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நாட்டில பெட்்ரால் இல்ல, டீசல் இல்ல, 
்ேஸ் இல்ல  எண்டு யாராச்சும் இனி 
பசான்ா அவஙேள பிடிச்ச மரத்துல ேட்டி 
வவகேணும்....

உஙே ்ோெம் புரியுது, ெயபெட ்வண்டாம்,  
எல்லாத்வதையும் சிலர் ெதுககி அரசுககு 
முடிஞசவவரககும் பேட்ட பெயவர போண்டு 
வந்துட்டுது...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

90 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

20பக்்கங்கள் 1932 - 2022

தேசிய சுேந்திர 
முன்னணியின பாரா-
ளுமன்ற உறுப்பி்னர்-
களா்ன, மமாஹமட் 
முஸம்மில், நிமல் பிய-
திஸஸ மற்றும் காமினி 
வதேமபாட ஆகிதயா-
ரிடம் இழப்பீடு தகாரி, 

தமல் மாகாண முன்னாள் ஆளுநர் 
அசாத் சாலி ோககல் மசயே

எம்பிமார் மூவரிடம் இழப்பீடு க�ாரும்

�ல்வியமமச்சின் செயலாளர் செரிவிப்பு  �டடம் �டடமா� வழங� நடவடிகம�

இந்திய வம்சாவளி 
மலேயக ேமிழ் இேஙலக-
யர் சார்பா்ன அபிோலச 
ஆவண கடிேத்லே பாரே 
பிரேமர் நதரந்திர தமாடிககு 
ஒப்பலடப்பேற்காக ேமிழ் 
முற்தபாககு கூட்டணி, கூட்-
டணியின ேலேவர் 
மத்னா கதணசன 

மலையக தமிழரது
அபிைாலை ஆவணம்

 நாட்லட வந்ேலடந்ே 3,500 
மமற்றிக மோன எரிவாயுலவ 
கப்பலில் இருந்து ேலரயி்றககி 
விநிதயாகிககும் பணிகள் தநற்று 
இரணடாவது நாளாகவும் முன -
ம்னடுககப்பட்டது.   

தநற்ல்றய தி்னம் சுமார் ஒரு 
இேட்சம் சலமயல் எரிவாயு 
மகாள்கேனகள் விநி-
தயாகிகக நடவடிகலக 

மமலும் 7000 மமற். ம�ான் வருகிறது

கடந்ே ஆணடுககா்ன 
கல்விப் மபாதுத் ேராேரபத்திர 
சாோரண ேர பரீட்லசகள் திட்-
டமிட்டபடி தம மாேம் இடம் -
மபறும் எ்ன கல்வி அலமச்-
சின மசயோளர் தபராசிரியர் 
கபிே மபதரரா மேரிவித்ோர்.  

அரசாஙக ேகவல் திலணகக -
ளத்தில் நலடமபற்்ற ஊடகவியோளர் 
சந்திப்பிதேதய அவர் இத்ேகவலேத் 

குருணாகல் தபாே்னா 
லவத்தியசாலேயின லவத்தி -
யர் ஷாஃபி சிஹாப்தீனுககு 
மசலுத்ேப்பட தவணடிய 
மகாடுப்ப்னவுகள் கட்டம் 
கட்டமாகச் மசலுத்ேப்படும் 
எனறு உறுதியளிககப்பட்டது.   

 திட்டமிட்ட கருககலேப்பு-
கலள தமற்மகாணட-

ோகக குற்்றம் சுமத்தி அவர் லகது 

தோரனஸ மசல்வநாயகம்  

அபிவிருத்தி வரவு-மசேவுத் திட்டத்லே லகவிட்டு மகக -
ளுககு நிவாரணம் வழஙகும் வரவு - மசேவுத் திட்டமமானல்ற 
அரசாஙகம் முனலவகக தவணடுமம்ன முன்னாள் 
பிரேமர் ரணில் விககிரமசிஙக மேரிவித்ோர்.  

அபிவிருத்தி ‘பட்ஜட’ அலை   
நிவாரண ‘பட்ஜட்டே’ ்தலவ  

தோரனஸ மசல்வநாயகம்  

அரசாஙகம் அபிவிருத்தி மசயற்பாடுகலள நிறுத்தி நாட்டு 
மககளுககு நிவாரணம் வழஙகுவேற்கு முககியத்துவம் 
வழஙகதவணடுமம்ன சர்வ கட்சி மாநாட்டில் ேமிழ் தேசிய 
கூட்டலமப்பு எம். பி. எம். ஏ .சுமந்திரன மேரிவித்ோர்.  

அத்துடன அரசாஙகம் சர்வதேச நாணய நிதியத்திடம் 
மசல்லும்தபாது அரசின திட்ட வலரபு ஒனல்ற மகாணடு 
மசல்வது முககியமமனறும்  சுமந்திரன எம்.பி 
மேரிவித்ோர். அேற்காக ேமது 12 உறுப்பி்னர்கள் 

அபிவிருத்தி சையறபாடுகலை தவிர்த்து
மககளுககு நிவாரணஙகலை வழஙகவும்

தோரனஸ மசல்வநாயகம்  

நாட்டு மககளின நிலேலமகலள 
நன்றாக அறிந்துள்ள அரசாஙகமமன்ற 
வலகயில் எதிர்வரும் ேமிழ் - சிஙகள 
புதுவருடத்துககு முனபோக மகக-
ளுககு நிவாரணஙகலள வழஙகுவ-
ேற்கு நடவடிகலக எடுககப்படுமம்ன 
நிதியலமச்சர் பசில் ராஜபக ஷ மேரி-

வித்ோர்.   வரவு மசேவுத் திட்டத்தில் 
திருத்ேஙகலள தமற்மகாள்வேற்கும் 
நடவடிகலக எடுககப்படுமம்ன மேரி-
வித்ே அவர், வர்த்ேக அலமச்சர் பந்துே 
குணவர்ே்னவுடன கேந்துலரயாடி மக-
களுககு நிவாரணப் மபாதிகலள வழங-
குவது மோடர்பிலும் கவ்னம் 
மசலுத்ேப்படும் எனறும் 

தோரனஸ மசல்வநாயகம்   

சர்வ கட்சி மாநாட்டில் கட்சித் ேலேவர்-
களால் முனலவககப்பட்டுள்ள அல்னத்து 

தயாசல்னகலளயும் நலடமுல்றப்படுத்-
துவது மோடர்பில் கவ்னம் மசலுத்ேப்-
படுமமனறும் அந்ே தயாசல்னகலள 

ஆராயவேற்காக ஜ்னாதிபதி மசயேகத்-
தில் விதசட மசயற்திட்டமமானல்ற முன -

ம்னடுன்னவுள்ளோகவும் ஜ்னாதிபதி தகாட்-
டாபய ராஜபக ஷ மேரிவித்ோர்.   
நாட்டின ேற்தபாலேய மநருககடி 

சர்வகட்சி மாநாட்டு தீரமானஙகளை
நிளைப்வறை விபசட சசயறதிட்டம

சிறந� ஊட்கவியலாளர்்களுக்்கான விருது வழஙகும் விழாவில் சிலுமின பத்திரிம்கயின் ஊட்கவியலாளர்்கள் 05 
மபருக்கு 07 விருது்கள் வழங்கபபடடன. விருது மபற்ற சிலுமின பத்திரிம்கயின் சிமேஷட ஊட்கவியலாளர்்களான 
ஹர்்ா சு்க��ாச, சுமேக்்கா இளஙம்கான், நிஹால் பி அமபசிங்க, சுபாஷினி ஜயேட்ண, �ாேக்்க விக்கிேமசிங்க ஆகிமயார்  
சிலுமின பத்திரிம்கயின் பிே�ம ஆசிரியர் �ர்மன் விக்ேமேடனவுடன் ்கா்ணபபடுகின்றனர்.        படம்: சுமலாச்சன ்கமம்க  

சீனி, Gas விலையுயர்வின் எதிசராலி

மமாடியிடம்   
ம்கயளிக்்க 
ஒபபமடபபு   

அைாத் ைாலியின் மனுலவ   
நீதிமன்்றம் நிராகரிப்பு   

திடடேமிடடேபடி ்ம மாதம்
G.C.E (O/L) பரீடலைகள்

Dr.ஷாஃபியின் ைம்பை  
நிலுலவகள் வழஙகப்படும்

ஒரு இைடைம் லிற்்றா
Gas ்ேறறு விநி்யாகம்

‘பிளேன் ரீ’யின்   
விலை ரூ.60 ஆனது

03

ட�ொைரின் டெறுமதி
ரூ.300 ஆக உயர்வு
வர்த்தக வஙகிகளில ரூ.290 03

ோடடின் தற்பாலதய நிலைககு அலைவரு்ம சபாறுப்பு:

அமனத்து விடயங்களும் ்கவனத்தில் ம்காள்ளபபடும் − ஜனாதிபதி

சதாடேர்ந்தும் கைந்துலரயாடேலகலை
ேடேத்தி முன்்ைற்றகரமாை

சையறபாடுகலை முன்சைடுகக
அரைாஙகம் உறுதி எைவும்

்ஜைாதிபதி சதரிவிப்பு
06 06

06

06

விபரம் 02ஆம் பககத்தில

வேவு- மசலவுத் திடடத்தில் திருத்�ங்களுக்கும் தீர்மானம்

தமிழ் - சிஙகே புதுவரு�த்துக்கு முன்  
நொட்டு மக்களுக்கு பூரண நிவொரணம்  

சர்வ ்கடசி 
மாநாடடில் 

நிதி அமமச்சர் 
பசில் ோஜபக் ்   

சர்வ ்கடசி மாநாடடில் சுமநதிேன் எம்.பி ம�ரிவிபபு

இேஙலகயின மபாருளாோர 
அபிவிருத்திககு இந்திய அரசாங-
கம் வழஙகிய ஆேரவுககு பிரேமர் 
மஹிந்ே ராஜபக ஷ, இந்தியப் பிரே-
மர் நதரந்திர தமாடிககு நனறி மேரி-
வித்துள்ளார்.  

குறிப்பாக இேஙலகககு 

இைஙலகககாை இந்தியாவின்
மனிதாபிமாை உதவிகள்

பாே� பிே�மர் மமாடிக்கு பிே�மர் நன்றி ம�ரிவிபபு

சர்வ்கடசி மாநாடடில் 
ேணில் விக்கிேமசிங்க  



(ஷம்ஸ் பாஹிம்)  

ஆட்சியை தங்களி-
டம் ஒபபயடக்குமா-
றும் செய்து ்காண்பிபப-
தா்கவும் எதிரக்்கட்சித் 
தயைவர ெஜித் பிரேம-
தாஸ ரேற்று பாோளுமன் -
றத்தில் சதரிவித்தார.   

ப ா ே ா ளு மன் ற த் தி ல் 
விரெட உயேைாற்றிை அவர,   

சவளிோடு்களுடன் பல்ரவறு 
ஒபபநதங்கள் செய்ைபபடுகிறது.
அவற்றில் முன்னுரியம வழங்கப-
படரவண்டிை விடைங்கள் உள்்ள -
னவா?   

ோட்டுமக்்கள் வரியெயில் 
நிற்்காது எரிசபாருள் ர்கட்கின் -
றனர. ர்கஸ் ர்காருகின்றனர. 

பால்மா ர்கட்கின்ற-
னர. பை ய்கத்சதாழில்-
்கள் பாதிக்்கபபட்டுள்-
்ளன. மக்்கள் வாழும் 
உரியமயை வழங்க 
ரவண்டும்.   

இசெயபயில் முன் -
யவக்கும் ்கருத்துக்்கய்ள 
வரியெயில் நிற்கும் மக்்க -
ளுக்கு முன்யவக்குமாறு 

அயமசெர ர�ான்ஸ்டன் அவர்களி-
டம் ர்கட்டுக்ச்காள்கிரறன். 

இோ�தநதிே ச்காடுக்்கல் வாங-
்கல்்கள் அேொங்கத்திற்கும் அே-
ொங்கத்திற்கும் இயடயில் தான் 
ேயடசபறுகிறது அேொங்கத்திற்-
கும் எதிரக்்கட்சிக்கும் இயடயில் 
ஒபபநதம் செைய்பபடுவதில்யை 
என்றார.  

2 2022 மார்ச் 24 வியாழக்கிழமம24–03–2022

இலங்கை பத்திரி்கை ஸ்தாபனமும் பத்திரி்கை ஆசிரியர் சஙகைமும் 
இ்ைந்து நடத்திய ஊடகைவியலதாளர்கைளுககைதான விருது வழஙகும் 

விழதா நநற்று முன்தினம் ககைதாழும்பு ஹிலடன் ந�தாடடலில ந்டகபற்்றது. 
இவ்விருது வழஙகும் விழதாவில வதாழநதாள் சதா்்னயதாளர்கைளதாகை திருமதி 

புஷபதா ந�தாகவல, உபதாலி கபதான்நசககைதா, டி.பி. விககி�மசிஙகை, திருமதி சமன் 
சந்தி�நதாத் ஆகிநயதாருககு வழஙகைபபடடது.  

அந்நபதான்று, சிலுமின பத்திரி்கையின் சிந�ஷட ஊடகைவியலதாளர்கைளதான 
�ர்்தா சுகை்்தாச, சுந�ககைதா இளஙநகைதான், நி�தால பி அநபசிஙகை, 

சுபதாஷினி ஜய�டை, ்தா�ககை விககி�மசிஙகை மற்றும் கடய்லி நியூஸ 
பிரின்ஸ குைநசககை� ஆகிநயதாருககும் விருதுகைள் வழஙகைபபடடன.  

சி்றந்் ஊடகைவியலதாளர்கைளுககைதான 
விருது வழஙகும் விழதா; 2019 - 2020 

(ஷம்ஸ் பாஹிம்)  

 
ஆறு பேம்பயேைா்க 

வாழும் மயைை மக்்கய்ள 
்காணி்களில் இருநது சவளி-
ரைறுமாறு கூறி ரோட்டீஸ் 
அனுபபபபட்டுள்்ளது. இது 
மி்கப சபரிை அநிைாைம் 
என்று ஐ.ம.ெ பாோளுமன்ற உறுபபி-
னர வடிரவல் சுரேஷ் சதரிவித்தார. 
மயைை்க இய்ளஞர யுவதி்கய்ள 
ஆயுதரமநத ஊக்குவிக்்காதீர்கள் 
எனவும் அவர குறிபபிட்டார. ்காணி 
அபிவிருத்திக் ்கட்டய்ளச ெட்டத்தின் 
கீழான ஒழுஙகுவிதி்கள் மீதான விவா-
தத்தில் ரேற்று உயேைாற்றுய்கயி-
ரைரை அவர ரமற்்கண்டவாறு சதரி-
வித்தார. அவர ரமலும் ரபசுய்கயில்,   

சபருநரதாட்டக் ்காணி்களில் 

இருநது சவளிரைறுமாறு 
பை பிேரதெங்களில் ்கடி-
தங்கள் அனுபபபபட்-
டுள்்ளன. இவர்கள் பை 
பேம்பயே்க்ளா்க வாழ்கின்-
றனர. மயைை்க இய்ள-
ஞர்களும் ஆயுதம் ஏநத 
ரவண்டுமா. அேசும் ்கம்பனி-

்களும் அதற்கு முைற்சிக்கின்றனவா? 
இவவாறு ்கடிதம் அனுபப முடிைாது. 
இதயன வன்யமைா்க ்கண்டிக்கி-
ரறாம். அவர்களுக்கு   

புலி்களின் பிேசசியன, ர�விபி 
பிேசசியன இருநத ரபாது ோட்யட 
்காத்தவர்கள் மயைை்க மக்்கள். அவர-
்கள் இன்று வறுயமயில் வாழ்கின்-
றனர. இவர்களுக்்கா்க பை தடயவ 
ெயபயில் ரபசியும் எதுவும் ேடக்்க-
வில்யை என்றார.  

(ஷம்ஸ் பாஹிம்) 

  
்காலிமு்கத்திடலில் ஆரபபாட்டம் 

செய்தவர்கள் பிரேதப சபட்டிைால் 
சபாலிஸாயே தாக்கிைரபாது அதயன 
ரவடிக்ய்க பாரத்த சபாலிஸார ொவ-
்கசரெரி மடடுவிலில் தமது பிள்ய்ள-
்கய்ளக் ர்கட்டு ஆரபபாட்டம் செய்த 
தமிழ் தாய்மார்கய்ள ெபபாத்துக்்கால்-
்க்ளால் தாக்கிையமைானது இைங-
ய்கயில் தமிழர்களுக்கு ஒரு ெட்டம் 
சிங்க்ள மக்்களுக்கு ஒரு ெட்டம் என்-
பதயன ்காட்டுவதா்க தமிழ் ரதசிைக்-
கூட்டயமபபு எம்.பி.ைான எஸ்.ஸ்ரீத-
ேன் சதரிவித்தார.   

்காணி அபிவிருத்திக் ்கட்டய்ளச 
ெட்டத்தின் கீழான ஒழுஙகுவிதி்கள் 

மீதான விவாதத்தில் 
ரேற்று உயேைாற்றுய்கயி-
ரைரை அவர ரமற்்கண்ட-
வாறு சதரிவித்தார. அவர 
ரமலும் ரபசுய்கயில்,   

 பிேதமர மஹிநத 
ோ�பக்ஷ ொவ்கசரெரி 
மட்டுவில் பகுதியில் 
சபாரு்ளாதாே அபிவி-
ருத்தி நியைைத்யத 
திறக்்க வநதார. 2009 ஆண்டுவயே 
்காணாமல் ஆக்்கபபட்ட பல்ைாயிேக் 
்கணக்்காரனாரின் தாய்மார, தநயத-
மார, உறவு்கள் தங்க்ளது ்கவயை்கள். 
்கண்ணீயே சதரிவிபபதற்கு அநத 
இடத்துக்கு சென்றார்கள். அவர்கள் 
பஸ்ஸிரை சென்றரபாது அஙகு 

வருய்க தநத சபாலிஸார 
அவர்கய்ள பஸ்ஸிலி-
ருநது இறங்கவிடாது 
தடுத்தரதாடு இறஙகிைவர-
்கய்ளத்தாக்கியும் குண்டுக்-
்கட்டா்க தூக்கியும் மி்கக் 
ர்கவைமான முயறயில் 
ேடத்தியுள்்ளனர. தாய்-
மார்கள் அநத இடத்துக்கு 
சென்று தங்களுயடை ்கருத்-

துக்்கய்ள, அவைங்கய்ள முன்யவக்்க 
முைன்றரபாது சபாலிஸார இவவாறு 
ேடநது ச்காண்டது மி்கக்ர்கவைமான 
விடைம்.   

சபண்்கய்ள ஆண் சபாலிஸார 
சதாடரவா தூக்்கரவா முடியுமா? 
அவர்களின் ய்க ்கால்்கய்ளபபிடித்து 

இழுக்்க முடியுமா?ெபபாத்துக்்கால்-
்க்ளால் உயதக்்க முடியுமா? இதற்கு 
வீடிரைா ஆதாேங்கள் உண்டு.   

ஒரு வாேத்திற்கு முன்னர ச்காழும்-
பில் பிேதான எதிரக்்கட்சி பல்ைாயி-
ேக் ்கணக்்கான மக்்கய்ள அயழத்து 
வநது பாரிை ஆரபபாட்டத்யத முன்-
சனடுத்தது. அதில் ெவபசபட்டி்க-
ளுடன் வநது சபாலிஸார மீது அநத 
ெவபசபட்டி்கய்ள எரிநது தாக்கியு-
மிருநதனர. அபரபாது ரவடிக்ய்க 
பாரத்துக் ச்காண்டிருநத சபாலிஸார, 
தங்களின் பிள்ய்ள்கய்ள ரதடி வநத 
தாய்மார மீது மட்டும் மி்கக்ர்கவை-
மான முயறயில் ேடநதது ஒரு இன 
ரீதிைான ரவறுபாட்யட ்காட்டுகின்-
றது.   

மலையக மககலை காணிகளில்   
இருந்து வெளியயறுமாறு ய�ாட்டீஸ்   

சாெகசயசரியில் தாககியயார் வகாழும்பில் யெடிகலக

(ஷம்ஸ் பாஹிம்)  

சதஙகுொர உற்பத்தி்க-
ளுக்கு அதி்க ரதங்காய்்கள் 
ப ைன் ப டு த் த ப ப டு வ ர த 
சதஙகு வியைஉைரவுக்்கான 
்காேணம் எனவும் சதஙகு 
மூைம் அதி்க அநநிைச 
செைாவணி கியடத்து வருவதா்க-
வும் ோ�ாங்க அயமசெர அருநதி்க 
சபரணாநது சதரிவித்தார. வாய்மூை 
வியடக்்கா்க எழுபபபபட்ட ர்கள்-
விக்குப பதிைளித்த அயமசெர,  

600 மில்லிைன் சடாைர வருமா-
னம் சதஙகு ஏற்றுமதிைால் கியடக்-
கிறது. 2021 இல் 900 மில்லிைன் 

சடாைர வருமானம் கியடத்-
தது.  வருடாநதம் 2.8 பில்லி -
ைன் உற்பத்தி செய்ைபபடுகி-
றது. 1.8 பில்லிைன் சதஙகு 
நு்கரவுக்்கா்க பைன்படுத்தப-
படுகிறது.  

ஒரு பில்லிைன் சதஙகு 
ரதங்காய் எண்சணய் உற் -

பத்தி மற்றும் சதாழிற்துயற்களுக்கு 
பைன்படுத்தபபடுகிறது.  

சதஙகு மேம் சவட்டுவது தயட 
செய்ைபபட்டுள்்ளது. சதஙகு உற்பத் -
தியை ரமம்படுத்த பல்ரவறு திட்-
டங்கள் ரமற்ச்காள்்ளபபடுகிறது.
சதஙகு பயிரிட அதி்க ஆரவம் ஏற்-
பட்டு வருகிறது.  

வதங்கு விலை உயர்வுககான   
காரணம் அதிக பயனபாயே  

இராஜாங்க அமமச்்சர் அருந்தி்க பெர்்ாந்து   

வடிவவல் சுவேஷ் எம்.பி
 ஸ்ரீதேன் எம்.பி குற்றச்சாட்டு   

விெசாயிகளுககு யபாகத்திறகான 
பசலைகலை ெழங்க �ேெடிகலக

(ஷம்ஸ் பாஹிம்)  
 
எதிரவரும் ரபா்கத்-

தில் விவொயி்களுக்குத் 
ரதயவைான பெய்ள்கய்ள 
வழங்க ேடவடிக்ய்க எடுக்-
்கபபட்டுள்்ளது. ரெதனப 
பெய்ளரை அேொங்கம் வழங-
கும். இேொைனப பெய்ள 
ரதயவைானவர்களுக்கு அதயன 
சபற தயடகியடைாது என ோ�ாங்க 
அயமசெர ெசிநதிே ோ�பக் ஷ 
சதரிவித்தார. பெய்ள பிேசசியன 
சதாடரும் நியையில் அடுத்த ரபா்கத்-
தின் ரபாது பெய்ள வழங்கபபடுமா 
எனவும் ரெதனப பெய்ள மற்றும் 
இேொைனப பெய்ள இேண்யடயும் 
வழஙகுவீர்க்ளா? என புத்தி்க பதிேண 
எம்.பி யினால் எழுபபபபட்ட ர்கள்-
விக்குப பதிைளித்த அயமசெர,  

அேசின் ச்காள்ய்க 
ரெதனப பெய்ளரை. விவ-
ொயி்களுக்கு திேவப பெய்ள 
வழங்கவும் யேட்ரி�ன் 
பெய்ள வழங்கவும் இருக்கி-
ரறாம். ரதயவைான பெய்ள 
வழங்கபபட்டு வருகிறது. 
இேொைன பெய்ள இறக்கு-
மதிக்்கான தயட நீக்்கபபட்-

டுள்்ளது. 
முன்பிருநதது ரபான்று இேெைான 

பெய்ள இறக்குமதி செய்ைைாம். 
34 நிறுவனங்கள் இேொைன பெய்ள 
இறக்குமதி செய்கின்றன. அநத நிறு-
வனங்கய்ள அயழத்து ரபசிரனாம். 
16 ்கம்பனி்கர்ள வநதன. சவளி-
ோட்டு ெநயதயில் ்காணபபடும் 
வியை உைரவுடன் கூடுதல் வியைக்-
குப சபற்று இஙகு வழங்க முடிைாது 
என அறிவித்துள்்ளன. 

ஆட்சிலய தங்களிேம் ஒபபலேத்தால் 
வசய்து காண்பிபபதாக சஜித் யகாரல்  இேசாஜசாங்க அமைச்ர் ்சிந்திே ேசாஜபக் ஷ
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இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராமச்சந்திரகுருக்கள்
(்பாபு சர்மா)

‘அன்பும அறைனும உனடத�ாயின் 
இல்வாழக்னக ்பண்பும ்பயனும அது”.
என்கிறைது குறைள் தமாழி. இனறைமகன் 
இநயசுவின் வாழவு எடுததுக் காட்டும 
நினலப்பாடும இது�ான்.  

இங்கு என்ன நேர்ந்�ாலும ேன்றி 
கூறுவதில் ேன்மனதுனடநயாராய் வாழ 
அனழதது நிறகின்றைார் அவர். நமலும 
ஆண்டவர் என்நனாடுஎபத்பாழுதும 
இருக்கின்றைார் என்றை மன உணர்நவாடு 
வாழவியல் மாறறைங்கனளமன தியா-
னங்களில் உள்வாங்கியவாறு இத �வக்-
கால ்பயணங்கனள த�ாடருநவாம.  

கடவுளின் ஆறறைனலயும, அருனள-
யும �ாங்கியவர்களின் னக என்றும 
நமாநலாங்கிநய இருக்கும என்்ப-
�றகு இனறைமகன் இநயசுநவ சாட்-
சி.“என் குரலுக்கு தசவிசாயுங்கள் 
ோன் தசால்வன� தசய்யுங்கள்” என 
இனறைவன் கூறும வார்தன�கள் கீழப-
்படி�னலயும பின்்பறறு�னலயும எடுத-
துக்காட்டுகின்றைது. ோம எதிர் தகாள்ளும 
நவ�னனகள் மறறும சாத�ானின் 
நசா�னனக்கடடுக்களில் இருந்து விடு-
்படுவ�றகு இனறைவன் எமக்கு �ந்� 
அன்புக் கட்டனளகனளயும தேறிமுனறை-
கனளயும முழு மனந�ாடு கனடபபிடிப-
ந்பாம.  

“�னக்தகதிராக �ாநன பிளவு்ப-
டும எந்� அரசும ்பாழாய் ந்பாகும 
அவவாறு பிளவு்படும வீடும விழுந்து 
விடும.” என்றை இனறைவனுனடய வார்த-
ன�கள் ேமக்கு தசால்லும தசய்தி 
யாத�னில் ோம ேமமுனடய இனறை 
விசுவாசதன� கட்டிதயழுபபுவ�ன் 
மூலநம எந்�தவாரு மனி�னும ஆண்ட-
வரின் குரனலக் நகட்டு அவருக்கு ஏறறை 
வாழனவ வாழ முடியும என்்பன� வலி-
யுறுததி நிறகிறைது.  

இனறையாட்சி ேமமினடநய வந்துள்-
ளது என்்பன� ோமஇனறைவனுக்கு 
சாட்சி யமுள்ள வாழனவ வாழவ�னால் 
மட்டுநம கூறை முடியும.எனநவ எமது 
�னிப்பட்ட ்பண்புகனள அவரவர்களின் 
நினலகளிறநகற்ப இனறைவனுனடய 
அனழத�ல் வாழவியல் நகாலங்கனள 
அறிந்து இனறை ்பண்புள்ள இனறை கூட்ட-
மாக ோம வாழ வழிசனமபந்பாம.  

இந்ோட்களில் அன்னனயாம 
திருஅனவ ேமமினடநய எதிர்்பார்ப்பது, 
அனனவரும இனணந்து கூட்தடாருக்-
கிய தசயன்முனறைகளுக்கு எம அன்பு 
கரங்கனள நீட்டி அர்ப்பணம தசய்து 
வாழவந�..   

என்ன நேர்ந்தாலும் ேனறி கூறும் ம்னது    

அருட்சநகா.கி. றுந்பஷன் (CMF) ...

தவக்கால சிநதனை

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல218.63 228.43

யூர�ொ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல306.32 317.34

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல2.2727 2.3732

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல203.50 211.47

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல366.20 380.30

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல294.64 307.13

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல274.99 284.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல204.64 214.63

குறித�
வினல

குறித�
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 743.75

குவைத் டினொர் 923.04

ஓெொன் ரியொல் 728.35

கட�ொர் ரியொல் 76.55

சவூதி ரியொல் 74.75

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 76.34

நாணய
மாற்று

சுபஹ்  - 04.59
லுஹர்  - 12.19
அஸர்  - 03.31
மஃரிப்  - 06.21
இஷா  - 07.31
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தமிழக முகாமகளில் வாழும 
இலங்கயருககாக ரூ.80 ககாடி
திருச்சி எம்.கே. ஷாகுல் ஹமீது   

தமிழே முோம்ேளில் வாழும் இலங்ே 
தமிழரேளின் நலனுகோே 2021-,22-ம் நிதி-
யாண்டில் ரூ.80கோடி ஒதுககீடு செயயப்-
பட்டுள்ளது என பாராளுமன்்றத்தில் இது 
சதாடரபாே எழுப்பப்பட்ட கேளவிககு 
மத்திய இ்ைய்மச்ெர அஜய மிஸரா 
சதரிவித்தார   

இலங்ே உளநாட்டு கபாரின்கபாது ஏரா-
்ளமான தமிழரேள, இந்தியாவில் தஞெம் 
அ்டந்தனர. தமிழேம் முழுவதும் 108 
முோம்ேளில் இலங்ே தமிழரேள வசிக-
கின்்றனர. அவரேளின் நல்வாழ்வுகோே 

மத்திய, மாநில அரசுேள ொரபில் பல்கவறு 
திட்டஙேள செயல்படுத்தப்பட்டு வரு-
கின்்றன. தமிழே முோம்ேளில் வாழும் 
இலங்ே தமிழரேள சதாடரபாே பாரா-
ளுமன்்றத்தில் எழுப்பப்பட்ட கேளவிககு 
மத்திய இ்ைய்மச்ெர அஜய மிஸரா 
எழுத்துபூரவமாே பதில் அளித்தார. அதில் 
கூறியிருப்பதாவது:   

தமிழே முோம்ேளில் வாழும் இலங்ே 
தமிழரேளுகோே நிதியுதவி, மானிய 
வி்லயில் அரிசி, இலவெ உ்டேள, பாத்-
திரஙேள, ஈமச்ெடஙகு உதவி, அடிப்ப்ட 
வெதிேளுகோே மத்திய அரசு நிதி 
வழஙகி வருகி்றது.

இந்திய மததிய இனண அனமச்சர் அஜய் மிஸரா �கவல்   

புததாண்டு வ்ை வி்ல அதிகரிககாது - லிறகறா நிறுவனம அறிவிப்பு
சிஙே்ள – தமிழ் புத்தாண்டு முடியும் வ்ர 

லிறக்றா எரிவாயுவின் வி்ல்ய அதிேரிப்ப-
தில்்ல என லிறக்றா நிறுவனம் கநறறுமுன்-
தினம் (22) தீரமானித்துள்ளது.   

லிறக்றா எரிவாயு நிறுவனத்தில் கநறறு-
முன்தினம் இடம்சபற்ற ேலந்து்ரயாடலின் 
கபாகத இந்தத் தீரமானம் எடுகேப்பட்டுள-
்ளதுடன், இதன் மூலம் ெந்்தயில் நிலவும் 
எரிவாயு தட்டுப்பாடு எதிரவரும் ெனிககிழ-

்மயுடன் (26) முடிவுககு வரும் என அந்நிறு-
வனம் அறிவித்துள்ளது.   இந்த வாரம் இலங-
்ேககு வந்த எரிவாயுவுகோன பைத்்த 
இலங்ே மத்திய வஙகி திஙேட்கிழ்ம ( 
21) ்ேயளித்துள்ளது. இது பத்து மில்லியன் 
அசமரிகே சடாலரேளுககும் அதிேமாகும். 
அதன்படி 3500 சமறறிக சதான் எரிவாயு 
இ்றககும் பணி கநறறு முன்தினம் 
(22) ஆரம்பமானது.   

கண்டி திகன கலவரம:

சமபந்தப்பட்ட அனைவர் 
மீதும வழக்குகள் பதிவு

ேண்டி திேன பிரகதெத்-
தில் இடம்சபற்ற ேலவரம் 
சதாடரபில் எமது அ்மச்-
சினால் மு்்றயான 
விொர்ை கமறசோள-
்ளப்படவில்்ல, எனினும் 
ெம்பவத்துடன் சதாடர-
புபட்ட அ்னவருககு 
எதிராேவும் வழககு 
சதாடரப்பட்டுள்ளது என 
சபாதுமகேள பாதுோப்பு 
அ்மச்ெர ெரத் வீரகெேர சதரிவித்-
தார.   

பாராளுமன்்றத்தில் வாயமூல 
வி்டகோன கேளவி கநரத்தின்-
கபாது ஆளும் ேட்சி உறுப்பினர எம். 
முஸம்மில் கேட்ட கேளவிககு பதி-
லளிக்ேயிகலகய இவவாறு குறிப்-

பிட்டார. அவர சதாடரந்து 
பதிலளிக்ேயில்,   

2018 மாரச் 5ஆம் திேதி 
ேண்டி திேன பிரகதெத்-
தில் இடம்சபற்ற ேல-
வரம் சதாடரபில் எமது 
அ்மச்சினால் மு்்றயான 
விொர்ை கமறசோள-
்ளப்படவில்்ல, என்-
்றாலும் இந்தச் ெம்பவம் 
சதாடரபில் விொர்ை 

கமறசோண்டு ெந்கதே நபரே்்ள 
்ேது செயது, அவரே்்ள நீதிமன்-
்றத்தில் ஆஜரபடுத்தி அவரேளுககு 
எதிராே வழககு சதாடுகேப்பட்டுள-
்ளது. ேண்டி கமல் நீதிமன்்றத்தில் தற-
கபாதும் இந்த வழககு விொர்ை 
இடம்சபறறு வருகி்றது என்்றார.   

உலக நீர் தினம ஜனாதிபதி, பிைதமர் த்ல்ம     

அ்மச்சர் வாசுகதவ நாணயககாை ததரிவிப்பு   

அ்னவருககும் சுத்தமான நீ்ர வழங-
குவதறோே அரப்பணிப்புடன் செயறபடு-
வதாே "சுபீட்ெத்தின் கநாககு" சோள்ே 
பிரேடனத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
2025இல் நாட்டின் அ்னத்து மகேளுக-
கும் சுத்தமான குடிநீர குழாய வெதிே்்ள 
வழஙகுவகத, அரொஙேத்தின் கநாகேம்  
என பிரதமர மஹிந்த ராஜபக்ஷ சதரிவித்-
தார.

உலே நீர தின நிேழ்வு ஜனாதிபதி கோட்-
டாபய ராஜபக்ஷ மறறும் பிரதமர மஹிந்த 
ராஜபக்ஷ ஆகிகயாரின் த்ல்மயில் 
அலரி மாளி்ேயில் (22) ந்டசபற்றது. 
இதில் உ்ரயாறறும் கபாகத பிரதமர 
இவவாறு சதரிவித்தார.

இலங்ேயின் விொலமான ேடல்நீ்ர 
மறுசுழறசி செயயும் திட்டம், 
யாழ்ப்பாைக குடாநாட்்ட

அன்னவருக்கும் சுத்மதா்ன குடிநீர  
வழங்குவந் அரசதாங்்கததின நேதாக்்கம்   

  பிைதமர்  மஹிநத ைாஜபக்ஷ ததரிவிப்பு

 ்பண்டினக  காலங்களில் 

மககளுககு நிவாைணம வழஙக அைசு 
நடவடிக்க எடுப்பது அவசியம
--கலாரன்ஸ செல்வநாயேம்  

பண்டி்ேகோலஙே -
ளில் மகேளுககு நிவா-
ரைம் வழஙகுவதறகு 
அரொஙேம் உடனடி நட-
வடிக்ே எடுகேகவண்-
டுசமன முன்னாள 
ஜனாதிபதியும் சுதந்தி-
ரக ேட்சியின் த்லவ-
ருமான ்மத்திரிபால 
சிறிகென சதரிவித்தார.  

ேடந்த வருடஙேளில் நாட்டில் 
நிலவிய சோகரானா ்வரஸ 
சூழ்நி்ல ோரைமாே மகேள புதுவ-
ருடத்்த சோண்டாட முடியாமல் 
கபானது. இம்மு்்ற புதுவருடத்்த 
சோண்டாட மகேள சபரும் எதிர-
பாரப்புடன் உள்ளனர. எனினும் 

நாட்டில் நிலவும் சபாரு-
்ளாதார சநருகேடி ோர-
ைமாே இம்மு்்றயும் 
மகேளுககு அத்னக 
சோண்டாட முடியாத 
நி்லகய ோைப்படு-
கி்றது என சதரிவித்த 
அவர, மகேளுககு நிவா-
ரைஙே்்ள வழஙே 
அரொஙேம் வி்ரவான 
ந ட வ டி க ் ே ே ் ்ள 

கமறசோள்ளகவண்டும் என்றும் 
சதரிவித்தார. ஜனாதிபதி கோட்டா-
பய ராஜபக்ஷவின் த்ல்மயில் 
கநறறு ஜனாதிபதி மாளி்ேயில் 
ந்டசபற்ற ெரவேட்சி மாநாட்டில் 
ேருத்துத் சதரிவிககும் கபாகத 
முன்னாள ஜனாதிபதி 
எவவாறு சதரிவித்தார. 

்பாகிஸ�ான் ந�சிய தினதன� முன்னிட்டு தகாழுமபு 07ல் உள்ள ்பாகிஸ�ான் உயர்ஸ-
�ானிகர் அலுவலகததில் நேறறு (23) ந�சிய தினம தகாண்டாடப்பட்டது. இவ னவ்பவத-
தில் ்பாகிஸ�ான் உயர் ஸ�ானிகர் உமர் ்பாருக் புர்கி னக (எம) ்பாகிஸ�ானின் ந�சியக் 
தகாடினய ஏறறிய பின்னர் குழந்ன�களுடன் நகக் தவட்டி தகாண்டாடிய ந்பாது..
 (்படம:- த�ஹிவனள, கல்கிஸச விநசட நிரு்பர்)  

நாம அரசு்டனைனே இருக்கின�ாம   
எதிரணியில் இனைே மாடன்டாம  

ஷம்ஸ பாஹிம்   

அரொஙேத்துடகன தான் 
இருப்பதாேவும் ஒரு கபாதும் 
குப்்ப எதிரணியுடன் இ்ைய 
மாட்கடாசமனவும் அ்மச்ெர 
வாசுகதவ நாையகோர சதரித்-
தார.   

 ோணி அபிவிருத்திக 
ேட்ட்்ள ெட்டத்தின் கீழ் ஒழுங-
குவிதிே்்ள அனுமதிப்பது சதாடரபான 
விவாத்தில் உ்ரயாறறிய அவர,   

 இருவர அ்மச்சு பதவியில் இருந்து 

மாத்திரம் தான் நீகேப்பட்ட-
டுள்ளனர. ஆனால் நாம் அ்ன-
வரும் இன்னும் அரொஙேத்தி-
கலகய இருககிக்றாம். நாம் 
சுயாதீனமாே குழுவாே செயற-
பட கவண்டுமாே இருந்தால் 
அத்ன அரசிடம் கோருகவா-
சமன்றும் அவர குறிப்பிட்டார.   

 சதாடரந்து உ்ரயாறறிய 
அவர,   

 ெட்டத்துககு முரைாே விவாொயி-
ேள தமது ோணிே்்ள அடகு 
்வத்து பைம் சபறுகின்்றனர.

ஜனாதி்பதி சட்டத�ரணி டி.ஏ.பி. வீரதன (D.A.P. Weeratna) �னது புதிய ்பனடப்பான 
“குறறைவியல் ேனடமுனறை - 06 ஆம ்பாகதன� (“Criminal procedure-part 6”) நீதியரசர் 
பிரியந்� த்பர்னாண்நடாவிடம னகயளித�ந்பாது.....  

சீனி, Gas வினலயுயர்வின் எதிதராலி

ஏரா்ளமான உைவேஙேள 
ொதாரை கதநீரின் வி்ல்ய 
60 ரூபாவாே உயரத்தியுள்ளன.   

சீனி மறறும் எரிவாயு வி்ல 
உயரவால் இந்த வி்ல அதி-
ேரிப்பு ஏறபட்டுள்ளதாே 
உைவே உரி்மயா்ளரேள 
சதரிவித்துள்ளனர.    அண்்ம-
யில் 30 ரூபாவுககு கதநீர விற-
ப்னயான்ம குறிப்பிடத்தக-
ேது.   

உைவுப் சபாருட்ேளின் 
வி்ல உயரவால் உைவேங-
ேளுககு வரும் வாடிக்ே-
யா்ளரேளின் எண்ணிக்ே 
கு்்றந்துள்ளதாே உைவே உரி-
்மயா்ளரேள சதரிவிககின்்ற-
னர.   

அண்்மயில் ஒரு கோப்்ப 
பால் கதநீரின் வி்ல 100 
ரூபாவாே அதிேரிகேப்பட்டது. 

தடாலரின் தபறுமதி
ரூ.300 ஆக உயர்வு
வர்த�க வங்கிகளில் ரூ.290

நாட்டிலுள்ள வரத்தே வங-
கிேளில் கநற்்றய நாைய 
மாறறு விகிதத்தின் பிரோரம், 
சடாலருககு நிேரான இலங்ே 
ரூபாவின் சபறுமதி 285 ரூபா 
முதல் 290 ரூபா வ்ர அதிேரித்-
துள்ளது.   

இகதகவ்்ள, வஙகிேள அற்ற 
ஏ்னய நாைய மாறறு நி்ல-
யஙேளில் சடாலருககு நிேரான 
ரூபாவின் சபறுமதி 309 ரூபா 
வ்ர அதிேரித்துள்ள்ம குறிப்-
பிடத்தகேது.  

‘பிகேன் ரீ’ யின்   
வி்ல ரூ.60 ஆனது

 ்பனாமாவிலிருந்து மீள் ஏறறுமதிக்காக தகாண்டுவந்�

தகாழுமபு து்றமுகததில் 300 கிகலா 
தகாககய்ன் சுஙக அதிகாரிகோல் மீட்பு

சதன் அசமரிகோவின் பனாமா 
நாட்டிலிருந்து சபல்ஜியம் மறறும் 
ெவூதி அகரபியா ஊடாே சோழும்பு 
து்்றமுேத்துககு சோண்டு 
வந்து(18) மீண்டும் இந்தியாவுககு 
மீள ஏறறுமதி செயவதறோே தயார 
செயயப்பட்டிருந்த ெந்கதேத்துககிட-
மான 20 அடி நீ்ளமு்டய 04 சோள-
ேலன்ேள இலங்ே சுஙே து்்றமுே 
ேட்டுப்பாட்டு பிரிவு அதிோரிே்ளால் 
கநறறு கொத்னயிடப்பட்டது. 
இதன்கபாது  10 பயைப் ்பேளில் 
சபாதி செயயப்பட்டு பாரிய இரும்பு 
சபட்டிககுள ம்்றத்து ்வகேப்பட்-
டிருந்த சுமார 300 கிகலா சோகேயன்  
கபா்தப் சபாருள ேண்டுபிடிகேப்-
பட்டது.

ேழிவு இரும்புேள இருப்பதாே 

ேப்பலின் சபாருட்ேள பட்டியலில் 
குறிப்பிடப்பட்டிருந்த  இந்த சோள-
ேலன்ேளில்   ஒரு சோளேலனில் 
சோகேயன்  எனப்படும் கபா்தப் 

சபாருள ேண்டுபிடிகேப்பட்டுள-
்ளது.  இதன் ெந்்தப் சபறுமதி 6,000 
மில்லியன் ரூபாவாகுசமன 
ேைககிடப்பட்டுள்ளது. 



இராமரின் கதைதை ஆதிகவி 
வால்மீகியை முைலில் பாடினார். 
கமபயனா சில ஆயிரம ஆண்டு -

கள் சென்்ற பின்னர்ைான் ைனது இராமகா -
தைதைத் தீட்டினான்.   

’ஓதெ சபற்று உைர் பாற்கடல் உற்று 
ஒரு  

பூதெ முற்்றவும நக்குபு புக்சகன  
ஆதெ பற்றி அத்றைலுற்ய்றன் மற்று 

இக்  
காசுஇல் சகாற்்றத்து இராமன் கதை 

அயரா’ 
என கமபனின் அதவைடக்கப் பாயிரம 

மகாவிஷ்ணுவின் பாற்கடதல கண்முன் 
சகாண்டு வருகின்்றது.  

இருபத்துநான்காயிரம இரண்டு 
வரிக் கு்றட்பாக்களில் வால்மீகி 
எழுதிை காவிைத்தை, பன்னிரண்டா-
யிரம நான்கு வரி விருத்ைப்பாக்களில் 
வடிவதமத்ைான் கமபன். கமபன் 
உத்ைர காண்டத்தை எழுைவில்தல; 
ஒட்டக் கூத்ைரின் உத்ைர காண்டயம 
இராமாைணத்துடன் யெர்த்து தவக் -
கப்படுகி்றது.  

வடசமாழிக் கலாொரத்துடன் 
பி்றநை வால்மீகியின் இராமாை-
ணத்தை, கமபன் ைமிழ் மரபுகதை 
ஒட்டியை வடிவதமத்ைான்.  

வால்மீகி சொன்ன முக்கிை கருத்-
துக்கள், அடிப்படிகதை ைனது வடி -
வதமப்பில் இதணத்து அலஙக-
ரிக்கி்றார் கமபர். அவரது பதடப்பு 
வடசமாழி மூலத்தின் யநரடி சமாழி -
சபைர்ப்பு அல்ல, வால்மீகி வதரப-
டத்தில் ைனது அலஙகார மாளிதக -
தைக் கட்டி எழுப்பி உள்ைார். கமப 
இராமாைணத்தை ஒரு சமாழிசப -

ைர்ப்பு நூல் என்று அதடைாைப்படுத்ை 
முடிைாது. அதைத் ைழுவல் நூல் என்ய்ற 
வதகப்படுத்ை யவண்டும. வால்மீகி -
யின் பதடப்தபத் ைழுவி ைமிழில் கமபர் 
பதடத்திருக்கும நூல்.   

கமபராமாைணத்தின் கதை மட்டுயம 
வால்மீகியின் கதை; கைாபாத்திரஙகளும 
வால்மீகி உருவாக்கிைதவயை, ஆனால் 
கதைதை சவளிப்படுத்திை முத்ற, கைா -
பாத்திரஙகளின் பண்பு நலன்கள் கமப-
னது. வால்மீகி சொன்ன கதையில் ைமி -
ழுக்கான ைனது கடதம உணர்யவாடு, 
ைமிழின் ஆற்்றல், ைனது எழுத்துத் 
தி்றதம இவற்த்ற வால்மீகி பதடத்ை 
முக்கிை கருத்துகள், முக்கிை திருப்புமு-
தனகள் மற்றும முக்கிை ைகவல்கதைப் 
பைன்படுத்தி எழுதுகி்றார்.  

யமலும ைனது சொநைக் கற்பதன 
மற்றும அணிகள் யெர்த்து இலக்கிை 
வடிவத்தை சி்றப்பித்து காவிைத்திற்கும 
அலஙகாரம செய்கி்றார். கமபனின் கவி-
தைகள் கமபீரமானதவ.  

அயை ெமைம ைமிழின் இலக்கண கட் -
டதமப்புக்குள், அைன் அத்ைதன சி்றப்-

புகதையும ைாஙகி வரும வதகயில் 
கமபர் ைன் காப்பிைத்தை உருவாக்கி 
இருப்பது மிகவும சி்றப்பாகும. காப்-
பிைத்துக்குக் காவிைைர்ெணம இலக்-
கணம வகுத்திருக்கலாம. ஆனால் 
ைமிழின், ைமிழ்நாட்டின் இலக்கணங-
கதைப் பின்பற்றி ஒரு சமாழிசப-
ைர்ப்பு நூல் என்்ற யநாக்கில் நாம 
அணுக முடிைா விட்டாலும கூட ஓர் 
இலக்கிை பதடப்பின், குறிப்பாக 
செய்யுள் சமாழிசபைர்ப்பின் யபாது 
யமற்சகாள்ை யவண்டிை அதனத்து 
உத்திகள், பின்பற்்ற யவண்டிை 
அணுகுமுத்றகள் அதனத்தையும 
கமபர் எடுத்ைாண்டு இருப்பது இந -
நூலின் சி்றப்பாகும.  

வால்மீகி முற்றிலும ஒரு நாை-
கனின் காவிைமாக பதடத்திருப்-
பதை கமபன் ஒரு காவிைத்தின் 
நாைகனாகப் பதடத்திருக்கி்றான். 
கமபர் இராமதனத் திருமாலுக்கும 

யமலாக, முமமூர்த்திக்கும யமலாக 
ஆதியும, அநைமும இல்லாை ஒரு 
பரமசபாருைாகயவ காட்டுகின்்றார்.  

"மூலமும நடுவும ஈறும இல்லது ஓர் 
முமதமத்ைாை  

காலமும கணக்கும நீத்ைக் காரணன்; 
தகவில் ஏநதிச்  

சூலமும, திகிரிெஙகும, கரகமும 
து்றநது, சைால்தல  

ஆலமும, மலரும சவள்ளி சபாறுப் -
பும விட்டு அயைாத்தி வநைான்”  

கமபர் முமமூர்த்திகளுக்கும மூலமாக 
பரமசபாருயை, இராமன் என்று கூறு-
கின்்றார். ஆனால், சைாடக்கம முைல் 
வால்மீகி இராமதர ஒரு மனிைனாகயவ 
கருதுகி்றார், ஆனால் மனிைர்களில் 
உைர்நை மனிைன் என புருய�ாத்ைமன் – 
புரு� உத்ைமன் என்கி்றார்.  

இைனால், கமபரது சபாறுப்பு மிகவும 
சபரிைாகி விட்டது. அநைப் சபாறுப்பின் 
காரணமாக பாத்திரஙகளின் பண்பியல 
இைல்பாகக் காணப்படும குத்றகதை 
எல்லாம கதைநது இராமன் பண்பு-
களின் சகாள்கலமாக, நித்றவாகக் 

சகாடுக்கும சபரிை பணியில் நிறுத்ைப் -
பட்டு விட்டார். முைல் நூலாகிை வால் -
மீகிதைத் ைழுவி, அைற்குள் இருக்கும 
ைகவல்கதைக் கூட்டியும குத்றத்தும, 
மாற்றியும, மறுத்தும இராமதனச் சி்றநை 
பண்புகளுக்சகல்லாம உத்றவிடமாகக் 
காட்டுகின்்றார்.  

கமபர் ைனிைாக இலக்கணத்தைப் 
பதடக்கவில்தல என்்றாலும காப்பிைப் 
யபாக்கில் ைமிழ்க் கவிதையிைல் குறித்ை 
ைமது யகாட்பாட்டுப் பார்தவதைச் 
சி்றப்பாகப் பதிவு செய்கின்்றார். குறிப்-
பாக கவிதைக் யகாட்பாடுகதை ஒயர 
பாடலில் அடுக்கி யகாைாவரி நதியைாடு 
ஒப்பிடுவது யபால் விரித்துதரத்ை கமப -
ரின் பாடல் ஒன்த்றப் பார்ப்யபாம.   

யகாைாவரி நதி குறித்ை கமபனின் 
அநைப் பாடல் இரட்டு்ற சமாழிைல் 
என்்ற அணி இலக்கிை உத்தியைாடு 
பதடக்கப்பட்டுள்ைது. அப்பாடல் பின் -
வருமாறு;  

”அணிஆய், ஆன்்ற சபாருள் ைநது, 
புலத்திற்று ஆகி  

வி அகத் துத்றகள் ைாஙகி,  
ஐநதிதண சநறி அைாவி, ெவி உ்றத் 

சைளிநது, ைண்சணன்று  

ஒழுக்கமும ைழுவி, ொன்ய்றார் 
கவி எனக் கிடநை யகாைா  

வரியிதன வீரர் கண்டார்.”  
அைாவது அணிநைம, ஆழ்நை 

சபாருட்சி்றப்பு, அகப்சபாருள் 
துத்றகள், ஐநதிதண வருணதன 
முைலிைன அதமநது சைளிவும 
குளிர்நை ஒழுக்கமும உதடைைாக 
விைஙகுவயை பாட்டு என்கி்றார்.  

யமற்சொன்ன கவிதைக் யகாட்பா-
டுகதைத் ைமமகத்யை அடக்கியுள்ை 
கவிதைகயை ொன்ய்றார் கவி என்-
கி்றார். அயைாத்தி நகரின் அகழிக -
தைப் பற்றிக் குறிப்பிடும இடத்தில், 
(சபான்விதல மகளிர் மனமஎனக் 
கீழ்யபாய், புன்கவி எனத் சைளி -
வின்றி, அகழி சைளிவின்றிக் குழம -
பிக் கிடக்கி்றது எப்படி என்்றால் புன்-
கவிகதைப் யபாயல என்கி்றார்.   

இத்ைகு இலக்கணஙகளுக்குப் 
சபாருநதிவராை கவிதைகதை அவர் 
புன்கவி என்கி்றார். இப்படி கமபரும 

சி்றநை பாட்டு எப்படி இருக்க யவண்டும 
என்பதை விைக்கியுள்ைார்.  

அநை வதகயில் ைமிழ் இலக்கணத்தை 
மட்டுமன்றி ைமிழர் கலாொர , பண்பாட் -
டுக் கூறுகள் அதனத்தையும பின்பற்றி 
ைமிழ் இராமாைணத்தை வடசமாழியின் 
சுவடுகள் நீக்கி ைமிழ் மண்ணுக்கு ஏற்்ற -

வாறு பதடத்திருக்கி்றார் கமபர். இலக் -
கண முத்றயில் காட்சிகளும கூட ைமிழ் 
பண்பாட்டுக்கு எற்ப கமபரால் மாற்்றப்-
பட்டு உள்ைன.   

ைெரைன்  பிள்தைப்  யபற்றிற்காக 
யவள்வி, ைெரைனின்  யவள்வியில்  
பாைெத்தை சபற்்றது, ைெரைன்  அரசி -
ைர்  மூவர்க்கும ைாகத்தில் சபற்்ற  பண் -
டத்தை பகிர்நது சகாடுப்பது, விசு -
வாமித்திரர்  ைாகம, ைாடதக வைம , 
அகலிதக, மிதிதலக் காட்சி, வில்லின்  
வரலாறு, இராமனுக்கு இைவரசு 
பட்டம, மகுடம  சூட்டலின் முன், 
பரைன்  முடிசூடுைல், காட்டுக்குப்  பு்றப் -
பட்ட காட்சி, காட்டிற்குச்  செல்லும  
முன் நிகழ்வு, ைெரைன்  ொபம , ைெரைன்  
மரணம, குகனின்  ெநதிப்பு, ைெரைனின்  
இறுதிக்  கடன் , சூர்ப்பணதக, ெடாயு, 
அனுமனின்  அறிமுகம , அனுமன்  

இலஙதகக்கு இட்ட தீ, வீடணன்  
அதடக்கலம, சுக்ரீவனுக்கும , வாலிக் -
கும  அதடைாைம  காட்டுவது, சீதையின் 
அணிகள்  , மராமரம வீழ்த்ைல், சுக்ரீ -
வன்  வரலாறு பைவி 
ஆகிைதவ உட்பட 
அறுபத்து ஐநது 
இடஙகளில்  வால்மீ-
கியிலிருநது கமபர்  
மாறுபட்டு இருப்-
பதைக் காணலாம 
என்பது அறிஞர்கள் , 
ொன்ய்றார்கள்  கூற்்றா-
கும.
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க�ொவிட் 19 க�ொற்றின் விளை 
வொ� நொட்டில் த�ொற்்றம் 
கெற்றுளை கெொருைொ�ொர 

கநருக�டி க�ொடர்பிலொன சர்வ�ட்சி மொநொடு ஜனொ-
திெதி த�ொட்டொெய ரொஜெக்ஷ �ளலளமயில் ஜனொ-
திெதி கசயல�த்தில் தநற்று நளடகெற்்றது. இம்-
மொநொட்டில் ஸ்ரீ லங�ொ கெொதுஜன கெரமுன, ஸ்ரீ 
லங�ொ சு�ந்திரக �ட்சி, ஐககிய த�சியக �ட்சி, �மிழ் 
த�சியக கூட்டளமப்பு உளளிட்ட ெல அரசியல் �ட்சி-
�ள �லந்து க�ொணடன.

