
புதிய அமைச்ச-
ரமை பதவிப்பிரைா-
ணம் ச்சய்து ச�ாளைதில் தாைதம் 
ஏறபட்டுள்ளதா� அர்சாங� த�ைல் -
�ள சதரிவிக்கின்றன. இதனபடி நேறறு அமைச்சரமை பதவிப்பிரைாணம் ச்சய்ய இருநத 
நபாதும் �மைசி நேரத்தில் பினநபாைப்பட்டுள்ளதா� அறிய ைருகி்றது. புதிய 
அமைச்சரமைக்�ான நியைனங�ள சதாைர்பில் சதாைர்நது ஆந�ாசிக்�ப்பட்டு

www.thinakaran.lk

Tuesday 12, April, 2022 16பக்கங்கள்வரு. 90 இல. 87

2022 ஏப்ரல் 12 செவவவாய்ககிழமை

30/-

H 

www.thinakaran.lk

REGISTERED AS A 
NEWSPAPER IN SRI LANKA

/ ThinakaranLK/ Thinakaran.lk

06

06
06

06

06
06

06

06

06

06 0606

06

06

90 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

 1932 - 2022

ஸஹர் முடிவு:  - 
 04.36
ந�வான்பு துறககும் ந�்ரம்: - 
 06.19

பண்டிம�க் �ா�த்தில் எரிசபா -
ரும்ள சிக்�னைா� பயனபடுத்து-
ைாறு இ�ஙம� சபறந்றாலியக் 
கூட்டுத்தாபனத்தின தம�ைர் 
சுமித் விஜயசிங� சதரிவித்-
துள்ளார்.

நதமையான அ்ளவு எரிசபா-
ருள ோட்டிறகு கிமைப்பதா�வும்  2 �ட்்சத்து 65 ஆயிரம் 
சைறறிக் சதான எரிசபாரும்ள இநத ைாதத்தில் சபறறுக் -
ச�ாளைதறகு ேைைடிக்ம� எடுக்�ப்பட்டுள்ளதா�-
வும் அைர் நைலும் சதரிவித்தார்.

பண்டிம்கக ்கவாலத்தில் முடிந்த அளவில்

ஜனாதிபதிக்கு அதி� அதி�ாரங�ம்ள 
ைழஙகும் 20 ஆைது திருத்தத்மத அ�றறி, 
பாராளுைன்றத்துக்கு அதி�ாரங�ம்ள மீ்ளப்-
சபறும் 19 ஆைது திருத்தத்மத 
உளைாஙகி, ஜனாதிபதியின

காபந்து அரசு அமைத்ால் 
அது கால்பந்து அரசாகும்

்சமையல் எரிைாயு சிலிண் -
ைரின விம� அதி�ரிக்�ப்பை -
ைாட்ைாது. நிர்ணய விம�க்கு 
நை�தி�ைான எரிைாயு 
சிலிண்ைர்�ம்ள

அதிக விமைக்கு Gas ஐ 
விற்ால் மும்யிடவும் 

உரிைம் சபற்ற தனியார் 
ைஙகி�ளில் அசை -
ரிக்� சைா�ர் ஒனறின 
விறபமன சபறுைதி அதி-
�ரித்துள்ளதா� சதரிவிக் -
�ப்படுகி்றது.

அதனபடி அசை-
ரிக்� சைா�ர் ஒனம்ற இனம்றய தினம் 330 ரூபாவுக்கு 
விறபமன ச்சய்ைதா� அறியமுடிகி்றது.

ோட்டில் நி�வும் �டும் நிதி ைறறும் சபாரு்ளாதார 
சேருக்�டி �ாரணைா�, சைா�ரின சபறுைதி ோளுக்கு 
ோள ஏற்ற இ்றக்�ைா� உள்ளமை குறிப்பிைத்தக்�து.

டடாைரின் விறபமை 
டபறுைதி ரூ. 330 ஆைது 

யாழ்.ே�ர் பகுதியில் பார-
வூர்தி ஒனறு  நைாட்ைார் 
ம்சக்கிளில் நைாதி விபத்-
துக்குள்ளானதில் 7 ையது 
சிறுைன ஒருைன உயிரிழந-
துள்ளான.

யாழ்ப்பாணம் ்சத்திர 
்சநதி பகுதியில் நேறறு (11)  �ாம� இவ் விபத்து இைம்சபற-
றுள்ளது.

 தாயும் ை�னும் நைாட்ைார் ம்சக்கிளில் ச்சனறு

யவாழில் ந�ற்று ந்கவா்ர விபத்து;

அர்சாங�த்திறகு எதிரா� ச�ாண்டு ைரப் -
பட்டுள்ள ேம்பிக்ம�யில்�ா பிநரரமணக்கு 
ஏமனய அரசியல் �ட்சி�ளின ஆதரமை 
ந�ாருைதறகு எதிர்க்�ட்சி தீர்ைானித்துள்ளது.

நேறறு ேமைசபற்ற எதிர்க்�ட்சி�-
ளின பாராளுைன்றக் குழுக்

�ம்பிகம்கயில்லவா பிந்ர்ரமை: 

மின உறபத்தி நிம�யங�ம்ள அண்டிய நீர்த்நதக்�ப் பகு -
தி�ளில் �ைநத சி� ோட்�்ளா� சபய்து ைரும் �டும் ைமழ 
�ாரணைா� நீர்மின உறபத்தி 4 வீதத்தால் ைட்டுநை அதி�ரித் -
துள்ளதா� இ�ஙம� மின்சார ்சமப சதரிவித்துள்ளது.   

ைமழ �ாரணைா� �ா்சல்ரீ, ைவுஸ்ாக்�ம�, 
ச�ாத்ைம�, விக்நைாரியா, ரநசதனி�� ைறறும் 

நீந்ரநது பகுதி்களில் ைமழ;

ந�ாரனஸ ச்சல்ைோய�ம்   

ோடு மு�ங ச�ாடுத்துள்ள சேருக்�டி 
நிம�யிலிருநது ோட்மை மீட்பதற�ா� 
அர்சாங�மும் ஜனாதிபதியும் ஒவ்சைாரு 
நிமிைமும் அர்ப்பணிப்புைன ச்சயற-
பட்டு ைருைதா� பிரதைர் ைஹிநத ராஜ-
பக்ஷ சதரிவித்தார்.  ோட்டில் நி�வும் 
சேருக்�டியான நிம� மி� விமரவில் 
முடிவுக்குக் ச�ாண்டு ைரப்படும் என 
சதரிவித்த பிரதைர், அதற�ான அமனத்து 
ேைைடிக்ம��ளும் நைறச�ாள்ளப்பட்டு 
ைருைதா�வும் சதரிவித்தார்.  

�ட்சி அரசியல் என பார்க்�ா -
ைல் ோடு என்ற ரீதியில் சேருக்�டி 
நிம�யில் இருநது ோட்மை மீட்பதறகு 
அமனைரும் ஒனறிமணநது ச்சயற -
படுைது அைசியம் என சதரிவித்த 
பிரதைர், வீதி�ளில் நைறச�ாள்ளப் -
படும் ஆர்ப்பாட்ைங�ள ோட்டுக்குக் 
கிமைக்�வுள்ள சைா�ர் கிமைக்�ாைல் 
நபாைதறந� ைழி ைகுக்கும் எனபமத 
ஆர்ப்பாட்ைத்தில் ஈடுபடுநைார் உணர 
நைண்டும் எனறும்  ந�ட் -
டுக்ச�ாண்ைார்.

நாட்டின் நநருககடி நிலல
மிக விலரவில் முடிவுககு

ஸ்ரீ �ங�ா சபாதுஜன சபரமுனவின முக்கிய பதவி�ளில் 
எதிர்ைரும் ோட்�ளில் ைாற்றம் ஏறபடுத்தப்படும். �ட்சியின 
முக்கிய சபாறுப்பிமன ஏறகுைாறு முனனாள அமைச்சர் 
ோைல் ராஜபக்ஷவிறகு உத்திநயா�பூர்ைைா� அமழப்பு விடுத் -
துளந்ளாம் என ஸ்ரீ �ங�ா சபாதுஜன சபரமுனவின சபாதுச -
ச்சய�ா்ளர் ்சா�ர �ாரியை்சம் சதரிவித்தார்.

அைர் நைலும் குறிப்பிட்ைதாைது, ோட்டில் தறநபாது 
நதாற்றம் சபறறுள்ள அரசியல் ஸதீரைற்ற தன -
மைக்கு இனனும் ஓரிரு ோட்�ளில் தீர்வு

அடுத் சிை நாடகளில் SLPP
முக்கிய ப்விகளில் ைாற்ம் 

ரம்புக்�மண பும�யிரத நிம�-
யத்தில் நிறுத்தி மைக்�ப்பட்டிருநத 
எரிசபாருள ரயிலுைன ைறறுசைாரு 
ரயில் நைாதி விபத்துக்குள்ளாகியு 
ள்ளது.

இச்சம்பைம் நேறறு (11) 
அதி�ாம� 4.00 ைணிய்ளவில் இைம்-
சபறறுள்ளது. பும�யிரத 
நிம�யத்தில் நிறுத்தி

பிந்ரக பழுது; ெவா்ரதியின்றி பயணித்்த

ஜனாதிபதி ந�ாட்ைாபய ராஜபக்ஷவிறகும் அர்சாங�த்தில் இருநது 
சைளிநயறிய சுயாதீன குழுவினருக்கும் இமையில் இனறு (12) 
ைறச்றாரு நபசசுைார்த்மத ேமைசப்ற உள்ளதா� அறிய ைருகி்றது. 
நேறறு முனதினம் இரவு இருதரப்பினருக்கும் இமையி�ான  ்சநதிப்பு 
சுைார் இரண்டு ைணித்தியா�ங�ள நீடித்த நபாதிலும் ோட்டில் ஏறபட் -
டுள்ள சேருக்�டிக்கு மு�ஙச�ாடுத்து ்சர்ை�ட்சி இமைக்�ா� அர்சாங -
�த்மத அமைப்பது சதாைர்பில் இறுதி இணக்�ப்பாடு எட்-
ைப்பைவில்ம� என அறியமுடிகின்றது.

ஜனவாதிபதி சுயவாதீன எம்.பி்கள் குழு ெநதிபபு

இன்று மீண்டும் ெநதிக்க தீர்ைவானம்

ைாமழசந்சமன �ைதாசி சதாழிற -
்சாம�யில், A-4 �ாகித உறபத்தி ேை-
ைடிக்ம� தறநபாது ஆரம்பிக்�ப்பட்-
டுள்ளது.

அதன முதற�ட்ை A-4 �ாகிதங�ள 
உரிய தரத்துைன சைறறி�ரைா� தயா-
ரிக்�ப்பட்டுள்ளதா� நதசிய �ைதாசி 
கூட்டுத்தாபனத்தின பணிப்பா்ளர் 

ஜயம்பதி பண்ைார ஹூன�நத சதரி-
வித்துள்ளார்.

மூ�ப்சபாருட்�ம்ள சபறறுக்-
ச�ாளைதில் ைாத்திரம் சிக்�ல் உள்ள -
தா� அைர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

எவ்ைா்றாயினும், அர்சாங�த்தின 
உதவியுைன, மூ�ப்சபா-
ருட்�ம்ள சபறறு

வவாமழசநெமன ்கட்தவாசி ஆமலயில் 

அ்ரசியல் 
வடடவா்ரங்கள் 

ந�ற்று 
ச்தரிவிபபு 

புத்ாண்டின் 
பின்ைரரரய புதிய 
அமைசசரமை ப்விரயறபு

ந�ாரனஸ ச்சல்ைோய�ம்   

ோட்டில் தறநபாது நி�வும் ைமழ -
யுைன கூடிய சீரற்ற �ா�நிம� 
புத்தாண்டு ைமர சதாைரும் என 
ைளிைண்ை�வியல் திமணக்�்ளம் 
சதரிவித்துள்ளது.   

ோட்டின பல்நைறு பகுதி�ளிலும் 
100 மில்லி மீட்ைருக்கு அதி�ைான 
ைமழ சபய்ய�ாம் எனறும் அநத 
திமணக்�்ளம் சதரிவித்துள்ளது.   

ைண்்சரிவு உளளிட்ை 
அனர்த்த எச்சரிக்ம�

8 ைாைடடஙகளுக்கு 
ைண்சரிவு எசசரிக்மக   

�வாைல் எம்.பிககு முககிய சபவாறுபமப ஏற்்க அமழபபு

இமடக்காை அரசு ட்ாடர்பில் 
இணக்கபபாடு ஏறபடவில்மை

எரிடபாருமை சிக்கைைாக
பயன்படுததுைாறு ரகாரிக்மக

பாரவூர்தி - ரைா. மசக்கிள் 
விபததில் சிறுைன் பலி

நீர்மின் உறபததி   
4 வீ்த்ால் உயர்வு   

எரிடபாருள் நிரபபிய ரயிலுடன் 
ைறட்ாரு ரயில் ரைாதி விபதது 

A-4 ரக காகி் உறபததி 
நடைடிக்மககள் ஆரம்பம்! சீ்ரற்ற ்கவாலநிமல 

புதுவருடம் வம்ர ச்தவாடரும்

மிரிஹாை சம்பைம் ட்ாடர்பில் 
பாதுகாபபு சமப கூடவில்மை

-்ாதிக் ஷிஹான

மிரிஹாமனயில் இைம்சபற்ற ைனமும்றப் நபாராட்ைங�ள 
சதாைர்பா� நதசிய பாது�ாப்புச ்சமபயின கூட்ைம் ேைத்தப்பட் -
ைதா� கூறி சி� ஊை�ங�ளில் சைளியிட்டுள்ள ஆதாரைற்ற குற-
்றச்சாட்டு�ம்ள ைறுத்துள்ள பாது�ாப்புச ச்சய�ா்ளர் சஜனரல் 
�ைல் குணரத்ன, அத்தம�ய எநதசைாரு கூட்ைமும் 
ேமைசப்றவில்ம� எனறும் சதரிவித்தார்.

இந்தியாவில் இருந்து 40 000 டை. ட்ான்
அரிசி ரநறறு நாடமட ைந்்மடவு

-ந�ாரனஸ ச்சல்ைோய�ம்

இநதிய �ைன திட்ைத்தின கீழ் இ்றக்குைதி 
ச்சய்யப்பட்டுள்ள 40.000 சைறறிக் சதான 
அரிசி நேறறு ோட்மை ைநதமைநததா� ைர்த்த� 
அமைசசு சதரிவித்தது.

புத்தாண்டு, பண்டிம� �ா�ங�ளில் தட்டுப்பா-
டினறி ைக்�ளுக்கு அரிசிமய சபறறுக் 
ச�ாடுக்கும் ைம�யிந�நய நைறபடி

ைநனவா ்கநைென் 
MP ஆரூடம் கூறல் 

லிடந்ரவா நிறுவனம் அறிவிபபு

அரசியல் கடசிகளின் 
ஆ்ரமை டப் SJB முயறசி 

எரிப�ொருள் வொங்க 
வரிசையில் நின்ற

அனுமதிப�த்திரமினறி 
எரிப�ொருள் விற�ன 

மது�ொன விற�சன நிசையங்களுக்கு 

ைறட்ாருைரும் ைரணம் எடடியாந்ர்ாடமடயில் ஒருைர் மகது

எதிர்ைரும் புதுைருடதம் முன்னிடடு

0202 02
13,14 ்களில் பூட்டு 

சில ஊட்கங்களில் சபவாய்க குற்றசெவாடடு- – ்கைல் குை்ரத்ன

ெ.ச்தவா.ெ மூலம் குமறந்த விமலயில் விற்பமன

பாகிஸதானின புதிய பிரதைரா� 
முனனாள பிரதைர் ேைாஸ செரிப் -
பின ்சந�ாதரர் ெபாஸ செரிப் 
சதரிவு ச்சய்யப்பட்டுள்ளார்.   

பாகிஸதானின ோைாளுைன -
்றத்தில் ேமைசபற்ற ைாக்ச�டுப் -
பில் செபாஸ செரீப்புக்கு ஆதர-
ைா� 174 நபர் ைாக்�ளினத்தனர். 
இம்ரான �ானின பிரிஐ �ட்சியினர் 
ைாக்�ளிப்பில் பஙகுபற்றாைல் 
சைளிேைப்புச ச்சய்தனர்.  பிர-
தைரா� பதவி ைகித்த 
இம்ரான �ான, 

பாகிஸ்ானின் புதிய   
பிர்ைராக ஷபாஸ ட்ரிவு!  

ஜனொதி�தியும் அரசும் ஒவபவொரு நிமிடத்சதையும் இதைற்கொ்க பைைவிடுவதைொ்க பதைரிவிபபு
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பிரதமர் மஹிநத நாட்டு 
மக்களுககு விசேட உரர

ஜன�வாய்க முமறமய
ைறுபபது பயங்க்ரைவானது

வீதியில் நபவா்ரவாடும் ஒவசவவாரு
வி�வாடியிலும் சடவாலர் இழபபு
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ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

புதிய பிரதமர் ஒரு-
்வரின் தல�லமயில 
இலைககோ� அரெோஙகம் 
ஒன்லறை அலமப்பதன் 
மூ�ம் நோட்டில தறல்போது 
நி�வும் சநருககடி 
நில�ககு தீர்வு கோண 
முடியும் என முன்னோள் 
ஜனோதி்பதி லமத்திரி்போ� சிறிலென 
சதரிவித்துள்்ோர்.

அவ்வோறைோன இலைககோ� அரெோங-
கத்லத உரு்வோககு்வது இலைககோ� 
அரெோஙகம் அலமநதோல... 

சதோைர்்போக முன்ல்வக-
கப்பட்டுள்்  லயோெலனககு 
ஜனோதி்பதி லகோட்ைோ்பய 
ரோஜ்பக ஷ இணககம் சதரி-
வித்தோல அநத அலமசெ-
ரல்வககு நியமிககப்பை 
ல்வண்டிய அலமசெர்-
கள் சதோைர்பில கட்சித் 
தல�்வர்களுைன் ல்பசசு-
்வோர்த்லத நைத்தி தீர்மோ-

னம் ஒன்லறை லமறசகோள்் முடியும் 
என்றும் அ்வர் சதரிவித்துள்்ோர்.

அலதல்வல் புதிதோக அலமய-
வுள்் இலைககோ� அரெோஙகத்தின் 
பிரதமரோகவும் அலமசெர்க்ோகவும் 

நியமிககப ்படு்ப்வர்கள் மககளின் 
குறறைசெோட்டுகளுககு இ�ககோகோத 
்வர்க்ோக இருப்பது அ்வசியம் என 
லதசிய சுதநதிர முன்னணி சதரிவித்-
துள்்து. அநத ்வலகயில இது்வலர 
கோ�மும் பிரதமர் ்பதவிகல் 
்வகித்து ்வநத்வர்கல் மககள் ஏறறுக 
சகோள்் மோட்ைோர்கள் என்றும் அநத 
கட்சி சதரிவித்துள்்து.

அலதல்வல் புதிய இலைககோ� 
அரெோஙகம் மறறும் அலமசெரல்வ 
நியமனம் சதோைர்பில கட்சிகள் 
்பலல்வறு கருத்துககல் சதரிவித்து 
்வருகின்றைலமயும் குறிபபிைத்தககது.

(ஸ)
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2022ம் ஆண்டுக்்வான லங்வாபே ச�வாழில்நுடே விருது்ள் ்ழஙகும் விழவாவில் “மி்ச் சிறந� சேவாது   
ATM  செயல்ேடுத்துனர்” எனற விரும� ச்வாைர்்ஷல் ்ஙகி ச்னறுள்்ளது. ச்வாைர்்ஷல் ்ஙகித் �மல்ர் 
பே்ரவாசிரியர் A.K.W  ஜய்ர்�ன (ைத்தியில்) பி்ர�வான செயறேவாடடு அதி்வாரி ெனத் ைனதுங் (்லமிருநது 
இ்ரண்்வா்து) சிறந� ATM  பெம் ்ழஙகுனருக்்வான �ங் விரும� சேறறுக் ச்வாள்கினறனர்.  

எயவார்ச்ல் லங்வா �னது ஊழியர்்ளின திறன்ம்ள பைம்ேடுத்தும் ப�வாக்கில் �னது மு�லீடடின ச்றறிமய 
எடுத்துக்்வாடடும் ் ம்யில், இம்முமற SLIM NASCO விருது ் ழஙகும் நி்ழ்வில் பி்ரவாநதிய மு்வாமையவா்ளர் 
பிரிவில் �ங் விரும� ச்னறுள்்ளது. எயவார்ச்ல்லின பி்ரதி பி்ரவாநதிய விறேமன மு்வாமையவா்ளர் நு்ன 
சேர்னவாண்ப்வா, 2020 NASCO விருது ்ழஙகும் நி்ழ்வில் �டு்ர் குழுவு்ன இ்ம்சேறற ப�ர்்வாணலுக்-
்வா்வும், அ்்ரது முழுமையவான அர்பேணிபபு, செயல்திறன ைறறும் மூபலவாேவாய ேங்ளிபபு்ள் குறித்� 
அ்்ரது ச்றறி்்ரைவான ேம்பேவாறறல் திறனுக்்வா் �ங் விரும�ப சேறறுள்்ளவார்.

ப�சிய ஏறறுைதியவா்ளர் ெம்பை்ளனத்து்னவான(NCE)ேங்வாண்மைமய செலவான ்ஙகி பிஎல்சி மீ்ளமைத்துள்்ளது. புரிநதுணர்வு உ்னேடிக்ம் ம்ச்ெவாத்திடும் நி்ழ்-
வில் இ்மிருநது- செலவான்ஙகி – கிம்ள ்்ன உ�வி சேவாது மு்வாமையவா்ளர் ்ரணில் திெவா�வாயக்், ெர்்ப�ெ செயறேவாடு்ளுக்்வான உ�வி சேவாது மு்வாமையவா்ளர் 
திலன விபஜகுண்ர்�ன, பி்ர�ை செயறேவாடடு அதி்வாரி ்ரபைஷ் ஜயபெ்்ர, பி்ர�ை நிமறப்றறு அதி்வாரியும் ேணிபேவா்ளருைவான ்பில ஆரிய்ரடன, NCE பி்ர�ை நிமற-
ப்றறு அதி்வாரி ஷிஹவாம் ைரிக்்வார், செயறேவாடு்ளுக்்வான ேணிபேவா்ளர் பைன்வா ்னனியவா்ரச்சி, நிர்்வா் ஒழுஙகிமணபேவா்ளர் ்ஷபலவாம் சேப்ர்ரவா ைறறும் செலவான 
்ஙகியின ெநம�பேடுத்�ல் ைறறும் விறேமன்ள் உ�வி சேவாது மு்வாமையவா்ளர் ்வாமி் டிசில்்வா ஆகிபயவாம்ர ்வாணலவாம்.  

2022 முதல கோ�ோண்டில அமோனோ ்வஙகி -
யின் சமோத்த ்வோடிகலகயோ்ர் ல்வபபுப 
ச்பறுமதி ரூ. 100 பிலலியன் எனும் லமல -
கலல� கைநதுள்்து. 

இதனூைோக, குறுகிய கோ�ப்பகுதியில 
இநத இ�கலக கைநத முத�ோ்வது அஙகீ -
கோரம் ச்பறறை ்வணிக ்வஙகி எனும் ச்பரு -
லமலயயும் தனதோககியுள்்து. 

்வஙகியின் ்பரநத மறறும் ்வ்ர்நது 
்வரும் மககளுககு நட்்போன ்வஙகி 
முலறைலம அலனத்து இ�ஙலகயர்களும் 
ஏறறுக சகோண்டுள்்லமயின் கோரணமோக 
இநத துரித ்வ்ர்சசிலய ்வஙகியினோல 
்பதிவு செயய முடிநதிருநதது. 2022 முதல 
கோ�ோண்டு நிலறைவில, ்வஙகியின் சமோத்த 
்வோடிகலகயோ்ர் ல்வபபுப ச்பறுமதி ரூ. 
105.7 பிலலியனோக ்பதி்வோகியிருநதது. 
இது 2021 ஆம் ஆண்டின் நிலறைவின் 

ல்போது ்பதி்வோகியிருநத ரூ. 96.2 பிலலி -
யனுைன் ஒபபிடுலகயில 10 ெதவீத அதி -
கரிப்போகும்.   

 அத்துைன், த ஏசியன் ்போஙகர் ெஞ்சிலக -
யினோல, உ�கின் உறுதியோன 50 இஸ்�ோ -
மிய ்வஙகிகளில ஒன்றைோகவும் தரப்படுத் -
தப்பட்டிருநதது.

இநத ெோதலனசதோைர்பில அமோனோ 
்வஙகியின் பிரதம நிலறைல்வறறு அதிகோரி 
சமோஹமட் அஸ்மீர் கருத்துத் சதரிவிக -
லகயில, “மிகவும் குறுகிய கோ�ப்பகு -
தியில எம்மோல இநத ெோதலனலயப 
்பதிவு செயய முடிநதுள்்லதயிட்டு நோம் 
ச்பருலம சகோள்கின்லறைோம். 

இதனூைோக எமது மககளுககு நட்்போன 
்வஙகி மோதிரிலயயும், இ�ோ்பப ்பகிர்வு 
அடிப்பலையில ்வஙகியினோல ்வழஙகப்ப -
டும் க்வர்சசிகரமோன ்வருமதிகள் ல்போன்றை -

்வறலறை மககள் ஏறறுக சகோண்டுள்்லம 
உறுதியோகியுள்்து.  என்றைோர்.

்வஙகியின் ல்வபபுகள் மறறும் டிஜிட்ைல 
புத்தோககப பிரிவின் உதவி உ்ப தல�்வர் 
அர்ஷோத் ஜமோலதீன் கருத்துத் சதரிவிக -
லகயில, “கைநத கோ�ஙகளில, அமோனோ 
்வஙகியினோல ்பலல்வறு க்வர்சசிகரமோன 
ல்வபபுத் தீர்வுகள் அறிமுகம் செயயப்பட் -
டுள்்ன. 

இதில விருது ச்வன்றை ‘Savings Plan’ 
மறறும் ‘Flexi Term Investment’ ல்போன்றை 
கணககுகளும் அைஙகுகின்றைன.  

அமானா வங்கியின் மமாத்த வவப்புகள்
ரூ.100 பில்லியவன கடந்தது

DIMO நிறு்வனம், உள்நோட்டு சுகோதோரத் 
துலறைலய நவீன சதோழிலநுட்்பத்துைன் 
்வலுப்படுத்தும் முயறசிககு அலமய, அதன் 
நீண்ைகோ� ்பஙகோளியோன உ�க்ோவிய 
மருத்து்வ சதோழிலநுட்்ப நிறு்வனமோன, 
Siemens Healthineers உைன் இலணநது 
நோட்டின் Magnetic Resonance Imaging (MRI 
scanners) பிரிவில மிக உயர்நத ெநலத இருப -

ல்பப ச்பறறுள்்து.  தனியோர் 
மறறும் அரெ துலறைகல் உள் -
்ைககிய MRI பிரிவில, சுமோர் 
41% ெநலதப ்பஙலக DIMO 
ச்பறறுள்்து. நோடு முழு்வ -
தும் DIMO வினோல நிறு்வப -
்பட்ை அலனத்து Siemens 
Healthineers MRI ஸ்லகனர் -

க்ோலும், ்வருைோநதம் 
56,160 ஸ்லகன்கள் லமற -
ச க ோ ள் ் ப ்ப டு கின் றை ன . 
DIMO ்வழஙகும் Siemens 
Healthineers MRI ஸ்லக -
னர்கள், சிறைநத புலகப்ப -
ைத் தரம், செயறறிறைன், 
ல்வகமோன செயற்போடு, 

லநோயோளிககு உகநத ்வெதி ஆகிய்வறலறை 
்வழஙகு்வதில புகழ் ச்பறறைல்வயோக வி்ங -
குகின்றைன.  

சகோழும்பு லதசிய ல்வத்தியெோல� 
(NHSL), ல�டி ரிட்்ஜல்வ சிறு்வர் ல்வத்தி -
யெோல�, ஸ்ரீ ஜய்வர்தனபுர ச்போது ல்வத் -
தியெோல�, யோழ்ப்போணம் ல்போதனோ 
ல்வத்தியெோல�, சநவில ச்பனோண்லைோ 

ல்போதனோ ல்வத்தியெோல�, நோரலஹன் -
பிட்டி இரோணு்வ ல்வத்தியெோல� மறறும் 
Durdans Hospital, Lanka Hospitals PLC, 
Nawaloka Hospitals PLC, Northern Central 
(Pvt) Hospital உள்ளிட்ை ்பலல்வறு தனியோர் 
துலறை ல்வத்தியெோல�கள் ல்போன்றை்வறறி -
லும் DIMO ்வழஙகும் Siemens Healthineers 
MRI ஸ்லகனர்கள் நிறு்வப்பட்டுள்்ன.  

MRI களததில் அதிக சநவ்த இருப்புடன் சுகா்தாரத துவைவய பலப்படுததும் DIMO  

நிமறப்றறு ஜனவாதிேதி முமறமய ஒழிக்கும்

நிலறைல்வறறு அதி -
கோரம் சகோண்ை ஜனோ -
தி்பதி முலறைலமலய 
நீககு்வதறகோன பிலர -
ரலணலய விலரவில 
்போரோளுமன்றைத்தில 
ெமர்பபிகக ஐககிய 
மககள் ெகதி தீர்மோ -
னித்துள்்து. ஐககிய 
மககள் ெகதி ெட் -
ைத்தரணிகள் குழுவினோல 
பிலரரலண தயோரிககப்பட்டு 
்வரு்வதோக  கட்சி  ச்போதுச 
செய�ோ்ர் ரஞ்சித் மத்தும -
்பண்ைோர சதரிவித்துள்்ோர்.

எதிர்ககட்சித் தல�்வர் 
ெஜித் பிலரமதோெவின்  ஆல�ோ -
ெலனயின் ல்பரில தறல்போ -
லதய நிலறைல்வறறு அதிகோ -
ரம் சகோண்ை ஜனோதி்பதி 
முலறைலம நீககப்பட்டு ்போரோ -

ளுமன்றை அதிகோரங -
கல்க சகோண்ை 
பிரதமர் முலறைலம 
முன் ச ம ோ ழி ய ப ்ப -
டும். 

ல ம ற ்ப டி 
பிலரரலண அடுத்த 
்போரோளுமன்றை அமர் -
வுககு முன்னர் ்போரோ -
ளுமன்றை செய�ோ்ர் 

நோயகத்திைம் லகயளிககப்ப -
டும் என  அ்வர்  சதரிவித்தோர்.

நோட்டின் ச்போரு்ோதோர 
சநருககடி நில� சதோைர்பில 
கைநத ்வோரம் நலைச்பறறை 
வி்வோதத்தில எதிர்ககட்சித் 
தல�்வர், இநத லயோெலனலய 
முன்ல்வத்தோர். இதலன நிலறை -
ல்வறறை ெக�தரபபும் ஒத்து -
லழகக ல்வண்டும் என அ்வர் 
லகோரியிருநதோர். (்போ)
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06 06
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புது வருடத்தை முன்னிட்டு   
விசேட பஸ், ரயில்கள்

புத்தோண்டு விடுமுலறைலய முன்னிட்டு ஏபரல 
19 ஆம் திகதி ்வலர விலெை ்பஸ் மறறும் ரயில 
லெல்வ ஆரம்பிககப்பட்டுள்்தோக இ�ஙலக 
ல்போககு்வரத்து ெல்ப மறறும் ரயிலல்வ திலணக-
க்ம் என்்பன சதரிவித்துள்்ன.   

லதசிய ல்போககு்வரத்து ஆலணககுழுவின் கீழ் 
்பதிவு செயயப்பட்டு நீண்ை தூர லெல்வகளுக -
கோக ஒதுககப்பட்ை ்பயணிகள் மறறும் தனியோர் 
்பஸ்களுககு இ�ஙலக ல்போககு்வரத்து ெல்பககு 
செோநதமோன 04 டிபல்போககளில இருநதும் எரி-
ச்போருள் விநிலயோகிககப்படு்வதோக இ.ல்போ.ெ 
பிரதிப ச்போது முகோலமயோ்ர் து்வோன ்பண்டுக 
ஸ்்வர்ணஹன்ெ சதரிவித்துள்்ோர்.  

இலதல்வல், லதசிய ல்போககு்வரத்து 
ஆலணககுழு மறறும் இ�ஙலக ல்போககு்வ -
ரத்து ெல்ப ஊைோக சதறகு அதில்வக சநடுஞ் -
ெோல�யில மகும்புரவிலிருநது கிரோமிய 
்பகுதிகளுககு விலெை ்பயணஙகள் அமுல்படுத் -
தப்பட்டுள்்தோக மகும்புர ்பலலநோககு ல்போக -
கு்வரத்து நில�யத்தின் திட்ை முகோலமயோ்ர் 
நோக� திஸோநோயகக 24 மணித்தியோ�ஙகளும் 
இயஙகி ்வரு்வதோக சதரிவித்தோர்.  

இலதல்வல், சகோழும்பு 

19 ஆம் தி்தி ்ம்ர முனசனடுபபு  

எதிர்்ரும் புது்ரு்த்ம� முனனிடடு

நோட்டிலுள்் அலனத்து மது்போன 
விற்பலன நில�யஙகளும் ஏபரல 13 
மறறும் 14 ஆம் திகதிகளில மூைப்ப-
ைவுள்்ன.

தமிழ், சிஙக் புது்வருைத்லத கருத்-
திறசகோண்டு இநதத் தீர்மோனம் எடுக-
கப்பட்டுள்்தோக க�ோல திலணக-

க்த்தின் ல்பசெோ்ரும் க�ோல 
ஆலணயோ்ருமோன கபி� குமோர-
சிஙக சதரிவித்தோர். இலதல்வல், 
ல்போயோ விடுமுலறைலய முன்னிட்டு 
ஏபரல 16ஆம் திகதி ெனிககிழலம 
அலனத்து மது்போன விற்பலன நில�-
யஙகளும் மூைப்பைவுள்்ன.

எரிபபொருள் வொங்க வரி்ேயில 
நின்்ற மறப்றொருவரும் மரணம்
எரிச்போருள் ்வோஙகு்வதறகோக 

்வரிலெயில கோத்திருநத மறசறைோரு-
்வர் உயிரிழநதுள்்ோர். இசெம்்ப்வம் 
கோலியில இைம்ச்பறறுள்்து.

கோலி ்பது்வத்லத ்பகுதிலயச 
லெர்நத 38 ்வயதோன ஒரு்வலர 

இவ்வோறு உயிரிழநதுள்்ோர் எனத் 
சதரிவிககப்பட்டுள்்து.

இ்வர் எரிச்போருள் ச்பறு்வதற -
கோக லநறறு முன்தினமிரவு முழு்வ-
தும் தனது ்வோகனத்தில கோத்திருநத 
நில�யில உயிரிழநதுள்்ோர்.

அனுமதிப்பத்திரமின்றி 
எரிப்பொருள் விற்பனை 

எட்டியோநலதோட்லை பிரலதெத்தில 
அனுமதிப்பத்திரமின்றி எரிச்போருள் 
விற்பலன செயத குறறைசெோட்டில 
ஒரு்வர் லகது செயயப்பட்டுள்்ோர்.

