
21 வீடுகள் எரிந்து நாசம்

அமைச்சர் பசில் ராஜபக்ஷ ைற்றும் திருகுைார் 
நடே்சனுக்கு எதிரான ைள்ாமன காணி ்ழக்-
கின் டைலதிக வி்சாரமைகமை நேத்தபடபா-
்தில்மல என ்சடேைா அதிபர் திமைக்கைம் 
கம்பஹா டைல் நீதிைன்்றததிற்கு அறிவிததுள-
ைது.

“்தமிழகதம்தய�ாடடி� கேற்பகு-
தியிலுளை திடடுகளில் நிரா்தர்ாக 
இ்றக்கிவிேபபடும் இலஙமகத 
்தமிழர்கமை கேடலாரக் கா்ல் 
பமேயும், இந்தி� கேற்பமேயும் 
பாதுகாபபாக அமழதது ்ந்து கமர 
ட்சர்க்க ட்ண்டும்” என்று அ.ை.
மு.க யபாதுசய்ச�லாைர்
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இலங்கையில சனம் சாப்பிட முடியாம 
வாழ்க்கை நடத்த கைஷடப்்படுகுது எண்டு 
்தமிழகை ஊடகைஙகைளில் வாற சசய்திய 
்பாத்தா ்பயமா இரு்ககு....  

அஙகை மட்டுமா, இஙகைத்த ்தமிழ ஊட-
கைஙகைளிலும் அத்த நி்ல்ம்தான், இப்்படி 
பிரசாரம் சசய்யசவண்தட ஒரு கூட்டம் 
கிளம்பி இரு்ககு...!!!   

விக்கல் வீராச்ாமி

90 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

 1932 - 2022

டலாரன்ஸ் ய்சல்்நா�கம்

பாராளுைன்்றததில் உளை 225 டபரும் 
எைக்குத ட்தம்யில்மலய�ன நாடடு 
ைக்கள கூறும் நிமல உரு்ாகியுளை்தாக 
முன்னாள ஜனாதிபதி மைததிரிபால 
சிறிட்சன பாராளுைன்்றததில் ய்தரிவித்தார்.  

பாராளுைன்்றததில் டநற்று நமேயபற்்ற 
ைம்றந்்த நான்கு பாராளுைன்்ற உறுபபினர்-
களின் அனு்தாபப பிடரரமையில் 

225 பபருபம எமககு 
தேவையில்ாேைரகள்

அரசி�மைபபின் பிரகாரம் ்தற்டபாது ஜனாதிப-
தித ட்தர்்தமல நேத்த முடி�ாது. இந்்த விே�ம்கூே 
்சஜித பிடரை்தா்சவுக்கு ய்தரி�வில்மல என ்தமிழ்த 
ட்தசி�க் கூடேமைபபின்  பாராளுைன்்ற உறுபபினர் 
எம்.ஏ சுைந்திரன் ய்தரிவிததுளைார்.  

யகாழும்பில் ஊேகம் ஒன்றின் டகளவிக்கு பதில-
ளிக்கும் டபாட்த அ்ர் இந்்த விே�ததிமனக் குறிப-
பிடடுளைார்.  இ்தன்டபாது டைலும் கருதது ய்ளி-
யிடே அ்ர், 

சஜித் பிதேமோசவுக்கு 
அேசிய்வமப்பு பற்றி தேரியாது

எரியபாருள நிரபபு நிமல�ஙகளுக்கு அதிகை-
்ான யபௌ்சர்கள அனுபபி ம்க்கபபடடுளை 
டபாதிலும் எரியபாருள ட்தம்க்கு அதிகைாகட் 
அஙகு  இருந்்தமை�ால் அம் திருபபி அனுப-
பபபடடுளை்தாக எரி்சக்தி அமைச்சர் காமினி 
யலாக்குடக ய்தரிவிததுளைார்.  

 யகாழும்பு பிரட்த்சததிலுளை எரியபாருள நிரபபு 
நிமல�ஙகளுக்கு அனுபபபபடே 

எரிபபாருள் நிலலயஙகளில் 
பபாதியளவு எரிபபாருடகள்

ேமிழகம் ைரும் ஈழத்ேமிழருக்கு
ஆேேைளிப்பது எமது கடவம

ரயில்ட் திமைக்கைததினால் டநற்று-
முன்தினம் (24) வி�ாழக்கிழமை ய்ளி -
யிேபபடே கடேை திருத்தம் இமேநி -
றுத்தபபடடுளைது. 

புதி� கடேை திருத்தம் ய்தாேர்பில் 
திஙகடகிழமை அறிவிக்கபபடும் என 
ய்தரிவித்த டபாக்கு்ரதது அமைச்சர் 
திலும் அமுனுகை, ்தற்டபாதுளை ரயில் 
கடேைஙகளில் 

அவமச்சுக்கு தேரியாமல 
ேயில கடடண அதிகரிப்பு

யகாழும்பு 14, 
கஜிைா்த்த பகுதி-
யில் டநற்று முன்தி-
னம் இரவு ஏற்படே 
பாரி� தீ விபததில் 21 
வீடுகள தீக்கிமர�ாகி-
யுளைன. 

தகாழும்பில பாரிய தீ 

யகாழும்பு-, கண்டி வீதியில் கே-
்தம்த, 9 ஆம் கடமே பகுதியில் 
டநற்று முன்தினம் இரவு அமே-
�ாைம் ய்தரி�ா்த ஆயு்த்தாரிகைால் 
இரு்ர் சுடடுக் யகாமல ய்சய�ப-
படேனர்.   

டைாடோர் ம்சக்கிளில் ப�ணித்த 
இரு்மர , ைற்ய்றாரு டைாடோர் 
ம்சக்கிளில் ்ந்்த இரு்ர் சுடடுக் 
யகான்றுவிடடு

கடைத்வே பகுதியில  
இருைர சுடடுக்தகாவ்  

ரஷ�ாவின் 
கடடுபபாடடில் 
கேந்்த ைா்தம் 
27-ந் திகதி மு்தல் 
இருந்து ்ருகி்ற 
யபர்டி�ன்ஸ் நகர் அருடக ரஷ-
�ாவின் பிரைாண்ேைான டபார்க்-
கபபலான ஓர்ஸ்க்மக, உக்மரன் 
பமேகள டநற்று முன்தினம் அழித-
துளைன. 

ேஷயாவின் பிேமாணட   
தபாரக் கப்பவ் 
அழித்ேது உக்வேன்   

அயைரிக்காவின் நா்சா 
விண்ய்ளி மை�ததில் நீண்ே 
காலம் கேமை�ாற்றி� �ாழ்ப-
பாைம்- குபபிைான் கிராைதம்த 
ட்சர்ந்்த ்தமிழ் விஞ்ானி

நாசாவில பணிபுரிந்ே
யாழ். ேமிழர மேணம்

உலக ்சந்ம்தயில் 
்தஙகததின் விமல 
ய்தாேர்ந்து அதிகரிதது 
்ரு்ருகி்றது. 

அ்தன்படி ்தஙகத -
தின் விமல டநற்று 
டைலும் அதிகரிததுளை்தாக யகாழும்பு ய்சட-
டி�ார் ய்தருவிலுளை நமக வி�ாபாரிகள 
ய்தரிவிததுளைனர். 

தஙகத்தின் விலல  
167,000 ரூபாவாக
திடீபரன அதிகரிப்பு

மள்வாமை ்காணி வழககின் விசாரமை்கள்:

டலாரன்ஸ் ய்சல்்நா�கம் 

ைம்றந்்த சிடரஷே அரசி�ல்்ாதி�ான எம்.
எஸ் ய்சல்லச்சாமி டபாக்கு்ரதது இராஜாஙக 
அமைச்சராகவும் மகதய்தாழில் இராஜாஙக 
அமைச்சராகவும் ்தபால்தும்ற பிரதி�மைச்சராக -
வும் நாடடு ைக்களுக்கு சி்றந்்த ட்சம்�ாற்றி�் 
யரன பிர்தைர் ைஹிந்்த ராஜபக்ஷ 

மக்கள் தசவைக்கு ேம்வம 
முழுவமயாக அரப்பணித்ேைரகள்

ஆயு்தத்தால் ய்சய� முடி�ா்தம்த யோலரி -
னால் ய்சயதுயகாளளும் எதிர்பார்பபிடலட�, 
்தமிழ்த ட்தசி�க் கூடேமைபபு, ்சர்்கடசி 
ைாநாடடில் பஙடகற்்ற்தாக பிவிததுரு யஹல 
உறுை� கடசியின் ்தமல்ர் உ்த� கம்ைன்பில 
ய்தரிவிததுளைார்.   

 ைல்்தது ைாநா�க்க ட்தரமர டநற்றுமுன்தி-
னம் ்சந்தித்தடபாது அ்ர் இவ்ாறு ய்தரிவித -
துளைார்.   

ஆயுேத்ோல முடியாது தபானவே
தடா்ரகளால தசயய முயற்சி

எைது நாடடுக்காக ைததி� கிழக்கு நாடுகளி -
லிருந்து ஐந்து அல்லது ஆறு பில்லி�ன் அயை-
ரிக்க யோலர்கமை மு்தலீோகப யபறும் டபசசு-
்ார்தம்தகளில் ஈடுபடும் மு�ற்சியில் இ்றஙக 
நாம் ்த�ாராக உளடைாம் என ைடேக்கைபபு 
ைா்டே பாராளுைன்்ற உறுபபினர் ஹாபிஸ் 
நஸீர் அஹைட ய்தரிவித்தார்.  ஜனாதிபதி டகாட-
ோப� ராஜபக்க்ஷ ்தமலமையில் 

நாடடுக்காக மத்திய கிழக்கு   
நாடுகளுடன் தபச நாம் ேயார  

ஜனாதி்பதி த்தர்தல் குறித்த கைருதது ச்தாடரபில் சுமந்திரன் MP ம்ககைள் கூறும் நி்லயில் எம்.பி்ககைள்- ்மததிரி

அ.ம.மு.கை சசயலாளர தினகைரன் ச்தரிவிப்பு
கிதரண்்பாஸ் ்பகுதியில் இரவுதவ்ள சம்்பவம்

த்த்வ்ககு அதிகைமாகைதவ உள்ளது – கைாமினி சலா்ககுதகை

அ்மசசர ரதமஷ ்பதிரண ச்தரிவிப்பு

ஹாபிஸ் நஸீர அஹமட் MP 

சசல்லசசாமி, ்தஙதகைஸ்வரி குறிதது பிர்தமர அனு்தா்ப உ்ர
டலாரன்ஸ் ய்சல்்நா�கம்  

அர்ச ்ஙகிக் கடேமைபபில் வீழ்சசி 
ஏற்பேக்கூடி� எத்தமக� சூழ்நிமல-
யும் நாடடில் காைபபேவில்மல. அர்ச 
்ஙகிகள ய்தாேர்பில் எதிர்க்கடசியினர் 
டைற்யகாண்டு ்ரும் விைர்்சனஙகள 
அடிபபமே�ற்்றம். குறுகி� அரசி -
�ல் டநாக்கஙகளுக்காக 

எதிரணி அடிபபமையற்ற விமர்சைம்

்தடுதது நிறுததினார  திலும் அமுனுகைம

TNA குறிதது உ்தய கைம்மன்பில கைாட்டம்
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நீதிைன்்ற அ்ைதிபபு ய்தாேர்பான 
இரண்ோ்து ்ழக்கில், ்தான் குற்-
்றதம்த ஒபபுக் யகாள்்தாக முன்னாள 
பாராளுைன்்ற உறுபபினர் ரஞ்சன் ராை-
நா�க்க டநற்று (25) உ�ர் நீதிைன்்றத-
துக்கு அறிவித்தார்.  

இது ய்தாேர்பிலான 

ரஞ்சன் ராமநாயகக
குற்றத்லத ஏறபு

பபாலிஸார் தீவிர விசாரமை

பசிலுககு எதிரான 
வழககு குறித்து 
நீதிமன்று அறிவிப்பு

அர்ச வஙகித்துல்ற  
பலமாகபவ இருககி்றது  

06

“நாடமேக் கடடிய�ழுபப 
ஒன்றிமைந்து ய்ச�ற்படு -
ட்ாம்” என ஜனாதிபதி டகாட -
ோப� ராஜபக்ஷ ்தமிழ்த ட்தசி�க் 
கூடேமைபபிேம் ய்தரிவித்தார். 

நாடடு ைக்கள அமன்ரின-
தும் ்தமல்ராக, அமனதது 
ைக்கள மீதும் ்தாம் ஒருட்சர க் -
னதம்தச ய்சலுதது்்தாகவும் 
ஜனாதிபதி குறிபபிடோர். 

்தமிழ்த ட்தசி�க் கூடேமைப -
புேன் டநற்று, (25) முற்பகல் 
ஜனாதிபதி அலு்லகததில் 
நமேயபற்்ற கலந்துமர�ாேலின் 
டபாட்த ஜனாதிபதி இவ்ாறு 
ய்தரிவித்தார். 

நீண்ேகாலைாக ்தடுதது ம்க் -
கபபடடுளை ்சந்ட்தக நபர்கமை 
விடுவித்தல், குற்்றம் ்சாடேப -
படடு ்ழக்குத ய்தாேரபபோ்த 
்சந்ட்தக நபர்கள ய்தாேர்பில் 

எதிர்கால நே்டிக்மககமை 
முன்யனடுத்தல், உண்மைம�க் 
கண்ேறியும் யபாறிமும்றம� 
ஆரம்பித்தல், ப�ஙகர்ா்தத 

்தடுபபுச ்சடேதம்த ைறுசீர-
மைத்தல், காைாைற்டபாடனார் 
ய்தாேர்பான பிரசசிமனகளுக்-
கான தீர்வுகள உளளிடே பல 

விே�ஙகள ய்தாேர்பில் அர்சாங -
கம் ய்ச�ற்படடு ்ரு்்தாக ஜனா -
திபதி ய்தரிவித்தார். 

ய்தாேர்ந்தும் ஒன்றிமைந்து 
ய்ச�ற்படு்்தன் மூலம், ்ேக்கு 

- கிழக்கு உடபே நாடடின் 
அமனதது ைக்களின் டநாக்கஙக -
மையும் நிம்றட்ற்றி, நாடமே 
அபிவிருததிம� டநாக்கி நகர்த்த 

முடியுயைன ஜனாதிபதி சுடடிக்-
காடடினார். 

ஐக்கி� இலஙமகயில் அரசி -
�ல் தீர்வின் மூலம், நாடமே 
சுபீட்சதம்த டநாக்கி நகர்தது்து 

்தைது எதிர்பார்பபாகும் 
என்று ்தமிழ்த ட்தசி�க் 
கூடேமைபபின் ்தமல்ர் 
ஆர். ்சம்பந்்தன் இ்தன்-
டபாது ய்தரிவித்தார். நாம் 
ஒரு நாோக ஒன்றுபே 
ட்ண்டும். ஒரு நாடு, 
ஒடர ைக்கள என்று 
ய்ச�ற்படடு, நாடடின் 
்தற்டபாம்த� நிமலமை -
யிலிருந்து, நாடமே 
விடுவிபபது அமனததுத 

்தரபபினரின் யபாறுபபாகுயைன 
இரா. ்சம்பந்்தன் ய்தரிவித்தார். 
இலஙமக, கிழக்கு சுவிட்சர்லாந்-
்தாக ைாறு்ம்த 
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நாடலட கடடிபயழுப்புவதறகு   
ஒன்றிலைந்து ப்சயறபட அலழப்பு
ே.தே.கூடடவமப்பு ேவ்ைரகளிடம் ஜனாதிபதி தேரிவிப்பு

ஐ்ககிய இலங்கை்ககுள் 
அ்னதது இனஙகை்ளயும்   
சுபீட்சத்்த தநா்ககி 
சகைாண்டு சசல்தவாம்   
 − இரா.சம்்பந்்தன்   

நீதிமன்ற அவமதிப்பு 2 ஆவது வழ்ககு



ரஷ்யாவின் எண்ணெய், எரிவயா-
யுவவப் புறக்கணிப்்பது குறித்து 
ஐரரயாப்பி் ஒன்றி்ம் ்பரிசீலித்து-
வரும் ரவவையில், எண்ணெய் 
விவை்கள் கூடியுள்ைன.

்கடந்த மயா்தம் உகவரன் மீது 
ரஷ்யா ்பவட்்டுத்்தவ்தத் 
்்தயாடர்நது, ்மயாஸர்கயாவின் எரி-
சகதி வைங்கவைச் சயார்நதிருககும் 
ர்பயாகவ்கக குவறத்துக்்கயாள்ை 
ஐரரயாப்பி் ஒன்றி்த் ்தவைவர்-
்கள் உறுதி்ளித்்தனர்.

ஆயினும் ரஷ்யாவின் 
எண்ணெய், எரிவயாயு ஆகி -்
வற்றின் மீது ரேரடி்யா்கத் ்தவட 
விதிப்்பது குறித்து அவர்்கள் 
இன்னும் இணெக்கம் ்கயாணெ-
வில்வை. அ்மரிக்கயா ஏற்்கனரவ அந்த 
ேடவடிகவ்கவ் எடுத்துள்ைது.

ரஷ -்எண்ணெய் மீது ஐரரயாப்பி் 
ஒன்றி்ம் ்தவட விதித்்தயால் மட்டுரம, 

எண்ணெய்ச் சநவ்தயில் ்்பரி் 
அைவில் ்தயாக்கம் ஏற்்படககூடு்மன 
்கவனிப்்பயாைர்்கள் கூறுகின்றனர்.

மசகு எண்ணெய் ்பற்றயாககுவற்யால் 

அ்தன் விவை்கள் ்்தயாடர்நது நிவை-
்ற்ற்தயா்கரவ உள்ைன. ்கடந்த ஆணடு 
்பதிவயான விவை்கவைவிட, அவவ 90 
வீ்தத்திற்கு ரமல் ்பதிவயாகியுள்ைன.
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ஆப்்கயானிஸ்தயானில் ்்பண்கள் 
்பயாடசயாவை்கவை மீணடும் திறக்க 
அ்மரிக்கயாவும் ஏவன் ரமற்்கத்தி் 
ேயாடு்களும் அவைப்பு விடுத்துள்ைன.

்்பண்கள் உ்ர்நிவைப் ்பயாடசயா -
வைவ் திறந்த சிை மணிரேரத்தில் 
்தலி்பயான் மூடி்்தற்கு அவவ ்கணட-
னம் ்்தரிவித்்தன.

அது ்்தயாடர்பில், பிரிட்டன், 
்கனடயா, பிரயான்ஸ, இத்்தயாலி, 
ரேயார்ரவ, அ்மரிக்கயா ஆகி் ேயாடு்க-
ளும் ஐரரயாப்பி் ஒன்றி்மும் கூட்ட -
றிகவ்க ்வளியிட்டன.

்தலி்பயான் எடுத்துள்ை முடிவு அ்தன் 
ேம்்ப்கத்்தன்வமககும் உை்க ேயாடு்க-
ளுககிவடர் மதிக்கத்்தக்க உறுப்-
பினரயா்க விைஙகும் அ்தன் இைக -
கிற்கும் ்பயாதிப்வ்ப ஏற்்படுத்தும் 
என்று அதில் குறிப்பிடப்்பட்டது. 

்தலி்பயான், ஆப்்கயானி் மக்களுககும் 
சர்வர்தச சமூ்கத்தினருககும் அளித்-
துள்ை ்்பயாது உத்்தரவயா்தங்களுககு 
அ்தன் அணவம் முடிவு முரணெயா-
னது என்று அறிகவ்க ்்தரிவித்்தது.

்்பண்கள் ்பயாடசயாவைவ் மூடுவ -
்தயால், ்்பண குைநவ்த்களுககு அது 
தீஙகிவைப்்பர்தயாடு மற்ற ்பயா்த்கமயான 
விவைவு்கவையும் ஏற்்படுத்்தககூடும் 
என்று கூறப்்பட்டது.

வட ்்கயாரி்யா, அதி்கச் சகதி-
வயாய்ந்த ஏவு்கவணெ ஒன்வறப் 
்பயாய்ச்சியுள்ை்தயா்கக ்கவனிப்-
்பயாைர்்கள் கூறியுள்ைனர். அந்த 
ரசயா்தவன ்வற்றி அளித்்த்தயா்க 
வட ் ்கயாரி்யா ் ்தரிவித்துள்ைது.

அந்த ஏவு்கவணெச் 
ரசயா்தவனவ் வட ்்கயாரி்த் 
்தவைவர் கிம் ்�யாங உன்  
்தனிப்்பட்ட முவறயில் ரமற்-
்பயார்வவயிட்ட்தயா்க அநேயாட்டின் 
அதி்கயாரபூர்வச் ்சய்தி நிறுவ-
னம் குறிப்பிட்டது.

இதுவவர ்பயாய்ச்சப்்பட்ட 
மி்கச் சகதிவயாய்ந்த ஏவு்கவணெ அது 
என்று ்்தரிவிக்கப்்பட்டது.

அ்மரிக்கயாவுடன் ரமயாதுவ்தற்கும் 

அணுவயாயு்தப் ர்பயார் ஏற்்படககூடி் 
சூைலுககும் ்த்யாரயாகும் வவ்கயில் 
அந்த ஏவு்கவணெச் ரசயா்தவன ேடத்-

்தப்்பட்ட்தயா்கத் கிம் கூறினயார். 
வட ்்கயாரி்யாவின் தூணடு-
்தல்்களுககு உறுதி்யான ்பதி-
ைடி்கவைக ்்கயாடுக்க அ்ம-
ரிக்கயாவும் ்்தன் ்்கயாரி்யாவும் 
இணெஙகியுள்ைன.

பிரசல்ஸில் ஜி7 உச்சநிவைச் 
சநதிப்புககு இவடயில் அ்ம-
ரிக்க �னயாதி்பதி ர�யா வ்படன் 
இந்த விவ்கயாரம் குறித்து �ப்்பயா-
னி்ப் பிர்தமர் புமிர்யா கிஷி-
டயாவுடன் ்கைநதுர்பசினயார்.

ஏவு்கவணெச் ரசயா்தவனககுக 
்கணடனம் ்்தரிவித்்த இரு 

்தவைவர்்களும் அ்தற்கு வட ்்கயாரி்யா-
வவப் ்்பயாறுப்ர்பற்்கச் ்சய்்வும் ஒப்-
புக்்கயாணடனர்.

மத்திய சசாமாலியாவில் பெண் ொராளுமன்ற உறுப்பி-
னர் ஒருவர் ப�ால்்லப்ெட்ட தறப�ாம்ல தாக்குதலில் உயி-
ரிழநதவர்�ள் எண்ணிக்ம� 48 ஆ� அதி�ரித்துள்்ளது. 

பெ்லத்பவயாசன ந�ரில் �்டநத புதனகிழமம இ்டம்-
பெற்ற இநதத் தாக்�தலில் அரமச �டுமமயா� விமர்-
சித்து வநத அமீனா முஹமது என்ற எம்.பி ப�ால்்லப்-
ெட்டார். “இரு குண்டு�ளில் வியாொரி�ள், மதகுருக்�ள், 
அதி�ாரி�ள் மறறும் பொதுமக்�ள் உடெ்ட 48 செர் 
ப�ால்்லப்ெட்டசதாடு சமலும் 108 செர் �ாயமம்டநத-
னர்” எனறு தாக்குதல் இ்டம்பெற்ற ஹிர்்ஷபெல்ச்ல மாநி-
்லத்தின தம்லவர் அலி  குட்லாசவ உமசன செஸ்புக்கில் 
பவளியிட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடடுள்்ளார். 

“முதல் தறப�ாம்ல குண்டுதாரி அமீனா எம்.பிமய 
மறறும் அவரு்டன இருநதவர்�ம்ள இ்லக்கு மவத்தார். 
�ாயமம்டநதவர்�ம்ள மருத்துவமனக்கு அமழத்துச் 
பசல்லும்சொது, அவர்�ம்ள தறப�ாம்ல �ார் குண்டு 
ஒனறு இ்லக்கு மவத்தது” எனறும் அவர் குறிப்பிட்டார். 

பெண்களின் ொடசாலை்கலை
திறக்க தலிொனுககு அழுததம்

ரஷ்யாவவ ்தடுப்்ப்தற்கு ்தயாமதித்்த்தயா்க 
ரமற்்கத்தி் ேயாடு்களிடம் உகவரன் �னயா-
தி்பதி ்வயாரையாடிமிர் ்சைன்ஸகி சுட்டிக-
்கயாட்டியுள்ையார். 

பிரசல்சில் ேவட்்பற்ற ஐரரயாப்பி் 
்்கௌன்சில் மயாேயாட்டில் உவர்யாற்றி் 
அவர் இது ்பற்றிக குறிப்பிட்டுள்ையார். ்தமது 
ேயாட்டில் ரஷ்யா ்சய்திருககும் அழிவு்கள் 
மற்றும் ரச்தங்கள் ்பற்றி விைககி் அவர், 
ஐரரயாப்்பயா ஒன்று்பட்டு உகவரனுககு 
ஆ்தரவு அளிப்்ப்தற்கு ேன்றி ்்தரிவித்்தயார். 

இ்தவனத் ்்தயாடர்நது ்தனது ்பயாணியில் 
உவர்யாற்றி் அவர், ரஷ்யாவவ ்தடுப்்ப-
தில் அதி்கம் ்தயாமதித்து ்ச்ற்்பட்ட்தயா்க 
ஐரரயாப்பி் ்தவைவர்்களிடம் ்்தரிவித்்தயார்.   

‘நீங்கள் ்தவட்கவை ்்கயாணடுவநதீர்்கள். 
அ்தற்்கயா்க ேயாம் ்கவடவமப்்பட்டுள்ரையாம். அது 
்கடுவம்யான ேடவடிகவ்க. ஆனயால், அது சற்று 
்தயாம்தமயா்க இருந்தது. இ்தனயால் வயாய்ப்பு ஒன்று 
இருந்தது’ என்று கூறி் அவர், ்தடுககும் வவ்கயி-
ையான ்தவட்கையா்க இருந்தயால், ரஷ்யா ர்பயாருககுச் 
்சன்றிருக்கயாது என்று சுட்டிக்கயாட்டினயார்.

இதில் ரேயார்ட் ஸட்ரீம் 2 எரிவயாயு குையாவ் சுட்-
டிக்கயாட்டி் அவர், அ்தவன ஆரம்்பத்திரைர் 
முடககி இருந்தயால், ‘ரஷ்யா எரிவயாயு ்ேருக்க-
டிவ் உருவயாககி இருக்கயாது’ என்றயார்.

இ்தன்ர்பயாது ஐரரயாப்பி் ஒன்றி்த்தில் 
இவணெயும் உகவரனின் ர்கயாரிகவ்கவ் அங-
கீ்கரிககும்்படி அணவட ேயாடு்களிடம் அவர் 
ர்கயாரினயார். ‘ேயான் இ்தவன உங்களிடம் ர்கட்-

கிரறன். ்தயாமதிக்க ரவணடயாம்’ என்றயார். 
அணவம் வயாரங்களில் ்ச்ைன்ஸகி ்பை உை்க 
ேயாடு்களின் ்பயாரயாளுமன்றத்தில் உவர்யாற்றினயார். 
இதில் ்தமககு ர்பயாதுமயா்க உ்தவத் ்தவறி் ரமற்-
்கத்தி் ேயாடு்கவை விமர்சிப்்ப்தற்கு அவர் ்த்ங்க-
வில்வை.  

பிரசல்சில் ேடந்த மயாேயாடு்களில் ரஷ்யாவின் 
்பவட்்டுப்வ்ப ்கயாட்டுமிரயாணடித் ்தனமயானது 
என்று ்கணடனம் ் வளியிட்ட ரமற்்கத்தி் ்தவை-
வர்்கள், உகவரனுககு புதி் இரயாணுவ மற்றும் 
மனி்தயாபிமயான உ்தவி்கவை வைங்க உறுதி அளித்-
்தனர். இதில் அ்மரிக்கயா மற்றும் பிரிட்டன், 
ரஷ்யா மீது புதி் ்தவட்கவை விதிக்கவும் திட்ட-
மிட்டுள்ைன. 

எனினும் �ப்்பயான் ரேற்று ரஷ்யா மீ்தயான 
்தவடவ் ரமலும் இறுககி்ர்தயாடு அந்த 
ேயாட்டின் சயா்த்கமயான வர்த்்த்க அந்தஸத்வ்த 
அ்கற்றி்து. மறுபுறம் ரஷ்யாவின் கூட்டயா-
ளி்யான பிரசல்ஸ �னயாதி்பதி அ்ைகசயாண-
டர் லு்க்சன்ர்கயா மற்றும் அவரது குடும்்ப 
உறுப்பினர்்கள் அர்தர்பயான்று 22 ரஷ் 
்தனி ே்பர்்கள் மீது அவுஸதிரரலி்யா புதி் 
்தவட்கவை விதித்துள்ைது.    

உகவரன் மீ்தயான ரஷ்யாவின் ்பவட் -்
டுப்பினயால் 3.6 மில்லி்ன் உகவரனி்ர்்கள் 
அ்கதி்கையா்க ேயாட்வட விட்டு ்வளிர்றி 
இருப்்பர்தயாடு ்பயாதிககும் அதி்கமயான உக-
வரனி் சிறுவர்்கள் ்தமது வீடு்கவை விட்டு 
்வளிர்ற்றப்்பட்டிருப்்ப்தயா்க ஐ.ேயா ்்தரி-
வித்துள்ைது. 

இந்தப் ர்பயார் ஆரம்பித்து ஒரு மயா்தத்வ்த 
்தயாணடி்ர்பயாதும் ரஷ்யாவயால் உகவரனின் எந்த 
பிர்தயான ே்கரங்கவையும் வ்கப்்பற்ற முடி்யாமல்-
ர்பயாயுள்ைது. உகவரவன ஆககிரமிககும் திட்டம் 
இல்வை என்று குறிப்பிட்டிருககும் ரஷ்யா அ்தன் 
இரயாணுவத் திறவன அழிப்்பர்த இைககு என்று 
்்தரிவித்்தது. 

ரஷ்யாவின் ்ெல் ்தயாககு்தல்்கள் இவடவி-
டயாது இடம்்்பற்று வருகின்றர்பயாதும் ்தவைே்கர் 
கிர்வுககு அருகிலுள்ை அ்தன் ்கவச வயா்கனங-
்கள் ்கடந்த ஒரு வயாரமயா்க ே்கரயாது உள்ைது. 

ரஷ் ்பவட்கையால் ்்பரும் உயிர்ச்ரச்தம் ஏற்-
்பட்டிருப்்ப்தயா்கவும் அத்தி்யாவசி் ்்பயாருட்்கள் 
தீர்நது வருவ்தயா்கவும் உகவரன் ் ்தரிவித்துள்ைது.

ரஷ்ா மீது புதி் தலட்கள் ெற்றி அறிவிப்பு

ரஷ்யாவை தடுப்பதில் தயாமதிதததயாக
ஐரரயாப்பயா மீது உகவரன் குற்றச்யாட்டு

வட ப்காரி்ாவின் சகதிவாய்நத
ஏவு்கலைச் சசாதலை பவற்றி

சசாமாலி்ா தற்ப்காலை
தாககுதலில் 48 செர் ெலி

சொலர முடிக்க ரஷ்ாவுககு
பொதுச் சலெயில் அழுததம்

ொக. பிரதமருககு 
எதிரா்க தீர்மாைம்

வைர்்நதுவரும்
சர்வசதச சகதி்ா்க
உள்ை இ்நதி்ா

உகவரனில் ரஷ்யா ரமயாசமயான நிவைவ் ஏற்்படுத்தி -்
்தற்்கயா்க ரஷ்யாவவ ்கணடிப்்பது, உகவரனி் ்்பயாதுக்கவை 
்பயாது்கயாப்்பது மற்றும் உ்தவி்கள் ்சல்வ்தற்கு அழுத்்தம் 
்்கயாடுககும் ஐ.ேயா ்்பயாதுச்சவ்ப தீர்மயானத்திற்கு கிட்டத்-
்தட்ட முக்கயால் ்பஙகு வயாககு்கள் கிவடத்துள்ைன. 

ரஷ்யாவவ ்தனிவமப்்படுத்தும் வவ்கயில் 193 அங்கத்-
துவ ேயாடு்கள் ்்கயாணட ்்பயாதுச் சவ்பயில் தீர்மயானம் நிவற-
ரவற்றப்்படுவது இது இரணடயாவது முவற்யாகும். உக-
வரனின் இரயாணுவ உட்்கட்டவமப்வ்ப அழிப்்ப்தற்்கயான 
சிறப்பு இரயாணுவ ேடவடிகவ்க என்று ரஷ்யா குறிப்பிடும் 
இந்தப் ்பவட ேடவடிகவ்கவ் ஐ.ேயா ்ச்ையாைர் ேயா்்கம் 
அன்ரடயானிர்யா குட்டரஸ சயாடியுள்ையார்.  

உகவரன் மற்றும் அ்தன் கூட்டணி ேயாடு்கள் ்கடந்த வி்யா-
ைககிைவம ்்கயாணடுவந்த இந்தத் தீர்மயானத்திற்கு 140 
வயாககு்கள் ஆ்தரவயா்க கிவடத்்தன. ரஷ்யா, சிரி்யா, வட 
்்கயாரி்யா, எரிட்ரி்யா மற்றும் ்்பையாரஸ இ்தற்கு எதிரயா்க 
வயாக்களித்்தர்தயாடு சீனயா உட்்பட 38 ேயாடு்கள் வயாக்களிப்-
்பவ்த ்தவிர்த்துக்்கயாணடன.  

இதில் ்கடந்த மயார்ச் 2 இடம்்்பற்ற ரஷ்யாவுககு எதிரயான 
தீர்மயானத்வ்த விட ்்பயாதுச் சவ்பயில் அதி்க ஆ்தரவவ 
்்பற உகவரன் மற்றும் அ்தன் கூட்டணி மு்ற்சி ரமற்-
்்கயாணடது. எனினும் ரஷ்யாவின் ்தயாககு்தவை நிறுத்்தவும் 
அ்தவன வயா்பஸ ்்பறவும் வலியுறுத்தும் முநவ்த் தீர்மயா-
னத்திற்கு 141 ஆ்தரவு வயாககு்கள் கிவடத்்தர்தயாடு எதிரயா்க 
ஐநது வயாககு்களும் சீனயா உட்்பட 35 ேயாடு்கள் வயாக்களிப்வ்ப 
்தவிர்த்தும் இருந்தன. இந்தத் தீர்மயானம் ்்பரு ்வற்றி 
்்பற்றிருப்்ப்தயா்க குறிப்பிட்ட ஐ.ேயாவுக்கயான அ்மரிக்கத் 
தூதுவர் லின்டயா ர்தயாமஸ கிரீன்பீல்ட், ‘141 மற்றும் 140 ககு 
இவடர் ்்பரி் வித்தி்யாசம் இல்வை’ என்றயார்.

்பயாகிஸ்தயான் பிர்தமர் 
இம்ரயான் ்கயான் அரசுககு 
எதிரயான ேம்பிகவ்க 
இல்ையா தீர்மயானம் அந-
ேயாட்டு ்பயாரயாளுமன்ற 
ர்தசி் அவவயில் ரேற்று 
்வள்ளிககிைவம அறிமு-
்கப்்படுத்்தப்்படது.

்ப யா ர யா ளு மன் ற த் தின் 
ரேற்வற் நி்கழ்ச்சி நிர-
லின்்படி, எதிர்்கட்சி உறுப்-
பினர்்கள் பிர்தமருககு எதிரயா்க ேம்பிகவ்க 
இல்ையா தீர்மயானத்வ்த முன்்மயாழிந்தனர்.

இந்த தீர்மயானத்தில் ்்பரும்்பயான்வமவ் 
நிரூபிக்க ஆளும் ்கட்சி ்தரப்பும் தீர்மயானத்வ்த 
நிவறரவற்ற எதிர்்கட்சி்களும் மு்ற்சித்து 

வருகின்றன. ர்தசி் 
அவவயில் ேம்பிகவ்க-
யில்ையா தீர்மயானத்வ்த 
நிவறரவற்ற 172 அல்ைது 
அ்தற்கு ரமற்்பட்ட வயாககு-
்கள் ர்தவவப்்படும்.

்ப யா கி ஸ ்த யா னி ல் 
ேயாட்டின் ்்பயாருையா்தயா -
ரம் மற்றும் ்வளியுறவு 
்்கயாள்வ்கவ் இம்ரயான் 
்கயான் ்தவறயா்க நிர்வகிப்-

்ப்தயா்க எதிர்்கட்சி்கள் குற்றம்சயாட்டி வரு -
கின்றன. ்பயாகிஸ்தயானில் இதுவவர எந்த -
்வயாரு பிர்தமரும் ்தமது ்ப்தவிக ்கயாைத்வ்த 
முழுவம்யா்க நிவறவு ்சய்்வில்வை 
என்்பது குறிப்பிடத்்தக்கது. 

இநதி்யா குறிப்்பயா்க ்்பயாரு-
ையா்தயாரத் ்தைத்தில் வைர்நது 
வரும் சகதி்யா்க இருப்்ப்தயா்க-
வும் ேயான்கு ்தரப்பு கூட்டணி-
யின் (குவயாட்) ஓர் அங்கமயா்க 
இநர்தயா – ்பசிபிக பிரயாநதி்த்-
தி்த்தில் ்தவைவம ஒன்றயா்க 
இருப்்ப்தயா்கவும் இநதி்யாவுக-
்கயான ்்தன் ்்கயாரி் தூதுவர் 
சயான் ரச ்்பயாக ்்தரிவித்துள்-
ையார். ஏ.என்.ஐ ்சய்தி நிறுவ-
னத்துடன் ர்பசி் அவர், ்பை 
துவற்களிலும் இரு ேயாடு்களுக-
கும் இவடயிையான உறவு்கள் 
்பைமவடநது வருவ்தயா்க ்்தரி-
வித்்தயார்.  

“இநதி்யா குறிப்்பயா்க ் ்பயாரு-
ையா்தயாரம், ்பயாது்கயாப்பு மற்றும் 
ஏவன் துவற்களில் வைர்ந-
துவரும் சர்வர்தச சகதி்யா்க 
உள்ைது. அது குவயாட் அவமப்-
பில் அங்கமயா்க இருப்்ப்தயால் 
இநர்தயா – ்பசிபிக பிரயாநதி்த்-
தில் ்தவைவம ஏற்றுள்ைது” 
என்றும் அவர் கூறினயார். 

இநதி்யா மற்றும் ்்தன்்்கயா-
ரி் இவடயிையான இரு ்தரப்பு 
உறவு 1962 ஆம் ஆணடு 
நிறுவப்்பட்டர்தயாடு அது 
1973இல் தூ்தர்க மட்டத்தில் 
உ்ர்த்்தப்்பட்டது.

்சயாைமன் தீவு்களுடன் சீனயா வ்கச்-
சயாத்திடவுள்ை ஒப்்பந்தம் அஙகு 
சீன இரயாணுவத்வ்த நிவைநிறுத்்த 
வயாய்ப்வ்ப ஏற்்படுத்்தக கூடும் என்று 
அவுஸதிரரலி்யா ்கவவை ்வளியிட்-
டுள்ைது. 

அவுஸதிரரலி்யாவில் இருநது 
சுமயார் 2000 கிரையாமீற்றர் ் ்தயாவைவில் 
இருககும் ்சயாைமன் தீவு்கள் மற்றும் 
சீனயாவுககு இவடயிையான ்பயாது்கயாப்பு 
உடன்்படிகவ்கக்கயான திட்டங்கவை 
்கயாட்டும் ஆவணெம் ஒன்று ்கசிநதுள்-
ைது. 

இந்த வவரவு ஆவணெம் உணவம-

்யானது என்்பவ்த ஏ.பி.சி மற்றும் 
ரரயாய்ட்டர்ஸ ்சய்தி நிறுவனங்கள் 
உறுதி ்சய்துள்ைன. 

்பசிபின் பிரயாநதி்த்தில் ்தமது 
அணவட ேயாடு்களுடன் சீனயா உறவு-
்கவை ்பைப்்படுத்தி வருவது குறித்து 
அவுஸதிரரலி்யா நீணட ்கயாைமயா்க 
்கவவைவ் ்வளியிட்டு வருகிறது. 

்சயாைமன் தீவு்களில் உள்ை சீனர்-
்கள் மற்றும் அ்தன் பிர்தயான திட்-
டங்கவை ்பயாது்கயாப்்ப்தற்கு சீன 
்பவட்கவை அஙகு நிவைநிறுத்்த அனு-
மதிப்்ப்தயா்க ்கசிநதிருககும் அந்த ஆவ-
ணெத்தில் குறிப்பிடப்்பட்டுள்ைது.

பசாைமன் தீவு்கள்–சீைா ஒப்ெ்நதம்
குறிதது அவுஸ்திசரலி்ா ்கவலை

எணபைய விலை அதி்கரிப்பு



தமிழ் ததசிய கூட்டமைப்புக்கும் 
ஜனாதிபதி த�ாட்டாபய ராஜபக்ஷவுக்-
கும் தேற்று (25) இ்டம்்பற்்ற  சந்திப்-
பில்   4 வி்டயங�ளில் இணக்�ப்பாடு 
எட்டப்பட்டதா� தமிழ்  ததசிய கூட-
்டமைப்பு ்தரிவித்துள்ளது.

ஜனாதிபதி ்சயல�த்தில் தேற்று  
இ்டம்்பற்்ற  இந்த சந்திப்பில்  தமிழ் 
ததசிய கூட்டமைப்பு சார்பில் அதன் 
தமலவர் பாராளுைன்்ற உறுப்பி-
னர் இரா.சம்பந்தன் தமலமையில் 
எம்.ஏ.சுைந்திரன், எஸ்.சிறிதரன், 
தர்ைலிங�ம் சித்தார்த்தன், சார்ளஸ் 
நிர்ைலோதன், இராசைாணிக்�ம் 
சாணக்கியன் ைற்றும் தவராசா �மல-
யரசன் ஆகிதயார் பஙத�ற்றிருந்தனர்.

அடுத்த சுற்று தபச்சுவார்த்மதக்கு 

முன்னர் உ்டனடியா� நிம்றதவற்்ற 
கூடிய 4 வி்டயங�ள ்தா்டர்பில்   
இணக்�ப்பாடு எட்டப்படடுள்ளதா� 
தமிழ் ததசிய கூட்டமைப்பின் தபச்-
சா்ளர் பாராளுைன்்ற உறுப்பினர் எம்.
ஏ.சுைந்திரன் ்தரிவித்துள்ளார்.

இதற்�மைய பயங�ரவாத தம்டச்-
சட்டத்தின் கீழ் தடுத்து மவக்�ப்பட-
டுள்ளவர்�ம்ள விடுவிப்பது ைற்றும் 

�ாணி பிரச்சிமன உளளிட்ட 4 வி்ட-
யங�ள ்தா்டர்பில் இதன்தபாது 
இணக்�ப்பாடு எட்டப்பட்டதா� 
அவர் குறிப்பிட்டார்.

தமிழரசு �டசியின் தமலவர் 
ைாமவ தசனாதிராஜாவும்  இந்த சந்-
திப்பில் பஙத�ற்றிருந்தார்.எனினும் 
தமிழ் ததசிய கூட்டமைப்பின் 
பங�ாளி �டசியான ்்டதலா என்்ற 
தமிழீழ விடுதமல இயக்�ம் குறித்த 
சந்திப்மப பு்றக்�ணித்திருந்தது.

அரசாங�த்தின் சார்பில் பிரதைர் 
ைஹிந்த ராஜபக்ஷ, ்வளிவிவ�ார 
அமைச்சர் ஜீ.எல்.பீரிஸ், நீதியமைச்-
சர் அலிசப்ரி ைற்றும் அமைச்சர் சைல் 
ராஜபக்ஷ ஆகிதயார் �லந்து ்�ாண்டி-
ருந்தனர்.  

க�ொட்ொஞ்சேனையில்
நொ்� அரங்கியல் 
பயிற்சி பட்னை

"சர்வததச ோ்ட� அரஙகியல் 
தினத்மத' முன்னிடடு �ண்ணகி 
�லாலயம் �மலஞர்�ள சங�மும் 
ஐக்கிய ததசிய சுயத்்தாழில் 
வியாபாரி�ள �மலயரண் �மல-
ஞர்�ளும் இமணந்து ஏற்பாடு 
்சய்துள்ள "ோ்ட� அரஙகியல் 
பயிற்சி பட்டம்ற" ்�ாழும்பு 
்�ாட்டாஞதசமன �ாலிமுத்து 
ே�ரசமப ைண்்டபத்தில் ோம்ள 
ஞாயிற்றுக்கிழமை  (27)   இ்டம்-
்ப்றவுள்ளது.

�ாமல 8.30 முதல் ைாமல 
5.30 வமர இந்நி�ழ்வு முற்றிலும் 
இலவசைா� ேம்ட்ப்றவுள்ளது 
என்பது குறிப்பி்டத்தக்�து.  

இந்நி�ழ்வில் பஙகுபற்்ற 
விரும்புதவார் முற்பதிவு ்சய்து 
்�ாள்ள   inbox ஊ்டா�தவா,  
0767111752, 0715180852, 
0775282838 என்்ற இலக்�ங�ளு-
்டன் ்தா்டர்பு்�ாண்டு தைலதி� 
விபரங�ம்ள ்பற்றுக்்�ாள்ள 
முடியும்  என  ஏற்பாட்டா்ளர்�ள 
்தரிவித்துள்ளனர்.

தலொபிடியொ 
அஹதியயொவின்
70 வது ஆண்டு 
பூர்த்தி விழொ

�ாலி, தலாபிடியா அஹதி -
யாவின் 70வது வரு்ட பூர்த் -
தியும் வரு்டாந்த பரிசளிப்பு 
மவபவமும் ோம்ள 27 ம்தி�தி 
ஞாயிற்றுக்கிழமை பிற்ப�ல் 
2 ைணிக்கு  முஸ்லிம் ை�ளிர் 
�ல்லூரி (ததசிய பா்டசாமல) 
யில்   ேம்ட்பறு்ைன அறி -
விக்�ப்படடுள்ளது.

்தன்னிலஙம�யின் �ாலி 
ைாே�ரில் தலாபிடியா எனும் 
கிராைத்தில் 1952 ம் டிசம்பர் 
ைாதம் 2 ம் தி�தி இரண்டு 
ைாணர்�ளு்டன் முதன் முதலில் 
ஆரம்பிக்�ப்பட்ட தலாபிடியா 
அஹதியாவின் இவ் பரிசளிப்பு 
மவபவத்துக்கு பிரதை அதிதி -
யா� �ாலி ைாவட்ட 
்சய்ள� 

கநொவிஸ் �ரம் 
சேம்பியன்சிப் ்பொடடி   

்�ாழும்பு �ரம் அக்�்டமி 
ஏற்பாடடில் ்ோவிஸ் �ரம் சம் -
பியன்சிப் தபாடடி ்�ாழும்பு 
�ரம் அக்�்டமி வ்ளா�த்தில் 
ோம்ள 27 ம் தி�தி �ாமல 10 
ைணிக்கு இ்டம்்பறும்.்வற்றி 
்பறுபவருக்கு கிண்ணத்து்டன் 
ரூ. 75 ஆயிரம் பணப்பரிசும் 
இரண்்டாமி்டத்மத ்பறுபவ -
ருக்கு ரூ. 30 ஆயிரம் பணப்ப-
ரிசு்டன் கிண்ணமும் 
வழங�ப்படும்.  
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 மார்ச் 26 சனிக்கிழனம

திதி: --நவமி

ராகுகாலம :  ்பகல் :  09.00  -  10.30வனர
சு்பநநரம : கானல : 07.30  -  09.00வனர
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இன்னறைய சு்பதினமத�ாழுனக 
நநரம

 நமஷம  - தவறறி

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - �னம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமமம - - நகா்பம

கன்னி - - முயறசி

துலாம  - நன்னம

விருச்சிகம - - நினறைவு

�னுசு  - த்பாறுனம

மகரம - - சுகம

கும்பம - மறைதி

மீனம - - தசலவு

நயாகம: சித�நயாகம

3

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராமச்சந்திரகுருக்கள்
(்பாபு சர்மா)

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல195.26 204.12

யூர�ொ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல278.29 288.81

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல2.1570 2.2543

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல185.58 192.47

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல263.51 271.91

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல270.59 281.79

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல249.96 259.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல183.25 192.37

குறித�
வினல

குறித�
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 608.26

குவைத் டினொர் 755.13

ஓெொன் ரியொல் 595.66

கட�ொர் ரியொல் 62.81

சவூதி ரியொல் 61.12

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 62.43

நாணய
மாற்று

25 மு�ல் 27 வனர

சுபஹ்  - 04.57
லுஹர்  - 12.18
அஸர்  - 03.28
மஃரிப்  - 06.21
இஷா  - 07.31

=�ாய்த திரு அனவயானது திருவ-
ருட்சா�னங்கனள ஏற்படுததி அ�ன் 
மூலம இனறைமக்களுக்கு நலமளிக்கும 
வாழனவ வழங்கநவ முன் நிறகின்றைது. 