க�ொவிட் 19 க�ொற்றின் விளைவொ� நொட்டில் 
த�ொற்்றம் கெற்றுளை கெொருைொ�ொர சவொலின் 
கநருக�டி�ள குறித்து  ஜனொதிெதி இம்மொநொட்டின் 
தெொது எடுத்துளரத்�ொர். அத�தநரம் இம்மொநொட்டில் 
�லந்து க�ொணட அரசியல் �ட்சி�ளும் இப்கெொரு -
ைொ�ொர கநருக�டியிலிருந்து மீட்சி கெறுவ�ற்�ொன 
�ருத்து�ளையும் தயொசளன�ளையும் முன்ளவத்-
�ன.

உணளமயில் இது ஆக�பூர்வமொன வரதவற்-
�த்�க� மொநொடொ�தவ அளமந்திருந்��ொ� அரசி-
யல் �ட்சி�ளின் பிரதிநிதி�ள க�ரிவித்துளைனர். 
க�ொவிட் 19 க�ொற்று த�ொற்றுவித்துளை கெொரு -
ைொ�ொர கநருக�டியொனது ஒரு கெொதுப்பிரச்சிளன-
யொ�தவ விைஙகிக க�ொணடிருககின்்றது. நொட்டில் 
எல்லொ மக�ளுதம இந்கநருக�டிககு மு�ம் க�ொடுத் -
துளைனர். இது �னிதய ஒரு �ட்சியினதரொ அல்லது 
ஒரு பிரவினதரொ எதிர்க�ொளளும் கநருக�டி அல்ல. 

அ�ன் �ொரணத்தினொல் �ட்சி அரசியல் தெ�ங� -
ளுககு அப்ெொல் எல்தலொரும் ஒன்றுெட்டு இந்கந-
ருக�டிககுத் தீர்வு த�டுவது அவசியம். இவவொ்றொன 
பிரச்சிளன�ளுககு அரசியல் �ட்சி அடிப்ெளடயில் 
பிரிந்து நின்று தீர்வு த�ட முடியொது. 

இந்� நிளலயில்�ொன் இந்� மொநொடு ஏற்ெொடு 
கசயயப்ெட்டிருந்�து. இருந்� தெொதிலும் �ற்தெொ-
ள�ய எதிர்க�ட்சித் �ளலவர் �ளலளமயிலொன அர -
சியல் �ட்சி உளளிட்ட ஓரிரு �ட்சி�ள இம்மொநொட்டில் 
�லந்து க�ொளவள�ப் பு்றக�ணித்�ன. அ�ொவது 
ஆளும் �ட்சியின் தவளலத்திட்டங�ளை எதிர்ப்ெத� 
எதிர்க�ட்சி என்்ற ெொரம்ெொரிய க�ொளள�ெடி இம்மொ -
நொட்ளடயும் இக�ட்சி�ள பு்றக�ணித்�ன.   

முழுநொட்டு மக�ளும் மு�ம் க�ொடுத்துளை இப்-
கெொருைொ�ொர கநருக�டிளய �னித்து நின்த்றொ 
பிரிந்து நின்த்றொ �ணித்து கவற்றி க�ொளை 
முடியொது. எல்லொத் �ரப்பினரும் ஒன்றுெட்டு கசயற் -
ெட தவணடும். மக�ள மீது உணளமயொன ெற்றுக 
க�ொணட �ட்சியினர் இவவொறு�ொன் கசயற்ெடுவர். 

அந்� அடிப்ெளடயில்�ொன் நொடு எதிர்க�ொண-
டுளை இந்கநருக�டிளய �ணித்து கவற்றி க�ொளை 
முன்கனடுக�ப்ெடும் நடவடிகள��ளின் ஓரங�-
மொன இச்சர்வ�ட்சி மொநொட்டில் �மிழ் த�சியக �ட்-
டளமப்பும் ெஙகுெற்றியது. இ�ன் ஊடொ� இக�ட்சி 
�மது முன்மொதிரிளய நொட்டுககு கவளிப்ெடுத்தியுள-
ைது. ஆனொல் அவவொ்றொன முன்மொதிரிளய கவளிப்-
ெடுத்� எதிர்�ட்சி �ளலவர் �ளலளமயிலொன �ட்சி 
உளளிட்ட ஒரு சில �ட்சி�ள �வறி விட்டன. ஆனொல் 
இக�ட்சியினரின் தநொக�ங�ளை மக�ள அறியொ�-
வர்�ள அல்லர். 

மக�ள எதிர்க�ொணடுளை இந்கநருக�டியிலி-
ருந்து நொட்ளடயும் மக�ளையும் ெொது�ொத்து மீட்-
கடடுக� முன்கனடுக�ப்ெட்டுளை ஆக�பூர்வமொன 
நடவடிகள��ளுககு ெங�ளிப்ெள� விடுத்து, இந்-
கநருக�டி நீடிக� வழிவகுககும் வள�யில் கசயற்-
ெடுவது எவவி�த்திலும் ஏற்றுக க�ொளை முடியொது 
என்ெத� மக�ளின் �ருத்�ொகும். 

ஜனநொய� நொகடொன்றில் அரசொங�த்திற்கு 
தெொன்று எதிர்க�ட்சிககும் நொட்டின் மீதும் மக�ள 
மீதும் கெொறுப்புக�ள இருக�தவ கசயகின்்றன. 
இந்� நிளலயில் சர்வ�ட்சி மொநொட்ளட ெகிஷ�ரிப்ெ-
�ன் மூலம் மக�ள மு�ம் க�ொடுத்துளை கெொருைொ-
�ொர கநருக�டி நீங�ப் தெொவதில்ளல. ஒன்றுெட்டு 
கசயற்ெடுவ�ன் ஊடொ� நொடும் மக�ளும் ஆக�-
பூர்வமொன பிரதிெலன்�ளை அளடந்து க�ொளை 
வொயப்பு கிளடககும். இள� விடுத்து நொட்டு மக�-
ளின் நலன்�ளை முன்னிளலப்ெடுத்தி ஏற்ெொடு 
கசயயப்ெட்ட இச்சர்வ�ட்சி மொநொட்டில் ெஙத�ற்�ொ-
மல் பு்றக�ணிப்ெ�ன் ஊடொ� இப்பிரச்சிளன நீடிக� 
தவணடும் என அக�ட்சியினர் விரும்புவ�ொ�தவ 
க�ரிகின்்றது. 

என்ன�ொன் �ட்சி ரீதியிலொன அரசியல் தவறுெொடு -
�ள இருந்�ொலும் கெொதுப் பிரச்சிளனயொ� விைங-
கும் இப்கெொருைொ�ொர கநருக�டிளய �ணித்து 
கவற்றி க�ொளை அளனத்துத் �ரப்பினரும் ஒன்-
றுெட்டு கசயற்ெட தவணடும். இது அற்ெ அரசியல் 
இலொெம் த�டக கூடிய விவ�ொரம் அல்ல. 

ஆ�தவ �ற்தெொது நொடு எதிர்க�ொணடுளை கெொரு-
ைொ�ொர கநருக�டியின் உணளமத்�ன்ளமளய 
சரியொ�ப் புரிந்து க�ொணடு நொட்ளடயும் மக�ளை-
யும் அந்கநருக�டியிலிருந்து மீட்கடடுப்ெ�ற்கு அர-
சொங�த்தினொல் முன்கனடுக�ப்ெடும் தவளலத்திட்-
டங�ளுககு ெங�ளிப்பும் ஒத்துளைப்பும் நல்�ப்ெட 
தவணடும். அரசொங�த்தின் தவளலத்திட்டங�ள 
அளனத்ள�யும் எதிர்ப்ெ�ல்ல எதிர்க�ட்சி. எதிர்க-
�ட்சிககும் மக�ள க�ொடர்பில் கெொறுப்பும் �டளம -
�ளும் உளைன என்ெள� உணர்ந்து கசயலொற்்ற 
தவணடும். மக�ளின் எதிர்ெொர்ப்பும் அதுதவயொகும்.

35, டி. ஆர். விஜயவர்�ன மொவத்ள�, க�ொழும்பு- - 10

�ெொல் கெட்டி இலக�ம் : 834
க�ொளலதெசி இலக�ம் : 2429429, 2429272, 2429279

கெகஸ் : 2429270, 2429329, விைம்ெர மு�ொளமயொைர் : 2429321

குறள் தரும் சிநதனை

ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ஷஃெொன் பிள்ற 20
பிலவ வருடம்  ெஙகுனி மொ�ம் 10ம் நொள        வியொைககிைளம

4 2022 மொர்ச் 24 வியொைககிைளம24–03–2022

நாட்டின் ப�ாருளாதார பநருக்கடியை 
தணிக்க உதவும் சர்வ்கட்சி மாநாடு

அகத்தில் அன்தபயும இரக்கத்தையும சுரக்கச் செய்ைாை 
கண்கள் முகத்தில் உள்ைதவயபால் யைான்றுவதைத்
ைவிர, யவறு எநைப்பைனும இல்லாைதவகைாகும.

உைதெொல் மு�த்க�வன் கசயயும் அைவினொல்
�ணதணொட்டம் இல்லொ� �ண

க�ொர�ொனொ �ட்டுப்ொடு�ள் அனனத்தும்
இந்தியொவில் இம்்ொத இறுதியில் நீக�ம்

வடக்ொழியின் சுவடு�ள் நீககி   
தமிழ் ்ண்ணுககு ஏற்றவொறு   
இ�ொ்ொயணம் தந்தவன் �ம்்ன்

இநதிைாவில் சகாயரானா பரவ-
லால் மத்திை அரசு வழிகாட்ட-
லில் இருநை கட்டுப்பாடுகள் 

அதனத்தும மார்ச் 31 இல் முடிவுக்கு 
வருகின்்றன. அைன் பி்றகு கட்டுப்பாடு-
கள் நீடிக்கப்படாது என மத்திை அரசு 
கூறியுள்ைது. இைன் மூலம 2 ஆண்டுக -
ளுக்கு பி்றகு சகாயரானா கட்டுப்பாடுகள் 
முழுவதுமாக முடிவுக்கு வநதுள்ைன.

இநதிைாவில் சகாயரானா 3 அதல-
கைாக சபாதுமக்கதை ைாக்கியுள்ைது. 
இதில் 5 இலட்ெத்துக்கும அதிகமானர் -
கள் பலிைாகி உள்ை நிதலயில் யகாடிக்க -
ணக்கான மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ைனர்.

யமலும இநதிைா முழுவதும 
சகாயரானா பரவலால் ஊரடஙகு அமு-
லாகிைது. இதில் ஏராைமான மக்கள் 
சபாருைாைாரத்தை இழநது கஷ்டப்பட்-
டனர். ைற்யபாது சகாயரானா பரவல் 
குத்றநது வருவைால் மக்கள் சமல்ல 
சமல்ல இைல்பு வாழ்க்தகக்குத் திருமபி 
வருகின்்றனர்.

இநநிதலயில்ைான் சகாயரானா கட் -
டுப்பாடுகதை முழுதமைாக ரத்து செய் -
வைாக மத்திை அரசு அறிவித்துள்ைது. 
இதுசைாடர்பாக அதனத்து மாநில 
ைதலதமச் செைலாைர்களுக்கும, 
மத்திை உள்துத்ற செைலர் அஜய் பல்லா 
கடிைம எழுதியுள்ைார். அநைக் கடிைத்தில் 
கடிைத்தில் கூ்றப்பட்டுள்ை முக்கிை அம-
ெஙகள் வருமாறு:

"சகாயரானாதவ கட்டுப்படுத்ை 
2020 மார்ச் 24 இல் யைசிை யபரிடர் 
யமலாண்தம ஆதணைத்தின் (என்.
டி.எம.ஏ) வழிகாட்டுைலின் யபரில் 
மத்திை உள்துத்ற ொர்பில் யபரிடர் 
யமலாண்தம ெட்டம 2005 இன் கீழ் 
உத்ைரவுகளும, வழிகாட்டுைல்களும 
வழஙகப்பட்டன. யமலும சகாயரானா 
சைாடர்பாக 2022 சபப்ரவரி 25 இல் 

மத்திை உள்துத்ற அதமச்ெகம பி்றப்-
பித்ை உத்ைரவுகள் மார்ச் 31 இல் முடி -
வுக்கு வருகின்்றன. 

பாதிப்பு ைற்யபாது குத்றநதுள்ைைால் 
இதை நீடிக்க விருமபவில்தல. இருப்-

பினும யைெத்தின் நலதன கருத்தில் 
சகாண்டு முகக்கவெம, ெமூக இதட-
சவளிதை பின்பற்றுைல், தககதை 
ெனிதடெரால் அடிக்கடி சுத்ைம 
செய்ைல் உள்ளிட்டவற்த்ற சபாது-

மக்கள் பின்பற்்ற யவண்டும. யமலும 
சகாயரானா பாதிப்பு அதிகரித்ைால் 
மாநில அரசு ைடுப்பு நடவடிக்தககதை 
எடுத்து சகாள்ைலாம.

இவவாறு அநைக் கடிைத்தில் கூ்றப்பட்-
டுள்ைது.

யமலும, இநதிைாவில் ைற்யபாது 
23,913 யபர் மட்டுயம சிகிச்தெயில் 
உள்ைர். தினெரி யநாய் உறுதி செய்யும 
ெைவீைம 0.28 ஆக குத்றநதுள்ைது. 
ைற்யபாது வதர 181.56 யகாடி யடாஸ் 
ைடுப்பூசி செலுத்ைப்பட்டுள்ைது. இது 
மத்திை, மாநில அரசுகளின் ஒருஙகி -
தணநை முைற்சிக்கான சவற்றி என 
அவர் குறிப்பிட்டுள்ைார்.

இநை அறிவிப்பின் மூலம மத்திை 
அரசின் சகாயரானா வழிக்காட்டுைல் 
விதிமுத்றகள் முழுவதுமாக முடிவுக்கு 
வநதுள்ைன. இநதிைாவில் 2020 மார்ச் 
மாைத்தில் சகாயரானா பாதிப்பு சைாடங -
கிைது. அன்று முைல் மத்திை உள்துத்ற 
அதமச்ெர் வழிக்காட்டு சநறிமுத்ற -
கதை வழஙகி வநைது. சுமார் 2 ஆண் -
டுகள் ஆன நிதலயில் மத்திை அரசு 
அைதன தகவிடுவைாக அறிவித்துள்ைது 
குறிப்பிடத்ைக்கது.

்கலாநிதி

சந்திரி�ொ சுப்ரமணயன்...?  
அவுஸ்திரரலிைா

இரு வருட காலத்துக்குப் பின்னர்
மக்களுக்கு நிமமதி அளித்்த அறிவிப்பு!



க�ொவிட் க�ொற்று நிலைலை �ொரண-
ைொ� �ற்்பொது இைஙல� கபொருளொ-
�ொர ரீதியொ� கபரும் பின்னலைலைச் 
சந்தித்துளளது. அவைொறொ்ன நிலை-
லையில் நொட்டில் ைக�ளுககு சலுல�-
�லள ைழஙகி முன்்னொககி பயணிப்-
ப�ற்கு எடுக� ்ைண்டிய முடிவு�ள, 
இதுைலர அரசொங�ம் ்ைற்க�ொண்ை 
்ைலைத்திட்ைங�ள, �ற்்பொது 
கசயற்படுத்�ப்படும் அபிவிருத்தித் 
திட்ைங�ளின கைற்றி, முன்்னொககி 
பயணிககும் ் பொது எடுக� ் ைண்டிய 
நைைடிகல��ள க�ொைரபொ� அலைச்-
சர சட்ைத்�ரணி நொைல் ரொஜபக்ஷ 
எைககு ்பட்டி அளித்�ொர.  

"ஸ்ரீைங�ொ கபொதுஜ்ன கபரமு்ன 
எனபது பொரிய அரசியல் சகதியொ-
கும் இந்�ச் சகதிலய நொம் பொது�ொக� 
்ைண்டும். யொரொைது கைொட்டு 
க�ொளல� எைது �ட்சியில் இல்லை 
எனறு கூறுைொர�ளொ்னொல் அது சரி. 
ஏக்னனறொல் இரண்டு �ட்சி�ளும் 

இரண்டு க�ொளல��ளொல் உருைொ -
கியுளள்ன. ஆ்னொல் கபொதுைொ்ன 
க�ொளல�ககு நொம் அல்னைரும் 
இணங� ்ைண்டும். 13 ஆைது அர -
சியல் அலைப்பு திருத்�ம் ்ைண்டும் 
எனறு கூறியைர�ள ைற்றும் திருத்�ம் 
்ைண்ைொம் எனறு கூறியைர�ளும் 
ஒ்ர கூட்ைணியில் இருககிறொர-
�ள. எைது கூட்ைணிலய எடுத்துக 
க�ொண்ைொலும் அவைொறு�ொன. கூட்-
ைணியில் கபொது ஒருலைப்பொட் -
டின கபயரில் நொம் இலணந்துள -
்ளொம். ஆ்னொல் அரசியல் �ட்சி�ளின 
க�ொளல��ள ்ைறு ஆகும். இந்� 
கபொதுைொ்ன ஒருலைப்பொட்டில் நொம் 
இலணந்து முன்்னொககி கசல்ைது-
�ொன கசயய ்ைண்டியது" எனறும் 
அலைச்சர நொைல் ரொஜபக ஷ க�ரி-
வித்�ொர.

"சரை�ட்சி ைொநொடு ஒனலறக 
கூட்டி கபொது நிரைொ� �ட்ைலைப்-
லபப்புககு நொம் கசல்ைைொம் 
எனறொல் அரசு ்சலை�ள க�ொைர-
பொ�, கபொருளொ�ொர மு�ொலைத்து -
ைம் க�ொைரபொ�, ்�சிய பொது�ொப்பு 
க�ொைரபொ�, அரசியைலைப்பு 
க�ொைரபொ� முடிவு�லள ்ைற்-

க�ொளள முடியும் எனறொல் சரை�ட்சி 
ைொநொடு கைற்றி அலையும்" எ்னவும் 
அைர குறிப்பிட்ைொர. 

்�ளவி: மூனறு �சொப்� �ொைைொ� 
நலைகபற்று ைந்� யுத்�த்ல� நிலற-
வுககு க�ொண்டு ைந்து இந்நொட்லை 
அபிவிருத்திப் பொல�யில் இட்டுச் 
கசனற அனலறய ஜ்னொதிபதி 
ைஹிந்� ரொஜபக்ஷவின �ொை்ை இந்-
நொட்டின கபொற்�ொைம் எ்னக கூறு -
ைொர�ள. அவைொறொ்ன �ொைத்ல� 
மீண்டும் உருைொக� �ற்்பொல�ய 
நிலைலையில் இைஙல�ககு எவை -
ளவு �ொைம் எடுககும்?  

பதில்: பை �ொைங�ளில் பைவி� -
ைொ்ன முடிவு�லள எடுத்துளளொர�ள. 
அல்னத்து அரசொங�ங�ளும் நல்ைது 
க�ட்ைது எ்ன முடிவு�லள எடுத்-

துளள்ன. கூட்டி்யொ குலறத்்�ொ 
ஏ்�ொ ஒரு ைல�யில் அபிவிருத்தி 
்யொசல்ன முலற�லள கசயல்படுத்-
தியுளளொர�ள. ைகிந்� ரொஜபக்ஷவின 
�ொைத்தில் மி�வும் விலரைொ� அபி-
விருத்தி ்நொககி எைது நொடு பய -
ணித்�து. அைரின 50 ைருைத்துககும் 
அதி�ைொ்ன அரசியல் அனுபைம், 
சரை்�ச க�ொைரபு ைற்றும் முடிவு -

�லள எடுககும் திறலை அக�ொைப் 
பகுதியில் ் ை�ைொ� நொட்லை அபிவி-
ருத்தி பொல�யில் இட்டுச் கசல்ை உ�-
வியது. ஆ்னொல் இனறு நிலைலை 
முற்றிலும் ைொறுபட்ைது. சரை்�ச 
சைொல்�ளுைன ஜ்னொதிபதி ்�ொட்-
ைொபய ரொஜபக்ஷ முன்்னொககி பய -
ணிக� ்ைண்டியுளளது. அ�்னொல் 
முடிவு�ள எடுப்பது ைற்றும் அ�ல்ன 
கசயல்படுத்துைதில் பின்னலைவு-
�ள �ொணப்படுகினற்ன. சிை முடி-
வு�ள எடுககும் ்பொது சரை்�ச 
நிலைலயயும் �ருத்தில் க�ொளள 
்ைண்டியுளளது.  

இனலறய �ொைத்துககு முனக்ன-
டுக� ்ைண்டிய நல்ை முடிலை்ய 
ஜ்னொதிபதி ்�ொட்ைொபய ரொஜபக்ஷ 
எடுத்துளளொர. சிைருககு அது சரியொ� 
இருககும். சிைருககு �ைறொ� இருக-
கும். ்�சிய கபொருளொ�ொரத்ல� 
ைலுப்படுத்துை�ற்�ொ்ன திட்ைத்ல� 
இவைொறு முனக்னடுத்துச் கசனறொல் 
எைது நொடு மீண்டும் �னனிலறை-
லையும்.   

்�ளவி: இளம் அரசியல்ைொதியொ� 
முன்்னொககிச் கசல்லும் �ங�ளது 
பயணத்தில் எதிர�ொை எதிரபொரப்பு-
�ள எலை?  

பதில்: எம் அல்னைரி்னதும் அரசி-
யல் முடிவு கசயயப்படுைது அடுத்� 
நொனகு ைருைங�ளும் எப்படி இந்� 

அரச கபொறிமுலறலய க�ொண்டு 
கசல்கின்றொம் எனற விையத்தி-
ைொகும். அது எ்னககு ைொத்திரம் 
கபொதுைொ்ன விையம் அல்ை. எதிரக-
�ட்சியில் உளள இளம் அரசியல்-
ைொதி�ளுககும் அது கபொதுைொ்னது. 
எதிரக �ட்சியிலுளள ஹரீன கபர-
்னொண்்ைொ, ஹரஷ்ன ரொஜ�ருண, 
�விந்� ஜயைர�்ன, சொ�ை ரத்நொ-

யக� ்பொனறு எைது பக�த்தில் 
உளள அரசியல்ைொதி�ளொ�ட்டும், 
முன்னொள ஜ்னொதிபதி லைத்திரிபொை 
சிறி்ச்னவின ை�்னொ�ட்டும்... இந்� 
அல்னத்து இலளஞர�ளி்னதும் அர -
சியல் முடிவு கசயயப்படுைது எதிர-
ைரும் நொனகு ைருைங�ளில் எைது 
நொடு எங்� கசல்கிறது எனற விை -
யத்தின ்பரிைொகும். நொம் பிரிந்து 
்ைறொகி பரம்பலர அரசியல் முலற-
�ளி்னொல் முன்்னொககி கசல்ை 
முயற்சி கசய�ொல் இந்நொட்டு ைக�ள 
எம்லை நிரொ�ரிப்பொர�ள. அ�்னொல் 
இந்� இலளஞர�ள கசயய ்ைண்டி-
யது நவீ்ன ்�லை�ளுககு அலைய 
எைது அரசியல் முலற�லள ைொற்றிக 
க�ொளை�ொகும்.   

�ற்்பொது எதிரக�ட்சியில் ஜ்னொ -
திபதி ்ைட்பொளர�ள அ்ந�ைொ -
்்னொர இருககினறொர�ள. இந்� நொடு 
வீழ்ச்சி அலைந்�ொல் எதிரக �ட்சி-
யி்னருககும் அரசியல் எதிர�ொைம் 
இல்லை, எைககும் இல்லை எனப-
ல�ப் புரிந்து க�ொளள ்ைண்டும். 
ஏக்னனறொல் ைக�ள விரட்டி விடு-
ைொர�ள. இந்� அல்னைரு்ை அ�ற்-
குப் கபொறுப்பு கூற ்ைண்டும்.

அந்� ை�ொ இலசக�லைஞனின 99 ைது 
பிறந்� தி்னம் இனறொகும் (24.03.1923).   

பதி்்னொரொம் நூற்றொண்டில் கசௌரொஷ்டிர 
ைக�ள க�ன்ன�த்தில் �ஞசம் புகுந்�்னர. �மிழ்-
நொட்டில் அைர�ள  

�ஙகிய 45 ஊர�ளில் ைதுலர மி� முககிய-
ைொ்ன இைம். அவைொறு ைதுலரயில் �ஞசம் 
க�ொண்ை பரம்பலரயில் ைந்�ைர�ொன ரி.எம்.
கசௌந்�ரரொஜன. இைர�ளில் கபரும்பொைொ-
்்னொர�ள கநசவுத் க�ொழில் கசயது ைந்�-
்னர. ைதுலர க�ற்கு கபருைொள ்�ொயிலில் 
பு்ரொகி�ம் கசய� லைதீ�ர�ொன கசௌந்�ரரொ-
ஜனின �ந்ல� மீ்னொட்சி அயயங�ொர. ரி.எம்.
எஸ்ஸின �ொயொர கபயர ்ைங�ைம்ைொள.
இைர�ளின பரம்பலர கபயர 'க�ொஹுலுைொ'. 
க�ொஹுலுைொ மீ்னொட்சி அயயங�ொர கசௌந்�ர-
ரொஜன. இ�ன சுருக�்ை ரி.எம்.எஸ்.   

மீ்னொட்சி அயயங�ொருககு குைக�யைம் ைது-
லரக�ரு்� உளள அழ�ர ்�ொயிலின மூைைர 
�ளளழ�ர. அழ�ர ்�ொயில் உற்சைமூரத்தியின 
கபயர கசௌந்�ரரொஜப் கபருைொள. எ்ன்ை 
�ன இரண்ைொைது ை�னுககு கசௌந்�ரரொஜொ 
எ்னப்கபயரிட்ைொர. 1943 ஆம் ஆண்டு கசௌந்-
�ரரொஜன �்னது 20 ைது ையதில் பளளிப்ப-
டிப்லப முடித்�ொர. கசௌந்�ரரொஜனுககு 08 
ையதிருககும் ்பொது �மிழ�த்தின மு�ற்்பசும் 
பைைொ்ன(1931 )  

'�ொளி�ொஸ்' கைளியொகியது. ைக�ள அல்ன-
ைரும் அதிசயத்துைன சினிைொலை ைர்ைற்-
�த் க�ொைஙகிய �ொைம். நொளலைவில் �மிழ் 
சினிைொ முன்்னறி ்ைலையில் நொை�ைொ� 
நடித்து ைந்� புரொணங�லள திலரப்பைைொ� 
உருைொககி ைக�லள ைகிழ்வித்�்னர. அந்்ந-
ரத்தில் எம்.்�.தியொ�ரொஜ பொ�ை�ர, எஸ்.
ஜி.கிட்ைப்பொ, பி.யு.சின்னப்பொ, ்�.பி.சுந்�-
ரொம்பொள, என.எஸ்.கிருஷ்ணன ்பொனற �லை-
ஞர�ள �ைது ஆளுலைலய திலரயில் கசலுத்-
திய �ொைம்.

இைர�ளின பொைல்�லள சிறுையதிலிருந்்� 
ரசித்� ரி.எம்.எஸ். �ொனும் ஓர பொை�ரொ� மிளிர 
்ைண்டும் எ்ன உறுதி எடுத்�ொர.குறிப்பொ� 
எம்.்�.தியொ�ரொஜ பொ�ை�லர �்னது ைொ்ன-
சீ�குருைொ� ைனிதில் இருத்திக க�ொண்ைொர. 
இைர�ளின பொைல்�லள ை்ன்னம் கசயது 
வீட்டுத்திண்லண, நண்பர�ளின இல்ைத் 
திருைணவிழொ, ஆையங�ள, கபொதுஇைங�-
ளில் பொடி்னொர. இைரது அருலையொ்ன குரல் 
ைளத்ல� அல்னைரும் பொரொட்டி்னொர�ள. �ன 
ை�னுககு நல்ை சஙகீ� ஞொ்னம் இருப்பல� 
நனகு உளைொஙகிய மீ்னொட்சி அயயங�ொர, 
அப்்பொது ைதுலரயில் பிரபை சஙகீ� வித்துைொ-
்னொ� இருந்� சொரங�பொணி பொ�ை�ரிைம் சங-
கீ�ம் �ற்� ரி.எம்.எஸ்லஸை அனுப்பி்னொர. சிை 
கீரத்�ல்ன�ளுைன முடிந்� ைலர இலச நுணுக-

�ங�லள நனகு �ற்றுக க�ொண்ைொர அைர. ஒரு 
சையம் �ச்்சரிக�ொ� ைதுலர ைந்� தியொ�ரொஜொ 
பொ�ை�ரிை்ை அைர பொடிய சிை பொைல்�-
லளப் பொடிக �ொட்டி பொ�ை�ரின பொரொட்லை-
யும் கபற்றொர. 

"உ்னககு நல்ை எதிர�ொைம் பிர�ொசைொ� 
இருககு" எ்ன அப்்பொது ைொழ்த்திய பொ�ை-
�ரின ைொககு பின்னொளில் பலித்�து. ரி.எம்.
எஸ்ஸின இலச ைொழ்கல� பிர�ொசைொ�்ை 
கஜொலித்�து. பின்னர சஙகீ� சொம்ரொட் �ொலரக-
குடி ரொஜொைணி அயயங�ொரிைம் 12 ைரணங�ள, 
48 கீரத்�ல்ன�ள ைட்டு்ை �ற்றொர ரி.எம்.எஸ். 
அப்்பொது சிை நொை�ங�ளிலும்,திலரப்பைங-
�ளிலும் நடித்து பு�ழ் கபற்ற நடி�ர நரசிம்ை 
பொரதி கசௌந்�ரரொஜனுககு நண்பரொ்னொர.இருை-
ருககும் ஓர அபூரை ஒற்றுலையுண்டு.இருைரின 
பிறந்� தி்னமும், ைருைமும், ைொ�மும், ந�ரமும் 
ஒன்ற (24.03.1923).

"ரொ்� நீ எனல்ன விட்டு ஓைொ்�டி" எனற 
�விஞர பூமிபொை��ொஸின ைரி�ளுககு இலச-
யலைப்பொளர எஸ்.எம்.சுப்லபயொ நொயுடுவின 
இலசயில் மு�னமுலறயொ� சினிைொவில் 
கசௌந்�ரரொஜன பொடி அறிமு�ைொ்னொர. இப்ப-
ைம் 1950 இல் கைளிைந்�து. இ்� ஆண்டு 
கைளியொ்ன எம்.ஜி.ஆர நடித்� 'ைந்திரி குைொரி' 
பைத்தில் பொடும் ைொயப்பு அைருககுக கிலைத்-
�து. "அன்னம் இட்ை வீட்டி்ை �ன்னக்�ொல் 
சொத்�்ை எண்ணம் க�ொண்ை" எனற பொை்ை 
அது. இைஙல� ைொக்னொலி மூைம் மு�ல் 
முலறயொ� �ன குரலை �ொ்்ன ்�ட்ைொர ரி.எம்.
எஸ். இப்பொைலை ரசித்து பொரொட்டி ைட்ைக�-
ளப்பு ந�ரிலிருந்து ஓர ரசி�ரிைமிருந்து ைந்� 
மு�ற் பொரொட்டு �டி�ம் கசௌந்�ரரொஜல்ன 
கநகிழ்ச்சியுறச் கசய�து.

'ைலளயொபதி'பைத்தில் நடி�ர முத்துககிருஷ்-

ணனுக�ொ� "குலுஙகிடும் பூவிகைல்-
ைொம்" எனற பொைலை பொடி்னொர. பொைல் 
பிரைொ�ைொ� ்பசப்பட்ைது.1954 இல் 
ைக�ள திை�ம், நடி�ர திை�ம் மு�லும் 
�லைசியுைொ� நடித்� 'கூண்டுககிளியில்' 
சிைொஜிக�ொ� "க�ொஞசும் கிளியொ்ன 
கபண்லண கூண்டுககிளியொய" எனற 
பொைலைப் பொடி �மிழ்த்திலரலய அதிர 
லைத்�ொர ரி.எம்.எஸ்.

அ�ன பின இ்� ஆண்டில் கைளியொ்ன 
சிைொஜி �்ணசனின 'தூககுத்தூககியில்' 
சிைொஜிக�ொ� அல்னத்து பொைல்�லளயும் 
இை்ர பொடி சிைொஜியின ஆஸ்�ொ்ன பின-
்னணிப் பொை�ரொ� பை ஆண்டு�ள இலச-
யுைகில் ைைம் ைந்�ொர. ரி.எம்.எஸ்ஸின 
குரலில் ைசப்பட்ை ைக�ள திை�ம் �ொன 
நடித்� 'ைலைக�ளளன' (1954)பைத்தின 
ைொயிைொ� "எத்�ல்னக �ொைம் �ொன ஏைொற்-
றுைொர இந்� நொட்டி்ை" எனற பொைலை 
இைருககு ைழஙகி்னொர. �மிழ்த்திலரலய 
நீண்ை ைருைங�ளொ� �ம்ைசப்படுத்தி-
யிருந்� இரு திை�ங�ளுககும் இைரின 
குரல் கபொருந்தியிருந்�து. 

கசௌந்�ரரொஜனின இனிலை நிலறந்� 
சொரீரத்தில் அலைந்� பொைல்�ளுக�ொ�்ை 
நிலறய பைங�ள கைற்றிலயச் சந்தித்�்ன. கஜய-
சங�ர, சிைகுைொர, -ரஜினி�ொந்த் ்பொன்றொர�-
ளுககு திலரயில் பின்னணிப் பொைல் மு�லில் 
ைழஙகியைர இை்ர. சிைொஜி, எம்.ஜி.ஆர , 
எஸ்.எஸ்.ஆர,கஜமினி�்ணசன, எம்.என.நம்-
பியொர, ஆர.முத்துரொைன, சிைகுைொர ,ஏ.வி.எம் 
ரொஜன, ரவிச்சந்திரன, எஸ்.ஏ.அ்சொ�ன, ரஜினி-
�ொந்த், �ைைஹொசன, நொ்�ஷ், சத்யரொஜ், விஜ-
ய�ொந்த், ஸ்ரீநொத், சங�ர ்பொனற நடி�ர�ளுக-
கும் பின்னணி பொடியுளளொர கசௌந்�ரரொஜன. 
திலரக�ல�யின �னலைலயயும், நொய�னின 
சூழ்நிலையும் நனறொ� உளைொஙகிக க�ொண்டு 
உணரச்சியுைன பொடும் திறலை கசௌந்�ரரொஜ-
னுக்� உரிய �னிைகிலை.  

திலரயி்ை ��ொநொய�ய�ர�ள நடிககும் 
முன்்ன பொைல் பதிவின ்பொது கசௌந்�ரரொ-
ஜன நடித்து பொடி விடுைொர. இ�ற்கு நிலறய 
உ�ொரணங�லள கசொல்ைைொம்.   

'உயரந்� ைனி�ன' பைத்தில் ைரும் "அந்� 
நொள ஞொப�ம் கநஞசி்ை ைந்�்�" பொைல் 
�ொட்சியில் சிைொஜி �்ணசன ஓடிக�லளத்து 
பொடுை�ொ� �ொட்சி. திலரயில் �த்ரூபைொ� ைர-
்ைண்டும் எனப�ற்�ொ� இைரும் பொைல் ஒலிப்-
பதிவு கூைத்தில் ஓடிக�லளத்து இப்பொைலை 
பொடி்னொர. சிைொஜி �்ணசன, எம்.ஜி.ஆர 
நடித்� அல்னத்துப் பைங�ளிலும் இைர பொடிய 
�த்துைப் பொைல்�ள அல்னத்தும் சிறப்பம்சம் 
க�ொண்ைலை. அத்�ல்ன ைொத்தியக �ருவி�-
ளின ஒலி�லளயும் �ொண்டி கசௌந்�ரரொஜனின 
ஆண்லை நிலறந்� குரல் பளிச்சிட்ைது. முரு�ப் 
கபருைொனின தீவிர பக�ர கசௌந்�ரரொஜன. 
ைண்ணொ்னொலும் திருச்கசந்தூரில் ைண்ணொ-
்ைன, உளளம் உருகுல�யொ முரு�ொ, �ற்பல்ன 
எனறொலும், உல்னப்பொடும் க�ொழிலினறி, 
�ற்ப� ைளளி நின கபொற்ப�ம் பிடித்்�ன,(இப்-
பொைல் கசனல்ன ையிைொப்பூர �பொலீஷ்ைரர 

ஆையத்தில் �ல்கைட்டில் கபொறிக�ப்பட்டுள-
ளது. இப்பொைலை இயற்றியைர யொழ்ப்பொணம் 
இணுவில் வீரைணி அைர�ள. புல்ைொஙகுழல் 
க�ொடுத்� மூஙகில்�்ள, அழக�னற கசொல்-
லுககு முரு�ொ எ்ன இனனும் எல்லையினறி 
கூறிச் கசல்ைைொம். 'பைப்பரீட்லச' எனற ஓர 
பைத்திற்கு இலசயலைப்பொளரொ�வும் பணி-
யொற்றியுளளொர கசௌந்�ரரொஜன.   

�மிழ�த்தின அல்னத்து இலசயலைப்பொ-
ளர�ளிைமும் பணியொற்றிய கபருலை க�ொண்-
ைைர கசௌந்�ரரொஜன. எஸ்.எம் சுப்லபயொ 
நொயுடு, டி.ஆர.பொப்பொ, ஜி.ரொைநொ�ன, ஆர.
சு�ரஸை்னம்,்�.வி.ை�ொ்�ைன, எம்.எஸ்.விஸ்-
ைநொ�ன, டி.்�.ரொைமூரத்தி, சங�ர_�்ணஷ், 
வி.குைொர, விஜயபொஸ்�ர, கஜயொ_ விஜயொ, 
குன்னககுடி லைத்தியநொ�ன, இலளயரொஜொ, 
சந்திர்பொஸ், டி.ரொ்ஜந்�ர, ஏ.ஆர.ரஹைொன 
்பொனற அல்னத்து முன்னணிக �லைஞர�ளு-
ைனும் இலணந்து இலசப் பங�ளிப்லப நல்கி-
யைர கசௌந்�ரரொஜன. 

எல்ைொ இலசயலைப்பொளர�ளும் கசௌந்�ர-
ரொஜனுைன இலணந்து ஒத்துப்்பொ்ன �ருணத்-
தில் இலசஞொனி இலளயரொஜொ ைட்டு்ை இை-
ருைன �ருத்து ்ைறுபட்ைொர. 1976 இல் பஞசு 
அருணொச்சைத்தின 'அன்னககிளி' பைத்தில் 
இலளயரொஜொ அறிமு�ைொ்ன ்பொது முழு ஒத்து-
லழப்பு க�ொடுத்�ைர கசௌந்�ரரொஜன. இலள-
யரொஜொவுககு ைொயப்பு கிலைக� �ொரணைொ� 
இருந்�ைர�ளில் கசௌந்�ரரொஜனும் ஒருை்ர. 

1950 இல் க�ொைஙகிய கசௌந்�ரரொஜனின 

இலசப்பணி 1976 இல் இலளயரொஜொ 
ைருல�ககுப் பின்னர சரியத் க�ொைஙகி-
யது. �ொரணம் இலளயரொஜொவின ஜ்ன-
ரஞச� இலச �மிழ்த்திலரலய ஒட்டு-
கைொத்�ைொ� ஆரப்பரித்துக க�ொண்ை்� 
இ�ன உண்லையொ்ன விளக�ம். இலள-
யரொஜொ இலசயலைத்�ொல் நல்ை ைசூல் 
�ொணைொம் எனற நிலை பைத்�யொரிப்-
பொளர�ளுககும், இயககு்னர�ளுககும், 
வியொபொர ரீதியில் இருந்�து. இருப்பி-
னும் இலளயரொஜொவின இலசயில் தீபம், 
நல்ைக�ொரு குடும்பம், ரிஷிமூைம், நொன 
ைொழ லைப்்பன, தியொ�ம், ்பொனற 
சிைொஜி �்ணசன பைங�ளில் கசௌந்�ர-
ரொஜன பொடி்னொர. இருப்பினும் சிைொஜி 
�்ணசனுககு இலளயரொஜொ இலசய-
லைத்� கபரும்பொைொ்ன பைங�ளில் 
ை்ைஷியொ ைொசு்�ைனுக்� முனனு-
ரிலை ைழஙகி்னொர. 

கசௌந்�ரரொஜனுககு ைொலையுைன 
இறுதி அஞசலி கசலுத்� ைந்� இலள-
யரொஜொ "ஒரு நல்ை �லைஞல்ன ஓரம் 

�ட்ை நொன �ொரணைொ� இருந்து விட்்ை்்ன 
எ்ன �ைஙகியிருக�க கூடும்" எ்ன �ண்டிப்பொ� 
ை்னதில் நில்னத்திருப்பொர. கசௌந்�ரரொஜன 
இதுைலரயில் 3162 பைங�ளில் பொடியுளளொர. 
சினிைொ, பகதிப்பொைல்�ளுைன 10138 பொைல்-
�ள பொடியுளளொர. 1970 ஆம் ஆண்டு �லைஞர 
�ருணொநிதி �லைலையில் இைருககு   

'ஏழிலச ைன்னர' விருது ைழங�ப்பட்ைது. 
2003 இல் இந்திய அரசின உயர விரு�ொ்ன 'பத்-
ைஸ்ரீ' கிலைக�ப் கபற்றது. 2016 ஆம் ஆண்டு 
ைத்திய அரசு இைருககு �பொல் �லை கைளி-
யிட்டு சிறப்பு கசய�து. �ைொரத்்னம், ைதிய�த்-
தின �ொந்�ரைன, ஞொ்னரத்்னம், அருளிலசச் 
சித்�ர, ஞொ்னககுர்ைொன எ்ன 60 இற்கும் ்ைற்-
பட்ை விருது�லள கைனறைர கசௌந்�ரரொஜன.   

�மிழ், ைலையொளம், ஹிந்தி, �ன்னைம், 
க�லுஙகு எ்ன 11 இந்திய கைொழி�ளில் பொடிய 
கசௌந்�ரரொஜன பை நொடு�ளுககு கசனறு 
இலசக�ச்்சரி ைழஙகியுளளொர. இைஙல�ககு 
பை �ைலை�ள விஜயம் ் ைற்க�ொண்டு இலசக-
�ச்்சரி ைழஙகியுளளொர. 2013 ஆம் ஆண்டு 
்ை ைொ�ம் 25 ஆம் தி�தி கசனல்ன ைந்�கைளி 
இல்ைத்தில் �்னது 90 ஆம் அ�லையில் இலச-
யரசன கசௌந்�ரரொஜன �ொைைொ்னொர. அைரது 
இழப்பு அைரது ரசி�ர�ளுககு ைொறொ� துயரம்!
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மாபெரும் ொடகர் அமரர் 
ரி.எம்.ப�ௌந்தரராஜனின் 
பெயமரத் ்தவிர்த்து விட்டு 

்தமிழ் சினிமாவின் இம� வரலாறமறை 
எவரும் எழுதி விட முடியாது.
்தமிழ்த்திமரயிம�மய 60 வருட காலமாக 
்தனது இம� ஆளுமமயினால் கட்டி
மவத்திருந்தவர் அவர்.

'அன்பறைாரு காலத்தில்
நாட்டின் அர�
ப�ாத்துக்கமை தீயிட்டுக் 

பகாளுத்தினார்கள். மின்மாறறி-
கமை (ட்ரான்்ஸொமர்)
எரித்்தார்கள். அவவாறு தீ
மவத்்தவர்கள் இபஸொது மின்�ாரத்  
துண்டிபமெப ெறறி ஸெசுகிறைார்கள்' 
என்று இமைஞர், விமையாட்டுத் 
துமறை மறறும் அபிவிருத்தி
ப்தாடர்ொன கண்காணிபபு
அமமச்�ரும், டிஜிட்டல் 
ப்தாழில்நுட்ெ மறறும் ப்தாழில் 
முமனஸவார் அபிவிருத்தி
இராஜாஙக அமமச்�ருமான
�ட்டத்்தரணி நாமல் ராஜெக்ஷ
ப்தரிவித்்தார்.

மின்மாற்றிகளை தீளைத்து ககமாளுத்தியைரகள்
இனறு மினதுண்டிப்பு பற்றிப் பபசுகின்மாரகள்

அள்ச்சர நமா்ல் ரமாஜபக்ஷ பபட்டி

நம் க்சவிகளில் எனறும் ஒலித்துக் 
ககமாண்டிருக்கும் கெவிட்்மாெ இனிய
பமா்ல்களைத் ெநெ அபி்மானக் களைஞன

'இனள்ய கமாைத்துக்குரிய நல்ை முடிளைபய ஜனமாதிபதி
பகமாட்்மாபய ரமாஜபக்ஷ எடுத்துள்ைமார. சிைருக்கு அது
்சரியமாக இருக்கும், சிைருக்கு ெை்மாக இருக்கும். பெசிய
கபமாருைமாெமாரத்ளெ ைலுப்படுத்துைெற்கமான திட்்த்ளெ 
இவைமாறு முனகனடுத்துச க்சன்மால் எ்து நமாடு
மீண்டும் ெனனிள்ைள்யும்'

திளரயிள்சளய ெனது கமாநெரைக் குரைமால்
ைசீகரித்து ளைத்துள்ை ்மாகபரும் பமா்கர

ஜெசாஹித்ய ரத்ா

எ்.கஸே�ன் ஆச்�ாரி �தீஷ்...?
கம்பளை

-மஹிந்த அலுத்பக்தர...?
்தமிழில்: வீ.ஆர்.வயலட்

அ்ரர ரி.எம். க்சௌநெரரமாஜனின
99 ஆைது பி்நெ தினம் இனறு
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இலங்கைககைகான கைட்கார் தூதுவர் 
ஜகாசிம் பின் ஜகாபர் ஜஜ.பி. அல்-ச�கா-
ரூர், சவளிநகாட்லுவல்கைள் அ்ைச்-
�ர் ஜபரகாசிரியர் ஜி.எல். பீரி்ை (21) 
சவளிநகாட்லுவல்கைள் அ்ைச்சில் 
�ந்தித்கார்.  

இந்் �ந்திப்பின் ஜபகாது, ைனி் 
உரி்ைகைள் ஜபர்வயில் கைட்கார் 
நல்கிய வலுவகான ஆ்ர்வயும் 
இலங்கைககைகான பச்�கா்காப அணுகு-
மு்ை்யயும் பகாரகாடடிய ஜபரகாசி-
ரியர் ஜி.எல். பீரிஸ், இலங்கையில் 
ந்்சபற்று வரும் நல்லிணககைம் 

�கார்ந்் முன்ஜனற்ை ந்வடிக்கைகைள் 
குறிதது விளககினகார். இலங்கைக-
கும் கைட்காருககுமி்்யிலகான நீண்-
்கைகால ஒதது்ைப்பு, உறுதியகான நட-
புைவு ைற்றும் பன்முகை உைவுகை்ள 
வலுப்படுததுவ்ற்கு அ்ைச்�ர் 
பீரிஸ் ஜைலும் உறுதியளித்கார்.  

இரு நகாடடு ைககைளினதும் நல-
னுககைகாகை இலங்கையு்ன் வலுவகான 
சபகாருளகா்கார பஙகைகாளிததுவத்்-
யும் நடபுை்வயும் ஜைம்படுதது-
வ்ற்கு கைட்கார் உறுதியளிப்ப்காகை 
தூதுவர் ச�காரூர் உறுதியளித்கார்.  

இலங்கைககைகான கைட்கார் தூதுவர்   
அ்ைச்சர் பீரிஸு்ன் ்சந்திப்பு  

தமிழ் - சிங்கள புதுவருடத்துக்கு முன்...  
ததரிவித்தார்.  
சர்வ ்கட்சி மாநாடு ஜனாதிபதி க்காட்-

டாபய ராஜபக்ஷவின் தமைமமயில் 
கநறமறைய தினம் ஜனாதிபதி மாளிம்க-
யில் நமடதபறறைது.  

பிரதமர் மஹிநத ராஜபக்ஷ, மத்திய 
வஙகியின் ஆளுநர் அஜித் நிவாட் 
்கபரால் மறறும் தபரும்பாைான ்கட்சி-
்களின் தமைவர்்கள், முக்கியஸதர்்கள் 
பஙக்கறறை இநத மாநாட்டில் உமரயாற-
றும்கபாகத நிதியமமச்சர் பசில் ராஜ-
பக்ஷ இவவாறு ததரிவித்தார்.  

மாநாட்டில் ததாடர்நதும் உமரயாற-
றிய அமமச்சர் பசில் ராஜபக் ஷ; 

அத்தியாவசிய தபாருட்்களுக்்கான தட்-
டுபபாடு, எரிதபாருள் தட்டுபபாடு உள்-
ளிட்ட பல்கவறு தநருக்்கடி்கமள நாடு 
எதிர்த்காண்டுள்ளது. அதற்கான தீர்வு-
்கமளப தபறறுக்த்காண்டு விமரவில் 
நாம் எமது உறபத்தியில் தன்னிமறைவு 
்காணமுடியும் என்பகத எமது நம்-

பிக்ம்க. அத்தியாவசியப தபாருட்்கமள 
உள்நாட்டிகைகய உறபத்தி தசயவகத 
அரசாங்கத்தின் த்காள்ம்கயாகும். 
அதமன முமறையா்க நமடமுமறைபபடுத்-
துவதறகு நடவடிக்ம்க்கள் கமறத்காள்-
ளபபட்டுள்ளன.  

கதர்தலில் வடக்கு, கிழக்கு மக்்க-
ளின் ஆதரவு எமக்குக் கிமடக்்காவிட்டா-
லும் இநத மாநாட்டில் வடக்கு, கிழக்கு 
பகுதியிலிருநது தபருமளவிைாகனார் 
்கைநதுத்காண்டுள்ளமம ஜனாதிபதி 
க்காட்டாபய ராஜபக்ஷவுக்கு கிமடத்த 
தவறறியாகும். தபாதுஜன தபரமுன 
ஒரு சிங்கள தபௌத்த ்கட்சியல்ை. முழு-
நாட்டிறகுமான அமனத்து மக்்களுக்-
குமான ்கட்சி என்பமத நாம் ததரிவித்-
துக்த்காள்கின்கறைாம்.  

அரசாங்கத்தின் தசைவு்கமள குமறைத்-
துக்த்காள்வது ததாடர்பில் மாநாட்டில் 
்கருத்துக்்கள் முன்மவக்்கபபட்டன. 
எனினும் தறகபாமதய ஜனாதிபதிமயப 

கபான்று தசைவு்கமளக் குமறைத்துள்ள 
ஜனாதிபதி எவரும் கிமடயாது. எமது 
அமமச்சர்்களும் பாராளுமன்றை உறுப-
பினர்்களும் கூட தபரும் அர்பபணிபபு-
்கமளச் தசயதுவருகின்றைனர். பாராளு-
மன்றை உறுபபினர்்களுக்்கான வா்கன 
கபர்மிட் வழங்காத பாராளுமன்றைமா்க 
தறகபாமதய பாராளுமன்றைத்மத குறிப-
பிடமுடியும்.  

சர்வகதச நாணய நிதியத்துக்குச் 
தசல்வது ததாடர்பில் பை ்கட்சி்களும் 
கயாசமன்கமள முன்மவத்துள்ளன. 
பிரதி வருடமும் சர்வகதச நாணய 
நிதிய அலுவை்கம் எமக்கு அறிக்ம்க-
தயான்மறை வழஙகும்.  அதுததாடர்பில் 
மத்திய வஙகியுடன் ஆராயநது அதன் 
அனுமதியுடன் உரிய பதில் அனுபபபப-
டும். மத்திய வஙகியின் அதி்காரிதயாரு-
வரும் அஙகு உள்ளார்.  

சர்வகதச நாணய நிதியத்திடம் 
ததாழில் நுட்ப ரீதியில் கபச்சுவார்த்மத 

நடத்துவதற்கா்க அதன் மு்காமமத்து-
வக் குழு ததாடர்பில் அமமச்சரமவயி-
லும் ்கைநதுமரயாடபபட்டதுடன் அமமச்-
சரமவ அனுமதியும் கிமடத்துள்ளது.  
ததாழில்நுட்ப குழுமவ நியமிபபதற-
்கான நடவடிக்ம்க்கள் கமறத்காள்ளப-
பட்டுள்ளன. அதற்கான குழுதவான்று 
அமமக்்கபபட்டுள்ளதுடன் தவளிவிவ-
்கார அமமச்சர் கபராசிரியர் ஜீ.எல். 
பீரிஸ, நீதியமமச்சர் அலி சபரி, மத்திய 
வஙகியின் ஆளுநர் மறறும் நிதியமமச்-
சின் தசயைாளர் ஆகிகயார் அதில் உள்-
ளடஙகுகின்றைனர்.  

நாட்டு மக்்களின் ்கஷடங்கமள நாம் 
அறிகவாம். நாட்டின் எரிதபாருள் தட்டுப-
பாடு உள்ளிட்ட அமனத்து சிக்்கல்்களுக்-
கும் தடாைர் தநருக்்கடிகய ்காரணம். 
அதமன நிவர்த்திதசயவதற்கான நட-
வடிக்ம்க்கள் முன்தனடுக்்கபபடும் 
என்றும் அவர் கமலும் ததரிவித்தார். 
(ஸ)  

மமைய்க தமிழரது அபிைாமச...
தமைமமயில் இநதிய தூதுவர் 

க்காபால் பாக்கையிடம்   கநறறு (23) 
ம்கயளித்தது. 

த்காழும்பு இநதிய இல்ைத்தில் நமட-
தபறறை இநநி்கழ்வில் தமிழ் முறகபாக்கு 
கூட்டணி தமைவர் மகனா ்ககணசன், 
பிரதித் தமைவர் கவ.இராதாகிருஷணன், 
உதயகுமார் எம்பி, க்க.டி. குருசாமி, கபரா-
சிரியர் கசா. சநதிரகச்கரம் ஆகிகயார் 
்கைநதுக்த்காண்டனர். இநதிய தரபபில் 
தூதுவர் க்காபால் பாக்கை, துமண தூதர் 
விகனாத் க்க. கஜ்கப, அரசியல் துமறை 
தசயைாளர் பானு பிர்காஷ ஆகிகயார் 
்கைநதுக்த்காண்டனர்.

