பசவ -
ராஜ் ெபாம்லம கூறினார். 

ப�ொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அலமச்-
சர் சரத் வீரஜசகரவுக்கும் 
இனடர்ஜபால் அலமப்-

பின தலைவரான சர்வஜதச ெபாலிஸ் மா 
அதிபர் கைாநிதி அஹமட் ்ாசர் அல்ெரயசிக்-
கும் இலடயிைான சநதிப்பு அண்லமயில் 
துபாயில் இடம்ெபற்றது.

 குற்றஙகள் மறறும் பயஙகரவாதத்லத 
தடுப்பது ெதாடர்பாகவும், சட்ட அமுைாக்-
கத்லத ஜமம்படுத்துவது குறித்தும் இச்சநதிப்-
பின ஜபாது விரிவாகஆராயப்பட்டது.

   2021 ஓகஸ்ட் 15 அனறு தலிபான-
கள் ஆப்கானிஸ்தாலனக் லகப்பறறியதில் 
இருநது இநதியப் ெபருஙகடல் பகுதியில் 

ஜபாலதப்ெபாருள் மறறும் 
ஆயுதக் கடத்தல் அதிகரித்துள்-
்ளதாக ெபாதுமக்கள் பாது-
காப்பு அலமச்சர் சரத்வீரஜசகர 
இச்சநதிப்பின ஜபாது சுட்டிக் 
காட்டினார்.  இது ெதாடர்பாக 
கூட்டு வழி்டத்தல் குழுலவ 
அலமப்பது ெபாருத்தமானது 
என இனடர்ஜபால் அலமப்பின 
தலைவர்  ெடாக்டர் அஹமட் 
்ாசர் அல் லரசி ெதரிவித்துள்-
்ளார்.ஈஸ்டர் தாக்குதலுக்குப் 
பினன ர் அது ெதாடர்பான 
வி சாரல்களுக்கு இைங-
லகக்கு வழஙகிய உதவி 

மறறும் இது ெதாடர்பி-
ைான ஆயலவ ஜமற-
ெகாள்வதறகு லிஜயான 
மறறும் சிஙகப்பூரின 
உள்ளூர் நிறுவனஙகளு-
டன இல்நது இனடர்-
ஜபால் வழஙகிய அர்ப்பணிப்பு மிகுநத ஜசலவ-
களுக்கு ெபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு அலமச்சர் 
சரத் வீரஜசகர ்னறி ெதரிவித்தார்.

   இைஙலக ெபாலிஸாரின இல்ய ்ட-
வடிக்லககல்ள ஜமம்படுத்துதல், பயஙகரவாத 
மறறும் தீவிரவாதஅச்சுறுத்தல்கல்ள கண்ட-
றிதல், சட்டத்லத அமுல்படுத்துவதில் ஒத்து-
லழத்தல் மறறும் இல்ய குற்றஙகல்ளத் 
தடுப்பது குறித்தும் இச்சநதிப்பின ஜபாது 
கைநதுலரயாடப்பட்டது.

  சர்வஜதச ெபாலிஸ் மா்ாடு சிை தினங-
களுக்கு முனனர் துபாயில் ்லடெபற்றலம 

குறிப்பிடத்தக்கது. அம்மா்ாட்டில் பஙஜகறப-
தறகாக ெபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு அலமச்சர் 
சரத் வீரஜசகர துபாய ெசனறிருநதார்.  அம்-
மா்ாட்டுக்கு ெசனறிருநத  ஜபாஜத இனடர்-
ஜபால் அலமப்பின தலை வ ரான சர்வஜதச 
ெபாலிஸ் மா அதிபர் கைாநிதி அஹமட் ்ாசர் 
அல்ெரயசிலய அலமச்சர் சரத் வீரஜசகர் சந-
தித்தலம குறிப்பிடத்தக்கது. 
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உண்மையான நட்புநாடு என்ப்ை
வெளிப்படுத்தியுள்ள இந்தியா

இலங்கை நாலாபுறமும் கைடலால் சூழப்பட் -
டுள்ள தீொகை இருந்ை ப்பாதிலும், இந்தியா-
வின மிகைக் கிட்டிய அயல்நாடாகை அ்மைந்-

திருக்கினறது. இது இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கும் 
இ்டயிலான நட்புறவு ஆரம்்ப கைாலம் முைல் நீடித்து 
ெருெைற்கு ்பக்கை்பலமைாகை அ்மைந்திருக்கினறது. 

 இரு நாடுகைளுக்கும் இ்டயில் சமையம், சமூகைம், கைலா-
சாரம், கைல்வி, வ்பாரு்ளாைாரம் உளளிட்ட அ்னத்து 
து்றகைளிலும் நட்புறவு  நிலவி ெருகினறது. இந்நி-
்லயில் இலங்கையின சமைய, கைலாசார, கைல்வி, உட்-
கைட்ட்மைபபு, வ்பாரு்ளாைார பமைம்்பாட்டுக்கைாகை இந்தியா 
உைவி ஒத்து்ழபபுகை்்ள நல்கி ெருகினறது. 

அதிலும் குறிப்பாகை தீவு நாடான இலங்கை வநருக்-
கைடிகை்்ள எதிரவகைாளளும் ஒவவொரு சந்ைரப்பத்திலும் 
உைவி ஒத்து்ழபபுகை்்ள நல்கை இந்தியா ைெறிய-
தில்்ல. 

 அந்ை ெ்கையில் ைற்ப்பாது இலங்கை வகைாவிட் 19 
வைாற்றின வி்்ளொகைத் பைாற்றம் வ்பற்றுள்ள வ்பாரு-
்ளாைார சொலின வி்்ளொன வநருக்கைடிகைளுக்கு 
முகைம் வகைாடுத்திருக்கினறது. இந்வநருக்கைடிகைளில் 
அந்நிய வசலாெணி ்பற்றாக்கு்ற, எரிவ்பாருள ைட்-
டுப்பாடு என்பன பிரைான இடத்்ைப பிடித்துள்ளன. 
அத்பைாடு ஏ்னய வநருக்கைடிகைளும் நிலெபெ வசய்-
கினறன. இந்வநருக்கைடிகைளின தீவிர நி்ல்யத் 
ைணித்து அெற்்ற வெற்றி வகைாளெைற்கு ஏற்்ப 
்பல்பெறு பெ்லத்திட்டஙகை்்ள அரசாஙகைம் முனவன-
டுத்துள்ளது.

  உலகைமையமைாக்கைலின கீழ் இலங்கை எதிரவகைாண-
டுள்ள இபவ்பாரு்ளாைார வநருக்கைடிகை்்ள ைனித்து 
நினறு ைணிப்பதும், வெற்றி வகைாளெதும் இலகு-
ொன கைாரியமைல்ல. இவொறான பினனணில்ைான 
இலங்கை முகைம் வகைாடுத்துள்ள வ்பாரு்ளாைார 
வநருக்கைடி்யத் ைணிப்பைற்கும் அதிலிருந்து மீட்சி 
வ்பறுெைற்கும் ஏற்்ப, 'அயல் நாடு முைலில்' எனற 
வகைாள்கைத் திட்டத்தின கீழ் உைவி, ஒத்து்ழபபுகை்்ள 
இந்தியா நல்கி ெருகினறது.  

 அந்ை ெ்கையில் இந்தியா கைடந்ை இரணவடாரு 
மைாைஙகைளுக்கு முனனர 900 மில்லியன அவமைரிக்கை 
வடால்ரக் கைடனாகை ெழஙகியது. அதில் 500 மில்-
லியன அவமைரிக்கை வடாலர இந்தியாவின ஏற்றுமைதி 
இறக்குமைதி ெஙகி (எக்ஸிம்) மூலம் ெழஙகைப்பட்டது. 
இந்நாட்டின எரிவ்பாருள ்பற்றாக்கு்ற்யத் ைணிக்கை 
உைவும் பநாக்கிபலபய இக்கைடனுைவி ெழஙகைப்பட்-
டது. 400 மில்லியன அவமைரிக்கை வடாலர அந்நிய 
வசலாெணி வநருக்கைடி்யத் ைணிக்கை உைவும் 
ெ்கையில் ெழஙகைப்பட்டது. இந்நாடு எதிரவகைாளளும் 
்பல வநருக்கைடிகைளுக்கும் அந்நிய வசலாெணிப ்பற்-
றாக்கு்றயும் எரிவ்பாருள ைட்டுப்பாடும்  முக்கிய 
கைாரணிகை்ளாகை வி்ளஙகுகினறன. அைற்பகைற்்ப இக்கைட-
னுைவி ்பயன்படுத்ைப்பட்டுள்ளது. 

 இவொறான நி்லயில் இந்நாடு எதிரவகைாணடுள்ள 
வ்பாரு்ளாைார வநருக்கைடி்ய பமைலும் ைணிக்கை உைவும் 
ெ்கையில் கைடந்ை 17 ஆம் ைகைதி (மைாரச் 2022) ஒரு 
பில்லியன அவமைரிக்கை வடால்ர இந்தியா ெழஙகியுள -
்ளது. இலங்கைக்குத் பை்ெயான உணவு, மைருந்துப 
வ்பாருட்கைள உளளிட்ட அத்தியாெசியப வ்பாருட்கை்்ள 
வகைாளெனவு வசய்ெைற்கு உைவும் ெ்கையில் இக்கைட -
னுைவி ெழஙகைப்பட்டுள்ளது. 

 'இலங்கைக்கு இந்தியா ெழஙகியுள்ள இக்கைடனு -
ைவி்ய 03 ெருட ைெ்ணயில் திருபபிச் வசலுத்ை 
பெணடும். ஆன ப்பாதிலும் இக்கைடனுைவிக்கைாகை 
எவவிை நி்பந்ை்னயும் விதிக்கைப்படவில்்ல' எனறு 
நிதி்மைச்சர ்பசில் ராஜ்பக்ஷ வைரிவித்திருக்கினறார. 

ைமைது அயல் நாடு, நீணட கைால நட்பு நாடு. ைற்ப்பாது 
முகைம் வகைாடுத்திருக்கும் வ்பாரு்ளாைார வநருக்கைடிகை -
ளில் இருந்து  மீட்சி வ்பற உைவுெைற்கைாகைபெ இக்கைட-
னுைவிகை்்ள இந்தியா இலங்கைக்கு ெழஙகியுள்ளன 
என்பது வைளிொகினறது. இக்கைடனுைவியின ஊடாகை 
இலங்கையின உண்மையான நட்புக்கும் பநசத்திற்-
கும் உரிய நாடு என்ப்ை இந்தியா மீணடுவமைாரு 
ைட்ெ உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. 

வகைாவிட் 19 வைாற்றின வி்்ளொகைத் பைாற்றம் 
வ்பற்றுள்ள வ்பாரு்ளாைார வநருக்கைடிகை்்ளத் ைணித்து 
இலங்கை மீட்சி வ்பற உைவும் ெ்கையில் இந்தியாவின 
உைவி ஒத்து்ழபபுகைள அ்மைந்துள்ள ப்பாதிலும், 
எதிரணி்யச் பசரந்ை சிலர ்பல நி்பந்ை்னகைளின 
கீபழபய இக்கைடனுைவிகைள ெழஙகைப்பட்டுள்ளன எனக் 
கூறியுள்ளனர. அெரகை்ளது கூற்றுக்கு நிதிய்மைச்ச-
ரின, 'இக்கைடனுைவிக்கைாகை எவவிை நி்பந்ை்னயும் 
விதிக்கைப்படவில்்ல' எனற அறிவிபப்ப நல்ல ்பதிலா-
கும். 

ைற்ப்பாது நாடும் மைக்கைளும் எதிரவகைாணடுள்ள 
வ்பாரு்ளாைார வநருக்கைடியிலிருந்து வி்ரொகைவும் 
பெகைமைாகைவும் மீட்சி வ்பற பெணடும். அதுபெ மைக்கை-
ளின எதிர்பாரபபும் ஆைஙகைமைாகைவும் உள்ளது. இவ-
ொறான சூழலில் இந்ை வநருக்கைடியிலிருந்து மீட்சி 
வ்பறவென அரசாஙகைம் முனவனடுக்கும் நடெடிக்்கை-
கை்்ளயும் இந்தியா உளளிட்ட நாடுகைள அளிக்கும் 
உைவி ஒத்து்ழபபுகை்்ளத் ைெறானதும் பி்ழயான-
ைமைான கைணவகைாணடு பநாக்குெதும் இந்வநருக்கைடி-
்யத் தீரக்கை ெழிெகுக்கைாது. இை்ன ஒவவொருெ -
ரும் உணரந்து வகைாள்ள பெணடும். 

ஆகைபெ நாடு எதிரவகைாணடுள்ள வ்பாரு்ளாைார 
வநருக்கைடி்யத் ைணித்து அை்ன வெற்றிவகைாள்ள 
பமைற்வகைாள்ளப்படும் முயற்சிகைளுக்கு ஆைரவும் ஒத்து-
்ழபபு நல்குெபை இன்றய பை்ெயாகும்.        

35, டி.ஆர்.விஜயவர்தன மாவத்லத, ெகாழும்பு- - 10

தபால் ெபட்டி இைக்கம் : 834
ெதாலைஜபசி இைக்கம் : 2429429, 2429272, 2429279

ெபக்ஸ் : 2429270, 2429329,  வி்ளம்பர முகாலமயா்ளர் : 2429321

இந்த உலகம், அன்பும் இரககமும் இணைந்த 
கண்ைோட்டம் எனப்படுகின்்ற ப்பரும் அழணகக 
பகோண்டவரகள் இருப்ப்தோல்தோன் ப்பருணை அண்டகி்றது.

 கண்ஜ்ாட்டம் எனனும் கழிெபருங காரிலக
உண்லமயான உண்டிவ வுைகு

குறள் தரும் சிநதனை

மக்கள் நிமமதியா்க வாழவதற்கு தமதுயிரை தியா்கம
செயத ச�ாலிஸாரை நன்றியுடன் நிரைவு கூருவவாம!

158 ஆவது ெபாலிஸ் வீரர்கள் தினம் 
2022 மார்ச் மாதம் 21 ஆம் திக-

தியாகும். கடலமயின ஜபாது உயிரிழநத 
ெபாலிஸ் வீரர்கல்ள ெகௌரவிக்கும் முகமாக 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட இநத நிலனவுதினத்திறகு 
இனறு 42 வருடம் பூர்த்தியாகி்றது. முதைா-
வது ெபாலிஸ் வீரர்கள் தினம் 1981 மார்ச் 
மாதம் 21ஆம் திகதி அனல்றய ெபாலிஸ்மா 
அதிபர் அனா ெசனவிரத்ன தலைலமயில் 
்லடெபற்றது.  

 1866 ெசப்ெடம்பர் 3 ஆம் திகதி இைஙலக 
ெபாலிஸ் அரசியைலமப்பு ரீதியாக நிறுவப்பட்-
டது. ெபாலிஸ் வீரர்களின நிலனவு தினம் 
115 ஆண்டுகளுக்கு பி்றஜக பிரகடனப்படுத்-
தப்பட்டது. நிலனவு தினம் பிரகடனப்படுத்தப்-
பட்ட ஜவல்ளயில் ெபாலிஸ் அதிகாரிகள் 128 
ஜபர்ளவில் தமது கடலமயின ஜபாது ்ாட்டுக்-
காக உயிர்த் தியாகம் ெசயதிருநதார்கள்.  

 ெபாலிஸ் நிலனவு தினம் ெகாண்டா-
டுவதறகு சி்றப்பான ்ாள் என மார்ச் 21 
ஆம் திகதிஜய எனபலத ஓயவுெபற்ற பிரதி 

ெபாலிஸ் மா அதிபர் திைக் இநதமல்ெகாட 
ெதரிவித்திருநதார். கடலமயில் இருக்கும் 
ஜபாஜத உயிர் நீத்த ெபாலிஸ் அதிகாரிகள் 
ெதாடர்பான தகவல்கல்ள ஆராயும் ஜபாது 
கண்டி_-ெகாழும்பு பாலதயில் மாவனல்லை 
ெபாலிஸ் பிரிவில் அலமக்கப்பட்டுள்்ள 
நிலனவுத் தூபி மிகவும் முக்கியமானதாகும்.   

 இநத நிலனவுத் தூபி அப்ஜபாலதய 
ஜககாலை பிரஜதசத்திறகு ெபாறுப்பாகவி-

ருநத ஈ.ஆர்.ஜசானடர்ஸ் எனனும் அரசாஙக 
அதிபரால் காைஞ் ெசன்ற சஹான எனனும் 
ெபாலிஸ் காண்ஸ்டபில்ள நிலனவுபடுத்தும் 
முகமாகஜவ அலமக்கப்பட்டது. அவர் 1864 
ஆம் ஆண்டு மார்ச் 21ஆம் திகதி உத்துவங-
கநத சரதியலை லகது ெசயய முறபடும் 
ஜவல்ளயில், சரதியலின சகாவான மம்மஜை 
மரிக்காரால் ெகால்ைப்பட்டார். இதுஜவ 
பூர் அதிகாரம் உலடய ெபாலிஸ் அதிகாரி 

ஒருவர் கடலமயில் ஈடுபட்டிருக்கும் 
ஜவல்ளயில் மர்ம் அலடநத முத-
ைாவது சம்பவம் என ெபாலிஸ் வர-
ைாறறில் குறிப்பிடப்பட்டுள்்ளது.   

 குற்றஙகள், ஜபாலதப்ெபாருள், 
வாகன விபத்துக்கள், சமூக துர் -்
டத்லதகல்ள கட்டுப்படுத்தல், சட்டம் 
அலமதிலய நிலை்ாட்டுதல் என-
ெ்றல்ைாம் தமது உயிலர பை சந-
தர்ப்பஙகளில் ஜபாலிஸ் அதிகாரி-
கள் தியாகம் ெசயதுள்்ளார்கள்.   

 1971 ஏப்ரல் கி்ளர்ச்சியின 
ஜபாது 35 ஜபாலிஸ் அதிகாரிகள் 
்ாடு பூராவும் உள்்ள ெபாலிஸ் 
நிலையஙகள் தாக்கப்பட்ட ஜபாது 
இ்றநதுள்்ளார்கள். ஆனால் 1977 
ெபப்ரவரி 14 ஆம் திகதி காஙஜக-

சனதுல்றயில் ெபாலிஸ் சார்ஜனட் கரு்ாநிதி 
ெகாலையானது ் ாட்டில் பயஙகரவாத ் டவடிக்-
லககளின ஆரம்பமாகும்.  

(08ஆம் பக்கம் பார்க்க)

'ஒற்றுரமக்காை ஒரு மில்லியன் மைங்கள் நடுர்க'   
AFC நிறுவைத்துககு நிரைவ�றாை நிதி விருது  
இைஙலகயின பலழலமயான நிதி 

நிறுவனமான Alliance Finance 
Co. PLC, (AFC), மறறுெமாரு சர்வ-

ஜதச விருது வழஙகி ெகௌரவிக்கப்பட்டுள்்ளது. 
இநத முக்கியமான விருலத AFC ெவல்வ-
தறகு 'ஒறறுலமக்கான ஒரு மில்லியன மரங-
கள்' திட்டம் உதவியுள்்ளது.   

 Karlsruhe Sustainable Finance Awards 
2021 (நிலைஜப்றான நிதி விருதுகள்) நிலை-
ஜப்றான வ்ளர்ச்சிக்கான ஐஜராப்பிய அலமப்-
பினால் (EOSD) ்டத்தப்படுகி்றது. இது உை-
க்ளாவிய ரீதியில் நிலைஜப்றான தனலம 
பிரிவில் சாதகமான தாக்கத்லத ஏறபடுத்தும் 
திட்டஙகளுக்கு விருதுகல்ள வழஙகுகி்றது.   

 2018ஆம் ஆண்டு AFC இனால் ஆரம்-
பிக்கப்பட்ட 'ஒறறுலமக்கான ஒரு மில்லியன 
மரஙகள்' திட்டம், 2024ஆம் ஆண்ட்ளவில் 
இைஙலக முழுவதும் ஒரு மில்லியன மரங-
கல்ள ்டுவலத இைக்காகக் ெகாண்டுள்்ளது. 
இநதத் திட்டமானது, 2030ஆம் ஆண்ட்ளவில் 
இைஙலகயின காடுகளின பரப்ப்ளலவ 32% 

ஆக அதிகரிக்க ஜவண்டும் 
எனும் இைஙலகயின மீ்ளக் 
காடாக்குதல் சவாலுக்கும் பங-
களிப்புச் ெசயகி்றது. ஒரு மில்-
லியன மரம் ்டும் இைக்லகக் 
ெகாண்டுள்்ள இநத ஜதசிய 
திட்டத்திறகு AFC குறிப்பிடும்-
படியான அதன பஙகளிப்லப 
வழஙகும். இநதத் திட்டத்தின 
கீழ, வீதி அபிவிருத்தி அதிகார-
சலப (RDA), ையனஸ் கி்ளப், 
இைஙலகயின முப்பலடகள், 
பல்ஜவறு பல்கலைக்கழகங-
கள், பாடசாலைகள், மதவ்ளா-
கஙகள், மா்கர சலபகள், ்கரசலபகளுடன 
இல்நது 360,000 மரஙகல்ள AFC 
்டுலக ெசயதுள்்ளது.   

 அலனத்து ெ்டுஞ்சாலைகள், வீதி வலை-
யலமப்புகள், நுலரச்ஜசாலை மினஉறபத்தி 
நிலையம், பாடசாலைகள், குறிப்பாக வழி-
பாட்டுத் தைஙகளில் இநத மரஙகள் பரவைாக 

்டப்பட்டுள்்ளன. இநதத் திட்டமானது அதன 
பஙகுதாரர்களுக்கு பை சமூக ரீதியான ்ன-
லமகல்ள உருவாக்கியுள்்ளது. அதில் ஒனறு 
2030ஆம் ஆண்ட்ளவில் சூழலிலுள்்ள 
120,000 ெமட்ரிக் ெதான காபனீெராட்-
லசட்லட குல்றப்பதாகும். இநதத் திட்டத்திற-
கான பிரதான தாவர விநிஜயாகஸ்தர், சமூக 

ெதாழில்முலனஜவாரான ஜயநத பாைசிஙக 
ஆவார். அவர் தனித்துவமான 'Ath Pavura' 
எனும் சமூக வணிக த்ளத்தின மூைம் உரு-
வானவராவார். அதில் AFC நிறுவனமும் ஒரு 
ஸ்தாபக பஙகா்ளராக உள்்ளது.   

 ஜயநத பாைசிஙகவின அலமப்பான 'துரு 
வியன' ஏறகனஜவ ்டுலக ெசயயப்பட்டு 
வ்ளர்க்கப்பட்ட ெசடிகல்ள மறெ்றாரு இடத்-
தில் ்டுவதறகாக வழஙகி வருகி்றது. இதன 
மூைம் தாவரஙகள் உயிர் வாழவதறகான 
சி்றநத வாயப்பு ஏறபடுத்தப்படுகி்றது. ஜமறபடி 
அலனத்துத் திட்டஙகளுக்கும் துரு வியனலவ 
எமது பிரதான விநிஜயாகஸ்தராக ஆக்கியுள்-
்ளதன மூைம், இநத சமூக அக்கல்ற ெகாண்ட 
நிறுவனத்தின வ்ளர்ச்சிக்கு AFC உதவுவ-
ஜதாடு அதன ஊழியர்களுக்கு வாழவாதார 
ஆதரலவயும் வழஙகுகின்றது. இநதத் திட்-
டத்தின வில்ளவானது, ஐ.்ா. வின நிலை-
ஜப்றான வ்ளர்ச்சி ெதாடர்பான பல்ஜவறு 
இைக்குகல்ள பூர்த்தி ெசயவதில் ஜ்ரடியாகப் 
பஙகளிக்கி்றது   
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றிசாத் ஏ காதர்
(ஒலுவில் மத்திய விஜசட நிருபர்)

ெபாலிஸ் ஊடகப் பிரிவு,  
ெபாலிஸ் தலைலமயகம்.  

 தமிழில்: வீ.ஆர்.வயைட்

ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ஷஃபான பில்ற 17
பிைவ வருடம்  பஙகுனி மாதம் 07ம் ்ாள்        திஙகட்கிழலம

இன்டரவ�ால் தரைவருடன்
அரமசெர ெைத் வீைவெ்கை ெந்திப்பு

ப�ொலை மிரட்டலையடுத்து 
முனபனெச்சரிக்ல� ந்டவடிக்ல�

குற்றஙகள் மறறும் பயஙகரவாதத்லத
தடுப்பது ெதாடர்பாகவும்,
சட்ட அமுைாக்கத்லத ஜமம்படுத்துவது
குறித்தும் விரிவாக ஆராயவு  

்கரநாட்கா ஹிஜாப் வழககில் 
தீரப்�ளித்த நீதி�தி்களுககு
விவெட 'Y' பிரிவு �ாது்காப்பு 

158 வது ெபாலிஸ் வீரர்கள் 
நிலனவுதினம் இனறு அனுஷடிப்பு 
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 Samsung தனது பிரத்திய�ோகமோன 
ஊடகநிகழ்வோன்றில் இலங்கயில் -
அதன்மிகவும் பிரீமி�ம் ஸமோர்ட் ்க�-
டகக ்தோ்லயேசி�ோன Galaxy S22 
series க்ை அறிமுகம் ்ெயதது.

Galaxy S22 ultra 5G ஆனது Note 
seriesஇன் நிகரற்ற ெகதி மறறும் 
iconic S-Pen உடன் pro-grade camera 
மறறும் S ்தோடரின்்ெ�ல்தி்றனுடன் 
இ்ைந்து premium smartphoneகளுக -
கோபுதி�தரநி்ல்� அ்மத்திருக -
கி்றது.இதன்நி்ல�ோன உைர்வு 
பூர்வமோன வடிவ்மப்பு குறிப்பி -
டத்தககதுடன் dynamic camera with 
intelligent image processing ஒவ்வோரு 
தருைத்்தயும் மிகச்சி்றந்ததோககுகி்றது.

இலங்கககோனSamsungஇன்முகோ -
்மத்துவப்ேணிப்ேோைர் Kevin SungSU 
YOU கருத்து ்தரிவிக்கயில்,“Galaxy 
S22 ் தோடரின் அறிமுகத்துடன் புத்தோகக -
மோன விதிக்ைமீண்டும் எழுதுவதுடன் 
Smartphoneஎன்ன்ெய�முடியும் என் -
ேதறகோன புதி�வரம்புக்ை அ்மக -
கிய்றோம். முதல்மு்்ற�ோக Galaxy S22 
ultra 5G ஆனதுசி்றந்தGalaxy Note 
மறறும் S ்தோடர்க்ை ஒன்றி்ைககி -

்றது.Galaxy S22 ultra 5G S-Pen உடன்வ -
ருகி்றது. யமம்ேட்டNightography தி்றன் -
களமறறும் ஒருநோளுககு யமல்நீடிககும் 
battery ஆயு்ைக ்கோண்டிருப்ேதோல் 
அதுமிகவும் ெகதிவோயந்த ultra ெோதன -
மோக உளைது.Galaxy S22 ்தோடர்சி -
்றந்த உளைடககஙக்ைஉருவோககுவ -
தறகோக வடிவ்மககப்ேட்டுளைதுடன் 
யமம்ேட்ட video ேதிவு்ெயதல் editing 
மறறும் share தி்றன்க்ைக ்கோண்டுள -
ைதோல் அன்்றோட நோட்க்ை சி்றப்ேோககுகி -
்றது”எனககூறினோர்.

இலங்கயின் மோ்ேரும் 
கல்விக கண்கோட்சியும் யவ்ல -
வோயப்புக கண்கோட்சியுமோன 
EDEX Expo, ்கோவிட் ்தோறறு 
கோரைமோக ஏறேட்ட இ்டயவ -
்ைககுப் பின்னர் புதி� மறறும் 
ெமகோல வடிவில் கலப்பு கண் -
கோட்சி�ோக (Hybrid Expo) எதிர் -
வரும்  26, 27ஆம் திகதிகளில் 
்கோழும்பு 7இல் அ்மந்துளை 
Royal Mas அரஙகில் ந்ட்ே்ற -

வுளைதுடன் ்மயநிகர் எகஸ -
யேோவோக (Virtual Expo) இடம்்ே -
்றவுளைது.

கண்கோட்சியின் ஆரம்ே நிகழ -
வில் பிரதம அதிதி�ோக யதசி� 
கல்வி நிறுவகத்தின் (NIE) ேணிப் -
ேோைர் நோ�கம் கலோநிதி சுனில் 
ஜ�ந்த நவரத்ன கலந்து சி்றப்பிக -
கவுளைோர்.

18ஆவது தட்வ�ோக ந்ட -
்ே்றவுளை EDEX Hybrid Expo 

2022  கண்கோட்சி�ோனது அண் -
்மககோல ்தோழில்நுட்ேத்்த 
உளைடககி, யநரம் மறறும் ந்ட -
மு்்றயில் உளை ெமூக யத்வ -
களுகயகறே நடத்தப்ேடுகி்றது. 
அதி நவீன ்தோழில்நுட்ேத்்தப் 
ே�ன்ேடுத்தி ந்ட்ேறும் இந்நி -
கழவோனது மோைவர்கள தஙகள 
வீடுகளில் வெதி�ோகவும் ேோது -
கோப்ேோகவும் இருந்தவோறு அவர் -
களின் கல்வி மறறும் ்தோழில் 

்தரிவுக்ை ஆரோயும் எதிர்கோல 
அனுேவத்்த வழஙகும் என 
்தரிவிககப்ேட்டுளைது. EDEX 
Nenapahana மறறும் EDEX 
Sithuwam பிரிவின் கீழ ்தோழில் -
வோயப்புக கண்கோட்சி, ்தோழில் -
து்்றகள, ்தோழில் மு்னயவோர் 
வல�ம், ெமூகம் ெோர்ந்த திட்டஙக -
ளும் இககண்கோட்சியில் வழ்ம -
யேோன்று இடம்்ே்றவுளைது.  

 அண்்மயில் இடம்்ேற்ற 'CMA 
Excellence in Integrated Reporting 
Awards 2021' விருது விழோவில் 
பிைோட்டினம் விரு்த DIMO ்வன்-
றுளைது. இந்நிகழவில் ்மோத்த-
மோக 4 விருதுக்ை DIMO ்ேறறுக 
்கோண்டது. ஏழு ஆண்டுகைோக 
ஒருஙகி்ைந்த அறிக்கயிடலில் 
்தோடர்ந்து சி்றந்து விைஙகும் நிறு-
வனஙக்ை அஙகீகரிப்ேதறகோக 
இவவோண்டு பிைோட்டினம் விருது 
அறிமுகப்ேடுத்தப்ேட்டது. அந்த 
வ்கயில் இவவிருதி்னப் ் ேறும் 
இலங்கயின் முதலோவது நிறுவன-
மோக DIMO தனது ்ே�்ர நி்லநோட்டி-
யுளைது.

‘Best Integrated Report - Diversified 
Holdings Sector’ (சி்றந்த ஒருஙகி்ைந்த 
அறிக்க - ேன்முகப்ேடுத்தப்ேட்ட து்்ற) 
இறகோன தஙக விரு்தயும் DIMO ்வறறி 
்கோண்டது. அதன் ்வறறிப் ே�ைத்தில், 

‘Best Concise Integrated Report’ (சி்றந்த 
சுருககமோன ஒருஙகி்ைந்த அறிக்க) 
எனும் விரு்தயும் DIMO ்வன்்றதுடன், 
இலங்கயின் ‘Five Excellent Integrated 
Reports’ (ஐந்து சி்றந்த ஒருஙகி்ைந்த 
அறிக்ககள) மத்தியில் அஙகீகரோத்்த 
்ேறறுக ்கோண்டது. 

La.Perfumerie.lk  அதன் ஏழு 
புதிய வாசமை திரவியங்கமை 
மீண்டும்  அறிமு்கம்்படுத்தும் நி்கழ்வு      
Gourmet Boutique இல்லத்தில 
நமைப்பற்றை . இநத நி்கழ்வில  
முன்ைாள் இ்லஙம்க கிரிகப்கட்  
வீரர்்கைாை   அரவிநத டி சிலவா, 
குமார  தர்மசசை மறறும் பதற்காசிய 
பதாழிலநுட்்பங்களின் ்பணிப்பாைர் 
பசராஸ் ்கமர்தீன் ஆகிசயார்  அதி-
தி்கைா்கக   ்க்லநது ப்காண்ைார்்கள் 
La.Perfumerie.lk இன் பிணிப்பாைர்-
்கள்  ஷி்பான் நஜிமுதீன், அர்்ாத் 
அன்வர் மறறும் நி்காஷ் ்பரீஸ் 
ஆகிசயார் வாசமை திரவியங்கமை  
அறிமு்கம்பசய்துமவத்தைர்.  

(ருமைக  ்பாரூக)

இலங்கையின் மாபெரும் 
கைல்விக் கைணகைாட்சி

EDEX 
Hybrid Expo 

2022

2021 இல பதாைர்நது ஆதிக்கம் பசலுத்தும் DIMO

MA Excellence ஒருங்கிணைந்த 
அறிகணகையிடல் விருதுகைள்

Samsung இலங்ணகையில்
அறிமுகைப்படுத்தும் Galaxy S22 த்தொடர்

இலங்கயின் ்ேறய்றோ்ர இன்ஸடோ -
கிரோம்(Instagram) இலுளை அம்ெஙகள -
்தோடர்ேோக அறிவூட்டிடும் ்ேோருட்டும் 
இ்ைஞர்களுககு யநர்ம்்ற�ோனதும் ேோது -
கோப்ேோனதுமோன தைத்தி்ன உருவோககிக 
்கோடுத்திடும் ்ேோருட்டும் Meta புதி� 
இன்ஸடோகிரோம் வழிகோட்டியி்ன அறிமு -
கப்ேடுத்தியுளைது. இந்தவழிகோட்டி�ோனது 
தகவல் மறறும் ்தோடர்ேோடல் ்தோழில் 
நுட்ேநிறுவனம் (ICTA), யதசி� இ்ைஞர் 
யெ்வகள மன்்றம் (NYSC), ெர்யவோத� 
ஃபியூஷன், ஹிதவதி மறறும் சிறுவர் ேோது -
கோப்புஅணி ஆகிய�ோருடன் கூட்டி்ைந்யத 
உருவோககப்ேட்டது.  

UNDP இறகுஇைஙக 4.6 மில்லி�னுக -
கும் அதிகமோன இைம்ேருவத்தினர் இலங -
்கயில் உளைனர். இதுநோட்டின் ெனத் -
்தோ்கயில் கோல்வோசி ேஙகினர் ஆகும். 
இன்ஸடோகிரோம் மூலம்அவர்கள தஙக்ை 
்வளிப்ேடுத்தவும், தமது ஆர்வஙக்ையும் 
நோட்டஙக்ையும் ேகிர்ந்து்கோளளும் யவறு-
ேட்ட ெமூகஙகளுடன்்தோடர்பு ்கோளை -
வும் உதவுவதனோல் உலகம் முழுவதுமுளை 

இ்ைஞர்களின்மத்தியில் புகழ்ேறறுள-
ைது.  

“ேதின் வ�தினர் தஙகைது சு�தன்்ம்�-
்வளிப்ேடுத்தவும், அவர்கைது வோழவி்ன 
ேோதிககும் உண்்ம�ோன பிரச்சி்னக்ை 
ேகிர்ந்து்கோளைவும் Instagram ஒருேோ-
துகோப்ேோன மறறும் ஆதரவு வழஙகிடும் 
இடமோக இருகக யவண்டும் என நோம் விரும்-
புகிய்றோம்.” என Metaவின் APAC இலுளை 
Instagram ்கோள்கத் திட்ட முகோ்ம�ோை-
ரோன டோரோ யேடி ்தரிவித்தோர்.   

பெற்றாருக்கைாகை Meta இன்்ஸ்ாகிராம் வழிகைாட்டி  

எெட்்லன் லீசிங கம்ேனிலிமிடட் நிறுவ-
னம் வடேகுதியில் தனது்ெ�றேோடுக்ை-
யமலும் விஸதரிககும் மு�றசியின் ஓர் அங -
கமோக அண்்மயில் ேல்யவறு திட்டஙக்ை 
அண்்மயில் அறிமுகப்ேடுத்தி�து. 

யடவிட் பீரிஸ குழுமநிறுவனத்தின் நிதிச் 
யெ்வ நிறுவனமோன எெட்்லன் நிதிவழங-
குதல் மறறும் வெதி கு்்றந்த ்ேோருைோதோர -
வகுப்பினர்,சிறி�மறறும் நடுத்தர்தோழில் 
மு்னயவோருககு நிதியுதவி வழஙகுதல் 
யேோன்்றவற்றோல் நன்மதிப்்ேப் ்ேறறிருப் -
ேதுடன், தனதுவர்த்தக நோமத்்தயும் கட்டி -
்�ழுப்பியுளைது. �ோழப்ேோை மோவட்டத் -
தில் முன்்னடுககப்ேடும் இந்தமு�றசிகள 
வடமோகோைம் அஙகுளைமககளின் வோழ-
வோதோரத்்தஉ�ர்த்திக ்கோளவதறகும், 

அம்மோகோைத்தின் ்ேோருைோதோரம் புத்துயிர் 
்ேறுவதறகும் வழிவகுககும் எனஅவர்கள 
நம்புகி்றோர்கள.  

யடவிட் யமோட்டோர் கம்ேனி (பி்்றவட்) 
லிமிடட் நிறுவனத்தின் நீண்டகோலமுகவரோ-
கச் ்ெ�றேட்டுவரும் �ோழப்ேோைம்,சுண்-
ைோகம் சி.யக.யமோட்டர்ஸ, குழுமத்தின் 
நிகழச்சிநிரல் மறறும் ஒருஙகி்ைப்புககு 
அ்ம� எெட்்லன் லீசிங கம்ேனிலிமி-
டட் நிறுவனத்்தப் பிரதிநிதித்துவப்ேடுத்தி 
வணிக மறறும் நிதியெகரிப்பு நி்ல�மோக நி�-
மிககப்ேட்டுளைது�ோழப்ேோைம் ்ேோலிஸ 
த்ல்ம�கத்தில் ந்ட்ேற்ற்ெ�லமர்வில் 
�ோழப்ேோை்ேோலிஸ பிரி்வச் யெர்ந்த 16 
்ேோலிஸ நி்ல�ஙக்ைச் யெர்ந்தயேோககுவரத்-
துப் ் ேோலிஸோர் ேஙயகறறுளைனர்.  

வ்ெகுதியின் பொருளாதாரம் மறறும் மக்கை்ள 
உயர்ததவிருக்கும் எசட்்லன் லீசிங  

பசலிஙச்கா ம்லஃப இ்லஙம்கயின் வஙகி, நிதி சசமவ்கள், 
்காபபுறுதி பிரிவு்களில ்பணியாறறுவதறகு மி்கச்சி்றநத 10 
இைங்களில ஒன்்றா்க  பதாழில ்பணியிைங்கள் ்க்லாசாரம் 
்பறறிய விையத்தில உ்ல்க அஙகீ்காரம் ப்பற்ற அமமப்பாை 
Great Place to Work, My ஆல பதரிவு பசய்யப்பட்டுள்ைது. 
பசலிஙச்கா ம்லஃப நிம்றசவறறு ்பணிப்பாைர் மனித வை 
மறறும் ்பயிறசிப பிரிவின்  தம்லமம நிர்வாகி  பைவான் 
கூசர (மத்தி) மறறும் பசலிஙச்கா ம்லஃப பிரதிநிதி்கைாை 
(இைது பு்றமிருநது) ப்பாது மு்காமமயாைர் - நிர்வா்கம் திரு.
ஜ்கத் அ்பயரத்ை, உதவிப ப்பாது மு்காமமயாைர் - மனித 
வைம் திரு. சுதர்்ை ஜயதி்லக்க, ப்பாது மு்காமமயாைர் - சந-
மதப்படுத்தல திரு சமித்த சேமச்சநதிர மறறும் சிசரஷ்ை 
உதவிப ப்பாது மு்காமமயாைர் - மு்கவராண்மம நிர்வா-
்கம் திரு. ர். யு. சுரவீர ஆகிசயார் ' Great Place to Work' My 
இைால வழங்கப்பட்ை விருசதாடு ்காணப்படுகின்்றைர்.
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வடக்கிற்கு விஜயம் மமற்்்காணட பிர-
தமர் மஹிநத ராஜபக் ஷ வரலாற்-

றுச் சிறப்புமிக்்க நயினாதீவு ரஜமஹா 
வி்காமரயில்  நமட்பற்ற  சமய நி்கழ்-
வில் ்கலநது ்்காணடார். யாழ்ப்பாணம் 
நாவற்குளி சமித்தி சுமண வி்காமரயில் 
புதிதா்க நிர்மாணிக்்கப்பட்ட பிக்குமார் தங-
குமிடக் ்கட்டிடமும் பிரதமரினால் திறந-
துமவக்்கப்பட்டது. யாழ்ப்பாணம் ஸ்ரீ 
நா்கவி்காமர சர்வமதச ்பௌத்த மத்திநி -
மலயம் மற்றும்  ஸ்ரீ நா்கவி்காமர சர்வ-
மதச ்பௌத்த நிமலயம் எனபவற்றுக்கும் 
்சனற பிரதமர்  சமய வழிபாடு்களில் 
ஈடுபட்டமதாடு  இபிரமதசத்தில் குமறநத 
வருமானம் ்பறும் குடும்பங்கமைச் 

மசர்நத 50 பாடசாமல மாணவர்்களுக்கு 
பாடசாமல உப்கரணங்கமை வழஙகி 
மவத்தார்.யாழ் நயினாதீவு ஸ்ரீநா்கபூ-
ஷணி அம்மன ஆலயம் மற்றும்  மாவிட்-
டபுரம் ்கநதசுவாமி ம்காவிலுக்கு ்சனறு 
சமய வழிபாடு்களில் ஈடுபட்டார். மாவிட்டபு-
ரம் ்கநதசுவாமி ம்காவிலின பிரதம குருக்-
்கள், ரட்னசபாபதி குருக்்கள் தமலமமயில் 
விமசட பூமஜ வழிபாடு்கள் இடம்்பற்றன. 

்காஙம்கசனதுமற சீ்மநது ்தாழிற்-
சாமலக்கும்  விஜயம் மமற்்்காணடார்.
யாழ்ப்பாணம், மட்டுவிலில் நிர்மாணிக்்கப்-
பட்ட யாழ்ப்பாணம் விமசட  ்பாருைாதார 
மத்தியநிமலயம் பிரதமரினால் மநற்று 
(20) திறநது மவக்்கப்பட்டது.

பிரதமர் மஹிநத ராஜபக் ஷவின் வடக்கு விஜயம்

தினகரன் பத்திரிககயின் 
90 ஆம் ஆண்டு பிறந்-
ததினத்கத முன்னிட்டு 

ககொழும்பு முகத்துவொரம் மிஸப 
கெப மிஷனரி  ஆலயத்தில் நேற் -
றுககொகல  விநேட பிரொரத்தகன 
நிகழ்வு  ேகடகபற்றது. முகத்து -
வொரம் மிஸப கெப மிஷனரி  ஆல -
யத்தின் தகலகைப் நபொதகரொன 
வணககத்துககுரிய கெயம் ேொரங் -
கபொணி அவரகள் தகலகையில் 
நைற்படி பிரொரத்தகன நிகழ்வு 
ேகடகபற்றது. 

  தினகரன் பத்திரிககயின் 90 
ஆண்டு கொல கவற்றிப் பயணத் -
துககொக இந்நிகழ்வில் பொரொட்டுத் 
கதரிவிககப்பட்டதுடன், தினகர -
னின் பணி கைன்நைலும் ஓங்க 
நவண்டுகைன்று அங்கு வொழ்த் -
தும் கதரிவிககப்பட்டது. தின -
கரனுககும் அதன் ஊழியரக -
ளுககும் ஆசி நவண்டி அங்கு 
பிரொரத்தகன ேடத்தப்பட்டது -
டன், தினகரனுககொன விநேட 
விருது ஒன்றும் வழங்கி கவக -
கப்பட்டது.

 தினகரனுககொன பொரொட்டு 
நிகழ்வில் தினகரன் ேொளிதழ் 
ைற்றும் வொரைஞேரி ஆகியவற் -
றின் பிரதை ஆசிரியர நத. கேந் -
தில்நவலவர பிரதை அதிதியொகக 

கலந்து ககொண்டு விருகதப் 
கபற்றுக ககொண்டொர. தினகரனுக-
கொன விருகத பிரதை ஆசிரியர 
கேந்தில்நவலவரிடம் தகலகைப் 
நபொதகர வண. கெயம் ேொரங்க-
பொணி அவரகள் வழங்கி கவத்தொர.

 நேற்கறய விநேட நிகழ்கவ 
இலங்கக கதொழிலொளர கொங்கிர -
ஸின் சிநரஷட ஊடக இகணப்பொள-
ரொன நதவதொஸ ேவரிமுத்து ஏற்பொடு 
கேய்திருந்தொர. முகத்துவொரம் மிஸப 
கெப மிஷனரி  ஆலயத்தின் விசுவொ-
சிகள் கபருைளவொநனொர நேற்கறய 
நிகழ்வில் பங்நகற்றிருந்தகை குறிப் -
பிடத்தககது.

(படங்கள்: எம்.ேஸொர)

தினகரனின் 90 ஆண்டு கால ஊடகபபணி மமன்்மலும் சிறபபடடவதற்கு 
ஆசி ்வண்டி முகத்துவாரம் மிஸப மஜப மிஷனரி  ஆலயத்தில் பிரார்த்தடன 



(ஹற்றன் சுழற்� �ருபர்)

பால்�ைல சமத்துவத்ைத உறு� 
ெசய்ேவாம் என்ற ெதா�ப்ெபாரு-
�ன் �ழ் மைலயக மக்கள் முன்ன�-
�ன் மக�ர் �ன �ழா ேநற்று காைல 
பதுைள தபாற் ேகட்ேபார் கூடத்�ல் 
ெவகு �மர்ைசயாக இடம்ெபற்றது.

மைலயக மக்கள் முன்ன��ன் 
ெசயலாளர் எஸ்.�ஜயசந்�ர�ன் 
ேமற்பார்ைவ�ன் �ழ் மைலயக 
மக்கள் முன்ன� மற்றும் மைலயக 
மக�ர் முன்ன� ஆ�யன 
இைணந்து ஏற்பாடு ெசய்த இந்த 
�ழா மைலயக மக்கள் முன்ன-
��ன் தைலவரும், நுவெர�யா 
மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்�னரு-
மான ேவலுசா� இராதா�ருஷ்ணன் 
தைலைம�ல் நைடெபற்றது.

கு�த்த �ழா�ல் ஆரம்ப உைரைய 
அம்பகமுவ �ரேதச சைப�ன் உறுப்-
�னரும், மைலயக மக�ர் முன்ன�-
�ன் �ர� தைல�யுமான �ரும�. 
சுவர்ணலதா ஆற்�யேதாடு, �றப்பு அ��-
களாக கலந்து ெகாண்ட ேபராெத�ய பல்-
கைலக்கழகத்�ன் முன்னாள் உத� ��வு-

ைரயாளர் ெசல்�. குமாரசா� தயாள�, 
�ேரஷ்ட ��வுைரயாளரும், �ரபல எழுத்-
தாளருமான �ரும�.ரா� �தரன் ஆ�ேயார் 
�றப்பு ெசாற்ெபா�வு ஆற்�னார்கள். கட்-

��ன் �� ெசயலாளர் புஷ்பா �ஷ்வநா-
தன், கட்��ன் ேத�ய அைமப்பாளரும், 
முன்னாள் மத்�ய மாகாண சைப உறுப்�ன-
ருமான ஆர்.ராஜாராம் மற்றும் கட்��ன் �ர-

முகர்கள் என பலரும் கலந்து ெகாண்டனர்.  
கு�த்த �கழ்�ன் ேபாது மக�ரது கைல 
�கழ்ச்�களும் இடம்ெபற்றேதாடு, பதுைள 
மாவட்டத்ைத �ர���த்துவப்படுத்தும் 

ெபண் சாதைனயாளர்களுக்கு ெபான்னாைட 
ேபார்த்� அவர்க�ன் ேசைவகைள பாராட்� 
ெகௗர�ப்பு �கழ்வும், இடம்ெபற்றைம 
கு�ப்�டத்தக்கது. 
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(இரத்�னபு� சுழற்� �ருபர்)  

நல்லாட்� அரச காலத்�ல் �யட்-
நா�ல் உற்பத்�யான தரம் குைறந்த 
�ளகு, கறுவா மற்றும் �று தா�யப் 
ெபாருட்கள் இறக்கும� ெசய்யப்பட்ட-
தால் உள்நாட்டு �வசா�கள் ப�தாப 
�ைலக்கு தள்ளப்பட்டன ர்.  

ஆனால் இன்று இந்த உற்பத்�க�ல் 
நாம் தன்�ைறவு �ைல அைடந்து 
இவற்றுக்கு சந்ைத�ல் அ�க �ைல 
�ைடத்து வருவதால் உற்பத்�யாளர்-
களுக்கு அ�க வருமானம் �ைடத்து 

வரு�றது என ஏற்றும� அ��ருத்� 
அைமச்சர் ஜானக வக்கும்புர ேத��த்-
தார்.  

இரத்�னபு� ெகாலன்ன �ரேதசத்-
�ல் நைடெபற்ற சமய �கழ்வு ஒன்�ல் 
கலந்து ெகாண்டு உைரயாற்றும் ேபாேத 
அவர் இவ்வாறு ெத��த்தார்.  

இங்கு அவர் ெதாடர்ந்து உைரயாற 
ைறுைக�ல் நல்லாட்� அரச காலத்தல் 
எமது ேத�ய கறுவா மற்றும் �ளகு 
உற்பத்�கள் பா�ய �ழ்ச்�ைய எ�ர் 
ெகாண்டன.

 இதற்கு காரணம் உள்நாட்டு உற்-

பத்�க்கு முக்�யத்துவம் ெகாடுக்காது 
ெவ�நாட்டு உற்பத்�ப் ெபாருட்கள் 
இறக்கும�  

ெசய்யப்பட்டைமயாகும்   
அத்துடன் நாம் அரசாங்கத்ைத 

ெபாறுப்ேபற்கும் ேபாது ஒரு �ேலா 
�ளகுக்கு 400 ரூபாவும் ஒரு �ேலா கரு-
வாவுக்கு 1600 ரூபாவும் உற்பத்�யாளர்-
களுக்கு �ைடத்தன. ஆனால் இன்று 
ஒரு �ேலா �ளகுக்கு 1600 ரூபாவும் 
ஒரு �ேலா கருவாவுக்கு 3500 ரூபாவும் 
உற்பத்�யாளர்களுக்கு �ைடக்�ன்றன 
எனவும் அவர் ெத��த்தார்.

மிளகு, கறுவா உற்பத்தியாளர்கள்
அதிக வருமானம் உைழப்பு   

ஏற்றும� அ��ருத்� அைமச்சர் ஜானக வக்கும்புர

இலங்ைக ெதா�லாளர் காங்-
�ர�ன் ெபாது  ெசயலாளரும் 
ேதாட்ட �டைமப்பு மற்றும் 
சமூதாய உட்கட்டைமப்பு 
வச�கள் இராஜாங்க  அைமச்-
சருமான �வன் ெதாண்டமா-
�ன் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட 
��ெயாதுக்�ட்�ன்  �ழ் தல-
வாக்கைல, பத்தைன,ெகாட்-
டகைல ஆ�ய பகு�க�ல் 
காணப்படும் ஆலயங்களுக்கு  
�ன்�றப்பாக்கும் இயந்�ரங்-
கள் நுவெர�யா மாவட்ட 
பாராளுமன்ற உறுப்�னர்  மரு-
தப்பாண்� ரேமஸ்வரனால் 
வழங்� ைவக்கப்பட்டன. 

இந்�கழ்வுகள் (20) ேநற்று  
தலவாக்கைல �ந்துைல நகர சைப மண்டபத்-
�லும் பத்தைன நகர ேகா�ல் மண்டபத்�லும்  
ெகாட்டகைல ெகாமர்ஷல் தர்மபுரம் ேகா�ல் 
மண்டபத்�லும் இடம்ெபற்றன. 

இதன்ேபாது  நுவெர�யா மாவட்ட பாரா-
ளுமன்ற உறுப்�னர் மருதப்பாண்� ரேமஸ்வ-
ரன், ெகாட்டகைல  �ரேதசசைபத் தைலவர் 

ராஜம� �ரசாந்த், தலவாக்கைல �ந்துைல 
நகர சைபத் தைலவர்  பார�தாஸன், முன்னாள் 
மத்�ய மாகாண சைப உறுப்�னர் �.சக்�-
ேவல் மற்றும்  இராஜாங்க அைமச்சர் �வன் 
ெதாண்டமா�ன் �ரத்ேயக ெசயலாளர் 
அர்ஜ�ன் ெஜயராஜ்  ஆ�ேயார் கலந்து ெகாண்-
டனர்.

ஆலயங்களுக்கு மின் பிறப்பாக்கிகள்

எஹ�யெகாைட  சுகாதார 
ைவத்�ய அ�கா� ���ல் 
கடந்த வருடத்ைத �ட இந்த 
வருடம் ெடங்கு  காய்ச்சல் 
ேநாய் து�தமாக அ�க�த்துள்ள-
தாக �ர்வாக ெபாது சுகாதார ப�-
ேசாதகர்  அ�த் ஹத்னா��ய 
ெத��த்தார்.