இந்நினலயில் �வக்காலததில் ்பாவ-
சங்கீர்த�னம என்றை அருட்சா�னதன� 
த்பறறுக்தகாள்வது எமது �னலயாய 
கடனமயாகும. இனறை இநயசுவின் 
அளவறறை இரக்கததிறகாக உங்கள் இ�-
யதன� கிழிதது தகாள்வ�ாலும எம 
்பாவங்கனள அறிக்னகயிட்டு; நினறை-
வானத�ாரு ்பாவமன்னிப்பின் மூலம, 
நான் ஒரு ்பாவி என எமனம ஏறறுக்-
தகாள்வ�ன் வழியாக நாம அனனவரும 
புது வாழவு த்பறை முடியும. 

�வக்கால ்பக்தி முயறசிகளுக்கு முன் 
ஆயத� நிகழவாக ்பாவசங்கீர்த�னம 
த்பறறுக்தகாள்வது  அவசியமும  இன்-
றியனமயா�துமாகும. “்பணியுமாம 
என்றும த்பருனம சிறுனம அணியுமாம 
�ன்னன வியந்து” என்றை வான்  புகழ 
தகாணட வள்ளுவனின் குறைளுக்கு 
இணங்க  இன்னறைய இனறைவார்தன� 
்பகுதியானது இந� கருதன� முன் 
தமாழிந்து நிறகின்றைது. 

“�மனமத �ாநம உயர்ததுநவார் 
எவரும �ாழத�ப்த்பறுவர், �மனம 
�ாநம �ாழததுநவார் எவரும உயர்த�ப்-
த்பறுவர்”. எவரது ்பாவம மன்னிக்கப்்பட்-

டந�ா அவநர இனறையரசில் உயர்ந்�வர். 
ஏதனனில் மீட்்பனடய நாம தூய்னம-
யனடய நவணடும என்்பன� மறைந்து 
நமலும அகமகிழனவ கனளந்து ந்பாட்டி, 
த்பாறைானம, வஞசகம ந்பான்றை ்பல தீய 
எணணங்கனள கனளந்திருந்�ாலும 
இன்று வனரக்கும எம தவளிநவடங்கள் 
கனளயப்்படவில்னல. இது மறைந்தும மறை-
வாமலும எம சமூகததின் �ாக்கத�ால் 
தினந்ந�ாறும எம வாழவில் அரங்நக-
றிக் தகாணநட இருக்கின்றைது. 

எனினும கிறிஸ�வ வாழவில் நாம 
எப்த்பாழுதும இனறைவனுக்கு நன்றி 
கூறு்பவர்களாகவும, எமது குறறைம 
குனறைகனள ஏறறு மனம வருந்து�ல் 
மூலம எம ்பாவங்கனள அறிக்னக-
யிடடு; தூய்னமயான உள்ளதன�ப் 
த்பறறு, இனறைவனுனடய இரக்கதன�ப் 
த்பறைநவ விருமபுகின்நறைாம. நாம நமமு-
னடய வாழவில் ்பல �டனவகளில் எமது 
அயலவர்க்கும, உறைவுகளுக்கும  நன்-
னமக்கு ்பதிலாக தீனமநய தசய்து வரு-
கின்நறைாம. இதன�னகய சூழநினலயில் 
மனம திருமபி மாறறைம காண நறதசய்தி-
யானது,  இத�வக்காலததில் தியாக வாழ-
வுக்கு எமனம அனழதது நிறகின்றைது. 

-

பாவசங்கீர்த்தனம்

அருட் சநகா.கி. றுந்பஷன்...

தவக்கால சிநதனைஉலக வங்கியிடமிருந்து
ஒரு பில்.டடொலர் கடன்

உல� வஙகியி்டம் இருந்து ஒரு 
பில்லியன் ்்டாலர் �்டன் உதவிமய 
இலஙம� ்பற்றுக்்�ாளளும் எனத் 
்தரிவிக்�ப்படுகி்றது.   

அதற்�மைய இலஙம�யின் கிரா-
ைப்பு்ற அபிவிருத்தி, புதுப்பிக்�த்-
தக்� வலுசக்தி ைற்றும் டிஜிட்டல் 

ையைாக்�ல் திட்டங�ளுக்கு உல� 
வஙகியி்டம் இந்த �்டன் உதவிமய 
இலஙம� ோடுவதா�த் ்தரிவிக்�ப்-
படுகி்றது.   

அத்து்டன் ஏற்�னதவ பல திட்ட 
முன்்ைாழிவு�ள சைர்ப்பிக்�ப்பட-
டுள்ளதா�வும் தைலும் பல திட்டங-

�ள தயாராகி வருவதா�வும் கூ்றப்ப-
டுகி்றது. அதததேரம், நிதி அமைச்சர் 
பசில் ராஜபக்ஷ அடுத்த ைாதம் அ்ை-
ரிக்�ாவில் உல� வஙகி ைற்றும் சர்வ-
ததச ோணய நிதியத்தின் பிரதிநிதி-
�ம்ள சந்திக்�வுள்ளதா�வும் த�வல் 
்வளியாகியுள்ளது.   

12 நொடகள் தரித்து நின்்ற  
கப்பலுக்கு 42 மில். டடொலர்
்�ாழும்பு தும்றமு�த்தில் �்டந்த 

12 ோட�்ளா� ேஙகூரமிடடிருந்த 
டீசல் ைற்றும் விைான எரி்பா -
ருள எடுத்து வந்த �ப்பலுக்கு 42 
மில்லியன் அ்ைரிக்� ்்டாலர்�ள 
்சலுத்தப்படடுள்ளதா� வலுசக்தி 
அமைச்சின் ்சயலா்ளர் த�.டி.ஆர் 

ஒல்�ா ்தரிவித்துள்ளார். இதன் -
படி, 20,000 ்ைடரிக் ்தான் டீசல் 
ைற்றும் 20,000 ்ைடரிக் ்தான் 
விைான எரி்பாரும்ள இ்றக்கும் 
பணி�ள ஆரம்பிக்�ப்ப்டவுள்ளன.   

எனினும், �ப்பலுக்�ான தாைதக் 
�ட்டணம் இதுவமர �ணக்கி்டப் -

ப்டவில்மல.  தைலும், இந்திய 
�்டனுதவியு்டன் 35,000 ்ைடரிக் 
்தான் ்படதராமல தாஙகிய 
ைற்று்ைாரு �ப்பல் ோடம்ட 
வந்தம்டந்துள்ளதா� வலுசக்தி 
அமைச்சின் ்சயலா்ளர் தைலும் 
்தரிவித்துள்ளார்.   

இலங்கை எதிர்பார்ப்தபாகை தகைவல்

வலுசக்தி அ்ைச்சினபால் சசலுதத்ப்ட்டது

ஜனொதி்பதியுடனொன சந்திபபில் 
4 விடயங்களில் இணக்கப்பொடு  

TNA சதரிவி்பபு

மத்திய வங்கி ஆளுநர் ்�ொப் குழுவில்  
�லந்துக�ொள்ொதனமக்கு வருத்தம்  

 ோடடின் தற்தபாமதய ்பாரு்ளா -
தார நிமல ்தா்டர்பில் ஆராய்வதற்-
�ா� அரசாங� நிதி பற்றிய குழுவுக்கு 
அமழக்�ப்படடிருந்த ைத்திய வஙகி 
ஆளுேர், ைத்திய வஙகி உயரதி�ா-
ரி�ள ைற்றும் ோணயச் சமபயின் 
உறுப்பினர்�ள குழுக் கூட்டத்தில் 
�லந்து்�ாள்ளாமை ்தா்டர்பில் 
வருந்துவதா� அதன் தமலவர் பாரா -
ளுைன்்ற உறுப்பினர் அனுர பிரியதர் -
ஷன யாப்பா ்தரிவித்தார். அரசாங� 
நிதி பற்றிய குழு பாராளுைன்்றக் 
�ட்ட்டத் ்தாகுதியில் தேற்று முன்தி-
னம் (24) கூடிய தபாதத அவர் இவ் -
வி்டயத்மத குறிப்பிட்டார்.   

அதற்�மைய, ைத்திய வஙகி 
ஆளுேர் அஜித் நிவாட �ப்ரால் உள -
ளிட்ட ைத்திய வஙகி உயரதி�ாரி�ள 
ைற்றும் ைத்திய வஙகியின் ோணயச் 
சமபயின் ஏமனய அதி�ாரி�்ளான 
திம்றதசரி ைற்றும் நிதி அமைச்சின் 
்சயலா்ளர் எஸ். ஆர். ஆடடி�ல, 
ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி சஞசீவ 
ஜயவர்தன, �லாநிதி ராணி ஜயைஹ 

ைற்றும் சைந்த குைாரசிங� ஆகிதயார் 
இவ்வாறு அரசாங� நிதி பற்றிய குழு -
வுக்கு அமழக்�ப்படடிருந்தனர்.   

ைத்திய வஙகியின் ோணயச் 
சமபயின் உறுப்பினர் திம்றதசரி 
ைற்றும் நிதி அமைச்சின் ்சயலா-
்ளர் எஸ்.ஆர். ஆடடி�லவுக்கு உல� 
வஙகியு்டன் �லந்துமரயா்டல் ஒன்று 
இருப்பதால் ஏமனய உறுப்பினர்�-
ளுக்கும் குழுவில் �லந்து்�ாள்ள 
முடியாது எனவும், அதற்�ா� 
பிறி்தாரு தினத்மத வழஙகுைாறும் 
அறிவித்து ைத்திய வஙகியினால் அர-
சாங� நிதி பற்றிய குழுவுக்கு �டித-
்ைான்று அனுப்பி மவக்�ப்படடி-
ருந்தது.   

அரசாங� நிதி பற்றிய குழுவின் 
இந்தக் கூட்டம் �்டந்த திங�டகி-
ழமை (21) இ்டம்்ப்றவிருந்தது்டன் 
ைத்திய வஙகி அதி�ாரி�ளின் த�ாரிக்-
ம�க்கு அமைய கூட்டம் தேற்று 
முன்தினத்துக்கு ஒத்திமவக்�ப்படடி-
ருந்தது.   

 ைத்திய வஙகியின் இந்தச் 

தடாலர் தநருக்கடிநினலனய ்பயன்்படுததி

 தலாரன்ஸ் ்சல்வோய�ம்   

்வளிோடடு ம�யிருப்பு 
வீழ்ச்சிக்கு எதிர்க்�டசிதய 
�ாரண்ைன இராஜாங� 
அமைச்சர் �ஞசன விதஜ -
தசக்�ர பாராளுைன்்றத்தில் 
்தரிவித்தார்.   

2015 ஆம் ஆண்டு 8.2 
வீதைா� இருந்த ம�யி -
ருப்பு 2019இல் 7.6 வீதைா� கும்றவ-
ம்டந்ததற்கு ேல்லாடசி அரசாங�தை 

�ாரணம் என்றும் அவர் 
்தரிவித்தார்.   

அதததவம்ள தற்தபா-
மதய ்ேருக்�டி�ளுக்கு 
தீர்வு �ாண்பதற்கு அரசாங -
�ம் ே்டவடிக்ம� எடுத்து 
வருகின்்ற தபாதும் அரசாங -
�த்மதயும் ோடம்டயும் 
வீழ்ச்சியு்றச் ்சய்வதற்�ா� 
எதிர்க்�டசியினர் தைற் -

்�ாளளும் எந்த ே்டவடிக்ம�க்கும் 
ஒருதபாதும் இ்டைளிக்�ப் தபாவ-

தில்மல என அவர் சமபயில் ்தரி-
வித்தார்.   

பாராளுைன்்றத்தில் தேற்று முன் -
தினம் ேம்ட்பற்்ற ்பறுைதி தசர் 
வரி ்தா்டர்பான திருத்த சட்டமூலம் 
்தா்டர்பான விவாதத்தில் உமரயாற்-
றும் தபாதத அவர் இவ்வாறு ்தரி-
வித்தார்.   

அமைச்சர் சமபயில் ்தா்டர்ந்தும் 
உமரயாற்றும�யில்:   

ோடு ்ேருக்�டியான 
நிமலயில் உள்ள தபாது 

தவளிநாடுகளுடனான ஒப்்பந்�ங்கள்  

தலாரன்ஸ் ்சல்வோய�ம், 
ஷம்ஸ் பாஹிம்   

 சுதந்திரைம்டந்த �ாலம் 
முதல் ோடு பாரிய ்பாரு -
்ளாதார பிரச்சிமன�ளுக்கு 
மு � ம் ் � ா டு த் தி ரு க் கின் -
்றது. ஆனாலும் ோடடின் 
இன்ம்றய மி� தைாசைான சூழ்நி-
மலக்கு அரசாங�த்தின் பிமழயான 
தீர்ைானங�த்ள �ாரணம் என்பமத 

அரசாங�ம் ஏற்றுக்்�ாள்ள-
தவண்டும் என எதிர்க்�டசி 
எம்.பி �பீர் ஹாசிம் பாராளு-
ைன்்றத்தில் ்தரிவித்தார்.   

 பாராளுைன்்றத்தில் தேற்று 
முன்தினம் ேம்ட்பற்்ற தசர் -
்பறுைதி வரி (திருத்தச்)
சட்டமூலம் மீதான விவாதத்-

தில் உமரயாற்றும�யிதலதய அவர் 
இவ்வாறு ்தரிவித்தார்.   

 சமபயில் ்தா்டர்ந்தும் 

அரசொங்கத்்த வீழ்த்துவதற்கு
எதிர்க்கடசி கடும் பிரயத்தனம்

இரபாஜபாஙகை அ்ைச்சர கைஞசன விஜஜஜசக்கைர   

பிரிட்டன் எலிசத்பத மகாராணியின் பிறைந்�நாள் தகாணடாட்டம தசன்னனயிலுள்ள 
பிரிட்டன் துனண தூ�ரகததில் பிரிட்டன் துனண உயர்ஸ�ானிகர் ஆலிவர் ்பால்்ஹட்தசட் 
மறறும திருமதி ்பால்்ஹாட்தசட் ஆகிநயாருடன் தகாணடாடப்்பட்டது. இந்� நிகழவில் தசன்-
னனயிலுள்ள இலங்னக துனண உயர் ஸ�ானிகர் டாக்டர். டி. தவங்கநடஷவரனும கலந்-
துதகாணடார். 

ம்லயகத்தின் மொமனிதர் எம்.எஸ். டசல்லசொமி;
அவரர டகொழும்பில் எனக்கு முன்ரனொடி  
ைம்றந்த எம்.எஸ். 

்சல்லசாமி ஒரு ைமலய� 
ைாைனிதர். ்�ாழும்பில் 
எனக்கு முன்தனாடி.  ஒரு 
“லீ்டர்” எப்படி இருக்� 
தவண்டும் என்பமத 
என்மன தபான்்றவர்� -
ளுக்கு அவரின் அடுத்த 
தமலமும்றக்கு அவர் 
எடுத்து �ாடடினார். 
அமததய ோனும் இன்று ்சய்-
கித்றன் என தமிழ் முற்தபாக்கு 

கூட்டணி தமலவர் ைதனா 
�தணசன் கூறியுள்ளார்.  

ைம்றந்த எம்.எஸ். 
்சல்லசாமி ்தா்டர்பான 
அனுதாப பிதரரமண மீது 
உமர நி�ழ்த்திய ைதனா 
�தணசன் தைலும் கூறிய-
தாவது,   

எம்.எஸ். ்சல்லசாமி -
யின் வாழ்ம�, பல பா்டங-

�ம்ள எைக்கு �ற்று ்�ாடுக்கி்றது.  
 �டசி�ளில் ஏற்படும் உட�டசி 

பூசல்�ள சில தவம்ள�ளில் எப்படி 
சமூ�த்மததய பாதிக்கும் என்பதும், 
சமூ�த்துக்கு பயன்ப்ட கூடிய தம�-
மையானவர்�ள எப்படி ஒதுக்�ப்-
படுகி்றார்�ள  என்பதுக்கும் எம்.
எஸ். ்சல்லசாமியின் வாழ்ம� பல 
பா்டங�ம்ள எைக்கு �ற்று ்�ாடுக்கி-
்றது.  

  பல இனங�ள வாழும் ோடடில் 
ஒரு இனம், தனது இனத்மத பிரதி-
நிதித்துவம் ்சய்ய வாக்குரி-
மைமய சரியா� 

தமுகூ த்லவர ைஜனபா கைஜேசன் எம்பி  

அரசொங்கம் ்பொரொளுமன்்றத்திற்கு   
டவளிப்படுத்துவது அவசியம்

எதிரக்கைடசி எம்.பி கைபீர ஹபாசிம்  
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துபாயில் நமைபபறும் EXPO 2020 
நிகழ்வில் நிறுவபபட்டுள்ள ஸ்ரீ 
லஙகன் பபவிலியனால் மாபபரும் 

100 மில்லியன் அபமரிக்க பைாலர்கள 
பபறுமதி வாய்ந்த மாணிக்கக்கறகள காட்சிப-
படுத்தபபட்டிரு்ந்ததுைன், அம்தப பார்மவயி-
டுவ்தறகு பபரும்ளவான விரு்நதினர்கள இப-
பகுதிக்கு விஜயம் பசயதிரு்ந்தனர்.

‘Day of Sapphires’ எனத ்தமலபபிைப-
பட்டிரு்ந்த இ்ந்த நிகழ்வில் இலஙமகயின் 
மாணிக்கக்கறகள மறறும் ஆபரணஙகள 
்தயாரிபபு முமைகள பறறிய வி்ளக்கஙக-
ம்ளப பபறறுக் பகாடுபப்தறகாக லணைன் 
மறறும் பஜனிவாவில் Sotheby’s மறறும் 
Christie’s இல் அனுபவஙகம்ளக் பகாண-
டுள்ள புகழ்பபறை ஆபரணஙகள நிபுணரான 
பெபலன் மமால்்ஸமவர்த பஙமகறறிரு்ந-
்தார். அவர் விரு்நதினர்களுக்கு வி்ளக்கம-
ளிக்மகயில், இலஙமகயின் மாணிக்கக்கற-
கள, வர்த்தகம், அகழ்வு முமைகள, பவட்ைல், 
தீட்ைல் மறறும் ஒட்டுபமாத்த ஆபரணஙகள 
்தயாரிபபு பசயன்முமை பறறி குறிபபிட்டி-
ரு்ந்தார்.

மாணிக்கக்கல் மறறும் ஆபரணஙகள சம்-
மம்ளனததினால் ஏறபாடு பசய-
யபபட்டிரு்ந்த இ்ந்த நிகழ்வினூ-
ைாக, சர்வம்தச விறபமனகம்ள 
மமம்படுததுவ்தறகான வாயபபு 
ஏறபடுத்தபபட்டிரு்ந்தது. ‘Ceylon 
Sapphire’ (நீல மாணிக்கம்), 
மாணிக்கக்கறகள மறறும் ஆப-

ரணஙகள பிரிவில் இலஙமக பகாணடுள்ள 
உயர் ்தரம் வாய்ந்த மாணிக்கக்கறகள 
(பமன்சிவபபு, மஞசள, ்தஙகம் மறறும் நட்-
சததிர மாணிக்கக்கறகள) மபான்ைவறமைப 
பபறுவ்தறகான முக்கியமான மூலமாக அது 
அமம்நதிருக்கிைது. 

Sapphire Sri Lanka திட்ைததின் ்தவிசா்ள-
ரும், ஊக்குவிபபுகள மறறும் வர்த்தக ச்நம்த-
கள உப்தமலவருமான அல்்தாவ் இக்பால் 
கருததுத ப்தரிவிக்மகயில், “கை்ந்த காலஙக-
ளில் வர்த்தக மகமாைலுக்கு உட்பட்ை மிகவும் 
ப மழமமயான பணைஙகளில் நாட்டின் 
பபறுமதி வாய்ந்த மாணிக்கக்கறகள மறறும் 
அலஙகரிக்கபபட்ை ஆபரணஙகளும் அைங-
கி யுள்ளன. நீல மாணிக்கக்கறகளுக்காக 

மிகவும் புகழ்பபறறுள்ளது-
ைன், இ்ந்த மதிபபுமிக்க கறகள 
உலகின் புகழ்பபறை சில ஆபர-
ணஙகளில் உள்ளைக்கபபட்டுள-
்ளதுைன், உலகின் அருஙகாட்சி-
யஙகளிலும் மபணபபடுகின்ைன. 
இலஙமகயின் நீலமாணிக்கக்-
கறகளுக்கு சர்வம்தச மட்ைததில் 
கிமைக்க மவணடிய முன்னுரிமம 
அஙகிகாரதம்த பபறறுக் பகாடுக்-
கும் பயணதம்த நாம் ஆரம்பித-
துளம்ளாம். அ்தனூைாக எமது மாணிக்கக்-
கறகளுக்கு நன்மதிபமப ம்தாறறுவிதது, 
அ்தனூைாக நாட்டின் பபாரு்ளா்தாரததுக்கு 
அவசியமாக அமம்நதுள்ள அ்நநியச் பசலா-

வணிமய திரட்டிக் பகாளவ்தறகு எதிர்பார்க்-
கின்மைாம்” என்ைார்.

உலகின் சிை்ந்த ஐ்நது மாணிக்கக்கற-
கள வ்ளதம்தக் பகாணடுள்ள நாடுகளில் 

இலஙமக ஒன்ைாகும்.
இலஙமகயின் நீல மாணிக்-

கக்கல் வர்த்தக நாமதம்த 
முன்மன பகாணடு பசல்வ-
்தறகு மாணிக்கக்கல் மறறும் 
ஆபரணஙகள சம்மம்ளனம் 
்தன்மன அர்பபணிததுள்ளது. 
இ்ந்தத திட்ைததின் அஙகமாக, 
Expo 2020 துபாய மபான்ை 

பவறறிகரமாக அமம்நதிருக்கும் 
சர்வம்தச நிகழ்வுகளில் ப்தாைர்்நதும் 
பஙமகறப்தறகு சம்மம்ளனம் திட்ை-
மிட்டுள்ளது. மமலும், முன்மனார்-
கள மபணி வ்ந்த கீர்ததி நாமதம்த 
்தக்க மவதது, ஆபரணஙகள 
அலஙகாரததில் ்தமது திைமமகம்ள 
பவளிபபடுததும் இ்ளம் வடிவமமப-
பா்ளர்கள ப்தாைர்்நதும் கணகாணிக்-
கபபட்டு, அவர்கம்ள நாட்டினுள 
மபணுவ்தறகு அவசியமான ஊக்கு-
விபபு நைவடிக்மககளும் முன்பன-
டுக்கபபடும்.

த்தமிழ் வித்தகரும், 
உலகின் மு்தல் ்தமிழ்ப 
மபராசிரியருமான சுவாமி 

விபுலாந்ந்தர் (மார்ச் 27, 1892_ 
-ஜூமல 19, 1947) கிழக்கின் காமர-
தீவில் பிை்ந்தார். சுவாமியின் ்தாயார் 
பபயர் கணணம்மம. ்த்நம்தயார் 
சாமித்தம்பி. அவருக்கு இயறபபய-
ராக ்தம்பிபபிளம்ள என்ை நாமதம்த 
சூட்டினர். எனினும் பின்னர் மயில்வா-
கனன் என்று நாமம் இட்ைனர்.

ஆரம்பக் கல்விமய கல்முமன 
பம்தடி்ஸ்த ஆஙகிலப பாைசாமலயி-
லும் மட்ைக்க்ளபபு புனி்த மமக்கல் 
கல்லூரியிலும் கறைார். மகம்பி-
ரிட்ஜ் சீனியர் மசா்தமனயில் சித-
தியமை்ந்த பின்னர் அவர் புனி்த 
மமக்கல் கல்லூரியில் ஆசிரியரா-
கச் சிலகாலம் பணி புரி்நது, அ்தன் 
பின்னர் பகாழும்பில் உள்ள ஆசிரி-
யர் பயிறசிக் கல்லூரியில் மசர்்ந்தார். 
அஙகு விரிவுமரயா்ளராயிரு்ந்த 
ப்தன்மகாமவ க்நம்தயா பிளம்ள-
யிைம் பணமையத ்தமிழ் இலக்கியத-
ம்தக் கறைார்.  

ஆசிரியர் பயிறசிக் கலாசாமல-
யின் 1912ஆம் ஆணடு பயிறைப-
பட்ை ஆசிரியர் என்ை சான்றி்தழு-
ைன் மீணடும் மட்ைக்க்ளபபு புனி்த மமக்கல் 
கல்லூரியில் ஆசிரியராக இரணடு ஆண-
டுகள பணிபுரி்ந்தார். 1915ஆம் ஆணடு 
பகாழும்பு அரசினர் ப்தாழில்நுட்பக்கல்-
லூரியில் மசர்்நது விஞ்ானம் பயின்று 
1916இல் அறிவியலில் டிபம்ளாமா பட்-
ைதம்தயும் பபறைார். அததுைன் மதுமரத 
்தமிழ்ச் சஙகம் நைததிய ம்தர்வில் ம்தான்றி 
பணடி்தர் பட்ைதம்தயும் பபறைார். இலஙமக-
யிலிரு்நது இபபட்ைதம்த மு்தன்மு்தல் பபறை-
வர் சுவாமி விபுலாந்ந்தமர.  

பகாழும்பு அரசினர் ப்தாழிநுட்பக் கல்-
லூரியில் இரசாயன உ்தவி விரிவுமரயா்ள-
ராக பணியாறறினார். மயில்வாகனனாரின் 
விரிவுமரகள மாணவர் மததியில் பபரும் 
சிைபமபத ம்தடிக் பகாடுத்தன. அ்தனால் 
1917ஆம் ஆணடு யாழ்பபாணம் சம்பத்த-
ரிசியார் கல்லூரிக்கு விஞ்ான ஆசிரியராக 
விரும்பி அமழத்தனர். அ்தமன பபருவிருப-

புைன் ஏறறுக் பகாணைார். அததுைன் 1920 
ஆம் ஆணடு லணைன் பல்கமலக்கழகம் 
நைததிய பீ.எல்.சி ம்தர்வில் ம்தாறறி சிததிய-
மை்ந்தார்.  

அ்தன் பின்னர் மானிபபாய இ்நதுக் கல்லூ-
ரியின் அதிபர் ப்தவிமய ஏறறுக்பகாணைார். 
திருமகாணமமல மகாமண்ஸவரா இ்நதுக் 
கல்லூரியில் 1925 ஆம் ஆணடிலிரு்நது 
முகாமமயா்ளராகக் கைமமயாறறிய சுவாமி 
விபுலாந்ந்தர், 1928 இல் அதிபர் ப்தவிமய-
யும் ஏறறுக் பகாணைார். ்தமிழ் பமாழியின் 
வ்ளர்ச்சிக்காக 'யாழ்பபாணம் ஆரிய திராவிை 
பாஷா அபிவிருததிச் சஙகம்' என்ை கழ-
கதம்த அமமதது ்தமிமழ வ்ளர்க்கலானார். 
இ்ந்தச் சஙகததின் மூலம் பிரமவசப பணடி்தர் 

பாலபணடி்தர் பணடி்தர் என மூன்று 
ம்தர்வுகம்ள ஏறபடுததினார். மயில்-
வாகனனாரின் இ்ந்த முயறசி எத்த-
மனமயா பணடி்தமணிகம்ள நாட்-
டிறகு அளிததுள்ளது.  

ஆசிரியப ப்தவிமயத துை்நது 
1922 ஆம் ஆணடில் இராமகி-
ருஷண மிஷனில் இமண்நது பசன்-
மனக்குப புைபபட்ைார் மயில்வாக-
னன். பசன்மனயில் மயிலாபபூர் 
மைததில் சுவாமி சிவான்ந்தரினால் 
பிரமபா்த மசத்தன்ய பிரிவில் பிரமச்-
சரிய தீட்மசயும் ச்நநியாச தீட்மசயும் 
வழஙகபபட்ைன.  

இரணடு வருைஙகள அஙகு 
பயின்ை அவர்இ இராமகிருஷண 
மிஷன் நைததிய 'ஸ்ரீராமகிருஷண 
விஜயம்' என்ை ்தமிழ்ச் சஞசிமகக்-
கும் 'மவ்தா்ந்தமகசரி' என்ை ஆஙகில 
சஞசிமகக்கும் ஆசிரியராகவிரு்நது 
பல அரிய கட்டுமரகம்ள எழுதினார். 
மதுமரத ்தமிழ்ச்சஙகம் நைததிய 
பணடி்த பரீட்மசயின் பரீட்சார்த்தக-
ராக நியமிக்கபபட்ைார்.  

்தமிழ்ச்சஙக பவளியீைான 'பச்ந்த-
மிழ்' எனும் சஞசிமகயில் இலக்கியக் 

கட்டுமரகம்ளத ப்தாைர்்நது எழுதி வ்ந்தார். 
மஷக்்ஸபியரின் நாைகஙகம்ள அடிபபமையா-
கக் பகாணடு அவர் பல திைனாயவுக் கட்டு-
மரகம்ள பவளியிட்டிருக்கிைார். இக்கட்டுமர-
கள 'ம்தஙக சூ்ளாமணி' என்ை ப்தாகுபபில் 
இைம்பபறறுள்ளன.  

1924ஆம் ஆணடு சிததிமர மா்தம் 
பபௌர்ணமி தினததில் சுவாமி சிவான்ந்தரால் 
சுவாமி விபுலாந்ந்தர் என்ை துைவைபபபயர் 
வழஙகபபட்ைது.அதுவமர பணடி்தர் மயில்-
வாகன் என்ைமழக்கபபட்ை அவர் சுவாமி 
விபுலாந்ந்தரானார். அ்தன் பின்னர் அவர் 
இலஙமக திரும்பி இராமகிருஷண மிஷன் 
மமறபகாளளும் கல்விப பணிகம்ள ஒருங-
கமமத்தார்.  

26.11.1925 அன்று சுவாமி விபுலா-
ன்ந்தர் அவர்களினால் அடிக்கல் நைபபட்ைது. 
15.04.1929 அன்று சமய அனுட்ைானபபடி 
சுவாமி விபுலான்ந்தர் பாைசாமலமய ஆரம்-
பித்தார். 

1931 ஆம் ஆணடு பல்கமலக்கழகத-
தின் மு்தல் ்தமிழ்ப மபராசிரியர் பணிமய 
ஏறறு பல்கமலக்கழக வரலாறறில் என்-
பைன்றும் நிமனதது மபாறைக்கூடிய ்தம் 
்தமிழ்த ப்தாணமைப பதிவு பசய்தார். 1934 
ஆம் ஆணடில் அணணாமமலப பல்கமலக் -
கழகத ்தமிழ்ததுமைத ்தமலவர் ப்தவியில் 
இரு்நதி விலகி இலஙமக திரும்பிய அடிக-
்ளார், இஙகு இராமகிருஷண மிஷன் மமற-
பகாணடு வ்ந்த கல்வி நைவடிக்மககளில் 
ஈடுபட்ைார். இராமகிருஷண மிஷன் இமயம-
மலப பகுதியில் உள்ள அல்மமாரா என்ை 
இைததில் மாயாவதி ஆசிரமததில் இரு்நது 
பவளியிடும் 'பிரபுத்த பார்தம்' என்ை சஞசி-
மகயின் ஆசிரியராக 1934 ஆம் ஆணடில் 
விபுலாந்ந்த அடிகள நியமிக்கபபட்ைார். 
அபமபாது்தான் இமசத ்தமிழ் பறறிய முழு-
மமயான ஆயவு பசயயப பபறறு அரிய 
நூலாகிய 'யாழ் நூல்' உருவாக்கம் பபறைது. 
1943 ஆம் ஆணடில் இலஙமகயில் பல்க-
மலக்கழகம் இயஙகத ப்தாைஙகியமபாது 
்தமிழ்த துமையின் மு்தலாவது மபராசிரிய -
ராக பலரின் மவணடுமகாளிறகிணஙக பணி -
புரிய இணஙகினார்.  

யாழ் நூல் அரஙமகறைததுக்கு பின்னர் 
பாதிக்கபபட்ை நிமலயில் நாடு திரும்பினார். 
பகாழும்பில் மருததுவ விடுதி ஒன்றில் ்தஙகி 
சிகிச்மச பபைலானார். 1947 ஆம் ஆணடு 
ஆடிததிஙகள 19ஆம் நாள சனிக்கிழமம 
இரவு (19.07.1947)சுவாமி விபுலாந்ந்தர் 
அமரததுவம் அமை்ந்தார்..  

 அவரது உைல் அவர் உருவாக்கிய மட்ைக்க-
்ளபபு சிவான்ந்த விததியாலயததின் முன்னா-
லுள்ள மரததின் கீழ் அமமக்கபபட்ை கல்ல-
மையில் அைக்கம் பசயயபபட்ைது. இலஙமக 
மக்களுக்கு இவர் ஆறறிய மசமவயிமனப 
பாராட்டி இலஙமக அரசு ம்தசிய வீரர் வரிமச-
யில் ஒருவராக இவமரச் மசர்ததுள்ளது.
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உலக நாடுகளின் பபாரு்ளா்தாரம் இன்னும் 
வீழ்ச்சி நிமலயில்்தான் உள்ளது. பகாவிட் 
பபரு்நப்தாறறு ஏறபடுததிய ்தாக்கததி -

லிரு்நது எ்ந்தபவாரு நாடுமம இன்னும் மீணபைழ-
வில்மல. இ்ந்தப பாதிபபுக்கு அமனதது நாடுகளுமம 
முகம் பகாடுததுள்ளன. இலஙமகயும் இ்தறகு விதிவி -
லக்கு அல்ல. பகாவிட் ப்தாறறு ்தறமபாது பபரும்ளவு 
்தணி்நதுள்ள மபாதிலும், பபாரு்ளா்தாரப பாதிபபில் 
இரு்நது மீளவது்தான் சிரமமான காரியமாக உள்ளது.  

பபாரு்ளா்தார வீழ்ச்சியில் இரு்நது மீளவப்தன்பது 
இலகுவான காரியமல்ல. அ்தறகு சரியான திட்ைமிைல்-
கள அவசியம். அததிட்ைஙகம்ள குறுகிய காலததுக்குள 
நிமைமவறறி முடிபபது சாததியமல்ல. அதில் பவறறி 
காணப்தறகு நீணை காலம் ம்தமவ. பபாரு்ளா்தார 
மீட்சியானது அரசாஙகததினால் மாததிரமம சாததிய-
மானப்தன்று எணணுவது ்தவறு. அரசுைன் ்தனியார்து -
மையும் சமா்ந்தரமாக முயறசித்தால் மாததிரமம பபாரு-
்ளா்தார மீட்சியில் பவறறி இலக்மக அமைய முடியும்.  

ஆனால் பகாவிட் ப்தாறறினால் நாடு வருைக்கணக்-
கில் அவ்வபமபாது முைஙகிக் கிை்ந்த்தன் காரணமாக 
்தனியார்துமையினரின் பசயறபாடுகளும் வீழ்ச்சிய-
மை்நது கிைக்கின்ைன. நாட்டின் ்தனியார்துமை ்தறமபா-
து்தான் படிபபடியாக முன்மனறைம் கணடு வருகின்ைது. 
்தனியார்துமை மவகமாக வ்ளர்வப்தன்பது இலகுவான 
விையமல்ல. அ்தறகும் சில காலம் ம்தமவ. இ்ந்த 
நிமலயில் நாம் பவளிநாட்டு மு்தலீடுகள ப்தாைர்பாக 
கவனம் பசலுததுவது அவசியமாகின்ைது. அ்தன் மு்தற-
படியாக பவளிநாடுகளில் உள்ள பாரிய நிறுவனஙகள 
மறறும் பசல்வ்ந்தர்கள இலஙமகயில் மு்தலீடு பசய -
வ்தறகான வாயபபுவசதிகம்ள ஏறபடுததிக் பகாடுபபது 
அவசியமாகின்ைது.  

இவ்விைததில் புலம்பபயர் ்தமிழர்களின் மு்தலீடு 
ப்தாைர்பாக சி்நதிக்க மவணடியது அவசியமாகின்ைது. 
புலம்பபயர் ்தமிழர்கள இலஙமகயில் மு்தலீடு பசயய 
முன்வர மவணடுபமன்ை மயாசமனயானது எமது 
அரசியல்வாதிக்ளால் காலததுக்குக் காலம் முன்மவக்-
கபபட்டு வருகின்ைது. இ்ந்த மயாசமனயானது ்தமிழ் 
அரசியல் ்தரபபினால் மாததிரமன்றி, பபரும்பான்மம 
அரசியல்வாதிக்ளாலும் அவ்வபமபாது முன்மவக்கப-
பட்டு வருகின்ைது.  

புலம்பபயர் ்தமிழர்கள மததியிலுள்ள வர்த்தகர்கள 
வைக்கு, கிழக்கில் மு்தலீடு பசயவ்தறகான வசதிவாயப -
புகம்ள ஏறபடுததுமாறு ்தமிழ் அரசியல்வாதிகள மகாரி 
வருகின்ைனர். அக்மகாரிக்மகக்கு கை்ந்த கால அர-
சாஙகஙகள சம்ம்தம் ப்தரிவிததும் உள்ளன. ஆனால் 
அக்மகாரிக்மகயும், அ்தறகான சம்ம்தமும் அ்தன் 
பின்னர் கவனிக்கபபைாமமலமய மபாய விடுகின்ைன. 
கை்ந்தகால அரசுகள அ்தறகான நைவடிக்மககம்ள இ்த-
யசுததியுைன் மமறபகாணடிரு்ந்தால், புலம்பபயர் ்தமி-
ழர்களின் மு்தலீடுகளும் இதுகாலவமர ஆரம்பிக்கபபட்-
டிருக்கும் சாததியமுணடு. கை்ந்தகால அரசாஙகஙகள 
இவ்விையததில் கரிசமன பசலுத்தவில்மல என்பம்த 
உணமமயாகும்.  

புலம்பபயர் ்தமிழர்கள இலஙமகயில் ப்தாழில் 
மு்தலீடு பசயய மவணடுபமன்ை கருததுகள ்தறமபாது 
மீணடும் மும்ளவிைத ப்தாைஙகியுள்ளன. வைமாகாண 
ஆளுநர் ஜீவன் தியாகராஜா இது ப்தாைர்பாக ஓரிரு 
தினஙகளுக்கு முன்னர் கருதப்தான்மை பவளியிட்டுள-
்ளார். இலஙமகயில் மு்தலீடு பசயவ்தறகு புலம்பபயர் 
்தமிழர்கள முன்வரும் பட்சததில், அ்தறகான சா்தக-
மான முயறசிகளில் ஈடுபை முடியுபமன வைமாகாண 
ஆளுநர் கூறியிருக்கின்ைார். இக்கருதது வரமவறகத-
்தக்க்தாகும்.  

புலம்பபயர் ்தமிழர்களில் பிரிவிமனவா்த சி்ந்தமன 
பகாணை மிகச்பசாறபமான எணணிக்மகயினமர 
இலஙமக மீது இன்னமும் வன்மம் பகாணடிருக்கின்-
ைனர். புலம்பபயர் ்தமிழர்களில் பபரும்பாலாமனார் 
்தமது ்தாயநாைான இலஙமக மீது அபிமானதம்தமய 
பகாணடுள்ளனர். ்தமது ்தாயகபூமியில் அமமதியும், 
இனநல்லிணக்கமும் மீணடும் கட்டிபயழுபபபபை 
மவணடுபமன்ை ஏக்கததிமலமய அவர்கள உள்ளனர். 
ஆனாலும் மிகச்சிறு எணணிக்மகயினமரா இன்னமும் 
குழபபகரமான சி்ந்தமனகளிமலமய வாழ்கின்ைனர்.  

பதின்மூன்று வருைஙகளுக்கு முன்னர் ம்தாறகடிக்கப-
பட்ை புலிகள இயக்கததின் பபயமரச் பசால்லி இலங-
மகயில் இனநல்லிணக்கதம்த சீர்குமலக்கும் பசயற-
பாடுகளிமலமய அத்தமகமயார் ஈடுபட்டு வருகின்ைனர். 
இலஙமகயில் ்தமிழ், சிஙக்ள இனஙகளுக்கிமையில் 
ஐக்கியம் வலுவமைவ்தறகு இவர்கம்ள இன்னும் 
்தமையாக இரு்நது வருகின்ைனர். இவ்வாைான குழபப-
கரமான நிகழ்ச்சித திட்ைததின்படி பசயறபட்டு வருகின்ை 
சிறுபிரிவினமர மாததிரம் அடிபபமையாக மவததுக் 
பகாணடு ஒட்டுபமாத்த புலம்பபயர் ்தமிழர்கம்ளயும் 
மதிபபிடுவ்தறகு எவரும் முறபடுவது ்தவைாகும்.  

இலஙமகயில் ப்தாழில் மு்தலீடுகம்ள மமறபகாளவ-
்தறகு மமறகுநாடுகளில் வாழ்கின்ை புலம்பபயர் ்தமிழர்-
கள பலர் ஆர்வம் பகாணடிருபப்தாக ்தகவல்கள பவளி -
வருகின்ைன. அஙகு வாழ்கின்ை புலம்பபயர் ்தமிழர்கள 
எமது ம்தசதது மக்கள என்பம்த நாம் மை்ந்த விைலா -
காது. ்தாயநாடு மீ்தான பறறும், பாசமும், ஏக்கமும் 
அவர்களுக்கு உணபைன்பதும் உணமம. அவர்கள 
இலஙமகயில் மு்தலீடுகம்ள பபரும்ளவில் ஆரம்பிப-
பார்க்ளானால் எமது நாட்டில் பலருக்கு ப்தாழில்வாயப-
பும் கிமைபப்தறகு வாயபபுணடு. அதுமாததிரமன்றி 
எமது நாட்டின் பபாரு்ளா்தாரமும் அபிவிருததியமைவ-
்தறகு வாயபபு ஏறபடும்.  

ஆகமவ புலம்பபயர் ்தமிழர்களின் மு்தலீடு ப்தாைர் -
பாக நாம் இனிமமலாவது அதிக கவனம் பசலுததுவது 
அவசியமாகும். நாட்டின் பபாரு்ளா்தார முன்மனறைம் 
கருதியும், எமது ம்தசததின் நலன் கருதியும் இவ்விையம் 
ப்தாைர்பாக சம்ப்ந்தபபட்மைார் கவனம் பசலுததுவது 
முக்கியம்.

35, டி. ஆர். விஜயவர்்தன மாவதம்த, பகாழும்பு- - 10

்தபால் பபட்டி இலக்கம் : 834
ப்தாமலமபசி இலக்கம் : 2429429, 2429272, 2429279

பபக்்ஸ : 2429270, 2429329, வி்ளம்பர முகாமமயா்ளர் : 2429321

குறள் தரும் சிநதனை

ஹிஜ்ரி வருைம் 1443 ஷஃபான் பிமை 22
பிலவ வருைம்  பஙகுனி மா்தம் 12ம் நாள        சனிக்கிழமம

வி.ரி.சகாம்தவராஜா...?
(காரைதீவு குறூப் நிருபர்)

130ஆவது பிறந்ததினம் நாளை

புலம்பயர் தமிழர் முதலீடுகள் மீது  
கரிசரை ்சலுத்துவதன் அவசியம

ஒருவர்க்குக் கண் இருந்தும்கூட அந்்தக்
கண்ணுக்குரிய அன்பும் இரக்கமும் இல்லாவிடடலால
அவர் மரத்துக்கு ஒப்லானவரர ஆவலார்.

மணமணா டிமய்ந்த மரத்தமனயர் கணமணா
டிமய்நதுகண மணாைா ்தவர்

உலகின் முதல் தமிழ்ப் பேராசிரியராக திகழ்்நத
முததமிழ் விததகர் விபுலாந்நத அடிகளார்

Expo 2020 துோய் நிகழ்வில் 
இலங்க மாணிககககல்

நளினியின் விடுத்ல மனு்ை விசார்ைககு  
ேட்டியலிடுமாறு உயர்நீதிமன்்றம் உததரவு
ஆளுநர் ஒபபு்தலுக்குக் காததிருக்-

காமல் அமமச்சரமவ முடிவின் 
அடிபபமையில் ்தன்மன 

விடு்தமல பசயயக் மகாரி ராஜீவ் பகாமல 
வழக்கு ஆயுளமகதி நளினி ்தாக்கல் பசய்த 
மனுமவ எணணிட்டு விசாரமணக்கு பட்டிய-
லிடும்படி பதிவுததுமைக்கு பசன்மன உயர் 
நீதிமன்ைம் உத்தரவிட்டுள்ளது.  

ராஜீவ் பகாமல வழக்கு ப்தாைர்பாக நளினி, 
முருகன், சா்ந்தன், மபரறிவா்ளன், ராபர்ட் 
பய்ஸ, ரவிச்ச்நதிரன், பஜயக்குமார் ஆகிய ஏழு 
மபர் ஆயுள ்தணைமன மகதிக்ளாக உள்ளனர்.  

இவர்கள 7 மபமரயும் விடு்தமல 
பசயவது ப்தாைர்பாக கை்ந்த அ.தி.மு.க 
ஆட்சியின் அமமச்சரமவயில் தீர்மானம் 
நிமைமவறைபபட்ைது. இ்ந்த தீர்மானம் ஆளு-
நருக்கு அனுபபபபட்ைது. இ்ந்தத தீர்மானத-
தின் மீது ஆளுநர் முடிபவடுக்கவில்மல. 
இ்நநிமலயில் ஆளுநரின் ஒபபு்தலுக்காக 

காததிருக்காமல் ்தன்மன முன்கூட்டிமய 
விடு்தமல பசயய மவணடும் எனக் மகாரி 
நளினி சார்பில் பசன்மன உயர் நீதிமன்ைத-
தில் மனுத்தாக்கல் பசயயபபட்டு இரு்ந்தது. 
இம்தமபால ஆயுள ்தணைமன அனுபவிக்-
கும் ரவிச்ச்நதிரனும் முன்கூட்டிமய விடு்தமல 
பசயயக் மகாரி வழக்கு ப்தாைர்்நதிரு்ந்தார்.  