இது ததாடர்பில் தமிழ் முறகபாக்கு 
கூட்டணி அறிவித்துள்ளதாவது,  

மனம் திறைநத ்கைநதுமரயாடலுடன் 
இநத சநதிபபு மி்கவும் திருபதி்கரமா்க 
அமமநதது. இைஙம்கயில் வாழும் 
தமிழர் சனத்ததாம்கயில் சுமார் சரிபா-
தியான இநதிய வம்சாவளி மமைய்க 
தமிழ் இைஙம்கயர் ததாடர்பான கூடிய 
அக்்கமறைமய தசலுத்த பாரத பிரதமர் 
நகரநதிர கமாடியின் இநதிய ஒன்றிய 
அரசாங்கம் உறுதி பூண்டுள்ளதா்க 
இநதிய தூதுவர் க்காபால் பாக்கை ததரி-
வித்தார்.  

இநத பின்னணியில், இைஙம்கயின் 
முழுமமமிக்்க குடிமக்்களா்க ஏமனகயா-
ருடன் சமத்துவமா்க வாழ விரும்பும் 
மமைய்க தமிழ் இைஙம்கயர் ததாடர்-
பான இநத அதி்காரபூர்வ ஆவணம் 
மி்கவும் பயன்தருகிறைது என அவர் 
கமலும் கூறினார். மமைய்க தமிழ் 

மக்்களின் அமனத்து அபிைாமச்கமள-
யும் ஒருகசர பிரதிபலிக்கும் க்காரிக்-
ம்க்கள் உள்ளடஙகிய இத்தம்கமய 
ஆவணத்மத தயாரித்து முன்மவத்துள்-
ளமம ததாடர்பில் தமிழ் முறகபாக்கு 
கூட்டணிக்கு தமது மகிழ்ச்சி்கமளயும், 
பாராட்டு்கமளயும் தூதுவர் க்காபால் 
பாக்கை ததரிவித்தார்.  

இதன் அபிைாமச ஆவண ்கடிதத்மத 
உடனடியா்க பாரத பிரதமர் நகரநதிர 
கமாடியின் ்கவனத்துக்கு முமறைபபடி 
அனுபபி மவபபதா்க  தமிழ் முறகபாக்கு 
கூட்டணி தூதுக்குழுவிடம்  தூதுவர் 
க்காபால் பாக்கை உறுதியளித்தார். 
கமலும் இனிவரும்  ்காைத்தில், இநதிய 
மறறும் தமிழ்க அரசியல், சமூ்க, பரப-
பு்களில் இநதிய வம்சாவளி மமைய்க 
தமிழ் இைஙம்கயர் அதி்க ்கவனத்மத 
தபறை கவண்டும் எனவும், அதற்கான 
ஒத்துமழபபு்கமள இநத அரசு சார்பில் 
இநதிய தூத்கரம் வழஙகும் எனவும் 
அவர் கமலும் கூறினார்.

அடுத்த வாரம் இைஙம்க வரும்கதர-
வுள்ள இநதிய தவளிவிவ்கார அமமச்சர் 
்கைாநிதி தஜயசங்கர், தமிழ் முறகபாக்கு 
கூட்டணிமய சநதிக்கும் கபாது இது 
ததாடர்பில் கமலும் ்கைநதுமரயாடபப-
டும். பிம்ஸதடக் (BIMSTEC) மாநாடு 
முடிநத உடன், இநத ஆவண க்காரிக்-
ம்க்கள் ததாடர்பில் விரிவா்க ்கைநது-
மரயாட விரும்புவதா்கவும் தூதுவர் 
க்காபால் பாக்கை கமலும் ததரிவித்தார்.  

கூட்டணி தமைவர் மகனா ்ககணசன், 
இநதிய தூதுவர் க்காபால் பாக்கையி-

டம் கூறியதாவது, இநதிய வம்சாவளி 
மமைய்க தமிழ் இைஙம்கயர் ததாழிைா-
ளர்்களா்க, இைஙம்க தீவுக்கு முதன்மு-
தலில் 1823ம் ஆண்டு த்காண்டுவரப-
பட்டனர். நிதி,வர்த்த்கம் உட்பட ஏமனய 
ததாழில் நடவடிக்ம்க்களுக்்கா்கவும் 
தமன்கமலும் தமிழர்்கள் அதன் பின் 
இைஙம்க வநதனர். அடுத்த ஆண்டு 
2023 உடன் இநத வரைாறு, இருநூறு 
ஆண்டு்கமள ததாடுகிறைது. அமத நாம் 
விரிவா்க நிமனவுகூர உள்களாம். இநத 
இருநூறு ஆண்டு்களில் ஒரு சமூ்கமா்க 
நாம் தபறறுள்ள வளர்ச்சி, தபறைாத 
வளர்ச்சி, மு்கம் த்காடுக்கின்றை இன்னல்-
்கள் ஆகியவறமறை ஆயவு தசயது ஆவ-
ணமாக்்க தமிழ் முறகபாக்கு கூட்டணி 
திடசங்கறபம் பூண்டுள்ளது. அதன் 
ஆரம்பகம இநத ஆவணமாகும்.  

1823ம் ஆண்டில் இைஙம்க, 
இநதியா ஆகிய இரண்டு நாடு்கமள-
யும் ஆண்ட பிரித்தானிய அரசின் ்கவ-
னத்துக்கும் இமத நாம் த்காண்டுவர 
உள்களாம். பிரித்தானிய அரசுக்கும் 
எமது மக்்கள் ததாடர்பில் ்கடபபாடு 
இருக்கிறைது. 1823ம் ஆண்டுக்கு, எட்டு 
ஆண்டு்களுக்கு முன்னர்தான் 1815ல் 
்கண்டி இராஜயத்மத ஆண்ட இநதிய 
வம்சாவளி மதுமர நாயக்்க மன்னர் வம்-
சத்தின் சுமார் 300 ஆண்டு்காை ஆட்சி, 
பிரித்தானியரால் முடிவுக்கு த்காண்டு 
வரபபட்டது. இநநாட்டில் உமழக்்க மட்-
டுமல்ை ஆளவும் நாம் வநதுள்களாம் 
என்பமத இது ்காட்டுகிறைது.  

இைஙம்கயில் வட கிழக்கில் வாழும் 

ஈழத்தமிழர்்களுடன் நாம் பிரிக்்க 
முடியாத நல்லுறைவு த்காண்டுள்களாம். 
அவர்்களின் இன்னல்்கமள துமடக்்க 
இநதியா பைதும் தசயகிறைது. அது 
ததாடர கவண்டும். அகதகவமள அகத 
அக்்கமறைமய எமது மக்்கள் மீதும் 
இநதிய உட்பட உை்கம் ்காட்ட கவண்டிய 
கவமள இன்று வநது விட்டது.   

சுமார் பதிமனநது இைட்சம் இநதிய 
வம்சாவளி மமைய்க தமிழ் இைஙம்கய-
ரில் பத்து விகிதகம கதாட்ட ததாழிைாளர்-
்கள் ஆவர். 

ஒட்டு தமாத்த மமைய்க தமிழ் 
இைஙம்கயரும் கதாட்ட ததாழிைாளர்-
்கள் அல்ை என்பமதயும், எமது சமூ-
்கத்தில் ஏறபட்டுள்ள வளர்ச்சிமயயும் 
இநதிய உட்பட உை்கம் புரிநதுக்த்காள்ள 
கவண்டும்.  

அகதகவமள பத்து விகிதமான சுமார் 
ஒன்றைமர இைட்சம் கதாட்ட ததாழிைா-
ளர்்களும் அவர்்களது குடும்ப உறைவு-
்கள் மறறும் கதாட்டங்களில் இன்னமும் 
வாழ்பவர்்கள் உள்ளிட்ட சுமார் நான்கு 
இைட்சம் மக்்ககள இைஙம்கயிகைகய 
மி்கவும் பின்தஙகிய பிரிவினர். அவர்-
்கமள ம்கத்தூக்கி கதசிய மட்டத்துக்கு 
உயர்த்த இநதியா, பிரிட்டன் உட்பட 
உை்கத்துக்கு ்கடபபாடு இருக்கின்றைது. 
இமத வலியுறுத்தி உரிய தசயறபாடு-
்கமள முன்தனடுக்்க தமிழ் முறகபாக்கு 
கூட்டணி திடசங்கறபம் பூண்டுள்ளது. 

எமது உறுதிபபாட்மட நாம் எநத 
சவால்்களுக்கும் மு்கம் த்காடுத்து 
தசயது முடிபகபாம் என ததரிவித்தார்.

அபிவிருத்தி ‘பட்ஜட்’ அல்ை...   
ஏமனய தசயறபாடு்கமள நிறுத்தி 

மக்்களுக்கு நிவாரணம் வழஙகும் 
வம்கயிைான திட்டங்கமளகய அதில் 
உள்ளடக்்க கவண்டுதமன்றும் அவர் 
ததரிவித்தார்.   

ஜனாதிபதியின் தமைமமயில் நமட-
தபறறை சர்வ்கட்சி மாநாட்டில் உமர-
யாறறும் கபாகத முன்னாள் பிரதமர் 
இவவாறு ததரிவித்தார். மாநாட்டில் 
ததாடர்நதும் ்கருத்து ததரிவித்த அவர்;  

நாட்டு மக்்கள் தபரும் தபாருளாதார 
தநருக்்கடிமய எதிர்த்காண்டுள்ள இச்-
சநதர்பபத்தில் தபருமளவிைான மக்்கள் 
கபாஷாக்கின்மமமய எதிர்த்காண்டுள்-
ளனர்.  

நாட்டின் தபாருளாதார தநருக்்கடிமய 
நிவர்த்தி தசயது மக்்களுக்கு நிவாரணம் 
வழஙகுவதற்கான நடவடிக்ம்க்கமள 
அரசாங்கம் கமறத்காள்ள கவண்டும்.  

நாட்டில் நிைவும் தபாருளாதார 

தநருக்்கடி நிமை ்காரணமா்க தவளி-
நாட்டு முதலீடு்கள் தபரும் வீழ்ச்சிமய 
்கண்டுள்ளன. நாட்டில் வாழ முடியாத 
நிமையில் எமது தபருமளவிைான 
இமளஞர், யுவதி்கள் நாட்மட விட்டு 
தவளிநாடு்களுக்கு தசல்கின்றைனர்.  

தபாருளாதார தசயறபாடு்கள் ஒரு ்கட்-
டமமபபுக்குள் கமறத்காள்ளபபடுவது 
உறுதி தசயயபபட கவண்டும்.  

நாட்டின் குறுகிய, நீண்ட ்காை தபாரு-
ளாதார த்காள்ம்க தயாரிபபு ததாடர்பில் 
அமனத்து ்கட்சி்களின் ஒன்றிமணநத 
இணக்்கபபாடு அவசியமாகும். அதறகு 
திறைநத ்கைநதுமரயாடல்்கள் கதமவப-
படுகிறைது.  

அரசாங்கம் சர்வகதச நாணய நிதி-
யத்துக்கு தசல்வதற்கான முன்கனாடி 
நடவடிக்ம்க்கமள கமறத்காண்டுள்ளது-
டன் சர்வகதச நாணய நிதியத்தின் முழு-
மமயான அறிக்ம்க பாராளுமன்றைத்-

தில் சமர்பபிக்்கபபட கவண்டும். அநத 
அறிக்ம்க அரசாங்கத்துக்கு கிமடத்துள்-
ளதா்க அறியமுடிகிறைது. அது அடுத்த 
வாரத்தில் பாராளுமன்றைத்தில் சமர்பபிக்-
்கபபடுமா? என்பது ததாடர்பில் அறிய 
விரும்புகிகறைன்.  

அரசாங்கம் தவளிநாட்டு ம்கயிருபபு 
ததாடர்பில் ்கட்சி்களுடன் ்கைநதுமரயா-
டும் முதல் சநதர்பபம் இதுவாகும். நிதி 
ததாடர்பில் துமறைசார் நிபுணர்்களின் 
ஆகைாசமன்கள் தபறைபபட கவண்டும்.  

மத்திய வஙகியும் நிதி அமமச்-
சும் ஒகர நிதி உபாய மார்க்்கத்துடன் 
தசயறபட கவண்டும் என்பதுடன் இநத 
நிமையில் அரச மறறும் வர்த்த்க வங-
கி்கள் பல்கவறு தநருக்்கடி்கமள எதிர் 
த்காண்டுள்ளன.  

வஙகி்கள் வீழ்ச்சியுறைாத வம்கயில் 
நடவடிக்ம்க்கமள கமறத்காள்வ-
தறகு அரசாங்கம் ்கவனம் தசலுத்த 

கவண்டும்.  
அரசாங்கத்தின் தபாருளாதாரக் 

த்காள்ம்க ்காரணமா்க மக்்களுக்கு 
தபரும் சுமம சுமத்தபபட்டுள்ளது. 
அதிலிருநது மீள்வதறகு மக்்களுக்கு 
வாயபபு அவசியம்.  

இநத தநருக்்கடி்களுக்கு தீர்வு 
்காணும் வம்கயில் வரவு தசைவுத் 
திட்டம் சமர்பபிக்்கபபட்டது. எனினும் 
தறகபாமதய நிமைமமயில் அநத 
வரவு தசைவுத்திட்டம் அவசியமறறைது. 
அநதவம்கயில் அத்தியாவசிய விடயங-
்கமள மட்டும் உள்ளடக்கிய புதிய வரவு 
தசைவு திட்டம் தயாரிக்்கபபட கவண்டும். 
அரசாங்கம் கவறு தசயறபாடு்களுக்கு 
முக்கியத்துவம் வழங்காமல் மக்்க-
ளுக்கு நிவாரணம் வழஙகுவகத அதில் 
முக்கிய கநாக்்கா்கக் த்காண்டிருக்்க 
கவண்டும் என்றும் அவர் கமலும் ததரி-
வித்தார். (ஸ) 

சர்வ்கட்சி மாநாட்டு தீர்மானங்கமள...
நிமைக்கு அமனவருகம தபாறுபபு 

என்பதால் அதற்கான தீர்வு்கமளப 
தபறறுக் த்காள்வதிலும் அமனவருக்-
கும் தபாறுபபுள்ளதா்கவும் ஜனாதிபதி 
ததரிவித்தார்.   

ததாடர்நதும் இத்தம்கய ்கைநதுமர-
யாடல்்கமள கமறத்காள்ள எதிர்பார்த்-
துள்ளதா்கவும் ஜனாதிபதி ததரிவித்தார்.   

சர்வ்கட்சி மாநாடு கநறமறைய தினம் 
ஜனாதிபதி க்காட்டாபய ராஜபக்ஷவின் 
தமைமமயில் ஜனாதிபதி மாளிம்கயில் 
நமடதபறறைது.   

பிரதமர் மஹிநத ராஜபக்ஷ, 
முன்னாள் ஜனாதிபதி மமத்திரிபாை 
சிறிகசன, முன்னாள் பிரதமர் ரணில் 
விக்கிரமசிங்க, தமிழ் கதசியக் கூட்ட-
மமபபின் தமைவர் இரா. சம்பநதன், 
மத்திய வஙகியின் ஆளுநர் அஜித் 
நிவாட் ்கபரால் மறறும் தபரும்பாைான 
்கட்சி்களின் தமைவர்்கள், ்கட்சி்களின் 
முக்கியஸதர்்கள் ்கைநது த்காண்ட இநத 
மாநாட்டில் ததாடர்நதும் உமரயாறறிய 
ஜனாதிபதி.   

சர்வ்கட்சி மாநாட்டில் சமர்பபிக்்கப-
பட்டுள்ள அமனத்து ்கட்சி்களின் கயாச-
மன்கமளயும் நாம் தபறறுக் த்காண்-
டுள்களாம். 

அவறமறை நமடமுமறைபபடுத்து-
வது ததாடர்பில் நாம் ்கவனம் தசலுத்-
துகவாம். இத்தம்கய மாநாட்மட 
ததாடர்நதும் நடத்துவதறகு நான் எதிர்-
பார்த்துள்களன். அதற்கா்க அமனத்து 
்கட்சி்களுக்கும் நான் அமழபபு விடுப-
கபன்.   

மாநாட்டில் ்கைநது த்காண்டவர்-
்களுக்கு நன்றி கூறுவதுடன் இநத 
மாநாட்டில் ்கைநது த்காள்ளாத ்கட்சி்க-

ளுக்கு நான் மீண்டும் அமழபபு விடுக்-
கின்கறைன்.   

அகதகபான்று மாநாட்டில் முன்மவக்-
்கபபட்டுள்ள கயாசமன்கமள ஆராயும் 
வம்கயில் ஜனாதிபதி தசயை்கத்தில் 
குழு ஒன்மறை நியமிக்்கவும் நடவடிக்ம்க 
எடுக்்கபபடும்.   

்கட்சித் தமைவர்்களால் முன்மவக்்கப-
பட்டுள்ள கயாசமன்கமள நமடமுமறைப-
படுத்துவது ததாடர்பில் ்கவனம் த்காள்-
வதுடன் ததாடர்நதும் இது ததாடர்பில் 
்கைநதுமரயாடல்்கமள கமறத்காள்ள 
நடவடிக்ம்க எடுக்்கபபடும்.   

 நாடு எதிர்கநாக்கியுள்ள தநருக்்கடி-
்களுக்கு குறுகிய மறறும் நீண்ட்காை 
தீர்மவப தபறறுக்த்காள்ளும் வம்கயி-
கைகய இநத சர்வ்கட்சி மாநாடு கூட்டப-
பட்டுள்ளது. இது அரசியலுக்்கா்க கமற-
த்காள்ளபபடுவதல்ை.   

தறகபாமதய தநருக்்கடி்களுக்கு 
தீர்வு ்காண்பதில் ஆளும் ்கட்சி, எதிர்க்-
்கட்சி என்றில்ைாமல் அமனவருக்கும் 
தபாறுபபுள்ளததன நான் நம்புகின்-
கறைன்.   

சர்வ ்கட்சி மாநாட்டில் ்கைநது த்காண்-
டவர்்களுக்கு நன்றி ததரிவிபபதுடன் 
மாநாட்டில் ்கைநது த்காள்ளாதவர்-
்கள் தமது ்கருத்துக்்கமள ததரிவித்து 
நாட்டின் முன்கனறறைம் ததாடர்பான நட-
வடிக்ம்க்களில் பங்களிபமப வழங்க 
முடியும்.   

 நாட்டின் தறகபாமதய தநருக்்கடி 
நிமைமமக்கு நாம் அமனவருகம 
தபாறுபபு என்பதால் தீர்வு தபறறுக் 
த்காள்வதிலும் அமனவருக்கும் 
தபாறுபபு உண்டு என்றும் அவர் ததரி-
வித்தார்.  

அபிவிருத்தி தசயறபாடு்கமள தவிர்த்து...
ஒன்றிமணநது தயாரித்துள்ள 

கயாசமன வமரபு ஒன்மறை அரசாங-
்கத்திறகு ம்கயளித்துள்ளதா்கவும் அவர் 
ததரிவித்தார்.    

நாட்டு மக்்கள் தபரும் ்கஷட-
மான நிமைமய எதிர்த்காண்டுள்ள 
நிமையில் மக்்கமள அதில் இருநது மீட்-
பதற்கா்க மக்்களுக்கு நிவாரணம் வழங-
கும் வம்கயில் வரவு தசைவுத் திட்டம் 
தயாரித்து சமர்பபிக்்கபபட கவண்டும் 
என்றும் அவர் க்கட்டுக் த்காண்டார்.    

ஜனாதிபதி க்காட்டாபய ராஜபக்ஷவின் 
தமைமமயில் கநறறு ஜனாதிபதி மாளி-
ம்கயில் நமடதபறறை சர்வ்கட்சி மாநாட்-
டில் ்கைநதுத்காண்டு ்கருத்துத் ததரிவித்-
தகபாகத சுமநதிரன் எம்.பி இவவாறு 
ததரிவித்தார்.  

இநத சர்வ்கட்சி மாநாட்டில் தமிழ் 
கதசியக் கூட்டமமபபின் சார்பில் ்கட்-
சியின் தமைவர் இரா. சம்பநதன் 
பாராளுமன்றை உறுபபினர் தர்மலிங-
்கம் சித்தார்த்தன் ஆகிகயாரும் ்கைந-
துத்காண்டதுடன் சுமநதிரன் எம்.பி. 
கமலும் ததரிவிக்ம்கயில்,  

அபிவிருத்தி தசயறபாடு்கமள நிறுத்தி 
நாட்டு மக்்களுக்கு நிவாரணம் வழங-
குவதறகு அரசாங்கம் முக்கியத்துவம் 
வழங்ககவண்டும் .  

நாடு மி்க கமாசமான தபாருளாதார 
தநருக்்கடிமய எதிர்த்காண்டுள்ளது. 
அரசாங்கத்துடன் ்கைநதுமரயாடி அதற-
்கான தீர்வு்கமள தபறறுக்த்காள்ளும் 

கநாக்கிகைகய தமிழ் கதசியக் கூட்ட-
மமபபு ஜனாதிபதி தமைமமயிைான 
சர்வ ்கட்சி மாநாட்டில் ்கைநதுத்காண்-
டது.  

இத்தம்கய சர்வ ்கட்சி மாநாடு ்கடநத 
ஒரு வருடத்திறகு முன்பதா்ககவ நடத்தப-
பட்டிருக்்ககவண்டும். எனினும் ்காைம் 
தாழ்த்தபபட்டு இநத மாநாட்மட அர-
சாங்கம் கூட்டியுள்ளது. நாட்டின் தபாரு-
ளாதார தநருக்்கடி மி்க கமாசமான 
நிமைமய அமடநதுள்ள இநத சந-
தர்பபத்திைாவது இநத மாநாடு கூட்டப-
பட்டு அதறகு தீர்வு்காணபபட கவண்டும் 
என்பகத தமது எதிர்பார்பபாகும் .  

நாட்டில் நிைவும் தபாருளாதார 
தநருக்்கடி ்காரணமா்க மக்்கள் தபரும் 
்கஷடங்கமள அனுபவித்து வருகின்றை-
னர். 

கநறமறைய தினமும் ்கஷடங்கமள 
தாஙகிக்த்காள்ள முடியாமல் வடக்கிலி-
ருநது 16 கபர் படகு மூைம் இநதியா-
வுக்கு  தசன்றுள்ளனர். இநத நிமை 
நீடித்தால் நாட்டிலிருநது கமலும் 
மக்்கள் தவளிகயறுவர்.  

இநத நிமைமய ்கருத்திறத்காண்டு 
ஆட்சியாளர்்களுடன் கபசகவண்டிய 
கதமவ உள்ளதாகைகய நாம் சர்வ 
்கட்சி மாநாட்டில் ்கைநதுத்காண்கடாம். 
நாட்டில் நிைவும் தநருக்்கடி்களுக்கு 
விமரவில் தீர்வு்காண அரசாங்கம் உரிய 
நடவடிக்ம்க எடுக்்ககவண்டும் என்றும் 
அவர் கமலும் ததரிவித்தார். (ஸ)  

அசாத் சாலியின் மனு...   
மனு, த்காழும்பு கமல்நீதிமன்-

றைால் நிரா்கரிக்்கபபட்டுள்ளது.  தமக்கு 
எதிரா்க அடிபபமடயறறை முமறைபபாட்மட 
தாக்்கல் தசயதமம ததாடர்பில், அவர்்க-
ளுக்கு எதிரா்க அசாத் சாலி மனுத்தாக்-
்கல் தசயதிருநதார்.   

 இம் மனு, கநறமறைய தினம் 
த்காழும்பு கமல்நீதிமன்றை நீதிபதி அமல் 
ரணராஜா முன்னிமையில் விசார-
மணக்கு அமழக்்கபபட்டது.   

 மதக் குழுக்்களிமடகய, தவறுபபுப 
பிரசாரத்மத ஊக்குவிக்்க முயறசித்த 
குறறைச்சாட்டில், 8 மாதத்திறகு அதி்க 
்காைம், விளக்்கமறியலில் மவக்்கபபட்டி-
ருநத முன்னாள் ஆளுநர் அசாத் சாலி, 
குறறைமறறைவரா்கக் ்கருதி விடுதமை 
தசயய த்காழும்பு கமல் நீதிமன்றைம் 
்கடநத ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 2ஆம் 
தி்கதி உத்தரவு பிறைபபித்திருநதமம 
குறிபபிடத்தக்்கது.  

Dr.ஷாஃபியின் சம்பள...  
தசயயபபட்டிருநத ்காைபபகுதியில் 

்கட்டாய விடுமுமறை வழங்கபபட்டு, அவ-
ருக்்கான த்காடுபபனவு்கள் இமடநிறுத்-
தபபட்டன.   

அவர் மீதான குறறைச்சாட்டு்கள் நிரூ-
பிக்்கபபடாமமயால் விடுதமையான 
அவருக்கு அவரது இமடநிறுத்தபபட்-
டிருநத சம்பளக் த்காடுபபனவு்கமள 

தசலுத்துமாறு நீதிமன்றைம் உத்தரவிட்-
டிருநதது. இதுததாடர்பான வழக்கு 
கநறறு நீதிமன்றில் விசாரமணக்கு 
வநத கபாது, அவருக்குச் தசலுத்த 
கவண்டிய நிலுமவக் த்காடுபபனவு்கள் 
்கட்டம் ்கட்டமா்க வழங்கபபடும் என்று 
சட்டமா அதிபரால் நீதிமன்றுக்கு உறுதி-
யளிக்்கபபட்டது.  

திட்டமிட்டபடி கம மாதம்...
ததரிவித்தார். அவர் கமலும் ததரிவிக்-

ம்கயில்,  
2022 ஆம் ்கல்வி ஆண்டுக்்கான 

பாடப புத்த்கங்களில் 38 மில்லிய-
னுக்கும் அதி்கமானமவ அச்சிடபபட்டு 
பிரதான ்களஞ்சியசாமை்களில் மவக்-
்கபபட்டுள்ளதுடன் பாடசாமை்களுக்கும் 

பகிர்நதளிக்்கபபட்டுள்ளன.   
இவவாண்டுக்்கான முதைாம் 

தவமண ஆரம்பமாகும்கபாது முழு-
மமயா்க பாடப புத்த்கங்கள் வழங-
கும் பணி்கள் நிமறைவமடயும் என்று 
கபராசிரியர் ்கபிை தபகரரா ததரிவித்-
தார்.  

ஒரு இைட்சம் லிறகறைா...
எடுக்்கபபட்டதா்க லிறகறைா நிறுவனத்-

தின் கபச்சாளர் ஒருவர் குறிபபிட்டுள்-
ளார்.   அத்துடன்,இன்றும் நாமளயும் 
கமலும் 7,000 தமட்ரிக் ததான் 
சமமயல் எரிவாயு தாஙகிய 2 ்கபபல்-
்கள் நாட்மட வநதமடயவுள்ளன.   

எவவாறிருபபினும் கநறமறைய 
தினமும் நாட்டின் பை பா்கங்களிலும் 
சமமயல் எரிவாயுமவக் த்காள்வனவு 
தசயவதற்கா்க தபாதுமக்்கள் நீண்ட வரி-
மச்களில் ்காத்திருநதமத ்காணக்கூடிய-
தா்க இருநதது.

இைஙம்கக்்கான இநதியாவின்...
்கடநதவாரம் வழஙகிய ்கடன் உத-

விக்கு நன்றி ததரிவித்த பிரதமர் 
மஹிநத ராஜபக்ஷ, இைஙம்கயின் 
விவ்காரங்கள் மறறும் இைஙம்கயின் 

அபிவிருத்தி ததாடர்பில் இநதிய அர-
சாங்கம் ததாடர்நதும் விகசட ்கவனம் 
தசலுத்துதமன நம்பிக்ம்க ததரிவித்-
துள்ளார். 

தமிழ்க மு்காம்்களில்... (03 ஆம் பக்்கத்  ததாடர்)

2021,-22-ம் நிதியாண்டில் தமிழ்க மு்காம்-
்களில் வாழும் இைஙம்க தமிழர்்களுக்்கா்க 
மத்திய அரசால் ரூ.80 க்காடி ஒதுக்்கபபட்-

டுள்ளது. இதில் ரூ.78 க்காடி ஏற்கனகவ 
தமிழ்க அரசுக்கு வழங்கபபட்டிருக்கிறைது  
என அதில் ததரிவிக்்கபபட்டுள்ளது. 

புத்தாண்டு வமர விமை... (03 ஆம் பக்்கத்  ததாடர்)

லிறகறைா நிறுவனத்தினால் இறைக்-
குமதி தசயயபபட்ட கமலும் இரண்டு 
எரிவாயு தாஙகி்கள் எதிர்வரும் இன்று 
மறறும் சனிக்கிழமம இைஙம்கக்கு வர-

வுள்ளன.   
அதன்படி, லிறகறைா இநத வாரம் 

தினசரி 120,000 எரிவாயு சிலிண்டர்-
்கமள சநமதக்கு தவளியிடவுள்ளது.  

த்காழும்பு துமறைமு்கத்தில்... (03 ஆம் பக்்கத்  ததாடர்)

இைஙம்க சுங்க பகுதியினரின் 
கபாமதப தபாருள் ்கட்டுபபாட்டு பிரிவு 
அதி்காரி்களால் இநத த்காக்கயன்  
ம்கபபறறைபபட்டுள்ளதுடன் இது ததாடர்-
பான ஆரம்ப ்கட்ட விசாரமண நடவடிக்-

ம்க்கள் கமறத்காள்ளபபட்டு வருகின்-
றைது. ஆரம்ப விசாரமணயின் முடிவில் 
இநத கபாமதபதபாருள், தபாலிஸ 
கபாமதப தபாருள் பணிய்கத்திடம் ஒப-
பமடக்்கபபடவுள்ளது. 

அமனவருக்கும் சுத்தமான... (03 ஆம் பக்்கத்  ததாடர்)

மமயபபடுத்திய வம்கயில் ஆரம்-
பிக்்கபபட்டுள்ளது. அது விமை அதி்கம் 
என்றைாலும் வட மா்காண மக்்களின் 
தா்கத்மத தீர்பபதறகு தசயய கவண்டி-
யததான்றைாகுதமன்றும்  பிரதமர் ததரி-
வித்தார்.

 ்களுத்துமறை மாவட்ட மக்்கள் 
இதுவமர எதிர்கநாக்கிய, குடிநீரில் 
்கடல்நீர் ்கைக்கும் பிரச்சிமனக்குத் 
தீர்வு ்காணும் வம்கயில் ்களுத்துமறை, 
அ்கைவத்மத, மத்து்கம நீர் வழங்கல் 
திட்டம் ஜனாதிபதியினால் இமணயமூ-
டா்க, மக்்கள் பாவமனக்கு ம்கயளிக்்கப-
பட்டது.

ஆயிரம் கிராமங்களுக்கு பாது்காப-
பான குடிநீமர வழஙகுவதற்கான 
சமூ்க நீர் வழங்கல் திமணக்்களத்தின் 
திட்டங்கமள தவறறி்கரமா்க நிமறைவு 
தசயதமம ததாடர்பான, ம்கஜர் ஒன்மறை 
இராஜாங்க அமமச்சர் சனத் நிஷாநத 
ஜனாதிபதியிடம் ம்கயளித்தார்.  

சமூ்க ஊட்கங்கள் ஊடா்க நு்கர்கவா-
ருக்கு கசமவ்கமள வழஙகும் ததற-
்காசியாவின் முதைாவது பயன்பாட்டு 
நிறுவனமா்க டிஜிட்டல் ததாழிநுட்ப 
கவமைத்திட்டத்மத ஜனாதிபதி ஆரம்-
பித்து மவத்தார்.

நாம் அரசுடகனகய... (03 ஆம் பக்்கத்  ததாடர்)

விவாசாயிக்கு தனது ்காணிமய 
அடகு மவத்து பணம் தபறை உரிமம 
இருக்்க கவண்டும். வஙகி்களுக்கு 
அவறமறை ஏைத்தில் விறறு பணம் 
தபறை முடியுமா? குடும்பத்தில் மூத்த 
தபண் பிள்மளக்கும் ்காணி உரிமம 
கிமடக்கும் வம்கயில் சட்டம் மாறறைப-
பட்டுள்ளது. விவசாயி்களுக்கு தமது 
்காணியின் முழு உரிமம இருபபது 
உறுதி தசயயபபட கவண்டும்.   

 நல்ைாட்சி அரசுக்கு ்காணி 
சநமதமய பைபபடுத்தும் கநாக்்கமா்க 
இருநதது. ்காணி்கமள விறபமத ்கடநத 
அரசு விரும்பியது. நல்ைாட்சி அரசு 
சமர்பபித்த சட்டமூைத்துக்கு மாறறைமான 

சட்டகம அரசு முன்மவக்்க கவண்டும்.  
 நான் இன்னும் அரசிகைகய இருக்-

கிகறைன். அவர்்கள் அமமச்சு பதவியி-
லிருநது மாத்திரம் தான் நீக்்கபபட்ட-
டுள்ளனர். ஆனால் நாம் அமனவரும் 
இன்னும் அரசாங்கத்திகை இருக்கி-
கறைாம். நாம் அரசிறகுள் சுயாதீனமா்க 
குழுவா்க தசயறபட கவண்டுமா்க இருந-
தால் அதமன அரசிடம் க்காருகவாம். 
ஆனால் நாம் அரசிகைகய இருக்கி-
கறைாம். இநத குபமப எதிரணியில் 
கசரமாட்கடாம். எதிரிணியின் ்கடநத 
்காைத்மத திரும்பிப பார்த்தால் ஒரு-
்காைமும் மக்்கள் ஆமணமய தபறை 
முடியாது என்றும் ததரிவித்தார்.  

மக்்களுக்கு நிவாரணம்... (03 ஆம் பக்்கத்  ததாடர்)

இஙகு கமலும் ததரிவித்த அவர்,  
நாட்டு மக்்கள் தினமும் அத்தியாவசிய 

தபாருட்்கமளப த்காள்வனவு த்காள்வ-
தற்கா்க வீதி்களில் வரிமசயில் நிறபமத 
்காண முடிகிறைது. 

அத்தியாவசியப தபாருட்்களின் 
விமை அதி்கரிபபும் மக்்கமள தபரிதும் 
பாதித்துள்ளது. இநத நிமைமமமய 
நிவர்த்திதசயவதறகு அரசாங்கம் ஆக்-
்கபூர்வமான நடவடிக்ம்க்கமள கமற-
த்காள்ள கவண்டும். நட்பு நாடு்களுடன் 
கபச்சுவார்த்மத்கமள கமறத்காண்டு 
அல்ைது நட்பு நாடு்களின் பிரதிநிதி்க-

ளுடன் மாநாதடான்மறை நடத்தி அத்-
தியாவசியப தபாருட்்கமள தபற-
றுக்த்காள்வதற்கான வழிவம்க்கள் 
கமறத்காள்ளபபடகவண்டும்.  

அரச துமறையில் ஊழல், கமாசடி 
ததாடர்பில் மக்்களிடமிருநது விமர்ச-
னங்கள் முன்மவக்்கபபடுகின்றைன. 
அவறமறை நிவர்த்திதசயவதற்கா்க அனு-
பவமிக்்க நிபுணர்்கள் அடஙகிய குழு-
தவான்று அமமக்்கபபட்டு அதற்கான 
நடவடிக்ம்க்கள் கமறத்காள்ளபபட-
கவண்டும் என்றும் அவர் கமலும் ததரி-
வித்தார். (ஸ)  
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மன்னார் மனாவட்டத்தில் தம்பன்க்குளம, 
மடுக்்கனை மற்றும வவப்பங்குளம ஆகிய 
மூனறு கிைனாமங்்களிலும குடிநீருக்கு தடடுப-
்பனாடு உளளனம சூழல் ்பனாது்கனாபபு குழுக்்களி -
்னால் ்கண்டறியப்படடுளளது.   

இத்னால் இப்பகுதி மக்்கள ்பல்வவறு 
அச�ௌ்கரியங்்கனள அனு்பவித்துவருவதனா்க 
சுடடிக்்கனாட்டப்படடுளளது.   

மன்னார் ்கரிட்டனாஸ் மிசிறிவயனா (misereor) 
அனமபபின நிதியுதவியு்டன மனாவட்டத்தில் 
5 கிைனாமங்்களில் சூழல் ்பனாது்கனாபபு குழுக்்கள 
அனமக்்கப்படடு நி்கழ்ச்சி திட்டம முனச்-
டுக்்கப்படடு வருகின்றது.  

மன்னார் மனாவட்டத்தில் அன்டயனாளம 
்கனாணப்பட்ட 5 கிைனாமங்்களில் சூழல் ்பனாது-
்கனாபபுக் குழுக்்கள அனமக்்கப்படடுளளது.   

குடிநீர் பிைச்சின் ்கனாணப்படுவவதனாடு, 
ச்பனாது கிணறு்கள ்பனாதிப்பன்டநத நினையில் 
்கனாணப்படுகின்றது. அவற்ன்ற மக்்கள ்பயன-
்படுத்தும வன்கயில் சீைனமக்்க வவணடிய 
நினை உளளதனா்க மடுக்்கனை சூழல் ்பனாது-
்கனாபபு குழுவி்ர் வருன்க தநத அதி்கனாரி்களி-
்டம வ்கனாரிக்ன்க விடுத்த்ர்.  

வமலும வவப்பங்குளம கிைனாமத்திற்குச் 
ச�ன்ற குழுவி்டம வவப்பங்குளம கிைனாம 
சூழல் ்பனாது்கனாபபு குழுவி்ர் ்பல்வவறு பிைச் -

சின்்கனள முன னவத்த்ர்.  
நீர்பபிைச்சின்,அபிவிருத்திக்கு எ் மைங் -

்கள சவட்டப்பட்டனம, �ட்டவிவைனாத மண 
அ்கழ்வி்னால் ஆற்றுநீரு்டன ்க்டல் நீர் ்கைப -
்பதனால் ஏற்்படடுளள பிைச்சின்்கனள சதரி -
வித்துளளவதனாடு, விவ�னாயம மற்றும ்கனால்்ந -
ன்ட்களின வதனவக்்கனா்க ்பயன்படுத்துகின்ற 
சிறிய குளத்னத பு்ைனமப்பது சதனா்டர்்பனா்க 
தமது முனசமனாழிவு்கனள முன னவத்துளள -
்ர்.   

இைக்கு கிைனாமங்்களில் 
குடிநீர் ்பனாரிய பிைச்சின -்
யனா்க உளளனம ்கண்டறி-
யப்படடுளளது.  

ம ண அ ்க ழ் வி ் னா ல் 
ஆற்று நீரு்டன ்க்டல் நீர் 
்கைக்கி்றது.இத்னால் மக் -
்களின குடிநீர் உபபு நீைனா்க 
்கனாணப்படுவதனா்க மக்்கள 
சதரிவித்துளள்ர்.  

இத்னால் மடுக்்கனை 
வவப்பங்குளம மற்றும 
தம்பன்க்குளம வ்பனான்ற 
கிைனாமங்்களில் குடிநீருக்கு 
தடடுப்பனாடு உளளனம 
அக்கிைனாமங்்களில் உளள 
சூழல் ்பனாது்கனாபபு குழுக்்க -

ளி்னால் ்கண்டறியப்படடுளளவதனாடு கிைனாம 
மக்்கள ்பல்வவறு �வனால்்களுக்கும மு்கம 
ச்கனாடுத்து வருகின்ற்ர்.  

எ்வவ மூனறு கிைனாம மக்்களும 
இனணநது தமது வ்கனாரிக்ன்கனய முனனவத் -
துளளவதனாடு, கிைனாமங்்களில் இ்டமச்பற்று 
வருகின்ற மண அ்கழ்னவ நிறுத்த வதசிய 
ரீதியில் ்ந்டவடிக்ன்கனய வமற்ச்கனாளள வலி-
யுறுத்தியுளள்ர்.  

மன்னார் மனாவட்டம்; மூனறு கிரனாமங்களில்
குடிநீருக்கு பெரும் தட்டுபெபாடு 

யனாழ்.விவ�்ட நிரு்பர் 

சதனால்லியல் தினணக்்களம மற்றும மத்திய ்கைனா�னாை நிதியத்தின ஏற்-
்பனாடடில் மைபுரினமச் சின்ங்்கனள ்கனாடசிப்படுத்தி ஆவணப்படுத்தும 
்கண்கனாடசி யனாழ்.வ்கனாடன்டயில் வ்நற்றுமுனதி்ம ச�வவனாய்க்கிழனம 
ஆைமபித்து னவக்்கப்பட்டது. இைங்ன்க மற்றும மனானைதீவுக்்கனா் 
ச்நதர்ைனாநது ்நனாடடின தூதுவர் தஞ�னா வ்கனாங்கிரிஜ்ப தி்றநதுனவத்தனார். 
இநநி்கழ்வில் யனாழ் மனாவட்ட அை�னாங்்க அதி்பர் ்க.மவ்க�ன, ஓய்வு 
ச்பற்்ற வைைனாற்று துன்றப வ்பைனாசிரியர் ்ப.புஷ்பைடணம, சதனால்ச்பனா -
ருள தினணக்்கள அதி்கனாரி்கள, ்பல்்கனைக்்கழ்க சதனால்லியல் துன்ற 
மனாணவர்்கள ஆகிவயனார் ்கைநது ச்கனாண்ட்ர்.

யனாழ். க்கனாட்்ட மரபுரி்மச் சின்ங்க்ை
்கனாடசிப்படுத்தி ஆவணப்படுத்தும் ்கண்கனாடசி

Kd;nkhopTfSf;fhd miog;G (RFP)

flw;nwhopy; mikr;R

njhopy;El;g hPjpapy; Nkk;gLj;jg;gl;l Gjpa khjphpapyhd 

fg;gnyhd;iw tbtikj;jy; kw;Wk; fl;Lkhdj;jpw;F rhj;jpakhd 

Ma;Tfs;> tpgukhd nghwpapay; tbtikg;G> fl;Lkhd Nkw;ghh;it 

kw;Wk; nraw;wpl;l Kfhikj;Jtjw;jpw;F MNyhrid epWtdj;ijj; 

njhpT nra;jy;

xg;ge;j ,y. MF/SD/19/PROC/CPCM/2022/01
Nkw;Fwpg;gplg;gl;l MNyhridr; Nritf;fhf kPd;gpb mikr;rpd; nrayhshpd; 

rhh;gpy; mikr;R MNyhrid ngWiff; FOtpd; (CPCM) jiyth; 

Kd;nkhopTfis miof;fpd;whh;. ,e;j Nritf;fhd Nkyjpf tpguq;fs; 

,izf;fg;gl;Ls;s tpjpKiwf; Fwpg;gpy; (TOR) toq;fg;gl;Ls;sd.

2007 Mf];l;> Njrpa ngWif Kftufj;jpdhy; gpuRhpf;fg;gl;l 

MNyhrfh;fisj; njhpT nra;jy; kw;Wk; gzpf;fkh;j;Jjy; topfhl;bapy; 

tpghpf;fg;gl;Ls;s nfhs;ifapd; gpufhuk; ,e;j Kd;nkhopTf;fhd 

Ntz;LNfhspy; tpghpf;fg;gl;Ls;s eilKiw juk; kw;Wk; nryT 

mbg;gilapyhd (QCBS) Kiwapd; fPo; xU MNyhrid epWtdk; njhpT 

nra;ag;gLk;.

xU Mtzj;jpw;F kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 3>500.00 &ghit 

nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;jpajd; gpd; 2022 khh;r; 24Mk; jpfjp Kjy; 

2022 Vg;uy; 21Mk; jpfjp tiuahd fhyj;jpy; K.g. 9.00 kzp Kjy; 

gp.g. 3.00 kzp tiuapy; nfhOk;G-10> khspfhtj;ij> Gjpa  nrayfk;> 

kPd;gpb mikr;R> 1Mk; khb> r%f mgptpUj;jpg; gphpT> mgptpUj;jpg; 

gzpg;ghsh; mYtyfj;jpypUe;J (njhiyNgrp ,y. 0112384639/0773410575) 
Kd;nkhopTfSf;fhd Ntz;LNfhs;fisg; (RFP)  ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Kd;nkhopTfSf;fhd Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W 2022 Vg;uy; 07Mk; jpfjp 

K.g. 10.00 kzpf;F nfhOk;G-10> khspfhtj;ij> Gjpa  nrayfk;> kPd;gpb 

mikr;R> 5Mk; khb> Nfl;Nghh; $lj;jpy; ,lk;ngWk;.

Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l njhopy;El;g kw;Wk; epjp Kd;nkhopTfis 

jdpj;jdpahd fbj ciwfspy; cs;spl;L 2022 Vg;uy; 22Mk; jpfjp gp.g. 

2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; jiyth;> mikr;R 

MNyhrid ngWiff; FO (CPCM)> r%f mgptpUj;jpg; gphpT> 1Mk; 

jsk;> kPd;gpb mikr;R> Gjpa nrayfk;> khspfhtj;ij> nfhOk;G-10 vDk; 

Kfthpf;F rkh;;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

2022 Vg;uy; 22Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Kd;nkhopTfs; jpwf;fg;gLk; 

Ntisapy; epWtdj;jpd; xU gpujpepjp rKfkspf;f Ntz;Lk;.

jiyth;>

mikr;R MNyhrid ngWiff; FO (CPCM)>
r%f mgptpUj;jpg; gphpT>

kPd;gpb mikr;R

2022 khh;r; 24Mk; jpfjp.
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mEuhjGuk; khefu rig

fl;blj; jpl;lkply;fspw;fhf 
tpiykDf;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;

mEuhjGuk; khefurigapd; ngWiff;FOj; jiythpdhy; jprhntt 

nrayhshpd; cj;jpNahfg+h;t ,y;yg+kpapy; kw;Wk; gioa khefu 

Mizahshpd; cj;jpNahfg+h;t ,y;yk; mike;Js;s fhzpapy; Gjpa 

fl;blj;ij eph;khzpg;gjw;fhf Njitahd fl;bl eph;khzpg;Gj;jpl;lj;ijg; 

ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf gl;lak; ngw;w fl;blf;fiy epGzh;fsplkpUe;J 

,ul;il ciw tpiykDf; Nfhuy; Kiwikapd; fPo; tpiykDf; 

Nfhug;gLfpd;wJ.

01.  tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;ifapy; KjyhtJ ciwapy; fl;bl 

eph;khzpg;Gj; jpl;lk; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lnkd;gJld; ,uz;lhk; 

ciwapy; mjw;fhd tpiykDr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

02.  kPsspf;fg;glhj &gh.500.00 ,w;fhd fl;lzj;ij> khefug; 

nghwpapayhshplk; nrYj;jp> 2022.04.11 md;W gp.g.02.30 tiu 

khefu nghwpapayhshplk; ,jw;fhd tpiykDg;gbtq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

03.  cj;Njr fl;blg;g+kpia ghprPyid Nkw;nfhs;tjw;fhf> 2022.03.31 

md;W K.g.10.30 ,w;F jpl;lkplg;gl;bUg;gJld;> mt;Ntisapy; 

cj;NjrKs;s fl;blf; fiyQh;fs; rKfkspf;fyhk;.

04.  fl;blq;fs; ,uz;bw;Fk; jdpj;jdpj; jpl;lq;fisr; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lnkd;gJld;> tpiykDf;fSk; jdpj;jdpahfr; 

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

05.  midj;J tpiykDf;fSk;> 'jiyth;> ngWiff;FO> khefurig> 

mEuhjGuk;" vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj;jghypy; my;yJ Neubahf 

khefu fzf;fhshpd; mYtyfj;jpYs;s ngWifg; ngl;bapy; 

2022.04.12 md;W K.g.10.30 ,w;F Kd;dh; Nrh;j;jy; KbAk;.

06.  tpiykDf;fs; %lg;gl;lJk; cldbahf mit ngWiff;FO 

Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy; tpiykDjhuh; my;yJ 

mth;fspd; gpujpepjpnahUth; rKfkspj;jpUf;fyhk;. 2022.04.12 

md;W K.g.10.30 ,d; gpd;dh; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;.

07.  Nkyjpf tpguq;fis 025-2222275 njhiyNgrp ,yf;fj;ij 

mioj;J khefu nghwpapayhshplk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;>

ngWiff;FO>

khefurig - mEuhjGuk;
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Mh;tj;ij ntspg;gLj;Jtjw;fhd Ntz;LNfhs;
,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

ePh;g;ghrd mikr;R

xUq;fpize;j ePNue;J gpuNjrq;fs; kw;Wk; ePh; tsq;fs; 
Kfhikj;Jt nraw;wpl;lk; (IWWRMP)

nraw;wpl;l Kfhikj;Jt gzpkid

(fld; ,y. : IDA-66210)

tsit tyJ fiu gpujhd fhy;thapd; 4+000 fp.kP. 
J}uj;jpy; ghyj;ij tbtikg;gjw;fhd 

MNyhridr; Nrit

xg;ge;j ,yf;fk; : LK-MOMDE-138827-CS-CQS

1.0  ,yq;if rdehaf> Nrh\yprf; FbaurhdJ cyf tq;fpaplkpUe;J  xUq;fpize;j ePNue;J gpuNjrq;fs; 
kw;Wk; ePh; tsq;fs; Kfhikj;Jt nraw;wpl;lj;jpd; (IWWRMP) fpuar; nryTfSf;fhd epjp trjpiag; 

ngw;Ws;sJ. ,jd; xU gFjpia MNyhrid NritfSf;fhf nryT nra;tjw;F cj;Njrpj;Js;sJ.

2.0  ,e;j MNyhridr; Nritfs; (~~Nritfs;||) tsit tyJ fiu gpujhd fhy;thapd; 4+000 fp.kP. J}
uj;jpy; ghyj;ij tbtikg;gjw;fhf gpd;tUk; MNyhridr; Nritfis cs;slf;fpAs;sJ.

• epy msit tiuglj;ijj; jahhpj;jy;

• Gtpapay; Ma;T mwpf;if jahhpj;jy;

•  Hydrology, Hydraulic kw;Wk; fl;likg;G tbtikg;G mwpf;iffs; kw;Wk; tiuglq;fs; cl;gl tphpthd 

nghwpapay; tbtikg;igj; jahhpj;jy;

• tpguf;Fwpg;Gfisj; jahhpj;jy;

• msTg; gl;bay; (BOQ) kw;Wk; nghwpayhshpd; kjpg;gPL

  kjpg;gPL nra;ag;gl;l nraw;gLj;jy; fhyk; ehd;F (04) khjq;fs; vd;gJld; vjpu;ghu;f;fg;gLk; gzpapd; 

njhlf;f fhyk; 2022 [_d; khjkhFk;. ,e;j Nritapd; Nkyjpf tptuq;fs; Fwpg;G tpjpKiwfspy; (TOR) 
tptupf;fg;gl;Ls;sd.

3.0  gzpf;fhd Fwpg;G tpjpKiwfis www.iwwrmp.lk/advertisements kw;Wk; h  p://mahaweli.gov.lk/tenders.
html Mfpa  ,izajsq;fspy; ghHitaplyhk;.

4.0  xUq;fpize;j ePNue;J gpuNjrq;fs; kw;Wk; ePh; tsq;fs; Kfhikj;Jtj; jpl;lk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l 

gzpapy; midj;J mk;rq;fspYk; tbtikg;G kw;Wk; epGzj;Jtj;jpy; ep&gpf;fg;gl;l mDgtj;Jld; 

Nritfis toq;Ftjpy; jq;fs; Mh;tj;ij ntspapl jFjpahd MNyhrid epWtdq;fis ,g;NghJ 

miof;fpd;wJ.

5.0  Mu;tKs;s MNyhrfh;fs;> Nritfisr; nra;tjw;Fj;; Njitahd jFjp kw;Wk; nghUj;jkhd 

mDgtj;ijg; ngw;wpUg;gij ep&gpg;gjw;fhd jfty;fis toq;Fjy; Ntz;Lk; kw;Wk; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. (m) MNyhrid epWtdj;jpd; Ratpguk;;>  epWtdj;jpd; Kf;fpag; gzpahsu;fspd; ngau;fs; 

kw;Wk; mtHfspd; fle;j fhy mDgtj;ij cs;slf;fpa FWfpa Ra juTfs; (CV) (jaTnra;J fhyk; 
KOtJk; Kf;fpa Copau;fs; ,Ug;gij cWjpnra;f)> gpuRuq;fs; kw;Wk; gy> (M) fle;j 5 Mz;Lfspy; 

ntspehl;L epjpAjtp jpl;lq;fspy; epiwNtw;wg;gl;l xg;ge;jg; gzpfspd; gl;bay;> kdpj khjj;jpd; ,ize;j 

MNyhrid xg;ge;jq;fspd; msT kw;Wk; mnkhpf;f nlhyh;fSf;F ,izahd xg;ge;jfhy msT 

(thbf;ifahsiuj; njhlh;Gnfhs;Sk; tpguq;fs; rfpjk;) (,) fle;j Ie;J tUlq;fSf;fhd fzf;fha;T 

nra;ag;gl;l epjp mwpf;iffs;> (<) fpilf;fj;jf;f Vida tsq;fs; kw;Wk; Gjpa njhopy;El;g cj;jpfs;.

6.0  MNyhrfu;fs; jq;fs; jFjpfis Nkk;gLj;j Vida epWtdq;fSld; $l;lhf Kaw;rpf;fyhk;> Mdhy; 

Nkw;gb Kaw;;rp xU $l;L Kaw;rp kw;Wk; / my;yJ cg-MNyhridapd; tbtj;jpy; cs;sjh vd;gij 

njspthff; Fwpg;gpl Ntz;Lk;. xU $l;L Kaw;rpiag; nghWj;jtiu> $l;L epWtdj;jpy; cs;s 

midj;J gq;fhsHfSk; Nju;e;njLf;fg;gl;lhy;> KO xg;ge;jj;jpw;Fk; $l;lhfTk; jdpj;jdpahfTk; 

nghWg;ghdthu;fshth;. xU epWtdk; / mikg;G xU jdp MNyhrfiu $l;L Kaw;rpapd; gq;fhsh; 

my;yJ Jiz MNyhrfuhf xU Kd;nkhoptpy; kl;LNk gq;Nfw;f mDkjpf;fyhk; vd;gij jaT nra;J 

ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

7.0  2016 [_iy khjk; jpfjpaplg;gl;l 2017 etk;gh; kw;Wk; 2018 Mf];l; khjq;fspy; jpUj;jg;gl;l cyf 

tq;fpapd; “IPF fld; thq;Fgtu;fSf;fhd ngWif tpjpKiwfs;”  gpupT III> gj;jpfs;> 3.14> 3.16 kw;Wk; 
3.17 kw;Wk; cyf tq;fpapd; Mh;t Kuz;ghl;Lf; nfhs;if vd;gtw;iw Mh;tKs;s MNyhrfh;fspd; 

ftdj;jpw;F Kd;itf;fpd;wJ.

8.0  2016 [_iy khjk; jpfjpaplg;gl;l 2017 etk;gh; kw;Wk; 2018 Mf];l; khjq;fspy; jpUj;jg;gl;l cyf 

tq;fpapd; “IPF fld; thq;Fgtu;fSf;fhd ngWif tpjpKiwfs;”  topfhl;bapd; gpufhuk; MNyhrfupd; 

jFjpj; Nju;T (CQS) Kiwf;F Vw;g ngWif xOq;Ftpjpfspd; gpufhuk; xU MNyhrfh; njhpT 

nra;ag;gLthh;.