2021  ஆம் வருடத்�ல் 37 
ெடங்கு ேநாயாளர்கள் இப்பகு-
��ல் இனம் காணப்பட்டதாக-
வும்  இந்த வருடத்�ல் கடந்த 
மூன்று மாத காலத்�ல் 51 
ெடங்கு ேநாயாளர்கள் இனம்  
காணப்பட்டுள்ளதாக அவர் 
ெத��த்தார்.

இதன்  காரணமாக எஹ�-
யெகாைட ெபாது சுகாதார 

ைவத்�ய அ�கா� �. எல். எம்.  
குமார���ன் அ�வுறுத்தைல 
�ணங்க இந்தப் �ரேதசத்�ல் 
உள்ள �டுகைள  ப�ேசா�க்கும் 
�கழ்வுகள் ெதாடர்ந்து இடம்-
ெபறுவதாகவும் ெத��த்த 
அவர்  எஹ�யெகாைடநகரத்-
�ன் ெபாது சுகாதார ப�ேசாதகர் 
என்.எம். குமார உட்பட ெபாது  
சுகாதார ப�ேசாதகர்கள் கடந்த 
மாதங்க�ல் இப்பகு��ல் 
ேமற்ெகாண்ட  ப�ேசாதைனக-
�ன் ேபாது ெடங்கு நுளம்புகள் 
உருவாகும் இடங்கைள ைவத்-
�ருந்த 270  நபர்களுக்கு முதற்-
தடைவயாக �வப்பு எச்ச�க்ைக 
�டுக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர்-
கள்  ெத��த்தனர்.

எஹலியெகாைடயில் 
51 ெடங்கு ேநாயாளர்கள்

மைலயக மக்கள் முன்னணியின் மகளிர் தின விழா

 (அக்குறைண குறூப் �ருபர்)

200 வருடங்கள் பூர்த்�யா-
வைத முன்�ட்டு, ேபராதைன 
ேத�ய தாவர�யற் பூங்கா�ல் 
தாவர�யல் அருங்காட்�யகம் 
ஒன்று   �றுவுவதற்கு ேத�ய 
தாவர�யற் �ைணக்களம் 
�ட்ட�ட்டுள்ளதாக அதன் 
ப�ப்பாளர் நாயகம் டாக்டர் 
ேஷேலா� ��ஷ்ணராஜா ெத�-
�த்தார். 

ேபராதைனப ேத�ய தாவர�-
யற் பூங்கா அைமக்கப்பட்டு 200 
வருடங்கள் பூர்த்�யாவைத முன்-
�ட்டு பல்ேவறு அ��ருத்�  
ப�கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட உள்-
ளதாகவும் அது ெதாடர்பாக கண்-
��ல் ைவத்து கருத்து ெவ�-
�டும் ேபாது அவர் இதைனத் 
ெத��த்தார். அவர் ேமலும் 
ெத��க்ைக�ல்  

ேபராதைனப் பூங்கா வள�ல் 
அைமக்கப்பட உள்ள ேமற்ப� 
அருங்காட்�யகம் மூலம் இந்-
நாட்�ன் தாவரங்கள் பற்�ய 

�ஞ்ஞான ��யான தகவல்கள் 
மற்றும் சர்வேதச தாவர�யல் 
ெதாடர்பான தகவல்கைள-
யும் ெபற்றுக்ெகாள்ள மு�யும் 
என்றும் ெத��த்தார். 

ஆங்�ேலயரான அெலக்சாண்-
டர் மூன் என்பவரால் 1821 ம் 
ஆண்டு அைமக்கப்பட்ட ப் இப்-
பூங்கா�ற்கு தற்ேபாது 200 வரு-
டங்கள் பூர்த்�யைடந்துள்ளன. 
ேமற்ப� பூங்கா பற்�ய முழு 
�பரம் அடங்�ய நூல் ஒன்றும் 
ெவ��டப்பட உள்ளதாகவும் 
அவர் ேமலும் ெத��த்தார். 

ஞாபகார்த்த முத்�ைர மற்றும் 
தபால் தைள என்பனவும் ெவ�-
�டப்பட உள்ளன. 

மகாவ� ஆற்றுக்கைர�ல் 147 
ஏக்கர் பரப்�ல் அைமந்துள்ள 
இப்பூங்கா�ல் இலங்ைகக்கு 
மட்டும் உ�த்தான அைனத்து 
தாவரங்களும் நடப்பட்டுள்ளதா-
கவும் ெத��த்தார். அேத ேநரம் 
உல�ல் அருைமயான தாவரங்-
கள் �லவும் காணப்படுவதாக-
வும் ெத��த்தார். 

ேபராதைன ேதசிய தாவரவியற் 
பூங்காவில் தாவரவியல் 
அருங்காட்சியகம்  நிறுவப்படும்
ப�ப்பாளர் நாயகம் 
டாக்டர் ேஷேலா� ��ஷ்ணராஜா
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மக்கள் நிமமதியா்க வாழவதற்கு...  (04ஆம பக்கத் ததாடர்)

1977 த�ொடக்கம் 1988 தெப்ரவரி 
வர்ர வடககு,- கிழககு பி்ரத�சங்களில் 
ெயங்க்ரவொ� நடவடிகர்க ்கொ்ரணமொ்க 
ம்ரணமரடந� தெொலிஸ் அதி்கொரி்க-
ளின் எண்ணிகர்க குரைந�ெடசம் 362 
என்ெத�ொடு, அங்கவீனமொனவர்களின் 
எண்ணிகர்க 37 ஆகும்.   தெொலிஸ் 
சரித்தி்ரத்திதேதய துக்க்க்ரமொன சம்-
ெவம் நரடதெறைது 1990 ஜூன் 11 
ஆம் தி்கதியொகும். அன்ரையதினம் 
எல். ரீ.ரீ.ஈ அரமபபினர கிழககுப பி்ர-
த�சத்தில் நி்ரொயு�ெொணி்களொன 417 
தெொலிசொர்ர த்கொரே தசய�ொர்கள். 
அவதவரளயில் அ்ரசொங்கமும் எல்.
ரீ.ரீ.ஈ அரமபபும் தமறத்கொண்டிருந� 
யுத்�நிறுத்�மும் மீைபெடடது.  

 யுத்� ்கொேத்தில் மக்கரள ெொது்கொப-
ெ�ற்கொ்க ஆயி்ரக்கணக்கொன தெொலிஸ் 

தசொ�ரனச் சொவடி்கரள அரமத்து 
ஆயி்ரக்கணக்கொன தெொலிஸ் அதி்கொ-
ரி்கள் ெங்கர மறறும் மு்கொம்்களில் 
இருநது ெயங்க்ரவொ�ம் உககி்ரம-
ரடந� பி்ரத�சங்களில் சொ�ொ்ரண 
மக்கரள ெயங்க்ரவொதி்களிடம் இருநது 
ெொது்கொககும் நடவடிகர்கயில் ஈடுெட-
டொர்கள். மனி�ொபிமொன நடவடிகர்க 
தமறத்கொண்ட சந�ரபெத்தில் வடககு, 
கிழககு �விரந� ஏரனய மொ்கொணங-
்களில் எல்.ரீ.ரீ.ஈ நடவடிகர்க்கரள 
்கடடுபெடுத்தும் நடவடிகர்கயில் 
ஈடுெடட தெொலிஸ் அதி்கொரி்கள் புலி்க-
ளின் குண்டுத் �ொககு�ல்்களொல் ம்ரணம-
ரடந�ொர்கள்.  

 தெொலிஸ் விதசட அதி்ரடிபெரட 
1983 ஆம் ஆண்டு யுத்�த்துககு 
த�ரவயொன பூ்ரண ெயிறசி்களுடன் 

உருவொக்கபெடடது. அவர்கள் எமக-
்கொ்க, சடடத்ர� ெொது்கொபெ�ற்கொ்க, 
நொடடிற்கொ்க உயிரத் தியொ்கம் தசய-
�ொர்கள். அ�னொல் தெொலிஸ் நிரனவு 
தினத்ர� வீ்ரம் மறறும் நன்றியின் 
தினமொ்க ்கருதுவதில் �வறில்ரே.   

 இதுவர்ர 3143 தெொலிஸ் அதி-
்கொரி்கரள ்கடரமயின் தெொது நொடு 
இழநதுள்ளது. யுத்�த்தில் இைந� 
2598 தெர்ரத் �வி்ர ஏரனய 545 
தெரும் �மது நொளொந� ்கடரம்களின் 
தெொத� த்கொல்ேபெடடுள்ளொர்கள். 
இர�த் �வி்ர யுத்�ம் ்கொ்ரணமொ்க 1567 
தெொலிஸ் அதி்கொரி்கள் அங்கவீனமுற-
றுள்ளொர்கள் என்ெர�யும் குறிபபிட-
டொ்க தவண்டும்.   

 யுத்�ம் நிரைவு தெறறிருந�ொலும் 
சடடவித்ரொ� ஆயு�ப ெரிமொறைம் 

இன்றும் எமது சமூ்கத்தில் ்கொணபெடு-
கின்ைது. யுத்�ம் நரடதெறும் மறறும் 
யுத்�ம் நரடதெறை உேகில் ஏரனய 
நொடு்களுடன் ஒபபிடும் தெொது சடடவி-
த்ரொ� ஆயு�ங்கள் இேஙர்கயில் குறை-
வொளி்களிடம் தெருமளவு இல்ேொரம-
ரயயிடடு நொம் நிம்மதியரடயேொம்.  

 இறுதியொ்க அண்ரமயில் நரட-
தெறை சம்ெவமொ்க 2019 ஏப்ரல் 21ஆம் 
தி்கதி கிறிஸ்�வ த�வொேயங்கரள 
இேக்கொ்கக த்கொண்டு தமறத்கொள்-
ளபெடட �றத்கொரே குண்டுத் �ொக-
கு�லுடன் த�ொடரபுரடய சநத�்க 
நெர்கரள ர்கது தசயயச் தசன்று 
த�மடடத்கொரட பி்ரத�சத்தில் மூன்று 
தெொலிஸ் அதி்கொரி்கள் குண்டு ஒன்று 
தவடித்�தில் �மது ்கடரமயின் தெொது 
உயிரநீத்�ர� குறிபபிட தவண்டும்.   

்கல்வி அமமச்சுககுத்....
ஒருவர த�ரிவித்துள்ளொர.  அ�ற-

கிணங்க ெொடசொரே புத்�்கங்கள் 
உடெட அரனத்து அச்சுப ெதிபபு நட-
வடிகர்க்களுக்கொன ்கட�ொசி்கரளப 
தெறறுக த்கொடுபெ�றகு தீரமொனிக்கப-
ெடடுள்ளது.  

நொடடில் �றதெொது நிேவும் ்கட�ொசி 
�டடுபெொடு ்கொ்ரணமொ்க தமல் மொ்கொ-
ணத்தில் உள்ள ெொடசொரே்களில் �்ரம் 
9, 10, 11 வகுபபு்களுக்கொன ெரீடரச-
்கரள ஒத்திப தெொடுவ�றகு மொ்கொண 
்கல்வித் திரணக்களம் அண்ரமயில் 
தீரமொனித்திருந�து. ெரீடரசக்கொன 
வினொத்�ொள்்கரள அச்சிடுவ�றகு 
்கட�ொசி �டடுபெொடு மறறும் அ�ற-
்கொன மூேபதெொருட்கள் ்கடடுபெொடு 
நிேவிய ்கொ்ரணத்தினொதேதய அந�த் 
தீரமொனம் தமறத்கொள்ளபெடடது.  
எவவொைொயினும் தமறெடி வகுபபு்க-

ளுக்கொன ெரீடரச்கரள �ொம�மின்றி 
இம்மொ�ம் 29ஆம் தி்கதி நடத்துவ-
�றகு த�ரவயொன நடவடிகர்க்கள் 
தமறத்கொள்ளபெடடுள்ள�ொ்க தமல்-
மொ்கொண ்கல்விப ெணிபெொளர 
ஸ்ரீேொல் தநொனிஸ் த�ரிவித்துள்ளொர.  

அத�தெொன்று சப்ர்கமுவ மொ்கொ-
ணத்திலும் வினொத்�ொள்்கரள அச்-
சிடுவ�றகு ்கட�ொசி �டடுபெொடு 
நிேவுவ�ொ்க த�ரிவிக்கபெடுகின்-
ைது. எனினும் ெரீடரச்கரள நடத்-
துவ�றகு த�ரவயொன நடவடிகர்க 
தமறத்கொள்ளபெடடுள்ள�ொ்க ்கல்விய-
ரமச்சு த�ரிவித்துள்ளது.  

அத�தவரள 6,7,8ஆம் வகுப-
பு்களுக்கொன மு�ேொம் �வரணப 
ெரீடரச இன்று திங்கடகிழரம 
மு�ல் ஆ்ரம்ெமொகின்ைரம குறிபபி-
டத்�க்கது.                                      (ஸ) 

மூன்று சட்டமூலங்கள்...
சடடமொக்கபெடடு இேஙர்கயின் 

நீதித்துரையில் இரணக்கபெடடுள்-
ளன. குறித்� சடடங்கள் தநறறு மு�ல் 
சடடமொ்க நரடமுரைபெடுத்�பெடு-
வ�ொ்க ெொ்ரொளுமன்ை த�ொடரெொடல் 
திரணக்களம் த�ரிவித்துள்ளது.

�னிபெடட �்ரவு்கரள ெொது்கொப-
ெது த�ொடரெொன �்ரவுத்�ள வழங-
குநர்களின் உரிரம்கரள அரடயொ-
ளம் ்கண்டு அ�ரன வலுபெடுத்தும் 
தநொககில் �னியொர �்ரவு ெொது்கொபபு 
சடடம் இயறைபெடடுள்ளது.

அத்துடன் த�ொழிேொளர இழபபீடடு 
திருத்�ச் சடடத்தின் ஊடொ்க 550,000 
ரூெொவொ்க ்கொணபெடட த�ொழிேொ-
ளர இழபபீடடு த�ொர்க 20 ேடசம் 
ரூெொவொ்க அதி்கரிக்கபெடடுள்ளது.

அத்துடன் இதுவர்ரயில் தவரே 
தந்ரத்தில் ஏறெடும் விெத்து்களுககு 
மொத்தி்ரம் இழபபீடு வழங்கபெடடது.

அது �றதெொது ெணிககும் தசல்லும் 
தெொது அல்ேது திரும்பும் தெொது ஏறெ-
டுத்தும் விெத்து்களுககும் வழங்கபெ-
டும் என அறிவிக்கபெடடுள்ளது.

சீனா வழஙகிய...
சீனொ ஆ�்ரரவ வழஙகும் என நம்-

பிகர்க த�ரிவித்துள்ளொர.சீனத் தூதுவர 
குய தசன்தஹொஙகுடன் தவளிநொடடு 
அலுவல்்கள் அரமச்சர தெ்ரொசிரியர 
ஜி.எல். பீரிஸ் அண்ரமயில் ்கேநது-
ர்ரயொடல்்களில் ஈடுெடடொர.இ�ன் 
தெொத� அரமச்சர தமற்கண்டவொறு 
குறிபபிடடுள்ளொர.  

இேஙர்க - சீன சு�நதி்ர வரத்�்க 
உடன்ெடிகர்கயின் �றதெொர�ய தெச்-
சுவொரத்ர�்கள் குறித்து இந�ச் சநதிப-
பில் ஆ்ரொயபெடடுள்ளது. சு�நதி்ர வரத்-
�்க உடன்ெடிகர்கயின் 7வது சுறறுப 
தெச்சுவொரத்ர�்கள் இேஙர்கயில் 
உள்ள அந�ந� நிறுவனங்களின் ஆ�-

்ரவுடன் விர்ரவில் ஆ்ரம்பிக்கபெடும் 
என அரமச்சர பீரிஸ் குறிபபிடடொர.  

இச்சநதிபபின் தெொது, சீனொவுககும் 
இேஙர்கககும் இரடயில் இ்ரொஜ�ந-
தி்ர உைவு்கள் ஸ்�ொபிக்கபெடட�ன் 
65ஆவது ஆண்டு நிரைரவயும், 
1952ஆம் ஆண்டு இரு நொடு்களுககி-
ரடயிேொன ்ரபெர-அரிசி ஒபெந�ம் 
ர்கச்சொத்திடபெடட�ன் 70ஆவது 
ஆண்டு நிரைரவயும் நிரனவுகூரும் 
வர்கயில் சீன அதி்கொரி்களொல் தவளியி-
டபெடட மு�ல் நொள் அடரடபெடம் 
சீனத் தூதுவ்ரொல் தவளிநொடடு அலு-
வல்்கள் அரமச்சரிடம் ர்கயளிக்கப-
ெடடது.  

சவால்்கமை ்கண்டு...
தவண்டியுள்ளது என குறிபபிட-

டுள்ள அவர,  எவவொைொயினும் 
ஜனொதிெதி த்கொடடொெய ்ரொஜெக்ஷ 
த�ரிவிபெது தெொே நொம் சவொல்-
்கள் வரும்தெொது நொடரட விடடு 
ஓட மொடதடொம் என்றும் அரமச்சர  
த�ரிவித்�ொர.இத்�ர்கய சவொல்்கரள 
தவறறி்க்ரமொ்க எதிரத்கொண்டு மக்கள் 
எதிரதநொககும் பி்ரச்சிரன்களுககுத் தீரவு 
்கொண்ெ�றகு நொம் நடவடிகர்க எடுப-
தெொம் என்றும் அரமச்சர த�ரிவித்துள்-
ளொர.

இது எமககுப புதி�ல்ே. யுத்� ்கொேத்தி-
லும் எதிரக்கடசியினர அ்ரசொங்கத்துககு 

எதி்ரொ்க இவவொதை தசயறெடடனர. 
நொடடின் �றதெொர�ய சூழ்நிரேயிலும் 
அவர்கள் அர�த் �ொன் இன்றும் தசய-
கின்ைனர. எனினும் நொம் அவர்கரள 
குறைம் கூைப தெொவதில்ரே.குரைெொ-
டு்கள் உள்ளன. அ�ரன நிவரத்தி தசய-
வ�ற்கொன நடவடிகர்க்கள் தமறத்கொள்-
ளபெடடுள்ளன.

எவவொைொயினும்  நொடு �றதெொது 
இந� அளவிேொவது ெயணிபெ�றகு 
�றதெொர�ய அ்ரசொங்கதம ்கொ்ரணம். 
இல்ேொவிடடொல் நொடு அ�ளெொ�ொளத்-
திறகு தசன்றிருககும் என்றும் அரமச்-
சர தமலும் த�ரிவித்துள்ளொர.(ஸ)

சஜித் நிமனபபது...
உெ �ரேவர த�ொழில் அரமச்சர 

நிமல் சிறிெொே டி சில்வொ த�ரிவித்�ொர.
சு�நதி்ர ்கடசியின் ்கம்ெஹொ மொவடட 

மொநொடடிதே அவர இவவொறு த�ரிவித்-
�ொர. 

இம்மொநொடடில் த�ொடரநது அவர 
உர்ரயொறறுர்கயில், 

்கடந� வொ்ரம் ெொரிய ஆரபெொடடத்-
திரன முன்தனடுத்� எதிரக்கடசித் 
�ரேவர சஜித் பித்ரம�ொச,  உடனடி-
யொ்க ஜனொதிெதி த�ர�ரே நடத்துமொறு 
த்கொரினொர.

அவவொறு தசயய முடியொது. அவர 
நிரனககும் சந�ரபெத்தில் ஜனொதிெதி-
யொ்கவும் முடியொது, அவருககு இேங-
ர்கயின் அ்ரசியேரமபபு ஏறெொடு்கள் 

குறித்து ஆ்ரம்ெத்திலிருநது த�ளிவுெ-
டுத்� தவண்டும். ்ரணசிங்க பித்ரம�ொச 
த்கொல்ேபெடட�ன் பின்னர எஞ்சியி-
ருந� அவ்ரது ெ�வி ்கொேத்திறகு ெொ்ரொளு-
மன்ைத்தின் ஊடொ்கதவ டிகிரி ெண்டொ்ர 
விதஜதுங்க ஜனொதிெதியொ்க த�ரிவு 
தசயயபெடடொர. எனதவ ஜனொதிெதி-
தயொருவர அவ்ரது ெ�விக ்கொேத்தில் 
உயிரிழந�ொதேொ அல்ேது �ொனொ்க ெ�வி 
விேகினொதேொ அல்ேது நம்பிகர்க-
யில்ேொ பித்ர்ரரண நிரைதவறைபெட-
டொதேொ ெொ்ரொளுமன்ைத்தின் ஊடொ்கதவ 
அடுத்� ஜனொதிெதி த�ரிவு தசயயபெடு-
வொர. அ�ரன விடுத்து �றதெொது ஜனொதி-
ெதி த�ர�ரே நடத்துமொறு வீதிககிைஙகி 
தெொ்ரொடுவது பி்ரதயொசனமறைது. 

புனரமமக்கபபடவுள்ை...
சீதமநது த�ொழிறசொரே 1990 ஆம் 

ஆண்டு யுத்�ம் ்கொ்ரணமொ்க மூடப-
ெடடது.

இத்த�ொழிறசொரே 728 ஏக்கர 
ெ்ரபெளரவக த்கொண்டிருந�ொலும், 
�றதெொது அ�ன் தெரும்ெொேொன ெகு-
தி்கள் குடியிருபபு ெகுதி்களொ்க மொறி-
யுள்ளன. 2021 தெப்ரவரி 08 ஆம் 
தி்கதி அரமச்ச்ரரவ தீரமொனத்திறகு 
அரமய எதிர்கொே அபிவிருத்தி நட-
வடிகர்க்களுக்கொ்க ்கொஙத்கசன்துரை 
சீதமநது த�ொழிறசொரேயின் ெயன்-
ெடுத்�ககூடிய ்கடடிடங்கரள �வி்ர 
ஏரனய ்கடடிடங்கரள இடிபெ-
�றகு தீரமொனிக்கபெடடது.

எனினும் 80 வீ�மொன ்கடடிடங-
்கரள புன்ரரமத்து ெயன்ெடுத்� 
முடியும் என  பி்ர�மரின் இந� ்கண்-
்கொணிபபு விஜயத்தின் தெொது த�ரிய-
வநதுள்ளது.

அ�ற்கரமய ்கொஙத்கசன்துரை 
சீதமநது த�ொழிறசொரேரய புன்ர-
ரமக்க அ்ரசொங்கம் முன்வநதுள்ளது.

 பி்ர�மரின் இந� ்கண்்கொணிபபு 
விஜயத்தில் ெொ்ரொளுமன்ை உறுபபி-
னர அங்கஜன் இ்ரொமநொ�ன் மறறும் 
இேஙர்க சீதமநது கூடடுத்�ொெனத்-
தின் �ரேவர ்கொமினி ஏ்கநொயக்க 
ஆகிதயொரும் ்கேநது த்கொண்டிருந�-
னர.

சித்திமர புதுவருட...
அரமச்சின் ்கொரியொேயத்தில் இடம்-

தெறை ஊட்கவியேொளர சநதிபபிதேதய 
அவர  தமற்கண்டவொறு குறிபபிடடுள்ளொர. 
அவர தமலும் குறிபபிடடுள்ள�ொவது,

அத்தியொவசிய உணவு தெொருட்கள் 
மறறும் மருநது தெொருட்கரள �ரட-
யின்றி தெறறுகத்கொள்ள இநதிய அ்ரசொங-
்கத்துடன் ்கடனு�வி திடட ஒபெந�ம்  
ர்கச்சொத்திடபெடடுள்ளது.

இவதவொபெந�த்ர� தசயறெடுத்தும் 
தெொறுபபு வரத்�்கத்துரை அரமச்சுககும், 

நிதியரமச்சுககும் மறறும் த�ொடரபுரடய 
அ்ரச நிறுவனங்களுககும்  வழங்கப-
ெடடுள்ளது.வரத்�்கத்துரை அரமச்சு 
இநதிய ்கடனு�வி திடடத்தின் கீழ் இவ-
வருடத்திறகு த�ரவயொன அத்தியொவசிய 
மருநது தெொருட்கள் மறறும் சீதமநது, 
ஆரட்கள், ர்கத்த�ொழில் நடவடிகர்கககு 
த�ரவயொன மூேபதெொருட்கள், உ்ரம் 
மறறும் விேஙகு உணவு ஆகியவறரை 
இநதியொவிலிருநது இைககுமதி தசயய நட-
வடிகர்க எடுத்துள்ளது. 

சிரரஷட ஊட்கவியலாைர்... 02ஆம பக்க ததாடர்...

�மிழ் �நதி, தமடத்ரொ, தினபபு-
யல், பீபீசி �மிழ் வொதனொலி, �மிழன் 
தெொன்ை ஊட்கங்களில் ஊட்கவியேொள-
்ரொ்க ்கடரமயொறறினொர. இைககும் வர்ர 
அவர ெனங்கொடு தின்க்ரன் நிருெ்ரொ்க 

்கடரமயொறறினொர.   மரனவி இ.த்களரி 
மறறும் பிள்ரள்களொன ந.்க்ரன் ( ஊட-
்கவியேொளர) ந.மிதுனொளினி ஆகிதயொ-
ருககு தின்க்ரன் அனு�ொெங்கங்கரள 
த�ரிவிககின்ைது. 

உகமரன் துமைமு்கம ரஷய... 02ஆம பக்க ததாடர்... 
தெொரிடடு வருகின்ைனர. வர்ரெடத்-

தில் இருநத� தமொத்�மொ்க அழிக்கப-
ெடட நிரேயில் சிர�நதுள்ளது மரி-
யுதெொல் ந்க்ரம்.இ�ரன த�ொடரநது 
அடுககுமொடி குடியிருபபு்களில் 
இருநது, ்ரஷய �ொககு�லில் சிககி 
ெலியொனவர்கரள இதுவர்ர மீட்க 
முடியொமல் உைவினர்களும் அதி்கொரி-
்களும் �வித்து வருவ�ொ்க தசயதி்கள் 
த�ரிவிககின்ைன. ்கடந� இரு வொ்ரங-
்களுககும் தமேொ்க சுமொர 400,000 

மக்கள் தவளிதயை முடியொமல் சிககியுள்-
ள�ொ்கவும் த�ரியவநதுள்ளது. மின்சொ-
்ரம், �ண்ணீர, உணவு என அடிபெரட 
த�ரவ்கள் அரனத்தும் துண்டிக்கபெட-
டுள்ள�ொ்க உள்ளூர அதி்கொரி்கள் �்ரபபு 
த�ரிவித்துள்ளனர.

இ�னிரடதய, மரியுதெொல் ந்கரில் �ொக-
கு�ரே தீவி்ரபெடுத்� இருபெ�ொ்க ்ரஷய 
ெொது்கொபபு அரமச்ச்கம் தவள்ளிககி-
ழரம அறிவித்துள்ளரம குறிபபிடத்-
�க்கது.

ரமாடியின் இலஙம்க... 02ஆம பக்க ததாடர்... 
மறறும் தெொருளொ�ொ்ர கூடடுைவிற-

்கொன வங்கொள விரிகுடொ முன்தனடுபபு 
(பிம்ஸ்தடக) மொநொடு மொரச் 30 ஆம் 
தி்கதி இேஙர்கயில் நரடதெைவுள்-
ளது. இந� மொநொடடில் ்கேநதுகத்கொள்-
வ�ற்கொ்க இநதிய உடெட பிம்ஸ்தடக 
உறுபபு நொடு்களின் �ரேவர்கள் த்கொழும்-
பிறகு வருர்க �்ரவுள்ளனர. இ�ற்கொன 
ஏறெொடு்கரள இேஙர்க முன்தனடுத்துள்-
ளதுடன் உத்திதயொ்கபூரவ அரழபபி�ழ்்க-
ரளயும் ர்கயளித்துள்ளன. 

குறிபெொ்க அண்ரமயில் இநதியொவிறகு 
உத்திதயொ்கபூரவ விஜயத்ர� தமறத்கொண்-

டிருந� தவளிவிவ்கொ்ரத்துரை அரமச்சர 
தெ்ரொசிரியர ஜீ.எல் பீரிஸ்,  இநதிய தவளி-
விவ்கொ்ரத்துரை அரமச்சர எஸ்.தஜயசங-
்கருடன் இடம்தெறை சநதிபபின் தெொது 
பிம்ஸ்தடக மொநொடு குறித்தும், இநதிய பி்ர-
�மர நத்ரநதி்ர தமொடியின் ெஙகுபெறைல் 
த�ொடரபில் ்கேநதுர்ரயொடி உத்திதயொ்கப-
பூரவமொ்க அரழபபி�ழ் வழங்கபெடடது. 
பிம்ஸ்தடக  உறுபபு நொடு்களொன ெங்களொ-
த�ஷ, பூடடொன், இநதியொ, மியன்மொர, 
தநெொளம், இேஙர்க மறறும் �ொயேொநது  
ஆகிய நொடு்களின் �ரேவர்களும்  
மொநொடடில் ்கேநதுகத்கொள்ள உள்ளனர.

3500 தமற் ததான்... 02ஆம பக்க ததாடர்...

்கபெலுககு ்கடடணம் தசலுத்�ப-
ெடட பின்னர அ�ரன �ர்ரயிைககும் 
நடவடிகர்க்கள் ஆ்ரம்பிக்கபெடடுள்-
ளன. அதில் இதுவர்ரயில் 1,000 
தமறறிக த�ொன் எரிவொயு ெகிரந�ளிக-
்கபெடடுள்ளது. லிடத்ரொ நிறுவனத்-
தினொல் தநறறு முன்தினம் 120,000 
எரிவொயு த்கொள்்கேன்்கள் சநர�ககு 
விநிதயொகிக்கபெடடன.

அத்துடன் தநறறும் இன்றும் 
விநிதயொ்க நடவடிகர்க முன்தனடுக-
்கபெடுவ�ொ்க லிடத்ரொ நிறுவனத்தின் 

உயர அதி்கொரி ஒருவர குறிபபிடடொர.
குறித்� ்கபெலில் உள்ள எரிவொயு எதிர-
வரும் 2 நொட்களுககு தெொதுமொன�ொன-
த�னவும் நொரள நொடரட வந�ரடய-
வுள்ள ்கபெலில் உள்ள எரிவொயுரவ 
உடனடியொ்க சநர�ககு விநிதயொகிப-
ெ�றகு நடவடிகர்க எடுக்கபெடடுள்-
ள�ொ்கவும் த�ரிவிக்கபெடுகின்ைது. 
எவவொைொயினும் தநறரைய தினமும் 
எரிவொயுவுக்கொ்க மக்கள் நீண்ட வரிரச-
யில் ்கொத்திருந�ரமரய அவ�ொனிக்க 
கூடிய�ொ்க இருந�து.

முதல்வர் ஸடாலிமன சந்திக்க... 02ஆம பக்க ததாடர்...

என த�ரிவித்�னர. �மிழ்க மீனவர-
்கள் இழுவரே மீன்பிடி ெடகு்கரள 
இேஙர்க ்கடல் ெகுதியில் ெயன்ெடுத்தி 
மீன் பிடிபெ�ொல் சிறு மீன்குஞ்சு்கள் 
மு�ல் பிடிக்கபெடடு மீன் வளம் அழிக-
்கபெடுகிைது. அத�தந்ரம்,  இேஙர்க 
�மிழ் மீனவர்கள் ெொ்ரம்ெரிய முரையில் 
தசவில் வரே, துொண்டில் மீன்பிடிபபில் 
மடடுதம ஈடுெடுகின்ைனர.

இ�னொல் மீன்வளம் ெொது்கொக்கபெடு-
கிைது. �மிழ்க மீனவர்கள் இ்ரடரட மடி, 
சுருககு மடி்கரள ெயன்ெடுத்�ொமல் �ங்க-
ரளபதெொல் மீன்பிடி முரைரய ெயன்ெ-

டுத்தினொல் நிச்சயம் �டுக்க மொடதடொம், 
என்ைனர. இதுகுறித்து �மிழ்க மு�ல்-
வர ஸ்டொலினுககு மனு அனுபபினர. 
தமலும், ்ரொமநொ�பு்ரம் மொவடட நொட-
டுபெடகு மீனவர்கள் நே உரிரமச்சங-
்கத்தினர மூேம் அவர்களின் ்கடி�த்ர� 
்ரொமநொ�பு்ரம் ்கதேகடர சங்கரேொல் குமொ-
வத்திடம் வழஙகி உள்ளனர.அதில் இது-
த�ொடரெொ்க தெச மு�ல்வர ஸ்டொலினி-
டம் அனுமதி தெறறுத்�்ர தவண்டுத்கொள் 
விடுத்துள்ளனர. இதுகுறித்து ்ரொமநொ�பு-
்ரம் மீன்வளத்துரை மூேம் மு�ல்வர அலு-
வே்கத்திறகு த�ரிவிக்கபெடடுள்ளது.

துமைமு்க பிரரவச வீதி... 02ஆம பக்க ததாடர்...

தமல் நிரமொணிக்கபெடும் துரைமு்க 
பி்ரதவச வீதி த�ொடரெொன நரடதெறை 
முன்தனறை மீளொயவுக கூடடத்தில் 
அரமச்சர இ�ரனத் த�ரிவித்�ொர.  

த்கொபு்ரங்கள் தமல் நிரமொணிக்கபெ-
டும் துரைமு்க பி்ரதவச வீதி ெணி்கள் 
மு�ல் இ்ரண்டு ஆண்டு்களில், 
தமதுவொன இடம்தெறை�ொல் அ�ன் 
நிரமொண முன்தனறைம் 7% வர்ர 
குரைநது இருந�து. எவவொைொயினும், 
2022 ஆம் ஆண்டின் மு�ல் ்கொேொண்டில் 
முழுரமயொன நிரமொண முன்தனறைம் 
32% ஆ்க இருககும் என்றும், இேஙர்க-
யில் மு�ன்முரையொ்கப ெயன்ெடுத்�ப-
ெடும் புதிய த�ொழில்நுடெமொன ெொேத்-
தின் ெொ்கங்கரள இரணககும் ெணி்கள் 
த�ொடரநது இடம்தெறுவ�ொ்க திடடப 
ெணிபெொளர த்க.டபிள்யு. ்கண்டம்பி 
அரமச்சருககுத் த�ரிவித்�ொர.  

த்கொழும்பு வரத்�்க ந்கரின் நுரழ-

வொயிலில் நிேவும் ்கடும் வொ்கன தநரி-
சலுககு நி்ரந�்ர தீரவொ்க இஙகுரு்கதட 
சநதியிலிருநது புதிய துரைமு்க ந்க்ரம் 
வர்ரயிேொன த்கொபு்ரங்களுககு தமல் 
புதிய அதிதவ்க தநடுஞ்சொரேரய 
அரமக்க தநடுஞ்சொரே்கள் அரமச்-
சும் வீதி அபிவிருத்தி அதி்கொ்ர சரெயும் 
திடடமிடடுள்ளன. சுறறுச்சூழரே 
ெொதிக்கொ� வர்கயில் த்கொபு்ரங்கள் மீது 
அரமக்கபெடடுள்ளது இந� வீதியின் 
விதசடமொகும்.   

த்கொபு்ரங்களின் மீது தசல்லும் 
துரைமு்க பி்ரதவச வீதியின் தூ்ரம் 5.3 
கி.மீ. ்களொகும். நொன்குவழிபெொர�யொ்க 
நிரமொணப ெணி்கள் நரடதெறறு வரு-
கின்ைன. இஙகுரு்கதட சநதியிலிருநது 
ஆ்ரம்ெமொகி ்கொலி மு்கத்திடல் துரைமு்க 
ந்க்ரத்தில் முடிவரடயும் இந� வீதியின் 
நிரமொணப ெணி்களுககு 28,002 மில்லி-
யன் ரூெொ தசேவொகும். 

அபிவிருத்தி....
நொம் உங்கரள மைக்கமொடதடொம்,  

ர்கவிடமொடதடொம் என �மிழில் 
த�ரிவித்�ொர.   

வடககிறகு விஜயம் தமறத்கொண்ட 
பி்ர�மர தநறறு யொழ்பெொணம், மட-
டுவிலில் நிரமொணிக்கபெடட யொழ்ப-
ெொணம் விதசட தெொருளொ�ொ்ர மத்-
தியநிரேயத்ர� திைநது ரவத்�ொர. 
இஙகு உர்ரயொறறிய பி்ர�மர,  அந�க 
்கொேத்தில் யொழ்பெொணம் எங்களுககு 
தவகு த�ொரேவில் இல்ரே. மி்க 
தநருக்கமொ்க உணரநத�ொம். யுத்�த்-
திறகு முடிவு ்கடடி மீண்டும் அந� 
நிரேரய உருவொக்க அடித்�ளமிட-
ட�ொ்கவும் குறிபபிடடொர.  

உங்கள் அரனவர்ரயும் சநதிபெ-
தில் சநத�ொஷம் என �மிழில் உர்ர-
யொறறிய பி்ர�மர தமலும் குறிபபிடு-
ர்கயில்,  

அவச்ர்கொேச் சடடங்கரள நீககி 
நொம் ஏறெடுத்திய மொ்கொண சரெ 
நல்ேொடசியுடன் ்கரேக்கபெட-
டது. நல்ேொடசி ்கொேத்தில் ஒரு வீதி 

அபிவிருத்திதயொ அல்ேது மின்சொ்ர 
திடடதமொ யொழ்பெொணத்திறகு 
கிரடக்கவில்ரே. நொடடிறகும் 
கிரடக்கவில்ரே என்றும் சுடடிக-
்கொடடினொர.  

புதிய மின் உறெத்தி நிரேயம் 
அரமக்கபெடடிருந�ொல் யொழ்ப-
ெொண மக்கள் இன்று இருளில் 
மூழ்கியிருக்க மொடடொர்கள் என்று 
த�ரிவித்� பி்ர�மர,  ஆனொல் அந� 
நல்லிணக்கத் திடடத்திற்கொ்க பில்லி-
யன்்கள் தசேவிடபெடடன என்ைொர.  

சமொ�ொனம் ெறறிய ெொடலுககு 
பில்லியன்்கள் தசேவழிக்கபெட-
டன. ஆனொல் யொழ்பெொண மக்க-
ளுககு ஒரு குடிநீர குழொய வழங்கபெ-
டவில்ரே.  

நொங்கள் தசயது த்கொண்டிருந� 
ெணி 2015ல் நிறுத்�பெடடது. 
2019ஆம் ஆண்டு மீண்டும் இந� 
நொடரடக ர்கபெறறிய தெொது, நல்-
ேொடசியின் மூேம் பின்தனொககிச் 
தசன்ை நொடரட மீண்டும் ்கடடிதய-

ழுபெ திடடமிடதடொம் என்றும் 
குறிபபிடடொர.  

யொழ்பெொணத்தின் மூன்று யு்கங-
்கரள நொன் ்கண்டிருககிதைன். 
1970்களில் யொழ்பெொணம் எபெடி 
இருந�து என்ெது எனககு நிரன-
விருககிைது. அபதெொது யொழ் மக-
்களுககும் த்கொழும்பு மக்களுககும் 
இரடதய சிைந� த�ொடரபு இருந-
�து. யொழ்பெொணத்தில் சிங்கள மு�-
ேொளிமொர இருந�ொர்கள்.   

இஙகிருந� தெரும்ெொேொன 
�மிழ் ெொ்ரொளுமன்ை உறுபபினர-
்கள் அபதெொது த்கொழும்பில் இருந-
�னர. இன்றும் அபெடித்�ொன். 
யொழ்பெொணத்திலிருநது ்ரயிலிதே 
த்கொழும்பு வநதுதசன்ைனர.  

த்கொழும்பில் ெணிபுரியும் அ்ரச 
ஊழியர்கள் தவள்ளிககிழரம 
மொரே ்ரயிலில் ஏறி ்கொரேயில் 
யொழ்பெொணத்ர� தசன்ைரடவர. 
அது ஒரு ்கொேம். அந�க ்கொேத்தில் 
யொழ்பெொணம் எங்களுககு தவகு 

த�ொரேவில் இல்ரே. மி்க தநருக-
்கமொ்க உணரநத�ொம்.  

அந� ச்கொப�ம் 1980ககுப பின்னர 
திடீத்ரன மரைந�து. யொழ்பெொணம் 
தசல்லும் ்ரயில் ெொர�ரய உரடத்-
�னர. த�றகிலிருநது வடககு தநொக-
கியும் வடககிலிருநது த�றகு தநொக-
கியும் தசல்ே தவண்டிய யொழ்த�வி 
நின்ைது. வடகர்கயும் த�றர்க-
யும் இரணககும் ெண்ெொடடுப 
ெொேமொ்க யொழ்த�விரயப ெொரககி-
தைன்.  

வடககு மக்கள் சு�நதி்ரத்ர� 
இழக்க ஆ்ரம்பித்�னர. வடககில் 
விவசொயி தநல் வயலுககுச் தசல்ே 
முடியவில்ரே. மீனவர்கள் ்கட-
லுககு தசல்ே முடியவில்ரே. 
வடககு ெதுஙகு குழியொ்க மொறியது.  

தசொந� மண்ணில் சு�நதி்ரமொ்க 
வொழும் உரிரமரய இழந�னர. 
எந� தந்ரத்திலும் �மது தசொந� வீடு-
்கரளவிடடு தவளிதயை தவண்டிய 
சூழ்நிரே உருவொனது.  

ரபாலி ்கடவுச்சீட்டில்...
குறித்� தெண் 64 வயதுரடய 

ெத்�்ரமுல்ே பி்ரத�சத்ர�ச் தசரந-
�வ்ரொவொர. இவர   நீரத்கொழும்பு 
நீ�வொன் நீதிமன்ைத்தில் முன்னி-

ரேபெடுத்�பெடடு �ேொ 5 இேட-
சம் ரூெொ தெறுமதியொன  இரு சரீ்ர 
பிரண்களில் விடு�ரே தசயயப-
ெடடொர.

ஒரு ்கப பால்...
வளங்கள் இ்ரொஜொங்க அரமச்சர டி.பி. 

தஹ்ரத் குறிபபிடடுள்ளொர. எவவொைொ-
யினும், உள்ளூர ெொல்மொ உறெத்திரய 
அதி்கரிபெ�றகு த�ரவயொன நடவடிக-
ர்க்கரள எடுக்க சம்ெந�பெடட திரணக-
்களங்களுககு ெணிபபுர்ர விடுக்கபெட-
டுள்ள�ொ்க கூறியுள்ளொர. இைககுமதி 

தசயயபெடும் 400 கி்ரொம் ெொல் மொ ெகத்கட 
ஒன்றின் விரேரய 250 ஆ்க அதி்கரிக்க 
ெொல் மொ இைககுமதியொளர்கள் சங்கம் 
தநறறு முன்தினம் (சனிககிழரம) நடவ-
டிகர்க எடுத்�து.இ�ன்ெடி, 400 கி்ரொம் 
ெொல்மொ ெகத்கட  ஒன்றின் புதிய விரே 
790 ரூெொய என்ெது குறிபபிடத்�க்கது.

ததாடர்ந்தும...
பின்னர 400 கி்ரொம் ெொல்மொ ெகத்கற-

றின் விரே 790 ரூெொவொ்கவும் உயரவ-
ரடநதுள்ளது.

இவவொறு ெொல்மொ விரே அதி்க-
ரித்துள்ளரமயொல் இனி தஹொடடல்-
்கள் மறறும் சிறறுண்டிசொரே்களில் 
ெொல் த�நீர விற்கபெட மொடடொது 
என்று சிறறுண்டி உரிரமயொளர சங-
்கத்தின் இரணபெொளர அதசே சம்ெத் 
தநறரைய தினம் (20) அறிவித்துள்ளொர.

இத�தவரள, தடொேர தநருக-
்கடிரயக ்கொ்ரணமொ்கக ்கொண்பித்து 
சரமயல் எரிவொயுவின் விரே்கரள-

யும் அதி்கரிபெ�றகு லிடத்ரொ நிறு-
வனம் த்கொரிகர்க விடுத்துள்ளது. 
�றதெொது 12.5 கிதேொ கி்ரொம் எரடயு-
ரடய சரமயல் எரிவொயு சிலிண்டர 
2000 ரூெொ நஷடத்திதேதய விற்கபெ-
டுவ�ொ்கவும் தடொேர தெறுமதி அதி்க-
ரித்துள்ளரமயொல் த�ொடரநதும் நஷ-
டத்தில் எரிவொயுரவ விநிதயொகிக்க 
முடியொது என்றும் லிடத்ரொ நிறுவனம் 
சுடடிக்கொடடியுள்ளது. அ�ற்கரமய 
12.5 கிதேொ கி்ரொம் எரிவொயுவின் 
விரே 3,500 ரூெொ வர்ர உயரவரட-
யும் என்று எதிரெொரக்கபெடுகிைது.

12 ர்காடி ரூபா...
�ங்கத்ர� த்கொண்டுதசன்ை 

தமறெடி சநத�்கநெர்ர ெயங்க்ரவொ� 
விசொ்ரரணப பிரிவு அதி்கொரி்கள் ர்கது 
தசயதுள்ள�ொ்க தெொலிசொர த�ரி-
வித்�னர. ர்கது தசயயபெடடுள்ள 
சநத�்க நெர தவல்ேம்பிடடிய பி்ர-
த�சத்ர� தசரந� 38வயதுரடயவர 
என்றும் அவர ஆறு கிதேொவுககும்  
அதி்கமொன �ங்க ஆெ்ரணங்கரள 
�ம்வசம் ரவத்திருந��ொ்கவும் 
தெொலிசொர த�ரிவித்துள்ளனர.

துெொய நொடடிலிருநது இேங-
ர்கககு த்கொண்டு வ்ரபெடடுள்ள 
தமறெடி �ங்கத்ர� யொழ்பெொணத்-

திலிருநது சடடவித்ரொ�மொ்க ெடகு 
மூேம் இநதியொவுககு அனுபபுவ-
�றகு நடவடிகர்க்கள் தமறத்கொள்-
ளபெடட�ொ்க விசொ்ரரண்களிலி-
ருநது த�ரிய வருவ�ொ்க தெொலிசொர 
த�ரிவித்துள்ளனர.

சநத�்க நெர நீண்ட்கொேமொ்க இவ-
வொைொன வரத்�்கத்தில் ஈடுெடடு 
வருவ�ொ்க �்கவல் கிரடத்துள்ள 
நிரேயில் ெயங்க்ரவொ� விசொ்ர-
ரணப பிரிவுககு கிரடத்� �்கவல்-
்களுக்கரமய தமறெடி சநத�்க 
நெர ர்கது தசயயபெடடுள்ள�ொ்க 
தெொலிசொர  த�ரிவித்துள்ளனர.(ஸ)40 ஆயிரம தமற். ததான்....

தெறதைொலியத்துரை வடடொ்ரங்கள் 
த�ரிவித்�ன.  

இநதிய ்கடன் உ�வியின் கீழ் கிரடக-
கும் மு�ேொவது டீசல் த�ொர்க இதுதவன்-
றும் இ�றகு முன்னர இநதிய ்கடன் 
உ�வியின் கீழ் விமொனங்களுக்கொன எரி-
தெொருதள தெறறுகத்கொள்ளபெடடுள்ள-
�ொ்கவும் தெறதைொலியத்துரை வடடொ்ரங-
்கள் த�ரிவித்�ன.  

அத�தவரள ்கடந� 14ம் தி்கதி மு�ல் 
த்கொழும்புத் துரைமு்கத்துககு அருகில் 
நஙகூ்ரமிடபெடடிருந� டீசல் மறறும் 
விமொனங்களுக்கொன எரிதெொருரளக-
த்கொண்ட ்கபெலுக்கொன �ொம�க்கடட-
ணமொ்க 90 ஆயி்ரம் தடொேர்ர வழங்க 

தவண்டியுள்ளது என்றும் அ�றகிணங்க 
நொதளொன்றுககு 18 ஆயி்ரம் தடொேர 
அ�றகு வழங்க தவண்டியுள்ள�ொ்கவும் 
அந� வடடொ்ரங்கள் த�ரிவிககின்ைன.  

சம்ெந�பெடட தடொேர்ர விர்ரவொ்க 
வழஙகி ்கபெலிலுள்ள எரிதெொருரள 
விடுவிக்க நடவடிகர்க எடுககுமொறு 
ஜனொதிெதி த்கொடடொெய ்ரொஜெக்ஷ நிதி-
யரமச்சு மறறும் மத்திய வஙகி உய-
்ரதி்கொரி்களுககு ெணிபபுர்ர வழங-
கியுள்ளொர.  அந�க ்கெபலிலுள்ள 
எரிதெொருளுக்கொ்க 42 மில்லியன் 
அதமரிக்க தடொேர வழங்க தவண்டி-
யுள்ள�ொ்கவும் அந� வடடொ்ரங்கள் 
த�ரிவித்�ன.                        (ஸ) 

மின் ்கட்டண அதி்கரிபபு ...
உரிய தயொசரன்கரள மின்சொ்ர 

சரெ இ்ரண்டு தினங்களுககு முன் 
தெொது ெயன்ெொடடு ஆரணககுழுவு்ககு 
ர்கயளித்துள்ளது. அந� தயொசரன்கள் 
�றதெொது ஆரணககுழுவினொல் மதிப-
பீடு தசயயபெடடு வருவ�ொ்கவும் அவர 
த�ரிவித்துள்ளொர.  எவவொைொயினும் 
நொணயத்தின் தெறுமதி குரைநதுவரும் 
நிரேயில் ர்கயிருபபு த�ொடரபில் சு�ந-
தி்ரமொன தீரமொனத்ர� தமறத்கொள்ள 

மத்திய வஙகி தமறத்கொண்ட தீரமொனத்-
த�ொடு ஏறெடடுள்ள மொறைம் ்கொ்ரணமொ்க 
தமலும் சிே திருத்�ங்கரள அதில் உள்-
ளடககுவ�றகு மின்சொ்ர சரெ தீரமொ-
னித்துள்ளது. அ�றகிணங்க மின்சொ்ர 
சரெயினொல் �யொரிக்கபெடும் திருத்� 
தயொசரன்கள் இந�வொ்ரத்தில் தெொது 
ெயன்ெொடடு ஆரணககுழுவுககு 
கிரடக்கவுள்ள�ொ்க அவர தமலும் 
த�ரிவித்துள்ளொர.                      (ஸ)  

மரக்கறி விமலயில்...
�டடுபெொடுதம ம்ரக்கறி்களின் 

விரே வீழ்ச்சி மறறும் விறெரன-
யின்ரமககு முககிய ்கொ்ரணம் என 
விவசொயி்கள் கூறுகின்ைனர.

�ம்புள்ரள தெொருளொ�ொ்ர மத்திய 
நிரேயத்திறகு தநறறு ்கொரே 
யொழ்பெொணத்தில் இருநது தெருந-

த�ொர்கயொன ம்ரக்கறி்கள் வநதுள்ள-
�ொ்க அஙகுள்ள வரத்�்கர்கள் த�ரி-
வித்�னர.

்கடந� வொ்ரம் ஒவதவொரு ம்ரக-
்கறியினதும் தமொத்� விரே கிதேொ 
கி்ரொமுககு ரூ.200ஐ �ொண்டி இருந-
�ரம குறிபபிடத்�க்கது.

SLPP ரம தின கூட்டம ...
ெதிவு தசயயபெடடுள்ளது. அ்ர-

சுககு மக்கள் ஆ�்ரவு உள்ளது என்ெ-
ர�க ்கொடடும் வி�மொ்க மொதெரும் 
கூடடத்ர�த் தி்ரடடவும் திடட-
மிடபெடடுள்ள�ொ்கவும்  அவர 

த�ரிவித்துள்ளொர. குறித்� தம தின 
கூடடத்துடன் ஸ்ரீேங்கொ தெொதுஜன 
முன்னணியின் உள்ளூ்ரொடசி சரெத் 
த�ர�லுக்கொன பி்ரசொ்ர நடவடிகர்க-
யும் ஆ்ரம்பிக்கபெடவுள்ளது. 
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பனங்கள்ளு ஏற்றுமதி செய்ய மு்யற்சி

கரவெட்டி தினகரன் நிருபர்   

ெடக்கில் இருந்து பனஙகள்ளு ஏற் -
றுமதி வெயெதற்ககான முயற்சிகள் 
முன்வனடுக்கபபடுெதகாக ெர்்ததக்த-
துறை அறமசெர் பந்துல குணெர்தன 
வதரிவி்ததகார்.  

யகாழபபகாண்ததுக்கு விஜயம் 
மமற்வககாணட அெர், யகாழ.மகாெட்ட 
வெயலக்ததில் இடம்வபற்ை றக்த-
வதகாழில் ெர்்ததக்த துறை ெம்பந்தமகான 
கலந்துறரயகாடலின்மபகாமத அெர் 
மமற்கணடெகாறு கூறினகார்.  

அெர் மமலும் கூறுறகயில்-  
தற்மபகாறதய சூழநிறலயில் ெர்்த -

தக்ததுறை அறமசெகானது நகாட்டின் 
அறன்தது பகுதிகளிலும் இருந்து 
ஏற்றுமதிறய மமற்வககாள்ெதற்ககான 
நடெடிக்றககறை முன்வனடு்தது 
ெருகின்ைது. ஒரு ஏற்றுமதிறய 
வெயற்படு்ததுெதற்ககான மககாரிக்-

றககறை நகாஙகள் ஏற்றுக்வககாணடு 
அதறன வெயல்படு்தத தயகாரகாக 
உள்மைகாம்.  