இ்ந்த வழக்குகள ்தமலமம நீதிபதி முனீஷ-
வர் நாத பாணைாரி, நீதிபதி பர்த சக்ரவர்ததி 
அைஙகிய அமர்வில் விசாரமணக்கு வ்ந்தது. 
அபமபாது, நளினி ்தரபபில் ஆஜரான வழக்-
கறி்ர் ரா்தாகிருஷணன், இ்நதிய அரசியல் 
சாசனம் 161வது பிரிவின் கீழ் தீர்மானம் 
நிமைமவறறி ஆளுநருக்கு அனுபப அமமச்-
சரமவக்கு அதிகாரம் உள்ளது.  

மமலும் அமமச்சரமவ பரி்நதுமர 
ஆளுநமர கட்டுபபடுததும் எனவும், அ்ந்த 
பரி்நதுமர மீது 42 மா்தஙக்ளாக எ்ந்த 
முடிவும் எடுக்காமல் இருபப்தால் ்தனது 

்தனிபபட்ை சு்த்நதிரம் பாதிக்கபபட்டுள்ள்தாக 
கூறி ்தான் நளினி இ்ந்த வழக்மக ்தாக்கல் 
பசயதுள்ள்தாக வாதிட்ைார்.   

இ்ந்த வா்தஙகம்ள மகட்ை நீதிபதிகள, 
இதுவமர எணணிைபபைாமல் இரு்ந்த இ்ந்த 
மனுவுக்கு எணணிட்டு, விசாரமணக்கு பட்டி-
யலிை பதிவுததுமைக்கு உத்தரவிட்ைனர்.  

மமலும் முன்கூட்டிய விடு்தமல மகாரி 
இம்த வழக்கில் ஆயுள மகதியாக உள்ள ரவிச்-
ச்நதிரன் ்தரபபில், 3 ஆயிரததுக்கும் மமற-
பட்ை ஆயுள மகதிகள விடு்தமல பசயதுள-
்ளம்த மபால 30 ஆணடுகளுக்கும் மமலாக 
ஆயுள ்தணைமன அனுபவிக்கும் ்தன்மன 
விடு்தமல பசயய உத்தரவிை மவணடுபமன 
வாதிைபபட்ைது. ஆயுள மகதிகம்ள விடு்தமல 
பசயவது ப்தாைர்பான அரசாமணமய 
்தாக்கல் பசயய உத்தரவிட்ை நீதிபதிகள, ரவிச்-
ச்நதிரன் ப்தாைர்்ந்த வழக்மக அடுத்த வாரத-
திறகு ்தளளிமவத்தனர்.

மு

100 மில்லியன் அமெரிக்க ம�ாலர்
மெறுெதியான ொணிக்கக்கற்கள் ்காட்சிபெடுத்தல்
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யாழ்ப்ாணம் அரசாங்க அதி்ர் ்க. மக்கசன் 
சார்்ா்க பிரதம விருந்தினரா்கக் ்கலந்து க்காண்ட 
மருதலிங்கம் பிரதீ்ன் தமலமமயில் இ்டம்க்ற்ற 
இந்த தி்ற்பபு விழாவில் க்கா்ப்ாய் பிரகதச கசய-
லாளர் திருமதி எம்.சு்ாசினி , வலி வ்டக்கு பிரகதச 
சம்த் தமலவர் நிகராஸ் தியா்கராஜா, கிராம 

அலுவலர் எஸ். தயா்ரன், முன்னாள் 
்ாராளுமன்்ற உறு்பபினர் சுகரஷ் 
பிகரமச்சந்திரன், யாழ்ப்ாணம் ந்கர-
பிதா விசுவலிங்கம் மணிவணணன், 
முன்னாள் வ்டக்கு மா்காண விவசாய 
அமமச்சரும் கதசிய ்சுமம இயக்-
்கத்தின் தமலவருமான க்ான்னுத்-
துமர ஐங்கரகநசன், ்கன்டா உதயன் 
்த்திரிம்கயின் பிரதம ஆசிரியர் ஆர். 
என். கலாக்கந்திரலிங்கம், க்கா்ப்ாய் 

க்ாலிஸ் நிமலய்ப க்ாறு்ப்தி்காரி கவரக்கதர 
உட்்ட ்ல பிரமு்கர்்கள் ்கலந்து க்காண்டனர். 
இந்த தி்ற்பபுவிழாவில் கமான்றியல் ஏ.எம்.ஆர் 
வர்த்த்க நிறுவன நிமலயத்தின் அதி்ரும், உள்ள்க 
விமளயாடடு நிமலயம் அமமக்்க இரணடு க்காடி 
ரூ்ா வழஙகியவருமான முத்மதயா இராஜக்கா-
்ால் தனது துமணவியார் திருமதி ்ராசக்தி சகிதம் 
நா்டாமவ கவடடி உள்ள்க விமளயாடடு நிமல-
யத்மத தி்றந்து மவத்தார்.

கமற்டி  விமளயாடடு அரங்க தி்ற்பபு  விழாவில் 

்கல்வியங்காடு வாழ க்ாதுமக்்கள் 
உட்்ட AMR முத்மதயா இராஜக்கா்ால் 
குடும்்த்தினர், உ்றவினர்்கள், பிரமு்கர் 
என ்லர் கவளிநாடு்களில் இருந்தும் 
்கலந்து க்காண்டனர்.

யாழ மாவட்ட கமலதி்க அரசாங்க 
அதி்ர் மருதலிங்கம் பிரதீ்ன் உமரயாற-
றும் க்ாது இவவா்றான முக்கியமான 
கவமலத் திட்டங்களுக்கு க்ரும்்ாலும் 
அரசாங்கத்தின் உதவிமயகய எதிர்-
்ார்க்கும் ்கால்கட்டத்தில், தான் பி்றந்த 
ஊருக்கு க்காடிக்்கணக்்கான ரூ்ாகசல-
வில் இந்த உள்ள்க விமளயாடடு நிமல-

யத்மத அமமக்்க நிதி வழஙகிய முத்மதயா இராஜ-
க்கா்ால், அவரது துமணவியார் திருமதி ்ராசக்தி 
ஆகிகயார் க்ாறறுதறகு உதவியவர்்கள் என்்றார்.

்கன்டா உதயன் ்த்திரிம்கயின் பிரதம ஆசிரி-
யரும், ்கன்டாவில் இயஙகும் கராரன்கரா மனித 
கநயக்குரல் அமம்பபின் தமலவருமான ஆர். என். 
கலாக்கந்திரலிங்கம் தனது உமரயில் "்கன்டாவின் 
கமான்றியல் ந்கரில் வர்த்த்கத் தும்றயில் கவறறு 
இனத்மதச் சார்ந்த வர்த்த்கர்்களிலும் ்ார்க்்க கசல்-
வாக்கு்ப க்ற்றவரா்கத் தி்கழும் முத்மதயா இராஜக்கா-

்ால், அஙகு சமூ்க்ப ்ணி்களுக்கு மாத்திரம் அல்ல 
்கமல இலக்கிய முயறசி்களுக்கும் கதா்டர்ச்சியா்க 
ஆதரவு நல்கி வருகின்்ற ஒரு வர்த்த்க்ப க்ரும்கன். 
அவர் இன்று தான் பி்றந்த ஊமர ம்றந்து வி்டாமல் 
இஙகுள்ள இளம் விமளயாடடு வீரர்்கமள ஊக்கு-
விக்்க கவணடும் என்்ற ஒகர கநாக்கு்டன் உள்ள்க 
விமளயாடடு அரஙக்கான்ம்ற அமமத்துத் தந்துள்-
ளார். இந்த நற்ணியானது புலம்க்யர்ந்து வாழும் 
ஏமனய  எமது மக்்களின் ்கண்கமளயும் தி்றக்்க உத-
விடும் என்று நான் நம்புகின்க்றன்" என்்றார்.

ஏறபுமர வழஙகிய முத்மதயா இராஜக்கா்ால், 
இந்தத் திட்டத்திறகு உதவி கசய்ய கவணடும் என்று 
்கல்வியங்காடு ஞான்ாஸ்்ககராதய சங்கத்தினர் 
தன்னி்டம் க்காரிக்ம்க முன்மவத்த க்ாது, தான் 
அவர்்களி்டம் எவவளவு ்காலத்தில் உள்ள விமள-
யாடடு நிமலயத்தின் ்கட்ட்டத்மத ்கடடி முடி்பபீர்்கள் 
என்று க்கட்டதா்கவும் தனது விரு்ப்த்திறகு ஏற் 
நிர்வாகி்கள் குறுகிய ்காலத்தில் இந்த ்கட்டத்மத ்கடடி 
முடித்தார்்கள் என்றும் கதரிவித்தார்.

இந்த தி்ற்பபு விழாமவ யாழ்ப்ாணம் ்கல்வியங-
்காடு ஞான்ாஸ்்ககராதய சங்கத்தினர் ஏற்ாடு கசய்-
திருந்தனர். ஞான்ாஸ்்ககராதய சங்கத்தின் க்ாரு-
ளாளர் தனுசன் நன்றியுமர வழஙகினார்.

தமிழ, ஆஙகிலம், சமஸ்கிருதம் ஆகிய மும்கமா-
ழி்களில் புலமமமிக்்க ஒருவர் சிறு்கமத உலம்க 
கசழுமம்ப்டுத்தித் தந்திருக்கி்றார். யாழ்ப்ாணம் 
்ரகமஸ்வராக் ்கல்லூரியில் அவர் இண்டர் வகு்பபில் 
சமஸ்கிருதம் ்டித்திருக்கி்றார். எழுதுவிமனஞரா்க்ப 
்ணிகயற்க க்காழும்பு கசன்்ற பின்னர் மீணடும் 
கதா்டர்ந்து சமஸ்கிருத இலக்கியங்கமள வாசித்து 
அம்கமாழியின் நயங்கமள ரசிக்்கத் கதா்டஙகினார். 
'்காளிதாசனின் சாகுந்தலமும், குமார சம்்வமும் 
கம்கசந்கதசமும் என்மனக் ்கவர்ந்ததுக்ால் கவக்றா-
ருநூலும் இன்றுவமர ்கவர்ந்ததில்மல. அமவ்க-
ளிகல ஊறிவரும் ்காவியச் சுமவகய, கதவிட்டாத 
இன்்ம் அது' என்கி்றார் சி.மவத்திலிங்கம்.  

க்ரியபுராணம், சில்ப்தி்காரம், வில்லி்ாரதம், 
ஆண்டாள் ்ா்டல்்கள் ஆகிய தமிழ இலக்கிய்ப்ர்ப-
பில் ஆழந்து கதாய்ந்தவர் சி.மவத்திலிங்கம் அவர்-
்கள்.   

தாகூர், ்கல்ஸ்கவாதி, துர்்கனீவ ஆகிகயாரின் சிறு-
்கமத்கமள சி.மவத்திலிங்கம் அவர்்கள் ஆஙகிலத்-
திலிருந்து தமிழில் கமாழிக்யர்த்து ஈழக்கசரியில் 
கவளியிடடிருக்கி்றார். துர்்கனீவ எழுதிய நாவல் 

ஒன்றிமன 'மாமல கவமளயில்' என்்ற தமல்ப-
பில் ஈழக்கசரியில் கதா்டரா்க கமாழிக்யர்த்து எழு-
தினார்.   

'என்மன்ப க்ாறுத்தவமரயில் கு.்.ராஜக்கா்ா-
லனின் சிறு்கமத்களும் ஒறம்றயங்க நா்ட்கங்களும் 
என்மன மி்கவும் ்கவர்ந்தன. புதுமம்பபித்தமன-
யும், கமளனி, பிச்சமூர்த்தி, த.நா.குமாரஸ்வாமி, 
்க.நா.சு்பரமணியம், சி.சு.கசல்ல்ப்ா, சிதம்்ர சு்பபி-
ரமணியம் முதலிகயாரின் எழுத்துக்்கமளயும் நான் 
ஆர்வத்து்டன் ்டித்தக்ாதிலும், எனக்கும் கு.்.
ராஜக்கா்ாலனுக்குமிம்டயில் ஏகதா ஓர் ஆத்மீ்க 
உணர்வு இரு்ப்தா்ககவ உணரலாகனன். அவவ-
ளவு தூரம் அவரும்டய ்கமத்களில் ஈடு்ாடு இருந்-
தது. நான் சிறு்கமத எழுதுவதறகு ஆதர்்ஷபுரு்ஷ-
னா்க அவகர எனக்கு உத்கவ்கம் க்காடுத்தார் என்று 
கசான்னாலும் மிம்கயா்காது' என்று 'எழுத்துலகில் 
நான்' (்கமலச்கசல்வி, ஆணடுமலர்,1959) என்்ற 
்கடடுமரயில் எழுதுகி்றார் சி.மவத்திலிங்கம்.  

'்கங்காகீதம்' என்்ற சி.மவத்திலிங்கம் அவர்-

்களின் சிறு்கமதத் கதாகு்பபில் ்ல ்கமத்களில் 
கு.்.ரா.வின் தாக்்கத்மத நாம் உணர முடியும்.  

்கமலம்களுக்கு ஒரு ்கமத எழுத கவணடும் 
என்்ற விரு்ப்த்தில் ஒரு ்கமதமய எழுதி, அதறகுத் 
தகுந்த க்யர் க்காடுக்்கமுடியாமல், வருவது வரட-
டும் என்று தனது ்கமதமய அனு்பபி, க்ாருத்த-
மான தமல்பபு்டன் கவளியிடுமாறு சி.மவ.க்கடடு 
்கமதமயக் ்கமலம்களுக்கு அனு்பபி மவத்திருக்-
கி்றார். 'ஏன் சிரித்தார்?' என்்ற தமல்பபி்ட்ப்டடு 
அக்்கமத ்கமலம்களில் பிரசுரம் க்ற்றது.   

'அந்தக் ்கமதமய்ப ்லர் கமச்சியதா்க நான் 
இந்தியா க்ான சமயத்தில் கி.வா.ஜ்கந்நாதன் 
அவர்்ககள கதரிவித்தார். ஹிந்து்ப ்த்திரிம்கயி-
லும் He has portrayed with delicacy and power 
the psychological conflict between fidelity and 
temptation என்று விமர்சனம் கசய்திருந்தார்்கள். 

சி.மவத்திலிங்கம் ஏ்றக்கும்றய 25 சிறு்கமத-
்கள் வமரயில் எழுதியிருக்கி்றார் என்று ்க.குண-
ராசா 'ஈழத்துச் சிறு்கமத வரலாறு' என்்ற நூலில் 

எழுதுகி்றார். அவறறுள் ்ன்னிரணடு சிறு்கமத்கள் 
ஈழக்கசரியில் கவளியாகியுள்ளன. கமலும் ்த்துக் 
்கமத்கள் ்கமலம்களில் கவளியாகின. அவர் 
எழுதிய க்ரும்்ாலான சிறு்கமத்கமள 1939_ 
1942 ்கால்ப்குதியில், நான்கு ஆணடு்கால்ப்குதி-
கலகய எழுதி முடித்திருக்கி்றார்.    அவரின் அமனத்-
துக்்கமத்களும், விமர்சனங்கள், ்த்தி எழுத்து்கள், 
வாகனாலி்ப க்ச்சு்கள் யாவும் கதாகுக்்க்ப்்டகவண-
டிய ்காலம் இன்று ்கனிந்துள்ளது. இந்நிமலயில் 
சி.மவத்திலிங்கம் அவர்்களின் '்கங்காகீதம்' சிறு-
்கமதத் கதாகு்பபிமன ஆஙகிலத்தில் கமாழிக -்
யர்த்து, ஈழத்துச் சிறு்கமத முன்கனாடியின் ்ம்ட்ப-
பு்கமள உல்க அரஙகில் எடுத்து மவக்கும் அரிய 
இலக்கிய்ப்ணியிமன ஆற்றகலாடு நிம்றவு கசய்-
திருக்கி்றார் அறிஞர் கச.சிறீக்்கந்தராசா. தமிழிலும் 
ஆஙகிலத்திலும் இயல்்ா்க எழுதும் ஆற்றல் ம்கவ-
ர்பக்ற்றவர் சிறீக்்கந்தராசா.  

ஆஙகிலத்திலும் தமிழிலுமா்க மு்ப்து நூல்்கள் 
வமர ் ல்கவறு இலக்கியத்தும்ற சார்ந்து அவர் ஆக்-

கியுள்ள நூல்்கள் அவரது இலக்கிய ஆற்றலுக்குச் 
சான்று ்்கர்வன. London School of Economics 
இல் சட்டத்தும்றயில் முது்கமலமாணி்ப ்ட்டத்மத 
நிம்றவு கசய்தவர் சிறீக்்கந்தராசா. 

சில்ப்தி்காரம், மணிகம்கமல ஆகிய இரு 
க்ருங ்காவியங்கமள ஆஙகிலத்தில் உமரநம்ட-
யில் Alastair McGlashan அவர்்களு்டன் இமணந்து 
சிறீக்்கந்தராசா ஆக்கிய நூல் அறபுதமான ்ம்ட்ப-
்ா்க்ப ்ாராட்ட்ப்ட்டது.   

யாழ்ப்ாண வாழவியலில் கதாய்ந்த நல்லனு -்
வமும், கமாழி க்யர்்ப்ாற்றலும், தமிழ இலக்கிய, 
இலக்்கண்ப புலமமயும், ஆஙகிலத்திலும் எழுத்து 
வளமும் வாய்க்்க்பக்ற்ற சிறீக்்கந்தராசா அவர்்க-
ளின் கமாழியாக்்கத்தில் சி.மவத்திலிங்கம் அவர்்க-
ளின் எழுத்து சி்றக்கி்றது.

ஜனாதி்தி க்காட்டா்ய ராஜ்க்ஷவின் 'சுபீட-
சத்தின் கநாக்கு' க்காள்ம்கயின் பிர்க்டனத்-
திறகு அமமய கமறக்காள்ள்ப்டடு வரும் 
்காலி க்காடம்ட புனரமம்பபுத் திட்டத்தின் பூர்த்தி 
கசய்ய்ப்ட்ட கசயறதிட்டங்கமள ்ார்மவயிடு-
மாறு பிரதமர் மஹிந்த ராஜ்க்ஷ வி்டயத்திற-
கு்ப க்ாறு்ப்ான அமமச்சர் என்்ற வம்கயில் 
க்ாதுமக்்களுக்கு அமழ்பபு விடுத்திருந்தார்.   

இந்த கவடிமருந்து்கள் மறறும் கவடிமருந்து 
கி்டஙகு்கள் ்காலி க்காடம்டயில் உள்ள ் மழய ்கலங-
்கமர விளக்்கத்தின் அடிவாரத்தில் அமமந்துள்ளன. 
கமலும் ்ல இ்டங்களில் க்ார் திட்டமி்டல் தந்திகரா-
்ாயங்களின்்டி ்துஙகுகுழி்களில் ்கட்ட்ப்ட்டன.   

இந்த ஆயுதக் ்களஞ்சிய்ப ்துஙகுகுழி்களில் 
மி்கவும் ் மழமமயானது 433 ஆணடு்கள் ்ழ-
மமயான ்டச்சுக்்காரர்்களால் ்கட்ட்ப்ட்ட ்துங-
்ககுழி ஆ கும். இரண்டாவது ் மழமமயான 
்துஙகுகுழி 362 ஆணடு்கள் ் மழமமயான 
க்ார்த்துக்க்கய ்துஙகுகுழி ஆகும். 226 ஆணடு-
்கள் ் மழமமயான ஆஙகிகலயர்்களால் ்கட்ட்ப்ட்ட 
்துஙகுகுழி மூன்்றாவது ்ழமமயான ்துஙகுகுழி 
ஆகும்.   

மூன்று ்துஙகுகுழி்களும் ்ம்டகயடுக்கும் ்ம்ட-
்களால் கிளி்பக்ன்க்ர்க் ்துஙகுகுழி, ஈகலாஸ் 
்துஙகுகுழி மறறும் நடசத்திர ்துஙகுகுழி என 
அமழக்்க்ப்ட்டன.   

க்ாதுமக்்களுக்குத் தி்றந்து மவக்்க்ப்டடிருந்த 
்துஙகுகுழி்களில் க்ார்த்துக்கயம், ்டச்சு மறறும் 
ஆஙகிகலய்ப ்ம்ட்களின் ஆயுதங்கள் மறறும் 
கவடிமருந்து்களின் பிரதி்கள் ்காடசி்ப்டுத்த்ப்ட்டன.   

து்ப்ாக்கி்கள், கவடிமருந்து்கள், பீரஙகி்கள் 
மறறும் கவடிமருந்து்கள், கவடிமருந்து்கமள கசமி்ப-
்தற்கான மர்பபீ்ப்ாய்்கள், வாள்்கள், கதன்மன 
நார், ்கயிறு்கள், ்கத்தி்கள், சிறிய கவடிமருந்து்கள், 
ஆயுதங்கமளக் க்காணடு கசல்ல்ப ்யன்்டும் 
ம்கவணடி்கள், பீரஙகி வணடி்கள் மறறும் ்ம்ட-
கயடு்பபு்ப ்ம்ட்களின் க்யர்்கள் இந்த ்துஙகுகு-
ழி்களில் ்காடசிக்கு மவக்்க்ப்டடுள்ளன. மறறும் 
அடிமம்களின் உணமமயான வடிவத்மத ஒத்த 
மாதிரி்கமள அறிமு்க்ப்டுத்துகி்றது.   

க்ார்த்துக்க்கய இராணுவத்தால் ்கட்ட்ப்ட்ட ்துங-
குகுழி்களில் ஒன்றின் சி்ற்பபுக் குறி்பபில் பின்வரு-
மாறு குறிக்்க்ப்டடுள்ளது:   

முதல் இ்டத்தில் நடசத்திர ்துஙகுகுழியின் கீழ 
உள்ள கவடிமருந்து கி்டஙகு க்ார்த்துக்க்கய இரா-
ணுவத்தால் ்கட்ட்ப்ட்டது என குறி்பபி்ட்ப்டடுள்ளது. 
அந்தக் குறி்பபில் கமலும் உள்ள விவரங்கள் பின்-
வருமாறு:   

'நடசத்திர ்துஙகுழியில் அமமந்துள்ள இந்த 
நிலத்தடி கவடிமருந்துக் கி்டஙகு, ்காலி க்காடம்டயில் 
உள்ள மி்க்ப க்ரிய மறறும் மி்க முக்கியமான கவடி-
மருந்துக் கி்டங்காகும். இது 16 ஆம் நூற்றாணடில் 
க்ார்த்துக்க்கயர்்களால் ்கட்ட்ப்ட்டதா்க நம்்்ப்டு-
கி்றது. ்டச்சுக்்காரர்்களால் கமம்்டுத்த்ப்டடு ்காலி 
க்காடம்டயின் ்ல்கவறு இ்டங்களில் பீரஙகி்களுக்-
்கான கவடிமருந்து்கள் மறறும் கவடிமருந்து்கமள 
கசமித்து மவக்்க ்யன்்டுத்த்ப்ட்டது.   

20 ஆம் நூற்றாணடின் முற்குதியில் தும்ற-
மு்கக் ்கமரகயார்ப ்ாம்ற்கமள அ்கழந்கதடுக்்க 
ஆஙகிகலயர்்களால் ்யன்்டுத்த்ப்ட்ட ம்டனமமட-
டும் இஙகு கசமிக்்க்ப்ட்டது. கவடிமருந்து கி்டங-
கிறகு கவளிச்சம் மறறும் ்காறக்றாட்டம் வழங்க, 
க்காடம்டச் சுவரின் குறுக்க்க ்க்டலுக்குச் கசல்லும் 
சதுர ஜன்னல் மறறும் வ்டக்கு்ப ்குதியில் ஒரு 
ஆழமான மத்திய முற்றமும், விரிகு்டா கூமரயில் 
இரணடு தி்ற்பபு்களும் ்கட்ட்ப்ட்டன.   

்டச்சுக்்காரர்்களால் ்கட்ட்ப்ட்ட ஆயுதக் ்களஞ்சியம் 
அல்லது ஆயுதக் ்துஙகுகுழி ்றறியும் அவர்்கள் 
சி்ற்ப்ா்கக் குறி்பபிடடுள்ளனர். அந்தக் குறி்பபில் 
உள்ள த்கவல்்கள் பின்வருமாறு:   

'க்ார்த்துக்க்கயர்்களி்டமிருந்து ்காலி க்காடம்ட-
மயக் ம்க்ப்றறிய பின்னர் ்டச்சுக்்காரர்்களால் 
்கட்ட்ப்ட்ட முதல் க்ார்க் க்காடம்ட இதுவாகும். 
எகலாஸ் கிகரக்்க புராணங்களின் ்காறறு-்க்டவுளின் 
க்யமர மவத்துள்ளனர். எனகவ கிகரக்்க கதான்-
மங்களின் க்யமர க்ார்க்்களங்களுக்கு க்யரிடு-
வது ்டச்சு ்ாரம்்ரியமாகி விட்டது.   

்காலி க்காடம்டமயச் சுறறியுள்ள கமறகு ்க்டல் 
்குதிமய்ப ்ாது்கா்ப்தற்கா்க ்டச்சு ஆடசியின் 
க்ாது ்ல பீரஙகித் துணடு்கள் இஙகு நிறுவ்ப-

்ட்டன. பின்னர், ஆஙகிகலயர்்கள் 6.3 அஙகுல 
உயரம் க்காண்ட பீரஙகிமய இரணடு கசறிவான 
வட்ட தண்டவாளங்களில் நிறுவினர், இது ்டச்சு 
பீரஙகி ஏற்றங்கமள மூழ்கடித்தது. ்க்டலில் 4.3 கிமீ 
தூரம் கசல்லும் எதிரிக் ்க்ப்மலத் தாக்கும் தி்றன் 
க்காண்டது இந்த்ப பீரஙகி.   

கமறகூறிய பீரஙகி்களுக்்கான கவடிமருந்து்கமள-
யும் மற்ற கவடிமருந்து்கமளயும் கசமித்து மவ்ப-
்தற்கா்க கி்டஙகில் இரணடு சிறிய ்துஙகுகுழி்கள் 
்கட்ட்ப்ட்டன. ஆஙகிகலயர் ்காலத்தில் ்கட்ட்ப்ட்ட 
மற்ற ்துஙகுகுழி்கமள்ப க்ால ்துஙகுகுழி இல்-
மலகயன்்றாலும், எதிரி்களின் தாக்குதலால் கசத-
மம்டயாமல் இருக்்க, அமவ தடிமனான ஒடடு்ப்ல-
ம்கயால் மூ்ட்ப்டடிருக்கும்.   

ஆஙகிகலய்ப ்ம்டயினரால் ்கட்ட்ப்ட்ட கிளிக்ன்-
க்ர்க் ்துஙகுகுழி அல்லது ஆயுதக் ்களஞ்சியம் 
்றறிய எந்த்ப ் திமவயும் ஆஙகிகலய்ப ் ம்டயினர் 
மவத்திருக்்கவில்மல என்்தும் குறி்பபி்டத்தக்்கது.   

இந்த்ப பிரதி்கள் அமனத்தும் ்டர்க்ம்கஸ், துத்-
தநா்கம் மறறும் க்டாலமமட க்ான்்ற மூல்பக்ா-
ருட்கள் உட்்ட இயறம்க்ப க்ாருட்களால் கசய்ய்ப-
்ட்ட நி்றமி்களால் சாயமி்ட்ப்டுகின்்றன. இஙகுள்ள 
சி்ற்பபு என்னகவனில், அசல் க்ாருட்கமள்ப 
க்ாலகவ ்்டங்கள் அமமக்்க்ப்டடுள்ளன. இதற-
குத் கதமவயான பும்க்ப்்டங்கள், வமர்்டங்கள் 
மறறும் வடிவமம்பபு்களின் ஒரு ்குதி இஙகிலாந்-
திலிருந்து க்்ற்ப்ட்டது. மீதமுள்ளமவ இலஙம்க-
யில் ்ாது்காக்்க்ப்டுகின்்றன. கவடிமருந்துக் கி்டங-
கின் தி்ற்பபு விழா, வரலாறு, கதால்லியல், ்ள்ளி 
மாணவர்்கள், ஆராய்ச்சி மறறும் ஆய்வு மாணவர்-
்களுக்்கான நம்டமும்ற நூல்கமா்க ஏற்டுத்த்ப்ட-
டுள்ளது.   

கதால்க்ாருள் திமணக்்களத்தின் கமற்ார்மவ-
யின் கீழ மறறும் ்காலி மரபுரிமம அமம்பபின் 
ஒத்துமழ்பபு்டன், இந்த கவடிமருந்து கி்டஙகு்கள் 
மறறும் ஆயத ்களஙசியம் ந்கர அபிவிருத்தி அதி-

்காரசம்யால் அதன் ்ாரம்்ரியத்மதயும் கதான்-
மமமயயும் ்ாது்காக்கும் வம்கயில் ்ாது்காக்்க்ப-
்ட்டன.   

நூறறுக்்கணக்்கான ஆணடு ்கால வரலாறறின் 
ஆக்்கபூர்வமான மறுஉருவாக்்கம் மறறும் க்ாது-
மக்்கள் அமத்ப ்ார்க்கும் வாய்்பபிற்கா்க மக்்கள் 
மகிழச்சி அம்டகின்்றனர்.   

இந்த கவடிமருந்து கி்டஙகு்கள் மறறும் 
ஆயுதக் ்களஞ்சியம் ஆகியவறம்ற ்ார்மவயிட்ட 
்ா்டசாமல ஆசிரியர்்கள், மாணவர்்கள் அவற-
ம்ற்ப ்றறி அறிந்து க்காள்வது மி்கவும் அவசி-
யம் என்றும், மாணவர்்களுக்கு இது புதிய அனு -்
வமா்க இரு்ப்தா்கவும் கதரிவித்தனர்.   

கதன்மா்காண ஆளுநர் க்ராசியர் விலி ்கமக்க 
ஆயுதக் ்களஞ்சியசாமல்கமள்ப ்ார்மவயிட்டார். 
்காலி ந்கரசம் தமலவர் பிரியந்த ஜி. சஹ-
்ந்து, ந்கர அபிவிருத்தி அதி்கார சம்யின் ்காலி 
மாவட்ட்ப ்ணி்ப்ாளர் அனுர கமதவல, ந்கர 
அபிவிருத்தி அதி்கார சம்யின் ்காலி மாவட்ட 

பிரதி்ப ்ணி்ப்ாளர் (மூகலா்ாய ந்கர அபிவிருத்-
தித் திட்டம்) க்கலும் சிறிவர்தன, ந்கர அபிவிருத்தி 
அதி்கார சம்யின் ்காலி மாவட்ட அலுவல்கக் ்கட-
டி்டக் ்கமலஞர் திகரௌ்தி தஹநாயக்்க, ்காலியின் 
தமலவர் கஹரிக்டஜ் ்வுணக்ட்ஷன், ்காலி 
கஹரிக்டஜ் ்வுணக்ட்ஷன் அமம்பபின் திட்ட உத்-
திகயா்கத்தர் தரங்க லியனாராச்சி மறறும் கதால்-
க்ாருள் திமணக்்களத்தின் வலய அதி்காரி சாரங்க 
வரு்ஷவிதான ஆகிகயாரும் இந்நி்கழவில் ்கலந்து 
க்காண்டனர்.   

ஜனாதி்தி க்காட்டா்ய ராஜ்க்ஷ மறறும் வீ்ட -
மம்பபு அமமச்சர் பிரதமர் மஹிந்த ராஜ்க்ஷ 
ஆகிகயாரின் வழி்காடடுதலு்டன் ந்கர அபிவி-
ருத்தி மறறும் ந்கர அபிவிருத்தி, திணமக்்கழிவு-
நீர் அ்கற்றல் மறறும் க்ாது சு்காதார இராஜாங்க 
அமமச்சர் ்கலாநிதி நாலக்்க க்கா்டகஹவா, ந்கர 
அபிவிருத்தி அமமச்சின் தமலவர் மறறும் 
ந்கர அபிவிருத்தி அதி்காரசம்யின் தமலவர் 
கஜனரல் உதய நாணயக்்கார, ்ணி்ப்ாளர் 
நாய்கம் பிரசாத் ரணவீர ஆகிகயாரின் கமற -
்ார்மவயின் கீழ ்காலி ந்கரில் அமமந்துள்ள 
்மழய ஆயுதக் ்களஞ்சிய புனரமம்பபு்ப 
்ணி்கள் கமறக்காள்ள்ப்ட்டன.

த்மதயா இராகஜஸ்வரி
ஞா்்கார்த்த உள்ள்க
விமளயாடடு அரஙகு' என்்ற 

க்யரில் தனது தாயாரின் நிமனவா்க 
யாழ்ப்ாணம் ்கல்வியங்காடு ஞான்ாஸ்்க-
கராதய சங்கத்திறகு உள்ள்க விமளயாடடு 
அரங்கம் அமமக்்க இரணடு க்காடி ரூ்ா 
வழஙகிய கமான்றியல் வர்த்த்க்ப பிரமு்கர்
ஏ.எம்.ஆர் முத்மதயா இராஜக்கா்ால் 
தனது துமணவியார் சகிதம் அதமன 
தி்றந்து மவத்தார். அந்நி்கழவு ்கல்வியங-
்காடடில் சி்ற்ப்ா்க நம்டக்ற்றது.

்காலி க்காடம்டயில் நீண்ட 
்காலமா்க மூ்ட்ப்டடி-
ருந்த ்மழய ஆயுதக் 

்களஞ்சியம் மறறும் கவடிமருந்து
கி்டஙகு்கள் பிரதமர் மஹிந்த ராஜ்க்ஷ-
வின் ்ணி்பபுமரயின் க்ரில், ந்கர
அபிவிருத்தி அதி்கார சம்யினால்
புனரமமக்்க்ப்டடு க்ாதுமக்்கள் 
்ாவமனக்்கா்க தி்றந்து மவக்்க்ப்ட-
டுள்ளதா்க ந்கர அபிவிருத்தி மறறும் 
வீ்டமம்பபு அமமச்சு கதரிவித்துள்ளது.

சி.மவத்திலிங்கம் க்ான்்ற நவீன 
இலக்கிய நுணணுணர்வும்
புலமமயும் மிக்்க ஒருவர்

ஈழத்துச் சிறு்கமத முன்கனாடியாய்த் 
தி்கழந்திருக்கி்றார் என்்து நமக்க்கல்லாம் 
க்ருமம கசர்்ப்தாகும்.

433 வருட காலம் பழைழை வாய்ந்த   
காலி ககாடழடயின் ஆயு்தக்கிடங்கு   
பிர்தைரின் அறிவுறுத்தலில் புனரழைப்பு

கல்வியங்காடு ஞானபாஸககரா்தய சங்கததுக்கு 
விழையாடடரங்கம் அழைக்க 2 ககாடி ரூபா

'மு

சிறுகழ்த முன்கனாடி சி.ழவததிலிங்கததின் 'கங்காகீ்தம்'  
சச.சிறீக்க்ந்தராசாவின் ஆங்கில சைாழிசபயர்ப்பில்

்ட்பளியூ.க்க.பிரசாத் மஞ்சு...?
(நகர அபவிருத்தி மற்றும் வீடமமப்பு 

அமமச்சரின் ஊடக ச்சயலாளர்)

மு.நித்தியானந்தன்...?
(லணடன்)

சபரு்நச்தாழகயான ைக்கள்   
பார்ழவயிடுவ்தறகாக வருழக

சைான்றியல் AMR முதழ்தயா
இராஜககாபால் வைங்கிய நிதியு்தவி
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மத்திய வங்கி ஆளுநர் க�ாப்... 03ஆம் பக்�த் த�ாடர்...
செயற்பாடு ்பாரபாளுமன்றத்தை அவ -
மதிப்தைபாகும் என்து அரெபாங்க நிதி 
்றறிய குழு உறுபபினர்களின ்கருத-

தைபா்க இருநதைது. 
இது சதைபாடரபில் ்கணடறிவதைறகு 
ெ்பாநபாய்கருக்கு மு்்றப்பாடு 

செயவது ச்பாருததைமபானது என 
குழுவின தை்ைவர குறிபபிடடபார.   

 அரெபாங்க நிதி ்றறிய குழுவின 

இநதைக் கூடடத்தை மீணடும் ஏபரல் 
01 ஆம் தி்கதி கூடுவதைறகு இதைன-
ப்பாது தீரமபானிக்்கப்டடது.   

அரச வங்கித்துமை...
நபாட்ட வீழ்ச்சியு்ற செயயும் 

வ்்கயில் முனசனடுக்்கப்டும் இத-
தை்்கய விமரெனங்கள் சதைபாடரபில் ்கவ-
்ைய்டவதைபா்க அ்மச்ெர ரபமஷ் 
்ததிரண பநறறு சதைரிவிததைபார.  ச்பாது 
ஜன ச்ரமுன ்கடசியின ஊட்க ெந-
திபபு பநறறு ்கடசியின தை்ை்மய்கத-
தில் ந்டச்ற்ற ப்பாபதை அ்மச்ெர 
இவவபாறு சதைரிவிததுள்்பார.  

அது சதைபாடரபில் அ்மச்ெர பமலும் 
சதைரிவிக்்்கயில்:  

 அரெ வஙகிக் ்கடட்மபபில் 
வீழ்ச்சி ஏற்டக்கூடிய எததை்்கய 

சூழ்நி்ையும் நபாடடில் ்கபாணப்ட-
வில்்ை. அரெபாங்கததின ெபாரபில் 
ச்பாறுபபுடன இதை்னக் கூ்றமுடியும். 
அபதைபவ்் நபாடடின வஙகிதது்்ற 
எததை்்கய சிக்்கலுமினறி ்ைமபா்கவும் 
்பாது்கபாபபுடனும் ்கபாணப்டுகி்ற-
சதைன்்தை நபாம் நபாடடு மக்்களுக்குப 
ச்பாறுபபுடன சதைரிவிததுக் ச்கபாள்் 
விரும்புகினப்றபாம்.  

நபாடு தைறப்பாது எதிரச்கபாணடுள்் 
நிதி சநருக்்கடி மறறும் சவளி-
நபாடடு ்்கயிருபபு சநருக்்கடி நீணட 
்கபாைமபா்க சதைபாடரும் பிரச்சி்னயபா-

கும். ்கடநதை இரணடு வருடங்க்பா்க 
நபாடடில் நிைவிய ச்கபாபரபானபா ்வரஸ் 
சூழ்நி்ை ்பாதிபப்பாடு அநதை சநருக்-
்கடி இநதை வருடததில் தை்ைதூக்கி-
யுள்்து.  இநதை ெநதைரப்த்தை ்வத-
துக்ச்கபாணடு அரசியல் இைபா்ம் 
பதைடுவதைற்கபா்க சிை ்கடசி்களும் சிை 
தைரபபினரும் செயற்பாடு்க்் முன-
சனடுதது வருகின்றனர.   

இததை்்கய சூழ்நி்ையில் எதிர-
ச்கபாணடுள்் சநருக்்கடி்களுக்கு 
தீரவு ்கபாணும் வ்்கயில் நபாடடின 
அ்னதது ்கடசி்களும் ஆபைபாெ்ன-

்க்் அரெபாங்கததுக்கு முன ்வக்-
குமபாறு நபாம் ச்கௌரவமபா்க ப்கடடுக் 
ச்கபாள்கினப்றபாம். நபாம் அ்னவரும் 
சநருக்்கடியிலிருநது நபாட்ட மீட-
சடடுக்்க ஒனறி்ணநது செயற்டு-
பவபாம்.  

ெரவ்கடசி மபாநபாடடின ப்பாது சிை 
்கபாடசி்களில் ஆபைபாெ்ன்கள் அரெபாங-
்கததுக்கு ்்கயளிக்்கப்டடுள்்ன. 
அநதை பயபாெ்ன்க்் அரெபாங்கம் 
ஆரபாயநது அது சதைபாடரபில் நடவடிக்-
்்க்க்் பமறச்கபாள்் நடவடிக்்்க 
எடுக்்கப்டடுள்்து என்றபார.

நாட்டுக்�ா� மத்திய கிழக்கு...
ந்டச்ற்ற ெரவ்கடசி ம்கபாநபாடடி-

பைபய அவர இவவபாறு சதைரிவிததைபார. 
சதைபாடரநது ்கருததுத சதைரிவிததை அவர, 
அரெபாங்கம் மக்்களுக்கு சவளிப்டுத-
தியதை்ன விடவும் நபாடு எதிரபநபாக்-
கும் ச்பாரு்பாதைபார சநருக்்கடி பமபாெ-
மபானது.   

தைறெமயம் நபாடு எதிரபநபாக்கும் 
சநருக்்கடி்ய வி்ரவபா்கத தீரக்கும் 
பநபாக்கில் ஒரு இ்டக்்கபாைத தீரவபா்க 
நனகு ஆபைபாசிதது எடுக்்கப்டட 
தீர்வ உங்கள் முன ெமரபபிக்கி-
ப்றபாம்.  

 அரசு ஒரு பில்லியன சடபாைர-
்க்் ்கடு்மயபான நி்நதை்ன்களின 
கீழ் அண்டய நடபு நபாடு்களிடமி-
ருநது ச்்ற மு்னவதுடன இைகு-
வபா்க ஐநது அல்ைது ஆறு பில்லியன 
சடபாைர்க்் திரடடக்கூடிய வழி 
வ்்க்களில் நம்பிக்்்க ்வக்்கத தைவ-
றியுள்்து. இதசதைபா்்க்ய இைகுவபா-
்கப ச்்றக்கூடிய எணசணய வ்ம் 
ச்பாருநதிய மததிய கிழக்கு நபாடு்க-
ளின உதைவி்ய அரசு உரிய மு்்றயில் 
நபாடவில்்ை என்து ்கவ்ைக்கிட-
மபானதைபாகும்.   

பதைெததின நன்ம்யக் ்கருததில் 
ச்கபாணடு மததிய கிழக்கு நபாடு்களிலி-

ருநது இைக்குத சதைபா்்கயபான ஐநது 
அல்ைது ஆறு பில்லியன அசமரிக்்க 
சடபாைர்க்் முதைலீடபா்கப ச்றும் 
ப்ச்சுவபாரத்தை்களில் ஈடு்டும் 
முயறசியில் இ்றங்க நபாம் தையபாரபா்க 
உள்ப்பாம். வருடபாநதைம் 7 பில்லியன 
அ்வு நி்கர வருமபானம் இநதை நபாடு்க-
ளில் சதைபாழில் புரியும் ஊழியர்களின 
ஊடபா்க நமக்கு கி்டக்கின்றது.   

 இன்்றய ஆடசியபா்ர்கள் உதை-
விக்்கரம் நீடடுகின்ற நபாடு்களின 
நி்நதை்ன்களின ்பாதை்கம் குறிததுக் 
்கவனம் செலுததை முடியபாதை நி்ைக்கு 
ஓரம் ்கடடப்டடுள்்னர. எமது 
ப்கபாரிக்்்க இைங்்கயர்கள் அ்னவ-
ரும் ெரி ெமமபானவர்க்பா்க மதிக்்கப -்
டபவணடும் என்தைபாகும். எமது நபாடு 
்ல்லின, ்னமதை, ்ல் ்கைபாெபார, ்ன 
சமபாழி நபாடபா்க சதைபாடர பவணடும்.  

அரசியை்மபபுச் ெடடததில் 
ச்ௌததை மதைததுக்கு அளிக்்கப்ட-
டுள்் முதைன்ம நி்ை்யக் ப்கள்-
விக்கு உட்டுததை எவரும் முனவ-
ரவில்்ை. எனினும், மக்்க்்ப 
பி்வு ்டுததைக் கூடிய சவறுபபுணர-
வுபப்ச்சுக்்கள், இன ரீதியபான செயற-
்பாடு்கள் அ்னததும் ்்கவிடப்ட-
பவணடும் என்றபார.   

த�ாழும்பில் பாரிய தீ ...
்கஜிமபாவத்தை ்குதியில் உள்் 

வீசடபானறில் பநறறுமுனதினம் நள்-
ளிரவு 12 மணிய்வில் தீ வி்தது 
ஏற்டடதைபா்கவும் பினனர அருகில் 
உள்் வீடு்களுக்கும் தீ பவ்கமபா்க ்ர-
வியதைபா்கவும் அப்குதிவபாழ்மக்்கள் 
சதைரிவிததைனர. 

தை்கவல் வழங்கப்டட்தைய-
டுதது தீய்ணபபு ்்டயினரபால் 

தீ முற்றபா்க அ்ணக்்கப்டடது-
டன,இதைற்கபா்க ஏழு தீய்ணபபு 
வபா்கனங்கள் ஈடு்டுததைப்டடதைபா்க 
ச்கபாழும்பு மபாந்கர ெ்்யின தீய-
்ணபபுப பிரிவு சதைரிவிததுள்்து.  

பெதை வி்ரங்கள் மறறும் தீ வி்த -
திற்கபான ்கபாரணம்   சதைபாடரபில் 
விெபார்ண்கள் முனசனடுக்்கப -்
டுகின்றன.

�மிழ�ம் வரும் ஈழத்�மிழருக்கு...
டிடிவி தின்கரன வலியுறுததியுள்-

்பார.   
இது குறிதது பநறறு அவர தைனது 

டுவிடடர ்க்்கததில் சவளியிட-
டுள்் ்திவில், “இைங்்கயில் 
ஏற்டடுள்் ்கடும் ச்பாரு்பாதைபார 
சநருக்்கடியபால் நமது சதைபாபபுள் 
ச்கபாடி உ்றவபான தைமிழர்கள் ்பாதிக்-
்கப்டடு ஏதிலி்க்பா்க தைமிழ்கம் வரத 
சதைபாடஙகியிருப்து ்கவ்ையளிக்கி-
்றது. அப்டி வருகி்றவர்க்் எநதை 
விதை இனனலுக்கும் ஆ்பாக்்கபாமல் 
ஆதைரவளிக்்க பவணடிய ்கட்ம 

தைபாயத தைமிழ்கததின அரசுக்கு இருக் -
கி்றது.   

தைமிழ்கத்தைசயபாடடிய ்கடற்கு -
தியிலுள்் திடடு்களில் நிரபாதைரவபா்க 
இ்றக்கிவிடப்டும் இைங்்கத 
தைமிழர்க்் ்கடபைபாரக் ்கபாவல் 
்்டயும், இநதிய ்கடற்்டயும் 
்பாது்கபாப்பா்க அ்ழதது வநது ்க்ர 
பெரக்்க பவணடும். இப்ணி்க்் 
உள்்பாரநதை அக்்க்்றபயபாடு மததிய, 
மபாநிை அரசு்கள் செயதிட பவண-
டுசமனக் ப்கடடுக்ச்கபாள்கிப்றன” 
எனறு தின்கரன கூறியுள்்பார.   

�டவத்ம� பகுதியில்...
தைபபிச் சென்றதைபா்க விெபார்ண்களில் 

சதைரியவநதுள்்து.  ெம்்வததில் 30 
மறறும் 31 வயது்டய இருவபர உயிரி-
ழநதைபா்க ச்பாலிஸபார சதைரிவிததுள்்னர.   

நாசாவில் பணிபுரிந�...
்கைபாநிதி. ்வததிலிங்கம் து்ர 

ெபாமி 17ஆம் தி்கதி தைனது 90 ஆவது 
வயதில் அசமரிக்்கபாவில் ்கபாைமபா-
னபார.   

1968 ஆம் ஆணடு நபாெபா 
விணசவளி ஆரபாயச்சி ்மயததில் 

அப்பைபா-11 ஐ அனுபபுகின்ற 
குழுவிலும் அவர அங்கம் வகிததி-
ருநதைபார. ்வததிலிங்கம் து்ரெபாமி 
பி்றநது வ்ரநதை வீடு தைறப்பாது குப -
பி்பான சிவபூமி ஞபான ஆச்சிரமமபா்க 
வி்ஙகுகின்றது.   