9.0  Mh;tKs;s MNyhrfh;fs; Nkyjpf jfty;fis rpNu\;l nraw;wpl;l epGzh; (ngWiffs; kw;Wk; 

xg;ge;jq;fs;) mth;fsplkpUe;J gpd;tUk; Kfthpapy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; 

(+94 112691163) njhiyefy;: 0094-11-2691163  kpd;dQ;ry;: iwwrmp@sltnet.lk %yk; Ntiy ehl;fspy; 

kl;Lk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

10.0  Mu;t ntspg;ghLfis vOj;J tbtpy; efy; gpujpAld; gpd;tUk; Kfthpf;F 2022 Vg;uy; 07Mk;; jpfjp 

K.g. 10.30 kzp (cs;@h; Neuk;) my;yJ mjw;F Kd; xg;gilj;jy; Ntz;Lk;.

nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>

xUq;fpize;j ePNue;J gpuNjrq;fs; kw;Wk; ePh; tsq;fs; Kfhikj;Jt nraw;wpl;lk;>

2 tJ khb> kfhtyp epiyak;>

,y. 96> Mde;j Fkhurhkp khtj;ij>

nfhOk;G 07> ,yq;if.

njhiyNgrp: + 94-112691163
njhiyefy;: + 94-112691163
kpd;dQ;ry;: iwwrmp@sltnet.lk

mw;Nwhzpp jj;Jt mjpfhuj;ij 

,uj;J nra;tjw;fhd mwptpj;jy;
Nfhl;il> khjpnty> Rgj;uh khtj;ij> ,y. 

22/8 vDk; ,lj;jpy; FbapUf;Fk; gj;kpdp 

ky;ypfh ypadNf (Nj.m.m.,y. 466532177V) 
Mfpa ehd; 2010 [_iy khjk; Kg;gjhk; jpfjp 

nfhOk;gpy; gpurpj;j nehj;jhupR jpU. fPu;j;jp 

rpNfuh vd;gtuhy; vOjp cWjp nra;ag;gl;l 

mw;Nwhzp jj;Jt gj;jpu ,y. 6324 vd;w 

mw;Nwhzp jj;Jt gj;jpuk; %yk; Nfhl;il> 

khjpnty> Rgj;uh khtj;ij > ,y. 22/8 vd;w 
,lj;jpy; FbapUf;Fk; lhf;lu;. mdP\ Gj;jpf 

nkhy;ypnfhl ypadNf (Nj.m.m.,y. 

731970025V) vd;gtUf;F toq;fg;gl;l mw;Nwhzp 

jj;Jt mjpfhuj;ij> vdJ tpUg;gj;jpd; NgupYk; 

mgpyhi\apd; NgupYk; cldbahf 

uj;Jr;nra;fpNwd; vd ,yq;if [dehaf 

Nrh\ypr Fbaurpw;Fk; mjd; nghJkf;fSf;Fk; 

,j;jhy; mwpaj;jUfpd;Nwd;.

gj;kpdp ky;ypfh ypadNf

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
,yf;fk; 30/20> nkjnfhl tPjp> uz;njhk;Ng> 

mk;gyq;nfhl vd;w Kfthpapy; trpf;Fk; Nj.m.m.,y. 

842743281V (Gjpa milahs ml;il ,yf;fk; 

198427403281) cila mkpJ RuQ;[ nkd;b]; 

tpN[rpq;` rkuNrfu Mfpa ehd;> nge;Njhl;il> 

kphp];tj;j> fdn`d;njhl;l vd;w Kfthpapy; 

trpf;Fk; rl;lj;juzpAk; gpurpj;j nehj;jhhpRkhd 

jpU. Rjj; gahfyNf mj;jhl;rpg;gLj;jpa 442 

,yf;fKilaJk; 2014 Nk khjk; 22Mk; jpfjp 

,l;lJkhdJk;.

,yf;fk; 30/20> nkjnfhl tPjp> uz;njhk;Ng> 

mk;gyq;nfhl vd;w Kfthpapy; trpf;Fk; jpU. 

gpujPg nkz;b]; tpN[rpq;` rkuNrfu (612914216V) 
vd;gtUf;F toq;fg;gl;lJkhd mw;Nwhzp 

jj;JtkhdJ> 2022 khHr; 19Mk; jpfjp Kjy; 

nray;tYg; ngWk; tz;zk; ,uj;Jr; nra;ag;gLfpd;w 

njdTk;> ,j;jpdj;jpd; gpd;dH vd;rhHgpy; mtH 

Nkw;nfhs;Sk; vt;tpj nfhLf;fy; thq;fy;fspw;Fk; 

ehd; nghWg;Gjhhpay;y vdTk; ,yq;if rdehaf 

Nrh\yprf; Fbaurpw;Fk; nghJ kf;fSf;Fk; ,j;jhy; 

mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.
- mkpJ RuQ;[ nkd;b]; tpN[rpq;` rkuNrfu

Mh;tj;ij ntspg;gLj;Jtjw;fhd Ntz;LNfhs;
,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

ePh;g;ghrd mikr;R

xUq;fpize;j ePNue;J gpuNjrq;fs; kw;Wk; ePh; tsq;fs; 
Kfhikj;Jt nraw;wpl;lk; (IWWRMP)

nraw;wpl;l Kfhikj;Jt gzpkid

(fld; ,y. : IDA-66210)

tsit tyJ fiu gpujhd fhy;thapd; 3+950 fp.kP. 
Kjy; 4+330 fp.kP. J}uk; tiu ghPl;rpj;jy;> FiwghLfis 

fz;lwpjy; kw;Wk; SIPHON jpUj;jNtiyfSf;fhd  

MNyhridr; Nrit

xg;ge;j ,yf;fk; : LK-MOMDE-138826-CS-CQS

1.0  ,yq;if rdehaf> Nrh\yprf; FbaurhdJ cyf tq;fpaplkpUe;J  xUq;fpize;j ePNue;J 

gpuNjrq;fs; kw;Wk; ePh; tsq;fs; Kfhikj;Jt nraw;wpl;lj;jpd; (IWWRMP) fpuar; nryTfSf;fhd 

epjp trjpiag; ngw;Ws;sJ. ,jd; xU gFjpia MNyhrid NritfSf;fhf nryT nra;tjw;F 

cj;Njrpj;Js;sJ.

2.0  tsit tyJ fiu gpujhd fhy;thapd; 3+950 fp.kP. Kjy; 4+330 fp.kP. tiu ghPl;rpj;jy;> 

FiwghLfisf; fz;lwpjy; kw;Wk; SIPHON jpUj;jNtiyfisr; nra;jy; vd;gdNt  MNyhridr; 

Nritapd; Nehf;fkhFk;. kjpg;gPL nra;ag;gl;l nraw;gLj;jy; fhyk; ehd;F (04) khjq;fs; vd;gJld; 

vjpu;ghu;f;fg;gLk; gzpapd; njhlf;f fhyk; 2022 [_d; khjkhFk;. ,e;j Nritapd; Nkyjpf tptuq;fs; 

Fwpg;G tpjpKiwfspy; (TOR) tptupf;fg;gl;Ls;sd.

3.0  gzpf;fhd Fwpg;G tpjpKiwfis www.iwwrmp.lk/advertisements kw;Wk; h  p://mahaweli.gov.lk/tenders.
html Mfpa  ,izajsj;jpy; ghHitaplyhk;.

4.0  xUq;fpize;j ePNue;J gpuNjrq;fs; kw;Wk; ePh; tsq;fs; Kfhikj;Jtj; jpl;lk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l 

gzpapd; midj;J mk;rq;fspYk; tbtikg;G kw;Wk; epGzj;Jtj;jpy; ep&gpf;fg;gl;l mDgtj;Jld; 

Nritfis toq;Ftjpy; jq;fs; Mh;tj;ij ntspapl jFjpahd MNyhrid epWtdq;fis ,g;NghJ 

miof;fpd;wJ.

5.0  Mu;tKs;s MNyhrfh;fs;> Nritfisr; nra;tjw;Fj;; Njitahd jFjp kw;Wk; nghUj;jkhd 

mDgtj;ijg; ngw;wpUg;gij ep&gpg;gjw;fhd jfty;fis toq;Fjy; Ntz;Lk; kw;Wk; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. (m) MNyhrid epWtdj;jpd; Ratpguk;;>  epWtdj;jpd; Kf;fpag; gzpahsu;fspd; ngau;fs; 

kw;Wk; mtHfspd; fle;j fhy mDgtj;ij cs;slf;fpa FWfpa Ra juTfs; (CV) (jaTnra;J 
fhyk; KOtJk; Kf;fpa Copau;fs; ,Ug;gij cWjpnra;f)> gpuRuq;fs; kw;Wk; gy> (M) fle;j 5 

Mz;Lfspy; ntspehl;L epjpAjtp jpl;lq;fspy; epiwNtw;wg;gl;l xg;ge;jg; gzpfspd; gl;bay;> kdpj 

khjj;jpd; ,ize;j MNyhrid xg;ge;jq;fspd; msT kw;Wk; mnkhpf;f nlhyh;fSf;F ,izahd 

Xg;ge;j fhy msT (thbf;ifahsiuj; njhlh;Gnfhs;Sk; tpguq;fs; rfpjk;) (,) fle;j Ie;J 

tUlq;fSf;fhd fzf;fha;T nra;ag;gl;l epjp mwpf;iffs;> (<) fpilf;fj;jf;f Vida tsq;fs; 

kw;Wk; Gjpa njhopy;El;g cj;jpfs;.

6.0  MNyhrfu;fs; jq;fs; jFjpfis Nkk;gLj;j Vida epWtdq;fSld; $l;lhf Kaw;rpf;fyhk;. Mdhy; 

Nkw;gb Kaw;rp xU $l;L kw;Wk; / my;yJ cg-MNyhridapd; tbtj;jpy; cs;sjh vd;gij 

njspthff; Fwpg;gpl Ntz;Lk;. xU $l;L Kaw;rpiag; nghWj;jtiu> $l;L epWtdj;jpy; cs;s 

midj;J gq;fhsHfSk; Nju;e;njLf;fg;gl;lhy;> KO xg;ge;jj;jpw;Fk; $l;lhfTk; jdpj;jdpahfTk; 

nghWg;ghdtu;fshth;. xU epWtdk; / mikg;G xU jdp MNyhrfiu $l;L Kaw;rpapd; gq;fhsh; 

my;yJ Jiz MNyhrfuhf xU Kd;nkhoptpy; kl;LNk gq;Nfw;f mDkjpf;fyhk; vd;gij jaT 

nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

7.0  2016 [_iy khjk; jpfjpaplg;gl;l 2017 etk;th; kw;Wk; 2018 Mf];l; khjq;fspy; jpUj;jg;gl;l cyf 

tq;fpapd; “IPF fld; thq;Fgtu;fSf;fhd ngWif tpjpKiwfs;”  gpupT III> gj;jpfs;> 3.14> 3.16 kw;Wk; 
3.17 kw;Wk; cyf tq;fpapd; Mh;t Kuz;ghl;Lf; nfhs;if vd;gtw;iw Mh;tKs;s MNyhrfh;fspd; 

ftdj;jpw;F Kd;itf;fpd;wJ.

8.0  2016 [_iy khjk; jpfjpaplg;gl;l 2017 etk;gh; kw;Wk; 2018 Mf];l; khjq;fspy; jpUj;jg;gl;l cyf 

tq;fpapd; “IPF fld; thq;Fgtu;fSf;fhd ngWif tpjpKiwfs;”  topfhl;bapd; gpufhuk; MNyhrfupd; 

jFjpj; Nju;T (CQS) Kiwf;F Vw;g ngWif xOq;Ftpjpfspd; gpufhuk; xU MNyhrfh; njhpT 

nra;ag;gLthh;.

9.0  Mh;tKs;s MNyhrfh;fs; Nkyjpf jfty;fis rpNu\;l nraw;wpl;l epGzh; (ngWiffs; kw;Wk; 

xg;ge;jq;fs;) mth;fsplkpUe;J gpd;tUk; Kfthpapy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; 

(+94 112691163) njhiyefy;: 0094-11-2691163  kpd;dQ;ry;: iwwrmp@sltnet.lk %yk; Ntiy ehl;fspy; 

kl;Lk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

10.0  Mu;t ntspg;ghLfis vOj;J tbtpy; efy; gpujpAld; gpd;tUk; Kfthpf;F 2022 Vg;uy; 07Mk;; jpfjp 

K.g. 10.30 kzp (cs;@h; Neuk;) my;yJ mjw;F Kd; xg;gilj;jy; Ntz;Lk;.

nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>

xUq;fpize;j ePNue;J gpuNjrq;fs; kw;Wk; ePh; tsq;fs; Kfhikj;Jt nraw;wpl;lk;>

2 tJ khb> kfhtyp epiyak;>

,y. 96> Mde;j Fkhurhkp khtj;ij>

nfhOk;G 07> ,yq;if.

njhiyNgrp: + 94-112691163
njhiyefy;: + 94-112691163
kpd;dQ;ry;: iwwrmp@sltnet.lk

ngWif mwptpj;jy;
fpuhkpa tPlikg;G kw;Wk; eph;khzk; kw;Wk;                 

fl;blg;nghUl;fs; Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R

murhq;fj; njhopw;rhiy jpizf;fsk; - nfhyd;dht

DEPARTMENT OF GOVERNMENT FACTORY – KOLONNAWA 

Rehabilitation of Electrical Installations (Laying of New Low Voltage Underground 
Cables, and Installation of New Outdoor and Indoor Main Distribution Panel Cabinets 

with Accessories for each Workshops from the Substation at the Department of 
Government Factory, Kolonnawa.)

ngWif ,yf;fk;. 3/1/3/18/TN/011.

Nkw;gb ngWifAld; rk;ge;jg;gl;l tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj;jpfjp kw;Wk; 
tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; jpfjp> kpd;rhuk; epWTjy;> Gdh;eph;khzj;jpw;fhf 2022.03.29Mk; 
jpfjp K.g.11.00 kzp tiu NkYk; ePbf;fg;gl;Ls;sjhf ,j;jhy; mwptpj;Jf;nfhs;fpNwd;.

Nfs;tpfs; nry;YgbahFk; fhyk; kw;Wk; Nfs;tpg; gpizapd; nry;YgbahFk; fhyk; 
fPo;f;fhZk; tpjj;jpy; jpUj;jg;gLfpwJ. 

kpd;rhuk; epWTjy; Gdh;eph;khzj;jpw;fhf (3/1/3/18/TN/011) kPz;Lk; jpUj;jg;gl;l Nfs;tpfs; 
nry;YgbahFk; fhyk; - 05.07.2022 tiu - kPz;Lk; jpUj;jg;gl;l Nfs;tpg; gpizKwp 
nry;YgbahFk; fhyk;. 12.07.2022 tiu.

Muk;g ngWif mwptpj;jy; 2022.01.28 Mk; jpfjp kw;Wk; Kjyhk; jpd ePbg;G gj;jphpif 
mwptpj;jy; 2022.02.25 Mk; jpfjp jpdkpd> jpdfud;> nlapypepa+]; gj;jphpiffspy; 
gpuRhpf;fg;gl;Ls;sJ.

jiyth;>
ngWiff;FO> %d;whk; khb> 
gzpg;ghsh; ehafk; gzpkid>
murhq;fj; njhopw;rhiy jpizf;fsk;> 
nfhyd;dht.
2022.03.24



பருத்தித்துறை, யாழ் விசேட நிரு-
பர்கள்

இலஙற்க ்கடறபரப்புக்குள் 
அத்துமீறி மீன்பிடியில் ஈடுபடட 
22 தமிழ்க மீனவர்களுக்கு 18 
மாத சிறைத்தணடறன விதித்து , 
அதறன 10 வருடங்களுக்கு ஒத்தி-
றவத்து ஊர்காவறதுறை நீதவான் 
உத்தரவிடடுள்்ார. 

யாழ்ப்பாணம் - ்காறரந்கர  ்கடறப-
ரப்பில் மீன்பிடித்துக் க்காணடிருநத 
்காறரக்்கால் மறறும் நாற்க மாவட-
டத்றதச் சேரநத 22 மீனவர்கற -்
யும் இரணடு விறேப்படகு்கற்யும்  
்கடறபறடயினர ்கடநத மாதம் 24 
ஆம் தி்கதி ற்கது கேய்து யாழ்ப்பா-
ணம் - மயிலடடி மீன்பிடி துறைமு-
்கத்திறகு அறழத்துச்கேன்ைனர.

அதறனயடுத்து மீனவர்கள் 
்கடறகைாழில் மறறும் நீரியல் வ்த்-
துறை திறணக்்க் அதி்காரி்களிடம் 
ேடட நடவடிக்ற்கக்்கா்க  ற்கயளிக்-
்கப்படடு ஊர்காவல்துறை நீதிமன்-
ைத்தில் ஆஜரபடுத்தப்பட சபாது 
மீனவர்கற் மாரச் மாதம் 10 ஆம் 
தி்கதிவறர வி்க்்கமறியலில் றவக்-
குமாறு நீதவான் உத்தரவிடடார. 

இதறனயடுத்து ்கடநத மாரச் 
மாதம் 10 ஆம் தி்கதி மீணடும் 
வழக்கு விோரறணக்்கா்க எடுத்துக்-
க்காள்்ப்படட சபாது 22 மீனவர்க-
ற்யும் மாரச் மாதம் 23 ஆம் தி்க-
திவறர யாழ்ப்பாணம்  சிறையில் 
வி்க்்கமறியலில் றவக்குமாறு 
நீதவான் உத்தரவிடடார.

இநநிறலயில் சநறறு மீணடும் 
இவவழக்கு மன்றில் எடுத்துக்-

க்காணட சபாது ஊர்காவறதுறை நீதி-
மன்ைத்தில் மீனவர்கள் ஆஜரபடுத்-
தப்படடனர.

இதன் சபாது ்கடறகைாழில் 
மறறும் நீரியல் வ்த்துறை திறணக்-
்க் அதி்காரி்க்ால் ேநசத்கநபர-
்களுக்கு எதிரா்க குறைப்பத்திரம் 
தாக்்கல் கேய்யப்படடது. 

இலஙற்க எல்றலக்குள் அத்து-
மீறி மீன்பிடியில் ஈடுபடடறம,  
நீரியல் பணிப்பா்ர நாய்கத்தின் 
அனுமதிப்பத்திரமின்றி மீன்பிடி-
யில் ஈடுபடடறம, ற்கது கேய்யும் 
சவற்யிலும் வறல்கற் கதாடக்-
்கறுத்து றவக்்காறம, மறறும் 
தறடகேய்யப்படட இழுறவமடி 
வறல்கற் பயன்படுத்தி மீன்பிடி-
யில் ஈடுபடடறம ஆகிய  குறைச்-
ோடடுக்்கள் முன்றவக்்கப்படடது. 
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நீர் தின விழிப்பு்ணர்வு ந�ாட்டியில் கெற்றி க�ற்்ெர்களுக்கான �ரிசளிப்பு நிகழ்வு ந�ற்றுமுன்தினம் கசவொய்க்கிழமம �ாடசாமல அதி�ர் நக.திலீ�ன் தைமலமமயில் �மட-
க�ற்்து. இந்நிகழ்வில் பிரதைம விருததினராக யாழ்.�ல்கமலக்கழக இரசாயனவியல் பீட ந�ராசிரியர் K. நெலாயுதைமூர்ததி, சுற்று சூழல் கழக தைமலெர் லி.நகதீஸெரன். கழக 
கசயலாளர் ம.சசிகரன் ஆகிநயார் கலந்துககாண்டு மா்ணெர்களுக்கு �ரிசில்கமள ெழங்கி மெததைனர்.  �டம்: நகாப்�ாய் குறூப் நிரு�ர்

யாழ்.விசேட நிருபர 

யாழ். மாவடட ்கடறகைாழிலா -
்ர ேம்சம்ன பிரதிநிதி்கள் யாழ்ப் -
பாணத்திற்கான இநதிய துறணத் 
தூதுவர ராச்கஸ் நடராஜ் கஜயபாஸ்-
்கரறன ேநதித்து ்கலநதுறரயாடினர.

யாழிலுள்் இநதிய துறணத் 
தூதர்கத்தில் சநறறுமுன்தினம் கேவ-
வாய்க்கிழறம இச்ேநதிப்பு இடம்-
கபறைது.

்கலநதுறரயாடலின் சபாது 
இலஙற்க எல்றலக்குள் இநதிய 
இழுறவ மடி படகு்களின் வருற்க 

மீ்வும் அதி்கரித்து உள்்தா்க கதரி-
விக்்கப்படடது. குறிப்பா்க எழு-
றவதீவு, அனறலதீவு, நயினாதீவு, 
கநடுநதீவு ஆகிய தீவ்கப் பகுதி்களில் 
இநதிய படகு்கள் வருவதா்கவும் 
அதறன ்கடடுப்படுத்த நடவடிக்ற்க 
எடுக்குமாறு ச்காரிக்ற்க விடுத்தனர.

ேந தி ப் பு க் கு 
பின்னர ஊட்கங்க-
ளுக்கு ்கருத்து கதரி-
வித்த யாழ் மாவடட 
்க ட ற க ை ா ழி ல ா ் ர 
கூடடுைவுச் ேங்க 
ேமாேங்களின் ேம்சம -
்ன தறலவர அன்ன-
ராோ, 

தீவ்கப் பகுதி்க-
ளில் எல்றல தாணடிய இநதிய 
இழுறவப் படகு்களின் வருற்க 
்கடநத ஞாயிறறுக்கிழறம முதல்  
அதி்கரித்துள்்து. அதறன ்கடடுப்-
படுத்த நடவடிக்ற்க எடுக்குமாறு 
இநதிய துறணத்தூதரிடம் ச்காரிய-
தா்க கதரிவித்தார.

மீண்டும் அதிகரிக்கும் இந்திய
மீனவரகளின் அத்துமீறலகள்

ஓமநறத விசேட நிருபர

வவுனியா மாவடடத்தில் ்கடநத 
இரு வருடங்களில் ்காேசநாயினால் 
100 சபர பாதிக்்கப்படடுள்்து-
டன், 15 சபர உயிரிழநதுள்்தா்க 
வவுனியா மாவடட ்காேசநாய் ்கட-
டுப்பாடடு றவத்திய அதி்காரி ச்க.ேந-
திரகுமார கதரிவித்தார.  

வவுனியா மாவடட கபாது றவத்திய-
ோறலயின் மாரபு சநாய் சிகிச்றே நிறல-
யத்தில் சநறறு இடம்கபறை ஊட்க 
ேநதிப்பின் சபாசத இவவாறு கதரிவித்-
தார.  சமலும் கதரவிக்ற்கயில்,  

உல்க ்காேசநாய் தினம் ஒவகவாரு 
வருடமும் ஒரு கதானிப்கபாருளில் 
இடம்கபறுகின்ைது. இம்முறை 
“்காேசநாறய இல்கலாகதாழிப்ப-
தறகு முதலிடுவதன் மூலம் உயிர-
்கற் ்காப்பாறறுசவாம்”. எனும் 
கதானிப்கபாருளில் இடம்கபை-
வுள்்து. இதன்சபாது மாரச் 24ஆம் 
தி்கதி வவுனியா மாவடட ்காே சநாய் 
தடுப்பு பிரிவினால் விழிப்புணரவு 
கேயலமரவும், நறடபவனி என்பன 
முன்கனடுக்்கப்படவுள்்து.   

்காே சநாயானது ஒரு பக்ரீரியா-
வால் இருமல் மூலம் மறைவருக்கு 

கதாறைக் கூடியது. இநசநாயும், 
க்காசரானாவும் ஒசர மாதிரியா்கசவ 
பரவுகின்ைன. இதறன சில அறிகுறி-
்கள் மூலம் ்கணடுபிடிக்்க முடியும். 
குறிப்பா்க ஒருவருக்கு கதாடரச்சி-
யா்க இருமல் இருப்பின் அது ்காே-
சநாயா்க இருப்பதற்கான ேநதரப்பம் 
உள்்து.  

்காேசநாயிறன ேளிறய சோதிப்ப-
தன் மூலா்க அறியமுடியும். வவுனி-
யாறவ கபாறுத்தவறர அறனத்து 
அரே றவத்தியோறலயிலும் இம்-
முறையில் பரிசோதறன கேய்வதற-
்கான வேதிவாய்ப்பு ஏறபடுத்தப்பட-
டுள்்து.  

இதுதவிர வவுனியா றவத்தியோ-
றலயில் பி.சி.ஆர பரிசோதறன மூல-
மா்கவும், எக்ஸ்சர மூலமா்கவும் ்காே-
சநாயிறன ்கணடுபிடிக்்க முடியும். 
உடனடியா்க இதறன பரிசோதித்து 
அதறன ்கணடுபிடித்து சிகிச்றேய-
ளிப்பதன் மூலமா்க இதறன மாறை 
முடியும்.  உல்க சு்காதார ஸ்தாபன-
மானது ஒரு லடேம் மக்்களில் 64 
சபருக்கு ்காேசநாய் இருக்்கலாம் 
என்று கதரிவித்துள்்து. இநநி-
றலயில வவுனியா மாவடடத்றத 
சநாக்குசவாமாயின் ஒரு வருடத்-

தில் 80 கதாடக்-
்கம் 90 சபர வறர 
இனங்காணப்பட 
சவணடும்.  

ஆ ன ா ல் 
வவுனியா மாவட-
டத்தில் 2021ஆம் 
ஆணடு 52 சபரும் 
2020ஆம் ஆணடு 
47 சபரும் இனங-
்காணப்படடுள்் -
துடன் 2021ஆம் 
ஆணடு இநசநாயி-
னால் 08 சபரும், 
2020ஆம் ஆணடு 
07சபரும் மரணமாகியுள்்னர. 

இைப்பு்களுக்கு ்காலம் தாழ்த்தி 
சிகிச்றே கபறறுக்க்காணடறமசய 
முக்கிய ்காரணமாகும். இநத 
சநாறயகபாறுத்தவறரயில் ஆரம்ப 
நிறலயில் சிகிச்றே கபறுமிடத்து 
இைப்புக்்கற் தடுக்்க முடியும். 
2020 மறறும் 2021 ்காலப்பகுதி்களில் 
இநசநாய் தாக்்கத்திறன ்கணடுபிடிப்-
பதில் க்காசரானாவா அல்லது ்காே 
சநாயா என்ை குழப்பம் ஏறபடடி-
ருநதது.  

்காேசநாறய கபாறுத்தவறர இலங-

ற்கயில் 2021ஆம் 
ஆணடு 6771 சபர 
இ ன ங ்க ா ண ப் -
படடுள்்துடன், 
2020ஆம் ஆணடு 
500 சபர வறர ்காே-
சநாயினால் மரண-
மறடநதுள்்னர.  

இ ல ங ற ்க யி ல் 
இருநது 2035 
ஆ ண டு க் கு ள் 
்க ா ே ச ந ா யி ற ன 
முறைா்க இல்-
லாமல் ஒழிக்்க 
சவணடும் என்ை 

சநாக்்கத்துடன் கேயறபாடடிறன 
முன்கனடுத்துவருகின்சைாம்.   

அதன் அடிப்பறடயில் வவுனியா 
மாவடடத்திலுள்் கபாதுமக்்க-
ளுக்கு கதாடரச்சியான இருமல் 
இருப்பின் உடனடியா்க நீங்கள் 
மாவடட றவத்தியோறலக்ச்கா 
அல்லது மாவடட ்காேசோய் தடுப்பு 
பிரிவிறச்கா கேன்று சிகிச்றேயிறன 
கபறறு பூரணமா்க குணமறடநது 
்காே சநாயிறன இல்லாகதாழிப்ப-
தறகு உதவி கேய்ய சவணடும். என 
கதரிவித்தார.

ெவுனியா மாெட்டம்  

கடற்றொழிலொளர் சம்மேளன பிரதிநிதிகள் 
இந்திய துணைத் தூதுவரிடம கலந்துணரயொடல்

இரு வருடங்களில் ்காச ந�ாயினால்  
100 நேர் ோதிப்பு, 15 நேர் மரணம் 

ெரணி- தைாெமள- இயற்்ாமள �ததிரகாளி, வீர�ததிர ஆலய ெருடாந்தை திருவிழா ந�ற்று 
திங்கட்கிழமம 21/03/2022 ஊர்மக்களின் �ங்களிப்புடன் �மடக�ற்்து.

திருச்சி எம்.ச்க. ோகுல் ஹமீது

இலஙற்கயில் இதுவறர 16 சபர  
தனுஷச்காடிக்கு  அ்கதி்க்ா்க கேன்-
றுள்்தா்க கதரியவருகின்ைது. ்கடும் 
கபாரு்ாதார கநருக்்கடி ்காரணமா்க 
இநதியாவில் தஞேம் புகுநதுள்்தா்க 
அவர்கள் கதரிவிக்கின்ைனர. 

தறலமன்னாரிருநது 2 குடும்பங-
்கற் சேரநத ஒரு ஆண, 2 கபண்கள், 
3 குழநறத்கள் உடபட  6 சபர தறல-
மன்னாரிலிருநது பி்ாஸ்டிக் படகு 
மூலமா்க புைப்படடு தனுஷச்காடி 
அருச்க நடுக்்கடலிலுள்் 4-வது 
மணல்திடடு பகுதிக்கு வநது சேரநத-
னர. இவர்கற் ஏறறி வநத  படச்காட-
டி்கள் மணல் திடடில் இைக்கிவிடடு 
மீணடும் இலஙற்கக்கு திருப்பி 
கேன்று விடடதா்கக் கூைப்படுகி-
ைது. 4ஆவது மணல் திடடில் இலங-
ற்கறய சேரநதவர்கள் இருப்பதா்க 
தமிழ்க மீனவர்கள் மூலம் இநதிய 
்கடசலார ்காவல் பறடக்கு த்கவல் 
க்காடுக்்கப்படடது. இதறனகதா-
டரநது மணடபத்திலிருநது இநதிய 
்கடசலார ்காவல் பறடயினர இநதிய 
்கடல் எல்றல பகுதியில் உள்் 4-வது 
மணல் திடடுக்கு விறரநது கேன்ை-
னர. அஙகு தவித்துக் க்காணடிருநத 
இலஙற்க தமிழர்கள் 6 சபறரயும் 
பாது்காப்பா்க ்கப்பலில் ஏறறி மணட-

பத்திலுள்் இநதிய ்கடசலார ்காவல்-
பறட நிறலயத்திறகு அறழத்து வநத-
னர. கதாடரநது அவர்களுக்கு உணவு 
கபாருட்கள் வழஙகினர.

இலஙற்கயில் இருநது தப்பி அ்க-
தி்க்ா்க வநதவர்களிடம், கியூ பிரிவு 
கபாலிஸார தீவிரமா்க விோரறண 
நடத்தினார.  மன்னார சிலாவத்துறை 
பகுதிறயச் சேரநத இரணடு குழநறத-
்களுடன் வநத கபண கியூரி ரூ.1 இலட-
ேம் க்காடுத்து தனுஷச்காடி வநதறம 
கதரிய வநதது. இதறனயடுத்து 
அவர்கள் மீது மணடபம் ்கடசலார 
கபாலிஸார வழக்குப்பதிவு கேய்-
தனர. பின்னர ்கசஜநதிரன், அவரு-
றடய மறனவி சமரி கி்ாரா மறறும் 
கியூரி ஆகிசயாறர கபாலிஸார ற்கது 
கேய்து விோரறண நடத்தி வருகின்ை-
னர. 

இநநிறலயில் சமலும்  5 குழந-
றத்கள், 3 கபண்கள் உடபட 
10 சபர மன்னாரில் இருநது 
தனுஷச்காடி வருற்க தநதுள் -்
னர.

நடுக்்கடலில் படகின் என்ஜி-
னில் ஏறபடட பழுது ்காரண-
மா்க ்கடும் கவயிலில் உணவு, 
தணணீர இன்றி சுமார 37 மணி 
சநரத்திறகும் சமலா்க குழந-
றத்களுடன் நடுக்்கடலில் தத்த-
ளித்தளித்துள்்னர. பல மணி 

சநர முயறசிக்கு பின்னர என்ஜின் ேரி 
கேய்து சநறறு முன்தினம் இரவு 8 
மணிய்வில் தனுஷச்காடி வடக்கு 
பாலம் மீன்பிடி துறைமு்கத்திறகு 
வநது சேரநதுள்்னர.

இலஙற்க நடநத உள்நாடடு யுத்த -
்காலங்களில் உைவு்கற்யும் உடறம-
்கற்யும் இழநது உயிர பிறழத்தால் 
சபாதும் என 1990 ஆம் ஆணடு 
தமிழ்கத்திறகு அ்கதி்க்ாய் வநது 
சபார முடிநத பின்னர 2012இல் 
மீணடும் இலஙற்கக்கு புைப்படுச் 
கேன்சைாம். 

தறசபாது உணவு பஞேத்தால் படடி-
னிோவுக்கு பயநது குழநறத்கச்ாடு 
இரணடாவது முறையா்க 12 ஆணடு-
்களுக்கு பின்னர அ்கதி்க்ா்க தனுஷ-
ச்காடி வநதுள்ச்ாம் என ்கணணீர 
மல்்க அவர்கள் கதரிவித்தனர.

இலங்கயிலிருந்து 16 பேர இந்தியாவில தஞ்சம் 

இந்திய மீனவரகளுக்கு ஒத்தி்வக்கபேட்ட 18 மாதசி்ற
்கரகவடடி தின்கரன் நிருபர 

ேரவசதே வனாநதரங்கள் தினத்றத 
முன்னிடடு யாழ். மாவடட வனவ் 
பாது்காப்புத் திறணக்்க்த்தினால் 
மணறடதீவுப் பகுதியில் திணமக் -
்கழிவு அ்கறறும் கேயறபாடு சநறறு 
முன்தினம் கேவவாய்க்கிழறம  
்காறல 6.30 மணிமுதல் 9.30 மணி 

வறர முன்கனடுக்்கப்படடது.
இதன்சபாது பாது்காக்்கப்படட 

வனப்பகுதியா்க ்காணப்படும் மண-
றடதீவு ்கணடல் தாவரங்களுக்கி -
றடசய இருநத திணமக்்கழிவு்கள் 
வனவ் பாது்காப்புத் திறணக்்க்த்-
தினருடன் இறணநது ்கடறபறடயி-
னரால் அ்கறைப்படடன. இநநி்கழ்-
வில் வடடார வன அதி்காரி டி.எம்.

டி.ஆர.்கருணாநாயக்்க, பகுதி வன 
அதி்காரி எஸ்.உதயதீபன், பகுதிவன 
அதி்காரி  ஜி.எம்.சி.முச்கநதிரம், பகு -
திவன அதி்காரி பி.ேஞஜீவன், வன-
விரிவாக்்கல் உத்திசயா்கத்தர எல்.
ராஜ்குமார, எல்.பிருநதா, மணறட-
தீவு ்கடறபறடப் கபாறுப்பதி்காரி 
சவலு சுமண, ்கடறபறடயினர என 
பலரும் ்கலநதுக்காணடனர.

திணமக்கழிவு அ்கற்றும் சசயற்ோடு

யாழ். விசேட நிருபர

பல்சவறு ச்காரிக்ற்க்கற் 
முன்றவத்து சதசிய மீனவர ஒத்து-
றழப்பு இயக்்கத்தின் ஏறபாடடில் 
யாழ் ந்கரில் ்கவனயீரப்பு சபரணி-
கயான்று முன்கனடுக்்கப்படடது.
சநறறு ்காறல 10 மணிய்வில் யாழ் 
மத்திய பஸ் நிறலயத்தில் ஆரம் -

பித்த சபரணியானது வடமா்காண 
ஆளுநர கேயல்கத்தில் முடிவறடந -
தது. அரசியல் ற்கதி்கற் விடுதறல 
கேய், ்காணாமலாக்்கப்படசடாருக்கு 
நீதி சவணடும், ்காணி்கற் விடுவி -
யுங்கள், இநதிய இழுறவமடி பட -
கு்கற் தடுத்து நிறுத்து சபான்ை 
ச்காரிக்ற்க்கற் முன்றவத்து இப் -
சபாராடடம் இடம்கபறறிருநதது.

யாழ். �்கரில் நேரணி

ஓமநறத விசேட நிருபர

வவுனியா ்கன்கராயன்கு்த்தில் 
சநறறு (22) மாறல இடம்கபறை 
விபத்தில் ஒருவர படு்காயமறடநத 
நிறலயில் மாஙகு்ம் றவத்தியோ-
றலயில் அனுமதிக்்கப்படடுள்்ார.

்காருடன் துவிச்ேக்்கரவணடி சமாதி -
யறமயால் இவவிபத்து இடம்கபற-
றுள்்து. இதில் துவிச்ேக்்கரவணடி-
யில் பயணித்தவர படு்காயமறடநத 
நிறலயில் மாஙகு்ம் றவத்தியோ-
றலயில் அனுமதிக்்கப்படடுள்்ார.

இவவிபத்து கதாடரபான 
சமலதி்க விோரறண்கற் ்கன்க-
ராயன்கு்ம் கபாலிஸார சமற-
க்காணடு வருகின்ைனர.

கனகராயன்குள 
வி�ததில் 
ஒருெர் �டுகாயம்



உக்ரைன் மற்றும் ரைஷ்யாவுககு 
இ்ையிலயான பேச்சுவயார்த்தை 
பமயாதைல் பேயாககு்ை்தையாக அ்மந்-
தைபேயாதும் முன்பனயாககி நகரவதையாக 
உக்ரைன் ஜனயாதிேதி வவபலயாடி-
மிர வெவலன்ஸ்கி பநற்று வதைரிவி்த -
தையார. உக்ரைனில் மனிதையாபிமயான 
வநருககடி பமயாெம்ைந்திருககும் 
சூழலில், ரைஷ்யா மீது பமலும் 
தை்ைக்ை விதிகக பமற்க்ததி் 
நயாடுகள் திடைமிடடுள்ைன.   

ரைஷ்யாவின் கண்மூடி்ததைனமயான 
வயான் தையாககுதைல்கள் முற்று்கயில் 
உள்ை மரியுபேயால் நக்ரை “இறந்தை 
ெயாம்ேல் பூமி்யாக மயாற்றியுள்ைது” 
என்று அந்தை நகரை ெ்ே குறிப்பிட -
டுள்ைது. அந்தை்த து்றமுக நகரைஙக-
ளின் வீதிகளில் பமயாதைல்கள் மற்றும் 
குண்டு வவடிப்புகள் உககிரைம் 
அ்ைந்துள்ைன.   

உணவு, குடிநீர, மின்ெயாரைம் இன்றி 
ஆயிரைககணககயான மககள் கடைைங-
களுககுள் சிககி் நி்லயில் இருப் -
ேதையாக நம்ேப்ேடுகிறது. வேயாதுமக -
கள் மற்றும் உக்ரைன் துருப்புகள் 
ரைஷ்யாவின் தையாககுதைல்களுககு இலக -
கயாகி வருவதையாக பிரையாந்தி் ஆளுநர 
ேவபலயா கிரிவலஙபகயா குறிப்பிட-
டுள்ையார.   

சுமயார 400,000 மககள் வசிககும் 
மரியுபேயால் நகரின் ேயாதி அை்வ 
ரைஷ் ே்ைகள் மற்றும் ரைஷ் 
ஆதைரைவு பிரிவி்னவயாதை பிரிவுகள் 
்கப்ேற்றி இருப்ேதையாக ரைஷ்யாவின் 
ஆர.ஐ.ஏ வெய்தி நிறுவனம் குறிப் -
பிடடுள்ைது.   

மரியுபேயா்லக ்கப்ேற்றுவது 
ரைஷ்யா்வப் வேயாறு்ததைவ்ரை வேரி் 
வவற்றி்யாக விைஙகும் என்று கரு -
தைப்ேடுகிறது.  

மரியுபேயால் கி்ரைமி்்த தீேகற்-
ே்ததில் உள்ை ரைஷ்்த துருப்பி-

னரகளுைனும், பையான்ேயாஸ் வட -
ையாரை்ததிலுள்ை ரைஷ் ஆதைரைவுக 
கிைரச்சி்யாைரகளுைனும் இ்ணவ-
தைற்கு்த தைைஙகலயாக உள்ைது.  

நக்ரைக ்கப்ேற்றினயால், 
கி்ரைமி் தீேகற்ே்ததிற்கும் 
பையான்ேயாஸ் வடையாரை்ததிற்கும் 
இ்ைப் ேயா்தை கி்ைககும்.  

இந்நி்லயில் பநற்றுக கயா்ல 
உ்ரை்யாற்றி் உக்ரைன் ஜனயாதிேதி 
வெவலன்ஸ்கி, பேச்சுவயார்த்தை 
ேற்றி் நம்பிக்க்் வவளிப்ே-
டு்ததினயார. கைந்தை வேப்ரைவரி 24 
ஆம் திகதி ரைஷ்யா ே்ைவ்டு்ததைது 
வதையாைககம் இந்தை பேச்சுவயார்த்தை-
களில் சிறி் அைபவ முன்பனற்றம் 
கண்டுள்ை்ம குறிப்பிை்ததைககது.   

“இது மிகவும் கடினமயானது. சில 
பநரைஙகளில் பமயாதைலுககுரி்து” 
என்றும் அவர கூறினயார. “ஆனயால் 
ேடிேடி்யாக முன்பனயாககி வெல்கி -
றது” என்றயார.   

ரைஷ் ஜனயாதிேதி விையாடிமிர புட-

டினின் உக்ரைன் மீதையான ே்ைவ் -
டுப்ேயால் 3.5 மில்லி்னுககும் அதி -
கமயான உக்ரைனி்ரகள் நயாட்ை 
விடடு வவளிப்றி இருப்ேபதையாடு 
உக்ரைனி் வேயாருையாதையாரைம் முன் -
பனப்பேயாதும் இல்லயாதை தைனி்மப்ே -
டு்ததைலுககு முகம்வகயாடு்ததுள்ைது.  

இந்நி்லயில் அவமரிகக ஜனயாதி-
ேதி பஜயா ்ேைன் ஐபரையாப்ேயாவுககு 
விஜ்ம் பமற்வகயாண்டிருககும் 
நி்லயில் பமற்க்ததி் நயாடுகள் 
ரைஷ்யா மீது பமலும் தை்ைக்ை 
விதிகக திடைமிடடிருப்ேதையாகக 
கூறப்ேடுகிறது.   

ரைஷ்யா கடும் தையாககுதைல்க்ை 
நை்ததி்பேயாதும் உக்ரைன் தை்லந -
கர கிப்வ மற்றும் ஏ்ன் பிரைதையான 
நகரைஙக்ை ்கப்ேற்ற முடி்யாமல் 
பேயாயுள்ைது. சில நகரபுற ேகுதிகள் 
பேரும் பெதைஙகளுககு உள்ையாகியுள்-
ைன.   

கிப்்வ சுற்றி ரைஷ்ப் ே்ைகள் 
ஸ்தைம்பி்ததிருப்ேதையாகவும் நயாடடின் 

வதைற்கு மற்றும் கிழககு ேகுதிகளில் 
முன்பனற்றம் கண்டிருப்ேதையாகவும் 
பமற்க்ததி் அதிகயாரிகள் குறிப்பிட-
டுள்ைனர. உக்ரைன் ே்ைகள் சில 
ேகுதிகளில் ரைஷ் ே்ையின் தையாக -
குதைல்க்ை முறி்டி்ததைபேயாதும் 
அ்வக்ை பின்வயாஙகச் வெய்் 
முடி்யாதிருப்ேதையாக அவரகள் குறிப்-
பிடடுள்ைனர.   

உக்ரைனில் ரைஷ்ப் ே்ையின் 
தைற்பேயா்தை் ஆற்றல், அது ே்ை -
வ்டுப்்ே்த ஆரைம்பி்ததைபேயாது 
இருந்தை நி்லயில் சுமயார 90 
வீதை்த்தை விைவும் கு்றந்துள்ைதையாக 
அவமரிகக ேயாதுகயாப்பு்த து்றயின் 
மூ்ததை அதிகயாரி ஒருவர கூறியுள்ையார.  

ரைஷ்யா அதைன் தையாககுதைல்க்ை 
0ஆரைம்பி்ததை பின்னர, அதைன் ே்ை 
ேல்ததின் ஆற்றல் இந்தை அைவுககுக 
கு்றந்திருப்ேது இதுபவ முதைல்-
மு்ற என அவர குறிப்பிடையார.  

அந்தை்த தைகவல் உண்்ம்யாக 
இருந்தையால், ரைஷ்யா வேரி் அைவில் 
ஆயுதைஙக்ை இழந்திருப்ே்தையும் 
அதைன் தைரைப்பில் ேல ே்ையினர 
ேயாதிககப்ேடடிருப்ே்தையும் அது 
குறிககும்.  

ே்ைவ்டுப்பு ஆரைம்பி்ததைது 
வதையாைககம் 953 வேயாதுமககள் 
வகயால்லப்ேடடு 1,557 பேர கயா -்
ம்ைந்திருப்ேதையாக வஜனீவயாவில் 
ஐ.நயா மனிதை உரி்மகள் அலுவல-
கம் வதைரிவி்ததுள்ைது. வேயாதுமக -
க்ை இலககு ்வப்ேதையான குற்றச்-
ெயாட்ை ரைஷ்யா மறு்தது வருகிறது.   

மில்லி்ன் கணககயானவரகள் 
வவளிநயாடுகளில் தைஞெம் அ்ைந்தி-
ருககும் நி்லயில் அவரகளுககயான 
ேரையாமரிப்பு, ேயாைெயா்லகள் மற்றும் 
பவ்லவயாய்ப்புக்ை வழஙகுவ-
தில் கிழககு ஐபரையாப்ேயா வநருகக -
டி்் ெந்தி்ததுள்ைது.     
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உக்ரைன்–ரைஷ்யா இ்ையிலயான பேச்சு  
‘ப�யாதல்களுைன்’ முன்பனயாககி ந்கர்வு  

மரியுப�ோல் நகரில் அவலம் த�ோடர்கிறது

ஜி20 நயாடு்களில இருந்து  
ரைஷ்யா்ை நீக்க மு்ற்சி

ரைஷ்யா ஜி20 நயாடுகளின் அ்மப்-
பில் வதையாைரந்து இருகக முடியுமயா 
என்ற பகள்வி எழுந்துள்ைது.  

வேரி் வேயாருையாதையாரை நயாடுக-
ளின் அந்தை அ்மப்பில், ரைஷ்யா 
வதையாைரந்து இருககலயாமயா என்ேது 
குறி்தது அவமரிககயாவும் அதைன் பமற்-
க்ததி் நடபு நயாடுகளும் ஆரையாய்ந்து 
வருகின்றன.  

ஆனயால் ரைஷ்யா்வ நீககுவது 
அவவைவு இலகுவயானதைல்ல. அந்தை 

அ்மப்பில் இருககும் மற்ற 
நயாடுகள் ரைஷ்யா்வ நீககும் மு்ற்-
சி்்்த தைடுககககூடும்.  

ஜி20 அ்மப்பில், ரைஷ்யாவின் 
நடபு நயாடுகையான சீனயா, இந்தி்யா, 
ெவூதி அபரைபி்யா ஆகி்்வயும் 
இைம்வேற்றுள்ைன.  

ரைஷ்யா்வ நீககினயால் அந்தை 
நயாடுகள் இவவயாண்டு ந்ைவே-
றும் பேச்சுவயார்த்தைகளில் ேஙகு-
வேறயாமல் புறககணிககும் ெயா்ததி-
்ம் இருப்ேதையாக்த தைகவல் அறிந்தை 

வடையாரைஙகள் கூறுகின்றன.  
ரைஷ்யா வதையாைரந்து அந்தை அ்மப் -

பில் இருப்ேது ெரி்ல்ல என்று அவம -
ரிககயாவின் பதைசி்ப் ேயாதுகயாப்பு 
ஆபலயாெகர வஜக சுல்லிவன் கூறுகி -
றயார.  

எனினும் அதுேற்றி மற்ற நயாடுகளு-
ைன் பேசி் பின்னபரை அதிகயாரைபூரவ-
மயாக அறிவிகக முடியும் என்று அவம -
ரிககயா வதைரிவி்ததைது.    

ேயாது்கயாப்பு ச்ே கூடைத்தில  
ரைஷ்யா, அம�. ையாககுையாதம்
உக்ரைனில் இரைெயா்ன தையாககு-

தைலுககயான ெயா்ததி்ம் ேற்றி ஐ.நயா 
ேயாதுகயாப்பு ெ்ேயில் அவமரிககயா 
மற்றும் பிரிடைனுைன் ரைஷ்யா 
ேரைஸ்ேரைம் குற்றச்ெயாடடுக்ை சும்த-
தி்பேயாதும் எந்தை்த தைரைப்பும் அதைற்-
கயான ஆதையாரைஙக்ை முன்்வகக-
வில்்ல.   

கைந்தை வெவவயாய்ககிழ்ம 
மூடி் அ்றயில் இைம்வேற்ற 
ேயாதுகயாப்பு ெ்ே கூடை்ததில், உக-
்ரைனில் முற்று்கயில் இருககும் வை-
கிழககு சுமி நகரில் அம்பமயானி்யா 
கசிவு விவகயாரை்ததில் உக்ரைனி் 
கடும்பேயாககு பதைசி்வயாதைக குழுககள் 
மீது ரைஷ்யா குற்றம்ெயாடடி்து.   

இந்தைக குற்றச்ெயாட்ை அவமரிககயா 
மற்றும் பிரிடைன் நிரையாகரி்ததைன.   

“நச்சுப் வேயாருடகள் பெமிககப்ே-
டுகின்ற மற்றும் உற்ே்ததி வெய்்ப்ே-
டுகின்ற எந்தை ஒரு உக்ரைனி் நி்ல-

களுககு எதிரையாக ரைஷ் துருப்புகள் 
தையாககுதைல் நை்ததைபவயா, திடைமிைபவயா 
இல்்ல” என்று ஐ.நயாவுககயான ரைஷ் 
பிரைதி்த தூதுவர டமிடரி வேயால்-
்ன்ஸ்கி வதைரிவி்ததையார.   

எனினும் இரைெயா்ன ஆயுதைஙக்ை 
ே்ன்ேடு்ததும் ரைஷ்யாவின் திட-
ை்ததிற்கயான முன் ஏற்ேயாையாக இது 
உள்ைது என்று ஐ.நயாவுககயான அவம-
ரிகக தூதுவர லின்ையா பதையாமஸ் கிரீன்-
பீல்ட வதைரிவி்ததுள்ையார.

ஜனாதிபதி, பிரதமர் தலைலமயில் சர்்வகட்சி மாநாடு
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கல்லடி குறூப் நிருபர்

வீதி  விபத்துககளை 
தடுப்பதறககாக பயிலு-
னர் பயிறசி நூல ஒன்று 
மகாவட்ட அரசகாஙக  
அதிபர் கக. கருணகா-
கரன் தள்லளமயில  
சசவவகாய்ககிழளம  
(22) மட்டககைப்பு 
மகாவட்ட  சசய்ல-
கத்தில சவளியிடடு 
ளவககப்பட்டது.

ளவத்திய  க்லகாநிதி 
பகா. யூடி.ரகமஸ் செயகுமகாரினகால 
எழுதப்பட்ட எஙகள் உயிர் எஙகள்  
ளககளில எனும் தள்லப்பி்லகான 
பயிலுனர் பயிறசி நூல, இம்மகா-
வட்டத்தில  இ்டம்சபறுகின்்ற 
வீதிவிபத்துககள் மறறும் அதனகால 
ஏறபடும் அனர்த்தஙகளிளனக  
குள்றப்பதறககாக வகாகனம் சசலுத்து-
பவர்கள் மறறும் புதிதகாக வகாகனம்  
சசலுத்துபவர்களுகககான வழிககாட-
்டலகள், வீதி பகாதுககாப்பு சபகாறிமு-
ள்றகள்  உள்ை்டஙகிய பயிறசி நூ்லகாக 
அளமயப் சபறறுள்ைது. 

சவளியி்டப்பட்ட  இந்நூலில 
வகாகனம் சசலுத்துபவர்கள், பகாதசகாரி-
கள், பகா்டசகாள்ல மகாணவர்கள்,  துவிச்-
சககர வண்டி சசலுத்துனர்கள், கபகாககு-
வரத்து சபகாலிசகார், பகா்டசகாள்ல மறறும்  

கலவி பணிப்பகாைர்கள், ககாவலதுள்ற-
யினர்களின் வகிபகாகஙகள் பறறியும்  
விபத்தின்கபகாதும், விபத்தின் பின்ன-
ருமகான முதலுதலி மறறும் மருத்துவ 
சிகிச்ளச  சதகா்டர்பகான வி்டயஙகள் 
உரிய தரப்பினர்களின் வகிபகாகஙகள் 
பறறியும்  சதளிவூட்டப்படடுள்ைன. 

இந்நூல சவளியீடடின்கபகாது 
மட்டககைப்பு மள்றமகாவட்ட ஆயர் 
சபகான்ளனயகா கெகாசப், சிகரஸ்்ட  
சத்திர சிகிச்ளச நிபுணர் ்டகாக்டர். 
பீ. ஜீபரகா, மட்டககைப்பு பிரகாந்-
திய  சுககாதகார கசளவகள் பணிப்பகா-
ைர் ்டகாக்டர் ஜீ. சுகுனன், ்டகாக்டர் 
ஜீ.  விகவககானந்தரகாெகா, மகாவட்ட 
சபகாலிஸ் அத்தியடசகர் சுகத் மகா 
சிஙக ஆகிகயகார்  அதிதிகைகாகக 
க்லந்து சி்றப்பித்தனர். 

ஒலுவில விகச்ட நிருபர்
   
அககளரப்பறறு குருந்தஙகு-

ைம் வயல பிரகதசத்தில தனது 
விவசகாய ககாணிககுள் சசன்்ற உரி-
ளமயகாைர் மீது தகாககுதல ந்டத்திய 
இரு சந்கதக நபர்களை கதடி அக-
களரப்பறறு சபகாலிஸகார் வள்ல 
விரித்துள்ைனர்.   

க்டந்த ஞகாயிறறுககிழளம (13) 
ககாள்ல 07.00 மணியைவில தனது 
வயல ககாணிககுள் சசன்்ற கபகாது 
தகாககுதலுககுள்ைகானவரின் சகககா -
தரர் எம்.ஏ. அப்துல அஸீஸ், 
அவரது மகன் ஏ.ஏ. அஸ்பகாக 
ஆகிகயகார் தகாககுதல ந்டத்தியுள்-
ைதகாக அககளரப்பறறு சபகாலிஸ் 
நிள்லயத்தில தகாககுதலுககுள்ைகா-
னவரின் உ்றவினரகால முள்றப்-
பகாடு சசய்யப்படடுள்ைது.   

இவர்களைத் கதடி மூன்று 
சபகாலிஸ் குழுககள் ஈடுபடுத்தப்-
படடுள்ைதகாக சபகாலிஸகார் சதரி-
வித்தனர்.   

தகாககுதல சம்பவத்தில தள்ல 
யில படுககாயமள்டந்த எம்.ஏ.அப் -

துல பரீட (வயது-62) என்பவர் 
சிகிச்ளசகககாக அககளரப்பறறு 
ஆதகார ளவத்தியசகாள்லயில அனு -
மதிககப்படடு கம்லதிக சிகிச் -
ளசகககாக மட்டககைப்பு கபகாதனகா 
ளவத்தியசகாள்லககு மகாற்றப்படடு 
அவசர சிகிச்ளச பிரிவில அனும -
திககப்படடு சிகிச்ளச சபறறு வரு -
கி்றகார்.   

தகாககுதலுககுள்ைகானவருககும் 
தகாககுதல ந்டத்திய அவரது சகககாத-
ரருககுமிள்டயில இருந்த ககாணிப் 
பிரச்சிளன சதகா்டர்பகாக இருவ-
ருககும் இள்டயில ஏறபட்ட 
வகாககுவகாதத்தின் கபகாது அவரது 
சகககாதரரும், சகககாதரரின் மகனும் 
தகாககுதல ந்டத்தியதகாக சபகாலிஸ் 
நிள்லயத்தில முள்றப்பகாடு சசய்-
யப்படடுள்ைது.   