அதன் ஒரு அஙகமகாக பனஙகள்ளு 
உற்ப்ததி கிரகாமம், பனஙகட்டி உற் -
ப்ததி கிரகாமம், கடலட்றட உற்ப்ததி 
கிரகாமம் மபகான்ைெற்றை உருெகாக்-
குெது வதகாடர்பகான மககாரிக்றககள் 
ஏதகாெது எமது அறமசசுக்கு கிறடக்-
கபவபற்ைகால் நகாஙகள் அதற்கு ஆத -
ரெளிக்க்த தயகார். தற்மபகாது நமது 
நகாட்டுக்கு ஏற்றுமதி கட்டகாயம் 
மதறெயகானது.  

குறிபபகாக நுெவரலியகாவில் 
மககாபபி, மதயிறல மபகான்ைறெ 
ஏற்றுமதி வெயயபபடுகின்ைன. 
ெடக்கில் இருந்து ஏற்றுமதி குறை -
ெகாகக் ககாணபபடுகின்ைது. எனமெ 
ெடக்கில் இருந்து பனஙகள்றை 
தயகார் வெயது ஏற்றுமதி வெயய நடெ -
டிக்றக எடுக்கவுள்மைகாம்- என்ைகார்.   

நாம் உங்களை மறக்கவும்
மாட்டாம், ள்கவிடவும் மாட்டாம்
ெகாெகசமெரி விமெட நிருபர்  

நகாம் உஙகறை மைக்கவும் 
மகாட்மடகாம், றகவிடவும் மகாட்மடகாம் 
என யகாழபபகாண மக்கறை மநகாக்கி 
பிரதமர் மஹிந்த ரகாஜபக்ஷ தமிழில் 
வதரிவி்ததிருந்தகார். யகாழபபகாணம்-
மட்டுவில் வபகாருைகாதகார ம்ததிய 
நிறலய்த திைபபு விழகாவில் மநற்று 
கலந்துவககாணடு உறரயகாற்றிய 
மபகாமத அெர் இவெகாறு வதரிவி்த-
திருந்தகார். அெர் தனது உறரயில்;-
யகாழபபகாண மக்கறை ெந்திபபதில் 
மகிழெறடகின்மைன். யகாழபபகா-
ண்ததின் அபிவிரு்ததிறய நகான் என் 
கணகைகால் மநரில் ககாணகிமைன். 
1970களில் யகாழபபகாணம் இருந்த 
நிறலறம எனக்கு ஞகாபகம் இருக்-
கின்ைது. யகாழபபகாணம் எல்மலகாருக்-
கும் வதரிந்த ஓர் நகரம். எஙகளுறடய 

ககால்ததில் யகாழபபகாணம்- வககாழும்பு 
இறடமய நல்ல வதகாடர்பு இருந்து 
ெருகிைது. எனக்கு்த வதரியும் 
ஸ்ரீமகாமெகா பணடகாரநகாயக்க அம்-
றமயகார் யகாழபபகாணம் ெந்த மபகாது 
இஙகுள்ை மக்கள் அெறர மிைககாய 
மகாறல அணிவி்தது வகௌரவி்த-
திருந்தனர். நகாம் ெடக்கு மக்கள் 
ெகாழக்கூடிய ஓர் நிறலறமறய ஏற்-
படு்ததிக் வககாடு்ததிருக்கிமைகாம். நகாம் 
ெடக்கில் மகாககாணெறபறய உரு-
ெகாக்கிமனகாம். ஆனகால் 2015 அந்த 
வெயற்பகாட்டிற்கு முற்றுபபுள்ளி 

றெக்கபபட்டுள்ைது. நகாம் உருெகாக்-
கிய ெடக்கு மகாககாண ெறபறய நல்-
லகாட்சி ககால்ததில் கறல்ததகார்கள். 
அந்த நல்லகாட்சி ககால்ததில் யகாழில் 
ஒரு வீதி கூட அபிவிரு்ததி வெயயப-
படவில்றல. உணறமறய வெகால்ல 
மெணடுமகானகால் முழு நகாட்டிலும் 
அந்த நல்லகாட்சி ககால்ததில் அபிவி-
ரு்ததி நடக்கவில்றல. நல்லகாட்சி 
ககால்ததில் யகாழபபகாண்ததில் மின் 
நிறலயம் ஒன்று அறம்ததிருந்தகால் 
இன்று யகாழபபகாண மக்கள் இருளில் 
இருந்திருக்க மகாட்டகார்கள். நகாம் 

2019இல் நகாட்றட மீைக் கட்டிவய-
ழுபபும் மபகாது தகான் வககாமரகானகா 
மபரிடர் ஏற்பட்டது. வககாமரகானகாவில் 
இருந்து இறைய ெமுதகாய்தறத மகா்த-
திரமன்றி முதிய ெமுதகாய்தறதயும் 
பகாதுககா்ததுள்மைகாம்  என மமலும் 
அெர் வதரிவி்ததிருந்தகார்.  

யாழ்.மக்கமை ந�ாககி பிரதமர் 
மஹிநத ராஜபக்ஷ தமிழில் உமர

யகாழபபகாண்த தமிழசெஙகம் நட்த -
திய ெஙகபமபறழ நூல் வெளியீடு, 
உலக்த தகாயவமகாழி நகாள் மபருறர 
மற்றும் 2019 உயர்தரப பரீட்றெயில் 
தமிழபபகாட்ததில் அதிவிமெட சி்ததி 
வபற்ை ெடமகாககாண மகாணெர்கள் 
154 மபருக்ககான மதிபபளிபபு ஆகிய 
மூன்று நிகழவுகள் கடந்த   ெனிக்-
கிழறம ககாறல 9 மணிக்கு யகாழப-
பகாணப பல்கறலக்கழக நூலகக் 
மகட்மபகார் கூட்ததில் நறடவபற்-
ைன.   

தமிழசெஙகப வபருந்தறல -
ெர் மபரகாசிரியர் அ.ெணமுகதகாஸ் 

தறலறமயில் நறடவபற்ை இந்நி -
கழவுகளில் பிரதம விருந்தினரகாக 
யகாழபபகாணப பல்கறலக்கழக்த 
துறணமெந்தர் மபரகாசிரியர் சி. சிறீ-
ெற்குணரகாெகா கலந்து வககாணடகார்.   

நிகழவில் ெரமெற்புறரறய 
யகாழபபகாண்த தமிழசெஙக்த 
தறலெர் வெந்தமிழச வெகால்லருவி 
ெ.லலீெனும் தமிழவமகாழி நகாள் 
மபருறரறய கிழக்குப பல்கறலக் -
கழக வமகாழி்ததுறை்த தறலெர் 
மபரகாசிரியர் சி. ெந்திரமெகரமும் 
அெருக்ககான அறிமுகவுறரறய 
யகாழபபகாண்த தமிழசெஙகப வபகாரு -

ைகாைர் மபரகாசிரியர் தி.மெல்நம்பி -
யும் ெஙகபமபறழ நூல் வெளியீட்டு -
றரறய நூலின் பதிபபகாசிரியர் மலகா. 
துசிகரனும் நூலகாயவுறரறய மபரகா -
தறனப பல்கறலக்கழக ெகாழநகாள் 
மபரகாசிரியர் ெ.மமகஸ்ெரனும் ஆற் -
றினர். நன்றியுறரறய ெஙக்ததின் 
ஆட்சிக்குழு உறுபபினர் கு. பகால -
ெணமுகனும் நிகழசசி முன்னிறலப -
படு்ததறல ெஙகச வெயலகாைர் இ.ெர் -
மெஸ்ெரகாவும் மமற்வககாணடனர்.  

ெஙகபமபறழ நூறல தமிழச -
ெஙகப வபருந்தறலெர் மபரகாசிரி -
யர் அ.ெணமுகதகாஸ் வெளியிட்டு 

றெக்க அதன் முதற்பிரதிறய 
துறணமெந்தர் மபரகாசிரியர் சி. சிறீ -
ெற்குணரகாெகா வபற்றுக்வககாணடகார்.   

நிகழவில் மகாககாண மற்றும் 
ெலயஙகளின் தமிழபபகாட 
உதவிக் கல்விப பணிபபகாைர் -
கள், பகாடெகாறல அதிபர்கள் தமி -
ழகாசிரியர்கள் எனப பலர் கலந்து 
வககாணடனர்.    வகௌரெம் வபற்ை 
மகாணெர்களுக்கு ஐயகாயிரம் ரூபகா 
பணபபரிசில், ஐந்து வபறுமதி -
யகான பு்ததகஙகள் அடஙகிய வபகாதி 
மற்றும் ெகான்றிதழ என்பன ெழஙகப -
பட்டன.    

யாழ். பல்கலையில யாழ். தமிழ்ச்
சங்கத்தின் முப்பரும் நி்கழ்வு்கள்

விபத்தில முதியவர் மரணம்
ெகாெகசமெரி  வபகாலிஸ் பிரிவிற் -

குட்பட்ட தனஙகிைபபு ஏ-32 வீதியில்  
ெனிக்கிழறம இரவு  இடம்வபற்ை 
விப்ததில் 61ெயதகான நபர் ஒருெர் 
ெம்பெ இட்ததிமலமய  பலியகாகி-
யுள்ைகார். தனஙகிைபபு  ெந்திக்கு 
அருககாறமயில் உள்ை மககாவிலுக்கு 
வென்று விட்டு வீடு திரும்பிய நபறர  
வீதியகால் பயணி்தத ககார் மமகாதிய-
தில் இவ அனர்்ததம் மநர்ந்துள்ைது. 

இதில்  மகரதீவு வீதி தனஙகிைபபு 
பகுதிறயச மெர்ந்த 61 ெயதகான தம் -
பிமு்தது  குணசிஙகம் என்பெமர 
ெம்பெ இட்ததிமலமய உயிரிழந்-
துள்ைகார். உயிரிழந்தெரது ெடலம்  
ெகாெகசமெரி ஆதகார றெ்ததியெகாறல-
யில் றெக்கபபட்டுள்ைது. விப்தது 
வதகாடர்பகான  மமலதிக விெகாரறண-
கறை ெகாெகசமெரிப வபகாலிஸகார் 
முன்வனடு்தது ெருகின்ைனர்.

மதுபான ொலைக்கு அனுமதி வழங்க வவண்ாம்

கரவெட்டி தினகரன் 
நிருபர்

பரு்ததி்ததுறை நகர் 
பகுதியில் இயஙகி ெந்த 
மதுபகான ெகாறல புதிய 
இடம் ஒன்றிற்கு மகாற்ைப-
படவுள்ைதகாகவும்  அஙகு 
இரணடு  ஆலயஙகள், 
தபகாலகம், பகாடெகாறல 
உட்பட மக்கள் குடி -
மயற்ைஙகள் உள்ைதகால் 
அதற்கு அனுமதி ெழஙகுெறத 
தறட வெயயுமகாறு மககாரியுள்ைனர். 
குறி்தத பகுதியில் சுமகார் நூறு மீட்டர் 
சூழலில் உள்ை றெரெர், மற்றும் 
முருகன் ஆலயஙகள் ஆகியெற்றின் 
பரிபகாலன ெறபயினர் பரு்ததி்ததுறை 
பிரமதெ வெயலக்ததிற்கு மகஜர் றகய-
ளி்ததுள்ைனர்.  

பரு்ததி்ததுறை நகர் பகுதியில் 
சிென் ஆலய்ததிற்க்கு முன்பகாக 
இவெைவு ககாலமும் இயஙகிெந்த 
நிறலயில் குறி்தத மதுபகான ெகாறல 
வதகாடர்ந்தும் இயஙகுெதற்கு பரு்த-
தி்ததுறை நகரெறப  அனுமதி மறு்த-
துள்ைது. இந்நிறலயிமலமய இது 
பிறிவதகாரு இட்ததிற்கு மகாற்ைபபட-
வுள்ைது.

பருத்தித்துமை பிரநதச சசயலருககு ம்கஜர்

மகாஙகுைம் குறுகாப நிருபர்

முகநூல் ககாதலகால் வீட்றட விட்டு 
வெளிமயறிய இரணடு பதின்ம 
ெயது சிறுமிகளும் வெஙகலடி 
மற்றும் யகாழபபகாண்ததில் பகாலியல் 
துஷ்பிமயகாக்ததுக்கு உட்படு்ததபபட்-
டுள்ை ெமபெவமகான்று முல்றல்த -
தீவு புதுமகா்ததைன் பகுதியில் பதிெகா-
கியுள்ைது. 

முல்றல்ததீவு புதுமகா்ததைன் 
பகுதியிலிருந்து ககாணகாமற் மபகாயி -
ருந்த இரணடு பதின்ம சிறுமிகளும் 
மநற்று முன்தினம் மகாறல புதுக்குடி-
யிருபபு நகர்ப பகுதியில் மீட்கபபட்-
டுள்ைனர். 

கடந்த 16 ஆம் திகதி ககாணகாமல் 
மபகான அெர்கறை மதடும் நடெடிக் -
றகயில் வபற்மைகார், கிரகாம்ததினர், 
வபகாலிஸகார் ஈடுபட்டிருந்தனர். இந் -
நிறலயில் அெர்கள் இருெரும் மீட்-
கபபட்டுள்ைனர். 

இரணடு சிறுமிகறையும் ககாண-
வில்லவயன வபற்மைகார் முல்றல்த -
தீவு வபகாலிஸ் நிறலய்ததில் கடந்த 
16ஆம் திகதி மகாறல முறையிட்டுள் -
ைனர். 

இரணடு சிறுமிகளும் (18) புதுக்கு -
டியிருபபு நகர்ப பகுதியில் றெ்தது 
வபகாலிஸகாரகால் மீட்கபபட்டு முல்-
றல்ததீவு வபகாலிஸகாரிடம் ஒபப-
றடக்கபபட்டுள்ைனர். 

சிறுமிகளிடம் நட்ததிய விெகா-
ரறணயின் மபகாது சிறுமிகளில் 
ஒருெர் முகநூல் ஊடகாக மட்டக்க -
ைபபு வெஙகலடி பகுதி இறைஞர் 
ஒருெருடன் வதகாடரறப ஏற்படு்ததி 
கறத்தது மபசியுள்ைகார். வெஙக-
லடி இறைஞன் சிறுமிறய அஙகு 
ெருமகாறு அறழ்ததுள்ைறதயடு்தது 
சிறுமி தனது நணபியுடன் வீட்டுக்-
கு்த வதரியகாமல் மிதிெணடிகளில் 
மகாறலமநர கல்விக்கு வெல்ெதகாகக் 
கூறிவிட்டுச வென்றுள்ைகார். இெர்-

கள் மிதிெணடிகறை பற்றைக்-
ககாட்டுக்குள் வீசிவிட்டு பஸ்சில் 
மட்டக்கைபபு வெஙகலடிக்குச வென்-
றுள்ைனர். 

வெஙகலடி இறைஞன் இருெ-
றரயும் ககாரில் ஏற்றிச வென்று தகான் 
மபசிய சிறுமியுடன் பகாலியல் 
உைவில் ஈடுபட்டறத்த வதகாடர்ந்து 
அெர்கறை வீடு வெல்ல அறழ்த-
துக்வககாணடுெந்து யகாழபபகாண்த-
திற்கு வெல்லும் பஸ்சில் ஏற்றி விட்-
டுள்ைகார். 

இரணடு சிறுமிகளும் யகாழபபகா-
ணம் வென்று யகாழ நகரபபகுதியில் 
சுற்றிதிரிந்த மெறை கறடவயகான்-
றில் வபகாருட்கறை ெகாஙகியமபகாது, 
இரெகாகியுள்ைது. இதன்மபகாது 
இரணடு சிறுமிகளுக்கும் உதவிவெய-
ெதகாக கூறி இரணடு இறைஞர்கள், 
சிறுமிகறை அறழ்ததுக்வககாணடு-
வென்று வீவடகான்றில் தஙகறெ்தது 
மற்றைய சிறுமிறய பகாலியல் துஷ்-

பிரமயகாகம் வெயதுள்ைனர்.  யகாழப -
பகாண்ததிலிருந்து முல்றல்ததீவு 
பஸ்சில் இரணடு சிறுமிகளும் ஏற்றி 
அனுபபபபட்டுள்ைதுடன் இரணடு 
சிறுமிகளும் புதுக்குடியிருபபு நகர்ப 
பகுதியில் (18) ெந்திைஙகியுள்ைனர். 

புதுக்குடியிருபபில் இரணடு சிறு-
மிகளின் நடெடிக்றகயில் ெந்மத -
கம் ஏற்பட்டுள்ைறத்த வதகாடர்ந்து 
வபகாலிஸகாருக்கு்த தகெல் ெழங -
கபபட்டு இருெரும் றகதுவெயயப -
பட்டு முல்றல்ததீவு வபகாலிஸில் 
ஒபபறடக்கபபட்டனர். இருெரி-
ட்ததிலும் மமற்வககாள்ைபபட்ட 
ெகாக்குமூல்தறத்த வதகாடர்ந்து 
இரணடு சிறுமிகளும் மரு்ததுெ 
பரிமெகாதறனக்ககாக முல்றல்த-
தீவு மகாெட்ட மரு்ததுெமறனக்கு 
அனுபபிறெக்கபபட்டுள்ைதுடன். 
சிறுமிகள் இருெருடனும் பகாலியல் 
துஷ்பிரமயகாக்தறத மமற்வககாணட-
ெர்கள் வதகாடர்பில் முல்றல்ததீவு 
வபகாலிஸகார் விெகாரறணகறை முன்-
வனடு்தது ெருகின்ைனர்.  

பெற்றோருக்கு பெரியோமல் வீட்டை விடடு பெளி்யறியெோல் விெரீெம்
சசங்கலடி, யாழ். இைஞர்்களுககு வமலவீச்சு

மு்கநூல ்காதைால பதின்ம வயது 
சிறுமி்கள் இருவர் துஷ்பியயா்கம்

மின் இலைப்பு ச�ா்ர்பில்
100 முலைப்பாடு்களுக்கு தீர்வு

ெவுனியகா விமெட நிருபர்

ெவுனியகாவில்  மின் இறணபபு 
வதகாடர்பில் வபகாதுச மெறெ 
ஆறணக்குழுவுக்கு கிறடக் -
கப வபற்ை 100  முறைபபகாடுக-
ளுக்கு தீர்வு ககாணபபட்டுள்ைதகாக 
இலஙறக வபகாதுச மெறெ  ஆறணக்-
குழுவின் நுகர்மெகார் விெககார பணிப -
பகாைர் யெந்த ரதுவிதகான  வதரிவி்த-
துள்ைகார். 

இலஙறக வபகாது பயன்பகாட்டு 
ஆறணக்குழு மின்ெகார  மெறெயு-
டன் இறணந்து ெவுனியகா மகாெட்ட 
வெயலக மகட்மபகார் கூட்ததில் நட-
மகாடும்  மெறெறய மூன்று தினஙக -
ளுக்கு முன்வனடு்ததிருந்தது. இது 
வதகாடர்பில்  மகட்ட  மபகாமத அெர் 
இவெகாறு வதரிவி்ததகார். 

ெவுனியகா மகாெட்ட்ததில் புதிய 
மின்  இறணபபு வபறுதல், மின் 
இறணபபில் வபயர் மகாற்ைம் 
வெயதல், மின்மகானி  மகாற்றுதல், 
மின் இறணபறப இடமகாற்றுதல் 

உள்ளிட்ட பல்மெறு தீர்க்கபபடகாத  
பிரசெறனகள் வதகாடர்பில் இலஙறக 
வபகாதுச மெறெ ஆறணக்குழுவி-
னகால் பிரமதெ  வெயலகஙகள் ஊடகாக 
முறைபபகாடுகள் வபைபபட்டிருந்-
தன. 

இறெ வதகாடர்பில்  ெவுனியகா 
மகாெட்ட்ததில் இருந்து இலஙறக 
வபகாதுச மெறெ ஆறணக்குழுவுக்கு 
100  முறைபபகாடுகள் கிறடக்கப-
வபற்ை நிறலயில் அதற்கு தீர்வு 
ககாணும் முகமகாக  மின்ெகார ெறபயு-
டன் இறணந்து நடமகாடும் மெறெ 
ஒன்று முன்வனடுக்கபபட்டிருந்தது. 

இதன்மபகாது  ககாணி ஆெணம் 
மற்றும் பல்மெறு பிரசெறனகள் ககார -
ணமகாக மின் இறணபபு வதகாடர்பில்  
பிரசெறனகறை எதிர்வககாணட மக் -
களுக்கு மின்ெகார ெறபயின் ஊடகாக 
தீர்வுகள்  வபற்றுக் வககாடுக்கபபட்-
டது. குறி்தத நடமகாடும் மெறெயில் 
பலரும் கலந்து வககாணடு  மின்ெகார 
ெறபயிடம் இருந்து தமக்ககான தீர்வு-
கறையும் வபற்றுக் வககாணடனர். 



18935) எந்த நாளில் வீட்டிலி -
ருநது ஆடை, ஆபரணங்கள், 
பபானபபாருள் இடை்கடை எை -
ருக்கும் ப்காடுக்்கக் கூைாது? 

பு்தனகிழடை அனறு
18936) அபபடிக் ப்காடுத் -

்தால் என்ன நைக்கும்?
உங்கள் ட்கயில் இருக்கும் 

ை்காலட்சுமி அடுத்்தைரிைம் 
பெனறுவிடுைாள் எனறு ொஸ்தி -
ரத்தில் கூறபபட்டுள்ைது.

18937) எந்த நாட்்களில் 
யாருக்கும் அரிசி, பநல், 
க்காதுடை கபானற எந்த 
ஒரு உணவு பணைத்ட்தயும் 
இ்னாைா்க ்தரக்கூைாது?

பைள்ளிக்கிழடை, பெவ் -
ைாய்க்கிழடை அனறு

18938) பிரச்சிட்ன்கள் நீஙகுை -
்தற்கு ஏ்தாைது ஒரு பரி்காரத்ட்த 
பெய்து ைந்தால் ்கை்னத்தில் 
ப்காள்ை கைணடியது என்ன?

க்தாலாலா்ன பெருபபு்கள், 
பர்ஸ், பபல்ட் இடை்கடை 
உபகயாகிபபட்த நிறுத்தி விை 
கைணடும்.

18939) இைற்டற ஏன ்தவிர்க்்க 
கைணடும்?

ஏப்னனறால் இடை்கள் அணிந -
துப்காணடு பெய்யும் எந்த ஒரு 
பரி்காரமும் பலிக்்காது.

18940) ்கணைனின அனடப 
முழுடையா்க ைட்னவி பபற 

கைணடுபைனறால் என்ன பெய் -
யலாம்?

விொ்க நட்ெத்திரத்தில் ைட்னவி 
விர்தமிருநது முரு்கப பபருைா -
ட்னயும் ைள்ளிடயயும் ைழிபை 
கைணடும்.

18941) நம்முடைய ்கர்ைாடை 
ைாற்றக்கூடிய ெக்தி எ்தற்கு 
உணடு?

அன்ன்தா்னத்திற்கு உள்ைது.
18942) யாருக்கு அன்ன்தா்னம் 

ைழங்க கைணடும்?
வீடு, ைாெல், பொந்தம், 

பந்தம், ப்தாழில் இடை்கடை 
இழந்தைருக்கு அன்ன்தா்னம் 
அளிபபது மி்கவும் சிறந்த்தாகும்.

18943) பபாதுைா்ககை ஒரு 
நாடை நாம் ப்தாைஙகுை்தற்கு 
முன என்ன பெய்ைது நல்லது?

இடறைனின ஏ்தாைது ஒரு 
ைநதிரத்ட்த பெபிபபது நல்லது 
எனபது ொஸ்திரம்.

18944) இபபடி ைநதிரத்ட்த 
உச்ெரித்்த உைன என்ன பெய்ைது 
ொலச் சிறந்தது?

ஒரு ைம்ைர் இைநீர் குடிபபது 
நல்லது.

18945) இவ்ைாறு குடித்்தால் 
நைக்கும்?

பெபித்்த ைநதிரத்தின பலட்ன 
உை்னடியா்க பபற்றுவிைலாம் 
எனறு ொஸ்திரத்தில் கூறபபட் -
டுள்ைது.

      கே. ஈஸ்வரலிஙேம்
தமிழர் நற்பணி மன்றத் தலை்வர்

அறிவு அருள் அைக்்கம் ்தைம் 
சிைபத்தி மு்தலியடை்கபைல்-
லாம் திரணபைாருைடிைம் 
எ டு த் ்த ா ற் க ப ான ற ை ரு ம் , 
நல்விட்ன தீவிட்ன்கைால் 
ைரும் ஆக்்கக்க்கடு்களிகல 
ெைபுத்தி பணணுகினறைரும், 
யாைடரயும் க்காகிபபிக்்க 
ைல்லை்கா பெைநதிரியமுள்ை 
பபண்கள் ைலிய ைநது ்தம்டைத் 
்தழுவினும் பரைாணுபபரிைாணைா-
யினும் சிந்தநதிரியாைல் அைர்்கடைத் 
்தாபய்ன ைதிக்கும் ை்காமுனிைரும், திருக்-
்காைத்தியபபடரத் தி்னநக்தாறும் டெைா்கை-
விதிபபடி அருச்சிபபைருைாகிய சிைக்காெரியார் எனபைர் இருந-
்தார்.  பிரைமுகூர்த்்தத்திகல எழுநது, பபானமு்கலியாற்றிகல 
ஸ்நா்னம் பணணி, சுைாமிடய அருச்சிக்கும் பபாருட்டுத் திரு-
ைஞெ்னமும் பத்திர புஷபமும் எடுத்து, சிைநாைத்ட்த உச்ெரித்துக் 
ப்காணடு, சுைாமி ெநநி்த்னத்திகல கபா்னார். கபாகும் பபாழுது 
அஙக்க பைந்த இடறச்சியும் எலும்பும் கிைக்்கக் ்கணடு நடுந-
டுஙகி, குதித்துப பக்்கத்திகல ஓடி்னார்.   

ஓடி நினறு, "க்தைாதிக்தைகர! க்தைரீருடைய ெநநி்தா்னத்ட்த 
அடை்தற்கு அஞொ்த துஷைராகிய கைட்டுைபபுடலயர்்ககை 
இந்த அநுசி்தத்ட்தச் பெய்்தார்்கள் கபாலும், அைர்்கள் இபப-
டிச் பெய்து கபா்தற்குத் க்தைரீர் திருவுைம் இடெநதீகரா" எனறு 
பொல்லி, ப்தறி அழுது விழுநது புரணைார்.  

பினபு 'சுைாமிக்கு அருச்ெட்ன பெய்யாைல் ்தாழத்்தலால் பயன-
யாது' எனறு நிட்னநது, அஙக்க கிைந்த இடறச்சிடயயும் எலும்-
டபயும் ்கல்டலடயயும் திருைலகி்னால் ைாற்றி, ெம்புகராக்ஷ-
ணஞபெய்து, மீைப பபான மு்தலியாற்றிகல ஸ்நா்னஞ பெய்து, 
திரும்பிைநது, கை்த ைநதிரத்தி்னாகல சுத்திபெய்து, உருத்திரெைா 
நை்கத்தி்னால் சுைாமிக்கு அபிகே்கம் பணணி பத்திரபுேபங்க-
ைால், அருச்ெட்ன பெய்்தார். 

திருமுனக்ன நினறு, இரணடு ட்க்கடையும் சிரசினகைகல 
குவித்து, இரணடு ்கண்களினினறும் ஆ்னந்த பாஷபஞபொரிய 
திருகைனிபயஙகும் ையிர்பபாடிபப, அக்கினியில் அ்கபபட்ை 
பைழுகுகபால ை்னம் மி்க உருகி இைசு, நாத்்தழும்ப, கீ்த நடை-
யுள்ை்தாகிய ொைகை்தம் பாடி்னார்.    

பாடியபின பலமுடற பிர்தக்ஷிணஞபெய்து ொஷைாங்கைா்க 
நைஸ்்கரித்து, அருடையா்க நீஙகிப கபாய், ்தகபாை்னத்ட்த அடைந-
்தார். இடை ஒருபுறம் நி்கழகிறது. முனக்ன கைட்டையாடு்தற்கு 
ைடலச்ொரலிகல பெனற திணண்னார் பனறி ைான ்கடல ைடர 
்கைடை எனனு மிரு்கங்கடைக்ப்கானறு, அடை்களினிடறச்சிடய 
முனகபாலப பக்குைபபடுத்தி, க்தக்கிடலயில் டைத்து, க்காற்-
கறட்னப பிழிநது, அ்தக்னாடு ்கலநது, முனகபாலத் திருைஞெ்ன-
மும் புஷபமுஙப்காணடு, ைடலயிகல ஏறி, சுைாமிெநநி்தா்னத்ட்த 
அடைநது, முனகபாலப பூடெபெய்து, இடறச்சிக் ்கல்டலடயத் 
திருமுனக்ன டைத்து,  "இந்த இடறச்சி முனப்காணடுைந்தது 
கபாலனறு, இடை பனறி ைான ்கடல ைடர ்கைடை எனகினற 
மிரு்கங்களின இடறச்சி, இடை்கடை அடிகயனும் சுடைத்துப 
பார்த்திருக்கினகறன.                                               (ப்தாைரும்)
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 கு.ல்வ.ே. ல்வத்தீஸ்வர குருகேள்

மானுடவியல்

மிே ஆச்சரியமான ஒரு அ்வ-
தானம் உகைாேஙேள் 
இல்சலய உறிஞ்சிக்ோள்-

கின்றன என்பது. சிை ்பரிக்சாத -
லனேளில் சிை ஆ்பரணஙேள், ேருவிேள் 
்்சய்யும் க்பாது இல்சலயப் ்பயன்படுத் -
தும் க்பாது அல்வ மிேவும் ்்பாலிவுடன 
உறுதியுடனும் உரு்வாகு்வது அ்வதானிக-
ேப்்பட்டுள்்ளது. நீணடோைம் ்சாஸதிரீய 
்சஙகீதம் ்பயிைப்்பட்ட ேட்டடஙேள் இல்ச 
்பயில்்வதறகு ஏற்ற இைகு்வான இடஙே-
்ளாே இருப்்பது அ்வதானிகேப்்பட்டுள்்ளது. 
அத்தலேய இடஙேளுககு ்்சல்்ப்வர்ேள் 
இனிலமயான அனு்ப்வத்லதப் ்்பறு்வது-
டன, மனதிறகு இன்பமாேவும், உயர்நத 
உணர்வு ்்பறு்வதும் அ்வதானிகேப்்பட்டுள் -
்ளது. 

்மல்லில்சயும் அதனுடன அலமதியும் 
ஒரு நல்ை இல்சயின இைகேணமாகும். 
உயர் சுருதி ஒலியும், அதிே ்சத்த த்துடன 
கூடிய ்மட்டுக்ோணட்வறல்ற அல்வ 
நல்ை ்சநதம் உலடயதாே இருநதாலும் 
இல்ச எனறு கூ்ற முடியாது. ஒரு ்தாழிற 
்சாலையில், இரயிலில் இருககும் இலரச-
்சல் கூட ்சநத த்துடன இருப்பினும் அல்வ 
இலரச்சைாேத்தான இருககுகம அனறி 
இல்சயாே இருப்்பதில்லை. எமது ்சமூேத் -
தில் நலட்்பறும் திருமணஙேளில் ்்பரிய 
ஒலி்்பருககிேல்ள ல்வத்து எழுப்்படும் 

ஒலிேளும் இத்தலேய இலரச்சல்ேக்ள. 
இல்வ இல்சயாே ்ோள்்ளப்்படு்வதில்லை. 
இத்தலேய ்்பரிய ்சத்தஙேள் இலரச்சல்ே-
்ளாேவும் ஒலிமா்சாேவுகம ேருத்ப்்படுகி்றது. 
இல்சயாே ேருதப்்படு்வதில்லை. 

இல்ச என்பது ்மல்லிய, ்மட்டுகேளு-
டன, ஒத்தில்சவுடன ோதுேளுககு இனி -
லமலயயும், மனதிறகு அலமதிலயயும் 
தநது மனதின ்சைனத்லதக குல்றத்து இத -
யத்திலன அலமதிப்்படுத்தும் ஓல்சயாே 
இருகே க்வணடும். இது எ்வருலடய தூக-
ேத்லதக ்ேடுப்்பதாே இருகோமல் ஒரு-
்வனின மனதிறகு அலமதிலயத் தநது  
நல்ை நிம்மதியான தூகேத்லதத் தரககூ-
டியது. இல்சயானது ஒரு்வனுககு உணர்ச-
சிேளிலிருநது விடு்படும் ஞானத்தியும், 
அேத்திலன ஆராயும் அலமதியிலனயும், 
ஆழமான அலமதிலயயும் அனு்பவிககும் 
ஆற்றலைத் தரக்வணடும். இல்சயுடன 
்தாடர்புலடய்வர்ேள் இநத தனலமலய 
இல்ச அலடய இல்சலய உ்பகயாகிப்்ப-
்வர்ேள் அலன்வரும் தமது தீய எணணங -
ேல்ள அேறறி  ்தய்்வ எணணஙேல்ளத் 
தூணடக கூடிய ்வலேயில் உணர்சசிேல்ள -
யும், எணணஙேல்ள தமது ்வாழகலேயின 

ஒவ்்வாரு அமி்சஙேளிலும் உரு்வாககிக-
்ோள்்வதன மூைகம இலதச ்சாத்தியமாகே 
முடியும். 

புராணகேலதேளில் கத்வரிஷி நாரதர் 
பூவுைேத்தில் எப்்படி ஆனமீே ்வ்ளர்சசி 
எப்்படி இருககி்றது? அலத ்வ்ளர்ப்்பது 
எப்்படி என்ற எணணத்துடன ேடவுல்ள 
அலடயும் ்வழி எது? ஏன ேடவுல்ள 
அலட்வது ேஷடமான ோரியமாே இருககி-
்றது க்பான்ற கேள்விேளுடன ல்வகுணடத் -
திறகுச ்்சன்றார்.                 (்தாடரும்)

 ்பணடிட் � ராம் ்சர்மா ஆச்சார்யா  
தமிழில்: � ஸகதி சுமனன  
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 சிவக�ோசரியோர்

க�ோக ே ட் டி ச க ்ச ா ல ை 
தானகதானறீஸ்வரர் 
ஆைய ்வ்ளாேத்தில் 

திருமநதிர அரணமலன நிர்மாணப்்ப-
ணிேள் சி்வராத்திரி தினத்தனறு ஆரம்-
்பமாகி ் தாடர்கி்றது. நிர்மாணப்்பணிேள் 
க்வேப்்படுத்தப்்பட்டு இநத்வருடத்திற-
குள்க்ள அரணமலன  நில்றவு்றக்வண-
டு்மன இைஙலே சி்வபூமி அ்றகேட்-
டல்ள நிதியத்தின தலை்வர் ேைாநிதி 
ஆறு திருமுருேன  ்தரிவித்தார்.

இைஙலே சி்வபூமி அ்றகேட்டல்ள 
நிதியத்தால் திருமநதிர அரணமலன -
யின நிர்மாணப் ்பணிேள் முன்ன -
டுகேப்்பட்டு்வருகின்றன. ்ோகேட் -
டிசக்சாலை தானகதானறீஸ்வரர் 
ஆையம் இதறோன ோணிலய தமது ஆைய ்வ்ளா -
ேத்திறகு அருகில்  ்வழஙகியிருககின்றது. அவ நிர் -
மாணப்்பணிேல்ளப் ்பறறி ஆைய நிர்்வாேத்தின -
ருககு வி்ளககும் ேைநதுலரயாட்ைானறு ஆைய 
்வ்ளாேத்திறகுள் தலை்வர் பூ.சுகரநதிரராஜாவின 
தலைலமயில்  (4) இடம்்்பற்றது . இக ேைநது -
லரயாடலில் “ரிஷி ்தாணடுநாத சு்வாமிேளும்” 

ேைநது சி்றப்பித்தலம குறிப்பிடத்தகேது.  இக 
ேைநதுலரயாடலினக்பாகத ேைாநிதி ஆறு.திரு -
முருேன  கமறேணட்வாறு ்தரிவித்தார். அ்வர் 
்தாடர்நது வி்பரிகலேயில், நிர்மாணப்்பணியில் 
ேடினமான ்பகுதிலய நாம் நில்றவு ்்சய்துள் -
க்ளாம். ேடினமான ்பணியா்வது 108 சி்வலிஙேங-
ேல்ள ேருஙேல்லினால் ்்சதுககு்வதும், 3000 திரு-

மநதிரப்்பாடல்ேல்ள ேருஙேல்லில் ்்பாழி்வதுமாகும். 
இதில் சி்வலிஙே நிர்மாணம் முறறு முழுதாே பூர்த்தி-
யாகிவிட்டது. திருமநதிரப்்பாடல்ேளில் 800 ்பாடல்ேள் 
மாத்திரம் இனனும் பூர்த்தியலடய இருககின்றன. 
இல்வேள் யாவும் ஒரு இைகு்வான ்பணியல்ை. 
ஆயினும் எல்லைலய ்தாட்டு நிறகிக்றாம்.  

எடுகேப்்பட்ட தீர்மானத்திறகு ஏற்ப இவ்வருட இறுதிக-
குள் இதலன பூர்த்தியாகே க்வணடும். ்பணிப்்்பாறுப்-
புகேல்ள ஏற்ற்வர்ேள்  அதறோன ோை்வலரயல்றக-
குள் முடிப்்பதறகு ேடினமாே உலழகே க்வணடும்.

இவவிடயத்தில் ்ோகேட்டிசக்சாலை ஆைய நிர்்வா-
ேத்தின அ்றஙோ்வைர் ்சல்ப  அகேல்றகயாடு ்்சயற்பட 
க்வணடு்மன கேட்டுக ் ோணடார்.

்ோழும்பு, புதுச்்சட்டித் ்தரு  ��ராதா 
கிருஷண  ஆையத்தில் � ல்சதனய மோப்பி -
ரபுவின அ்வதாரத்லத்யாட்டி  ேடநத 17ஆம் 
18ஆம் திேதிேளில் ்ேௌர பூர்ணிமா விழா 
்்வகு விமர்ல்சயாேக ்ோணடாடப்்பட்டது. 
விழாவில் இடம்்்பற்ற நிேழவுேளில் சிை்வற-
ல்றப் ்படஙேளில் ோணைாம். 

்ோழும்பு ்ோசசிகேலட � ்்பானனம்்பை்வாகணஸ்வரர் ஆைய 
்பஙகுனி உத்திரத் கதர்த்திரு விழால்வ்யாட்டி (17) ஆைய கிழககு 
மாட வீதியிலிருநது பு்றப்்பட்டு ்தறகு மாடவீதி, கமறகு மாட வீதி,்வ-
டககு மாடவீதிேளில் சு்வாமிேள் இரு சிவிலேேளிலும் அைஙோர 
முத்கதர்ேளிலும் ்பகதர்ேளின ்்வள்்ளத்திறகு மத்தியில் உைா 
்வருலே இடம்்்பறு்வலத ்படஙேளில் ோணைாம்.      

 (்படஙேள்: ்வட ்ோழும்பு தினேரன நிரு்பர்)
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தான்தானறீஸ்வரர் ஆலயத்தில்

திருமந்திர அரணமனை

்ோகேட்டிசக்சாலை

்சதுர்த்தி திதியானது, விநாயேப் ்்பருமாலன 
க்வணடி விரதம் இருகே உேநத நாள் ஆகும். 

எணணியது யா்வறல்றயும் அளிககும் இநத ்சஙேட-
ஹர ்சதுர்த்தி ஒரு எளிலமயான விரதமாகும். ்்பௌர்-
ணமிககு அடுத்து ்வரும் நானோம் நாள், ்சஙேடஹர 
்சதுர்த்தி. ‘்சஙேட’ என்றால் ‘துன்பம்’, ‘ஹர’ என்றால் 
‘அழித்தல்’. துன்பஙேல்ள அழிககும் விரதகம ்சஙேட-
ஹர ்சதுர்த்தி. ஒவ்்வாரு மாதமும் ்வரும் ்சஙேடஹர 
்சதுர்த்தி நாளில் விரதம் இருநதால், குடும்்பத்தில் சுபிட்-
்சம் உணடா்வகதாடு, தலடேளினறி எல்ைா ோரியஙே-
ளும் ் ்வறறியலடயும். இநத ்சதுர்த்தி திதியானது, விநா-
யேப் ்்பருமாலன க்வணடி விரதம் இருகே உேநத 
நாள் ஆகும். எணணியது யா்வறல்றயும் அளிககும் 
இநத ்சஙேடஹர ்சதுர்த்தி ஒரு எளிலமயான விரதமா-
கும்.   இநத விரதத்லத ேலடப்பிடிப்்பதால் கநாய்ேள் 
குணமலடநது, உடல் ஆகராககியம் கமம்்படும். ்வாழக-
லேயில் ்தாடர்நது ்பை்வலே துன்பஙேளுககு உள்-
்ளாகி்ற்வர்ேளுககு நிலையான ்சநகதாஷம் கிலடக-
கும். மிேச சி்றப்்பான ேல்வி அறிவு, புத்திககூர்லம, 
நீணட ஆயுள், நிலையான ்்சல்்வம் என ்பைவித-
மான நனலமேல்ள அலடய முடியும். ்சனி கதாஷத்-

தால் ்பாதிகேப்்படு்ப்வர்ேள் இவவிரதத்லத அனுஷடித்-
தால், ்சனியின தாகேம் குல்றயும்.  

்வ்ளர்பில்ற ்சதுர்த்தியில் ்வானில் ்சநதிரலனப் 
்பார்ப்்பது அல்ைது நானோம் பில்றலயப் ்பார்ப்்பது 
கேடு வில்ளவிககும் என்பது ்்பரிகயார்ேள் ்வாககு. 
ஆனால், ்பவுர்ணமிககுப் பி்றகு ்வரககூடிய கதய்பில்ற 
்சதுர்த்தி மிேவும் சி்றப்பு ்வாய்நதது. இதுக்வ ்சஙேட-
ஹர ்சதுர்த்தி ஆகும். இது ் ்சவ்வாய்ககிழலம ்வரு்வது 
மிேவும் விக்சஷம். ்வருடத்தின அலனத்து ்சஙேடஹர 
்சதுர்த்தி ்வழி்பாடுேல்ளயும் ்்சய்த ்பைன ஒரு மோ 
்சஙேடஹர ்சதுர்த்தியில் ்வழி்பாடு ்்சய்்வதால் கிலடக-
ேப் ்்பறும். இநத விரதம் ்பறறிய புராணத் தே்வல்-
ேள் சிை்வறல்ற ்பார்கேைாம்.  

 *  முதல் முதலில் தன தாய் ்பார்்வதி கதவிககு, 
ேண்பதிகய இவவிரதத்லதச ்்சால்லி அருளி-
னார்.  

 *  ்சஙேடஹர ்சதுர்த்தியின மகிலமலய முருேப்்்ப-
ருமான, ஒரு முனி்வருககு எடுத்துலரத்ததாே 
ேநத புராணம் குறிப்பிடுகி்றது.  

 *  கிருஷணர், நானோம் பில்றலய ேணடதால் 
அ்வருககு அ்ப்வாதம் ஏற ்பட்டது. எனக்வ அ்வர் 

்சஙேடஹர ்சதுர்த்தி விரதத்லத கமற்ோணடு 
ேகண்சலன பூஜித்து அதிலிருநது மீணடார் 
எனறும் புராணஙேள் குறிப் பிடுகின்றன.  

 *  ்வன்வா்சத்தின க்பாது, ேணணபிரான இவ -
விரதத்லதப் ்பறறி ்பஞ்்ச ்பாணட்வர்ேளிடம் 
எடுத்துலரத்ததாேவும், அதன்படி இதலன 
அனுஷடித்து யுதிஷடிரர் நாட்லட மீணடும் 
அலடநததாேவும் புராணஙேள் ்தரிவிககின-
்றன.  

 *  இநத நாளில் தான, விநாயேப் ்்பருமானின 
அருல்ளப் ்்பறறு, ்சநதிரன ்சா்ப விகமா்சனம் 
அலடநதான. எனக்வ இநநாளில் ்சநதிரன 
பிரதானமாகி்றான.  

 *  தமயநதி ந்ளலன அலடநதது இநத விரதத்-
தின மகிலமயால் தான எனறு நூல்ேள் குறிப்-
பிடுகின்றன.  

 *  இநத விரதத்லத முதன முதலில் அஙோரேன 
(்்சவ்வாய்) ேலடப்பிடித்து ந்வககிரே ்பதவி 
அலடநததாே புராணஙேள் குறிப்பிடுகின-
்றன. எனக்வ தான ்்சவ்வாய்ககிழலம ்வரும் 
விரதம் விக்சஷமாே ேருதப்்படுகி்றது.  

 சங்கடஹர சதுர்த்தி  
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இன்றைய நாளிதழில் சில வரிகள் 
தூவிட வாய்ப்பளிதத எல்லாம் வல்ல 
அல்லாஹ்வுக்க புகழ்ைததும்

அ க் கு ற ம ை 
மண்ணில் தடம் பதித்து 
தசாபதம் ்காணும் 
அஸ்ஹர் மாதிரி ஆரம்-
பப பாடசாமை தனது 10 
ஆவது ஆண்டு நிமறமவ 
ஜனவரி 19ஆம் தி்கதி 
பூர்த்தி சசயதது. இதமன 
முன்னிட்டு விழாக்்்கா-
ைம் பூண்டுள்ள எமது 
பாடசாமை இன்று '்மன்-
மமயான தசாபதம்' 

எனும் சதானிபசபாருளில் ச்கௌரவிபபு, பரி -
சளிபபு நி்கழ்விமன பாடசாமை வ்ளா்கத்தில் 
நடாத்துவமதயிட்டு சபரு மகிழ்ச்சி அமடகின் -
்றன்.

2011 ஆம் ஆண்டு 1000 பாடசாமை்கள 
அபிவிருத்தி ்வமைத்திட்டத்தின் கீழ் அஸ்ஹர் 
்தசிய பாடசாமை உளவாங்கபபட்டமதயடுத்து 
்வறாக்்கபபட்ட அதன் ஆரம்பபபிரிவும் மூடப -
பட்ட குருச்காமட முஸலிம் பாலி்கா பாடசாமை-
யின் ஆரம்பபபிரிவும் இமைந்து குருச்காமட 
முஸலிம் பாலி்கா பாடசாமையின் மண்ணி-
்ை்ய மறு உருவாக்்கம் சபறற புதிய ஆரம்பப 
பாடசாமை்ய எமது தற்பாமதய அஸ்ஹர் 
மாதிரி ஆரம்பப பாடசாமை ஆகும்.

நாட்ளாவிய ரீதியில் 2012 ஆம் ஆண்டு பை 
மாதிரி ஆரம்பப பாடசாமை்கள உருவாக்்கபபட்ட 
்பாதிலும் இபபாடசாமையின் ஆரம்பமும் வரைா-
றும் தனித்துவமான்த! தனது சபயரில் ஊட்டப 
பாடசாமையின் சபயமர சுமந்து வைம் வரும் 
ஓரு மா்காை பாடசாமையா்க எமது பாடசாமை 
அமமந்திருபபது சிறபபம்சமாகும்.

2012.01.19 இல் ஆரம்பித்த எமது பாட -
சாமையின் 10 வருட பூர்த்திமய முன்னிட்டு 
பல்்வறு நி்கழ்வு்கம்ள மாைவர்்கள, ஆசிரி -
யர்்கள, பமழய மாைவர்்கள, சபற்றார்்கள, 
பாடசாமை அபிவிருத்தி நிமற்வறறுக் குழு 
உறுபபினர்்கள, பமழய மாைவர் ஒன்றியம் 
மறறும் நைன்விரும்பி்களின் உதவி்கள ஒத்தா -
மச்களுடன் ஒழுங்கமமக்்கவும் நிமற்வறறவும் 
முடிந்தமம மகிழ்ச்சிக்குரிய விடயமாகும்.

2012 ஆம் ஆண்டு புதிதா்க உருசவடுத்த இப -
பாடசாமையின் முதல் அதிபர் நான்கு வருட ்காை 
்சமவக்குப பின்னர் இரண்டாவது அதிபரா்கப 
2016.01.19ஆம் தி்கதி சபாறுப்பறற எஸ.
ஏ.எப. ஜிம்னாஸ ஆகிய நான் இபபாடசாமை-
யின் வ்ளர்ச்சிக்்கான என்னாைான அர்பபணிப-
மபயும் உமழபமபயும் வழஙகி வருகி்றன். 
பாடசாமைமய சபாறுப்பறறு 6 வருடங்கள 
பூர்த்தியமடந்துள்ள நிமையில் இபபாடசாமை-
யின் வ்ளர்ச்சிக்்கா்க என்்னாடு ம்க்்கார்த்து 
அர்பபணிபபுடன் சசயைாறறும் எனது ஆசிரியர் 
குழாம் தன்னைம் பாராமல் இயஙகிக் ச்காண்டி -
ருக்கும் பாடசாமை அபிவிருத்தி நிமற்வறறுக்-

குழு சசயைா்ளர் உட்பட உறுபபினர்்கள' பமழய 
மாைவர் ஒன்றிய உறுபபினர்்கள, சபறறார்்கள, -
நைன்விரும்பி்கள மாைவர்்கள,பமழய மாை -
வர்்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றி்கம்ளக் கூறிக்-
ச்காளவ்தாடு எனக்கு எப்பாதும் உதவியா்கவும் 
ஒத்தாமசயா்கவும் இருக்கும் எனது குடும்பத்தி-
னருக்கும் வழி்காட்டிக்ச்காண்டிருக்கும் ்கல்வி 
அதி்காரி்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றி்கம்ளயும் 
பிரார்த்தமன்கம்ளயும் சதரிவித்துக் ச்காளகி -
்றன்.

தசா்பத நி்றை்வ முனனிட்டு
1..மாைவர்்களுக்்கான பல்்வறு ஆக்்கத்தி -

றன் சவளிபபாடு ்பாட்டி நி்கழ்ச்சி்கள மறறும் 
பரிசளிபபு நி்கழ்வு

2.பமழய மாைவர்்கம்ளயும் தற்பாமதய 
மாைவர்்கம்ளயும் பங்்கற்கச் சசயயும் வம்க -
யிைான 3 நாள ்கண்்காட்சி

3.2022.01.19ஆம் தி்கதியன்று ச்கை மாை -
வர்்களும் தனது பாடசாமையின் பிறந்த நாம்ள 
உைரும் வம்கயிைான ச்காண்டாட்ட நி்கழ்வும் 
்காமைக்கூட்டமும் முன்சனடுக்்கபபட்டது.

தசா்பத விழாவில்
 1.பாடசாமையின் வ்ளர்ச்சி ்கண்்ைாட்டம் 

அடஙகிய ்காசைாளி சவளியிடல்
2.பாடசாமை வ்ளர்ச்சிக்கு அயராது உமழத்த-

வர்்களுக்்கான ச்கௌரவிபபு நி்கழ்வு
3. நிமனவு மைர் சவளியீடு
4.இமைய வமையமமபபு அமுைாக்்கல் 

நி்கழ்வு
5.பாடசாமையின் முதல் ஆசிரியர்்கள,ஓயவு 

சபறற ஆசிரியர்்கள, ்சமவயாறறும், இடமாற-
றம் சபறறுச் சசன்ற ஆசிரியர்்கள,உதவியாசிரி -
யர்்கள ச்கௌரவிபபு

7.மாைவர்்களின் ்கமை ்கைாசார நி்கழ்ச்சி்கள 
்மமட்யறறல்

தசா்பத விழாவின பிரதம அதிதிகள்
மத்திய மா்காை பிரதான மறறும் ்கல்விச் 

சசயைா்ளர் ஜி. எச். எம். ஏ. பி்ரமசிங்ஹ பிரதம 
அதிதியா்கவும் மத்திய மா்காை ்கல்வித் திமைக்-
்க்ளத்தின் மா்காை ்கல்விப பணிபபா்ளர் எம்.ஜி. 
அமரசிறி பியதாச ச்கௌரவ அதிதியா்க ்கைந்து 
சிறபபிக்கின்றனர்.அத்்தாடு மா்காை ்கல்வித் 
திமைக்்க்ள ்மைதி்க ்கல்விப பணிபபா்ளர் 
சி.டி.ஜி.மாயாதுன்ன, ்கட்டு்கஸ்தாட்மட வையக் 
்கல்விப பணிபபா்ளர் முத்ரிதா யாபபாரத்ன,த-
மிழ் சமாழி மூை உதவிக் ்கல்விப பணிபபா்ளர் 

எம். எஸ. எம். ராஸிக் ்மலும் பை பிரமு்கர்்க-
ளும் ்கைந்து சிறபபிக்கின்றனர்.

10 வருட பூர்ததி சசயத நி்லயில் வர-
லாற்று சாத்ைகள்

2022 நமடசபறற 2021ஆம் ஆண்டுக்்கான 
தரம் 5 புைமமபபரிசில் பரீட்மசயில் 18 மாை-
வர்்கம்ளச் சித்தியமடயச் சசயது ்கட்டு்கஸ -
்தாட்மட வைய தமிழ் சமாழி மூை பாடசாமை்க-
ளில் அதி்க மாைவர்்கம்ள சித்தியமடயச் சசயத 
முன்னணி பாடசாமையா்க இருபப்தாடு மட்டு -
மன்றி ்ஜ. எம். ஷரப என்ற மாைவன் 190 
புளளி்கம்ளப சபறறு மா்காைத்தில் அதி்க புள-
ளி்கள சபறற தமிழ்சமாழி மூை மாைவனா்க 
தி்கழ்வதும் வரைாறறில் பதியபபட ்வண்டிய 
மகிழ்ச்சிக்குரிய விடயமாகும். 