எட்டியோநலதோட்லை ச்போலிஸ் 

பிரிவுககுட்்பட்ை கபுலுமுல� பிரலத-
ெத்தில (10) ச்போலிஸோரோல ெநலதக 
ந்பர் லகது செயயப்பட்டுள்்தோக-
வும் ெநலதக ந்பர் அலத ்பகு-
திலயசலெர்நத 68்வயது

நினைவேறறு ஜைொதி்பதி முனை  
்பறறி வ்பசி கொலஙகடத்தும் சஜித்

நோட்டில ஏற்பட்டுள்் 
ச ந ரு க க டி யி லி ருந து 
நோட்லை மீட்க ல்வண்டுமோ -
யின் ஆட்சி ச்போறுபல்ப 
ஏறக தோன் தயோரோக இருப்ப-
தோகவும், அவ்வோறு ஆட்சி 
ச்போறுபல்ப ஏறக ல்வண் -
டுசமனில நிலறைல்வறறு 
அதிகோரம் சகோண்ை 
ஜனோதி்பதி முலறை முழுலமயோக 
நீககப்பை ல்வண்டுசமனவும் எதிர் 

கட்சி தல�்வர் ெஜித் பிலர-
மதோெ செோலலியிருப்ப து 
ல்வல�கக ள்ளிககு பிள் -
ல்செோட்டு ல்போன்றை தோ-
கும் என  ஐககிய  கோஙகிரஸ் 
க ட்சித்த ல�்வ ர் மு்போறை க 
அபதுல ம ஜீத் சதரிவித்துள்-
்ோர்.  

அ்வ ர் லமலும் சதரிவித் -
துள்் தோ்வ து, ெ ஜித் பிலரம தோெ வும் 
அலமசெ ரோக  இருநத  அர ெோஙக லம 

க ை நத  அர ெோக  இருநத து.   
ஆர ம்்ப த்தில லமத்திரி த ல�லம -

யி�ோன  க ட்சியும் இலணநத  லதசிய  
அர ெோஙக ம் இருநத  ல்போது ்போரோளு-
ம ன்றை த்தில மூன்றில இர ண்டு அதி-
கோர ம் இருநத து. இநத  அதிகோர த்லத 
்ப ய ன் ்ப டுத்தி 19்வ து ெ ட்ை த்லத 
சகோண்டு்வ நத ்வ ர்க ் ோல, உள்ளூ-
ரோட்சி லதர்த லில லதோலவியுறறை  
ச்பண்க ல்யும் ்வ லுகக ட் -
ைோய மோக  ெ ல்பககு அனுப்ப  

அத்தியொேசிய வசனேகளுக்கு: 
துரிதமொக எரிப்பொருடகள்      

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

   
அத்தியோ்வசிய லெல்வகளுககு 

துரிதமோக எரிச்போருல் ச்பற-
றுகசகோடுககும் ்வலகயில புதிய 
ல்வல�த்திட்ைம் ஒன்லறை ஆரம்பிக-
கப ல்போ்வதோக உள்நோட்ைலு்வலகள் 
அலமசசு சதரிவித்துள்்து.   

அதறகோக விலெை விண்ணப்பங-
கள் தறல்போது தயோரிககப்பட்டு 
்வரு்வதோகவும் அது சதோைர்பில 

லமலும் ஆரோயநது அத்தியோ்வசிய 
லெல்வகல் ்வழஙகும் ந்பர்களுககு 
அதலனப ச்பறறுக சகோடுப்பதறகு 
நை்வடிகலக எடுககப்படும் என 
இரோஜஙக அலமசசின் உயரதிகோரி 
ஒரு்வர் சதரிவித்துள்்ோர்.   

அதறகிணஙக அத்தியோ்வசிய 
லெல்வகல் ்வழஙகுல்வோர் நீண்ை 
கியூ ்வரிலெயில நிறகோமல துரிதமோக 
எரிச்போருல் ச்பறறுகசகோள்் 
முடியும் என்றும் அ்வர் சதரிவித்-

துள்்ோர். அலதல்வல் எரிச்போருள் 
நிரபபு நில�யஙகளில எரிச்போருள் 
்பகிர்நதளிககும் நை்வடிக-
லககல் கண்கோணிப்பதில 

 ஐக்கிய  காங்கிரஸ் க ட்சித்த லைவ ர் முபாற க் குறறச்ாட்டு  விச்ட சவலைத திட்டம் ஆரம்பம்   

மதுபொன நி்ையங்களுக்கு 
13,14ஆம் தி்கதி்களில பூட்டு

எட்டியாநச்தாட்லடயில் ஒருவர் லகது

இ்டக்்கொை அரேொங்கம் அ்மநதைொல 
பெருக்்கடி்களுக்கு தீரவொ்க அ்மயும்

முன்ாள் ஜ்ாதிபதி லைததிரிபாை சிறிச்் த்தரிவிப்பு

ஐ.ம.ே வின் பிசரர்ண அடுததை 
அமரவுக்கு முன்னர ேமரப்பிப்பு
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2022 ஏபரல் 12 செவ்வாய்க்கிழனை

                            திதி: --ஏகவாதசி  

ரவாகுகவாலம :  ைவானல :  03.00  -  04.30்னர
சு்பநேரம : கவானல : 07.30  - 09.00்னர

பில் ்ருடம - ்பங்குனி  29

இன்னறைய சு்பதினமசதவாழுனக 
நேரம

நயவாகம: சிததநயவாகம

3

 சிந்தனை

 சிந்தனை

ukohd;   

ukohd;   ைனிதன் இயல்்பவாகந  ் த்று இனழக்கக்கூடி-
ய்னவாகவும குறறைங்கள் புரியக்கூடிய்னவாகவும 
இருக்கின்றைவான். அன  ்்பவா்ங்கனள ைவாததிரைல்-
லவாைல் ஈருலக ் வாழ்விலும ேஷடதனத நதடிததரக் 
கூடியன்வாக அனையக்கூடியன. 

அதனவால் இனறைவிசு்வாசிகள் த்றைவானதும 
்பவா்ைவானதுைவான கவாரியங்களில் ஈடு்படு்னதத 
தவிர்ந்து சகவாள்்தறகு அல்லவாஹதஆலவா 
்குததளிததுள்ள ஏற்பவாடுகளில் ரைழவான் ைவாத 
நேவான்பும ஒன்றைவாகும. அதன் கவாரணததினவால் 
அல்லவாஹவின் கடடனளக்கும ேபி (ஸல்) அ்ர்-
களின் ்ழிகவாடடல்களுக்கும ஏற்ப நேவான்ன்ப 
அனைததுக்சகவாள்ள ந்ண்டும. அபந்பவாது ைனி-
தனனப புடமந்பவாடடு ்பக்கு்ப்படுதது்தறகவான 
சிறைந்த ்பயிறசிக் களைவாக நேவான்பு அனைந்திடும. 

அநதநேரம, ைனிதன் தன் ்பவா்ங்களுக்கும 
த்றுகளுக்கும ்பவா்ைன்னிபபு ச்பறறுக்சகவாள்-
்தறகவான சிறைந்த கவாலப்பகுதியவாகவும ரைழவான் 
நேவான்பு கவாலம விளங்குகிறைது. இமைவாதததில் 
நேவான்பு நேவாறறு இனறை ்ணக்கங்களில் ஈடு்படு-
்தும னலலததுல் கதர் இரவில் நின்று ்ணங்-
கு்தும ்பவா்ங்கள் ைன்னிக்கப்படு்தறகவான 
சிறைந்த ஏற்பவாடவாக அனைக்கப்படடுள்ளன. 

இது சதவாடர்பில் ேபி (ஸல்) அ்ர்கள் ஒரு 
தடன ,் 'யவார் ேமபிக்னகயுடனும, ேன்னைனய 
எதிர்்பவார்ததும ரைழவானில் நேவான்பு நேவாற-
கின்றைவாநரவா அ்ரது முன்னனய ்பவா்ங்கள் 
ைன்னிக்கப்படுகின்றைன' (ஆதவாரம: புகவாரி) 
என்றைவார்கள். ைறசறைவாரு ெந்தர்ப்பததில், 'யவார் 
ேமபிக்னகயுடனும, ேன்னைனய எதிர்்பவார்ததும 
ரைழவானில் நின்று ்ணங்குகிறைவாநரவா அ்ரது 
முன்னனய ்பவா்ங்கள் ைன்னிக்கப்படுகின்றைன' 
(ஆதவாரம: புகவாரி, முஸ்லிம) என்றுள்ளவார்கள். 

பிறிசதவாரு ெையததில், 'யவார் ேமபிக்னகயுட-
னும ேன்னைனய எதிர்்பவார்ததும னலலததுல் 
கதர் இரவில் நின்று ்ணங்குகிறைவாநரவா அ்ரது 
முன்னனய ்பவா்ங்கள் ைன்னிக்கப்படுகின்றைன' 
(ஆதவாரம: புகவாரி, முஸ்லிம) என்றும குறிபபிடடுள்-
ளவார்கள். 

இந்த ேபிசைவாழிகளின் ்படி, ைனிதன் தன் 
த்றுகள், பினழகளின் வினள்வான ்பவா்ங்க-
ளுக்கு அல்லவாஹதஆலவாவிடம ்பவா்ைன்னிபபு 
ச்பறறுக்சகவாள்்தறகவான மிகச் சிறைந்த கவாலப்ப-
குதியவாக ரைழவான் நேவான்பு கவாலம விளங்கு்து 
சதளி்வாகிறைது.  

ஆகந  ்அல்லவாஹவிடம ்பவா்ைன்னிபபு ச்பற-
றுக்சகவாள்்தறகு ஏற்ப இந்நேவான்பு கவாலப்பகு-
தினய அனைததுக்சகவாள்்தில் அதிக க்னம 
செலுததுந்வாம. அது ஈருலக ்வாழ்வின் விநைவாெ-
னததிறகு இன்றியனையவாததவாகும. 

பாவமன்னிப்பு பபற்றிடுவவாம்

ைர்லின் ைரிக்கவார்  ...

12 முதல் 14 ்னர

சுபஹ்  - 04.48
லுஹர்  - 12.13
அஸர்  - 03.17
மஃரிப்  - 06.19
இஷா  - 07.30

ஜ னவாதி்ப தி நகவாடடவா்ப ய  ரவாஜ ்ப க் ஷன் ஆத ரிக்கும ஆர்ப்பவாடட ம நேறறு சிலவா்ப ம ே க ர ததில் முன்சனடுக்க ப்ப டட து. இத ன் ந்பவாது ஐக்கிய  கவாங்கிர ஸ் க டசி ஆத ர ் வாள ர்க ள் க டசியின் த னல் ர் மு்பவாறை க் சைௌல வியின் ந்ண்டு-
நகவானள ஏறறு க டசியின் சகவாள்னக ்ப ர பபு செய லவாள ர் எம எஸ் எம ெ ப்வான் த னலனையில் க ல ந்து சகவாண்ட ன ர்.  

மங்கள்கரமான சுப-
கிருது தமிழ் புதுவரு-
டம் சித்திரர மாதம் 
1ஆம் தி்கதி வியாழக்-
கிழரம (14.04.2022) 
சிம்ம ராசி, ரிஷப 
லக்னத்தில் பிறக்கி-
றது. மமஷ ராசியில் 
ப்கவான் சூரிய 
ப்கவான் உச்சம்-
பபற்று ்சஞ்சரிக்கும் 
மபாது மங்கள்கரமான சுபகிருது வருடம் பிறக்-
கிறது.   

்கடநத ்காலங்களில் இருநது எமது மக்்கள் 
பலவிதமான ்கஷடங்கரள, துயரத்ரத அனுப-
வித்து வருகின்றனர். அதிலும் குறிபபா்க ்கடநத 
வருடம் ்கண்ணுக்கு புலபபடாத கிருமித் தாக்-
்கத்திரன எதிர்ப்காண்டு இழபபு்களுக்கு மத்-
தியிலும் மபாராடி ்சற்மற இயல்பு நிரலக்குத் 
திரும்பும் ்சமயம், நாடும் மக்்களும் பபரும் 
பபாருளாதார சிக்்கரல எதிர்ப்காண்டுள்ளது.   

 இவவாறு பல்மவறு ம்காணங்களில் தாக்்கங-
்கரள எதிர்மநாக்கியுள்ள இசசூழலில் 
இருநது விடுபட்டு மக்்களின் 

மலாரன்ஸ் ப்சல்வநாய்கம்  

நாட்டில் நிலவும் மருநது தட்டுபபாட்ரட 
நிவர்த்தி ப்சயவதற்்கா்க சு்காதார அரமசசு 
நாட்டிலுள்ள ப்சல்வநதர்்களின் ஒத்து-
ரழபரப பபற்றுக்ப்காள்ள எதிர்பார்த்துள் -
ளதா்க அரமசசின் உயர் அதி்காரிபயாருவர் 
பதரிவித்துள்ளார்.  

நாட்டின் பபரும்பாலான ரவத்திய்சாரல-
்களில் மருநது தட்டுபபாடு நிலவுவதா்க பதரி -
வித்துள்ள அவர், மருநது தட்டுபபாட்ரட 
நிவர்த்தி ப்சயது ப்காள்வதற்்கா்க ப்சல்வநதர் -
்களின் ஒத்துரழபரப பபற்றுக்ப்காள்ள எதிர் -
பார்பபதா்கவும் அவர் பதரிவித்துள்ளார்.  

தற்மபாது நாட்டின் பல்மவறு ரவத்திய-
்சாரல்களிலும் சில மருநது்களுக்்கான ்கடும் 
தட்டுபபாடு நிலவுவதா்கவும் ர்கயிருபபில் 
உள்ள மருநது்கள் ஒரு மாதத்திற்ம்கா அல்லது 
இரண்டு மாதத்திற்ம்கா மபாதுமானதா்கமவ 
்காணபபடுவதா்கவும் அவர் பதரிவித்துள் -
ளார்.  

இநத நிரலரமரய சீர் ப்சயது ப்காள்வ-
தற்்கா்க ப்சல்வநதர்்களிடமிருநது சு்காதார 
அரமசசு நிதி நன்ப்காரட்கரள எதிர்பார்பப-
தா்கவும் அவர் மமலும் பதரிவித்துள்ளார்.(ஸ)  

பிரார்த்தனை செய்ய
இந்துக் குருமார 
அனமப்பு அனைப்பு   

செல்வந்்தர்களிடமிருந்து 
உ்தவி்கனை செற தீரமாைம் 

ைருந்து தடடுப்பவாடு;  
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ஆர்ப்பாட்டங்களபால் நபாடடுக்கு
ப்ரும் ப்பாருளபாதபார நஷ்டம்!
நாடடில் நிலவி வரும் ப்பாருளபாதபார பநருக்்க-

டிக்கு தீரவு ப்ற்றுக் ப்கபாள்ளும் வக்கயில் 
ஆர்ப்பாட்டங்களும் ஊரவலங்களும் முனபனெடுக்-
்க்ப்டடு வருகின்றனெ. இகவ நபாடடின ்ல பிரதத-
சங்களிலும் ந்கரங்ககள கைய்ப்டுத்தி இ்டம்ப -்
றுகின்றனெ. இநத ஆர்ப்பாட்டங்களின விகளவபா்க 
நபாடடின ப்பாருளபாதபாரத் துக்றயில் ்லவித தபாக்-
்கங்களும் ்பாதி்பபு்களும் ஏற்்டடுள்ளனெ. 

குறி்ப்பா்க இநநபாடடின உல்லபாச்ப ்யணத் 
பதபாழில் துக்றயில் இவவபார்ப்பாட்டங்கள் அதி்க 
தபாக்்கத்கத பசலுத்தியுள்ளதபா்க இலஙக்க 
சுற்றுலபா அபிவிருத்தி அதி்கபார சக் பதரிவித்தி-
ரு்ப்து இஙகு ்கவனெத்தில் ப்கபாள்ள்ப்்ட தவண்டிய 
வி்டயைபாகும்.  

உலகிற்த்க ப்ரும் சவபாலபா்க விளஙகிய ப்கபாவிட 
19 பதபாற்று 2020 ஆம் ஆண்டு ைபாரச் ைபாதத்-
தின நடு்ப்குதி முதல் இநநபாடடில் ்திவபா்கத் 
பதபா்டஙகியகதத் பதபா்டரநது, இநநபாடடின உல்லபா-
ச்ப ்யணக் க்கத்பதபாழில் துக்ற நபாளுக்கு நபாள் 
வீழ்ச்சியக்டநதது. இதன விகளவபா்க்ப ப்ரிதும் 
வீழ்ச்சியக்டநதிருநத இக்க்கத்பதபாழில் துக்ற, 
்க்டநத 2021 ஆம் ஆண்டு ஒக்த்டபா்ர ைபாதம் 
முதல் ்கட்டம் ்கட்டைபா்க மீடசி ப்்ற ஆரம்பித்துள்-
ளது.  

  அநத வக்கயில் ்க்டநத இரு வரு்டங்களின 
பினனெர இவவரு்டத்தின முதல் மூனறு ைபாதங்களி-
லும் 2 இலடசத்து 80 ஆயிரத்து 26 உல்லபாச்ப 
்யணி்கள் முதற் த்டகவயபா்க நபாடடுக்கு வருக்க 
தநதுள்ளனெர. அவர்களில் ஒரு இலடசத்து 6500 
த்ர ைபாரச் ைபாதம் வருக்க தநதவர்களபாவர. 

 இநத அடி்ப்க்டயில் இவவரு்டம் இநநபாட-
டுக்கு 23 இலடசம் உல்லபாச்ப ்யணி்கள் வருக்க 
தருவர எனெ ைதி்பபி்ட்ப்டடு இருக்கின்றது. இந -
நபாடடுக்கு வருக்க தரும் ஒரு உல்லபாச்ப ்யணி 
நபாபளபானறுக்கு சுைபார 175 அபைரிக்்க ப்டபாலர-
்ககள பசலவி்டவதபா்கக் ்கணி்பபி்ட்ப்டடிருக்கி்றது. 
இதன்டி உல்லபாச்ப ்யணக் க்கத்பதபாழில் துக்ற 
மூலம் இநநபாடடுக்கு இவவரு்டம் 2.3 பில்லியன 
அபைரிக்்க ப்டபாலர்கள் வருைபானெைபா்கக் கிக்டக்்க்ப 
ப்றுபைனெ எதிர்பாரக்்க்ப்டடுள்ளது. 

 ஆனெபால் நபாடடில் தற்த்பாது நிலவும் ப்பாருளபா-
தபார பநருக்்கடிக்குத் தீரவு ப்ற்றுக் ப்கபாள்ளும் 
வக்கயில் முனபனெடுக்்க்ப்டும் ஆர்ப்பாட்டங்கள் 
ைற்றும் ஊரவலங்களின விகளவபா்க ்க்டநத 10 
நபாட்களில் உல்லபாச்ப ்யணி்களின வருக்கயில் 
வீழ்ச்சி ஏற்்டடுள்ளதபா்க இலஙக்க சுற்றுலபா அபி -
விருத்தி அதி்கபார சக்யின ்ணி்ப்பாளர நபாய்கம் 
தம்மிக்்கபா விதேசிங்க சுடடிக்்கபாடடியுள்ளபார. 

 ்க்டநத ேனெவரியின பினனெர இலஙக்கக்கு 
வருக்க தரும் உல்லபாச்ப ்யணி்களின எண்-
ணிக்க்க நபாபளபானறுக்கு 3800 ஆ்கக் ்கபாண்ப-
்ட்ட த்பாதிலும், ்க்டநத சில தினெங்களபா்க அது 
2800 வகர வீழச்சி அக்டநதிருக்கின்றது. 

இதன விகளவபா்க நபாபளபானறுக்கு ரூ. 542.5 
இலடசம் ரூ்பா வீதம் ்க்டநத 10 நபாட்களில் 542.5 
மில்லியன ரூ்பா இழ்பபுக்கு நபாடு மு்கம் ப்கபாடுத்-
துள்ளதபா்கக் குறி்பபிடடுள்ள ்ணி்ப்பாளர நபாய்கம் 
தம்மிக்்கபா விதேசிங்க, இநதியபா உள்ளிட்ட ்ல 
நபாடு்களில் இருநது இலஙக்கக்கு உல்லபாச்ப 
்யணம் தைற்ப்கபாள்ள ஏற்்கனெதவ திட்டமிடடி-
ருநத ப்ருநபதபாக்கயபானெ உல்லபாச்ப ்யணி்கள் 
தற்த்பாது இ்டம்ப்ற்று வரும் ஆர்ப்பாட்டங்களபால் 
இநநபாடடுக்்கபானெ தங்கள் ்யணத்கத இக்டநிறுத்-
தியுள்ளனெர' எனறும் குறி்பபிடடுள்ளபார. 

 இதன்டி, நபாடடில் நிலவும் ப்பாருளபாதபார 
பநருக்்கடிக்குத் தீரவு த்கபாரி முனபனெடுக்்க்ப்டும் 
ஆர்ப்பாட்டங்கள் இநபநருக்்கடிகய தைலும் தீவி-
ர்ப்டுத்தி ்பாதி்பக் ஏற்்டுத்தலபாபைனெத் பதரி-
கி்றது. ்க்டநத 10 நபாட்களபா்க இ்டம்ப்ற்றுள்ள 
ஆர்ப்பாட்டங்களபால் உல்லபாச்ப ்யணத்பதபாழில் 
துக்றக்கு ைபாத்திரம் 542.5 மில்லியன ரூ்பா 
நஷ்டம் ஏற்்டடு இருக்கின்றது என்றபால் ஏகனெய 
துக்ற்களிலும் நஷ்டங்கள் ஏற்்்டபாைல் இல்கல. 
ப்பாருளதபார பநருக்்கடிக்கு உள்ளபாகியுள்ள நபாட-
டுக்கு  542.5 மில்லியன ரூ்பா என்து ப்ரிய-
பதபாரு பதபாக்கயபாகும்.  

அதததநரம் ப்பாருளபாதபார பநருக்்கடிக்கு தீரவு 
த்கபாரி முனபனெடுக்்க்ப்டும் ஆர்ப்பாட்டங்களும் 
ப்பாருளபாதபார இழ்பபுக்கு வக்க பசய்திருக்கின்றனெ 
என்து பதளிவபாகின்றது. அதனெபால் இநத ஆர்ப -
்பாட்டங்களின விகளவபானெ இழ்பபுக்்கள் நபாடு 
எதிரப்கபாண்டுள்ள ப்பாருளபாதபார பநருக்்கடிகய 
தைலும் அதி்கரிக்்கதவ பசய்யும் என்துதபான 
ப்பாருளபாதபார நிபுணர்களின ்கருத்தபாகும். 

 ஆ்கதவ தற்த்பாகதய சூழலில் நபாடடினெதும் ைக் -
்களினெதும் ப்பாருளபாதபார நலன்ககளக் ்கருத்தில் 
ப்கபாண்டு பசயற்்்ட தவண்டியது ஒவபவபாருவர-
தும் ப்பாறு்ப்பாகும். அதுதவ நபாடு எதிரப்கபாண்டு 
ப்பாருளபாதபார பநருக்்கடியில் இருநது விகரவபா்க 
மீடசி ப்ற்றுக் ப்கபாள்ள வழிவகுக்்கக் கூடியதபா்க 
இருக்கும்.           
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்தபால் கபட்டி இலக�ம் : 834
க்தா்லபபசி இலக�ம் : 2429429, 2429272, 2429279

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

்தண்ணீரின் அளவு்தான் அதில் மலர்ந்துளள ்தாம் ரத ்தண்டின் 
அளவும் இருககும். அதுபபால மனி்தரின் வாழக் �யின் உயர்வு 
அவர் மனததில் க�ாண்டுளள ஊக�ததின் அளபவ இருககும்.

கவளளத ்த்னய மலர்நீட்்டம் மாந்்தர்்தம்
உளளத ்த்னயது உயர்வு

குறள் தரும் சிநதனை

குழந்தைகளின் உயிருக்ேக ஆபததைதாக 
மதாறக் கூடிய விபரீதை செயறபதாடுகள்
சி றுவர் உரி்ம சமவாயததின் படி, 

18 வயதிற்கு உட்பட்்ட அ்னவரும் 
சிறுவர்�பள. மனி்த உரி்ம என்பது 

எல்லா மனி்தர்�ளுககும் உரிதது்்டயது 
பபால, சிறுவர்�ளுககு உரித்தாக�பபட்்ட 
உரி்ம�ள பற்றிய உறுபபு்ர�ள இச்சி-
றுவர் உரி்ம சமவாயததில் குறிபபி்டபபட்-
டுளளன. 

 இயற்்�யா�பவ, சிறுவர்�ளின் கமாழி, 
ந்்ட, பாவ்ன என்பன ரசிக�த்தக�்வ. 
அவர்�ள சமூ�ததில் �ாணபபடும் பன்மு-
�த்தன்்மயினால் பவறுபட்டிருந்்தாலும் 
உளரீதியா� ஒன்றுபட்்டவர்�பள. இச்சிறுவர்-
�ளுககு வி்ளயும் அச்சுறுத்தல்�ள பாரிய-
ளவிலான்வ. அவர்�்ள சுற்றியுளளவர்-
�பள அவர்�்ள துன்புறுததும் கசயற்பாடு 
நாளுககு நாள அரஙப�றிக க�ாண்டிருக-
கின்்றது. மானி்டர் என்்ற மு்்றயில், சிறுவர் 
துஷ்பிரபயா�ம் பற்றி அறிந்து ்வததிருக� 
பவண்டியது எமது �்ட்மயாகின்்றது. 

 அ்தாவது ஒரு சிறுவருககு, இன்னுகமாரு 
சிறுவரால் அல்லது வயது வந்்தவர்�ளால் 
பவண்டுகமன்ப்ற தீஙகு பயககும் கசயற்-
பாடு சிறுவர் துஷ்பிரபயா�மா�க �ரு்தப-
படும். அப்தபவ்ள, ஒரு கசயலின் மூல-
மா�பவா அல்லது கசயல்ப்ட ்தவறு்தலின் 
மூலமா�பவா ஒரு பிள்ளககு �ாயம், 
இ்றபபு, உணர்ச்சித ்தாக�ம் அல்லது �டு-
்மயான தீஙகு வி்ளவிககும் எந்்தகவாரு 
கசயற்பாடும் சிறுவர் துஷ்பிரபயா�மா� �ரு-
்தபபடும்.  

 துஷ்பிரபயா�மானது பல்பவறு வடிவங-
�ளில் ந்்டகபறுகின்்றது. இ்வ, இன்று 

வ்ரககும் உ்டல் ரீதியான துஷ்பிரபயா�ம், 
உளவியல் துஷ்பிரபயா�ம், பாலியல் துஷ்-
பிரபயா�ம் மற்றும் பு்றக�ணிபபு என்று 
வ்�பபட்டுளளன. 

'அடி உ்தவுவது பபால் அண்ணன் ்தம்பி 
உ்தவ மாட்்டார்' என்று முன்பனார்�ளால் 
கூ்றபபட்்ட ஒரு வி்டயம், மருவி, இன்று சிறு-
வர்�ளுககு எதிரா� வன்மு்்ற்ய ப்தாற்-
றுவிககும் ஒன்்றா� திரிப்்டந்து விட்்டது. 
முன்பனார்�ளால் இஙகு 'அடி' என்று குறிப-
பி்டபபட்்டது இ்்றவனின் பா்தமாகும். இ்டர் 
வரும் பவ்ளயில் இ்்ற பா்தம் நாடினால், 
உற்்றார் உ்றவினர் எவர் உ்தவி்யயும் 
எதிர்பார்க� ப்த்வயில்்ல என்பப்த 
இக கூற்றின் �ருத்தாகும். ஆனால், இப 
கபாருள �ாலததின் பபாககில் மருவி, அடிப-

பது மட்டுபம பயனளிக� கூடும் என்்ற 
்தபபான எண்ணக�ருவின் பபார்்வககுள 
மட்டுபபடுத்தபபட்டுளளது. இது சிறுவர்�-
ளுககு எதிரான உ்டல் ரீதியான துஷ்பிரபயா-
�த்்த ஊககுவிககும் ஓர் கசயற்பா்டா� 
�ாணபபடுகின்்றது. 

  சிறுவர்�்ளச் சுற்றியுளளவர்�ள சிந்திக-
�த ்தவறும் பட்சததில் கூ்ட இந்்த உ்டலியல் 
துஷ்பிரபயா�ம் ந்்டகபறுகின்்றது. இது 
அவர்�ளின் அறியா்மயினால் இ்டம்கப-

றுகின்்றது. நாளாந்்த வாழக-
்�யில், கபற்ப்றார்�ள ்தன் 
பிள்ள�ளுககு ்தம் விருப-
பபபடி பமற்க�ாளளும் சில 
கசயற்பாடு�ள, பிற்�ாலத-
தில் அவர்�ளுககு எதிர்பாரா்த 
எதிர்ம்்ற ்தாக�த்்த ப்தாற்-
றுவிககும். வளர்ந்்த பிள்ள-

�ளுககு ஏற்படும் பிரச்சி்ன�்ளப பற்றி 
அ்னவரும் அறிந்திருக�லாம். அனால் 
மழ்ல�ளுககு ஏற்படும் பிரச்சி்ன�்ளப 
பற்றி நாம் அறிந்திருக� ்தவறி இருபபபாம். 
இதில் ஒன்று ்தான் குழந்்்த�்ள குலுக-
குவ்தன் மூலமா� ஏற்படும் பநாய்ககுறி 
ஆகும். இது பிள்ளயின் மூ்ள்ய பாதிக-
கும் ஒரு கசயலாகும்.   

 பிள்ள�ள வளர்ந்்தவர்�ளில் இருந்து 
பவறுபட்்டவர்�ள. அவர்�ளின் உ்டலியல் 
்தகுதி மற்றும் உளவியல் ்தகுதி என்பன 
முற்்றான வளர்ச்சிககு உட்பட்்ட்வயல்ல. 
அவர்�ளின் உ்டல் கமன்்மயானது. அது 
பபால உ்டலின் உட்பா�ங�ளான மூ்ள, 
்த்சபபகுதி, நரம்பு�ள, என்பு�ள, மூட்டுக-
�ள என்பன பலவீனமான்வ. இவவாறி-

ருக�, அவர்�்ள பவ�மா� அ்சபப்தன் 
மூலம் அல்லது, பவ�மா� குலுககுவ்தன் 
மூலம் பமற்குறிபபிட்்ட பநாய்ககுறி ஏற்படு-
கின்்றது. 

 இச்கசயற்பாட்டின் பபாது பிள்ளயின் 
உ்டல் எதிர்பாராமல் தீவிர அ்சவிற்கு உள-
ளாகின்்றது. இது பிள்ளயின் ்தன்னிச்்ச 
கசயற்பாடில்லாமல், மூன்்றாம் நபர் கசயற்-
பா்டால் ந்்டகபறுகின்்றது. இ்தன் பபாது 
பிள்ளயின் மண்்்ட ஓட்டிற்குள உளள 

மூ்ளயானது, பிள்ளபயாடு பசர்ந்து 
அ்சவிற்கு உளளாகின்்றது. இவபவ்ள-
யில், அந்்த கமன்்மயான மூ்ள மண்்்ட-
பயாட்டில் பமாதி இரத்தக�சிவு ஏற்படுகின்-
்றது. இது பிள்ளயின் மூ்ள சி்்தவிற்கு 
�ாரணமா� அ்மகின்்றது. இச்கசயற்பாடு 
சில வளர்ந்்த நாடு�ளில் ்தண்்ட்னககுரிய 
குற்்றமாகும். எடுததுக�ாட்்டா�, 2010 ஆம் 
ஆண்டு ஜனவரி மா்தம், அகமரிக� நீதிமன்-
்றம், பிள்ள்ய குலுககி அ்தன் மூ்ளககு 
பாதிபபு ஏற்படும் வண்ணம் கசயற்பட்்ட பரா-
மரிபபாளர் ஒருவருககு பதது அ்ர வரு்டம் 
�டும்�ாவல் ்தண்்ட்ன விததிததுளளது. 
இ்்த க்தா்டர்ந்து நீதிமன்்றததில் குறித்த 
பிள்ளயின் ்தந்்்த 'இது எனது ம�னுக-
கும், என் ம்னவிககும், எனககும், எங�ள 
குடும்பததிற்கும் கி்்டத்த ஆயுள ்தண்்ட்ன-
யாகும்' என்று கூறியிருந்்தார்.   

  சில பநரங�ளில் பிள்ள�ள அழுவ்தற்-
�ான �ாரணங�்ள �ண்்டறிய முடியாது. 
அவ பவ்ள�ளில் 'குழந்்்த�ள இ்தற்�ா-
�த்தான் அழுகின்்றார்�பளா!' என்று கபரிய-
வர்�பள ஒரு முடிவிற்கு வருவார்�ள. இபப-
டியான சந்்தர்பபங�ளில், அவ அழு்�்ய 

நிறுததுவ்தற்கு பிள்ள்ய சிரிக� ்வக� 
முயலுவர். இ்தன் பபாது அவர்�்ள தூககி 
குலுககு்தல், அ்சத்தல், எறிந்து பிடித-
்தல் பபான்்ற கசயற்பாடு�ளில் ஈடுபடு-
வார்�ள. இவவா்றான பநரங�ளில், இந்்த 
பநாய்ககுறி நி�ழவ்தற்�ான வாய்பபுக�ள 
அதி�மா� �ாணபபடுகின்்றது. அது மட்டு-
மல்லாமல், சில பநரங�ளில் அவர்�ளின் 
அழு்� பி்றருககு ப�ாபத்்த வி்ளவிக-
கும். அபகபாழுது அகப�ாபத்்த ்தணிக� 
பிள்ள்ய இறுக�ப பற்று்தல், ்த்லயில் 
அடிப்ட ்வத்தல், மற்றும் பவ�மா� ந�ர்த-
து்தல் பபான்்ற தீஙகு வி்ளவிககும் கசயற்-
பாடு�ளில் அறியாமல் ஈடுபடுவர். 

 இந்்தச் கசயல், பிள்ளயின் மூ்ளயில் 
இரத்தபபபாககு, சிராய்பபு, வீக�ம் என்ப-
வற்்்ற ப்தாற்றுவிககும். இ்தன் உ்டனடி 
கவளிபபா்டா�, சில சமயங�ளில் �ாது, 
வாய், மூககு வழியா� இரத்தம் கவளி-
பயறும். இந்்த பநரததில் மருததுவரின் 
அவசர உ்தவி இன்றிய்மயா்த்தாகும். 
அனால் அபந�மான பநரங�ளில் இ்தன் 
கவளிபபா்டானது �ாலம் �்டந்ப்த �ாண்-
பிக�பபடும். அ்தாவது, மனவளர்ச்சி 
கு்்றபாடு, குன்றிய உ்டல் உறுபபுக-
�ள, மூ்ளயில் ஏற்படும் இரசாயன 
மாற்்றம், ப�ார்பமான் சார் பிரச்சி்ன-
�ள பபான்்ற்வ பிள்ள்ய ஆட்க�ாள-
ளும்.   

 இந்்த பநாய்குறி, ஒருவருககு ஒருவ-
ரில் இருந்து பவறுபட்்டது. இ்்த அறிந்து 
க�ாளள சில அறிகுறி�ள �ாணபபடு-
கின்்றன. அ்வயாவன, திடீர் �ாய்ச்சல், 
பிள்ளயின் ப்தால் கவளிறு்தல் அல்லது 
நீல நி்றமாகு்தல், உணர்விழந்்த முழு 
மயக� நி்ல (ப�ாமா), மு்டககுவா்தம், 
சுவாசிபபதில் சிரமம், அதி�பபடியான எரிச்-
சல், விழிததிருபபதில் சிரமம், உணவு உண்-
பதில் சிரமம் மற்றும் சில பிள்ள�ளுககு 
உ்டல்நல பிரச்சி்ன�ள ஏற்படும்.  