சம்பவம் சதகா்டர்பகாக அகக-
ளரப்பறறு சபகாலிஸகார் சந்கதக 
நபர்களை ளகது சசய்வதறகு 
தீவிர கதடுதல ந்டவடிகளகயில 
ஈடுபடடு வருகின்்ற கபகாதிலும், 
சந்கதக நபர்கள் தள்லமள்றவகாகி-
யுள்ைதகாக சதரிவிககப்படுகி்றது.

கதகாப்பூர் குறூப் நிருபர்

கதகாப்பூர்  கககாட்டத்திறகுடபட்ட பகா்டசகாள்லகளில இருந்து 
தரம் 5 பு்லளமப் பரிசில  பரீடளசயில சித்தியள்டந்த மகாண-
வர்களை சகௌரவிககும் நிகழ்வு (20) கதகாப்பூர்  பகாத்திமகா 
முஸ்லிம் மகளிர் கலலூரியில இ்டம்சபற்றது.

இந்நிகழ்வில  சவடடுப் புள்ளிகளுககு கமல புள்ளிகளைப் 
சபறறு சித்தியள்டந்த 30 இறகும்  கமறபட்ட மகாணவர்களுககு 
சகான்றிதழ்களும், பதககம் அணிவித்தகதகாடு, பரிசுப்  சபகாருட-
களும் வழஙகி ளவககப்பட்டளம குறிப்பி்டத்தககது.

இப்பரிசளிப்பு விழகாவில பிரதம அதிதியகாக அகி்ல 
இ்லஙளக மககள் ககாஙகிரஸ் கடசியின் தள்லவரும் பகாரகாளு-
மன்்ற உறுப்பினருமகான றிஷகாட பத்தியுதீன், சகௌரவ அதிதிக-
ைகாக மூதூர்  சுககாதகார ளவத்தியதிககாரி முளகதீன் பகாவகா ஹிலமி 
மறறும் மகாணவர்கைது  சபறக்றகார்களும் க்லந்து சககாண்்டளம 
குறிப்பி்டத்தககது.

சபரியகபகாரதீவு தினகரன் நிருபர்
  
மட்டககைப்பு மகாவட்டத்தில 

281இறகு கமறபட்ட குைஙகள் 
தூர்ந்து கபகாகும் நிள்லளமயில 
உள்ைன. இவவகா்றகான குைஙக -
ளைப் புனரளமப்பதன் மூ்லம், மட -
்டககைப்பு மவகாட்டத்தின் நி்லக 
கீழ் நீளரச் கசமித்து, நீர்த் தடடுப் -
பகாடள்ட நிவர்த்தி சசய்ய்லகாம் என, 
தமிழ் மககள் விடுதள்லப் புலிகள் 
கடசியின் சபகாதுச் சசய்லகாைர்  பூபகா-
்லபிள்ளை பிரசகாந்தன் சதரிவித்துள்-
ைகார். 

சககாகககககா்லகா பவுண்க்டனின் 6 
கககாடி ரூபகாவுககு கமறபட்ட நிதி 
ஒதுககீடடில வீ எசபகட நிறுவனம் 
மறறும் அகம் நிறுவனஙகளின் ஒத்-
துளழப்பு்டன், வகாகளரப் பகுதியில 
புனரளமககப்ப்டவுள்ை 3 குைஙக -
ளின் புனரளமப்பு ஆரம்ப நிகழ்வு 
சசவவகாய்ககிழளம (22) வகாகளர 
பனிச்சஙககணியில நள்டசபற்றது. 
இதன்கபகாது க்லந்து சககாண்டு கருத்-
துத் சதரிவிகளகயிக்லகய  இவவகாறு 
சதரிவித்தகார்.

மட்டககைப்பு மகாவட்ட அரசகாஙக 
அதிபர் க.கருணகாகரன்,   வீஎசபகட 

நிறுவனத்தின் சுவீ்டனின் பிரகாந்தி-
யப் பணிப்பகாைரகான நீனகா ்லகாறியகா, 
வகாகளரப் பிரகதச சசய்லகாைர் 
ஜி.அருணன், சககாககககா்லகா பவுண்-
க்டசனின் இ்லஙளக, பூட்டகான், 
மகாள்லதீவு ஆகிய நகாடுகளுகககான 
பிரகாந்திய தள்லளம அதிககாரி ்லகஸ்-

மன் மதுரசிஙக, கிழககு மகாககாண 
கூடடு்றவு ஆளணயகாைர் ஏ.எல.
எம்.அஸ்மி, கமந்ல அபிவிருத்தி 
திளணககைப் பிரதி ஆளணயகாைர் 
செகநகாத் மறறும் ஏளனய திளணக-
கை அதிககாரிகள், சபகாதுமககள் விவ-
சகாயிகள் உள்ளிட்ட ப்லர் இதன் -

கபகாது க்லந்து சககாண்டிருந்தனர். 
அவர் சதகா்டர்ந்தும் கருத்து சதரி-
விகளகயில, தறகபகாது நகாடு எதிர் -
சககாண்டுள்ை இகககா்லகட்டத்தில 
சமகாத்த கதசிய உறபத்தியில விவ -
சகாயம், ககாலநள்டவைர்ப்பு, மீன்பிடி 
என அளனத்து வி்டயஙகளிலும், 
கிழககு மகாககாணம் குறிப்பிட்டைவு 
சசலவகாககுச் சசலுத்த கவண்டும் 
என்பது எமது தள்லவர் சி.சந்திரககாந்-
தனின் எதிர்பகார்ப்பகாகும்.

வகாகளரப் பிரகதசத்தில 82 குைங -
கள் அளமந்துள்ைன. அதில 40 
குைஙகள் பயன்பகாடடிலும், 42 
குைஙகள் தூர்ந்துகபகாயும் உள்ைன. 
அகதகபகால மட்டககைப்பு மகாவட -
்டத்தில 281இறகு கமறபட்ட குைங-
கள் தூர்ந்து கபகாகும் நிள்லளமயில 
உள்ைன. இவவகா்றகான குைஙகளைப் 
புனரளமப்பதன் மூ்லம், மட்டகக-
ைப்பு மகாவட்டத்தின் நி்லக கீழ் நீளரச் 
கசமித்து, நீர்த் தடடுப்பகாடள்ட 
நிவர்த்தி சசய்ய்லகாம். எனினும், 
சககாகரகானகா, சபகாருைகாதகார சநருக-
கடி, உககரன் கமகாதல உள்ளிட்ட 
ப்ல சநருககடிகளை எதிர்சககாண் -
டுள்கைகாம் என அவர் இதன்கபகாது 
சதரிவித்தகார்.                                                

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில்

281 குளங்கள் தூர்ந்து
ப�ோகும் அ�ோயம் தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலி்கள்

்கடசியின் ப�ாது பெயைாளர்

மூதூர் சதாம் வித்தியாலயத்தில் இருந்து தரம் 05 புலமமப்பரிசில் ்பரீடமசயில் சித்திய-
மைந்த எம்.எம்.முஸ்அப 183, ஜே.கனூன் சஸான் 160, என்.அஸ்கி அஹமட 156, எச்.
எப.ஹஸன்காதிம் 153, ஐ.்பாத்திமா றிஸா 156, ஜக.எப.அஸ்மாஜ்பகம் 148, எம்.சனா 
மர்யம் 147 ஆகிஜயாருைன் அதி்பர் எஸ்.ஐ.சுஹூத் கற்பித்த ஆசிரியர் பி.எம்.சுோத், ்பகுதித் 
தமலவர் சுக்ரியா நபீக் ஆகிஜயார் காணப்படுகின்்றனர்.     (்பைம்; மூதூர் தினகரன் நிரு்பர்)

கந்தளாய் அல்தாரீக் கனிஷை வித்தியாலயத்தில் தரம் 05 புலமமப ்பரிசில் ்பரீடமசயில் 
மூன்று மாணவிகள் சித்தியமைந்து ்பாைசாமலக்கு ப்பருமம ஜசர்த்துள்ளதாக ்பாைசாமல 
அதி்பர் பதரிவித்தார். இதன்்படி எப.ரசீமா ்பானு (157), ஆர்.்பாத்திமா அனுத் (154), எஸ்.
்பாத்திமா சஹீஹா (153) புள்ளிகமளப ப்பற்று சித்தியமைந்த மாணவர்கமளயும் அருகில்  
அதி்பர், ஆசிரியர்கள் நிற்்பமதயும் காணலாம்.            (படம்: கந்தளாய் தினகரன்  நிருபர்)

வீதி வி�த்து்கள் தடுப்பு;
நூல் பவளியிடடு லவப்பு

சவைககள்ட குறூப் நிருபர்

தீ  அனர்த்தத்தின் 
கபகாது ஏறபடும் கசதங-
கள் மறறும் உயிரிழப்பு -
களை தடுககும்  கநகாககில 
சபகாதுமககள், அரச உத்தி-
கயகாகத்தர்கள் சசயறப்ட-
கவண்டிய விதம் சதகா்டர்-
பில  விைககமளிககும் 
சசய்முள்ற பயிறசியும், 
ஒத்திளகயும் அம்பகாள்ற 
மகாவட்ட  அனர்த்த முககா-
ளமத்துவ மத்திய நிள்ல-
யத்தின் உதவி பணிப்பகா-
ைர் எம்.ஏ.எம்.றியகாஸ்  
தள்லளமயில சம்மகாந்துள்றயில சசவ-
வகாய்ககிழளம (22) இ்டம்சபற்றது.

அம்பகாள்ற  மகாவட்ட அனர்த்த முககா-
ளமத்துவ மத்திய நிள்லயம் மறறும் 
சம்மகாந்துள்ற பிரகதச  சசய்லகம், சம்-
மகாந்துள்ற பிரகதச சளப, இரகாணுவத்தி-
னர், சபகாலிஸகார், சம்மகாந்துள்ற  ஆதகார 
ளவத்தியசகாள்ல, அரச திளணககைஙகள் 
இளணந்து ஏறபகாடு சசய்தது.

இதன்கபகாது  பிரதகான வீதியின் அரு-
ககாளமயிலுள்ை வைகாகத்தில ஏறபட்ட 
தீளய கடடுப்படுத்த  கலமுளன மகாநகர 
சளபயின் தீயளணப்பு பிரிவினர் அளழக-
கப்படடு, தீளய  கடடுப்பகாடடினுள் 
சககாண்டு வருவது சதகா்டர்பில விைககம-
ளிககப்பட்டது.

பின்னர்  சம்பவத்தில ககாயமுற்றவர்-
களுககு முதலுதவி பயிறசி அளிககும்  
சசயறபகாடுகளும் சசயறபகாடடு ரீதியகாக 
ககாண்பிககப்பட்டது. 

சதகா்டர்ந்து  ககாயமுற்றவர்களை ளவத்-
தியசகாள்லககு அம்பியூ்லன்ஸ் மூ்லம் 
சககாண்டு சசலலும்  முள்றகள் சதகா்டர்பி-
லும் ககாண்பிககப்பட்டது.

இவவிழிப்புணர்வு சசயறபகாடடில சம்-
மகாந்துள்ற பிரகதச சசய்லகாைர் எஸ்.எல.எம்.
ஹனீபகா,  சம்மகாந்துள்ற பிரகதச சளபயின் 
சதகாழிலநுடப உத்திகயகாகத்தர்  எம்.எம்.
எம்.முஸ்தபகா, பிரகதச சசய்லக அனர்த்த 
முககாளமத்துவ பிரிவு  உத்திகயகாகத்தர் எம்.
எஸ்.எம்.அஸகாறுடீன் உள்ளிட்ட ப்ல அதிககா-
ரிகள் க்லந்து சககாண்்டனர்.

சரகாட்டசவவ குறூப் 
நிருபர்

   
இ்லஙளக வஙகியின் 

கிழககு மகாககாண அலு-
வ்லகத்தின் ஏறபகாடடில 
கதசிய மகளிர் தின நிகழ்-
வும் வீடடுத்கதகாட்ட 
மரககன்றுகள் மறறும் 
மரககறி விளதகள் வழங-
கும் நிகழ்வும் திருகககா-
ணமள்லயில இ்டம்சபற்றது.   

திருகககாணமள்ல மகாவட்ட விவசகாய 
பயிறசி நிள்லயத்தில சசவவகாய்க-
கிழளம (22) இ்லஙளக வஙகியின் 
கிழககு மகாககாண சந்ளதப்படுத்தல 
முககாளமயகாைர் என்.டி.ரகுரகாமின் 
தள்லளமயில இ்டம்சபற்றது.   

என் உ்லகம் என் வழியில எனும் 
சதகானிப்சபகாருளில ஆரம்பமகான 
கதசிய மகளிர் தின நிகழ்வு உப்புசவளி 
மறறும் கப்பலதுள்ற விவசகாய கபகாத-
னகாசிரியர் பிரிவில 50ககும் கமறபட்ட 

சபண் பயனகாளிகளை உள்ை்டககிய-
தகாக இ்டம்சபற்றது.   

நிகழ்வில பிரதம அதிதிகைகாக 
இ்லஙளக வஙகியின் திருகககாண-
மள்ல மகாவட்ட பிரதிப் பணிப்பகாைர் 
எம்.பரகமஸ்வரன், இ்லஙளக வஙகி-
யின் கிழககு மகாககாண சசயறபகாடடு 
முககாளமயகாைர் சந்திகக டி சிலவகா, 
இ்லஙளக வஙகியின் திருகககாணமள்ல 
மகாவட்ட முககாளமயகாைர் ஏ.பிரதீபன் 
உள்ளிடக்டகார் க்லந்து சி்றப்பித்திருந்-
தளம குறிப்பி்டத்தககது.   

பகா்லமுளன 
விகச்ட நிருபர்

சபகாத்துவில  
ச ச ங க கா ம ம் 
பிரகதசத்தில 
ளகவி்டப்படடு 
ப கா ழ ள ்டந் த 
நி ள ்ல யி ல 
ககாணப்பட்ட, 
சு க கா த கா ர  
நிள்லயம் மீை 
புனரளமககப் -
படடு மககள் 
கசளவகககாக  ளகயளிககப்படடுள்-
ைதகாக  கலமுளன பிரகாந்திய சுககாதகார 
கசளவகள் பணிப்பகாைர்  ச்டகாக்டர் 
ஐ.எல.எம்.றிபகாஸ் சதரிவித்தகார்.

சசஙககாமம்  பிரகதசத்தில ளகவி -
்டப்படடு பகாழள்டந்த நிள்லயில 
ககாணப்பட்ட சுககாதகார நிள்லயம்,  
மீை புனரளமககப்படடு திஙகடகி-
ழளம (21) மககள் பகாவளனகககாக 
தி்றந்து ளவககப்பட்டது.

சபகாத்துவில  பிரகதச சுககாதகார 
ளவத்திய அதிககாரி ஏ.யூ.அப்துல 
சமட  தள்லளமயில இ்டம்சபற்ற 

இந்நிகழ்வில, பிரதம அதிதியகாக 
க்லந்துசககாண்டு உளரயகாறறும் 
கபகாகத அவர் கமறகன்்டவகாறு 
சதரிவித்தகார்.நிகழ்வில  சபகாத்-
துவில பிரகதச சளப தவிசகாைர் 
எம்.எச்.அப்துல ்றஹிம், உதவிப் 
பிரகதச சசய்லகாைர் எம்.ஐ.பிர்-
னகாஸ் கலமுளன பிரகாந்திய சுககாதகார 
கசளவகள் பிரதிப் பணிப்பைகார்  
ச்டகாக்டர் எம்.பி.ஏ.வகாஜித், திட-
்டமி்டல பிரிவு ளவத்திய அதிககாரி 
ச்டகாக்டர் எம்.சீ.எம்.மகாஹிர் உள் -
ளிட்ட ப்லர் க்லந்து சககாண்்டனர். 

ப்பாத்துவில் பசஙகாமம்

ெமமாந்துலையில் 
தீ அனர்த்த ஒத்தில்க

திருமலையில் வீடடு ததாட்ட   
மரக்கன்று்கள் வழங்கிலவப்பு

சு்காதார நிலையம
மக்களி்டம ல்கயளிப்பு

ஐஸ் த�ாலத ப�ாருளு்டன் ஒருவர் ல்கது
மட்டககைப்பு குறூப் நிருபர்

மட்டககைப்பு, ககாத்தகான்குடி 
சபகாலிஸ் பிரிவில ஐஸ் கபகாளதப் 
சபகாருளு்டன் ஒருவர் ளகது  சசய்-
யப்படடுள்ைதகாக மட்டககைப்பு 
மகாவட்ட குற்ற விசகாரளணப் பிரிவு  
சபகாறுப்பதிககாரி பி.எஸ்.பி.பண்்டகார 
சதரிவித்தகார்.

மட்டககைப்பு  மகாவட்ட சிகரஸ்்ட 
சபகாலிஸ் அத்தியடசகர் சுதத் மகாசிங-
கவின் வழிககாட்டலில  ககாத்தகான்-

குடி க்டறகளர வீதியில சசவவகாய்க-
கிழளம (22) 10 மணியைவில 
கமறசககாண்்ட  திடீர் சுறறிவளைப் -
பின்கபகாது  சந்கதக நபர் ளகது சசய் -
யப்பட்டகார். ளகது சசய்யப்பட்ட 
நபரி்டமிருந்து 9 கிரகாம் 650 மிலலி 
கிரகாம் ஐஸ் ளகப்பற்றப்படடுள்ைது.

ளகதகான நபர் மட்டககைப்பு 
நீதவகான் நீதிமன்்றத்தில ஆெர் 
படுத்தப்படுவது்டன், சபகாலிசகார் 
கம்லதிக விசகாரளணகளை கமற-
சககாண்டுள்ைனர்.

அக்கமரப்பற்றில்

ெந்தத்க ந�ர்்கலள ததடி 03
ப�ாலிஸ் குழுக்கள் ததடுதல்

ததாப்பூர் ம்களிர் ்கல்லூரி
மாணவர்்கள் ப்கௌரவிப்பு
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ஊவா மாகாணத்தில் வசதி குறைந்த
பாடசாறைகளுக்கு கணனி உபகரணஙகள் 

(லிந்தலை நிருபர்)
ஊவா மாகாணத்தில்  வசதி குலைந்த 

்தமிழ் பாடசாலைகளுக்குக் கணனி 
உபகரணஙகள் வழஙகும் நிகழ்வு 
நேறலைய தினம் (2022-.03-.23) ஊவா 
மாகாண ஆளுேர் ஏ.நே.எம். முஸம்-
மில் ்தலைலமயில் ஆளுேர் அலுவை-
கத்தில் ேலடபபறைது.

ஊவா மாகாண கல்வி அலமச்சின் 

நிதி ஒதுக்கீட்டிலிருநது 14 ்தமிழ் பாட-
சாலைகளுக்கு கணனி உபகரணஙகள் 
வழஙகி லவக்கபபட்டன. இ்தறகான 
சுமார் ரூ. இரண்டு மில்லியன் பசைவி-
டபபட்டுள்்ளது. 

    இ்தறகலமய பதுல்ள மாவட்-
டத்தில் நிவபபர்க் ்தமிழ் வித்தியாை-
யம், ்தம்நபப்தன்ன இை 03 ்தமிழ் 
வித்தியாையம், ஸ்பிரிஙபவளி ்தமிழ் 

வித்தியாையம், உடுவர ்தமிழ் வித்தி-
யாையம், நகானகநை ்தமிழ் ஆரம்-
பப பாடசாலை, பகாக்காகை ்தமிழ் 
வித்தியாையம், யூரி ்தமிழ் வித்தியாை-
யம், எல்பியன் ்தமிழ் வித்தியாையம், 
ஒஹியய ்தமிழ் வித்தியாையம், ைக்கி-
பைன் ்தமிழ் வித்தியாையம், யல்வர்-
டன் ்தமிழ் வித்தியாையம், நகாநபா 
்தமிழ் வித்தியாையம் மறறும் பமான-

ராகலை மாவட்டத்தின் லவகும்புர 
்தமிழ் கனிஷட பாடசாலை, விபுைா-
னந்த ்தமிழ் ஆரம்பப பாடசாலை ஆகி-
யவறறுக்கு இந்த கணனிகள் வழஙகப-
பட்டன. இநநிகழ்வில் மாகாண கல்வி 
அலமச்சின் பசயைா்ளர் சநதியா அபன்-
பவை, ஆளுேரின் ்தனிபபட்ட பசயைா-
்ளர், பாடசாலை அதிபர்கள் உள்ளிட்ட 
அதிகாரிகள் கைநதுபகாண்டனர்.

கம்பளை அருள்மிகு ஸ்ரீ கதிர்வேலாயுத
சுவோமி ஆலய கும்பாபி்ேகம

கம்பல்ள நிருபர்

ோட்டுக்நகாட்லட ேகரத்்தார்  
கம்பல்ள அருள்மிகு ஸ்ரீ கதிர்நவைா-
யு்த சுவாமி ஆையத்தின்  மகா கும்பா-
பிநேகம் நேறறு ேலடபபபறைது.

ோட்டுக்நகாட்லட ேகரத்்தார் 
கம்பல்ள அருள்மிகு ஸ்ரீ கதிர்நவைா-
யு்த சுவாமி ந்தவஸ்்தான புனராவர்த்-
்தன ேவகுண்டபே நூ்தன பிரதிஷடா 
மஹா கும்பாபிநேக குடமுழுக்குப 
பபருஞசாநதி விழா ேலடபபறைது.

நேறலைய தினம் எண்பணய 
காபபு நிகழ்வு இடம்பபறறு இன்று  
மகா கும்பாபிநேகம் ேலடப-
பபறைது. இன்று காலை விநேட 
பூலேகள் இடம்பபறறு மகா கும்பா-
பிநேகம் ேலடபபபறைது.

இதில் பக்்த அடியார்கள் கைநது 
பகாண்டு வழிபபாட்டில் ஈடுபட்ட-
னர். கும்பாபிநேகத்ல்த ப்தாடர்நது 
48 ோட்கள் மண்டைாபிநேகம் 
ேலடபபபறும்.

க�ாமர்்ஷல் வங்கியினூடா� முனகனெடுக்�ப்படும்கூட்டு சமூ� க்பாறுபபு கசயற்றிட்டத்தி -
னூடா� ்பாடசாமை�ளுக்கு  தேமவயானெ மினனியல் உ்ப�ரணங்�ள் ்பகிர்்நேளிக்கும் 
நி�ழ்வு ்பசமை த�ாணக்�மை ேமிழ் ஆரம்்ப ்பாடசாமையில் அதி்பர் சுபபிரமணியம் 
ரதமஷ் ேமைமமயில் தேற்றுமுனதினெம் (22) ேமடக்பற்ைது.  இ்நநி�ழ்வில் க�ாமர்்ஷல் 
வங்கி பிரா்நதிய மு�ாமமயாளர் சமி்நே �லு�மத�, ்பசமை வங்கி கிமள மு�ாமமயாளர் 
விசித்ர விஜயசூரிய ஆகிதயார் �ை்நதுக�ாணடனெர்.  ்படம் லுணு�ை நிரு்பர்

குைவிக் ககாட்டினால் ஐந்து
வேயது சிறுமி உயிரிழப்பு 

இரா�மையில் சம்்பவம் 
இராகலை பபாலிஸ் பிரிவுக்குட்-

பட்ட மநதிரிப்தன்ன கிராமத்தில் 
கு்ளவி ்தாக்கு்தலுக்கு இைக்காகி ஐநது 
வயது சிறுமி சிகிச்லச பைனின்றி (22)  
நேறறுமுன்தினம் இரவு உயிரிழந-
துள்்ளார். உயிரிழந்தவர் டபளியு.எம்.
லிதுமி ஒமயா என்ை ஐநது வயது சிறுமி 
என ப்தரியவநதுள்்ளது. 

இச்சம்பவம் ப்தாடர்பில் நமலும் 
ப்தரியவருவ்தாவது இராகலை மந-
திரிப்தன்ன கிராமத்தில் வனபபகுதி 
வ்ளான பகுதியில் வீடு கட்டி ்தனது 
்தாய, ்தநல்தயுடன் வசித்துவநதுள்்ளார்.  
இவர்களுக்கு பசாந்தமான விவசாய 
நிைத்திலிருந்த மரபமான்றில் கு்ளவிக் 
கூடுகட்டியிருநதுள்்ளது.

கடந்த (20) திஙகட்கிழலம மதியம் 
விவசாய நிைத்திறகு சிறுமியும், 
அவரின் ்தாயும் பசன்றுள்்ளனர். அஙகு 

கு்ளவிக் கூடு கலைநது இருவலரயும் 
்தாக்கியுள்்ளது. 

இவர்களின் அைைல் சத்்தம் நகட்டு 
ஓடிவந்த அயைவர்கள், கு்ளவிக் 
பகாட்டிலிருநது இவர்கல்ள மீட்டு 
உடனடியாக நுவபரலியா மாவட்ட 
லவத்தியசாலைக்கு இருவலரயும் 
பகாண்டுபசன்றுள்்ளனர். 

இருவருக்கும் அஙகு சிகிச்லசகள் 
வழஙகபபட்டிருந்த நபாதும் நேற-
றுமுன்தினம் (22) இரவு சிகிச்லச 
பைனின்றி ஐநது வயது சிறுமி உயிரி-
ழநதுள்்ள்தாக இராகலை பபாலிஸார் 
ப்தரிவித்்தனர். அத்துடன் கு்ளவித் 
்தாக்கு்தால் பாதிக்கபபட்ட ்தாயக்கு 
ப்தாடர்நதும் சிகிச்லச வழஙகபபட்டு 
வருவ்தாக லவத்தியசாலை வட்டாரம் 
ப்தரிவித்்தது.

 ஆ.ரநமஸ்.

அளைக்கு தீ மூட்டிய கணவேன்  
மளனவி, கள்ைகாதலன் ்பலி   
(இரத்தினபுரி சுழறசி நிருபர்)  

பைாஙபகாலட பின்னவை 
பிரந்தசத்தில் கணவரால் வீட்டு 
அலைக்கு தீ மூட்டபபட்ட சம்ப-
வபமான்று இடம்பபறறுள்்ளது. 
பைாஙபகாலட பின்னவை பிர-
ந்தசத்தில் கடந்த 11 ஆம் திகதி 
இடம்பபறைது. ்தனது மலனவி 
கள்்ளக்கா்தைனுடன் அலையில் 
இருபபல்த கண்ட கணவன்  

படுக்லக அலைக்கு தீ லவத்துள்-
்ளார். இச்சம்பவத்தில் மலனவி-
யும் கள்்ளக்கா்தைனும்  தீயில் 
கருகி உயிரிழநதுள்்ளனர்.   

தீ மூட்டிய்தால் ஏறபட்ட 
இரண்டு மரணஙகளினதும் 
சநந்தக ேபரான  கணவலர எதிர்-
வரும் 4 ஆம் திகதி வலர வி்ளக்க 
மறியலில் லவக்குமாறு பைாங-
பகாலட  மாஜிஸ்திநரட் நீ்தவான் 
நேறறுமுன்தினம் உத்்தரவிட்டார்.  

்�ாரவூட் - க்பாகவேந்தலாவே பிரதான ்பாளத
அபிவிருத்தி ்பணிகள் இளைநிறுத்தம
மஸ்பகலியா தினக-
ரன் விநசட நிருபர்

நோர்வூட் -- பபாக-
வந்தைாவ வலர-
யிைான பிர்தான 
ப ா ல ்த க் க ா ன 
காபர்ட்  இடும் 
பணி டீசல் ்தட்-
டுபபாடு பிரச்-
சிலன காரணமாக 
இலடநிறுத்்தபபட்-
டுள்்ளது.

இ ரு ப பி னு ம் 
ஒபபந்தக்காரர்கள் 
பால்த அபிவிருத்-
திக்பகன பகாண்டு 
வரபபட்ட வாகனஙகல்ள நேறறு 
மறறுபமாரு இடத்திறகு பகாண்டு 
பசல்ை முயறசித்்தனர்.

இம்முயறசி பசன்நோன்டிைரி 
மக்க்ளால் இலடநிறுத்்தபபட்டது. 
நோர்வூட் பிரந்தச சலபயின் ்தவி-
சா்ளர் குழநல்த நவல் ரவீநதிரன் 
ப்தரிவிக்லகயில், அவவிடத்திறகு 

பசன்று மக்களுடன் இலணநது மற-
றுபமாரு இடத்திறகு ஏறைபபட்ட 
வாகனஙகல்ள  இலடநிறுத்தியது-
டன் உரிய அதிகாரிகளிடம் கைநது-
லரயாடிய்தன் பயனாக விலரவில் 
பால்த அபிவிருத்தி பணியிலன 
ஆரம்பிபப்தாக எம்மிடம் கூறியலம-
யால் நபாராட்டம் லகவிடபபட்டது 
என  அவர் ப்தரிவித்்தார். 

தலவாக்கலல லிந்துலல ந்கர சலை 
தலலவரா்க சந்தன பிரதீப் குணதிலக்க ததரிவு
்தைவாக்கலை குறூப, லிநதுலை 
நிருபர்கள் 

்தைவாக்கலை லிநதுலை 
ேகர சலபயின் புதிய ்தலைவ-
ராக நேறலைய தினம் ஸ்ரீைஙகா 
பபாதுேன முன்னணியின் உறுப-
பினர் சந்தன பிரதீப  குணதிைக 
ப்தரிவு பசயயபபட்டார்.  மத்திய 
மாகாண உள்ளூராட்சி மன்ை 
ஆலணயா்ளர் நமனகா நஹரத் 
்தலைலமயில் நேறறு (23)  ேலட-
பபறை ேகர பி்தாவுக்கான ந்தர்்த-
லில்  ஸ்ரீைஙகா பபாதுேன முன்ன-
ணியின் உறுபபினர் சந்தன பிரதீப 
குணதிைக்க  பபயலர அந்த கட்சி-

லயச் நசர்ந்த பிரசன்ன வி்தானநக 
முன்பமாழிய இைஙலக ப்தாழி-
ைா்ளர் காஙகிரஸின் உறுபபினரும் 
முன்னாள் ேகர சலபயின் பதில்  
்தலைவருமான ைட்சுமன் பாரதி-
்தாசன் வழிபமாழிந்தார். அ்தனால் 
அ்தலன ப்தாடர்நது வாக்பகடுபபு 
இடம்பபைா்த நிலையில் 6 நபரின் 
ஆ்தரவுடன் புதிய ்தலைவர் ஏகம-
ன்தாக ப்தரிவுபசயயபபட்டார் . 
ஏபனனில் ஸ்ரீைஙகா பபாதுேன 
முன்னணி மறறும் இைஙலக 
ப்தாழிைா்ளர் காஙகிரஸ் ஆகிய 
கூட்டணியின் 6 நபரும் எதிர்-
்தரபபில் 4 நபரும் மாத்திரநம 
சலபயில் இருந்தனர். புதிய ்தலை-

வருக்கு 6 நபரின் ஆ்தரவு கிலடத்-
்த்தன் காரணமாக வாக்பகடுபபு 
இடம்பபைவில்லை என்பது குறிப-
பிடத்்தக்கது. 

கடந்த சிை மா்தஙக்ளாக ்தை-
வாக்கலை லிநதுலை ேகர 
சலபயின் ்தலைவர் ப்தவி பவற-
றிடமாக இருந்தது. அ்தன் பதில் 
்தலைவராக இைஙலக ப்தாழிைா-
்ளர் காஙகிரஸில் ைட்சுமன் பாரதி-
்தாசன் ப்தவி வகித்்தார். 

இ்தலனயடுத்து 2022 ஆம் ஆண்-
டிறகான வரவு பசைவுத் திட்ட 
வாக்பகடுபபின் நபாது இரண்டு 
்தடலவகள் வரவு பசைவுத்திட்-
டம் ந்தாறகடிக்கபபட்டல்த 
ப்தாடர்நது நேறலைய தினம் புதிய 
்தலைவலர ந்தர்வு பசயவ்தறகான 
ந்தர்்தல் ேடத்்தபபட்டலம குறிப-
பிடத்்தக்கது. 

நுவகரலியா ஸ்ரீ �திதரசன ஆைய வருடா்நே தேர்த்திருவிழா அணமமயில் இடம்க்பற்ை 
த்பாது எடுக்�ப்பட்ட ்படம்.   ்படம் ேைவாக்�மை குறூப நிரு்பர்

ஈசி ்கஸ் முளையில் 
்்பாளதப்க்பாருள் வேரத்தகம

ஈசி நகஸ் முலையில் 
நபால்தபபபாருள் வர்த்்தகத்-
தில் ஈடுபட்ட 8 இல்ளஞர்கள் 
ஹறைன்- கைால் அலுவைக அதி-
காரிக்ளால் லகதுபசயயபபட்-
டுள்்ளனர். 

லகதுபசயயபபட்ட சநந்தகே-
பர்கள் 20- 30 வயதுக்குட்பட்ட-
வர்கள் என ப்தரியவநதுள்்ளது.
ஹறைன், ்தைவாக்கலை, பகாட்-
டகலை ஆகிய பிரந்தசஙகல்ளச் 
நசர்ந்தவர்கள் என ப்தரியவந-
துள்்ளது.

 ஈஸி நகஸ் மூைம் 
பஹநராயின், கஞசா நபான்ை 

நபால்தப பபாருட்கல்ள 
விறபலன பசயது வநதுள்்ள-
துடன்,  இவர்களுக்குள் ஐவரி-
டமிருநது 1170 மில்லிகிராம் 
பஹநராயின் நபால்தபபபாரு-
ளும் ஏலனய மூவரிடமிருநது 
4,800 மில்லிகிராம் கஞசா-
வும் லகபபறைபபட்டுள்்ள்தாக 
கைால் அலுவைக அதிகாரிகள் 
ப்தரிவித்்தனர்.

சநந்தகேபர்கல்ள ஹறைன் 
நீ்தவான் நீதிமன்றில் ஆேர்ப-
டுத்்த ேடவடிக்லக எடுக்கபபட்-
டுள்்ள்தாக கைால் அலுவைக 
அதிகாரிகள் ப்தரிவித்்தனர்.

இைங்ம� தேசிய இமளஞர் தசமவ�ள் மனைத்தின மத்திய மா�ாண ்பணிப்பாளர் 
மற்றும் குழுவினெர் மத்தி மா�ாண ஆளுேர் ைலித் யூ �ம த�மய �ணடிலுள்ள ஆளுேர் 
�ாரியாையத்தில் ச்நதித்து, மத்திய மா�ாணத்தில் இமளஞர் தசமவ�ள் கோடர்்பானெ  அபி -
விருத்திப ்பணி�மள தமற்க�ாள்வது ்பற்றி �ை்நதுமரயாடினெர். மத்திய மா�ாண ்பணிப -
்பாளர் சா்நே விமல் அத்பவிக்ரம, �ணடி மாவட்ட  உேவிப்பணிப்பாளர் சுசினேனெ திசாோ -
யக்�ா, மாத்ேமனெ மாவட்ட உேவிப்பணிப்பாளர் திைக் ேர்மகீர்த்தி, நுவகரலியா மாவட்ட 
உேவிப்பணிப்பாளர் சுமித் க�ாட்டின�டுவ ஆகிதயார் இச்ச்நதிபபில் �ை்நது க�ாணடனெர். 
அேன த்பாது எடுக்�ப்பட்ட ்படம்.

நீராவி இயந்திரம கவேடித்ததில் இருவேர ்படுகாயம 
வைபபலன பபாலிஸ் பிரிவுக்-

குட்பட்ட கீர்த்திபண்டாரபுர பகுதி-
யில் அலமநதுள்்ள ஆலட ப்தாழிற-
சாலையில் நேறறுமுன்தினம் (22) 

பகல்  நீராவி இயநதிரம் திடீபரன 
பவடித்துள்்ளது.

இ்தன்நபாது, அஙகு பணிபு-
ரிந்த இரண்டு பணியாட்கள் மீது 

பகாதிநீர் பகாட்டிய்தால், காய-
மலடந்த நிலையில் இருவரும்  
வைபபலன பிரந்தச லவத்தியசா-
லையில் சிகிச்லசக்காக அனுமதிக்-

கபபட்டு, நமைதிக சிகிச்லசக்காக 
நுவபரலியா மாவட்ட லவத்திய-
சாலைக்கு அனுபபி லவக்கபபட்-
டுள்்ளனர்.
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சுற்ாடல் அமமச்்சர் மஹிந்த அமரவீர ஹம்ாந்்தாடமட ் ல்்லேமலேலே நாலேந்தாரம அ் -
நநறிப் ்ாட்சாமலேக்கு ்மம்ச, கதிமரகமை வழங்கி மவப்்திமை ்டத்தில் காணலோம.  

்டம: ஹம்ாந்்தாடமட குறூப் நிரு்ர்  

நகப்பித்திநகால்லோவ கல்வி வலேயத்திறகுட்டட நஹாரவப்ந்ாத்்தாை அங்குநநாச்சிய அல்மாஸ் மகா வித்தியாலேயத்தில் அணமமயில் நவளியாை புலேமமப் 
்ரிசில் ்ரீடம்சயில் 14 மாணவர்கள் சித்தியமடநதுள்ை்தாக ்ாட்சாமலே அதி்ர் ஏ.்ே.எம.ந்தைபீக் ந்தரிவித்்தார்.  முனவரிம்ச (இடமிருநது வலேமாக )்க.எப்.
ஷமரூத் 157, எம.எப்.ஸாைா 157, ஐ.எப்.இப்ரா 156, ்ே.எப்.அப்ைா 171, எம.ஆர்.ஹப்ஸா 152, என.எம.நபீஸ் 150, பினவரிம்ச (இடமிருநது வலேமாக) 
ஐ.எம.அப்துல்லோஹ் 153, எம.எப்.மின்ா 172,என.எப்.சுஹா 150, ஆர்.எப்.ரஷா 184, என.மஸைப் 147, எஸ்.எப்.நஹ்லோ 148, ஐ.இல்மா 156, ஆர்.்ஸ்-
லிப்கான 163 ஆகி்யார் சித்தியமடநதுள்ைைர். மாணவர்கமை நநறிப்்டுத்திய வகுப்்ாசிரியர்களுடன மாணவர்கமை ்டத்தில் காணலோம.  
 ்டம: அநுரா்தபுரம ்மறகு திைகரன நிரு்ர்   

கிராமிய மகத்ந்தாழில் அபி. திடடத்தின கீழ்  

திறப்பனை திைகரன் நிரு்பர்  
 
மிஹிந்தனை கட்டுப்பத்த அைப -

்பன்குளம் ஆகிய கிராமிய பிரத்தசங்-
கனள தகநதிரமாக ககாண்டு மட் -
்பாண்்ட உற்பததினய அதிகரிக்கும் 
தேனை திட்்டகமான்று  அண்னம-
யில் ஆரம்பிதது னேக்கப்பட்டுள்-
ளது.  

சம்பிர்தாய கிராமிய னகதக்தா -
ழில் தேனை திட்்டததின் கீழ், இக் 
கிராமிய பிரத்தசங்கள் அபிவிருததி 
கசயயப்படுே்தாக ராஜாங்க அனமச்-
சர் துமிந்த திஸாநாயக்க க்தரிவித-
துள்ளார். இக் கிராமிய பிரத்தசங்க -
ளுக்கு அண்னமயில் தமற ககாண்்ட 

விஜயம் ஒன்றின் த்பாத்த 
அேர் இவோறு க்தரிவித-
துள்ளார்.  

இ்தன் கீழ் மட்்பாண்்ட 
உற்பததியில் ஈடு்படு்பேர்-
களுக்கு த்தனேயாை ேசதி-
கனள ஏற்படுததிக் ககாடுப-
்ப்தறகும் இ்தன் மு்தற 
கட்்ட ்பணியாக 27 ந்பர்க-
ளுக்கு த்தனேயாை உ்ப-
கரணங்கள் மறறும் க்தாழில்நுட்்ப 
அறினே க்பறறுக் ககாடுப்ப்தறகும் 

ந்டேடிக்னககள் தமற-
ககாள்ளப்பட்டுள்ளை.  

 இேர்களால் உற்பததி 
கசயயப்படும் மட்்பாண்்ட 
க்பாருட்களுக்கு உள்ளூர் 
மறறும் கேளியூர் சநன்த 
ோயபன்ப க்பறறுக் 
ககாடுக்கும் தேனை திட் -
்டகமான்றும் இ்தன் கீழ் 
நன்டமுனறப ்படுத்தப்ப -

டும் எைவும் ராஜாங்க அனமச்சர் 
இ்தன் த்பாது க்தரிவிததுள்ளார்.   

அநுரா்தபுரம மாவடடத்தில்;

்ாராளுமன் உறுப்பிைர் இஷாக் ரஹ்மான 

ஸ்ரீலேங்கா ்சரீஆ கவுனசில் ஏற்ாடு  

கல்தநே திைகரன் விதச்ட நிரு்பர் 

அநுரா்தபுரம் மாேட்்ட ்பாராளு -
மன்ற உறுபபிைராக நான் க்தரிவு 
கசயயப்படும் த்பாது இம்மாேட்-
்டததில்  ஒதர ஒரு முஸ்லிம் த்தசிய 
்பா்டசானையாக சாஹிரா த்தசிய 
்பா்டசானை மட்டுதம காணப்பட்-
்டது. அ்தன் பின்ைர் எைது முயற -
சியின் காரணமாக இன்னறய அர-
சாங்கததின் காைததில் தமலும் 
நான்கு முஸ்லிம்  ்பா்டசானைகள் 
த்தசிய ்பா்டசானையாக ்தரம் உயரத-
்தப்பட்்டை. மிக வினரவில் இந்த 
்பா்டசானைனயயும் த்தசிய ்பா்டசா-
னையாக ்தரம் உயர்த்த ந்டேடிக்னக 
தமறககாள்தேன் எை அநுரா்தபுரம் 
மாேட்்ட ்பாராளுமன்ற உறுபபிைர் 
இஷாக் ரஹமான் க்தரிவித்தார்.

கககிராே கல்வி ேைய க்டாண்-
டுகம ஜாயாஹ முஸ்லிம் மகா வித -
தியாைய மாணே ்தனைேர்களுக்கு 

்ப்தவி இைட்சனை அணிவிக்கும் 
நிகழ்வும் சுறறுமதில் அனமப்ப்தற-
காை அடிக்கல் நடும் நிகழ்வும் அண்-
னமயில் ஜாயாஹ முஸ்லிம் மகா 
விததியாைய மண்்ட்பததில் நன்ட-

க்பறறத்பாத்த  ்பாராளுமன்ற உறுப-
பிைர் இஷாக் ரஹமான் தமறகண்்ட-
ோறு க்தரிவித்தார்.

க்தா்டர்நது உனரயாறறிய அேர், 
எமது சமூகம்  ்தமது உரினமகனள 

கேன்கறடுக்க தேண்டுமாக இருந-
்தால் நமது மாணேர்கள் எதிர்காைத-
தில் கல்வி துனறயின் மூைம் உயர் 
்ப்தவிகனள க்பறதேண்டும். 

எைதே மாணேர்களின் கல்வித-
துனற ேளர்ச்சிக்கு க்பறதறார்கள்,ஆ-
சிரியர்களின் ்பங்களிபபு, கரிசனை 
அேசியம்.  அதத்தாடு சிறந்த 
நல்கைாழுக்கம் உள்ள மாணேர் 
சமூகதன்த உருோக்குேதில் நாம் 
அனைேரும்  கூடிய கரிசனை காட்்ட 
தேண்டும்.

்பா்டசானை  சுறறுமதிலுக்காை 
அடிக்கல்னை அன்னறய திைம்  
்பாராளுமன்ற உறுபபிைர் நாட்டி 
னேத்தத்தாடு சிதரஷ்ட மாணே 
்தனைேர்களுக்கும் அேர்  சின்ைம் 
சூட்டி ககௌரவித்தார். ்பரீட்னசக-
ளில் திறனமயாை க்பறுத்பறுகனள 
க்பறற மாணேர்களும் இ்தன்த்பாது 
ககௌரவிக்கப்பட்்டனம விதச்ட அம்-
சமாகும். 

இமாம் ஷாபிஈ (ரஹ்) த�ாடர்ான
விசேட ஞா்கார்த� தோறத்ாழிவு
த்பருேனள விதச்ட நிரு்பர் 

ஸ்ரீ ைங்கா சரீஆ கவுன்சில் ஏற்பாடு 
கசயதுள்ள இமாம் ஷாபிஈ (ரஹ) 
அேர்கள் க்தா்டர்்பாை மைாகிபுல் 
இமாம் ஷாபி க்தா்டர்்பாை விதஷ்ட 
ஞா்பகார்த்த கசாறக்பாழிவு நிகழ்ச்சி 
எதிர்ேரும் 27 ஆம் திகதி ஞாயிறறுக் 
கிழனம மு.்ப 9 மணிக்கு ககாழும்பு 
10,  ஸாஹிரா கல்லூரி கபூர் மண்்ட-
்பததில் நன்டக்பறும். 

ஸ்ரீ ைங்கா சரீஆ கவுன்சில் ்தனை-
ேரும் காலி ்பஹஜதுல் இபறாஹீ-
மியயா அரபுக் கல்லூரி முன்ைாள்  
்பணிப்பாளருமாை கமௌைவி ஹஸ்-
புல்ைாஹ அபதுல் கா்தர் (்பஹஜி) 
யின் ேழிகாட்்டலின் கீழ் நன்டக்ப-
றும் இக்கூட்்டததிறகு காலி அலியயா 
இஸ்ைாமிய சட்்டக்கல்லூரி ்பணிப்பா-
ளரும் காலி மாேட்்ட உைமா சன்பத 
்தனைேருமாை கலீ்பதுஷ ஷாதுலி 
கமௌைவி எம்.இஸட். முஹம்மட் 
ஸுஹூர் (்பாரி) ்தனைனம ேகிப்பார். 

அகிை இைங்னக ஜம்இயயதுல் 

உைமா சன்பயின் முன்ைாள் கசயைா-
ளரும் புத்தளம் அல் மஜீத எக்டமி-
யின் ்பணிப்பாளருமாை கமௌைவி 
அபதுல் நாஸர் (ரஹமானி) மைா-
கிபுல் இமாம் ஷாபிஈ ரஹமதுல்-
ைாஹி அனைஹி என்ற ்தனைபபி-
லும் கமௌைவி அஸ்மிர் ஹஸனி 
மதகன்ப பின்்பறறுே்தன் அேசியம் 
என்ற ்தனைபபில் உனரயாறறுேது -
்டன் இைங்னக ோகைாலி கசயதிப -
பிரிவின் கசயதி ஆசிரியரும் ஊ்ட -
கவியைாளருமாை ரஸ்ஹா நோஸ் 
வீடிதயா விளக்கக்காட்சியும் ேழங் -
குோர்.  

ஸ்ரீ ைங்கா சரீஆ கவுன்சிலின் 
க்பாதுச் கசயைாளரும் ககாழும்பு 
க்பரிய ்பள்ளிோசல் பிரதிக் 
குழுத ்தனைேரும் ேத்தனள அபூ 
ஹுனரரா அரபுக் கல்லூரி அதி்பரு-
மாை உஸ்்தாத கலீ்பதுஷ ஷாதுலி 
கமௌைவி எம்.பீ.எம் ஹிஷாம் 
(்பத்தாஹி) உட்்ப்ட மறறும் ்பைரும் 
உனர நிகழ்ததுவுள்ள்தாக ஏற்பாட்்டா-
ளர்கள் க்தரிவித்தைர். 

பு்த�ள்ததில் பு்த�க 
கணகாட்சியும் 
மலிவு விற்னனயும் 
புத்தளம் திைகரன் நிரு்பர்

புத்தளம் மாேட்்டததில் உள்ள 
எழுத்தாளர்கனள ஊக்குவிப்ப்தறகா-
கவும் அேர்களது புத்தகங்களுக்காை 
விற்பனைத ்தளதன்த ஏற்படுததிக் 
ககாடுக்கும் தநாக்கு்டனும் புத்தக 
கண்காட்சி யும் மலிவு விற்பனையும் 
புத்தளததில் நன்டக்பற ஏற்பா்டாகி-
யுள்ளது.

'ோசித்தலினூ்டாக ோழ்தோம்' 
என்ற க்தானிப க்பாருனளக் 
ககாண்டு இநநிகழ்வு நன்டக்பற-
வுள்ளது. புத்தகங்கனள விற்பனை 
கசயயதோ அல்ைது கண்காட்சியில் 
காட்சிப்படுத்ததோ விரும்புதோர் 
குறிப்பாக கேளி மாேட்்டததில் 
உள்ளேர்கள் மறறும்  எழுத்தாளர்-
கள் இம்மா்தம் 27 ம் திகதிக்கு முன் -
ை்தாக பிஸ்லியா பூட்த்டா 071 538 
6251 அல்ைது

அஸ்ரிக் 075 051 6705 ஆகிதயா-
தராடு க்தா்டர்பு ககாள்ளுமாறு தகட் -
டுக்ககாள்ளப்பட்டுள்ளைர்.

ஆட்சடா மீது யானன
�ாக்கி மூவர ்டுகாயம்
கறபிட்டி திைகரன் விதஷ்ட நிரு்பர்

புத்தளம் நேகதத்தகம குரு -
ககட்டியாே ்பகுதியில் கசவோய 
கிழனம  (22) காட்டு யானையின் 
்தாக்கு்தலுக்கு உள்ளாை நினையில் 
்படுகாயமன்டந்த க்பண்கள் மூேர் 
னேததியசானையில் அனுமதிக்கப-
்பட்டுள்ளைர்.

குறித்த ்பகுதியில் நிகழ்ந்த மரண 
வீடு ஒன்றுக்கு முச்சக்கர ேண்டியில் 
மூன்று க்பண்கள் ்பயணம் கசயதுள்-
ளைர் எைத க்தரிவிக்கப்படுகிறது.

இ்தன்த்பாது குறித்த மரண வீட் -
டுக்கு சிை மீறறர் தூரததில் உள்ள 
காட்டுப்பகுதிக்குள் இருநது வீதினய 
தநாக்கி ேந்த காட்டு யானை ஒன்று 
குறித்த முச்சக்கர ேண்டி மீது ்தாக்கு -
்தல் ந்டததியுள்ளது.

இ்தன்த்பாது முச்சக்கர ேண்டி -
யின் பின் ்பக்கமாக இருநது ்பயணம் 

கசய்த 16, 40 மறறும் 70 ேயதுன்டய 
க்பண்கள் மூேதர ்படுகாயமன்டந-
துள்ளைர். இவோறு ்படுகாயம-
ன்டந்த மூேனரயும் அங்கிருந்தேர்-
கள் உ்டைடியாக ஆைமடுே மறறும் 
புத்தளம் னேததியசானைகளில் 
சிகிச்னசக்காக அனுமதிததுள்ளைர்.

இந்த சம்்பேம் க்தா்டர்பில் நேகத -
த்தகம க்பாலிஸார் தமைதிக விசார -
னணகனள தமறககாண்டு ேருகின்ற-
ைர். குறித்த காட்டு யானை முச்சக்கர 
ேண்டி மீது ்தாக்கு்தல் ந்டததிய்தறகு 
மு்தல் நாள் 21 ஆம் திகதி அந்த ்பகு-
தியில் உள்ள விேசாய நிைங்கனள 
தச்தப்படுததியுள்ள்தாகவும் பிரத்தச 
மக்கள் குறிபபிட்்டைர்.

பு்த�ளம் பிரச�ே சவளாணனம 
தேயனக முழுனமயாக ்ாதிப்பு 
கறபிட்டி திைகரன் விதஷ்ட நிரு்பர்

புத்தளம் மாேட்்டததில் இம்முனற தமற-
ககாள்ளப்பட்்ட தேளாண்னம கசயனக 
்பாதிக்கப்பட்டுள்ள்தாக விேசாயிகள் க்தரி-
விக்கின்றைர். புத்தளம் மாேட்்டததில் ேன்-
ைாத்தவில்லு, மதுரங்குளி, ஆைமடுே மறறும் 
்பல்ைம ஆகிய பிரத்தச கசயைகததிறகுட்்பட்்ட 
்பை ்பகுதிகளில் இம்முனற தேளாண்னம 
கசயனக தமறககாள்ளப்பட்டுள்ளது.

இநநினையில், தேளாண்னமக்கு 
த்தனேயாை இரசாயை ்பசனள இன்றி , 
வினளச்சல் குனறேன்டநதுள்ள்தாக விேசாயி-
கள் க்தவிக்கின்றைர். அதது்டன், உரிய இரசா-
யை க்தாறறு நீக்கி க்தளிக்கப்ப்டானமயிைால் 
ஒருவி்த தநாயதக்தாறறு காரணமாக கநல் 
கதிர்கள் ேளர்ச்சி குன்றிய நினையில் ்பழு்த-
ன்டநதுள்ள்தாகவும் விேசாயிகள் கேனை 
க்தரிவிக்கின்றைர்.

அரசாங்கததிைால் ேழங்கப்பட்்ட 
தச்தனைப ்பசனளனய ்பயன்்படுததியனமதய 
இவோறு தேளாண்னம கசயனகயில் கநல் 
வினளச்சல் குனறேன்டே்தறகு காரணம் எை 
விேசாயிகள் கூறுகின்றைர்.

நாட்டில் ்தறக்பாழுது ஏற்பட்டுள்ள க்பாரு-
ளா்தார கநருக்கடிக்கு மததியிலும் க்டன்கனள 
க்பறறு இவோறு தேளாண்னம கசயனகயில் 
ஈடு்பட்்ட த்பாதிலும் எதிர்்பார்த்த இைா்பம் 
கின்டக்கவில்னை எைவும் இ்தைால், ்தாம் 
க்தா்டர்நதும் க்டைாளியாகும் நினைக்கு 
உள்ளாகி ேருே்தாகவும் விேசாயிகள் க்தரி-
விக்கின்றைர்.

உலக காலநினல தினம் அனுஷ்டிப்பு   

புத்தளம் திைகரன் நிரு்பர் 

புத்தளம் மணல் தீவு தறாமன் 
கதத்தாலிக்க ்தமிழ் விததியாையத -
தில் உைக காைநினை திைம் தநறறு 
(23) அதி்பர் ஏ.பி.நிக்தசான் தநாயல், 
ஆசிரியர்கள் மறறும் மாணேர்களின் 
்பங்கு்பறறு்ததைாடு இந்த விழிபபு -
ணர்வு நிகழ்வு நன்டக்பறறது.  

மாணேர்கள் ்ப்தானககனள ஏந -
தியோறு நிகழ்வில் ்பங்தகறறைர். 
உ்டறகல்வி த்பா்தைாசிரியர் எம்.
எப.எம். துன்பலின் ேழிகாட்்டலில் 
நன்டக்பறற இநநிகழ்வில் ஆசிரி-
யர் ஏ.எஸ்.எம்.கராஷான் சிறபபுனர 
நிகழ்ததிைார்.  

புவியின் ேளி மண்்டைதன்த ்பாது -

காப்பதில் மக்களுக்கு முன்னுள்ள 
்பங்கின் முக்கியததுேதன்த எடுத -
துக் காட்டுே்தறகாக ஒவகோரு 
ஆண்டும் மார்ச் 23ம் திகதி உைக 
ோனினை திைம் ககாண்்டா்டப-
்படுகிறது . மார்ச் 1950 ல் உைக 
ோனினை அனமபபு நிறுேப்பட்்ட 
திகதி உைக ோனினை திைம் எை 
க்பயரி்டப்பட்்டது.  

இததிைததிதைதய ோனினைனய 
மறறும் காைநினை மாறறங்கள் ்பாது-
காக்கும் ேழிமுனறகள் ்பறறி உைக 
மக்களுக்கு விழிபபூட்்டப்படுகிறது.  