சிகரம் சதாடும் அககுறை்ை 
அஸ்ஹர் மாதிரி ஆரம்்ப்ப ்பாடசா்ல 
2012 - 2022

முதைாம் தசாபதம் 
்கடந்த இரண்டாம் தசாப-
தத்தில் நுமழந்துள்ள 
எமது பாடசாமையின் 
சபருமிதம் ச்காள்ளக்கூ -
டிய வரைாறறுக் குறிபபு 
இது........

ஒவசவாரு பாடசாமை-
யும் ்காைத்துக்குக் ்காைம் வருடாந்த பூர்த்தி 
விழாக்்கம்ளக் ச்காண்டாடும், வருடங்கள ்கடந்து 
சசல்ம்கயில் பாடசாமையின் ச்கை வழி்களி -
ைான அபிவிருத்தி்களும் ஆ்ரா்கைத்திலும், தவ-

று்கள மறறும் குமற்கள அவ்ரா்கைத்திலும் 
சசல்ை ்வண்டும். அந்த வம்கயில் ஏமனய 
பாடசாமை்களுக்கு முன்னுதாரைமா்கவும், 
முன்்னாடியா்கவும் வழி்காட்டியா்கவும் எமது 

பாடசாமை வரைாறு நிச்சயம் அமமயும்.
வசதி,வனப்பாடு இருக்கும் எமது பாடசாமை 

்கடந்து வந்த பாமதயில் பைரின் தியா்கமும் 
அர்பபணிபபும் பதிந்துள்ளது என்பது மறக்்க 
முடியாத உண்மமயாகும்.

2011ஆம் ஆண்டில் ஆட்சியிலிருந்த அர-
சாங்கத்தின் ்கல்விக் ச்காளம்கயில் உதித்த 
ஆயிரம் பாடசாமை்களின் அபிவிருத்தி திட்டம் 
அக்்காைத்தில் நாடுமுழுவதும் பரபரபபா்க ்பசப -
பட்ட விடயம், நாட்டிலுள்ள பிரபை பாடசாமை்கள 
ஆயிரத்திமன சதரிவு சசயது அவறமற அத்திட் -
டத்தில் உளவாஙகும் சசயறபாட்மட மா்காை 
்கல்வித் திமைக்்க்ளங்கள மூைம் மத்திய ்கல்வி -
யமமச்சு ்மறச்காண்டது.

இதில் ்கட்டு்கஸ்தாட்மட வையக்்கல்வி 
அலுவை்கத்தின் சிபாரிசில் இத்திட்டத்திறகுள 

அக்குறமை பிர்தசத்தின் மி்கபசபரிய பாட -
சாமையான அஸ்ஹர் ்தசிய பாடசாமை உள-
வாங்கப பட்டது. அப்பாது அஸ்ஹர் ்தசிய 
பாடசாமையின் அதிபரா்க இருந்த ஜனாப. ஏ. 
ஆர். எம்.உமவஸ அவர்்களின் தமைமமயில் 
பமழய மாைவர்்கள, நைன் விரும்பி்கள ஒன்றி -
மைந்து ்கல்வி அதி்காரி்களின் ஆ்ைாசமன்க -
ளுடன் பிர்தச அரசியல்வாதி்களின் ஒத்துமழப-
புடன் புதிதா்க ஒரு ஆரம்பப பாடசாமைமய 
உருவாக்கும் முயறசியில் ஈடுபட்டனர். ஆனால் 
புதிய பாடசாமைக்்கான இடசமான்மறப சபறு -
வதிலிருந்த ்கஷட நிமைமம ்காரைமா்க அக்-
குறமை 7ம் ்கட்மட குருச்காமட சந்தியில் 
1942 ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்்கபபட்டு, சுமார் 
70 வருடங்கள பூர்த்தியான ்பாதும் வ்ளபபற-

றாக்குமற்களுடன் மூடபபடும் நிமையில் இயங -
கிக் ச்காண்டிருந்த ்க/குருச்காமட முஸலிம் 
பாலி்கா வித்தியாையத்மத மூடி புதிதா்க அவவி -
டத்தில் ஆரம்பப பாடசாமை ஒன்மற அமமபபது 
என்ற முடிமவ எடுத்தனர். அதன்படி ்கட்டு்கஸ -
்தாட்மட வையக் ்கல்விப பணிபபா்ளரா்க ்கட -
மமயாறறிய திருமதி சி.டி.ஜி. மாயாதுன்னவின் 
சிபாரிசுடன் முன்னாள மத்திய மா்காைசமப 
உறுபபினர் ரிஸவி பாரூக்கின் ்வண்டு்்காளின் 
படி மத்திய மா்காை முதைமமச்சர் சரத் ஏக்்க 
நாயக்்கவின் உத்தரவுக்கிைங்க மத்திய மா்காை 
்கல்வியமமச்சு சசயைா்ளரின் அனுமதியுடன் 
மா்காை ்கல்விப பணிபபா்ளர் ஈ.பி,டி.்்க. ஏக்்க -
நாயக்்க அவர்்க்ளால் புதிய ஆரம்பப பாடசாமை 

ஆரம்பிக்்க அனுமதி வழங்கபபட்டு 
19.01.2012 இல் புதிய பாடசாமை 
ஆரம்பிக்்கபபட்டது.

்ம்ை சபயர் குறிபபிட்டவர்்களு-
டன் அப்பாமதய, மத்திய மா்காை 
்கல்விப பிரிவுக்கு சபாறுபபா்க 
இருந்த ்கல்வி அதி்காரி ஜனாப. என். 
எம். நஸார் உட்பட இதில் ஆ்ைாச-
மன்கம்ளயும் வழி்காட்டல்்கம்ளயும் 
வழஙகிய ்கல்வி அதி்காரி்கள, அர்ப-
பணிபபுடன் ஈடுபட்ட சபற்றார், 
அஸ்ஹர் பமழய மாைவ சங்கத்தி-
னர், நைன் விரும்பி்கள அமனவரும் 
வரைாறறில் பதியபபட ்வண்டியவர்-
்க்்ள,

அதிபர் ்சமவ தரம் 2 அதிபரான ஜனாப. 
ஏ.எம்.எம். ஸரூக் அவர்்கம்ள முதைாவது அதி -
பரா்கக் ச்காண்டு தரம் ஒன்றில் நான்கு சமாந்-
தர வகுபபு்களுடன் 147 மாைவர்்களுடன் 
ஆரம்பமானது.இபபாடசாமை ஆரம்பத்தில் மி்க 
்மாசமான சபௌதீ்க வ்ளங்களுட்ன்ய இருந் -
தது.

80 x 20 என்ற அ்ளவுள்ள மி்கபபமழமம 
வாயந்த ்கட்டடத்மத புனர்நிர்மாைம் சசயது 
புதிய நான்கு வகுபபு்கம்ளயும் அதிபர் ்காரியாை -
யத்மதயும் அமமத்து இயங்கச் சசயதல், பாது-
்காபபு சுவர்்கள ்கட்டுதல், ்கறறலுக்குரிய சூழமை 
ஒழுங்கமமத்தல் ்பான்ற ச்கை விதமான உத-
வி்கம்ளயும் வசதி்கம்ளயும் அஸ்ஹர் ்தசிய 
பாடசாமை பமழய மாைவர் ஒன்றியம் மறறும் 
தரம் 1 வகுபபின் சபற்றார்;்கள ஆகி்யார் 

வழஙகியமம வரைாறறின் 
பதிவு்க்ளாகும்.

அபிவிருத்தித் குழு மறறும் 
அஸ்ஹர் பமழய மாைவர் 
சங்கம் என்பவறறின் ்்காரிக்-
ம்கக்்்கறப முன்னாள 
மா்காை சமப உறுபபினர் 
ஜனாப ரிஸவி பாரூக்கின் 
்வண்டு்்காளுக்கு இைங்க 
மத்திய மா்காை முதைமமச் -
சர் சரத் ஏக்்கநாயக்்கவின் 
மா்காை நிதியிலிருந்து 
ஒதுக்்கபபட்ட மூன்று மாடிக் 
்கட்ட்வமை்கள படிபபடி-

யா்க முடிவமடந்த ்பாது அதி்கரித்த மாைவர் 
சதாம்கக்கும், ஆசிரியர் சதாம்கக்கும் ஏறப 
இடப பறறாக்குமற ஓர்ளவு தீர்ந்தது.

சபற்றார்்கள, பாடசாமை அபிவிருத்திக் குழு 
உறுபபினர்்கள,பமழய மாைவர்்கள மூைம் பாட-
சாமையின் பாது்காபபு மதில்்கள, ்வலி்கள, மை -

சைகூட வசதி்கள, படிக்்கட்டு்களின் ஒழுங்கமமபபு-
்கள, பிரதான மண்டபத்திறகு பதிைான தற்காலி்க 
ஒன்றுகூடல் கூடாரம் ்பான்ற இன்்னாரன்ன 
விடயங்கள படிபபடியா்க நிமற்வறறபபட்டன. 
இவறறின் ்பாது பாடசாமை அபிவிருத்திக் 
குழுவின் மூைம் வழங்கபபட்ட ஒத்தாமசயும் 
ஆ்ைாசமன்களும் பங்களிபபும் அ்ளபபரியது.
தற்பாமதய அதிபரின் ்காைத்தி்ை்ய இபபாட -
சாமை முழுமமயான ஆரம்பப பாடசாமையா்க 
மாறறம் சபறறது. 

2016ஆம் ஆண்டி்ை்ய இபபாடசாமை 
முதன்முதைா்க சபாதுபபரீட்மசயான தரம் 5 
புைமமப பரீட்மசக்கு மாைவர்்கம்ள அனுப-
பியது. அதில் 12 மாைவர்்கள சித்தியமடந்த-
துடன் அதி்கமான மாைவர்்கள 70க்கு ்மல் 
புளளி்கம்ளப சபறறிருந்தனர். சதாடர்ந்தும் 
ஒவசவாரு வருடங்களிலும் சிறந்த அமடமவ 
எயதிக்ச்காண்டிருக்கிறது.

வ்ளத்்தமவ்கம்ளப சபாறுத்தவமர 
முன்னாள அமமச்சர் எம். எச். ஏ. ்ஹலீம் அருகி-
லுள்ள பாடசாமை சிறந்த பாடசாமை திட்டத்தின் 
மூைம் ஒதுக்்கபபட்ட மூன்று மாடிக் ்கட்டடத்தின் 
முதலிரு மாடி்களும் பூர்த்தியாக்்கபபட்டுள்ளது-
டன் அதி்ை்ய அதிபர் ்காரியாையம், வாசிபபு 
அமற, ்கறறல் வ்ள நிமையம் இயஙகுகின்-
றன. அரச நிதியிலிருந்து ்கட்டபபட்ட பாது்காபபு 
மதிலும் ஒழுஙகுபடுத்தி பூர்த்தியாக்்கபபட்டுள-
்ளது.

தற்பாது தரம் 1 சதாடக்்கம் தரம் 5 வமர 
சுமார் 740 மாைவர்்கம்ளயும் 24 ஆசிரியர் -
்கம்ளயும் 01 ்கல்விசாரா ஊழியர்்கம்ளயும் 
ச்காண்டு மாவட்டத்தின் பிரபை ஆரம்பப பாடசா -

மையா்க இயஙகுகிறது.
அமனத்து பாடவிதான, இமைபபாட விதான 

சசயறபாடு்களிலும் ஈடுபடுகிறது. இவவாறு 
பாடசாமை மட்டப ்பாட்டி்கள நமடசபறறு எமது 
மாைவர்்கள ்்காட்டமட்ட, வையமட்ட, மா்காை 
மட்ட ்தசிய மட்டப ்பாட்டி்களிலும் சாதமன 
புரிந்த வருகின்றனர். எமது இமைபபாட சசயற-
பாடு்க்ளா்க வருடாந்த இல்ை விம்ளயாட்டுப 
்பாட்டி, வருடாந்த ்கல்விச் சுறறுைா, சிறுவர் 
சந்மத, ஆஙகிை தினவிழா, தமிழ்த் தின விழா, 
மீைாத் விழா, வாசிபபுப ் பாட்டி்கள என்பவறறுக்கு 
்மைதி்கமா்க வர்ை சீருமடத் தினம் என்ற தினமா-
னது 2018ஆம் ஆண்டு முதன் முதலில் எமது 
பாடசாமையி்ை்ய அறிமு்கப படுத்தபபட்டது.

ஒவசவாரு வருடமும் சுமார் 600க்கு ்மற-
பட்ட விண்ைபபங்கள கிமடத்தாலும் நான்கு 
சமாந்தர வகுபபு்களுக்குரிய மாைவர்்கம்ள 
மாத்திர்ம ்சர்த்துக்ச்காள்ள முடிகிறது. 

்மலும் 4ம், 5ம், வகுபபு்களில் ்கறகும் மாை -
வர்்களிலிருந்து வருடா வருடம் சதரிவு சசயயப -
படும் மாைவர் தமைவர்்களுக்கு தமைமமத்-
துவ பயிறசி்கள வழங்கபபடுவதுடன் அவர்்கள 
மூைமா்கவும் ஏமனய மாைவர்்களுக்கு சிறந்த 

ஒழுக்்க விழுமியங்கம்ள ்கறபிக்்க பாடசாமை 
ஆசிரியர்்கள முன்னின்று சசயறபடுவதாலும், 
சபற்றார்்களுக்கு ்தமவயான ்நரங்களில் 
வழி்காட்டல் ்கருத்தரஙகு்கம்ள ஏறபாடு சசயது 
நடாத்துவதனாலும், SBPTD மூைம் ஆசிரி -
யர் வாண்மம விருத்திக்்கா்க சதாடர் சசயற -
றிட்டங்கள ஏறபாடு சசயயபபடுவதனாலும் 
்தமவயான ்நரங்களில் நவீன சதாழிநுட்ப 
முமற்கம்ளப பயன்படுத்தி எமது ஆசிரியர்்கள 
்கரிசமன்யாடு ்கறபிபபதனாலும் எப்பாதும் 
உயி்ராட்டத்்தாடு இந்தப பாடசாமை உள்ளத-
னால் பிளம்ள்கள விரும்பி வரும் பாடசாமை-

யா்க இது மிளிர்கிறது. அதனா்ை்ய தான் 
மத்திய மா்காைத்தில் இமடவிை்கல் மி்கவும் 
குமறந்த பாடசாமை்களில் ஒன்றா்க எமது பாட-
சாமையும் உள்ளது.

மததிய மாகாை கல்வி அ்மச்சு 
சசயலாளரின வாழ்ததுச்சசயதி

அக்குறமை அஸ்ஹர் 
மாதிரி ஆரம்பப பாடசா -
மையின் பத்தாம் ஆண்டு 
நிமறமவ முன்னிட்டு 
வாழ்த்துச் சசயதிமய 
சவளியிடுவதில் மகிழ்ச்சி 
அமடகி்றன். 2012ஆம் 
ஆண்டு மாதிரி ஆரம்பப 

பாடசாமையா்க 
ஆரம்பிக்்கபபட்டு, 
இதுவமர பை 
ச ா த ம ன ்க ம ்ள 
மரபுரிமமயா்கப 

சபறறுள்ள இக்்கல்லூரி மாதிரிப பாடசாமையின் 
்கருத்மத உைர்ந்து, மா்காைத்தில் தனித்துவ-
மான பாடசாமையா்க மாறி சமூ்கம் மத்தியில் 
பிரபல்யமமடந்துள்ளமத நான் பாராட்டுகி்றன்.

்கடந்த ்காைத்தில் ்கல்லூரி மாைவர்்களுக்கு 
அர்த்தமுள்ள சவறறி்கரமான வாழ்க்ம்கமய 
உருவாக்்கத் ்தமவயான வாழ்க்ம்கக்்கான வழி-
முமற்கம்ள நீங்கள வ்ளர்த்திருக்்கைாம். ் மலும் 
உடல், சமூ்க, உயிரியல் மறறும் சபௌதீ்க விட -
யங்களுடனும் நல்லுைர்வுள்ள சதாடர்பு்கள 
மூைமூம் சவறறிமய அனுபவிக்்கக்கூய அடிப-
பமடத் ்தர்ச்சி்களுடன் கூடிய நல்ை குழந்மத -
்கம்ள ்தசத்திறகு வழஙகியிருபபீர்்கள என 
நிமனக்கி்றன்.

்கல்வியின் ்தசிய இைக்கு்கம்ள அமடவதற-
்கான நறபண்பு்கம்ளயும் சநறிமுமற்கம்ள -
யும் குழந்மத்களின் மனதில் பதிய மவபபது 
பளளி அமமபபின் சபாறுபபாகும். இது தான் 
ச்கை மதத்தினதும் எதிர்பபார்பபுமாகும். இதமன 
வழஙகும் முயறசியிமன தங்க்ளது பாடசாமைச் 
சசயறபாடு்கள மூைம் ்காைக்கூடியதா்கவுள்ளது. 
குழந்மத்களின் மனதில் இத்தம்கய தரமான 

எண்ைங்கம்ள உருவாக்குவதில் நமடமுமற 
அனுபவத்மத வழஙகுவ்தாடு பளளிக்கும் 
சமூ்கத்திறகும் இமடயிைான பிமைபமப 
வலுபபடுத்துவதும், ்கல்வியின் தனித்துவமான 
அம்சங்களும், அத்தம்கய நிமனவுபபதிவு்கள 
மறறும் ச்கௌரவமான குறிபபு்களும் விமைம-
திபபறறமவ. அவவாறான ்கல்விமய வழஙகு -
வதற்கான ஆயவு, அறிவுச் சசயறபாடு்களில் 
ஆசிரியர்்க்்ள ஈடுபடுகின்றனர். மாைவர்்களுக்-
குத் ்தமவயான அடிபபமடத்திறன்்களுக்கு 
முன்்னாடியா்க அவர்்கம்ள மாறறுவதில், பங்க-
ளிக்கின்ற ்கல்லூரியின் ஆசிரியர்்கம்ளப பாராட்-
டுகின்்றன். பளளியின் முதல்வர் திருமதி. எஸ. 
ஏ. எப. ஜிம்னாஸ அவர்்களின் பங்களிபமபயும் 
பாராட்டுகின்்றன்.

மக்்களின் நிமை்பண்தகு தன்மம்கம்ள 
்கல்வியானது உறுதி சசயய ்வண்டும். புதிய 
்பாக்கு்கள மறறும் சவால்்களுக்கு மு்கஙச்கா-
டுக்கும் வம்கயில் ்கல்வியின் ்தசிய ்நாக் -
்கத்மத ்மலும் ்மம்படுத்தி, தீவிரமா்க முன் -
்னாக்கிச் சசல்லும் பணியின் 
சவறறிமய அமடய 
்வண்டும் என வாழ்த்து -
கின்்றன்.

தசாபதம் காணும் அஸ்ஹர் மாதிரி 
ஆரம்்பப ்பாடசாலை -அக்குறலை

பாடசாமை அபிவிருத்தி நிமற்வறறுக் குழு உறுபபினர்்கள - 2020−2022

எஸ். ஏ. எப் .ஜிம்னாஸ் 
(அதிபர் சேவை)

பிரதி அதிபர்
என். எம. எஸ். பரீதனா

ஆசிரியர் குழாம்

ஜீ. எச். எம. ஏ. பிசரமசிறி
சேயலனாளர்,
பிரதனா் மற்றும கல்வி அவமச்சு,
மத்திய மனாகனாணம

10 வருட நிமறமவ ஒட்டி 2022. 01. 19 அன்று பாடசாமை ்காமைக் 
கூட்டத்தில் இடம்சபறற நி்கழ்வு்கள சிை.....

2022. 03. 17,18,19 ஆம் தி்கதி்களில் இடம் சபறற ்கண்-
்காட்சி பும்கபபடங்கள சிை...

எம். சதுர்தீன்  ...?
மாத்தம்ள சுழறசி நிருபர்
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றம்புக்கன் ஓயா நீர்த்தேக்க பிர்தேச்ததில்
2700 மூலிக்க ்கன்று்கள் நடும் திட்டம் 

நிந்தவூர் குறூப் நிருபர்

ஜனாதிபதியின்  செழுமையான 
ச்தாமை ந�ாக்கு நேமைத்திட்டத்-
தின் கீழ், 30 ெ்தவீ்தத்்தால் காடுகமை  
உயர்த்தும் ந்தசிய  கருத்திட்டம்த 
உயிர்ப்பிக்கும் ந�ாக்கில், அம்பாமை 
ைாஹா ஓயா  நில்கை ேனப் பாது-
காப்பு பிரந்தெ ைம்புக்கன் ஓயா நீர்த்-
ந்தக்க பிரந்தெத்தில்,  2,700 மூலிமக 
கன்றுகள் �டும் திட்டம் கிழக்கு 
ைாகாண ஆளு�ர் அனுரா்தா  யஹம்பத்-
தினால் சேள்ளிக்கிழமை  (18) ஆரம்-
பித்து மேக்கப்பட்டது.

 இநநிகழ்வில், கிழக்கு ைாகாண 
சுந்தெ ைருத்துே திமணக்கை ைாகாண  
ஆமணயாைர் மேத்திய கைாநிதி 
திருைதி இ.ஸ்ரீ்தர், கல்முமன பிராந-
திய ஆயுர்நே்த  இமணப்பாைர் மேத்-
தியர் எம்.ஏ.�பீல், இராஜாஙக அமைச்-
ெர் சிறிர ஜயக்சகாடியின்  கிழக்கு 
ைாகாண ஆயுர்நே்த மேத்தியொமைக-
ளின் அபிவிருத்தி இமணப்பு அதிகாரி  
மேத்தியர் ஏ.சி.டில்ொத், கிழக்கு 

ைாகாண சுற்றுைாத்துமை பணியகத்-
தின்  பணிப்பாைர் சுமைைாசைப்மப 
�ாசிறூன் ைற்றும் இராணுே அதிகா-
ரிகள்,  சபாலிஸார், பழஙகுடியினர், 
பா்டொமை ைாணேர்கள் உள்ளிட்ட 

பைர் இதில் கைநதுசகாண்டு சிைப்-
பித்்தனர். இைஙமகயில்  அருகிேரும் 
மூலிமக ைரஙகமை உருோக்கி அ்தன் 
மூைம் பாரம்பரிய  மேத்தியத்திற்கு 
ந்தமேயான உள்ளூர் ைருநது உற்பத்-

திகமை அதிகரிக்கச்  செயேது்டன், 
பாரம்பரிய மேத்திய முமைகமை 
செயற்படுத்தும் ச்தாமை  ந�ாக்கத்-
திற்காகநே இத்திட்டம் ஜனாதிபதி-
யினால்  முன்சனடுக்கப்படடு ேரு-
ே்தாக  கிழக்கு ைாகாண ஆளு�ர் 
அனுரா்தா யஹம்பத் ச்தரிவித்்தார்.

அேர் நைலும் ச்தரிவிக்மகயில் : 
பாரம்பரிய  மேத்திய முமையின் 

மூைம் இயற்மகநயாடு ஒன்றித்்த 
ோழ்க்மக முமையிமனயும்,  �ஞ்-
ெற்ை ஒரு ந்தெத்ம்தயும், ெமூ்தாயத்-
ம்தயும் உருோக்குே்தற்காக சிைந்த  
நேமைத்திட்டஙகமை ஜனாதிபதி 
�ம்டமுமைப்படுத்தி ேருகிைார். 

ஜனாதிபதியின்  அமனத்துத் 
திட்டஙகமையும் உ்டனுக்கு்டன் 
அமுல்படுத்தும் ேமகயில் கிழக்கு  
ைாகாணம் முன்னின்று செயற்படடு 
ேருகின்ைது என இ்தன்நபாது அேர்  
சுடடிக்காடடினார். 

ப�ொலிசொரின் �ொதுகொப்புடன் 
சமையல் எரிவொயு விநியயொகம் 

புதிய காத்்தான்குடி தினகரன் நிருபர்

ைட்டக்கைப்பு ைாேட்டத்தில்   
ெனிக்கிழமை (19)  ெமையல் எரிோயு 
விநிநயாகம் இ்டம் சபற்ைது.

சகாழும்பிலிருநது  லிற்நைா  
ெமையல் எரிோயு நபாத்்தல்கள்  ைட-
்டக்கைப்புக்கு சகாண்டு  ேரப்பட்ட-
ம்தயடுத்து,  ெமையல் எரிோயு விநி-
நயாகம் இ்டம் சபற்ைது.

சபாலிஸ் பாதுகாப்பு்டன் இ்தமன 
சபாது ைக்களுக்கு விநிநயாகித்்தனர்.

இ்தமன சபற்றுக் சகாள்ை சபாது 
ைக்கள் காமையிலிருநது நீண்்ட ேரி-
மெயில் காத்திருந்தனர்.

ெமையல்  எரிோயு ்தடடுப்பாட-
டினால் பை நஹாட்டல்கள், சிற்-
றுண்டிச் ொமைகள்,  உணேகஙகள் 

மூ்டப்பட்ட நிமையில்  சிற்றுண்-
டிச்  ொமைகள், உணேகஙகளுக்கு 
ெமையல் எரிோயு ேழஙகப்பட்டன.

இது  ச்தா்டர்பாக கருத்து ச்தரி-
வித்்த லிற்நைா  எரிோயு நிறுேனத்-
தின்  ைட்டக்கைப்பு ைாேட்ட ஏக 
விநிநயாகஸ்்தர்கைான எஸ்.எஸ்.எம்.
சொல்கார் , நிறுேனத்தின் உரிமை-
யாைர் இப்ைாகீம் க்டந்த 12ம் திகதி 
ைட்டக்கைப்பு  ைாேட்டத்துக்கு  
ெமையல் எரிோயு 1000 நபாத்்தல்கள் 
ேந்தன. அ்தமன அன்நை  ைாேட்டம் 
முழுேதும் பிரித்துக் சகாடுத்ந்தாம்.

அ்தன் பிைகு  ெனிக்கிழமை 1000 
ெமையல் எரிோயு நபாத்்தல்கள் ேந-
துள்ைது. இ்தமன  ைட்டக்கைப்பு 
ைாேட்டம் முழுேதும் பிரித்து ேழங-
கப்படடு ேருே்தாக  ச்தரிவித்்தார்.

அககமைப்�ற்று ைொநகரில்“யகொப்பிறஸ்”  
விற்�மை நிமையம் திறந்து மவப்பு
பாைமுமன விநெ்ட நிருபர்

“சுபீடெத்தின்  ந�ாக்கு” அரொங-
கத்தின் ந்தசிய சகாள்மக நேமைத் 
திட்டத்திற்கமைோக கிழக்கு  
ைாகாணத்தில் ”நகாப்பிைஸ்” பல்-
சபாருள் விற்பமன நிமையஙகள் 
நிறுேப்படடு  ேருகின்ைன. இ்தற்-
கமைோக அக்கமரப்பற்று ைா�-
கரிலும் ”நகாப்பிைஸ்” விற்பமன  
நிமையசைான்று திைநது மேக்கப்-
ப்டவுள்ைது.

குறித்்த  நகாப்பிைஸ் பல்சபாருள் 
விற்பமன நிமையத்திமன அக்-
கமரப்பற்று ைத்திய பைந�ாக்கு  
கூடடுைவு ெஙகக் கட்ட்டத்தில் 
திைநது மேக்கும் நிகழ்வு, எதிர்ே-
ரும்  வியாழக்கிழமை (24) ெஙகத்-
தின் ்தமைேர் ஓயவு நிமை அதிபர் 
எம்.பி.ஏ. ஹமீட  ்தமைமையில் 
இ்டம்சபைவுள்ைது.

இநநிகழ்வில்  கிழக்கு ைாகாண 

விேொய நீர்ப்பாென, கால்�ம்ட 
உற்பத்தி அபிவிருத்தி,  மீன்பிடி, 
கூடடுைவு அபிவிருத்தி உணவு 
ேழஙகலும் விநிநயாகத்திற்குைான  
அமைச்சின் செயைாைர் ஐ.நக.ஜி. 
முத்துபண்்டா, கிழக்கு ைாகாண 
கூடடுைவு  அபிவிருத்தி ஆமணயா-
ைரும், கூடடுைவு ெஙகஙகளின் பதி-
ோைருைான ஏ.எல்.எம்.  அஸ்மி 
ஆகிநயார் கைநது சகாண்டு 
திைநது மேக்கவுள்ைனர்.

கூடடுைவு  நெமேகள் ெநம்தப்-
படுத்்தல் அபிவிருத்தி, நுகர்நோர் 
பாதுகாப்பு இராஜாஙக  அமைச்-
சின் நிதியில் கிழக்கு ைாகாண கூட-
டுைவு அபிவிருத்தி திமணக்கைம்  
ைாகாணத்திலுள்ை 16 பைந�ாக்கு 
கூடடுைவுச் ெஙகஙகளில் இவநே-
மைத்திட்டத்ம்த  சேற்றிகரைாக 
முன்சனடுத்து ேருகின்ைமை 
குறிப்பி்டத்்தக்கது.

'ஆளுமைககு ைண்ணின்
ைரியொமை' பகௌைவிப்பு விழொ
அட்டாமைச்நெமன தினகரன் நிருபர்

அக்கமரப்பற்று  ஆர்.நக. அமைப்-
பினால் ஏற்பாடு செயயப்பட்ட 'ஆளு-
மைக்கு ைண்ணின் ைரியாம்த'  சகௌர-
விப்பு நிகழ்வு  ெனிக்கிழமை (19) 
அட்டாமைச்நெமன பிரந்தெ ெமப 
நகடநபார்  கூ்டத்தில் இ்டம்சபற்ைது.

அமைப்பின் ்தமைேர் எம்.எம்.
றுக்ஸான் ்தமைமையில்  இ்டம்-
சபற்ை இநநிகழ்வின் நபாது, அண்-
மையில் கிழக்கு ைாகாண சபாதுச் 
நெமே  ஆமணக்குழுவின் செயைா-
ைராக ப்தவியுயர்வு சபற்ை இைஙமக 
நிருோக நெமே  உத்திநயாகத்்தர் 
கைாநிதி எம்.நகாபாைரத்தினம் 
சபான்னாம்ட நபார்த்்தப்படடு 
நிமனவுச்  சின்னம் ேழஙகி சகௌர-
விக்கப்பட்டார்.
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ஆண்டுகளுக்கு நைைாக பல்நேறு 
பிரந்தெஙகளிலும் பை ப்தவிகள் 
ேகித்து பல்நேைான  நெமேகமை 

ஆற்றி ்தற்நபாது கிழக்கு ைாகாண 
சபாதுச் நெமே ஆமணக்குழுவின் 
செயைாைராக  ப்தவிநயற்றுள்ை 
இைஙமக நிருோக நெமே சிநரஷ்ட 
அதிகாரியான கைாநிதி  எம்.நகாபாை-
ரத்தினத்தின், சிைந்த நெமே ைற்றும் 
ப்தவியுயர்வு நபான்ைேற்றுக்காக  
ஆளுமைக்கான ைண்ணின் ைரியாம்த 
சகௌரவிப்பு இ்டம்சபற்ைது.

இந்தநேமை, கிழக்கு  ைாகாண 
சபாதுச் நெமே ஆமணக்குழுவின் 

செயைாைர் எம்.நகாபாைரத்தினத்-
தின் நெமேயிமனப்  பாராடடி அட-
்டாமைச்நெமன பிரந்தெ செயைகப் 
பிரிவின் கீழுள்ை பல்நேறு ெமூக  
நெமே அமைப்புக்கள் சபான்னாம்ட 
நபார்த்திக் சகௌரவித்்தது்டன், 
அேரின் க்டந்த  காைத்தின் ்தன்னை-
ைற்ைதும் பாகுபா்டற்ைதுைான நெமே 
ச்தா்டர்பில் பல்நேறு துமைொர்  முக்-
கியஸ்்தர்கள் கருத்துமரகமையும் 
நிகழ்த்தினர்.

கந்ைளொய் பிையைச பசயைகத்தின் 
ஏற்�ொட்டில் ைகளிர் திை நிகழ்வு

கந்தைாய தினகரன் நிருபர் 

கந்தைாய  பிரந்தெ செயைகத்தின் 
சபண்கள் ைற்றும் சிறுேர் பிரிவின் 
ஏற்பாடடில் "ஒரு  �ாடு, ஒரு 
சபாருள், ஒரு உைகம் நீஙகள்" என்ை 
ச்தானிப்சபாருளில் ெர்ேந்தெ ைகளிர்  
தின நிகழ்வுகள்  ெனிக்கிழமை (19) 
இ்டம்சபற்ைது.

சபண்களுக்கான கால்�ம்ட 
க்டன் ைற்றும் சுழல் க்டன் ேழங-
கல், பா்டொமை ைாணேர்களுக்கு 
பா்டொமை உபகரணஙகள் விநிநயா-
கம் ைற்றும் ைரக்க ன்றுகள்,  சபண்கள்  
ெோல்களுக்கு முகஙசகாடுத்து உறு-
தியு்டன் இருப்ப்தற்கும், ேலுோன 
எதிர்காை  ெந்ததிமய உருோக்குே-
்தற்கு அர்ப்பணிப்பு்டன் இருப்ப்தற்-
கும் சபண்கள் ெகை  துமைகளிலும் 
சிைநது விைஙக நேண்டும் என கந்த-
ைாய  பிரந்தெ செயைாைர் ்தனது சிைப்-
புமரயில் ச்தரிவித்்தார்.

 கந்தைாய  ெட்ட உத்திநயாகத்்தர் 

சபண்களுக்கு எதிரான ெட்ட ேன்-
முமைகள் ைற்றும்  சபண்களுக்கான 
ெட்டப் பாதுகாப்பு ைற்றும் ஒரு 
சபண்ணாக எவோறு செயற்படு-
ேது  என்ை ்தமைப்பில் ச்தளிவுப-
டுத்தினார். இநநிகழ்வில்   இைஙமக 
ேஙகி, அரெ ொர்பற்ை நிறுேனஙகள்,  
சபண்கள் ெஙகஙகள் ைற்றும் உத்தி-
நயாகத்்தர்கள் பைரும் கைநது சகாண்-
்டார்கள்.

முைல் ைடமவயொக ைொணவி 
சித்தியமடந்து சொைமை

கிண்ணியா ைத்திய நிருபர் 

திருநகாணைமை,   கருை-
மைஊற்று முஸ்லிம் வித்தி-
யாைய ைாணவி  நுஸ்ரத் அலி 
அ்தா ஸரிஹ்   ்தரம் 5 புைமைப் 
பரிசில் பரீடமெயில்  157 புள் -
ளிகமைப்  சபற்று ொ்தமன 
பம்டத்துள்ைார்.

இது குறித்து பா்டொமை அதி-
பர்நக.எம்.எம் �ோஸ் கருத்து 
ச்தரிவிக்மகயில், 

பா்டொமை  ஆரம்பித்து 10 
ேரு்டகாை ேரைாற்றில் மு்தல் 
்த்டமேயாக இந்த ைாணவி சித்திய -
ம்டநது  பா்டொமைக்கு சபருமை 
ந்தடிக்  சகாடுத்துள்ைார். க்டந்த ஆறு 
ேரு்டஙகைாக  ைாணேர்கள் இந்த பரீட -
மெக்கு ந்தாற்றிய நபாதும் இதுேமர 
எேரும் சித்தி அம்டய  வில்மை. 

எனநே இந்த ைாணவி பா்டொமை-
யின்  ேரைாற்றில்  சித்தி அம்டந்த 

மு்தல்  ைாணவி என்ை ொ்தமனமய 
சபற்றுக் சகாண்டுள்ைார். இது 
பா்டொமை  ெமூகத்துக்குகிம்டத்்த -
ச்தாரு உநது ெக்தியாகும்.

எனநே  மு்தைாம் ்தரத்தில் இருநது 
ஐந்தாம் ்தரம் ேமரயும் கற்பித்்த 
அமனத்து  ஆசிரியர்களுக்கும் ோழ்த் -
துக்கமையும் �ன்றிகமையும் ச்தரிவித் -
துக் சகாள்கிநைன்  என   ச்தரிவித்்தார்.    

ைடுப்பூசி ப�ற்று பகொளளொைவர்களுககு
நடைொடும் யசமவ ஊடொக ைடுப்பூசி
ஒலுவில் விநெ்ட நிருபர்

கல்முமன பிராநதிய சுகா்தார  
நெமேகள் பணிப்பாைர் பிரிவில் 
இதுேமர சகாவிட-  எவவி்த ்தடுப்-
பூசிமயயும் சபற்றுக் சகாள்ைா -
்தேர்களுக்கு �்டைாடும் நெமே 
ஊ்டாக ்தடுப்பூசி ஏற்ைப்படடு ேரு -
ே்தாக, கல்முமன பிராநதிய சுகா்தார  
நெமேகள் பணிப்பாைர்  மேத்தியக் 
கைாநிதி ்டாக்்டர் ஜ.எல்.எம். றிபாஸ் 
ச்தரிவித்்தார்.

ஒவசோரு சுகா்தார மேத்திய -
திகாரி பிரிவுகள் ந்தாறும் சபாதுச் 
சுகா்தார பரிநொ்தகர்கள் ைற்றும் 
சுகா்தார அதிகாரிகைால் வீடுவீ்டாக 
சகாவிட-19 ்தடுப்பூசி அடம்ட பரி-
நொதிக்கப்படடு ேருே்தாகவும், 
இதுேமர சகாவிட- 19 மு்தைாேது, 
இரண்்டாேது ைற்றும் மூன்ைாேது 
்தடுப்பூசி சபற்றுக் சகாள்ைா்தேர்க -

ளுக்கு �்டைாடும் நெமே 
மூைம் ்தடுப்பூசி ஏற்ைப் -
படடு ேருே்தாகவும் 
ச்தரிவித்்தார்.

இதுேமர ்தடுப்பூசி 
சபற்றுக் சகாள்ைா்தேர்-
கள் அைடசியைாக இருந-
துவி்டாைல் சுகா்தார 
மேத்தியதிகாரி அலுேை-
கத்திற்குச் சென்று ்தைக்-
கான ்தடுப்பூசியிமன 
சபற்றுக் சகாள்ளுைாறு நகடடுள் -
ைார்.

சேளி�ாடு செல்பேர்களுக்கு 
மபெர் ்தடுப்பூசி ஏற்றும் �்டேடிக்மக 
முன்சனடுக்கப்படடுள்ை்தாகவும் 
சேளி�ாடு செல்பேர்கள் ்தைக்கான 
்தடுப்பூசியிமன சபற்றுக் சகாள்ளு-
ைாறும் நகடடுள்ைார்.

மு்தைாேது, இரண்்டாேது ்தடுப் -

பூசி சபற்றுக் சகாண் -
்டேர்கள் சகாநரானா 
்தாக்கத்திலிருநது பாது -
க ா க் க ப் ப ட டு ள் ை ்த ா -
கவும், மூன்ைாேது 
்தடுப்பூசிமய சபற்றுக் 
சகாள்ளும் படெத்தில் 
முழுமையாக பாதுகாக்க 
முடியுசைனவும் குறிப் -
பிட்டார்.

இரண்்டாேது ்தடுப்பூசி 
சபற்று 03 ைா்தஙகள் பூர்த்தியானேர்-
கள் இது ேமர மூன்ைாேது ்தடுப்பூ -
சிமய சபற்று சகாள்ைா்த 20 ேய -
துக்கு நைற்பட்டேர்களுக்கு பூஸ்்டர் 
்தடுப்பூசி ஏற்ைப்படடுேருே்தாகவும் 
ச்தரிவித்்தார். சுகா்தார �ம்டமுமை-
கமை ச்தா்டர்நதும் கம்டப்பிடிக்கு -
ைாறும், ைக்கள் அே்தானைாக இருக்-
குைாறும் நகடடுள்ைார்.

மட்்டக்களப்பு குருக்களம்டம் அருளமிகு  ஸ்ரீ முரு்கன் ஆலயத்தில் நம்டபெற்ற வரு்டாந்த திருவிழாவின் இறுதி நாள ஜ�ாதி்ட ்கலாமணி சிவஸ்ரீ ஜி.என் திருக்கஜேஸவரக குருக்கள ்தமலமமயில்  இ்டம்பெற்ற 1008  சங்காபிஜே்க நி்கழ்வின் ஜொது.    
                          ெ்டங்கள: ஆமரயம்ெதி தின்கரன் நிருெர்

கிழககு மா்காே ஆளுநர் அனுரா்தா யஹம்ெத்தினால் ஆரம்பித்து மவப்பு

்கல்முமன பிராநதிய சு்கா்தார ஜசமவ்கள ெணிப்ொளர்
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‘ஹைப்பர்சோனிக்’ ஏவுகஹை  
தோக்குதஹை நடத்தியது ரஷயோ

உக்ரைனில் முதல் மு்ையாக 
புதிய கின்சல் ்ைப்பர்்சானிக 
ஏவுக்ைக்ை ்பயன்படுத்தி-
யதாக ரைஷயா அறிவித்துளைது. 
அத்ைக ககாண்டு நாட்டின வடக -
கில் இருககும் ஆயுதக கைஞ்சியம் 
ஒன்ை அழித்ததாக அது குறிபபிட்-
டுளைது.   

“இவா்ைா பிரைானகிஸ்க பிரைாந்தி-
யத்தின டிலியாட்டின கிரைாமத்தில் 
இருககும் ஏவுக்ைகள மற்றும் 
விமாை கவடிக்பாருட்க்ைக 
ககாண்ட க்பரிய நிலத்தடி கைஞ் -
சியம் ஒனறு ்ைப்பர்்சானிக 
ஏ்ரைா்பாலிஸ்டிக ஏவுக்ைகளு-
டன கின்சல் விமாை ஏவுக்ை 
அ்மபபிைால் தாககி அழிககப -
்பட்டது” எனறு ரைஷய ்பாதுகாபபு 
அ்மச்சின ்்பச்்சாைர இ்கார 

ககாைக்சன்காவ் கதரிவித்துள-
ைார. இந்தப பிரைாந்தியம் ்நட்்டா 
உறுபபு நாடாை ரு்மனியாவின 
எல்்லயில் உளை்ம குறிபபிடத்-
தககது.   

எனினும் இரைாணுவ நடவ-
டிக்க ஒனறில் ரைஷயா முதல் 
மு்ை ்ைப்பர்்சானிக ஏவுக-
்ை்ய ்பயன்படுத்தியது 2016 
ஆம் ஆண்டு சிரியாவில் என்பது 
குறிபபிடத்தககது.     

சிரிய ஜனோதி்பதி அசோத்  
அரபு நோட்டுக்கு ்பயைம்

்பதிகைாரு ஆண் -
டுகளுககு முன 
சிரிய உளநாட்டு 
்்பார ஆரைம்பிககப-
்பட்ட பின சிரிய 
ஜைாதி்பதி ்பஷர 
அல் அஸாத் அரைபு 
நாடு ஒனறுககு 
முதல் மு்ை ்பயைம் ்மற்ககாண்-
டுளைார.   

கடந்த கவளளிககிழ்ம ஐககிய 
அரைபு இரைாச்சியத்திற்கு க்சனை அவர 
்பல க்சல்வாககு மிககவரக்ை ்சந் -
தித்துளைார. முனைர அரைபு அண்்ட 
நாடுகைால் தனி்மப ்படுத்தப்பட்டி-
ருந்த அஸாத் மீண்டும் தைது உை்வ 

்ப ல ப ்ப டு த் து ம் 
முயற்சியில் ஈடு-
்ப ட் டி ரு ப ்ப ் த 
இது காட்டுகி-
ைது.   

எனினும் இந்த 
விஜயம் ்பற்றி 
எதிரப்்ப கவளி -

யிட்டிருககும் அகமரிககா, க்பரும் 
ஏமாற்ைத்்த தருவதாக குறிபபிட் -
டுளைது.   

2011 மாரச் மாதம் ஆரைம்்ப-
மாை சிரிய உளநாட்டு யுத்தத்தில் 
இதுவ்ரை 350,000ககும் அதிகமா-
ைவரகள ககால்லப்பட்டிருப்பதாக 
ஐ.நா குறிபபிட்டுளைது.     

ரஷய தோக்குதல்: உக்ஹரன்  
்பஹட வீரரகள் ்பைரும் ்பலி

உக்ரைனிய இரைாணுவ 
முகாம் ஒனறின மீது ரைஷயா 
நடத்திய தாககுதலில் 
க்பரும் எண்ணிக்கயாை 
்ப்டயிைர ககால்லப்பட்டி-
ருககலாம் எனறு அஞ்்சப்படு -
கிைது.   

வடககு மு்ையில் இருக-
கும் ்ம்கா்லவ் நகரில் 
இருககும் இந்த முகாம் மீது 
மூனறு ரைஷய ஏவுக்ைகள தாககு-
தல் நடத்திய்்பாது அங்கு சுமார 200 
்ப்டயிைர உைங்கிக ககாண்டிருந்-
ததாக அங்கிருந்து வரும் க்சய்திகள 
கதரிவிககினைை.   

காயம்டந்த சுமார 57 ்்பர மருத்-
துவம்ைகளில் சிகிச்்்ச க்பற்ை-
தாக மற்கைாரு தரைபபு கதரிவித்துள-
ைது. உயிரிழந்தவரகள எண்ணிக்க 

்பற்றி உத்தி்யாகபூரவமாக உறுதி 
க்சய்யப்படவில்்ல.  

“கு்ைந்தது 50 ்சடலங்கள இடி -
்பாடுகளில் இருந்து மிட்கப்பட்டை. 
இடி்பாடுகளில் இனனும் எத்த்ை 
்்பர சிககியுளைைர எனறு கதரி-
யவில்்ல” எனறு மகசிம் எனை 
இரைாணுவ வீரைர ஒருவர ஏ.எப.பி 
க்சய்தி நிறுவைத்திற்கு கதரிவித்தார.     

ஸ்்பயினுக்கோன அல்ஜீரிய  
தூதுவர திரும்்ப அஹைபபு

்சரச்்்சககுரிய நிலப்பகுதியில் 
கமா்ரைாக்காவின தனைாட்சி திட்-
டத்திற்கு ஆதரைவு வழங்கிய ஸ்க்பயி-
னின முடிவுககு எதிரபபு கதரிவித்து 
அந்த நாட்டுககாை தைது தூதுவ்ரை 
அல்ஜீரியா திரும்்ப அ்ழத்துக 
ககாண்டுளைது.   

ஸ்க்பயினின இந்த திடீர முடி்வ 
கண்டிப்பதாக அல்ஜீரிய கவளியுைவு 
அ்மச்சு கவளியிட்ட அறிவிபபில் 
கூைப்பட்டுளைது. ்பல த்சாபதங்க-
ைாக ்மாதல் இடம்க்பற்று வரும் 
கமா்ரைாக்கா மற்றும் அல்ஜீரியா-
வுககு இ்டயிலாை நிலப்பகுதி 
கதாடரபில் ஸ்க்பயின இதுவ்ரை 
காலமும் மத்தியஸ்த நி்லப்பாட்-

்ட்ய ்்பணி வந்தது.   
இங்கு தமது இ்ை்மயின கீழ் 

்மற்கு ்சைாரைா தனைாட்சி்ய 
வழங்கும் கமா்ரைாக்காவின திட் -
டத்்த ஆதரிப்பதாக ஸ்க்பயின 
கவளியுைவு அ்மச்்சர ்ஜாஸ் 
மனு்வல் அல்க்பரைஸ் கடந்த கவள-
ளிககிழ்ம குறிபபிட்டிருந்தார.     

இந்திய மத்திய அரசினோல்  
1.75 ்கோடி வீடுகள் நிரமோைம்

பிரைதமரின ஊரைக வீடு கட்டும் திட் -
டத்தின கீழ் 1.75 ்காடி வீடுகள 
கட்டிக ககாடுககப்பட்டுளைதாக 
இந்திய மத்திய அரைசு கதரிவித்துள-
ைது.  

மாநிலங்கை்வயில் இது கதாடர -
்பாக ்கட்கப்பட்ட ்களவிககு 
மத்திய ஊரைக வைரச்சித் து்ை 
அ்மச்்சர ்சாத்வி நிரைஞ்்சன ்ஜாதி 
எழுத்து மூலம் அளித்த ்பதிலில் கூறி-
யிருப்பதாவது: பிரைதமரின ஊரைக வீடு 
கட்டும் திட்டத்தின கீழ், நாடு முழு -
வதும் 2.28 ்காடி வீடுகள கட்ட ஒப -
புதல் வழங்கப்பட்டுளைது. இதில், 

மாரச் 9ஆம் திகதி நிலவரைப்படி 1.75 
்காடி வீடுகள கட்டி முடிககப்பட்டு 
்பயைாளிகளிடம் ஒப்ப்டககப்பட்-
டுளைை.    

்பள்ளிவோசலுக்கு ்கோடோரியுடன்  
வந்த ஆடவர மடக்கிப பிடிபபு

கைடா ்பளளிவா்சல் 
ஒனறில் கடந்த ்சனிககிழ்ம 
கா்ல கதாழு்கயின்்பாது 
்காடாரி மற்றும் கரைடிக்ை 
கட்டுப்படுத்த ்பயன்படுத்தும் 
திரைவம் ஒன்ை கதளித்து தாக-
குதல் நடத்த முயனை ந்ப்ரை 
அங்கு வழி்பாட்டில் ஈடு்பட்-
டிருந்தவரகள மடககிப பிடித்-
துளைைர.   

ஒரு வழி்பாட்டாைர அந்த ஆட-
வரிடம் இருந்து ்காடாரி்ய ்பறித் -
திருப்ப்தாடு, ்சம்்பவ இடத்திற்கு 
க்பாலிஸார வரும் வ்ரை அவர 
பிடித்து ்வககப்பட்டுளைார எனறு 
உளளுர ஊடகங்கள கதரிவித்துள-
ைை.   மிசி்சவுகா புைநகர ்பகுதியில் 

இடம்க்பற்ை இந்த ்சம்்பவத்்த 
அடுத்து 24 வயதாை ஆடவர ்கது 
க்சய்யப்பட்டு அவர மீது குற்ைச்-
்சாட்டு ்பதிவு க்சய்யப்பட்டுளைது.   

சில வழி்பாட்டாைரகள சிறு காயங் -
களுககு உளைாகி இருப்பதாக ்பளளி-
வா்சல் இமாம் குறிபபிட்டுளைார.     

உைகின் மகிழ்ச்சியற்ற  
நோடோக ஆபகோன் ்பதிவு

உலகின மகிழ்ச்சியாை 
நாடுகள வரி்்சயில் ஆபகானிஸ்-
தான க்டசி இடத்்தப பிடித்-
துளைது. கடந்த ஓகஸ்ட் மாதம் 
தலி்பானகள அந்த நாட்்ட 
்கப்பற்றும் முனைர இருந்்த 
அது இந்த நி்ல்ய க்பற்றுள-
ைது.   

்நற்று ககாண்டாடப்பட்ட 
உலக மகிழ்ச்சி திைத்்த ஒட்டி 
கவளியிடப்பட்ட வருடாந்த 
அறிக்கயில் இது கவளியாகியுள-
ைது.   

இந்தக கைகககடுபபில் இருக -
கும் 149 நாடுகளி்ல்ய ஆபகான 
க்டசி இடத்்த பிடித்துளைது. 
அந்த நாட்டின மகிழ்ச்சிப புளளி 
2.5 ஆக உளைது. இதில் உலகில் 
இரைண்டாவது மகிழ்ச்சி அற்ை நாடாக 
கல்பைான இருப்ப்தாடு க்பாட்ஸ்-
வாைா, ருவாண்டா மற்றும் சிம் -
்பாப்வ க்டசி ஐந்து இடங்களில் 

இருககும் எஞ்சிய நாடுகைாகும்.   
இதில் 7.8 புளளிக்ை க்பற்றி -

ருககும் பினலாந்து கதாடரந்து நான-
காவது ஆண்டாக முதல் இடத்்த 
பிடித்துளைது. கதாடரந்து கடன -
மாரக, சுவிட்்சரலாந்து, ஐஸ்லாந்து 
மற்றும் கநதரலாந்து முதல் ஐந்து 
இடங்களில் உளைை.   

கடந்த மூனறு ஆண்டுகளின 
அடிப்ப்டயி்ல்ய ஆய்வாைரகள 
இந்த முடி்வ கவளியிட்டுளைைர.     

சீனோவில் ஓர ஆண்டுக்கு பின்  
முதல் ்கோ்ரோனோ மரைஙகள்

சீைாவில் கடந்த ஓர 
ஆண்டுககு ்மற்்பட்ட 
காலத்தில் இரு ககா்ரைாைா 
உயிரிழபபு ்சம்்பவங்கள 
்பதிவாகியுளைை. ஒமிக-
்ரைான திரிபு காரைைமாக 
சீைாவில் ்நாய்த் கதாற்று 
்சம்்பவங்கள உச்்சத்்தத் 
கதாட்டிருககும் நி்லயி-
்ல்ய இந்த உயிரிழபபு-
கள இடம்க்பற்றுளைை.   

இதில் ்மா்சமாக ்பாதிக-
கப்பட்டிருககும் ஜிலின மாகா -
ைத்தி்ல்ய இந்த உயிரிழபபு-
கள ்பதிவாகி இருப்பதாக ்தசிய 
சுகாதாரை அ்ைககுழு கதரிவித்துள-
ைது.   

க்டசியாக 2021 ஜைவரியில் சீை 
த்லநிலத்தில் ககா்ரைாைா உயிரி -
ழபபு ்பதிவாை நி்லயில் தற்்்பாது 

்நாய்த் கதாற்றிைால் உயிரிழந்த -
வரகள எண்ணிக்க 4,638 ஆக 
உளைது.   

சீைாவில் கடந்த ்சனிககிழ்ம 
4,051 புதிய கதாற்று ்சம்்பவங்கள 
்பதிவாகிை. ்நாய்த் கதாற்றுககு 
எதிரைாக ்பல நகரைங்களில் கடும் கட்-
டுப்பாடுகள அமுலில் உளைை.     