அமமச்சுக்கு த�ரியாமல்...
எவவிதை அதி்கரிபபும் இடம்ச்்ற-

வில்்ை எனறும் குறிபபிடடுள்்பார.   
தூரப பிரபதைெங்களுக்்கபான ரயில் 

்கடடணம் அதி்கரிக்்கப்டடுள்்தைபா்க 
ரயில்பவ தி்ணக்்க்ம் பநறறு முனதி-
னம் அறிவிததிருநதைது. எனினும் இது 
ப்பாக்குவரதது அ்மச்சுக்கு அறிவிக்-
்கபாமல் எடுக்்கப்டடுள்் தீரமபானம் 
எனத சதைரிவிதது சவளியிடடுள்் 
விபெட அறிவிபபிபைபய அ்மச்ெர 
திலும் அமுனு்கம இவவபாறு சதைரிவித-
துள்்பார.   

புதைனகிழ்ம (23) அதி்கரிக்்கப-
்டட பு்்கயிரதை முன்திவு ஆெனக் 
்கடடணம் உடனடியபா்க அமுலுக்கு 
வரும் வ்்கயில் இ்டநிறுததைப -்

டுவதைபா்க ப்பாக்குவரதது அ்மச்ெர 
திலும் அமுனு்கம சதைரிவிததுள்்பார.   

ம்ைய்கம் மறறும் வடமபா்கபாணத-
திற்கபான ந்கரங்களுக்கி்டயிைபான 
மறறும் விபெட பு்்கயிரதை பெ்வ்க-
ளின ்கடடணங்கள் அதி்கரிக்்கப்டடி-
ருநதைன.   

இநதை ்கடடண அதி்கரிபபு இர்கசிய-
மபா்க பமறச்கபாள்்ப்டடதைபா்க குற்றம்-
ெபாடடிய பு்்கயிதை நி்ைய அதி்ர்கள் 
ெங்கம், பவ்ை நிறுததைததில் ஈடு்ட-
வுள்்தைபா்க எச்ெரிததைது, ்கடடண அதி்க-
ரிபபிறகு ்ல்பவறு தைரபபினரும் ்கண-
டனம் சதைரிவிததைனர.   இ்தைடுதது, 
குறிததை ்கடடண அதி்கரிபபு இ்டநி-
றுததைப்டடுள்்து.   

அரசாங்�ம் பாராளுமனைத்திற்கு... 03ஆம் ்க்்கத சதைபாடர   ...
உ்ரயபாறறிய அவர, நபாடு தைறப்பாது 
எதிரச்கபாணடுள்் ச்பாரு்பாதைபார 
சநருக்்கடி தைம்மபால் ஏற்டுததைப்ட -
டதைல்ை என ஜனபாதி்தி நபாடடு மக்்க -
ளுக்கு உ்ரயபாறறு்்கயில் சதைரிவித-
திருநதைபார.   

ஆனபால் இநதை பிரச்சி்னக்கு ஜனபா -
தி்தியின பி்ழயபான தீரமபானங-
்கப் ்கபாரணம் என நபாம் ஆதைபாரங -
்களுடன ்ைதைட்வ்கள் ெ்்யில் 
சதைரிவிததுள்ப்பாம். அதைனபால் அர -
ெபாங்கம் தைனது பி்ழயபான தீரமபா-
னபம இநதை பிரச்சி்னக்கு ்கபாரணம் 

என்்தை ஏறறுக்ச்கபாள்்பவணடும்.
அததுடன ச்பாரு்பாதைபார து்்றயில் 

மபாததிரமல்ைபாது நபாடடின பதைசிய 
்பாது்கபாப்் ்கபாடடிக்ச்கபாடுக்கும் 
நி்ைக்கு நபாடு தைள்ளிவிடப்டடுள்-
்து.   

தைறப்பாது அரெபாங்கம் சிை சவளி -
நபாடு்களுடன ்ல்பவறு ஒப்நதைங-
்க்் பமறச்கபாணடு வருகின்றது. 
அது சதைபாடரபில் ்பாரபாளுமன்றத -
துக்கு சதைரிவிப்துமில்்ை, சவளிப -
்்டத தைன்மயுடன செயற்டு -
வதுமில்்ை. அதைனபால் நபாடடின 

்பாது்கபாபபுக்கு அச்சுறுததைைபான 
நி்ை்ம ஏற்டைபாம்.   நபாடு ச்பாரு-
்பாதைபார சநருக்்கடி்ய எதிரச்கபாள்-
ளும்ப்பாது எமது நடபு நபாடு்களுடன 
்கைநது்ரயபாடி நபாடடின ்பாது்கபாபபு 
மறறும் இ்்றயபாண்ம்ய ்பாது-
்கபாததுக்ச்கபாணடு எமக்்கபான உதை -
வி்க்் ச்றறுக்ச்கபாணடிருக்்க 
முடியும் அபப்பாது அதை்ன செய-
யபாமல், நபாடு ்பாரிய பிரச்சி்னக்கு 
தைள்்ப்டட பினனர உதைவி ப்கபாரும் 
நி்ைக்கு தைள்்ப்டடுள்்து.   

இததை்்கய ெநதைரப்ததில் அநதை 

நபாடு்கள் விதிக்கும் நி்நதை்ன்க-
ளுக்கு நபாம் ்கடடுப்டபவணடிய 
நி்ைபய ஏற்டுகின்றது. தைறப்பாது 
அநதை நி்ைபய ஏற்டடிருக்கின-
்றது. அ்மச்ெர ்சில் ரபாஜ்க்ஷ 
இநதியபாவுக்கு செனறு ்கடன ச்ற-
றுக்ச்கபாள்் செயதுச்கபாணட நி்ந -
தை்ன்கள் எனன என்து யபாருக்கும் 
சதைரியபாது. அதைனபால் பதைசிய ்பாது -
்கபாப்் உறுதிப்டுததுவதைறகு இநதை 
ஒப்நதைங்க்் ெ்்க்கு சவளிப -்
டுததுவது அவசியம் எனறும் அவர 
சதைரிவிததைபார. 

�லாபிடியா... 03ஆம் பக்�த் த�ாடர்...
உதைவிச்செயைபா்ர   எம்.எம்.எம்.

ஷபரபாஸ், ச்கௌரவ அதிதியபா்க அகிை 
இைங்்க அஹதியபாவின தை்ைவர   
எம்.ஆர.எம்.ஸறூக், விபெடப்ச் -

ெபா்ரபா்க அகிை இைங்்க அஹ -
தியபாவின ச்பாரு்பா்ர   அக்ரம் 
ஜூ்னத ஆகிபயபார ்கைநது சி்றப -
பிக்்கவுள்்னர.

தநாவிஸ் �ரம்... 03ஆம் பக்�த் த�ாடர்
அ்ரயிறுதிப ப்பாடடிக்கு சதைரிவபா-

கும் வீரருக்கு ரூ. 20 ஆயிரமும் ்கபாலி-
றுதிக்கு சதைரிவபாகும் வீரருக்கு ரூ.10 
ஆயிரமும் சி்றநதை ்கனிஷ்ட வீரருக்கு 
ரூ.10 ஆயிரம் ்ணப்ரிசுடன கிண-
ணமும் சி்றநதை ச்ண வீரபாங்க்னக்கு 
ரூ.10 ஆயிரம் ்ணப்ரிசு கிணண-
மும் சி்றநதை சிபரஷ்ட வீரருக்கு ரூ.10 

ஆயிரம் ்ணப ்ரிசுடன கிணண-
மும் வழங்கப்டும் என ஏற்பாட-
டுக்குழுவினர சதைரிவிததுள்்னர.
பமைதி்க வி்ரங்களுக்கு 139/172/1 
்்ழய ச்கஸ்்பாவ வீதி சதைல்்கநதை 
நுப்கச்கபா்ட, 0701222242 எனும் 
இைக்்கததுடன சதைபாடரபு ச்கபாள்ளு-
மபாறு  அறிவிக்்கப்டடுள்்து.

அரசாங்�த்ம�... 03ஆம் ்க்்கத சதைபாடர...
அரெபாங்கததிறகு ஒதது்ழபபு 

வழங்க பவணடிய எதிரக்்கடசியி-
னபர அரெபாங்கததுக்கு எதிரபா்கவும் 
நபாடடுக்கு எதிரபா்கவும் பிரெபாரங்க்் 
பமறச்கபாணடு வருவதுடன மக்்க்் 
தி்ெ திருபபும் நடவடிக்்்க்க்்யும் 
பமறச்கபாணடு வருகின்றனர.மக்்கள் 
ஒரு ப்பாதும் அதைறகு ஏமபா்றக் கூடபாது.   

அரெ வஙகி்களுக்கு மததிய வஙகி 
அழுததைம் ச்கபாடுப்தைபா்க எதிரக்்கடசி -
யினர பமறச்கபாணடு வரும் பிரெபாரத-
தின ்கபாரணமபா்க மததிய வஙகி அது 
சதைபாடரபில் சதைளிவு்டுததைல் அறிக் -
்்கசயபான்்ற சவளியிடவும் பநரிட -
டுள்்து எனறும் அவர பமலும் சதைரி-
விததைபார.(ஸ) 

மமலய�த்தின மாமனி�ர்... 03ஆம் ்க்்கத சதைபாடர

்யன்டுததை பவணடும் என்தில் 
தைபபு இல்்ை, ்யன்டுததைபாதைது-
தைபான தைபபு என அவர 1977ம் ஆணடு 
ந்டச்ற்ற மததிய ச்கபாழும்பு பதைரதை-
லில் சவறறி ச்்றபா்மயபால் எடுதது 
்கபாடடினபார. அது அவரது பதைபால்வி-
யல்ை. தைமிழ் மக்்களின பதைபால்வி.  

ஆனபால், அவர மனம் தை்ர-
வில்்ை. மீணடும் ்னனிரணடு 
வருடங்கள் ்கபாததிருநது 1989ம் 
ஆணடு புதிய விகிதைபாெபார பதைரதைல் 
மு்்றயின கீழ் ப்பாடடியிடடு அவர 
ச்கபாழும்பு மபாவடட எம்பியபா்க சவற-

றிச்ற்றபார.     நபாம் செல்ைபாெபாமி்ய 
பின்றறி மனம் தை்ரபாமல் முன-
பனறிபனபாம். அவர ச்கபாழும்பில் 
மபாவடட அபிவிருததி ெ்் உறுபபி-
னரபா்க. பமல்மபா்கபாணெ்் உறு்பபி -
னரபா்க, மபா்கபாணெ்் அ்மச்ெரபா்க, 
மததிய அரசில் ரபாஜபாங்க ்்கதசதைபா-
ழில் அ்மச்ெரபா்க, அஞெல்து்்ற 
து்ண அ்மச்ெரபா்க ்ணியபாறறி-
யுள்்பார. எமக்கு வழி்கபாடடி சென்ற 
உங்களுக்கு நபான இஙப்க இருநதை்டி 
“ெல்யூட” செயகிப்றன. “ெல்யூட 
ஐயபா..!”

ரஞசன ராமநாயக்� ...
வழக்கு, உயர நீதிமன்ற நீதியரெர 

புவபன்க அளுவிஹபார தை்ை்ம-
யிைபான எல்.ரி.பி. சதைஹிசதைனிய 
மறறும் ்கபாமினி அமரபெ்கர ஆகிபயபா-
ரடஙகிய நீதியரெர்கள் குழபாம் முன -
னி்ையில் விெபார்ணக்கு வநதைது. 
இதைனப்பாபதை ரஞென ரபாமநபாயக்்க 
தைன மீதைபான குற்றச்ெபாட்ட ஒபபுக் 
ச்கபாள்வதைபா்க நீதிமன்றததுக்கு அறி -
விததைபார.  

இவ வழக்கு சதைபாடரபில் சி்்றச்-
ெபா்ை அதி்கபாரி்க்பால் ரஞென ரபாம-
நபாயக்்க உயர நீதிமன்றததில் ஆஜர -

்டுததைப்டடிருநதைபார.  இநதை 02 
ஆவது நீதிமன்ற அவமதிபபு குற -
்றச்ெபாடடு சதைபாடரபில் தைபான நிர்ரபா -
திசயன ஏற்கனபவ குற்றச்ெபாடடு 
்்கயளிக்்கப்டட ப்பாது ரஞென 
ரபாமநபாயக்்க அறிவிததிருநதைபார.  

எனினும் இநதை வழக்கு விெபார -
்ணக்கு வநதை ப்பாது, ரஞென ரபாமநபா-
யக்்கவுக்்கபா்க நீதிமன்றததில் ஆஜரபா-
கிய ஜனபாதி்தி ெடடததைரணி அனுர 
சமதபதைச்கபாட, இவவழக்கில் முன -
்வக்்கப்டடுள்் குற்றச்ெபாடடுக்கு 
தைனது பெ்வ ச்றுநர ஏற்கனபவ 

நிர்ரபாதிசயன தைன நி்ைப்பாட்ட 
அறிவிததிருநதைதைபால், அதை்ன மபாறறி 
குற்றச்ெபாடடுக்்கள் சதைபாடரபில் தைபான 
குற்றவபாளிசயன்ற நி்ைப்பாட்ட 
முன ்வக்்க அனுமதியளிக்குமபாறு 
ப்கபாரினபார.  

இதை்னயடுதது, நீதியரெர்கள் 
குழபாம், குற்றம் ெபாடடப்டடுள்் 
ரஞென ரபாமநபாயக்்க்வ தி்றநதை 
நீதிமன்றததில் அ்ழதது அவரது 
ெடடததைரணி முன்வததை விடயம் 
சதைபாடரபில் வினவியது.  

அதைறகு ்திைளிததை ரஞென ரபாம -

நபாயக்்க, இதைறகு முனனர தைபான நிர -்
ரபாதிசயன தைன நி்ைப்பாட்ட நீதி-
மன்றததில் அறிவிததிருநதைப்பாதும் 
அதை்ன வபா்ஸ் ச்றறு முன்வக்-
்கப்டடுள்் குற்றச்ெபாடடுக்்களுக்கு 
தைபான குற்றவபாளிசயன ஒபபுக்ச்கபாள்-
வதைபா்க சிங்க் சமபாழியில் சதைரிவித-
தைபார.  இதை்னயடுதது இவவழக்கில் 
எழுதது மூை ெமரப்ணங்கள் இருப-
பின பம 04 ஆம் தி்கதிக்கு முனனர 
ெமரபபிக்்க உததைரவிடட நீதியரெர-
்கள் வழக்கின தீரப்் தி்கதி குறிப-
பிடபாது ஒததி்வததைனர.  

�ங்�த்தின விமல...
24 ்கரட தைங்கப ்வுண ஒனறின 

வி்ை 167,000 ரூ்பாவபா்கவும் 22 
்கரட தைங்கப ்வுண ஒனறின வி்ை 

154,500 ரூ்பாவபா்கவும் பநறறு 
விற்்ன செயயப்டடதைபா்க அவர -
்கள் சதைரிவிததைனர.

எரிதபாருள் நிமலயங்�ளில் ...
எரிச்பாருள் ச்ௌெர்கள் ்ை 

திருபபி அனுப்ப்டடுள்்தைபா்கவும் 
அவர கூறினபார.  எரிச்பாருள் நிரபபு 
நி்ையங்களில் பதை்வக்கு அதி்க -
மபா்க எரிச்பாருள் விநிபயபாகிக்்கப -்
டுவ்தைக் ்கபாணும் சிைர எரிச்பாருள் 
நிரபபு நி்ையங்களுக்கு அருகில் 
நீணட வரி்ெயில் ்கபாததுக் கிடப -்

தைபா்கவும் அவர கூறினபார.  
எரிச்பாருள் பமைதி்கமபா்க இருந -

தைபால் ஏன எரிச்பாருள் நிரபபு நி்ை -
யங்களில் நீணட வரி்ெயில் நிற்க 
பவணடும் என ஊட்கவியைபா்ர்கள் 
எழுபபிய ப்கள்விக்கு ்திைளிக்கும் 
ப்பாபதை அவர இவவபாறு சதைரிவித-
தைபார.  

சஜித் பிகரம�ாசவிற்கு...
“ெரவக்்கடசி மபாநபாடடினப்பாது 

புைம்ச்யர தைமிழர்களின முதைலீடு 
சதைபாடரபில் ்ை தைரபபினரும் ்கருதது -
்க்் முன்வததைனர. நபாமும் அது 
சதைபாடரபில் ்க்தைதபதைபாம். இனபபி -
ரச்சி்னக்கு அரசியல் தீரவு ்கபாணப-
்டுமபானபால் புைம்ச்யர தைமிழர்கள் 
நிச்ெயம் உதைவுவபார்கள் சுடடிக்்கபாட-
டிபனன. புைம்ச்யர தைமிழர்களின 
ஒதது்ழப்் ச்றறுக்ச்கபாடுப -்
தைற்கபான ்பாைமபா்க இருப்தைறகு நபாம் 
தையபார.

இைங்்கயின ச்பாரு்பாதைபாரத்தை -

விடவும் புைம்ச்யர தைமிழர்களின 
்ண ்ைம் உள்்து. எனபவ, அர-
ெ்மபபின 13 ஆவது திருததைச்ெட-
டத்தை முழு்மயபா்க அமுல்்டுததி 
அதைறகு அப்பாைபான அரசியல் தீர -
சவபானறு வழங்கப்டுமபானபால் நிச்ெ -
யம் உதைவி கிடடும்.  

ஆனபால் அரததைமுள்் அதி்கபாரப்-
கிரபவ அவசியம். மபா்றபா்க ஆளுநர 
வெம் அதி்கபாரங்கள் இருக்்கக்கூடபாது. 
மக்்க்பால் சதைரிவுசெயயப்டும் பிர -
திநிதி்கள் வெபம அதி்கபாரம் இருக்்க 
பவணடும்  எனத சதைரிவிததுள்்பார.

ஆயு�த்�ால் முடியாது கபானம�...
இதைனப்பாது ்கருதது சதைரிவித-

துள்் பதைசிய சுதைநதிர முனனணியின 
தை்ைவர விமல் வீரவனெ, இைங-
்்கக்கு விஜயம் பமறச்கபாணட அசம-
ரிக்்க அரசியல் விவ்கபாரங்களுக்்கபான 
உதைவிச் செயைபா்ர விக்படபாரியபா 
நூைணட, மபா்கபாண ெ்்த பதைரதை்ை 
நடததுமபாறு கூறிய்தை சுடடிக்்கபாடடி-
யுள்்பார. அததுடன, புைம்ச்யர தைமி-
ழர்களுடன ப்ச்சுவபாரத்தை நடதது-
மபாறும் அவர கூறியுள்்பார. அதைபாவது, 
யுததைததினபால் செயய முடியபாதை்தை, 

இதைனூடபா்க செயயப ்பாரக்கின்றனர 
என விமல் வீரவனெ குறிபபிடடுள்-
்பார.   

 இதைனப்பாது ்கருதது சதைரிவிததை 
பிவிததுரு சஹை உறுமய ்கடசித 
தை்ைவர உதைய ்கம்மனபிை, அரெபாங-
்கம் ச்பாரு்பாதைபார ரீதியில் வீழ்நதுள்் 
ெநதைரப்ததில், துப்பாக்கியபால் செயய 
முடியபாதை்தை, சடபாைர மூைம் செயயும் 
எதிர்பாரபபிபை, தைமிழ்த பதைசியக் கூட-
ட்மபபு ெரவ்கடசி மபாநபாடடில் ்ங-
ப்கற்றதைபா்க கூறியுள்்பார.   

நாட்மட �ட்டிதயழுப்புவ�ற்கு...
்கபாண விரும்புவதைபா்க ெம்்நதைன 

சதைரிவிததைபார. 
நீணட்கபாைமபா்க ்்கது செயயப-

்டடு, தைடுதது ்வக்்கப்டடுள் -்
வர்கள் சதைபாடரபில் எடுக்்கப்டும் 
எதிர்கபாை நடவடிக்்்க்கள், நீண-
ட்கபாைமபா்க ்யிரச் செயயப்டட 
்கபாணி்க்் விடுவிததைல், ்கபாணபா-
மறப்பாபனபார சதைபாடர்பான விெபார-
்ண்க்் முனசனடுததைல், புதிய 
அரசியை்மபபு தைமிழ் மறறும் 
சிங்க் சமபாழி்களில் சமபாழி ச்யரக்-
்கப்டடதைன பினனர அதில் பெரக்்கப-
்ட பவணடிய திருததைங்கள் சதைபாடர-
பில் ்கைநது்ரயபாடுதைல், வடக்கு 
– கிழக்கு அபிவிருததி நிதியத்தை 
ஸ்தைபாபிததைல் ப்பான்ற விடயங்கள் 

சதைபாடரபில் இஙகு ்கவனம் செலுத-
தைப்டடது. 

பிரதைமர மஹிநதை ரபாஜ்க்ஷ, அ்மச்-
ெர்க்பான ப்ரபாசிரியர ஜி.எல் பீரிஸ், 
ெமல் ரபாஜ்க்ஷ, அலி ெபரி, ஜனபாதி -்
தியின செயைபா்ர ்கபாமினி செனரத, 
ஜனபாதி்தியின தை்ை்ம ஆபைபாெ்கர 
ைலித வீரதுங்க, தைமிழ்த பதைசியக் கூட-
ட்மப்் பிரதிநிதிததுவப்டுததி 
்பாரபாளுமன்ற உறுபபினர்க்பான 
எம்.ஏ. சுமநதிரன, ெபாள்ஸ் நிரமைநபா-
தைன, சிவஞபானம் ஸ்ரீதைரன, ெபாணக்கி-
யன ரபாெமபாணிக்்கம், தைவரபாஜபா ்க்ை-
யரென, செல்வம் அ்டக்்கைநபாதைன, 
எஸ். பநபா்கரபாதைலிங்கம், ப்கபாவிநதைன 
்கருணபா்கரன ஆகிபயபாரும் இக்்கைந-
து்ரயபாடலில் ்ஙப்கற்றனர.  

ரஷயாவின பிரமாணட ...
இ்தைசயபாடடிய ்டங்கள் 

‘ப்ஸ்புக்’ ெமூ்க வ்ைததை்ததில் 
சவளியபாகின. இநதை ந்கரம் மரியு -
ப்பால் ந்கரில் இருநது 70 கி.மீ. 
சதைபா்ைவில் உள்்து. உக்்ரன 
்்ட்க்பால் அழிக்்கப்டடுள்் 
ப்பாரக்்கப்ல் 20 டபாஙகு்கள், 45 
்கவெ வபா்கனங்கள், 400 துருபபு்க்் 
சுமநது செல்லும் தி்றன ச்கபாணடதைபா-
கும்.   

இநதை ்கப்ல் அழிக்்கப்டட்தை 
உக்்ரன து்ண ரபாணுவ அ்மச்-
ெர ஹனனபாமல்யபார உறுதிப்டுததி-

னபார.   ரஷ்ய ் ்ட்கள் பிடிதது ் வத-
துள்் ச்கரென ந்கரில், பு்கழ் ச்ற்ற 
நபாட்க இயக்குனர ஒசைக்ெபாணடர 
ட்கபாசஷஙப்கபா்வ 9 ரபாணுவ வபா்க -
னங்களுடன வநது ரஷ்ய ்்ட்கள் 
பிடிததுச்சென்றதைபா்க தை்கவல்்கள் 
கூறுகின்றன. அண்ட வீடடினர 
யபாபரனும் சவளிபய வநதைபால் ச்கபால்-
ைப்டுவபார்கள் எனவும் ரஷ்ய ்்ட-
யினர மிரடடி உள்்னர.   

உக்்ரனில், தை்ட செயயப்ட -
டுள்் ச்பாஸ்்ரஸ் குணடு்க்் 
ரஷ்ய ்்ட்கள் பநறறுமுனதினம் 

்கபா்ை ்யன்டுததியதைபா்க அதி்ர 
வி்பாடிமிர சஜைனஸ்கி சதைரிவித -
தைபார. அபதை பநரததில் அவர இது 
குறிததை கூடுதைல் தை்கவல்்க்் சவளி-
யிடவில்்ை.   

 உக்்ரன மீது ரஷ்யபா ப்பார 
சதைபாடஙகி ஒரு மபாதைம் ஆகியுள்-
்து. ரபாணுவ ்கடட்மபபு்க்் 
குறி்வதது தைபாக்குதைல் என அறிவித-
துவிடடு, அடுக்குமபாடி குடியிருப-
பு்கள், ்ள்ளி்கள், ஆஸ்்ததிரி்கள், 
பிரெவ ஆஸ்்ததிரி்கள் என தைபாக்கு-
தைல் எல்்ை்ய ரஷ்யபா விரிவு்டுத-

தியது. இதைனபால் ஆயிரக்்கணக்்கபான 
அப்பாவி மக்்கள் ச்கபால்ைப்டட-
னர.   

இதுநபாள் வ்ர நடநதை ப்பாரில் 
ஆஸ்்ததிரி்கள் உள்ளிடட 64 
சு்கபாதைபார ்கடட்மபபு்கள் தைபாக்்கப -
்டடு, 15 ப்ர ச்கபால்ைப்டடுள்-
்தைபா்க உை்க சு்கபாதைபார அ்மபபு 
சதைரிவிததைது. இதைறகி்டபய ஒரு 
மபாதை ்கபாை ப்பாரில் உக்்ரனில் 
ரஷ்ய ்்டயினர 15 ஆயிரம் ப்ர 
வ்ரயில் ச்கபால்ைப்டடுள்்தைபா்க 
பநடபடபா மதிபபிடடுள்்து.   

225 கபருகம எமக்கு...
உ்ரயபாறறும் ப்பாபதை முனனபாள் 

ஜனபாதி்தி இவவபாறு சதைரிவிததைபார.   
ம்்றநதை நபானகு ்பாரபாளுமன்ற 

உறுபபினர்களும் இனறுள்் அரசி-
யல்வபாதி்களுக்கு முனமபாதிரியபானவர-
்கள் எனறும் அவர்கள் இதுப்பான்ற 
்கபாைததில் ்பாரபாளுமன்றததில் இருக்்க 
பவணடியவர்கள் எனறும் அவர சதைரி-
விததைபார.  

்பாரபாளுமன்றததில் பநறறு, 
முனனபாள் ்பாரபாளுமன்ற உறுபபினர்க-
்பான எம்.  எஸ். செல்ைச்ெபாமி, ்க.தைங-
ப்கஸ்வரி,ச்றறி வீரக்ப்கபான, ஜஸ்டின 
்கைப்ததி ஆகிபயபாருக்்கபான அனுதைபா-
்ப பிபரர்ண ந்டச்ற்றது.  

இஙகு சதைபாடரநதும் உ்ரயபாறறிய 
முனனபாள் ஜனபாதி்தி;  

ெடடததைரணியபான ச்றறி வீரக்-
ப்கபான சி்றநதை அரசியல்வபாதி மடடு-
மனறி சி்றநதை மக்்கள் பெ்வயபா்ரு-
மபாவபார. ெடடதது்்ற, சதைபாழிறெங்க 

து்்ற, அரசியல் மறறும் ெமூ்கத து்்ற-
்களில் அ்கைக்்கபால் ்திதது மக்்களுக்கு 
சி்றநதை பெ்வ செயதைவர.

அபதைப்பானறு ம்்றநதை ்க. தைஙப்கஸ்-
வரி எனது அடுததை மபாவடடததில் 
்பாரபாளுமன்ற உறுபபினரபா்க ்தைவி 
வகிதது பிரபதைெ மக்்களின அபிமபா-
னத்தைப ச்ற்றவர. முன மபாதிரியபா்க 
செயல்்டட அவர இக்்கபாைததில் 
்பாரபாளுமன்றததில் இருக்்க பவணடி-
யவர.  

அபதைப்பானறு சதைபாழிறெங்கத 
து்்றயில் அ்ப்ரிய பெ்வ 
செயதைவர எம். எஸ்.செல்ைச்ெபாமி, 
சிறு்பான்ம மக்்களுக்்கபா்க குரல் 
ச்கபாடுததைவர. ்பாரபாளுமன்றததிலும் 
சவளியிலும் முனமபாதிரியபா்க செயற-
்டடபார.  அவர ப்பான்றவர்கள் 
இனறு  ்பாரபாளுமன்றததில் இருக்்க 
பவணடும் எனறும் அவர பமலும் 
சதைரிவிததைபார.(ஸ)  

மக்�ள் கசமவக்கு...
பநறறு ் பாரபாளுமன்றததில் சதைரிவித-

தைபார. 
அபதைப்பானறு மடடக்்க்பபு 

மபாவடட முனனபாள் ்பாரபாளுமன்ற 
உறுபபினர தைஙப்கஸ்வரி ்கதிரபாமன 
மடடக்்க்பபு மபாவடடததிலிருநது 
்பாரபாளுமன்றததுக்கு சதைரிவபான முதை-
ைபாவது ச்ண பிரதிநிதி என்ற ச்ரு-
்மக்குரியவர எனறும் பிரதைமர சதைரி-
விததைபார. 

்பாரபாளுமன்றததில் பநறறு 
முனனபாள் ்பாரபாளுமன்ற உறுபபினர-
்க்பான ச்றறி வீரக்ப்கபான, எம்.எஸ் 
செல்ைச்ெபாமி, ஜஸ்டின ்கைப்ததி 
மறறும் ்க.தைஙப்கஸ்வரி ஆகிபயபாருக்-
்கபான அனுதைபா்ப பிபரர்ண ந்ட-

ச்ற்றது. இநதை பிபரர்ணயில் உ்ர-
யபாறறும் ப்பாபதை பிரதைமர மஹிநதை 
ரபாஜ்க்ஷ இவவபாறு சதைரிவிததைபார.
ெ்்யில் சதைபாடரநதும் உ்ரயபாறறிய 
அவர,

இைங்்க சதைபாழிைபா்ர ்கபாஙகிரஸ் 
பவட்பா்ரபா்க எம்.எஸ். செல்ைச்ெபாமி 
1989 ஆம் ஆணடு ச்கபாழும்பு மபாவட-
டததில் பதைரதைலில் ப்பாடடியிடடு 
முதைல் தைட்வயபா்க ்பாரபாளுமன்றத-
துக்குத சதைரிவு செயயப்டடபார. 

1963 ஆம் ஆணடிலிருநது 
இைங்்க சதைபாழிைபா்ர ்கபாஙகிரஸு -
டன இ்ணநதை சதைபாழிறெங்கள் ்ை-
வறறில் ் ல்பவறு ் தைவி்க்் வகிதது 
வநதுள்்பார. அதைன ப்பாது ம்ைய்க 

மக்்களுக்கு அ்ப்ரிய பெ்வ்க்் 
செயதைவர அவர. 

அவர ச்கபாழும்பில் செனட உறுபபி-
னரபா்கவும் ச்கபாழும்பு மபாவடட அபி-
விருததி குழுவின நி்்றபவறறு உறுப-
பினரபா்கவும் பெ்வயபாறறிய சிபரஷ்ட 
அரசியல்வபாதியபாவபார. 

அபதைப்பானறு 2004ஆம் ஆணடு 
ச்பாதுத பதைரதைலில் தைமிழ் பதைசியக் 
கூடட்மபபின பிரதிநிதியபா்க மட-
டக்்க்பபு மபாவடடததில் இருநது 
சதைரிவபானவர தைஙப்கஸ்வரி ்கதிரபா-
மன. 

மடடக்்க்பபு மபாவடடததிலிருநது 
்பாரபாளுமன்றததுக்கு சதைரிவபான முதை-
ைபாவது ச்ண ்பாரபாளுமன்ற உறுபபி-

னர என்ற ச்ரு்ம அவருக்குரியது. 
்க்னி ்ல்்க்ைக்்கழ்கததின ்டடதைபா-
ரியபான அவர ்கைபாெபார உததிபயபா்கத-
தைரபா்கவும் எழுததைபா்ரபா்கவும் பெ்வ 
செயதுள்்பார. 

மடடக்்க்பபு மபாவடட மக்்களுக்கு 
அ்ப்ரிய பெ்வ செயதை அவர ெமய 
்கைபாெபாரத து்்ற்களில் சி்றநதை பெ்வ-
யபாறறியவர. 

மடடக்்க்பபு மபாவடட மபாணவர-
்களின ்கல்வி வ்ரச்சியில் ்கவனம் 
செலுததிய அவர, 2011 ஆம் ஆணடு 
மணமு்ன பிரபதைெததில் புதிய 
்கல்வி வையம் உருவபாவதைறகு ்கபாரண-
மபா்க அ்மநதைவர எனறும் பிரதைமர 
சதைரிவிததைபார. 
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ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

மல�யக மககளுககு அர்ப்பணி்ப-
புள்ள லெல்வ செய்த மோமனி்தர  
எம் எஸ். செல�செோமி எனது அரசி -
யல ்வோழ்வில அ்வர எனககு  முன் -
லனோடியும் கூட.

சிறு்போன்லம மககள ்தமது பிரதி -
நிதிகல்ள ச்தரிவு செய்வது ச்தோடர -
பில மககளுககு ச்தளிவு ்படுத்திய -
்வர.

1977ம் ஆண்டு அ்வர மத்திய 
சகோழும்பில  ல்போட்டியிட்டோர. 
எனினும் ச்வற்றி ச்பறவிலல�. 
சகோழும்பு மத்தியில ்வழலமயோக 
ஒரு ்தமிழர, ஒரு முஸ்லிம், ஒரு 
சிஙக்ள்வர என மூ்வர ல்தர்தல 
மூ�ம்  ்வரல்வண்டும். எனினும் 

மககள ஆ்தரவு ்வழஙகோ்த்தோல ஒரு 
சிறு்போன்லம பிரதிநிதிலய இழகக 
லநரிட்டது.

2019ஆம் ஆண்டு ல்தர்தலில 
ச்வற்றி ச்பற்ற  செல�செோமி அ்வர -
கள ்ப� இரோஜோஙக அலமசெர ்ப்த -
விகல்ள ்வகித்துள்ளோர. 

சகோழும்பிலும் மல�யகத்திலும் 
்வோழும் சிறு்போன்லம மககளுககு 
அ்வர செய்த லெல்வ அ்ள்ப்பரியது.

மரு்த்போண்டி ரோலமஸ்்வரன்:
(இ.ச்தோ.கோ ்போரோளுமன்ற 
உறு்பபினர)
இ�ஙலக ச்தோழி�ோ்ளர கோங -

கிரஸின் ்த�்வோககல�  மோ்வட் -
டத் ்தல�்வரோக ்தமது ஆரம்்பக 
கோ�த்ல்த ச்தோடஙகிய  ச்தோழிற் -
ெஙகத் ்தல�்வர எம்.எஸ்.செல�ச 
ெோமி மல�யக மககளுககு அ்ள்ப -
்பரிய லெல்வ செய்த்வர.

மலறந்த ்தல�்வர செௌமி -
யமூரத்தி ச்தோண்டமோனுடன் 
இலைநது மல�யக மகக -
ளுககோன ல்போரோட்டஙகளில 
இலைநது செயற்்பட்ட்வர. 

்பலல்வறு ெந்தர்ப்பஙகளிலும் 
மல�யக மககளின் உரிலமகளுக -
கோக குரல சகோடுத்்த்வர.

2007இல அ்வர ல்தசிய்ப்பட் -

டியல எம்.பியோக ச்தரிவு செய -
ய்ப்பட்டு   ்த்போல ச்தோல�த் -
ச்தோடரபுகள பிரதி அலமசெரோக 
செயற்்பட்டோர. அக கோ�த்தில  
மல�யகத்தில 520  ்த்போல 
கோரகல்ள நியமி்ப்பதில முன் -
னின்று உலழத்்த்வர.

எம். ஏ. சுமநதிரன் 
(்தமிழ்த் ல்தசியக கூட்டலம்பபு எம்.

பி )
மட்டகக்ள்பபு மோ்வட்டத்தின் 

மு்த�ோ்வது ச்பண் ்போரோளுமன்ற 
உறு்பபினரோக ்போரோளுமன்றத்திற்கு 
பிரல்வசித்்த்வர ்தஙலகஸ்்வரி. சமோழி 

ரீதியிலும் க�ோெோர ரீதியிலும் சிறந்த 
வில்வகம் சகோண்ட்வரோக அ்வர 
திகழ்ந்தோர.

்தரமலிஙகம் சித்்தோரத்்தன்:
(்தமிழ் ல்தசியக கூட்டலம்பபு எம்.பி)
மட்டகக்ள்பபு மோ்வட்ட ்போரோளு -

மன்ற உறு்பபினர ்தஙலகஸ்்வரியின் 
மலறவு மட்டகக்ள்பபு மோ்வட்ட 
மககளுககும் ்தமிழரசுக கட்சிககும் 
்போரிய இழ்ப்போகும்.

அ்வரது மககள லெல்வ நிலனவுகூ -
ரத்்தககது. அ்வருககோன சகௌர்வம் 
ச்தோடரசசியோக ்வழஙக்ப்படல்வண்-
டும்.

ரிஷோட் ்பதியுதீன்:
(்போரோளுமன்ற உறு்பபினர)
மலறந்த எம்.எஸ் செல�செோமி 

ஒரு க்ளஙகமற்ற சிறந்த அரசியல-
்வோதியோ்வோர. புத்்த்ளம் அரபுக கல -
லூரியில முத்திலர ச்வளியீடு ஒன்று 
ச்தோடரபில அ்வருடன் அ்வர ்த்போல 
துலற பிரதி அலமசெரோக இருந்த 
கோ�த்தில க�நதுலரயோடிலனன்.

எமது ல்வண்டுலகோல்ள ஏற்று 
மஹ்மூத் ஆலிம் அ்வரகளுககோன 
நிலனவு முத்திலர ச்வளியிடும் 
்பணிலய அ்வர புத்்த்ளத்திற்கு லநரில 
்வருலக ்தநது சிற்ப்போக நிலறல்வற்றி 
ல்வத்்தோர.(ஸ)

அனுதாப பிரேேமையில் மர�ா கரைசன் எம் பி.

சிறுபான்மை மைக்களுக்கா்க அளபபரிய சே்ை சேய்தைர் எம்.எஸ்.சேல்லோமி

்போகிஸ்்தோனின் எதிரககட்சியோன 
்போகிஸ்்தோன் முஸ்லிம் லீக- ந்வோஸ் 
அணி  ஆளும் கட்சிலய எதிரத்து 
நீண்ட நலட்ப்வனி ஆர்ப்போட் -
டத்ல்த ஆரம்பிககிறது. �ோகூரில 
ஆரம்்பமோகும் இந நலட்ப்வனி 
மரியம் ந்வோஸ் மற்றும் ஹம்ஸோ 
சஷ்போஸ் ்தல�லமயில நலடச்ப-
றும் என்றும் இஸ்�ோமோ்போத் நகலர 
நோல்ள சென்றலடயும் என்றும் இக -
கட்சியின் ்பஞெோ்ப ்தல�்வர ரோைோ 
ெனோவுல�ோஹ் ச்தரிவித்துள்ளோர.   

இஸ்�ோமோ்போத்ல்த அலடயும் 
எதிரககட்சியினர அஙலகலய அமரந-
திரு்ப்போரகள என்றும் அரெோஙகத்-
துககு எதிரோக ்போரோளுமன்றத்தில 
சகோண்ட்வர்ப்படவுள்ள நம்பிகலக-

யில�ோத் தீரமோனத்தின் மீ்தோன ்வோக-
சகடு்பபு நலடச்பறவுள்ள மோரச 
28ம் திகதி்வலர ல்போரோட்டககோரர-
கள அஙலகலய அமரநதிரு்ப்போரகள 
என்றும் ரோைோ லமலும் ச்தரிவித்துள-
்ளோர.   

இல்தெமயம் நம்பிகலகயில�ோத் 

தீரமோனத்தில ச்வற்றி ச்பறு்வ்தற் -
கோக அரசு ்தர்பபு ்போரோளுமன்ற 
உறு்பபினரகல்ள ்பைம் சகோடுத்து 
வில�ககு ்வோஙகி ்வரு்வ்தோக உள -
நோட்டலு்வலகள மற்றும் ்தக்வல 
ச்தோடர்போடல அலமசெரகளின் குற் -
றசெோட்டுகளுககு ்பதி�ளித்துள்ள 
ரோைோ ெனோவுல�ோஹ், அ்தற்கோன 
ஆ்தோரஙகல்ள ச்தரிவிககும்்படியும் 
ச்தோல�ககோட்சி வி்வோ்தசமோன்-
றுககு ்வரும்்படியும் கூறியுள்ளோர. 
ஆளும்கட்சியின் அதிரு்பதி உறு்ப -
பினரகள ்பைம்லகட்டு எந்தச்வோரு 
லகோரிகலகலயயும் விடுககவிலல� 
என்று கூறியுள்ள இ்வர இம்ரோன் 
ஆட்சி மீது மககள ச்வறு்ப்பலடந-
துள்ளனர என்றோர.   

இம்்ான ஆட்சிககு எதி்ா்க  
எதிர்க்கட்சி ந்ைபைனி சபா்ாட்ைம்   

திற்ப்பலன தினகரன் நிரு்பர

திற்ப்பலன நகரத்தின் அபிவிருத்தி 
ல்வல� திட்டஙகள இரோஜோஙக அலமச-
ெர துமிந்த திஸோநோயககவின் கண்கோணி்ப-
புககு உட்்படுத்்த்ப்பட்டுள்ளன."்தயத்நகர 
சியத்நகன" என்ற ல்வல� திட்டத்தின் கீழ் 
திற்ப்பலன நகரம் அபிவிருத்திககு உட்்படுத்-
்த்ப்பட்டுள்ளன. இஙகு ்வோகன ்தரி்பபிடம்,-
துருசெ்வன ஓயவு்பபூஙகோ,நகர வீதி மற்றும் 
கழிவு நீர ்வடிகோன் நிரமோைம் ல்போன்ற 
்பலல்வறு அபிவிருத்தி ல்வல�கள இது 
்வலரயில நலடமுலற்ப்படுத்்த்ப்பட்டு ்வரு-
கின்றன.இவ் ல்வல� திட்டத்திற்கோக 100 
மிலலியன் ரூ்போ ்பைம் ஒதுககீடு செயய்ப -
்பட்டுள்ளன.

"சியத்நகர ல்வல� திட்டத்தின் கீழ் 
நோட்டின் 114 நகரஙகளில அபிவிருத்திலய 
லமற் சகோள்ள திட்டமிட்ப்பட்டிருந்தன.

நகர அபிவிருத்தி அலமசசு இந நட்வடிக-
லககல்ள ்தற்ெமயம் லமற் சகோண்டுள்ளது.

'தயத்நகே சியத்நக�'

சை்்ல திட்ைத்தின கீழ் 
திறபப்ை ந்க்ம் அபிவிருத்தி
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வட மத்திய மாகாணத்தின் அநு-
ராதபுரம், ஹ�ாரவஹ�ாத்-

தானை ததரதல்  ஹதாகுதியிலுள்ள 
ஹ�ாரவஹ�ாத்தானை  பிரததச 
ஹசயலா்ளர பிரி வின் நிருவாகத்திற்-
குட�டட நிககஹவவ கிராம தசவகர 
பிரிவில் இரு அழகிய மனலகளுக-
கினடயில் இயற்னக நீரூற்றுககள 
வழிநததாட �சுனமயாை இயற்னக 
வ்ளஙகளிைாலும் வயல் ஹவளிக-
்ளாலும் சூழப�டடுள்ள அழகிய 
கிராமதம நிககஹவவ கிராமமாகும்.

17 ஆம் நூற்்ாண்டின் பிற்�கு-
தியில் "துனிகா உல்�த்த " எனும் 
கிராமத்தில் இருநது இடம்ஹ�-
யரநது உருவாைதத இநத கிராம-
மாகும். ஆரம்�காலத்தில் அயல் 
கிராமமாை "்ஸைகஹவவ" 
சிஙக்ள ஹமாழிப �ாடசானலயில் 
ஒரு பிரிவாக இககிராம மாணவர-
கள கல்வி �யின்று வநதுள்ளைர. 
அதனை கருத்தில் ஹகாண்ட ஹ�ார-
வஹ�ாத்தானை கிராம சன�த் 
தனலவரும் நிககஹவவ கிராம முன்-
தைற்்த்தின் முன்தைாடித் தனல-
வருமாை தக.எம். பு�ாரி மற்றும் 
காஸிம் கணககுபபிளன்ள, மு�ம்-
மது கனி, மஹ்மூது ஹலபன�, 
ஆதம்�ாவா, மு.சலீம், ஹவளன்ளக-
குடடி அபதுல்லா மற்றும் ஊர பிர-
முகரகளின் முயற்சியின் மூலம் 
1961.06.01 ஆம் திகதி 60 (அறு�து) 
மாணவரகளுடன் ஓர ஓனலககுடி -
னசஹயான்றில் முதன் முதலாக இப-
�ாடசானல ஆரம்பிககப�டடது. 

முதல் அதி�ராக எம்.எல்.எம். 
�ஸீர அவரகளுடன் ஆசிரியராக 
ஏ.சீ.எம். மஃறூப ஹசயற்�டடார. 
அதி�ர எம்.எச்.எம். ஸகரியயா 
அவரகளின் காலத்தில் 1967.11.25 
ஆம் திகதி 40×20 அ்ளவுனடய நிரந-
தர கடடிடஹமான்று முதலாவதாக 
நிரமாணிககப�டடுள்ளது.

தரம் 01 ஹதாடககம் 08 வனரயாை 
வகுபபுககன்ள ஹகாண்ட �ாடசா-
னலயாக ஆரம்பிககப�டட இப-
�ாடசானல, 1973 ஆம் ஆண்டு 
தரம் 09 ககு தரம் உயரத்தப�டடது. 
ஹதாடரநது மாணவரகளின் அதிக -
ரிப�ால் ஏற்�டட இடப�ற்்ாககு-

ன்யினை நிவரத்தி ஹசயயுமுகமாக 
அதி�ர பி.டீ. தாஜுதீன் அவரகள 
உளளிடட ஆசிரியர குழாம் மற்றும் 
�ாடசானல அபிவிருத்திச் சஙக 
உறுபபிைரகளின் முயற்சியிைால் 
1991.11.04 ஆம் திகதி 60×20 கட-
டிடஹமான்று நிரமாணிககப�டடு 
அபத�ாது நிலவிய இடப�ற்்ாக-

குன் நிவரத்திககப�டடு கல்விச் 
ஹசயற்�ாடுகள முன்ஹைடுககப-
�டடை.

வட மத்திய மாகாணத்தில் �ல 
ஆண்டுகாலமாக நிலவி வநத ஆசி-
ரியர �ற்்ாககுன்யினை நிவரத்தி 
ஹசயயுமுகமாக 1990ஆம் ஆண்டு 

புதிதாக ஆசிரியர நியமைம் 
வழஙகப�டடத�ாது நிககஹவவ 
முஸலிம் வித்தியாலயத்திற்கு 12 
ஆசிரியரகள நியமிககப�டடனத 
அடுத்து ஏற்�டட துரித கல்வி மாற் -
்த்திைால் 1991 ஆம் ஆண்டு நனட-
ஹ�ற்் தரம் 05 புலனமப �ரிசில் 

�ரீடனசயில் தமிழ் ஹமாழி மூலம் 
வலயத்தில் முதன்முன்யாக சித்-
தியனடநது வலயத்திற்கும் �ாட-
சானலககும் ஹ�ருனம ஹ�ற்றுத்தந -
தனம குறிபபிடத்தககதாகும். 