உைக ோனினை அனமபபு சுவிட் -
சர்ைாநதில் உள்ள கஜனீோவில் 
1950 மார்ச் 23ம் திகதி உருோக்கப -
்பட்்டனம குறிபபி்டத்தக்கது.  

ரிட்டிகல ்்ததிக் உற்்ததி நினலயம் திறப்பு 

அநுரா்தபுரம் தமறகு திைகரன்  நிரு்பர்

அநுரா்தபுரம் ்பழுகஸ்கேே 
பிரத்தச கசயைக ்பகுதிக்குட்்பட்்ட 
ம்டேைகமவில் க்டந்த ஆறு மா்தத -
திறகு முன்ைர் ஆரம்பிக்கப்பட்்ட ரிட்-
டிகை ்பததிக் உற்பததி கிராம க்பாது 
விநிதயாக மததிய நினையதன்த 
இராஜாங்க அனமச்சர் கசஹான் 
தசமசிங்க  (20)  திறநது னேத்தார்.

அங்கு ்தறத்பாது  உற்பததி விநி-
தயாகம் மிகவும்   கேறறிகரமாை 

வி்தததில் தமறககாள்ளப்பட்டு ேரு -
ே்தாகவும் அ்தன் மூைம் இரட்டிப-
்பாை இைா்பதன்த ஈட்டிக்ககாள்ள 
முடிநதுள்ள்தாகவும் ்பயைாளிக-
ளாை க்பண்கள் க்தரிவித்தைர்.

அங்கு 55 குடும்்பங்கனளச்  
தசர்ந்த ்பயைாளிகள் இதக்தாழில் 
த்பட்ன்டனய ந்டததிச் கசல்ேது-
்டன் அ்தறகாை சகை ேசதிகனளயும் 
சமுர்ததி அபிவிருததி தினணக்களம் 
ேழங்கி ேருே்தாகவும் ்பயைாளிகள் 
தமலும் க்தரிவித்தைர்.

மட்பாண்ட உற்த்தியை   
அதிகரிகக புதிை திட்டம்   

உள்ளூர், நவளியூர் ்சநம்த வ்சதிகமை 
ஏற்டுத்திக் நகாடுக்கவும நடவடிக்மக

மரண வீடடுக்கு ந்சன்்்ாது ்சம்வம

இனனறய ஆட்சிக்கால்ததிசல நானகு 
முஸ்லிம் ்ாடோனலகள் �ரமுயர்த�ப்்ட்டன



ரஷ்யாவின் இறைறைக்கு உக்்ரனின் அரசி்ல் 
நடவடிக்றகைகைள் குந்தகைையாகை உள்்ளன என்்பதும் 
ரஷ்யாவுடன் இன, மையாழி, கைலயாசயார ம்தயாடர்புகைள் 
மகையாணட உக்்ரன் ்சயாவி்த் ஒன்றி்த்தின் ஒரு 
அஙகைையாகை இருந்த ்பகுதி்தயா்ன என்்பதுவும் ரஷ் 
்தரப்பு நி்யா்ம்.  

திம்பத் என்ை ைறலயுச்சி ம்பௌத்்த நயாடறடப் 
்பற்றி் சீனச் சிந்தறனயும் ஏைக்குறை் இப்்படித்-
்தயான் அறைகிைது. திம்பத் சீன சக்கைரவர்த்திகைளின் 
ஆளுறகைக்கு உட்படடிருந்த ்பகுதி. சீனயாவின் பிரிக்கை 
முடி்யா்த ஒரு அஙகைம். ஆகை்வ சீனயா திம்பத்ற்தத் 
்தன்னுடன் இறைத்துக் மகையாணடது. 

இது நடநது 71ஆணடுகைள் ஆனற்தயும் சீனயா-
வுக்கு எதிரயாகை 1959 ஆம் ஆணடு திம்பத்தி்ர் 
கி்ளர்நம்தழுந்தற்தயும் அது நிகைழ்நது 63 ஆணடு-
கை்ளயாகியிருப்்பற்தயும் நிறனவு கூரும் வறகையில் 
கைடந்த ையார்ச் எடடயாம் திகைதி ஒரு வறலக் கைருத்்தரஙகு 
ஏற்்பயாடு மசய்ப்்படடிருந்தது. 

திம்பத் இற்ளஞர் கையாஙகிரஸ், 
இையால் ஆசி் கைற்றகைகைள் நிறல்ம் 
ஆகி்ன இக்கைருத்்தரஙறகை இறைநது 
ஏற்்பயாடு மசயதிருந்தன. இக்கைருத்்தரங-
கில் கைலநது மகையாணடவர்கைளில் இருவர் 
முக்கி்ையானவர்கைள். ஒருவர் வி்ே 
கிரயாநதி. இையால் ஆசி் கைற்றகைகைள் 
நிறல்த்தின் ்தறலவரும் சி்ரஷட 
ஊடகைவி்லயா்ளருையான இவர் கைருத்்த-
ரஙறகை வழிநடத்தினயார். 

ைற்ைவர் ம்ப்ர் பி்் அன்டனி 
மடயா்ன என்்ப்தயாகும். ஊடகைவி்லயா-
்ளருையான இவர் சீனயா ைற்றும் திம்பத் 
்பற்றி இரணடு நூல்கைற்ள எழுதியிருந-
்தவர். சீன விவகையாரஙகைளில் நிபுைத்து-

வம் ம்பற்ைவர். பிமரஞ்சு மசயதிச் ் சறவயின் பீஜிங 
நிரு்பரயாகை 1984-98 கையாலப்்பகுதியில் கைடறை்யாற்-
றி் இவர் சீனமையாழி கைற்ைவர்.  

1985 இல் திம்பத்துக்கு இவர் மசன்று வநதி-
ருக்கிையார். திம்பத்துக்கு மசன்றுவர அனுைதி்ளித்்த 
சீன நிர்வயாகைம், திம்பத் ்பற்றி வயாய திைக்கைக் கூடயாது 
என்ை நி்பந்தறனற்யும் விதித்்தது. ஆனயால் திம்பத் 
ம்பௌத்்த துைவிகைள் சிறைச்சயாறலகைளில் ்படட துன்-
்பஙகைற்ளக் ்கைடடறிந்த இவர், பீஜிங திரும்பி வந்த-
தும் அத்து்ரக் கைற்தகைற்ள எழுத்தில் மசயதிகை்ளயாகை 
மவளிப்்படுத்தினரயாம். இ்தனயால் ஆத்திரைறடந்த 
சீன நிர்வயாகைம் இனி்ைல் திம்பத் ்ப்ணிக்கை அனுைதி 
இல்றல எனத் ்தறட விதித்து விடட்தயாம்.

சீனயா எவவ்ளவு ஆ்பத்துகைற்ளத் ்தரக் கூடி் நயாடு 
என்்பற்த இப்்்பயாது்தயான் அமைரிக்கையா உைரத் 
்தறலப்்படடுள்்ளது. அ்தன்்பயால் எதிர்வரும் கையாலங-
கைளில் ்ைலும் உறுதி்யான நிறலப்்பயாடுகைற்ளக் 
மகையாணட்தயாகை ையாறும் என நம்பிக்றகை ம்தரிவிக்கிையார் 
மடயா்ன. ்தயாயவயான் ம்தயாடர்்பயான இவரது நிறலப்்பயா-
டும் கூர்றை்யானது.     இப்்்பயாது ்தயாயவயானில் 
ேனநயா்கைம் நிறலம்பற்றுள்்ளது. இன்றை் ்தயாய-
லயாநது ேனயாதி்பதி சி இன்ஙவன் ேனநயா்கைத்தின் 
மீது ்பற்றுறுதி மகையாணடவரயாகைத் திகைழ்வ்தயால், அவர் 
சர்வ்்தச ைதிப்ற்பப் ம்பற்றுள்்ளயார். சீனயாவுக்கு 
எதிரயான நிறலப்்பயாடடில் உறுதி்யாகை உள்்ளயார் என்று 
கூறும் இவர், ரஷ் ்பயாணியில் ்தயாயவயாறன சீனயா 

கை்பளீகைரம் மசயயுையா? என்ை ்கைள்விக்கு இப்்படிச் 
மசயால்கிையார்.  

“்தயாயவயாறன சீனயா ஆக்கிரமிக்கை நிறனத்்தயால் 
அமைரிக்கையா, ேப்்பயான், இநதி்யா, அவுஸ்தி்ரலி்யா 
உட்பட ்பல நயாடுகைள் ்தயாயவயானுக்கு ஆ்தரவயாகைக் 
றகை்கையார்க்கும்” என்்பது சீன விவகையாரஙகைளில் நிபு-
ைத்துவம் மகையாணட இவரது ்பயார்றவ்யாகை இருக்கி-
ைது.  

இந்த வறலக்கைருத்்தரஙகில் கைலநதுமகையாணட 
கைலயாநிதி சின்ஜின், மவளிநயாடுகைளில் வயாழும் சீன 
ேனநயா்கைவயாதிகைள் சமூகைத்தில் ஒரு முக்கி் பிரமு-
கைர். 'ேனநயா்கை சீனயாவுக்கையான சம்்ை்ளனம்' என்ை 
அறைப்பின் ்தறலவரயான இவர், சிடனி நகைரில் வசிப்-
்பவர். சீன அரசி்ல் கைடடுையானம் ைற்றும் சீனயாவில் 
ைனி்த உரிறைகைள் ம்தயாடர்்பயாகை வரிவயாகை இவர் எழு-
தியுள்்ளயார்.  

சீனயா ைற்றும் திம்பத் ம்தயாடர்்பயாகை ்ைற்கைத்தி் ஊட-
கைஙகைள் ்்பயாதுையான புரி்தல்கைளுடன் மசயதிகைற்ள 
மவளியிடுவதில்றல என்்பது இவரது கைருத்து. சமீ்பத்-
தில் திம்பத்தி் இறசக்கைறலஞர் ஒருவர் தீக்குளித்து 
உயிர் ையாயத்்தற்த மசயதி்யாகை மவளியிடடறை ்ைற்-
கைத்தி் ஊடகைஙகைளுக்குத் ம்தரி்யாது. சமீ்ப கையாலத்தில் 
இவவயாறு திம்பத்தி் சு்தநதிரத்துக்கையாகைவும் ேனநயா-
்கைத்துக்கையாகைவும் ்தன்றனத்்தயா்ன தீமூடடி உயிர் 
ையாயத்்தவர் எணணிக்றகை 158 என்்பது என்ை ்வ்த-
றனயும் அதிர்ச்சியும் மகையாணட ்தகைவறல மவளியி-
டும் இவர், ேனநயா்கைத்துக்கு ஆ்தரவயான குரல்கைள் 

சமீ்ப கையாலையாகை சீனயாவில் அதிகைரித்து 
வருகின்ைன என்்பற்த சுடடிக் கையாடடுகி-
ையார். 

ஆனயால் என்ன, இந்த ேனநயா-
்கை சக்திகைற்ள எல்லயாம் ஒன்றுதிரடட 
்தலயாயலயாையா ்்பயான்ை ஒரு ்தறலவர் 
சீனயாவில் இல்றல என்்பது இவரது 

ஆ்தஙகைம். இவர் ்பயார்றவயில் அமைரிக்கை ேனயாதி்பதி 
்ேயா ற்படன் ்்பயாதுையான உறுதிப்்பயாடறட மவளிப்்ப-
டுத்து்பவரயாகை இல்றல. உக்றரன் விட்த்தில் அமை-
ரிக்கை ேனயாதி்பதியின் மைத்்தனப் ்்பயாக்கு சீனயாவுக்கு 
்தயாயவயான் விவகையாரத்தில் உற்சயாகைம் அளிப்்ப்தயாகை 
அறைநதுவிடக் கூடும் என்்பது சின் ஜின்னின் கைருத்-
்தயாகை உள்்ளது. சீன கைம்யூனிஸ்ட கைடசி வலுவயாகை 
இருக்கும்வறர ேனநயா்கைம் சீனயாவில் மசழிக்கையாது 
என்று கைருதும் இவர், சீன கைம்யூனிஸ்ட கைடசி ்பல-
வீனைறடநது மநயாருக்கும் ்்பயாது்தயான் திம்பத்துக்-
கும் ஸின்ஸி்யாங ையாகையாைத்துக்கும் விடு்தறலயும் 

சு்தநதிரமும் கிடடும் என்்பது இவரது சீன அரசி்ல் 
்பயார்றவ.  

இக்கைருத்்தரஙகில் கைலநது மகையாணடு ்்பசி் 
யூமடயாங ஓகைட்யாங ஒரு ம்பணைணி. நயாடு கைடந்த 
திம்பத் ்பயாரயாளுைன்ைத்துக்கு நயான்கு ்தடறவகை்ளயாகை 
ம்தரிவு மசய்ப்்படடிருப்்பவர். எழு்பது வருடஙகை-
்ளயாகை சீனயா திம்பத்ற்தத் ்தன்வசம் றவத்திருந்தயாலும் 
இதுவறர திம்பத்தி் கைம்யூனிஸ்ட கைடசியின் மச -்
லயா்ளரயாகை ஒரு திம்பத்தி்ரும் நி்மிக்கைப்்படவில்றல 
என்்பற்த இவர் கைவறலயுடன் சுடடிக் கையாடடுகிையார். 

தீர்ையானஙகைற்ள ்ைற்மகையாள்ளும் ஒரு இடத்தில் 
திம்பத்தி் உறுப்பினர்கைள் இல்றல என்்பது எற்தக் 
கையாடுகிைது? திம்பத் சீனயாவின் ஒரு ்பகுதி அல்ல. அது 
ஒரு சீனக் மகையாலனி,- அடிறைப்்படுத்்தப்்படட ஒரு நயாடு 
என்்பற்தத்்தயா்ன இது எடுத்துக் கையாடடுகிைது என்்பது 
இவரது வயா்தையாகை இருக்கிைது. இது திம்பத்தி் கைனிை 
வ்ளஙகைற்ளயும் நீர் வ்ளஙகைற்ளயும் சீனயா சுரணடி 
வருகிைது, இது திம்பத்தின் சுற்றுச்சூழறல ைடடு-

ைல்ல அற்தச் சுற்றியுள்்ள நயாடுகைற்ளயும் ்பயாதிக்கி-
ைது என்்பற்தயும் இவர் சுடடிக் கையாடடுகிையார்.  

அடுத்்த ்தலயாயலயாையா ்யார் என்்பற்தத் தீர்ையானிப்-
்பது சீனயா்வ என்ை கைருத்ற்த உலகில் ்யாரு்ை 
ஏற்றுக் மகையாள்்ளப் ்்பயாவதில்றல. முன்னர் சீனயா 
ஒருவறர ்பஞ்சன் லயாையாவயாகை நி்மித்்தது. அற்த 

திம்பத்தி்ர்கைள் முற்றிலுையாகை நிரயாகைரித்து விட-
டயார்கைள். சீனயா ம்தரிவு மசய்ப் ்்பயாகும் அடுத்்த 
்தறலலயாையாவுக்கும் இ்்த கைதி்தயான் ஏற்்படும் 
என்்பது இவரது உறுதி்யான கைருத்து.  

திம்பத்ற்தப் ்பற்றி மவளிநயாடுகைள் கைருத்து 
ம்தரிவிப்்பற்த சீனயா விரும்புவதில்றல என்்ப-
்்தயாடு, அவவயாையான கைருத்துகைற்ள உள்விவகையா-
ரஙகைளில் ்தறலயீடு மசயவ்தற்கு ஒப்்பயானது 
என்றும் சீனயா ம்தரிவித்து வருகிைது. சீனயாவின் 
ஒரு ்தவிர்க்கை முடி்யா்த ஒரு ்பகுதி்் திம்பத். அது 

என்றைக்கும் இன்மனயாரு நயாடயாகை இருந்ததில்றல 
என்ை சீன வி்யாக்கி்யானத்ற்த உலகை நயாடுகைள் 
ஏற்றுக் மகையாள்்ள ்வணடும் என்்பது சீனயாவின் 
நிறலப்்பயாடு. இது மிகைத் ்தவையானது என்்பது வி்ே 
கிரயாநதியின் ்பயார்றவ.  

“1912ஆம் ஆணடு சீனக் குடி்ரசு ்தயாபிக்கைப்-
்படடது.அ்தற்கு முன்னர் 784 ஆணடுகை்ளயாகை சீனயா 
ைங்கையாலி்ர்கை்ளயாலும் ைஞ்சு அரசர்கை்ளயாலும் ஆ்ளப்-
்படடு வந்த ஒரு ் ்தச்ை. ைங்கையாலி்ர்கைள் சீனயாறவ-
யும் திம்பத்ற்தயும் கைடடி்யாணடயார்கைள் என்்ப்தயால் 
திம்பத் சீனயாவுக்கு மசயாந்தையாகி விடுையா? நியூசிலயாந-
தும் அவுஸ்தி்ரலி்யாவும் ஒரு கையாலத்தில் இநதி் 
ம்பருநிலத்தின் ஒரு ்பகுதி்யாகை இருந்தன என்்ப்தற்-
கையாகை அவுஸ்தி்ரலி்யாவில் எஙகைளுக்கு ஒரு ்பஙகு 
இருக்கிைது என்று இநதி்யா உரிறை ்கையாருவது எவ-
வ்ளவு ்தவ்ையா, அவவ்ளவுக்கு ்தவையான விஷ்்ை 
திம்பத் எைது நயாடடின் ஒரு ்பகுதி என முன்றவக்கும் 
வயா்தமும் என்்பது வி்ே கிரயாநதியின் வயா்தம்.

இந்தப் ம்பருறைக்குரி் மகைௌரவிப்ற்பப் ம்பற்றுக் மகையாணடறை 
ம்தயாடர்பில் யூனி்ன் அஷயூரன்ஸ் பிர்தை நிறை்வற்று அதிகையாரி 
ேுட ்கையாம்ஸ் ம்பருறை அறடவ்தயாகை ம்தரிவித்்தயார். சிைந்த ்பணி-
்யாற்றும் சூழலுடன், உணறையில் நிறுவனத்ற்த ்பணி்யாற்று-
வ்தற்கு சிைந்த ்பணியிடையாகைத் திகைழச் மசயயும் ்பல நடவடிக்-
றகைகைற்ள ம்தயாடர்நது முன்மனடுத்திருந்தறையினூடயாகை இது 
சயாத்தி்ையாகியிருந்த்தயாகை அவர் குறிப்பிடடயார்.

அவர் ம்தயாடர்நதும் குறிப்பிடுறகையில் “்பணி்யாற்றும் அனு்ப-
வத்ற்த நயாம் எப்்்பயாதும் புத்்தயாக்கைையான வழிமுறைகைளில் ்ைம்-
்படுத்தியுள்்்ளயாம். இவற்றினூடயாகை நிறுவனத்தின் விறனத்திைன் 
ஊக்குவிக்கைப்்படடுள்்ளது” என்ையார்.

ஈடு்பயாடடு ைற்றும் ைகிழ்ச்சிகைரையான ்பணி்யாற்றும் சூழறல 
்்பணுவதில் நிறுவனம் கையாணபிக்கும் அர்ப்்பணிப்புக்கு, GPTW 
அறைப்பிடமிருநது கிறடத்்த மகைௌரவிப்்பயாகை இந்த ்தரப்்படுத்்தல் 
அறைநதிருப்்ப்தயாகை ்கையாம்ஸ் ்ைலும் குறிப்பிடடயார். மவற்றிகைர-

ையான ்பணி்யாற்றும் சூழறல ஏற்்படுத்்த வழஙகி-
யிருந்த ஆ்தரவுக்கு ஊழி்ர்கைளுக்கு நன்றி ம்தரி-
வித்்தயார். 

பிர்தை ைக்கைள் அதிகையாரி இம்தி்யாஸ் ஆனிிஃவ 
கைருத்துத் ம்தரிவிக்றகையில், “நயாம் மவற்றிகைற்ளப் 
்பதிவு மசயயும் நிறுவனம். ஊழி்ர்கைளுக்கு ்தைது 
முழுத் திைறைகைற்ளயும் மவளிப்்படுத்்த முடியும். 
எைது ஊழி்ர்கைளின் ம்பறுைதிற் நயாம் அறிந-
திருப்்பதுடன், அவர்கைளுக்கு ்பல்்வறு வழிகைளில் 
நன்றி ம்தரிவிப்்பதுடன், மவகுைதிகைற்ளயும் 
வழஙகி வருகின்்ையாம். ்பயில்வ்தற்கும் ்தம்றை 
வ்ளர்த்துக் மகையாள்வ்தற்கும் புதி் வயாயப்புகைற்ள 
வழஙகுவது, சிைந்த ்பணி-வயாழ்க்றகை சைநிறல 
ைற்றும் ஆக்கைத்தின் ைற்றும் புத்்தயாக்கைம் ஆகி -்
வற்றை தூணடும் கைலயாசயாரம் ஆகி்ன இதில் 
அடஙகுகின்ைன" என்ையார்.

ஊழி்ர்கைளின் சுகையா்தயாரம் ைற்றும் நலன் 
ம்தயாடர்பில் யூனி்ன் அஷயூரன்ஸ் அதிகை்ளவு 
கைரிசறன மகையாணடுள்்ளது. மகையாவிட-19 ம்தயாற்றுப் 
்பரவலின் ்்பயாது முன்மனடுக்கைப்்படட ்தவிர்ப்பு 
மச்ற்்பயாடுகைள் இ்தற்கு சயான்ையாகை அறைநதிருந-

்தன. ்தறகைறை வயாயந்த நிபுைர்கைள் ைற்றும் 
ஆ்லயாசகைர்கைளினூடயாகை இலவசையாகைவும் இரகைசி-
்த்்தன்றை வயாயந்த வறகையிலும் உ்ளவி்ல் 
ஆ்ரயாக்கி் ஆ்தரவு வழஙகைப்்படடிருந்தது. 

்பல்்வறு ்தறலப்புகைளில் சுகையா்தயாரம் ைற்றும் 
ஆ்ரயாக்கி்ம் ம்தயாடர்்பயான அைர்வுகைற்ள 
யூனி்ன் அஷயூரன்ஸ் அடிக்கைடி முன்மனடுக்-
கின்ைது. ்பணியிடத்தில் கைளிப்ற்ப ஊக்குவிப்்ப-
்தற்கு ஊழி்ர்கைள் ைற்றும் அவர்கைளின் குடும்்பத்-
்தயாருடன் மையநிகைரயான முறையில் ஈடு்பயாடறட 
்்பணும் ஹப்பி ஹவர்ஸ் (ைகிழ்ச்சிகைரையான 
ைணித்தி்யாலஙகைள்) என்்பற்தயும் ஏற்்பயாடு மசய-
கின்ைது. வீடுகைளிலிருநது ்பணி்யாற்றும் அழுத்-
்தம் ைற்றும் ஊழி்ர்கைளுக்கிறடயிலயான ம்தயாடர்-
புகைற்ள ்ைம்்படுத்துவ்தற்கையாகை ையா்தயாந்தம் இந்த 
நிகைழ்வு ஏற்்பயாடு மசய்ப்்படுகின்ைது.

மகையாழும்புப் ்பஙகுப்்பரிவர்த்்தறனயில் ்படடி-
்லிடப்்படட இலஙறகையின் ையாம்பரும் நிறுவன-
ையான ்ேயான் கீல்ஸ் ்ஹயால்டிஙசின் அஙகைத்துவ 
நிறுவனையாகை யூனி்ன் அஷயூரன்ஸ் திகைழ்-
கின்ைது.

இநநூல் இம்ையா்தம் 26 ஆம் திகைதி சனிக்கிழறை 
மையநிகைரில் மவளி்யாகிைது. 

கைறல, இலக்கி்ம், கைல்வி, ஊடகைம், நடனம்,  
்தன்னயார்வத் ம்தயாணடு, சீர்மி்ப்்பணி, திறரப்்படம், 
விடு்தறலப் ்்பயாரயாடடம்  மு்தலயான ்பல்துறைகைளில் 
ஈடு்படட ம்பண ஆளுறைகைள் குறித்்த ்தனது ைனப்-
்பதிவுகைற்ள கைடந்த கையாலஙகைளில் எழுதி வநதிருக்கும் 
முருகைபூ்பதி, சிறுகைற்த, நயாவல், சிறுவர் இலக்கி-
்ம், ்ப்ை இலக்கி்ம், கைடி்த இலக்கி்ம், புறன-
வுசயாரயா ்பத்தி எழுத்துக்கைள், திைனயாயவு மு்தலயான 
துறைகைளில் இதுவறரயில் 25 இற்கும் ்ைற்்படட 
நூல்கைற்ள எழுதியுள்்ளயார்.

சிறுகைற்தக்கையாகைவும் நயாவலுக்கையாகைவும் இலஙறகை-
யில் ்்தசி் சயாகித்தி் விருதுகைற்ள இருமுறை 
ம்பற்றிருக்கும் முருகைபூ்பதி, அவுஸ்தி்ரலி்த் ்தமிழ் 
இலக்கி் கைறலச்சஙகைம், இலஙறகை ையாைவர் 
கைல்வி நிதி்ம் மு்தலயான அறைப்புகைளின் 
ஸ்்தயா்பகை உறுப்பினருையாவயார்.

இந்த அறைப்புகைளில் நீணட கையாலையாகை அஙகைம் 
வகித்்தவயாறு ஊடகைஙகைளில்  ம்தயாடர்நது எழுதிவரும் 
முருகைபூ்பதி,  அறனத்துலகை ம்பணகைள் ையா்தத்ற்த 
முன்னிடடு எழுதி, மு்தலில் மின்னூலயாகை மவளியி-
டவிருக்கும் '்யாதுையாகி' நூலில் பின்வரும் ம்பண 
ஆளுறைகைள் இடம்ம்பற்றுள்்ளனர்.

ரயாேம் கிருஷைன் (1925– 2014 ), அருண 
விே்ரயாணி (1954_ -2015), கைைலினி  மசல்வரயா-
சன் (1954_ -2015), 

ை்னயாரையா ஆச்சி (1937 -_2015), 'குைைகைள்' 
வள்ளிநயா்கி இரயாைலிஙகைம் (1933_ - 2016), 
மகைக்கிரயாவ ்ஹயானயா (1968_ - 2018), ்தங-
்கைஸ்வரி (1952– 2019), ்தமிழ்ப்பிரி்யா 
(1952_2020), ்பத்ையா ்சயாைகையாந்தன் (1934 
– 2020), 

கைைலயா ்தம்பிரயாேயா (1944_2018),  ்பயாலம்-
லக்ைைன், ஞயானம் இரத்தினம், சகுந்தலயா கைை-
நயா்தன், அன்னலடசுமி  இரயாேதுறர, ரயா்ேஸ்வரி 

்பயாலசுப்பிரைணி்ம், ்கையாகிலயா ை்கைநதிரன், ்தயாை-
றரச்மசல்வி, சித்திர்லகையா மைௌனகுரு, கையார்த்திகையா 
கை்ைசர், குந்தறவ சடயாடசர்்தவி, 'ஆழி்யாள்' ைது-
்பயாஷினி, ்்தவயா மஹரயால்ட,   சநதிரிகையா சுப்பிரை-
ணி்ன், ஸ்ரீரஞ்சனி வி்ேநதிரயா, '்தமிழச்சி'  சுைதி 
்தஙகை்பயாணடி்ன், ்தமிழ்க்கைவி, புஷ்பரயாணி, மவற்-
றிச்மசல்வி.

இவர்கைளில் மு்தல் ்பத்துப்்்பரும் ைறைநது விடட-
னர் என்்பது குறிப்பிடத்்தகுந்தது.

கைறல, இலக்கி் ஆர்வலர் கைலயாநிதி 
கைறல்ரசி சின்றன்யா நியூசிலயாநதி-
லிருநது '்யாதுையாகி' நூல் மவளியீடடு 
மையநிகைர் அரஙகிற்கு ்தறலறை ்தயாஙகு-
கிையார்.

நூல் ்பற்றி் ்தஙகைள் வயாசிப்பு அனு்ப-
வத்ற்த, அவுஸ்தி்ரலி்யா  மைல்்பனிலி-
ருநது திருைதி விஜி இரயாைச்சநதிரன், சிட-
னியிலிருநது  திருைதி கைனகையா கை்ைஷ, 
்கையால்ட ்கையாஸ்டிலிருநது ைருத்துவர் 
திருைதி வயாசுகி சித்திர்சனன், ்தமிழ்நயாட-

டிலிருநது  முறனவர் வள்ளி ஸ்ரீ ஆகி்்யார் சைர்ப்-
பிப்்பர்.

நிகைழ்ச்சி ஒருஙகிறைப்பு  ்தயா்ையா பிரம்்ைநதி-
ரன் – கைன்்பரயா ்தமிழ் அரஙகைம்.

மையநிகைர் அரஙகில் இறைநதிருப்்பவர்கைளின் 
கைருத்துப்்பகிர்றவ்டுத்து நூலயாசிரி்ர் முருகைபூ்பதி 
ஏற்புறர நிகைழ்த்துவயார்.    

அவுஸ்தி்ரலி்யா–மைல்்பன்–சிடனி: இரவு  7.00  
ைணி, ்ைற்கு அவுஸ்தி்ரலி்யா ்்பர்த்–ையாறல  
4-00 ைணி, பிறிஸ்்்பர்ண ையாறல 6-.00 ைணி, 
்கையால்ட ்கையாஸ்ட ையாறல 6-.00 ைணி, நியூசிலயாநது 
இரவு 9.-00 ைணி, இலஙறகை_இநதி்யா ைதி்ம் 
1:30 ைணி, இஙகிலயாநது கையாறல 8:00 ைணி, 
பிரயான்ஸ்–மேர்ைனி கையாறல 9-.00 ைணி, கைனடயா 
-அதிகையாறல 4-.00 ைணி 

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89679356153

?pwd=Kyt6MUtyOU8ralBoWk9IK1JXQ3F0Zz09
Meeting ID: 896 7935 6153
Passcode: 557776

14 2022 ையார்ச் 24 வி்யாழக்கிழறை24–03–2022

இலஙறகையில் ்பணி்யாற்றுவ்தற்கு சிைந்த 
நிறுவனஙகைளில் ஒன்ையாகை யூனி்ன் அஷயூ-
ரன்ஸ் ம்தரிவு மசய்ப்்படடுள்்ளது. வஙகி, 

நிதியி்ல் ்சறவகைள் ைற்றும் கையாப்புறுதித் துறைற்ச் 
்சர்ந்த ்பணி்யாற்றுவ்தற்கு சிைந்த 10 நிறுவனஙகை-
ளில் ஒன்ையாகை யூனி்ன் அஷயூரன்ஸ் திகைழ்கின்ைது. 
நிறுவனத்தினயால் ்பணிச் சூழல் ைற்றும் ஊழி்ர்கைளுக்கு 
வலுவூடடுவது ம்தயாடர்பில் கையாணபிக்கைப்்படும் உறுதி்யான 
அர்ப்்பணிப்பு Great Place to Work (GPTW) அறைப்-
பினயால் வழஙகைப்்படடுள்்ள இந்த மகைௌரவிப்பினூடயாகை 
்ைலும் உறுதி மசய்ப்்படடுள்்ளது. GPTW அறைப்பி-
னயால் இந்தப் பிரிவின் கீழ் நிறுவனஙகைற்ள மகைௌரவித்-
திருந்த மு்தல் ்தடறவ்யாகை இது அறைநதிருந்தது.

அவுஸ்தி்ரலி்யாவில் கைடந்த 
மூன்று ்தசயாப்்தஙகைளுக்கும் 
்ைலயாகை வதியும் எழுத்்தயா்ளர் 

மல. முருகைபூ்பதி எழுதியிருக்கும் 28 
ம்பண ஆளுறைகைள் ்பற்றி் ்பதிவுகைற்ளக் 
மகையாணட புதி் நூல் ்யாதுையாகி ஆகும்.

உக்றரன் என்ை சு்தநதிரையான 
ஒரு நயாடறட, ்தன் வழிக்கு 
வரவில்றல என்ை ்ைலயாதிக்கை 

சிந்தறன கையாரைையாகை அ்தன் மீது ரஷ்யா 
்்பயார் ம்தயாகுத்து ஆக்கிரமிப்பில் ஈடு்படடி-
ருக்கும் இச்சூழலில், 70 வருடஙகைளுக்கு 
முன்னர் நிகைழ்ந்த ஒரு சு்தநதிர நயாடடின் 
மீ்தயான ஆக்கிரமிப்ற்பப் ்பற்றி நயாம் இங்கை 
்பயார்க்கைப் ்்பயாகி்ைம்.

திபெத் மண்ணுக்கு சீனா உரிமம
க�ாருவது அெத்்தமான சிந்தமன!

வங்கி, நிதியியல் கேமவ�ள், �ாப்புறுதித்துமையில் ெணியாறை 
சிைந்த 10 நிறுவனங்�ளில் ஒனைா� யூனியன அஷ்யூரனஸ் ப்தரிவு

முரு�பூெதியின புதிய நூல் 'யாதுமாகி'

பெண் ஆளுமம�ள் 28 கெரின ெதிவு;
ேனிக்கிழமம பமய்நி�ரில் பவளியீடு

திபெத்ம்தப் ெறறி பவளிநாடு�ள் �ருத்து ப்தரிவிப்ெம்த
சீனா விரும்புவதில்மலை. சீனாவின ்தவிரக்� முடியா்த ஒரு
ெகுதிகய திபெத். அது எனமைக்கும் இனபனாரு நாடா�
இருந்ததில்மலை எனை வியாக்கியானத்ம்த உலை� நாடு�ள் 
ஏறறுக் ப�ாள்்ள கவண்டும் எனெது சீனாவின நிமலைப்ொடு

திபெத் மீது சீனாவின
71 வருட ஆதிக்�ம் 
ப்தாடரொன
வமலைக்�ருத்்தரங்�ம்

உக்மரன மீது ரஷ்யா ெமடபயடுப்ெது கொனறு, 
்தாய்வாமன சீனா �ெளீ�ரம் பேய்ய முறெடுமா 
எனெது்தான இனறுள்்ள அசேம்!

யூனி்ன் அஷயூரன்ஸ் பிரதிநிதிகைள் ைனி்த வ்ளஙகைள் பிரிவின் முகையாறை்யா்ளர் கித்மி ே்திலகை, 
திைன் றகை்கைப்்படுத்்தல் ைற்றும் ஊழி்ர் வர்த்்தகை நயாைஙகைள் உ்தவி முகையாறை்யா்ளர் உத்்தரயா கைபுகை-
ை்கை ஆகி்்யார் விருதுகைள் வழஙகும் நிகைழ்வில் மவற்றிக் ்கைட்த்ற்தப் ம்பற்றுக் மகையாள்கின்ைனர்.
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க�ொர�ொனொ �ட்டுப்ொடு�ள்
அனனத்தும் நிறுத்்தம்  

நாட்டில் க�ார�ானா ப�வலைக் 
�ட்டுபபடுத்த மததிய அ�சால் அறி-
விக்�பபட்்ட அலனதது வி்தமான 
�ட்டுபபாடு�ளும் மார்ச் 31-க்குள் 
முடிவுக்கு வருவ்தா� மததிய 
உள்துலை கசயைாளர் அஜய் பல்ைா 
க்தரிவிததுள்ளார்.  

மாநிை அ�சு�ளுக்கு மததிய 
உள்துலை கசயைாளர் அஜய் பல்ைா 
எழுதியிருக்கும் �டி்தததில் இது 
க்தா்டர்பான அறிவுறுத்தல்�ள் 
இ்டம்கபற்றுள்ளன.  

அதில், க�ார�ானா ப�வலைக் 
�ட்டுபபடுத்த எடுக்�பபட்்ட ந்ட -
வடிக்ல��ளின் பயனா�, நாடு 
முழுவதும் க�ார�ானா பாதிபபு 
விகி்தம் குலைந்து வருவல்தக் �ருத-
தில் க�ாண்டு, இதுவல� பின்பற்-
ைபபட்டு வந்்த �ட்டுபபாடு�லள-

யும் இனியும் க்தா்ட� 
ரவண்டிய அவசிய-
மில்லை என்று ர்தசிய 
ரபரி்டர் ரமைாண்லம 
ஆலையம் முடிகவ-
டுததிருபப்தா�க் குறிப-
பி்டபபட்டுள்ளது.  

க�ார�ானா �ட்டுப-
பாடு�ள் க்தா்டர்பா�, மததிய உள் -
விவ�ா�த துலை �்டந்்த பிப�வரி 
25ஆம் ர்ததி கவளியிட்்ட அறிவிக் -
ல�யின்படி, அந்்த �ாை அவ�ாசம் 
நிலைவல்டந்்த பிைகு, �ட்டுபபாடு-

�ள் ரமலும் நீட்டிக்�பப்டாது என்று 
மததிய உள் விவ�ா�த துலை அலமச்-
ச�ம் க்தரிவிததுள்ளது.  

ஆனால், அர்த ரவலளயில், �ட்-
டுபபாடு�ள் ர்தலவயில்லை என்ைா-
லும் வழி�ாட்டு கநறிமுலை�லள 

பின்பற்றி, மு�க்�வசம் 
அணிவது, ல��லள சுத்தப-
படுததுவது ரபான்ைவற்லை 
சமூ� கபாறுபபு்டன் பின் -
பற்ை ரவண்டும் என்றும் 
க்தரிவிக்�பபட்டுள்ளது.  

இ்தன்படி, நாட்டில் 
க�ார�ானா �ட்டுபபாடு�ள் 
வரும் 31ஆம் தி�திக்குள் 
முடிவுக்கு க�ாண்டு வரு-
வ்தா�வும் க்தரிவிக்�பபட்-
டுள்ளது.  

சரியா� 2020ஆம் ஆண்டு 
மார்ச் மா்தம் மு்தல் நல்டமு-

லைக்கு வந்்த க�ார�ானா �ட்டுப-
பாடு�ள் இ�ண்டு ஆண்டு�ளுக்குப 
பிைகு முடிவுக்கு வந்துள்ளது மக்� -
ளுக்கு மகிழ்ச்சிலய ஏற்படுததியுள்-
ளது.    

மிச�ோரமில் மீண்டும் 
ஆப்பிரிக்க பன்றிக ்கோய்ச�ல்  

மூன்று மா்த இல்டகவளிக்-
குப பிைகு, மிரசா�ம் மீண்டும் 
ஆபபிரிக்� பன்றிக் �ாய்ச்சல் 
(ஏஎஸ்எஃப) ரநாயால் பாதிக்�ப-
பட்டுள்ள்தா� அதி�ாரி ஒருவர் 
க்தரிவித்தார்.  

�்டந்்த ஆண்டு ஆபபிரிக்� 
பன்றிக் �ாய்ச்சைால் மாநிைததில் 
33,000 க்கும் ரமற்பட்்ட பன்றி�ள் 
இைந்்தன.  

இது க்தா்டர்பா� �ால்நல்ட ப�ா-
மரிபபு மற்றும் �ால்நல்டத துலை 
இலை இயக்குநர் ்டாக்்டர் ைால் -
மிங்தங�ா கசய்தியாளர்�ளி்டம் 
கூறுல�யில்,   

ஆபபிரிக்� பன்றிக் �ாய்ச்சல் 
�ா�ைமா�, சமீபததில் சிை கி�ா-
மங�ளில் புதி்தா� பன்றி இைபபு-
�ள் பதிவாகியுள்ளன.  

இருபபினும், சமீபததில் ஆபபி-
ரிக்� பன்றிக் �ாய்ச்சைால் இைந்்த 
பன்றி�ளின் எண்ணிக்ல� குறிதது 
ரநற்று மாநிை ்தலைலமச் கசயைா-
ளர் ர�ணு சர்மாவி்டம் அதி�ா�ப-
பூர்வமா� அறிவிக்�பபட்்டது.   

இ்தற்கில்டயில், சமீபததில் 
கிழக்கு மிரசா�மின் சம்பாய் 
ந�ரில் சிை பன்றி�ள் இைந்்த்தற்கு 
'ஆபபிரிக்� பன்றிக் �ாய்ச்சல்' 
்தான் �ா�ைம் என அதி�ா�பபூர்வ 
அறிக்ல� க்தரிவிக்கிைது.  

பன்றி�ள் இைந்்த்தா�ப பு�ா�-
ளிக்�பபட்்ட சம்பாய் மற்றும் சுற் -
றுபபுைப பகுதி�ள் மறு உத்த�வு 
வரும் வல� மார்ச் 21 மு்தல் �ட் -
டுபபாட்டுப பகுதியா� அறிவிக் -
�பபட்டுள்ளது.  

மிரசா�ம்-மணிபபூர் எல்லையில் 
உள்ள ச�வர்்தாய் கி�ாமததிலும் 
'ஆபபிரிக்� பன்றிக் �ாய்ச்சைால்' 
பன்றி�ள் இைந்துள்ள்தா� கூைபப-
டுகிைது. இந்்த ஆண்டு கபப�வரி 
மு்தல் இதுவல� 100க்கும் ரமற் -
பட்்ட பன்றி�ள் இைந்துள்ள்தா� 
கி�ாம ்தலைவர் சங�்தன்குமா 
க்தரிவிததுள்ளார். ஆபபிரிக்� 
பன்றிக் �ாய்ச்சல் மனி்தர்�லளப 
பாதிக்�ாது. ஆனால், பன்றி�-
ளுக்கு ரப�ழிலவ ஏற்படுததும் 
கூைபபடுகிைது.    

மத்திய உள்துமை 
செயலாளர் அஜய் பலலா  

12 - 17 வயதோனவர்களுககு சேலும் 
ஒரு தடுப்பூசிககு ேத்திய அரசு அனுேதி  

இந்தியாவில் க�ார�ானாலவ 
�ட்டுபபடுததுவ்தற்கு ர�ாவி-
ஷீல்டு, ர�ாரவக்சின், ஸ்புட்னிக் 
ஆகிய ்தடுபபூசி�ள் பயன் பாட்டில் 
உள்ளன.  

்தடுபபூசி ர்தலவ அதி�ரிபப -
்தால் ரமலும் சிை ்தடுபபூசி�ளுக்கு 
மததிய அ�சு சமீபததில் அனுமதி 
வழஙகியது.  

12 மு்தல் 17 வயதுக்குட்பட்்டவர்� -
ளுக்கு ்தடுபபூசி கசலுததும் பணி�ள் 
தீவி�பபடுத்தபபட்டு உள்ளன. இந்்த 
வயதில் உள்ளவர்�ளுக்கு ரநாவா-
ரவக்ஸ் ்தடுபபூசி பயன்படுத்தைாம் 
என்று மததிய அ�சு அனுமதி வழஙகி 
இருக்கிைது.  

அவச� �ாை பயன்பாட்ல்ட �ருத -
தில் க�ாண்டு மததிய அ�சு இந்்த 
அனுமதிலய வழஙகி உள்ளது. 
கவளிநாட்டில் �ண்டுபிடித்த இந்்த 

்தடுபபூசி மருந்ல்த இந்தியாவில் 
்தயாரிதது வினிரயா�ம் கசய்யும் 
உரிலமலய சீ�ம் இன்ஸ்டிடியூட் நிறு-
வனம் கபற்று இருக்கிைது.  

ரநாவாரவக்ஸ் ்தடுபபூசி 
பல்ரவறு �ட்்டங�ளா� ஆய்வு கசய்-
யபபட்்டது. 12 மு்தல் 17 வயதுக்-
குட்்டவர்�ளுக்கு கசலுததி ந்டத்தப-
பட்்ட ஆய்வில் 80 ச்தவீ்தம் கவற்றி 
கில்டத்தது க்தரிய வந்்தது. இல்த-
யடுதது இந்்த ்தடுபபூசிக்கு மததிய 
அ�சு அனுமதி வழஙகி உள்ளது.    

க்தலுங�ொனொவில் ம� ஆனையில் தீ வி்த்து

க்தலுங�ானா மாநிைம் கச�ந்தி -
�ாபாதல்த ரசர்ந்்தவர் சம்பத. இவர் 
கச�ந்தி�ாபாத ரபாயர�ா்டா பகுதி -
யில் ம� ஆலை ந்டததி வருகிைார். 
இதில் ம�ா�ாஷ்டி�ா, பீ�ார் மாநி-
ைதல்த ரசர்ந்்த 15 க்தாழிைாளர்�ள் 
ரவலை கசய்து வந்்தனர். க்தாழிைா -
ளர்�ள் அலனவரும் ம� ஆலையி-
ரைரய சலமயல் கசய்து சாபபிட்டு-
விட்டு அருகில் உள்ள குர்டானில் 
்தஙகுவது வழக்�ம்.   

இந்்த நிலையில் ரநற்று அதி�ாலை 
3 மணி அள வில் க்தாழிைாளர்�ள் 
்தஙகியிருந்்த குர்டானில் திடீர் தீ 
விபதது ஏற்பட்்டது. தீ மளமளகவன 
குர்டான் முழுவதும் ப�வியது.  

அதி�ாலை ரந�ம் என்ப்தால் 
க்தாழிைாளர்�ள் அலனவரும் 
ஆழ்ந்்த உைக்�ததில் இருந்துள்ளனர். 
குர்டான் முழுவதும் தீபபற்றி எரிந் -
்தது. புல� மூட்்டம் ஏற்பட்்ட்தால் 
க்தாழிைாளர்�ளுக்கு மூச்சுததிைைல் 
ஏற்பட்்டது. அபரபாது ்தான் க்தாழி-
ைாளர்�ளுக்கு தீ விபதது ஏற்பட்்டது 
க்தரியவந்்தது.  

தீ பயங��மா� எரிந்்த்தால் க்தாழி -
ைாளர்�ள் குர்டானில் இருந்து 
கவளிரய வ� முடியாமல் ்தவித்த -
னர். அவர்�ள் குர்டானில் இருந்து 
�ாபபாற்றுங�ள் என்று கூக்கு� -
லிட்்டனர்.  

அந்்த வழியா� கசன்ைவர்�ள் 
தீ விபதது ஏற்பட்்டல்த �ண்டு 

அதிர்ச்சியல்டந்து கச�ந்்த�ாபாத 
தீயலைபபு நிலையததிற்கு ்த�வல் 
க்தரிவித்தனர். தீயலைபபு வீ�ர் -
�ள் சம்பவ இ்டததிற்கு வில�ந்து 
வந்து தீலய அலைக்� முயன்ைனர். 
அவர்�ளால் தீலய அலைக்� முடிய -
வில்லை.  

இல்தயடுதது ரமலும் 7 தீய -

லைபபு வா�னங�ள் வ�வலழக் -
�பபட்டு மீண்டும் ரபா�ாடி தீலய 
�ட்டுக்குள் க�ாண்டு வந்்தனர். 
அ்தற்குள் குர்டானின் ரமற்கூல� 
இடிந்து அஙகு இருந்்த க்தாழிைாளர் -
�ள் மீது விழுந்்தது.  

இடிபாடு�ளில் சிக்கி சம்பவ 
இ்டததிரைரய 13 க்தாழிைாளர்�ள் 
பரி்தாபமா� இைந்துள்ளனர்.இதில் 
11 ரபரின் உ்டல்�ள் மீட்�பபட் -
டுள்ளன.  

ரமலும் தீ விபததில் சிக்கி இைந்்த 
2 க்தாழிைாளர்�ளின் உ்டல்�லள 
ர்தடும் பணியில் தீயலைபபு துலை -
யினர் மற்றும் கபாலிசார் தீவி�மா� 
ஈடுபட்டு வருகின்ைனர்.ரமலும் 2 
க்தாழிைாளர்�ள் படு�ாயதது்டன் 
குர்டானில் இருந்து மீட்�பபட் -
டுள்ளனர். அவர்�ள் கச�ந்தி�ா -
பாத அ�சு ஆஸ்பததிரியில் அனு -
மதிக்�பபட்டுள்ளனர்.மு்தற்�ட்்ட 
விசா�லையில் மின்�சிவு �ா�ை -
மா� தீ விபதது ஏற்பட்டுள்ள்தா� 
தீயலைபபு நிலைய அலுவைர் 
பாபலபயா க்தரிவித்தார்.    

13 த�ொழிலொளர்கள் பலி  

திருநங்்க்களுககு இலவ� அனுேதி: 
ச�ன்்ன பல்்க்லக்கழ்கம்

கசன்லன பல்�லைக்�ழ�ததின் 
கீழ் கமாத்தம் 131 �ல்லூரி�ள் கசயல்-
படுகின்ைன. இந்்த 131 �ல்லூரி�ளி-
லும் திருநஙல��ளுக்கு இைவசமா� 
இ்டம் வழங�பப்ட உள்ளது.

இ்தற்�ா� கசன்லன பல்�லைக்-
�ழ�ம் சிண்டிர�ட்டி்டம் ஒபபு்தல் 

ர�ட்டுள்ளது. சிண்டிர�ட் ஒபபு்தல் 
க�ாடுத்த பிைகு வரும் �ல்வியாண்-
டில் இருந்து இந்்த புதிய திட்்டதல்த 
கசன்லன பல்�லைக்�ழ�ம் அமல்ப-
டுத்த உள்ளது. இளங�லை படிபபில் 
ஒவகவாரு �ல்லூரி�ளிலும் ்தைா ஒரு 
இ்டம் ஒதுக்கீடு கசய்யபபடும்.

இந்தியொ ரூ.30 ைட்்சம் ர�ொடி அளவிற்கு 
ஏற்றுமதியில் ்சொ்தனன: பி�்தமர் ்ொ�ொட்டு

சுயசார்பு இந்தியா என்ை இைக் -
கு்டன் கூடிய இந்தியாவின் பய -
ைததிற்கு ஏற்றுமதி சா்தலன ஒரு 
முக்கிய லமல்�ல்ைா� அலமந்துள் -
ளது என்று பி�்தமர் நர�ந்தி ரமாடி 
கூறியுள்ளார்.  

இது குறிதது அவர் ட்விட்்டர் 
பதிவில்,   

ரூ.30 இைட்சம் ர�ாடி அளவிற்கு 
ச�க்கு ஏற்றுமதி வர்த்த�ததில் 
நாடு சா்தலன பல்டததுள்ள்தற்கு 
பா�ாட்டு க்தரிவிததுள்ள ரமாடி, 
நாட்டின் 'சுயசார்பு இந்தியா' என்ை 
இைக்கு்டன் கூடிய பயைததிற்கு 
ஏற்றுமதி சா்தலன ஒரு முக்கிய 
லமல்�ல்ைா� அலமந்துள்ளது 
என்று கூறியுள்ளார்.  

இந்தியா ரூ.30 இைட்சம் ர�ாடி 
அளவிற்கு ஏற்றுமதிக்�ான ைட்சிய 
இைக்ல� நிர்ையிததுள்ளது மற்றும் 
மு்தன்முலையா� இந்்த இைக்ல� 
எட்டி சா்தலன பல்டததுள்ளது.   

ரமலும் இந்்த கவற்றிக்�ா� 

ரபரு்தவி புரிந்திட்்ட விவசாயி�ள், 
கநசவாளர்�ள், உற்பததியாளர்�ள், 
சிறு, குறு க்தாழில் நிறுவனங�ள், 
ஏற்றுமதியாளர்�ள் ஆகிரயாருக்கு 
வாழ்ததும், பா�ாட்டும் க்தரிவித -
துக் க�ாள்கிரைன்.   

நமது சுயசார் இந்தியா பயைத -
தில் இது ஒரு முக்கிய லமல்�ல் 

என்று ரமாடி க்தரிவிததுள்ளார்.   
நிர்ையிக்�பபட்்ட �ாைக்க�டு -
விற்கு ஒன்பது நாள்�ளுக்கு முன் -
ன்தா�ரவ இந்தியா இதுவல� 
இல்ைா்த அதி�பட்ச ஏற்றுமதி 
இைக்ல� எட்டியல்தக் குறிக்கும் 
கி�ாபிக்ஸ் ஒன்லை ரமாடி பதிவிட் -
டுள்ளார்.    

சபாதுக் குழு கூட்டத்தில பரபரப்பு 

ம.தி.மு.�. ்தனைனமக�ழ�   
க்சயைொள�ொ� துன� னைர�ொ  

ம.தி.மு.�. ்தலைலம �ழ� கசய -
ைாளர் ப்தவிக்கு லவர�ாவின் ம�ன் 
துல� லவர�ா அறிவிக்�பபட்டுள் -
ளார். இது �ட்சியின் மூத்த நிர்வாகி-
�ள் இல்டரய அதிருபதிலய ஏற்ப -
டுததியது.  

மாநிை நிர்வாகி�ள் மற்றும் 
மாவட்்ட கசயைாளர்�ள் பைர் 
துல�லவர�ாலவ �ட்சிப பணிக்கு 
க�ாண்டு வருவல்த ஏற்�வில்லை. 
அவர்�ள் லவர�ாவின் முடிவுக்கு 
எதிர்பபு க்தரிவிதது வருகின்ைனர்.  

இந்்த நிலையில் ம.தி.மு.�. 28-வது 
கபாதுக்குழு கூட்்டம் அண்ைாந�-
ரில் உள்ள விஜயஸ்ரீ ம�ாலில் ரநற்று 
நல்டகபற்ைது.  

கூட்்டததில் லவர�ா, துல� 
லவர�ா மற்றும் �ட்சி நிர்வாகி�ள் 
�ைந்து க�ாண்்டனர்.  

எதிர்பபு க்தரி-
விதது இருந்்த 
சிவ�ஙல�, விரு-
துந�ர், திருவள்-
ளூர் மாவட்்ட 
க ச ய ை ா ள ர் � ள் 
மற்றும் நிர்வா-
கி�ள் சிைர் கூட் -
்டதல்த புைக்�ணிதது பஙர�ற்� -
வில்லை.  

இர்தரபால் அலவத்தலைவர் 
திருபபூர் துல�சாமி, உயர்நிலைக் -
குழு உறுபபினர்�ள் நால� ரமா�ன், 
வழக்�றிஞர் அழகு சுந்்த�ம், வழக்-
�றிஞர் பிரிலவ ரசர்ந்்த ர்தவ்தாஸ் 
உள்ளிட்ர்டாரும் கூட்்டததில் �ைந்து 
க�ாள்ளவில்லை. இ்தனால் ம.தி.
மு.�. கபாதுக் குழு கூட்்டததில் ப�ப-
�பபு ஏற்பட்்டது. அலவத ்தலைவர் 

இல்ைாமல் கூட்்டம் லவர�ா ்தலை -
லமயில் நல்டகபற்ைது. இந்்த 
நிலையில் ம.தி.மு.�. ்தலைலம 
�ழ� கசயைாள�ா� துல�லவர�ா 
ர்தர்வு கசய்யபபட்்ட்தற்கு அக்�ட்சி -
யின் கபாதுக்குழு கூட்்டததில் ஒபபு-
்தல் அளிக்�பபட்்டது.  

இல்தத க்தா்டர்ந்து அவருக்கு 
கூட்்டததில் பஙர�ற்ை நிர்வாகி�ள் 
வாழ்தது க்தரிவித்தனர். பிைகு தீர்மா-
னங�ள் நிலைரவற்ைபபட்்டன. 

�ொன�க�ொலில் �னையனைபபு ர்ொ�ொட்ைம்  
விநாய�ர் ர�ாயில் முன்பு �ட்்டப -

பட்்ட மு�பபு மண்்டபதல்த இடிக்� 
நீதிமன்ைம் உத்த�விட்்ட நிலையில், 
இந்து அலமபபு�ள் அலழபபின்படி 
�ால�க்�ாலில் ரநற்று �ல்டயல்டப -
புப ரபா�ாட்்டம் நல்டகபற்ைது.  