 பிள்ள வளர்பபு என்பது ஒரு �்ல. 
இ்்த கசவவபன புரிய, கபற்ப்றாரின் 
ஆபராககியமான மனநலம் மற்றும் பிள-
்ள�ள மீ்தான �வனிபபு இன்றிய்மயா-
்த்தாகும். சிறுவர்�்ள அன்பபாடும், பணி-
பவாடும், அவர்�ளது சுயமரியா்்தககு 
�ளங�ம் வி்ளவிக�ா வண்ணம் ந்டததுவ-
்தன் மூலம், அவர்�ளின் ஒளிமயமான எதிர்-
�ாலததிற்கு நாம் உறுது்ணயா� விளஙகு-
பவாம்.
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விபவ்தா குணகரட்ணம்,
திட்்ட அலுவலர்,  எஙகுமுளள 
சிறுவர்�்ளயும் சூழ்லயும் 
பாது�ாககும் அ்மபபு 
(PEaCE/ ECPAT Sri Lanka)

ஹிஜ்ரி வரு்டம் 1443 ரமழான் பி்்ற 10
பிலவ வரு்டம்  பஙகுனி மா்தம் 29ம் நாள       கசவவாய்ககிழ்ம

அழுகின்்ற பிள்ள்ய 
அ்மதிபபடுததுவ்தற்கு 
வழி இதுவல்ல!

்டயகலாக, MAS, Hemas மற்றும் 
சர்பவா்தயம் ஆகியன ஒன்றி-
்ணந்து அவசரத ப்த்வயு்்ட-

பயாருககு உ்தவுவ்தற்�ா� ‘மனி்தபநய 
ஒன்றி்ணவு’ நிவாரணத திட்்டத்்த அறி-
மு�பபடுததுகின்்றன. இ்தன்படி 100,000 
ககும் பமற்பட்்ட பாதிக�பபட்்ட குடும்பங�-
ளுககு அவசர நிவாரணங�ள வழங�பப-
டுகின்்றன.  

 நாட்டில் நிலவும் கபாருளா்தார கநருக-
�டியின் �ாரணமா� அதி�மா� பாதிக�ப-
பட்டுளள குடும்பங�ள மற்றும் சமூ�ங�-
ளுககு நிவாரணம் வழஙகும் பநாககில், 
்டயகலாக ஆசிஆட்்டா, MAS Holdings Pvt 
Ltd, Hemas Holdings PLC, சர்பவா்தய 
சிரம்தான சங�ம் மற்றும் PwC Sri Lanka 
ஆகியன இ்ணந்து ‘மனி்தபநய ஒன்றி-
்ணவு’ நிவாரண திட்்டகமான்்்ற கூட்்டா� 
ஆரம்பிததுளளன .   

 பாதிபபிற்குளளாகியுளள சமூ�ங�-
ளுககு உ்டனடி உ்தவி�்ள வழஙகும் 
பநாககில் க்தா்லபநாககுப பார்்வயு்டன், 
‘மனி்தபநய ஒன்றி்ணவு’ நிவாரணத திட்-
்டத்்த முன்கனடுபப்தற்�ா� சர்பவா்தயம் 
உளளிட்்ட ஒத்த எண்ணம் க�ாண்்ட பமற்படி 
கபருநிறுவன கூட்்டணியு்டன் ்டயகலாக 
்�ப�ார்ததுளளது. இ்தற்�்மய, இந்்த 
கபருநிறுவன கூட்டு நிறுவனங�ள நாட்டில் 
100,000 ககும் பமற்பட்்ட பாதிக�பபட்-
டுளள மற்றும் வறு்மயில் உளள குடும்-
பங�்ள அ்்டயாளம் �ண்டு அவசர�ால 
நிவாரணங�்ள வழங�வுளளன. 

 குறித்த கபருநிறுவன கூட்்டாளர்�ளின் 
இணக�த ப்த்வ�ளின்படி நிதி நிர்வா�த-
்்தயும் அறிக்�யி்ட்லயும் �ண்�ாணிக-
கும் முயற்சி்ய PwC பமற்க�ாண்டுள-
ளது. பமலும், ITN, Siyatha Swarnawahini, 

TV Derana மற்றும் வசந்்தம் ஆகியன 
ஊ்ட� பங�ாளி�ளா� இந்்த முயற்சியில் 
இ்ணந்துளளன. பமற்படி ‘மனி்தபநய 
ஒன்றி்ணவு’ நி�ழவானது 2022 ஆம் 
ஆண்டு ஏபரல் 10 ஆம் தி�தி கசயற்ப்டத 
க்தா்டஙகியது. அ்தற்�்மய அ்னதது 
25 மாவட்்டங�ளிலும் அவசர நிவாரணம் 
ப்த்வபபடும் இ்டங�ளில், குடும்பங�-
ளுககு இ்தனூ்டா� அததியாவசிய உலர் 

உணவுப கபாதி�ள விநிபயாகிக�பபடும்.   
்டயகலாக ஆசிஆட்்டா பி.எல்.சி குழுமத-
தின் பிர்தம நி்்றபவற்று அதி�ாரி சுபுன் 
வீரசிங� இது குறிதது �ருததுத க்தரிவிக-
்�யில், “100,000 குடும்பங�ளுககு 
நிவாரணம் வழஙகும் இந்்த முயற்சியில் 
எம்மு்டன் இ்ணந்து கசயற்படுகின்்ற 
MAS, Hemas நமது கசயற்றிட்்ட கசயற்-
பாட்டு பங�ாளியான சர்பவா்தய மற்றும் 
கபாறுபபுககூ்றல் பஙகு்தாரரான PwC ஆகி-

பயாருககு நாம் நன்றி கூறுகின்ப்றாம். நாடு 
முழுவதும் 17 மில்லியனுககும் அதி�மான 
இலங்�யர்�ளின் நம்ப�மான டிஜிட்்டல் 
பங�ாளியா� உளள ்டயகலாக நிறுவன-
மாகிய நாம் நாட்டில் நிலவுகின்்ற சூழநி்ல-
யினால் பாதிக�பபட்டுளள எமது மக�ள 
அத்தாக�ங�ளிலிருந்து விடுபடுவ்தற்கு 
உ்டனடி ந்டவடிக்� எடுக� பவண்டிய்தன் 
அவசியத்்த உணர்ந்துளபளாம். விளிம்பு 

நி்ல சமூ�ங�ளுககு அவர்�ளின் மி�ப 
கபரிய ப்த்வ�ளின் பபாது அவர்�ளுககு 
உ்தவ இதுபபான்்ற நிவாரண முயற்சி�்ள 
நாங�ள எபபபாதும் முன்கனடுதது வரு-
கின்ப்றாம். இந்்த முயற்சியில் எங�ளு்டன் 
இ்ணந்து க�ாளளுமாறு இலங்� கபரு-
நிறுவனங�ளுககு நாம் அ்ழபபு விடுக-
கின்ப்றாம்"என்்றார்.   

 பமற்படி நிவாரண திட்்டம் குறித்த அறிமு� 
விழாவில் உ்ரயாற்றிய MAS Holdings 
குழுமததின் பிர்தம நி்்றபவற்று அதி�ாரி 
சுபரன் கபர்னாண்ப்டா “இதுபபான்்ற சந்-
்தர்பபங�ளில் MAS நிறுவனமும் முககிய 
பங�ாளரா� கசயற்ப்ட கி்்டததுளள்்த 
கபரும் பாககியமா� நாம் �ருதுகின்ப்றாம். 
இலங்�யில் உளள ஏ்னய கபருநிறுவ-
னங�ளும் இவவாப்ற எம்மு்டன் இ்ணந்து 
கசயற்ப்ட பவண்டிய்தன் அவசியத்்த 
உணர்ந்து, இந்்த பவ்லததிட்்டததினூ்டா� 
நம்மு்டன் ஒன்றி்ணந்து இக�ட்்டான சூழ-
நி்லயில் இந்நாட்டு மக�ள மு�ம் க�ாடுத-
துளள பிரச்சி்ன�ளிலிருந்து அவர்�்ள 

மீளச்கசய்வ்தற்�ான உ்தவி�்ள வழஙகு-
வ்தற்�ான வழி�்ளக �ண்்டறிய உதபவ-
�ம் கபறுவார்�ள என்று நான் உண்்மயி-
பலபய நம்புகிப்றன்" என்்றார்  

 Hemas Holdings பிஎல்சியின் குழும 
பிர்தம நி்்றபவற்று அதி�ாரி �ஸ்தூரி கசல்-
லராஜா வில்சன் �ருதது க்தரிவிக்�யில் 
“இலங்� நிறுவனம் என்்ற வ்�யில் நாடு 
முழுவதிலுமுளள எமது மக�ளின் உ்டனடித 
ப்த்வ�்ள நிவர்ததி கசய்வ்்த உறுதிப-
படுததுவது எமது �்ட்மயாகும். எனபவ, 
அடுதது வரும் மா்தங�ளில், நாம் நமது பங-
�ாளி�ளு்டன் க்தா்டர்ந்து பணியாற்றுவது்டன் 
நமது சமூ�ங�ள மற்றும் பச்வயாளர்�-
ளின் சு்ம்ய கு்்றககும் பங�ளிபபி்ன 
க்தா்டர்ந்தும் வழஙகுபவாம்" என்்றார்..  

சர்பவா்தய சிரம்தான சங�ததின், “குடும்-
பங�ளுககு அவசர நிவாரணம் வழஙகுவ-
்தற்�ா� இந்்த மனி்தாபிமான முயற்சி்ய 
முன்கனடுககும் பநாககில் ்டயகலாக, MAS 
மற்றும் Hemas பபான்்ற உயர்்தர நிறுவனங-
�ளு்டன் ்�ப�ார்பபதில் நாங�ள மகிழச்-
சிய்்டகிப்றாம். எண்ணிக்��ளின் அடிப-
ப்்டயிலான அறிவியல் அளவுப�ால்�ள, 
சான்று�ள ஆகியவற்றின் அடிபப்்டயில் 
்தற்பபா்்தய கபாருளா்தார கநருக�டியால் 
மி�வும் பமாசமா� பாதிக�பபட்டுளள பயனா-

ளி�்ள நாங�ள அ்்டயாளம் �ாண்பபாம், 
பமலும் இந்்த நிவாரண திட்்டததில் 25 மாவட்-
்டங�்ளயும் உளள்டககுவ்்த பநாக�மா-
�க க�ாண்டுளபளாம். உணவுப பாது�ாப-
பின்்ம ஆபத்தான விகி்தததில் அதி�ரிதது 
வருவ்தால், இந்்த குடும்பங�ளுககு நிவாரணம் 
வழஙகுவ்தற்கும் அபபால் வீட்டுதப்தாட்்டம் 
அ்மத்தல் பபான்்ற நி்லயான தீர்வு�்ள 
வழஙகுவதிலும் ஒரு படி ்தாண்டிச்கசல்ல 
நாங�ள திட்்டமிட்டுளபளாம். ஏ்னய கபரு 
நிறுவன நிறுவனங�்ளயும் இந்்த முயற்-
சியில் நம்மு்டன் ஒன்றுபசர வருமாறு நான் 
அ்ழககின்ப்றன், இ்தன் மூலம் கூட்்டா�, 
நாட்டில் உளள நமது கசாந்்த சப�ா்தர சப�ா-
்தரி�்ள நாம் பராமரிததுகக�ாளள முடியும்" 
என்்றார் அவர்.   

பயனுளள கபாருளா்தார முன்மாதிரி திட்்டத-
தினூ்டா� நி்லயான நலன் பரிமாற்்ற மு்்ற-
கயான்று நாட்டில் நிறுவபபடும்வ்ர பமற்படி 
‘மனி்தபநய ஒன்றி்ணவு’ பவ்லததிட்்டமா-
னது 60-90 நாட்�ளுககு க்தா்டர்ந்து முன்-
கனடுக�பபடும் என்பது குறிபபி்டத்தக�து.   

அவெர ேதை்வயு்ைேயதாருக்கு உதைவுவதைறகதாக 
‘மனிதைேேய ஒன்றி்ைவு’ நிவதாரைத திடைம்

இ்டமிருந்து வலமா� சுயாதீன க்தா்லக�ாட்சி வ்லய்மபபு,பிரதி கபாது மு�ா்மயாளர் 
(சந்்்தபபடுத்தல்) ரவி சிறிவர்்தன, Voice of Asia Network இன் ்த்ல்ம நிர்வா� அதி�ாரி 
அஜாஸ் ஷபீக, PwC ஸ்ரீலங�ாவின் பிர்தம நி்்றபவற்று அதி�ாரி சுஜீவ மு்தலிப�, சர்பவா்தய 
சிரம்தான சங�ததின் ்த்லவர் �லாநிதி வின்யா ஆரியரதன, ்டயகலாக ஆசிஆட்்டா பி.எல்.சி 
குழும பிர்தம நி்்றபவற்று அதி�ாரி சுபுன் வீரசிங�, Hemas Holdings PLC இன் குழும பிர்தம 
நி்்றபவற்று அதி�ாரி �ஸ்தூரி கசல்லராஜா வில்சன், MAS Holdings குழுமததின் பிர்தம நி்்ற-
பவற்று அதி�ாரி சுபரன் கபர்னாண்ப்டா, EAP வ்லய்மபபு பி்ரவட் லிமிட்்டட் நிறுவனததின் 
அ்லவரி்ச பிரிவு ்த்லவர் ரங�ன டி சில்வா, பவர் �வுஸ் (பி்ரபவட்) லிமிட்்டட்டின் சந்-
்்தபபடுத்தல் குழும பணிபபாளர் துஷார கபபரரா.  

்டயகலாக ஆசிஆட்்டா, MAS Holdings Pvt Ltd, 
Hemas Holdings PLC, சர்பவா்தய 
சிரம்தான சங�ம் மற்றும் PwC Sri Lanka 
ஆகியன இ்ணந்து ஆரம்பம்

ஒரு இலட்சததுககு பமற்பட்்ட 
குடும்பங�ளுககு அவசர நிவாரணங�ள



மாணவர்களின் நுணணறிவுத்  
திறனை மமம்படுத்தும ப்பாருட்டு 

'பெஸ் வினையாட்டு' ்பயிற்சி வகுப்பு 
அம்பானற மாவட்்டத்திலுளை அட்்டானைசமெ-
னையில் இரு திைங்களுக்கு முன்ைர ஆரம-
பித்து னவக்்கப்்பட்டுளைது. இப்்பகுதி மாணவர-
்கள தங்கைது நுணணறிவுத்திறனை விருத்தி 
பெய்து ப்காளை இப்்பயிற்சி வகுப்பு ப்பருதும 

்பயைளிக்குபமை எதிர்பாரக்்கப்்படுகின்றது.
  நாட்டில் சுமார இரு வரு்ட ்காலமா்க 

நிலவிய ப்காவிட்-19 பதாற்றுக்குப் பின்ைர 
மாணவர்களின் ்கல்விநினல ஒருவிதமாை 
மதக்்க நினலனமயில் இருப்்பதைால் அமமா-

ணவர்கனை மி்க மவ்கமா்க நுணணறிவு உள -
ைவர்கைா்க மாற்ற மவணடிய மதனவயுளைது. 
இதனை நன்டமுனறப்்படுத்தும ப்பாருட்டு 
அட்்டானைசமெனை-_08ஆம பிரிவில் உ்டற்-
்கல்வி ஆசிரியர றபீக் பநைொத் தனலனமயில் 

2022.04.09ஆம 
தி்கதிபெஸ் வினை-
யாட்டு' ்பயிற்சி 
வகுப்பு ஆரமபித்து 
னவக்்கப்்பட்்டது. 

  முதற் ்கட்்டமா்க 
மட்டுப்்படுத்தப்்பட்்ட 
மாணவர பதாகு-
தினயக் ப்காண்ட 
்பயிற்சி வகுப்்பா்க 
மமற்்படி பெஸ் 
வி ன ை ய ா ட் டு ப் 
்பயிற்சி வகுப்புஆ-

ரமபித்து னவக்்கப்்பட்டுளைது. 
இப்்பயிற்சி வகுப்பில் மாண -
வர்கள மிகுநத ஆரவத்து்டன் 
்பஙம்கற்றிருநதனதக் ்காண 
முடிநது.  அட்்டானைசமெனையில் 
ஆரமபித்து னவக்்கப்்பட்டுளை 
பெஸ் வினையாட்டு ்பயிற்சி வகுப்-
பில் ெப்ர்கமுவ ்பல்்கனலக்்கழ்க 
வினையாட்டு விஞ்ாைத்துனற 
விரிவுனரயாைர ்டப்ளியூ. நிஜாஸ் 
்பயிற்சி ஆசிரியரா்க ்க்டனமயாற்-

றுகின்றனம குறிப்பி்டத்தக்்கது.  

ஊ்ட்கவியலாைர றாஸிக் ந்பாயிஸ் எழுதிய 
்கட்டுனர்களின் பதாகுப்்பாை 'ஆமராக்கி -

யமாை ெமூ்கத்னத மநாக்கி' நூல் பவளியீடு மரு -
தமுனை ்கலாொர மத்திய நினலய மண்ட்பத்தின் 
மர்ஹும ஆஸாத் ்காமில் நினைவரஙகில் நன்ட -
ப்பற்றது.  

 ்கல்முனை ்கல்வி வலய உதவிக் ்கல்விப் 
்பணிப்்பாைரும, எழுத்தாைருமாை ்கலாநிதி 
ெத்தார எம.பிரபதௌஸ் தனலனமயில் நன்ட-
ப்பற்ற இநத நி்கழ்வில் பிரதம அதிதியா்க 
்கல்முனை பிரமதெ பெயலாைர மஜ.லியா்கத் 

அலி, ப்கௌரவ அதிதியா்க பதன்கிழக்குப் ்பல்்க -
னலக்்கழ்க ்கனல ்கலாொர பீ்டாதி்பதி ம்பராசிரியர 
எம.எம.்பாஸில் ஆகிமயாரும ்கலநது ப்காண்ட -
ைர.  

 சிறப்பு அதிதியா்க ஓய்வுநினல ஆசிரியர ெட்்டத்-
தரணி இஸ்மாயில் பி.மஆரிிஃப், விமே்ட அதிதி்க-
ைா்க ஒய்வு நினல அதி்பர ஏ.ஆர.அப்துல் றாசிக், 
பினற எப்.எம.வாபைாலி பிரதிப் ்பணிப்்பாைர 
்பஷீர அப்துல் ன்கயூம, ஓய்வு நினல நிருவா்க 
உத்திமயா்கத்தர ்கவி்ர எம.பி.அபுல் ்ஸன், 
அம்பானற மாவட்்ட ெமூ்க மெனவத் தினணக் -

்கை மாவட்்ட உத்திமயா்கத்தர எம.பி.ெமசுதீன், 
அம்பானற மாவட்்ட ஊ்ட்கவியலாைர ெமமமை -
ைத்தின் தனலவர ்கலாபூேணம பி.எம.எம.ஏ.்கா-
தர ஆகிமயாரும ்கலநது ப்காண்டைர.  

 இலஙன்க இஸ்லாமிய ஆசிரியர ெங்கத் 
தனலவரும,இலக்கிய விமரெ்கருமாை ஆசிரியர 
பஜஸ்மி எம.மூஸா நூல் ்பற்றி விமரெை உனர-
யாற்றுன்கயில், "றாஸிக் ந்பாஸிஸ் 'ஆமராக்கி-
யமாை ெமூ்கத்னத மநாக்கி' என்ற நூலினை 
பவளிக்ப்காணரநதிருப்்பது ்பாராட்்டத்தக்்க வி்டய-
மாகும. மருதமுனையில் ஊ்ட்கத்துனற ொரநமதார 

நூல்்கள ்பலவற்னற பவளியிட்டுளை ம்பாதிலும 
்பத்திரின்க்களில் பவளியாை ்கட்டுனர்கள ்பலவற்-
னறயும பதாகுத்தளித்த முதன்னம முயற்சியா்க 
இதனைக் ப்காளை முடிகிறது. பமாழி,்கலாொரம,-
சு்காதாரம,இலத்திரனியல் ஊ்ட்கச பெல்வாக்கு 
மற்றும ெமூ்கவியல் ொரநத பிரசசினை்கனை 
உளை்டக்கிய ெரவமதெ புன்கத்தல் எதிரப்பு திைம, 
பதா்டஙகிய மநரத்னதத் திட்்டமிட்டு வாழ்னவ 
பவற்றி ப்காளமவாம வனரயிலாை 23 ்கட்டுனர-
்கள இநநூலில் இ்டமப்பற்றுளைை" என்றார.  

 "ெரவமதெ புன்கத்தல் திைம, மதசிய பமாழியாக்-

்கப்்பட்்ட தாய்பமாழி ப்பாது இ்டங்களில் ப்கால்லப்-
்படும அவலம, உ்டல்-உை ஆமராக்கியத்துக்கு அடித்-
தைம உ்டற் ்பயிற்சி்கள, குப்ன்பமமடு்கள புதிதா்க 
உருவாவனதத் தடுப்ம்பாம, உைவைத்துனண 
அவசியமா?, ்கலாொரங்களுக்கின்டயில் சிறநத 
நல்லுறனவக் ்கட்டிபயழுப்புவதற்கு ்கனலனயப் 
்பயன்்படுத்த முடியுமா?, மக்்களுக்குப் ்பயைளிக்-
கும த்கவலறியும உரினமச ெட்்டம, சுதநதிர இலங-
ன்கயின் ெமாதாை நீதிவான்்களின் மெனவ்களும 
அவர்கள ்கவைம பெலுத்த மவணடியனவ்களும 
ஆகிய தனலப்புக்்கள இநநூலில் அதி்க ்கவை-

யீரப்ன்ப ப்பறக் கூடியனவ்கைா்கச பொல்ல-
லாம.  புன்கத்தலில் இருநது விடு்படுவதற்்காை 
ஆதாரபூரவமாை வி்டயங்கனை ொன்றுப்்படுத்தி 
எழுதப்்பட்டுளை ்கட்டுனரயில் இலஙன்கயில் 
ெமுரத்தி உதவி ப்பரும மக்்களின்டமய இப் ்பழக்-
்கம அதி்கைவில் ்காணப்்படுவதைால் வறுனம 
ஒழிப்்பதில் ்பாரிய பின்ைன்டவு்கனை எதிர-
ப்காளை மவணடி ஏற்்படுகிறது என்கின்ற வி்டயம 
வித்தியெமாை குறிப்பிட்்டாைர்கனை மநாக்கிய-
தா்க அனமநதிருப்்பது மநாக்்கத்தக்்க வி்டயமா-
கும.  

 ந்பாயிஸின் 'ஆமராக்கியமாை ெமூ்கத்னத 
மநாக்கி' என்ற ்கட்டுனர நூல் வாசிப்புத் தா்க-
முளைவர்களுக்கு ஆறுதல் தரக் கூடிய ்பன்டப்பு 

என்்பதில் மாற்றுக் ்கருத்தில்னல. உயரதரக் 
்கனலப்்பரிவில் ்கற்கும தமிழ்த் துனற மாணவர-
்களுக்்காை ்கட்டுனரப் ்பகுதிக்்காை த்கவல்்கனை 
வழங்கக் கூடிய துனறொரநத ஒத்துனழப்பு 
நூலா்க இதனை ப்காளைலாம என்்பமத எமது 
்கருத்தாகும" எை பஜஸ்மி எம.மூஸா மமலும 
பதரிவித்தார.  
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கல்விப் புலத்தில் ஆளுமை நிமைந்த ைாபெரும் 
ைனி்தனாக திழந்தவர் பெராசிரியர் சநதிரபசகரம்  

இலக்கியவாதிகளை ஒரேகுளையில் ஒன்றிளைத்து  
பணியாற்றி வரும் கவிஞர் கலா விஸவநாதன்   

ஊைகவியலாைர் றாஸிக் நபாயிஸ எழுதிய   
கட்டுளேகளின் நூல் மருதமுளையில் வவளியீடு

பேராசிரியர எஸ்.ெநதிரமெ்கரம இன்று நம-
மின்டமய இல்னல. அவரது மனறவு ஏற்-
்படுத்தியுளை இன்டபவளினய ்காலத்தி-

்டமதான் வி்டமவணடும.   
  நமது ்காலத்துக் ்கல்வி முனறயில் உல்க-

ைவில் நி்கழ்நது வரும வைரசசினயயும, மாற்-
றங்கனையும எமக்கு எடுத்துக்கூற இருநத ஒரு 
்கல்விப்புல அறி்னர நாம இழநதிருக்கிமறாம. 
்கல்வியின் ்காலத்துக்ம்கற்ற வைரசசி, மாற்றம, 
புதிய ்கற்றல்முனற, ்பா்டொனல மு்கானமத் -
துவம என்ற எநதத் தனலப்பிலும ்கருத்துச 
பொல்ல, அனத உல்கக் ்கல்வி முன்மைற் -
றங்கமைாடு உளநாட்டு மாற்றங்கனையும 
ஒப்பிட்டு ்கருத்துக்கூற நமமின்டமய இருநத 
ப்பரிய ்கல்விமான் ம்பராசிரியர ெநதிரமெ்க -
ரம.  

 நவீை ்கல்வி, ்கல்வி மாற்றங்கள, எதிர-
்காலக்்கல்வி, ்பாதிக்்கப்்பட்்டவர்களின் ்கல்வி, 
சிறு்பான்னம மக்்களின் ்கல்வி, தமிழரின் 
்கல்வி, மனலய்க மக்்களின் ்கல்வி, முஸ்லிம-
்களின் ்கல்வி என்று இலஙன்க சூழலுக்கு 
ப்பாருநதக் கூடிய ்கல்விப் பிரசசினை்க-
னைப் ்பற்றி சிறநத ்பாரனவயும, ஆழமாை 
அறிவும அவருக்கு இருநதை.  

 தமது அறிவால் மட்டுமல்ல அநத 
அறினவ உரிய இ்டங்களுக்கும மக்்களுக்கும 
ப்காணடு பெல்வதில் ம்பராசிரியர ெநதிரமெ்க -
ரம தமது முழு ஆற்றனலயும ்காலத்னதயும 
பெலவிட்டுளைார. எல்லா இை மக்்களின் 
்கல்வி, ்கல்வித்மதனவ, வைரசசி, குனற்பா-
டு்கள, தீரவு்கள ்பற்றி அவர ்கலநதுனரயாடி-
ைார. தமது ்கருத்து்கனை பவளிப்்பன்டயா்க 
முன்னவத்தார. இைஉணரவு்கனைக் ்க்டநது 
தமது அறினவயும ஆற்றனலயும மெனவ்க -
னையும எல்லா மக்்கள தரப்புக்கும வழங-
கிைார. மதாழனமயு்டனும உரினமயு்டனும 
மதனவயாை ்கருத்து்கனையும தீரவு்கனையும 
எல்லா மக்்களுக்குமா்க ்பயன்்படுத்திைார.  

 முஸ்லிம்களின் ்கல்விப் பிரசசினை்கள 
்பற்றி எழுதிைார, ம்பசிைார. ்கல்வித்துனற 
ொரநத அமந்க முஸ்லிம்கள அவரி்டம பநருங-
கிய பதா்டரபு்கனை னவத்திருநதைர. அவரது 
ஆமலாெனை்களும வழி்காட்்டல்்களும தமக்குப் 

்பயைளித்த விதம ்பற்றி ்பல முஸ்லிம்கள தமது 
மு்கநூல் அனுதா்ப உனர்களில் கூறித் தமது 
்கவனலனய பவளியிட்டிருநதைர. ஓய்வுப்பற்ற 
ஆசிரியர, எழுத்தாைர அன்பு ஜவ்ரோ ம்பான்-
றவர்களின் அனுதா்பச பெய்தி்கள முஸ்லிம 
ெமூ்கத்தவர்கமைாடு அவருக்கிருநத பநருஙகிய 
பினணப்ன்ப எமக்கு நன்கு உணரத்துகின்றை.  

 ம்பராசிரியர ெநதிரமெ்கரத்தின் மணிவிழா 

நி்கழ்சசியில் ்பஙம்கங்கவும, ்பங்களிக்்கவும 
எல்லா இை மக்்களும ்காட்டிய ஆரவம ம்பரா -
சிரியர ெநதிரமெ்கரத்தின் சிறநத ்பணபு்கனை 
தமக்கு உணரத்துவதா்க மணிவிழா மலரச 

பெய்தியில் ம்பராசிரியர ்கா. சிவத்தமபி கூறியி-
ருநதார.   இலஙன்க தமிழ் ெமூ்கத்தின் குறிப்-
்பா்க, முஸ்லிம்கனையும உளளிட்்ட தமிழ் ம்பசும 
ெமூ்கத்தின் பிர்பல ஆளுனமயா்க ம்பராசிரியர 
ெநதிரமெ்கரம தி்கழ்நதார என்ற ்கா. சிவத்தமபி-
யின் மற்பறாரு கூற்னறயும இஙகு நினைவு்ப-
டுத்தலாம. ்பல வன்கயில் அவர ெமூ்கங்களுக்கு 
இன்டயில் ்பாலமா்க இருநதுளைார. அது அவரது 
உ்டன்பிறநத நற்குணங்களில் ஒன்றா்க இருந-
துளைது. யார ெநதிரமெ்கரம ்பற்றி ்கருத்துக் கூறி-
ைாலும இப்்பணபு்கனைமய விதநது ம்பசுகின்ற-
ைர.  

 அவர ப்பற்றுக் ப்காண்ட ்கல்வியும புவியியல் 
்க்டநது, இைவாத வரமபு்கள ்க்டநது மக்்களு்டன் 
மெரநது வாழ்நத அனு்பவங்களும அவரில் பெல்-
வாக்குச பெலுத்தியதா்கக் ்கருதலாம. ்பதுனை 

அவரது பிறப்பி்டம. ப்பற்மறார இராமநாதபு-
ரம மாவட்்டத்னதச மெரநதவர்கள. ்பதுனை -
யில் அஙகிலிக்்கன் ்பா்டொனலயிலும, பின்ைர 
யாழ்ப்்பாணம, பதல்லிப்்பனை ம்கஜைா ்கல்லூ-

ரியிலும ்கல்வி ்பயின்றார. 
1963_-1967 வனர ம்பரா -
தனையில் ்பட்்டப்்படிப்ன்ப 
மமற்ப்காண்டார. பின்ைர 
்பா்டொனல ஆசிரியரா்கவும, 
ஆசிரியர ்பயிற்சிக்்கல்லூரி 
விரிவுனரயாைரா்கவும, ்பல 
்பல்்கனலக்்கழ்கங்களில் ்கல்-
வியியல் விரிவுனரயாைரா்க-
வும ்பணியாற்றியுளைார.  

 பின்ைர ஜப்்பான் 
ஷிமராஷிமா ்பல்னலக்-
்கழ்கத்தில் ்கல்வி 
ெமூ்கவியலில் முது-
மாணிப் ்பட்்டத்னதப் 
ப்பற்றார. ஐமராப்பிய 

ஜப்்பானிய, ஆசியக் ்கல்வி முனற்கள ்பற்றிய 
அறினவ வைரக்்க முதுமாணிப் ்பட்்டப்்படிப்பும 
அதற்குப் பின்ைராை அவரது ்கல்வித்துனற ஆய்-
வு்களும ்கல்வி ்பற்றிய அவரது ்பாரனவயில் 
ப்பரிய தாக்்கம பெலுத்தியுளைை.   ம்பராசிரியர 
ெநதிரமெ்கரம எழுதியுளை நூல்்கள, ்கட்டுனர்கள, 
ஆற்றியுளை உனர்கள அவர தமது வாழ்நாளில் 
இறுதிவனர ஆற்றிவநதுளை அறிவுசமெனவ்கள, 
்கல்விச மெனவ்கள ஒவபவான்றும அவரது ்கடிை 
முயற்சி்களுக்கு ொன்று்கள. அவற்னற மனலய்க 
ெமூ்கத்தின் அறிவு மற்றும ்கல்வி விருத்தியின் 
அன்டயாைங்கள என்று குறிப்பி்டலாம. மனலய்க 
ெமூ்கத்தின் அறிவு வைரசசி, ்கல்வி வைரசசியில் 
ஒரு ்பாரிய அ்கற்சினய ஏற்்படுத்திய விரல்விட்ப்டண-

ணக் கூடிய முக்கிய மனலய்கக் ்கல்வி-
மான்்களுள ம்பராசிரியர ெநதிரமெ்கர-
மும ஒருவர.   

 ப்காட்்ட்கனல அரசிைர ஆசிரியர 
்பயிற்சிக் ்கலாொனலயின் மண்ட்ப-
பமான்றுக்கு ம்பராசிரியரின் ப்பயர 
இ்டப்்பட்டிருப்்பது அவருக்கு வழங்கப்-
்பட்்ட ப்கௌரவமாகும. அமத ம்பால் அவர 
விட்டுச பென்றுளை அவரது எழுத்துக்்க-
ளும உனர்களும கூ்ட நுலாக்்கம ப்பற 
ெமூ்கம ஆவை பெய்ய மவணடும. மக்-
்களின் ்கவைத்துக்கும, அறிவுலகிற்கும 
அவரது ்கருத்துக்்கள ப்காணடு பெல்லப்-

்ப்ட மவணடும. அன்ைாருக்கு 
நாம பெலுத்தும மி்கப்ப்ப-
ரிய நன்றிக் ்க்டைா்க இனவ 
அனமயும.  

களுத்துனற மாவட்்டம புைத்சிங்கை மதாட் -
்டத்தில் 15.01.1954 இல் பிறநத 
பிறவிக் ்கனல்ன் ்கலா விஸ்வநாதன் 

இரத்திைபுரி ்பரி.லூக்்கா ்கல்லூரியில் ்கல்வி 
்பயிலும ்காலத்திமல ்கவினத எழுத ஆரமபித் -
தவர. மனலநாட்டு எழுத்தாைர மன்ற இனணச-
பெயலாைர இரத்திைபுரி அ.பிலிப் மாஸ்்டமராடு 
இனணநது ்பல்மவறு ்கனல இலக்கிய ெமூ்க 
ஆன்மீ்கப் ்பணி்களில் மாணவப் ்பருவத்திமலமய 
ஈடு்ப்டலாைார.   

 இவர முதன் முதல் எழுதிய ்கவினத இரத்தி-
ைபுரி திருவாைக்்கட்ன்ட சிவசுப்பிரமணிய ஆல-
யத்தில் ஸ்ரீ ெத்ய ொயி்பா்பா பிறநத திை நி்கழ் -
வில் அரஙம்கற்றம ப்பற்றது. 'அன்பு வாழ்க்ன்க' 
எனும தனலப்பில் எழுதிய ்கவினத டிக்ம்காயா-
விலிருநது பவளியாை 'ஸ்ரீசி்பாகிரிதி' ெஞசின்க -
யில் முதன் முதலில் பிரசுரமாகியது.   

 'குயிமலானெ' எனும ன்கபயழுத்து ெஞசி-
ன்கனய ஆரமபித்து எழுத்துப் ்பணி ஆற்றியுள-
ைார. அதன் பதா்டராய் 1974ல் 'குயில் வீனண' 
எனும சிறு ்கவினதத் பதாகுப்பினை பவளியிட்டு 
இலக்கிய உலகில் நன்கு அறிமு்கமாைார.   