அதனைத் ஹதாடரநது இன்று 
வனர மாணவரகள சித்தியனடநது 
வருவது அதிகரித்தவண்ணதம 
உள்ளை. னவரவிழா காணும் எமது 
�ாடசானல கடநத மூன்று வரு-
டஙக்ளாக 2019 ஆம் ஆண்டு ஆறு 
மாணவரகளும் 2020ஆம் ஆண்டு 
எடடு மாணவரகளும் 2021 ஆண்டு 
ஐநது மாணவரகளும் ஹவடடுப-
புளளிகளுககு தமல் புளளிகன்ள 
ஹ�ற்றுள்ளதுடன் சித்தி வீதம் 96% 

ஹ�ற்று வ்ளரச்சி கண்டு வருகின்-
்னம ஹ�ருனமககுரிய விடயமா-
கும். இதன் மூலம் எமது வலயத்-
தில் கனிஷட �ாடசானலகளில் 
முன்னினல �ாடசானலயாக திகழ்-
கின்்னம விதசட அம்சமா-
கும். 

ததசிய மற்றும் மாவடட 
மடட தமிழ் ஹமாழி திைம், 
ஆஙகில, சமூக விஞ்ாை, 
ததசிய மீலாத் திை த�ாடடிக -
ளில் கலநது ஹகாண்டு இன்று 
வனரககும் �ல சாதனை -
கன்ள ஈடடி வருகின்்னம 
குறிபபிடத்தககது.

மாணவரகளின் சி்ப�ாை 
கற்்ல் ஹசயற்�ாடுகள கார -
ணமாக 2012ஆம் ஆண்டு 
�ாடசானலககு கணனி 
அன் கினடககபஹ�ற்்து. 
இதன் மூலம் மாணவரக்ளது 
ஹதாழில்நுட� ரீதியாை அறிவினை 
விருத்தி ஹசயது ஹகாளவதற்கு 
ஹ�ரும் வாயபபு கிடடியுள்ளது. 
இப�ாடசானலயில் தரம் 09 வனர 
கற்் பின்ைர அடுத்த வகுபபுககாை 
கல்வி நடவடிகனகயினை ஹதாடர 
இககிராமத்திலுள்ள மாணவச் ஹசல்-
வஙகள ஹ�ாரவஹ�ாத்தானை நகர 
�ாடசானல மற்றும் ஹவளி மாவட-
டஙகளிலுள்ள �ாடசானலகளுககு 
ஹசல்லதவண்டிய ஒரு நினல ஏற்-
�டடது. இதைால் வசதி குன்நத 
மாணவ மாணவிகள ஹ�ரும் 
அஹச்ளகரியஙகன்ள எதிரதநாகக 
தவண்டி ஏற்�டடது. அதற்கு மத்-
தியிலும் தமலதிக கல்வியினை 
ஹதாடரவதற்காக தவண்டி ஹசன்் 

மாணவரகள சி்ப�ாை ஹ�றுத�று-
கன்ள ஹ�ற்று சாதனை �னடத்துள-
்ளைர. இதனை கருத்திற் ஹகாண்ட 
தற்த�ானதய அதி�ர ஆதம்�ாவா 
மஃறூப அவரகளும் ஆசிரியர 
குழாமும் ,�ாடசானல அபிவிருத் -
திச் சஙகம் , �ளளிவாசல் நிரவா-
கம், சடடத்தரணி சலீம் கடாபி 
தனலனமயில் அநநஜாஹ் எகடமி 
இன்ள்ர கழகம் ஆகியவற்றின் 
விடா முயற்சியிைாலும் ஹகபபித்தி-
ஹகாள்ளாவ வலய கல்விப �ணிம-
னையின் உயர கல்வி அதிகாரிக்ளது 
உதவியுடன் க.ஹ�ா.த (சா/த) வனர 
நிககஹவவ முஸலிம் வித்தியாலயம் 
2020ம் ஆண்டு தரமுயரத்தப�டட-

தைால் இப�ாடசானலயிதலதய 
தரம் 11 வனரககும் கல்வி கற்கககூ-
டிய சநதரப�ம் கிடடியுள்ளதுடன் 
வசதி �னடத்த குடும்�ஙகன்ளச் 
தசரநத பிளன்ளகளுககும் அதத-

த�ான்று வசதி குன்நத குடும்�ங-
கன்ளச் தசரநத பிளன்ளகளுககும் 
ஹசாநத ஊரிதலதய கல்வி கற்கக-
கூடிய வாயபபு கிடடியுள்ளதுடன் 
எதிரவரும் காலஙகளில் க.ஹ�ா.த 
உ/த வகுபபுககன்ளயும் ஹதாடஙகு-
வது குறித்து �ாடசானல நிரவாகம் 
கவைம் ஹசலுத்தி வருகி்து. 

தற்த�ாது 19 ஆசிரியரகன்ளயும் 
302 ககும் அதிகமாை மாணவரக-
ன்ளயும் ஒரு வின்ளயாடடு �யிற்-
றுவிப�ா்ளனரயும் இரு கல்விசாரா 
ஊழியரகன்ளயும் ஹகாண்டு நடாத்-
தப�டும் இப�ாடசானலயில், எதிர-
காலத்திற்கு ததனவயாை கல்விச் 
சமூகஹமான்றினை உருவாககும் 
தநாககுடன் கற்்ல் ஹசயற்�ாடுகள 

ம ற் று ம் 
ஒ ழு க க 
வி ழு மி ய ங -
கள க்ளச்ஹச -
ய ற் � ா டு க ள 
த�ான்் விடயங-
களில் வீறுநனட 
த�ாடடுக ஹகாண்டி-
ருககின்்து.

நாளுககு நாள மாணவர 
ஹதானக அதிகரிபபு காரணமாக 
மீண்டும் இட ஹநருககடி நினல ஏற் -
�டடுள்ளது. அதனை நிவரத்திககும் 
முகமாக தற்த�ானதய அதி�ர உள-
ளிடட ஆசிரியர குழாம் �ாடசானல 
அபிவிருத்திச் சஙகம் மற்றும் 

�னழய மாணவரகள என் த�ார 
அதி�ர தனலனமயில் �ல்தவறு 
வழிகளில் முயற்சிகன்ள தமற்-
ஹகாண்டதன் �லைாக அவற்ன் 
நிவரத்திககுமுகமாக குனவத் 

நாடடின் �தரா�காரி மர�ஹூமா 
ஹ�்ளஸியா அந நபீஸ அவரகளின் 
்ா�காரத்தமாக இஸலாமிகஹக -
யார ஹசானசடடி நிறுவைத்தின் 
நிதி ஒதுககீடடில் அல் ஹிமா இஸ-
லாமிய தசனவகள நிறுவைத்தின் 
இலஙனகககாை �ணிப�ா்ளர அஷ -
ஹெயக நூருள்ளாஹ் ( நளீமி) அவர-
களின் தனலனமயில் காணி அனமச்-
சர எஸ.எம். சநதிரதசை, ஸம்ஸம் 
நிறுவை �ணிப�ா்ளர அஷஹெயக 
யூசுப முபதி ஆகிதயார கலநது 
சி்பபிகக 2020.09.24 ஆம் திக-
தியன்று இரண்டு மாடி கடடிடத் -
திற்காக அடிககல் நடப�டடு 
நிரமாணப�ணிகள ஆரம்பித்து 
னவககப�டடை. நாடடின் அசாதா-

ரண சூழ்நினலயிலும் �ணிப�ா்ள -
ரின் தியாக உணரவிைால் முதற்கட-
டமாக நான்கு வகுப�ன்கன்ளக 
ஹகாண்ட முதல் மாடிக கடடிடம் 
பூரத்தி ஹசயயப�டடு 2022.03.26 
ஆம் திகதி இன்று சனிககிழனம 

அதி�ர ஏ.பீ. மஃறூப அவரகளின் 
தனலனமயில் தி்பபு விழா நனட-
ஹ�றுகி்து. 

இநநிகழ்வில் குனவத் நாடடின் 
இலஙனகககாை தூதுவர கலப எம். 
எம். புனஜர , இராஜாஙக அனமச் -
சர த�ராசிரியர சன்ை ஜயசுமை, 
�ாராளுமன்் உறுபபிைர இசாக 
்ஹ்மான் , அல் ஹிமா �ணிப�ா -
்ளர அஷஹெயக எம். ஏ.ஏ. நூருள-
்ளாஹ் (நளீமி) ஆகிதயாரால் தி்ந -
துனவககப�டவுள்ளது. 

�ாடசானலயின் வ்ளரச்சிககு 
அரும்�ணியாற்றிய அனைவருக -
கும் �ாடசானல நிருவாகம் தமது 
மைபபூரவமாை நன்றியினை ஹதரி -
வித்துக ஹகாளவததாடு இப�ாட -
சானலயில் எஞசியுள்ள வ்ளப�ற் -
்ாககுன்கள நிவரத்திககப�டடு 
இப�ாடசானல ஹமன்தமலும் கல்-
வியில் சி்ப�ாக மிளிர இன்வ-
னைப பிராத்திபத�ாம்.

வைர விழா காணும்

அநு./ ஹ�ொரவஹ�ொத்ொனை
நிக்கஹவவ முஸ்லிம் விததியொலயம்

ஒரு வரலாற்று பார்வ

 இன்று புதிய 
 கட்ட்ட திறப்பு விழா 

ஏ.பிர்்தெளஸ் 
அநுராதெபுரம் தினகரன் நிருபர்

கணனி அறையில் மாணவரகள்

ஆசிரியர் குழாம்

அதிபர் ஏ.பீ. மஹ்ரூப்

புதிய கட்ட்டத்தின் அழகிய த�ோற்றம்

புதிய கட்ட்ட நிர்மாண பணிக்கு 

அஷ் நூறுல்மாஹ்வினமால அடிக்கல

புலமமப்பரிசில் பரீடமசயில் சித்தி ்பறற மாணவர்கள் (2021)



நிலைபேறான அபிவிருத்திக்கு ோல்நிலை  சமத்துவம் பேணுபவாம் என்னும் த�ானிப் தோருளில் தேண் முயற்சியாளர்களின் த்கௌரவிப்பு விழா பிரப�ச தசயை்க ம்களிர  தினவிழா -
வும்  வவுனியா மாவட்ட தசயை்க மாநாடடு மண்்டேத்தில் பநற்று (25.03) பிரப�ச தசயைாளர நா.்கமை�ாசன் �லைலமயில் இ்டம்தேற்றது.   வவுனியா விபச்ட நிருேர

பரந்தன் குறுாப் நிருபர்

கிளிந�ாச்சி மாவட்டத்தில் 
சமமயல் எரிவாயுக்கள் குடுமப பங் -
குகீடடு  அடம்ட மூலமா்கவும,  
உணவ்கங்்களுககு ்கம்ட அனுமதிப்-
பத்திரம ஊ்டா்கவும வழங்்கப்படடு 

வருவ்தா்க மக்கள் ந்தரிவித்துள்்ள-
னர்.

இருப்பினும அதி்காமல 3.00 
மணிககு வரும்க ்தந்தமமயால் 
சமமயல் எரிவாயுவிமன நபறமுடிந-
்தது எனவும ந்தரிவித்்தனர்.

மன்னார் குறூப் நிருபர்

மாநம்த மமற்கு பிரம்தச நசயல்கப் -
பிரிவுககுடபட்ட ஆத்திமமாடம்ட 
கிராம பகுதியிலுள்்ள அரச ்காணியில் 
்தனி �பர்்கள் முமறயற்ற வி்தத்தில் 
அனுமதிப் பத்திரங்்கம்ள நபற்று 
மணல் அ்கழ்வில் ஈடுபடடு வருவ -
்தா்க பிரம்தச மக்கள் ந்தரிவிககின்-
றனர். 

இநநிமலயில் ம�ற்றுமுன்தினம 
வியாழககிழமம (24) ்காமல ஆத்தி -
மமாடம்ட பகுதியில் இ்டமநபற்ற 
மணல் அ்கழ்மவ நிறுத்்தக ம்காரி 
ஆத்திமமாடம்ட ்கமக்கார அமமப்-
பினர் வா்கனங்்கம்ள இம்டமறித்து 
்தமது எதிர்ப்மப ந்தரிவித்்தனர்.

இ்தனால் சட்டவிமரா்த மண் 
அ்கழ்வில் ஈடுபட்டவர்்களுககும, 
ஆத்திமமாடம்ட ்கமக்கார அமமப்-
பினருககும இம்டயில் ்தர்க்க நிமல 
ஏற்பட்டது.

மண் அ்கழ்வு ்காரணமா்க ்கள்ளி-
யடி- ஆத்திமமாடம்ட வீதி ்க்டந்த 
10 வரு்டங்்களுககு மமலா்க மாநம்த 
மமற்கு பிரம்தச சமபயினால் புனர -
மமக்கப்ப்டவில்மலநயன ஆத்தி-
மமாடம்ட ்கமக்கார அமமப்பினர் 
விசனம ந்தரிவித்துள்்ளனர்.

 இவ்வீதியூ்டா்க மக்கள் பயணம 
நசயய முடியாமமயால்,பல்மவறு 
பிரச்சிமன்களுககு ந்தா்டர்நதும 

மு்கம ந்காடுத்து வருகின்றனர்.
மணல் அ்கழ்வு இ்டமநபறும 

்காணியானது மமடடு நில அரச 
்காணியா்க ்காணப்படுகின்ற 
மபாதும, ்தனி �பர்்கள் முமறயற்ற 
வி்தத்தில் அனுமதிப் பத்திரங்்கம்ள 
நபற்று மணல் அ்கழ்வில் ஈடுபடடு 
வருவ்தா்க மக்கள் ந்தரிவித்்தனர். 

சமபவ இ்டத்திற்கு வரும்க ்தந்த 
இலுப்மபக்க்டமவ நபாலிஸார் 
இவ்வி்டயம ந்தா்டர்பா்க மன்னார் 
நீதிமன்றத்தில் வழககுத் ்தாக்கல் 
நசயவ்தா்க ந்தரிவித்து மண் ஏற்றிச் 
நசன்ற டிப்பர் வா்கனத்ம்த நசல்ல 
அனுமதித்துள்்ளனர்.

எனினும ந்தா்டர்ச்சியா்க சட்டவி -
மரா்த மண் அ்கழ்வு இ்டமநபறுவ-
்தற்கு நபாலிஸார், புவிச்சரி்தவியல் 

திமணக்க்ளம, உரிய அரச அதி்காரி-
்கள் மற்றும அரசியல்வாதி்கம்ள ்கார-
ணமா்க உள்்ள்தா்க அவர்்கள் ந்தரி-
வித்துள்்ளனர்.

எனமவ ஆத்திமமாடம்ட பகுதி-
யில் ந்தா்டர்ச்சியா்க இ்டமநபற்று 
வருகின்ற மணல் அ்கழ்மவ உ்டன-
டியா்க ்தடுத்து நிறுத்்த �்டவடிகம்க-
்கம்ள மமற்ந்காள்ளுமாறு்கமக்கார 
அமமப்பினர் ்கவமல ந்தரிவித்துள் -
்ளனர். 

ஆத்திமமாடம்ட பகுதியில் சட்ட 
விமரா்தமா்க மணல் அ்கழ்வு நசய-
யப்படும அரச மமடடுக ்காணி ்தனி -
யாரும்டய ்காணிநயன மபாலி ஆவ-
ணங்்கம்ள சமர்ப்பித்து மண் அ்கழ்வு 
இ்டமநபற்று வருகின்றமம குறிப்பி -
்டத்்தக்கது.

சட்டவிர�ோத மணல் அகழ்வு

பரந்தன் குறுாப் நிருபர் 

கிளிந�ாச்சி பூ�்கரி பிரம்தசத்தில் 
நீர்மவ்ளாண்மம திட்டத்தின் கீழ் 
மமற்ந்காள்்ளப்படும ்க்டலடம்ட 
வ்ளர்ப்பு ந்தாழில் ்காரணமா்க 
்க்டற்நறாழிமல �மபி வாழ்ந்த 
நபண்்களின் வாழ்வா்தாரம முழு-
மமயா்க பாதிக்கப்படடுள்்ளது. 
பண்மண்களுக்கான அடம்டககுஞ்-
சு்கம்ள நபற்றுக ந்காள்்ளமுடியா்த 
நிமல ்காணப்படுவ்தா்க பூ�்கரி 
்க்டற்நறாழிலா்ளர் கூடடுறவுச் சங் -
்கங்்களின் ்தமலவர் பிரான்சிஸ் 
ம�ாசப் ந்தரிவித்துள்்ளார் 

கிளிந�ாச்சி மாவட்டத்தில் பூ�்கரி 
பிரம்தசத்தில் ்தற்மபாது முன்நன-
டுக்கப்படடு வருகின்ற ்க்டலடம்ட 
ந்தாழில் வழிமுமற்க்ளால் பலரது 
வாழ்வா்தாரம பாதிக்கப்படடிரு 
ப்ப்தா்க மீனவர்்க்ளால் சுடடிக்காட-
்டப்படடு வருகின்றது. 

2018 ஆம ஆண்டு அடம்டக-
குஞ்சு உற்பத்திககு பூ�்கரி நவடடு-
்காடு பகுதியில் உற்பத்தி நிமலய -
நமான்மற அமமத்து குஞ்சு்கம்ள 
உற்பத்தி நசயது வழங்குவ்தற்கு 
ஏற்ற வம்கயில் ்காணிமய ம்காரிய 
மபாதும அப்மபாம்தய மு்தலமமச்-
சர் ்காணிமய ்தர மறுத்்த்தால் பாரிய 
திட்டம ம்கவி்டப்பட்டது. 

நபரும்ளவான வருமானத்ம்த 
ஈட்டககூடிய அடம்டப்பண்மண-
்கள் அமமக்கப்படடிருந்தாலும 
அ்தற்்கான அடம்டக குஞ்சு்கம்ள 
நபற்றுகந்காள்வதில் சிரமங்்கள் 
்காணப்படுகின்றன. அ்தாவது இப் 
பிரம்தசத்திமலமய இயற்ம்கயா்க உற் -

பத்தியாகும குஞ்சு்கம்ள அடம்ட 
பண்மண்களுககு விடுவ்தன் மூலம 
உரிய இலககிமன எட்ட முடியும. 
ஆனால் நவளியி்டங்்களில் இருநது 
ந்காண்டு வரப்படுகின்ற குஞ்சு்கள் 
மூலம எந்தவி்தமான �ன்மமயும 
கிம்டப்பதில்மல என்றும சுடடிக-
்காடடினார். 

குறிப்பா்க வமலப்பாடு, இர -
மணமா்தா �்கர், பூ�்கரி நவடடு-
்காடு மபான்ற ்க்டற்பகுதி்களில் 
இயற்ம்கயா்கமவ உற்பத்தியா-
கும அடம்டக குஞ்சு்கம்ள அப்ப-
குதி்களில் இருககின்ற நபண்்கள் 
தினமும ம்கரி்கரித்து அ்தன் மூலம 
வருமானத்ம்த நபற்று வந்தனர். 
ஆனால் இப்நபாழுது இப்பகுதி்க-
ளில் பண்மண்கம்ள அமமத்துள்்ள-
மமயால் அவர்்க்ளது ந்தாழில் முழு -
மமயா்கப் பாதிக்கப்படடுள்்ளது 
அடம்ட்கள் வ்ளர்ப்புக்கா்க சிலாபம 
மற்றும புத்்த்ளம அம்தமபால அரியா-

மலயில் அமமநதுள்்ள சீன நிறுவ -
னத்தின் அடம்ட பண்மண்களிலி -
ருநது குஞ்சு்கம்ள நபற்று இங்ம்க 

உள்்ள பண்மண்களில் 
விடுகின்ற மபாது அந்த 
குஞ்சு்கள் அழிநதுவிடு-
கின்றன. 

ஆ்கமவ ்க்டல் பிரம்த-
சத்தில் உற்பத்தியாகும 
குஞ்சு்கம்ள இப்பிர -
ம்தசத்தில் வ்ளர்க்கக 
கூடிய்தா்க இருககும 
என்ப்தாகும. அடம்டப் 
ப ண் ம ண ்க ்ள ா ல் 
ந்தாழில் பாதிக்கப்பட-
்டவர்்களுககு மாற்று 
வழிமயக ்க்டற்நறா -
ழில் அமமச்சர் ஏற்படுத்-
துவார் என்று எதிர்பார்க-

கிமறாம. 
குறிப்பா்க இரவு மவம்ள்களில் 
நவளிச்சம பாவித்து அடம்ட 

பிடிப்பது என்பது இலங்ம்க அர-
சாங்்கத்தினால் முழுமமயா்க 
்தம்ட நசயயப்படடிருந்தா-
லும நவளிமாவட்டங்்களிலி -
ருநது வருபவர்்க்ளால் சட்ட -
விமரா்தமா்க ்க்டலடம்ட்கள் 
பிடிக்கப்படுகின்றன. 

அவ்வாறு மமற்ந்காள்-
்ளப்படும நசயற்பாடு்கம்ள 

்க்டற்பம்டயினர் ்தடுத்து 
வருகின்றனர். சட்டவிமரா்த 

்க்டல் ந்தாழிலில் ஈடுபடுமவார் 
்க்டலடம்ட்கம்ள மடடும பிடிக்க -

வில்மல. 
ஏமனய வ்ளங்்கம்ளயும எடுத் -

துச் நசல்கின்றனர். எனமவ இரவு 
அடம்ட ந்தாழில் என்பது ்தடுக்கப்-
ப்ட மவண்டும என்றும அவர் சுட-
டிக்காடடியுள்்ளார்.  

க்டலட்்ட பண்ண வளர்ப்பினோல் 
பபணகளின் வோழ்வோதோ�ம் போதிப்பு

உணவகஙகளுக்கு கடை அனுமதிப்பத்திரம் 
ஊைாக ககஸ் சிலிணைர் விநிக�ாகம்

யாழ்.விமச்ட நிருபர்   

இநதியாவி்டமிருநது நபறப்பட்ட 
்க்டனானது இலங்ம்கயினும்டய 
நபாரு்ளா்தார ந�ருக்கடிககு உ்தவி -
யளிக்க மவண்டுமம ்தவிர வ்டககு 
்க்டற்நறாழிலா்ளர்்க்ளான எங்்களு -
ம்டய வயிற்றில் அடிப்ப்தா்க இருக -
்கககூ்டாது என யாழ் மாவட்ட 
்க்டற்நறாழிலா்ளர் கூடடுறவுச் சங்்க 
சமாசங்்களின் சமமம்ளன ்தமலவர் 
அ.அன்னராசா ந்தரிவித்்தார்.   

யாழ் ஊ்ட்க மமயத்தில் ம�ற்று -
முன்தினம வியாழககிழமம இ்டம-
நபற்ற ஊ்ட்க சநதிப்பில் ்கலநது-
ந்காண்டு ்கருத்து ந்தரிவிககும 
மபாம்த அவ்வாறு ந்தரிவித்்தார்.  

மமலும ந்தரிவிகம்கயில்,   
எங்்களும்டய ்க்டல் வ்ளத்தில் 

�ாங்்கள் சு்தநதிரமா்க ந்தாழில் 
நசயயக கூடிய சூழமல அரசாங் -
்கம உருவாக்க மவண்டும. நவளி-
�ாடு்களுககு எமது ்க்டல்வ்ளங்்கள் 
குத்்தம்க அடிப்பம்டயில் விற்பமன 
நசயயப்படுவம்த ஏற்்கமுடியாது.   

நீண்்ட ்காலமா்க இநதிய இலங்ம்க 

்க்டற்நறாழிலா்ளர்்களின் பிரச்சிமன 
ந்தா்டர்ந்த வண்ணம உள்்ளது. ்கச்சத்-
தீவு அநம்தாணியார் ஆலய உற்சவத்-
திற்கு பின்னர் இநதிய மீனவர்்களின் 
அத்துமீறல் இலங்ம்க ்க்டற்பரப்பில் 
குமறவம்டநதிருந்தது. ஆனால் 
்தற்மபாது இநதிய ்க்டற்நறாழிலா-
்ளர்்கள் மீண்டும முப்பது, �ாற்பது 
இழுமவப் ப்டகு்களில் அத்துமீறி -
வநது �மது ்க்டல் வ்ளத்ம்த அழிக-
கின்ற ந்தாழிலில் ஈடுபடடு வரு -
கின்றனர். இது ந்தா்டர்பா்க இநதிய 
துமணத் தூ்தமர சநதித்து முமறயிட-
டுள்ம்ளாம.  

அகம்காரிகம்கமய முன்மவத்்த -
்தன் பயனா்க இலங்ம்க ்க்டற்பம்ட 
இநதிய மீனவர்்கம்ள ம்கதுநசய-
துள்்ளனர். அம்தமபால அத்துமீறி 
இநதிய மீனவர்்கள் ம்கது நசயயப்-
படடு ஊர்்காவல்துமற நீதிமன்றி-
னால் விடு்தமல நசயயப்படடு 
இருககிறனர்.  

எமது ்க்டல்வ்ளம ந்தா்டர்நதும 
அழிக்கப்படடு வருவம்த ஏற்றுக-
ந்காள்்ளமுடியாது. இநதிய இலங்ம்க 
்க்டற்நறாழிலா்ளர்்களின் பிரச்சி-

மனமய தீர்க்க இரா�்தநதிர மட்டத்-
தில் மபச்சுவார்த்ம்த்கம்ள ஆரமபிக -
்கமவண்டுமம, ்தவிர ம்கது நசயது 
விடு்தமல நசயவது என்பது ஒரு -
மபாதும தீர்வா்க அமமயாது.  

்தயவுநசயது இலங்ம்க அரசாங் -
்கத்தின் �னாதிபதி, பிர்தமர் மற்றும 
்க்டற்நறாழில் அமமச்சரி்டம 
�ாங்்கள் ம்காருவது என்னநவன் -
றால் மீனவர் பிரச்சிமனககு மி்க 
விமரவா்க ரா�்தநதிர மட்டத்தில் 
மபச்சுவார்த்ம்த ஆரமபித்து அ்தனூ-
்டா்க தீர்மவ ்காணமவண்டும.  

இலங்ம்க அரசாங்்கம இநதியா-
வி்டமிருநது பல மில்லியன் ரூபா 
நபறுமதியான நிதிமய ்க்டனா்க 
நபற்றுள்்ளது. அந்த நிதியானது 
இலங்ம்கயினும்டய நபாரு்ளா-
்தார ந�ருக்கடிககு உ்தவியளிக்க 
மவண்டுமம ்தவிர வ்டககு ்க்டற்நறா-
ழிலா்ளர்்க்ளான எங்்களும்டய வயிற்-
றில் அடிப்ப்தா்க இருக்ககூ்டாது.  

இநதியாவி்டம நிதிமயப் 
ந்காண்டு இநதிய மீனவர்்கம்ள 
எமது ்க்டல் பகுதிககுள் அனுமதிப்ப-
்தா்க இருக்கக கூ்டாது என்றார்.  

இந்தியாவின் ்க்டனு�வி   

ப்பாருளாதாரத்துக்கக தவிர இந்தி�   
மீனவர்கடள அனுமதிப்பதறகல்ல

யாழ்.விமச்ட நிருபர் 

யாழ்.�்கர் பகுதியில் துவிச்சக்கர 
வண்டிமய திருடிய குற்றச்சாடடில் 
இம்ளஞன் ஒருவர் ம்கது நசயயப்-
படடுள்்ளார். 

ம்காப்பாய பகுதிமயச் மசர்ந்த 
27 வய்தான இம்ளஞன் ஒருவமர 
ம�ற்மறய தினம வியாழககிழமம 
மாமல யாழ்ப்பாண நபாலிஸாரி-
னால் ம்கது நசயயப்படடுள்்ளார். 

யாழ். மபா்தனா மவத்தியசா-
மலககு முன்பா்க சநம்த்கத்துககி்ட-
மான முமறயில் துவிச்சக்கர வண்-
டிநயான்றிமன இம்ளஞன் எடுத்து 
நசன்ற மபாம்த, அப்பகுதியில் ்க்ட-
மமயிலிருந்த யாழ்.நபாலிஸார் 
இம்ளஞமன மறித்து விசாரமண-
்கம்ள முன்நனடுத்்தனர். இ்தமன-

யடுத்ம்த துவிச்சக்கர வண்டியிமன 
இம்ளஞன் திருடி நசல்வ்தமன 
அறிநது நபாலிஸார் அவமர ம்கது 
நசயதுள்்ளனர். 

ம்கது நசயயப்பட்ட இம்ளஞன் 
நபாலிஸ் நிமலயத்தில் ்தடுத்து 
மவக்கப்படடு மமலதி்க விசார-
மணககு உடபடுத்்தப்படடு வருகின்-
றார். 

அம்தமவம்ள யாழ்.மபா்தனா 
மவத்திய சாமலயில் சிகிச்மச 
நபற்று வரும ம�ாயாளி்கம்ள 
பார்மவயி்ட துவிச்சக்கர வண்டி -
யில் வருமவார் , மவத்தியசாமல 
சூழலில் ்தமது துவிச்சக்கர வண்-
டி்கம்ள நிறுத்தி விடடு நசல்லும 
மபாது அமவ ்க்ளவா்டப்படுவது 
ந்தா்டர்நது �ம்டநபற்று வருகின் -
றது. 

யோழ். ரபோதனோ ்வத்தியசோ்ல 
வளோகத்தில் ்சக்கிள் திருடடு

தவளிமாவட்டத்�வர்களால் 
சட்டவிபரா�மா்க ்க்டைடல்ட பிடிப்பு

சாவ்கச்மசரி விமச்ட நிருபர்

சாவ்கச்மசரி �்கரசமபயினர் சிறுவர் 
பூங்்கா அமமப்ப்தற்்கா்க ந்காள்வனவு 
நசயதுள்்ள ்காணியின் ஒரு பகுதிமய 
வலய சமுர்த்தி வங்கி அமமப்ப்தற்கு 
வழங்்க மறுப்புத் ந்தரிவித்துள்்ளனர்.

 �்கரசமபத் ்தவிசா்ளர் சிவமங்ம்க 
இராம�ா்தன் ்தமலமமயில் ம�ற்று-
முன்தினம இ்டமநபற்ற மா்தாந்த 
அமர்வின் மபாம்த எதிர்ப்மபத் ந்தரி-
வித்்தனர். 2009ஆம ஆண்டில் இருநது 
இழுபறி நிமலயில் ்காணப்படும சாவ-
்கச்மசரி சமுர்த்தி வங்கிக ்காணி விவ-
்காரத்ம்த தீர்ப்ப்தற்்கா்க அண்மமயில் 
அரசாங்்க அதிபர் ்தமலமமயில் குழு-
நவான்று நியமிக்கப்படடிருந்தது. 

இககுழுவினர்(்காணி ஆமணயா்ளர்,-
உ்தவி அரசாங்்க அதிபர்) அண்மமயில் 
ந்தன்மராடசி பிரம்தச நசயல்கத்திற்கு 
வரும்க ்தநது சாவ்கச்மசரி �்கரசமப 
மற்றும சாவ்கச்மசரி வலய சமுர்த்தி சங்-

்கத்தினமர அமழத்து ்கலநதுமரயாடியி-
ருந்தனர். 

இச்சநதிப்பின் மபாது ்க்டந்த 
2009ஆம ஆண்டு  ஒருங்கிமணப்-
புககுழு ஊ்டா்க சமுர்த்தி வங்கி 
அமமக்கநவன வழங்்கப்பட்ட ்காணி 
சாவ்கச்மசரி �்கரசமபயின் எதிர்்கால 
விஸ்்தரிப்பிற்கு அவசியம என்ப்தமன 
உணர்நது அ்தற்கு மாற்றுக ்காணியா்க 
நுணாவில் பகுதியில் �்கரசமப சிறுவர் 
பூங்்கா அமமக்கநவன ந்காள்வனவு 
நசய்த 29 பரப்புக ்காணியில் மு்கப்புப் 
பக்கமா்க மூன்று பரப்பு ்காணிமய 
சமுர்த்தி வங்கிககு வழங்குமாறு �்கர-
சமப வலியுறுத்தியிருந்தது. இககுழு-
வின் மவண்டும்காளின் பிர்காரம சமப 
அமர்வில் இவ்வி்டயம ்கலநதுமரயா்ட-
லுககு எடுத்துகந்காள்்ளப்பட்ட மபாது 
நபருமபாலான உறுப்பினர்்கள் சிறுவர் 
பூங்்கா ்காணிமய வழங்்க எதிர்ப்பு ்காட-
டியிருந்தனர். 

சிறுவர் பூஙகா காணியில சமுர்த்தி வஙகிக்
கடைைம் அடமக்க நகரசட்ப மறுபபு
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மட்டக்களப்பு விசே்ட நிருபர்

தமிழ், சிங்கள புதததாண்்ட 
முன்னிடடு வதாடிக்்கயதாளர்்களின் 
வேதி ்கருதி  சிறு ்்கத்ததாழில் உற்-
பததி்களின் உணவுப் ்பதாருட்கள், 
்்கததறி உ்்ட்கள், சதசிய மற்றும் 
ேர்வசதே மட்டததில் ேந்தப்படுத-
தும் ச�தாகச்கதாடு புதததாணடு ேந்த 
்கல்்லடி ப்ைய பதா்லததிற்்கருகில் 
ச�ற்று முன்தினம் (24) ஆரம்பிதது 
்வக்கப்பட்டது.

்ததாழில் முயற்சியதாளர்்க்ள 
ஊககுவிதது ேந்த வதாயப்்ப ஏற்-
படுததும் மு்கமதா்க பிரசதே அபிவி-
ருததி வஙகியின் த்்லவர் மஹிநத 
ேதாலி்கவின் ஆச்லதாே்னககிணங்க 
்ததா்டர்நது 3 �தாட்களுககு �்்ட்ப-
றவுள்ளது.

கிைககு பிரதாநதிய பிரசதே அபி-
விருததி வஙகியின் ்பதாது மு்கதா-
்மயதாளர் வி.ஜி.்டபிள்யூ. அதது்ல 
குமதார த்்ல்மயில் இ்டம்்பற்ற 
இநநி்கழ்வில் மதா�்கர முதல்வர் 
தி.ேரவணபவன் பிரதம அதிதியதா்க 
்க்லநது ்்கதாணடு விற்ப்ன்ய 
ஆரம்பிதது ்வதததார்.

விவேதாய �வீன மயமதாக்கள் 
திட்டததின் கீழ் ்பண சுய்ததா-
ழில் முயற்சியதாளர்்க்ள உள்-
வதாஙகி அவர்்க்ள வலுப்படுத-
தும் மு்கமதா்க பிரசதே அபிவிருததி 
வஙகியின் ஊ்டதா்க ்க்டன்்க்ள 
கு்றநத வடடிககு வைஙகி ்பண 
சுய ்ததாழில் முயற்சியதாளர்்க்ள 
வலுப்படுததி வருகின்ற்ம குறிப்-
பி்டததக்கது.

இ்லங்்க்ய சுற்று்லதா பயணி்க -
ளின் ஆசிய பயண இ்லக்கதா்க மதாற்ற 
முடியும். இதற்்கதான த்்ட்க்ள 
நீககி, உ்ல்களதாவிய ஊககுவிப்பு 
நி்கழ்ச்சி்கள் மூ்லம் சுற்று்லதாப் பய -
ணி்க்ளக ்கவரும் வ்்கயில் திட -
்டங்க்ள வகுக்க சவணடு்மன 
ஜனதாதிபதி ச்கதாட்டதாபய ரதாஜபக்ஷ 
சுடடிக்கதாடடியுள்ளதார்.   

ஆணடின் முதல் ்கதா்லதாணடில் 
2,60,000 ககும் அதி்கமதான சுற்று -
்லதாப் பயணி்கள் �தாடடுககு வரு்்க 
தநதுள்ளனர். இது ்க்டநத ஆணடு 
சுற்று்லதா பயணி்களின் வரு்்க்ய 
வி்ட அதி்கமதாகும். இநத ஆணடு 
இறுதிககுள் 1.3 மில்லியன் சுற்று -
்லதாப் பயணி்கள் இ்லக்்க அ்்டய 
அரேதாங்கம் எதிர்பதார்ககிறது. 
இதற்கு சுற்று்லதாதது்றயின் ே்க்ல 
பிரிவு்களும் தயதாரதா்க சவணடு்மன 
ஜனதாதிபதி குறிப்பிட்டதார்.   

இ்ல 80, ்கதாலி வீதி, ்்கதாழும்பு 
03 இல் அ்மநதுள்ள இ்லங்்க 
சுற்று்லதா அபிவிருததி அதி்கதார 

ே்ப்ய ச�ற்று (24) முற்ப்கல் 
பதார்்வயிட்டசபதாசத ஜனதாதிபதி 
இத்னத ்தரிவிதததார்.   

தி ட ்ட மி ட ்ட மு ் ற யி லு ம் 
மு்றயதான சுற்று்லதாதது்றயின் 
முன்சனற்றததின் ஊ்டதா்கவும் 
வி்ரவதான ்பதாருளதாததார அபி -
விருததிக்கதா்க 1966 இல் சுற்று்லதா 
ே்ப ஸததாபிக்கப்பட்டசததாடு, 
2005 இல் அது, இ்லங்்க சுற்று்லதா 
அபிவிருததி அதி்கதார ே்பயதா்க 
மதாற்றப்பட்டது.   

சுற்று்லதாப் பயணி்க்ள அ்ைதது 
வருதல், தஙகுமி்டம் மற்றும் 
ஓயவு விடுதி்க்ளத திட்டமி்டல், 
சுற்று்லதா ச�தாட்டல்்கள் மற்றும் 
சுற்று்லதா நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட 
சுற்று்லதா சே்வ்க்ளப் பதிவு 
்ேயதல் மற்றும் வ்்கப்படுதது -
தல், உரிமங்க்ள வைஙகுதல் 
உள்ளிட்ட சுற்று்லதாத ்்கத்ததாழி -
லு்டன் ்ததா்டர்பு்்டய அ்னதது 
து்ற்க்ளயும் சமற்பதார்்வயி்ட 
சுற்று்லதா அபிவிருததி அதி்கதாரே -

்பககு அதி்கதாரம் வைங்கப்படடுள் -
ளது.   

இ்லங்்க சுற்று்லதா ஊககுவிப்பு 
பணிய்கம், ச�தாட்டல் மு்கதா்மத -

துவ பயிற்சி நிறுவனம் மற்றும் 
மதா�தாடடு பணிய்கம் என்பன -
வற்்ற பதார்்வயிட்ட ஜனதாதிபதி, 
சுற்று்லதாதது்ற்ய சமம்படுததுவ -
தற்்கதா்க அர்ப்பணிப்பு்டன் ்ேயற்ப -
டும் ஊழியர்்க்ள பதாரதாடடினதார்.   

சுற்று்லதாதது்றயிலிருநது ஆண -
டுககு 10 பில்லியன் ்்டதா்லர்்க்ள 
திரட்ட அரசு இ்லககு ்வததுள் -
ளது. உயிர்தத ஞதாயிறு ததாககுதல் 
சுற்று்லதாதது்றயில் ்பரும் பின் -
ன்்ட்வ ஏற்படுததியது. இது 
்்கதாவிட ்ததாற்றுச�தாயதால் சமலும் 

வீழ்ச்சிய்்டநதது. உரிய உட்கட -
்ட்மப்பு வேதி்க்ள சமம்படுததி 
சுற்று்லதாதது்றயின் வி்ரவதான 
வளர்ச்சிக்கதான அ்னதது �்டவடிக -

்்க்க்ளயும் அரேதாங்கம் எடுததுள் -
ளது.   

தடுப்பூசி சவ்்லததிட்டததின் 
்வற்றியினதால் சுற்று்லதாதது்ற 
மீணடும் வளர்ச்சிய்்டநதுள்ளததா்க 
சுற்று்லதாதது்ற அ்மச்ேர் பிரேன்ன 
ரணதுங்க ்தரிவிதததார்.   

சுற்று்லதாத து்றயு்டன் ்ததா்டர் -
பு்்டய ஏரதாளமதான உள்�தாடடு 
மற்றும் ்வளி�தாடடுத ்ததாழில் 
வதாயப்பு்கள் உள்ளன. அதற்ச்கற்ப 
பயிற்சி்க்ள விரிவுபடுதத சவண -
டு்மன ஜனதாதிபதி ்தரிவிதததார். 

�தாடு முழுவதும் வியதாபிததுள்ள 
ச�தாட்டல் ்கட்ட்மப்பின் 
உதவியு்டன் இ்ளஞர்்களுககு 
�்்டமு்ற ரீதியி்லதான பயிற்சி 
மற்றும் ச்கதாடபதாடடு அறி்வயும் 
வைங்கத திட்டமிடுவதன் மூ்லம் 
பதாரியளவி்லதான ்ததாழில் வதாயப்பு -
்க்ள உருவதாக்க முடியு்மன ஜனதா -
திபதி சுடடிக்கதாடடினதார்.   

சுற்று்லதாதது்ற்ய வீழ்ச்சிய -
்்டயச் ்ேயவதற்கு பல்சவறு 
வ்்கயதான திட்டமிட்ட பிரேதாரங -
்கள் சமற்்்கதாள்ளப்படுகின்றன. 
இதத்்கய பின்னணியிலும் சுற்று -
்லதாப் பயணி்களின் வரு்்க அதி்க -
மதா்கசவ உள்ளது. வருகின்ற சுற்று -
்லதாப் பயணி்களின் பதாது்கதாப்பில் 
தீவிர ்கவனம் ்ேலுதத சவணடும். 
இந�தாடடில் ்கதால் ்வததது முதல் 
மீணடும் திரும்பிச் ்ேல்லும் வ்ர 
உயர்தர விருநசததாம்பலு்டன் ்கவர்ச் -
சி்கரமதான சே்வ்ய வைஙகுவது 
சுற்று்லதா அபிவிருததி அதி்கதார 
ே்பயின் ்பதாறுப்பதாகும் என 

ஜனதாதிபதி ்தரிவிதததார். விமதான 
நிறுவனங்களு்டன் ்க்லநது்ரயதாடி 
இ்லங்்கக்கதான விமதானப் பயண 
எணணிக்்க்ய அதி்கரிக்க �்டவ -
டிக்்க எடுககுமதாறும் ஜனதாதிபதி 
அவர்்கள் பணிப்பு்ர விடுததுள் -
ளதார்.   

யதா்ல, குமண, மின்சனரியதா 
மற்றும் ஏ்னய பூங்கதாக்கள் 
மற்றும் ்க்ரசயதாரப் பகுதி்க்ள 
சுற்று்லதாத த்லங்களதா்கப் சபணு -
வதற்குத சத்வயதான உட்கட்ட -
்மப்பு வேதி்களின் அபிவிருததி 
குறிததும் இஙகு ்க்லநது்ரயதா்டப் -
பட்டது.   

சுற்று்லதாதது்ற அ்மச்ேர் பிர -
ேன்ன ரணதுங்க, ஜனதாதிபதியின் 
த்்ல்ம ஆச்லதாே்கர் ்லலித வீர -
துங்க, அ்மச்சின் ்ேய்லதாளர் 
எஸ. ்�டடியதாரச்சி, சுற்று்லதா 
அபிவிருததி அதி்கதார ே்பயின் 
த்்லவர் கிமதாலி ்பர்னதாணச்டதா 
ஆகிசயதார் உள்ளிட்ட ப்லரும் இந -
நி்கழ்வில் ்க்லநது்்கதாண்டனர்.   
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சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிகார சமைக்கு ஜனாதிைதி விஜயம்  

சுற்றுலாப் பயணிகளின் ஆசிய பயண 
இலககாக இலங்க்ய மாற்்ற திட்டம்      

1.3 மில். சுற்றுலாப் பயணிகளை  
ஈரப்பது இவ்வருடத்தின் இலக்கு

அரசியல் ைழிவாங்கும் ந�ாக்கில் �ல்லாட்சி அரசாங்கம் தாக்கல் சசயத வழக்குகளிலி-
ருந்து விடுவிக்கபைட்்ட அரச மற்றும் ைகுதியளவிலான அரச அதிகாரிகளுக்கு நிவாரணம் 
வழங்குவதற்காக நியமிக்கபைட்்ட குழுவின் அறிக்மக ந�ற்று பிரதமரி்டம் மகயளிக்கப-
ைட்்டது. அறிக்மகமய ஓயவுசைற்்ற பிரதம நீதியரசர் அநசாக டி சில்வா ந�ற்று (24) 
அலரி மாளிமகயில் மவத்து பிரதமர் மஹிந்த ராஜைக்ஷவி்டம் மகயளித்தார்.

மத்திய தைால் ைரிவர்த்தமன நிமலயத்தில்

இ்லங்்க சுங்கததி்ணக்களததின் 
சபதா்தப்்பதாருள் தடுப்பு பிரிவின் 
அதி்கதாரி்கள், மததிய தபதால் பரிவர்த -
த்ன நி்்லயததில் ்கண்கதாணிப்பு 
்க்ட்ம்களின் சபதாது ்பதாதி்களில் 
சபதா்தப்்பதாருள் இருப்பததா்க ேந -
சத்கததின் சபரில் 08 ்பதாதி்க்ள 
தடுதது நிறுததினர்.  

சஜர்மன், ்கன்டதா , பிரிதததானியதா 
ஆகிய �தாடு்களிலிருநது ்்கதாழும்பு, 
்கம்ப�தா மற்றும் ்கணடி ஆகிய பகு -
தி்களில் வசிப்பவர்்களுககு இநத 
்பதாதி்கள் அனுப்பி ்வக்கப்படடுள்-
ளன.  

இது ்ததா்டர்பதா்க விேதார்ண்கள் 

�்டததிசபதாது இ்வ சபதாலி மு்கவரி-
்கள் என ்தரியவநதன.  

்பதாதி்களுககுள் 1,590 கிரதாம் ்கஞேதா 
kush மற்றும் ectasy என்ற்ைக்கப்ப-
டும் methamphetamine சபதா்தப்-
்பதாருள் அ்டஙகிய 601 மதாததி்ர்கள் 
்கணடுபிடிக்கப்பட்டன. ்்கப்பற்றப்-
பட்ட சபதா்தப்்பதாருளின் ேந்தப் 
்பறுமதி சுமதார் 32 மில்லியன் என 
உறுதிப்படுததப்படடுள்ளது.

தபதால் தி்ணக்கள உததிசயதா்கத-
தர்்களின் உதவியு்டன் இ்லங்்க 
சுங்கததின் சபதா்தப்்பதாருள் ்கட -
டுப்பதாடடு பிரிவின் உததிசயதா்கததர்்க -
ளினதால்  இ்வ ்்கப்பற்றப்பட்டன.  

தபால் பபாதிகளுககுள்  
பபா்தப் பபாருள் மீடபு  

அரச வருமானம் ரூ 2000 பில்லியனாக   
அதிகரிகக பவண்டிய பத்வ உள்்ளது

ச்லதாரன்ஸ ்ேல்வ�தாய்கம்

   
அரேதாங்கததின் வரு்டதாநத வருமதா -

னம் 1,500 பில்லியனதா்க இருககும்-
சபதாது அரே ்ே்லவினம் 3,500 பில்-
லியனதா்க ்கதாணப்படுவததா்க ஆளும் 
்கடசி எம்.பி சபரதாசிரியர் ரஞசித 
பண்டதார பதாரதாளுமன்றததில் ்தரி-
விதததார்.   

மதாததாநதம் 167 பில்லிய்ன 
்க்டனதா்க ்பற சவணடிய நி்்ல 
்கதாணப்படுவததா்க ்தரிவிதத அவர், 
ஆ்கக கு்றநதது அரேதாங்கததின் 
வருமதானத்த 2000 பில்லியனதா்க-
வதாவது அதி்கரிக்க சவணடியுள்ள-
்தன்றும் அவர் ்தரிவிதததார்.   

பதாரதாளுமன்றததில் ச�ற்று 

்பறுமதி சேர் வரி திருததச்ேட்ட 
மூ்லம் ்ததா்டர்பதான விவதாதத-
தில் உ்ரயதாற்றும் சபதாசத அவர் 
இவவதாறு ்தரிவிதததார்.   