�ால�க்�ால் ந��ப பகுதியில் 
இந்து சமய அைநிலையத துலை 
சார்புல்டய ஸ்ரீ கபாய்யா்த மூர்ததி 
விநாய�ர் ர�ாயில் உள்ளது. இக்ர�ா-
யில் மு�பபில் �ான்கிரீட் மண்்டபம் 
�ட்்ட பை ஆண்டு�ளுக்கு முன்பு 

முடிவு கசய்யபபட்டு பணி�ள் 
க்தா்டங�பபட்்ட நிலையில், சிை 
எதிர்பபு�ளால் �ட்டுமானம் மு்டங-
கியது.  

இந் நிலையில், �்டந்்த சிை 
மா்தங�ளுக்கு முன்பு �ட்டுமானம் 
திருபபணிக் குழுவின�ால் க்தா்டங-
�பபட்டு, அண்லமயில் ்தளம் 
அலமதது, சுல்த ரவலைபபாடு�ள் 
நல்டகபற்று வருகிைது.  

அ�சுத துலை�ளின் அனுமதி-
யின்றி சாலையின் குறுக்ர� �ட்டு-

மானம் நல்டகபறுவ்தா�க்கூறி, 
இ்தலன இடிக்� உத்த�விடுமாறு 
சிைர் கசன்லன உயர்நீதிமன்ைத -
தில் வழக்கு க்தாடுத்தனர். �்டந்்த 2 
நாள்�ளுக்கு முன்பு �ட்டுமானதல்த 
இடிக்� நீதிமன்ைம் உத்த�விட்்டது.  

இச்சூழலில் �ால�க்�ாலில் 
இந்து முன்னணி உள்ளிட்்ட இந்து 
அலமபபினர் ஆரைாசலனக் 
கூட்்டம் கசவவாய்க்கிழலம இ�வு 
நல்டகபற்று, தீர்பபுக்கு எதிர்பபு 
க்தரிவிக்கும் வல�யில் ரநற்று ஒரு 

நாள் அல்டயாள �ல்டயல்டபபுப 
ரபா�ாட்்டததுக்கு அலழபபு விடுக் -
�பபட்்டது.  

இ்தன்படி �ால�க்�ால் ந��ப 
பகுதியில் �ல்ட�ள் அல்டக்�பபட் -
டுள்ளன. அ�சு அலுவை�ங�ள், 
பள்ளி�ள், வா�னப ரபாக்குவ�தது 
உள்ளிட்்டலவ வழக்�ம்ரபால் 
இயஙகுகின்ைன. �ல்டயல்டபபுப 
ரபா�ாட்்டததில் பல்ரவறு இ்டங-
�ளில் கபாலிஸார் பாது�ாபபுப 
பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.    

ச�ோத்து வரி ்கட்ோத 200 சேடரிகுசல�ன் 
பள்ளி்களுககு ்்கய்கப்படுத்தும் சநோடடீஸ்

கசாதது வரி �ட்்டா்த்தால் 200 
கமட்ரிகுரைசன் பள்ளி�ளுக்கு 
ல�ய�பபடுததும் ரநாட்டீஸ் 
அனுபபபபட்டுள்ளது.  ்தாம்ப�ம் 
உள்ளிட்்ட மாந��ாட்சி�ள், உள் -
ளாட்சி அலமபபு�ள் இந்்த அதி�டி 
ந்டவடிக்ல�லய ரமற்க�ாண்டுள் -
ளது.

்தாம்ப�ம் உள்ளிட்்ட மாந� -
�ாட்சி�ள் இந்்த அதி�டி முடிலவ 

எடுததுள்ள நிலையில், 26-ந்ர்ததி 
ரபா�ாட்்டம் ந்டததுரவாம் என 
பள்ளி�ள் சங�ம் க்தரிவிததுள்ளது. 
ஒவகவாரு ்தனியார் பள்ளி�ளுக் -
கும் 6 இைட்சததிற்கும் ரமல் �ட் -
்டைம் ரபா்டபபட்டுள்ளது. ல�ய -
�பபடுததும் ந்டவடிக்ல�லய 
எதிர்தது 26-ந்ர்ததி ரபா�ாட்்டம் 
ந்டத்தபபடும் என ்தனியார் பள்ளி -
�ள் சங�ம் அறிவித்தள்ளது.
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கந்தளாய் தினகரன் நிருபர்

திருககாணமலை  மாவட்டத்-
தின் கேருநுவர பபாலிஸ் பிரிவுக்-
குடபட்ட பகுதியில் மணல்  ஏற்-
றசபேன்ற டிபபர் வாகனபமான்று 
குல்டோய்நது விபத்துக்குளளான-
தில் அ்தன்  ோரதி படுகாயமல்டநது 
கந்தளாய் ்தள லவத்தியோலையில் 
அனுமதிக்கபபடடுளள்தாக லவத்-
தியோலை பபாலிஸார் ப்தரிவிக்-
கின்றனர்.

இவ் விபத்து திஙகடகிழலம 
(21)  இ்டமபபற்றுளளது.

விபத்தில்  வான்எை பகுதிலயச 
கேர்ந்த 43 வயதுல்டய நிோந்த 

பபகரரா என்பவகர  படுகாயஙக-
ளுக்குளளாகியுளள்தாக லவத்திய-
ோலை பபாலிஸார் ப்தரிவிக்கின்ற-
னர்.

கஙலகப பகுதிக்கு மணல் ஏற் -
றுவ்தற்கு பேன்ற கபாக்த அதிக 
கவகம மற்றும நித்திலர  கைக்கத்-
தில் பேன்ற்தால் கவகத்ல்த கடடுப-
படுத்்த முடியாமல், வீதிலய விடடு  
விைகி காடடுப பகுதியில் குல்ட 
ோய்நதுளள்தாக பபாலிஸார் ப்தரி-
விக்கின்றனர்.

ேமபவம ப்தா்டர்பான கமைதிக 
விோரலணகலள லவத்தியோலை 
பபாலிஸார் முன்பனடுத்து வரு -
கின்றனர்.

தற்போததய பபோருளோதோர சரிதை
பபண்க்ள மு்கோதை பசய்கின்றனர்

(நிந்தவூர் குறூப நிருபர்) 

நாடடு சூழ்நிலைகள மூைம ஏற் -
படடுளள பபாருளா்தார  பாதிப -
புக்கலள ்தற்கபாது  பபணககள 
முகாலம பேய்து வருவ்தாக 
அமபாலற மாவட்ட கமைதிக அர -
ோஙக அதிபர் வி.  பெகதீேன் ப்தரி -
வித்்தார்.  பேவ்வாய்க்கிழலம  (22) 
நிந்தவூர் பிரக்தே பேயைாளர்  ஏ.எம. 
அபதுல் ைத்தீப ்தலைலமயில் 
இ்டமபபற்ற மகளிர் தின பகௌர -
விபபு  நிகழ்வில் கைநது பகாணடு 
உலரயாற்றும கபாக்த இவ்வாறு 
ப்தரிவித்்தார். 

அவர் கமலும உலரயாற்றுலக -
யில்:

்தற்கபால்தய  பபாருளா்தார 

சூழ்நிலையானது பபண -
களுக்கு எவ்வாறான 
பாதிபபுக்கலள  பேலுத்தி -
யிருக்கிறது என்பது எமக் -
குத்  ப்தரியும. அ்தலன 
எமது பபணகள முகாலம  
பேய்து பகாணடிருக்கின் -
றார்கள.   ஆணகள ஒரு 
நாளில் நூறு ரூபாகயா 
அல்ைது ஆயிரம ரூபாகயா 
ேமபாதித்து  வருபவர்களாக இருக்க -
ைாம. இருந்தாலும, ்தஙகளது வீட -
டுக்குத் க்தலவயான  வி்டயஙகலள 
கல்வி, மருத்துவ இ்தர க்தலவக -
லளப பிரித்து அலவகலள நிதி 
முகாலம  பேய்வப்தன்பது எமது 
பபணகளுக்கு லகவந்த கலையா -
கும. இ்தனால் வீடுகளில் பபாருளா -

்தார  சிக்கலை முகாலம 
பேய்யக்கூடிய நிலை ஏற் -
படடுளளது. 

பபணகளின்  வாழ்வா -
்தார ந்டவடிக்லககலள, 
அவர்களின் சிந்தலன -
கலள பமன்கமலும 
விருத்திபேய்ய  மா்தர் 
கிராம அபிவிருத்தி ேஙகங -
கள முன்னின்று உலழத் -

துக் பகாணடிருக்கிறது.  ்தற்காை 
சூழ் நிலையில் வீடுகள ஒவ் -
பவான்றிலும லகத்ப்தாழில் ஒன்லற 
கற்றுக்  பகாளள கவணடிய நிலை 
ஏற்படடுளளது. எனகவ எமது கநர 
காைஙகலள வீணடிக்காது  இலவ -
களில் பபணகள அதிகம கவனம 
பேலுத்்த கவணடும. 

அபிவிருத்தியல்டந்த  நாடுகளின் 
பபாருளா்தார வளர்சசியில், பபண -
களின் பஙகானது 50% ்தாணடியுள -
ளது.  எமது நாடடில் வீடடுபபபண -
களின் உலழபபிற்கான ஊதியம 
க்தசிய உற்பத்தியில்  கேர்க்கபப்ட -
வில்லை என்பது ஒரு குலறபா்டாக -
வுளளது. அ்தலன கேர்த்துப  பார்க் -
கும கபாது, இைஙலகயில் க்தசிய 
உற்பத்தியில் பபணகளின் பஙகு 
எவ்வாறு  உளளது என்ப்தலன அறி -
யைாம . 

நாம எல்கைாரும  ஒரு ்தநல்தயாக,  
கணவனாக, ஒரு நல்ை ேககா்தர -
னாக, எமது ேககா்தரிகளுக்கு வாய்ப -
புக்கலள உருவாக்கி பகாடுக்க 
அலனவரும முன்வர கவணடும 
என ககடடுக் பகாண்டார்.

அம்பாறை மபாவட்ட மமலதிக அரசபாஙக அதி்ர் ஜெகதீசன்

வீதியில் பயணிப்போதர ்கைரும் 

அதிசய ைலர்

 மட்டக்களபபு விகே்ட நிருபர்

கிலளகள அற்ற லேகஸ் (Cycas) 
குடுமபத்ல்தத் கேர்ந்த பாம மரத்தில் 
அழகிய பூ ஒன்று மைர்நதுளளது. 
அ்தன் வாேம வீதியில் பயணிப-
கபாலர கவர்நதுளளது.

மட்டக்களபபு எல்லை வீதியில் 
உளள ஓய்வுபபற்ற மக்கள வஙகி-
யின் முகாலமயாளர் ரஞ்சி கேலவ-
யரின் வீடடுத்க்தாட்டத்திகை இம 
மைர் மைர்நது மணம பரபபுவ-
க்தாடு  பார்லவயாளர்கலளக் கவர்ந-
துளளது.

ைருதமுதன ்றோசிக் நபோயிஸ்
எழுதிய நூல் பைளியீடு

(பபரியநீைாவலண விகே்ட நிருபர்)

மரு்தமுலன  றாசிக் நபாயிஸ் 
எழுதிய "ஆகராக்கியமான ேமூ-
கத்ல்த கநாக்கி" எனும கடடுலர  
ப்தாகுபபு நூல் பவளியீடடு நிகழ்வு  
ேனிக்கிழலம (19) மரு்தமுலன 
கைாோர மண்டபத்தில் கைாநிதி பிர் -
ப்தளஸ் ேத்்தார்  ்தலைலமயில்  நல்ட-
பபற்றது.

இந நூல் பவளியீடடு நிகழ்வுக்கு 
பிர்தம அதிதியாக  கல்முலன 
பிரக்தே பேயைாளர் கெ. லியாக்கத் 
அலி கைநது பகாண்டது்டன் நூல் 
பற்றிய  ஆய்வுலரலய இைஙலக 
ப்தன்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் 
கலை கைாோர பீ்டாதிபதி  கபராசிரி-
யர் எம.எம. பாஸில் நிகழ்த்தினார், 
சிறபபுலரலய ஒலிபரபபாளர்,  ேட-
்டத்்தரணி இஸ்மாயில் பி மாரிப 
நிகழ்த்தியது்டன், நூல் பற்றிய விமர்-

ேனப  பார்லவலய இைக்கிய விமர்-
ேகர் பெஸ்மி எம.மூஸா நிகழ்த்தி-
னார்.

நூைாசிரியரின்  ேககா்தரர் ஆோத் 
காமில் நிலனவரஙகில் நல்டபபற்ற 
இந்த நூல் பவளியீடடு நிகழ்லவ  
மரு்தமுலன ஆவணக்காபபகம 
ஏற்பாடு பேய்திருந்தது.

விகே்ட அதிதிகளாக  நூைாசிரி-
யரின் ்தநல்த ஓய்வு நிலை அதிபர் 
ஏ.ஆர். அபதுல் றாசிக், பிரதிப  
பணிபபாளர் (பிலற வாபனாலி) 
பஸீர் அபதுல் லகயூம ஓய்வுநிலை 
நிர்வாக  உத்திகயாகத்்தர் கவிஞர் 
மரு்தமுலன ஹஸன், அமபாலற 
மாவட்ட ேமூக கேலவகள  திலணக் -
களத்தின் மாவட்ட உத்திகயாகத்்தர்  
எம.பி. ேமசுதீன் சிகரஷ்ட  ஊ்டகவி -
யைாளர் கைாபூேணம பி.எம.எம.
ஏ.கா்தர் ஆகிகயார் கைநதுபகாண்ட-
னர்.

பிரியோவிதை
நி்கழ்வு

(மாளிலகக்காடு குறூப  நிருபர்)

கல்முலன  ஸாஹிறா க்தசியக் கல் -
லூரியின்  பிரதி அதிபராக கேலவ-
யாற்றி ்த்டம பதித்்த  எம.எம.எம. 
நிோர்டீன்  ஓய்வு பபற்றுச பேன்றல்த 
பகௌரவிக்கும நிகழ்வு, "ோ்தலன 
மாணபுகலள பகாண்டாடுகவாம" 
என்ற ்தலைபபில்   பா்டோலை 
ஊழியர்  நைன்புரிச ேஙகத்தின் ஏற்-
பாடடில்  அணலமயில்  நல்டபபற்-
றது.

சுமார் 30 வரு்டகாை ்தனது 
கேலவக்காைத்தில் 9 வரு்டஙகள 
பிரதி அதிபராக ேமமாநதுலற  
முஸ்லிம மத்திய கல்லூரி (க்தசிய 
பா்டோலை மற்றும கல்முலன 
ஸாஹிறா க்தசிய  பா்டோலையிலும 
சிறந்த முலறயில் கேலவயாற்றி பை 
ோ்தலனகலளப பல்டத்்தவர்  இவரா -
வார்.

ஆசிரியர் எம.எம.எம. நிோர்டீ-
னின் கேலவலய  அதிபர்  முகாலமத்-
துவக் குழுவினர்,  பிரதி அதிபர்கள, 
பகுதித் ்தலைவர்கள, ஆசிரியர்கள 
உட்டப்ட அலனவரும பாராடடி 
பகௌரவித்்தனர்.

புதிய உறுபபினரோ்க 
சத்தியப பிரைோணம்
(காலரதீவு குறூப நிருபர்)

ம ண மு ல ன  
ப்தன் எருவில் 
பற்று பிரக்தே 
ேலபயின் புதிய 
உ று ப பி ன ர ா க 
சுகயசலேக்குழு  
உ று ப பி ன ர ா ன  
்தஙகராோ ரவீநதி-
ரன் இன்று (24) 
வியாழக்கிழலம ேத்திய பிரமாணம  
பேய்து பகாளகிறார். 

மணமுலன ப்தன் எருவில் பற்று 
பிரக்தே ேலப ்தவிோளர் ்டா. கயாக -
நா்தன் ்தலைலமயில் நல்டபபறும 
49-வது மா்தாந்த அமர்வு இன்று 
இ்டமபபறுகின்றது. தியாகராோ 
க்தவரஞ்ேன் என்ற உறுபபினர்  மர-
ணமானல்த அடுத்து அவ்வி்டத்-
திற்கு புதிய உறுபபினராக ்தஙகராோ 
ரவீநதிரன் நியமிக்கபபடடிருந்தார்.

திரு்்கோணைதல ைோைடைத்தில்
சிறுைர் அபிவிருத்தி குழு கூடைம்  

கிணணியா மத்திய நிருபர் 

திருககாணமலை  மாவட்ட சிறுவர் 
அபிவிருத்தி குழுக் கூட்டம  பேவ்-
வாய்க்கிழலம (22) மாவட்ட பேய-
ைகத்தில் கமைதிக அரோஙக அதிபர் 
கெ.எஸ். அருளராஜ் ்தலைலமயில் 
நல்டபபற்றது.

மாவட்டத்தில்  சிறுவர் மற்றும 
மகளிர் அபிவிருத்தி ப்தா்டர்பில் 
பல்கவறு நிறுவனஙகள  பேயல்-
படடு வருகின்றன. அலனத்து 
நிறுவனஙகளுக்கும இல்டயிைான 
ஒருஙகிலணபபு  மூைமாக சிறுவர் 
மற்றும மகளிர் அபிவிருத்தி ப்தா்டர்-
பான பேயற்பாடுகலள கிரமமான  
முலறயில் கமற்பகாளவ்தற்கு ேந்தர்ப-
பம கிடடும.

எனகவ பிரக்தே பேயைக ரீதியாக  
உளள உத்திகயாகத்்தர்கள அந்தந்த 
பிரக்தேஙகளில் இனங காணபபட்ட 
சிறுவர்  மற்றும மகளிர் அபிவிருத்தி 

ப்தா்டர்பான  பிரசசிலனகலள இனங-
கணடு ஆக்கபூர்வமான  திட்டங-
கலள கமற்பகாளவ்தன் அவசியத்ல்த 
இ்தன்கபாது   எடுத்துலரத்்தார். 

மாகாணத்தில்  13 சிறுவர் நன்ன-
்டத்ல்த அலுவைகஙகள காணபபடு-
கின்றன.  

திருககாணமலை மாவட்டத்தில் 
பமாத்்தமாக 14  சிறுவர் இல்ைமும 
ஒரு சிறுவர் காபபகமும காணபப-
டுகின்றது. கிழக்கு  மாகாணத்தில் 
பமாத்்தம 53 சிறுவர் இல்ைஙகள ஸ்-
்தாபிக்கபபடடுளளன. இஙகு  பமாத்-
்தமாக 1274 சிறுவர்கள இலணக்-
கபபடடுளளனர். சிறுவர் நைன்கள 
ப்தா்டர்பாக  பேயற்படுகின்ற அரே 
நிறுவனஙகள ஒருஙகிலணநது 
பேயற்ப்ட கவணடிய்தன் அவசி-
யத்ல்த இ்தன்கபாது கிழக்கு மாகாண 
சிறுவர் நன்ன்டத்ல்த ஆலணயாளர் 
றிஸ்வானி  றிபாஸ் ப்தளிவுபடுத்தி-
னார்.

போலமுதன ஹில்ப போைசோதல
ைோணைர்்களின விடுத்க விழோ

(பாைமுலன கிழக்கு தினகரன் நிருபர்)

பாைமுலன ஹில்ப பாைர் 
பா்டோலை மாணவர்களின் பபாருட 
கணகாடசியும விடுலக விழாவும 
மஸ்ஜிதுல் றஊப பளளிவாேல் வளா-
கத்தில் இ்டமபபற்றது.

பாைமுலன  ஹில்ப ேமூககேலவ 
மன்றத்தின் ்தலைவரும அபிவிருத்தி 
உத்திகயாகத்்தருமான  எம.கெ.எம.
றிஸ்வான் ்தலைலமயில் நல்டபபற்ற 
இநநிகழ்வில், பிர்தம அதிதியாக  அட-
்டாலளசகேலன பிரக்தே பேயைாளர் 
எம.ஏ.சி.ஏ.ோபிர்  உடப்ட பளளிவா-
ேல்  ்தலைவர்கள, ஹில்ப மன்றத்தின் 
முன்னாள ்தலைவர் மற்றும  ஆகைா-
ேகர்கள,  உறுபபினர்கள, பபற்கறார்-
கள என பைர் கைநது பகாண்டனர்.

இ்தன்  கபாது பாைர் பா்டோலை 
மாணவர்களின் லகவணணத்தில் 
உருவான பபாருட கணகாடசி  
கூ்டத்ல்த பிர்தம அதிதியினால் 

லவபவரீதியாக திறநது லவக்கப-
பட்டது்டன்,  விடுலகபபறும மாண-
வர்களுக்கான ோன்றி்தழ் மற்றும 
பரிசுபபபாருடகள என்பன வழஙகி  
லவக்கபபட்டன. கமலும பாைர் 
பா்டோலை மாணவர்களின் கலை 
கைாோர நிகழ்வுகளும இ்டமபபற்-
றன. 

ஹில்ப ேமூக  கேலவ மன்றமானது  

பாைமுலன பிரக்தேத்தில் ஆஙகிை 
பாைர் பா்டோலையிலன மஸ்ஜிதுல்  
றஊப பளளிவாேலிலும, இஸ்ைாமிய 
பாைர் பா்டோலையிலன லஹமா 
பளளிவாேல் வளாகத்திலும பைவ-
ரு்டஙகளாக ஆரமபித்து ந்டாத்தி 
வருவது்டன் பல்கவறு  ேமூக கேலவ-
கலளயும பேய்து வருகின்றலம குறிப-
பி்டத்்தக்க்தாகும.

்கல்லடி போலத்திலிருந்து யுைதியின சைலம் மீடபு  
(மட்டக்களபபு குறூப,                          
கல்ைடி குறூப நிருபர்கள)  

மட்டக்களபபு கல்ைடி பாைத்தி-
லிருநது யுவதிபயாருவரின் ே்டைம 
பேவ்வாய்க்கிழலம (22) மீடகபபட-

்ட்தாக காத்்தான்குடி பபாலிோர் ப்தரி-
வித்்தனர்.  

பபாதுமக்களி்டமிருநது கில்டக்-
கபபபற்ற ்தகவபைான்றின் அடிப-
பல்டயில் கல்ைடி பாைத்தின் கீழ் 
வாவிகயாரமாக பபண ஒருவரின் 

ே்டைம கலரபயாதுஙகிய நிலையில் 
பபாலிோர் மீடடுளளனர்.  

மீடகபபட்ட ே்டைம பிகர்த பரிகோ-
்தலனக்காக மட்டக்களபபு கபா்தனா 
லவத்திோலைக்கு பகாணடு பேல்ைப-
படடுளளது. 

இலஙமகை சமூகை பாதுகைாப்பு சமபயின் அஙகைத்தவர்கைமை இமைததுக் ககைாள்ளும் திட்டத-
தின் கீழ், த்தசிய அம்டவு மட்ட கவற்றியாைர்கைளுக்கைான ககைௌரவிப்பு நிகைழ்வு ்தம்பலகைா -
மம் பிரத்தச கசயலகைததில் கசவவாய்க்கிழமம (21) நம்டகபற்்ற தபாது.

(ப்டம்: முள்ளிப்கபாத்தாமன குறூப் நிருபர்)

இ்றக்்கோைம் தைத்தியசோதலக்கு 
உப்கரணம் த்கயளிபபு
இறக்காமம தினகரன் நிருபர்

இறக்காமம பிரக்தே கர்பபிணித் 
்தாய்மார்களின் நன்லம கருதி சுமார் 
ஐமபது இைடேம ரூபா பபறும -
தியான ஊடுகதிர் லகயளிக்கும 
நிகழ்வு இறக்காமம பிரக்தே லவத்-
தியோலையில் ேனிக்கிழலம (19) 
இ்டமபபற்றது.

இவ் லவத்தியோலையின் 
பபாறுபபு லவத்திய அதிகாரி எஸ்.
மீனா ்தலைலமயில் இ்டமபபற்ற 
இநநிகழ்வில், கிழக்கு மாகாண 
சுகா்தார கேலவகள பணிபபாளர் 
ப்டாக்்டர் ஏ.ஆர்.எம.ப்தௌபீக் 
பிர்தம அதிதியாகக் கைநதுபகாண -
்டார்.

இநநிகழ்வில் கல்முலன பிராந-
திய சுகா்தார கேலவகள பணிபபா-
ளர் ப்டாக்்டர் ஐ.எல்.றிபாஸ், பிரதி 

பணிபபாளர் ப்டாக்்டர் எம. வாஜித், 
ப்டாக்்டர் எம. மாஹிர், ப்டாக்்டர் 

எம.றிஸ்வின் ஆகிகயார் உடப்ட 
பைரும கைநதுபகாண்டனர்.

டிபபர் விபத்து; சோரதி படு்கோயம்

மரு்தமுமனயில் சமமயல் எரிவாயுமவ கப்ற மக்கைள் வரிமசயில் நிற்பம்த ப்டததில் 
கைாைலாம்.            (ப்டம்: நற்பிடடிமுமன தினகைரன் நிருபர்)  
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,yq;;;;;;;if JiwKfq;fs; mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
1.  fPNo toq;fg;gl;Ls;s  nghUl;fSf;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J  Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhu rigapd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; 

NfhUfpd;whh;.

 Nfs;tp ,yf;fk; Nfs;tpapd;; ngah;

tpiykDg; 

gpizj; njhif 

(&ghtpy;)

ngNrt mlq;fyhf 

Mtzf; fl;lzk;

%Lk; jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CES/FP/06/PT/6288(EL) 06 Nos. Encoder for the Elevator 
of  STS Cranes at JCT

30>000 1>000.00 2022.04.21 Mk; 

jpfjpad;W K.g. 10 

kzpf;F

CES/FP/04/PT/6281(MP) 08 Nos. Rotary Actuators  tted 
to RAM  Spreaders at JCT

75>000 1>000.00 2022.04.21 Mk; 

jpfjpad;W K.g. 10 

kzpf;F

 

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkyjpfkhd nkhj;j MFnrytpYs;s Nfs;tpfSf;F 1987 Mk; Mz;bd;  3 Mk; 

,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; Vw;ghLfs; gpuNahfg;gLj;jg;gLk;. ,jw;fikthf  NkNy Fwpg;gpl;Ls;s 

xt;nthU Nfs;tpapYk; <Lgl;Ls;s midj;J rhuhh;fSk; xg;ge;jf; fhyk; KOtJk; Nkw;$wg;gl;Ls;s 

rl;lj;jpw;F  jPtpukhf mike;njhOfy; Ntz;Lnkd Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. NkYk;> ve;jnthU 

tpiykDjhuUk; KftnuhUtuhf> cgKftuhf> gpujpepjpnahUtuhf my;yJ ve;jnthU ntspehl;L 

cw;gj;jpahshpd; my;yJ xU toq;Feuhf ngah; Fwpg;gplg;gLgtuhf nraw;gl tpUk;gpd;> nghJ xg;ge;jq;fs; 

gjpthsUld; jk;ik gjpT nra;J chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio  tpiykD 

Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

3.  tpiykDjhuh;fs;  epfuhd gz;lq;fis toq;Ftjpy; Mff; Fiwe;jJ fle;j Ie;J (5) tUlq;fSf;F 

<Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs;  Nkyjpf jftiy toq;fy; kw;Wk; gz;lq;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 

KfhikahshplkpUe;J ngw;W mYtyf Neuq;fspy; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

5.  2022 khh;r; 25 Mk; jpfjpapypUe;J 4 Mk; epuypy; Rl;bf;fhl;bAs;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk;> %Lk; jpfjpf;F Kd;duhd jpfjp tiuAk; nrYj;jpa 

gpd;dh;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s 

tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.    

6.  tpiykDf;fs; mitfis %Lk; Neuj;jp;w;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fPNoAs;s Kfthpap;y; xg;gilf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; fPNoAs;s Kfthpapy; %Lk; 

Neuj;jpy; NeubahfNt rKfkspj;jpUf;Fk;  tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

midj;J tpiykDf;fSk; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s tpiykDg;gpizj; njhifAld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; gz;lq;fs; Kfhikj;Jtk;)>

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig>

,y. 45> nya;ld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.
 

njhiyNgrp ,yf;fq;fs;:  2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638

njhiyefy; ,yf;fq;fs;: 2381652> 2470443

,yq;if Gifapuj Nrit

ELLA ODYSSEY tpN\l uapy; rpw;Wz;br;rhiyiaf; 
Fj;jiff;F tpLtjw;fhd tpiykDf;Nfhuy;

,yq;if Gifapuj Nrit jpizf;fsj;jpd; rhh;ghf jpizf;fsg; 

ngWiff;FO jiythpdhy;> ELLA ODYSSEY tpN\l uapy; elkhLk; 

rpw;Wz;br;rhiyapy; czT ghdq;fis tpw;gid nra;Ak; Nritia 

xU tUl fhyj;jpw;Ff; Fj;jif mbg;gilapy; eilKiwg;gLj;Jtjw;fhf 

el;rj;jpu tFg;G N`hl;ly; Jiwapy; mq;fPfhuk; ngw;Ws;s 

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

01. jifikfs;

  ,yq;if rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; ,yf;fk; 1963/28 - 2016.04.20 
Mk; jpfjpa mjptpN\l th;j;jkhdp mwptpj;jypd; gpufhuk;> Rw;Wyh 

N`hl;ly; gjpT nra;Ak; fl;lisapd; gpufhuk; el;rj;jpu tFg;G 

N`hl;lnyhd;whf juk; gphpf;fg;gl;l gjpTnra;ag;ngw;W jw;Nghijf;F 

nry;YgbahFk; jd;ikapy; cs;s rhd;wpjnohd;W ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.

02. tpiykDg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;sy;:-

  2022 Vg;uy; 25 md;W gp.g.2.00 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g.09.00 

Kjy; gp.g.03.00tiu Gifapuj Nrit jiyikaf tzpf kw;Wk; 

tpw;gid mYtyfj;jpy; tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

mjw;fhf ,yq;if Gifapuj Nritapd; gpujhd epjp mYtyhplk; 

kPsspf;fg;glhj gbtf;fl;lzkhf &gh.2>500/- ,w;fhd njhifiar; 

nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;L Gifapuj Nritj; jiyikaf 

gpujp mj;jpal;rfh;/tzpf kw;Wk; tpw;gid) ,lk; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. tpiykDg;gbtf; fl;lzj;jpw;F Nkyjpfkhf kPsspf;fg;gLk; 

tpiykDg;gpizj; njhifAk; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

03. tpiykDf;fisr; rkh;g;gpj;jy;

  ELLA ODYSSEY Gifapuj elkhLk; rpw;Wz;br;rhiyf;fhfg; 

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l tpz;zg;gg;gbtq;fs;> %yg;gpujp kw;Wk; 

efy;gpujp vd chpathW g+uzg;gLj;jp ,uz;L ciwfspy; Nrh;j;J 

Kj;jpiuapLjy; Ntz;Lk;. mt; ciwfspy; %yg;gpujp kw;Wk; 

efy;gpujp vdj; njspthff; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. mt;tpU 

ciwfisAk; XUiwapy; Nrh;j;J mjd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 

'ELLA ODYSSEY tpN\l Gifapuj rpw;Wz;br;rhiyf;fhd tpiykD" 

vdf;Fwpg;gpl;L> mt; ciwia Kj;jpiuapl;L> 2022 Vg;uy; 26 md;W 

gp.g.02.00 ,w;F Kd;dh; fpilf;ff;$bathW> jiyth;> jpizf;fsg; 

ngWiff;FO> ,yq;if Gifapuj Nrit> tzpf kw;Wk; tpw;gid 

mYtyfk;> Gifapuj jiyikafk;> xy;nfhl; khtj;ij> nfhOk;G 

-10> vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj;jghypy; mDg;Gtjw;F my;yJ Gifapuj 

jiyikaf gpujp mj;jpal;rfh; (tzpf kw;Wk; tpw;gid)  ,d; 

mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; Nrh;g;gjw;F 

eltbf;if Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; 

tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

  jghypy; jhkjkhd kw;Wk; fhzhky; Nghd tpz;zg;gq;fs; 

njhlh;ghf ftdk; nrYj;jg;gl khl;lhJ.

04.   tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;sy; kw;Wk; jpwj;jy;:

  2022 Vg;uy; 26 md;W gp.g.2.00 ,w;F Nkw;gb 03 Mk; epuypy; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW tzpf kw;Wk; tpw;gid mYtyfj;jpy;> 

tpiykDj; jpwf;fg;gLtJld;> mt;Ntisapy; tpz;zg;gjhuh; my;yJ 

mthpd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpnahUth; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

05.  tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;f Kd;dh;> Nkw;gb uapy; elkhLk; 

rpw;Wz;br;rhiyiag; ghprPyid nra;tjw;fhf tpz;zg;gjhuh;fspw;F 

re;jh;g;gk; toq;fg;gLtJld; mjw;fhf Gifapuj jiyikaf tzpf 

kw;Wk; tpw;gid mYtyfj;jpy; mDkjp ngw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk;.

06. jpizf;fsg; ngWiff;FOtpd; jPh;khdk; ,Wjpj;jPh;khdkhf mikAk;.

07.  Nkyjpf tpguq;fis njhiyNgrp ,yf;fk; :011-2421281 - (ePbg;G - 

8235) njhiyefy;:- 011-2431909 %yk; ,yq;if Gifapuj Nritapd; 

tzpf kw;Wk; tpw;gid mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;>

jpizf;fsg; ngWiff;FO (gpujhd)

,yq;if Gifapuj Nrit.

ngUe;Njhl;l ifj;njhopy; mikr;R

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk;

gyif kuq;fis tpw;gid nra;jy;
,yq;if mur ngUe;Njhl;l $l;Lj;jhgdj;jpd; fPo; 
epUtfpf;fg;gLk; Xgy;fy> kpl;yz;l; kw;Wk; Tl;irl; Mfpa 
ngUe;Njhl;lq;fspd; lh;gd;ild;> Njf;F kw;Wk; Afypg;l]; 
Nghd;w tif gyif kuq;fs; 427 I tpw;gid nra;tjw;fhf 
Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

,jw;fhd epge;jidfSld; $ba tpiykDg;gbtq;fis> 
mur ngUe;Njhl;l $l;Lj;jhgdj;jpd; fy;gp`py;y 
ngUe;Njhl;lj;jpYs;s gpuhe;jpa mYtyfj;jpy; 2022.04.12 
tiu gp.g.3.00 tiu &gh 2000/- Ir; nrYj;jpg; 
ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; 2022.04.18 md;W ez;gfy; 
12.00 tiu nfhOk;G gpujhd mYtyfj;jpy; nfhs;tdT 
nra;J nfhs;syhk;.

ngUe;Njhl;lk; kuq;fspd; vz;zpf;if

Xgy;fy 200

kpl;yz;l; 48

Tl;irl; 179

mt;tpiykDf;fs; nfhOk;G gpujhd mYtyfj;jpy; 
itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapy; 2022.04.18 md;W 
gp.g.2.00 ,w;F Kd;dh; Nrh;j;jy; Ntz;Lnkd;gJld; 
md;iwa jpdk; gp.g.2.00 ,w;F tpiykDj; jpwf;fg;gLk;.

2022.04.18 md;W ez;gfy; 12.00 ,d; gpd;dh; vf;fhuzk; 
nfhz;Lk; tpiykDg; gbtq;fs; toq;fg;glkhl;lhJ 
vd;gJld;> VNjDk; tpiykD xd;iw my;yJ mjd; gFjp 
xd;iw Vw;Wf;nfhs;Sk;> epuhfhpf;Fk; my;yJ ,uj;Jr; 
nra;Ak; chpik ,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgd 
ngWiff;FOtpw;F chpj;jhFk; vd;gJld;> mJ 
,Wjpj;jPh;khdkhf mikAk;.

jiyth;
ngWiff;FO>
,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk; 
(gpujhd mYtyfk;)>
,yf;fk;> 21> kPuhdpah tPjp>
nfhOk;G - 12.

2022.03.23

nfhOk;G-06> i`nyty; tPjp> 130 

Mk; ,yf;fj;jpYs;s Le Cube  
,y; mjdJ gjpT ngw;w 

mYtyfj;ijAila Be Local 
Weligama (Private) Limited ( fk;gdp 
,y. P V 123015)  MdJ mjd; 

ngaiu Parangi Weligama Bay 
(Private) Limited vd 

,uz;lhapuj;J ,Ugj;njhd;W [_

iy 8 Mk; jpfjpapypUe;J nray; 

tYg;ngWk; tifapy; 2007 Mk; 

Mz;bd; 7 Mk; ,yf;f fk;gdpfs; 

rl;l 8 Mk; gphptpd; gpufhuk; 

khw;wpAs;snjd Nkw;$wg;gl;l 

rl;lj;jpd; 9(2) gphptpd; gpufhuk; 

mwptpj;jy; ,j;jhy; toq;fg; 

gLfpd;wJ. 

B D O nrf;fpul;lhP]; (gpiwtl;) ypkpl;ll;

fk;gdpr; nrayhsh;fs;. 

mwptpj;jy;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
jpwd;fs; mgptpUj;jp> njhopw;fy;tp> Muha;r;rp            

kw;Wk; Gj;jhf;f ,uh[hq;f mikr;R

njhopy;El;g fy;tp kw;Wk; gapw;rp jpizf;fsk;

Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; (NCB)
1.  gpd;tUk; ml;ltizapYs;s njhopy;El;gf; fy;tp kw;Wk; gapw;rpj; jpizf;fsj;jpd; Nkk;gLj;jy; kw;Wk; 

GJg;gpj;jy; NtiyfSf;fhf jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp  
nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis nfhOk;G-10> j.ng. ,y. 557> xy;fl; khtj;ij> njhopy;El;gf; fy;tp kw;Wk; 
gapw;rpj; jpizf;fsj;jpd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; ,g;NghJ miof;fpd;whh;.

2.  Njrpa Nghl;b hPjpapy; tpiyf;Nfhuy; %yk; tpiyf;Nfhuy; nraw;ghLfs; ,lk;ngWk;. vd;whYk; ,e;jg; 
ngWifapd; fPOs;s Ntiyfspd; kjpg;gPl;Lg; ngWkjp (VAT kw;Wk; Vida thpfs; ,y;yhky;) 50 kpy;ypad; 
&ghTf;Ff; Fiwthf ,Ug;gjdhy; 04/2016(iii)Mk; ,yf;f epjpr; Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk; khfhz Kd;Dhpik 
kw;Wk; CIDA gjpTj; ju Kd;Dhpik gpuNahfpf;fg;gLk;.

3.  xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg;ngWtjw;fhd jifikiag; ngWtjw;F rpj;jpfukhd tpiykDjhuh;fs; mgfPh;j;jpahsh; 
gl;bayplg;gl;lth;fshf ,Uj;jy; $lhJ vd;gJld; gpd;tUk; CIDA jug; gjpitf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.
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01. twf;fhg;nghy njhopy;El;gf; fy;Y}hpapy; 
rikaw;fiy fw;if newpf;fhf rikayiwia 
etPdkag;gLj;Jjy; kw;Wk; Nkk;gLj;Jjy;

C7 kw;Wk; 
C6 100>000.00

16 
thuq;fs;

3>000.00 12.07.2022

02. tTdpah njhopy;El;gf; fy;Y}hpapy; Over Head 
Wiring rfpjk; Foha;f; fpzWf;fhd ePhpy; 
mkpo;e;jpaq;Fk; gk;gpia epWTjy; kw;Wk; gk;gp 
,y;yj;ij Nkk;gLj;Jjy;

C9 kw;Wk; 
C8 20>000.00

08 
thuq;fs;

1>000.00 14-06-2022

03. fhyp njhopy;El;gtpay; fy;Y}hpapy; njhiyj; 
njhlh;Gfs; Ntiyj;js $iuj; jpUj;jNtiyfs;

C8 kw;Wk; 
C7 30>000.00

10 
thuq;fs;

1>200.00 28-06-2022

04. mk;ghiw njhopy;El;gtpay; fy;Y}hpapy; tpLjpf; 
fl;blk; (2) ,d; GJg;gpj;jy; kw;Wk; Nkk;gLj;Jjy;

C7 kw;Wk; 
C6 80>000.00

14 
thuq;fs;

2>000.00 12-07-2022

05. ,uj;kyhid njhopy;El;gf; fy;Y}hpapy; xl;Nlh 
nkhigy; Ntiyj; jsk; kw;Wk; REF/AIR 
Ntiyj;jsk;> fzdp Ma;T$l rPypq;> kpd;rhu 
Ntiyj; jsk;> cUf;fpnahl;;Lk; Ntiyj; jsj;jpy; 
mtru $iu kw;Wk; rPypq; jpUj;jNtiyfs;

C8 kw;Wk; 
C7 59>000.00

14 
thuq;fs;

1>500.00 28-06-2022

06. Etnuypah njhopy;El;gf; fy;Y}hpapy; rikaw;fiy> 
Ngf;fhp kw;Wk; Ng];l;hp fw;if newpfSf;fhf 
rikaiwia Nkk;gLj;Jjy; kw;Wk; GJg;gpj;jy;

C6 kw;Wk; 
C5 150>000.00

20 
thuq;fs;

3>600.00 12-07-2022

07. gz;lhutis njhopy;El;gf; fy;Y}hpapy; foptiw> 
tFg;giwfs; kw;Wk; Ntiyj; jsf; fl;blj;ij 
Nkk;gLj;Jjy; kw;Wk; GJg;gpj;jy;

C8 kw;Wk; 
C7 47>000.00

12 
thuq;fs;

1>500.00 28-06-2022

08. jpUNfhzkiy njhopy;El;gf; fy;Y}hpapy; mjpgh; 
tpLjpf; fl;blj;ij Nkk;gLj;Jjy; kw;Wk; GJg;gpj;jy;

C8 kw;Wk; 
C7 68>000.00

14 
thuq;fs;

1>700.00 28-06-2022

09. gyg;gpl;ba njhopy;El;gf; fy;Y}hpapy; jw;NghJs;s 
40’x20’ fl;blj;ij 80’x25’ %d;W khbf; fl;blkhf 
tp];jhpj;jy; gbepiy 1

C6 kw;Wk; 
C5 150>000.00

20 
thuq;fs;

3>600.00 12-07-2022

10. jpNfhzkiy njhopy;El;gf; fy;Y}hpapy; fy;Y}hp 
fl;blj; njhFjpapd; mj;jpahtrpa jpUj;jNtiyfs;

C9 kw;Wk; 
C8 20>000.00

08 
thuq;fs;

1>000.00 14-06-2022

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis nfhOk;G-10> xy;fl; khtj;ij> j.ng. ,y. 557> 
njhopy;El;gfy;tp kw;Wk; gapw;rpj; jpizf;fsk;> cl;fl;likg;G kw;Wk; guhkhpg;Gg; gphpT> gpujhd 
nghwpapayhshplkpUe;J  ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njhiyNgrp: 011-2348894> 011-2348897> 96) mj;Jld; ,Nj 
mYtyfj;jpy; tpiykD Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 2022 khh;r; 24Mk; jpfjp Kjy; 2022 Vg;uy; 11Mk; jpfjp tiuahd Ntiy 
ehl;fspy;; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 2.00 kzp tiuapy; Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 
kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;Jtjd; Nghpy; cl;fl;likg;G kw;Wk; guhkhpg;Gg; gphpT> gpujhd 
nghwpapayhsUf;F vOj;J %ykhd Ntz;LNfhs; xd;iwr; rkh;g;gpj;J Mq;fpy nkhopapyhd KOikahd 
tpiykD Mtzj; njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;.

6.  Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;L efy; gpujpfSlhd tpiykDf;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f 
Nky; %iyapy; efy; gpujp kw;Wk; %yg; gpujp vdj; njspthff; Fwpg;gpl;L gzpg;ghsh; ehafk;> njhopy;El;gf; 
fy;tp kw;Wk; gapw;rpj; jpizf;fsk;> j.ng. ,y. 557> xy;fl; khtj;ij> nfhOk;G 10 vd Kfthpapl;L 
cl;fl;likg;G kw;Wk; guhkhpg;Gg; gphpT> gpujhd nghwpapayhshpd; miwapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 
cs;sply; Ntz;Lk; my;yJ Nkw;gb Kfthpf;F gzpg;ghsh; ehafj;jpd; ngaUf;F gjpTj; jghy; %yk; 2022 
Vg;uy; 12Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;. gpe;jpa tpiykDf;fs; 
epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; rKfk; je;Js;s tpiyf;Nfhuypy; gq;Fgw;Wtjw;Fj; njhpT nra;ag;gl;l 
tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; njhopy;El;gf; fy;tp kw;Wk; gapw;rpj; jpizf;fsj;jpd; 2Mk; 
khbapYs;s khehl;L kz;lgj;jpy; tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;. 

7.  nfhOk;G-10> xy;fl; khtj;ij> njhopy;El;gf; fy;tp kw;Wk; gapw;rpj; jpizf;fsk;> gpujhd nghwpapayhsh; 
mYtyfj;jpy; 2022-04-04Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W elhj;Jtjw;F 
jpl;lkplg;gl;Ls;sJ.

8.  rfy tpiykDf;fSlDk; kj;jpa tq;fpapy; gjpT nra;ag;gl;l mq;fPfhpf;fg;gl;l tq;fpnahd;wpy; nfhOk;G-10> 
xy;fl; khtj;ij> j.ng. ,y. 557> njhopy;El;gfy;tp kw;Wk; gapw;rpj; jpizf;fsk;> gzpg;ghsh; ehafj;jpd; 
ngaUf;F ngw;Wf;nfhz;l tpiykDg; gpiz Kwpnahd;iw ,izj;jy; Ntz;Lk; my;yJ tpiykD 
Mtzj;jpd; 16Mk; thrfj;jpd; gpufhuk;  njhopy;El;gfy;tp kw;Wk; gapw;rpj; jpizf;fsj;jpd; rpwhg;gh; 
fUkgPlj;jpw;F kPsspf;fg;gLk; gz itg;igr; nra;jy; Ntz;Lk;.

jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO>
njhopy;El;;g fy;tp kw;Wk; gapw;rp jpizf;fsk;>
j.ngl;b 557> xy;fl; khtj;ij> nfhOk;G-10.
,izajsk;: www.dtet.gov.lk

SC FR 149/2020, SC FR 155/2020, SC FR 157/2020, SC 
FR 167/2020 ,yf;fq;fs; nfhz;l kPAah; ePjpkd;w 

tpz;zg;gk; njhlh;ghd mwptpj;jy;

2020-05-07Mk; jpfjpa RTM 255 (CRTM 325) kw;Wk; 2020-

05-09Mk; jpfjpa RTM 309 (CRTM 407) rfpjk; thrpf;f 
Ntz;ba gjtpAah;T ngw;w ,yq;if nghyp]py; gpujhd 

nghyp]; ghpNrhjfh; my;yJ ngz; ghpNrhjfUf;F 

murpayikg;Gr; rl;lthf;fj;jpd; 12(1) kw;Wk; 14(1)

(g) rl;lthf;fj;jpd; gpufhuk; / fPo; kw;Wk; mjw;F 

mikthf Kiwg;ghl;lsUf;F jkJ tpz;zg;gj;ij 

Kd;dhy; nfhz;L nry;tjw;F kPAah; ePjpkd;wk; mDkjp 

mspj;Js;sJ vd;gij mwpe;Jnfhs;Sq;fs;.

kPAah; ePjpkd;wj;jpy; tprhuiz eilngWk; 

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpjj;jpy; kw;Wk; ,yf;fkplg;gl;l  

mbg;gil chpik tpz;zg;gj;jpd; %yk; rthYf;F 

cl;gLj;jp Kiwg;ghl;bd; gpujpthjpahd nghyp];kh 

mjpghpdhy; toq;fg;gl;Ls;s 2020-05-07Mk; jpfjpa RTM 

255 (CRTM 325) kw;Wk; 2020-05-09Mk; jpfjpa RTM 

309 (CRTM 407) rfpjk; thrpf;f Ntz;ba gjtpAah;T 

njhlh;gpy; gfpuq;fkhf mwpaj;jUkhW Kiwg;ghl;lsUf;F 

kPAah; ePjpkd;wk; NkYk; fl;lisapl;lJ. mjhtJ 

nghyp];kh mjpghpdhy; me;j RTM gpufhuk; gjtp cah;T 

toq;fg;gl;l kw;Wk; jw;NghJ ,yq;if   nghyp]pd; 

gpujhd nghyp]; ghpNrhjfh; kw;Wk; ngz; ghpNrhjfh; 

gjtp tfpf;Fk; ,J njhlh;gpy; Mh;tk; fhl;Lgth;fSk; 

cs;tuyhk;. ,e;j tpz;zg;gg;gbtk; 2022-03-29Mk; 

jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F nfhOk;G-12> GJf;filapy; 

mike;Js;s kPAah; ePjpkd;wj;jpy; tprhuizf;F 

vLj;Jf;nfhs;sg;glTs;sJ.

[fj; jy;f];tj;jNf>

Kiwg;ghl;lhshpd; rl;lj;juzp.
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Nky; khfhzj;jpd; Nky; ePjpkd;wj;jpy; rptpy; epahahjpf;fj;ij

mKy;gLj;jy; (nfhOk;gpy; eilngWtJ)

    nkhwl;Lt> fhyp tPjp> 211/6/2  Mk;

     ,yf;fj;jpYs;s T G N Ventures (PVT) LTD  
,d; Kbj;jYf;fhd tpz;zg;gnkhd;wpd; 

tplak; njhlh;ghdJ.

tof;F ,yf;fk;:  CHC/003/2022/CO

jd;ik:  Kbj;jy;  

     SENTRYCO SECURITY (PRIVATE) 
LIMITED

    ,y. 16> Nthy;lh; FzNrfu khtj;ij

    ehty 

                       kDjhuh;

Nkw;gb ngahplg;gl;l epWtdk; nfhOk;G th;j;jf Nky; ePjpkd;wj;jpdhy; fzf;Ffis 

Kbj;J %btpLtjw;fhd kDnthd;iw ehty> Nthy;lh; FzNrfu khtj;ij 16 Mk; 

,yf;fj;jpYs;s SENTRYCO   SECURITY (PRIVATE) LIMITED ,dhy; 2022 rdthp 31 
Mk; jpfjpad;W Nkw;$wg;gl;Ls;s ePjpkd;wj;jpw;F kDnthd;W rkh;g;gpf;fg;gl;Ls;sjhfTk; 

Fwpj;j kDthdJ 2022 Nk 17 Mk; jpfjpad;W tprhuizf;F vLf;fg;gl fl;lis 

,lg;gl;ljhfTk; mk;kD njhlh;ghd fl;lisnahd;W toq;Ftjw;F rhjfkhf 

my;yJ vjpuhf $w;Wf;fis vLj;Jiuf;f vjph;ghh;f;Fk; Fwpj;j epWtdj;jpd; fld; 

toq;Feh; my;yJ clDjTdh; ,Ug;gpd; mJ Fwpj;J gpuj;jpNafkhf my;yJ jq;fs; 

rl;l MNyhrfh; my;yJ rl;lj;juzp %ykhf Fwpj;j tprhuiz elj;Jk; NghJ 

M[uhf KbAk; vd;Wk; Fwpj;j kDtpd; gpujpnahd;iw ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf chpa 

fl;lzq;fis ngw;Wf; nfhz;l gpd;dh;> mjd; gpujp Njitg;gLk; Fwpj;j epWtdj;jpd; 

fld; toq;Feh; my;yJ clDjTdUf;F fPNo ifnahg;gkpLgthpdhy; toq;fg;gLk;; 

vd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

ifnahg;gkpl;lJ: vuq;f gpd;dJt>

  ,y. 36/1B 5, BASL rl;lj;juzpfspd; mYtyf fl;blj;njhFjp>

  nrapd;l; nrg];jpad; NkL>

  nfhOk;G-12.

Fwpg;G: Fwpj;j kDit tprhuiz nra;Ak; NghJ M[uhf vjph;ghh;f;Fk; vtNuDk;; 

,Ug;gpd;> mt;thW nra;tjw;F jhd; jpl;lkpl;L ,Ug;gjhf vOj;J %ykhd mwptpj;jy; 

xd;W Nkw;gb ngahplg;gl;l vuq;f gpd;dJttplk; nfhz;L te;J ifaspj;jy; Ntz;Lk; 

my;yJ jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; Fwpj;j mwptpj;jypy; Fwpj;j eghpd; ngah; 

kw;Wk; Kfthp my;yJ th;j;jf epWtdnkd;why; me;epWtdj;jpd; ngah; kw;Wk; Kfthp 

Nghd;wtw;iwf; Fwpj;J> Fwpj;j eguhy; my;yJ mt;th;j;jf epWtdj;jpdhy; my;yJ 

mthpd; my;yJ mth;fsJ rl;lj;juzpfs; ,Ug;gpd; mth;fspdhy; ifnahg;gkpl;L 

Nkw;gb egUf;F 2022 Nk 16 Mk; ehsd;W khiy 6 kzp my;yJ mjw;F Kd;dh; 

fpilf;fg;ngWkhW nfhz;L te;J ifaspf;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ jghypy; 

mDg;gg;gLkhdhy; NghJkhd fhymtfhrj;jpy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.  

  

vuq;f gpd;dJt>

,y. 36/1B 5, BASL rl;lj;juzpfspd; mYtyf fl;blj;njhFjp>

nrapd;l; nrg];jpad; NkL>

nfhOk;G-12.

tpiykDf; Nfhuy;

tskhd tho;tpw;F kpd;rhuk;
tpiykD Mtzj;jpd; jfty; gpujpahdJ www.ceb.lk vd;w
,.kp.r. $l;LU ,izaj;jsj;jpypUe;J gjptpwf;fk; nra;ag;glyhk;.

1 2 3 4 5 6

gpuhe;jpak;
Nfs;tp  ,y. 

nghUl;fsJ tpguk; - njhif

tpiykD 
Nfhuy; 

KbTj;jpfjp

tpiykD Mtzk; ngWk; ,lKk; 
njh.Ng.,yf;fKk;

tpiykD 
Mtz 
tpiy
(&gh)

Nfs;tp 
tpguk;. 

ICB NCB

Nritfs;

gpuhe;jpak;-02
fpof;F

DGM(E)/QPPC/22/056
thliff;F thd;  
kpd; mj;jpal;rfu; (gpuNjr guhkhpg;G gpupT)
-  jpUNfhzkiy
(,uz;L tUl fhyk;)

06-04-2022 k; 
jpfjp gp.g.2.00 

kzp

gpuNjr kpd; nghwpapayhsh;  mYtyfk;> jpUNfhzkiy
026-2222301/026-2220060 my;yJ

gpujpg; nghJ KfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;> jpUNfhzkiy
026-2222666/026-2221030

1000.00 NCB

gpuhe;jpak;-02
fpof;F

DGM(E)/QPPC/22/057
thliff;F thd;  
kpd; mj;jpal;rfu; (fy;Kid  kpd; ghtidahsh; Nrit epiyak;)
- fy;Kid 
(,uz;L tUl fhyk;)

06-04-2022 k; 
jpfjp gp.g.2.00 

kzp

gpuNjr kpd; nghwpapayhsh;  mYtyfk;> jpUNfhzkiy
026-2222301/026-2220060 my;yJ

gpujpg; nghJ KfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;> jpUNfhzkiy
026-2222666/026-2221030

500.00 NCB

Nkw;Fwpj;j nghUl;fs; toq;fg;gly; njhlh;ghf toq;Fjhuh;fsplkpUe;J ,yq;if gpuhe;jpak;-02 kpd;rhu rig rhh;ghf nfhs;tdTf;FOtpd; jiyth; rh;tNjr/ Njrpa Nghl;bj; jd;ikAld; $bajhd tpiykDf;fisf; NfhUfpd;whh; 

,yq;if kpd;rhu rigapypUe;J nfhs;tdT nra;ag;gl;l Mtzq;fspy; khj;jpuNk tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

tpiykDf;Nfhu cj;Njrpj;jpUg;gth; my;yJ mtuJ mq;fPfhuk; ngw;w Kfth;fSf;F khj;jpuNk tpiykD Mtzq;fs; tpepNahfpf;fg;gLk;. Njitf;Nfw;g mth;fs; 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jr; rl;lj;jpw;Nfw;g 

gjpT nra;J nfhs;sy; Ntz;Lk;.

tpiykDf;Nfhuy; KbT jpfjpf;F ,uz;L jpdq;fs; ,Uf;Fk; tiu tpiykD Mtzq;fs; tpiykDf;Nfhu cj;Njrpj;jpUg;gth;fs; my;yJ mth;fsJ Kfth;fs; %yk; chpj;jhd Kiwapy; ,yq;if kpd;rhu rigapd; gpujpg; nghJ 

KfhikahsUf;F/ gpujk nghwpapayhsUf;F vOj;J%ykhf tpz;zg;gpj;J 5 Mk; $l;by;  Fwpg;gplg;gl;Ls;s njhifia toq;Ftjd; %yk; flik ehl;fspy; 09.00 kzp Kjy; 15.00 kzp tiuapyhd fhyg;gFjpf;Fs; Mtzq;fs; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. gzkhfNth ,yq;if kpd;rhu rig nghJ Kfhikahsh; rhh;ghf tiuag;gl;l tq;fp tiuTg;gj;jpuk; xd;wpd; %ykhfNth nfhLg;gdTfs; Nkw;nfhs;sg;glyhk;.

vOj;J%ykhd tpz;zg;gnkhd;wpd; mbg;gilapy; ntspehl;Lj; J}jufq;fs;/th;j;jf Mizf;FOf;fs; vd;gd ,ytrkhd Kiwapy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,.kp.rigapd; chpj;jhd gp.ngh.K/gpujk 
nghwpapayhsh;fsJ mYtyfq;fspy; itj;J cj;Njr tpiykDjhuh;fspdhYk; mth;fsJ Kfth;fspdhYk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; ,ytrkhfg; ghprPypf;fg;glyhk;.