 இலஙன்க முற்ம்பாக்கு எழுத்தாைர ெங்கம 
ப்காழுமபில் ந்டத்திய தமிழ்_ -சிங்கை ஒரு -
னமப்்பாட்டு மாநாட்டின் முன்மைாடி நி்கழ்விற்கு 
இரத்திைபுரியில் கினைனய நிறுவி, பிரொரப் 
்பணி்கனை ஏற்்பாடு பெய்து மாநாட்டின் பவற்-
றிக்கு உனழத்தவர. இநத நி்கழ்வில் பிமரமஜி, 
இரா.சிவலிங்கம, மொம்காநதன் உட்்ப்ட ்பலரரும 
்கலநது ப்காணடு சிறப்பித்தது குறிப்பி்டத்தக்்கதா-
கும.   

 1970்களில் மனலய்க இனை்ர முன்ைணிக் 
கூட்்டங்கனை இரத்திைபுரியில் ஏற்்பாடு பெய்த 
இவர, பதாழில் நிமித்தமா்க ப்காழுமபுக்கு இ்டம-
ப்பயரநதார. தனலந்கரில் இருநது ப்காணம்ட 
இரத்திைபுரியில் ெப்ர்கமுவ ொகித்திய ெமமமை-
ைத்னத ஸ்தாபித்து எழுத்தாைர்கனை இனணத்-
துக் ப்காணடு, இலக்கிய வைரசசிக்கு வித்திட்்டவர.   

்கவிப்ம்பரரசு ்கணணதாென் மன்றத்னத 
1980 ்களில் ப்காழுமபில் ஆரமபித்து ்பல ்கவி-
யரஙகு்கனை ந்டத்தி ப்காழுமபு ்கனல்ர்களு்டன் 
இனணநது, ்கனலயாரவத்னத ஏற்்படுத்திைார. 
அத்மதாடு 'மனலய்க ்கவி்ர ெங்கம' ஆரமபித்து 
ஒன்றுகூ்டனல ஏற்்படுத்த முனைநதவர.   

 '்கவின்' 'ஜைமநென்', 'மட்்டக்குளியான்' 
ஆகிய புனைப்பயர்களில் ்பத்திரின்க்களுக்கு 
்கவினத்கனை எழுதியுளைமதாடு, 2003 ஆம 
ஆணடில் வீரம்கெரியில் பதா்டரா்க எழுதிய 
'மனித ஏணி்கள' எனும மனலய்க ்காவியத்னத -
யும மமலும சில ்கவினத்கனையும பதாகுத்து 
'மனித ஏணி்கள' என்னும ்கவினத நூனல மட் -

்டக்குளி ்காக்ன்கதீவு வர -
மவற்பு மண்ட்பத்தில் பவளி -
யிட்்டார.   

மட்்டக்குளி அருளமிகு ஸ்ரீ-
ொமுணடீஸ்வரி மதவினய 
ம்பாற்றித் துதித்து 'ஸ்ரீ 
ொமுணடீஸ்வரி ்கவெம' 
எழுதிய ்கவி்னர மட்்டக்-
குளி அறபநறி மன்றம 
'்கவிமாமணி' எனும சிறப்-
புப் ்பட்்டத்னத வழஙகி 
ப்கௌரவித்துளைது.   

மமலும ்பல ெமூ்க ்கனல 
இலக்கிய அனமப்புக்்கள 
'்கவிவளைல்', '்கவிசசு்டர', '்கலாமொதி' ஆகிய 
சிறப்பு ப்கௌரவங்கனை வழஙகியுளைை.   

 'வலமபுரி ்கவிதா'(வ்கவம) வட்்டத்தில் 
இனணநது இன்றுவனர ்பணியாற்றி வரும ்கலா 
விஸ்வநாதன் வலமபுரி ்கவிதா வட்்டத்தின் பிரொர 
பெயலாைர, ப்பாதுசபெயலாைர, தனலவர, 
மதசிய அனமப்்பாைர எைப் ்பல ்பதவி்கனை 
வகித்து இன்றும வலமபுரி ்கவிதா வட்்டத்தின் 
வைரசசிக்கு தைது ்பங்களிப்பினை வழஙகிவரு-
கின்றார.    2013 இல் மீணடும புைரநிரவா்கம 
ப்பற்ற வலமபுரி ்கவிதா வட்்டம தைது ஆணடு 
விழானவ 2015 இல் ப்காழுமபு தமிழ்செங்கத்-
தில் ந்டத்தியம்பாது ்கவி்ர ்கலா விஸ்வநாதன் 
வ்கவத்தின் வைரசசிக்கு ஆற்றிய ்பணி்களுக்்கா்க 
விருது வழஙகி ப்கௌரவிக்்கப்்பட்்டார.   

 'ப்காழுமபு இலக்கிய வட்்டம' 
எனும ஓர அனமப்ன்ப அனமத்து 
்கனல இலக்கிய ெநதிப்பு்கள 
ஏற்்பாடு பெய்தது்டன் விமரெை 
்கருத்தரஙகு்கள, அஞெலி நி்கழ்வு -
்கள ந்டத்தியது்டன் மமல்மா்காண 
ொகித்திய விழா நன்டப்பறுவதற் -
கும உநதுெக்தியா்க விைஙகியவர.   

 மூன்று ஆணடு்கைா்க '்கவின்' 
எனும ெஞசின்கனய 'இது ஒரு 
ெமூ்கத்தின் ெஞசின்க' என்ற 
பதானிப்ப்பாருளில் பதா்டரசசி -
யா்க பவளியிட்டு ்கனல இலக் -
கிய ெமூ்க பிரமு்கர்கள ்பலனர -

யும ்கவின் ெஞசின்கயில் ்பதிவு பெய்துளைார. 
இவரது ஆயிரக்்கணக்்காை ்கவினத்கள ்பத்தி -
ரின்க்களிலும, ெஞசின்க்களிலும பவளிவந -
துளைை.    'குன்றம' ெஞசின்கயின் ஆசி -
ரியரா்கவும 'மு்கம', 'மனலக்்கணணாடி' 
ஆகிய ெஞசின்க்களின் ப்பாறுப்்பாசிரியரா -
்கவும இருநதுளைார. ்க்டநத ்பத்து ஆணடு 
்காலமா்க சித்தர வழி்பாட்டில் ஈடு்பட்டு வரும 
பிறவிக் ்கவி்ர ்கலா விஸ்வநாதன் எழுதிய 
'சித்தரஅமிரதம' என்னும ்காவியம தற்ம்பாது 
தமிழ்கத்தில் நல்வழிப் ்பதிப்்ப்கத்தில் அசசில் 
உளைது.     

எச்.எச்.விக்கிரமசிங்க ...?

 றிசாத் ஏ. ்காதர் ...?
(ஒலுவில் மத்திய விமெ்ட நிரு்பர)

 பி.எம்.எம்.ஏ.்காதர் ...?
(-மருதமுனை திை்கரன் நிரு்பர-) 

ம்பராசிரியர

எம்.எஸ்.எம் அனஸ்...?

இன்னறய ்காலத்தில் ்கல்வி முனறயில் 
உல்கைவில் நி்கழ்நது வரும வைரசசினயயும, 
மாற்றங்கனையும எமக்கு எடுத்துக்கூற இருநத 
ஒரு அறி்னர நாம இழநது விட்ம்டாம

வலமபுரி ்கவிதா வட்்டம ப்காழுமபுத் தமிழ்ச ெங்கத்தில் ஏற்்பாடு பெய்த ஆணடு விழாவில் ்கவிமாமணி 
்கலா விஸ்வநாதன் ப்கௌரவிக்்கப்்பட்்ட ம்பாது, ்கவி்ருக்கு அஸீஸ் மன்றத் தனலவர அஷரப் அஸீஸ் மலர 
மானல அணிவித்தனத ்ப்டத்தில் ்காணலாம.  'நாவலர மன்ற' வணனண ஆைநதன், இலக்கியப் புலவர 
்ாசிம உமர, முன்ைாள ்கலாொர அனமசசின் ்பணிப்்பாைர அனுோ ம்காகில ்பரைாநது, வ்கவம தனலவர 
்கவிமணி என்.நஜ்முல் உனென் ஆகிமயாரும இநத நி்கழ்வில் ்கலநதுப்காண்டைர.  

மாைவர்களின் நுணைறிவுத் திறளை விருத்தி 
வெய்யும் வெஸ விளையாட்டு' பயிற்சி வகுப்பு

அட்்டானைசமெனையில் ஆரம்பம
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த்க்்வாலத்தின் இறுதி செவ்வாய்க்கி-
ழமை இன்று. பரிசுத்த ்வா்ரம் புதிய 

அனுப்ங்ள் ைற்றும் படிபபிமை்ளு-
டன் நம்மை ்ழி நடத்திச் செல்கின்்றது. 
இயயசு தைது சீடர்ளுக்கு அன்மப 
ச்ளிபபடுத்திய சபரிய வியவாழன் 
ைற்றும் நம் ஆணட்ர இயயசு சிலு-
ம்யில் அம்றயபபட்டு ைரித்த புனித 
ச்ள்ளி நி்ழ்வு்மையும் அனுஷ்டிபப-
தற்கு   நவாம் தயவா்ரவா்வுள்யைவாம்.

இன்ம்றய நற்செய்தி ்வாெ்ைவாைது 
யூதவாஸ் தம்மை ்வாட்டிக் ச்வாடுக்்ப 
யபவா்மத அறிவிக்கும் இயயசு யூதவாமெ 
எணணி உள்ைம் ்லஙகு்மத  சதரி-
விக்கின்்றது.

்னி்வாை இதயம் ச்வாணட இயயசு 
சதய்வீ்  அன்பவால் தன் சீடர யூதவாமை 
அன்பு செய்தவார. யூதவாஸ் தடம் ைவாறி 
செல்்மத உணர்நத இயயசு உள்ைம் 
்லஙகிைவார.இ்நத ்லக்்ம் துய்ரவா்த்-
தவால் ஏற்பட்டதல்ல ைவா்றவா் தவான் அன்பு 
செய்த ஒரு ஆன்ைவாம் இழபபதவால் ஏற்-
பட்டது.

இம்ற்ன் அமை்ருக்குயை சுத்நதி-
்ரத்மத ்ழஙகியுள்ைவார. இயயசும்ப 
பின்பற்றி மீட்மப சபற்றுக் ச்வாள்ைவும் 
அதமை ய்ணடவாம் என்று உதறித் தள்-
ைவும் எைக்கு சுத்நதி்ரம் உள்ைது.

 நவாம் எதமைத் யதர்நசதடுக்்ப 
யபவாகிய்றவாம் என்பமத இ்நதத் த்க்்வா-
லத்தின் இறுதி நவாட்்ளில். சி்நதிபயபவாம்.

தம் சீடர்ளுடன் ப்நதியைர்நத இயயசு 
உள்ைம் ்லஙகிய்்ரவாய் உங்ளில் 

ஒரு்ன் என்மைக் ் வாட்டிக் ச்வாடுபபவான் 
எை உறுதியவா் உங்ளுக்குச் செவால்கி-
ய்றன் என்று திட்ட்ட்டைவா் கூறிைவார.
யவாம்ரபபற்றி அ்ர இபபடிக் கூறிைவார 
என்று சதரியவாைல் சீடர்ள் குழபபமுற்்ற-
ைர. என்பமதஇன்ம்றய யயவா்வான் நற்-
செய்தி நைக்கு கூறுகி்றது. அயத யபவான்று 
யபதுரு இயயசுவிடம் நவான் உைக் வ்்ா  என் 
உயிம்ரயும் ச வ்ாடுபயபன் எைக் கூறு்மத-
யும் அதற்கு பதிலளித்த இயயசு எைக் வ்்ா  
உயிம்ரயும் ச வ்ாடுபபவாயயவா? நீ மும்மும்ற 
என்மை ைறுதலிக்்முன் யெ் ல் கூ வ்ாது 
எை உறுதியவா  உைக்குச் செவால்லுகிய்றன் 
என்்றவார. என்பமதயும் அ்நத நற்செய்தி 
சதரிவிக்கின்்றது.

இயயசு தம் சீடர்ளிடம் பிள்மை்யை! 
இன்னும் சிறிது ்வாலயை உங்யைவாடு 
இருபயபன். நீங்ள் என்மை யதடுவீர-
்ள் ஆைவால் நவான் யபவாகும் இடத்திற்கு 
உங்ைவால் ்்ர இயலவாது என்்றவார. 
அதற்கு பதில் செவான்ை யபவாயத யபதுரு 
இயயசும்ப பவாரத்து இவ்வாறு சதரி-
வித்துள்ைவார.இ்நத த்க்்வாலம் நைக்கு 
புதிய ்ழி்மை ்வாட்டட்டும் நவாம் அதில் 
விசு்வாெம் ைற்றும் நம்பிக்ம்யுடன் பய-
ணிபயபவாம்.

இயயசும்ப யபவான்று பி்றம்ரயும் நவாம் 
அன்பு செய்ய எம் எதிரி்மையும்  அன்பு 
செய்ய ்ற்றுக்ச்வாள்ய்வாம்.இயயசு நம்மி-
டம் எதிரபவாரபபது அமதத்தவான்.

தவக்கால சிநதனை
காட்டிக் ககாடுப்பும் கலக்கமும்

எல்.செல்்வா...

புத்தவாணடின் பின்ைய்ரயய...    
வருவதாகத் ததரிவிககப்படுகி-

றது.   
சிஙகள இந்து புத்தாண்டுககுப 

பின்னர் புதிய அமைச்சரமவ ்பதவிப 
பிரைாணம் இடம்த்பறும் எ்ன அரசி -
யல் வடடாரத் தகவல்கள் ததரிவிக -
கினற்ன.   நாடடில் ஏற்படடுள்ள 
த்பாருளாதார தநருககடி நிமைமய 

ததாடர்ந்து பிரதைர் தவிர்ந்த அமைச-
்சரமவ அண்மையில் ராஜி்னாைா 
த்சயதது. பின்னர் 4 அமைச்சர்கள் 
ைாத்திரம் நியமிககப்படடார்கள்.   

புதிய அமைச்சர்கள் நநறறு ்பதவி 
ஏறக இருந்த நிமையில் அது பின-
ந்பாடப்படடுள்ளதாக அறியவருகி-
றது.

்வாப்நது அ்ரசு அமைத்தவால்... 
அதிகாரஙகமள பிடுஙகும் 21 

ஆவது திருத்தத்மத ்பாராளுைனறத்-
தில் வாகதகடுபபுககு விடுநவாம்.

இதறகா்ன வாகதகடுபபில் கடசி 
ந்பதஙகளுககு அப்பால் த்சனறு 
்பாராளுைனற உறுபபி்னர்கமள வாக-
களிகக நகாருநவாம். 225 எம்பிகக-
ளில் ை்னச்சாடசிப்படி வாககளிககும் 
எம்பிககள் யார், ை்னச்சாடசிமய 
ைறந்துவிடடு வாககளிப்பவர்கள் யார் 
என்பமத அவர்களுககு வாககளித்த 
ைககளும், தவளிநய ந்பாராடும் ைகக-
ளும் அறிந்துதகாள்ளைாம்.

எ்ன தமிழ் முறந்பாககு கூடடணி 
தமைவர் ைந்னா கநண்சன த்னது 
டுவிடடர் தளத்தில் கூறியுள்ளார்.

இது ததாடர்பில் ைந்னா கநண்சன 
நைலும் கூறியுள்ளதாவது, நம்-
பிகமக இல்ைா பிநரரமணமய விட 
இதுதான ஜ்னாதி்பதிமய தநருகக-
டிககு உள்ளாககும். 

ஜ்னாதி்பதிமய வீடடுககு அனுப்ப 
நகாரும் நகா்சத்தின அடிப்பமட 
இதுதான. எைது கடசி உட்பட, இந்-
நாடடில் எதிரணி அரசியல் கடசிகள் 
நகாருவது இமததான. ்சமூக சிவில் 

அமைபபுகள் நகாருவது இமதத்தான. 
தவளிநய ததருககளில் ந்பாராடும் 
ைககள் நகாருவதும் இமதத்தான. நம்-
பிகமக இல்ைா பிநரரமணமயயிலும் 
மகதயழுத்திடுநவாம். அமதயும் 
தகாண்டு வருநவாம். ஆ்னால், 
அமதவிட 21 ஆவது திருத்தத்மத பிர-
தா்னைாக தகாண்டு வருநவாம்.

நம்பிகமக இல்ைா பிநரரமண 
என்பது ஜ்னாதி்பதியின அர்சாங-
கத்துககு எதிரா்னது. அது தவறறி 
த்பறறால், புதிய அமைச்சரமவ இந்த 
ஜ்னாதி்பதி நகாடடா்பய ராஜ்பக்ஷ-

வின கீநேநய அமைய நவண்டும். 
அமத த்சயய முடியாது. அது 
நமடமுமற ்சாத்தியைறறது.

ஏத்னனில், ஜ்னாதி்பதியின த்சாந்த 
த்பாதுஜ்ன முன்னணி கடசி அமைச்ச-
ரமவநய இவருககு கீநே த்சயற்பட 
முடியாவிடடால், எதிரணியும் ்பஙகு 
்பறறும் கா்பந்து அர்சாஙகம் எப்படி 
இவருககு கீநே த்சயற்பட முடியும்? 
அப்படியா்னால், அது “கா்பந்து” அர-
்சாஙகைாக இருககாது, “கால்்பந்து” 
அர்சாஙகைாகநவ இருககும் எ்ன ததரி-
வித்துள்ளார்.

மிரிஹவாை ெம்ப்ம் சதவாடரபில் ...
அஙகீகரிககப்படட ந்பர்கமளத் 

தவிர எந்த ஒரு தவளி ந்பரும் நதசிய 
்பாதுகாபபு ்சம்ப கூடடஙகளுககு ஒரு-
ந்பாதும் அ னு ைதிப்பதில்மை எனறு 
அவர் நைலும் ததரிவித்தார்.

இது ததா டர்பில் ்பாதுகாபபு 
அமை சசின ஊடக மையம் தவளி-
யிடடுள்ள அறிகமகயில் ்பாதுகாபபுச 
த்சயைாளர் தஜ்னரல் கைால் குண-
ரத்்ன நைலும் குறிபபிடுமகயில்:-

நதசிய ்பாதுகாபபு ்சம்ப ைறறும் 
அதன முககியத்துவத்மத விளககிய 
்பாதுகாபபுச த்சயைாளர், இந்தக கூட-
டஙகளுககு அஙகீகரிககப்படாத எந்-
ததவாரு ந்பர்கள் கைந்துதகாள்ளும் 
வழிமுமற இல்மை என்பமதயும் 

வலியுறுத்தி்னார். தமைவர் ைறறும் 
்பாதுகாபபு அமைச்சர் எனற வமகயில் 
ஜ்னாதி்பதி ைறறும் பிரதைர், தவளிவி-
வகார அமைச்சர், த்பாதுைககள் ்பாது-
காபபு அமைச்சர், ்பாதுகாபபு இரா-
ஜாஙக அமைச்சர், ஜ்னாதி்பதியின 
த்சயைாளர், ்பாதுகாபபு அமைசசின 
த்சயைாளர், தவளிவிவகார அமைச-
சின த்சயைாளர், த்பாதுைககள் 
்பாதுகாபபு அமைசசின த்சயைாளர், 
திமறந்சரியின த்சயைாளர், ்பாதுகாப-
புப ்பமடகளின பிரதை அதிகாரி, 
முப்பமடத் தள்பதிகள் ைறறும் 
த்பாலிஸ் ைா அதி்பர் ஆகிநயார் ்சட-
டபபூர்வ உறுபபி்னர்களாக ்பஙநகற-
கும் அநத்சையம், நதசிய புை்னாயவு 

பிரதானி, அர்ச புை்னாயவுச ந்சமவ 
்பணிப்பாளர் நாயகம், இராணுவப 
புை்னாயவு ்பணிப்பாளர் நாயகம், குற-
றபபுை்னாயவுத் திமணககள பிரதிப 
த்பாலிஸ் ைா அதி்பர், ்பஙகரவாத 
தடுபபு வி்சாரமண பிரிவு ்பணிப்பா-
ளர் ைறறும் த்பாலிஸ் விந்சட அதி-
ரடிப்பமடயின கடடமளத் தள்பதி 
ஆகிநயார் நியை்ன உறுபபி்னர்களாக 
நதசிய ்பாதுகாபபு ்சம்ப கூடடஙக-
ளில் ்பஙகு தகாள்கினற்னர்.

நாடடின நதசிய ்பாதுகாபபுடன 
ததாடர்்பா்ன அம்னத்து விதைா்ன 
முககிய தீர்ைா்னஙகள் நைறதகாள்-
ளும் த்பாறுபபு ஜ்னாதி்பதிமய 
்சார்ந்தது என்பதால், ஜ்னாதி்பதியின 

த்சயைகத்தால் இந்த கூடடம் நடத்தப-
்படுகிறது.

அதிநைதகு நகாடடா்பய ராஜ்பக்ச 
ஜ்னாதி்பதியாக ்பதவிநயறற பின்னர், 
நதசிய ்பாதுகாபபு ்சம்ப கூடடங-
களுககு அஙகீகரிககப்படாத எந்த-
தவாரு ந்பர் அமேககப்படநவா/
அனுைதிககப்படநவா இல்மை.

நதசிய ்பாதுகாபபுககு தாககத்மத 
ஏற்படுத்தும் விடயஙகள் எதுவும் 
இருககும் ்சந்தர்ப்பத்தில் ைாத்திரம், 
்சம்்பந்தப்படட குறித்த நிறுவ்னஙக-
ளின தமைவர்கள் அமேககப்படடு 
நதசிய ்பாதுகாபபு ்சம்ப கூடடத்திறகு 
முன்னர் குறித்த விவகாரம் மகயாளப-
்படும்.

அடுத்த சில நவாட்்ளில் SLPP...
த்பறறுகதகாள்ளப்படும்.
அர்சாஙகத்மத ்பைவீ்னப்படுத்த 

அர்சாஙகத்திறகுள் ஒரு தரபபி்னரால் 
நைறதகாள்ளப்படட சூழ்சசி தறகா-
லிகைாகநவ தவறறி த்பறறுள்ளது. 
தவகுவிமரயில் ்பதிைளிபந்பாம்.

ஸ்ரீ ைஙகா த்பாதுஜ்ன த்பரமு்ன 
கடசிமய ைறுசீரமைகக அவதா-
்னம் த்சலுத்தப்படடுள்ளது.அர-
சியல் தநருககடிககு தீர்வு கண் -
டவுடன அர்ச தமைவர்களுடன 
கைந்தாநைாசித்து முககிய ்பதவிக-
ளில் ைாறறத்மத ஏற்படுத்த எதிர்-
்பார்ககப்படடுள்ளது.

முன்னாள் அமைச்சர் நாைல் ராஜ்பக-
ஷமவ கடசியின முககிய த்பாறுப-
பிம்ன ஏறகுைாறு உத்திநயாகபூர்வ-
ைாக அமேபபு விடுத்துள்நளாம். 

அர்ச தமைவர்களின தீர்ைா்னத்மத 
ததாடர்ந்து அவர் ்சாதகைா்ன தீர்ைா-
்னத்மத முனத்னடுப்பார் எ்ன எதிர் -
்பார்ககிநறாம்.

த்பாதுஜ்ன த்பரமு்ன த்சயற்பாடடு 
ரீதியிைா்ன அரசியலில் இருந்து விை -
கியுள்ளமை பிரதா்ன குமற்பாடாக 
இ்னஙகாணப்படடுள்ளது.

ஸ்ரீ ைஙகா த்பாதுஜ்ன த்பரமு்ன 
தமைமையிைா்ன அர்சாஙகம் நிச்ச -
யம் ைககளின அபிைாம்சகளுககு 
ைதிப்பளித்து த்சயற்படும். ஜ்னாதி -
்பதி ைறறும் அவர் தமைமையிைா்ன 
அர்சாஙகத்மத ைககள் நிச்சயம் ஆத-
ரிப்பார்கள். 

தவறா்ன சித்தரிபபுககநள தறந்பா -
மதய எதிர்பபிறகா்ன காரணியாக 
அமைந்துள்ளது எனறார்.

பவாகிஸ்தவானின் புதிய பி்ரதை்ரவா்...
நம்பிகமகயில்ைாப பிநரரமண 

மூைம் ்பதவியிலிருந்து நீககப்படடி -
ருந்தார்.   புதிய பிரதைர் ்பதவிககு 
இம்ரான கானின பி.ரி.ஐ. கடசிமயச 
ந்சர்ந்த முன்னாள் தவளிவிவகார 
அமைச்சர் ஷா தைஹ்மூத் குநரஷி-
யும், ்பாகிஸ்தான முஸ்லிம் லீக 
(என) கடசிமயச ந்சர்ந்த முன்னாள் 
எதிர்ககடசித் தமைவர் தஷ்பாஸ் 
தஷரீபபும் ந்பாடடியிடட்னர்.   

்பாகிஸ்தான நாடாளுைனறத்தில் 
நநறறு திஙகடகிேமை இது ததாடர் -
்பா்ன வாகதகடுபபு நமடத்பறறி-
ருந்த நிமையில் பிரிஐ கடசியி்னர் 
கூடடாக ராஜி்னாைா த்சயவதாக 
அறிவித்த்னர். அதனபின அவர்கள் 
நாடாளுைனறத்திலிருந்து தவளிநய-
றி்னர், பின்னர் தஷ்பாஸ் தஷரீப -
புககு ஆதரவாக 174 எம்.பிககள் 
வாககளித்த்னர். 

இ்நதியவாவில் இரு்நது 40 000 சை. சதவான்...
அரிசி இறககுைதி த்சயயப்படடுள் -

ளதாகவும் நாடளாவிய ரீதியில் உள்ள 
்சததா்ச விற்பம்ன நிமையஙகள் 
மூைம் அதம்ன குமறந்த விமையில் 
விற்பம்ன த்சயவதறகு நடவடிகமக 
எடுககப்படடுள்ளதாகவும் அமைச-
சின த்சயைாளர் ்சந்ராணி ஜயவர்த்ன 
ததரிவித்துள்ளார்.

இறககுைதி த்சயயப்படடுள்ள 
நைற்படி அரிசியில் நாடடரிசி 
ைறறும் ்பசம்சயரிசி ஒரு கிநைாமவ 
110 ரூ்பாவிறகும் ்சம்்பா அரிசிமய 
130 ரூ்பா வுககும் விற்பம்ன த்சய-
வதறகு தீர்ைானித்துள்ளதாக அவர் 
ததரிவித்தார்.

அநதநவமள ்பண்டிமக காைங -

களில் ைககளுககு தடடுப்பாடினறி 
அத்தியாவசிய த்பாருடகள் கிமடக -
கும் வமகயில் நாடளாவிய ரீதியில் 
அத்தியாவசியப த்பாருள் விநிநயா-
கம் நமடத்பறறு வருவதாக அத்தி-
யாவசியப த்பாருடகள் இறககுைதி -
யாளர்கள் ்சஙகம் ததரிவித்துள்ளது.

அந்த ்சஙகத்தின ஊடகப ந்பச-
்சாளர் நிஹால் த்ச்னவிரட்ன அது 
ததாடர்பில் ததரிவிகமகயில்:

்பால் ைாவுககு ைாத்திரம் சிறு தட -
டுப்பாடு நிைவுவதாகவும் எதிர்கா-
ைத்தில் அத்தியாவசியப த்பாருடக-
ளின விமைகள் குமறவமடயைாம் 
எ்ன எதிர்்பார்ப்பதாகவும் அவர் 
நைலும் ததரிவித்துள்ளார்.(ஸ)

அதி் விமலக்கு Gas ஐ... 
விற்பம்ன த்சயயும் தரபபி்னருககு 

எதிராக 1311 எனற விந்சட முமறப -
்பாடடு இைககத்திறகு அமேத்து 
முமறப்பாடு த்சயயுைாறு லிடநரா 
நிறுவ்னம் அறிவித்துள்ளது.

கடந்த நாடகமள காடடிலும் 
தறந்பாது லிடநரா நிறுவ்னம் 
நாளாந்தம் 1 இைட்சத்து 10 ஆயிரம் 
எரிவாயு சிலிண்டர்கமள ்சந்மதககு 
விநிநயாகிககிறது எ்ன லிடநரா நிறு -
வ்னத்தின தமைவர் ததஷார ஜய -
சிஙக குறிபபிடடுள்ளார்.

்சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விநி -
நயாகத்தில் காணப்படட சிககல் 
நிமைமைககு உறுதியா்ன தீர்வு 
காண உரிய நடவடிகமககள் நைற-
தகாள்ளப்படடுள்ள்ன.

நநறறு முனதி்னம் 3,900 தைற -
றிகததான எரிவாயு கப்பல் நாடமட 
வந் த ம டந் து ள் ள து டன , எ ரி வ ா யு 
விநிநயாக நடவடிகமககள் 
தறந்பாது துரிதைாக முனத்னடுககப-
்படடுள்ள்ன.

்சமையல் எரிவாயுவின விற்பம்ன 
விமை அதிகரிககப்படைாடடாது. 
நிர்ணய விமைககு நைைதிக 
விமைககு சிலிண்டர்கமள 
விற்பம்ன த்சயயும் தரபபி்னருககு 
எதிராக த்பாது ைககள் த்பாலிஸில் 
முமறயிடைாம் அல்ைது 1311 எனற 
விந்சட முமறப்பாடடு இைககத்-
திறகு அமேத்து முமறப்பாடளிகக-
ைாம் எ்ன லிடநரா நிறுவ்னம் அறி -
வித்துள்ளது.

8 ைவா்ட்டங்ளுக்கு ைணெரிவு...
பிரநத்சஙகளில் உள்ள ைககள் 

தஙகள் ்பாதுகாபபு ததாடர்பில் 
அதிக கவ்னம் த்சலுத்துைாறும் அந்த 
திமணககளம் ததரிவித்துள்ளது  

அநதநவமள சீரறற காைநிமை 
காரணைாக நாடடின ்பல்நவறு ்பகு -
திகளுககும் ைண்்சரிவு அ்பாய எச்ச-
ரிகமக விடுககப்படடுள்ளது.  

அது ததாடர்பில் நதசிய கடடிட 
ஆராயசசி நிறுவ்னம் எச்சரிகமக 
விடுத்துள்ள நிமையில் அது ததாடர் -
பில் நைலும் ததரிவிககப்படடுள்-
ளதாவது.  நாடடில் நிைவும் ைமே-
யுடன கூடிய சீரறற காைநிமை 

காரணைாக நாடடின 8 ைாவடடங-
கள் உள்ளடஙகிய பிரநத்சஙகளுககு 
ைண்்சரிவு எச்சரிகமக விடுககப்பட -
டுள்ளது.  அதறகிணஙக ைண்்சரிவு 
முனத்னச்சரிகமக பிரநத்சைாக 
தகாழும்பு, களுத்துமற, கண்டி, 
்பதுமள, நககாமை, குருணாகல், 
ைாத்தமள ைறறும் நுவதரலியா 
ைாவடடஙகள் குறிபபிடப்பட -
டுள்ள்ன.  எவவாதறனினும் இது 
ைண்்சரிவு எச்சரிகமக ததாடர்்பா்ன 
முதைாம் கடட அறிவித்தல் எனறும் 
நதசிய கடடிட ஆராயசசி நிறுவ்னம் 
ததரிவித்துள்ளது.(ஸ) 

எரிசபவாருமை சிக்்ைைவா்...
இநதநவமள, நதமவயறற 

வமகயில் எரித்பாருள் நிரபபு நிமை-
யஙகளில் கூடி நிறக நவண்டாம் 
எனறும் அவர்   நவண்டுநகாள் விடுத்-
துள்ளார். அத்துடன தகாள்கைனக-
ளில் எரித்பாருள் விநிநயாகிப்பது 
்பறறி எதிர்காைத்தில் ஒழுஙகு விதி 
ஒனறு ஏற்படுத்தப்படும் எனறும், 
அவர் நைலும் ததரிவித்தார். வீடுக-
ளிலும் நவறு இடஙகளிலும் ்சடடவி-

நராதைாக ந்சமித்து மவககப்படும் 
டீ்சல், த்பறநறால் ந்பானற எரித்பா-
ருடகளால் ்பை பிரசசிம்னகள் எழுந்-
துள்ள்ன. வீடுகளிலுள்ள ைண்தணண்-
தணய  ைறறும் டீ்சல் தாஙகிகளுடன 
கைகக கூடிய வாயபபு இருப்பதாக, 
எச்சரிகமக விடுககப்படடுள்ளது. 
இது ஒரு ஆ்பத்மத ஏற்படுத்தக கூடிய 
நிமைமை எனறும் அறிவுறுத்தப-
்படடுள்ளது.

எரிசபவாருள் நி்ரபபிய ்ரயிலுடன்... 
மவககப்படடிருந்த ்பயணிகள் 

ரயில் ஒனறு ்சாரதியினறி பிநரக 
்பழுதா்னதன காரணைாக ்பயணித்து 
த்சனறு, புமகயிரத நிமையத்தில் 
நிறுத்தி மவககப்படடிருந்த எரித்பா-
ருள் ரயிலுடன நைாதியுள்ளது.

பின்னர், ரம்புககம்ன ரயில் நிமை -
யத்தில் உள்ள கடடிடம் ஒனறின 
மீதும் எரித்பாருள் புமகயிரதம் 
நைாதியுள்ளது.

இச்சம்்பவத்தி்னால் எரித்பாருள் 
ரயிலில் இருந்து ்பாரியளவா்ன டீ்சல் 
வீணாகியுள்ளதாக எைது த்சயதியா-
ளர் ததரிவித்தார். ந்பராதம்னககுக 
தகாண்டு த்சல்வதறகாக இைஙமக 
த்பறநறாலிய கூடடுத்தா்ப்னத்தி-
்னால் நிறுத்தி மவககப்படடிருந்த 
டீ்சல் தாஙகிநய இவவாறு வி்பத்துக-
குள்ளாகியுள்ளதாக அவர் நைலும் 
குறிபபிடடார்.அ்ரசியல் ்ட்சி்ளின்... 

கூடடத்தின ந்பாநத இவவி-
டயம் ததாடர்பில் கைந்துமரயா-
டப்படடது. த்பாருளாதார, நிதி 
தநருககடி ைறறும் அர்சாஙகத்திறகு 
எதிராக முனத்னடுககப்படும் 
ைககள் ந்பாராடடஙகள் குறித்து 
நதமவயா்ன நடவடிகமககள் உள் -
ளிடட ்பை விடயஙகள் ததாடர்்பாக 
இதனந்பாது ஆராயப்படடதாக 
்பாராளுைனற உறுபபி்னர் திஸ்ஸ 
அத்தநாயகக ததரிவித்தார்.

தறந்பாமதய நிமைமை குறித்து 
த்பாருளாதார நிபுணர்கள் எதிர்ககட-
சிகளின ்பாராளுைனற குழுவிறகு 
விளககைளித்துள்ளதாகவும் அவர் 
ததரிவித்தார்.

நைலும் ்பாராளுைனறத்தில் சுயா-
தீ்னைாக த்சயற்படும் கடசிகளுடன 
எதிர்ககடசிகள் நைைதிக கைந்து-
மரயாடல்கமள நைறதகாள்ளவுள்-
ளதாக ்பாராளுைனற உறுபபி்னர் 
திஸ்ஸ அத்தநாயகக ததரிவித்தார்.