ரஷ்யாவின் தயாக்குதல்களயால  
மரியுப�யால ந்கரில ‘ப�ரழிவு’
மரியு்்பால் நகர மீதாை ரைஷ -

யாவின முற்று்க்ய ஒரு ்்பார 
குற்ைம் எனறு அ்ழத்திருககும் 
உக்ரைன ஜைாதி்பதி கவாகலாடி-
மிர க்சகலனஸ்கி, மூ்லா்பாயம் 
ககாண்ட அந்த நகர ரைஷயாவின 
கதாடர தாககுதல்கைால் க்பரும் 
்பாதிப்்ப ்சந்தித்திருப்பதாக குறிப -
பிட்டுளைார.   

“இந்த அ்மதியாை நகர மீது 
ஆககிரைமிப்பாைரகள க்சய்திருப்பது 
்பயங்கரைமாைது. அது நூற்ைாண்டு 
காலத்திற்கு நி்ைவில் இருக -
கும்” எனறு ்நற்று தைது வீடி்யா 
உ்ரையில் க்சகலனஸ்கி கதரிவித்-
தார.   

முற்று்கககு மத்தியில் க்பரும் 
அழி்வ ்சந்தித்திருககும் இந்த 
நகரில் ரைஷயப ்ப்டகள ஆழமாக 
ஊடுருவி வருகினைை. கடும் 
்மாதல்கள காரைைமாக பிரைதாை 
இரும்புத் கதாழிற்்சா்ல ஒனறு 
மூடப்பட்டிருப்ப்தாடு உளளுர நிர -
வாகம் ்மலும் ்மற்கத்திய உதவி-
க்ை ்காரியுளைது.   

உக்ரைன ்்பாரில் க்பரும் ்பாதிப -
புககு உளைாை நகரைாக மரிய்்பால் 

மாரியுளைது. இங்கும் மின்சாரைம், 
குடிநீர இனறி மககள நிலவ்ைக-
ளில் தஞ்்சம்டந்துளைைர.   

“சிறுவரகள, வயதாைவரகள 
இைந்து வருகிைாரகள. இந்த நகரைம் 
பூமியில் இருந்து அழிககப்பட்டுள-
ைது” எனறு மரியு்்பால் க்பாலிஸ் 
அதிகாரியாை மி்கல் கவரஷனின 
இடி்பாடுகள சிதறிக காைப்படும் 
வீதியில் நினை்படி வீடி்யா ்பதிவு 
ஒனறில் குறிபபிட்டுளைார.   

இந்நி்லயில் 400 குடிமககள 
அ்டககலம் க்பற்றிருந்த க்லக 
கல்லூரி ஒனறின மீது ரைஷயப ்ப்ட 

்நற்று ஞாயிற்றுககிழ்ம குண்டு 
வீசியதாக மரியு்்பால் நகரை ்ச்்ப 
குறிபபிட்டுளைது.   

உக்ரைன ்்பார ஆரைம்பித்தது 
கதாடககம் இதுவ்ரை 847 ்்பர 
ககால்லப்பட்டிருப்பதாக ஐ.நா 
கணித்த்்பாதும் உண்்மயாை எண் -
ணிக்க இத்ை விடவும் அதிக-
மாக இருககலாம் எனறு அது குறிப-
பிட்டுளைது. 

இந்தப ்்பாரைால் 3.3 மில்லியனுக -
கும் அதிகமாை உக்ரைனியரகள 
நாட்்ட விட்டு கவளி்யறி உளை-
ைர.     

ரஷயோவுக்கு அவுஸதி்ரலியோ ‘அலுமினோ’ ஏறறுமதித் தஹட
அவுஸ்தி்ரைலியா, ரைஷயாவுககு 

ஏற்றுமதி க்சய்யும் அதன அலுமி -
ைாத் தாதுபக்பாருட்க்ைத் த்ட-
க்சய்துளைது.   

உக்ரைன மீது ரைஷயா ்ப்ட -
கயடுத்த்தக கண்டிககும் நடவ-
டிக்ககளில் இந்தத் த்டயும் 
ஒனைாக அ்மவதாய் அவுஸ்தி்ரை-

லிய அரை்சாங்கம் கதரிவித்தது.   
ரைஷயாவின அலுமிைாத் ்த்வ -

களில் 20 வீதத்்த அவுஸ்தி்ரை-
லியா பூரத்திக்சய்து வந்தது. அலுமி -
னியத்தின உற்்பத்திககு அலுமிைாத் 
தாதுபக்பாருள ்த்வ.  

அவுஸ்தி்ரைலியாவின த்ட நட-
வடிக்கயால் ரைஷயாவின முககிய 

ஏற்றுமதிப க்பாருைாை அலுமினி-
யத்தின உற்்பத்தி ்பாதிககப்படும் 
எனறு நம்்பப்படுகிைது.   

ரைஷய ஜைாதி்பதி விைாடிமிர புட் -
டினுடன கநருங்கியவரகள எனறு 
நம்்பப்படும் 443 வணிகரகள மீது 
கமாத்தம் 446 த்டக்ை அவுஸ்தி 
்ரைலியா விதித்துளைது.    

ரஷய விண்்வளி வீரரகளின்  
மஞசள் ஆஹடயோல் குைப்பம்

்சரவ்த்ச விண்கவளி நி்லயத்தில் 
இ்ைந்த ரைஷய விண்கவளி வீரைரகள 
மஞ்்சள நிை ஆ்ட அணிந்திருந்தது, 
உக்ரைனுககு ஆதரைவாைது எனறு 
்மற்கத்திய ஊடகங்கள கவளியிட்ட 
க்சய்தி்ய ரைஷயா நிரைாகரித்துளைது.   

“சில ்நரைங்களில் மஞ்்சள நிைம் 
என்பது கவறும்ை மஞ்்சள நிைம் 
தான” எனறு ரைஷய விண்கவளி நிறுவ-
ைம் குறிபபிட்டுளைது.   

“புதிய விண்கவளி வீரைரகளின 
விண்கவளி அங்கி அந்த மூனறு 

விண்கவளி வீரைரகள ்பட்டம் க்பற்ை 
கமாஸ்்கா கதாழில்நுட்்ப ்பல்க-
்லககழகத்தின சினைமாகும். 
எல்லா இடங்களிலும், எல்லாவற்றி-
லும் உக்ரைன ககாடி்ய ்பாரப்பது 
முட்டாளதைமாைது” எனறு அது 

குறிபபிட்டுளைது.   
்சரவ்த்ச விண்கவளி நி்லயம் 

ரைஷயா, அகமரிககா, கைடா, ஜப்பான 
மற்றும் ்பல ஐ்ரைாபபிய நாடுகளின 
கூட்டுத் திட்டம் என்பது குறிபபிடத்-
தககது.     

உடன்்போட்டுக்கு 
வோய்பபு

தீரககமாை விவகாரைங்கள 
கதாடரபில் உக்ரைன மற்றும் ரைஷ-
யாவுககு இ்ட்ய இைககம் 
ஒன்ை கநருங்கி இருப்பதாக-
வும் சில விடயங்களில் இைக-
கம் எட்டப்பட்டிருப்பதாகவும் 
துருககி கவளியுைவு அ்மச்்சர 
கமவ்லுத் கவக்சாகலு கதரிவித்-
துளைார.   

உடன்பாடு ஒன்ை ்நாககி 
எட்டப்பட்டிருககும் முன்ைற்-
ைத்தில் இருந்து இரு தரைபபும் 
பினவாங்காவிட்டால், ்்பார 
நிறுத்தம் ஒனறுககு வாய்பபு 
இருப்பதாகவும் கடய்லி ைரியத் 
்பத்தி்கககு அளித்த ்்பாட்டி-
யில் அவர ்மலும் கதரிவித்துள -
ைார.     
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அமுத விழா ஆண்டில் நடத்தும் நிறுவுனர் 
தின விழாவும், தமிழிசைச் ைங்கமும்

க�ொழும்புத் தமிழ்ச் சங�ம் நடத்-
தும் அமுத விழொ ஆண்டில் நடொத்-
தும் நிறுவுனர் தின நி�ழ்வு 2022ஆம் 
ஆண்டு மொர்ச் மொதம் 26ஆம் தி�தி 
சனிக்கிழமம மொமை 5.00 மணிக்கு 
க�ொழும்புத் தமிழ்ச் சங� தமைவர் 
சடடத்தரணி நடரொஜர் �ொண்டீபன் 
தமைமமயில் க�ொழும்புத் தமிழ்ச்-
சங� சங�ரப்பிளமளை மண்டபத்தில் 
நமடகபறவுளளைது. 

பிரதம விருந்தினரொ� வட 
மொ�ொண உளளூரொடசி அலுவை� 
கசயைொளைரொன திரு. இைடசும-
ணண் இளைங்�ொவன், சிறப்பு விருந்-
தினர்�ளைொ� இைஙம� அபிவிருத்தி 
நிர்வொ� பணிப்பொளைரொன திரு.யதுகு-
ைசிங அநிருத்னன்,  கவளளைவத்மத 

மக்�ள வஙகி மு�ொமமயொளைரொன 
திரு.�.சி. மணிமொறன் ஆகி்யொர் 
�ைந்து சிறப்பிக்�வுளளைனர்.

“தமிழ்ச் சங�ம் �டந்து வந்த 
பொமத” எனும் தமைப்பில் 
க�ொழும்புத் தமிழ்ச் சங� துமணத்த-
மைவர் திரு.மொ.�ணபதிப்பிளமளை 
அவர்�ள சிறப்புமரமய நி�ழ்த்த-
வுளளைொர். 

கசல்வி மவசொலி ்யொ�ரொஜொ                 
“தமிழிமச” வழங�, அணியிமச-
யொ� வயலின் - திரு.ச.திபொ�ரன், 
மிருதங�ம் - திரு.வி.்வனிைொன் 
ஆகி்யொர் வழஙகுவர். நன்றியு-
மரமய க�ொழும்புத் தமிழ்ச் சங� 
கபொதுச்கசயைொளைர் திரு. ஆழ்வொப்-
பிளமளை �ந்தசொமி ஆற்றுவொர்.  

தென் மா்காணத்தில்; 

மொத்தமற தின�ரன் நிருபர் 

கதன் மொ�ொணத்தில் வர்த்த� 
ரீதியில் மரக்�றி உற்பத்தியில் ஈடு-
படும் விவசொயி�மளை ஊக்குவிக்� 
நடவடிக்ம� எடுத்துளளைதொ�வும் 
இதற்�ொ� கதன்மொ�ொண விவசொய 
திமணக்�ளைம் 09 மில்லியன் 
ரூபொமவ ஒதுக்கியுளளைதொ�வும் 
மொ�ொண விவசொய அமமச்சின் கசய-
ைொளைர் ஏ.யூ ்வைரத்ன கதரிவித்தொர். 

�ொலி, மொத்தமற, ஹம்பொந்-
்தொடமட ஆகிய மொவடடங�ளில் 
கதரிவு கசயயப்படட விவசொயி�ள 

இந்த ்வமைத் திடடத்தில் உள-
வொங�ப்படடுளளைனர். இவ் விவசொ-
யி�ளுக்குத் ்தமவயொன ்சதனப் 
பசமளை, மரக்�றி விமத�ள மற்றும் 
கதொழில் நுடப ஆ்ைொசமன-
�ள என்பன மொ�ொண விவசொயத் 
திமணக்�ளைத்தின் மூைம் வழங�ப்-
படடுளளைன. 

�ொல், அமர ஏக்�ர்�ளில் மரக்�றி 
கசயம�யில் ஈடுபடடுளளை விவசொயி-
�மளை ஊக்குவித்து மரக்�றி உற்பத்தி-

�மளை அதி�ரிப்ப்த இந்த ்வமைத் 
திடடத்தின் ்நொக்�மொகும் என  
கசயைொளைர் ஏ.யூ ்வைரத்ன ்மலும் 
கதரிவித்தொர். கதரிவு கசயயப்படட 
விவசொயி�ள தற்்பொது மரக்�றி கசய-
ம�யில் ஈடுபடடுளளைொர்�ள என்றும் 
இவ் விவசொயி�ள உற்பத்தி கசயயும் 
மரக்�றி�ள புத்தொண்டு �ொைத்தில் 
சந்மதக்கு விற்பமனக்�ொ� வரும் 
என்றும் எதிர்பொர்ப்பதொ�வும் அவர் 
கதரிவித்தொர். 

்களுத்துசை மாவடடத்தில் 
முதல் இடம் பெற்று ைாதசன

ஐந்தொம் ஆண்டு புைமமப் 
பரிசில் பரீடமசயில் தமிழ் கமொழி 
முைம் 182 மதிப்கபண்�மளைப் 
கபற்று �ளுத்துமற மொவடட 
மடடத்தில் முதைொம் இடத்மத 
கபற்றுளளை �ளுத்துமற முஸ்லிம் 
பொலி�ொ ம�ொ வித்தியொைய 
மொணவி கசல்வி ஆய்ஷத் ரும�யொ 
அர்்ஷொத் தனது �ல்லூரிக்கும் �ளுத்-
துமற மண்ணுக்கும் கபருமம 
்சர்த்துளளைொர். 

இவர் அர்்ஷத் ஜமொல்,  ஆசிரிமய 
நஸுஹொ ரியொல் ஆகி்யொரின் 
சி்ரஷட புதல்வியொவொர். இவமர 
�ளுத்துமற ந�ர சமப உருப்பினர் 
ஹி்ஷொம் ஸுமஹல் நிமனவுச் 
சின்னம் வழஙகி க�ளைரவித்தொர். 

பைல்வன் அத்பி 
172 புள்ளி்கள் 
அநுரொதபுரம் 
்மற்கு   
தின�ரன் நிருபர்

க � ப் பி த் தி -
க�ொல்ைொவ �ல்வி 
வைத்திற்குடபடட 
கஹொரவப்கபொத் -
தொமன வீரச் -
்சொமை முஸ்லிம் ம�ொ வித்தியொை-
யத்தில் அண்மமயில் கவளியொன  
புைமமப்பரிசில் பரீடமசயில் எம்.
எச்.எம். அத்பி என்ற மொணவன் 
172 புளளி�மளைப் கபற்று சித்திய-
மடந்துளளைொர்.

இவர்  எஸ்.எம்.எம்.ஹனீபொ (ஆசி-
ரியர்),  எச்.எம்.நஸ்மியொ ஆசிரிமய 
ஆகி்யொரின் புதல்வரொவொர். 

ொத்திமா ைாரா 
166 புள்ளி்கள்
பொணந்துமற 
மத்திய குறூப் 
நிருபர்

அ ண் ம ம யி ல் 
க வ ளி ய ொ கி ய 
5ஆம் தரம் புை-
ம ம ப் ப ரி சி ல் 
பரீடமச கபறு -
்பறு�ளின் படி  
பொணந்துமற  அல்பஹ்ரியொ மத்திய 
�ல்லூரி (்தசிய பொடசொமை) 
மொணவி எம்.ஆர். பொத்திமொ சொரொ  
166 புளளி�ள கபற்று  தனது பொட-
சொமையில்  இரண்டொம் நிமையில் 
சித்தியமடந்து பொடசொமைக்கும், 
கபற்்றொருக்கும் கபருமம ்சர்த் -
துளளைொர்.

இவர் பொணந்துமற கதொடட -
வத்மதமயச் ்சர்ந்த மு�ம்மது 
ரம்ஸீன்,  ஸீனதுல் பர்ஸொனொ தம்ப -
தி�ளின் புதல்வியொவொர். 

்மற்படி மொணவிக்கு பொட 
சொமை சமூ�ம் பொரொடடு கதரிவித்-
துளளைது. 

மரக்கறி உற்பத்தி செய்்கயில் ஈடு்படும் 
விவொயி்க்ை ஊககுவிக்க திட்டம் 

விவசாய திணைக்களம் 09 மில். ஒதுககீடு

ஈராக் நாட்டின் பக்ொத்மெச் சேர்்நெ சேக் அப்துல் ்காெர் ஜீலானி ்காதிர் ஒழுஙகு நிறுவுனர் ஹாஷிம் அல் 
தெயலானி அணமமயில் இலஙம்கக்கு விெயம் சமறத்காண்ட சபாது ம்கய்டக்்கத் தொமலசபசி விறபமனயாள-
ரும் கிறின் தெயார் த்டக்சனாதலஜிஸ் பிமரெட் லிமிட்த்டட் உரிமமயாளரும் பிரபல வியாபாரியுமான அல்ஹாஜ் 
ொஹிர் ஸித்தீக் உட்ப்ட குடும்பஸ்ெர்்கள் ்கட்டுநாயக்்க பண்டாரநாயக்்க ேர்ெசெே விமான நிமலய ெளா்கத்தில் 
ெரசெற்கப்பட்்ட சபாது எடுக்்கப்பட்்ட ப்டம்.                                       ப்டம்: த்காழும்பு மத்திய விசே்ட நிருபர்

யாசன − மனித மமாதசை தடுக்க 
அரைாங்கம் நடவடிகச்க
திறப்பமன தின�ரன் நிருபர்

ம�விைச்சிய பிர்தச கசயை� 
பிரிவில் ஏற்படடுளளை யொமன - ம 
னித ்மொதமை குமறக்கும் ்நொக்கில் 
்வமை திடடம் ஒன்மற முன்கன-
டுக்� அரசொங�ம் நடவடிக்ம� எடுத்-
துளளைது.  

 தற்சமயம் இப் பகுதி�ளில் நிர்மொ-
ணிக்�ப்படடுளளை மின்சொர ்வலி�-
ளுக்கு அரு�ொமமயில் பொது�ொப்பொன 
�ொவல் அரண்�மளை அமமத்து இதற்�ொ� சிவில் 
பொது�ொப்பு திமணக்�ளைத்தின் உத்தி்யொ�த்தர்-
�மளை ஈடுபடுத்த நடவடிக்ம� எடுக்�வுளளை-
தொ� ரொஜொங� அமமச்சர் துமிந்த திசொநொயக்� 
கதரிவித்துளளைொர். இவ் ்வமை திடடம் அண்-
மமயில் ஆரம்பித்து மவக்�ப்படடுளளை்தொடு 
இதனொல் மின்சொர ்வலி�ளுக்கு பொது�ொப்புக் 

கிமடப்பதொ�வும் கதரிவித்துளளைொர்.
அத்துடன் �ொடடு யொமன�ள 

கிரொமிய பிர்தசங�ளுக்குள பமட-
கயடுப்பமத தவிர்த்துக்க�ொளளும் 
வொயப்பும் கிமடக்�வுளளைதொ�வும் 
அவர் கதரிவித்தொர்.

இவ் ்வமை திடடம் ம�விைச்சிய 
யொய 4, �ரம்பக�ொல்ைொவ ஆகிய 
கிரொமிய பிர்தசங�ளில் ஆரம்பித்து 
மவக்�ப்படடுளளைன. 

இவற்மற பொர்மவயிட அமமச்சர் இப் பகு-
தி�ளுக்�ொன விஜயம் ஒன்மற அண்மமயில் 
்மற்க�ொண்டிருந்தொர். குறிப்பிடட இத் திடடம் 
கவற்றியளிப்பின் நொடடின் ஏமனய பகுதி�ளுக்-
கும் இத் திடடத்மத முன்கனடுத்துச் கசல்ை 
நடவடிக்ம� எடுப்பதொ�வும் ரொஜொங� அமமச்-
சர் இதன்்பொது ்மலும் கதரிவித்தொர்.     

இராொங்க அமமச்ேர் துமி்நெ திோநாயக்்க 

ப்காழும்பு பெரிய ெள்ளிவாைலில் 
வருடாநத பிசைககுழு மாநாடு 

்பருவமளை வி்சட நிருபர் 

க�ொழும்பு கபரிய பளளிவொ -
சல் நிர்வொ� சமப உறுப்பினர்�ள  
ஒழுஙகு கசயத வருடொந்த பிமறக்-
குழு மொநொடு அதன் தமைவரும் 
வத்தமளை அபூஹுமரரொ அரபுக்�ல் -
லூரி அதிபருமொன �லீபதுஷ்ஷொதுலி 
கமௌைவி எம்.பி.எம். ஹி்ஷொம் 
(பத்தொஹி) தமைமமயில் (20)  
கபரிய பளளிவொசலில் நமடகபற்-
றது. 

ஹிஜ்ரி 1443 ரமழொன் மற்றும் 
்ஷவ்வொல் மொதங�ளுக்குண்டொன 
தமைப் பிமற�ளின் வொனியற் 

�ணிப்பீடு�ள என்ற தமைப்பில் 
கமௌைவி எம்.ஆர் அப்துர் ரஹ்மொ-
னும், பிமற பொர்த்தலின் முக்கியத்-
துவம் என்ற தமைப்பில் கமௌைவி 
ஏ.எல்.எம் மஸீன் மஹ்தூமி 
(ஹஸனி) யும் தமைப் பிமறமய 
தீர்மொனிப்பதில் சொடசியத்தின் வகி -
பொ�ம் என்ற தமைப்பில் கமௌைவி 
சீ.ஐ.எம் அஸ்மீர் (ஹஸனி) யும், 
க�ொழும்பு கபரிய பளளிவொசலின் 
�டந்த �ொை வரைொறு என்ற தமைப்-
பில் கமௌைவி ஏ.எச்.ஏ சுமஹப் 
ஹஸனியும் உமர நி�ழ்த்தினர். 

க�ொழும்பு கபரிய பளளிவொ -

சல்  நிர்வொ� சமபத்தமைவர் எம். 
கதளைபீக் ஸுமபர் உடபட மற்றும் 
பைரும் இஙகு உமர நி�ழ்த்தினர். 

இம்மநொநொடடில் க�ொழும்பு 
கபரிய பளளிவொசலின் அகிை 
இைஙம� ரீதியிைொன உப பிமறக்கு-
ழுக்�ளின் உறுப்பினர்�ள, பளளிவொ-
சல்�ளின் நிர்வொகி�ள, இமொம்�ள, 
அரபுக் �ல்லூரி�ளின் உஸ்தொத்மொர் -
�ள, விரிவுமரயொளைர்�ள, மொணவர்-
�ள க�ொழும்பு கபரிய பளளிவொ-
சல் நிர்வொ� சமப உறுப்பினர்�ள 
உடபட உைமொக்�ள, புத்திஜீவி�ள 
பைரும் �ைந்து க�ொண்டனர். 

வீபடான்றிலிருநது பெறுமதியான
தங்க நச்க்கள் ப்காள்சளை 
 அநுரொதபுரம் தின�ரன் நிருபர்                                      

மொமினியொவ பகுதியிலுளளை 
வீகடொன்றில் 15 இைடசத்துக்கும் 
அதி�ம் கபறுமதி வொயந்த தங� 
நம�யிமன க�ொளமளையடித்துச் 
கசன்றுளளை சம்பவகமொன்று இடம் -
கபற்றுளளைதொ� மரதன்�டவை 
கபொலிஸொர் கதரிவித்தனர்.

மரதன்�டவை கபொலிஸ் பிரிவி -
லுளளை மொமினியொவ பகுதியிலுளளை 
வீகடொன்றி்ை்ய �டந்த 17 ஆம் 
தி�தி இரவு  இக்க�ொளமளைச் சம்-
பவம் இடம்கபற்றுளளைதொ� விசொ -
ரமண�மளை ்மற்க�ொண்டு வரும் 
கபொலிஸொர் கதரிவித்தனர். சம்பவம் 
பற்றி ்மலும் கதரிய வருவதொவது, 

சம்பவ தினத்தன்று இரவு மு�மூ -
டி�மளை அணிந்த வண்ணம் கூரிய 
ஆயுதங�ளுடன் வீடடுக்குள புகுந்த 
மூவ்ர வீடடு உரிமமயொளைர்�மளை 
அச்சுறுத்தி தங� நம�யிமன க�ொள-
மளையடித்து விடடு தப்பிச் கசன்றுள-
ளைதொ� வீடடு உரிமமயொளைரினொல் 
கபொலிஸ் நிமையத்தில் கசயதுளளை 
முமறப்பொடடிலிருந்து ்மலும் 
கதரிய வந்துளளைது.

சம்பவத்துடன் கதொடர்புமடய 
க�ொளமளையர்�மளை ம�து கசயவ-
தற்�ொ� ்வண்டி மரதன்�டவை 
கபொலிஸ் நிமைய குற்றத்தடுப்பு 
பிரிவு கபொலிஸொர் ்மைதி� விசொர-
மண�மளை ்மற்க�ொண்டு வருகின்-
றனர். 

தபாருட்்களின் விமல ஏற்றத்ொல் மக்்கள் தபாருட்்கமள கும்ற்நெளவிசல த்காள்ெனவு  
தேயெொ்க வியாபாரி்கள் தெரிவிக்கின்்றனர். த்காழும்பு ஐ்நொம் குறுக்குத்தெரு மரக்்க -
றிச் ே்நமெயில் (19)  தபருமளொன மரக்்கறி  மறறும் பழ ெம்க்கள் இரு்நதும் மக்்கள் 
கும்ற்நெளவு தபாருட்்கமள த்காள்ெனவு தேயெமெக் ்காண முடி்நெது.
        ப்டம்: ஏ.எஸ்.எம்.ொவித்

ொதிக்கபெடடுள்ளை மக்களுககு பொருளைாதார திடடம் அவசியம் 

புத்தளைத்தில் படஙகு ஒழிபபு திடடம் முன்பனடுபபு 

 ்மொசமொன கபொருளைொதொரக் க�ொள-
ம��ளைொல் நொடு பொரதூரமொன கபொரு-
ளைொதொர கநருக்�டி�மளை சந்திக்� 
்நரிடடுளளைது. இந்த கபொருளைொதொர 
கநருக்�டி�மளை மத்தியதர வர்க்�த் -
தொ்ை எதிர்க�ொளளை முடியொது்பொ-
யுளளை சூழலில் மி�வும் வருமொனம் 
குமறந்த கபருந்்தொடட மக்�ளைொல் 
எவ்வொறு சுமம�மளை  தொஙகிக்-
க�ொளளை  முடியும் என  ்�ளவி 
கயழுப்பியுளளை ஐக்கிய ்தசியக் 
�டசியின் இரத்தினபுரி மொவடட 
அமமப்பொளைர் எஸ்.ஆனந்தகுமொர் 
்�ளவிகயழுப்பியுளளைொர். அத்து-
டன்  உடனடியொ� கபருந்்தொடட 

மக்�ள கதொடர்பிலும்  அர-
சொங�ம் �வனம் கசலுத்த 
்வண்டுகமனவும் அவர் 
்�ொரிக்ம� விடுத்துளளைொர்.

சம�ொை கபொருளைொதொர 
கநருக்�டி�ள கதொடர்பில் 
�ருத்து கவளியிடடுளளை 
அவர், 

�டந்த 2019ஆம் ஆண்டு 
இறுதியில் நொடடில் ஆடசிமொற்றம் 
ஏற்படடது. அதற்கு முன்னர் கபொரு-
ளைொதொர மு�ொமமத்துவத்மத நொன்கு 
வருடங�ளைொ� பல்்வறு சிக்�ல்�-

ளுக்கு மத்தியில் ஐ.்த.� 
்மற்க�ொண்டிருந்தமத 
�ொணமுடியும். 

 அரசொங�த்தின் வரிக் 
க�ொளம��ள மற்றும் 
கபொருளைொதொர மு�ொமமத்-
துவம் கதொடர்பில் ஆரம் -
பத்தி்ை்ய ஐ.்த.� எச்ச -
ரித்திருந்தது. 

கபட்ரொல், டீசல் கதொடர்பில் 
முமறயொன கபொறிமுமறகயொன்று 
எமது அரசொங�த்தில் �ொைத்தில் 
்பணப்படடது. இன்று அவ்வொ-

றில்மை. �டந்த சிை வொங�ளைொ� 
கபற்்றொல் டீசலின் விமை உை� 
சந்மதயில் அதி�ரித்திருந்தது. 
அமத்பொல் உளநொடடு சந்மதயி-
லும் பன்மடங�ொ� எரிகபொருள 
விமை உயர்ந்துளளைது.

ஆ�்வ, �டுமமயொ� பொதிக்-
�ப்படடுளளை மக்�ளுக்கு அர-
சொங�ம் வி்சட கபொருளைொதொரத் 
திடடங�மளை முன்கமொழிந்து உட -
னடியொ� அதமன  நமடமுமறப்ப-
டுத்த முன்வர ்வண்டுகமன அவர் 
்�டடுளளைொர். 

ஐ.செ.்க இரத்தினபுரி அமமப்பாளர் ஆன்நெகுமார்

சுபிட்ேத்தின் சநாக்கு செமலத் திட்்டத்தின் கீழ் கிராம அதி்காரி பிரிவு மட்்டத்தில் ெறிய 
குடும்பங்களுக்கு வீடு்கமள அமமத்துக் த்காடுக்கும் சநாக்கின் பிர்காரம் பண்டார்கம 
பிரசெே தேயல்கப் பிரிெல் தெரிவு தேயயப்பட்்ட குடுபங்களுக்்கான வீ்டமமப்பு நிதியுெவி 
ெழஙகும் நி்கழ்வு தொகுதியின் ஸ்ரீலங்கா  தபாதுேன முன்னணி அமமப்பாளர் பாரா-
ளுமன்்ற உறுப்பினர் லலித் எல்லாெல ெமலமமயில் அணமமயில்  நம்டதபற்றது. 
இென்சபாது  பாராளுமன்்ற உறுப்பினர் குடும்பங்களுக்கு நிதியுெவி ்காசோமல ெழஙகி 
மெப்பமெப் ப்டத்தில் ்காணலாம்.                ப்டம்: பாண்நதும்ற மத்திய குறூப் நிருபர்

புத்தளைம் தின�ரன் நிருபர்

புத்தளைம் ந�ர் மற்றும் அதமன அண்மித்த பகு -
தி�ளில் கடஙகு அபொயம் அதி�ரித்து வருகின்ற 
�ொரணத்தினொல் புத்தளைம் ந�ரபிதொ எம்.எஸ்.எம்.
ரபீக்கின் வழி�ொடடலின் கீழ்,  ந�ரசமபயினொல் 
பொரிய கடஙகு ஒழிப்பு ்வமைத்திடடம்  தில் -
மையடி, சதொமியொபுரம் மற்றும் அதமன அண் -
மித்த பகுதி�ளில் முன்கனடுக்�ப்படடது.

புத்தளைம் ந�ரசமப உறுப்பினர் ரனீஸ் பதூர்தீன் 
தமைமமயில் ச� ந�ரசமப உறுப்பினர் டில்்ஷொ -
னின் கநறிப்படுத்தலுடன் இத்திடடம் சிறந்த 

முமறயில் நமடகபற்றது.
இந்நி�ழ்மவ புத்தளைம் சு�ொதொர மவத்திய 

அதி�ொரி �ொரியொையம், தில்மையடி பளளிவொ -
சல் சம்்மளைனம், தில்மையடி ம�ளிர் மற்றும் 
இமளைஞர் விமளையொடடு �ழ�ங�ள இமணந்து 
ஏற்பொடு கசயதிருந்தமம குறிப்பிடத்தக்�து.

இந்நி�ழ்வுக்கு ந�ரசமப தனது முழு வளைங� -
மளையும் வழஙகி பங�ளிப்புச் கசயததுடன் அப் -
பகுதி�ளில் பை வடி�ொன்�ளும் ந�ர சமபயொல் 
துப்புரவு கசயயப்படடமம வி்சட அம்சமொ -
கும்.
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(மன்னார் குறூப் �ருபர்)
 
நாைக மாவட்டம் ேவதாரண்யம் அடுத்த 

ேகா�யக்கைர �ன்�� துைற முகத்�ல் இருந்து 
இரண்டு �ேலா �ட்டர் ெதாைல�ல் காத்தான் 
ஓைட என்ற கடற்கைர பகு��ல் இலங்ைகையச் 
ேசர்ந்த கண்ணா� இைழ படகு ஒன்று ேநற்று 
ஞா�ற்றுக்�ழைம (20) காைல கைர ஒதுங்�யுள்-
ளது.  

�னவர்கள் வழங்�ய தகவல்களுக்கு 
அைமவாக ேகா�யக்கைர சுங்கத்துைற அ�கா� 
கண்கா�ப்பாளர் ஸ்ெடல்லா ேம� உத்தர�ன் 

ேப�ல் சுங்கத்துைற அ�கா�கள் சம்பவ இடத்-
�ற்கு ெசன்று படைக ைகப்பற்� �சாரைண 
ேமற்ெகாண்டுள்ளனர்.    கு�த்த பட�ல் 
(OFRP-A-0851 KCH ) என்ற இலக்கம் காணப்ப-
டு�ன்றது.   கு�த்த படகு �ன்�� ெதா��ல் 
ஈடுபட்டு வந்த படகா? அல்லது கடத்தல் ெதா�-
லுக்கு பயன்படுத்தப்படும் படகா ? இப் பட�ல் 
யாரும் வந்தனரா  என்பது கு�த்தும் �சாரைண 
ேமற்ெகாண்டுள்ளனர்.  

 ேமலும் �யூ �ராஞ்ச் ெபா�சார் மற்றும் 
கடேலார பாதுகாப்பு குழுமத்�னர் �சாரைண 
ேமற்ெகாண்டு வரு�ன்றைம கு�ப்�டத்தக்கது.  

இளம் யுவதி 
சடலமாக மீட்பு
சாவகச்ேச� �ேசட �ருபர் 

சாவகச்ேச�- �வன்  ேகா�ல�ப் பகு�-
ையச் ேசர்ந்த இளம் யுவ� ஒருவர்  ச�க்�-
ழைம காைல  தூக்�ட்ட �ைல�ல் அவரது 
�ட்�ல் இருந்து சடலமாக �ட்கப்பட்டுள்-
ளார். யாழ்ப்பாணத்�ல்  உள்ள வர்த்தக 
�ைலயெமான்�ல் ப�யாளராகப் ப�-
யாற்றும் 19வயது யுவ� ஒருவேர  இவ்வாறு 
சடலமாக �ட்கப்பட்டுள்ளார். உ��ழந்த 
யுவ��ன் சடலம் சாவகச்ேச�  ஆதார ைவத்-
�யசாைல�ல் �ேரத ப�ேசாதைன மற்றும் 
மரண �சாரைணகளுக்காக  ைவக்கப்பட்-
டுள்ளது. மரணம் ெதாடர்பான ேமல�க 
�சாரைணகைள சாவகச்ேச�ப் ெபா�ஸார்  
முன்ெனடுத்து வரு�ன்றனர்.

சார்க்  நாடுக�ன் புற்றுேநாய் 
�புணர்க�ன் சங்கத்�ன் தைல-
வராக மஹரகம ேத�ய  புற்று-
ேநாய் ைவத்�யசாைல�ன் புற்று-
ேநாய் ைவத்�ய �புணர் நடராஜா 
ெஜயக்குமார்  ெத�வு ெசய்யப்பட்-
டுள்ளார்.

சார்க்  நாடுகைள �ர���த்து-
வப்படுத்�  ேநற்று (19)  இைண-
யவ�   ஊடாக இடம்ெபற்ற  
தைலவர் ெத��ல் யாழ்ப்பா-
ணத்ைதச் ேசர்ந்த தற்ேபாது மஹ-
ரகம ேத�ய புற்றுேநாய்  ைவத்�யசாைல-
�ல் ைவத்�ய �புணராக கடைமயாற்றும் 
ைவத்�ய �புணர்  ெஜயக்குமார் ெத�வு 

ெசய்யப்பட்டதுடன் ெசயலாளராக 
ைவத்�யர்  எஸ்.ெசந்தூரன்  ெத�வு 
ெசய்யப்பட்டுள்ளார் .

தைலவராக  ெத�வு ெசய்யப்-
பட்ட ைவத்�யர் ெஜயக்குமார் 
யாழ்ப்பாணத்�ல் ேபார்  மு�வுற்று 
�ளத் �ரும்�ய காலப்பகு��ல் 
ெதல்�ப்பைழ�ல் புற்றுேநாய்  
��ைவ ஏற்படுத்� மக்களுக்கு 
�றந்த ேசைவைய  வழங்��ருந்-
தார். அதுமட்டுமல்லாது  ைவத்-
�யத் துைற�ல் �றந்து �ளங்�-

யைம �கக்குைறந்த வய�ல் யாழ் மாநகர  
சைபயால் வழங்கப்படும் யாழ் �ருைதயும் 
ெபற்றைம கு�ப்�டத்தக்கது.

ேகாடியக்கைர கடற்கைரயில் கைர ஒதுங்கிய ஆளில்லா
மர்ம படகு;  சுங்கத் துைறயினர் விசாரைண

சார்க்  நாடுக�ன் புற்றுேநாய் �புணர்க�ன்

சங்க தைலவராக ைவத்தியர்
நடராஜா ெஜயக்குமார்  ெதரிவு

5 வருடங்களுக்கு ேமல் பணியாற்றிய 
1034 ேபருக்கு இடமாற்றம் 
தம்புள்ள �னகரன் �ருபர்  

 
மத்�ய மாகாண சைப �ர்வாகத்�ன் �ழ் அரச 

ேசைவ�ல் இைணந்து 05 வருடங்களுக்கு 
அ�க காலமாக ஒேர இடதத்�ல் கடைமயாற்-
�ய 1034 உத்�ேயாகத்தர்களுக்கு இடமாற்றம் 
ெபற்றுக் ெகாடுப்பதற்கு மத்�ய மாகாண அரச 
ேசைவகள் ஆைணக்குழு நடவ�க்ைக ேமற்-
ெகாண்டுள்ளது.  

 492 முகாைமத்துவ ேசைவ உத்�ேயா-
கத்தர்களுக்கும் 542 அ��ருத்� உத்�ேயா-
கத்தரகளுக்கும் இவ்வாறு இடமாற்றங்கள் 
வழங்கப்பட்டுள்ளன.    மாகாண சைபகளுக்-
கு�ய அைமச்சுக்கள் மற்றும் �ைணக்களங்கள் 
உள்�ட்ட �றுவனங்கள் பலவற்�ல் �ண்ட 
காலமாக ப�யாற்� வந்த 734 முகாைமத்துவ 
ேசைவ உத்�ேயாகத்தர்கள் மற்றும் 651 அ��-
ருத்� உத்�ேயாகத்தர்களுக்கும் மாகாண அரச 
ேசைவகள் ஆைணக்குழு இடமாற்றங்கைள 
ெபற்றுக் ெகாடுத்ததுடன் இடமாற்றத்ைத 
ஏற்றுக் ெகாள்ள மு�யாைமக்கு ஏேதனும் அத்-
�யாவ�ய காரணங்க�ருப்�ன் அத்தைகயவர்-
கள் ேமன் முைற�டு ெசய்வதற்கு அவகாசம் 
ெபற்றுக் ெகாடுக்கும் ெபாருட்டு கடந்த ெபப்-
ரவ� மாதம் அவர்களுைடய ெபயர் பட்�யல் 
இைணயத்தளத்�ல் ெவ��ட்�ருந்தது.  

 கு�த்த அப்ெபயர் பட்�ய�ல் 1385 ெபயர்-
கள் உள்வாங்கப்பட்�ருந்த ேபா�லும் ேமன் 
முைற�டுகள் ஏற்றுக் ெகாள்ளப்பட்ட �ன்னர் 
இடமாற்றப் ெபயர் பட்�ய�ல் உள்வாங்கப் 
பட்�ருந்ேதா�ன் எண்�க்ைக 1034ஆக மாற்-
றமைடந்தது.  

 �ைடக்கப்ெபற்ற ேமன் முைற�டுகள் 
கவனத்�ற் ெகாள்ளப்பட்ட �ன்னர் 252 முகா-
ைமத்துவ உத்�ேயாகத்தர்கள் மற்றும் 111 அ�-
�ருத்� உத்�ேயாகத்தர்க�ன் இடமாற்றங்கள் 
இரத்துச் ெசய்யப்பட்டதாக அரசேசைவகள் 
ஆைணக்குழு இறு�யாக ெவ��ட்டுள்ள 
இறு� இடமாற்றப் பட்�ய�ல் கு�ப்�ட்-
டுள்ளது.  

 அதன் �ரகாரம் ேமல்முைற�ட்�ன் மூலம் 
இரத்துச் ெசய்யப்பட்ட இடமாற்றங்க�ன் 
எண்�க்ைக 363 ஆகும்.  

 ஆரம்பத்�ல் ெத��க்கப் பட்�ருந்த 
இடமாற்றப் பட்�ய�ன் �ரகாரம் மாகாண 
�ரதான நெசயலாளர் அலுவலகத்��ருந்து 48 
ேபருக்கு இடமாற்றம் ெபற்றுக் ெகாடுக்கப்பட்-
�ருந்த ேபா�லும் அவர்க�ல் 24 ேபர் ேமன்-
முைற�ட்�ன் மூலம் தமது இடமாற்றங்கைள 
இரத்துச் ெசய்து ெகாண்டுள்ளனர்.  

 கண்� மாநகர சைப�ல் ப�யாற்�ய 82 
ேபருக்கு ஆைணக்குழு�ன் மூலம் வழங்கப்-
பட்ட இடமாற்

நுவெர�யா  �ரேதச ெசயலகத்�ற்கு 
உட்பட ஏழு �ராம ேசவகர் ��ைவ ேசர்ந்-
தவர்கைள  ஒன்�ைணத்து மக�ர் மற்றும் 
�றுவர் அ��ருத்�, பாலர் பாடசாைல 
ஆரம்ப  கல்� இராஜாங்க அைமச்சர் �யால் 
�சாந்த �ல்வா ஏற்பாட்�ல் நானுஒயா 
நாவலர்  த�ழ் பாடசாைல�ல் நடமாடும் 
ேசைவ ஒன்று ேநற்ைறய �னம்  நைடெபற்-
றது. 

இதன்  ேபாது கூப்பன் வழங்காத மு�-
ேயார்களுக்கு கூப்பன் ப�வு ெசய்தல், 
இறப்பு,  �றப்பு மற்றும் �வாகச் சான்�-
தழ்கள் வழங்குதல், ேத�ய அைடயாள 
அட்ைடக்கான  புைகப்படம் எடுத்தல், 
ப�வு ேமற்ெகாள்ளுதல் ஆ�யவற்றுக்கான 
ேசைவ, ெபா�ஸ்  முைறப்பாடுகள் உள்-
�ட்டைவ ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. 

இந்  நடமாடும் ேசைவ�ல் கலந்து-
ெகாண்டவர்களுக்கு ெகாேரானா ைவரஸ் 
ெபருந்ெதாற்றுப்  பரவல் பற்�ய தகவல்-
கள், புது�வரங்கள் மற்றும் ஆேலாசைன-
களும் வழங்கப்பட்டன. இவ் �கழ்�ல் 
நுவெர�யா மாவட்ட உத� ெசயலாளர் 
, �ரேதச ெசயலாளர் ஆ�ேயார்  உட்பட 
அரச முக்�யஸ்தர்கள் கலந்து ெகாண்டனர்.

நானுஒயாவில்
நடமாடும் ேசைவ

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R

cs;@u; mgptpUj;jp cjtpj; jpl;lk; - PROJECT ID: P 163305
fpof;F khfhzk;> kl;lf;fsg;G khtl;lk;

kz;Kid njw;F vUtpy; gw;W gpuNjr rig – fSjhtis

01.  cs;@u; mgptpUj;jp cjtpj; jpl;lj;jpd; nryit Nehf;fp cyf tq;fpaplk; ,Ue;J 
,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauRf;F fld; epjp xd;W fpilf;fg;ngw;wpUg;gNjhL 
xg;ge;j ,y.:- LDSP/EP/BT/MS&EP/PS/PTI/2022> kz;Kid njw;F vUtpy; gw;W gpuNjr 
rig> fSthQ;rpf;Fbapy; kPd; re;ij xd;wpd; epu;khzj;jpw;fhd nfhLg;gdTfSf;F 
,e;jf; fldpy; gFjpia nraw;gLj;j cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 

02.  fPOs;s ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;lthW fSthQ;rpf;Fbapy; kPd; re;ij xd;iw 
epu;khzpg;gjw;F nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk; ,Ue;J 
kl;lf;fsg;G kz;Kid njw;F kw;Wk; vUtpy; gw;W gpuNjr rig rhu;gpy; cs;@u; 
epu;thf ngWiff;FO jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 
Nfhug;gLfpd;wd.

03.  Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykD (NCB) eilKiw %yk; tpiyf;Nfl;G elj;jg;gLk;.

04.  xg;ge;jk; toq;fg;gLtjw;fhd jFjpia ngWtjw;F ntw;wpfukhd tpiykDjhuu;fs; 
mgfPu;j;jpahNdhu; gl;baypy; ,lk;ngwhjtuhfTk; epu;khzf; ifj;njhopy; mgptpUj;jp 
mjpfhurigAld; (CIDA) fPOs;s ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;l juk; kw;Wk; 
rpwg;Gj;jd;ikapy; gjpT nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

05.  tpiykD Mtzj;jpd; 4 Mk; gpuptpy; jifik Njitfs; Fwpg;gplg;gl;Ls;sd. 
tpiykD Mtzj;jpd; (gpupT 5) ml;ltizapy; Nkyjpf tpguq;fs; jug;gl;Ls;sd. 

06.  Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; jiytu;/ nrayhsuplk; ,Ue;J (njh. ,y.: 0652250075> 
njhiyefy;: 0652059877> kpd;dQ;ry; - msep-ps@yahoo.com) Nkyjpf tpguq;fis 
ngwyhk; vd;gNjhL ve;j xU Ntiy ehl;fspYk; 9.00 kzp njhlf;fk; 16.00 kzp 
tiu fPo; jug;gl;Ls;s Kftupapy; tpiykD Mtzq;fis guPl;rpf;f KbAk;. 

07.  kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 3>500.00 &ghit nrYj;jp 2022.03.21 Mk; jpfjp njhlf;fk; 
2022.04.04Mk; jpfjp tiu 09.00 kzp njhlf;fk; 15.00 kzp tiu fSjhtis> 
kz;Kid njw;F kw;Wk; vUtpy; gw;W gpuNjr rigapd; jiytu;/ nrayhsUf;F 
vOj;J%y tpz;zg;gk; xd;iw rku;g;gpj;J Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; %yk; 
Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjp xd;iw 
nfhs;tdT nra;ayhk;. fl;lzk; nuhf;fg;gzkhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

08.  tpiykDf;fis 2022.04.05 Mk; jpfjp 15.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;du; fSjhtis 
kz;Kid njw;F kw;Wk; vUtpy; gw;W gpuNjr rig jiytu;/ nrayhsUf;F 
rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. gq;Nfw;f tpUk;Gk; 
tpiykDjhuu;fs; my;yJ tpiykDjhuu;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; tpiykD 
Vw;Fk; Neuk; KbTw;w gpd; mit cld; jpwf;fg;gLk;. 

09.  tpiykDf;fs; rku;g;gpf;fg;gLtjw;fhd ,Wjpj; jpfjpf;F gpd; 2022.06.21 Mk; jpfjp tiu 
tpiykDf;fs; nry;Ygbahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

10.  ml;ltizapy; jug;gl;Ls;s tpguj;jpd;gb tpiykDf;fshdJ tpiykDgpiz xd;iw 
nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

11.  tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G fSjhtis> kz;Kid njw;F kw;Wk; vUtpy; gw;W 
gpuNjr rigapy; 2022.03.28 Mk; jpfjp 10.00 kzpf;F ,lk;ngWk;. Mu;tKila 
tpiykDjhuu;fs; jkJ nrhe;j nrytpy; ,e;j tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;gpy; 
gq;Nfw;fyhk;. 

12.  xg;ge;jk; toq;fg;gLtjw;F Kd; ve;j Neuj;jpYk; ,e;j ngWifia uj;Jr; nra;a 
my;yJ kPsg;ngw njhopy; toq;FeUf;F cupik cs;sJ.

Ntiy kw;Wk; 
tpiykD ,y. tpguk;

tpiyapl 
KbAkhd 

tpiykD njhif 
(VAT jtpu;j;J 
(kpy;. &gh)

xg;ge;jf; 
fhyk;

Njit 
ahd juk;/ 
epGzj; 
Jtk; 

Njitahd 
tpiykDgpiz

gpiz 
njhif 
&gh

nry;Y 
gbf; 
fhyk;

fSthQ;rpf; Fbapy; 
kPd; re;ijapd; 

epu;khzk; 
LDSP/EP/BT/ MS&EP /PS/

PTI/2022

6.61
120 

ehl;fhl;b 
jpdq;fs;

C7 kw;Wk; 
mjw;F 
Nky;
fl;blk;

67>000.00 2022.07.19

jiytu;
kz;Kid njw;F kw;Wk; vUtpy; gw;W gpuNjr rig fSjhtis
2022.03.21

Njrpa nghyp]; Mizf;FO
Njrpa nghyp]; Mizf;FOtpdhy; fPo;f;Fwpg;gplg;gLk; 

gjtpf;fhf jifikAs;s mYtyh;fsplkpUe;J 
tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd

I khfhzg;  gzpg;ghsh; gjtp (rg;ufKt khfhzk;)

 gjtpfspd; vz;zpf;if 01

   mur Nritapy; epiwNtw;Wr; Nrit tFjpapd; 1  

juj;jpd;/ tpN\l juj;jpd; my;yJ epfuhd VNjDk; 

gjtpnahd;wpy; gzpahw;wp Xa;T ngw;w 

mYtynuhUtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

   rpq;fs nkhop jtph;e;j Mq;fpyk;/jkpo; nkhop 

njhlh;ghd mwpT Nkyjpf jifik MFk;.

   tprhuiz eltbf;iffs; njhlh;ghd mDgtk; 

tpN\l jifikahFk;.

   xg;ge;j mbg;gilapy; xUtUl fhyj;jpw;F epakdk; 

nra;ag;gLth;.

   khfhzj;jpy; trpf;Fk; egh;fspw;F Kd;Dhpik 

toq;fg;gLk;.

   midj;Jf; nfhLg;gdTfSld; khjk; &gh 60>000/- 
,w;fhd nfhLg;gdT toq;fg;gLk;.

   tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLk; ,Wjpj;jpdj;jd;w 67 

tajpw;F Nkw;glhjpUj;jy; Ntz;Lk;.

02.  ,jw;fhd tpz;zg;gjhuh;fs; jk; Ra tpguq;fs; 

mlq;fpa tpz;zg;gnkhd;iw 2022.04.30Mk; jpfjpf;F 

Kd;dh; nrayhsh; Njrpa nghyp]; Mizf;FO> 

,yf;fk; 09 fl;blk;> BMICH tshfk;> nfhOk;G -07 

vdw; Kfthpf;Fg; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJ gf;f 

Nky; %iyapy; jhk; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpiaf; 

Fwpg;gplTk;.

nrayhsh;>

Njrpa nghyp]; Mizf;FO>

,yf;fk; 09> fl;blk;>

BMICH tshfk;> 
nfhOk;G -07.

gjtp ntw;wplq;fspw;fhf tpz;zg;gk; Nfhuy;
fly;rhH #oy; ghJfhg;G mjpfhu rig

(fiuNahug; ghJfhg;G kw;Wk; jho;epyq;fs; 
mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;R)

fsQ;rpa tshfk; kw;Wk; tPl;il thlif mbg;gilapy; 
ngw;Wf;nfhs;sy;

Nfs;tpf;fhd miog;G (IFB)
nfhOk;G-05> ehuhN`d;gpl;l> ehty tPjp> ,y. 177 vDkplj;jpy; mike;Js;s fly;rhH 
#oy; ghJfhg;G mjpfhu rigapd; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiytuhy; khjhe;j 
thlif/ Fj;jif mbg;gilapy; fPNoAs;s fsQ;rpak; kw;Wk; fl;bl Njitg;ghLfSf;fhf 
tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

01. 50>000 rJu mb fsQ;rpa tshfk;

02. 05 miwfSlhd tPL

03. 5000 rJu mb fsQ;rpa tshfk;

mjw;fhd mbg;gil Njitg;ghLfs; fPo;f;fhZkhW mikAk;

01.  50>000 rJu mb fsQ;rpa tshfj;jpw;fhf NjHe;njLf;fg;gLk; jfTj;jpwd;.

 1.  ePHnfhOk;G> ruf;F fe;j flw;fiuapy; ,Ue;J 10KM ,w;Fs; gKDfk> tj;jis> 
[hvy gpuNjrj;jpy; mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

 2.  50>000 rJu mb jiug; gpuNjrj;jpy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 3.  fsQ;rpaj;jpw;Fs; 20 mb kw;Wk; 40 mb mstpyhd nfhs;fyd;fs;. Container 
Li  ers kw;Wk; Fork Li  ers nraw;gLj;jf;$bajhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 4.  fsQ;rpak;> ghJfhg;G Nfl; kw;Wk; kjpyhy; #og;gl;bUj;jy;> ghJfhg;G $lk; 
,Uj;jy;> fsQ;rpak; kw;Wk; mjidr; Rw;wpAs;s tshfk; KOikahf 
cs;slf;fg;gLkhW CCTV nfkuh mikg;G ,Uj;jy; fl;lhakhdJ.

 5.  fsQ;rpaj;jpd; cs;sfk; NghJkhd xsp fpilf;FkhW kw;Wk; NghJkhd 
fhw;Nwhl;lk; fpilf;FkhW cUthf;fg;gl;bUj;jjy; Ntz;Lk;.