4 Mk; $l;by; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,lj;jpy; itj;J tpiykDjhuh;fs; kw;Wk; mth;fsJ Kfth;fs; Kd;ghf tpiykDf;Nfhuy; Neuk; Kbe;jTlNdNa tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. fhyk; gpe;jptUk; kDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykD 

Mtzq;fs; tpepNahfpg;gth;fshd   ,.kp.rig. ngh.K/gpujk nghwpapayhsh; MfpNahh;fsplkpUe;J tpiykDf;Nfhuy; KbT jpfjpf;F ,uz;L thuq;fSf;F Kd;ghf midj;J tpsf;fq;fSk; ngw;Wf;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;.

nghJ Kfhikahsh;

,yq;if kpd;rhu rig

rpijtile;j gz;lq;fis 
tpiykDf;Nfhuy; %yk;               

tpw;gid nra;jy;
CLgFg;G kw;Wk; rpWePuf khw;W  
rpfpr;irf;fhd Njrpa epWtdk;

CLgFg;G kw;Wk; rpWePuf khw;W 

rpfpr;irf;fhd Njrpa epWtdj;jpd; 

ghtidapypUe;J mfw;wg;gl;l> ,Uk;G> 

rpijtile;j gz;lq;fs; kw;Wk; 

kug;gyiffspyhd cgfuzq;fis 

tpw;gid nra;tjw;fhd 

tpiykDf;Nfhuy; - 2022

CLgFg;G kw;Wk; rpWePuf khw;W rpfpr;irf;fhd 
Njrpa epWtdj;jpd; ghtidapypUe;J mfw;wg;gl;l 
gpsh];bf;> ,Uk;G> rpijtile;j gz;lq;fs;> 
kpd;dpay; cgfuzq;fs; kw;Wk; jsghlq;fis 
tpiykDf; Nfhuy; %yk; tpw;gid nra;tjw;fhf 
2022.04.07 md;W K.g.10.00 tiu tpiykDf; 
Nfhug;gLfpd;wJ. 2022.03.24 Kjy; 2022.04.06 tiu 
thu ehl;fspy; K.g.10.00 Kjy; gp.g.2.00 tiu 
mYtyf Neuq;fspy; ,jw;fhd epge;jidfSld; 
$ba tpz;zg;gg ;gbtq;fis ,t; 
itj ;j parhiyapd ; mYtyfj ;j py ; 
ngw;Wf;nfhs;syhk;. tpz;zg;gq;fisr; rkh;g;gpf;f 
Kd;dh;> kPsspf;fg;gLk; &gh 5>000.00 ,w;fhd 
gpizj;njhifia ,t; itj;jparhiyapd; 
rpwhg;gUf;Fr; nrYj;Jjy; Ntz;Lnkd;gJld; 
Fwpj;j gz;lq;fisg; ghprPyid nra;tjw;fhf 
2022.04.04 kw;Wk;  05 Mfpa ,U jpdq;fs; 
K.g.10.00 Kjy; gp.g.1.30 tiu ,e;epiya 
mYtyf tshfj;jpy; Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;sJ.
gz;lq;fis ghprPyid nra;tjw;fhf &gh 1000 
,w;fhd kPsspf;fg;glhj njhifnahd;W 
mwtplg;gLk;. Nkyjpf tpguq;fis njh.Ng 
,y.0112-422335 ePbg;G 613 %yk; jpUkjp epyd;jpia 
mioj;Jg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

lhf;lh; N.P.C.R. Efnty gpujpg;gzpg;ghsh;

  
     N-35
murhq;f mr;Rj; jpizf;fsj;jpd; ngWiff;FO jiytH 
gpd;tUk; gz;lq;fs; njhlHgpy; cw;gj;jpahsHfs;> mtHfspd; 
gpujpepjpfs; my;yJ mtHfsJ mq;fPfhuk; ngw;w cs;@H 
KftHfsplkpUe;J tpiykDf;fisf; NfhUfpd;whH. njhpT 
nra;ag;gLk; tpepNahfj;jHfs;> nfhs;tdT fl;lis 
fpilf;fg;ngw;W 21 ehl;fSf;Fs; tpepNahfj;jpid Nkw;nfhs;sy; 
Ntz;Lk;.

1. Item - Grade - Photocopy Paper A3 - 80+ 1% gsm - 1,000 Reams

2. Item - Grade - Photocopy Paper A3 - 80+ 1% gsm - 5,500 Reams

tpiykD Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjp jpdk; 2022.04.07

Me; jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiuahFk;.

tpiykD Fwpg;G ,y.: SCP6/A4&A3/NCB17/2022-23

Nkw;Fwpg;gpl;l tpiykD njhlHgpy; kPsspf;fg;glhj 
fl;lzkhf &gh 3>500/- nfhz;lJk; mj;Jld; tpiykDf;fs; 
Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjp jpdj;jpw;F Ke;jpa jpdk; 2.00 kzpf;F 
Kd;djhf fpilf;fg; ngWk; vOj;J %ykhd tpz;zg;gj;jpd; 
Nghpy; murhq;f mr;Rj; jpizf;fs> toq;fy; gphptpy; flik 
ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu tiykD 
njhlHghd Mtzq;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;. Nkyjpf 
tpguq;fs;> flik ehl;fspy; K.g. 8.30 kzp Kjy; gp.g. 4.15 
kzp tiu vkJ mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

ngWiff;FO jiytH>
murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;
,y. 118> lhf;lH ldp];lH B rpy;th khtj;ij>
nfhOk;G-08
2022.03.24

njhiyNgrp: 011-2694898
,izaj;jsk;: www.documents.gov.lk

nghUl; nfhs;tdT mwptpj;jy;

murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;
nj`ptis-fy;fp];i] khefu rig 

ngWif mwptpj;jy;
ngl; Nghj;jy; fTd;lH nfhs;tdTf;fhf toq;FeHfsplkpUe;J 

tpiykDf; Nfhuy;
nj`ptis-fy;fp];i] khefu rigapd; gRik ad;dy; 
epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; fPo; ngl; Nghj;jy; fTd;lH 100 If; 
nfhs;tdT nra;J nfhs;tjw;fhf toq;FeHfsplkpUe;J 
tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wd.

mbg;gilj; Njitg;ghLfs; (fz;bg;ghf)

01.  gjpT nra;ag;ngw;Ws;s tHj;jf epWtdnkhd;whf 
,Ug;gJld;> tpahghug;gjpTr; rhd;wpopd; gpujpnahd;W 
,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

02.  chpj;jhd Jiwapy; $ba mDgtk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

03.  ,ilj;jufHfs; Kd;tuhjpUj;jy; Ntz;Lk;.

04.  jahhpf;fg;gl;l ngl; Nghj;jy; fTd;lHfis nj`ptis 
fy;fp];i] khefu rigf;F Vw;wp ,wf;Fjy; 
toq;FeHfspdhy; Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;.

tHj;jf epWtdj;jpd; fbjj;jiyg;gpy; Nkw;nfhs;sg;gLk; 
tpz;zg;gnkhd;wpd; Nghpy;> thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 
9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiuahd fhyg;gFjpapy; nj`ptis 
fy;fp];i] khefu rigapd; rKf Rfhjhuk; kw;Wk; jpz;kf;fopT 
Kfhikj;Jtj; jpizf;fsj;jpy; ,jw;fhd khjphpg; gbtq;fisg; 
ngw;Wf;nfhs;syhk;. tpiykDg;gbtf; fl;lzk; &gh. 500.00 
vd;gJld;> kPsspf;fg;gLk; tpiykD itg;Gj; njhifahdJ 
&gh 2000.00 MFk;. (tprhuizfspw;fhf njhiyNgrp ,yf;fk; 
0112735438I miof;fTk;.

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs;> ~khefu MizahsH> 
nj`ptis - fy;fp];i] khefu rig> nj`ptis| vd;w 
Kfthpf;Fg; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; my;yJ khefu 
Mizahshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; 
ngl;bapw; NrHj;jy; Nkw;nfhs;syhk;.

tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; 
%iyapy;> ~ngl; Nghj;jy; fTd;lHfspw;fhd tpiykDf; Nfhuy; 
- 2022| vdf; Fwpg;gpl;L rkHg;gpj;jy; Ntz;Lnkd;gJld;> %yg; 
gpujp kw;Wk; efy; gpujp vd ,uz;L (02) gpujpfshfr; rkHg;gpj;jy; 
Ntz;Lk;. (%yg; gpujp xU fbjk;.)

efy;gpujp NtW jghYiwnahd;wpy; NrHj;jy; Ntz;Lnkd;gJld;> 
efy; gpujp NrHf;fg;gLk; jghYiwapy;> efy; gpujpnadf; 
Fwpg;gpl;L mDg;Gjy; Ntz;Lk;

tpiykDg;gbtq;fis toq;fy; 2022.04.11 md;W gp.g. 3.00 ,w;F 
KbTWtJld;> tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;sy; 2022.04.12 
md;W gp.g. 2.00 ,w;F KbTWj;jg;gLk;. tpiykDf;fis 
Vw;Wf;nfhs;sy; KbTw;wJk; cldbahf mit jpwf;fg;gLtJld;> 
mt;Ntisapy;> tpiykDr; rkHg;gpf;Fk; epWtd chpikahsH 
my;yJ mthpd; gpujpepjpnahUtH rKfkspj;jpUf;fyhk;.

VNjDk; tpiykD xd;iw my;yJ midj;J tpiykDf;fisAk;> 
fhuznkJTk; Kd;itf;fg;glhky; epuhfhpf;Fk; chpik 
nj`ptis-fy;fp];i] khefu rigf;F chpj;jhFk;.

M.M.C.K.K. khd;dg;ngUk
khefu MizahsH>
nj`ptis-fy;fp];i]>
khefu rig. 



கலைஞரகலைப் பற்றிய மதிப்பீடுகள் குலைந்துள்ைன  

192022 மார்ச் 24 வியாழக்கிழமம 24–03–2022

கம்பமை நாட்டுக்்காட்மடை நகரத்ார் அருள்மிகு ஸ்ரீ கதிர்்வேலாயு் சுவோமி ்்வேஸ்ான புனராவேர்த்ன நவேகுணடை்பக் ஷ நூ்ன பிரதிஷடைா மஹா கும்பாபி்ஷக் ப்பருந்ாநதி விழா ்நற்று காமலயில் இடைமப்பற்்ற நிகழ்வுகமை ்படைஙகளில் காணலாம. 
 ்படைஙகள் நாவேலப்பிட்டி சுழற்சி நிரு்பர்

அரநாயக்க நிருபர்

அணமமயில் பவேளியான  
ஐந்ாம ் ர  புலமமப் ்பரிசில் 
்பரீட்ம்யில் ்க. / மாவே-
னல்மல ்ாஹிரா ்்சிய 
்பாடை்ாமலயில் கல்வி கற்கும 
அதலி இமரான் 163 புள்-
ளிகமைப் ப்பற்று, சிததியமடைநது ்பாடை்ாமலக்கு 
ப்பருமம ்்ர்ததுள்ைார். இவேர் மாவேனல்மலமயச் 
்்ர்ந்  ஏ. எஸ. எம. இமரான், ஒக்ஸ்்பாட் ஆரம்ப 
்பாடை்ாமல ஆசிரிமய எம. என். ஆமிலா ்பானு ஆகி-
்யாரின் பு்ல்வேராவோர். 

அத்லி இம்ரான் 
163 புள்ளிகள்

்கலைஞர்்கலைப் பற்றிய மதிப்பீடு்கள் 
குலைந்து க்காண்டிருககும் ்காை ்கட்டத்தில் 
மலைந்்ாலும் மைவாமல் வாழும் ்கலைஞர் -
்கலை நிலைத்துப் பார்ப்பது வரவவற்்கத் -
்க்க அம்்சமாகும் என்று ்கைனிப் பல்்கலைக -
்கழ்கத்தின் அரசியல் விஞஞாைத் துலை 
வபராசிரியர் வராஹண ைக்ஷமன் பிய்ா்ச 
க்ரிவித்துள்ைார்.  

மலைய்க ்கலை ்கைா்சார இரத்திை தீப 
அலமப்பின் ஏற்பாடடில் மலைந்் க்ன் -
னிந்தியப் பா்டகி ை்ா மஙவ்கஷ்கர், நடி்கர் 
்காமினி கபான்வ்சா்க,புைவர் அருள் வாககி 
அல்துல் ்கா்ர் ஆகிவயாரின் ஞாப்கார்த்் 
நிலைவு நி்கழ்வு ்கண்டி க்கப்கபடடிப் 
கபாை மண்்டபத்தில் ்சங்கத்தின் ்லைவர் 
ராஜா வஜகின்ஸ் ்லைலமயில் இ்டம்கபற் -
ைது.  

இந் நி்கழ்வில் ்கைந்து க்காண்டு உலரயாற் -
றும் வபாவ் வமற்்கண்்டவாறு க்ரிவித்்ார்.  

நி்கழ்வில் வபராசிரியர் துலரமவைா்க -
ரன், க்ாழிைதிபர் எஸ். முத்ல்யா, ்கைா -
பூ்சணம் இரா அ. இராமன், வயா்கா குருகி 
கஜயககுமார், சிவரஷ்ட ஊ்ட்கவியைாைர் 
வஹரத் உள்ளிட்ட முககிய பிரமு்கர்்கள் 
்கைந்து க்காண்்டைர்.    

்்பராசிரியர் ்ராஹண லக்ஷமன் பிய்ா்

1964 ,y. 28 fhzp RtPfhpg;G 

(jpUj;jg;gl;l) rl;lj;jpd; 

%yk; jpUj;jg;gl;lthW fhzp 

RtPfhpg;Gr; rl;lj;jpd; 

(460Mk; mj;jpahak;)

7(1)Mk; gphptpd; gpufhuk; 

mwptpj;jy;

vdJ ,yf;fk;:- BKP/LAND/ACQUI/D2/3/3-1

fhzp mikr;rpd; Nfhit ,y:- 
13/99/A/368

fPNo fhl;lg;gl;Ls;s ml;ltizapy; 
tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpj;Jz;Lfs; 
Gyj;nfh`{gpl;ba gpuNjr nrayfg; 
gphptpy; ce;Jnfhl mur itj;jpa 
rhiyf;F chpj;jhd ePH xJf;fpw;fhf 
RtPfhpf;fg;gl;Ls;sJ. Nkyjpf 
tpguq;fSf;fhf 2022Mk; tUlk; ij (01) 
khjk; 12 jpfjp 2262/29 ,yf;f ,yq;if 
rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; mjptpN\l 
tHj;jkhdpg; gj;jpuj;ijg; ghHf;fTk;.

ml;ltiz

khtl;lk; : Nffhiy

gpuNjr nrayhsH gphpT : Gyj;nfh`{gpl;ba

fpuhk mYtyH gphpT : G];gNd

fpuhkj;jpd; ngaH : G];gNd

fhzpapd; ngaH :  al;bNjhpa Njhl;lk; 
mf;fu 50

tiugl ,yf;fk; :  M. tiu. Nf 2806 
,y; fhzpj; Jz;L 
,y. 01

N[.vk;. uk;ah [aRe;ju
gpuNjr nrayhsH/ fhzp RtPfhpg;G 
mYtyH
gpuNjr nrayfk;
Gyj;nfh`{g;gpl;ba.

2022.03. khjk; 19 jpfjp
Gyj;nfh`{gpl;ba gpuNjr nrayfj;jpy;.

Njrpa nyhj;jh; rig
epjp mikr;R

Njrpa nyhj;jh; rigf;fhd mYtyff; fl;bl Fj;jiff;fhd ngWif
Njrpa nyhj;jh; rigf;F mYtyff; fl;blnkhd;iw Fj;jiff;F ngw;Wf;nfhs;tjw;F 
jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l 
tpiykDf;fis Njrpa nyhj;jh; rigapd; rhh;gpy; epjp mikr;rpd; mikr;Rg; ngWiff; 
FOtpd; jiyth; ,g;NghJ miof;fpd;whh;.

1.  tpiyf;Nfhuypy; gq;Nfw;gjw;fhd Fiwe;jgl;r jFjpj; Njitg;ghLfspy; 
cs;slq;Ftd:

 fl;blk; Fiwe;jgl;rk; 3 Mz;Lfs; Fj;jiff;F fpilf;fj;jf;fjhf ,Uj;jy; 
Ntz;Lk;.
 ifnahg;gk; kw;Wk; Kj;jpiuAld; Mjdj;jpd; cupikahsu; my;yJ Kiwahf 
mq;fPfupf;fg;gl;l eguhy; Neubahf tpiykDf;fs; rku;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 
,ilj;jufu;fs; tpiykDf;fisr; rku;g;gpf;f mDkjpf;fg;glkhl;lhh;fs;
 fl;blk;; nfhOk;G 01>02>03>04>05>07>08>10>11 kw;Wk; 12 vDk; khefurig 
vy;iyf;Fs; mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;.
 mYtyfg; gad;ghl;bw;fhfg; gad;gLj;jg;gLk;  jsj;jpd; gug;gsT 40>000 rJu 
mbf;Ff; Fiwthf ,Uf;ff;$lhJ (gbf;fl;Lfs;> fOTk; miwfs;> ghy;fdpfs; 
kw;Wk; kpd;Dah;j;jp kw;Wk; Kff;$lq;fs; (Lobbies) gug;gsT jtpu)
 400 gzpahsu;fs; kw;Wk; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l jiuj; Njitiag; G+u;j;jp 
nra;Ak; tifapy; fl;blj;jpy; fOTk; miwfs;> tpsf;Ffs; trjpfs; kw;Wk; 
gpw kpd; rhjdq;fs; Nghd;w trjpfs; ,Uf;f Ntz;Lk;.
 fduf thfdq;fs; (nyhupfs;) fl;blj;jpw;F gpuNtrpg;gjw;fhd njspthd 
mZfy; ghij ,Uf;f Ntz;Lk;> Fiwe;jgl;r mDkjp 15 mb cauk;.
 Fiwe;jgl;rk; 35 thfdq;fSf;F (Kf;fpakhf Ntd;fs;) thfdj; jhpg;gpl 
trjpfs; 3 Mz;LfSf;F KOikahf ,Uf;f Ntz;Lk;.
kjpg;gPl;L tup cupikahsuhy; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;
 fl;blkhdJ jPaizg;Gj; jpizf;fsj;jpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l jP fz;lwpjy; 
kw;Wk; ghJfhg;G Kiwikfisf; nfhz;bUf;f Ntz;Lk;.
Njrpa fl;likg;gpypUe;J 300KVA kpd; toq;fy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;
 khw;W top kpd;rhu tpepNahfkhf Fiwe;jgl;r Njitahf 300KVA nfhz;l 
kpd; gpwg;ghf;fp ,Uf;f Ntz;Lk;
 nghJthd gbf;fl;L kw;Wk; ,uz;L kpd;Dah;j;jp ,Uf;f Ntz;Lk; (xU 
kpd;Dah;j;jpapd; nfhs;ssT 10 gazpfs;) (Nkyjpfkhd xU  Nru;tP]; 
kpd;Dah;j;jp Nkyjpf  jFjpahf ,Uf;Fk;)
 mYtyfg; gad;ghl;bw;Fg; gad;gLj;jg;gLk; KO ,lg;gug;gpw;Fk; tspr; rPuhf;f 
trjpfs; ,Uf;f Ntz;Lk;.
 400 egu;fspd; jpdrup jz;zPu; Njitia G+u;j;jp nra;a Fiwe;jgl;rk; 30>000 
yPw;wh;  nfhs;ssT nfhz;l njhl;b kw;Wk; Nky;epiy njhl;b ,Uf;f Ntz;Lk;.
 fl;blj;jpw;F fhg;GWjp fhg;gPL ,Uf;f Ntz;Lk; (c-k;: jP> gaq;futhjk;)
 50>000 &ghtpw;Fk; Fiwthd rpwpa jpUj;jNtiy nryTfis Fj;jifjhuh; 
nghWg;Ngw;wy; Ntz;Lk;. 
 fl;blk; KbTWj;jg;gl;likf;fhd rhd;wpjio (COC) chpa epWtdj;jplkpUe;J 
ngw;wpUf;f Ntz;Lk;

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

3.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy nfhOk;G-01> Njrkhd;a 
vd;.lgps;A.N[. KjypNf khtj;ij> 32Mk; ,yf;fj;jpYs;s Njrpa nyhj;jh; rig> 
1Mk; khbapd; ngWif gphpT> ngWiff;fhd cjtp nghJ KfhikahshplkpUe;J 
ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njhiyNgrp: 011-4607020) kw;Wk; gpd;tUk; Kfthpapy; 
2022.03.24Mk; jpfjp Kjy; 2022.04.18Mk; jpfjp tiuapy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 
3.00 kzp tiuAk; ve;jnthU Ntiy ehspYk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis 
ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

4.  kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd 35>000.00 &ghit (VAT) nrYj;jpa gpd;dh;> 2022.03.24Mk; 
jpfjp Kjy; 2022.04.18Mk;; jpfjp tiuAk; ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9.00 
kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiuAk; gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd 
tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd;; %yk; Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; 
Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 
nfhs;tdT nra;ayhk;. gzf;nfhLg;gdT KiwikahdJ nuhf;fg; gzj;jpNyNa 
,Uj;jy; Ntz;Lk;.

5.  Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis 2022.04.19Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 
kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;dh; xd;wpy; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ 
Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 
tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh;> nfhOk;G-01> Njrkhd;a vd;.lgps;A.N[. 
KjypNf khtj;ij> 32Mk; ,yf;fj;jpYs;s Njrpa nyhj;jh; rig> 5Mk; khb>  
epHthf gphptpy; Neubahf rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; 
mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfspd;; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

  midj;J tpiykDf;fSlDk; Ik;gJ ,yl;rj;J ehw;gjhapuk; ngWkjpahd 
(&gh 5>040>000.00) tpiykDg;gpiz Kwpnahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk; 
vd;gJld; tpiykDg;gpiz KwpahdJ 2022.09.14Mk; jpfjp tiuapy; nry;Ygbahjy;; 
Ntz;Lk;. (tq;fp cj;juthjk; my;yJ nuhf;fg; gz cj;juthjk;; %yk; kl;LNk 
rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;)

6.  Mtzq;fis Kj;jpiuf; Fwpaplg;gl;l ciwnahd;wpy; cs;spl;L mjd; ,lJ 
gf;f Nky; %iyapy; ~~Njrpa nyhj;jh; rigf;F 3 tUl fhyj;jpw;F mYtyff; 
fl;blnkhd;iw ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd ngWif|| vdf; Fwpg;gpl;L jiyth;> mikr;R 
ngWiff; FO> Njrpa nyhj;jh; rig> ,y. 32> Njrkhd;a vd;.lgps;a+.N[. KjypNf 
khtj;ij> nfhOk;G-01 vDk; Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

7.  tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W 2022.04.07Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F 
nfhOk;G-01> Njrkhd;a vd;.lgps;A.N[. KjypNf khtj;ij> 32Mk; ,yf;fj;jpYs;s 
Njrpa nyhj;jh; rigapy; ,lk;ngWk;.

jiyth;>
mikr;Rg; ngWiff; FO>
Njrpa nyhj;jh; rig>
,y. 32> Njrkhd;a vd;.lgps;A.N[. KjypNf khtj;ij> nfhOk;G-01.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
epjp mikr;R

Njrpa nyhj;jh; rig
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

xU tUl fhyg;gFjpf;F Njrpa nyhj;jh; rigf;F fzdpkakhf;fg;gl;l rPl;bOg;G 
nyhj;jh; rPl;Lf;fis (nfhtpnrj> `e;j`d> thrdh rk;gj> [hjpf rk;gj> 
nkfh gth;> jd epjhda> nrtd rPl;bOf;fg;gLk; nyhj;jh;>  rk;gj yf;d tuk) 

mr;rbj;jy;> toq;fy; kw;Wk; xg;gilj;jy; Mfpatw;wpw;fhd ngWif

1.  xg;ge;jj;ij ifnaOj;jpLk; jpfjpapypUe;J xU tUl fhyj;jpw;F jFjpAk; 
jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J fPNo Fwpg;gpl;Ls;s fzdpkakhf;fg;gl;l 
rPl;bOg;G nyhj;jh; rPl;Lf;fis mr;rbj;jy;> toq;fy; kw;Wk; xg;gilj;jy; Mfpatw;wpw;fhf 
Njrpa nyhj;jh; rigapd; rhh;ghf> mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l epiyahd 
ngWiff;FO Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUfpd;wJ. 

2.
 

nyhj;jh; ,dk; tpiykD ,yf;fk;

ngNrt 
mlq;fyhd 

kPsspf;fg;glhj 
fl;lzk;

tpiykDg; 
gpizg; ngWkjp

nfhtpnrj
thrdh rk;gj
`e;;j`d
[hjpf rk;gj
nkfh gth;
jd epjhda
nrtd rPl;bOf;fg;gLk; nyhj;jh;
rk;gj yf;d tuk

NLB/SUP/PCDLT/10/20210135- i
NLB/SUP/PCDLT/10/20210135- ii
NLB/SUP/PCDLT/10/20210135- iii
NLB/SUP/PCDLT/10/20210135- iv
NLB/SUP/PCDLT/10/20210135- v
NLB/SUP/PCDLT/10/20210135- vi
NLB/SUP/PCDLT/10/20210135- vii
NLB/SUP/PCDLT/10/20210135- viii

&gh 35>000.00 
&gh  3>500.00 
&gh 35>000.00  
&gh  3>500.00 
&gh 20>000.00 
&gh 20>000.00 
&gh  3>500.00 
&gh  3>500.00 

&gh 3>212>000.00
&gh  392>000.00
&gh 2>505>000.00
&gh  447>000.00
&gh 1>869>000.00
&gh 1>913>000.00
&gh  343>000.00
&gh  153>000.00

  gpd;tUtdtw;iwr; rkh;g;gpj;J> jpq;fl;fpoikapypUe;J nts;spf;fpoik tiu nghJ 
tpLKiwfs; ePq;fyhf 2022.03.24Mk; jpfjpapypUe;J 2022.04.18Mk; jpfjp tiuAk; 
K.g. 10 kzpf;Fk; gp.g. 2.30 kzpf;Fkpilapy; nfhOk;G-01> Njrkhd;a vd;.lgps;A.N[. 
KjypNf khtj;ij> 32Mk; ,yf;fj;jpYs;s Njrpa nyhj;jh; rig> toq;fy; gphptpypUe;J 
NkNy Fwpg;gpl;Ls;s fzdpkakhf;fg;gl;l rPl;bOg;G nyhj;jh; rPl;Lf;fis mr;rbj;jy;> 
toq;fy; kw;Wk; xg;gilj;jy; Mfpatw;wpw;fhd tsKs;s cs;@h; tpiykDjhuh;;fs; 
tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

 i.  NkNyAs;s 2Mk; ml;ltizapy; $wg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj gzf;nfhLg;gdit 
nrYj;Jjy;. 

 ii.  nfhOk;G-01> Njrkhd;a vd;.lgps;A.N[. KjypNf khtj;ij> 32Mk; ,yf;fj;jpYs;s 
Njrpa nyhj;jh; rigapd; nghJ KfhikahsUf;F Kfthpaplg;gl;l tpahghu 
fbjj;jiyg;gpy; vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;W.

  NkNy jpl;ltl;lkhf Fwpg;gpl;Ls;s Neuk; kw;Wk; jpfjpfs; kw;Wk; Kfthpapy; tpiykD 
Mtzq;fs; ,ytrkhf ghPl;rpf;fg;glyhk;. www.nlb.lk vd;w Njrpa nyhj;jh; rigapd; 
,izajsj;jpYk; tpiykD Mtzq;fisg; ghh;itaplyhk;. 

3.  NkNyAs;s 2Mk; ml;ltizapy; Nfhbl;L fhl;lg;gl;Ls;sthW tpiykDjhuh;fs; 
xd;wpw;F> gytw;wpw;F my;yJ midj;J ,d nyhj;jh;fSf;Fk;  tpiykDf;fis 
rkh;g;gpg;gjw;F njhpT nra;ayhk;. mr;rbj;jy; Mw;wiy KOikahf kjpg;gPL nra;j 
gpd;dh;> njhopy;El;g kjpg;gPl;Lf; FOtpd; ghpe;Jiuapd; mbg;gilapy; vj;jid 
tpiykDf;fisAk; xU jifikAs;s tpiykDjhuUf;F toq;Ftjw;fhd Vf 
chpikia mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l epiyahd ngWiff;FFOthdJ 
nfhz;Ls;sJ. gy vz;zpf;ifahd tpiykDf;fis nghWj;jtiuapy; NkNyAs;s 
2Mk; ml;ltizapy; $wg;gl;Ls;sthW xt;nthU tpiykDtpw;Fk; jdpahd 
tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fSk; mj;Jld; jdpahd tpiykD gpizfSk; 
Njitg;gLj;jg;gLfpd;wd. 

4.  xt;nthU tpiykDtpw;Fk; ,U gpujpfs; jahhpf;fg;gl;L> Kj;jpiuaplg;gl;L> gjpTj; 
jghypy; ~~jiyth;> mikr;R ngWiff;FO> Njrpa nyhj;jh; rig> ,y. 32> Njrkhd;a 
vd;. lgps;A. N[. KjypNf khtj;ij> nfhOk;G-01||  vd;w Kfthpia milAk; tifapy; 
mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ 2022.04.19Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F my;yJ 
mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; NkNyAs;s Kfthpapy; ,e;Nehf;fj;jpw;fhf 
itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; 
%iyapy; NkNyAs;s 2Mk; ml;ltizapy; Nfhbl;Lf; fhl;bathW "……………………………
(nyhj;jhpd; ngah;) vd;w nyhj;jhpd; mr;rbj;jy;> toq;fy; kw;Wk; xg;gilj;jy; 
Mfpatw;wpw;fhd tpiykD> fzdpkakhf;fg;gl;l rPl;bOg;G nyhj;jh; rPl;Lf;fs; kw;Wk; 
tpiykD ,yf;fk;|| Mfpad Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. midj;J tpiykDf;fSk; 
NkNyAs;s 2Mk; ml;ltizapy; $wg;gl;Ls;sthwhd ngWkjpAilaJk; 150 ehl;fs; 
fhyg;gFjpf;F nry;YgbahFk; jd;ikapYs;sJk; ,yq;if kj;jpa tq;fpAld; gjpT 
ngw;wJk; ,yq;ifapy;  nraw;gLk; th;j;jf tq;fpapypUe;J toq;fg;gl;lJk; my;yJ 
tq;fp cj;juthjk;/nuhf;fg; gzj;jpy; nfhOk;G-01> Njrkhd;a vd;.lgps;A.N[. KjypNf 
khtj;ij> 32 Mk; ,yf;fj;jpYs;s Njrpa nyhj;jh; rig jiytUf;F Kfthpaplg;gl;l 
tpiykDg;gpiznahd;WlDk; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

5.  tpiykDf;fs; mtw;iw %ba gpd;dh; ve;jnthU Nkyjpf mwptpj;jYkpd;wp> 
cldbahfNt NkNyAs;s Kfthpapy; jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; my;yJ 
mth;fspd; chpa Kiwapy; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; tpiykDf;fis 
jpwf;Fk; Ntisapy; rKfkspf;fyhk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; jpwf;fg;glhkNyNa 
epuhfhpf;fg;gLk;. 

tpNrl Fwpg;G
 mur njhopy; Kaw;rpfs; jpizf;fs gzpg;ghsu; ehafj;jpd; 22.03.2022 jpfjp ,lg;gl;l 
fbjj;jpd; gb jw;NghJ mgptpUj;jp nyhj;ju; rigf;F nyhj;ju;fis mr;rbj;jy;> toq;Fjy;> 
kw;Wk; nfhz;L te;J xg;gilj;jy; Nghd;wtw;iw Nkw;nfhs;Sk; mr;rpLNthUk; ,e;j 
ngWif nray; Kiwapy; tpiykDf;fis Nkw;nfhs;syhk;.

jiyth;>
mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l epiyahd ngWiff;FO>
Njrpa nyhj;jh; rig>
,y.: 32> Njrkhd;a vd;.lgps;A.N[. KjypNf khtj;ij>
nfhOk;G-01.

njhiyNgrp ,y.: 4607019.
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2022 மார்ச் 24 விோழக்கிழகம

ந்டபபு க்டன்னிஸ் உ�ை சமபிேன்:

உலகின் முதல்நிலல வீராங்க-
லையாை ஆஷ்லி பார்ட்டி தைது 25 
வயதில் ததாழில்முலை தென்னி-
ஸில் இருந்து ஓய்வு தபை முடிவு தெய்-
துள்ார், மேலும் தைது தென்னிஸ் 
இலக்கு்கல் நிலைமவற்றியலத-
யும், சுற்றுபபயணத்தின் வாழக்ல்க-
யின் மொர்லவயும் ்காரணம் ்காட்டி, 
தைது வில்யாட்டின் உசெ்கட்ெத்-
தில் இருந்துள்ார்.

2021 விம்பிளென் ேற்றும் 2019 
பிதரஞ்ச பகிரங்கம் ததாெர்ந்து 
அவரது மூன்ைாவது கிராணட்ஸ்லம் 
ஒற்லையர் தவற்றி, அவுஸ்திமரலிய 
பகிரங்கம் தவன்ை இரணடு ோதங-
்களுக்குள 15 பட்ெங்களுென் 
ஓய்வு தபற்ைார்.

'ஆஷ்லி பார்ட்டிக்கு 
பல ்கைவு்கள உள்ை, 
அலதத் ததாெர்ந்து 
அவர் துரத்த விரும்-
புகிைார், உல்கம் 
முழுவதும் பயணம் 
தெய்வது, என் குடும்-
பத்லத விட்டு விலகி இருபபது, என் 
வீட்லெ விட்டு விலகி இருபபது, 
நான் எபமபாதும் இருக்்க விரும்பும் 
இெத்தில் இருக்்க மவணடும்'என்று 
உணர்சசிவெபபட்ொர். பார்டி தைது 
இன்ஸ்ெகிராம் ்கணக்கில் தவளி-
யிட்டுள் வீடிமயாவில் ததரிவித்-
துள்ார்.

'தென்னிலை மநசிபபலத நான் 
ஒருமபாதும் நிறுத்த ோட்மென், அது 
என் வாழக்ல்கயின் ஒரு தபரிய பகு-
தியாகும், ஆைால் ஆஷ்லி பார்ட்டி 
என்ை தெ்க் வீரரா்க அல்ல, எைது 
வாழக்ல்கயின் அடுத்த பகுதிலய 

ஆஷ்லி பார்ட்டியா்க அனுபவிபபது 
முக்கியம் என்று நிலைக்கிமைன்.'

அவர் உலகின் முதனிலல ஆ்க 
தோத்தம் 121 வாரங்கள தெல-
விட்ொர். 2014 இன் பிற்பகுதியில் 
சுற்றுபபயணத்தால் அதிருபதிய-
லெந்த பின்ைர், 2014 இன் பிற்பகு-
தியில் வில்யாட்டிலிருந்து விலகிச 
தென்ை பார்ட்டியின் வில்யாட்டி-
லிருந்து இரணொவது 'ஓய்வு' இது 
குறிக்கிைது. அவர் 2016 இல் திரும்பி-
ைார் ேற்றும் தரவரிலெயில் மவ்கோ்க 
உயர்ந்தார்.

'நான் இலத முன்மப தெய்மதன் 
என்று எைக்குத் ததரியும், ஆைால் 

ஒரு வித்தியாெோை உணர்வு,'-
என்று அவர் தைது நல்ல நணப-
ரும் முன்ைாள இரட்லெயர் 
பஙகுதாரருோை ம்கசி தெல்-
லாக்வாவுென் இன்ஸ்ெகிராம் 
வீடிமயாவில் கூறிைார்.

'தென்னிைுக்கு நான் மி்கவும் 
நன்றியுள்வைா்க இருக்கிமைன், 
அது என் ்கைவு்கள அலைத்லத-
யும் எைக்குக் த்காடுத்தது, 
மேலும் பலவற்லைக் த்காடுத்-
தது, ஆைால் நான் விலகி 
ேற்ை ்கைவு்கல்த் துரத்-
துவதற்கும் ராக்த்கட்-

டு்கல் வீழத்துவதற்கும் இபமபாது 
மநரம் வந்துவிட்ெது என்று எைக்குத் 
ததரியும்.

'ெபிளயூடிஏ தலலவர் ஸ்டீவ் 
லெேன், நல்ல வில்யாட்டுத்திை-
னுக்கு இலணயா்க ோறிய ஒரு வீர-

ருக்கு அஞ்ெலி தெலுத்திைார் 
ேற்றும் அவரது அற்புதோை 

தென்னிஸ் ேற்றும் த்ர்வாை 
நெத்லதக்்கா்க உல்க்வில் 
இரசி்கர்்கல் தவன்ைார்.

'ஆஷ்லி பார்டி தைது சிக்-
மைசெர் ஸ்லலஸ் மபக்மஹேண-
டுென், இறுதிப மபாட்டி-

யா்ரா்க இருபபதன் மூலம், 
ஒவ்தவாரு மபாட்டியிலும் அவர் 

த்காணடு வந்த அலெக்்க முடியாத 
ததாழில்முலை ேற்றும் வில -்

யாட்டுத்திைன் மூலம் எபமபாதும் 
முன்ோதிரியா்க வழிநெத்துகிைார்' 
என்று லெேன் கூறிைார்.

'கிராணட் ஸ்லாம்்கள, ெபிளயூடிஏ 

இறுதிப மபாட்டி்கள ேற்றும் உலகின் 
நம்பர்.1 இன் உசெ தரவரிலெலய எட்-
டியதன் மூலம், அவர் ெபிளயூடிஏ 
இன் சிைந்த ெம்பியன்்களில் ஒருவ-
ரா்க தன்லை ததளிவா்க நிலலநிறுத்-
திக் த்காணொர்.'

பெண்கள் ரி 20 பெோட்டி்களில் அதிகூடிய 
ஓட்்டங்கள் பெற்று ெஹ்ரைன் அணி சோத்ை

பஹலரன் ே்களிர் கிரிக்த்கட் அணி 
தபண்களுக்்காை ரி 20மபாட்டி்களில் 
ெவூதி அமரபியாவிற்த்கதிரா்க 318 ஓட்-
ெங்கள தபற்ைதன் மூலம், தபண்கள  
ரி 20 மபாட்டி்கள வரலாற்றில் துடுப-
பாட்ெ இன்னிஙஸ் ஒன்றில் அதி்க 
ஓட்ெங்கள தபற்ை அணியா்க உல்க 
ொதலை பலெத்திருக்கின்ைது.

பஹலரன் அணி, தபண்கள கிரிக்-
த்கட் அணி்களுக்்கா்க ஒழுஙகு தெய்-
யபபட்ெ ஜிசிசி தபண்கள ெம்பியன்-
ஷிப ததாெரில் லவத்மத இந்த உல்க 
ொதலையிலை மேற்த்காணடிருக்-
கின்ைலே குறிபபிெத்தக்்கது.

முன்ைதா்க ்கெந்த 2019ஆம் 
ஆணடில் உ்கணொ அணி, ோலிக்கு 
எதிரா்க 314 ஓட்ெங்கள தபற்ைமத 
தபண்கள ரி 20 மபாட்டி்களில் அணி-
தயான்று தபற்ை அதிகூடிய ஓட்ெங்க-
்ா்க ்காணபபடுகின்ைலே குறிபபிெத்-
தக்்கது.

ெவூதி அமரபியா – பஹலரன் 
அணி்கள மோதிய மபாட்டி,  (22) 
ஓோனின் அல்-எமேராட் அரஙகில் 
ஆரம்போகியது.

மபாட்டியின் நாணயச சுழற்சியில் 
தவன்ை ெவூதி அமரபிய வீராங்கலை-
்கள, முதலில் துடுபபாடும் ெந்தர்ப-
பத்லத பஹலரன் அணிக்கு வழஙகி-
ைர். அதன்படி மபாட்டியில் முதலில் 
துடுபபாடிய பஹலரன் அணிக்கு 
அதன் தலலவி தரங்கா ்கஜநாயக்்க, 
ேற்றும் தீபிக்்கா ரெஙகிக்்கா ஆகிமயார் 
அதிரடி ஆட்ெத்லத தவளிபபடுத்தியி-
ருந்தைர்.

இவர்்களின் துடுபபாட்ெ உதவி-
மயாடு பஹலரன் அணி ஒரு விக்த்கட்-
டிலை ோத்திரம் இழந்து 318 ஓட்ெங-
்கல்ப தபற்றுக் த்காணெது.

பஹலரன் அணியின் துடுபபாட்-
ெம் ொர்பில் இறுதிவலர ஆட்ெமி-
ழக்்காேல் நின்ை இலஙல்கலய பூர்வீ-

்கோ்கக் த்காணெ வீராங்கலை்களில் 
ஒருவராை தீபிக்்கா ரெஙகிக்்கா தவறும் 
66 பந்து்களில் 31 தப்ணெரி்கள 
அெங்கலா்க 161 ஓட்ெங்கள எடுத்து 
ஆட்ெமிழக்்காேல் நிற்்க, அணித்த-
லலவி தரங்கா ்கஜநாயக்்க 17 தப்ண-
ெரி்கள அெங்கலா்க 56 பந்து்களில் 94 
ஓட்ெங்கல்ப தபற்றிருந்தலே குறிப-
பிெத்தக்்கது.

இதில் தீபிக்்கா ரெஙகிக்்கா 161 ஓட்-

ெங்கள எடுத்ததன் மூலம் ே்களிர் ரி 
20 மபாட்டி்களில் முதல் முலையா்க 
150 ஓட்ெங்கல் ்கெந்த வீராங்கலை 
என்கிை உல்க ொதலையிலையும் 
பலெத்திருந்தலே குறிபபிெத்தக்்கது.

பின்ைர் மபாட்டியின் தவற்றி 
இலக்்கா்க நிர்ணயம் தெய்யபபட்ெ 
319 ஓட்ெங்கல் அலெய பதிலுக்கு 
துடுபபாடிய ெவூதி அமரபிய அணி, 
20 ஓவர்்களில் 8 விக்த்கட்டுக்்கல் 
இழந்து 48 ஓட்ெங்கள ோத்திரம் 
எடுத்து மபாட்டியில் படு மதால்விய-
லெந்திருந்தலே குறிபபிெத்தக்்கது.

இமதமநரம் இம்முலை பந்துவீசசி-
லும் அெத்தியிருந்த தீபிக்்கா ரெஙகிக்்கா 
தவறும் 09 ஓட்ெங்களுக்கு 03 விக்-
த்கட்டுக்்கல்ச ொய்த்திருந்தமதாடு, 
தைது ெ்கலதுலை ஆட்ெத்திற்்கா்க 
மபாட்டியின் ஆட்ெநாயகி விருதிலை-
யும் தவன்றிருந்தலே குறிபபிெத்தக்-
்கது.

முதல்்ோள் பெோட்டியில் சோய்நதமருது பி்ையிங
ப�ோர்ஸ் ்கழ்கம் 65 ஓட்்டங்களிைோல் பெற்றி
ோளில்கக்்காடு குறூப, ்கல்முலை 
ேத்தி திை்கரன் நிருபர்்கள

ொய்ந்தேருது பில்யிங மஹோர்ஸ் 
விர்யாட்டுக் ்கழ்கத்தின் 40 வருெ 
புர்த்தியலை முன்னிட்டு நொத்-
தபபடும்  ” Flying horzian’s super 
smash “ தபௌசி ஞாப்கார்த்த கிணண 
20 இற்கு 20 ்கடிைபந்து கிறிக்்கட் 
சுற்றுக் மபாட்டியின் ஆரம்ப நாள 
நி்கழவு்கள  அணலேயில் ( 18 ) 
ோலல ொய்ந்தேருது தபாலிமவரி-
யன் தபாது வில்யாட்டு லேதாைத் -
தில் ஆரம்போைது.

்கழ்கத்தின் தலலவர் ஓய்வு தபற்ை 
அதிபர் ஐ.எல்.ஏ.ேஜீட் தலலலே-
யில் இெம்தபற்ை  மேற்படி  நி்கழ-
வில் ததன்கிழக்கு பல்்கலலக்்கழ்க 
உதவி பதிவா்ர் எம்.எஸ்.உேர் 
பாறுக் முன்னிலலயில் தபாதுச 
மெலவ ஆலணக்குழுவின் உறுப -
பிைர் ஏ.எல்.எம்.ெலீம் பிரதே 
அதிதியா்கவும், மதசிய ஒலிம்பிக் 
குழுவின் உறுபபிைர் அலியார் 
லபைர், ்கல்முலை ோந்கரெலப 
உபபிைர்்க்ாை எம்.ஏ.ைபீக், எம்.
லவ.எம்.தஜௌபர், என்.எம்.றிஸ்மீர் 
ஆகிமயார் த்கௌரவ அதிதி்க்ா்க -
வும், தாதியர் பாெொலல பணிபபா -
்ர் எம்.எம்.எம்.நஜீம், கும்ாபல் 

தலாஜிக் ொதர பிரதிநிதி எம்.
ைஹீறுல் ஹேக், ஆர்பிம்கா நிறுவை 
தெயற்பாட்ொ்ர் ஏ.பி.ஜஹோன், 
ொஸ்ம்கா மபான் தொப பணிபபா-
்ர் ம்க.எம்.ெதாத், ெலீம் மலத் எஞ் -
ஜினியரிங நிறுவை பணிபபா்ர் 
ஏ.எம்.ெலீம், லங்கா மரட் தென்ெர் 
மு்காலேத்துவ பணிபபா்ர் எம்.ஏ.
லஹேருல் அோன், குயீன்ஸ் த்காம்-
தலக்ஸ் மு்காலேத்துவ பணிபபா்ர் 
எம்.மஜ.எம்.பாஸித் ேற்றும் எஸ்.
எல்.எம்.தநௌபர் ஆகிமயார் விமெெ 
அதிதி்க்ா்கவும் ்கலந்து த்காண-

ெைர். முதல் நாள மபாட்டியில் 
ொய்ந்தாேருது பில்யிங மஹோர்ஸ் 
வில்யாட்டுக் ்கழ்கத்லத எதிர்த்து 
்காலரதீவு விமவ்காைந்தா வில் -
யாட்டுக் ்கழ்கம் ்க்ம் இைஙகியது.

நாணய சுழற்சியில் தவற்றி தபற்ை 
ொய்ந்தேருது பில்யிங மஹோர்ஸ் 
வில்யாட்டுக் ்கழ்கம் முதலில் 
துடுபதபடுத்தாட்ெத்தில்  ஈடுபட்-
ெது.

முதலில் துடுபதபடுத்தாடிய 
ொய்ந்தேருது பில்யிங மஹோர்ஸ் 
வில்யாட்டுக் ்கழ்கம் 20 ஓவர்்க-

ளில் 8  விக்த்கட்டுக்்கல் இழந்து 
185  ஓட்ெங்கல்ப தபற்ைது.

பதிலுக்கு துடுபதபடுத்தாடிய  
்காலரதீவு விமவ்காைந்தா வில் -
யாட்டு ்கழ்கம் 16.4 ஓவர்்களில் ெ்கல 
விக்த்கட்டுக்்கல்யும்  இழந்து 120 
ஓட்ெங்கல்ப தபற்று மதால்வி -
யிலை தழுவிக் த்காணெது.

இபமபாட்டியில் ஆட்ெநாய-
்கைா்க  ொய்ந்தேருது பில்யிங 
மஹோர்ஸ் வில்யாட்டுக்்கழ்கத்லதச 
மெர்ந்த எஸ்.எம்.ெஜான்  ததரிவு 
தெய்யபபட்ொர்.

47ஆவது ே்தசிே விக்ளோடடு விழா;

47 ஆவது மதசிய வில்யாட்டு 
விழாவின் ஓர் அங்கோ்க மபருவல் 
பிரமதெ வில்யாட்டு மபாட்டி  
அளுத்்கலே தபாது வில்யாட்டு 
லேதாைத்தில் ெனிக்கிழலே (19)  
நலெதபற்ைது.

இதில் மபருவல  ் அல்-−
ஹேுலேைரா  மதசிய பாெொலல ோண-
வர்்கள பலர் ்கலந்துத்காணடு தவற்றி 
தபற்று ோவட்ெ ேட்ெப மபாட்டிக்கு 
ததரிவு தெய்யபபட்டுள்ைர்.

திைந்த வயதுப பிரிவு  உயரம் 
பாய்தல், நீ்ம் பாய்தல் மபாட்டியில் 
எம்.எப.எம். உேர் முதலாம் இெத்-
லதயும் 100 மீற்ைர் மபாட்டியில் 
இரணொம் இெத்திலையும், 16 வய-
துக்கு கீழபட்ெ மபாட்டியில் எம்.எம்.
எம்.இபாத் நீ்ம் பாய்தலில் முதலாம் 
இெத்லதயும், 200 மீட்ெரில் இரண-
ொம் இெத்லதயும், 100 மீற்ைரில் 
மூன்ைாம் இெத்லதயும் தபற்ைதுென் 

எம்.என்.எம்.றுலைட் ரஹோன் 
400 மீட்ெர் மபாட்டியில் மூன்ைாம் 
இெத்லதயும் எம்.இைட்.எம். ெமி 
யூசுப உயரம் பாய்தல் மபாட்டியில் 
முதலாம் இெத்லதயும் எம்.எப.சி 
ராஷிட் ேலரக்்கார் உயரம் பாய்தல் 
மபாட்டியில் இரணொம் இெத்லத-
யும் எம்.ஏ.எம் ஆசிப அரபாத் தட்-
தெறிதல் மபாட்டியில் மூன்ைாம் 
இெத்லத தபற்ைதுென் 4 X 400 
மீற்ைர், 4X100 மீற்ைர் அஞ்ெல் ஓட்ெ 
மபாட்டியில் இரணொம் இெத்லத-
யும் தபற்று தவற்றி தபற்றுள்ைர்.

16 வயதுக்கு கீழபட்ெ ஆண்கள 
பிரிவில் ெம்பியைா்க ததரிவு தெய்-
யபபட்ெ இவர்்களுக்கு பாெொலல-
யின் அதிபர் ஆசிரியர்்கள ேற்றும் 
பாெொலல அபிவிருத்தி ெங்கம் 
ேற்றும் பலழய ோணவர் ெங்க உறுப-
பிைர்்கள வாழத்து ததரிவித்துள்தா்க 
அதிபர் ததரிவித்தார்.

பெலி்கம அறெோவில் சிப்்கபூர்ெ கிரிக்ப்கட்

2007 அற்பா மத்திே ைல்லூரியில் ைறற ை.க்பா.்த சா்தாரண ்தர மாணவர்ை்ளால் ஏற்பாடு 
கசயேப்பட்ட சிேநைபூர்வ கிரிக்கைட சுறறுப ே்பாடடிகோன்று அணகமயில் கவலிைம 
அற்பா மத்திே ைல்லூரி கம்தானத்தில் நக்டக்பறறது. இக்கிரிக்கைட சுறறுப ே்பாடடியின் 
பிர்தான ேநாக்ைம ்பா்டசாக�க்கும சமூைத்திறகும உ்தவி கசயவ்தாகும என ஏற்பாட்டா-
்ளர்ைள க்தரிவித்்தனர்.    ்ப்டஙைள கவலிைம தினைரன் நிரு்பர்

கைக்கிராவ ைல்வி வ�ேத்திலுள்ள மர்தன்ை்டவ� அல் அமீன் முஸ்லிம வித்திோ�ே 
அதி்பர் ைவுஸ் அவர்ைளின் ்தக�கமயில் விேனா்த விக்ளோடடுப ே்பாடடி நிைழ்வு  வித் -
திோ�ே கம்தானத்தில் மிைவும ேைா�ாை�மான முகறயில் நக்டக்பறறது.இ்தன்ே்பாது 
ே்தசிே கைாடி மறறும ்பா்டசாக� கைாடியிகன அதி்பர் மறறும  ை�ந்துகைாண்ட அதிதி-
ைளினால்  ஏறறிகவப்பக்தயும ை�ந்து கைாண்ட  அதிதிைக்ளயும ே்பாடடியின் ஆரம்ப 
நிைழ்வில் கவறறியீடடிே ்தரம ஒன்று மாணவர்ைளுக்கு ்பரிசில்ைள வழஙகி கை்ளரவிக்ைப-
்படுவக்தயும ்ப்டத்தில் ைாண�ாம.  ்ப்டம:-அநுரா்தபுரம தினைரன் நிரு்பர்

அநுரா்தபுரம மாவட்டத்தின்  மத்திே நுவரைம ்ப�ா்த  பிரே்தச கசே�ா்ளர் பிரிவில் சமுர்த்தி 
அபிவிருத்தி திகணக்ை்ளத்தினால் ந்டாத்்தப்பட்ட சமுர்த்தி சவால் கவறறிக்கிணண சுறறுப-
ே்பாடடி ே�ாலுைஸ்கவவ க்பாது விக்ளோட்டரஙகில் ை்டந்்த 20 ஆம திைதி  நக்டக்பறறது.
இதில் சமபிேன் கிணணத்க்த க்பறற அணியினருக்கும  இரண்டாம இ்டத்க்த க்பறற அணி -
யினருக்கும இராஜாஙை அகமச்சர் கசஹான் ேசமசிஙை கிணணஙைக்ள வழஙகி கவத்்த 
ே்பாது எடுத்்த ்ப்டம.               ்ப்டம:- ைல்ேநவ தினைரன் விேச்ட நிரு்பர்

அல் �ு்மஸரைோ பதசிய ெோ்டசோ்ை 
மோணெர்்கள் ெை பெோட்டி்களில் சோத்ை 

சாயந்்தமருது ''Flying horzian’s super smash'' கிரிக்கைட 

25 வயதில் ஓய்வு முடிவவ
அஷ்லி பார்ட்டி அதிர்ச்சியாக அறிவிப்பு
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