்க்டன் ்பற்றுக ்்கதாள்ளதா-
மல் இருநததால் எமது உணவுத 
சத்வ்ய நி்றசவற்றிக ்்கதாள்-
ள்லதாசம தவிர �தாடடின் எதிர்்கதா்ல 
ேநததிக்கதா்க எநத அபிவிருததி �்டவ-
டிக்்க்க்ளயும் முன்்னடுக்க முடி-
யதா்தன்றும் அவர் ்தரிவிதததார்.   

ே்பயில் ்ததா்டர்நதும் உ்ரயதாற் -
றிய அவர்,   

�தாடடின் வருமதானததில் 70 வீதம் 
�தாடு ்பற்றுக்்கதாணடுள்ள ்க்ட்ன 
மீளச் ்ேலுததுவதற்ச்க ்ே்லவதா-
கிறது. சமலும் 58 வீதம் ேம்பளம் 

மற்றும் ்்கதாடுப்பனவு்க்ள வைஙகு-
வதற்கு ்ே்லவதாகிறது.   

எமது வரவு ்ே்லவுத திட்டத -
தில் 28 வீத கு்றபதாடு வரு்டதாநதம் 
்கதாணப்படுகிறது. அநதவ்்கயில் 
்க்டநத 2021ஆம் ஆணடு வரவு-் ே்ல-
வுத திட்டததில் 12.5 வீதமதா்க அது 
உள்ளது்டன் இநத வரு்டததில் 
அத்ன 8.8வீதமதா்க கு்றததுக-
்்கதாள்வசத அரேதாங்கததின் எதிர்-
பதார்ப்பதாகும். �தாடடின் சதசிய வரு-
மதானத்த நூற்றுககு 12.5 வீதமதா்க 
அதி்கரிக்க சவணடிய சத்வ 
உள்ளது. அதற்கு இதுசபதான்ற திருத -
தங்க்ள ்்கதாணடு வர ச�ர்நதுள்-
ளது என்றும் அவர் சமலும் ்தரிவித-
ததார்.   

இன்று வருமானம் ரூ1,500 பில். செலவு 3,500 பில். ரூபாவாக உள்ளது 
-ெபபயில் ஆளும் கட்சி எம்.பி பபராசிரியர் ரஞ்சித் பண்ார     

அக்கு்றமண முஸ்லிம் ைாலிகா மஹா வித்தியாலயத்தின் ைவள விழாமவ முன்னிட்டு �்டந்த �ம்டைவனியில் அதிைர் சுஹீரா சித்தீக், பிரநதச சசயலாளர் ஏ.எச்.எம். இந்திக்கா குமாரி அநைசிங்க, பிரதி அதிைர் ஏ.ஆர்.ஹம்்ா மற்றும் சைாற்ந்றார் ஆசிரியர்கள் கலந்து 
சகாண்ட நைாது பிடிக்கபைட்்ட ை்டங்கள்.   

அணமமயில் சவளியான 2020 ஆம் ஆணடுக்கான தரம் 5 புலமமபைரிசில் ைரீட்மச 
குருந்துசகாள்ள மத்திய கல்லூரியில் அதிகூடிய புள்ளிகமளப சைற்று 5 மாணவர்கள் 
சித்தியம்டந்துள்ளனர். இதன் பிரகாரம் எம்.ஐ.எம் ஆதில் 168, எம்.எஸ் அம்ஹர் 156, 
ஐ. ம்த் 154. எம்.எப. ஆரிப 151, எம்.ஆர்.எப. மிபரா 150 ஆகிய மாணவர்களு்டன் 
அதிைர் யூ.எல்.எம்.எஸ். ரமீஷ் வகுபைாசிரிமய எம்.எம். சகீனா ஆகிநயாமரயும் ை்டத்தில் 
காணலாம்.          (ை்டம்: மாத்தமள சுழற்சி நிருைர்)   

பெபராயினு்டன் இ்்ளஞர் ்கது
சததாப்பூர் குறூப் நிருபர்

மூதூர் ்பதாலிஸ பிரிவிற்குட-
பட்ட இரதால்குழி பதா்லததில் ்வதது 
்�சரதாயின் சபதா்தப் ் பதாருளு்டன் 
இ்ளஞர் ஒருவ்ர மூதூர் விசே்ட 
்பதாலிஸ பிரிவினர் வியதாைககிை்ம 
மதா்்ல  ்்கது ்ேயதுள்ளததா்க மூதூர் 
்பதாலிஸதார் ்தரிவிததனர்.

இதன் சபதாது 5 கிரதாம் 100 மில்லி 
கிரதாம் நி்றயு்்டய ்�சரதாயின் 
மீட்கப்படடுள்ளது்டன் மூதூர் பகு-
தி்யச் சேர்நத 26 வயது்்டய �பர் 
்்கது ்ேயயப்படடுள்ளதார்.

குறிதத �பர் ்�சரதாயின் 

சபதா்தப்்பதாருளு்டன் மூதூர் - இரதால் 
பதா்லததினூ்டதா்க பயணிததுக ்்கதாண-
டிருப்பததா்க மூதூர் விசே்ட ்பதாலிஸ 
பிரிவினருககு கி்்டக்கப்்பற்ற 
இர்கசிய த்கவலின் அடிப்ப்்டயில் 
இ்்டமறிதது சேதாத்னககு உடபடுத-
தியசபதாது ்�சரதாயின் சபதா்தப் 
்பதாருளு்டன் ேநசத்க�பர் ்்கது ்ேய-
யப்பட்ட்ம குறிப்பி்டததக்கததாகும்.

்்கது ்ேயயப்பட்ட ேநசத்க �பர் 
மூதூர் ் பதாலிஸ நி்்லயததில் தடுதது 
்வக்கப்படடுள்ளது்டன் இவ்ர நீதி-
மன்றில் ஆஜர்படுததுவதற்்கதான ஏற்-
பதாடு்க்ள மூதூர் ்பதாலிஸதார் சமற்-
்்கதாணடு வருகின்றனர். 

முன்னுரிளை அடிப்பளடயில் உழவு இயந்திரஙகளுக்கு எரிபபாருள் ்வழஙகவும்
ஒலுவில் விசே்ட நிருபர்

அம்பதா்ற மதாவட்டததில் 
சிறுசபதா்க வி்தப்புப் பணி்க்ள 
முன்்னடு்கப்பதற்கு முன்னுரி்ம 
அடிப்ப்்டயில் உைவு இயநதிரங-
்களுக்கதான எரி்பதாரு்ள வைங்க 
ஆவன ்ேயயுமதாறு அம்பதா்ற 
மதாவட்ட அரேதாங்க அதிபரி்டம் 
ச்கதாரிக்்க விடுததுள்ளததா்க,  திட்ட-
மிட்ட விவேதாய அ்மப்பின் ்ேய-

்லதாளர் ஏ.எல்.எம்.என். அ�மட 
்தரிவிதததார்.

சிறுசபதா்க வி்தப்புப்பணி்க்ள 
முன்்னடுப்பதற்்கதான ஆரம்பக கூட-
்டங்கள் �்டதாததப்படடு நீர் விநிசயதா-
்கம் ்ேயயப்படடுள்ள நி்்லயில் 
உைவு சவ்்ல்க்ள ஆரம்பிப்பதற்கு 
உைவு இயநதிரங்களுககு எரி்பதா-
ருள் இல்்லதா்மயதால் வி்தப்புப் 
பணி்க்ள சமற்்்கதாள்வதற்கு விவ-
ேதாயி்கள் ப்ல அ்ேௌ்கரியங்க்ள 

எதிர்்்கதாள்வததா்க ்தரிவிதததார். எரி-
்பதாருள் பற்றதாககு்ற்ய ்கதாரணம் 
்கதாடடி சி்ல உைவு இயநதிர உரி்ம-
யதாளர்்கள் கூடுத்லதான பணம் அறவீடு 
்ேயவததா்கவும் சுடடிக்கதாடடினர்.

வி்தப்புப் பணி்களில் ஈடுபடும் 
உைவு இயநதிரங்களுககு முன்னு-
ரி்ம அடிப்ப்்டயில் எரி்பதாருள் 
வைஙகுவதற்கு எரி்பதாருள் நிரப்பு 
நி்்லயங்களுககு அறிவிததல் வைங-
குமதாறு ச்கடடுள்ளதார்.

ைடடக்கைப்பு கல்லடியில் 
சித்திளரப்புத்்ாண்டு சந்ள் 
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இரத்தினபுரி, ஹபுகஸ்தெனன, மூக்குவத்்தெயில் 
காமன விழா இனறு (26) மா்ை 6 மணி முதெல் நா்ை 
ஞாயிற்றுக்கிழ்ம கா்ை 6 மணிவ்ர ந்ை்ெறும்.

ம்ைநதெ ்தொகுபொசிரியர் எஸ. ஆர். ராமலிங்ம். எல். 
கிட்ணன ம்ைநதெ க்ை மனனன எஸ.எம். வடிவவல் 
ஆகிவயார் மனமதென ரதி வரைாற்று நாைகமாக வடிவ -
்மத்தெ காமன விழா்வ, புரா்ண ்தொகுபொசிரியர் 
எஸ.எம்.வீ. ்ெல்வகுமார் ்நறிபெடுத்தி வழங்குகி -
ைார்.

இவ்விழா வதொடை ்ொதுமக்கள் ஆதெரவிலும் ஆைய 
தெ்ை்ம நிர்வாகி வக. பி. நவைென, வி. வைாகநாதென, 
வி. ெத்தியநாதென, விழா ்ொறுபொைர் வி. விசுவநா-
தென ஆகிவயாரின தெ்ை்மயின கீழ் ந்ை்ெறும்.

எஸ. எம். தியாகராஜ வழங்கும் ”சிரிபவொம் சிந-
திபவொம்” எனை ந்கச்சு்வ நாைகமும் கக்ை, 
கைாொர நிகழ்ச்சிகளும் இைம்்ெறும்.

இவ்விழா்வ நைத்துவதெற்கு காமன விழா ஏற்ொட-
டுக்குழு, வாலிெர் ெங்கம், வதொடை கமிடடி தெ்ைவர் 
முதெல் ் தொணைர்கள் வ்ர இ்்ணநது ் ெயற்ெடுவார்கள். 

மூக்குவத்தையில் காமன் விழா

தனியார் சீமெந்து மதாழிற்ாலை
இயறலகை நீரூறறுகைளுக்கு பாதிப்பு 
(இரத்தினபுரி வமைதிக நிருெர்)

தெனியார் சீ்மநதுத் ்தொழிற்ொ்ைக்கு எம்பி -
லிபபிடடிய ெங்கொை கல்்ொக்கயாய இயற்்க 
வனத்திலிருநது மூைப்ொருடகள் ்ெறுவதெற்கு 
பிரவதெெ மக்கள் கடும் எதிர்பபுத் ்தெரிவித்து வரு -
கினைனர்.

தெனியார் சீ்மநது ்தொழிற்ொ்ையின உற் -
ெத்திக்கு அவசியமான கல்சியம் சிலிவகட, 
்ைாை்மட ஆகிய மூைப்ொருடகள்  இயற்்க 
வனத்திலிருநது ்ெைபெடுவதொல் சுமார் 250 
ஏக்கர் ெரபெைவு்ைய வனம் நாளுக்கு நாள் 
அழிநது வருவதுைன ெை ஆயிரக்க்ணக்கான 
மக்கள் குடிநீருக்கு ெயனெடுத்தும் நீரூற்றுக்களும் 
சீர்கு்ழநது வருவதொக பிரவதெெ மக்கள் கவ்ை 
்தெரிவிக்கினைனர்.

மூைப ்ொருடக்ைப ்ெறும் தெனியார் 
சீ்மநது உற்ெத்தி நிறுவனம் இயற்்க வைங் -
க்ை அழிபெ்தெ நிறுத்தெ ்ொறுபபு வாயநதெ -
வர்கள் நைவடிக்்க வமற்்காள்ை வவணடும் 
எனவும் இவர்கள் வவணடுவகாள் விடுக்கினைனர். 
இநநி்ை நீடித்தொல் தொம் ்தொைர்நது வொராடைங்-
க்ை நைத்தி பிரவதெெத்தின இயற்்க வைங்க்ைப 
ொதுகாக்க நைவடிக்்கக்ை வமற்்காள்வவாம் 
எனவும் இயற்்க வனபொதுகாபபு அ்மபபின 
பிரதிநிதிகள் ்தெரிவித்தெனர்.

(இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருெர்)

நகரங்கள் கிராமபபுை ெந்தெக -
ளில் ஒதுக்கபெடுகினை குப்ெ-
க்ை உணணும் யா்னகள் உயி-
ராெத்்தெ எதிர்வநாக்கி வருவதொக 
ஹம்வெகமுவ ் வ்ஹரயாய மக்கள் 
மற்றும் ஜீவகாருணய அ்மபபுக்கள் 
சுற்ைாைலியைாைர்கள் கவ்ை ்தெரி-
விக்கினைனர்.

ெைாங்்கா்ை தெனமல்விை 
வீதியில் அ்மநதுள்ை நகர புைநகர்ப 
ெகுதிகளில் ஒனறு வெறும் ்ெருந-
்தொ்க குப்ெகள், கழிவுகள்  
பிரவதெெ கிராமிய ெந்தெகளிலிருநது 
அகற்ைபெடும் குப்ெகள் ்வ்ஹ-
ரயாய காடடுபெகுதியில் ்காடைப-
ெடுவதொக பிரவதெெ மக்கள் ்தெரிவிக்-
கினைனர்.

இங்கு ்காடைப-
ெடும் குப்ெகளில் 
்ெருமைவு நகரபபிர-
வதெெங்களில் இருநது 
் க ா ண டு வந து 
் க ா ட ை ப ெ டு ம் 
கழிவுகைாக இருப-
ெதொல் இவற்றில் 
்ொலித்தீன மற்றும் 
பிைாஸடிக் கழிவுகள் 
அதிகமாக கா்ணப-
ெடுவதொக இவர்-
கள் சுடடிக்காடடுகினைனர்.  ெசி 
ெடடினியால் யா்னகள் மினொர 
வவலிக்ை உ்ைத்துக் ்காணடு 
கிராமத்தினுள் புகுநது குப்ெ 
வமடடில் ்ொதிகைாக  கா்ணபெடும் 
குப்ெக்ை அவ்வாவை விழுங்கி 
விடுவதெனால் அவற்றிலுள்ை கழிவு-

கைால் யா்னகள் ொதிபபுக்குள்ைா-
வதொக ஜீவகாருணய அ்மபபுக்கள் 
்தெரிவிக்கினைன. 

யா்னகளின மை எச்ெங்களில் 
இவ்வாைான உயிருக்கு ஆெத்்தெ 
வி்ைவிக்கக்கூடிய வமாெமான கழி-
வுகள் கா்ணபெடுவதொகவும் இவர்கள் 

சுடடிக்காடடுகினைனர். இவ்வாைான 
நி்ை்மகள் ்தொைர்நதொல் இபெகு -
தியில் உ்ணவுக்ை உட்காள்ளும் 
யா்னகள் ெரிதொெமாக உயிரிழக்க 
வநரிடும் என சுற்ைாைலியைாைர்கள் 
வன ஜீவராசிகள் தி்்ணக்கை அதி -
காரிகள் கவ்ை ்தெரிவிக்கினைனர். 

குப்பைகளால் யா்ைகளுக்கு 
உயிராபைத்து

மாவத்தெகம தினகரன நிருெர்

இநதியா  வழங்கும் கல்வி புை்மபெ-
ரிசில்க்ை மக்கள் ெரியாக ெயனெடுத்திக் 
்காள்ை வவணடும். இதென மூைம் இைங்்க 
இநதியாவுக்கி்ையிைான இ்்ணநதெ கல்வி 
்தொழில் நுடெ அறிவு வமலும் வைர்ச்சிய -
்ையும்  என ்கத்்தொழில் து்ை அ்மச் -
ெர் எஸ. பி. திொநாயக ்தெரிவித்தொர். 

இைங்்கயிலிருநது அரெ உயர் ெதெவிகளி -
லுள்ைவர்கள் இநதியா ெல்க்ைக்கழகங்க-

ளில் ்தொழில் நுடெ ்ொருளியல் அறி்வப 
்ெற்றுக் ்காணைவர்களு்ைய அனுெவங் -
க்ைப ெகிர்நது ்காள்ளும் நிகழ்வு கணடி 
மஹா்வலி வஹாடைலின வகடவொர் 
கூைத்தில் கணடி இநதியா உதெவி உயர்ஸதொ-
னிகர் ்வத்திய கைாநிதி ஆத்ரா. எஸ. தெ்ை-
்மயில் இைம்்ெற்ைது.

இநநிகழ்வில் பிரதெம அதிதியாக ்கத் -
்தொழில் து்ை அ்மச்ெர் எஸ. பி. திொநா-
யக கைநது ்காணடு உ்ரயாற்றும் வொவதெ 
அவர் இதெ்ன ்தெரிவித்தொர். 

இநநிகழ்வு இநதியா வழங்கும் கல்வி 
புை்மபெரிசில் திடைத்தின கீழ் இநதியா- 
இைங்்கக்கி்ையிைான அறி்வ வலு-
வூடடும் வ்கயில் ஏற்ொடு ்ெயயபெட-
டுள்ைது.  இநநிகழ்வில் கணடி மாவடைப 
ொராளுமனை உறுபபினர் வவலுக்குமார், 
வெராதெ்ன ெல்க்ைக்கழக உெவவநதெர் 
உயர் ைமாவனெ  கணடி உதெவி இநதிய ஸ -
தொனிகராையத்தின விொ அதிகாரி கிருஸ்ண 
பிரொத்  மற்றும் அரெ உயர் அதிகாரிகள் உள்-
ளிடை பிரமுகர்கள் கைநது ்காணைனர். 

இந்திய புலமைப்பரிசில் திட்டதமதை ைக்கள்
சரியா்க ்பயன்படுததிக க்காள்்ள வேண்டும்

அமமச்சர் எஸ். பி. திசாநாயக்்க

(ஹற்ைன சுழற்சி நிருெர்)

டீெல் உள்ளிடை எரிப்ொரு்ை உரிய 
மு்ையில் வழங்க வவணடும் என வலி -
யுறுத்தி வநற்று (25) நுவ்ரலியா பிரவதெெ 
தெனியார் ெஸ உரி்மயாைர்கள் ெணி 
ெகிஷகரிபபில் ஈடுபெடைனர்.

இதெனால் தூரப பிரவதெெங்களுக்கு 
்ெல்லும் ெயணிகள் ்ெரும் சிரமங்களுக் -
குள்ைாகியுள்ைனர். எதிர்பபு வகாஷங்களும் 
எழுபபினர். 

நுவ்ரலியா நகரிலுள்ை எரி்ொருள் 
நி்ையங்களில் உரிய மு்ையில் தெமக்கு எரி -
்ொருள் வழங்கபெடுவதில்்ை என அவர் -
கள் ்தெரிவித்துள்ைனர். 

எனவவ தெமக்கு எரிப்ொருள் உரிய 
ந்ைமு்ைக்ை பினெற்றி வழங்கபெை 
வவணடும் என ெகிஷகரிபபில் ஈடுபெட -
டுள்ை ொரதிகளும், நைத்துனர்களும் ்தெரி -
வித்துள்ைனர். 

நுவ்ரலியா ொநதிபுர, மிபிலியான, 
ஹாவா எலிய, ்ொரைாநதெ, ராகை, 
நானுஓயா மற்றும் ெடடிப்ொை ஆகிய 
இைங்களுக்கான வொக்குவரத்தில் ஈடுெடு -

வ்தெ தெவிர்த்துள்ைதொகவும் அவர்கள் ்தெரி -
வித்துள்ைனர்.

இநநி்ையில் பிரச்சி்ன ்தொைர்பில் 
கைநது்ரயாை தெனியார் ெஸ உரி்மயா -

ைர்களுக்கு அ்ழபபு விடுத்துள்ைதொக நுவ -
்ரலிய தெ்ை்மயக ்ொலிஸ நி்ைய 
பிரதொன ்ொலிஸ ெரிவொதெகர் பிவரமைால் 
்தெரிவித்துள்ைார். 

எரிக்பாருள் தைடடுப்பாடு : நுேகெலியா பிெவதைசததில் 
தைனியார் ்பஸ் உரிமையா்ளர்்கள் ்பணி ்பகிஷ்கரிபபு

லுணுகை நிருெர்

ெெ்ை வகா்ணக்க்ை, காவத்்தெ 
பிரி்வ வதிவிைமாக ்காணை 
அம்பிகாெதி ெநதிரவெகர் ெது்ை 
மாவடை ெமாதொன நீதெவனாகமா-
வடை நீதெவான முனனி்ையில் ெத்-
தியபிரமா்ணம் ்ெயது்காணைார்.

இவர் ெெ்ை வகா்ணக்க்ை தெமிழ் 
மகா வித்தியாையத்தின ெ்ழய 
மா்ணவரும்,  ்தொழிற்ெயிற்சி ்நறி 
வொதொனாசிரியரும் ஆவார். இவர் 
ெமூக வெ்வ அ்மபபுகளில் அங்-
கத்துவம் வகிபெதுைன ெமூக வெ்வ-
களில் ஆர்வத்துைன ஈடுெடடு வரு-
கினை்மக் குறிபபிைத்தெக்கது.

்ொதான நீதவான்

மாத்தெ்ை பிரெை ெமூக வெ்வயைர் ராமகிருஸ்ணன 
ஸ்ரீதெரனின தெந்தெ நாகலிங்கம் ராமகிஸ்ணன தெமது 90 
வயதில் காைமானார்.   அனனாரது இல்ைமான 18/18 
வடை வீதி களுதொவ்ையிலிருநது மாத்தெ்ை இநது 
மயானத்தில் வநற்று மா்ை நல்ைக்கைம் ்ெயயபெட -
ைதொக ்தெரிவிக்கபெடுகிைது.  

தரம் 05 புலமமப்பரிசில் ்பரீடமசப ப்பறுப்பறு்களுக்கு அமமய ்பசமை ்கனவரல்ல 
இல.01 தமிழ் வித்தியாலயத்தில் 4 மாணவர்்கள் பவடடுபபுள்ளிக்கு அதி்கமான புள்ளி -
்கமைப ப்பற்று ்பரீடமசயில் சித்தியமைந்துள்ைனர். இவர்்களில் பி.ஹரிஷான் 173, 
வி.பமன்காஷினி 167, எஸ்.ருக்ஷி்கா 165, மவ.தரணியா 149 என புள்ளிபப்பற்றுள் -
ைனர்.  (்பைம்: ்பசமை நிரு்பர்)        

்கதிபரசன் மாதிரி ஆரம்்ப ்பாைசாமலயில் 2022 ஆம் ஆண்டுக்்கான சாரணர் ்பயிற்சி மு்காம் ஆசிரிமய சசி்கலா தமலமமயில் ஆரம் -
பித்து மவக்்கப்படைது.                                     (்பைம்: மஸ்ப்கலியா தின்கரன் விபசை நிரு்பர்)

்பசமை வலய ்கல்வி பிரிவுக்குட்படை  சுவிண்ைன் தமிழ் வித்தியாலயத்தில் தரம் ஐந்து புல-
மமப்பரிசில் ்பரீடமசக்கு பதாற்றி  கி.பநசன்ராயன் (179) ்க.சதீஷவர் (154) ஆகிபயார் 
சிைப்பான புள்ளி்கமை ப்பற்று சித்தியமைந்துள்ைர். சித்தியமைந்த மாணவர்்கமையும் 
வகுப்பாசிரியர் பி.பிரதீ்பன், அதி்பர் எஸ். முரும்கயா ஆகிபயாமரயும் ்பைத்தில் ்காணலாம்.                                                                                
                          (லுணு்கல நிரு்பர்)

இரத்தினபுரி

சமூக சச்வயளர் ராமகிருஸ்ணன்   
ஸ்ரீதைரனின் தைந்தை காலமானார்  

(எம்.ஏ.அமீனுல்ைா)
மத்தியமாகா்ணத்தில் ஆயுர்வவதெ 

ெத்திர சிகிச்்ெ மு்ைக்ை வலுபெ-
டுத்தெ  மு்ையான வவ்ைத்திடைங்-
கள் முன்னடுக்கவிருபெதொக மத்திய 
மாகா்ண ஆளுநர் ைலித் யூ கமவக ்தெரி-
வித்துள்ைார். 

அநதெவ்கயில் மாத்தெ்ை மாவைைத்-
திலுள்ை ்தெனன  ஆயுர்வவதெ ்வத்திய-
ொ்ையில் ெத்திரசிகிச்்ெ நி்ைய வெ-
திக்ை ஏற்ெடுத்துவதெற்கு வதெ்வயான 
நைவடிக்்கக்ை வமற்்காள்ைபெ-
டும் எனவும் ஆளுநர்  ் தெரிவித்துள்ைார்.

 கணடி ஆளுநர் அலுவைகத்தில் அண-
்மயில் (23)  இைம்்ெற்ை ஆயுர்வவதெ 
ெத்திரசிகிச்்ெ மு்ை்ம ்தொைர்ொன 
கைநது்ரயாைலின ்ொழுது ஆளுநர் 
வமற்கணைவாறு ் தெரிவித்துள்ைார்.

ஆயுர்வவதெ ெத்திரசிகிச்்ெ மு்ையின 
ந்ைமு்ை, ெயனொடு மற்றும் ்வற்-
றிகரமான மு்ைகள் குறித்து ஆயுர்வவதெ 
ெத்திரசிகிச்்ெ நிபு்ணர் ைாக்ைர் அனுர 
விக்கிரமநாயக்க அங்கு விரிவான விைக்-
கமளித்தொர்.

ஆயுர்்வத ்த்திர 
சிகிசல் முலைகைலை 
வலுப்படுத்த நடவடிக்லகை

தெைவாக்க்ை - லிநது்ை நகர 
ெ்ெயின புதிய தெ்ைவராக ்தெரிவு 
்ெயயபெடை ஸ்ரீைங்கா ்ொதுஜன 
முனனணியின உறுபபினர்  ெநதென 
பிரதீப கு்ணதிைக்க வநற்றுமுனதி-
னம் (24) மா்ை தெனது கை்மக்ை 
்ொறுபவெற்ைார்.

மத்திய மாகா்ண உள்ளூராடசி 
மனை ஆ்்ணயாைர் வமனகா வஹரத் 
தெ்ை்மயில் வநற்று முன தினம் (23) 
ந்ை்ெற்ை நகர பிதொவுக்கான வதெர்தெ-
லில், ஸ்ரீைங்கா ்ொதுஜன முனனணி-
யின உறுபபினர் ெநதென பிரதீப கு்ண-
திைக்க ்ெய்ர அவதெ கடசி்யச் 
வெர்நதெ பிரெனன விதொனவக முன்மா-
ழிய இைங்்க ்தொழிைாைர் காங்கி-
ரஸின உறுபபினரும் முனனாள் நகர 
ெ்ெயின ெதில் தெ்ைவருமான ் ைட-
சுமன ொரதிதொென வழி்மாழிநதொர். 

அதெ்னத் ் தொைர்நது வாக்்கடுபபு 
இைம்்ெைாதெ நி்ையில் 6 வெரின 
ஆதெரவுைன புதிய தெ்ைவர் ஏகமன-
தொக ்தெரிவு ்ெயயபெடைார். 

2022 வரவு ்ெைவுத் திடை வாக்்க-
டுபபின வொது இரணடு தெை்வகள் 
வரவு ்ெைவுத்திடைம் வதொற்கடிக்கப-
ெடை்தெ ்தொைர்நது புதிய தெ்ைவர் 
்தெரிவு ்ெயயபெடடுள்ைார். 

பதைவிசயற்பு

தரம் 05 புலமமப்பரிசில்; ்பசமை ்கனவரல்ல 
தமிழ் வித்தியாலயத்தில் சிைந்த ப்பறுப்பறு
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ஆதிகாலம் த�ாட்டே இந் -
தியாவுக்கும் இலங்கக்-
கும் இ்டே்ய தெரும் 

நடபு நிலவியது. விஜயனின் வரு-
்கயால் மாத்திரமல்ல மஹிந்� 
்�ரரின் வரு்கயாலும் சரித்திர 
பூரவமான உரி்மகள் ்ொன்று நட-
புறவும் மிகவும் இ�யப்பூரவமாக 
அ்மந்�து த�ளிவாக உள்்ளது. 
எமது நாட்டே முன்னர ஆணடே 
அரசரகள் கூடே �ஙக்ளது திரும-
ணத்துக்காக இந்தியாவிலிருந்து 
குலப் தெணக்்ள அ்ைத்து வந்�-
�ால் அது ்மலும் உறுதியாகியது. 
அ்சாக மன்னன் எமது நாடடில் 
காணப்ெடடே அநாகரிக கலாசா -
ரத்்� நாகரிகமான கலாசசாரம் 
வ்ர தகாணடு தசன்றது தெௌத்� 
தகாள்்கக்்ள இப்பூமியில் 
வி்�த்��ாலாகும். 

இலகுவான எளி்மயான 
வாழக்்கயின் தெறுமதி்ய புத்� 
�ரம்ம எமக்கு எடுத்து்ரத்�து. 
மஹிந்� ்�ரருடேன் இந்தியாவில் 
இருந்து வரு்க �ந்� 18 குல வகுப் -
ொர எமது நாட்டே அரு்மயான 
நாடோக மாற்றினாரகள். மு்றயான 
நீர முகா்மத்துவத்்� ஏற்ெடுத்தி 
நீரப்ொசன து்ற்ய ்மம்ெடுத்-
தினாரகள். தநல் உற்ெத்தியால் 
�ன்னி்றவு தெற்ற மக்கள் மன�ா-
லும் அறிவாலும் முதிரசசி தெற்றது 
ஆன்மீக ்மம்ொடடினாலாகும். 
கு்ளமும் �ாது்காபுரமும், ெசு்ம-
யான வயல் தவளிக்்ளயும் எமக்கு 
உரி்மயாக்கினாரகள். அன்று இந்-
தியாவில் இருந்து வரு்க �ந்� 18 
குல வகுப்ொர விகா்ரக்்ள மாத்-
திரமல்ல அரச பூஙகாக்க்்ள கூடே 
எமது நாடடில் உருவாக்கினாரகள்.
மஹ்மவுனா பூஙகா மாத்திரமல்ல 
மகாவிகா்ர ்ொன்ற சிறப்ொன 
கல்விக்கூடேஙக்்ளக் கூடே எமது 
நாடடில் அ்மத்�ாரகள். கல்லில் 
வடித்� சந்திரவடடேக்கல், வாகல்-
கடே,தகாரவக்கல் ்ொன்ற வி்சடே 
நிரமாணஙகள் கூடே அன்று இந்தியா -
வில் இருந்து வந்� நிரமாணிப்ொ்ளர-
க்ளால் கி்டேத்� தகா்டேயாகும். 
இரணடு நாடுக்்ளயும் ஆணடே அரச 
நிரவாகிகளின் நடொல் இந்தியா 
மற்றும் இலங்கக்கு இ்டே்ய 
மாறா� கலாசசார இ்ணப்தொன்று 
காணப்ெடடேது. அ்சாக மன்னன் 
ஆடசியிலிருந்து இன்றுவ்ர அந்� 
நடபு ்�ரவா� புத்� �ரமத்துடேன் 
வலுவாகியுள்்ளது என்ெது இரகசிய-
மான விடேயமல்ல. 

    
கடுமமயான ஆட்சியாளர்கள் 
உருவானது

அரச முடிசூடே்ல கூடே அ்சாக 
மன்னனின் ஆ்லாச்னயின்்ெ-
ரில் எமது நாடடின் அரசனான 
்�வநம்பியதீசன் ்மற்தகாணடே-
�ாக சரித்திரத்தில் சுடடிக்காடடேப்-
ெடடுள்்ளது. இந்தியாவிலிருந்து 
வந்� ்சாை, ொணடிய, ்கர்ள 

அரசரகள் எமது நாட்டே ஆக்கிர-
மித்�ாரகள். அன்று இந்தியாவிடேம் 
இருந்து கி்டேத்� புத்� �ரமத்்� 
அழித்து இந்து ம� தகாள்்கக்்ள 
நிறுவி ் காயில்கள் அ்மக்கப்ெடடே 
வி�ம் கூடே த�ளிவாகின்றது. எமது 
நாடடில் காணப்ெடடே நீரப்ொசன 
கலாசசாரத்்� அழித்து தநல் உற்-
ெத்திக்கு கூடே ொதிப்்ெ ஏற்ெடுத்-
திய மாகா ்ொன்ற ்மாசமான அர-

சரகளும் இந்தியாவி்ல்ய 
்�ான்றினாரகள்.

எமது நாடு கிைக்கின் தநல்-
க்ளஞ்சியமாக மாறுவ�ற்காக 
சரியான அரசரகள் உருவா-
னது இந்தியாவில் இருந்து 
இலங்கக்கு கி்டேத்� 
தகா்டேயான புத்� �ரமத் -
தின் வழிகாடடேலாலாகும். 
சில ்வ்்ளகளில் மிகவும் 
நணெராக காணப்ெடும் 
இந்தியா சில்வ்்ளகளில் 
எமது நாடடின் எதிரியாக 
மாறி நாடடின் இ்ற்மக்கு 
ொதிப்்ெ ஏற்ெடுத்திய சந்-
�ரப்ெஙகளும் உள்்ளன. 
ஆனால் இந்தியாவுடேனான 
நடபுறவு அரசருக்கு அரசர 
மாறிக் தகாணடு தசன்றது 
அந்்யான்ய நம்பிக்்க 
மற்றும் நடபுடேனாகும். 
எமது நாடடில் �ரமசாஸ்தி -
ரம் முன்்னறுவ�ற்கு வழி-
காடடிய மகா விகா்ரயுடேன் 
புத்�்காஷ ்�ரர மாத்தி-
ரமல்ல மகாநாம ்�ரரும் 
இந்தியாவிலிருந்து இஙகு 
வரு்க �ந்து எமது நாடடில் 
�ரம சாஸ்திரத்்� வ்ளரத் -
�ாரகள். எமது மகாவம்ச 
க்�களில் குறிப்பிடடுள்்ள -
வாறு ்ஹம மாலா மற்றும் 
�ந்�குமாரர தகாணடு வந்� 

புத்�ரின் புனி� �ந்��ாது இன்றும் 
எமது நாடடின் புனி�த்துவத்தில் 
மு�ன்்மயான�ாகும். அதுவும் 
எமக்கு இந்தியாவில் இருந்்� 
கி்டேத்�து. எமது சிஙக்ள தமாழி 
ொவ்னயிலுள்்ள தமாழியாக மாறு-
வ�ற்கு ொளி மற்றும் சமஸ்கிரு� 
ொ்ஷக்்ள அடிப்ெ்டே்யக் 
தகாணடுள்்ளது இரகசியமான விடே-
யமல்ல.

இந்திய சங்கீதம் 

எம்மு்டேய இலக்கியம் மாத்திர -
மல்ல சஙகீ�மும் இந்தியா்வ பின் -
ெற்றி்ய உருவாகி உள்்ளது. இந்தியா-

வின் ராக�ாரி சஙகீ�மும் வடேநாடடு 
சஙகீ�மும் அதில் இ்ணந்துள்-
்ளன. இன்றுவ்ர சஙகீ�த்தில் உயர 
ெரீட்சகளில் ்�ாற்றுெவரகளில் 
அ்னகமா்னார இந்தியாவிற்குச 
தசன்்ற �மது கல்வி நடேவடிக்்க-
க்்ள ்மற்தகாள்கிறாரகள். எமது 
நாடடில் வாழந்� சஙகீ� ெணடி�ர-
கள் இந்திய வழிகாடடு�ல்களின் 
மூல வழித்்�ான்றலில் உருவாகிய -

வரகள் என்ெது இரகசியமான விடே-
யமல்ல. சுனில் சாந்� ,லயனல் எதிரி -
சிஙக, கலாநிதி அமர்�வ ்ொன்ற 
அ்னவரு்ம இந்தியாவின் ொத்-
கணடி்லா அல்லது ரவீந்திரநாத் 
�ாகூரின் சாந்திநி்க�னி்லா கல்வி 
கற்ற இ்சக்க்லஞரகள் ஆவார-
கள். எமது நாடடின் நாடேக சம்பிர�ா -

யஙகளில் உருவான மன்ம, 
சிஙகொகு ்ொன்ற நாடேகஙக-
ளுக்கு கருப் தொருளிலிருந்து 
சஙகீ�ம் வ்ர அ்னத்துக்-
கும் இந்தியா்வ அடிப்ெ்டே-
யாக காணப்ெடடேது. எமது 
நாடடில் சினிமா ்கத்த�ா -
ழிற் ெற்றி குறிப்பிடும்்ொது 
இந்தியாவின் ஸ்டுடி்யாக-
ளுக்குச தசன்்ற ஆரம்ெத்தில் 
தி்ரப்ெடேஙக்்ள �யாரித் -
துள்்ளாரகள். அதில் ஹிந்தி 
தி்ரப்ெடேஙகளினதும் �மிழ 
தி்ரப்ெடேஙகளினதும் சாயல் 
அதிகமாக காணப்ெடடேன 
என்ெது இரகசியமான விடேய-
மல்ல. பின்னர எமது சுயநிரமா-
ணஙகள் உருவானாலும் ஆரம்-
ெத்தில் இந்திய சாயலி்ல்ய 
எமது நாடடின் சினிமா க்ல 
வ்ளரந்�து .

இன்று கூடே தடேலிடிராமா 
க்லயில் எமது குரல் வ்ளஙக-
ளுடேன் இந்தியாவில் உற்ெத்தி 
தசயயப்ெடடே அரத்�மற்ற 
க்�கள் தகாணடே நாடேகஙகள் 
இன்றுவ்ர காணப்ெடுவது 
கவ்லக்குரிய விடேயமாகும். 
எமது நடேனக் க்லயும் இந்தி-
யாவின் கலாசசாரத்தி்ல்ய 
உருவாகியுள்்ளது .்மற்குல-
கின் ொதிப்பிலிருந்� சமயத் -
தில் இந்தியாவும் அ�ன் ஏகாதி -
ெத்தியத்துக்கு உடெடடிருந்�து 

்மலும் தமாகலாய ஏகாதிெத்திய -
வாதிகளின் ஆக்கிரமிப்ொலும் இந் -
தியாவில் காணப்ெடடே கலாசசார 
�னித்�ன்்ம தெரும்ளவில் ொதிக்-
கப்ெடடேது என்ெது ரகசியமல்ல.இந்-
தியாவில் ஆரம்ெ காலம் த�ாட்டே 
காணப்ெடடே உயரகல்வி நிறுவனங-
கள் ெல தமாகலாய ஏகாதிெத்திய-
வாதிக்ளால் உ்டேக்கப்ெடடேன. 
நா்ளந்�ா ,ஜகத்�ாலா,ஓ�ன் பூரி 

,வராஹி ்ொன்ற ெல்க்லக் -
கைகஙகள் தமாகலாயரக்ளால் 
அழிக்கப்ெடடேன. தெௌத்� கல்வி 
மத்திய நி்லயஙகள் அவவாறு 
அழிவு்டேந்�துடேன் விஞ்ஞான 
கல்வியும் அ்நகமாக அத்துடேன் 
அழிந்து ்ொனது என்ெது அறிஞர -
களின் கருத்�ாகும். எமது நாடடில் 
்ொரத்துக்்கயரகள் உடேனான 
சண்டேயில் மல்வா்ன யுத்�த் -
தில் இந்தியாவின் கல்கத்�ாவின் 
தச்மாரின் என்னும் அரசன் 
சீ�ாவக்கு ராஜசிஙக அரசனுக்கு 
முஸ்லிம் ெ்டேக்்ள வைஙகிய -
�ாக சரித்திரத்தில் குறிப்பிடேப்ெடு -
கின்றது. ெயஙகரமான மல்வான 
யுத்�த்தில் அவரகள் அ்னவரும் 
�மது உயிரக்்ள தியாகம் தசய� -
�ாக சரித்திரத்தில் ்மலும் குறிப்பி -
டேப்ெடடுள்்ளது. 

இந்தியாவின் சு�ந்திரப் ்ொராட -
டேம் எமது நாடடின் சு�ந்திர 
்ொராடடேத்திற்கும் அதிகமான 
விடேயஙக்்ள தெற்றுக்தகாடுத் -
�து என்ெதில் எதுவி� ரகசியமும் 
இல்்ல. அவரகள் தெரும் அரப் -
ெணிப்புடேன் தெரும்ளவு உயிர 
தியாகத்�ால் ரத்�ம்,கணணீர 

மூலம் அந்� ்ொராடடேத்்� 
முடிவுக்குக் தகாணடுவந்�ார -
கள். அஙகு மகாத்மா காந்தி 
அகிம்்ச மு்ற்ய பின்ெற் -
றினார. ஜவஹரலால் ்நரு, 
சுொஷ் சந்திர்ொஸ், ெட்டேல் 
்ொன்ற �்லவரகள் அ�்ன 
புரடசி ்ொராடடேம் வ்ர 
தகாணடு தசன்ற்� மறக்க 
முடியாது. மகாத்மா காந்தி 
அகிம்்ச்ய பின்ெற்றினாலும் 
சுொஷ்சந்திர்ொஸ் ெட்டேல் 
்ொன்ற �்லவரகள் அ�்ன 
தவற்றிக்கான ்ொராடடேமா -
க்வ குறிப்பிடடோரகள்.

      
  இடதுசாரித் தமைவர்கள்

 எமது நாடடில் வாழந்� 
இடேதுசாரித் �்லவரக்ளான 
கலாநிதி என்.எம். தெ்ரரா, 
கலாநிதி தகால்வின் ஆர டி 
சில்வா,பிலிப் குணவர�ன, 
டோக்டேர எஸ்.ஏ. விக்ரமசிஙக, 
வி்சடேமாக உடேதகந்�வல 
சரணஙகர ்�ரர ்ொன்ற பிக் -
குகளும் அன்று இந்தியாவின் 
சு�ந்திரப் ்ொராடடேத்துக்காக 
ெஙகளிப்பு வைஙகி சி்ற 
தசன்றவரகள் என்ெது இரகசிய -
மான விடேயமல்ல. ரவீந்திரநாத் 
�ாகூர ்ொன்ற கவிஞரகளும் 
அந்� சு�ந்திரப் ்ொராடடேத் -

தில் முன்னணியில் இருந்து தசயல் -
ெடடோரகள். 

புத்�ர வாழந்� நாடோக அறி -
யப்ெடடே இந்தியாவில் தெௌத்� 
தகாள்்கக்்ள ொதுகாப்ெ�ற்காக 
அநகாரிக �ரமொல தசயல்ெடோவிட -
டோல் இன்றும் புத்� காயா,மிக�ாய,-
முலகந்� குடி விகா்ர, குஷிநகர, 
தசவத் நுவர,சஙகஸ்்ஸபுர ்ொன்ற 
புத்�ர வாழந்� இடேஙகள் உலகு 
வாழ தெௌத்� மக்களுக்கு இல்லா -
மல் ்ொயிருக்கும். இன்னும் இந் -
தியாவில் தெௌத்�த்்� அ்டே -
யா்ளப்ெடுத்தும் இந்திய ்�சியக் 
தகாடி்ய நிரமாணிப்ெதில் சு�ந் -
திர இந்தியாவின் மு�லாவது நீதி 
அ்மசசர ொொசா்ஹப் அம் -
்ெத்காரால் முடிந்�து. 

இந்தியாவின் தெௌத்� �ரம 
சக்கரத்்� இந்திய ்�சியக் 
தகாடியில் உள்்ளடேக்கிய�ன் மூல -
மாகும். இந்தியாவிடேமிருந்து 
நாம் கற்க ்வணடிய ொடேஙகள் 
அ்நகம் உள்்ளன. அவரகள் அந்� 
நாடடின் உற்ெத்தி தொரு்ளா�ா -
ரத்தின் சக்தியாக உள்்ளாரகள். சுய 
முயற்சியால் முன்்னறும் இனமாக 
உள்்ளாரகள். இந்தியாவிலும் எம் 
நாட்டேப் ்ொன்று ஐந்து வருடேஙக-
ளுக்கு ஒருமு்ற ்�ர�ல் நடேத்�ப்ெடு-
கிறது. 

ஆனால் ஆடசிக்கு வரும் அரசாஙகத்-
துக்கு அன்று த�ாடேக்கம் உருவாக்கப்-
ெடடே ்�சிய தகாள்்க ஒன்று உணடு. 
அ�ற்கு அப்ொல் எந்�தவாரு ஆடசியா-
்ளருக்கும் ஆடசி நடேத்� முடியாது. 

எமது நாடடுப் தொரு்ளா�ாரத்்� 
மிகவும் நன்றாக 1970--1977 ஆணடு-
களில் சிறிமா்வா ெணடோரநாயக்க 
அம்்மயாரால் நடேத்� முடிந்�து. 
1970 இல் ஆடசிக்கு வந்� ்ஜ.ஆர 
.தஜயவர�ன அந்� உற்ெத்தி 

தொரு்ளா�ாரத்தி்ன �்லகீைாக 
மாற்றி சிறந்� தொரு்ளா�ாரத்்� 
தகாணடுவந்�து எமக்கு ்�சிய 
தகாள்்க என்று இல்லா��ாலா -
கும். முன்னாள் ஜனாதிெதி மஹிந்� 
ராஜெக்ச காலத்தில் மத்�்ளயில் 
அ்மக்கப்ெடடே சரவ்�ச விமான 
நி்லயத்தில் நல்லாடசி அரசாஙகம் 
தநல்்ல க்ளஞ்சியப்ெடுத்தியது 
எமக்கு ்�சியக் தகாள்்க ஒன்று 
இல்லா��ா்லயாகும். 

தகாவிட ்நாயத�ாற்று காரண-
மாக தொரு்ளா�ாரத்துக்கு ஏற்ெடடே 
்மாசமான ொதிப்புக்கு மத்தியில் 
அந்நிய தசலாவணி ்கயிருப்-
பின் கு்ற்வ ஈடுதசயய சுற் -
றுலாத்து்றயில் புத்துயிரப்்ெ 
்மற்தகாணடே ்வ்்ளயில் ரஷ்ய 
உக்்ரன் யுத்�ம் மரத்திலிருந்து 
விழுந்� மனி�்ன மாடு மிதித்�து 
்ொல எமது தொரு்ளா�ாரத்துக்கு 
தெரும் ொதிப்்ெ ஏற்ெடுத்தி -
யுள்்ளது.

    பேச்சுவார்த்மதயின் ேைன்

சிரமமான இசசந்�ரப்ெத்தில் நிதி 
அ்மசசர ெசில் ராஜெக்ச இந்தி -
யாவில் சுற்றுலா ஒன்்ற ்மற் -
தகாணடோர .அவரின் ்நாக்கம் 
ெடுகுழியில் விழுந்துள்்ள தொரு -
்ளா�ாரத்்� அதிலிருந்து மீட -
ெ�ாகும். வி்ஷடேமாக இந்திய 

பிர�மர ந்ரந்திர ்மாடி யுடேன் 
நடேத்�ப்ெடடே ்ெசசுவாரத்்�க -
ளின் ெலனாக எமது நாடடிற்காக 
ஒரு பில்லியன் ெணத்்� தெற்றுக் 
தகாடுக்க நடேவடிக்்க எடுக்கப் -
ெடடேது. 

நிதி அ்மசசர ெசில் ராஜெக்ச 
புதுடில்லி சுற்றுலாவின் ்ொது 
ஏற்ெடுத்திக்தகாணடே புரிந்து -
ணரவு ஒப்ெந்�த்தின் கீழ இந்தியா -
வின் தெட்ராலிய உற்ெத்திப் -
தொருடக்்ள வி்லக்கு வாஙக 
இலங்கக்கு தகாடுக்கப்ெட -
டுள்்ள 1 பில்லியன் அதமரிக்க 
டோலரில் நூற்றுக்கு எழுெத்தி ஐந்து 
ச�வீ� தெறுமதியான தொருடகள் 
மற்றும் ்ச்வக்்ள இந்தியா்வ 
வைஙக முடியும். 