பவா்ரவூரதி− -யைவா. மெக்கிள்... 
தகாண்டிருந்தநவமள பின்னால் 

த்சனற ்பாரவூர்தி நைாதியதில், 
நைாடடார் ம்சககிளில் ்பயணித்த 
சிறுவன, வீதியில் விழுந்து ்பாரவூர்தி-
யின ்சககரத்திறகுள் சிககி ஸ்தைத்தி-
நைநய உயிரிேந்துள்ளான. 

்சம்்பவம் ததாடர்பில் யாழ்ப -

்பாண த்பாலிஸார், ்சம்்பவ 
இடத்திறகு விமரந்து , ்பாரவூர்தி 
்சாரதிமய மகது த்சயததுடன, ்பார -
வூர்திமயயும் த்பாலிஸ் நிமையத் -
திறகு எடுத்து த்சனறு நைைதிக 
வி்சாரமணகமள முனத்னடுத்து 
வருகினற்னர்.

A-4 ்ர் ்வாகித உற்பத்தி... 
காகித உற்பத்தி நடவடிகமககமள 

முனத்னடுகக முடியும்.
இதனமூைம், காகிதஙகளுககா்ன 

இறககுைதி த்சைவி்னத்மத கடடுப்ப-
டுத்தி, நாடடின த்பாருளாதார முன-

ந்னறறத்திறகு வழிவகுகக முடியும் 
எ்ன நதசிய கடதாசி கூடடுத்தா்ப -
்னத்தின ்பணிப்பாளர் ஜயம்்பதி 
்பண்டார ஹூனகந்த நைலும் குறிப-
பிடடுள்ளார்.

நீரமின் உற்பத்தி...
்சை்னைதவவ ஆகிய நீர்த்நதககங-

களின நீர்ைடடம் சிறிதளவு அதிகரித்-
துள்ளதாக இைஙமக மின்சார ்சம்ப 
ததரிவித்துள்ளது.   

கடந்த காைஙகளில் வரடசியா்ன 
காைநிமை நீடித்ததால் நீர்த்நதக -
கஙகளின நீர்ைடடம் தவகுவாக  
குமறந்தது. இத்னால் நீர் மினஉற-
்பத்தி தமடப்படடது. மினதவட-

டுககு இதுவும் காரணைாக அமைந்த 
நிமையில் கடந்த சிை தி்னஙகளாக 
ததாடர்ந்து ைமேவீழ்சசி ்பதிவாகி 
வருகிறது. இருந்தாலும் இது ந்பாது-
ைா்னதாக இல்மை எ்ன மின்சார 
்சம்ப அறிவித்துள்ளது. தறந்பாமதய 
ைமேயுடன கூடிய காைநிமை புத் -
தாண்டு வமர நீடிககும் எ்ன எதிர்-
்பார்ககப்படுகிறது.(்பா)  

இமடக்்வால அ்ரசு... 
இமடககாை அர்சாஙகதைானமற 

அமைப்பதறகா்ன பிநரரமணகள் 
சுயாதீ்னக குழுவி்னால் ஜ்னாதி்ப -
தியிடம் ்சைர்பபிககப்படடதுடன, 
ஜ்னாதி்பதி தரபபில்  சிை திருத்தங-
கள் முனமவககப்படடதாக அறிய 
வருகிறது.  

இனறு (12) மீண்டும் ந்பசசு -
வார்த்மத நடத்த இரு தரபபி்னரும் 
உடன்படடுள்ள்னர். ஜ்னாதி்பதியின 
்சார்பில் ஜ்னாதி்பதி ைாத்திரம் கைந்து -
மரயாடலில் கைந்துதகாண்டநதாடு
முன்னாள் ஜ்னாதி்பதி மைத்திரி்பாை 
சிறிந்ச்ன, ஸ்ரீைஙகா சுதந்திரக கடசி-
யின த்பாதுச த்சயைாளர் தயாசிறி 
ஜயந்சகர, சிநரஷட உ்ப தமைவர் 
நிைல் சிறி்பாை டி சில்வா, நதசிய 
அமைப்பாளர் துமிந்த திஸாநாயகக,  
நதசிய  சுதந்திர முன்னணியின 
தமைவர் விைல் வீரவங்ச,  பிவிதுரு 
தஹை  உறுையவின தமைவர் உதய 
கம்ைனபிை,  சுயாதீ்ன  ்பாராளுைனற 

உறுபபி்னர் குழு ்சார்பில்  அனுர 
பிரியதர்ஷ்ன யாப்பா, சுசில் பிநரை 
ஜயந்த, விஜயதா்ச ராஜ்பக்ஷ, டிரான  
அைஸ், தகவிந்து குைாரதுஙக, அ்சஙக 
நவரத்்ன, வண.அத்துரலிநய ரத்்ன 
நதரர் இககைந்துமரயாடலில் கைந்து-
தகாண்டார்கள்.

ஜ்னாதி்பதியின அமேபபின ந்பரில் 
இந்த கைந்துமரயாடல் இடம்த்பற-
றுள்ளது. நாடு முகஙதகாடுத்துள்ள 
தநருககடியிலிருந்து நாடமட மீட்ப-
தறகாக ்சர்வகடசி  தகாண்ட இமடக-
காை அர்சாஙகத்மத அமைககுைாறு 
சுயாதீ்ன   ்பாராளுைனற உறுபபி்னர்-
கள் குழு ஜ்னாதி்பதியிடம்  கடிதம் 
மூைம்  நகாரிகமக விடுத்திருந்தது.

41 சுயாதீ்ன உறுபபி்னர்களின குழு-
வி்னர்  நநறறு  முனதி்னம் முன்னாள் 
ஜ்னாதி்பதியின உத்திநயாகபூர்வ இல்-
ைத்தில் எதிர்ககடசித் தமைவர் ்சஜித் 
பிநரைதா்சவுடன    கைந்துமரயாடியி-
ருந்த்னர். (்பா)

புது ்ருடத்மத முன்னிட்டு... 02ஆம் ்பககத் ததாடர்   
நகாடமடயிலிருந்து ்பயணிகளுக-
காக ்பை நைைதிக ரயில் ந்சமவகமள 
அறிமுகப்படுத்த ரயில்நவ திமணக-
களம் நடவடிகமக எடுத்துள்ளது. 
தறந்பாது ந்சமவயில் ஈடு்படும் 
புமகயிரதஙகளில் நைைதிக த்பட -
டிகமள இமணப்பதறகு திடடமி-

டப்படடுள்ளதாக திமணககளத்தின 
த்பாது முகாமையாளர் தம்மிகக 
ஜயசுந்தர ததரிவித்துள்ளார்.  புத்-
தாண்டு விடுமுமறககாக தவளியூர்-
களுககுச த்சல்லும் ்பயணிகளுககாக 
விந்சட ந்பாககுவரத்துச ந்சமவகள் 
ததாடர்ந்தும் இயஙகி வருகினற்ன.

அனுைதிபபத்தி்ரமின்றி... 02ஆம் ்பககத் ததாடர் 
ைதிககத்தககதவாருவர் எ்னவும்  
த்பாலிஸ் ஊடகப பிரிவு ததரிவித்துள்-
ளது. அவரிடமிருந்து 75 லீறறர் த்பற-
நறாலும் மகப்பறறப்படடுள்ளது.
்சந்நதக ந்பர் பிமணயில் விடுவிககப-
்படடுள்ளதுடன எதிர்வரும் 19 ஆம் 

திகதி ருவனதவல்ை நீதவான முனனி-
மையில் ஆஜர்்படுத்தப்படவுள்ளார்.
நைைதிக வி்சாரமணகமள எடடி-
யாந்நதாடமட த்பாலிஸார் முனத்ன-
டுத்து வருவதாக த்பாலிஸ் ஊடகப 
பிரிவு நைலும் ததரிவித்துள்ளது.

நிம்றய்ற்று ஜைவாதிபதி... 
நவண்டும் எனற  ஜ ்ன நாய க த்துககு 
முர ணா்ன  ்ச டட த்மத தகாண்டு வ ந்-
த வ ர்க ளால் ஏன நிமறநவறறு அதி-
கார த்மத நீகக முடிய வில்மை?  

ஆக ககுமறந்த து நிமறநவறறு 
அதிகார  ஜ ்னாதி்ப தி முமறமய நீக-
குவ த றகா்ன  பிநரர மண ஒனமறயா-
வ து ்பாராளுை னற த்தில் முன மவத்-
திருகக ைாம். அவ றமற த்சயயாது 
இபந்பாது க ண்தகடட பின ஞா்ன ம் 
வ ந்த து ந்பானறு ்ச ஜித் பிநரை தா்ச  
ந்பசுகிறார்.  

இனமறய  தநருகக டிமய தீர்ப-
்ப த றகா்ன  ஆறற ல் இருககுைாயின 
்ச ஜித் பிநரை தா்ச  க டசியி்ன ர் ஜ ்னாதி-
்ப தியின அமேபம்ப ஏறறு அர ம்ச 
்பார தைடுத்து நாடடின த்பாருளாதா-
ர த்மத மீண்டும் கடடிதயழுபபிக 
காடடி்னால், தடாை ர், டீ்ச ல் த டடுப-
்பாடமட நீககி காடடி்னால் நிமற-
நவறறு அதிகார த்மத ஒழிகக வும் 
அம்னத்து ்பாராளுை னற  உறுபபி்ன ர்-
க ளும் ஒத்துமேபபு வ ே ஙகும் நிமை 
வ ரும்.  

அத்தியவா்சிய யெம்்ளுக்கு:... 02ஆம் ்பககத் ததாடர் 
ஒத்துமேபம்பப த்பறறுத் தருைாறு 
எரி்சகதி அமைசசு உள்நாடடலுவல்-
கள் அமைசசிடம் நவண்டுநகாள் 
ஒனமற விடுத்துள்ளது.   

அதறகிணஙக குறித்த ந்பர்கள் 
அத்தியாவசிய நதமவகளுககாக 
எரித்பாருமளப த்பறறுக தகாள்-
கினறார்களா என்பமத கண்டறியும் 
வமகயில் அந்தப பிரநத்ச அர்ச அதி-

காரிகள் ஊடாக நதடிப ்பார்ககும் 
நடவடிகமக நைறதகாள்ளப்படும் 
எனறும் அந்த அதிகாரி ததரிவித்துள்-
ளார்.   அவவாறு கண்காணிககப்படடு 
அத்தியாவசிய ந்சமவகளுககாக எரி-
த்பாருள் த்பறறுக தகாள்்பவர்களுககு 
முனனுரிமை வேஙகுவதறகும் நடவ-
டிகமக எடுககப்படும் எனறும் அவர் 
ததரிவித்துள்ளார்.   

பி்ரவாரத்தமை செய்ய... (03ஆம் பக்்த் சதவாடர)

இயல்பு வாழ்கமக, பிறககும் நற-
த்சயமக எனனும் த்பாருளுமடய சு்ப-
கிருது எனனும் நாைத்திம்ன தாஙகிய 
வருடம் ஏற்படுத்த நவண்டும் எ்ன 
அம்னவரும் இமணந்து அனந்ப 
உருவா்ன ்பரம்த்பாருளின ்பாதம் 
்பணிந்து பிரார்த்தம்ன த்சயது நவண்-
டுநவாம். நிச்சயைாக இமறவன 
அம்னவருககும் திருவருள் புரிவான. 
அம்னவருககும் திருவருள் த்பருவரு-

ளாக கிமடககடடும். அம்னவர் வாழ்-
விலும் வளமும் நைமும் ்பைமும் 
இன்பமும் த்பறறு வாழ்க எ்ன 
இமணந்து பிரார்த்தம்ன த்சயநவாம். 
இவவாறு இந்துக குருைார் அமைப-
பின தமைவர் கைாநிதி சிவஸ்ரீ 
கு.மவ. க. மவத்தீஸ்வர குருககள் 
அமேபபு விடுத்துள்ளதாக குருைார் 
அமைபபின த்சயைாளர் சிவஸ்ரீ ்ச. 
்சாந்தரூ்ப குருககள் ததரிவித்துள்ளார்.  

நவாட்டின் சநருக்்டி....
பி்ரதைர ைஹி்நத ்ரவாஜபக்ஷ யநற்று 

ைவாமல நவாட்டு ைக்்ளுக்கு வியெட உம்ர-
யவாற்றிைவார.   பி்ரதைர தைதும்ரயில் 
சதவாடர்நதும் சதரிவித்ததவா்து,  

 அமை்ரும் ஒன்றிமண்நது நவாட்மட 
்ட்டிசயழுபபுய்வாம் எை நவாம் ெ்ல ்ட்சி-
்ளுக்கும் அமழபபுவிடுத்யதவாம். ஆைவால் 
்்ரவில்மல. இ்நத தருணத்தில் ்ட்சி 
குறித்து சி்நதிபபமதவிட நவாட்டின் சபவாரு-
ைவாதவா்ரத்மத பலபபடுத்து்யத நம் அமை-
்்ரதும் சபவாறுபபவாகும்.   

யவார சபவாறுபமப ஏற்்வாவிடினும் ஆட்-
சியிலுள்ை ்ட்சி என்்ற ்ம்யில் நவாம் 
அ்நத இறுதி சபவாறுபமப ஏற்் ய்ணடும். 
நவாம் இபபி்ரச்சிமை்ளுக்குத் தீரவிமை 
சபற்றுத் தருய்வாம்.  

நவாம் 30 ஆணடு்வால பயங்்ர்வாத அச்-
சுறுத்தமல இல்லவாசதவாழித்து, இ்நநவாட்டு 
ைக்்ளின் ைைதில் இரு்நத பயத்மத அ்ற்-
றியது, இதுயபவான்்ற துன்பத்தில் ைக்்மை 
தள்ளு்தற்்வா் அல்ல. ைக்்ைவாகிய 
உங்மை ்ரிமெயில் நிறுத்து்தற்்வா் 
நவாம் வீதி்மையும், அதிய்் சநடுஞெவா-
மல்மையும் அமைக்்வில்மல.   

இ்நத சநருக்்டியிலிரு்நது ச்ளி்ரு-
்தற்்வாை அமைத்து முயற்சி்மையும் 
நவாம் யைற்ச்வாள்ய்வாம்.   

சபவாதுைக்்ளுடன் இமண்நது மதரிய-
ைவா் பணியவாற்றி, இலஙம்மய ் டைற்்ற 
நவாடவா் ைவாற்று்தற்்வா்ய் ச்ளிநவாடு-
்ளிலிரு்நது ்டன்்மை சபற்றுக்ச்வாள்-
்மத இ்நத அ்ரெவாங்ம் ைட்டுபபடுத்தியது.  

மி்வும் இக்்ட்டவாை சூழ்நிமல்ளிலும் 
ச்ளிநவாடு்ளிலிரு்நது உதவி்மை 
சபற்றுக்ச்வாள்ளும் யபவாது, நவாட்டின் சுயவா-
தீைத்மத பவாது்வாத்து உதவி்மை சபற்-
றுக்ச்வாள்்தற்ய் நவாம் எபயபவாதும் முயற்-
சித்யதவாம். அதைவால் தவான், பவாரிய அைவு 
ச்ளிநவாட்டு முதலீடு்மை ச்வாணடு ்ரு-
்தற்்வாை ்வாய்பபு்ள் இரு்நத யபவாதும் 
சபவாதுைக்்ளின் ஆமணக்கு ைதிபபு 
ச்வாடுத்து அ்ற்ம்ற நவாம் யைற்ச்வாள்ைவா-
ைல் இரு்நயதவாம்.  

இ்நநவாட்டின் ஜைநவாய் ஆட்சி 
மும்றமய சிமதக்்வாத ்ம்யிலவாை தீர-
ைவாைத்மத யைற்ச்வாள்்யத ைக்்ளின் 
ஆமணமயப சபற்று ஆட்சிக்கு ்்நத 
எைது சபவாறுபபவாகும். அ்நத யநவாக்்த்திற்-
்வா்ய் நவாம் சதவாடர்நதும் யெம்யவாற்றி-
ச்வாணடு இருக்கின்ய்றவாம். கிமடக்்வாைல் 
யபவா்தும், ம்விடு்தும் கூட அ்ரசியலில் 
எைக்கு மி்வும் பழக்்பபட்டசதவாரு விடய-
ைவாகும் என்பமத நிமைவில் ச்வாள்ளுங-
்ள்.  

பவா்ரவாளுைன்்றத்தில் 225 உறுபபிைர -்
ளும் ய்ணடவாம் என்்ற ைக்்ளின் ய்வாஷம் 
எைக்கும் ய்ட்கின்்றது. அதனூடவா் கூ்ற்ரு-
்து, இ்நத ஜைநவாய் மும்றமய ைறுபப-
தவாயின் அதன் பயங்்ரைவாை ்்ரலவாற்ம்ற 
யநவாக்கி புரி்நதுச்வாள்ை ய்ணடும்.   

இன்று நவாம் மு்ஙச்வாடுத்துள்ை 
சநருக்்டிமய ச்ற்றி ச்வாள்ை பவாரிய 
ய்மலத்திட்டங்மை முன்சைடுத்துள்-
யைவாம். 



பிரான்ஸ் ஜனாதிபதி தேரே-
லின் முேல் சுற்றில் பேவியில் 
உள்ள ஜனாதிபதி எம்ானுதேல் 
்கதரான் வேற்றிவபற்றுள்ள-
தோடு, ஜனாதிபதி தேரேலின் 
இரண்ாேது சுற்றில் தீவிர ேல-
துசாரியான ்ரின் தல வபன் அே-
ரு்ன் மீணடும ஒருமுறை தபாட்-
டியி்வுள்ளார. 

' ே ே றி ற ை த் து வி ் ா தீ ர ்க ள 
எதுவும இன்னும முடிவு வசய்-
யபப்வில்றல' என்று வ்காண-
்ாட்்த்தில் ஈடுபடும ே்து ஆே-
ரோ்ளரி்ம ்ன்தரான் கூறினார. 

ஞாயிற்றுககிைற் ந்நே தேர-
ேலில் ்கதரான் முன்னிறல 
வபற்றிருநேதபாதும முடிறே 
தீர்ானிககும இரண்ாேது சுற்று 
தேரேலில் ்கடும தபாட்டி இருககும 
என்று ்கருத்துக ்கணிபபு்கள கூறுகின்-
ைன. 

'பிரான்ஸில் மீணடும ஒழுஙற்க 
வ்காணடுேர' ்கதரானுககு ோக-
்களிக்காே அறனேரும ேமமு்ன் 
இறையுமபடி தல வபன் அறைபபு 
விடுத்துள்ளார.  

இநேத் தேரேலில் 97 வீே்ான 
ோககு்கள எணைபபட்் நிறலயில் 
முேல் சுற்றிதலதய ஜனாதிபதியா்க 
தேரவு வபறுேேற்கு தேறேயான 50 
வீேத்திற்கு த்ற்பட்் ோககு்கற்ள 
எநே தேட்பா்ளரும வபைவில்றல. 

இதில் ்கதரான் 27.6 வீே்ான 

ோககு்கற்ளயும தல வபன் 26.41 
வீே்ான ோககு்கற்ளயும வபற்ை-
தோடு ஜீன் லுக வ்வலன்தசான் 
21.95 வீே ோககு்கற்ள வேன்று 
மூன்ைாேது இ்த்திற்கு ேநோர.    

ஐநது ஆணடு்களுககு முன்னரான 
தேரேறல வி்வும அதி்க ோககு-
்கற்ள வபற்றிருககும வ்வலன்-
தசான் ஆட்சிறய நிரையிககும 
சகதியா்க ்ாறியிருபபோ்க கூைப-
படுகிைது. இநேத் தேரேலில் பன்-
னிரணடு தேட்பா்ளர்கள தபாட்டி-
யிட்்தபாதும மூேர ்ாத்திரத் 
10 வீேத்திற்கும அதி்க்ான ோககு-
்கற்ள வேன்றுள்ளனர.  

இநநிறலயில் முேல் சுற்றில் 

முேல் இரு இ்ங்கற்ளயும வபற்ை 
்கதரான் ்ற்றும தல வபன் இரண-
்ாேது சுற்று தேரேலுக்கான பிரசா-
ரத்றே தீவிரபபடுத்ே திட்்மிட்டுள-
்ளனர. 2017 ஆம ஆணடு ஜனாதிபதி 
தேரேலிலும இநே இருேருத் 
இரண்ாேது சுற்றில் தபாட்டியிட்-
்னர. 

அதில் 44 ேயோன ்கதரான் 
66.10 வீே ோககு்கற்ள வபற்று 
அத்ா்க வேற்றியீட்டியற் குறிப-
பி்த்ேக்கது.

பிரான்ஸ் ஜனாதிபதி தேரேலின் 
இரண்ாம சுற்று ோககுபபதிவு 
எதிரேரும ஏபரல் 24 ஆம தி்கதி 
நற்வபைவுள்ளது. 
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பி்ரவான்ஸ் ஜனவாதிபதி தேரேல்

இரண்டாம் சுற்றில் மக்ரடானு்ன்
மரின் ்ே பென் மீணடும் ்ெடாட்டி

கிழககு உக்ரனில் முழுவீச்சில் 
தடாககுதலுககு தயடாரடாகும் ரஷயடா

கிைககு உகறரன் மீோன ரஷயா-
வின் ோககுேல்்கள அடுத்ே சில 
நாட்்களில் ஆரமப்ாகும என்று 
எதிரபாரக்கபபடும நிறலயில் உக -
றரனிய பற்்கள அேற்கு ேயாராகி 
ேருகின்ைன. 

இநேப தபாரில் அடுத்ே ோரம 
தீரக்க்ானோ்க இருககும என்று 
உகறரன் ஜனாதிபதி வோதலாடிமிர 
வசவலன்ஸ்கி, ்க்நே ஞாயிற்றுககி -
ைற் இரவு உறரயாற்றியதபாது எச்-
சரிகற்க விடுத்ோர. 'எ்து நாட்டின் 
கிைககில் இன்னும வபரிய பற் 
ந்ேடிகற்கககு ரஷய துடுபபு்கள 
ேயாராகின்ைன' என்று அேர குறிப -
பிட்்ார. 

அடுத்ே்கட்் தபாரின் ோககுேல் 
முழுவீச்சில் இ்மவபைலாம என்று 
நிபுைர்கள குறிபபிட்டுள்ளனர. 
அேன் விற்ளவு இநே த்ாேலின் 
தபாகற்க தீர்ானிககும ஒன்ைா்க 
இருககும என்று நமபபபடுகிைது. 
இதுேறர ந்நே தபாரில் ந்கரங்கள 
ேறர்ட்்்ாக்கபபட்டு, ஆயிரக்க-
ைக்காதனார வ்கால்லபபட்டிருப-
பதோடு இேனால் ரஷயா வபாரு-
்ளாோர ்ற்றும அரசியல் ரீதியில் 
ேனிற்பபடுத்ேபபட்டுள்ளற் 
குறிபபி்த்ேக்கது.    

ஏற்்கனதே ேறலந்கர கிதயறே 
சூைவுள்ள பகுதி்களில் இருநது பின் -
ோஙகிய ரஷயப பற் கிைககில் 
ே்து ்கட்டுபபாட்ற் விரிவுபடுத் -
துேேற்கு திட்்மிட்டு ேருேோ்க 
கூைபபடுகிைது. 2014 வோ்க்கம 
கிைககு வ்ான்பாஸ் பிராநதியத்தில் 

ரஷய ஆேரவு பிரிவிறனோதி்கள 
உகறரனு்ன் சணற்யிட்டு ேரு-
ேதோடு, அஙகு சில பகுதி்களில் 
சுேநதிர அறிவிபபு வேளியி்பபட்-
டுள்ளன.  

கிைககு உகறரனில் நாட்டின் 
இரண்ாேது மி்கபவபரிய ந்கரான 
்காரகிவ் வோ்க்கம வேற்கில் 
வ்கரசன் ேறர அரிோள ேடிே 
ேற்ளவு ஒன்றை இலககு றேத்தே 
ரஷயா ோககுேல்்கற்ள தீவிரப -
படுத்தி ேருேோ்க த்ற்்கத்திய 
இராணுே ஆய்ோ்ளர்கள குறிபபிட்-
டுள்ளனர. 

தபாரின் ஆரமபத்தில் பரநே 
அ்ளோன நிலபபகுதியில் ோககுேல்-
்கற்ள ந்த்திய நிறலயில் குறுகிய 

பகுதிறய இலககுறேத்து ந்த்தும 
ோககுேல்்கள ரஷயாவுககு உேவும 
என்று கூைபபடுகிைது.  

ரஷயா ்க்நே ஞாயிற்றுகிைற் 
அரச ்கட்டுபபாட்டில் இருககும 
்காரகிவ் ந்கர மீது பீரஙகித் ோககுேல்-
்கற்ள ந்த்தியதோடு, உகறரனிய 
அரறை முறியடிககும முயற்சியா்க 
வேன் கிைககில் இசியும தநாககி 
த்லதி்க துருபபு்கற்ள அனுபபி 
இருபபோ்க உகறரனிய இராணுே 
்கட்்ற்ளய்கம குறிபபிட்டுள்ளது. 

்ரியுதபால் ந்கர மீது ரஷயா ேனது 
முற்றுற்கறய வோ்ரநது நீடிபப -
தோடு இஙகு ்க்நே ஒன்ைறர ்ாேங-
்க்ளால் வோ்ரநது ோககுேல்்கற்ள 
ந்த்தி ேருகிைது.    

எதிரேரும த  ்்ாேம 29ம தி்கதி பலூசிஸ்ோனில் 
நற்வபைவுள்ள உளளூராட்சித் தேரேறல பின்தபா-
டு்ாறு பாக. எதிரக்கட்சியான பாகிஸ்ோன் முஸ்லிம 
லீககின் ேறலேர வெபாஸ் ெரீப அநநாட்டு தேரேல் 
ஆறையா்ளரி்ம த்காரிகற்க விடுத்துள்ளார.

ேற்தபாது நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள புதிய அரசியல் 
சூைல் ்காரை்ா்க அறனத்துக ்கட்சி்களும இஸ்லா-

்ாபாத்தில் இருபபோல் பலுசிஸ்ோனில் தேரேல் ந -்
ேடிகற்க்களில் ஈடுப  ் முடியாதுள்ளது என இேர 
்காரைம ்காட்டியுள்ளார.

இம ்ா்காைத்தின் குதேட்்ா ்ற்றும 
லாஸ்வபலா ்ாேட்்ங்களில் வோகுதி எல்றல்கள 
ேறரயறுக்கபபட்்ோல் தேரேல் நற்வபைாது என 
ஏற்்கனதே தேரேல் ஆறைககுழு அறிவித்திருநே 

நிறலயில் ்ா்காைத் தேரேல் ஒத்துறேக்கபப் 
தேணடும என்ை த்காரிகற்க முன்றேக்கபபட்டுள-
்ளது.நீதி்ன்ை உத்ேரவின் தபரில் ்கறலக்கபபட்் 
பாராளு்ன்ைம மீ்ளவும கூட்்பபட்டு இமரானுககு 
எதிரான குற்ைபபிதரரறை நிறைதேற்ைபபட்்றே-

யடுத்து அேர பேவி நீக்கபபட்்ார. அரசியல் வ்காந-
ேளிபபு நீடிககும என எதிரபாரக்கபபடுேோதலதய 
இம்ா்காை தேரேல் ேளளிபதபா்பப  ்தேணடும 
என்ை த்காரிகற்கறய முஸ்லிம லீக முன்றேத்-
துள்ளது.

ரஷய எணபணெய் ப�டாள்வனவு 
குறித்து அபமரிக�டா விளக�ம்
ரஷயா மீது அவ்ரிக்கா விதித்தி-

ருககும ேற்்கள ஏறனய நாடு்க-
ளுககும பரிசீலிக்கபப்லாம என்ை 
வசய்திறய வேளற்ள ்ாளிற்க நிரா-
்கரித்துள்ளது. ரஷய எணவைய்றய 
இைககு்தி வசய்ேது ஒவ்வோரு 
நாட்டினதும ேனிபபட்் முடிவு 
என்று அது குறிபபிட்டுள்ளது. 

சரேதேச வபாரு்ளாோரத்திற்்கான 
பிரதி தேசிய பாது்காபபு ஆதலாச-
்கர ேலீப சிங ேனது இநதிய விஜயத் -
தின்தபாது, ரஷய எணவைய்றய 
ோஙகுேது பற்றி எச்சரிகற்க 
விடுத்ே நிறலயிதலதய இநே அறி -
விபபு வேளியாகியுள்ளது. 

வேளற்ள ்ாளிற்க ஊ்்கச் வசய -
லா்ளர தஜன் சககி அணற்யில் 
வேளியிட்் ஊ்்க அறிவிபபில், 
இநதியா ேனது வ்ாத்ே ேலு சகதி-
யில் 1 வோ்க்கம 2 வீேத் ரஷய 
ேலுசகதிறய இைககு்தி வசய்கிைது 
என்று குறிபபிட்டுள்ளார. 

'ே்து இைககு்தியில் 1 வோ்க -
்கம 2 வீே்ான ரஷய எணவைய்றய 
இைககு்தி வசய்ேறே தீர்ானிப-
பது இநதியா உட்ப், ஒவ்வோரு 
ேனிபபட்் நாடு்களினதும முடிவு. 
அேர்களின் இைககு்தியில் சு்ார 
10 வீேம அவ்ரிக்காவில் இருநதே 
த்ற்வ்காள்ளபபடுகிைது' என்று 
சககி வேரிவித்ோர. 

அவ்ரிக்கா ்ற்றும கூட்்ணி 
நாடு்களின் ேற்்கற்ள அடுத்து 
இநதியாவுககு சலுற்க விறலயில் 
்சகு எணவைய் ்ற்றும ஏறனய 
வபாருட்்கற்ள ேைங்க ரஷயா முன்-
ேநதுள்ளது.   

்மடாசமடான நி்ேயில் 
ெடாக. மனித உரி்ம�ள

பாகிஸ்ோனில் ்னிே உரிற்்கள மி்க 
த்ாச்ா்க மீைபபடுேோ்கவும புதிய தேரேலின் 
பின்னர பேவிககு ேரககூடிய ்கட்சியும பிரே -்
ரும ்னிே உரிற்்கள வி்யத்தில் இமரான்-
்கான் அரறசப தபாலவும அல்லது அறேவி் 
த்ாச்ா்க ந்நது வ்காள்ளதே வசய்ோர 
என்றும பாகிஸ்ோனின் எதிர்கால ்னிே உரி-
ற்்கள வசயற்பாடு்கள வோ்ரபா்க ந்த்ேப-
பட்  ் நி்கரநிறல ்கருத்துப பரி்ாைல் ஒன்றில் 
்கலநது வ்காணத்ார வேரிவித்துள்ளனர.

பாகிஸ்ோன் ஜி. எஸ். பி. சலுற்கககு உட்-
பட்  ்நா்ா்க வி்ளஙகுேோ்கவும அவ்ோறு இச்-
சலுற்கககு உட்ப  ்தேணடு்ானால் ் னிே உரி-
ற்்கற்ள ்காபபாற்றுதோம என்பது உட்ப் 
27 சரேதேச உ்ன்படிகற்க்களில் ற்கவயழுத்-
தி  ் தேணடியது அேசியம என்பறே சுட்டிக-
்காட்டியுள்ள உலகின் ்ேச் சுேநதிரம என்ை 
பத்திரிற்க ஆசிரியரான ்ரஸீலா றச்ன்ஸ்கி, 
பாகிஸ்ோனில் ்னிே உரிற்்கள ோரா்ள்ா்க 
மீைபபடுேோ்கக கூறினார. “்னிே உரிற்்கள 
முழுற்யா்க அநநாட்டில் மீைபபட்டு ேரு-
கின்ை தபாதிலும ஐதராபபிய ஒன்றிய நாடு்கள 
அறேப வபாருட்்ா்கக வ்காளேதில்றல. ஜி. 
எஸ். பி. உ்ன்படிகற்கயின் கீழ் உள்ள நிபந-
ேறன்கள முழுற்யா்க நிறைதேற்படுகிைோ 
என்பறே ்கண்காணிககும மு்கேர்கள இறேக 
்கேனிபபதில்றல என்று ஐதராபபிய ஒன்றியத்-
தின் மீது குற்ைச்சாட்ற  ்இேர முன்றேத்ோர.

ெலூசிஸதடான் உளளூரடாட்சித் ்தரத்ே பிற்்ெடா்வும் 
தேரேல் ஆமைக்குழுவிடம் முஸ்லிம் லீக் த�வாரிக்ம�
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ப�ொருளொதொர பெருக்கடியினொல் யொழ்.
மொெ்கர அபிவிருத்தி �ணி்கள் ஸதமிதம்

யாழ்.விசேட நிருபர் 

பபாருளாதார பெருக்கடி மற்றும் 
பபாருட்களின் விலை அதி்கரிப்பி -
னால் மாெ்கர ேலப தீர்மானித்திருநத 
சிை சேலைத்திடடங்கலள சமற் -
ப்காளள முடியாத பெருக்கடி நிலை ஏற் -
படடுளளதா்க யாழ் மாெ்கர முதல்ேர் 
விஸேலிங்கம் மணிேண்ணன் பதரி -
வித்தார்.

யாழ் மாெ்கரேலபயில் செற்றுமுன் -
தினம் ஞாயிற்றுககிழலம  இடம் -
பபற்்ற ஊட்க ேநதிப்பில் ேம்காை 
நிலைலம்கள பதாடர்பா்க ்கருத்து 
பதரிவிககும் சபாசத மாெ்கர முதல் -

ேர் இதலன பதரிவித்தார். சமலும் 
பதரிவிகல்கயில்,

யாழ் ெ்கர குளத்லத புனரலமக்க 
40 மில்லியன் ரூபாலே ஒதுககியி -
ருநத சபாதும் அதலன தற்சபாலதய 
பபாருளாதார பெருக்கடியில் பேயய 
ஆரம்பித்தால் 80 மில்லியன் ரூபா 
பேைவு பேயய சேணடிய நிலை ஏற் -
படும்.

ஆஸபத்திரி வீதி அ்கலிப்பு, 
ஸரான்லி வீதி அ்கலிப்பு சபான்்ற 
அபிவிருத்தி திடடங்களுககு நிதி 
மூைங்கள இருநதசபாதும் ்கடட -
டப் பபாருட்களுக்கான தடடுப்பாடு 
பபாருட்களுக்கான விலை உயர்வு, 

எரிபபாருள தடடுப்பாடு, மின்ோர 
பெருக்கடி ்கார்ணமா்க ்கடநத ்காைங்க -
ளில் ேரவு பேைவுத் திடடத்தில் முன் -
லேக்கப்படட சிை சேலைத்திடடங -
்கள பேயய முடியாத பெருக்கடி நிலை 
ஏற்படடுளளது.

நிதி மூைங்கள ஏற்பாடு பேயயப் -
படடு திடடேலரவு இறுதி பேயயப் -
படடு அஙகுரார்ப்ப்ணம் மடடுசம 
பேயயப்படவிருநத நிலையில் துர -
திஷடேேமா்க ொடடில் ஏற்படடுளள 
பபாருளாதார பெருக்கடி ்கார்ணமா்க 
அதலன ஒத்திலேக்க சேணடிய நிர் -
பநதம் ஏற்படடுளளதா்க அேர் பதரி -
வித்தார்.

மன்னாரில் கடும் மழை மககளின 
இயல்பு நிழை பனாதிப்பு

(மன்னார் குறூப் நிருபர்)

ொடடில் ஏற்படடுளள சீரற்்ற 
்காைநிலை ்கார்ணமா்க மன்னார் 
மாேடடத்தில் பதாடர்ச்சியா்க 
பபயது ேரும் ்கடும் மலழ ்கார்ண-
மா்க மக்களின் இயல்பு நிலை பாதிக -
்கப்படடுளளது.