 6.  fl;blj;jpw;F xJf;fg;gl;l kPl;lUld; kpd; ,izg;G ,Ug;gJld; mq;F 5AMP 
kw;Wk; 15AMP Plug Points ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 7.  fl;blj;jpw;F xjf;fg;gl;l kPl;lUld; ePH ,izg;G ,Ug;gJld; 1m3 ,w;F 
Nkw;gl;l nfhs;ssT nfhz;l ePH jhq;fp ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 8.  nfhs;fyd;fSf;F gpuNtrpg;gjw;F NghJkhd gpuNtr top trjpfs; ,Ug;gJld; 
Fiwe;jgl;rk; 20 mb Container 5I epWj;jp itf;ff;$bajhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 9.  NghJkhd Jg;GuNtw;ghl;L trjpfisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

 10.  fhzp kw;Wk; gpuNtr ghij kio ePhpy; %o;fhj ,lkhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 11.  Kiwahd jPaizg;G cgfuz mikg;G nghUj;jg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

 12.  fsQ;rpa tshfj;jpd; cs;sfk; Fj;jif ngWehpd; Njitg;ghl;bd; mbg;gilapy; 
GJg;gpg;gjw;F Fj;jif jUeH ,zq;Fjy; Ntz;Lk;.

02.  tPl;bw;fhd NjHe;njLf;Fk; jfTj; jpwd;fs;

 1.  ePHnfhOk;G> ruf;F fe;j flw;fiuapypUe;J 10Km ,w;Fs; gKDfk tj;jis. 
[hvy gpuNjrj;jpy; mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

 2.  Fiwe;jgl;rk; lgs; fl;bYld; 5 miwfs; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 3.  NghJkhd Jg;GuNtw;ghl;L trjpfisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

 4.  ghJfhg;G thapw;fjT kw;Wk; kjpyhy; #og;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

 5.  fl;blj;Jf;nfd xJf;fg;gl;l kPl;lUld; kpd;rhuk; kw;Wk; ePH ,izg;Gf;fs; 
,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 6.  Fiwe;jgl;rk; 5 thfdq;fs; epWj;jp itf;ff;$ba trjpfs; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 7.  fhzp kw;Wk; EioTg; ghij kioePhpy; %o;fhJ ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

03. 5000 rJu mb fsQ;rpa tshfj;jpw;fhf NjHe;njLf;Fk; jfTj;jpwd;

 1.  nfhOk;Gj;JiwKfk; kw;Wk; jpf;Xtpl;l JiwKfk; mUfpy; (10Km vy;iyf;Fs;) 
mike;jpUj;jy;

 2.  5000 rJu mb jiug; gpuNjrk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 3.  fsQ;rpaj;jpw;Fs; 20 mb/ 40 mb msthd nfhs;fyd;fis nraw;gLj;jf;$bajhf 
,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 4.  fsQ;rpak; ghJfhg;G thapw;fjTk; kw;Wk; kjpyhy; #og;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

 5.  fl;blj;jpw;F xJf;fg;gl;l kPl;lUld; kpd;rhuk; kw;Wk; ePH ,izg;G ,Uj;jy; 
Ntz;Lk;.

 6.  NghJkhd Jg;GuNtw;ghl;L trjpfisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

 7.  fsQ;rpak; kw;Wk; mjd; Rw;Wr;#oy; KOikahf cs;slf;FkhW CCTV nfkuh 
mikg;G ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 8.  nfhs;fyd;fis miltjw;F NghJkhd gpuNtr ghij trjpfs; ,Uj;jy; 
Ntz;Lk;.

 9.  fhzp kw;Wk; gpuNtr ghij kio ePhpy; %o;fhj ,lkhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 10.  Kiwahd jPaizg;G cgfuz mikg;G nghUj;jg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

 11.  ghJfhg;G $lk; kw;Wk; mYtyfnkhd;W ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 12.  fsQ;rpak; KOikahf cs;slf;fg;gl;L ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

nghJthd tplaq;fs;

01.  Nkw;fz;lthNw fsQ;rpa tshfk; kw;Wk; tPL thliff;F/ Fj;jiff;F toq;Ftjw;F 
MHtk; fhl;Lfpd;wtHfs; tpiykDf;fis rkHg;gpf;Fk; NghJ rfy tpguq;fSld; 
rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. Nkw;gb trjpfs; kw;Wk; mjw;F Nkyjpfkhf fhzg;gLk; 
Vida trjpfs; nghd;wit gw;wpa tpguq;fis tpiykDf;fs; rkHg;gpf;Fk; 
Mtzq;fspd; gpujpfSld; rkHg;gpf;f Ntz;baJld;> ,t; tpiykDf;fspd; 
%yg;gujp (original) kw;Wk; - efy; gpujp (Duplicate) vd NtW ,U ciwfspy; ,l;L 
gpd;dH mt; ciwfs; ,uz;ilAk; xU ciwapy ,l;L nghwpapl;L rkHg;gpj;jy; 
Ntz;Lk;.

02.  fl;blk; thliff;F toq;Fjy; gw;wpa tpiykDf;fis rkHg;gpf;f Ntz;baJ 
chpikahsH my;yJ mq;fPfhuk; ngw;w egH %yk; khj;jpuNk fsQ;rpa tshfk; 
my;yJ tPl;bw;fhf NtW Ntwhf tpiykDf;fis rkHg;gpf;fyhk;.

03.  Fwpj;j cs;@uhl;rp mjpfhu rigapdhy; mDkjpf;fg;gl;l fl;blj;jpd; tiuglk;> 
mD$yr; rhd;wpjo;> nrhj;Jf;fSld; rk;ge;jg;gl;l cWjp my;yJ Njitnadpy; 
ml;NlhHzp jj;Jtgj;jpuk;> tstpd; tiuglk; Nghd;wtw;wpd; gpujpnahd;iw Nfs;tp 
Mtzj;Jld; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

04.  tpiykDf;fs; cs;slf;fg;gl;l tpz;zg;gj;ij rkHg;gpf;Fk; fbj ciwapd; ,lJ 
gf;f Nky; %iyapy; ~khjhe;j thlif/ Fj;jif mbg;gilapy; fsQ;rpa tshfk; 
my;yJ tPl;il toq;Fjy;| vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

05.  ,ilj;jufHfshy; rkHg;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk; tpiykDf;fs; 
gjpTj; jghypy; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk; ,y;iynadpy; 
fPo;f;fhZk; Kfthpapy; mike;Js;s jiyikafj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 
ngl;bapy; itg;gpyply; Ntz;Lk;. cq;fsJ tpiykDf;fis 2022.04.05k; jpfjp 14.00 
kzpf;F Kd; Fwpj;j Kfthpf;F fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk; mj;Jld; mjd; gpd;dH 
fpilf;Fk; Nfs;tpfs; Vw;fg;gl khl;lhJ.

06.  tpiykDf;NfhUjy; Kbtile;jTld; nfhOk;G -05> ehuhN`d;gpl;l> ehty tPjp> 
,y. 177 vDkplj;jpy; mike;Js;s fly;rhH #oy; ghJfhg;G mjpfhurigapd; 
jiyikafj;jpy; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLk;. Nfs;tp rkHg;gpg;NghUf;F my;yJ 
mtuJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;f tha;g;gspf;fg;gLk;.

07.  Nkyjpf tpguq;fis njh.Ng.,y. 2554006 my;yJ 2554373 %yk; ePbg;G 101 
mioj;Jg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

jiytH (Nfs;tpr; rig)>
fly;rhH #oy; ghJfhg;G mjpfhu rig
,y. 177> ehty tPjp> ehuhN`d;gpl;l
nfhOk;G-05.

கட்டுமானப் ப�க்கு 
கூ� ேவைல ெசய்வ-
தற்கு ஆட்கள் ேதைவ. 
ெதாடர்பு ெகாள்வத-
ற்கு: 0775497185,  
0 7 6 0 0 9 5 5 3 9 ,  
0 7 8 3 3 0 7 9 7 9 .
 020995
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மாத்தமை மாவட்்ட சாரணர்  இயக்கததின் வரு்டாந்த மாநாடு எதிர்க்கட்சித ்தமைவர் சஜித 
பிரரம்தாசவின் பங்களிப்பு்டன் மாத்தமை மாவட்்டத ்தமைமமய்கததில்  நம்டபபறைது. 
எதிர்க்கட்சித ்தமைவர் மடிக்கணினி மறறும் உப்கரணங்கமை வழஙகி மவப்பம்தயும் 
பாராளுமன்ை உறுப்பினர் புததி்க பததிரன, விரச்ட ஆமணயாைர் ்கபிை குமார, மாவட்்ட 
ஆமணயாைர் இநதிக்க பிரசன்ன  ஆகிரயார் அருகில் இருப்பம்தயும்்காணைாம்.

ம�ொறட்டுவை  �த்திய விசேட  
நிருபர்

அணவ�யில் மைளியொன தரம் 
ஐந்து புலவ�பபரிசில்  பரீட்வேயில்  
பொணந்துவற  எழுவில அலவியயொ  
முஸ்லிம் �கொ வித்தியொலயதிலி -
ருந்து    பரீட்வேக்கு  சதொற்றியைர்-
களுள் மூன்று  �ொணைர்கள் சித்தி -
யவடந்துள்்ளதொக  பொடேொவலயின்  

அதிபர் ஏ.சே.எம்.புர்கொன்  மதரி-
வித்தொர். சித்தியவடந்த  �ொணைர்க-
்ளொன, 

அ�ொனி  சிபொரிஸ் (174   புள்ளி-
கள்),  அம்லஹ்  �ஹபூப (161 புள்-
ளிகள்), உஸ்�ொன்  ஜிபரி (153  புள் -
ளிகள்) ஆகிசயொர் சித்தியவடந்து 
பொடேொவலக்கு மபருவ� சேர்த் -
துள்்ளனர்.

எழுவில அலவிய்யாவில்
மூன்று மயாணவர்கள் சித்தி

சலொரன்ஸ் மேல்ைநொயகம்

நொட்டில் நிலவும் கொஸ் தட்டுப -
பொடு கொரண�ொக �ணமணண-
மணயப பொைவன மைகுைொக அதிக-
ரித்துள்்ளது. 

ேொதொரண�ொக நொ்ளொந்தம் 600 
ம�ட்ரிக் மதொன் �ணமணண -
மணசய சதவைபபட்டதுடன் அது 

தற்சபொது 850 ம�ட்ரிக் மதொன்னொக 
அதிகரித்துள்்ளது.

அசதசைவ்ள கடந்த வியொழக்கி-
ழவ� நிதி ைழஙகபபட்டு விடுவிக்-
கபபட்டுள்்ள கொஸ் மதொவகயில் 
மூன்றில் இரணடு �டஙகு கொஸ் 
இதுைவர பகிர்ந்தளிக்கபபட்டுள்-
்ளது.

சநற்று முன் தினம் 70 ஆயிரம் 
கொஸ் சிலிணடர்களும், அதற்கு 
முந்திய தினம் 1,10,000 கொஸ் 
சிலிணடர்களும் ேந்வதக்கு 
வி நி ச ய ொ கி க் க ப ப ட் டு ள் ்ள த ொ க 
லிட்சரொ கொஸ் நிறுைனம் மதரி -
வித்துள்்ளது.

அதற்கிணஙக துவறமுகத்தில் நங -

கூரமிடபபட்டுள்்ள கபபலிலிருந்து 
கொவை விவரைொக விடுவிபபதற்கு 
நடைடிக்வக எடுக்கபபடவில்வல-
மயன்றொல் சில தினஙகளில் மீணடும் 
கொஸ் தட்டுபபொடு ஏற்படலொம் 
என்றும் அந்த நிறுைனம் மதரிவித்-
துள்்ளது.

்கயாஸ் தட்டுப்யாடு ்கயாரணமயா்க மண்ணண்ணய 
உ்ய்யா்கம் 850 ்ம.்தயான்்யா்க அதி்கரிபபு

அகிை இைஙம்க ஜம்இயயதுல் உைமாவின் ்களுததுமை மாவட்்ட கிமையின் வரு்டாந்த பபாதுககூட்்டம் ரநறறு (20) பாணநதுமை ரேனமுல்மை பசரண்டிப் வரரவறபு மண்-
்டபததில் நம்டபபறைது. இ்தன்ரபாது ்கைநது ப்காண்்ட உைமாக்கள் மததியில் ரபருவமை கிமைத்தமைவர் அஷபஷெயக ரிழவான் (நளீமி) மறறும் மாவட்்ட கிமைத்தமைவர் 
அஷபஷெயக பர்ோன் (நளீமி) ஆகிரயார்  உமரயாறறுவம்த ப்டங்களில் ்காணைாம்.

khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R (SMPCLGA) cyf tq;fp kw;Wk; INuhg;gpa 
xd;wpaj;jplk; (EU) ,Ue;J epjp cjtpAld; cs;@u; mgptpUj;jp cjtpj; jpl;lj;ij (LDSP) nraw;gLj;JfpwJ. ,e;jj; 
jpl;lk; tlf;F> fpof;F> tl kj;jpa kw;Wk; Cth khfhz rigfs; Clhf nraw;gLj;jg;gLfpwJ. 

nray;jpwd; nfhz;l kw;Wk; nghWg;Gila cs;@u; Nrit toq;fy; kw;Wk; nghWg;Gf;$Wk; muRf;fhf tlf;F> 
fpof;F> Cth kw;Wk; tl kj;jpa khfhzq;fspy; cs;@u; muRfis tYg;gLj;Jtjw;F (mjhtJ: khefu rigfs;> 
efu rigfs; kw;Wk; gpuNjr rigfs;) LDSP Nehf;fk; nfhz;Ls;sJ. Nrit toq;fiy Nkk;gLj;jy; kw;Wk; 
gpuirfSf;F jkJ nghWg;Gf;$wiy epWtdkag;gLj;Jtjw;F ,e;j khfhzq;fspy; midj;J 134 cs;@u; mur 
epu;thfq;fSf;Fk; (LGA) mbg;gil gupkhw;wq;fs; (BT) kw;Wk; nray;jpwd; gupkhw;wq;fis (PT) LDSP toq;FfpwJ. 
Njitfis g+u;j;jp nra;tjw;F FWfpa fhy mbg;gilapy; mNyhrfu;fis gzpaku;j;Jtjw;F LDSP - cs;@u; 
mgptpUj;jp cjtpj; jpl;lj;jpd; jpl;l ,izg;G gpupT (PCU) cj;Njrpj;Js;sJ. ,e;j MNyhrfu;fs; jpl;l mKyhf;fy; 
gpuptpd; jpl;lg; gzpg;ghsu; my;yJ gpujpj; jpl;lg; gzpg;ghsu;fspd; Neub Nkw;ghu;itapd; fPo; gzpahw;Wthu;fs;. 
jdpg;gl;l MNyhrfu;fs; Fwpg;G tpjpfspd;gb (TOR) Kf;fpakhd ,yf;Ffis toq;Ftjw;F epiwNtw;Wtjw;F 
nghWg;ghf ,Ug;ghu;.  

PCU Tf;fhd epjp Kfhikj;Jt MNyhrfu; - LDSP/PCU/IC/FMC/1
(xU gjtpepiy)

xg;gilAld; njhlu;Ggl;l Fwpg;gpl;l gzpfs;
nghJ Nrit toq;fiy Nkk;gLj;Jtjw;F cs;@u; mur epu;thfq;fSf;Fs; KbTfs; mbg;gilapyhd epjpAjtpf;F 
kdepiyapy; khw;wk; Njit. mjdhy;> ClhLjy;> MNyhrid kw;Wk; gzpia fw;wy; nraw;ghl;il gpd;gw;wp 
VWkhd Nghf;F xd;wpy; nray;jpwd; gupkhw;wq;fis mwpKfk; nra;tjw;F mikr;R jPu;khdpj;Js;sJ. jpl;l 
,izg;G gpuptpd; Xu; mq;fkhf> milTfspy; fLikahd KbTfs; kw;Wk;/ my;yJ Jy;ypakw;w mwpf;iffis 
cs;@u; mur epu;thfq;fs; jtpu;j;J mr;RWj;jy;fis Fiwg;gjw;F Muk;g PT Rw;Wfspd;NghJ cs;@u; mur 
epu;thfq;fSf;F neUf;fkhd Mjuit toq;f Ntz;Lk;. mjdhy;> cyf tq;fp kw;Wk; Mrpa mwf;fl;lisAld; 
neUf;fkhd xUq;fpizg;gpy;>  cs;@u; mur epu;thfq;fspd; jpl;lq;fs;> nray;Kiw> Vw;ghL kw;Wk; BT kw;Wk; PT 
,U nraw;ghl;bd; Kfhikj;Jtj;Jld; neUf;fkhf gpd;njhlu;tjw;F MNyhrfu; nghWg;ghf ,Ug;ghu;. xg;gilapd; 
Nehf;fj;jpw;F Vw;g> MNyhrfu; gpd;tUk; gzpfspy; <LgLjy; Ntz;Lk;:

gzp xd;W: PCU tpd; rhu;gpy; BT kw;Wk; PT nraw;ghLfSf;F cjTjy;

gzp ,uz;L: PT mwpKf nraw;ghL njhlu;gpy; nfhOk;gpy; mikr;R> 
cyf tq;fp kw;Wk; EU Tf;F mwptpj;jy;
jdpg;gl;l MNyhrfu;fSf;F ,Uf;f Ntz;baJ:

mbg;gil jifikfs; kw;Wk; mDgtq;fs; - fl;lhak;     

a)  epjp Kfhikj;Jtk;> nghUspay;> nghJ epu;thfk; my;yJ rk;ge;jg;gl;l Jiw cl;gl rk;ge;jg;gl;l Jiw 
xd;wpy; g.kh.M. %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l gy;fiyf;fof gl;lk;.

b)  rk;ge;jg;gl;l Jiwapy; mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy;Kiw epWtdk; xd;wpd; gl;lg; gpd;gbg;G gl;lk; my;yJ KO 
mq;fj;Jtk;

c)  mur epjp Kfhikj;Jt jpl;lq;fspd; Ma;T> Kiwg;gLj;jy; kw;Wk; nraw;gLj;jypy; Fiwe;jJ 10 Mz;Lfs; 
jifikf;F gpd;duhd Ntiy mDgtk;.  

Nkyjpf jifikfs; kw;Wk; mDgtq;fs;
1.  mur epjp Kfhikj;Jt jpl;lq;fspd; Ma;T> Kiwg;gLj;jy; kw;Wk; nraw;gLj;jypy; Kfhikj;Jt mDgtk;

2.  ntspehl;L epjpj; jpl;lq;fSf;fhf fzf;fpay; Jiwapy; Fiwe;jJ 5 Mz;Lfs; Kfhikj;Jt mDgtk;

3.  jpl;l/ nraw;jpl;l Kfhikj;Jt jpwd;fis ep&gpj;jy;; tYthd thbf;ifahsu; mtjhdk; xd;Wld; rpf;fyhd 
tsu;r;rp gpur;rpidfSf;F rkepiyahd jPu;Tfis fz;lwptjw;F GJikahf kw;Wk; %Nyhghakhf rpe;jpf;Fk; 
jpwd; kw;Wk; FOthf cs;s jpwd;fs; kw;Wk; gpur;rpidia jPu;j;jy;> rpwe;j Mspil jpwd;

4.  jukhd kw;Wk;/ my;yJ jukhd Muha;r;rp Kiwfs; kw;Wk; gFg;gha;tpy; mDgtk;

5.  Mq;fpyj;jpy; rpwe;j Kiwapy; ciuahly; kw;Wk; vOJk; njhlu;ghly; jpwd; mtrpakhFk;.

6.  c.t. epjp Kiwfs;> EU epjpAldhd mDgtk; kw;Wk; ep&gpf;fg;gl;l mDgtk; kw;Wk;  ed;nfhilahsu; epjp 
kw;Wk; mur jpl;lq;fis fz;fhzpj;jy; kw;Wk; kjpg;gPL nra;jy; mD$ykhFk;

1.  jdpg;gl;l MNyhrfu;fis gzpaku;j;jy; - nghwpapayhsUld; ngWif MNyhrfu; (fpof;F khfhzk;) – 
LDSP/IC/PC/EP/1 

2.  jdpg;gl;l MNyhrfu;fis gzpaku;j;jy; - nghwpapayhsUld; ngWif MNyhrfu; (tl kj;jpa khfhzk;) – 
LDSP/IC/PC/NCP/1 

3.  jdpg;gl;l MNyhrfu;fis gzpaku;j;jy; - nghwpapayhsUld; ngWif MNyhrfu; (tl khfhzk;) –          
LDSP/IC/PC/NP/1 

4.  jdpg;gl;l MNyhrfu;fis gzpaku;j;jy; - nghwpapayhsUld; ngWif MNyhrfu; (Cth khfhzk;) –  
LDSP/IC/PC/UP/1 

(ehd;F gjtp epiyfs;)
xg;gilAld; njhlu;Ggl;l Fwpg;gpl;l gzpfs;

a)  ngWif jpl;lj;jpw;F mika LGA %yk; ngWif eilKiwfis rupahd Neuj;jpw;F nraw;gLj;Jtij cWjp 
nra;tjw;F PIU tpy; gpujp jpl;l gzpg;ghsUld; (khfhzk;) xUq;fpizg;G.

b)  ngWif ifNaL kw;Wk; jpl;l nraw;ghl;L ifNal;by; (POM) gupe;Jiuf;fg;gl;ltw;iw ngWif eilKiwia 
gpd;gw;wp nghUl;fis ifafg;gLj;jy;> Ntiyfs;> Nritfs; kw;Wk; MNyhridfis cWjpg;gLj;Jtjw;fhd 
tpiykD Mtzq;fis jahupg;gjpy; LGA fSf;Fs; neUf;fkhd cjtp kw;Wk; gzpahsu;fis fz;fhzpj;jy;.

c)  khfhzq;fs; kw;Wk; gadhspfspy; rk;ge;jg;gl;l njhopy;El;g jpizf;fsq;fspy; ,Ue;J Fwpg;G tpjpfs; 
my;yJ njhopy;El;g tpguf;Fwpg;Gfis rupahd Neuj;jpy; ngWtij cWjp nra;tjw;F PIU tpy; gpujpj; jpl;l 
gzpg;ghsUld; neUf;fkhf gzpahw;wy;.

d)  mbg;gil mikg;Gfs; kw;Wk; nray;jpwd; mikg;Gfspd; fPo; nraw;gLj;jg;gLtjw;F cg jpl;lq;fSf;F 
rk;ge;jg;gl;l tbtikg;G> kjpg;gPL> BOQ jahupg;gjw;F PIUTf;F cjTjy;.

e)  gFjp nfhLg;gdTfs; kw;Wk; fl;lzq;fis rupghu;g;gjd; fl;lzr;rPl;il rku;g;gpg;gjw;F cjtp kw;Wk; 
mwpTWj;jy; %yk; xg;ge;jjhuu;fSf;F nfhLg;gdTfis Nkw;nfhs;Sk; nray;Kiwia Jupjg;gLj;Jtjw;F 
LGAfs; kw;Wk; PIUTf;F topfhl;ly;.

f)  cyf tq;fp kw;Wk; LDSP topfhl;ly;fs; njhlu;gpy; Kf;fpaj;Jtk; mspj;J ngWif tptfhuq;fis 
ifahs;tjpy; LGA gzpahsu;fspd; ngWif Kfhikj;Jtj;jpy; jpwid fl;bnaOg;Gtjpy; cjTjy;.

g)  khjhe;j mbg;gilapy; ngWif Kd;Ndw;w mwpf;iffis khtl;l kl;lj;jpy; jahupj;jy;> Vida tplaq;fis 
Kd;dpiyg;gLj;jy;> Vida xg;ge;j> jilfis vjpu;nfhs;sy; kw;Wk; PCU ftdj;jpw;F Njitahd  NtW 
VNjDk; gpur;rpidfs; njhlu;gpyhd nraw;ghl;bd; Kd;Ndw;wk;.

jdpg;gl;l MNyhrfu;fsplk; ,Uf;f Ntz;baJ:

mtrpakhd mbg;gil jifikfs; kw;Wk; mDgtk;

a) g.kh.M. %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l gl;laj;Jld; B.Sc rptpy; nghwpapaypy; gl;lk;
b) epu;khzk; my;yJ rk;ge;jg;gl;l Jiwapy; KJkhzp gl;lk;/ gl;lg;gpd; gl;lk;  
c) ngWif my;yJ rk;ge;jg;gl;l Jiwapy; bg;Nshkh/ rhd;wpjo;
d)  ntspehl;L epjpj; jpl;lq;fspy; rk;ge;jg;gl;l Jiwapy; Ntiy mDgtj;jpy; Fiwe;jJ 05 Mz;Lfs; jifikf;F 

gpd;duhd mDgtk;. 
Nkyjpf jifikfs; kw;Wk; mDgtq;fs;
01.  ngWif kw;Wk; njhopy;El;gk; rk;ge;jkhd gzp njhlu;gpy; khfhz/ cs;@u;/ r%f kl;lj;jpy; Fiwe;jJ 03 

Mz;Lfs; gzp mDgtk;.

02.  cyf tq;fp/ ADB/ JICA epjp mspf;fg;gl;l jpl;lq;fspy; Fiwe;jJ 03 Mz;Lfs; gzp mDgtk; (cyf tq;fpf;F 
,zf;fkhd ngWif eilKiwia gad;gLj;jpajpy; mwpT kw;Wk; mDgtk;)

03.  ,izajsk; kw;Wk; kpd;dQ;ry;> MS Project kw;Wk; primavera njhlu;ghd mbg;gil nkd;nghUs; gad;ghLfis 
gad;gLj;Jtjpy; Nju;r;rp kw;Wk; mDgtk; (Excel, Word, PowerPoint my;yJ njhlu;Ggl;lit).

04.  Mq;fpyj;jpy; rusk;

 PCU Tf;fhf ngWif #oy; kw;Wk; r%fg; ghJfhg;G MNyhrfu; (ESSMC) – LDSP/IC/PCU/ESSG/1
(xU gjtpepiy)

xg;gilAld; njhlu;Ggl;l Fwpg;gpl;l gzpfs;
a)  jpl;l nraw;ghLfspd; ,zf;f ghJfhg;ig (Rw;Wr;#oy; kw;Wk; r%f ghJfhg;G) cWjp nra;tjw;fhf ESSC 

nghWg;ghf ,Ug;ghu;. 

b)   xg;ge;jjhuu;fshy; Nkw;nfhs;sg;gLk; mgha jzpg;G eltbf;if/ nraw;ghLfis fz;fhzpj;jy;.

 c)    Njit mbg;gilapy; r%f mr;RWj;jy; jzpg;G nraw;ghLfs; njhlu;gpy; ESMPfspd; kPsha;T kw;Wk; 
,w;iwg;gLj;jy;.

 d)   jpl;lk; njhlu;gpy; rk;ge;jg;gl;l epu;thfq;fs; kw;Wk; nghJkf;fis mwpt+l;ly; (gad;ghl;L khw;wk; kw;Wk; tpupry; 
Ma;T Kjypatw;wpd; Njit) kw;Wk; mjd; nraw;gLj;jiy fz;fhzpj;jy;;

 e)   FiwghLfs;> Kiwg;ghLfis ngWjy;/ nraypy; cs;s Fiw jPu;f;Fk; topKiwfs; kw;Wk; gpd;njhlu;jy;fis 
epWTjy;.

 f)   epu;khz nraw;ghLfspd;NghJ nghJkf;fs; kw;Wk; tPjpg; gadu;fSf;F Vw;gLk; ,ila+iw jtpu;j;jy; (rj;jk;> 
J}rp> tbfhy; jil> mZfiy ,og;gJ> ePu;j; jlq;fy; kw;Wk; nts;sk;> Njitaw;w thfd neupry; jhkjq;fs;> 
tpgj;J mr;RWj;jy;fs; Kjypad)

g)   E&S Kfhikj;Jt xg;ge;jjhuu;fs; kw;Wk; cg xg;ge;jjhuu;fSf;fhf gapw;rp nraw;ghLfspd; trjp.

 h)   Njit mbg;gilapy; Rfhjhu mr;RWj;jy; jzpg;G nraw;ghLfs; njhlu;gpy; ESMP ,d; kPsha;T kw;Wk; 
,w;iwg;gLj;jy;.

i)   Njit mbg;gilapy; ghJfhg;G mr;RWj;jy; jzpg;G nraw;ghLfs; njhlu;gpy; ESMP ,d; kPsha;T kw;Wk; 
,w;iwg;gLj;jy;.

jdpg;gl;l MNyhrfu;fsplk; ,Uf;f Ntz;baJ:

mtrpakhd mbg;gil jifikfs; kw;Wk; mDgtk;

a)   g.kh.M. %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l rk;ge;jg;gl;l Jiwfspy; mbg;gil gl;lk; 

 b)   Rw;Wr;#oy; nghwpapay;> Rw;Wr;#oy; tpQ;Qhdk;> Rw;Wr;#oy; my;yJ ,aw;if ts Kfhikj;Jtk; my;yJ 
njhlu;Gila Jiwfspy; Nkk;gl;l gl;lk; (PhD my;yJ KJkhzp)

 c)   Rw;Wr;#oy; mgha Kfhikj;Jt Jiwapy; Fiwe;jJ Ie;J Mz;Lfs; KO Neu njhlu;Gila njhopy;Kiw 
mDgtk;.

 d)   c.t. epjpaspf;fg;gl;l jpl;lq;fs; my;yJ Vida ntspehl;L epjpaspf;fg;gl;l jpl;lq;fspy; ESSM Jiwapy; 
mwpT kw;Wk; mDgtk;.

Nkyjpf jifikfs; kw;Wk; mDgtq;fs;

05.  Fwpg;gplj;jf;f Rw;Wr;#oy; kw;Wk; r%f gupkhzq;fs; kw;Wk;/ my;yJ Rw;Wr;#oy; kw;Wk; r%f jhf;fq;fis 
jpzj;jy; kw;Wk; fz;fhzpg;ig nraw;gLj;Jk;NghJ cs;s mr;RWj;jy;fSld; Mgj;Jfs;/ mr;RWj;jy;fs;> 
mNjNghd;W fz;fhzpg;G/ Nkw;ghu;it/ fz;fhzpg;G jpl;lq;fs; Mfpa ,U kjpg;gPL jpl;lj;jpy; Fiwe;jJ 03 
Mz;Lfs; mDgtk;. 

06.  cyf tq;fp/ ADB/ JICA epjp mspf;fg;gl;l jpl;lq;fspy; Fiwe;jJ 03 Mz;Lfs; gzp mDgtk; (cyf tq;fpapd; 
ghJfhg;G nfhs;iffs;/ ESSF kw;Wk; ES nfhs;iffs;/ my;yJ mjid xj;j juj;JldhdJ)

07.  cg jpl;l gFjpfspy; PIU fSf;F gazpf;Fk; tpUg;gk; kw;Wk; ,izjsk; kw;Wk; kpd;dQ;ry njhlu;ghd 
mbg;gil nkd;nghUs; gad;ghLfis gad;gLj;Jtjpy; Nju;r;rp kw;Wk; mDgtk; (Excel, Word, PowerPoint 
my;yJ njhlu;Ggl;lit).

08. tYthd Mspil kw;Wk; njhlu;ghly; jpwd;fs; kw;Wk; rpq;fsk;/ jkpo; kw;Wk; Mq;fpsj;jpy; rusk;.

Cjpak;:  jifikfs; kw;Wk; mDgtk; kw;Wk; MNyhrfu; %yk; rku;g;gpf;fg;gLk; tpiyg;gl;bay; mbg;gilapy; 
Ngr;Rthu;j;ijf;F cl;gl;lJ.

Nju;T msTNfhy;:

MNyhrfupd; Kd;nkhoptpy; gpd;tUk; mk;rq;fs; cs;slf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;;

 a)   midj;J NjitfisAk; g+u;j;jp nra;j MNyhrfu; mjid ep&gpg;gjw;fhd Mtzq;fs; cl;gl Kd;nkhoptpd; 
eltbf;if kw;Wk; njhopy;El;g ghfk;;

b)  tpiy gl;bay;: TOR ,d; nfhLg;gdT tpjpfSf;F mika g+u;j;jp nra;ag;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

njhopy;El;g Kd;nkhopTf;fhf mjpf Gs;spfis ngWk; mNgl;rfu; Neu;Kfg;guPl;irf;fhf miof;fg;gLtNjhL 
mtuJ tpiy gl;bay; gw;wp Ngr;Rthu;j;ij elj;jg;gLk;. mJ jpUg;gp mspf;fhtpl;lhy; mLj;J mjpf Gs;spfis 
ngw;wtu; miof;fg;gLthu;. vt;thwhapDk;> mbg;gil jifik kw;Wk; Njitahd mDgtq;fs; ,y;yhj 
mNgl;rfu;fs; fUj;jpy; nfhs;sg;glkhl;lhu;fs;. 

jdpg;gl;l MNyhrfu;fspd; Nju;Tf;fhd mq;fPfupf;fg;gl;l MNyhrid Nrit Nju;T Kiwfspd; 2018,y; jpUj;jk; 
nra;ag;gl;l kw;Wk; 2016 [_iyapd; nghUl;fs;> Ntiyfs;> MNyhridaw;w kw;Wk; MNyhrid Nritfspd; 
KjyPl;L jpl;l ngWiff;fhd> cyf tq;fpapd; topfhl;lypy; epu;zapf;fg;gl;l eilKiwf;F mika jifik 
kw;Wk; mDgtk; mbg;gilapy; jdpg;gl;l MNyhrfu; Nju;T nra;ag;gLk;.

MNyhrid NritfSf;fhd NkYk; tpupthd Fwpg;G tpjp (TOR) Mtzk; kw;Wk; Vida rk;ge;jg;gl;l Mtzq;fis 
011 245 2432 vd;w njhiyNgrp> ldspmpclg2018@gmail.com vd;w kpd;dQ;ry; %yk; my;yJ fPOs;s Kftupapy; 
,Ue;J ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 

tpz;zg;g eilKiw:
Mu;tKila MNgl;rfu;fs; ,e;jg; gjtpf;fhd Fwpg;G tpjpfspd;gb Nritfis Nkw;nfhz;l jkJ mDgtk; kw;Wk; 
jifikfis ep&gpf;Fk; jfty; cl;gl (,jid xj;j xg;gilfspd; tpguk;> ,jid xj;j epge;jidfspd; 
mDgtk;> Kiwahd jpwd;fspd; fpilf;Fk; jd;ik Kjypad) Ratpguf;Nfhit kw;Wk; tpiygl;baiy rku;g;gpj;jy; 
Ntz;Lk;. mur/ nghJj; Jiwiar; Nru;e;j tpz;zg;gjhuu;fs; Fwpj;j jpizf;fsj;jpd; jkJ jiytu;fs; %yk; 
jkJ tpz;zg;gq;fis rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

Mu;tKila mNgl;rfu;fs; 2022 khu;r; 21 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022 khu;r; 28 Mk; jpfjp tiu nghJ Ntiy 
ehl;fspy; 09.00 kzp kw;Wk; 15.30 kzpf;F ,ilNa fPo; jug;gl;Ls;s njhlu;G tpguq;fspy; ,Ue;J TOR, RFP> 
Nkyjpf tpguk; kw;Wk; tprhuizfis ngw KbAk;. midj;J tpz;zg;gq;fisAk; 2022 khu;r; 29 Mk; jpfjp 
my;yJ mjw;F Kd;du; fPo; Fwpg;gplg;gl;l Kftupf;F mDg;g Ntz;Lk; vd;gNjhL fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; 
%iyapy; Fwpj;j gjtpia njspthff; Fwpg;gpl;L gjpTj; jghypy; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

jiytu;
mikr;ruit MNyhrid ngWiff;FO
ngWif gpupT
epjpg; gpupT
khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R
,y. 330> a+dpad; gpNs];
nfhOk;G - 02

2022 khu;r; 21

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR
khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R

cs;@u; mgptpUj;jp cjtpj; jpl;lk; (LDSP) – P163305
Mu;t ntspg;ghl;Lf;fhd Nfhupf;if (REOI)

2022 Mk; Mz;Lf;fhf tlf;F> fpof;F> tlkj;jpa kw;Wk; Cth khfhzq;fspy; jpl;l mKyhf;fy; gpupTfSf;F (PIU) jdpg;gl;l MNyhrfu;fis gzpaku;j;jy;



192022 மார்ச் 21 திங்கட்கிழமம 21–03–2022

தினமின - கதிரககாமம்
கடுகதி பஸ் சேவை மீண்டும்

நகாஙகள் மீண்டும் சேக்ஹவுஸ் பஸ்ஸில் கதிரககாமத்திற்கு சபகாசைகாம்...

சேக்ஹவுஸ் நிறுைனத்திலிருந்து 
புறப்படும் நேரம் இரவு 10-.00 மணி

கதிரககாமம் பஸ் தரிப்பிடத்திலிருந்து 
புறப்படும் நேரம் மு.்ப. 9.15 மணிக்கு

சேக்ஹவுஸ் கககாழும்பு பயணிகள் பஸ் சேவையில் உஙகள் பயணத்வத நம்பிகவகயுடன் ஆரம்பியுஙகள்...

கககாழும்பு
கதிரககாமம்

விசேட 
கழிவு

10% இலிருந்து 25 % ைவர

மீண்டும் ேகாதகாரண

கடடணத்தில்

பகாதுககாப்பகான 

கேௌகரியமகான

சபகாககுைரத்துககு

பஸ் சேவை பற்றிய தகைல்கவை அறிய ஆேனம் ஒதுககிக கககாள்ைதற்கு கதகாடரபு கககாள்ைவும்

கககாழும்பு கதிரககாமம்

 கேௌகரியமகான தஙகுமிடத்துககு கதிரககாமம்
24 மணி நேர நேவை

ைாகன நிறுத்துமிடம்

உணவுகவை ஓடர் சேய்து செறும் ைேதி

குளிரூடடபெடட அவைகள்

சுற்றுலா ைழிகாடடி

ோதாரண அவை ைேதிகள்

கதிரககாம ்பஸ் தரிபபிடத்திற்கு எதிநர

இணையத்தளம் ஊடகாக இனநற ்பதிவு செய்து சககாள்ளுஙகள்.

ெகாதகாரை
கடடைம்



பெரியநீலாவணை விசேட நிருெர்

மருதமுணை யுனிவர்ஸ் விணை-
யாட்டுக் கழகத்தின் அனுேரணை-
சயாடு அமொணை மாவட்ட உணத-
ெநதாட்ட லீக் 2019 ஆம ஆண்டு 
நடத்திவநத முன்ைாள் அணமசேர் 
றிஷாத் ெதியுதீன்  அணழப்பு பவற்-
றிக்கிண்ை உணதெநதாட்ட சுற்றுப்-
சொட்டியின் இறுதிப்  சொட்டியும   
ெரிேளிப்பு நிகழ்வும (19) மருத-
முணை மசூர் பமௌலாைா விணை-
யாட்டு ணமதாைத்தில் நணடபெற்-
ைது.இறுதிப்சொட்டிக்கு பதரிவாை 
மருதமுணை ஒலிமபிக் விணையாட்-
டுக் கழகத்ணத எதிர்த்து மருதமுணை 
எவபரடி விணையாட்டுக் கழகம 
விணையாடியது இநத சொட்டியில் 
2:0 என்ை சகாள் வித்தியாேத்தில் 
றிஷாத் ேமபியன் கிண்ைத்ணத 
மருதமுணை ஒலிமபிக் விணை-
யாட்டுக் கழகம தமவேப்ெடுத்திக் 
பகாண்டது.

ேமபியன் கிண்ைத்ணத பவன்ை 
ஒலிமபிக் விணையாட்டு கழகத்திை-
ருக்கு 50 ஆயிரம ரூொ ெைப் ெரிசும 
ேமபியன் பவற்றிக் கிண்ைமும 
பிரதம அதிதியாக கலநதுபகாண்ட 
முன்ைாள் அணமசேரும ொராளு-
மன்ை உறுப்பிைருமாை அகில 
இலஙணக மக்கள் காஙகிரஸ் கட்சி-
யின் தணலவர் ரிோத் ெதியுதீன் வழங-
கிணவத்தார். இரண்டாம இடத்ணத 
பெற்றுக்பகாண்ட மருதமுணை 
எவபரடி விணையாட்டு கழகத்திை-

ருக்கு 25 ஆயிரம  ரூொ ெைப்ெரிசும 
பவற்றிக் கிண்ைம அதிதிகளிைால் 
வழஙகி ணவக்கப்ெட்டது.

அமொணை மாவட்ட உணதெந-
தாட்ட லீக்கின் தணலவர் முன்ைாள் 
கல்முணை மாநகர ேணெ உறுப்பிைர் 
ணவ.சக.ைஹமான் தணலணமயில் 
நணடபெற்ை இநத ெரிேளிப்பு நிகழ்-
வில் கல்முணை பொலிஸ் நிணலய 
பொறுப்ெதிகாரி ைமஸின் ெக்கீர், 
ரிப்கான் ெதியுதீன், யுனிவர்ஸ் விணை-
யாட்டு கழகத்தின் தணலவர் கைக்கா-
ைர் ணவ. றிஸ்வி யஹேர், அமொணை 
மாவட்ட உணதெநதாட்ட லீக்கின் 
பொதுச பேயலாைர் கல்முணை 
மாநகர ேணெ உறுப்பிைர் எம.ஐ.எம. 
அப்துல் மைாப், பொருைாைர் எஸ்.
எம.கான், சமன்முணையீட்டு குழு 
தவிோைர் சிசரஷட பொதுச சுகாதார 
ெரிசோதகர் அப்ொஸ் எம.நியாஸ், 
மத்தியஸ்த ேஙகத்தின் தணலவர் 
எம. பி எம. ரஷீட், ஒழுக்காற்றுக் 
குழு தவிோைர் எம.எல்.ைபீக், சுற்-
றுப்சொட்டி குழு தவிோைர் என்.
எம.பெலில், மாநகரேணெ உறுப்பி-
ைர் ஏ.எச.எம. லாஹிர் உட்ெட ெலர் 
இதில் கலநது பகாண்டைர்.

இறுதிப்சொட்டிக்கு பிரதாை 
நடுவராக ஏ.எம.பெப்ரான் கடணம-
யாற்ை உதவி நடுவர்கைாக ஏ.டப்-
ளியு.எம.றிொஸ், எஸ். எல். யஹயா 
அரொத் ஆகிசயார் கடணமயாற்றிய-
சதாடு சமலதிக நடுவராக பெ.எம. 
தில்ோத் கடணமயாற்றிைார்.

சுற்றுப் சொட்டியின் முதலாவது 

அணரயிறுதிப் சொட்டி மருதமுணை 
ஒலிமபிக் விணையாட்டுக் கழகத்திற்-
கும, கிறீன் பமக்ஸ் கழகத்திற்கும 
இணடயில் கடநத 2020 ஆம ஆண்டு 
பேப்டமெர் மாதம முதலாம திகதி 
மருதமுணை மசூர் பமௌலாைா 
விணையாட்டு ணமதாைத்தில் நணட-
பெற்ைது. இப்சொட்டியில் 4 : 0 
என்ை சகாள் வித்தியாேத்தில் ஒலிம-
பிக் விணையாட்டுக்கழகம பவற்றி 
பெற்று இறுதிப்சொட்டிக்கு பதரிவா-
ைது.

இரண்டாவது அணரயிறுதிப் 
சொட்டி (2020.09.06) இல் மருத-
முணை மசூர் பமௌலாைா விணை-
யாட்டு ணமதாைத்தில் நணடபெற்-
ைது. இப்சொட்டியில் மருதமுணை 
எவபரடி விணையாட்டு கழகமும 
கல்முணை லக்கிஸ்டார் விணையாட்-
டுக் கழகமும விணையாடியது இதில் 
2 : 2 என்ை சகாள் அடிப்ெணடயில் 
சொட்டி நணடபெற்றுக் பகாண்டி-
ருநதசொது கணடசி 17 நிமிடஙகள் 
எஞ்சி இருக்கும சநரத்தில் சீரற்ை 
காலநிணல காரைமாக சொட்டி 
இணடநிறுத்தப்ெட்டது. இநநிணல-
யில் இப்சொட்டியின் மிகுதி சநர 
சொட்டி (15) நணடபெற்ைது. இப்-
சொட்டியில் மருதமுணை எவபரடி 
விணையாட்டு கழகம சமலும ஒரு 
சகாள் சொட்டு மூன்றுக்கு இரண்டு 
(3:2) என்ை சகாள் வித்தியாேத்தில் 
எவபரடி விணையாட்டு கழகம 
இறுதி சொட்டிக்கு பதரிவாகி இருந-
தணம குறிப்பிடத்தக்கது.

ஹ�ொக்கி ஆசிய கிண்ண 
வொய்ப்பை இழந்த இலங்கை

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 மார்ச் மா்தம 21ம திைதி திஙைடகிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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2022 மார்ச் 21 திஙைடகிழகம

ஆசிய கிண்ைம 2022 பதாடர் 
எதிர்வரும ஆகஸ்ட் மற்றும பேப் -
டமெர் மாதஙகளில் இலஙணகயில் 
ரி 20 சொட்டிகைாக நடத்தப்ெடும 
என்ை உத்திசயாகபூர்வ அறிவிப்ணெ 
ஆசிய கிரிக்பகட் ேமசமைைம அறி -
வித்துள்ைது.

 ஆசிய கிண்ைத்பதாடருக்காை 
சொட்டிகள் ஆகஸ்ட் 27ம திகதி 
ஆரமபித்து, பேப்டமெர் 11ம திக -
திவணர நணடபெறும எை அறிவிக் -
கப்ெட்டுள்ைதுடன், பதாடருக்காை 
தகுதிகாண் சொட்டிகள் ஆகஸ்ட் 
20ம திகதி ஆரமபிக்கும எை சுட் -
டிக்காட்டப்ெட்டுள்ைது.

ஆசியக் கிண்ை கிரிக்பகட் 
பதாடராைது இரண்டு ஆண் -
டுகளுக்கு ஒருமுணை நடத்தப் -
ெட்டு வருகின்ைது. எனினும, 
கடநத 2020ம ஆண்டு ஏற்ெட்ட 
பகாவிட்-19 பதாற்று ெரவல் கார -
ைமாக பதாடர் ணகவிடப்ெட்டது. 
பதாடர்நது, 2021ம ஆண்டு நணட -
பெறும எை எதிர்ொர்க்கப்ெட்ட 
சொதும, மீண்டும ஒத்திணவக்கப் -
ெட்டது.

இவவாைாை நிணலயில் ஆசிய 
கிரிக்பகட் ேமசமைைத்தின் வரு -
டாநத ேநதிப்பு இலஙணகயில்  (19) 
நணடபெற்றுமுடிநத நிணலயில், 
ஆசிய கிண்ைத்ணத இலஙணகயில் 
நடத்துவதற்காை தீர்மாைஙகள் 
சமற்பகாள்ைப்ெட்டுள்ைை.

ஆசியக் கிண்ைத்தின் இநத 
ஆண்ணட பொருத்தவணர இநதியா, 
இலஙணக, ொகிஸ்தான், ெஙக -
ைாசதஷ மற்றும ஆப்கானிஸ் -
தான் அணிகள் ெஙசகற்கவுள் -
ைதுடன், இநத அணிகளுடன் 
தகுதிகாண் சொட்டியில் பவற்றி -
பெறும அணியும இடமபெறும. 

அதன்ெடி, சமற்கு பிராநதியத் -
துக்காை தகுதிகாண் சொட்டியில் 
குணவட் மற்றும ஐக்கிய அரபு 
இராசசியம அணிகளும, கிழக்கு 
பிராநதியத்துக்காை தகுதிகாண் 
சொட்டிகளில் சிஙகபூர் மற்றும 
ப�ாங பகாங அணிகளும ெலப்ெ -
ரீட்ணே நடத்தவுள்ைை.

இதுணவணர நணடபெற்றுள்ை 
ஆசிய கிண்ை சொட்டித்பதாடணர 
பொருத்தவணர 14 ெருவஙகளில் 
இநதிய அணி 7 தடணவகள் கிண் -
ைத்ணத சுவீகரித்துள்ைதுடன், 
இலஙணக அணி 5 தடணவகள் கிண் -
ைத்ணத சுவீகரித்துள்ைணம குறிப்பி -
டத்தக்கது.

ஆசிய கிண்ணம் 2022 ப�ோட்டிகள்

ஆடவர்களுக்காக ஒழுஙகு 
பேயயப்ெட்ட ஆசிய ேமசமைை 
ப�ாக்கி பதாடரின் அணரயிறுதிப் 
சொட்டியில், இலஙணக ஓமானிடம 
சதால்வியணடநதுள்ைது.

அத்துடன் இநத சதால்வி, 
இலஙணக ஆடவர் ப�ாக்கி 
அணிக்கு 2022ஆம ஆண்டிற்-
காை ப�ாக்கி ஆசியக் கிண்ைத் 
பதாடரில் விணையாடும வாயப் -
பிணையும இல்லாமல் பேயதிருக்-
கின்ைது.

இநசதாசைசியாவின் ெகர்த் -
தாவில் (19) ஆசிய ேமசமைை 
ப�ாக்கி பதாடரின் அணரயிறுதிப் 
சொட்டிகள் ஒழுஙகு பேயயப்ெட்ட 
நிணலயில் இலஙணக முதல் அணர-
யிறுதியில் ஓமாணை எதிர்பகாள்ை 
மற்ணைய அணரயிறுதியில் ெஙகைா-
சதஷ கஷகஸ்தாணை எதிர்பகாண்டி -
ருநதது.

இநத அணரயிறுதிப் சொட்டிக -
ளில் பவற்றி பெறும அணிகளுக்சக 
2022ஆம ஆண்டிற்காை ப�ாக்கி 
ஆசியக் கிண்ை பதாடரில் விணை-
யாடும வாயப்பு எைத் பதரிவிக்கப்-

ெட்ட நிணலயிசலசய, இலஙணக 
ஓமானிடம சதால்விணய தழுவி 
ஆசியக் கிண்ை வாயப்பிணை இழந -
திருக்கின்ைது.

இலஙணக அணிக்கு எதிராை அணர -
யிறுதிப் சொட்டியில் ஓமான் 2-0 
என்கிை சகால்கள் கைக்கில் பவற்றி 
பெற்றிருநதணம குறிப்பிடத்தக்கது. 
அசதசநரம மற்ணைய அணரயிறுதிப் 
சொட்டியில் ெஙகைாசதஷ, கஷ -
கஸ்தாணை 8-1 என்கிை சகால்கள் 
கைக்கில் வீழ்த்தி, ஆசிய ேமசம-
ைை கிண்ை ப�ாக்கி பதாடரின் 
இறுதிப் சொட்டிக்கு ஓமானுடன் 
சேர்நது பதரிவாகும இரண்டாவது 
அணியாக மாறியது.

மறுமுணையில் ெஙகைாசதஷ, 
ஓமான் அணிகள் அடஙகலாக 
இநதியா, ொகிஸ்தான், ெப்ொன், 
பதன் பகாரியா, மசலசியா மற்றும 
இநசதாசைசியா ஆகிய நாடுகள் ெங-
பகடுக்கும 2022ஆம ஆண்டுக்காை 
ப�ாக்கி ஆசியக் கிண்ைத் பதாடர், 
சம மாதம 23ஆம திகதி முதல் ெூன் 
மாதம 01ஆம திகதி வணர இநசதா -
சைசியாவில் நணடபெறுகின்ைது.

செர்மிஙகமில் நணடபெைவுள்ை 
பொதுநலவாய விணையாட்டு விழா-
வுக்காை ஆசிய குவாலிணெயர் 
கடற்கணர கரப்ெநதாட்ட பதாடரில், 
இலஙணக ஆண்கள் மற்றும 
பெண்கள் அணிகள் பவற்றிணய ெதி-
வுபேயதுள்ைை.

நீர்பகாழுமபு கடற்கணர கரப்ெந-
தாட்ட அரஙகில் சநற்று (18) மற்றும 
இன்ணைய திைம (19) நணடபெற்ை 
சொட்டிகளில், அணைத்து சொட்டி-
களிலும பவற்றிபெற்ை இலஙணக 
ஆண்கள் மற்றும பெண்கள் அணிகள், 
2022 பொதுநலவாய விணையாட்டு 
சொட்டிகளுக்கு தகுதிபெற்றுள்ைை.

அஷான் ரஷமிக மற்றும மலிநத 
யாப்ொ ஆகிசயார் இலஙணக 
ஆண்கள் அணிணய பிரதிநிதித்துவப்-
ெடுத்தியதுடன்,  ேதுரிக்கா மதுஷானி 
மற்றும தீபிகா ெண்டார ஆகிசயார் 
இலஙணக பெண்கள் அணிணய பிரதி-
நிதித்துவப்ெடுத்திைர்.

இலஙணகயின் இரண்டு அணிக-
ளும லீக் சொட்டிகள் அணைத்திலும 
பவற்றிபெற்றிருநததுடன், இறுதிப்-
சொட்டிகளில் இலஙணக ஆண்கள் 
அணி, மாணலத்தீவுகணையும, 
இலஙணக பெண்கள் அணி சிஙகபூர் 

அணிணயயும வீழ்த்தியிருநதைர்.
இலஙணக ஆண்கள் அணி வீரர்கள் 

மாணலத்தீவுகளின் இஸ்ணமல் ேஜிட் 
மற்றும அடம நஷீம ஆகிசயாணர 
2-0 (21-13, 21-13) எை வீழ்த்திைர். 
பெண்கள் அணிணய பொறுத்தவணர 
சிஙகபூரின் எலிோ சோங மற்றும 
ஒன்ங வீ யூ ஆகிசயாணர 2-0 (21-18, 22-
20) எை வீழ்த்திைர்.