அ�ன்ெடி இந்தியாவின் IOC நிறு -
வனம் இலங்கக்கு 40 ஆயிரம் 
தமடரிக் த�ான் எரிதொரு்்ள 
வைஙக நடேவடிக்்க எடுக்கும். 

அதில் உள்்ள வி்சடே �ன்்ம 
என்னதவன்றால் எஞ்சிய நூற் -
றுக்கு 25 ச�வீ�மான ெணத்தில் 
தொருடகள் மற்றும் ்ச்வக்்ள 
உலகில் ்வறு எந்� நாடடிலிருந்-
தும் தெற்றுக்தகாள்்ள முடியும். மீள் 
உருவாக்க வலு சக்தி்ய உற்ெத்தி 
தசயயக்கூடிய சூரிய சக்தியால் 
மின்்ன உற்ெத்தி தசயவது எமது 
மின்சார பிரசச்னக்கு த�ளிவான 
வி்டேயாகும். 

்மலும் இந்திய இலங்க கடேல் 
எல்்லயில் கடேற்க்ர ொதுகாப்பு 
ெ்டேயணியின் ஒத்து்ைப்்ெ 
தெற்றுக் தகாள்வ�ற்கு ்ெசசு -
வாரத்்� மூலம் தீரவி்ன எடுத்� 
புதுடில்லி கலந்து்ரயாடேல் இருநா -
டுகளுக்கும் இ்டே்யயான புரிந்து -
ணரவின் இன்னுதமாரு தவற்றியா-
கும்.

நாளுக்கு நாள் புதிதாகும் 
இந்திய-இலங்கை நட்புறவு

மஹிந்த ஆரியவன்ச...?
தமிழில்: வீ.ஆர். வயைட்

எம்முமடய இைக்கியம் மாத்திரமல்ை 
சங்கீதமும் இந்தியாமவ பின்ேற்றிபய 
உருவாகி உள்ளது. இந்தியாவின் ராகதாரி 
சங்கீதமும் வடநாட்டு சங்கீதமும் அதில் 
இமைந்துள்ளன. இன்றுவமர சங்கீதத்-
தில் உயர் ேரீட்மசகளில் பதாற்றுேவர்களில் 
அபனகமாபனார் இந்தியாவிற்குச் 
சசன்பறே தமது கல்வி நடவடிக்மககமள 
பமற்சகாள்கிறோர்கள்.
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பாகிஸ்ானில் பபண்களு்ககு 
எதிரான வன்முறைச் சமபவங் -
்கள் அதி்கரித்து வருவ்ா்கவும் 
இம்ரான்்கான் ்றைறமயிைான 
அரசு அவறறைக் ்கட்டுபபடுத்-
தும் நடவடிக்ற்க்களில் அைட் -
சியம் ்காட்டுவ்ா்கவும் பாக். 
மனி் உரிறம பசயறபாட்டாளர் -
்கள் ப்ரிவித்துள்ளனர். வீட்டு 
வன்முறை்கள், பைாத்்காரம், 
அசிட் வீச்சு, ம்மாறைம் மறறும் 
திருமணம், வவறை வாய்பபு்க -
ளில் பபண்களுக்கு பாரபட்சம், 
ம்த்தீவிரவா்ம், ப்கௌரவக் 
ப்காறை என்பன பாகிஸ்ானில் 
அதி்கரித்து வருவ்ா்க இவர்்கள் 
சுட்டிக்்காட்டியுள்ளனர்.   

பபண்கறள பைாத்்காரமா்க 
திருமணம் பசய்து றவபபது 

பசல்வந் குடும்-
பங்்களிலும் நறட-
பபறறு வருவ்ா்க-
வும் திருமணத்துக்கு 
சம்மதிக்்கா் ்ன் 
ம்கறள பாகிஸ்ான் 
ராஜ்நதிரி ஒருவர் 
ப்காறை பசய்் சம்ப -
வத்ற் உ்ாரணமா -
்கக் ்காட்டும் மனி் 
உரிறம பசயறபாட் -
டார்்கள், பபண்களுக்கு எதிரான 
வன்முறை்கள் பாகிஸ்ானில் 
வமாசமான பிரச்சிறனயா்க 
மாறியிருபப்ா்கக் கூறுகின்ை -
னர்.   

இரணடு ஆணடு்களுக்கு 
முன்னர் ைாகூர் அதிவவ்க 
பாற்யில் பயணித்் பிபரஞ்சு 

பபணமணி ஒரு -
வரின் வா்கனம் 
ப ழு ் ற டந து 
நின் று வி ட் ட 
வபாது அப -
ப ப ண ம ணி -
யின் இரணடு 
பி ள் ற ள ்க ளின் 
முன்பா்க அவர் 
இ ரு வ ர ா ல் 
பாலியல் பைாத் -

்காரம் பசய்யபபட்ட்ா்கவும் 
கூறும் சர்வவ்ச மன்னிபபுச் 
சறபயின் ப்ற்காசிய பபாறுப -
பாளர் ரிம்மல் பமாறைடீன், 
ைாகூர் உயர் பபாலிஸ 
அதி்காரி அபபபணமணியிடம் 
அதிவவ்க பாற்க்குப பதிைா்க 
ஏன் சா்ாரண பாற்யில் 

பயணித்திருக்்கக் கூடாது 
என்று வ்கட்ட்ா்கக் குறிபபிட் -
டுள்ளார்.   

பபண்களுக்கு எதிரான வன் -
முறைக் ப்ாடர்பா்க ்கருத்து 
ப்ரிவித்துள்ள பாக். பிர்மர், 
எல்ைா சமூ்கங்்கள் மத்தியிலும் 
பபண்கறள இழிவா்கப பார்க் -
கும் ்ன்றம நிலுவுவ்ால் 
ஆண்களின் இச்றசறயத் ்விர் -
்ககும் வற்கயில் பபண்கள் 
உறடயணிநது ப்காள்ள 
வவணடும் எனக் கூறியிருபப -
்றகு ்கடுறமயான எதிர்பபு 
எழுந்து. இத்்ற்கய ்கருத் -
துக்்கள் நிறைறமறய வமலும் 
வமாசமாக்்கவவ உ்வும் என 
மனி் உரிறம பசயறபாட்டார் -
்கள் ப்ரிவித்துள்ளனர்.     

பாகிஸ்ானில் அதிகரித்துவரும்   
பபணகளுக்கு எதிரான வன்முறைகள்   

ப�ாலன்நறுமை மஜீதிய்ா மகளிர் அரபுக் கல்லூரியின 3 ஆைது �ட்டமளிப்பு விழா ஞாயிற்றுக்கிழமம கல்லூரி மண்ட�த்தில் பைகுவிமர்மச்ாக ்நம்டப�ற்்றது.இதன-
ப�ாது விபச்ட ப�ச்சாளராகக் கலாநிதி அஷ் பேயக்ஹ் ஏ. அஸைர் அஸாஹிம்  பசாற்ப�ாழிைாற்றினார்.                                       (�்டம்: மாத்தமள சுழற்சி நிரு�ர்)

இைங்ற்க இராணுவத்தின்  ்கட்றட 
பரிச்சான் பறடப பிரிவு 223 இன் 
்றைறமயில் மூதூர்,வ்ாபபூர்,சம்-
பூர் விவசாயி்களுக்கு வச்ன பசறள 
ப்ாடர்பான ்கருத்்ரங்கு மூதூர் 
பிரவ்ச பசயை்கத்தில்  வியாழக்கி -

ழறம (24)  நறடபபறைது.இநநி-
்கழ்வில் மக்்கள் ப்ாடர்பாடல் அபி -
விருத்தி இராணுவ உத்திவயா்கத்்ர் 
வ்கணல் சுபசிங்்க, ஜனநாய்க இடது-
சாரி முன்னணியின் திருவ்காணமறை 
மாவட்ட ம்களிர் அணித் ்றைவி 

றைஷா ம்கறூப,  மூதூர் வர்த்்்க 
சங்்கத் ்றைவர் நஸீர் ைஸன் பஷ்ரி 
(நஜா)  ஆகிவயாருடன் விவசாய 
அபிவிருத்தி உத்திவயா்கத்்ர்்கள்,பிர-
வ்ச விவசாயி்கள் என பைரும் ்கைநது 
ப்காணடனர்.

மூதூர்,த்ாப்பூர்,சம்பூர் பிரத்ச விவசாயிகளுக்கு 
தச்ன பசறை ப்ாடர்பான கருத்்ரங்கு

கிராமிய மாணவர்்களின் முன்-
வனறைத்ற்க் ்கருத்திற ப்காணடு 
பசயறபடும் அறமபபு கிராமிய 
மாணவ அபிவிருத்தி அைக்்கட் -
டறள ஆகும். 

இந் கிராமிய மாணவ அபி -
விருத்தி அைக்்கட்டறளயின் 
அபிவிருத்திக்்கா்க அதிபர் வ்க. 

அவசா்கனுடன் நம்நாட்டு ்கறை -
ஞர்்கள் இறணநது வழங்கும் 
இ்மான இறச இரவு நாறள 
27ஆம் தி்கதி மாறை 6.30 
மணிக்கு ப்காழும்பு 11, � ்கதி -
வரசன் வீதியிலுள்ள ்கதிவரசன் 
மணடபத்தில் இடம்பபைவுள் -
ளது.   அதிபர் வ்க. அவசா்கனு -

டன் இைங்ற்கயிலுள்ள பாட்க, 
பாடகி்களும் இதில் இறணநது 
பாடவுள்ளனர். 

டீ. மவ்கநதிரன் குருசாமி, 
எம். பவானி, ஏ. எல். சுவர் -
ணிய பிரசாத், ஏ. சுைக்சன், வ்க. 
நவரஸ ஆகிவயார் இங்கு பாடல் -
்கள் பாடவுள்ளனர்.  

கிராமிய மாணவ அபிவிருத்தி அறக்கட்டளையின் 
இளை நி்கழ்ச்சி;  இதமான இளை இரவு   

மாளிற்கக்்காடு குறூப நிருபர் 
அம்பாறை மாவட்ட ஊட்கவியைாளர் வபாரத்-

தின் மார்ச் மா்  கூட்டமும் வருடாந  ் ஒன்றுகூட-
மும் இன்று  26 ஆம் தி்கதி சனிக்கிழறம மாறை 
5 மணிக்கு பபாத்துவில் புழுவவவ் வைாட்டலில் 
இடம்பபறுகிைது. வபாரத்தின் ்றைவர் ்கைாபுச-

ணம் எம்.ஏ.பகுர்தீன் ்றைறமயில் இடம்பபை-
வுள்ள வமறபடி நி்கழ்வில் இவ்வருடம் வமறப்காள்-
ளவுள்ள நி்கழ்வு்கள் மீளாய்வு பசய்யபபடுவதுடன் 
பபாத்துவில், பசங்்காமம், வ்காமாரி  பிரவ ச் மக்்கள் 
எதிர்வநாக்கும் பிரச்சிறன்கள் சம்பந்மா்கவும் வநர்-
்காணல்்களும் இடம்பபறுவுள்ளன.

அம்ாளற மாவட்ட ஊ்ட்கவியலாைர்  ப்ாரத்தின் ஒன்றுகூ்டல்

ைரணி, தாைமள, இ்ற்்றாமள �த்திரகாளி வீர�த்திரர் ஆல் ைரு்டாநத திருவிழா அணமமயில் ்நம்டப�ற்்றது.     

கம்�மள ஸ்ரீ முத்துமாரி்ம்மன ஆல்த்தின ைரு்டாநத மாசிமக மப�ாற்சை பதர்த்திருவிழாவின ப�ாது அம்�ாள் அலஙகார பதரில் 
பைளிவீதி உலா ைருைமதயும்  சிறுமிகளின கும்மி ்ந்டனம் இ்டம்ப�றுைமதயும்  நிகழ்வில் கலநது பகாண்டைர்கமளயும் �்டஙகளில் 
காணலாம்.                          (்நாைலப்பிடடி சுழற்சி நிரு�ர் - டி.ைசநதகுமார்)

கம்�மள முத்துமாரி அம்மன ஆல் பதர்த்திருவிழா

ைரணி, தாைமள, இ்ற்்றாமள �த்திரகாளி வீர�த்திரர் ஆல் ைரு்டாநத திருவிழா

PUTHUKKUDIYIRUPPU PRADESHIYA SABHA,
MULLAITIVU DISTRICT

LOCAL DEVELOPMENT SUPPORT PROJECT 
(LDSP)

Performance Transfer - (PT1) 
Strengthening the Capacity of Local Authority

01.  The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka has received a loan from the World Bank (WB) towards 
the cost of Local Development Support Project (LDSP), and intends to apply part of the proceeds of this 
loan to payments under the Contract for PURCHASING & INSULATION OF SOLAR PANELS.

02.  The Chairman,  Provincial Project Procurement Committee (PPPC) on behalf of the  Puthukkudiyiruppu 
Pradeshiya Sabha now invites sealed bids from eligible and qualified bidders for PURCHASING & 
INSULATION OF SOLAR PANELS as described below.

No. Contract No. Contract Name

Tentative 
Estimated 

Cost
(Rs. Mn)

Contract 
Period

01 LDSP/NP/MU/PTKPS/PT/2022/01
PURCHASING & INSULATION 

OF SOLAR PANELS
4.91 45 Days

03. Bidding will be conducted through National Competitive Bidding (NCB) procedure. 

04.  Qualification requirements include: possessing minimum 3 years’ experience in selling and having island 
wide maintenance in the particular brand and field.

05.  Qualification requirements are indicated in Section 5 (Bidding Data and Contract Data) of the Bidding 
document. 

06.  Interested bidders may obtain further information from Chairman, Puthukkudiyiruppu Pradeshiya 
Sabha,  A35 Road, Puthukkudiyiruppu, Mullaitivu (T.P No: 0212290847, 0212291023 Fax No: 
0212061640) and inspect the bidding documents at the address given below from 28th March 2022 until 
25th April 2022  on normal working days.

07.  A complete set of Bidding Documents in English language may be purchased by interested bidders on  
submission of a written application to the Chairman, Puthukkudiyiruppu Pradeshiya Sabha, A35 Road, 
Puthukkudiyiruppu, Mullaitivu from 28th March 2022 until 25th April 2022 between 09:00 Hrs and 
15:00 Hrs on normal working days upon payment of a non-refundable fee of Two Thousand Rupees    
(Rs. 2,000.00). The method of payment will be by cash.

08.  Bids shall be delivered in duplicate to the address below at Chairman, Local Authority Procurement 
Committee, Puthukkudiyiruppu Pradeshiya Sabha, A35 Road, Puthukkudiyiruppu, Mullaitivu at or 
before 14.00 Hrs on 25th April 2022. Late bids will be rejected.  Bids will be opened soon after closing 
in the presence of the bidders’ representatives who choose to attend.

09.  Bids shall be valid up to 11th July 2022. All bids shall be accompanied by a Bid Security of  Rs.100,000.00. 
Bid Security shall be valid up to 08th August 2022.

10.  A pre-bid meeting will be held at 10.00 Hrs on 19th April 2022 at Puthukkudiyiruppu Pradeshiya 
Sabha, A35 Road, Puthukkudiyiruppu, Mullaitivu.

 Chairman,
 Local Authority Procurement Committee (LAPC)
 Puthukkudiyiruppu Pradeshiya Sabha, 
 A35 Road, Puthukkudiyiruppu,
 Mullaitivu. 

 25.03.2022.

INVITATION FOR BIDS (IFB)

,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; murhq;fk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
fUk;G> Nrhsk;> kuKe;jpupif> kpsF> fWth> fuhk;G> 

ntw;wpiy cs;spl;l rpW Njhl;l gapu;r; nra;if mgptpUj;jp> mit rhu;e;j 
njhopy;fs; kw;Wk; Vw;Wkjp Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R

tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;
2022 Mk; Mz;Lf;fhf thfd gOJ ghHj;jYf;fhd Njrpa 

Nghl;buPjpahd tpiykD
ngytj;j gpupTf;F 2022Mk; Mz;Lf;fhf thfdk; gOJghu;j;jYf;fhf Mu;tKila 

jug;Gfsplk; ,Ue;J tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdj;jpd; jpizf;fs 

ngWiff; FO (DPC)> jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; ,j;jhy; 

Nfhug;gLfpd;wd.  

1.  xt;nthU tpiykD Mtzj;jpw;fhfTk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 15>000.00 ,. 

&ghit nrYj;jp 2022 Vg;uy; 20 Mk; jpfjp tiu Ntiy ehl;fspy; 9.00 kzp 

njhlf;fk; 15.00 kzp tiu tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;> ,y. 

27> nky;Nghu;d; xOq;if> nfhOk;G 04 vd;w Kftupf;F vOj;J%y tpz;zg;gk; 

xd;iw rku;g;gpj;J tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjp xd;iw 

tpiykDjhuu;fshy; nfhs;tdT nra;a KbAk;. nuhf;fg;gzk; %yk; fl;lzk; 

nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

njh./ 
,y.

thfdk; thfd 

,y.

Njitahd 

,ae;jpuq;fs;

tpiykD 

gpiz

Nfs;tpkD 

Fwpg;G

01 Land Cruiser (Mark ii) Jeep 4 WD 
,d; gOJghu;j;jy;

61-0064 01 165>000.00 PR 6363

02 Tusker Super ,d; gOJghu;j;jy;; UP GG-9667 01 165>000.00 PR 6367
03 Jeep  4 WD ,d; gOJghu;j;jy; 32-1349 01 165>000.00 PR 6364
04 Motor Lorry ( Truck Loader Cane) 

,d; gOJghu;j;jy;

43-9173 01 165>000.00 PR 6368

05 Hiace Van ,d; gOJghu;j;jy; 63-0038 01 165>000.00 PR 6366
06 Serena ,d; gOJghu;j;jy; 59-9839 01 165>000.00 PR  6365

2.  tpiykDjhuu; tpiykD Mtzq;fSld; kPsspf;fg;glhj itg;G urPij ,izj;jy; 

Ntz;Lk;. mt;thW ,izf;fj; jtwpdhy; tpiykD epuhfupf;fg;gLk;. 

3.  tpiykDf;fis 2022 Vg;uy; 21 Mk; jpfjp 14.00 kzp jhkjpf;fhJ jiytu;> 

jpizf;fs ngWiff; FO> tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;> ,y. 

27> nky;Nghu;d; xOq;if> nfhOk;G 04 vd;w Kftupf;F fpilg;gjw;F Kj;jpiu 

nghwpf;fg;gl;l fbj ciwapy; iffshy; nfhz;Lte;J Nru;g;gJ> tpiuJ}ju; %yk; 

mDg;g Ntz;Lk; vd;gNjhL fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Fwpg;G 
,yf;fj;Jld; 2022 Mk; Mz;Lf;F thfdk; gOJghu;j;jYf;fhd Nfs;tpkD” vd;W 
njspthf Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. mjd; gpd; tpiykDf;fs; cld; jpwf;fg;gLk;. 

tpiykDf;fis jpwf;Fk; epfo;tpy; tpiykDjhuu;fs; my;yJ mtu;jk; mjpfhuk; 

ngw;w gpujpepjpfs; gq;Nfw;fyhk;. jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;fg;glkhl;lhJ. 

ngWiff; FOtpd; KbT ,WjpahdjhFk;. 

4.  midj;J tpiykDf;fSk; 165>000.00 ,.&ghit (xU ,yl;r;rj;J mWgj;J 

Ie;jhapuk; khj;jpuk;) “tpiykD gpizia” nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL 

kjpg;gplg;gl;Ls;s nkhj;j nryT (6 vz;zpf;if) 65 kpy;ypad; ,. &ghthFk;.

5.  Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtd 

- ngWif Kfhikahsuplk; ,Ue;J Nkyjpf tpguq;fis ngwyhk; (njh. +94 
11 2505558> ifNgrp + 94 077 0103359> njhiyefy; +94 11 2500674> (kpd;dQ;ry;: 

mpm_sev@lankasugar.lk)  
jiytu; - jpizf;fs ngWiff; FO

tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;

,y. 27> nky;Nghu;d; xOq;if> nfhOk;G 04.
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khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp tptfhuq;fs; ,uh[hq;f mikr;R

tsh;r;rp ngWk; gpuhe;jpaq;fspy;  JICA  epjpaplg;gl;l fpuhkpa cl;fl;likg;G mgptpUj;jp nraw;wpl;lk; 

(RIDEP) Loan No.: SL-P116
nraw;wpl;l mKyhf;fy; myF> Cth khfhzk; 
nraw;wpl;l mKyhf;fy; myF> fpof;F khfhzk;

nraw;wpl;l mKyhf;fy; myF> tlkj;jpa khfhzk;

Nfs;tp ,yf;fk;: PL/5/W/RIDEP/2022/03-02

tpiykDf;fSf;fhd miog;G - gbepiy 2
1.  tsh;r;rpngWk; gpuhe;jpaq;fspy; rh;tNjr xj;Jiog;gpw;fhd [g;ghd; epWtdj;jplkpUe;J (JICA) ,yq;if rdehaf Nrhrypr FbaurhdJ tsh;r;rpngWk; gpuhe;jpaq;fspy; fpuhkpa 

cl;fl;likg;G nraw;wpl;l MFnrytpw;fhf flndhd;iwg; ngw;Ws;sJ. ,f;fld; ngWiffspd; gFjpnahd;iw gpd;tUk; fpuhkpa tPjpfs; Nkk;gLj;jy; kw;Wk; Fb ePh; gzp 

xg;ge;jj;jpd; fPohd jFjpAs;s gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytopf;f cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ.

 1.1  Cth khfhzj;jpd; gJis khtl;lk;> ntypkil> gz;lhutis kw;Wk; `g;Gj;jis gpuNjr rigfspYs;s `pq;FWfKt tPjp (ntypkil - `g;Gj;jis tPjpf;F mg;ghy; - 

ePsk; 4.425 fp.kP.)> clNgUt tPjp tiyaikg;G (ePsk; 0.975 fp.kP.) kw;Wk; [pdhde;jfk tPjp (0.72 fp.kP) tPjpfspd; Nkk;gLj;;jy; Ntiyfs;  - nghjp ,y. SLP116/UP2/RR/2021/19
 1.2  fpof;F khfhzj;jpd; jpUNfhzkiy khtl;lj;jpYs;s %J}h; gpuNjr nrayfg; gphptpy; ,j;jpf;Fsj;jpYs;s (rfy FWf;F tPjpfs; rfpjk; gpujhd tPjp - nkhj;j ePsk; 4.225 

fp.kP.) nfhq;fpwPl; tPjpfis eph;khzpj;jy;  kw;Wk; epiwT nra;jy; (kPs; tpiyf;Nfhuy;)   -   nghjp ,y. SL-P116/EP2/RR/2021/15-R 

 1.3  tlkj;jpa khfhzj;jpd; mDuhjGuk; khtl;lk;> jpug;gNd gpuNjr rigapYs;s vJd;fk tlf;F kw;Wk; njw;F cg-nraw;wpl;lg; gpuNjrj;jpw;F ePh; toq;fy; Kiwikia 

eph;khzpj;jy;   -  nghjp ,y. SLP116/NCP/WS/2020/05
2.  tpiykDf;NfhuyhdJ [g;ghdpd; ODA  fld;fspd; fPohd ngWiff;fhd Vw;Gilajhd topfhl;bfSf;fikthf eilKiw %yk; elhj;jg;gLtJld; fld; cld;gbf;ifapy; 

tiuaWf;fg;gl;lthW jFjpAs;s tsehLfspd; midj;J tpiykDjhuh;fSk; ,jpy; gq;Fgw;wyhk;. 

3.  xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhf> tpiykD Mtzq;fspy; Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;s rpy jFjpj;jd;ik jfTj;jpwd;fs; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tPjp mgptpUj;jp Ntiyfs; kw;Wk; vJd;fk 

cg jpl;lj;jpw;fhd ePh; toq;fy; Kiwikia eph;khzpj;jy; kw;Wk; epiwT nra;jy; vd;gitfis cs;slf;fpa Nkw;Fwpg;gplg;gl;l eph;khz NtiyfSf;fhf Ntiy nfhs;Nthh;; 

rhh;ghf  khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp tptfhuq;fs; ,uh[hq;f mikr;rpd;> mikr;R ngWiff; FOtpd; jiyth;> jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis ,g;NghJ NfhUfpd;whh;. 

,y. khfhzk; Cth khfhzk; fpof;F khfhzk; tlkj;jpa khfhzk;

1. tpiyf;Nfhuy;; nghjp 

,yf;fk;:

SLP116/UP2/RR/2021/19 SL-P116/EP2/RR/2021/15-R SLP116/NCP/WS/2020/05

2. xg;ge;jf; fhyk; 12 khjq;fs; 12 khjq;fs; 14 khjq;fs;

3. tpiykDf;fspd; 

nry;YgbahFk; fhyk;

2022-09-13Mk; jpfjp tiu 2022-08-16Mk; jpfjp tiu 2022-09-13Mk; jpfjp tiu

4. tpiykDg;; gpiz Kwpapd; 

ngWkjp (,y. &gh)

4.6 kpy;ypad; &gh (2022-10-11Mk; jpfjp 

tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.)

3.5 kpy;ypad; &gh (2022-09-16Mk; jpfjp 

tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.)

5.7 kpy;ypad; &gh (2022-10-11Mk; jpfjp tiu 

nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.)

5. kPsspf;fg;glhj itg;G 

(,y. &gh)

40>000.00 35>000.00 50>000.00

6. jFjpj; jfTj;jpwd; (i) ngUe;njUf;fs; eph;khzj;jpw;fhd 

C-2  my;yJ mjw;F Nkw;gl;l CIDA 
gjpT kw;Wk;  nry;YgbahFk; CIDA 
gjpTr; rhd;wpjopd; gpujp

(i) ngUe;njUf;fs; eph;khzj;jpw;fhd C-3  
my;yJ mjw;F Nkw;gl;l CIDA gjpT 
kw;Wk;  nry;YgbahFk; CIDA gjpTr; 
rhd;wpjopd; gpujp

(i) ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filf;fhd C-2  my;yJ 

mjw;F Nkw;gl;l CIDA gjpT kw;Wk; nry;YgbahFk; 

CIDA gjpTr; rhd;wpjopd; gpujp

 (ii) ,yq;ifapd; fk;gdpfspd; gjpthshpdhy; toq;fg;gl;l gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;W 

(iii) PCA3 gbtk; (Nfs;tpapd; rhh;ghf Kfth;> cg-Kfth;> gpujpepjpahf gjpTr; rhd;wpjo;)

7. tPjpfspd; ngaH kw;Wk; 

ePsk; (fp.kP)

Cth khfhzj;jpd; gJis khtl;lk;> 

ntspkil> gz;lhutis kw;Wk; 

`g;Gj;jis gpuNjr rigfspYs;s 

`pq;FWfKt tPjp (ntspkil 

- `g;Gj;jis tPjpf;F mg;ghy; - 

ePsk; 4.425 fp.kP.)> clNgUt tPjp 

tiyaikg;G (ePsk; 0.975 fp.kP.) kw;Wk; 

[pdhde;jfk tPjp (0.72 fp.kP) tPjpfspd; 

Nkk;gLj;;jy; Ntiyfs;  

fpof;F khfhzj;jpd; jpUNfhzkiy 

khtl;lj;jpYs;s %J}h; gpuNjr nrayfg; 

gphptpy; ,j;jpf;Fsj;jpYs;s (rfy FWf;F 

tPjpfs; rfpjk; gpujhd tPjp - nkhj;j 

ePsk; 4.225 fp.kP.) nfhq;fpwPl; tPjpfis 

eph;khzpj;jy;  kw;Wk; epiwT nra;jy;

tlkj;jpa khfhzj;jpd; mDuhjGuk; khtl;lk;> jpug;gNd 

gpuNjr rigapYs;s vJd;fk tlf;F kw;Wk; njw;F cg-

nraw;wpl;lg; gpuNjrj;jpw;F ePh; toq;fy; Kiwikia 

eph;khzpj;jy;   

8. epjpaply; epiyik fle;j 3 tUlq;fspy; tUlhe;j eph;khz 

ruhrhp epjpg;Gus;T Mff; Fiwe;jJ 302 

kpy;. ,y. &gh

fle;j 3 tUlq;fspy; tUlhe;j eph;khz 

ruhrhp epjpg;Gus;T Mff; Fiwe;jJ 

290kpy;. ,y. &gh

fle;j 3 tUlq;fspy; tUlhe;j eph;khz ruhrhp 

epjpg;Gus;T Mff; Fiwe;jJ 405 kpy;. ,y. &gh

9. epjpaply; tsq;fs; Mff; Fiwe;j jputr; nrhj;J 

njhif 80 kpy;. ,y. &gh (jputr; 

nrhj;J ,e;jj; jpl;lj;jpw;fhf tq;fp 

cj;juthjj;jpd; tbtj;jpy; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;) my;yJ fld; trjpfs;

Mff; Fiwe;j jputr; nrhj;J njhif 

77 kpy;. ,y. &gh (jputr; nrhj;J ,e;jj; 

jpl;lj;jpw;fhf tq;fp cj;juthjj;jpd; 

tbtj;jpy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;) my;yJ 

fld; trjpfs;

Mff; Fiwe;j jputr; nrhj;J njhif 108 kpy;. 

,y. &gh (jputr; nrhj;J ,e;jj; jpl;lj;jpw;fhf tq;fp 

cj;juthjj;jpd; tbtj;jpy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;) my;yJ 

fld; trjpfs;

10. eph;khz mDgtk;

fle;j 7 tUlq;fspy; jpUg;jpfukhf 

g+h;j;jp nra;ag;gl;l 150 kpy;. ,y. 

&ghtpw;Ff; Fiwahj Mff; Fiwe;jJ 

1 epfuhd xg;ge;jk;

fle;j 7 tUlq;fspy; jpUg;jpfukhf g+h;j;jp 

nra;ag;gl;l 110 kpy;. ,y. &ghtpw;Ff; 

Fiwahj Mff; Fiwe;jJ 1 epfuhd 

xg;ge;jk;

fle;j 10 tUlq;fspy; Mff; Fiwe;jJ gpd;tUk; 

$Wfis jpUg;jpfukhf epiwT nra;jpUj;jy;.

• HDPE Foha;fs; toq;Fjy; kw;Wk; gjpj;jypy; Mff; 

Fiwe;jJ xU xg;ge;jk; my;yJ ,jw;F epfuhd 

Mff; Fiwe;jJ 50 fp.kP. ePskhd Foha; xg;ge;jk; 

• fl;likg;G rptpy; Ntiyfs;> fsQ;rpaf; $Wfs;> 

trjpf; fl;bl Ntiyfs; kw;Wk;  jiu ePh;j;Njf;fk; 

kw;Wk; Aerators, fldkhd tbfl;bfs;> gPld 
tbfl;bfs;  cl;gl ePh; Rj;jpfhpg;G $Wfs; 

cs;slq;fyhf Mff; Fiwe;jJ xU xg;ge;jk; 

• fl;Lg;ghl;L ngdy;fs; rfpjk; Neub gk;gpfs; kw;Wk; 

ePhpy; mkpo;e;jpaq;Fk; gk;gpfs; cl;gl ePh; toq;fy; 

kpd;rhu - ,ae;jpu cgfuzq;fs;> VSD gk;gpfs;> jput 
FNshhpNdl;lh; Kiwikfs; kw;Wk; mjNdhbize;j 

Ntiyfs;> Kd;Dhpik gFjp xl;NlhNk\d; 

Kiwikfs; toq;Fjy;> epWTjy; cs;slq;fyhd 

Mff; Fiwe;jJ xU xg;ge;jk; kw;Wk; xU ehisf;F 

500 fd kPw;wh; nfhs;ssitf; nfhz;l tof;fkhd 

Rj;jpfhpg;G nghwpj;njhFjpia eph;khzpj;jy;  ;

11. tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; 

$l;lk; kw;Wk; js tp[a 

jpfjp kw;Wk; Neuk;

2022-05-04Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F 

tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lj;jpd; 

gpd; js tp[ak; gw;wp jPh;khdpf;fg;gLk;

2022-04-05Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F 

tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lj;jpd; gpd; 

js tp[ak; gw;wp jPh;khdpf;fg;gLk;

2022-05-04Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F tpiyf;Nfhuy; 

Kd;Ndhbf; $l;lj;jpd; gpd; js tp[ak; gw;wp 

jPh;khdpf;fg;gLk;

12. tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; 

$l;lk; eilngWk; ,lk;

RIEDP /nraw;wpl;l mKyhf;fy; myF 

mYtyfk; (Cth khfhzk;)>  37/2> 
gz;lhuehaf;f khtj;ij> gJis.  

RIEDP /nraw;wpl;l mKyhf;fy; myF 

mYtyfk; (fpof;F khfhzk;)>  EPC 
fl;blj;njhFjp> fpz;zpah tPjp> tNuhjah 

efh;> jpUNfhzkiy.    

RIEDP /nraw;wpl;l mKyhf;fy; myF mYtyfk; 

(tlkj;jpa khfhzk;)> 3063> gbepiy 3> GGJ khtj;ij> 

j`pa;ahfk> mDuhjGuk;. 

Fwpg;G 
(I) $l;LKaw;rp Nghd;wtw;Wf;fhd CIDA gjpTj; Njitg;ghL jFjpj;jd;ik kw;Wk; jifik jfTj;jpwd; vd;gtw;Wf;F 2.1.4 ,yf;fKila ruj;ij jaTnra;J ghh;itaplTk;. 

ml;ltiz (1)

4.  tpiykDjhuh;fs; gpd;tUk; ml;ltizapd; (2) gpufhuk; 2022-03-28Mk; jpfjp Kjy; 2022-04-18Mk; jpfjp tiuapy; rhjhuz Ntiy ehl;fspy; tpiykDf;fs; toq;fg;gLk;. (1) 

ml;ltizapd; 5Mk; gphptpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzk; kw;Wk; gpd;tUk; (2) ml;ltizapYs;s Kfthpf;F vOj;J %ykhd Ntz;LNfhs; xd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; 

Nghpy; Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; KOikahd tpiyf;Nfhuy; Mtzj; njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT  nra;ayhk; vd;gJld; tpiykDf;fisg; ghPl;rpj;Jk; ghh;f;fyhk;.

  tpiyf;Nfhuy; Mzq;fis nfhs;tdT nra;a Mh;tKs;sth;fs; kw;Wk; jtph;f;fKbahj epiyik fhuzkhf (nfhtpl; 19 njhw;W epiyik) kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij gpd;tUk; 

(2) ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tq;fpf; fzf;fpw;F itg;Gr; nra;jjd; gpd; tpiykDf;fs; ngw;Wf;nfhs;s tu Kbahjth;fSf;F mDg;Gk; PDF tbtpyhd tpiyf;Nfhuy; 

Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F gpd;tUk; ml;ltizapy; (2) jug;gl;Ls;s ,iaGila kpd;dQ;ry; Kfthpf;F b[pl;ly; nfhLg;gdT gw;Wr;rPl;il kpd;dQ;ryplTk;.
 

mYtyfj;jpd; ngah; mYtyf Kfthp njhiyNgrp 

,y.

njhiyefy; 

,y.

kpd;dQ;ry; Kfthp tq;fp kw;Wk; fzf;fpyf;fk; tpiyf;Nfhuy; nghjp 

,yf;fk;

RIDEP – jpl;l mKyhf;fy; 

myF 

,y. 157A, fpd;rp tPjp> 

nfhOk;G -8

011-2667748 011-2667768 ridep@pclg.gov.lk ,yq;if tq;fp> 

a+dpad; gpNs]; fpis - fzf;fpyf;fk; 

0007040873

rfy tpiyf;Nfhuy; 

nghjpfSk;

RIDEP – jpl;l mKyhf;fy; 

myF (Cth  khfhzk;)

,y. 37/2, gz;lhuehaf;f 

khtj;ij> gJis.

055-2232490 055-2232490 ridepuva@gmail.com ,yq;if tq;fp>

tpNrl juf; fpis> gJis

fzf;fpyf;fk; 83130799

SLP116/UP2/RR/ 
2021/19

RIDEP – jpl;l mKyhf;fy; 

myF (fpof;F khfhzk;)

EPC fl;blj; njhFjp> 

fpz;zpah tPjp> tNuhjah 

efh;> jpUNfhzkiy.    

026-2224470 026-2224475 ridepep@gmail.com ,yq;if tq;fp>

tpNrl juf; fpis> jpUNfhzkiy

fzf;fpyf;fk; 83101385

SL-P116/EP2/RR/ 
2021/15-R 

RIDEP – jpl;l mKyhf;fy; 

myF (tlkj;jpa 

khfhzk;)

,y. 3063> GGJ khtj;ij> 

j`a;ahfk> mDuhjGuk;

025-2222875 025-2222875 ridep.piuncp@gmail.com ,yq;if tq;fp>

tpNrl juf; fpis> mDuhjGuk;

fzf;fpyf;fk; 83124457

SLP116/NCP/
WS/2020/05

ml;ltiz (2)

5.  tpiykDjhuh;fSf;fhd gzpg;Giufs; kw;Wk; xg;ge;jj;jpd; nghJthd epge;jidfspYs;s Vw;ghLfNs rpW Ntiyfspd; ngWiff;fhd 2013 Vg;uy;> 1.1 gjpg;gpd;  [g;ghdpa ODA  
fld;fspd; fPo; epakkhf;fg;gl;l tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; Vw;ghLfshFk;.

6.  %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad ntt;Ntwhd fbj ciwfspy; ,l;L Kj;jpiuf; Fwp nghwpj;J mjd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~…………… nghjpf;fhd tpiyf;Nfhuy;|| 

(Nkw;gb 1Mk; ,yf;f ml;ltizapd; gpufhuk;) vdf; Fwpg;gpl;L khfhz rigfs; kw;Wk; cs ;@uhl;rp tptfhuq;fs; ,uh[hq;f mikr;R> epjpg; gphpT> ,y. 330>  a+dpad; gpNs];> 

nfhOk;G-02 vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghy; %yk; my;yJ Nkw;gb miktplj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spl;L 2022-04-19Mk;; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F 

Kd; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; rfy tpiykDf;fSlDk; 01Mk; ,yf;f ml;ltizapd; 3Mk; gphptpd; gpufhuk; tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. tpiykDg; gpiz KwpahdJ ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l kw;Wk; gjpT nra;ag;gl;l tq;fpapdhy; toq;fg;gl;l epge;jidfsw;w cj;juthjkhftpUj;jy; 

Ntz;Lk;.

7.  tpiykDf;fs; nfhOk;G-02> ,y. 330> a+dpad; gpNs];> khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp tptfhuq;fs; ,uh[hq;f mikr;rpd; epjpg; gphptpw;F rKfk; je;Js;s tpiykDjhuh;fs; 

my;yJ mth;fspd; njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; KbTWj;jg;gl;L mjd;gpd; cld; jpwf;fg;gLk;. 

jiyth;> mikr;Rg; ngWiff; FO>

khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp tptfhuq;fs; ,uh[hq;f mikr;R>

,y. 330> a+dpad; gpNs];> nfhOk;G 02.

njhiyNgrp: 011-2399735   njhiyefy;: 011-2329725

kpd;dQ;ry;: secretary@pclg.gov.lk
jpfjp: 2022-03-26

tpN\l mw;Nwhzp jj;Jtj;ij 
,uj;Jr; nra;jy;

,yf;fk; 142/1> cLyFk;Gu> jd;JNu> jghy; 

gj;nfhl ,y; trpf;Fk; tPuNrfu Kjpad;NryhNf 

Jsrp Fkhhp tPuNrfu my;yJ fd;dpg; ngaH Jsrp 

Fkhhp [aRe;ju (Nj.m.m. ,y: 866161623V kw;Wk; 
P.P.No. 659358442) Mfpa ehd;>

fz;b gpurpj;j nehj;jhhpR jpUkjp kPD cgHdh 

mkuJq;f vd;gthpdhy; 2016 ngg;uthp 10Mk; jpfjp 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l ,yf;fk; 42 cilaJk; 

2016.03.02Mk; jfpjp gjpT nra;ag;gl;lJk;> ,yf;fk; 

142/1> cLyFk;Gu> jd;JNu jghy; gj;nfhl 

,yq;if ,y; trpf;Fk;> fpae;JtNf Rkpj;uh 

(Nj.m.m. ,y. 528044409V) vd;gtUf;F vd;dhy; 
toq;fg;gl;lJkhd tpN\l mw;Nwhzp jj;JtkhdJ 

cld; mKYf;F tUk; tifapy; ,uj;Jr; 

nra;J ,y;yhnjhopf;fg;gLfpd;wnjdTk; ,jd; 

gpd;dH vd;rhHgpy; mtH Nkw;nfhs;Sk; ve;jtpj 

eltbf;iffspw;Fk; ehd; nghWg;Gjhhpay;y vdTk; 

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpw;Fk; nghJ 

kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.

tPuNrfu Kjpad;NryhNf Jsrp Fkhhp tPuNrfu 

my;yJ (fd;dpg;ngaH) Jsrp Fkhhp [aRe;ju

- ISLANDWIDE -

classified@lakehouse.lk

011 2 429 342 | 011 2 429 343

Yû»t¤ýz .........................011 2 767 259
195,»y¤ƒz r£y, Yû»t¤ýz.

r‹z‹xp‰nz ........................011 2 609 359
88/1, vƒy[v r£y, v£K»r, r‹z‹xp‰nz. 

vƒy[v ...........................011 2 745 895
119/A, ý»p¤à R¥H{Mfõ~‹p‰, vƒy[v.

v£z»J ............................ 077 2 017 409
rÜy¥ ëN~ˆ Wcp‰~š~ˆ, Rlªy¥[Œùx r£y, v£z»J.
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p{lv ûƒ¨k¨ áp‰þK [£~ˆlª...

* ÜpYyp‰ {£yvp‰cù ƒ¥y* ÜpYyp‰ {£yvp‰cù ƒ¥y

{ap 15Y‰ ~qƒ£

Fax - 011 2 429 375 / 011 2 429 380

(Only 15 Words)

y¥. 700/-y¥. 500/- y¥. 850/-
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(Except Thinakaran Varamanjari) (Except Thinakaran Varamanjari)

Three NewspapersTwo Newspapers
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tptrhaj; jpizf;fsk;
g+q;fhg; gapH Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp epiyak;

fz;nzhUt

tpiykD mioj;jy;

Purchasing of Building Materials - HORDI
g+q;fhg; gapH Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp epiyaj;jpd; ngWiff;FOj; jiythpdhy; fz;nzhUt 

g+q;fhg;gapH Muha;;rrp kw;Wk; mgptpUj;jp epiyaj;jpd; epHkhz eltbf;iffspw;fhf fl;blg; nghUl;fisf; 

nfhs;tdT nra;J nfhs;tjw;fhf Njrpa tpiykDjhuHfsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf; 

Nfhug;gLfpd;wJ.

,jw;fhf tpiykDg;gbtk; xd;W khj;jpuk; cgNahfg;gLj;jg;gly; Ntz;Lk;. kPsspf;fg;glhj &gh 1000/- 
,w;fhd njhifia tptrhaj; jpizf;fsj;jpd; rpwhg;gUf;Ff; fhrhfr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; 

gw;Wr;rPl;il> j.ng. 11> fz;nzhUt> Nguhnjdpa> vd;w Kfthpapy; mike;Js;s g+q;fhg; gapH Muha;r;rp 

kw;Wk; mgptpUj;jp epWtdj;jpd; mYtyfj;jpy; rkHg;gpj;J> Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;s tpiykDg; 

gbtq;fis> 2022 khHr; 28 Kjy; Vg;hpy; 19 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 4.00 tiu 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. NkYk; ,jw;fhd Nkyjpf tpguq;fs; tpiykDg;gbtq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJld;> 

,jw;fhf MHtKs;s tpiykDjhuHfs;> Nkw;gb Kfthpapy; ,jw;fhd Mtzq;fis ,ytrkhfg; 

ghprPyid nra;J nfhs;syhk;.

midj;J tpiykDf;fSk;> Kj;jpiuaplg;gl;l ciwfspy; NrHf;fg;gl;L> mt;Tiwfspd; ,lJ gf;f Nky; 

%iyapy; ~Perchaning of Building Materials - HORDI’ vdf; Fwpg;gpl;L> ~jiytH> ngWiff;FO> g+q;fhg; gapH 

Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp epiyak;> fz;nzhUt> Nguhnjdpa| vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj; jghypy; 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;. my;yJ Nkw;gb KfthpapYs;s Mtzj;jpy; Fwpg;gpl;L ngWifg; ngl;bapw; NrHf;fyhk;.

2022 Vg;hpy; 20 md;W K.g. 10.30 ,w;F tpiykDf;fs; %lg;gl;L cldbahf mit jpwf;fg;gLk;. 

mt;Ntisapy; tpiykDjhuHfs; my;yJ mtHfspd; vOj;JUt mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpnahUtH 

rKfkspj;jpUf;fyhk;. jhkjkhff; fpilf;fg; ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

midj;J tpiykDf;fSlDk; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l tzpf tq;fpnahd;wpypUe;J 

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l &gh 89>000.00 (vz;gj;njhd;gJ Mapuk;) ,w;fhd tq;fp tiuT xd;W tptrhag; 

gzpg;ghsH ehafj;jpd; ngaUf;Fr; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. fhrhfr; nYj;Jtjhdhy;> gpizak; &gh 

44>500.00 (ehw;gj;jp ehd;fhapuj;jp IE}W) MFk; tq;fpg; gpizaj;jpd; nry;Ygbf; fhyk; 2022.08.01 tiu 

MFjy; Ntz;Lk;.

VNjDk; nfhs;tdT xd;iw my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik my;yJ midj;J tpiykDf;fisAk; 

epuhfhpf;Fk; chpik g+q;fhg; gapH Muha;;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp epiyaj;jpd; ngWiff;FOtpw;F chpj;jhFk;.

jiytH>

gpuhe;jpag; ngWiff;FO>

g+q;fhg; gapH Muha;r;rp kw;Wk;>

mgptpUj;jp epiyak;>

fz;nzhUt - Nguhnjdpa.