 செற்று (11) ்காலை முதல் 
பதாடர்ச்சியா்க பபஙது ேரும் ்கடும் 

மலழ ்கார்ணமா்க மக்களின் இயல்பு 
நிலை பாதிக்கப்படடுளளது. மக்கள 
வீடு்கலள விடடு பேளியில் பேல்ை 
முடியாத நிலையும் ்கா்ணப்படடது.
சமலும் பை வீதி்கள நீரில் மூழ்கியுள-
ளசதாடு,பை வீடு்களிலும் பேளள 
நீர் சதஙகியுளளது.

இநநிலையில் மன்னார் மக்களின் 
இயல்பு நிலை பாதிக்கப்படடுள-
ளது.

வெளிநனாட்டிலிருந்து ெருபெரகளனால்
மலைரியனா பரவும் அபனாயம்
யாழ்.விசேட நிருபர் 

யாழ்.சபாதனா லேத்தியோலை -
யில் மசைரியா சொயாளி ஒருேர் 
இனம்்கா்ணப்படடுளளார். 

யாழ்ப்பா்ணம் பதாணடமானாறு 
பகுதிலய சேர்நத 29 ேயதுலடய 
இலளஞன் ஒருேசர மசைரியா 
்காயச்ேலினால் பாதிக்கப்படடுள-
ளார். 

இேர் சிை ொட்களுககு முன்னர் 
லெஜீரியா ொடடிலிருநது திரும்பி 
ேநதுளளார். அநநிலையில் ்கடுலம-
யான ்காயச்ேலினால் பாதிக்கப்படட 
இேர் மநதில்க லேத்தியோலையில் 

சிகிச்லே்களுக்கா்க அனுமதிக்கப்பட-
டுளளார். பின்னர் சமைதி்க சிகிச்-
லேக்கா்க யாழ்.சபாதனா லேத்திய-
ோலைககு மாற்்றப்படடுளளார். 

யாழ்.சபாதனா லேத்திய 
ோலையில் சமற்ப்காளளப்படட 
லேத்திய பரிசோதலனயில் இலள-
ஞனுககு மசைரியா பதாற்றுள-
ளலம ்கணடறியப்படடு, அதற்-
்கான சிகிச்லே ேழங்கப்படடு 
ேருகின்்றது. 

பேளிொடடிலிருநது ேருசோர் 
்காயச்ேலினால் பாதிக்கபடடால் உட-
னடியா்க அருகிலுளள லேத்தியோ-
லை்களுககு பேன்று சிகிச்லே பபற்-

றுகப்காளளுமாறு லேத்தியர்்கள 
அறிவுறுத்தியுளளனர். 

மசைரியா அற்்ற ொடு்களின் பட -
டியலில் இைஙல்க இடம்பபற்-
றுளளது. எனினும் பேளிொடு்க-
ளில் இருநது ேருபேர்்களினால் 
மசைரியா பரவும் அபாயம் ஏற்பட-
டுளளது. 

மசைரியா எச்ேரிகல்க விடுக்கப் -
படடிருககும் ொடு்களுககுச் பேல்ப-
ேர்்கள முன்பனச்ேரிகல்க மருத்துே 
ேழி்காடடுதல்்கலள தகுதி ோயநத 
மருத்துே அதி்காரி்களிடம் பபற்றுச் 
பேல்லுமாறும் லேத்தியர்்கள அறிவு -
றுத்தியுளளனர். 

ச்சமூக நிழையத்தின ஏறபனாட்டில் நைனபுரி உதவிகள்
(மன்னார் குறூப்  நிருபர்)

மன்னார் பபரிய ்கலட ேனேமூ்க 
நிலையத்தின் ஏற்பாடடில் பபரிய 
்கலட ேனேமூ்க நிலைய அங்கத்துே 
குடும்பங்களுக்கான ெைன்புரி உதவி-
்கள ேழஙகும் நி்கழ்வு செற்று  திங்கடகி-
ழலம (11) ்காலை 10.30 மணியளவில் 
மன்னார் பபரிய ்கலட ேன ேமூ்க நிலை-
யத்தில் இடம்பபற்்றது.

பபரிய ்கலட ேன ேமூ்க நிலையத்-
தின் தலைேர் ொ்கராஜா தலைலமயில் 
இடம்பபற்்ற நி்கழ்வில் விருநதினர்்க-
ளா்க பபரிய ்கலட கிராம அலுேை்கர் 
ஏ.எஸ.டல்சமரா,பபாருளாதார அபி-
விருத்தி உத்திசயா்கத்தர் எம்.ச்றக்கா,-
ேமுர்த்தி அபிவிருத்தி உத்திசயா்கத்தர் 
என்.ெகுசீன் ஆகிசயார் ்கைநது ப்காண-
டிருநதனர். இதன் சபாது குறித்த கிரா-

மத்தில் இருநது தரம் 5 புைலமப்பரிசில் 
பரீடலேயில் சித்தியலடநத 2 மா்ணேர்-
்களுககு நிலனவுச் சின்னம் ேழஙகி 
ப்கௌரவிக்கப்படடசதாடு,  மா்ணேர்்க-
ளுககு தைா 2 ஆயிரம் ரூபாய வீதம் ேங-
கியில் லேப்பில் இடப்படடு, ேஙகிப் 
புத்த்கம் ல்கயளிக்கப்படடது.

 சமலும் குறித்த கிராமத்லதச் சேர்நத 
19 குடும்பங்களுககு 2 ஆயிரம் ரூபாய 
பபறுமதியான உைர் உ்ணவு பபாதி்க-
ளும்,13 மா்ணேர்்களுககு 5 ஆயிரம் 
ரூபாய பபறுமதியான பாடோலை 
்கற்்றல் உப்கர்ணங்களும் ேழஙகி லேக-
்கப்படடலம குறிப்பிடத்தக்கது.

லபனாழதப்வபனாருள் கடத்தல், ஆட்
கடத்தல் வதனாடரபில் விழிப்புணரவு 

(மன்னார் குறூப்  நிருபர்)

மன்னார் தீவு பகுதியில் ேடடவி -
சராதமான முல்றயில் இடம்பபற்று 
ேரும் சபாலதப் பபாருள ்கடத்-
தல், ஆட்கடத்தல் ெடேடிகல்க்கள 
பதாடர்பில் மக்கலள விழிப்பு்ணர்வு 
ெடேடிகல்க செற்றுமுன்தினம்  
ஞாயிற்றுககிழலம (10) மாலை 
சபோலை புனித பேற்றி ொயகி 
ஆைய மாொடடு மணடபத்தில் 
இடம்பபற்்றது.

மாலை சபோலை புனித பேற்றி 
ொயகி ஆைய பஙகுத்தநலத அருட -
தநலத எஸ.ஞானப்பிர்காேம் அடி-
்களார் தலைலமயில் இடம்பபற்்ற 
விழிப்பு்ணர்வு ்கைநதுலரயாடலில்  
ேடமா்கா்ண ்கடற்பலட ்கடட-

லளத் தளபதி ப்காமாணடர் குமார,  
மீனேர் ேங்க பிரதிநிதி்கள, அரே, 
தனியார் நிறுேன அதி்காரி்கள, 
பபாது அலமப்பு்களின் பிரதிநிதி்கள 
்கைநது ப்காணடனர்.

இதன் சபாது மீனேர்்கள   மீன்பிடி 
ெடேடிகல்க்களின் சபாது எதிர்-
சொககும் பிரச்சிலன்கள பதாடர்பில் 
்கடற்பலட அதி்காரி்களின் ்கேனத்-
திற்கு ப்காணடு ேநதனர்.

சமலும் ஆட்கடத்தல் பதாடர்பா்க -
வும் பை விடயங்கள மீனேர்்களுககு 
அறிவுறுத்தினர்.  சமலும் மக்கள 
மற்றும் மீனேர்்கள முன் லேத்த பிரச்-
சிலன்கள குறித்து துரித ெடேடிகல்க-
்கலள சமற்ப்காளேதா்க ்கடற்பலட 
அதி்காரி்கள பதரிவித்தனர்.

வதல்லிப்பழையில் ஆரப்பனாட்டம்
யாழ்.விசேட நிருபர் 

பல்சேறு ச்காரிகல்க்கலள முன்-
லேத்து யாழ்ப்பா்ணம் - பதல்லிப்ப-
லழயில் ஆர்ப்பாடடபமான்று இடம்-
பபற்்றது.

ேலி்காமம் ேடககு மக்களின் ஏற்பா-
பாடடில் பதல்லிப்பலழ பிரசதே பேய-
ை்கத்திற்கு அருகில் செற்ல்றய தினம் 
திங்கடகிழலம  ்காலை 9.30 மணிககு 

இப்சபாராடடம் இடம்பபற்்றது. அத்-
தியாேசிய பபாருட்கள எஙச்க, ேலி-
்காமம் ேடககு மீள குடிசயற்்றத்லத 
துரிதப்படுத்து, பயங்கரோத தலடச்-
ேடடத்லத நீககு, ேலி்காமம் ேடககு 
மக்களின் ்காணி்கலள உடனடியா்க 
விடுவிக்கவும் உளளிடட பல்சேறு 
ச்காரிகல்க்கலள முன்லேத்து இப்-
சபாராடடம் முன்பனடுக்கப்படடிருந-
தலம குறிப்பிடத்தக்கது.

இழளஞன மீது தனாககுதல் 
ோே்கச்சேரி விசேட நிருபர்

ல்கதடிப் பகுதியில்  செற்றுமுன் -
தினம் இரவு இனநபதரியாத ெபர்-
்களின் தாககுதலுககு இைக்கான 
இலளஞன் ஒருேர் படு்காயமலடநத 
நிலையில் லேத்தியோலையில் 
அனுமதிக்கப்படடுளளார். 

ல்கதடி ேரஸேதி ேனேமூ்க 
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ேயதான இலளஞன் ஒருேசர 
இவோறு பாதிக்கப்படடுளளார். 
ோே்கச்சேரி ஆதார லேத்திய-
ோலையில் அனுமதிக்கப்படடு 
பின்னர் சமைதி்க சிகிச்லேக்கா்க 
யாழ் சபாதனா லேத்தியோலைககு 
அனுப்பி லேக்கப்படடுளளார். தாக-
குதல் ேம்பேம் பதாடர்பான சமைதி்க 
விோரல்ண்கலள பபாலிஸார் முன்-
பனடுத்து ேருகின்்றனர்.

யவாழ்.ைட்டுவில் பன்றித்தமைச்சி அமைன் ஆையததில் கமைசி பங்குனித திங்கள் நிகழ்வு நேற்று (11) இைமசபற்்றது.  பைம நகவாபபவாய் குறூப நிருபர்அமைன்

ஏ 9 வீதியில் விபத்து 
ோே்கச்சேரி விசேட நிருபர் 

ப்காடி்காமம் பபாலிஸ பிரிவுககுட-
படட ப்காடி்காமம் பிரசதே லேத்திய -
ோலை முன்பா்க ஏ 9 வீதியில் செற்று -
முன்தினம் ஞாயிற்றுககிழலம ்காலை 
இடம்பபற்்ற விபத்தில் ெபர் ஒருேர் 
படு்காயமலடநதுளளார்.

துவிச்ேக்கரேணடியில் பேன்்ற 
தேசிககுளம் மிருசுவில் பகுதிலயச் 
சேர்நத 57 ேயதான ெபசர இவோறு 
படு்காயமலடநதுளளார்.  ஏ 9 வீதி 
ஊடா்க பயணித்த ோன் சமாதியதில் 
படு்காயமலடநத ெபர் ோே்கச்சேரி 
ஆதார லேத்தியோலையில் சிகிச்லேக-
்கா்க அனுமதிக்கப்படடுளளார். இவ-
விபத்துத் பதாடர்பான சமைதி்க விோ -
ரல்ண்கலள ப்காடி்காமப் பபாலிஸார் 
முன்பனடுத்து ேருகின்்றனர். 

புழடயன பனாம்பு தீண்டியதில் 
சிறுமி ழெத்தியசனாழையில் அனுமதி 
ோே்கச்சேரி விசேட நிருபர்

ோே்கச்சேரி மடடுவில் 
கிழககு பகுதிலயச் சேர்நத 9 
ேயதுச் சிறுமி ஒருேர் ்கடநத 
ேனிககிழலம இரவு பாம்பு 
்கடிககு இைக்காகியுளளார். 

மின்பேடடு செரத்தில் வீட -
டிற்கு பேளிசய பேன்்ற சபாது 
புலடயன் பாம்பு தீணடியதா்க 
பதரிவிக்கப்படுகி்றது. பாம்புக 
்கடிககு இைக்கான சிறுமி உட -
னடியா்க ோே்கச்சேரி ஆதார 
லேத்தியோலையில் அனும -
திக்கப்படடு பின்னர் சமைதி்க 
சிகிச்லேக்கா்க யாழ்.சபாதனா 
லேத்தியோலைககு அனுப்பி 
லேக்கப்படடுளளார். 

மாங்குளம் வைத்தியசாவை 
ஊழியர்கள் ப�ாராட்டம்
புதுககுடியிருப்பு நிருபர்

மருத்துே சதலே்கலள 
பூர்த்தி பேயயமுடியாத 
நிலை ஏற்படடுளளதா்க-
வும்  மருநது பபாருட்க-
ளுககு தடடுப்பாடு ஏற்பட-
டுளளதா்கவும் பதரிவித்து 
செற்று லேத்தியோலைககு 
முன்பா்க ்கேனயீர்ப்பு 
சபாராடடபமான்ல்ற முன்-
பனடுத்தனர். செற்று ்காலை 
11 மணியளவில் மாஙகுளம் லேத்தி-
யோலை மருத்துேர்்கள,  ஊழியர்்கள 
இல்ணநது லேத்தியோலை முன்பா்க 
்கேனயீர்ப்பு சபாராடடத்லத முன்பன-
டுத்திருநதனர். 

இப்சபாராடடத்தில் ்கைநதுப்காண-

டேர்்கள மருத்துேம் மக்களின் அடிப்-
பலட உரிலம, மக்களின் உயிர்்களு-
டன் விலளயாட சேணடாம்,  இைேே 
சு்காதாரம் ஆபத்தில் உளளது சபான்்ற 
ோே்கங்கள எழுதிய பதாலத்கலள தாங-
கியோறு சபாராடடத்தில்   ஈடுபடடுள-
ளனர்.



இறைவனின் திருவுளத்தின் உச்சக்கட் -
டமே ேரியின் வழியா்கத் தன் ஒமே 

ே்கனின் ேண்ணுல்க உதயம். அன்றனையின் 
அருநதவத்தினைால் இமயசு 12 ஆண்டு்கள் 
பெறமைாரின் உடனிருப்பில் வளரநதார. 12 
வயது முதல் 30 வயது வறே ்சமுதாயப் ெகுப் -
ொய்வு அவேது ொரறவயில் ெதிநதது. 

18 ஆண்டு்களின் ஆய்வின் உச்சக்கட்டமே 
மயாரதான் திருமுழுககு - 40 நாட்்கள் ொறலவ-
னைத்தில் மநான்பு - திருத்தூதர்கள் ்கலிமலயாக 
்கடற்கறேயில் மீன்பிடி சீடர்கள், 
மொதறனை்கள்-பிணி தீரத் -
தல்-ொடு்கள்-இைப்பு-உயிரப்பு. 
இறவ இறைவன் ேனிதனைாகி 
ோனிடருக்கா்கப் ெட்ட துன்ெ 
துயேங்கள். இவறறைத் தவக்காலம் நம்றே 
அற்ச மொட்டு ொரக்கத் தான் பொன்னைா்க 
ஆறு வாேங்கறளத் தருகிைது.

இறைவனின் ொடு்கறள ேட்டும் உணரவ-
மதாடல்லாேல் நேது வாழ்வில் மதான்றும் 
மொோட்டங்கள், ்சவால்்கள், தடுோறைங்கள், 
துன்ெங்கள் வழியா்கவும் இறைவன் நம்றே 
அன்பில் வளேவும் ேலேவும் அறைப்பு விடுக -
கின்ைார. ்கடவுமள ஏன் எனைககு ேட்டும் இத் -
துன்ெம்? எனைது மவதறனைககுேல் உனைககுக 
ம்கட்்கவில்றலயா? எனைது விண்ணப்ெத்றத 
ேட்டும் ஏன் இறைவன் ம்கட்்க ேறுககிைார? 

என்ை ெல புண்ெட்ட இதயங்களின் புலம்ெறல 
ம்கட்கிமைாம். அதிலும் குறிப்ொ்க இறை ெகதி-
யிலும், இறை உைவிலும் அதி்க ஈடுொடு உள் -
ளவர்கமளாடு இறைவன் அதி்கோ்கப் மொோடு-
கின்ைார? 

உதாேணம் ெறையஏறொட்டு நீதிோன் 
மயாபு!

இறைவா நீங்கள் எறத மவண்டுோனைா -
லும் ப்காடுங்கள். இநத மவதறனை ேட்டும் 
மவண்டாம் என்று ெல முறை மவண்டுகிமைாம். 

ஆனைால் எது நறடப் -
பெைக கூடாது என்று 
நிறனைத்மதாமோ அது 
நடககும்.

இ ற ை - ே னி த - 
உைவில் மொோட்டம் என்ெது நம்றேப் ெல-
வீனைப் ெடுத்த அல்ல. ோைா்க நம்றே நாமே 
திடப்ெடுத்தி இறை ஆறைல் பெறுமவாம். 

இறைவன் எஙம்க? எப்ெடி? நம்மோடு 
உைவுப் ொலம் அறேககிைார என்ெறத 
உணரநது விழிப்மொடு இறைவனில் இயங-
குமவாம். தவக்காலச சிநதறனை்கறள வாழ்க -
ற்கயில் ஏறமொம். தானை-தரேங்கறள வலது -
்கேம் ப்சய்வறத இடது்கேம் அறியாவண்ணம் 
ப்சய்மவாம். தவம்-ப்செம்- தரேம் மூன்றும் இறை-
வறனையும் ேனிதறனையும் இறணககும் உைவுப் 
ொலோகும்.
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எல்.ப�ானைதன்...

ஆண்டவர இமயசு ்சாறவ பவன்று 
உயிரத்பதழுநதார. ்சாவு என்ெது 
ேனிதர்களுககு முடிவு அல்ல 

என்ெறத நாம் முதலில் உணே மவண்டும்.
இறைவனின் திருவுளத்திறம்கறெ வாழ்ந-

தால் உயிரத்பதழுதல் நிச்சயம். 
பநாடிப் பொழுதில் முடிநது விடும் இவ-

வுல்க வாழ்வு நிறல வாழ்விற்கானை ஆயத் -
தோகும். 

“ோனிட ே்கன் ெலவாறு துன்ெப்ெட-
வும், மூப்ெர்கள், தறலறேக குருக்கள், 
ேறைநூல் அறிஞர்கள் ஆகிமயாோல் 
உதறித் தள்ளப்ெட்டு ப்காறல ப்சய்யப்ெடவும் 
மூன்ைாம் நாளில் உயிருடன் எழுப்ெப்ெடவும் 
மவண்டும்’’

ஆண்டவர இமயசுவுககுச சிலுறவச ்சாவு 
எதிரொோத நி்கழ்வா்க இருக்க-
வில்றல. அவர அன்றனை ேரி-
யாளின் ேடியில் ோட்டுத் பதாழு-
வத்தில் பிைநதநாள் முதல் இநத 
நாளுக்கா்கமவ தம்றே ஆயத்தம் 
ப்சய்துப்காண்டிருநதார. 

அவர ்சாறவ ஏற்கனைமவ முன்-
னைறிவித்திருநதார. கிறிஸதவ நம்-
பிகற்க, விசுவா்சம், எதிரமநாக-
கிற்கானை அடிப்ெறட, இமயசுவின் 
உயிரப்புதான். 

திருத்தூதர ெவுல், ப்காரிநதி-
யருககு எழுதிய திருமு்கத்தில் 
இறதத் பதளிவுெடுத்தியுள்ளார. 
“கிறிஸது உயிருடன் எழுப்ெட-
வில்றல என்ைால் நாங்கள் ெறை 
்சாறறிய நறப்சய்தியும், நீங்கள் 
ப்காண்டிருககிை நம்பிகற்கயும் 
பொருளறைதாய் இருககும்.

்சாவு என்ெது நிறல வாழ்விற-
்கானை வா்சலாகும். இவவுல்க 
வாழ்றவ ப்சாரக்கம் ஆக்க ேனிதர 
உண்றேயானை விண்ண்க ப்சாரக-
்கத்றத ேைநது விடுகின்ைனைர’’. 
“நா்சமேத்து இமயசு இஸேமயறல 
மீட்்கப் மொகிைார என்று நாங்கள் 
எதிரொரத்திருநமதாம். ஆனைால், 
தறலறேக குருக்களும் ஆட்சியாளர-
்களும் அவருககு ேேண தண்டறனை 
விதித்துச சிலுறவயில் அறைநதார-
்கள்.

ேறை உலகிறகு வரணிக்க இயலாத ேகிழ்சசிறய-
யும் எதிரமநாகற்கயும் அளித்த இரு நி்கழ்வு்கள்-
தான் இமயசுவின் ேனிதாவதாேமும், உயிரப்பும்.

ேனிதறே அளவுக்கதி்கோ்க அன்பு ப்சய்யும் 
இறைவன், அவர்கறள மீட்்க ேனிதனைா்க வேலாற-
றில் ேண்ணில் அவதரித்தார. ொவம் எதுவும் 

இல்லாத தூயவோனை அவர சிலுறவச ்சாவால் ேனி-
தரின் ொவத்திறகுக ்கழுவாய் ஆனைார. 

இமயசுவின் சிலுறவச ்சாவு அவருறடய சீட-
ருககுத் தாங்க முடியாத மவதறனையா்க அறேந-
தது. தங்களுறடய எதிரமநாககு அறனைத்தும் 
அறறுப் மொனைதா்க அவர்கள் நிறனைத்தார்கள்.  
தீறே நிறைநத உலகில் வாழும் நேககு வாழ்க-
ற்கப் புதுப்பிக்கப்ெடல் என்ெது அன்ைாடம் 
பதாடரநது நி்கை மவண்டிய ்காரியோகும். 
ஒவபவாரு ஆண்டும் பெரிய ்சனிககிைறே-
யன்று நாம் நேது திருமுழுககிற்கானை உடன்ெ-
டிகற்கறயப் புதுப்பித்துக ப்காள்கிமைாம்.

இது நம்பிகற்க விசுவா்சத்தில் வளரவதற-
்கா்கத்தான். வளரசசிதான் வாழ்வின் அறடயா-
ளம். ேண்ணுலகில் இறை அன்பிலும் ்சம்காதே 
அன்பிலும் வாழ்ெவர்களுககு விண்ணுல்க 

வாழ்வு நிச்சயம். 

“உயிரத்பதைச ப்சய்ெவனும், வாழ்வு தருெவ-
னும் நாமனை. என்னிடம் நம்பிகற்க ப்காள்ெவர 
இைப்பினும் வாழ்வார’’. என்கிைார நம் ஆண்-
டவர இமயசு.

மயசுவின் உயிரப்பு:
வாேத்தின் முதல் நாளன்று விடியற்கா -

றலயில் இருள் நீஙகும் முன்மெ ே்கதலா 
ேரியா ்கல்லறைககுச ப்சன்ைார. ்கல்லறை 
வாயிலில் இருநத ்கல் அ்கறைப்ெட்டிருப்-
ெறதக ்கண்டார. எனைமவ அவர சீமோன், 
மெதுரு, ேறறும் பிை சீடரிடமும் வநது, 
“ஆண்டவறேக ்கல்லறையிலிருநது யாமோ 
எடுத்துகப்காண்டு மொய்விட்டனைர. 

அவறே எஙம்க றவத்தனைமோ பதரிய -
வில்றல!’’ என்ைார. 

இறதக ம்கட்ட மெதுருவும் ேறை சீடரும் 
்கல்லறைககுப் புைப்ெட்டனைர. இருவரும் 
ஒருமித்து ஓடினைர. ேறை சீடர மெதுருறவ-
விட விறேவா்க ஓடி முதலில் ்கல்லறைறய 
அறடநதார. அவர குனிநது ொரத்தமொது 
துணி்கள் கிடப்ெறதக ்கண்டார; ஆனைால், 
உள்மள நுறையவில்றல. அவருககுப் பின்-
னைாமலமய சீமோன் மெதுருவும் வநதார. 

மநமே அவர ்கல்லறைககுள் நுறைந-
தார. அஙகு துணி்கறளயும், இமயசுவின் 
தறலறய மூடியிருநத துண்றடயும் ்கண்டார. 
அத்துண்டு ேறை துணி்கமளாடு இல்லாேல் 
ஓரிடத்தில் தனியா்க சுருட்டி றவக்கப்ெட்டிருந-
தது.பின்னைர ்கல்லறைககு முதலில் வநது 
ம்சரநத ேறை சீடரும் உள்மள ப்சன்ைார. 
்கண்டார. நம்பினைார. இமயசு இைநது உயிரத்-
பதை மவண்டும் என்னும் ேறை நூல் வாகற்க 
அவர்கள் அதுவறே புரிநதுப்காள்ளவில்றல. 

பின்பு சீடர்கள் தாங்கள் தஙகியிருநத 
இடத்திறகுத் திரும்பிச ப்சன்ைார்கள். ேரியா 
்கல்லறைககு பவளிமய அழுதுப்காண்மட 
்கல்லறைககுள் குனிநது ொரத்தார. அஙம்க 
பவண்ணாறட அணிநத இரு வானைதூதர-
்கறள அவர அஙம்க ்கண்டார.

இமயசுவின் உடறல றவத்திருநத இடத்தில் 
ஒருவர தறல ோட்டிலும், ேறைவர ்கால் ோட்டி-
லுோ்க அேரநதிருநதார்கள். அவர்கள் ேரியா-
விடம், “அம்ோ ஏன் அழுகிறீர?’’ என்று ம்கட்-
டார்கள். அவர அவர்களிடம் “என் ஆண்டவறே 
எடுத்துகப்காண்டு மொய்விட்டனைர. அவறே 
எஙம்க றவத்தனைமோ என்று எனைககுத் பதரி-
யவில்றல’’ என்ைார.

 இப்ெடிச ப்சால்லிவிட்டு அவர 

திரும்பிப் ொரத்தமொது 
இமயசு நிறெறதக ்கண்டார.

ஆனைால் அஙகு நிறெவர 
இமயசு என்று அவர அறிந-
துப்காள்ளவில்றல. இமயசு 
அவரிடம், ‘ஏனைம்ோ அழுகி-
ைாய்? யாறேத் மதடுகிைாய்?’ 
என்று ம்கட்டார. ேரியா 
அவறேத் மதாட்டக்காேன் 
என்று நிறனைத்து அவரிடம் 
“ஐயா, நீர அவறேத் தூக-
கிகப்காண்டு மொயிருநதால் 
எஙம்க றவத்தீர? எனைககுச 
ப்சால்லும். நான் அவறே 
எடுத்துச ப்சல்மவன்’’ என்ைார. 

இமயசு அவரிடம், ‘ேரியா’ 
என்ைார. ேரியா திரும்பிப் 
ொரத்து ‘மொத்கமே’ என்ைார. 
இமயசு அவரிடம், “என்றனை 
இப்ெடிப் ெறறிக ப்காள்ளாமத. 
நான் என் தநறதயிடம் 
இன்னும் ப்சல்லவில்றல. 

நீ என் ்சம்காதேர்களிடம் 
ப்சன்று அவர்களிடம் என் தந-
றதயும், உங்கள் தநறதயும், 
என் ்கடவுளும்  உங்கள் ்கடவு-
ளுோனைவரிடம் ப்சல்லவிருககி-
மைன் எனைச ப்சால்’’ என்ைார. 

ே்கதலா ேரியா சீடரிடம் 
ப்சன்று, “நான் ஆண்ட வறேக 
்கண்மடன்,’’ என்ைார. தம்மிடம் 
இமயசு கூறியவறறையும் அவர-
்களிடம் ப்சான்னைார. (மயாவான் 
20: 1-18).

இமயசுவின் உடல் புதிய-
பதாரு ்கல்லறையில் றவக்கப்-
ெட்டது. ொறைறயக குறடநது 
அறேக்கப்ெட்ட ்கல்லறை 
அது. அதறகு முன்ொ்க 
அன்றனை ேரியாளின் ேடிமீது றவக்கப்ெட்டு 

அவளது தாய்றேக ்கண்ணீோல் குளிப்ொட்-
டப்ெட்டது. 

ஏற்கனைமவ ே்கதலா ேரியாளின் ெரிேளத் 
றதலத்தால் பூ்சப்ெட்டது அவர ொதங்கள். 
இவவாறு அன்புச ப்சயல்்களால் தயாரிக-
்கப்ெட்டு ்கல்லறையில் றவக்கப்ெட்ட உடல் 
அஙகு உயிேறை உடலா்கத் தஙகியிருக்க -

வில்றல. 

அவேது இறை வல்லறே ்சாறவ பவன்ைது. 
்சாவுககு முறறுப்புள்ளி றவத்தது. தம்மிடம் 
அன்பு ப்காள்ளுகிைவர்களுகப்கன்று ்கடவுள் 
ஏறொடு ப்சய்தறவ ்கண்ணுககுப் புலப்ெட -
வில்றல. ப்சவிககும் எட்டவில்றல. ேனித 
உள்ளமும் அறத அறியவில்றல.

இமயசு உயிரத்பதழுநதார. 
அவேது உயிரப்பின் ேகிறே, ேகிழ்சசி நே -

தாகும். ஆண்டவறேத் மதடுமவாறே அவர 
எதிரப்காண்டு வநது ஆசி 

வைஙகுகின்ைார. அவறேத் மதடுமவார 
அவறேக ்கண்டறடவர. 

நேது இறை ஏக்கங்களுககும் தா்கத் -
திறகும் ்கனிவுடன் ெதில் தேககூடிய இேக -
்கத்தின் ்காலம் இது. இறை இமயசுவிடம் 
நம்பிகற்க றவத்மதார அறனைவருககும் 

அவேது உயிரப்பு சுலெோ்கப் புரிநதுப்காள் -
ளககூடியதாய் இருநதது.்காலம் ்கனிநதிருக-
கும்மொமத இறையேற்ச ஏறறு ெறை்சாற-
றுமவாம். “்கல்லறை திைநதது ்காரிருள் 
ேறைநதது. கிறிஸது உயிரத்தார. அல்மல-
லுயா. வல்லறே துலங்க வாழ்விறனை 
வைங்க ேேணத்றத பவன்ைார. அல்மல -
லுயா. வாழ்வுககுச ்சாவில்றல. ்சாவுககு 
வாழ்வில்றல. ேேணத்றத மீட்ெர பவன்று 
விட்டார. வாழ்கற்க பிைநதது ேேணம் 
ேறைநதது. வாழ்மவாம் கிறிஸது -
வில் புதுவாழ்வு,’’ 

இமயசுவின் ொஸ்கா விைாறவ 
நாம் ேகிழ்சசியுடன் ப்காண்டா -
டுகின்மைாம். ொஸ்கா என்ைால் 

்கடத்தல் என்று பொருள் ெறைய ஏறொட்-
டில் யாமவ ்கடவுளின் இேக்கத்தினைால் 
ொேமவானின் ஆதிக்கத்திலிருநதும், அடி-
றேத்தனைத்திலிருநதும் இஸேமயல் ேக்கள் 
ப்சழிப்புமிக்க வளறேயானை ்கானைான் மத்சத்-
திறகுக ப்காண்டுவேப்ெட்டார்கள். 
அதாவது ொஸ்கா என்ை ்கடத்தல் 
நி்கழ்வின் வழியா்கத் தீறேயின் 
ஆதிக்கத்திலிருநது ்கடநது வநது 
இறைவறனை ெறறிகப்காண்டனைர.

 ஆனைால்  பெரிய வியாைககி-
ைறே தினைத்தில்  உல்கம் முடியும் 
வறே எநநாளும் உங்கமளாடு 
இருப்மென் என்று ப்சான்னை இமயசு 
தன்றனை உறடத்து தனைது உட-
றலயும் இேத்தத்றதயும் நம்மீது 
ப்காண்ட அன்பின் பவளிப்ொடா்க 
நேககு உணவா்கத் தருகின்ைார. 
அத்மதாடு தன் மீட்புப் ெணி இவவு-
லத்தில் பதாடே குருத்துவத்றதயும் 
ஏறெடுத்துகின்ைார. 

இத்தருணத்தில் இமயசு 
தன்னைல நாட்டமின்றி  ோனிடரின் 
மீட்புக்கா்க தன்றனைமய வைஙகிய-
துமொல நம் அருகில் வாழும் ேனி-
தர்கறள அன்பு ப்சய்துவாைவும், 
மேலும் குருக்கள் ஆண்டிறனை 
ப்காண்டாடும் நாம், குருக்கள் 
அறனைவரும் இமயசு ப்சய்த 
ெணிறய ேனைத்துணிவுடனும், ேனித 
ோண்புடனும் பதாடரநது ப்சய்து நீதி, 
அன்பு ்சம்காதேத்துவம், ்சமுத்துவம் 
மொன்ைவறறை நிறலநாட்டாவும், 
இமயசுறவ ேக்களுககு ப்காடுப்ெவர்க-
ளா்கவும் தி்கை மவண்டிய வேத்றத தந-
தருள குருக்களுக்கா்கவும் நேக்கா்கவும் 
சிைப்ொ்க  ப்சபிப்மொம். 

பெரிய வியாைககிைறேயில் திருவழி-
ொடானைது நான்கு ெகுதி்கறளக ப்காண்-
டுள்ளது.

இறைவாரத்றத வழிொடு
ொதம் ்கழுவும் ்சடஙகு
நற்கருறண வழிொடு
நற்கருறண இடோறைம் ெவனி.
இநத வாழிொட்டு நி்கழ்வு்களில் பொரு-

ளுணரநது ெகதிமயாடு ெஙப்கடுப்மொம். 

இறைவாரத்றத வழிொடு
முதல் வா்ச்கம் (வி.ெ 12, 1-8, 11-14)

ொஸ்கா என்ைால் ்கடநது ப்சல்லுதல் 
என்று பொருள். தங்கள் ப்சாநத நாட்றட 
விட்டு, எகிப்தில் அடிறே்களா்க வாழ்நத 
தம் ேக்கறள ்கடவுள் விடுவித்து, ்கானைான் 
மத்சத்திறகுக ப்காண்டு வநதார. அநத 
நி்கழ்வுதான் ொஸ்கா, நாமும் ொவத்திலி-
ருநது விடுெட்டு இறைவமனைாடு இறணய 
நம் ெறைய நிறலயிலிருநது ்கடநதுவே 

முயறசிப்மொம்.அரத்தேறை வழிொடு்கள் 
வாழ்வில் ோறைத்றத ஏறெடுத்துவதில்றல. 
வழிொடு்கள் வாழ்வாகும்மொதுதான் 
வாழ்வில் ோறைம் பிைககிைது. 

வாழ்வு சிைககிைது. எனைமவ திருப்ெலி-
யின் மொது இமயசுவின் உடறல உண்டு 
அவேது இேத்ததறதப் ெருகுவது என்ெது 
பவறறுச ்சடங்கா்க ோறிவிடாேல் நாம் 
அன்ைாட வாழ்வில் இறையேற்ச வாழ்வாக்க 
மவண்டும் என்ை புனித ெவுலின் வாரத்றத்க-
ளுககுச ப்சவிேடுப்மொம். 