இதன்மூலம இலஙணக ஆண்கள் 
மற்றும பெண்கள் அணியிைர் 2022ம 
ஆண்டு நணடபெைவுள்ை பொதுநல-
வாய விணையாட்டு விழாவுக்கு தகு-
திபெற்றுள்ைைர். இநத விணையாட்டு 
விழா எதிர்வரும ெூணல 28 முதல்  
ஆகஸ்ட் 8ம திகதிவணர இஙகிலாந-
தின் செர்மிஙகமில் நணடபெைவுள்-
ைணம குறிப்பிடத்தக்கது.

ப�ோதுநலவோய விளையோட்டு விழோவுக்கு
்தகுதிஹபைற்ற இலங்கை கைடறகை்ை கைை்பபைந்தொடட அணிகைள்!

ேவைக்கணட குறூப் நிருெர்

அமொணை மாவட்டத்திலுள்ை  
25 விணையாட்டு கழகஙகள் கலநது 
பகாண்ட எஸ்.டி.ஆர்.ேமபியன்ஸ் 
கிண்ை பமன்ெநது கிரிக்கட் சுற்-
றுப்சொட்டி ேமமாநதுணை புதிய 
பொது ணமதாைத்தில் அண்ணமயில் 
நணடபெற்ை இப்சொட்டியில்  ேம-
பியைாக  எஸ்.டி.ஆர் விணையாட்டு 
கழகம பதரிவாைது. 

சுற்றுப்சொட்டியில் எஸ்.டி.ஆர்.
விணையாட்டுக் கழகமும, ேமமாந-
துணை நியூேன் விணையாட்டுக் கழக-
மும இறுதிசசுற்றுக்கு பதரிவாைது.  
முதலில் துடுப்பெடுத்தாடி எஸ்.
டி.ஆர்.விணையாட்டுக் கழகம நிர்-
ையிக்கப்ெட்ட ஓவர்களில் 63 ஓட் -
டஙகணைப் பெற்றுக் பகாண்டது. 
ெதிலுக்கு 64 ஓட்டஙகணை பவற்றி 
இலக்காக பகாண்டு துடுப்பெடுத்-
தாட ேமமாநதுணை நியூேன் விணை-
யாட்டுக் கழகம நிர்ையிக்கப்ெட்ட 

ஓவர்களில் 52 ஓட்டஙணக மாத்திரம 
பெற்றுக் பகாண்டு 11 ஓட்டத்திைால் 
சதால்வியணடநதது. 

ஆட்ட நாயகைாக எஸ்.டி.ஆர்.
விணையாட்டுக் கழக வீரர் ோஜித் 
மற்றும பதாடரின் நாயகைாக 
நியூேன் விணையாட்டுக் கழக வீரர் 

ோகிர் ஆகிசயார் பதரிவு பேயயப்-
ெட்டைர். 

இநநிகழ்வில் ேமமாநதுணை 
பிரசதே பேயலக இணைஞர் ொராளு -
மன்ை உறுப்பிைர் அமீர் அப்கைான் 
பிரதம அதிதிகைாக கலநது பகாண்டு 
கிண்ைஙகணை வழஙகி ணவத்தார்.

சம்ொநது்்றயில் எஸ்.டி.ஆர்.சமபியன்ஸ்
கிண்ண கிரிக்ஹகைட சுறறு்ப்பைொடடி

ரிஷொத் சமபியன் கிண்ணத்்்த ஹவன்்றது 
மருதமுளை ஒலிம்பிக் கழகம்

நிநதவூர் குறூப் நிருெர் 

ேனிக்கிழணம நணடபெற்ை 
அமொணை மாவட்ட  பூப்ெநது 
சொட்டியில் நிநதவூர் அணி ேமபிய-
ைாக பதரிவு பேயயப்ெட்டது. 

அமொணை மாவட்டத்தின் 5 
பிரசதே பேயலகத்திற்குட்ெட்ட 
அணிகள் ெஙகுெற்றிய இநத சொட்-
டிகளில் நிநதவூர் அணி ேமமாந-
துணை அணிணய  அணர இறுதிலும 
கல்முணை அணிணய இறுதிப் சொட்-
டியிலும பவற்றி பகாண்டு மாவட்ட 
ேமபியைாக பதரிவாகியது.

அத்துடன் இமமாதம 28 ஆம திகதி 
நணடபெைவுள்ை மாகாை மட்ட 
சொட்டிக்கும மிக நீண்ட காலத்திற்-
குப் பிைகு நிநதவூர் அணி பதரிவாகி-
யுள்ைது குறிப்பிடத்தக்கது.

அம்பாறை மபாவட்ட  
பூப்ந்து ப்பாடடியில்
நிந்்தவூர் அணி 
சமபியன்

இலஙளகயில் -ஆசிய கிரிக்பகட் 
சம்பமைைம் அறிவிப்பு

மடுல்சீணம நிருெர்

ெதுணை மாவட்ட ஆசிரியர்களின் 
விணையாட்டு திைணை ஊக்குவிக் -
கும சநாக்கில் ெேணை கல்வி வலயத் -
துக்குட்ெட்ட ஆக்கரத்தணை தமிழ் 
வித்தியாலயத்திைால் ஏற்ொடு பேய-
யப்ெட்டிருநத ஆசிரியர்களுக்கிணட-
யிலாை. கிரிபகட் சுற்றுப்சொட்டி 
ஆக்கரத்தணை விணையாட்டு ணமதா-

ைத்தில் இடமபெற்ைது.
இப்சொட்டியில் ெதுணை ஊவா 

எடிவிக்சகஷன் அணி முதலிடத்ணத-
யும கிசரட் மாஸ்டர் அணி இரண்-
டாம இடத்ணதயும பெற்றுக்பகாண்-
டைர்.இப்சொட்டியில் ெதுணை 
மாவட்டத்ணத பிரதிநிதித்துவப்ெடுத்-
தும வணகயில் ஏராைமாை அணிகள் 
கலநதுபகாண்டணம குறிப்பிடத்தக்-
கது.

�துளை மோவட்்ட 
ஆசிரியரகளுக்கிள்டயிலோை 
கிரிபகட் சுற்றுப்ப�ோட்டி
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ngWif mwptpj;jy;
kj;jpa khfhz tPjp mgptpUj;jp> Nghf;Ftuj;J> kpd;rf;jp 

kw;Wk; vhprf;jp kw;Wk; tPlikg;G eph;khzj;Jiw mikr;R

khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig - kj;jpa khfhzk;
01. ,ae;jpu cgfuzq;fis nfhs;tdT nra;tjw;fhd Nfs;tpNfhuy;

Nfs;tp RUf;fk;

njhlh; 

,y
tpguk;

Njitg;gLk; 

msT

kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpg; gpiz 

itg;G (&)

Nfs;tpg; gpiz 

ngWkjp (91 ehl;fs; 

nry;Ygbahjy; 

Ntz;Lk;)

fhrhf 

&.

tq;fpg; 

gpiz &.

1
,ae;jputhd; nfhs;tdT nra;jy; Engine 
- four strock Size - 24

09 1000.00 15>000.00 30>000.00

2 Asphalt/Concrete cutter ,ae;jpu 5HP - 13HP 01 1000.00 15>000.00 30>000.00

3
b[pl;ly; nfkuh cgfuzq;fis 

nfhs;tdT nra;jy;
15 1000.00 10>000.00 20>000.00

02.  thlif mbg;gilapy; thfdq;fis ngw;Wf;nfhs;sy; kj;jpa khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhurigapd; 

fz;b> khj;jis> Etnuypah khtl;lj;jpw;Fs; Nritapy; <LgLk; Kfkhf lgps; nfg;  thfdk; 01> 

bg;gh; thfdk; 03 kw;Wk; rpq;fs;nfg; thfdk; 3 I ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf thfd chpikahsh;fsplkpUe;J 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. thlif mbg;gilapy; lgps; nfg; tz;b> bg;gh; tz;b kw;Wk; rpq;fs; 

nfg; toq;Fk; NghJ rhujpAld; thfd guhkhpg;G nryTfs; vhpnghUs; nryT rhujpfspd; rk;gsk; 

kw;Wk; Vida rfy nryTfSk; thfd chpikahsuhy; nghWg;Ngw;fg;gly; Ntz;Lk;. cw;gj;jp Mz;L 

2001 Mz;bd; gpd;duhf ,Ug;gJld; nfg;tz;b tspr;rPuhf;fg;gl;l kw;Wk; 4WD nraw;ghl;L epiyapy; 

fhzg;gLk; thfdkhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

njhlh; 

,y
tpguk;

kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpg; gpiz 

itg;G (&)

Nfs;tpg; gpizapd; 

ngWkjp (120 ehl;fs; 

nry;Ygbahjy; 

Ntz;Lk;)

fhrhf 
tq;fpg; 

gpiz

1
thlif mbg;gilapy; lgps; nfg;tz;b 01I 

ngw;Wf;nfhs;sy;
2000.00 45>000.00 90>000.00

2
thlif mbg;gilapy; bg;gh; tz;b 03I ngw;Wf;nfhs;sy; 

(01 fpa+g;)
2000.00 45>000.00 90>000.00

3
thlif mbg;gilapy; rpq;fs; nfg;tz;b 03 I 

toq;Fjy; 
2000.00 45>000.00 90>000.00

03.  khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigf;F nrhe;jkhd jpk;Gs;s ghij njhopy;El;g cj;jpNahfg+h;t 

,y;yk; kw;Wk; fsQ;rpa nghWg;G cj;jpNahfg+h;t ,y;yj;ij Fj;jiff;F tply; `l;ld; Kjy; 

Etnuypah tPjpapy; 84 tJ fpNyhkPw;whpy; nlNthd; ePh;tPo;r;rp Neubahf fhl;rpaspf;Fk; kpfTk; 

uk;kpakhd ,lj;jpy; mike;Js;s khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigf;F nrhe;jkhd 73 Ngh;r; 

kl;byhd gug;gsit nfhz;l fhzpAld; mq;F mike;Js;s 1158 rJu mb kl;byhd 02 fl;blq;fSf;F 

Njitahd gOJghh;f;fg;gl;l cs;@h; kw;Wk; ntspehl;L cztfk; (nf.gp nrd;lh;) Mf elj;jpr; 

nry;tjw;fhf Fj;jif mbg;gilapy; 07 tUl fhyj;jpw;F Fj;jiff;F toq;Ftjw;F Nfs;tpfs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

,f;fl;blj;ij Fj;jiff;F tpLjYf;F fPo;f;fhZk; epge;jidfs; kw;Wk; jfTj;jpwdpd; mbg;gilapy; 

,lk;ngWk;.

,f;fl;blj;ij ,ul;ilahf cs;@h; kw;Wk; ntspehl;L Nghrzrhiyahf elj;jpr; nry;yg;gly; Ntz;Lk;.

,q;F fhzg;gLk; fl;blq;fis gOJghh;j;jy; kw;Wk; Njhl;l myq;fhuk; ,U rhuhhpdJk; ,zf;fg;ghl;bd; 

mbg;gilapy; khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapdhy; %d;W khj fhyj;jpw;Fs; ,lk;ngWk;.

mgptpUj;jp nra;ag;gLk; %d;W khjq;fs; Kbtile;j gpd;dh; thlif nrYj;Jk; NghJ 03 khj 

rYiff;fhyk; toq;fg;gLk; (3 month grace period)

kjpg;gPLfs; jahhpf;fg;gl;l gpd;G mgptpUj;jp nra;tjw;F Kd;G cj;jpNahfg+h;t ,y;yj;ij Fj;jiff;F 

tply; rk;ge;jkhf ,U rhuhhpdJk; ,zf;fg;ghl;bd; mbg;gilapy; nraw;ghl;Lg; gpizAld; 

cld;gbf;ifnahd;Wf;F tuy; Ntz;Lk;.

khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapdhy; tPlikg;G mgptpUj;jp nra;jypd; gpd;dh; ngw;Wf;nfhs;sg;gLk; 

mur kjpg;gPl;Lj; njhifAld; rk;ge;jg;gl;l/Nfs;tp %yk; rkh;g;gpf;fg;gLk; khjhe;j thlifia 

itg;Gr;nra;tjw;F Fwpj;j rhuhUld; ,zq;Fjy; Ntz;Lk;.

jpk;Gs;s gsj;j njhopy;El;g cj;jpNahfg+h;t ,y;yj;ij Fj;jiff;F tpLk;NghJ %d;W tUlj;jpw;F 

xUKiw elj;jg;gLk; kjpg;gPl;Lj; njhifia ftdj;jpy; nfhz;L rkkhdthW khjhe;j thlifj; 

njhif jpUj;jg;gLk;.

thlif nrYj;Jk; NghJ 03 khj rYiff;fhyk; KbtilAk; NghJ 03 tUlj;jpw;Fs; thlif njhifia 

xNu Kiwapy; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

cs;@h; kw;Wk; ntspehl;L Nghrzrhiyahf elj;jpr; nry;tjw;fhf ngw;Wf;nfhs;s Ntz;ba mDkjpia 

gpuNjr epWtdq;fspy; Fj;jifjhuuhy; ngw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk;.

njhlh; 

,y
tpguk;

kPsspf;fg; 

glhj Nfs;tpg; 

gpiz itg;G 

(&)

Nfs;tpg; gpiz ngWkjp 

(91 ehl;fs; 

nry;Ygbahjy; 

Ntz;Lk;)

fhrhf 

1

njhopy;El;g mjpfhhpapd; cj;jpNahfg+h;t ,y;yk; ii(PF) 
gFjp kw;Wk; fsQ;rpa nghWg;ghsh; cj;jpNahfg+h;t 

,y;yk; ii Fj;jiff;Ftply;

1000.00 25>000.00

Nkw;gb xt;nthU nraw;ghl;bw;Fk; ,t; mYtyfj;jpy; tpepNahfpf;fg;gLk; khjphpg; gj;jpuq;fspy; kl;Lk; 

tpiykDf;fis rkh;g;gpf;f Ntz;baJld; mjw;fhd Nfs;tpj; njhFjpfis 2022.03.22 Kjy; 2022.04.19 

tiu mur Ntiy ehl;fspy; K.g.9.00 Kjy; gp.g.2.30 tiu mYtyf Neuq;fspy; tpepNahfpf;fg;gLk; 

kPsspf;fg;glhj Nfs;tpg; gbtf; fl;lzk; khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhurigapd; nghJ Kfhikahshpd; 

ngahpy; kf;fs; tq;fpapd; ,y.158100110000022 fzf;Fg; gphptpw;F nrYj;jpa gw;Wr;rPl;il mjpfhu rigapd; 

jiyikaf gpujk nghwpapayhshplk; rkh;g;gpj;J Nfs;tp khjphpg;gj;jpuq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Fwpj;j cUg;gbf;F vjphpy; jug;gl;Ls;s Fwpj;j ngWkjpAila Nfs;tpg; gpiznahd;iw nghJ 

Kfhikahsh; khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigf;F itg;Gr; nra;J ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;L 

my;yJ kf;fs; tq;fpapd; ,y 158100110000022 fzf;Fg; gphptpw;F nrYj;jp gw;Wr;rPl;L my;yJ muR 

mDkjpj;j th;j;jf tq;fpapypUe;J ngw;Wf;nfhz;l Nfs;tpg; gpizKwpnahd;iw Nfs;tp Mtzj;Jld; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

,U gpujpfSld; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fs; %yg;gpujp kw;Wk; ,uz;lhk; gpujpnad NtWNtW 

fbj ciwfspy; cs;spLtJld; ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; Fwpj;j Nfs;tpg; gj;jpuj;jpd; 

ngaiuf; Fwpg;gpl;L 2022.04.20 K.g.10.30,w;F my;yJ mjw;F Kd; jiyth;> ngWiff;FO> khfhz tPjp 

mgptpUj;jp mjpfhu rig> ,y.09> n`ynghy Fkhhp`hkp khtj;j> Nghfk;gu> fz;b vd;w Kfthpf;F 

gjpTj;jghypy; my;yJ jiyikafj;jpd; fzf;Fg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; ifNahL 

nfhz;Lte;J cs;splyhk;. Nfs;tp Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jTld; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLtJld; 

mt;Ntisapy; Nfs;tpjhuh; my;yJ Nfs;tpjhuhpd; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F rKf 

kspg;gjw;F mDkjpaspf;fg;gLk; Fwpj;j Neuj;jpd; gpd;dh; fpilf;Fk; Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

ve;j Nfs;tpg; gj;jpuj;ijAk; my;yJ mjd; xU gFjpia Vw;Wf;nfhs;sy; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik 

ngWiff; FOtpw;F chpaJ. Nkyjpf tpguq;fs; K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 ,w;F ,ilapy; mYtyf 

ehl;fspy; njh.Ng 081-3159905> 081-2052308 %yk; khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; jiyikaf 

nghwpapayhsh; my;yJ 081-2052319 %yk; khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhurigapd; fzf;fhsiu 

mioj;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;

ngWiff;FO>

khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig>

,y.09> n`Nynghy Fkhhp`hkp khtj;j>

Nghfk;gu> fz;b

Rfhjhu mikr;R - nghJ itj;jparhiy-Nffhiy
01.  Nffhiy nghJ itj;jparhiyapd; gpd;tUk; ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s Ntiy tplaq;fSf;fhf jFjptha;e;j xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J 

tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

02.  2022-03-21Mk; jpfjp Kjy; 2022-04-11Mk; jpfjp tiu nghJthd mYtyf Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu 

Nfs;tpg; gbtq;fs; toq;fg;gLk;. (jifikia cWjpnra;Ak; fbjnkhd;iw fl;lhak; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;)

03.  ,U gpujpfspy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpg; gbtq;fSld;  mtw;wpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,iaGila gpiz Kwpfs; rfpjk; 2022-04-12Mk; 

jpfjp K.g. 10.30 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; jiyth;> gpuhe;jpa ngWiff; FO> nghJ itj;jparhiy> Nffhiy vDk; 

Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yhtpby; ,e;epWtdj;jpd; fzf;fply; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nehpy; 

nfhz;L te;J cs;sply; Ntz;Lk;. cq;fs; Nfs;tpfisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; Ntiy 

tplaj;ijf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.  

04.  ,e;jg; ngWif njhlh;gpy; Nffhiy nghJ itj;jparhiy gpuhe;jpa ngWiff; FOtpd; jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk;.

 05.  Nkw;gb Ntiy tplaq;fSf;fhd Nfs;tpg; gbtq;fisr; rkh;g;gpg;gjw;F Kd; fye;Jiuahnyhd;W 2022-04-06Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F 

gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;.

 

tpla 

,y.
Ntiy tpguk; jifik mDgtk;

kPsspf;fg;gLk; 

gpiz Kwpj; 

njhif 

(&gh rjk;)

kPsspf;fg; 

glhj 

tpz;zg;gf; 

fl;lzk;

01 2022Mk; tUlj;jpy; rhf;fil 

Kiwikfis guhkhpj;jy; kw;Wk; 

Nrh;tp]; nra;J elhj;jpr;nry;yy;

CIDA-C-8, CIDA-EM 4 nry;YgbahFk; gjpT>  

Nritfis epiwNtw;Wjy; njhlh;gpy; 03 tUl 

mDgtk; ,Uj;jy;. (,jpy;  01 tUlfhy mur 

itj;jparhiyapd;;  Nrit Nkyjpfj; jifikahff; 

ftdj;jpw; nfhs;sg;gLk;)

50>000.00 3>000.00

02 2022Mk; tUlj;jpy; kpd;rhu 

Kiwikfis guhkhpj;jy; kw;Wk; 

Nrh;tp]; nra;J elhj;jpr;nry;yy;

CIDA (EM 4) nry;YgbahFk; gjpT>  Nritfis 

epiwNtw;Wjy; njhlh;gpy; 03 tUl mDgtk; ,Uj;jy;. 

(,jpy;  01 tUlk; mur itj;jparhiyapd;;  Nrit 

Nkyjpfj; jifikahff; ftdj;jpw; nfhs;sg;gLk;)

50>000.00 3>000.00

03 2022Mk; tUlj;jpy; rly miwapd; 

Fsp&l;b kw;Wk; tspr;rPuhf;fp 

,ae;jpuq;fis  guhkhpj;jy; kw;Wk; 

Nrh;tp]; nra;J elhj;jpr;nry;yy;

CIDA (EM 4) nry;YgbahFk; gjpT>  Nritfis 

epiwNtw;Wjy; njhlh;gpy; 03 tUl mDgtk; ,Uj;jy;. 

(,jpy;  01 tUlk; mur itj;jparhiyapd;;  Nrit 

Nkyjpfj; jifikahff; ftdj;jpw; nfhs;sg;gLk;)

50>000.00 3>000.00

04 300 KVA kpd; gpwg;ghf;fp ,ae;jpuj;ij 

Nrh;tp]; nra;jy; kw;Wk; guhkhpj;jy; - 

2022Mk; tUlk;

CIDA  (EM 4)  Generators nry;YgbahFk; gjpT>  

Nritfis epiwNtw;Wjy; njhlh;gpy; 02 tUl 

mDgtk; ,Uj;jy;. (itj;jparhiy> mur epWtdk;;)

10>000.00 1>500.00

05 cs;sf njhiyNgrp Kiwikia 

Nrh;tp]; nra;jy; kw;Wk; guhkhpj;jy; - 

2022Mk; tUlk;

njhiyj;njhlh;ghly; Jiwapy; 5 tUl fhy 

mDgtk; ,Uj;jy;

20>000.00 1>500.00

06 2022Mk; tUlj;jpy; Gjpa 

rj;jpurpfpr;irf; fl;blj;jpd; kj;jpa 

tspr;rPuhf;fp Kiwikia Nrh;tp]; 

nra;jy; kw;Wk; guhkhpj;J elhj;jpr; 

nry;yy;

CIDA (EM 4) nry;YgbahFk; kj;jpa tspr;rPuhf;fp 

Kiwik Nritfis epiwNtw;Wjy; njhlh;gpy; 03 

tUl mDgtk; ,Uj;jy;. (,jpy;  01 tUlk; mur 

itj;jparhiyapd;;  Nrit Nkyjpfj; jifikahff; 

ftdj;jpw; nfhs;sg;gLk;)

37>500.00 2>500.00

jiyth;>

gpuhe;jpa ngWiff; FO>

nghJ itj;jparhiy>

Nffhiy.

njhiyNgrp ,y. 035-2222261-62 (330 ePbg;G)

ngWif mwptpj;jy;

ngWif mwptpj;jy;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
Nrjdg; gris cw;gj;jp Nkk;ghL kw;Wk; toq;fy; xOq;FgLj;jy; kw;Wk; ney; kw;Wk; jhdpak;> 

,aw;if czT> kuf;fwp> gotiffs;> kpsfha;> ntq;fhak; kw;Wk; cUisf;fpoq;F gaph;r;nra;if 

Nkk;ghL> tpij cw;gj;jp kw;Wk; cah; njhopy;El;g tptrha mikr;R

ngWif epWtdj;jpd; ngah; : t/g cu epWtdk;

ngWifapd; ngah; :  cl;gf;f iydh;fSld; nea;j nghypGug;yPd; ciwfs; kw;Wk; mr;rbf;fg;gl;l 

nghypGug;ypd; ciwfis toq;Fjy;

xg;ge;j ,yf;fk; : Nfs;tp ,y. 2022/CFC/WPP/01.

t/g ,yq;if cu epWtdj;jpd; ngWiff; FOj; jiythpdhy; gpd;tUk; ciwfSf;fhf jFjp kw;Wk; jifik 

tha;e;j toq;Feh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

Nfs;tp ,y. msT tpguq;fs;
ciwfspd; 

vz;zpf;if

toq;f Ntz;ba 

fhy vy;iy

Nfs;tpg; 

gpiz Kwp 

(&gh)

2022/CFC/WPP/01
800 kp.kP. x 550
kp.kP. (nfhs;ssT 

25 fp.fpuhk;)

cl;gf;f 

iydh;fSld; 

nea;j nghypGug;yPd; 

ciw (LDPE)

KjyhtJ 

njhif 

250>000

kpf tpiuthf 

my;yJ 

2022-05-18Mk; 

jpfjpf;F Kd; 330>000

,uz;lhtJ 

njhif 

250>000

2022-06-18Mk; 

jpfjpf;F Kd;

02. ,e;jf; Nfs;tp Nfhuy;fs; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd Nfs;tp Nfhuy; Clhf ,lk;ngWk;.

03.  ,jpy; Mh;tk; fhl;Lk; jifik tha;e;j Nfs;tpjhuh;fSf;F Nkyjpf tpguq;fs; Njitg;gbd; t/g ,yq;if 

cu epWtdj;jpd; gjpy; Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; epWtdq;fs;) mth;fsplk; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

(njhiyNgrp ,y.: +94-11-2947765/ ifg;Ngrp: 077-2069981, kpd;dQ;ry;: +94-11-2930423) kw;Wk; gpd;tUk; 
Kfthpapy; Nfs;tpg; gbtq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

 gjpy; Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; epWtdk;)>

 ngWifg; gphpT>

 t/g ,yq;if cu epWtdk;>

 yf;nghn`hu Rth;z [ae;jp khtj;ij>

 `{Zg;gpl;ba> tj;jis> ,yq;if.

04.  cl;gf;f iydh;fSld; nea;j nghypGug;yPd; ciwfs; kw;Wk; mr;rbf;fg;gl;l nghypGug;ypd; ciwfis 

toq;Ftjw;F tpz;zg;gjhuh;fSf;Fj; Njitahd %yg; gpukhzq;fs;> mq;fPfhpf;fg;gl;l toq;Feh;fshapUj;jy;. 

Nkyjpf tpguq;fs; Nfs;tpg; gbtj;jpy; jug;gl;Ls;sd.

05.  ,J njhlh;gpy; Mh;tk; fhl;Lk; Nfs;tpjhuh;fs; Mq;fpy nkhopapyhd KOikahd Nfs;tpg; gbtq;fis 

gpd;tUk; Kfthpapy; nghJthd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.30 kzp Kjy; gp.g. 3.30 kzp tiuapYk; 2022-

03-21Mk; jpfjp 2022-04-07Mk; jpfjp tiu gp.g. 3.30 kzp tiuapy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,jd;nghUl;L 

kPsspf;fg;glhj ,uz;lhapuj;J Ie;E}W (2>500.00 &gh) &gh njhifiar; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

06.  Nfs;tpg; gbtq;fis 2022-04-11Mk;; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F Kd; gpd;tUk; Kfthpf;F fpilf;fr; nra;jy; 

Ntz;Lk; my;yJ ngWifg; gphptpy; ,e;Nehf;fj;jpw;fhf itf;fg;gl;Ls;s ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. 

2022-04-11Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F Nfs;tpfs; KbTWj;jg;gLk; vd;gJld; mjd;gpd; cld; jpwf;fg;gLk;. 

jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;. Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;  Ntisapy; Nfs;tpjhuh; 

my;yJ mtuJ mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; fye;Jnfhs;syhk;. rkh;g;gpf;fg;gLk; rfy Nfs;tpg; 

gbtq;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l ngWkjpapyhd Nfs;tpg; gpiz Kwpnahd;iwr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

    

    

    jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

t/g ,yq;if cu epWtdk;>

yf;nghn`hu Rth;z[ae;jp khtj;ij>

`_Zg;gpl;ba> tj;jis.  

2022-03-21Mk; jpfjp.
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ngWif mwptpj;jy;
khj;jis khefu rigf;F chpj;jhd th;j;jff; fl;blj; njhFjpfspd; fil miwfis 

kw;Wk; Vida Mjdq;fis Fj;jiff;F tpLjy; - 2022
khj;jis khefu rigf;F chpj;jhd fPo;f;Fwpg;gplg;gLk; mk;gf`Ky/nfhq;fhty/nfhq;fhty gioa Rg;gh; 
khh;f;fl; njhFjpapy; mike;Js;s fil miwfs; kw;Wk; Vida Mjdq;fis Fj;jiff;F tpLtjw;fhf 
jifikAs;s tpz;zg;gjhuh;fsplkpUe;J Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;NfhUk; Kiwikapd; mbg;gilapy; 
tpiykDf;Nfhug;gLfpd;wJ.

(m) Vida Mjdq;fs; (03 tUlq;fspw;fhf)

ghy;rhiyfs;/ th;j;jfj; njhFjpfs; tp];jPuzk; r.mb
tUlhe;jk; Mff; 
Fiwe;j Nfs;tp

ehzhaf;fhu g+q;fhtpd; gRikg; g+q;fh gy;fhhpaf; fl;blk; 
jiukhb/Nky; khb (cly; tYt+l;ly; epiyak; my;yJ mJ 
rhh;e;j tpahghuq;fspw;fhf

jiukhb - 1480

Nky; khb - 1357
870,000.00

jkfhth Xa;T tpLjp mYtp`hiu 06 miwfSld; 864,000.00
(M) th;j;jff; fl;blj;njhFjp fil miwfs;

njhlh;
,yf;fk;

th;j;jf fl;blj; njhFjp
fil 

,yf;fk;
tp];jPuzk; 

r.mb
khj 

thlif
khjhe;jk; Mff; 

Fiwe;j Nfs;tp &gh

01 mk;gf`Ky th;j;jf fl;blj;njhFjp 07 153 3,300.00 396,000.00

02 mk;gf`Ky th;j;jf fl;blj;njhFjp 09 158 2,100.00 252,000.00

03 mk;gf`Ky th;j;jf fl;blj;njhFjp 10 141 2,400.00 288,000.00

04 mk;gf`Ky th;j;jf fl;blj;njhFjp 12 130 1,500.00 180,000.00

05 mk;gf`Ky th;j;jf fl;blj;njhFjp 13                         122 1,500.00 180,000.00

06 mk;gf`Ky th;j;jf fl;blj;njhFjp 14 116 1,500.00 180,000.00

07 mk;gf`Ky th;j;jf fl;blj;njhFjp 17 121 3,400.00 408,000.00

08 mk;gf`Ky th;j;jf fl;blj;njhFjp 21 148 1,500.00 180,000.00

09 mk;gf`Ky th;j;jf fl;blj;njhFjp 22 157 3,100.00 372,000.00

10 mk;gf`Ky th;j;jf fl;blj;njhFjp 23 154 1,500.00 180,000.00

11 mk;gf`Ky th;j;jf fl;blj;njhFjp 24 149 3,700.00 444,000.00

12 mk;gf`Ky th;j;jf fl;blj;njhFjp 25 136 2,800.00 336,000.00

13 mk;gf`Ky th;j;jf fl;blj;njhFjp 26 129 3,100.00 372,000.00

14 mk;gf`Ky th;j;jf fl;blj;njhFjp 27 126 1,500.00 180,000.00

15 mk;gf`Ky th;j;jf fl;blj;njhFjp 28 120 3,300.00 396,000.00

16 mk;gf`Ky th;j;jf fl;blj;njhFjp 29 115 3,100.00 372,000.00

17 mk;gf`Ky th;j;jf fl;blj;njhFjp 32 158 3,750.00 450,000.00

18 mk;gf`Ky th;j;jf fl;blj;njhFjp 33 158 4,300.00 516,000.00

19 nfhq;fhnty th;j;jf fl;blj;njhFjp 53 81 3,750.00 450,000.00

20 nfhq;fhnty th;j;jf fl;blj;njhFjp 54 81 3,000.00 360,000.00

21 nfhq;fhnty th;j;jf fl;blj;njhFjp 59 81 3,000.00 360,000.00

22 nfhq;fhnty th;j;jf fl;blj;njhFjp 60 81 3,000.00 360,000.00

23 nfhq;fhnty th;j;jf fl;blj;njhFjp 61 81 3,000.00 360,000.00

24 nfhq;fhnty th;j;jf fl;blj;njhFjp 62 70 3,000.00 360,000.00

25 nfhq;fhnty th;j;jf fl;blj;njhFjp 63 65 3,150.00 378,000.00

26 nfhq;fhnty th;j;jf fl;blj;njhFjp 64 69 3,000.00 360,000.00

27 nfhq;fhnty th;j;jf fl;blj;njhFjp 66 162 1,500.00 180,000.00

28 nfhq;fhnty th;j;jf fl;blj;njhFjp 70 81 2,250.00 270,000.00

29 nfhq;fhnty gioa th;j;jf fl;blj;njhFjp 10 120 2,500.00 300,000.00

30 nfhq;fhnty gioa th;j;jf fl;blj;njhFjp 11 120 2,500.00 300,000.00

31 Rg;gh; khh;f;fl; fl;blj;njhFjp (Kjyhk; khb) 76 121 4,940.00 592,800.00

32 Rg;gh; khh;f;fl; fl;blj;njhFjp (Kjyhk; khb) 77 135 5,460.00 655,200.00

33 Rg;gh; khh;f;fl; fl;blj;njhFjp (Kjyhk; khb) 94 97 4,000.00 480,000.00

34 Rg;gh; khh;f;fl; fl;blj;njhFjp (Kjyhk; khb) 99 81 5,040.00 604,800.00

35 Rg;gh; khh;f;fl; fl;blj;njhFjp (Kjyhk; khb) 100 81 5,040.00 604,800.00

36 Rg;gh; khh;f;fl; fl;blj;njhFjp (,uz;lhk; khb) 1 115 3,390.00 406,800.00

37 Rg;gh; khh;f;fl; fl;blj;njhFjp (,uz;lhk; khb) 2 126 3,690.00 442,800.00

38 Rg;gh; khh;f;fl; fl;blj;njhFjp (,uz;lhk; khb) 3 118 3,780.00 453,600.00

39 Rg;gh; khh;f;fl; fl;blj;njhFjp (,uz;lhk; khb) 4 465 13,950.00 1,674,000.00

40 Rg;gh; khh;f;fl; fl;blj;njhFjp (,uz;lhk; khb) 5 178 4,650.00 558,000.00

41 Rg;gh; khh;f;fl; fl;blj;njhFjp (,uz;lhk; khb) 7 124 3,690.00 442,800.00

42 Rg;gh; khh;f;fl; fl;blj;njhFjp (,uz;lhk; khb) 9 485 14,160.00 1,699,200.00

43 Rg;gh; khh;f;fl; fl;blj;njhFjp (,uz;lhk; khb) 9/A 924 27,090.00 3,250,800.00

44 Rg;gh; khh;f;fl; fl;blj;njhFjp (,uz;lhk; khb) 10 117 3,510.00 421,200.00

45 Rg;gh; khh;f;fl; fl;blj;njhFjp (,uz;lhk; khb) 11 91 2,730.00 327,600.00

46 Rg;gh; khh;f;fl; fl;blj;njhFjp (,uz;lhk; khb) 12 107 2,940.00 352,800.00

47 Rg;gh; khh;f;fl; fl;blj;njhFjp (,uz;lhk; khb) 13 56 2,970.00 356,400.00

48 Rg;gh; khh;f;fl; fl;blj;njhFjp (,uz;lhk; khb) 14 156 4,680.00 561,600.00

49 Rg;gh; khh;f;fl; fl;blj;njhFjp (,uz;lhk; khb) 15 115 3,390.00 406,800.00

50 Rg;gh; khh;f;fl; fl;blj;njhFjp (,uz;lhk; khb) 16 102 3,210.00 385,200.00

51 Rg;gh; khh;f;fl; fl;blj;njhFjp (,uz;lhk; khb) 17 103 2,970.00 356,400.00

52 Rg;gh; khh;f;fl; fl;blj;njhFjp (,uz;lhk; khb) 21 93 2,700.00 324,000.00

53 Rg;gh; khh;f;fl; fl;blj;njhFjp (,uz;lhk; khb) 22 104 2,520.00 302,400.00

54 Rg;gh; khh;f;fl; fl;blj;njhFjp (,uz;lhk; khb) 23 93 3,240.00 388,800.00

55 Rg;gh; khh;f;fl; fl;blj;njhFjp (,uz;lhk; khb) 24 286 9,000.00 1,080,000.00

56 Rg;gh; khh;f;fl; fl;blj;njhFjp (,uz;lhk; khb) 26 953 20,640.00 2,476,800.00

57 Rg;gh; khh;f;fl; fl;blj;njhFjp (,uz;lhk; khb) 27 99 6,390.00 766,800.00

58 Rg;gh; khh;f;fl; fl;blj;njhFjp (,uz;lhk; khb) 28 114 3,420.00 410,400.00

59 Rg;gh; khh;f;fl; fl;blj;njhFjp (,uz;lhk; khb) 29 150 4,440.00 532,800.00

60 Rg;gh; khh;f;fl; fl;blj;njhFjp (,uz;lhk; khb) 30 156 4,470.00 536,400.00

61 Rg;gh; khh;f;fl; fl;blj;njhFjp (,uz;lhk; khb) 32 166 4,440.00 532,800.00

62 Rg;gh; khh;f;fl; fl;blj;njhFjp (,uz;lhk; khb) 33 500 15,330.00 1,839,600.00

63 Rg;gh; khh;f;fl; fl;blj;njhFjp (,uz;lhk; khb) 34 152 4,440.00 532,800.00

64 Rg;gh; khh;f;fl; fl;blj;njhFjp (,uz;lhk; khb) 35 145 4,470.00 536,400.00

65 Rg;gh; khh;f;fl; fl;blj;njhFjp (,uz;lhk; khb) 36 157 4,440.00 532,800.00

66 Rg;gh; khh;f;fl; fl;blj;njhFjp (,uz;lhk; khb) 38 186 5,640.00 676,800.00

67 Rg;gh; khh;f;fl; fl;blj;njhFjp (,uz;lhk; khb) 39 130 3,900.00 468,000.00

68 Rg;gh; khh;f;fl; fl;blj;njhFjp (,uz;lhk; khb) 40 112 3,330.00 399,600.00

69 Rg;gh; khh;f;fl; fl;blj;njhFjp (,uz;lhk; khb) 41 117 3,510.00 421,200.00

70 Rg;gh; khh;f;fl; fl;blj;njhFjp (,uz;lhk; khb) 42 114 3,390.00 406,800.00

71 Rg;gh; khh;f;fl; fl;blj;njhFjp (,uz;lhk; khb) 43 356 10,350.00 1,242,000.00

72 Rg;gh; khh;f;fl; fl;blj;njhFjp (,uz;lhk; khb) 45 210 6,510.00 781,200.00

73
mk;gf`Ky th;jff; fl;blj; njhFjp tp`hu 

tPjpfSk; rkhe;jukhf cs;s fl;blk; ,uz;lhk; khb 3904 96,000.00 11,520,000.00

 �    ,yf;fk; 32/33 fil miw mk;gf`Ky th;j;jf fl;blj;njhFjpapy; uh[ tPjpf;Fkr; rkhe;jukhf mike;Js;sJ.

�  kpFjp fil miwfis (njhlh; ,y -1 Kjy; 16 tiu) mk;gf`Ky th;j;jf fl;blj;njhFjpapy; tp`hu 
tPjpf;Fr;rkhe;jukhf cs;s fl;blj;jpy; mike;Js;sJ.

(,) tpiykD tpz;zg;gpg;gjw;fhd epge;jidfs;.

njhlh;
,y

tpiy Fwpg;gPl;L ,yf;fk; CPC / MMC / 1/20/2022/1

01 tpiykDg; gbtf; fl;lzk; &gh. 1000.00

02 tpiykDg; gbtq;fs; toq;fg;gLk; 
Muk;gk; kw;Wk; ,Wjp jpfjp

2022.03.18 Kjy; 2022.04.08 tiu (K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 
tiu tpiykDg;gbtq;fs; toq;fg;gLk;.)

03 tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; 
,Wjpj;jpfjp kw;Wk; Neuk;

2022.04.11 md;W K.g.10.00 tiu)

04 tpiykDg; gbtq;fs; toq;fg;gLk; Kfthp khefu fzf;fhsh;> khefu rig> khj;jis

05 tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; jpfjp kw;Wk; 
Neuk;

2022.04.11 md;W K.g.10.00 ,w;F khj;jis khefu 
Mizahsh; mYtyfj;jpy; mt; Ntisapy; tpiykDjhuh; 
my;yJ mthpd; gpujpepjpnahUth; rKfkspj;jpUf;fshk;.

06 kPsspf;fg;gLk; tpiykDg; gpizak; �   fhrhf &gh 10>000.00 (khefu rpwhg;gUf;F gzk; 
nrYj;Jjy; Ntz;Lk;

�  tq;fpg; gpizak; - &gh 20>000.00 (mur mq;fPfhuk; ngw;w 
tzpf tq;fp xd;wpypUe;J ngw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk;.)

07 fil miwfisg; ghprPypf;ff; $ba jpdk; 2022 khh;r; 24>25 ,U jpdq;fs; kw;Wk; Vg;uy; 04 Mk; jpfjp

(<) tpiykDf;fis ghprPyid nra;ifapy; gpd;tUk; tplaq;fs; ftdj;jpw; nfhs;sg;gLk;.

 I. ,yq;if gpuirahf ,Uj;jy;

 II. tjptplj;ij cWjpg;gLj;jf;$bajhf fpuhk mYtyhpd; rhd;wpjo; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

(c)  tpiykDf;fs; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp vdg; g+uzg;gLj;jp jdpj;jdp ciwfspy; Nrh;j;J> %yg;gpujp kw;Wk; 
efy;gpujp vdf; Fwpg;gpl;L Kj;jpiuapl;L> mtw;iw kPz;Lk; XUiwapy; Nrh;j;J mt; ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 
tpz;zg;gpf;Fk; th;j;jf fl;blj;njhFjpapd; / Mjdj;jpd; ngah; kw;Wk; fil miw ,yf;fk; Fwpg;gplg;gl;L khefu 
Mizahsh;> khefu rig> khj;jis vd;w Kfthpf;F 2022.04.11 md;W K.g.10.00 ,w;F Kd;dh; gjpTj;jghypy; 
mDg;GJy; my;yJ khefuf; fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; itf;fggl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; Neubahfr; Nrh;j;jy; 
Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

(C)  ,t;tpiykDj; njhlh;ghd Nkyjpf jfty;fis mYtyf Neuq;fspy; njh.Ng.,y.066-2232966 %yk; khefu 
fzf;fhsiu mioj;Jg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

(v)  rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fis KOikahf Vw;Wf;nfhs;sy; my;yJ epuhfhpj;jy; my;yJ mjd; gFjp xd;iw 
Vw;Wf;nfhs;sy; njhlh;ghd KOikahd chpik khj;jis khefu rigf;F chpj;jhFk;.

2022.03.16 Mk; jpfjp                                                                   U.N.khJtNf
khj;jis khefu rig mYtyfj;jpy;      khefu Mizahsh;> khj;jis

1964Mk; Mz;bd; 28Mk; ,yf;f fhzp vLj;jw;; 
(jpUj;jr;) rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;lthwhd fhzp 
vLj;jw; rl;lk; (460Mk; mj;jpahak;) 7Mk; gphptpd; 

fPo; mwptpj;jy;

fhzp mikr;rpd; ,yf;fk; - 4-3/10/2019/MV/446-B
vdJ Fwpg;G ,y. - DIVH/LAND/ACQVR/9/13/2

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

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

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

ghpl;irfs; 2022.03.22Me; jpfjp k`t gpuNjr rig 

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

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

,f; fhzpfSf;fhd chpj;Jilath;fs; rKfkspf;fTk;. 

Nkyjpf tpguq;fSf;F 2022.01.28 kw;Wk; G 2264/64 ,yf;f 
mjptpNrl th;j;jkhdpia ghh;f;fTk;. murhl;rpahh; 

vz;zpapUf;fpwhh;fs; vd;gij ehd; ,j;jhy; mwptpf;fpd;Nwd;.

khtl;lk; FUehfy;

gpuNjr 

nrayhsh; gphpT

k`t

fpuhk Nrtfh; 

gphpT

138 ,`yfk

Muk;g tiugl 

,y.

fpuhkj;jpd; 

ngah;

Jz;L 

,y.

KO 

fhzpapd; 

tp];jPuzk;

3861 ,y; 

gpw;Nrh;f;if 

,y. 4> jhs; 

,yf;fk; 4

,`yfk 326>330

332>333

tiu

n`f;lahh;

0.4350

gp. vk;. eJd; Murk;gj;>

gpuNjr nrayhsh;>

k`t.

gpuNjr nrayhsh; fhhpahyak;.

k`t.

jpfjp: 21.03.2022

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

01.  fPNo ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; NtiyfSf;fhf ngah; Fwpg;gplg;gLk; Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J 

nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; khtl;l nghJ itj;jparhiyapd; gpuNjr ngWiff;FOtpd; 

jiytuhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk;. eph;khz tplaq;fSf;fhd kjpg;gplg;gl;l njhif kw;Wk; 

eph;khz fhyk; ml;ltizapy; jug;gl;Ls;sJ.

02. Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy; Kiwik nraw;gLj;jg;gLk;.

03.  xg;ge;jq;fs; toq;Ftjw;fhf Njh;e;njLf;fg;gLk; Nfs;tpjhuh; fk;gdpfs; rl;lj;jpd; fPo; gjpT 

nra;jpUg;gJld; mgfPHj;jpahNdhh; gl;bayplg;glhj epWtdkhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

04.  ,J gw;wpa Nkyjpf tpguq;fs; khtl;l nghJ itj;jparhiyapd; jpl;lkply; gphptpypUe;J 

ngw;Wf; nfhs;s KbtJld; Nfs;tp Mtzq;fis rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; khtl;l nghJ 

itj;jparhiyapd; jpl;lkply; gphptpy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

05.  2022.03.21 Kjy; 2022.04.11 tiu ve;jf; flik ehl;fspYk; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu fPNo 

ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLkhW kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jp gw;Wr; rPl;il rkh;g;gpj;j 

gpd;dh; Nfs;tp rkh;g;gpf;Fk; Mtzj;ij khtl;l nghJ itj;jpa rhiyapd; gzpg;ghshplkpUe;J 

nfhs;tdT nra;ayhk;.

06.  g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tp Mtzq;fs; GH/CH/PL/24/2021 vDk; Nfs;tp Mtz ,yf;fj;jpd; 

fPo; gzpg;ghsh; khtl;l nghJ itj;jparhiy> rpyhgk; ,w;F 2022.04.12 K.g. 10.00 ,w;F Kd; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tp Mtzq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. Nfs;tpfs; 

Vw;Wf; nfhs;sy; Kbtile;jTld; mt;Ntisapy; tUif je;Js;s Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ 

mth;fsJ mjpfhuk; mspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; mit jpwf;fg;gLk; ngWiff; 

FOtpd; jPHkhdk; ,Wjpj; jPHkhdkhFk;.

cUg;gb

eph;khzj;jpw;fhf 

kjpg;gplg;gl;l 

njhif (&.kp.)

Nfs;tpg; 

gpiz 

(&.)

xg;ge;jf; 

fhyk;

kPsspf;fg;glhj 

njhif 

(&.)

cj;Njr Copah; Fohkpd; 

tpLjpf;fhf kz; ghprPyidia 

Nkw;nfhs;sy;

2.89 43>000.00 63 

ehl;fs;

1500.00

jiyth;>

gpuNjr ngWiff;FO>

khtl;l nghJ itj;jparhiy>

rpyhgk;.

2022Mk; Mz;bw;fhd toq;Feh;fs;/ 
xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;J nfhs;sy; 

ghJfhg;G mikr;R
2022Mk; Mz;bw;fhd toq;Feh;fs;/xg;ge;jf; 
fhuh;fisg; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd fhyk; 

2021.11.05Mk; jpfjp KbTw;wJ. vdpDk; 

fpilf;fg;ngw;Ws;s Nfhhpf;iffspd; gpufhuk; 

toq;Feh;fs;/xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;J 

nfhs;sy; 2022.03.21 Kjy; 2022.04.08 tiu 

tpz;zg;gpg;gjw;F re;jh;g;gk; toq;fg;gLk;. mjw;fhd 

Vida xOq;F tpjpfs; kw;Wk; epge;jidfs; 

khw;wkpd;wp ,Uf;Fk;. tpguq;fspw;fhf www.defence.
lk vd;w ,izaj;ij elhTk;. 2022Mk; Mz;bw;fhd 

gjpTf;fhf Vw;fdNt tpz;zg;gpj;Js;s epWtdq;fs; 

kPz;Lk; ,jw;fhf tpz;zg;gpf;fj; Njitapy;iy.

nrayhsh;>
ghJfhg;G mikr;R.
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tpiykD mioj;jy;
Fg;ig ciwfisf; nfhs;tdT nra;jy;

nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiy

fSNghtpy - nj`ptis
nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiyapd; gpuhe;jpa ngWiff;FOj; 
jiythpdhy; ,t;itj;jparhiyapd; gy;NtW gphpTfspw;fhf Fg;ig ciwfis 
nfhs;tdT nra;tjw;fhf tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

01.  ,jw;fhf Mh;tKs;s jug;gpdh; gbtf; fl;lzkhf &gh 2>000.00 ,w;fhd 
kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiyapd; 
rpwhg;ghplk; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;Lld;> jk; Njrpa Msilahs 
ml;iliar; rkh;g;gpj;J 2022.03.21 Kjy; 2022.04.04 tiu thu Ntiy 
ehl;fspy; K.g.9.00 Kjy; gp.g.2.00 tiu ,t; itj;jparhiyapd; epjpg;gphptpy; 
,jw;fhd tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

02.  tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 'nfhOk;G 
njw;F Nghjdh itj;jparhiy> fSNghtpy - nj`ptis - Fg;ig 
ciwfisf; nfhs;tdT nra;jy; - 2022.04.05" vdf;Fwpg;gpl;L 2022.04.05 
md;W K.g.10.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;dh; fpilf;ff;$bathW> 'jiyth;> 
gpuhe;jpag; ngWiff;FO> nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiy> 
fSNghtpy - nj`ptis" vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj;jghypy;  mDg;Gtjw;F 
my;yJ nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiyapd; fzf;fhshpd; 
mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg;ngl;bapw;  Nrh;j;jy; Nkw;nfhs;syhk;. 
2022.04.05 md;W K.g.10.00 ,w;F fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; 
tpiykDj;jpwf;fg;gLk;.

3.  tpiykDf;fs; ,uz;L gpujpfshf %yg;gpjp kw;Wk; efy;gpujp vdf;Fwpg;gpl;L 
jdpj;jdp ciwfspy; Nrh;j;J mt;tpU ciwfisAk; XUiwapy; Nrh;j;J 
rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

4.  tpiykDf;fs; %lg;gl;lJk; cldbahf mNj ,lj;jpy; mit jpwf;fg;gLtJld;> 
tpiykDjhuh; my;yJ mthpd; mjpfhuk; mspf;f ngw;w gpujpepjpnahUth; 
mt;Ntisapy; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

5.  tpiykDg;gbtq;fis> nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiyapd; 
fzf;fhsh; mYtyfj;jpy; ,ytrkhf ghprPyid nra;J nfhs;syhk;.

6.  mur xg;ge;jq;fis kw;Wk; epge;jidfis mgfPh; ;j;jpahNdhh; 
gl;bay;gLj;jg;gl;Ls;s egh;fSf;F tpiykDg;gbtq;fs; toq;fg;glkhl;lhJ.

7.  Fwpj;j tpiykDit KOikahf my;yJ mjd; gFjp xd;iw Vw;Wf;nfhs;Sk; 
my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik gpuhe;jpa ngWiff;FOtpw;F chpj;jhFk;.

8.  Nkyjpf tpguq;fspw;fhf nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiyapd; 
fzf;fhsiu miof;fTk; (njh.Ng - 0112763038)

jiyth;
gpuhe;jpa ngWiff;FO>
nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiy>
fSNghtpy - nj`ptis

Nkw;fj;jpa khfhz rigapd; khfhz nghwpapay; epWtdk;
2022 Mk; Mz;bw;fhf rptpy; kw;Wk; kpd;rhu NtiyfSf;fhf

guhkhpg;G xg;ge;jf;fhunuhUtiu njhpT nra;jy;

1.  2022 Mk; Mz;bw;fhf (guhkhpg;G> Nkk;ghLfs; kw;Wk;/my;yJ GJg;gpj;jy; Ntiy) xg;ge;jf;fhuhpd; 

,zf;fj;Jld; nghwpapaYf;fhd gpujhd nrayhshpdhy; jPh;khdpj;jthW Nkw;fj;jpa khfhz 

rig Gjpa fl;blj;njhFjp kw;Wk; gioa khfhz rig fl;blk; my;yJ NtNwjhtJ fl;blj;jpw;F 

tpfpj tpiykDf;Nfhuy; mbg;gilapy; guhkhpg;G xG;ge;jf;fhunuhUtiu njhpT nra;tjw;fhf 

jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J khfhz nghwpapay; epWtdj;jpd; rhh;ghf 

fl;bl gzpg;ghshpd; ngWiff;FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis miof;fpd;whh;. 

2.  jFjpAs;s tpiykDjhuh;fs; (jdpegh;> fk;gdp my;yJ $l;LKaw;rp) gpd;tUk; 

jifikj; Njitg;gLj;jy;fSf;F mike;njhOFtJld; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; 

Nrh;f;fg;glhjth;fshfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

 

 (m)  fl;bl eph;khzj;jpy; rp-6 kw;Wk;; rp-5 juq;fis CIDA gjptpy; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

 (M) xg;ge;jf;fhuh;fs; tpahghu gjpitf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

3.  xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhf jifikf;fhf tpiykDjhuUf;F Njitg;gLk; jifikfs; 

gpd;tUkhW:

    fle;j Ie;J (5) tUlq;fspy; epiwNtw;wg;gl;l eph;khz NtiyapypUe;J ngwg;gl;l 

tUlhe;j epjpg;Gus;tpd; ruhrhp ngWkjpahdJ Mff; Fiwe;jJ gjpide;J (15) 

kpy;ypad; &ghthftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

    Vida xg;ge;jhPjpapyhd nghWg;Gf;fSf;fhf xJf;fg;gl;ljd; gpd;dh; mj;Jld; 

xg;ge;jj;jpd; fPo; toq;fg;gl;l VjhtJ Kw;gzf;nfhLg;gdTfs; ePq;fyhf Mff; 

Fiwe;j jputr; nrhj;Jf;fs; kw;Wk;/ my;yJ fld; trjpfs; 2.5 kpy;ypad; &ghtpw;F 

FiwahkypUj;jy; Ntz;Lk;. 

    tpiykDjhuh; 1987 Mk; Mz;bd; 03 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; fPo; 

gjpT ngw;wtuhfTk; gjpTr; rhd;wpjohdJ tpiykDTld; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy gj;juKy;y> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> 

204 Mk; ,yf;fj;jpd; 5 Mk; khbapd; Nkw;fj;jpa khfhz rigapd; khfhz nghwpapay; 

epWtd jiyikaf nghwpapayhshplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk; (njhiyNgrp: 011-2092526. 

njhiyefy;: 011-2092505).