2022.03.26

njh.Ng.,y: 081-2388011/12

ngWif mwptpj;jy;
,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;

vhpnghUs; rf;jp mikr;R
aho;g;ghz tpkhdepiyaj;jpw;F 15>000 

yPw;wh; nfhs;ssTs;s ,uz;L tpkhdepiya 

vhpnghUs; epug;Gk; rhjdq;fis tbtikj;jy;

kw;Wk; toq;fy;

B/25/2022

aho;g;ghz tpkhdepiyaj;jpw;F 15>000 yPw;wh; 

nfhs;ssTs;s ,uz;L tpkhdepiya vhpnghUs; epug;Gk; 

rhjdq;fis tbtikj;J kw;Wk; toq;Ftjw;fhf rh;tNjr 

Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;fis ,yq;if ngw;Nwhypa 

$l;Lj;jhgd jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; 

miof;fpd;whh;.

xg;ge;jj;ij ngWtjw;fhd jFjpf;fhf> rpj;jpfukhd 

tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; 

Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; 

$wg;gl;Ls;s jFjpj;jd;ik kw;Wk; jifik jfTj;jpwDf;F 

mike;njhOfYk; Ntz;Lk;. 

nfhtpl;-19 njhw;W fhuzkhf tpiykDjhuh;fs; 

http://ceypetco.gov.lk/public-tenders vd;w ,ng$ ,d; 

,izajsj;jpypUe;J tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;ij 

gjptpwf;fk; nra;ayhk;. tpiykDjhuh; kPsspf;fg;glhj 

fl;lzkhf 20>000 &ghit (mjhtJ 18>400 + 8%
ngNrt) kf;fs; tq;fp jiyikaYtyfj;jpd; ,yq;if 

ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdj;jpd; 004100110208633 ngahpYs;s  

fzf;fpyf;fj;jpw;F nrYj;jg;gl;L gzf;nfhLg;gdT gw;Wr; 

rPl;lhdJ tpiykDTld; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

midj;J tpiykDf;fSk; 1>600>000 &gh ngWkjpahd 

tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

tpiykDf;fs; 2022.05.06 Mk; jpfjpad;W gp.g.2 

kzpf;F %lg;gl;L fPNo toq;fg;gl;Ls;s KfthpahdJ 

,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgd> ngWif kw;Wk; 

fsQ;rparhiyfSf;fhd Kfhikahshpd; mYtyfj;jpy; 

tpiykDf;fspd; %Lk; Neuj;jpd; gpd;dh; cldbahfNt  

jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; 

mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; tpiykDf;fis jpwf;Fk; 

Ntisapy; rKfkspf;fyhk;. 1987 Mk; Mz;bd; 3 

Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; 

tsKs;s tpiykDjhuh;fs; https://eroc.drc.gov.lk
vd;w ,izajsj;jpd; topahf fk;gdpfs; gjpthsh; 

jpizf;fsj;jpy; gjpT ngw;W mth;fspd; tpiykDf;fSld; 

gprpv-3 rhd;wpjio rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

tpiykDf;fs; gjpTj; jghypy; mDg;gg;glyhk; my;yJ 

nfhOk;G-09> nlhf;lh; j rpy;th khtj;ij> 1 Mk; khb> 

,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgd ngWif kw;Wk; 

fsQ;rparhiyfSf;fhd Kfhikahshpd; mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;glyhk;. 

ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfSf;fhd Kfhikahshpd; 

mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy;  

,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;> 1 Mk; khb> ,y. 

609> nlhf;lh; ldp];lh; j rpy;th khtj;ij> 

njspTWj;jy;fs; VJkpUg;gpd; 011 5455331/ 011 5666225 
vd;w njhiyNgrp ,yf;fq;f@lhf my;yJ 011-5455424 

vd;w njhiyefy; ,yf;fj;jpD}lhfTk; ngWif kw;Wk; 

fsQ;rpaq;fSf;F nghWg;ghd KfhikahshplkpUe;J 

ngw;Wf; nfhs;syhk;.

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfs;) Nk/gh.>
,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;>

1 Mk; khb> ,y. 609> nlhf;lh; ldp];lh; j rpy;th khtj;ij>

nfhOk;G-09> ,yq;if.

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR
ePHg;ghrd mikr;R

kfhtyp ePHg; ghJfhg;Gf;fhd KjyPl;Lj; jpl;lk;(MWSIP)
jpl;l Kfhikj;Jtg; gzpkid (PMU)

fld; 3625-SRI
tpiykD %lg;gLk; jpfjpia ePbj;jy;

(rHtNjr Nghl;b tpiykDf;fs;)

xg;ge;j ngf;Nf[; ,d; ngaH xg;ge;j ,yf;fk; Kd;ida 

gj;jphpif 

tpsk;guk; 

gpuRukhd jpfjp

tpiykD 

rkHg;gpg;gjw;fhd 

ePbf;fg;gl;l jpfjp 

kw;Wk; Neuk;

cs;sf ntspaf cl;fl;likg;Gf;fs; 

cs;slq;fyhf Nghtj;jd;dapypUe;J 

Ntnkby;y ePHj;Njf;fk; tiu (Ruq;fg;ghij 

,y. 02) 8.5 fp.kP ePskhd Ruq;fg;ghijia 

epHkhzpj;jy;

MI/MWSIP/ADB/WORKS/
NWPCP-5/ICB/2021/033

2022.01.21 kw;Wk; 

2022.03.12

2022.04.19 K.g. 

10.00 kzpf;F 

(cs;@H Neuk;)

Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; rk;ge;jg;gl;l jpfjp kw;Wk; Neuj;jpw;F my;yJ mjw;F Kd; milAkhW fPNo 

jug;gl;Ls;s Kfthpf;F tpiykDf;fs; tpepNahfpf;fg;gLk;. mj;Jld; tpiykDf;fs; %lg;gl;lTld; cldbahf 

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

jpl;lg; gzpg;ghsH

kfhtyp ePHg; ghJfhg;Gf;fhd KjyPl;Lj; jpl;lk; (MWSIP)
jpl;l Kfhikj;Jt gzpkid (PMU)
,y. 493 1/1, T.B. [hah khtj;j> nfhOk;G-10.

njh.Ng.,y. +94112675810> njhiyefy; ,y. +94112675227
kpd;dQ;ry; Kfthp: ebid.mwsip@gmail.com

fsdp gpuNjr rig
fsdp gpuNjr rigf;Fr; nrhe;jkhd fPNo ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; 

nrhj;Jf;fis Fj;jiff;F tpLtjw;fhd Nfs;tp miog;G
fsdp gpuNjr rigf;Fr; nrhe;jkhd fPo;f;fhZk; nrhj;Jf;fis Fj;jiff;F tpLtjw;fhf Nfs;tp 

tpz;zg;gq;fs; 2022.04.18 gp.g. 3.00 tiu fsdp gpuNjr rigapd; jiyikafj;jpy; ngw;Wf;nfhs;s 

KbtJld; g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; 2022.04.19 gp.g. 10.00 tiu Vw;fg;gLk;.

Nfs;tpfs; rkHg;gpf;Fk; khjphpg; gj;jpuq;fs; tpepNahfpf;fg;gLtJ> vOj;J%y Ntz;LjYld; 

kPsspf;fg;glhj &gh 3000.00 gbtf; fl;lzk; kw;Wk; fPNo jug;gl;Ls;s Nfhug;gLk; nrhj;Jld; 

rk;ge;jg;gl;l kPsspf;fg;gLk; Nfs;tpg; gpiz itg;G fl;lzj;ij nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr; 

rPl;il rkHg;gpj;j gpd;dH kl;LNk.

Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; ,U gpujpfSld; tpepNahfpf;fg;gLtJld; mt; ,U gpujpfisAk; %yg; 

gpujp kw;Wk; efy; gpujpnadf; Fwpg;gpl;L> NtWNtwhf Kj;jpiuapl;L kPz;Lk; mt; ciwfis 

xU ciwapy; ,l;L> nghwpapl;L nrayhsH> fsdp gpuNjr rig vd;w Kfthpf;F 2022.04.19k; 

jpfjp K.g. 10.00 ,w;F Kd; fpilf;FkhW gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ Fwpj;j Neuj;jpw;F 

Kd;G fsdp gpuNjr rigapd; jiyikafj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tp cs;spLk; ngl;bapy; 

cs;splyhk;. Nfs;tpjhuHfshy; Nfs;tp cs;spLk; ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

Nfs;tp tplaj;ijAk; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. Fiwe;jgl;r Nfs;tpf;F Fiwthf rkHg;gpf;fg;gLk; 

Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gl;L gpizj; njhif rigf;F chpajhf;fg;gLk;.

2022.04.19 K.g. 10.00 tiu Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jTld; Nfs;tpfs; 

jpwf;fg;gly; ,t; mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;. mt;Ntisapy; Nfs;tpjhuH my;yJ Nfs;tpjhuuhy; 

mjpfhukspf;fg;gLk gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;.

rpj;jpfukhd Nfs;tpjhuHfSf;F Nfs;tpfs; Vw;fg;gl;ljhf njhptpj;J mDg;gpajd; gpd;G 

Nfs;tpjhuHfshy; mq;fPfhpf;fg;gl;l Nfs;tpj; njhifapy; khjhe;j thlif njhifNghd;W 

03 khj njhifia ,t; mYtyfj;jpy; itg;Gr; nra;J cld;gbf;if xd;Wf;F cw;gLj;jy; 

Ntz;Lk;. mt;thNw murpw;F nrYj;j ntz;ba Fj;jif njhifiaAk; nryj;Jjy; Ntz;Lk;.

NkYk;> Nfs;tpjhuHfshy; fsdp gpuNjr rig %yk; tpjpf;fg;gl;Ls;s kw;Wk; vjpHtUk; fhyq;fspy; 

tpjpf;fg;gLk; ,ilf;fhy ahg;G kw;Wk; epge;jidfSf;Fk; cw;gLj;jy; Ntz;Lk;. Nfs;tpia 

Vw;Wf;nfhs;sy; gw;wpa ,Wjpj; jPHkhdk; fsdp gpuNjr rig Nfs;tpr; rigf;F chpaJ.

mt;thNw fPo;f;fhDk; Fj;jif toq;fg;gl;l gpd;G rigapd; Njitg;ghl;bd; mbg;gilapy; 03 

khjj;jpw;F Kd;G Kd; mwptpj;jpypd; gpd;dH ve;j re;jHg;gj;jpYk; kPz;Lk; rigf;F RtPfhpf;Fk; 

jifik cz;L.

njh.Ng. - 0112914110

ml;ltiz

njhlH 

,y
tHj;jf epiyak;

Fiwe;jgl;r 

Nfs;tp

Nfs;tp 

itg;G

gbtf; 

fl;lzk;

Fj;jiff;F 

toq;Ftjw;F 

Fwpj;j fhy 

vy;iy

01 `{Zg;gpl;ba [ae;jp k`y; 

re;jp 1.11 NgHr; fhzpj; 

Jz;L kw;Wk; fl;blk;

&. 

232>000.00

&. 

5>000.00

&. 

3>000.00

2022.05.01 

- 2024.12.31

lgps;a+.B. rhe;jp FKjpdP

jiytH

fsdp gpuNjr rig

2022.03.25

ngWif mwptpj;jy;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
fhj;jhd;Fb efu rig

xg;ge;j ,yf;fk;: KUC/PL/CF/01/2022

fhj;jhd;Fb> jpz;kf; fopT Kfhikj;Jt epiyaj;jpw;F kPs;GJg;gpf;fj;jf;f rf;jp tsq;fs; Clhf kpd;rhuj;ij cw;gj;jp 

nra;jy; kw;Wk;  #hpa rf;jp ngdy;fis mikj;jy;

xg;ge;j ,yf;fk;: LDSP/EP/BT/KUC/PT II /2022/01

njhpT nra;ag;gl;l efuq;fis moFgLj;Jk; Kaw;rpfis nraw;gLj;Jjy; kw;Wk; gRikg; gpuNjrq;fis mjpfhpf;f efh;Gu 

fhLfis mgptpUj;jp nra;jy;

xg;ge;j ,yf;fk;: LDSP/EP/BT/KUC/PT II /2022/02

1.  gpd;tUk; ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;s NtiyfSf;fhf  jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis fhj;jhd;Fb efu rigapd; rhh;gpy; cs;@uhl;rp ngWiff; FOj; jiyth; 

NfhUfpd;whh;.

2. tpiyf;Nfhuy;fs; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuypd; (NCB) Clhf ,lk;ngWk;.

3.  xg;ge;jj;ij ifaspf;fg; ngWtjw;fhd jFjpiag; ngWtjw;F> rpj;jpfukhd tpiykDjhuh;fs; mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; 

cs;shfpapUj;jy; $lhJ vd;gJld; eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rigapy; (CIDA) gpd;tUk; ml;ltizapy; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s juj;jpw;fhd gjpitg; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  jifikj; Njitg;ghLfs; tpiykD Mtzj;jpd; 4Mk; gphptpy; jug;gl;Ls;sd. Nkyjpf tpguq;fs; tpiykD  Mtzj;jpd; 

ml;ltizapy; toq;fg;gl;Ls;sd. (03Mk; ,yf;f tplaj;jpw;F kl;Lk; jFjpahdJ)

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis fhj;jhd;Fb efu rig nrayhshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; (njh.

Ng. 0652245925) vd;gJld; ,Nj ,lj;jpy; ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu tpiykD 

Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

6.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; kPsspf;fg;glhj 2500.00 &ghit efu rig fhrhsh; fUkgPlj;jpw;Fr; nrYj;jp 2022-03-

26Mk; jpfjp Kjy; 2022-04-18Mk;; jpfjp tiu K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuf;fpilapy; fhj;jhd;Fb efu 

rig jiytUf;F vOj;J %ykhd Ntz;LNfhs; xd;iwr; nra;tjd; Nghpy; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzj; 

njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;.

7.  tpiykDf;fis 2022-04-18Mk;; jpfjp gp.g. 3.00 kzpf;F Kd;dh; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;. gpe;jpa tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. tpiyf;Nfhuypy; fye;Jnfhs;tjw;F tpiykDjhuh;fspdhy; njhpT nra;ag;gl;Ls;s rKfk; je;Js;s 

gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;.

8 tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gl;l ,Wjp ehs; Kjy; 77 (vOgj;NjO) ehl;fSf;F tpiykDf;fs; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

9.  ml;ltizapy; toq;fg;gl;Ls;s jfty;fspd; gpufhuk; tpiykDg; gpiznahd;W tpiykDf;fSld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;.

10.  tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-04-12Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F fhj;jhd;Fb efu rigapy; ,lk;ngWk;. 

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; jq;fsJ nrhe;j nrytpy; ,e;jf; $l;lj;jpy; fye;Jnfhs;syhk;.

cUg;gb 

,y.

tpiyf;Nfhuy; 

,yf;fk;
Ntiyfspd; tpguk;

xg;ge;jf; 

fhyk;

Njitahd 

juk; my;yJ 

toq;Feh;

Njitahd tpiykDg; 

gpiz Kwp

gpiz 

Kwpj; 

njhif

nry;Ygbf; 

fhyk;

01

KUC/PL/A/CF/
01/2022

fhj;jhd;FbapYs;s jpz;kf; 

fopTg;nghUs; Kfhikj;Jt 

epiyaj;jpw;F cuj;ij 

rypf;Fk; ,ae;jpuj;ij 

toq;Fjy; kw;Wk; nghUj;Jjy; 

(4-6 kzp Neu nraw;ghl;by; 

20-25 njhd; cuj;ij rypj;jy;)

3 

khjq;fs;

100,000.00 105 ehl;fs;

02 LDSP/EP/BT/KUC/
PT II /2022/01

fhj;jhd;Fb> jpz;kf; fopT 

Kfhikj;Jt epiyaj;jpw;F 

kPs;GJg;gpf;fj;jf;f rf;jp 

tsq;fs; Clhf kpd;rhuj;ij 

cw;gj;jp nra;jy; kw;Wk;  #hpa 

rf;jp ngdy;fis mikj;jy; 

(Fiwe;jgl;rk; 40kw)

3 

khjq;fs;

60>000.00 105 ehl;fs;

03 LDSP/EP/BT/KUC/
PT II /2022/02

njhpT nra;ag;gl;l efuq;fis 

moFgLj;Jk; Kaw;rpfis 

nraw;gLj;Jjy; kw;Wk; gRikg; 

gpuNjrq;fis mjpfhpf;f 

efh;Gu fhLfis mgptpUj;jp 

nra;jy; (jlhfg; g+q;fhit 

moFgLj;Jjy;)

3 

khjq;fs;

C8 kw;Wk; 
C7  

24>620.00 105 ehl;fs;

S.H.M. m]gh; JP UM
jiyth;>

ngWiff; FO>

efu rig> fhj;jhd;Fb.

2022-03-26

fhj;jhd;Fb> jpz;kf; fopT Kfhikj;Jt epiyaj;jpw;F cuj;ij rypf;Fk; ,ae;jpuj;ij  
(Compost Sieving Machine) toq;Fjy; kw;Wk; nghUj;Jjy;

Njrpa kuGhpikfs;> mUq;fiyfs; kw;Wk; 
fpuhkpa rpw;gf;fiyfs; Nkk;ghl;L mYty;fs; 

,uh[hq;f mikr;R

lth; kz;lg muq;f kd;wk;
gjtp ntw;wplq;fs;

lth; kz;lg muq;f kd;wj;jpd; gzpg;ghsh; ehafk; gjtp ntw;wplj;jpw;F gpd;tUk; jFjpfisg; 

g+h;j;jp nra;Js;s  ,yq;ifg; gpui[fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

gzpg;ghsh; ehafk; gjtp - (HM 2-1) rpNu\;l Kfhikj;Jt Nrit tFjp 

,e;jg; gjtpfs; Copah; Nrkyhg epjpak; kw;Wk; Copah; ek;gpf;;if nghWg;G epjpaj;jpw;fhd 

chpj;Jfisf; nfhz;l epue;ju gjtpfshFk;.

gzp tpguk;

gzpg;ghsh; ehafk; gjtpahdJ lth; kz;lg muq;f kd;wj;jpd; gpujhd epiwNtw;Weh; 

gjtpahFk; vd;gJld; nghWg;ghsh; rigapdhy; jPh;khdpf;fg;gLk; nfhs;iffis 

nraw;gLj;Jk; Ntiyia epWtdj;jpd; fl;likg;gpd; Clhf epiwNtw;Wk; gpujhd nghWg;G 

,e;jg; gjtpf;FhpajhFk;. nghWg;ghsh; rigia nraw;gLj;Jjy; kw;Wk; eph;thfj;jpd; fPo; 

nghWg;ghsh; rigapdhy; xg;gilf;fg;gLk; mjpfhu Ntiyfis nraw;gLj;jp epWtdj;jpd; 

Vida gzpahl; njhFjpapdUf;F topfhl;b jiyikj;Jtj;ij toq;fp epWtdj;jpd; 

xl;Lnkhj;j Nehf;fj;ij epiwNtw;Wk; nghWg;G ,e;jg; gjtpf;FhpajhFk;.

ntspthhp tpz;zg;gjhhpfSf;Fj; Njitahd mbg;gilj; jifikfs; kw;Wk; mDgtk;

(m)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l gy;fiyf;fofj;jpypUe;J 

tpahghu Kfhikj;Jtk;> mur Kfhikj;Jtk;> kdpj ts Kfhikj;Jtk;> rl;lk;> 

ehlfKk; muq;fpaYk;> mUq;fiy> mofpay; kw;Wk; Ez;fiy> ntFrd Clfk;> 

fy;tpapay;   Nghd;w tplaj;Jiwapy; Muk;gg; gl;lj;Jld;; gl;lg; gpd;gbg;G gl;lnkhd;iwg; 

(Master) ngw;wpUj;jy;. 
kw;Wk;

  gl;lj; jifikiag; ngw;Wf;nfhz;ljd; gpd; mur> mur $l;Lj;jhgdj;jpy; my;yJ 

mq;fPfhpf;fg;gl;l jdpahh; epWtdj;jpy; Kfhikj;Jt kl;lg; gjtpnahd;wpy; 20 

tUl mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; ,jpy; 05 tUlq;fs; rpNu\;l 

Kfhikj;Jt kl;lg; gjtpapyhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

(M)  Nkw;gb tplaq;fspy; ngw;Wf;nfhz;l gl;lj;Jld; ,iaGila Jiwapy; fyhepjpg; 

gl;lj;ijg; ngw;wpUj;jy; my;yJ fyhepjpg; gl;lj;ijg; ngw;Wf;nfhz;ljd; gpd; mur 

$l;Lj;jhgdk;> epajpfs; rl;lr; rigapy; rpNu\;l Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; Fiwe;jgl;rk; 

05 tUl fhyk; mjprpwe;j Nrit mwpf;ifiaf; nfhz;l mjpfhhpahf mDgtk;.

rk;gs msT : &gh 91645 - 2700x12 - 124,045/-
taJ  :  35 tajpw;Ff; FiwahkYk; 55 tajpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

     (mur kw;Wk; epahahjpf;fr; rigfspy; Nritahw;Wgth;fSf;F cr;r 

tanjy;iy Vw;GilajhfhJ.)

njhpT nra;Ak; Kiw: fl;likf;fg;gl;l Neh;Kfj; Njh;tpd; %yk;

,e;jg; gjtpf;Fhpj;jhd tug;gpurhjq;fs;

I.  jpiwNrhpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l tho;f;ifr; nryTg; gb kw;Wk; njhopy;rhh; 

nfhLg;gdTfs; cl;gl Vida midj;J mq;fPfhpf;fg;gl;l nfhLg;gdTfs;

II.  mur njhopy;Kaw;rp Rw;WepUgk; 02/2022 gpufhuk; njhiyNgrp nfhLg;gdT

III.  rhujp rfpjk; cj;jpNahfg+h;t thfdk; my;yJ PED 01/2015 kw;Wk; PED 01/2015(i)
Mk; ,yf;f mur njhopy;Kaw;rp Rw;WepUgj;jpd; gpufhuk; Nghf;Ftuj;Jf; 

nfhLg;gdT 

IV.  01/2015(ii)Mk; ,yf;f mur njhopy;Kaw;rp Rw;WepUgj;jpd; gpufhuk; khjhe;j 

vhpnghUs; nfhLg;gdT

V.  epWtdj;jpdhy; nraw;gLj;jg;gLk; kUj;Jt fhg;GWjpj; jpl;lj;jpd; ed;ikfs;

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l gjtpf;fhd jifikfisg; g+h;j;jp nra;Js;s tpz;zg;gjhuh;fs; jkJ 

tpz;zg;gg; gbtj;ij 2022-04-21Mk; jpfjpf;F Kd; gzpg;ghsh; (eph;thfk; kw;Wk; mgptpUj;jp)> 

lth; kz;lg muq;f kz;lgk;> rt;rphpgha> ,y. 123> tpN[uhk khtj;ij> nfhOk;G - 07 

vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; my;yJ mYtyf Neuj;jpy; Nehpy; nfhz;L te;J 

xg;gilj;jy;  Ntz;Lk; vd;gJld; fbj ciwapd;  ,lJgf;f Nky; %iyapy; gzpg;ghsh; 

ehafk; gjtpf;fhd tpz;zg;gg;gbtk; vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. mur> $l;Lj;jhgd> 

epahahjpf;fr; rigfspy; Nritahw;Wk; tpz;zg;gjhuh;fs; jkJ epWtdj;jpd; jiythpd; 

Clhf tpz;zg;gq;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

ftdpf;fTk;: *  mbg;gil jifikfisg; g+h;j;jp nra;jpuhj tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

   *  ,J njhlh;gpy; Nkw;nfhs;sg;gLk; rfy mOj;jq;fSk; njhpT nra;tjw;F 

jFjpaPdkhff; fUjg;gLk;.

gzpg;ghsh; ehafk;>

lth; kz;lg muq;f kd;wk;>

rt;rpwpgha>

,y. 123> tpN[uhk khtj;ij>

nfhOk;G 07.      tprhuizfs;;: gzpg;ghsh; (eph;thfk; kw;Wk; mgptpUj;jp) - 0112682324
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2022 மார்ச் 26 சனிக்கிழகம

36 நாள் பயணமாக அவுஸ்திரேலிய அணி 
ஜூன் மாதம் இலங்கக்கு விஜயம் 

இலங்கைக்கு எதிரான 
2 ப�ாட்டிகைள் ககைாண்ட 
க்டஸ்ட், ஒருநாள் மற்றும் 
ரி 20 க�ா்டரில் வி்ையாடு-
வ�ற்கைாகை அவுஸ்திபரலிய 
கிரிக்ககைட் அணி வரும் 
ஜூன் மா�ம் இலங்கை 
வரவுள்ைது. இந� சுற்றுப்-
�யணத்தில் மூன்று ரி 20 
ப�ாட்டிகைள், ஐநது ஒருநாள் 
ப�ாட்டிகைள் மற்றும் 
இரணடு க்டஸ்ட் ப�ாட்டி-
கைள் உள்ைன.

ஜூன் மா�ம் 7ஆம் திகைதி 
ககைாழும்பில்   ரி 20  க�ா்டர் 
பிபரம�ாச ்ம�ானத்தில்-
இ்டம் க�றவுள்ைது்டன் 
ஜூ்ல 8 மு�ல் 12 வ்ர 
கைாலி சர்வப�ச கிரிக்ககைட் 
்ம�ானத்தில் க்டஸ்ட் 
ப�ாட்டிகைள் ந்்டக�றவுள்-
ைது.

2016ஆம் ஆணடு இலங்கைக்கு 
சுற்றுப்�யணம் பமற்ககைாண்ட�ன் 
பின்னர் மு�ன்மு்றயாகை இலங-
்கைக்கு விஜயம் கசய்யும் அவுஸ்தி-
பரலிய அணி 36 நாட்கைள் இலங்கை-

யில் வி்ையா்டவுள்ைது. அ்�த் 
க�ா்டர்நது 3 ப�ாட்டிகைள் ககைாண்ட 
ரி 20 க�ா்டர், 5 ப�ாட்டிகைள் ககைாண்ட 
ஒருநாள் க�ா்டர் மற்றும் 2 ப�ாட்டி-
கைள் ககைாண்ட க்டஸ்ட் க�ா்டர் என 
க�ா்டரும்.

இரணடு க்டஸ்ட் ப�ாட்டிகைளும் 
கைாலி சர்வப�ச ்ம�ானத்தில் ந்்ட-
க�றவுள்ைது. ககைாழும்பு ஆர்.பிபர-
ம�ாச மற்றும் �ல்பலகைல சர்வப�ச 
கிரிக்ககைட் ்ம�ானத்தில் இ்டம்க�ற-
வுள்ைது.

வடக்கு மாசிரடானியாவின் அதிர்ச்சித் 
ரதால்விக்கு பின்்னர் இத்தாலி உலகக் 
கிணணத்தில் தகுதி பபற தவறியது 

அகலக்்ாண்டர் டிராஜபகைாவ்ஸ்-
கியின் கை்்டசி அ�ார ஆட்்டத்�ால் 
�ார்்வயாைர்கைளுக்கு ஒரு பிர�ல-
மான கவற்றி்யப் க�ற்றுத்�ந�-
�ால், வியாழக்கிழ்ம ந்்டக�ற்ற 
பிபைஓஃப் அ்ரயிறுதியில் வ்டக்கு 
மாசிப்டானியாவி்டம் 1-0 என்ற பகைால் 
கைணக்கில் ப�ால்வியுற்ற பின்னர் 
இத்�ாலி மீணடும் உலகைக் கிணண  
ப�ாட்டி்யத் �வறவிட்்டது.

ஐபராப்பிய சம்பியன் இத்�ாலி 
நான்கு ஆணடுகைளுக்கு முன்பு உலகைக் 
கிணணத்தில் �குதி க�றவில்்ல, 
1958 மு�ல் கைால்�நதின் உலகைைாவிய 
ப�ாபீஸ் ப�ாட்டி்ய அ்்டய அவர்-
கைளின் மு�ல் ப�ால்வி, ஆனால் அவர்-
கைள் �பலர்பமாவில் ஓஃப் இருநது 
ஆதிக்கைம் கசலுத்தி கவற்றிக்கைான 
ப�ாக்்கைப் �ார்த்�னர்.

இ்்டபவ்ைக்குப் பிறகு ஒரு 
கவற்றியாை்ரத் ப�டுவதில் 
மிகைவும் அவநம்பிக்்கைய்்டந�னர், 
ஏகனனில் வாய்ப்புகைள் க�ா்டர்நது 
வநது ப�ாவ�ற்கு முன்பு, நிறுத்� 
பநரத்தில், ட்ராஜபகைாவ்ஸ்கி கைாட்டு 
வ்டக்கு மாசிப்டானிய ககைாண்டாட்-
்டஙகை்ைத் தூணடுவ�ற்கு ஒரு அதிர்ச்-
சியூட்டும் கவற்றியாை்ர அம்புக்கு-
றியிட்்டார்.

ரா�ர்ப்டா மான்-
சினியின் இத்�ாலி 
அணி இந� ப�ாட்டி-
யில் பகைால் அடிக்கை 32 
முயற்சிகை்ை பமற்-
ககைாண்டது, ஆனால் 
எப்�டிபயா ப�ால்வி-
ய்்டந�து, வ்டக்கு 
ம ா சி ப ்ட ா னி ய ா 
அடுத்� வாரம் பிபை-
ஓஃப் இறுதிப் ப�ாட்-
டியில் ப�ார்த்துக்கைலு-
்டன் பமா�வுள்ைது.

கைாயம் கைாரணமாகை 

லியனார்ப்டா ப�ானுசி மற்றும் 
ஜிபயார்ஜிபயா சிகயல்லினி ஆகி-
பயாரு்டன் மூத்� பஜாடி இல்லாமல், 
இத்�ாலியின் �ற்கைாலிகை �ற்கைாப்பு 
மு�ல் �ாதியில் சிறிதும் க�ாந�ரவாகை 
இல்்ல, ஏகனனில் அ்னத்து ந்ட-
வடிக்்கைகைளும் மறுமு்னயில் ந்டந-
�ன.

வ்டக்கு மாசிப்டானியா பகைால்-
கீப்�ர் ஸ்ப்டால் டிமிட்ரிவ்ஸ்கி 
ஒரு �ா்் �வறவிட்்ட பிறகு 
ப்டாமினிபகைா க�ரார்டி �ந்� வழங-
கியதில் சிறந� ஆரம்�த்்� ககைாண-
டிருந�ார், ஆனால் சாசுபவாபலா 
முன்பனாக்கிய க�ாட் நி�ானமாகை 
இருந�து, டிமிட்ரிவ்ஸ்கி பசவ் கசய்ய 
திரும்பினார்.

சிபரா இம்கமா்�ல் ஒரு நல்ல 
நி்லயில் இருநது �ட்டியில் மீது 
எரியும் ப�ாது இத்�ாலிக்கு ஒரு புகைழ்-
க�ற்ற மு�ல் �ாதி வாய்ப்்� வீண-
டித்�ார்.

இ்்டபவ்ைக்குப் பிறகு க�ரார்டி 
மீணடும்  பமாசமான குற்றத்திற்-
கைாகை குற்றம் சாட்்டப்�ட்்டார், அவர் 
எப்ப�ாது இலக்்கைத் �ாக்கியிருக்கை 
பவணடும் என்�்�ச் சுட்்டார்.

ப�ாட்டி க�ா்டர்ந�ப�ாது, இத்�ா-
லியின் நரம்புகைள் உ்�த்�ன, அவற்-
றின் முடிவு இன்னும் ஒழுஙகைற்ற�ாகை 
மாறியது. மான்சினி �னது ப�க்்கைக் 

கைலக்கினார், கைாக்லியாரி ஸ்ட்்ரக்-
கைர் பஜாவா க�ட்பராவுக்கு �னது 
அறிமுகைத்்� வழஙகினார், ஆனால் 
ப�ாட்டியின் ஒபர அர்த்�முள்ை �ாக்-
கு�லால், வ்டக்கு மாசிப்டானியா 
அவர்கைளின் வாய்ப்்�ப் �யன்�டுத்-
திக் ககைாண்டார்.

இத்�ாலி அதிகை ஆ�த்தில் இருப்-
��ாகைத் க�ரியவில்்ல, ஆனால் 
அல்-ஃ�யாவுக்கைாகை சவூதி அபரபியா-
வில் வி்ையாடும் டிராஜபகைாவ்ஸ்-
கிக்கு பவறு பயாச்னகைள் இருந-
�ன, வ்டக்கு மாசிப்டானியா �னது 
க�ய்ர எழுதியது, அவர்கைைது இர-
சிகைர்கை்ை தி்கைக்கை ்வக்கும் ஒரு 
க�ாட் மூலம் இடு்கையின் உள்பை 
நு்ழந�து.

ஏ.எஸ்.பீ னால் பாலமுனனயில்
சீருனை வழங்கல்

�ாலமு்ன தினகைரன்,�ாலமு்ன 
கிழக்கு தினகைரன் நிரு�ர்கைள்

�ாலமு்ன அல் − அற�ா வி்ை-
யாட்டுக்கைழகைத்தின் கைடின �நதுக் -
கைான சீரு்்ட அறிமுகைமும், வீரர்கைள் 
ககைௌரவிப்பும் கைழகைத்தின் �்லவர் 
ஏ.ஜீ.அஸ்மின்  �்ல்மயில் ந்்ட-
க�ற்றது.

�ாலமு்னயில் கைழகை வீரர்கைளின் 
�ஙகு �ற்றலு்டன் இ்டம் க�ற்ற 
இந நிகைழ்வில் பிர�ம அதிதியாகை  
உ�வி க�ாலிஸ் அத்தியட்சகைர் எம்.
பகை.இப்னு அ்ார் பிர�ம அதிதியாகை -
வும் சிபரஷ்ட சட்்டத்�ரணி எம்.எச்.
ஹஸ்்ான் றூஸ்தி ககைைரவ அதிதி-
யாகைவும் கைலநது ககைாண்டனர்

�ாலமு்ன மணணில் சிறப்-
�ாகை இயஙகி வரும் இக் கைழகைத்தின் 
கசயற்�ாட்டி �ாராட்டிய அதிதி-
கைள் எதிர் கைாலத்தில் கைழகைத்திற்கு 
ப�்வயான சகைல ஆபலாச்னகை-
்ையும் வழஙகுவப�ாடு முடியு -
மான உ�விகை்ை கசய்து �ருவ�ாகை-
வும் குறிப்பிட்்டனர்.

வி்ையாட்டு உத்திபயாகைத்�ர் 
எம்.எச்.அஜவத்,கிராம உத்திபயாகைத்-
�ர் எம்.எஸ்.எம்.இப்றாகிம்,அதி�ர் 
பகை.எல்.உ்�த்துல்லா உட்�்ட கைழகை 
உறுப்பினர்கைளும் கைலநது ககைாண்ட-
னர்.

நிகைழ்வில் அதிதிகைள் கைழகைத்தினால் 
க�ான்னா்்ட ப�ாத்தி ககைௌரவிக் -
கைப்�ட்்டனர்.

கிழக்கின் முதல் புறதனை கிரிக்்்கட் 
னைதானம் ஏபைல் 3 ம்தி்கதி திறபபு 

 கிழக்கு மாகைாண கிரிக்ககைட் வீரர் -
கைளுக்கு மகிழ்ச்சி �ரும் வி்டயமாகை, 
அம்மாகைாணத்தின் மு�ல் புற்�்ர 
(Turf) கிரிக்ககைட் அரஙகு ஏப்ரல் 
மா�ம் 03ஆம் திகைதி மட்்டக்கைைப்-
பில் திறநது ்வக்கைப்�்டவுள்ைது.

இலங்கையில் இருநது புலம்க�-
யர்நது வாழும் பகைாட்்்டமு்ன 
வி்ையாட்டுக் கைழகை அஙகைத்து-
வர்கைளின் நிதி உ�விபயாடு, இந� 
்ம�ானம் மட்்டக்கைைப்பு மாவட்்டத்-
தின் மணமு்ன வ்டக்குப் பிரப�ச 
கசயலகைப் பிரிவில் உள்ை சத்துருக் -
ககைாண்டானில், பகைாட்்்டமு்ன 
வி்ையாட்டுக் கிராமத்தினால் நிர் -
மாணிக்கைப்�ட்டிருக்கின்றது.

பகைாட்்்டமு்ன வி்ையாட்-
டுக் கிராம அ்மப்�ானது �ல்லின 
மக்கைள் வாழ்கின்ற மட்்டக்கைைப்பு 
மாவட்்டத்தின் கிரிக்ககைட் வி்ை -
யாட்டி்ன பமம்�டுத்தும் பநாக்-
கு்டன் இந� ்ம�ானத்தி்ன 
நிர்மாணம் கசய்திருக்கின்ற்ம 
குறிப்பி்டத்�க்கை வி்டயமாகும்.

கை்டந� 2017ஆம் ஆணடு இலங-
்கையின் மு�ல் க்டஸ்ட் அணித்-
�்லவர் �நதுல வர்ணபுரவின் 
ஆளு்கையில் இந� ்ம�ானத்தின் 
நிர்மாணப் �ணிகைள் ஆரம்�ம் 
கசய்யப்�ட்டிருநதிருந�ன. இந� 

்ம�ானம் முன்னபர கைட்டி முடிக்கை 
எதிர்�ார்க்கைப்�ட்டிருந� ப�ாதும் 
ககைாவிட்-19 ்வரஸ் க�ாற்று அ்டங -
கைலாகை நாட்டின் சில அசா�ாரண 
சூழ்நி்லகைள் அ�்ன பிற்ப�ாட்டி-
ருந�ன.

�ற்ப�ாது பிரமாண்டமான 
மு்றயில் அ்மக்கைப்�ட்டிருக்கும் 
இந� ்ம�ானத்தில் 30 கிரிக்ககைட் 
வீரர்கைள் ஒபர பநரத்தில் �ஙகி �யிற்சி-
கை்ை பமற்ககைாள்ைக்கூடிய வசதிகைள் 
கசய்யப்�ட்டிருப்�ப�ாடு, ்ம�ா-
னத்தின் நடுபவ ஐநது புற்�்ர கைைங-
கைள் அ்மக்கைப்�ட்டிருக்கின்றன.

அப�பநரம் வீரர்கைளின் �யிற்சிக் -

கைாகை இஙபகை ஆறு வ்லப்�யிற்சி 
்மயஙகைளும் உருவாக்கைப்�ட்டிருப்-
�ப�ாடு, அதிநவீன இலத்திரனியல் 
ஸ்பகைார் �ல்கை , நகைர்த்�க்கூடிய 
கைறுப்பு கவள்்ை �ார்்வத்தி்ர  
என்�னவும் கைாணப்�டுகின்றன.

அத்து்டன் இந� ்ம�ானத்தில் 
இருக்கும் புற்கை்ை க�ா்டர்ச்சியாகை 
�ராமரிப்புச் கசய்வ�ற்கைாகை விப� -
்டமாகை கவளிநாட்டில் இருநது 
�ருவிக்கைப்�ட்்ட இயநதிரஙகைளும், 
அதிநவீன நீர்க்கைருவிகைளும் கைாணப்�-
டுகின்றன.

இந� ்ம�ானத்தின் எல்்ல அை -
வுகைள் சுமார் 80 மீட்்டர் வ்ரயில் 

இருப்�து்டன், இந� ்ம�ானம் மட்-
்டக்கைைப்பு மாவட்்டத்தில் சுற்றுலாப் 
பிரயாணிகைளின் ஒரு ஈர்ப்பி்டமாகை-
வும் இருக்கும் என எதிர்�ார்க்கைப்�-
டுகின்றது.

இந� ்ம�ானத்தின் உருவாக் -
கியவர்கைளின் எதிர்�ார்ப்பு மட்டு 
மாவட்்டத்தில் இருநது ஒரு வீரரா -
வது ப�சிய கிரிக்ககைட் அணியில் 
வி்ையா்ட பவணடும் என்��ாகை 
உள்ைது என பகைாட்்்டமு்ன 
வி்ையாட்டுக் கிராம அ்மப்பின் 
உறுப்பினர்கைளில் ஒருவர்  க�ரிவித்-
திருந�ார்.

 இந� ் ம�ானத்தின் ஆரம்� நிகைழ் -
வின் ப�ாது இலங்கை கிரிக்ககைட் 
அணியின் 1996ஆம் ஆணடு உலகைக் 
கிணண நாயகைர்கைள் மற்றும் மட் -
்டக்கைைப்பு ஹீபராஸ்  �ஙகுக�றும் 
கைணகைாட்சி ரி 20 ப�ாட்டி ஒன்றும் 
ஒழுஙகு கசய்யப்�ட்டிருக்கின்றது.

இந�க் கைணகைாட்சிப் ப�ாட்டியில் 
இலங்கை கிரிக்ககைட் அணியின் 
முன்னாள் வீரர்கைைான சனத் ஜயசூ-
ரிய, அர்ஜூன ரணதுஙகை, அரவிந� 
டி சில்வா, கராபமஷ கைளுவி�ா-
ரன மற்றும் சமிந� வாஸ் ப�ான்ற 
முன்னணி வீரர்கைள் கைலநது ககைாள்-
ைவிருக்கின்ற்மயும் குறிப்பி்டத்-
�க்கைது.

73வது மிஸ்ைர் ஸ்ரீலங்கா ்கட்டுைல் ஆணழ்கன் 
பபாட்டி: விைானபபனை வீைருக்கு தங்கப பதக்்கம்

2021 ம் ஆணடுக்கைான மிஸ்்டர் 
ஸ்ரீலஙகைா ஆணழகைன் ப�ாட்டியில்   
இலங்கை  விமானப்�்்ட  கைட்டு-
்டல் ஆணழகை வீரர் �ஙகைப்��க்கைம் 
கவன்றார்.

இலங்கை உ்டற்கைட்்ட்மப்பு 
மற்றும் உ்டற்�குதி சம்பமைனத்தி-
னால் ஏற்�ாடு கசய்யப்�ட்்ட 73வது 
மிஸ்்டர் ஸ்ரீலஙகைா  கைட்டு்டல் ஆணழ-
கைன் ப�ாட்டிகைள்  கை்டந�  2022 மார்ச் 
19 ம் திகைதி  கவலிசர நவபலாகை ்ம�ா-
னத்தில் ந்்டக�ற்றது. 

 2021 ம் ஆணடுக்கைான மிஸ்்டர் 

ஸ்ரீலஙகைா ஆணழகைன் ப�ாட்டியில் 
85கிபலா எ்்ட பிரிவில் விமானப்-
�்்ட சிபரஷ்ட விமானப்�்்ட வீரர் 
சமிந�  பீரிஸ் அவர்கைள் �ஙகைப்��க்கைம் 
கவன்றார் அத்து்டன் அப� பிரிவில் 
கவள்ளிப்��க்கைத்தி்னயும்  இலங்கை 
விமானப்�்்ட வீரர் பகைாப்ரல் சமர-
சிஙகை அவர்கைளும் 90 கிபலா பிரிவில் 
சிபரஷ்ட விமானப்�்்ட வீரர்  விஜய -
சூரிய 06வது  இ்டத்தி்ன க�ற்றார் 
இந� ப�ாட்டித்க�ா்டரில் முப்�்்ட 
வீரர்கைள் உட்�்ட 200ப�ாட்டியாைர்கைள் 
�ஙகு�ற்றினர்.

திைதி                        ே்பாடடி                 இ்டம
7 ஜூன் 2022   01வது ரி 20         ஆர். பிேரம்தாச கம்தானம, கைாழுமபு
8 ஜூன் 2022   02வது ரி  20          ஆர். பிேரம்தாச கம்தானம, கைாழுமபு
11 ஜூன் 2022   03வது ரி 20          ்ப்டஙைள, ைண்டி
14 ஜூன் 2022  01வது ஒரு நாள ே்பாடடி        ைண்டி
16 ஜூன் 2022   02வது ஒரு நாள ே்பாடடி         ைண்டி
19 ஜூன் 2022   03வது ஒரு நாள         ஆர். பிேரம்தாச கம்தானம, கைாழுமபு
21 ஜூன் 2022   04வது ஒரு நாள         ஆர். பிேரம்தாச கம்தானம, கைாழுமபு
24 ஜூன் 2022   05வது ஒரு நாள         ஆர். பிேரம்தாச கம்தானம, கைாழுமபு
ஜூன் 29 மு்தல் ஜூக�  01வது க்டஸ்ட 3, 2022 வகர     ைாலி சர்வே்தச கிரிக்கைட கம்தானம
2022 ஜூக�   02வது க்டஸ்ட        ைாலி சர்வே்தச கிரிக்கைட கம்தானம
   08 மு்தல் 12 வகர

அக்்கனைபபறறு ஹிஜைா அணி சம்பியன்
ஒலுவில் கிழக்கு தினகைரன் நிரு�ர்

அக்கை்ரப்�ற்று சம்பியன்ஸ் லீக் 
சுற்றுப் ப�ாட்டியில் அக்கை்ரப்�ற்று 
கலஜணட்ஸ் அணியின்ர வீழ்த்தி 
அக்கை்ரப்�ற்று ஹிஜரா அணி சம்பி-
யனானது.

�ல மா�ஙகைைாகை ந்்டக�ற்று-
வந� 20 ஓவர்கைள் மட்டுப்�டுத்�ப்-
�ட்்ட அணிக்கு 11 ப�ர் ககைாண்ட 
அக்கை்ரப்�ற்று சம்பியன்ஸ் லீக் 
கைடின �நது கிரிக்ககைட் சுற்றுப் ப�ாட்-
டியின் இறுதிப் ப�ாட்டியும் �ரிச-
ளிப்பு விழாவும்  (20.03.2022) அக்-
கை்ரப்�ற்று க�ாதுவி்ையாட்டு 
்ம�ானத்தில் இ்டம்க�ற்றது.

அக்கை்றப்�ற்்ற பசர்ந� 06 
வி்ையாட்டுக் கைழகைஙகைள் �ங-
பகைற்ற இந� சுற்றுப் ப�ாட்டியின்  
இறுதிப் ப�ாட்டி அக்கை்ரப்�ற்று 
கலஜணட்ஸ் வி்ையாட்டுக் கைழ-
கைத்திற்கும் அக்கை்ரப்�ற்று ஹிஜரா 
வி்ையாட்டுக் கைழகைத்திற்கும் 
இ்்டயில் இ்டம்க�ற்றது.

நாணயச் சுழற்சியில் கவற்றிக�ற்ற 

அக்கை்ரப்�ற்று  கலஜணட்ஸ் வி்ை-
யாட்டு கைழகைம் மு�லில் துடுப்க�டுத்-
�ாடி 20 ஓவர்கைள் முடிவில் 09 விக்கைட்-
டுக்கை்ை இழநது 118 ஓட்்டஙகை்ை 
க�ற்றது.  இதில் அதிரடியாகை துடுப்-
க�டுத்�ாடிய துடுப்�ாட்்ட வீரர் 
முஹம்மத் றி்ாம் 59 ஓட்்டஙகை்ை 

க�ற்றுக்ககைாண்டார். �திலுக்கு 119 
ஓட்்டஙகை்ை இலக்கைாகை ககைாணடு 
கவற்றி க�ற துடுப்க�டுத்�ாடிய 
அக்கை்ரப்�ற்று கலஜணட்ஸ் வி்ை-
யாட்டு கைழகைம் ஆரம்�ம் மு�ல் அதி-
ரடியாகை துடுப்புக�டுத்�ாடி வந� 
நி்லயில் பின்னணி துடுப்�ாட்்ட 

வீரர்கைள் சுழல்�நதுகைளுக்கு முகைங-
ககைாடுக்கை முடியாமல் திணறி அடுத்�-
டுத்து விக்கைட்டுக்கை்ை இழந�னர். 
இருந�ாலும் ஆரம்� துடுப்�ாட்்ட 
வீரர்கைளின் அதிரடியாட்்டம் கைாரண-
மாகை 16.2 ஓவர்கைள் முடிவில் 08 விக்-
கைட்டுக்கை்ை இழநது 02 விக்கைட்டுக்-
கைள் வித்தியாசத்தில் ஹிஜரா அணி 
சம்பியனானது.  

இத்க�ா்டரின் க�ா்டராட்்டக்கைா-
ரர் விரு்� 78 ஓட்்டஙகை்ையும், 
14 விக்கைட்டுக்கை்ையும் வீழ்த்திய 
பறாயல் அணி வீரர் அ்ார் �ன�ாக்கி 
ககைாண்டார். 

இறுதியாட்்ட நாயகைனாகை 40 �நதுகை-
ளுக்கு 56 ஓட்்டஙகை்ை க�ற்ற அக்கை-
்ரப்�ற்று ஹிஜரா அணி வீரர் றிசாட் 
�ன�ாக்கினார். 

�ரிசளிப்பு நிகைழ்வில் அக்கை்ரப்-
�ற்று மாநகைர ச்� உறுப்பினரும் அக்-
கை்ரப்�ற்று அ்னத்துப்�ள்ளிவாசல் 
சம்பமைன �்லவர் எஸ்.எம். சபீஸ் 
பிர�ம அதிதியாகை கைலநது ககைாணடு 
கவற்றிக்பகை்டயஙகை்ை வழஙகி 
்வத்�ார். 
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