 மயாவான் 13:34 நறப்சய்தி இவவாறு 
பதரிவிககின்ைது.புதியமதார ்கட்டறளறய 
நான் உங்களுககுக ப்காடுககிமைன். நான் 
உங்களிடம் அன்பு ப்சலுத்தியது மொல நீங்க-
ளும் ஒருவர ேறைவரிடம் அன்பு ப்சலுத்துங-
்கள். 

ொதம் ்கழுவும் ்சடஙகு
யூத ்சமு்கத்தில் தன் வீட்டில் இருககும் 

ெணியாளர பவளியில் ப்சன்று வரும் தனைது 

தறலவரின் ்கால்்கறளக ்கழுவுவது வைக்கம். 
ஆனைால் இமத ்சமுதாயத்தில் பிைநத இமயசு 
ஒரு வித்தியா்சோனை ப்சயறலச ப்சய்கிைார. 

ெணிவிறடப் பெை அன்று,ெணிவிறடப் 
புரியமவ வநதார என்று வாரத்றதயில் 
ேட்டுேல்ல. தன் சீடர்களின் ொதங்கறள 
்கழுவி அவவாரத்றத்களுககு உருவம் 
ப்காடுத்தார இமயசு. தன்றனைமய தாழ்த்திக 

ப்காண்டார இறைே்கன் இமயசு. எனைமவ 
இப்ொதம் ்கழுவும் ்சடஙகில் ொரறவயாளர-
்களா்க, மவடிகற்கயாளர்களா்க இல்லாேல், 
நாம் ்சாதி, ேதம், இனைம், தூய்றேத்தீட்டு, 
ஏறை்கள், ெணக்காேர்கள், இருப்ெவர, 
இல்லாதவர மொன்ை ேனிதத்றத உருககு-
றலககும் மவறறுறே்கறளக ்கறளநது 
அருகில் வாழும் ேனிதர இறைவன் ெறடப்பு 
என்ெறத உணரநது இச்சடஙகில் ெஙகுபெறு-
மவாம். 

இமயசு ப்சன்ைவிடபேல்லாம் நன்றே-
்கறளமய ப்சய்துப்காண்டுச ப்சன்ைார. 
என்றனை அவர பதாடோட்டாோ? என்றனை 
அவர ொரக்க ோட்டாோ? என் குேலுககு 
அவர ப்சவி ப்காடுக்கோட்டாோ எனை 
இமயசுறவ எண்ணி ஏஙகிமயார ெல-
ருண்டு அவறே அண்டிச ப்சன்ைவர்கள் 
அருள்ேறையில் நறனைநதார்கள்.-

ஆண்டவர் இயேசுவின்
பாடுகளும் - உயிர்ப்பும்

ப�யதாஸ பெரனைாண்மடா...

புனித வியாழன் தரும்
மகததான படிப்பினனகள் இனை - மனித உைவுப்பாலம்

-திருேதி 

அருள்சீலி அநமதானி...
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(வாச்சிக்குடா, அக்்கரைப்பற்று 
மேற்கு நிரு்பர்கள்)

 அம்பாரை ஆரையடிமவமபு பிை -
மேசத்தில் உள்்ள ஆசிரியர ஒருவரின் 
வீட்டில்,

  54 ்பவுண் ேங்க நர்க்கள் க்காள் -
ர்ளயிடப்பட்டுள்்ளது.இது்பற்றி, -
முரைப்பாகடான்று ்பதிவு கசயயப -
்பட்டுள்்ளோ்கவும அக்்கரைப்பற்று 
க்பாலிஸார கேரிவித்ேனர. 
அதி்காரை 1 ேணிக்கும 5 ேணிக்-
கும இரடயில் இக்க்காள்ர்ள 
இடமக்பற்றுள்்ளது. 

ஆசிரியரும அவைது ேரனவியும 

அவர்க்ளது ஒரு வயது க்பண் குழந் -
ரேயும, வீட்டில்  தூஙகி க்காண்டி-
ருக்கும ம்பாது இச்சம்பவம இடம-
க்பற்றுள்்ளது. வீட்டின் ஜன்னரை 
உரடத்து உள்ம்ள நுரழந்ே 
க்காள்ர்ளயர்கள், அவர்கள் தூஙகி  
அரைரய பூட்டிவிட்டு ேற்ரைய 
அரைரய திைந்து அஙகிருந்ே அலு-
ோரிரய உரடத்து அலுோரியில் 
இருந்ே மூன்று ோலிக்க்காடி அடங-
்கைா்க 54 ்பவுண் ேங்க நர்க்கர்ள 
திருடிச் கசன்றுள்்ளனர.

ேனது ஒருவயது குழந்ரேக்கு 
பிைந்ே நாள் க்காண்டாடும எண் -
ணத்துடன் பிைந்ே நாளுக்்கான ஏற் -

்பாடு்கர்ள மேற்க்காண்டுவிட்டு 
தூஙகியவர்கள் ்காரை 5 ேணிக்கு 
எழுமபி ்கேரவ திைக்்க முற்்பட்டுள் -
்ளனர. 

ஆயினும  ்கேவு திைக்்காே்படி பூட் -
டப்பட்டிருந்ேரேயறிந்து சத்ேம 
ம்பாட்டு அயைவர்கர்ள அரழத்து, 
கவளிமய வந்து ்பாரத்ேம்பாது வீடு 
திைந்து கிடப்பரேயும அலுோரி -
யில் இருந்ே நர்க்கள் ்காணாேல் 
ம்பானரேயும அறிந்துள்்ளனர.

அேரனயடுத்து அக்்கரைப்பற்று 
க்பாலிசாருக்கு ே்கவரை வழஙகிய -
ரேயடுத்து  அக்்கரைப்பற்று க்பாலி -
ஸார,அம்பாரை ோவட்ட குற்ைப -

புைனாயவு பிரிவினர, அம்பாரை 
ேடயவியல் விசாைரண பிரிவினர 
என ்பை ேைபபினரும சம்பவ இடத் -
துக்கு வருர்க ேந்து  விசாைரண -
்கர்ள மேற்க்காண்டனர.

இச்சம்பவம கோடர்பா்க 
இதுவரை எவரும ர்கது கசயயப்ப -
டவில்ரை எனவும,  மேைதி்க விசா -
ைரண்கர்ள கேற்க்காண்டு வருவ -
ோ்கவும க்பாலிஸார கேரிவித்ேனர. 

இமேமநைம இரு நாட்்களுக்கு 
முன்னரும வீதியில் கசன்றுக்காண் -
டிருந்ே க்பண் ஒருவரின் ோரைரய 
அறுக்்க ஒருவர முற்்பட்டரேயும 
குறிபபிடத்ேக்்கது.

57 பவுண் நகைைகை திருடித் தப்பிய�ோட்டம்

வீட்டில் உறங்கிய�ோரின் அறறற�
பூட்டி க�ோளறளை�ர�ள ற�வரிறை

(கிண்ணியா நிரு்பர)

விவசாயத் துரைரய இர்ளஞர்க-
ளிடம ஊக்குவிக்கும  கசயைேரவு  
மூதூர ம்பழ் கிைாண்ட் ேண்ட்பத்தில் 
அண்ரேயில் நரடக்பற்ைது. 

ஜனாதி்பதியின் திட்டத்தின் கீழ் 
விவசாய அரேச்சினூடா்க உள்ளூர 
உற்்பத்திரய அதி்கரிப்பேற்்கா்க, 
வீட்டுப ்பயிரச் கசயர்க, மோட்டப 
்பயிரச் கசயர்க, சிறு மோட்டம 
ம்பான்ைவற்ரை ஊக்குவிக்கும 
மநாக்கில், இந்ேச் கசயைேரவு நடாத் -
ேப்பட்டது.

இத்திட்டத்தில், ஊக்குவிபபுத் 
கோர்க ேற்றும ்காணி்கள் என்்பனவும 
வழங்கப்படவுள்்ளன.விவசாயத்ரே 
மேம்படுத்தும அடிப்பரடயில் இந்நி-
்கழ்வு ஏற்்பாடு கசயயப்பட்டிருந்ேது.

 ோ்காணசர்ப முன்னாள் உறுப-

பினரும க்பாதுஜன க்பைமுனவின் 
மூதூர கோகுதி அரேப்பா்ளருோன  
நிேல் ்காமினி மேவாவித்ோைன  
ேரைரேயில் நரடக்பற்ை இந்நி்கழ்-
வில் பிைேே அதிதியா்க விவசாய இைா-
ஜாங்க அரேச்சர சான்க வக்குமபுை-
வும  விமசட அதிதியா்க ்பாைாளுேன்ை 
உறுபபினர ்கபிை நுவான் அத்துக்ம்காை-
ைவும ்கைந்து க்காண்டனர.

அமேமவர்ள, சிைபபு அதிதி்க்ளா்க 
க்பாதுஜனக்பைமுனவின்  மூதூர 
கோகுதி இரணப்பா்ளர ்கைாநிதி 
இபைாகீம சோத், க்பாதுஜனக்பைமுன 
திரும்காணேரை இர்ளஞர அரேப-
்பா்ளர அமசை, க்பாதுஜனக்பைமுன 
மூதூர கோகுதி இர்ளஞர அரேப்பா-
்ளர  ்க.மு.கஜஸாஹிர  ஆகிமயாருடன் 
க்பாதுஜன க்பைமுனவின் பிைமேச 
இர்ளஞர அரேப்பா்ளர்களும 
்கைந்து க்காண்டனர.

இளைஞர்களிடம் விவசாயதளதை
ஊக்குவிக்்க சசயலமரவு

(கிண்ணியா நிரு்பர)

கிண்ணியா பிைமேச கசயை்க பிரி -
விற்குட்்பட்ட அரனத்துப ்பள்ளி்க-
ளும  ைேழான்  ோேத்தில்   விமசட 
நி்கழ்வு்கர்ள நடத்துமம்பாது,்க-
ரடபபிடிக்்க மவண்டிய சு்காோை 
வழி்காட்டல்்கர்ள  விழிபபூட்டும 
நி்கழ்வு அகிை இைஙர்க ஜமஇயத்-
துல் உைோ கிண்ணியா கிர்ளக் ்காரி-
யாையத்தில் நரடக்பற்ைது.

அகிை இைஙர்க ஜமஇயத்துல் 
உைோ கிண்ணியா கிர்ளயும, 
கிண்ணியா அரனத்து ்பள்ளிவா-
சல் சமமே்ளனமும இரணந்து 
ஏற்்பாடு கசயதிருந்ே இந்நி்கழ்வில், 
கிண்ணியா பிைமேச  கசயை்க பிரிவுக் -

குட்்பட்ட அரனத்து ்பள்ளிவாசல் 
நிரவா்கத்தினரும ்கைந்து க்காண்ட-
னர. 

இந்நி்கழ்வில் முக்கிய அதிதி்க்ளா்க 
கிண்ணியா பிைமேச கசயைா்ளர எம.
எச்.எம.்கனி,கிண்ணியா சு்காோை 
ரவத்திய அதி்காரி கடாக்டர எம.
எச்.எம. ரிஷ்வி,குறிஞசாக்ம்கணி 
சு்காோை ரவத்திய அதி்காரி 
கடாக்டர எ.எம.எம. அஜித், 
கிண்ணியா ஜமஇயத்துல் உைோ 
ேரைவர அஷ்கஷெயஹ் எ.எம.
ஹிோயத்துல்ைா(நளீமி),கிண்ணியா 
்பள்ளிவாசல் சமமே்ளனத் ேரைவர 
வி.எம.முஹ்மின் ஆகிமயார ்கைந்து 
க்காண்டனர.

ரமழானில் ்களடப்பிடிக்்க வவண்டிய 
சு்காதைார வழி்காடடல் ்கருததைரங்கு

(ேண்டூர குறூப நிரு்பர)

நாடு முழுவதும ஏற்்பட்டுள்்ள ்பாரிய எரிக்பாருள் 
ேட்டுப்பாட்டினால் விவசாயி்களின் கசயர்க ்பாதிக் -
்கப்பட்டுள்்ளதுடன், நீர்பாயச்சும ்பமபி்கர்ள க்காள்வ -
னவு கசயய முடியாேலும விவசாயி்கள் ேயஙகுகின்ை -
னர. இது குறித்து மேலும கேரியவருவோவது,

ேட்டக்்க்ளபபு ்படுவான்்கரை, திருக்ம்காவில் ்கஞ -
சிகுடிச்சாறு உட்்பட ்பல்மவறு பின்ேஙகிய கிைாேங -
்களில் கசயர்க ்பண்ணப்பட்ட ்பயிர்களுக்கு நீர 
்பாயச்சும மேரவ்கள் அதி்கரித்துள்்ளன.மின்சாைம 
இல்ைாேோல், ேண்எண்கணயில் இயஙகும ்பமபி்கள் 
விற்்பரன கசயயப்படுகிைது. 

இரேயும க்காள்வனவு கசயவதில்,இவர்கள் சிக் -
்கல்்கர்ள எதிர க்காண்டுள்்ளனர.  அறுவரட்கர்ள 
அரை விரைக்கு ம்கட்்போல்,உரிய ்காைத்தில் விற்்க 
முடியாே துரப்பாக்கிய நிரைக்கு ேள்்ளப்பட்டுள்்ளோ -
்கவும விவசாயி்கள் ்கவரை கேரிவிக்கின்ைனர.

மேலும, தூைப பிைமேசங்களிலிருந்து வரும வழ -
ரேயான க்காள்வனவா்ளர்கள், வியா்பாரி்கள் எரி -
க்பாருட்்களின் ேட்டுப்பாடு்க்ளால்,  அறுவரடப 
க்பாருட்்கர்ள க்காள்வனவு கசயய வருவரே நிறுத் -
தியுள்்ளோல் க்பரும நஷ்டம ஏற்்படுத்துள்்ளோ்கவும 
கேரிவிக்்கப்படுகிைது.

(்பாண்டிருபபு தின்கைன் நிரு்பர)

்கல்முரன வடக்கு பிைமேச கசயை்கப 
பிரிவிற்குட்்பட்ட ்கல்முரன ேத்தி சமுரத்தி 
வஙகி பிரிவின் மேல்ே்ளம திைபபுவிழாவும, 
வஙகி ்கணணிேயப்படுத்ேல் ஆைமபித்து 
ரவக்கும நி்கழ்வும ்கல்முரன ேத்தி சமுரத்தி 
வஙகி மு்காரேயா்ளர ஐ.எல்.எஸ்.ஹிோயா 
ேரைரேயில் நரடக்பற்ைது.

இந்நி்கழ்வில், பிைேே அதிதியா்க 
அம்பாரை ோவட்ட சமுரத்திப ்பணிப்பா்ளர 
எம.எஸ்.எம.சபைாஸ் ்கைந்து க்காண்டார. 
அத்துடன் பிைமேச கசயைா்ளர ரி.மஜ.அதிச -
யைாஜ், ்கல்முரன வடக்கு  சமுரத்தி  ேரை -
ரேபபீட மு்காரேயா்ளர வி.சிறிநாேன், 
மு்காரேத்துவப ்பணிப்பா்ளர வி.ோஹிர, 
சமுரத்தி மு்காரேயா்ளர ம்க.இேயைாஜ், 
பிைதி திட்டமிடல் ்பணிப்பா்ளர பி.இைாஜகு -
மைந்திைன், நிரவா்க உத்திமயா்கத்ேர ஜீவைாஜ், 
கிைாே நிரவா்க உத்திமயா்கத்ேர ஏ.அேைோஸ் 

உட்்பட சமுரதி அபிவிருத்தி உத்திமயா்கத்ேர -
்கள், ்பயனாளி்கள் எனப்பைர ்கைந்து க்காண் -
டனர.

அம்பாரை ோவட்டத்தில் 90 ஆயிைம 
குடும்பங்கள் சமுரத்தி உேவிக்பற்றுவருகின் -
ைன. இன்னும 25 ம்பர புதிோ்க சமுரத்தி உே -
விக்பறுவேற்்கா்க விண்ணபபித்துள்்ளனர. 
இந்நிரையில் அம்பாரை ோவட்டத்தில் 
ேட்டும 3400 மில்லியன் ரூ்பா சமுரத்தி ்பய -
னாளி்களுக்்கான க்காடுப்பனவு வழங்கப்பட் -
டுவருகின்ைது.

2022 ஆம ஆண்டு டிசம்பர 31 ஆம தி்க -
திக்கு முன்னர, அரனத்து சமுரத்தி வஙகி்க -
ளும ்கணணிேயப்படுத்ேப்படமவண்டும. 
இேற்்கான மவரைத்திட்டங்கர்ள முன்கன -
டுத்து வருவோ்க அம்பாரை ோவட்ட சமுரத் -
திப ்பணிப்பா்ளர எம.எஸ்.எம.சபைாஸ் 
கேரிவித்ோர. இஙகு அதி்காரி்களும, கேரிவு 
கசயயப்பட்ட சமுரத்திப ்பயனாளி்களும 
்பாைாட்டிக் க்கௌைவிக்்கப்பட்டனர.

்கல்முளை மததி சமுரதி வங்கிளய 
்கணணிமயப்்படுததும் நி்கழ்வு

வதைாடடச் சசயள்கயாைர்கள் ்கவளல

(கைாட்டகவவ குறூப நிரு்பர)

திரும்காணேரை ே்பால் அலுவை-
்கத்திற்கு முன்னால், பிைோன வீதிரய 
ேறித்து ேங்களுக்கு எரிவாயு வழங-
குோறு ம்காரி க்காட்டும ேரழயில் 
ஆரப்பாட்டம நடாத்ேப்பட்டது.  
எரிவாயு வழங்கப்படும என ்கரட 

உரிரேயா்ளர கூறியரே அடுத்து 
ேக்்கள் நீண்ட வரிரசயில் நின்ைோ-
்கவும,  ோரை வரை எரிவாயு விநி-
மயாகிக்்கப்படவில்ரை.

இேனால், ஏோற்ைேரடந்ே 
ேக்்கள், வீதியில் ம்கஸ் சிலிண்டர-
்கர்ள ரவத்துக்க்காண்டு ம்பாைாட் -
டத்தில் ஈடு்பட்டனர.

எரிவாயு வ்காரி ஆரப்்பாடடம் எரிச்பாருட்களுக்்கா்க ்படடிருப்புத சதைாகுதியில்
மக்்கள் மி்க நீண்ட வரிளசயில் ்காததிருப்பு

ம்டத்தடி மீனோடசி அம்மன் ஆல�  
மைோ கும்போபியேை கு்டமுழுக்கு பபருவிழோ

(க்பரியம்பாைதீவு தின்கைன் நிரு்பர)  

ேட்டக்்க்ளபபு ோவட்டம ்பட்டி -
ருபபு கோகுதியில் அரேந்துள்்ள 
எரிக்பாருள் நிைபபு நிரையங்களில் 
ேக்்கள் எரிக்பாருட்்கர்ளப க்பறுவ -
ேற்்கா்க கவள்ளிக்கிழரே முேல் (08) 
சனிக்்கழரே(9) வரையில் மி்கநீண்ட 
வரிரசயில் ்காத்திருந்ேனர. சிைேங-
்கர்ள க்பாருட்்படுத்ோது இவர்கள் 
எரிக்பாருட்்கர்ளப க்பறுவதில் 
்கவனம கவலுத்தியரே குறிபபிடத் -
ேக்்கது.

இபபிைமேசத்தில் அரேந்துள்்ள 
க்பரியம்பாைதீவு, கவல்ைாகவளி, 
க்காக்்கட்டிச்மசாரை, குருக்்கள்-

ேடம, ்கல்ைாறு, ்களுவாஞசிகுடி 
அகிய ்பகுதி்களில் அரேந்துள்்ள 
அரனத்து எரிக்பாருள் நிைபபு 

நிரையங்களிலும ேக்்கள் கூட்டம 
இவவாறு நிைமபி வழிந்ேன.
இேனால், சிை எரிக்பாருள் நிைபபு 

நிரையங்களில் எதிரிக்பாருட்்கள் 
முடிந்ேோ்க உரிரேயா்ளர்கள் அறி-
வித்ேனர.

மோட்டார ரசக்கிள், முச்சக்்கை-
வண்டி ேற்றும ்கார, உள்ளிட்ட ்பை 
வா்கனங்களுடன் அேன் உரிரேயா-
்ளர்கள் மி்க நீண்ட வரிரசயில் ்காத் -
திருந்து எரிக்பாருட்்கர்ளப க்பற்றுச் 
கசல்வதுடன், இன்னும சிைர ்கைன் -
்களிலும எரிக்பாருட்்கர்ளப க்பறுவ -
ேற்குக் நீண்ட வரிரசயில் நின்ைனர

கவயில், ேரழ, இைவு என ்பாைாது  
ேணிக்்கணக்்கா்க ்காத்திருந்ே ேக்்க-
ளுக்கு, ஆயிைம ரூ்பாவிற்ம்க எரிக்பா-
ருட்்கள் வழங்கப்பட்டன.

(்காரைதீவு குறூப நிரு்பர )

வைைாற்று பிைசித்தி க்பற்ை 
அருள்மிகு ேடத்ேடி ஸ்ரீ மீனாட்சி 
அமேன் ஆையத்தின் ஆவரத்ேன 
அஷ்ட்பந்ேன ்பஞசகுண்ட ேோ 
கும்பாபிமஷெ்க குடமுழுக்குபக்ப-
ருவிழா அண்ரேயில், சிைப்பா்க 
நரடக்பற்ைது. கும்பாபிமஷெ்க பிை-
ேேகுருவா்க, ஆையபிைேேகுருவும 
கிழக்கிைஙர்கயின் பிை்பை சிவாச்-

சாரியாரியாருோன சிவா்கே வித் -
யாபூஷெணம சிவாச்சாரய திை்கம, 
பிைதிஸ்டாதிை்கம மஜாதிடவித்-
யாேத்துவநிதி விபுைேணி சிவஸ்ரீ 
சண்மு்க ேம்கஸ்வைக்குருக்்கள் 
ேரைரேயிைான சிவாச்சாரியார்கள் 
கசயற்்பட்டார்கள்.

்கடந்ே 2ஆம தி்கதி சனிக்கிழரே 
அதி்காரை 5ேணிக்கு ்கரோைம்பத்-
துடன் கிரிரய்கள் யாவும ஆைம்ப-

ோகின. எண்கணயக்்காபபு சாத்தும 
ரவ்பவத்தில், க்பருந்திை்ளான ்பக்-
ேர்கள்்கைந்து க்காண்டனர.

 ேோ கும்பாபிமஷெ்கம புேன் -
கிழரே ்காரை 9.12ேணிமுேல் 
10.27ேணி வரையுள்்ள சு்பமவர்ள -
யில் இடமக்பற்ைது.

ஆையகுரு சிவஸ்ரீ ச.மோவரத்ேன 
சரோ ஒழுங்கரேபபில் சரவசாே்க-
ைா்க ஆரிய்பாஷொ விற்்பன்னர சிவஸ்ரீ 

சண்மு்க ேயூைவேனக்குருக்்களும, 
பிைதிஸ்டா குருவா்க கிரியாமஜாதி 
சிவஸ்ரீ மவ.மயா்கைாசாக்குருக்்களும 
கசயற்்பட்டனர.

 ஆைய வ்ளா்கத்தில் நிரோணிக்்கப-
்பட்ட புதிய அன்னோன ேண்ட்பத்-
தில் ்பாண்டிருபர்பச் மசரந்ே ம்கா.ஜ-
ன்பாைச்சந்திைன்(அவுஸ்திமைலியா) 
அன்னோனத்ரே வழஙகினார. 
சுோர 3000 ம்பை்ளவில் ்பசியாறினர.

கும்பாபிமஷெ்க க்பருவிழா நிரைவு 
க்பற்ைதும ேரழ க்பாழிந்ேரே 
குறிபபிடத்ேக்்கது.

கும்பாபிமஷெ்கத்ரே கோடரந்து 
24தினங்களுக்்கான ேண்டைாபிமச்க 
பூரஜ்கள் ஆைம்போகின.
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புத்தாண்டை முன்னிட்டு;

மாத்தறை தினகரன் நிருபர் 

்தமிழ், சிஙகள பண்டிறகறை 
ககாண்்ாடுவ்தறகாக ்தமது க�ாந்த 
இருப்பி்ஙகளுக்குச் க�ல்லும் 
மக்களின் நன்றம கருதி இலஙறக 

பபாக்குவரததுச் �றபயின் மாத்த 
றை டிப்பபா மூலம் மாத்தறையி -
லிருநது தூர இ்ஙகளுக்கு பஸ் 
ப�றவகறள ந்ாததி வருகின் -
ைது. 

மாத்தறையிலிருநது இரததினபுரி, 

அம்பாறை, பதுறள, கமானரா -
கறல, கவல்லவாை, கதிர்காமம், 
பண்்ாரவறள, அநுரா்தபுரம், ம்த -
வாச்சி. ககாழும்பு பபான்ை தூர 
இ்ஙகளுக்காக இச் ப�றவ ஆரம் -
பிக்கப்பட்டுளளது. 

மீண்டும் எதிர்வரும் 18ம் திகதி 
தூர இ்ஙகளிலிருநது ்தமது க் -
றமகளுக்காக வரும் மக்களுக்காக 
இச் ப�றவ க்தா்ர்நது நற்கப -
றும் என மாத்தறை பஸ் டிப்பபா -
வின் முகாறமைாளர் க்தரிவித்தார். 

ஹம்வாந்தவாடமடை ைவா்டடைத்தில் 

ஹம்பாநப்தாட்ற் குறூப் நிருபர்

எதிர்வரும் ்தமிழ், சிஙகள புத-
்தாண்டிறன முன்னிட்டு ஹம்பாந-
ப்தாட்ற் மாவட்் மக்கள புத்தாண்-
டிறகுத ப்தறவைான கபாருட்கறள 
ககாளவனவு க�யவதில் ஆர்வத-
து்ன் ஈடுபட்டு வருவ்தாக எமது 
பிராநதிை க�யதிைாளர்கள க்தரிவிக்-
கின்ைனர்.  

மாவட்்ததின் பிர்தான நகரஙக -
ளில் உளள விைாபார நிறலைஙக -
ளில் �னகநரி�ல் காணப்படுவப்தாடு 
இவர்கள அததிைாவசிை மறறும் 
ஏறனை கபாருட்கறள ககாளவனவு 
க�யதும் வருகின்ைனர். 

்தறபபாது நாட்டில் ஏறபட்டுளள 
கபாருளா்தார கநருக்கடி நிறலயின் 
காரணமாக அததிைாவசிை கபாருட்-

களுக்குத ்தட்டுப்பாடு நிலவுவ-
ப்தாடு கபாருட்களின் விறலயும் 
அதிகரிதது காணப்படுவதினால் 
மக்கள பாதிக்கப்பட்டுளளனர். 

எண்கணய நிரப்பு நிறலைஙகள 
மறறும் கூட்டுைவு விறபறன நிறல -
ைஙகளிலும் நீண்் கியூ வரிற�க-
ளில் நின்று மக்கள கபாருட்கறள 
ககாளவனவு க�யது வருகின்ைனர். 

இருந்தாலும்  க்ந்த இரண்டு 
வரு் காலததில் ககாவிட் 19 
ககாபரானா க்தாறறின் காரணமாக 
புத்தாண்டிறன சுகா்தார வழிகாட் -
்ல்கறள பின்பறறிபை ககாண்்ா-
டினர்.  

இம் முறை நாட்டின் நிறல சீர -
ற்நதுளளதினால் மக்கள புத்தாண் -
டிறன ககாண்்ாடுவதில் ஆர்வம் 
காட்டி வருகின்ைனர்.  

தமிழக முதல்்ரின் உதவிக் க்ரஙகள்:  

்தமிழக மு்தல்வரின் உ்தவிக் 
கரஙகள இன வரம்பில்லாமல் 
எல்லா இலஙறகைருக்காகவும் 
நீள பவண்டுகமன பகாருகிபைாம் 
என ்தமிழ் முறபபாக்கு கூட்்ணி 
்தறலவரும் பாராளுமன்ை உறுப்-
பினருமான  மபனா கபண�ன் 
க்தரிவிததுளளார்.  

 ்தமிழக மு்தல்வரின் உ்தவி 
கரஙகள, எல்லா ்தமிழருக்காக -

வும் நீளவற்த நன்றியு்ன் வர -
பவறகும் அப்தபவறள, இன்று 
இலஙறகயில் நிகழும் ஏபகா-
பித்த பபாராட்்ஙகறள அனு -
�ரிக்கும் வி்தமாக மு்தல்வரின் 
�மூகநீதி கரஙகள இன வரம்பில் -
லாமல் எல்லா இலஙறகைருக்கா-
கவும் நீள பவண்டுகமன பகாரு -
கிபைாம் என  மபனா கபண�ன்  
எம்.பி பமலும் க்தரிவிததுளளார்.  

இமாம் ஷாபிஈ (ரஹ்) த�ாடர்ான
ஞா்கார்த� த�ாறத்ாழிவு 

பபருவறள விப�் நிருபர்

ஸ்ரீலஙகா ஷரீஆ கவுன்சில் 
ஏறபாட்டில் நற்கபறை   
இமாம் ஷாபிஈ (ரஹ்) அவர்-
கள க்தா்ர்பான விபஷ் 
ஞாபகார்த்த க�ாறகபாழிவு 
நிகழ்வு ககாழும்பு ஸாஹிரா 
கல்லூரி கபூர் மண்்பததில் 
அண்றமயில் நற்கபறைது.

ஸ்ரீ லஙகா �ரீஆ கவுன்சில் 
்தறலவரும் காலி பஹ்்ஜ -
துல் இப்ைாஹீமியைா அரபுக் 
கல்லூரி முன்னாள பணிப்பா -
ளருமான கமௌலவி ஹஸ்புல்லாஹ் 
அப்துல் கா்தர் (பஹ்ஜி)யின் வழிகாட்-
்லின் கீழ் நற்கபறை இக்கூட்்த-
திறகு காலி அலியைா இஸ்லாமிை 
�ட்்க்கல்லூரி பணிப்பாளரும் காலி 
மாவட்் உலமா �றபத ்தறலவரு-
மான கலீபதுஷ் ஷாதுலி கமௌலவி 
எம்.இஸட். முஹம்மட் ஸுஹூர் 
(பாரி) ்தறலறம வகித்தார்.

அகில இலஙறக ்ஜம்இயைதுல் 
உலமா �றபயின் முன்னாள க�ைலா-

ளரும் புத்தளம் அல் மஜீத எக்மி-
யின் பணிப்பாளருமான கமௌலவி 
அப்துல் நாஸர் (ரஹ்மானி) 'மனா -
கிபுல் இமாம் ஷாபிஈ (ரஹ்) என்ை 
்தறலப்பிலும் கமௌலவி அஸ்மிர் 
ஹஸனி 'மதகறப பின்பறறுவ்தன் 
அவசிைம்' என்ை ்தறலப்பிலும்  
உறரைாறறினர்.

ஸ்ரீ லஙகா �ரீஆ கவுன்சிலின் 
கபாதுச் க�ைலாளரும் ககாழும்பு 
கபரிை பளளிவா�ல் பிறைக் 

குழுத ்தறலவரும் வத்தறள அபூ 
ஹுறரைா அரபுக் கல்லூரி அதிபரு -
மான உஸ்்தாத கலீபதுஷ் ஷாதுலி 
கமௌலவி எம்.பீ.எம். ஹிஷாம் 
(பத்தாஹி) உட்ப் மறறும் பலரும் 
உறர நிகழ்தினர்.

இநநிகழ்வில் உலமாக்கள, அரபுக் 
கல்லூரி அதிபர்கள, பளளிவா�ல் 
இமாம்கள, நிர்வாகிகள உட்ப் 
பலரும் நிகழ்வில் கலநதுககாண்் -
னர்.

கதிரகாம்ததில் 
குழு மமா�ல்;
ஒருவர உயிரிழப்பு
ஹம்பாநப்தாட்ற் குறூப் நிருபர்

கதிர்காமம் ர்ஜ மாவத்த பகு-
தியில் இரு குழுவினருக்கு 
இற்யில் இரவு ஏறபட்் 
பமா்தலில் ஒருவர் கூரிை ஆயு்தததி-
னால் ்தாக்கப்பட்டு உயிரிழநதுள-
ள்தாக (09) கதிர்காமம் கபாலிஸார் 
க்தரிவித்தனர். 

கதிர்காமம் ர்ஜ மாவ்த பகுதிறை 
வசிப்பி்மாகக் ககாண்் 
கபண�ன் பாபு எனும் 24 வைது 
நபபர இவவாறு ககாறல க�ய-
ைப்பட்டுளளார். இந்த பமா்த-
லின்பபாது இரண்டு குழுவிலிருந-
தும் மூவர் பாரிை காைஙகளுக்கு 
உளளாகி கதிர்காமம் ஆ்தார றவத-
திை�ாறலயில் அனுமதிக்கப்பட் -்
்தன் பின்பு பமலதிக சிகிச்ற�க்காக 
க்தபரகவௌ றவததிை�ாறலக்கு 
மாறைப்பட்டு அஙகு அனுமதிக்-
கப்பட்டு சிகிச்ற� கபறறு வருகின்-
ைனர். �நப்தக நபர்கறள கண்டுபி-
டிப்ப்தறகாக கபாலிஸார் விப�் 
ப்தடு்தல்கறள பமற ககாண்டு 
வி�ாரறணகறள முன்கனடுதது 
வருகின்ைனர். 

ஆமடைத்சதவாழிறெவாமை ச்ண்;

அநுரா்தபுரம் தினகரன் நிருபர்                                         

ஆற்தக்தாழிற�ாறலயில் 
ப�றவ க�யயும்  கபண் ஒருவறர   
கூரிை ஆயு்தகமான்றினால்   கவட்-
டிக்ககாறல க�யதுளள்தாக  மீகஸ்-
கவவ கபாலிஸார் க்தரிவித்தனர்.

இச்�ம்பவம பநறறு முன்தி-
னம் (10) அதிகாறல கமதிரிகிரிை  
அம்பகஸ்கவவ பகுதியிலுளள 
வீக்ான்றில்  இ்ம்கபறறுள-
ள்தாக வி�ாரறணகறள பமற-
ககாண்டு வரும்  கபாலிஸார் க்தரி-
வித்தனர். �ம்பவததில்  21 வைது 
ற்ை மீகஸ்கவவ அம்பகஸ்-
கவவ பகுதிறை வசிப்பி்மாக 
ககாண்் கபண் ஒருவபர உயிரி-
ழநதுளளார் என்பது க்தரிை வந-
துளளது.

�ம்பவம் பறறி பமலும் க்தரிை 
வருவ்தாவது;  கணவனுக்கும் 
மறனவிக்கும்  இற்யில் ஏற-
பட்் குடும்பத்தகராறு காரண-
மாக இச்�ம்பவம் இ்ம்கபறறுள-
ளறம ஆரம்பக்கட்் கபாலிஸ் 
வி�ாரறணகளில் இருநது க்தரிை 
வநதுளளது.

க க ா ற ல ச் � ம் ப வ த து ்ன் 
க்தா்ர்புற்ை �நப்தக நபர் 
்தப்பிச் க�ல்வ்தறகு முறபட்் 
பபாது அவறர கபாலிஸார் றகது 
க�யதுளளனர். 