5.  2022 khh;r; 21 Mk; jpfjpapypUe;J 2022 Vg;uy; 4 Mk; jpfjpad;W tiuAk; ve;jnthU Ntiy 

ehspYk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 2>000 &ghit 

nuhf;fg; gzj;jpy; nrYj;jpa gpd;dh;> fPNoAs;s Kfthpapd; ngWif myfpw;F vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gnkhd;iw 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;. 

6.  tpiykDf;fs; mitfis %Lk; jpfjpapypUe;J 77 ehl;fs; tiuAk; nry;YgbahFk; 

jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

7.  2022 Vg;uy; 5 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; 

Kj;jpiuaplg;gl;;L g+h;j;jp nra;ag;gl;;l tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; gj;juKy;y> nld;rpy; 

nfhg;NgfLt khtj;ij> 204 Mk; ,yf;fj;jpYs;s 5 Mk; khbapd; Nkw;fj;jpa khfhzj;jpw;fhd 

nghwpapay; epWtd ngWif myfpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ gjpTj; jghypy; jiyth;> fl;blq;fSf;fhd gzpg;ghshpd; 

ngWiff; FO> nghwpapay; epWtdk; (Nk.kh)  5 Mk; khb> ,y. 204> nld;rpy; nfhg;NgfLt 

khtj;ij> gj;juKy;y vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. (tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; tpiykDjhuh;fspd; Kd;dpiyapy; 

my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;).

8.  Vw;fdNt Fwpg;gpl;Ls;s tpiyfs; xg;ge;jj;ij toq;Fk; jpfjpapypUe;J 12 khj fhyg;gFjpf;F 

rhj;jpakhf ,Uj;jy; Ntz;Lnkd;gJld; ,jw;fhf vt;tpj tpiy mjpfhpg;Gk; nrYj;jg;gl 

khl;lhJ. 

9.  tpiykDjhuh;fs; ~~mq;fPfhpf;fg;gl;l fl;bl ml;ltiz tpiyfis|| (BSR-2022) rkh;g;gpf;Fk;gb 
(indicate a percentage in “Form of BID” ) mwpTiu toq;fg;gLtJld; ,e;j mbg;gilapNyNa 

guhkhpg;G> Nkk;gLj;jy;fs; kw;Wk;/ my;yJ GJg;gpj;jy; Ntiy Mfpatw;iw jahhpg;gjw;fhd 

kjpg;gPLfshf mikAk;.

10.  midj;J tpiykDf;fSk; kPsspf;fg;gLk; tpiykD gpizahd ,uz;L ,yl;rk; &ghit 

(200>000 &gh) khj;jpuk; gpujp gpujhd nrayhsh; (nghwpapay;) nghwpapay; epWtdk; (Nk.kh)> 5 

Mk; khb> ,y. 204> nld;rpy;  nfhg;NgfLt khtj;ij> gj;juKy;y vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; 

Ntz;Lk; my;yJ kPsspf;fg;gLk; nuhf;fg; gzkhf xU ,yl;rk; &ghit khj;jpuk; 100>000 

&ghit khj;jpuk; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDg;gpizahdJ tpiykDf;fis jpwf;Fk; 

jpfjpapypUe;J 105 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. nry;YgbahFk; 

jd;ikapypy;yhj tpiykDg;gpizahdJ epuhfhpf;fg;gLk;. 

11.  gj;juKy;y> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> 204 Mk; ,yf;fj;jpYs;s 5 Mk; khbapd; 

nghwpapay; epWtdk; (Nk.kh) nghwpapaYf;fhd gpujp gpujhd nrayhshpd; khehl;L kz;lgj;jpy; 

2022 khh;r; 28 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W 

eilngWk;.

ngWif gzpkid>

khfhz nghwpapay; epWtdk;>

5 Mk; khb>

Nkw;fj;jpa khfhz rig>

,y. 204> 

nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij>

gj;juKy;y.

njhiyNgrp:  011-2092504

njhiyefy:  011-2092505

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

mw;Nwhzp gj;jpuj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
fpjyt jghy; ehuq;fy;y> rpwpfphpa Njhl;lk;> 

,yf;fk; 55 vDk; ,lj;jpy; trpf;Fk; `pf;fS 

Muhr;rpyhNf ehypfh cjaq;fdp ngNuuh 

(Nj.m.,y. 796411740V). Mfpa vd;dhy; 

g+[hgpl;ba jghy; glfs;s> ,yf;fk; 141/2 vDk; 

,lj;jpy; trpf;Fk; uh[gf;r nfju gphpae;j 

uh[gf;r (Nj.m.,y. 791204267V) vd;gtUf;F  

toq;fg;gl;bUe;j> Mh;.[p.A. tufhnjdpa 

gpurpj;j nehj;jhhpR mth;fspdhy; 

cWjpg;gLj;jg;gl;l ,y. 107 kw;Wk; 2009.12.25 

jpfjpaplg;gl;l gjpthsh; ehafk; jpizf;fsj;jpy; 

kj;jpa gFjp fhhpahyaj;jpy; vOj;J %ykhd 

chpkKk; mw;Nwhzp Gj;jfj;jpd; 48tJ gphptpd; 

18tJ chpkj;jpd; 411 ehl;Fwpg;G Gj;jf 

,yf;fj;jpd; fPo; 2010.02.19Mk; jpfjp gjpT 

nra;ag;gl;l mw;Nwhzp gj;jpuj;ij 

Kjd;ikg;gLj;jp nry;Ygbaw;wjhf Mf;FfpNwd; 

vd;gij ,yq;if rdehaf Nrh\yprf; 

FbauRf;Fk; mjd; kf;fSf;Fk; ,j;jhy; 

mwpaj;jUfpd;Nwd;.

`pf;fS Muhr;rpyhNf ehypfh cjaq;fdp ngNuuh

tUlk; 2022 ngg;uthp khjk; 03Mk; ehs;

Nfs;tp Nfhuy; miog;G
tyaf; fy;tpg; gzpkid - gpypae;jiy

gpypae;jiy tyaf; fy;tpg; gzpkidapd; tyaf; fy;tpg; 
gzpg;ghshpd; ngWiff;FO mt; tya fy;tpg; gzpkidf;F 
kw;Wk; mjw;Fr; nrhe;jkhd ghlrhiyfSf;F jw;NghJ 
mDkjpf;fg;gl;Ls;s nraw;wpl;lj;jpd; fPo; fPo;f;fhZk; nghUl;fis 
nfhs;tdT nra;tjw;fhf Nky; khfhzj;jpw;Fs; tpahghu 
tplaq;fspy; <LgLk; epWtdq;fspy; ,Ue;J nghwpaplg;gl;l 
Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

 nl];f;nlhg; fzpdp ,ae;jpuk;
 nlhl; nkl;hpf;]; mr;R ,ae;jpuk;
 kj;jpa mstpyhd rpWth; Nkir
 kj;jpa mstpyhd rpWth; fjpiu
 epiwNtw;Wju Nkir (mYtyfk;)
 epiwNtw;Wju Nkir (mYtyfk;)

Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; tpepNahfpj;jy;
Nfs;tp khjphpg; gj;jpuq;fs; 2022 khh;r; 21 Kjy; Vg;uy; 11 gp.g. 
3.00 tiu thu ehl;fspy; K.g. 9.30 Kjy; gp.g. 3.00 tiu 
tpepNahfpf;fg;gLk;. Nkw;gb xU nghUs; tif rhh;ghf 
kPsspf;fg;glhj &gh 1000.00 fl;lzj;ij gpypae;jiy tyaf; 
fy;tpg; gzpkidapd; fhrhshplk; nrYj;jp gw;Wr;rPl;il 
mYtyfj;jpy; rhjhuz eph;thfg; gphptpw;F rkh;g;gpj;J Nfs;tp 
Mtzq;fisg;  ngw;Wf; nfhs;syhk;.

Nfs;tpg; gpizahf xU tiff;fhf &. 12000.00 njhifia 
gpypae;jiy tyaf; fy;tpg; gzpkidapd; fhrhshplk; nrYj;jp 
ngw;Wf; nfhz;l gw;Wr;rPl;L my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l 
tq;fpapypUe;J/ epjp epWtdj;jpypUe;J ngw;Wf; nfhz;l Nfs;tpfs; 
jpwf;fg;gLk; jpdk; Kjy; 45 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; 
epge;jidaw;w &. 25>000 Nfs;tp gpizKwpAld; Nfs;tpfis 
rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

tpiykDf;fis jpwj;jy;
Nfs;tpfs; ~%yg;gujp| kw;Wk; ~efy;gpujp| vd ,U gpujpfSld; 
jahhpf;fg;gl;L mit NtWNtW ciwfspy; ,lg;gl;L kPz;Lk; 
rfyijAk; xU ciwapy; ,l;L nghwpapl;L ciwapd; ,lJ 
gf;f Nky; %iyapy; ~gpypae;jiy tyaf; fy;tpg; gzpkid 
kw;Wk; mjw;Fr; nrhe;jkhd ghlrhiyfSf;F nghUl;fisf; 
nfhs;tdT nra;tjw;F Nfs;tp Nfhuy; - 2022| vd;W Fwpg;gpl;L 
,lJ gf;fk; fPNo Nfs;tpjhuhpd; ngah;> Kfthpiaf; Fwg;gpl;L 
2022 Vg;uy; 11k; jpfjp gp.g. 1.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd; 
fpilf;FkhW jiyth;> tyaf; fy;tpg; gzpg;ghshpd; ngWiff; 
FO> tyaf; fy;tpg; gzpkid> gpypae;jiy vd;w Kfthpf;F 
gjpTj; jghypy;  mDg;gyhk;. my;yJ ifNahL nfhz;Lte;J 
,t; mYtyfj;jy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 
cs;splyhk;. Nfs;tp jpwj;jy; md;Nw gp.g. 2.00 ,w;F ,lk; 
ngWtJld; Kiwahf rkh;g;gpj;J ,y;yhj Nfs;tpg; gj;jpuq;fis 
epuhfhpf;Fk; chpik Nfs;tpr; rigf;F chpaJ. Nfs;tp 
jpwf;fg;gLk; Ntiyapy; Nfs;tpjhuUf;F my;yJ mth;fsJ 
mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;.

jiyth;>
tyaf; fy;tpg; gzpg;ghshpd; ngWiff;FO>
tyaf; fy;tpg; gzpkid>
gpypae;jiy.
2022.03.21
njhiyNgrp: 011 2614200> 011 2613825

gpypae;jiy tyaf; fy;tpg; gzpkid kw;Wk; 
mjw;;Fr; nrhe;jkhd ghlrhiyfSf;F nghUl;fis 

nfhs;tdT nra;tjw;F Nfs;tp Nfhuy;

2022 khh;r; 23Mk; jpfjpad;W Vy tpw;gidapD}lhf 56>500 kpy;ypad; 
&ghTf;fhd  jpiwNrhp cz;bay;fs;  toq;fg;gLk;.

  jpiwNrhp cz;bay; toq;fy;fspd; tpguq;fs; gpd;tUkhW:

Kjph;Tf; fhyk; 91 ehl;fs; 182 ehl;fs; 364 ehl;fs; nkhj;jk;

Iv];Ivd;* LKA09122F240 LKA18222I233 LKA36423C246

Kd;itf;fg;gl;l 
njhif (&. kpy;.)

20,000 15,000 21,500 56,500

Vy tpw;gidj; jpfjp : 2022 khh;r; 23

jPh;g;gdTj; jpfjp  : 2022 khh;r; 25

toq;fg;gLk; jpfjp  : 2022 khh;r; 25

tpiyf;Fwpg;gPL rkh;g;gpf;fg;gLtjw;fhd 

,Wjpj; jpfjpAk; NeuKk; : 2022 khh;r; 23> Gjd;fpoik K.g. 11.00 

tpiyf;Fwpg;gPl;bd; Mff;Fiwe;j njhif :   Ie;J kpy;ypad; &gha;fs;   

(&.5>000>000/-) mjpypUe;;J

xU kpy;ypad; &gha;fspd;

(&.1>000>000/-) ngUf;fq;fs;

murhq;fg; gpizaq;fspYs;s Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;J tpiyf;Fwpg;gPLfs; 
Nfhug;gLfpd;wd. ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; toq;fg;gl;l ,yj;jpudpay; 
tpiyf;Fwpg;gPl;L trjpa+lhf kl;LNk  tpiyf;Fwpg;gPLfs; mDg;gg;gl Ntz;Lk;.

re;ij epiyikfSf;fika ,yq;if kj;jpa tq;fp Vyq;fspy; KjpHTfSf;fpilapyhd 
njhiffis kPs; xJf;Fr; nra;tjd; %yk; xt;nthU KjpHTf;Fk; Kd;itf;fg;gl;l 
njhiffspYk; ghHf;f caHe;j my;yJ Fiwe;j njhifapid MdhYk; 
Kd;itf;fg;gLfpd;w nkhj;j njhifapid tpQ;rhJ Vw;Wf;nfhs;sf;$Lk;.

mf;Fapl;b nrf;Fhpl;B]; ypkpll; 2206297

,yq;if tq;fp 2541938

nfg;gpl;ly; viyad;]; ypkpll; 2317777

,yq;if nfhkh;\y; tq;fp gpvy;rp 2332319

g;ng];l; nfg;gpl;ly; l;nu]hP]; gpvy;rp 2639883

vd;v];gP gz;l; kNd[;kd;w; fk;gdp ypkpll; 2425010

kf;fs; tq;fp 2206783

rk;gj; tq;fp gpvy;rp 2305842

nryhd; tq;fp gpvy;rp 2456340

nty;j; w];w; nrf;Fhpl;B]; ypkpll; 2675096

fPo;f;fhZk; Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;Jk; ve;jnthU chpkk; ngw;w 
tHj;jf tq;fpfsplkpUe;Jk; jpiwNrhp cz;bay;fis 

nfhs;tdT nra;AkhW nghJkf;fs; miof;fg;gLfpd;wdh;.

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

vk;. ,rl;. vk;. Mrpk;

 nghJg;gLfld; fz;fhzpg;ghsH/gjpthsH

toq;Fk; mYtyfk;:

nghJg;gLfld; jpizf;fsk;> 

,yq;if kj;jpa tq;fp>
30> rdhjpgjp khtj;ij> 
nfhOk;G-1.
njhiyNgrp: +94112477011> njhiyefy;: +94112477687
ntg;jsk;: www.cbsl.gov.lk

jpiwNrhp cz;bay;fs; toq;fy;

 gd;dhl;Lg; gpizaq;fs; milahs ,yf;fk;
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fhzp mikr;R

,w;iwg;gLj;jg;;gl;l ,yq;ifapd; Njrpaf; fhzpg; gad;ghl;Lf; nfhs;if 
tiuTf;fhd nghJkf;fspd; fUj;Jf;fisg; ngWjy;

,yq;ifapd; Njrpaf; fhzpg; gad;ghl;Lf; nfhs;ifapd; ,w;iwg;gLj;jg;gl;l 

tiuT nghJkf;fspd; mtjhdpg;GfisAk; fUj;Jf;fisAk; ngWtjw;;fhf ,jd; 

%yk; rku;g;gpf;fg;gLfpwJ. Mu;tKs;s jdpegu;fs; my;yJ epWtdq;fspd; 

vOj;Jg;G+u;t fUj;Jf;fis gpd;tUk; Kftupf;F jghy; %yk; my;yJ kpd;dQ;ry; 

%yk; policyrevision @gmail.com vd;w Kftupf;F 12 Vg;uy; 2022f;F Kd;ghf 

mDg;gyhk; NkYk;> nfhs;if tiutpid fhzp cgNahff; nfhs;ifj; jpl;lkply; 

jpizf;fsj;jpd; ,izajsj;jpy; ,Ue;Jk; gjptpwf;fk; nra;ayhk;. (luppd.gov.lk)

gzpg;ghsu; ehafk;> 

fhzp cgNahff; nfhs;ifj; jpl;lkply; jpizf;fsk;>

,yf;fk; 170> fpUs tPjp> ehun`d;gpl;b> nfhOk;G-05.

,yq;ifapd; Njrpaf; fhzpg;; gad;ghl;Lf; nfhs;if

(1) gpd;dzp

  ,yq;if> xU ntg;gkz;lyj; jPthf ,Ug;gjhy;> jdpj;Jtkhd> gd;Kfj;jd;ik 

nfhz;l> Mdhy; tiuaWf;fg;gl;l epy tsj;ijf; nfhz;Ls;sJ. kj;jpa 

kiyg;gFjpfspypUe;J cw;gj;jpahFk; gy MWfs; Miug;Nghf;fpy; jPT 

KOtJk; gha;fpd;wd mj;Jld; me;j kiyg;gFjpfs;;> gpujhdkhf rdj;;njhifg; 

ngUf;fk; fhuzkhf Jupjkhf epyk; juq;Fiwjy; kw;Wk; fhlopg;G Mfpatw;why; 

ghjpf;fg;gLfpd;wd. fpuhkg;Gwq;fspy; thOk; kf;fspy; gyu; twpatu;fs;> 

mtu;fspd; tho;thjhuk; Kf;fpakhf tptrhaj;ijr; rhu;e;Js;sJld; njhlu;e;Jk; 

tpuptile;J nry;fpwJ. epiyNgww;w fhzpg; gad;ghl;L eilKiwfs; kz; 

mupg;G> epyr;rupT> td xJf;Ffs; Fiwjy;> Rw;Wr;#oy; Kuz;ghLfs;> jhtuq;fs; 

kw;Wk; tpyq;fpdq;fspd; tho;tplq;fs; ,og;G Mfpatw;iwj; J}z;bAs;sd. 

efu;g;Gwq;fspd; jpl;lkplg;glhj mgptpUj;jp eltbf;iffs; ehl;bd; 

tiuaWf;fg;gl;l epy tsj;jpy; NkYk; mOj;jj;ij cUthf;Ffpd;wd. tUq;;fhy 

re;jjpapdUf;fhf tpQ;QhduPjpahd fhzpg; gad;ghl;L jpl;lkply; %yk; 

rdj;njhifapd; Njitfs;> nghUshjhu tsu;r;rp Mfpatw;iw rkepiyg;gLj;jYk;; 

kz;> ePu;> capu;g;gy;tifik Nghd;w Rw;Wr;#oy; tsq;fisAk;; Njrj;jpd; gpw 

tsq;fisAk; ghJfhj;jYk;; mtruj; NjitahfTs;sJ. 

  ,e;jg; gpd;Gyj;jpd; mbg;gilapy;> ,yq;ifapd; epy tsq;fis epiyNgwhd 

kw;Wk; gaDs;s tifapy; gad;gLj;Jtjw;F Vw;Wf;nfhs;sf;$ba nfhs;if 

topfhl;Ljiyf; nfhz;bUg;gjd; mtrpaj;ij czu;e;j mNjNtis fhzp 

tplaj;jpw;Fg; nghWg;ghd mikr;R> rk;ge;jg;gl;l gq;fPLghl;lhsu;fSld; ,ize;J 

fhzpg; gad;ghl;Lf; nfhs;if cUthf;Fk; nray;Kiwia Kd;ndLj;jJ. 

(2)   ,w;iwg;gLj;jg;gl;l Njrpaf; fhzpg; gad;ghl;Lf; nfhs;ifapd; Njit

  ,yq;ifapd; KjyhtJ Njrpaf; fhzpg; gad;ghl;Lf; nfhs;if (NLUP) 2007 
,y; mq;fPfupf;fg;gl;L ntspaplg;gl;lJ. ,Ug;gpDk;> r%f-nghUshjhu kw;Wk; 

murpay; #oypy; Vw;gl;l ngupjsT Kd;Ndw;wq;fs; kw;Wk; epiyahd 

mgptpUj;jpf;fhd ,yf;Ffs; (SDGs) Nghd;w Gjpa cyfshtpa mu;g;gzpg;Gfs;> 

gpw ru;tNjr kuGfs; kw;Wk; eltbf;iffs; Nghd;wtw;wpd; Nehf;nfy;iy 

fhuzkhf Njrpaf; fhzpg; gad;ghl;Lf; nfhs;ifia eilKiwg;gLj;Jtjpy; 

gy rthy;fs; Vw;gl;ld. vdNt> nghUe;jf;$ba rl;lq;fs;> xOq;Ftpjpfs;> 

nghUshjhuf; nfhs;iffs; kw;Wk; gpw ntspg;Gwf; flg;ghLfSf;fpzq;f 

Njrpaj; Njitfisg; G+u;j;jp nra;tjw;F jw;NghJs;s nfhs;ifiag; 

,w;iwg;gLj;JtJ cfe;jjhFk;.. 

  Njrj;jpd; epiyNgwhd mgptpUj;jpf;F gq;fspf;Fk; jw;Nghija kw;Wk; 

vjpu;fhyf; fhzpg; gad;ghLfspypUe;J Njrj;jpd; vjpu;ghu;g;Gfis Njrpaf; 

fhzpg; gad;ghl;Lf; nfhs;if Vw;gLj;JfpwJ. NkYk;> xU $l;L eltbf;ifahfj; 

jpwk;glr; nraw;gLtjw;Fk;> tsq;fisg; gfpu;e;J nfhs;tjw;Fk; Vida 

nfhs;iffSld; Njrpaf; fhzpg; gad;ghl;Lf; nfhs;if xUq;fpize;J 

nraw;gLjy; Ntz;Lk;. xl;Lnkhj;jkhf> murhq;fj;jpd; njhiyNehf;Fg; 

ghu;itf;F Mjuthf epy tsg; gad;ghl;bd; gaDWjpiaj; Njrpaf; fhzpg; 

gad;ghl;Lf; nfhs;if mjpfupf;Fnkd vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. vdNt> Njrpaf; 

nfhs;iff; fl;likg;Gld; ,zq;Fk; kw;iwa mtrpakhd kw;Wk; ntspg;gLk; 

NjitfSld; jw;Nghija Njrpaf; fhzpg; gad;ghl;Lf; nfhs;ifia 

kWguprPyid nra;J ,w;iwg;gLj;j Ntz;ba mtrpankhd;W fhzg;gLfpd;wJ. 

 2.1 tsnty;iy

   Njrpaf; fhzpg; gad;ghl;Lf; nfhs;ifahdJ> nghUe;jf;$ba rl;lq;fs;> 

xOq;Ftpjpfs;> nghUshjhuf; nfhs;iffs; kw;Wk; gpw ntspg;Gw 

flg;ghLfSf;fpzq;f> NgZif> ghJfhg;G kw;Wk; epu;thfk; cs;spl;l 

Njrj;jpd; xl;Lnkhj;jj; Njitfisg; G+u;j;jp nra;a cjTtjw;fhf> epy 

tsj;jpd; tpidj;jpwd;kpf;f kw;Wk; gaDs;s mgptpUj;jp kw;Wk; 

gad;ghl;il epu;tfpf;Fk; murhq;ff; nfhs;if kw;Wk; %Nyhghaq;fis 

cs;slf;fpAs;sJ. vdNt> ,j;Njrpaf; fhzpg; gad;ghl;Lf; nfhs;if> 

,yq;ifapy; fhzpg; gad;ghL njhlu;ghd midj;J jPu;khdq;fSf;Fk; 

mgptpUj;jpfSf;Fk; gpuNahfpf;fg;glf;$bajhFk;. 

 2.2 nrad;;Kiw

    Njrpaf; fhzpg; gad;ghl;Lf; nfhs;ifapd; cUthf;fk;> murhq;fj;jpd; 

gfpug;;gl;l Nehf;Fld;; xUq;fpizf;fg;gl;l MNyhrid kw;Wk; $l;Lr; 

nrad;;Kiw xd;whFk;. ,r;nrad;Kiwapy;> ,yq;ifapy; jw;NghJs;s 

fhzpg; gad;ghL kw;Wk; njhlu;Gila nfhs;iffs;> fhzpg; gad;ghLfisf; 

fz;fhzpf;Fk; rk;ge;jg;gl;l epu;thf mikg;Gfspd; gq;Nfw;Gld; kPsha;T 

nra;ag;gl;ld. gfpug;gl;l MSifapd;; mjpfhuk; Njrpaf; fhzpg; 

gad;ghl;Lf; nfhs;iff;;F gue;j nraw;gug;ig mspg;gJld; jw;Nghija 

Njitfisg; G+u;j;jp nra;aTk; rpf;fyhdJk; ntspg;gl;LtUtJkhd 

rthy;fis vjpu;nfhs;sTk; cjTfpwJ.

(3)  Njrpaf; fhzpg; gad;ghl;Lf; nfhs;iff;fhd topfhl;Ljy; Nfhl;ghLfs;

  tpQ;QhduPjpahd mwpT> ehl;bw;NfAupj;jhd r%f-nghUshjhu> fhyepiy> 

kw;Wk; Rw;Wr;#oy; fhuzpfs; gw;wpa fs kl;lj;jpyhd jfty;fs;> 

nfhs;iff; Nfhl;ghLfspd; ikaj;jpy; cs;sd. vdNt> mf;Nfhl;ghLfisg; 

gpd;gw;WtJ kpfTk; Kf;fpakhdJld; gutyhd nfhs;if ,zf;fj;ij 

milaTk; cjTfpd;wJ. fhzpg; gad;ghl;L eltbf;iffspd; 

mKyhf;fj;jpd;NghJ ,e;j mbg;gilf; Nfhl;ghLfspypUe;J tpyFjy;> 

Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l Njrpaf; fhzpg; gad;ghl;Lf; nfhs;ifAld; ,zq;fhky; 

NghtJld; Fog;gq;fSf;Fk;; epyk; juq;FiwjYf;Fk; toptFf;Fk;.

,w;iwg;gLj;jg;gl;l Njrpaf; fhzpg; gad;ghl;Lf; nfhs;if gpd;tUk; topfhl;ly; 

Nfhl;ghLfis mbg;gilahff; nfhz;lJ:

I.  kf;fs; rhu;ghf “ek;gpf;ifg; nghWg;ghsuhf" nraw;gLk; muR> ,yq;ifapy; 

epfo;fhy kw;Wk; vjpu;fhy re;jjpapduhy; epy tsq;fs; mZfiyAk; 

epiyNgwhd gad;ghl;ilAk; cWjp nra;jy; Ntz;Lk;. 

II.  midj;J tifahd fhzpg; gad;ghLfSf;Fk;; fhzpg; gad;ghL 

njhlu;ghd jPu;khdq;fSf;Fk; 'epiyNgwhd jd;ikapd; vz;zf;fU(f;fs;)" 

gpujhdkhdJ. 

III.  fhzpg; gad;ghl;Lj; jPu;khdq;fs; Vida gq;fPLghl;lhsu;;fspd; 

Njitfisf; fUj;jpy; nfhs;tJld;> tpQ;QhduPjpahd 

mZFKiwnahd;iwAk; gpd;gw;Wfpd;wd.

IV.  fhzpg; gad;ghl;L epu;thfk; kw;Wk; Kfhikj;Jtj;jpy; ntspg;gilj;jd;ik> 

nghWg;Gf;$wy; kw;Wk; r%f ePjpf;fhd kupahij Mfpait 

mj;jpahtrpakhd fUj;Jf;fshFk;.

V.  fhzpg; gad;ghl;L tyag;gLj;jy; ngsjPf/Gtpapay; kw;Wk; r%f–
nghUshjhu nghUj;jg;ghL kw;Wk; %Nyhgha Rw;Wr;#oy; kjpg;gPL 

Mfpait gy;NtW Nehf;fq;fSf;fhf fhzpia xJf;fPL nra;tjw;fhd 

mbg;gilia toq;Ffpd;wd.

VI.  fhzpg; gad;ghL jdpegu; kw;Wk; r%f kuGfspy; (kdpj cupikfs;> 

ghy;epiy mbg;gilapyhd tpOkpaq;fs;> kj> fyhrhu kw;Wk; r%f 

epakq;fs;) ftdk; nrYj;Jfpd;wJ.

(4) njhiyNehf;F 

  xU tskhd Njrj;jpw;fhd epiyNgwhd fhzpg; gad;ghL kw;Wk; 

Kfhikj;Jtk;

(5) ,yf;F

  mjpf epy ts cw;gj;jpj;jpwd;> czTg; ghJfhg;G> cau;e;j tho;f;ifj;juk;> 

Fiwe;jgl;r Rw;Wr;#oy; khriljy;> mdu;j;jq;fspypUe;J kPz;nlOe;;jpwd; 

kw;Wk; Rw;Wr;#oy; xUikg;ghL Mfpatw;iw miltNj nfhs;ifapd; 

,yf;fhFk;. 

(6) Fwpf;Nfhs;fs;

 1.  epy tsq;fspd; epiyNgwhd jd;ikia miltjw;F tpQ;Qhdk; kw;Wk; 

rhd;Wfspd; mbg;gilapy; gaDWjpkpf;fJk; xg;GuthdJkhd fhzpg; 

gad;ghl;bw;fhd jPHkhdk; Nkw;nfhs;sy; kw;Wk; Kfhikj;Jt 

eilKiwfis trjpnra;jy;; kw;Wk; czT ghJfhg;G> r%f-nghUshjhu 

Nkk;ghL> jhtuq;fs; kw;Wk; tpyq;fpdq;fspd; ey;tho;T> fhyepiy 

khw;wj;jpidj; jhq;Fk;jd;ik> cyfshtpa Rw;Wr;#oy; ed;ikfs; 

kw;Wk; fyhrhuq;fs; kw;Wk; ghuk;gupaj;ijg; ghJfhj;jy; Mfpatw;iw 

,yf;fhff; nfhz;l #ow;njhFjpr; Nritfis trjpnra;jy;.

 2.  fhzpg; gad;ghL njhlu;ghd cyfshtpa rkthaq;fSf;fhd Njrpa 

cWjpg;ghLfspYk; mj;Jld; cs;@u; kj;jpa];jk; kw;Wk;; 

Ngr;Rthu;j;ijfspYk; epy ts cw;gj;jpia mjpfupf;fTk;> epyk; 

juq;Fiwjiyf; Fiwf;fTk; Njitg;gLj;jg;gLk; vz;zf;fUf;fs; kw;Wk; 

cj;jpfis mwpKfg;gLj;jy;.

 3.  mwpT> juTj;jsq;fs;> epWtd Mw;wy;fs; kw;Wk; jpwd;fs;> cs;@u;;; 

kw;Wk; ru;tNjr xj;Jiog;Gfs; kw;Wk; $l;lhz;ikfs; Mfpatw;iw 

Vw;gLj;jy;; kw;Wk; ntw;wpfukhd nfhs;if mKyhf;fk; kw;Wk; mjd; 

tpisthd nraw;jpl;lq;fSf;fhf %Nyhghaq;fis toq;Fjy;.

(7)   Njrpaf; fhzpg; gad;ghl;Lf; nfhs;if - fUg;nghUs;fs; kw;Wk; nfhs;iff; 

$w;Wfs; 

  ,e;jf; nfhs;ifr; rl;lfj;jpy;;;; gjpndhU(11) fUg;nghUs;fSf;Fs; gjpNdO(17) 

nfhs;iff; $w;Wfs; cs;slq;Ffpd;wd. .

 fUg;nghUs;fs; 

1.  fhzpg; gad;ghl;L epu;thfk; kw;Wk; fhzpg; gad;ghl;L Kfhikj;Jtk;. 

2.  kf;fs; FbNaw;wk;> cl;fl;likg;G kw;Wk; efukakhf;fYf;fhd 

fhzpfs;

3. tptrhaj;jpw;fhd fhzpfs;

4. ifj;njhopYf;fhd fhzpfs;

5.  ,aw;if> fyhrhu kw;Wk; tuyhw;W ghuk;gupaj;Jld; njhlu;Gila 

fhzpfs;

6.  Rw;Wr;#oy; czu;jpwDs;s gFjpfs; kw;Wk; #ow;njhFjpfspd; 

ghJfhg;G kw;Wk; Kfhikj;Jtk; 

7. ePu; tsq;;fis Nkk;gLj;Jtjw;fhd fhzp Kfhikj;Jtk;.

8. ,aw;if mdu;j;jq;fs; kw;Wk; Mgj;Jfs; Vw;glf;$ba fhzpfs;

9.  epWtdj;jpwd;> ek;gfj;jd;ik kw;Wk; xUq;fpizg;ig Cf;Ftpj;jy;

10. epy tsj; jfty;fs;

11. fhzpg;; gad;ghl;by; r%fk; kw;Wk; rptpy; r%fj;jpd; gq;fspg;G

 nfhs;iff; $w;;Wfs; 

1.  fhzpg; gad;ghl;L epu;thfk; kw;Wk; fhzpg; gad;ghl;L Kfhikj;Jtk;. 

   Kiwaw;w fhzpg; gad;ghL> fhzpfisj; Jz;lhf;Fjy;> fhlopg;G> fhzp 

Mf;fpukpg;G> ePbj;Jepiyj;jpuhj kz; Kfhikj;Jt eltbf;iffs; 

Nghd;wtw;why; vOk; rthy;fs;> epyk; juq;Fiwjiy mjpfupj;J> 

ePz;lfhy kPsKbahj tpisTfis Vw;gLj;Jfpd;wd. vdNt> 

tpQ;QhduPjpahd fhzpg; gad;ghl;Lj; jpl;lkpliyf; fUj;jpw;nfhz;L 

ehl;bd; fhzpg; gad;ghl;L epu;thfk; kw;Wk; fhzpg; gad;ghl;L 

Kfhikj;Jtj; jPu;khdf; fl;likg;ig tYg;gLj;JtJ Kf;fpakhFk;. 

 nfhs;iff; $w;;W:

  1.1   epWtd kw;Wk; xOq;FgLj;Jk; fl;likg;ig nraw;gLj;Jtjd; %yk; 

rupahd kw;Wk; cfe;j fhzpg; gad;ghL> tpidj;jpwd;kpf;f fhzpg;; 

gupkhw;wk; kw;Wk; tpNtfkhd fhzp Kfhikj;Jtk; Mfpatw;iw 

cWjpg;gLj;jy;

 2.   kf;fs; FbNaw;wk;> cl;fl;likg;G kw;Wk; efukakhf;fYf;fhd 

fhzpfs;

   FbNaw;w tpupthf;fk; kw;Wk; kf;fs; njhif mjpfupg;G> fhuzkhf 

fhzpfs; kPjhd mOj;jk; njhlu;e;J mjpfupj;J tUtjhy;> tiuaWf;fg;gl;l 

epy tsj;ijg; ghJfhg;gjw;fhd nghUj;jkhd %Nyhghaq;;fs; 

Nkk;gLj;jg;gl Ntz;Lk;. kdpjf; FbNaw;wq;fs;> cl;fl;likg;G kw;Wk; 

efukakhf;fy; Mfpatw;wpd; jpl;lkply;; njhlu;ghd fhzpg; gad;ghl;L 

tyaf; Nfhl;ghLfis filg;gpbj;jyhdJ> fhzpg; gad;ghl;bd; 

tpidj;jpwd;> kjpg;Gf; $l;ly; kw;Wk; mjpypUe;J cUthf;fg;gLk; 

Nritfis epiyahf toq;Fjy; Mfpatw;iw trjpnra;fpd;wJ.

  nfhs;iff; $w;;W:

  2.1  efuq;fs; (ngUefuq;fs;);> Gwefu;g; gFjpfs; kw;Wk; ehl;bd; gpw 

gFjpfspd; jpl;lkpl;l kw;Wk; Kiwahd mgptpUj;jpia tya 

xOq;FgLj;jy; kw;Wk; Kiwg;gLj;jy; %yk; cWjp nra;jy;> ,J 

cfe;j ,iltplhj Nrit toq;fYf;Fk; tsg; gad;ghl;bw;Fk; 

toptFf;Fk;.

 3.  tptrhaj;jpw;fhd fhzpfs;;

   czTg; ghJfhg;igAk;> ehl;bd; xl;Lnkhj;j r%f-nghUshjhu 

mgptpUj;jpiaAk; cWjp nra;tjw;F epiyNgwhd tptrhaf; fhzpg;; 

gad;ghl;L mikg;nghd;W Kf;fpakhdJ. NkYk;> jw;NghJs;s tptrhaf; 

fhzp gad;ghl;by; tpidj;jpwdw;w Kfhikj;Jtk; kw;Wk; Fiwthd 

gad;gLj;jy; Mfpait tptrhaj;ijj; jtpu kw;iwa fhzpg; 

gad;ghLfSf;fhd rhj;jpaj;ijAk; ntspiaAk;; cUthf;Ffpd;wd.

  nfhs;iff; $w;;W:

  3.1  fhzpfis epahakhd Kiwapy; xJf;fPL nra;tjd; %yk; tptrha 

cw;gj;jpia mjpfupg;gjw;F tptrhaj;jpy; epiyNgwhd fhzp 

Kfhikj;Jtj;ij cWjp nra;Ak; mNjNtis> fhzp Jz;lhlg;gLjy;> 

epyk; juq;Fiwjy; kw;Wk; Kjd;ikahd tptrhaf; fhzpfis gpw 

gad;ghLfSf;F khw;Wjy; Mfpatw;iwf; Fiwj;jy;. 

 4.  ifj;njhopYf;fhd fhzpfs;

       ifj;njhopy; cw;gj;jp kw;Wk; NritfSf;F fhzpfis xJf;fPL 

nra;Ak;NghJ> khriljy;> tsq;fis jtwhfg; gad;gLj;Jjy; kw;Wk; 

jsj;jpy;/jsj;jpw;F ntspNa vjpu;kiwj; jhf;fq;fisf; Fiwg;gjw;fhf> 
Rw;Wr;#oy; nghUj;jk;> cl;fl;likg;G kw;Wk; tYrf;jp cs;spl;l r%f-

nghUshjhu kw;Wk; ngsjPf fhuzpfis fUj;jpw;nfhs;s Ntz;Lk;.

  nfhs;iff; $w;;W:

  4.1  rkr;rPu; nghUshjhu mgptpUj;jpia ,yf;fhff; nfhz;l jahupg;Gfs; 

kw;Wk; Nritfisj; Njhw;Wtpg;gjw;F fhzpg; gad;ghl;L tyak; 

kw;Wk; nghUj;jj;jpd; mbg;gilapyhd fhzpg; gad;ghl;L trjp 

Mfpatw;iwg; gad;gLj;jp Kiwahd ghJfhg;GfSld; njhopy;El;g 

uPjpahf tpidj;jpwd;kpf;f kw;Wk; #oy;-Nea tpUg;gj;Nju;Tfis 

Cf;Ftpj;jy; 

 5.   ,aw;if> fyhrhu kw;Wk; tuyhw;W ghuk;gupaj;Jld; njhlu;Gila 

fhzpfs;

   vjpu;fhy re;jjpapdUf;Fk; cyfpw;Fk; toq;Ftjw;fhf> ,yq;ifapd; 

,aw;if> tuyhw;W kw;Wk; fyhrhu ghuk;gupaj;ij ghJfhj;jy; kw;Wk; 

NgZjy; ,d;wpaikahjjhFk;. vdNt> fhzpg; gad;ghl;Lj; jpl;lq;fs; 

kw;Wk; Kiwfspy; njhlu;Gila jiuj;Njhw;wtikg;G kw;Wk; ,lQ;rhu;e;j 

gz;Gfs; ghJfhf;fg;gl Ntz;Lk;.

  nfhs;iff; $w;;W:

  5.1  gy;NtW jiuj;Njhw;wtikg;Gfspy; ehl;bd; czu;jpwd; tha;e;j 

fyhrhu kw;Wk; ,aw;ifg; ghuk;gupa ,lq;;fisg; ghJfhg;gjw;Fk; 

NgZtjw;Fk; Kfhikj;Jtj;jpw;Fk; nghUj;jkhd topKiwfis 

cUthf;fp NkYk; tYg;gLj;Jjy;.

 6.   Rw;Wr;#oy;-czu;jpwDs;s gFjpfs; kw;Wk; #ow;njhFjpfspd; 

ghJfhg;G kw;Wk; Kfhikj;Jtk;

   ,yq;ifapy; gy mfzpa capupfs; kw;Wk; Rw;Wr;#oy; czu;jpwDs;s 

#ow;njhFjpfs; milahsk; fhzg;gl;Ls;sd. capu;g;gy;tifikia 

ghJfhj;jy; kw;Wk; #ow;njhFjpfspd; epiyNgwhd jd;ikia 

cWjpg;gLj;Jjy; Mfpait ,e;j tsq;fspypUe;J nghUshjhu ed;ikfis 

tsk;ngwf;$bajhf gpupj;njLg;gijg;NghyNt Kf;fpakhdjhFk;. vdNt> 

,aw;if tsq;fspy; jq;fpAs;s r%fq;fSf;F gadspf;Fk; topKiwfis 

trjpnra;Ak; mNjNtis> kf;fspd; r%fg; nghUshjhu mgptpUj;jp 

kw;Wk; #ow;njhFjpfspd; ey;tho;T ,uz;Lk; cWjp nra;ag;gLfpd;wd.

  nfhs;iff; $w;;Wfs;:

  6.1  capu;g;gy;tifik epiwe;j kw;Wk;/my;yJ Rw;Wr;#oy; czu;jpwd; 

gFjpfspy; tpUk;gj;jfhj mZfy; kw;Wk; gad;ghLfisj; jLg;gjw;fhd 

topKiwfis tYg;gLj;Jjy;.

  6.2  epiyNgwhd tsg; gad;ghl;Lj; jpl;lq;fs; %yk; nghUshjhuuPjpahfg; 

gpujhdkhd tsq;fspd; tpQ;QhduPjpahd mfo;tha;T> NgZif kw;Wk; 

xOq;FgLj;jiy trjpnra;jy;. 

 7.   ePu; tsq;fis Nkk;gLj;Jtjw;fhd fhzp Kfhikj;Jtk; 

   fhzpg; gad;ghL ePu; tsq;fspd; gy mk;rq;fspy; Neubj; jhf;fj;ij 

Vw;gLj;Jfpd;wJ. vdNt> ePupd; juk;> msT kw;Wk; fpilf;fpd;w Neuk; kw;Wk; 

,ilntsp Mfpatw;wpd; mbg;gilapy; ePu; tsq;fspd; epiyNgwhd 

jd;ikiag; ghJfhf;f fhzpg; gad;ghL epu;tfpf;fg;gly; Ntz;Lk;. MfNt> 

ePu;tsq;fspd; tho;thjhuk; rk;ge;jkhf epy tsq;fis Kiwaw;w tifapy; 

gad;gLj;Jtijj; jLj;jyhdJ khriljy;> vjpu;fhy twl;rp my;yJ ePu; 

gw;whf;Fiwiaj; jtpu;j;J> jhtuq;fs; kw;Wk; tpyq;fpdq;fspd; capu;tho;T> 

Nkk;gl;l tho;f;ifj; juk; kw;Wk; epy tsj;jpd; tpidj;jpwd; kw;Wk; 

epiyNgwhd jd;ik Mfpatw;iw cWjp nra;Ak;>

 nfhs;iff; $w;Wfs;:

 7.1  cs;ehl;bYk; flNyhuj;jpYk; Nkw;gug;G kw;Wk; epyj;jb ePu; tsq;fisj; 

jf;fitg;gjw;fhf ,lxJf;fPLfs;> ePNue;J gpuNjrq;fs; kw;Wk; njhlu;Gila 

fhzp;fspd; gad;ghl;il epu;tfpf;Fk;> xOq;FgLj;Jk; nghwpKiwia cWjp 

nra;jy;. 

 7.2  midj;J fhzpg; gad;ghLfSk; fhzpg; gad;ghl;Lj; jPu;khdq;fSk;> ePupd; 

juk; kw;Wk; msT cs;spl;l ePu; tsq;fspd; ,aYik kw;Wk; jf;fitj;jy; 

kw;Wk; Kf;fpakhd ePNue;J gpuNjrq;fs;> ePNuhilfs; kw;Wk; Nkw;gug;G ePu; 

Nrkpg;Gf; fiufs;> <uepyq;fs;; kw;Wk; gpw Rw;Wr;#oy; czu;jpwDs;s 

gFjpfs; Mfpatw;iwf; fUj;jpw;nfhz;L Nkw;nfhs;sg;gLtij cWjpnra;jy;. 

 8. ,aw;if mdu;j;jq;fs; kw;Wk; Mgj;Jfs; Vw;glf;$ba fhzpfs;

   mdu;j;jq;fs; Vw;glf;$ba gFjpfspy; xOq;fw;w fhzpg; gad;ghLfs; 

mdu;j;j mghaj;ij mjpfupj;J> fhyepiy khw;wj;ij jhq;Fk; jd;ikiaf; 

Fiwf;fpd;wd. vdNt> mdu;j;j mghak; kw;Wk; fhyepiy khw;wk; Mfpait 

fhzpg; gad;ghl;L Kfhikj;Jtj;jpy; Kf;fpakhf ,Uf;f Ntz;Lk;.

  nfhs;iff; $w;;Wfs;:

  8.1  mdu;j;j mghaj;ijf; Fiwg;gJ njhlu;ghd fhzpg; gad;ghl;L jpl;lkply; 

jPu;khdq;fspy; fhyepiykhw;w jhq;Fk;jd;ikia Kf;fpag;gLj;jy;. 

  8.2  mdu;j;jq;fspd; r%fj; jhf;fq;fis Kfhik nra;Ak;NghJ nghUj;jkhd 

fhzpfspd; kW xJf;fPL kw;Wk; kPs;FbNaw;w topKiwfis cWjp nra;jy;.

 9. epWtdj;jpwd;> ,aYik kw;Wk; xUq;fpizg;ig Cf;Ftpj;jy;

    Muha;r;rp> mgptpUj;jp kw;Wk; gapw;rp tha;g;Gfs; ,y;yhik epy ts 

Kfhikj;Jt Kftu;fs; kw;Wk; me;je;jg; gzpahsu;fspd; cfe;j 

nraw;jpwd; kw;Wk; tpidj;jpwDf;F jilahf cs;sJ. fhzp epu;thfj;jpy; 

cs;@u; kw;Wk; cyfshtpa epGzj;Jt epWtdq;fSldhd xj;Jiog;G 

kw;Wk; $l;lhz;ik> mj;Jld; GJg;gpj;j njhopy;El;gk; kw;Wk; NghJkhd 

ts xJf;fPL Mfpait ,e;j rthy;fis rkhspg;gjw;F mtrpakhFk;.

 nfhs;iff; $w;;Wfs;:

 9.1  jw;Nghija kw;Wk; vjpu;fhyj; Njitfisg; G+u;j;jp nra;a fhzpg; 

gad;ghl;L Kfhikahsu;fs; kw;Wk; epWtdq;fspd; njhopy;El;g jpwd;> 

Gupjy; kw;Wk; njhopy;El;g jftikj;jy; Mfpatw;wpy; Vw;gLk; 

khw;wq;fSf;fhf Njrpa kw;Wk; ru;tNjr $l;lhz;ikfs; epWtg;gl;Ls;sd 

vd;gij cWjpg;gLj;jy;. 

 9.2  GJg;gpf;fg;gl;l jfty; gupkhw;wk; cl;gl Njrpa kw;Wk; gpuhe;jpa 

kl;lq;fspy; fhzpg; gad;ghl;L Kfhikj;Jtj; jpl;lq;fs; kw;Wk; 

njhlu ;Gila nray;ghLfis Kf;fpag;gLj;Jtjw;Fk; 

xUq;fpizg;gjw;Fkhd epWtd xUq;fpizg;G topKiwfis 

tYg;gLj;Jjy;.

 9.3  fhzpg; gad;ghl;L Kfhikj;Jtj;jpy; Muha;r;rp> Gj;jhf;f mbg;gilapyhd 

MNyhridfs; kw;Wk; gapw;rp tha;g;Gfis Cf;Ftpj;jy;. 

 10. epy tsj; jfty;fs;

    ,yq;ifapy; epy tsq;fs; kw;Wk; fhzpg;; gad;ghL/epyg;Nghu;it gw;wpa 
juTfSk; jfty;fSk; KOikaw;w> gutyhd> ntspg;gilj;jd;ikaw;w> 

gfpug;glhj juTfspd; #oiktpw;F mg;ghy; ,w;iwg;gLj;jg;gl;l kw;Wk; 

jug;gLj;jg;gl;l juT/jfty; khjpupfs; kw;Wk; mikg;Gfis Nehf;fpr; 

nry;y Ntz;Lk;. 

  nfhs;iff; $w;;W:

  10.1  epy ts Kfhikj;Jtj;jpw;F cjTtjw;F ehl;by; cs;s midj;Jf; 

fhzpfisAk; cs;slf;fpa xU gutyhf;fg;gl;l juTj;js 

nghwpKiwapy;> rupahd Neuj;jpy; ,w;iwg;gLj;;jy;fSld; epy 

tsq;fSf;fhd Njrpa mstpyhd ,lQ;rhu;e;j/Gtpapay; juT 

Kiwikia cUthf;fp nraw;gLj;jy;. 

 11. fhzpg;; gad;ghl;by; r%fk; kw;Wk; rptpy; r%fj;jpd; gq;fspg;G 

   cs;@u;kakhf;fg;gl;l kw;Wk; Ez; kl;lj;jpy; fhzpg; gad;ghl;by; 

jPu;khdk; Nkw;nfhs;tjpy; r%fKk; rptpy; r%fKk; Kjd;ikg; 

gq;fPLghl;lhsu;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;. nghUj;jkhd r%fg; gq;Nfw;G epy 

tsq;fspd; epiyNgwhd jd;ikiaAk; r%fj;ij ikakhff; nfhz;l 

ghuk;gupaj;ijAk; cWjp nra;Ak;.

  nfhs;iff; $w;Wfs;:

  11.1  epiyNgwhdnjhU jfty; ,iz cUthf;fk; kw;Wk; gfpu;T> 

tpopg;Gzu;T fl;bnaOg;Gjy;; kw;Wk; fye;jhNyhrid %yk; fhzpg; 

gad;ghl;Lj; jPu;khdk; Nkw;nfhs;tjpy; r%fj;jpd; gq;fspg;ig 

trjpnra;jy; kw;Wk; Nkk;gLj;Jjy;.

  11.2  nghUj;jkhd topKiwfs; %yk; fhzpg; gad;ghl;L Kfhikj;Jtj; 

jpl;lq;fs; kw;Wk; r%fj;jpd; kPjhd jPHkhdq;fspy; vOfpd;w 

Fiwfis eptu;j;jp nra;jy; kw;Wk; ,zf;fj;ij cWjpnra;jy;. 

(8) Njr paf; fhzpg; gad;ghl;Lf; nfhs;ifia eilKiwg;gLj;Jjy;

  nghJthf> fhzpg;; gad;ghL kw;Wk; fhzp Kfhikj;Jtj;jpd; tplag;gug;G gue;j 

kw;Wk; gy Jiwfis cs;slf;fpaJ. vdNt Njrpaf; fhzpg; gad;ghl;Lf; 

nfhs;ifia eilKiwg;gLj;Jtjw;F xU rpf;fyhd xUq;fpizg;G nghwpKiw 

Njitg;gLfpwJ> ,jpy; fhzp tplaj;jpw;F nghWg;ghd mikr;R> Vida epuy; 

mikr;Rfs; kw;Wk; rk;ge;jg;gl;l Kftu;fis <LgLj;Jk; mNjNtis 

jiyikj;Jtj;ij tfpf;fpwJ. Njrpaf; fhzpg; gad;ghl;Lf; nfhs;ifapy; 

toq;;fg;gl;Ls;s nfhs;iffspd; mbg;gilapy;> rk;ge;jg;gl;l epWtdq;fSf;F 

nghWg;Gfis toq;Ftjd; %yk; %Nyhghaq;fs; kw;Wk; nraw;ghLfs; 

jahupf;fg;gLk;. fhzpg;; gad;ghl;Lf; nfhs;if topfhl;lypd; mbg;gilapy;> 

nfhs;if ,yf;F kw;Wk; Fwpf;Nfhs;fis miltjw;fhf> fhzp tplaj;jpw;;;Fg; 

nghWg;ghd mikr;rpdhy;> fhzp cgNahff; nfhs;ifj; jpl;lkply; 

jpizf;fsj;jpw;F (LUPPD) topfhl;Ljy; toq;fg;gLk;. NkYk;> Njrpaf; fhzpg; 

gad;ghl;Lf; nfhs;ifia nraw;gLj;Jtjw;F> Vida mikr;Rf;fs;> Njrpa 

kw;Wk; cg Njrpa kl;l epWtdq;fs; kw;Wk; jdpahu; Jiw> mur rhu;gw;w 

epWtdq;fs;> rptpy; r%f mikg;Gfs;> r%f mbg;gilapyhd epWtdq;fs; 

kw;Wk; nghJkf;fs; cl;gl midj;J gq;fPLghl;lhsu;fisAk;> mtu;fspd; cjtp 

Njitg;gLk;NghJ xUq;fpizg;gjw;F fhzp tplaj;jpw;F nghWg;ghd mikr;R 

Njitahd eltbf;iffis Nkw;nfhs;Sk;. 
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