எரித்ாருள் நிலைய்ததிறகு
வருலக �ந� இருவர உயிரிழப்பு 
கறபிட்டி தினகரன் விபஷ் நிருபர்

்தஙககாடுவ மறறும் கவன்னப்புவ 
ஆகிை பகுதிகளில் உளள இரண்டு 
எரிகபாருள நிரப்பு நிறலைஙகளில் 
எரிகபாருள எடுக்க வருறக ்தந்த 
இருவர் திடீகரன உயிரிழநதுளள-
்தாக கபாலிஸார் க்தரிவித்தனர்.

்தஙககாடுவ - நீர்ககாழும்பு பிர்தான 
வீதியின் உளள எரிகபாருள நிரப்பு 
நிறலைததிறகு அருகில் டீ�ல் கபற-
றுக்ககாளவ்தறகாக க்ந்த இரண்டு 
நாட்களாக காததிருந்த ஒருவர் �னிக்-
கிழறம  (9) திடீகரன உயிரிழநதுள-
ள்தாக கபாலிஸார் க்தரிவித்தனர். 

உயிரிழந்த நபர், ஆற்த க்தாழிற -
�ாறல ஒன்றுக்கு ஊழிைர்கறள 
ஏறறிச் க�ல்லும் பஸ்ஸின் �ாரதி என 
கபாலிஸார் கூறினர்.

அதது்ன், ்தம்பரவில எரிகபா -
ருள நிரப்பு நிறலைததில் எரிகபா-
ருறளப் கபை வந்த 50 வைதுற்ை 
நபர் ஒருவர் திடீகரன உ்ல் நலக் 
குறைவால் உயிரிழநதுளளார்.

குறித்த எரிகபாருள நிரப்பு நிறல -
ைததில் எரிகபாருறளப் கபறறுக் 
ககாண்் பின்னர், அஙகு ்தனது 
காரின் ்ைர்களுக்கு காறறு அடிப் -
ப்தறகாக முைறசித்த பபாது அஙகு 
உயிரிழநதுளள்தாகவும் கபாலிஸார் 
குறிப்பிட்்னர்.

ஜனவாதி்தி ்கவாடடைவா்ய ்ரவாஜ்க் ஷவிறகும அ்ர -
ெவாஙகத்திறகும ஆத்ரவிமன சதரிவித்து ச்ரும 
தி்ரளவான ைக்கள் ்தசியக் சகவாடிகள் ைறறும 
்தவாமககமள ஏநதி தஙகவாமை நகரில் (10) 
ஆரப்வாடடைத்தில் ஈடு்டடை்்வாது எடுத்த ்டைம. 
           ்டைம: ஹம்வாந்தவாடமடை குறூப நிரு்ர

்நறறு முன்தினமி்ரவு சதவாடைக்கம ்நறறு  ைதியம ்ம்ர ச்ய்த ச்ருைமழ கவா்ரணைவாக 
்ை தவாழ்நிைப ்குதிகள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன. குறிப்வாக சகவாழுமபு ஆைர வீதிப ்குதி -
யில் சகவாடடைவாஞ்ெமன ஆைர வீதியின் இ்ரண்டு ்க்கமும நீரில் மூழ்கியுள்ளமத ்டைத்தில் 
கவாணைவாம.         ் டைம: ஏ.எஸ்.எம.ஜவாவித்  

்ண்டிமக கவாைத்தில்   

புத்தாண்டு காலததில், பரிசுப் 
கபாதிகள கிற்க்கப் கபறறுள-
ள்தாக வரும் இறணை மறறும் 
ஏறனை க்தாறலபபசி அறழப்-
புக்கள, குறுஞக�யதிகள க்தா்ர்-
பில் எச்�ரிக்றகைாக இருக்குமாறு 
கபாலிஸார் கபாது மக்களி்ம் 
பவண்டுபகாள விடுததுளளனர்.   

குறைவிைல் விவகாரஙகளுக்கு 
கபாறுப்பான சிபரஷ்் பிரதிப் 
கபாலிஸ் மா அதிபரும் கபாலிஸ் 

சிபரஷ்் ஊ்கப் பபச்�ா-
ளருமான சிபரஷ்் பிரதிப் 
கபாலிஸ் மா அதிபர் அஜித 
பராஹண இது குறிதது மக்-
களுக்கு எச்�ரிததுளளார்.   

உளநாட்டு மறறும் 
கவளிநாட்டு திட்்மிட்் 
குழுக்கள, பண்டிறக 
காலததில் இவவாறு பண 
பமா�டிகளில் ஈடுப் 
்தைாராவது க்தா்ர்பிலான 

்தகவல்கள கிற்ததுள-
ள்தாக க்தரிவித்த அவர் 
கபாதுமக்கள அவற-
றுக்கு ஏமாைாமல் எச்�-
ரிக்றகைாக க�ைறப் 
பவண்டும் எனவும் 
சிபரஷ்் பிரதிப் 
கபாலிஸ்மா அதிபர் 
அஜித பராஹண இந்த 
எச்�ரிக்றகறை விடுத-
துளளார். (பா)   

மா்த�லையிலிருநது தூர இடஙகளுக்கு இ.ம்ா.�வினால் ்ஸ் ம�லவ ஆரம்்ம்  

மக்களை ஏமாற்றும் கும்்பல்   
குறித்து ப்பாலிஸார் எச்சரிகள்க   

கூரிய ஆயு�்த�ால் 
தவட்டிக்தகாலை 

இன வரம்பில்ைாமல்  
நீள மவண்டும் – மமனா  

பு்த�ாண்டு காை த்ாருள்  
தகாள்வனவில் மக்கள் ஆரவம் 

க�தாழும்பில் ந்டைகெற்ற 5ஆம த்ர புைமைப்ரிசில் ்ரீடமெ;

முஸ்லிம் ஆரம்் ்ாட�ாலை
09 மாணவரகள் சி்ததி  

கவலிகம தினகரன் நிருபர்

மாறை/ கவலிகம முஸ்லிம் 
ஆரம்பப் பா்�ாறலயிலிருநது 
5ம் ்தர புலறமப் பரிசில்  பரீட்ற�க் -
குத ப்தாறறிை மாணவர்களுள, 
9 மாணவர்கள சிததிைற்நது 
பா்�ாறலக்கும் பா்�ாறல �மூ-
கததுக்கும் கபருறம ப�ர்ததுளள -
்தாக பா்�ாறல அதிபர் திருமதி 
ஸனூலா க்தரிவித்தார். சிததிை-
ற்நப்தார் வருமாறு: 

1) எம்.றவ. ைாஸிர் அஹ்மது 
(179),  2) எம்.ஆர். அஸ்மா (174),  

3) முஹம்மது ஹூற்தபா (161),  
4) எம்.எம்.எம். ஷர்பான் (159),  

5) எம். யூஸூப் அஹ்மது (154),  
6) எம். ஸிைாம் மனால் (152),  

7) எம்.எச். ஹப்ஸா (150),  8) 
எம்.எப். அப்துல்லாஹ் (149),  

9) எம்.ஆர். பாததிமா அம்ரா 
(149) ஆகிை மாணவர்கபள சிைந்த 
முறையில் சிததிகபறறு பா்�ா -
றலக்கு கபருறம ப�ர்ததுளளனர்.

அநு்ரவாதபு்ரம ைவா்டடைத்தில்

திைப்பறன தினகரன் நிருபர்

க்ந்த 2021 ஆம் ஆண்டு ஆரம்-
பிக்கப்பட்் "கககுலு துரு உ்தான" 
ப்தசிை மரம் நடும் நிகழ்ச்சிததிட்் 
பவறலததிட்்ம் அநுரா்தபுர மாவட்-
்ததில் கவறறிைற்நதுளளது.

கககுலு துரு உ்தான என்ை ப்தசிை 
மரம் நடும் நிகழ்ச்சித திட்்ம் 2021 
ஆம் ஆண்டு கவறறிகரமாக நற்மு-
றைப்படுத்தப்பட்் ஒரு பவறலததிட்-
்மாகும். 2021 ஆம் ஆண்டு மு்தலாம் 
வகுப்பில் ப�ரும் புதிை மாணவர்க-
ளுக்கு பளளியின் மு்தல் நாளிபலபை 
அவர்களின் வீட்டு முறைததில் பழ 
மரக்கன்றுகள நடுறகக்காக வழஙகப்-
பட்்ன. க்ந்த வரு்ம் நா்ளாவிை 

ரீதியில் அறனதது பா்�ாறலகறள-
யும் உளள்க்கிை வறகயில் இந்த 
பவறலததிட்்ம் நற்முறைப்படுத-
்தப்பட்்து.

 இ்தன்படி, கநல், ்தானிைஙகள, 
கரிம உணவுகள, காயகறிகள, பழங-
கள, மிளகாயகள, கவஙகாைம் 
மறறும் உருறளக்கிழஙகு �ாகுபடி, 
விற்த உறபததி, உைர் க்தாழில்நுட்ப 
அறமச்சு, விவ�ாை அறமச்சு மறறும் 
கல்வி அறமச்சு ஆகிைன இறணநது 
இந்த நிகழ்ச்சிததிட்்தற்த க�ைல்ப-
டுததுகின்ைன.

 அநுரா்தபுர மாவட்் பமலதிக க�ை-
லாளர் என்.எம்.என்.ருவன் பண்்ார 
நவரதன, மாவட்் விவ�ாைப் பணிப்-
பாளர் எச்.எல் திருமதி ப்தனுவரவின் 

்தறலறமயில் அநுரா்தபுரம் மஹிந்த 
மகா விததிைாலைததில் நற்கபற-
ைது. இ்தறகாக அநுரா்தபுரம் மாவட்-
்ததில் உளள 506 பா்�ாறலகறளச் 
ப�ர்ந்த 18534 மாணவர்களுக்கு பழ 
மரக்கன்றுகள வழஙகி றவக்கப்பட்-
்ன.                          

அனுரா்தபுரம் மாவட்்ததில் உளள 
அறனதது கல்வி வலைஙகறளயும் 
உளள்க்கிை்தாக இந்த நிகழ்ச்சித-
திட்்ம் ந்த்தப்பட்்து. இததிட்-
்ததின் கமாத்த க�லவு 3.39 மில்லி-
ைன் ரூபாவாகும். இ்தறககன க்தரிவு 
க�யைப்பட்் ்தாவரஙகள அநுரா்த-
புரம் மாவட்்ததின் ்தட்பகவப்ப 
நிறலக்கு ஏறைவாறு  வழஙகப்பட்-
்ன.

'தககுலு துரு உ�ான' ம�சிய 
மவலை்ததிட்டம் தவறறியளிப்பு



இரத்தினபுரி சுழற்சி 
நிருபர்

 கார்- ம�ாட்ார் 
சைக்கிள் ஒன்றில் 
ம�ாதியதால் இருவர் 
உயிரிழந்துள்்ளனர்.   

 ம�ாட்ார் சைக்-
கிளில் பயணித்த 
இருவமர இவவாறு 
உயிரிழந்துள்்ளனர்.   

இரத்தினபுரி பபல்�துச்ள 
வீதியில் றில்மஹேன என்்ற இ்த்-
தில் மேற்று (11) இசைமபவம 
இ்மபபற்றுள்்ளது. 

பபல்�துச்ள பகுதிசய 
மோக்கிச பைன்று பகாண்டிருந்த 
பவுைர் ஒன்ச்ற முந்தி பைல்்ல முற்-
பட் மபாமத எதிமர வந்த காரில் 
ம�ாட்ார் சைக்கிள் ம�ாதியதால் 
இவவிபத்து ஏற்படடுள்்ளதாக 

பபல்�துச்ளப் பபாலிஸார் பதரி-
வித்தனர்.   

இவர்களில் ஒருவர் ஸத்லத்தி-
ம்லமய உயிரிழந்துள்்ளது்ன் �ற்-
்றவர் சவத்தியைாச்லக்கு எடுத்துச 
பைல்லும வழியில் உயிரிழந்துள்-
்ளார். 

உயிரிழந்த இருவரும பதரணி-
யக்ல பகா்லன்னாவ பிரமதைஙக-
ச்ளச மைர்ந்தவர்க்ளாவர்.

12 2022 ஏப்ரல் 12 செவ்வாய்க்கிழமை12–04–2022

இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்

இரத்திபுரி வழியாக சிவபனாளிபாத �ச்ல 
பைல்லும யாத்திரிகர்கள்  களுகஙசக �ற்றும 
ஏசனய நீர்நிச்லகளி ல் அவதானத்து்ன் நீரா-
டு�ாறு �ாவட் நீர்வீழ்சசிகள் பாதுகாப்பு 
அச� ப்பு எசைரித்துள்்ளது. 

சி்ல வாரஙகளுக்கு முன்னர் இரத்தின ப்லாப-
்லாபத்த்ல ஊ்ாக ஓடும க ளுகஙசகயில் நீரா்ச 
பைன்று பவள்்ளத்தில் சிக்கி மூன்று �ரணஙகள் 
ஏற்படடு ள்்ளன. சிவபனாளிபாத �ச்ல யாத்தி-
சரக் கா்லத்தில் �டடு�ன்றி ஏசனய சூழ்நிச்ல-
களிலும இப்பிரமதை நீர்நிச்லகளில் குளிக்கவும 
உ ல்்லாை�ாகக் கழிக்கவும வரும பயணிகள் உயி-
ராபத்சத எதிர்மோக்கியுள்்ளதாக இவவச�ப்பு 
சுடடிக்காட டுகி்றது.

இரத்தினபுரி �ாவட்த்தினூ்ாக சிவபனா-
ளிபாத �ச்லக்குச பைல்லும மூன்று வீதிகளி-
லும களுகஙசக  வ்ளசவ கஙசகயும இவற்றின் 
கிச்ளயாறுகளும நீர்வீழ்சசிகளும அதிக�ாகக்கா-
ணப்படுகின்்றன. 

இப்பிரமதைத்திலும �த்தி ய �ச்ல ோடடின் 
எல்ச்ல பகுதிகளுக்கும �சழ பபயதால் நீர்நி-
ச்லகளில் பவள்்ளம ஏற்படுவதுண்டு. 

இந்நிச்லச�யால் நீர்நிச்லகளில் அடிக்கடி 
உயிராபத்துக்கள் ஏற்படுகின்்றன. 

எனமவ நீர்நிச்லகச்ள ோடி வருமவார் இவ-
வி்யஙகளிலுள்்ள அறிவுறுத்தல்கச்ள வாசித்து 
அவதான�ாக பையற்பட்ால் உயிராபத்துக்க-
ளில் இருந்து தவிர்ந்து பகாள்்ள்லாம எனவும 
அவவச�ப்பு அறிவுறுத்தல் வழஙகி வருகி்றது.

நீர்நிலைகளில் நீராடுவது அவதானம் 

ைவாத்தமை அந்்தவானிய ஆலயததின் ஏற்வாட்டில் அ்ரெவாங்கததிறச்கதி்ரவா்க ்க்ன-
யீர்பபு ஆர்ப்வாட்்டசைவான்று ஆலயததிறகு முன்னவால் ் ேறறு முன்தினம் இ்டம்ச்ற்ற 
்்வாது எடுக்்கப்ட்்ட ்்டம்.  ்்டம்: - ைவாத்தமை சுழறசி நிரு்ர்

த்லவாக்கச்ல குறூப் நிருபர்

நுவபரலியா புதிய கச் வீதியில் 
அச�ந்துள்்ள உணவகப�ான்றில் 
மேற்று (11) திஙகடகிழச� 12 �ணி-
ய்ளவில் ைச�யல் எரிவாயு கசிவி-
னால் ை�ய்லச்றயில் தீ ஏற்பட்து. 
தீ ஏற்பட்சதயடுத்து ைமபவ இ்த்-

துக்கு விசரந்து வந்த நுவபரலியா 
�ாேகரைசப தீயசணப்பு பச்-
யினர் தீசய கடடுப்பாடடுக்குள் 
பகாண்டு வந்தனர். தீ விபத்தினால் 
பாரிய மைதம ஏதும ஏற்ப்வில்ச்ல. 
பகுதிய்ளவிம்லமய பபாருடகள் 
மைத�ச்ந்திருந்தச� குறிப்பி்த்-
தக்கது. 

புைல்்லாசவ தினகரன் நிருபர்

கண்டி பன்விச்ல க்லாபபாக்க 
புன்னசக பூக்கள் முன்பள்ளி �ாண-
வர்களின் வரு்ாந்த விச்ளயாடடு 
விழா பைவவாயக்கிழச� (12) 
இன்று முற்பகல் 9.30  �ணிக்கு  க்லா-
பபாக்க Young Star விச்ளயாடடு 
ச�தானத்தில் ேச்பபறும முன்-
பள்ளி தச்லச� ஆசிரிசய பர�ோ-
தன் கஙகா தச்லச�யில் ேச்பப-
றும  இந்நிகழ்வில் பிரத� அதிதியாக 
அபிராமி, மதசிய பா்ைாச்ல அதிபர் 
எஸ ஸ்ரீதரன் பிரத� விருந்தினராக 
க்லந்துபகாள்்ளவுள்்ளார்.  

பகாமரானா சவரஸ பரவல் கார-
ண�ாக ப்ல த்சவ பிற்மபா்ப்-
பட் இந்நிகழ்வு இன்று இ்மபப-
றுகின்்றச� குறிப்பி்த்தக்கது.

முன்பள்ளி 
விலையாட்டு 
விழாஎம.ஏ.அமீனுல்்லா

ஜனாதிபதி மகாட்ாபய ராஜபக்-
ைவுக்கும அரைாஙகத்திற்கும ஆதரவு 
பதரிவித்து கண்டியில் மேற்று முன்-
தினம (10) இ்மபபற்்ற ஆர்ப்பாட-
்த்தில் சு�ார் ஆயிரம  மபர் க்லந்து-
பகாண்்னர். 

ஜனாதிபதி பதவியில் இருந்து 
மகாட்ாபய ராஜபக் ஷசவ இராஜி-
னா�ா பையயு�ாறு மகாரி மபாராட-
்ஙகச்ள முன்பனடுத்து வருகின்-
்றனர். �க்களுக்கு எதிராகமவ இந்த 
�க்கள் மபாராட்ம முன்பனடுக்கப்-
படடு வருவதாக பதரிவிக்கின்்றனர். 

இந்நிச்லயில் கண்டி,  த்லதா 
வீதியிலுள்்ள குயின்ஸ மஹோட -்
லுக்கு அருகில்  கண்டி �ணிக்கூடடு 
மகாபுரம வசர மபரணியாக பைன்்ற 
�க்கள்  ஜனோயக ரீதியில் �க்க-
ளின் ைம�தத்து்ன் ஆடசிக்கு வந்த 
ஜனாதிபதிசய ைதிக்ளால் பதவியில் 
இருந்து அகற்்ற இ்�ளிக்கப்மபாவ-

தில்ச்ல எனத் பதரிவித்தனர். பயங-
கரவாதத்சத மதாற்கடித்த பின்னர், 
பகாவிட அசசுறுத்தலிருந்து ோடச் 
விடுவித்த ஜனாதிபதி மகாட்ாபய 
ராஜபக் ஷ. சுபிடைத்தின் பதாச்ல-
மோக்குப் பார்சவசய ேனவாக்கும 

மோக்கில் பையற்படடு வருவதாக-
வும, அதற்கான ைந்தர்ப்பம அவருக்கு 
வழஙகப்ப் மவண்டுப�ன கண்டி 
�ாேகர ைசபயின் எதிர்க்கடசித் 
தச்லவர் மைன திஸாோயக்க பதரிவித்-
துள்்ளார்.

அரசுக்கு ஆதரவாக 
கண்டியில் ஆர்ப்ாட்டம்

பு்ளத்பகாஹேுபிடடிய பிரமதை 
பைய்லகத்தின் அனர்த்த முகாச�த்-
துவ குழு கூட்ம பிரமதை பைய்லகத்-
தில் ேச்பபற்்றது.

பைய்லா்ளர் ரமயா யசுந்தர தச்ல-
ச�யில் ேச்பபற்்ற இக்கூட்த்-
தில் அனர்த்த நிச்லச�களின் 
மபாது, ைமபந்தப்பட் நிறுவனஙக-
ளின் பபாறுப்புகள் பதா்ர்பில் அறி-
வுறுத்தப்பட்ன. 

இதன்மபாது பு்ளத்பகாஹேுபிட-

டிய பதாகுதியில் அனர்த்த நிச்ல-
ச�களுக்கு முகமபகாடுக்கும 
�க்களுக்காக மூன்று முகாமகச்ள 
தயார்படுத்துவது குறித்தும க்லந்து-
சரயா்ப்பட்து.

ம�லும �ரஙகள் முறிந்து விழும 
மபாது அவற்ச்ற அப்பு்றப்ப-
டுத்த மின்ைார ைசபயினரின் ஒத்து-
சழப்சப பபறுவது குறித்தும க்லந்-
துசரயா்ப்பட்து.

அனர்்தத முகாலை்ததுவம் 

கந்தப்பச்ள பிரதான ேகரில் இயங-
கும ஐ.ஓ.சி.எரிபபாருள் நிரப்பும 
நிச்லயத்தில் டீைல் இல்ச்லபயன  
இந்நிச்லயம அறித்தல் விடுத்துள்-
்ளது.

அமத மேரத்தில் எரிபபாருள் 
நிரப்பு நிச்லயத்தில் பபற்மரால் தட-
டுப்பாடு இன்றி வழஙகப்படடு வரு-
வதாக நிச்லய ஊழியர்கள் பதரிவிக்-
கின்்றனர்.

இநிச்லயில் இந்த எரிபபாருள் 
நிரப்பு நிச்லயத்திலிருந்து  டீைல் 
பபற்றுக்பகாள்்ள ைாரதிகள் ேகரில் 
த�து  வாகனஙகச்ள வரிசைப்ப-
டுத்தி  நிறுத்திசவத்துள்்ளனர்.

இவவாறு வரிசையில் நிறுத்தி 
சவக்கப்படடுள்்ள ப்லாரி ஒன்றில் 
ஏற்கனமவ நிரப்பப்படடுள்்ள 
டீைச்ல ப்லாரி உரிச�யா்ளர்  மகன்-
களில் நிரப்பி தஙக்ளது கச்களில் 

மைமித்து சவத்துபகாள்வதாகவும,-
மீண்டும இந்த ப்லாரிசய வரிசை-
யில் நிறுத்தி ம�லும டீைச்ல பபற்-
றுக்பகாள்வதாக பதரியவந்துள்்ளது.

இதனால் வரிசையில் காத்திருக்-
கும ஏசனய வாகன ைாரதிகளுக்கு 
டீைச்ல பபற்றுக்பகாள்வதில் 
அபைௌகரீகம ஏற்படுவதாக குற்்றச-
ைாடடுகள் முன்சவக்கப்படடுள்-
்ளது.  ஆ.ரம�ஸ.

கநதப்பலையில் எரிப்பாருள் தட்டுப்பாடு 

இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்

இரத்தினபுரி கிரிபயல்்ல இந்தி-
கடடு ஹேந்திய பிரமதைத்தில்  ஆற்று 
பவள்்ளத்தில் முசைக்கர வண்டி அடித்-
துச பைல்்லப்பட்தால் அதன் ைாரதி 
பலியாகியுள்்ளார். 46 வயதுச்ய 
ஸ்ரீ்லால் என்பவமர இவவாறு உயிரி-
ழந்துள்்ளார். 

இசைமபவம மேற்று (11) இ்ம-
பபற்றுள்்ளது. வா்சகக்காக 
இருவசர அசழத்து வரும மபாமத 
இசைமபம இ்மபபற்றுள்்ளது. இந்-
துகடடுஹேந்திய பா்லத்தின் ம�்லாக 
பவள்்ளநீர் மவக�ாகச பைன்று  
பகாண்டிருந்த  மபாது அய்லவர்களின் 
எசைரிக்சகசயயும மீறி பா்லத்சதத் 
தாண்டிச பைல்்ல முசைக்கரவண்டி 
ைாரதி முற்படடுள்்ளார். இதன்மபாமத 
முசைக்கரவண்டி பவள்்ளத்தில் அடித்-
துச பைல்்லப்படடுள்்ளது. பிரமதை 
�க்கள் ைாரதிசய காப்பாற்்ற முயற்-
சித் மபாதிலும அவரது ை்்லத்சதமய 
மேற்று மீடப்டுத்துள்்ளனர்.

வெள்ளத்தில் 
முச்சக்கரெண்டி 
அடித்து வ்சல்்லப்பட்டு 
்சாரதி ்பலி

உணவகத்தில் தீ

நீரவீழ்ச்சிகள் ்ாதுகா்பபு 
அமை ்பபு எச்்சரிக்மக

கார் - மைாட்்ார் லைக்கிள் 
மைாதி வி்ப்தது இருவர் ்பலி

இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்

எமபிலிப்பிடடிய பைவனக்ல 
பிரமதைத்தில் கூரிய ஆயுதஙக்ளால் 
தாக்கப்படடு ஒருவர் பகாச்ல 
பையயப்படடுள்்ளார். தனிப்பட் 
குமராதம காரண�ாக இருவருக்கும 
இச்யில் இ்மபபற்்ற வாக்குவா-
தம பகாச்லயில் முடிந்துள்்ளதாக 
விைாரசணகச்ள ே்த்திவரும பைவ-
னக்ல பபாலிஸார் மேற்றுத் பதரிவித்-
தனர். உயிரிழந்தவர் சூரியபவவ 
பகுதிசயச மைர்ந்த 33 வயதான ேபர் 
என பதரியவருகின்்றது. சவத்தியைா-
ச்லக்கு எடுத்து பைல்லும வழியில் 
இவர் உயிரிழந்ததாக சவத்தியைாச்ல 
தகவல்கள் பதரிவித்தன.

கூரிய ஆயு்தங்கைவால் 
்தவாக்்கப்ட்டு 
ஒரு்ர் ச்கவாமல

ே்க்ர அபிவிருததிததிட்்டததின் கீழ் 18 மில்லியன் ரூ்வா செலவில் உக்கு்மை ே்கரில் நிர்-
ைவாணிக்்கப்ட்்ட ேம்ட்வாம்தமய ைக்்களி்டம் ம்கயளிக்கும் நி்கழ்வு  ைவாத்தமை ைவா்ட்்ட 
்வா்ரவாளுைன்்ற உறுபபினர் ்்ரவாஹன திஸவாேவாயக்்கவா்வால் ேவா்டவா ச்ட்டி ்வாம்தமய 
ம்்் ரீதியவா்க  தி்றநது ம்க்்கப்ட்்டது.   ்்டம் - ைவாத்தமை சுழறசி நிரு்ர்

அக்கு்றசண குறூப் நிருபர்
ரமபுக்கசண ரயில் நிச்லயத்தில் 

நிறுத்தி சவக்கப்படடிருந்த எரிபபா-
ருள் தாஙகியில் பயணிகள் ரயில் 
ம�ாதியதில் பபரு�்ளவி்லான டீைல் 
வீணாகியுள்்ளதாக பபாலிஸார் பதரி-
விக்கின்்றனர்.

காச்ல 5.30 �ணிய்ளவில் ரம-
புக்கசண புசகயிரத நிச்லயத்திலி-
ருந்து பகாழுமபு மோக்கி பு்றப்ப -்
விருந்த பயணிகள் ரயில் ம�ச்க்கு 
பகாண்டு வரப்பட் மபாது அதன் 
பிமரக் பையலிழந்ததால் எரிபபாருள் 
தாஙகியில் ம�ாதியதாக பபாலிஸார் 
பதரிவித்தனர்.

இவவிபத்தின் காரண�ாக அதன் 
அருகில் இருந்த 'புத ப�துர' வும 
சிறித்ளவு மைத�ச்ந்ததுள்்ளது.

 இவவிபத்தால், பபடமரால் தாங-
கியில் இருந்த எரிபபாருள் கசிய 
ஆரமபித்தது. பின்னர் �ற்றுப�ாரு 
எரிபபாருள் பபௌைர் பகாண்டு வரப்-
படடு எஞ்சியிருந்த டீைல் மீடகப்பட-
்தாக பபாலிஸார் பதரிவித்தனர்.

எரிப்பாருள் தாங்கி,  
ரயில் மைாதி வி்ப்தது 
வ்பரும்ளவி்லான டீ்சல் வீணடிபபு

�ஸபகலியா தினகரன் விமை் நிருபர் 

ஆர்.பி.மக.பி்ளான்ம்ைனுக்கு 
உரித்தான ப்ல மதாட்ஙகளில் 
மூ்ப்படடிருந்த ப்ல மதயிச்ல 
பதாழிற்ைாச்லகள் மதாட் நிர்வா-
கத்தால் அகற்்றப்படடு வருவதாக 
பதாழி்லா்ளர்கள் புகார் பதரிவிக்கின்-
்றனர்.

�ஸபகலியா கிராப்பு மதாட் கங-
மகவத்த பிரிவில் இருந்த மதயிச்ல 
பதாழிற்ைாச்ல க்ந்த கா்லத்தில் 
மூ்ப்படடு அதில் வாகனஙகள் 
பழுது பார்த்தல் நிச்லய�ாக இருந்-
தது. அதில் க்ந்த �ாதம ம�ல் 
த்ளஙகள் அகற்்றப்படடுள்்ளன.

இதனால் மதாட்த்தில் இயஙகி 
வந்த பழுது பார்க்கும நிச்லயம 
மகள்விக்குறியாக உள்்ளது.

அமதமபால் ஹேப்புகஸதன மதாட-
்த்தில் இயஙகி வந்த மதயிச்ல 

பதாழிற்ைாச்ல மூ்ப்படடு ப்ல 
ஆண்டுக்ளாக கழிவு மதயிச்ல நிச்ல-
ய�ாகவும மீள் சுழற்சசி முச்றயில் 
மீண்டும மதயிச்ல பதனிடும நிச்ல-
ய�ாகவிருந்தது.

அதன் ம�ல் த்ளஙகள் யாவும 
அகற்்றப்படடு வருவதாக மதாட் 
பதாழி்லா்ளர்கள் புகார் பதரிவிக்-
கின்்றனர்.

எதிர்கா்லத்தில் இத்மதாட்த்தில் 
பாரிய சிறு சகத்பதாழில் நிச்லய-
�ாக பையற்ப்விருந்த பதாழிற்ைா-
ச்லகள் அகற்்றப்படடுள்்ளச� எதிர்-
கா்ல ைந்ததிக்கு பாரிய இழப்பாகும 
என �க்கள் பதரிவிக்கின்்றனர். 

இது குறித்து ைமபந்தப்பட் அதி-
காரிகள் கவனம பைலுத்தி உ்ன் 
இவவா்றான பதாழிற்ைாச்லகச்ள 
அகற்றும பணிகச்ள இச்நிறுத்தம 
பையய மவண்டும என மகாரிக்சக 
விடுத்தனர்.

ஆர்.பி.க்க.பி்ளானகடே்சன க�ாட்டேங்களில்

மதயிலை பதாழிறைாலைகலை
்பாதுகாக்குைாறு மகாரிக்லக
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2030 Mk; Mz;bw;Fs; kpd;rhuj; Njitg;ghbd; 70 rjtPjk; 

kPs;GJg;gpf;fj;jf;f rf;jpapypUe;J cUthf;Ftjw;Fk; 2050 Mk; 

Mz;by; kpd; cw;gj;jpapy; ,Ue;J fhu;gd; ntspNaw;wj;ij 

G+[;[pakhff; Fiwf;fTk; muR nfhs;if mbg;gilapy; 

KbntLj;Js;sJ. ,ij nraw;gLj;Jtjw;fhd kw;WnkhU 

gbia Kd;itg;gJld; kpfTk; ek;gfkhd kpd;rhuj;ij 

thbf;ifasUf;F tpepNahfpg;gij Cf;Ftpf;Fk; tifapYk;> 

#upa gly; (PV) kw;Wk; kpd;fy njhopy;El;gj;Jld; fyg;G 

mikg;ghf nray;gLj;jy;.

,yq;if epiyngWjF rf;jp mjpfhurigapd; nry;YgbahFk; 
gjpTr; rhd;wpjo; nfhz;l #upa rf;jp Nrit toq;Fk; 
epWtdq;fspdhy; Nritfis ngw;Wf;nfhs;s KbAk;

,yq;if epiyngWjF rf;jp mjpfhurig

72> Mde;j FkhuRthkp khtj;ij> nfhOk;G 07.

ix.%duh
ysre
ix.%duh

Battery MeeterHybrid Inverter Control Pannal

Power Line

MeeterBattery Hybrid Inverter

Power Line

Control Pannal

• kpd;rhuk; jilg;gLk;NghJ jilapy;yh kpd;rhuk; toq;Ftij cWjpnra;jy;

• mjpf kpd; Njitg;gLk; fhyq;fspy; kpd;rf;jp mikg;gpd; ghtidiaf; Fiwj;jy;;

• kpd;rhu tpiy cau;tpd; jhf;fj;ij Fiwf;Fk; Mw;wy;

• Njitf;Nfw;g kpd;rhuj;ij gpw;ghtidf;F Nrkpj;Jf;nfhs;Sk; Mw;wy;

• ,yq;if SLS 1680 juj;jpw;F mikthd ghJfhg;ghd #upa gly; fyg;G NeHkhw;wp

• Njrpa tiyaikg;gpy; RahjPdkhf nray;gLk; Mw;wy;

,yq;if epiyngWjF rf;jp mjpfhurig> ,yq;if kpd;rhu rig>

,yq;if kpd;rhu (jdpahu;) fk;gdp ,ize;J nray;gLj;Jk; jpl;lnkhd;whFk;

011 257 5083

khjpup tbtikg;G

Nkyjpf tpguq;fSf;F www.energy.gov.lk ,izaj;jsj;ijg; ghu;f;fTk; 

$iuapd; Nky; nghUj;jg;gLk; #upa gly;

mikg;gpw;fhf rf;jpia

Nrkpf;Fk; mikg;ig epWTjiy

Cf;Ftpj;jy;

cwf;fkpy;yh #upa xsp

xU mw;Gjkhd gazj;jpd; 

njhlf;fNk ,J. vg;NghJk; 

ahuhYk; ,y;yhky; ,Uf;f 

Kbahj xd;whd kpd;rhuk; 

gw;wpaNj vkJ ,d;iwa 

fye;Jiuahly;. cz;ikapy; 

ePu;> cil Nghd;w 

nghUl;fis fhl;bYk; 

kpd;rhu gad;ghlhdJ 

Kw;wpYk; NtWgl;lJ. Mspia 

Nghl;l cld; kpd;rhuk; 

vkf;F fpilf;fpwJ. 

mjDlhf vkf;Fj; 

Njitahd ,ae;jpuq;fis 

,af;f $bajhf ,Uf;fpwJ. 

mjd; %yk; ehk; 

Njitahdtw;iw 

nra;fpNwhk;. mjd;gpd; ehk; 

gad;gLj;jpa kpd;rhuj;jpw;F 

ehk; khjhe;jk;  fl;lzk; 

nrYj;j Ntz;bajhf 

cs;sJ. mt;thW fl;lzk; 

nrYj;JtJ jhd; xUtUf;F 

neUf;fbia jUtjhf 

mikfpwJ. vdpDk; jkf;fhd 

gad;ghl;bd; msitAk; 

rpf;fdkhf 

gad;gLj;JjiyAk; rupahf 

Gupe;J nfhz;L 

nraw;gLgtu;fSf;F 

mt;thwhd neUf;fb 

Vw;gLtjpy;iy.  kpd;rhuf; 

fl;lzj;ij Fiwg;gjw;fhd 

jpl;lq;fs; gy 

fhzg;gLfpd;wd. mJ gw;wp 

njupahj tplaq;fis ,r; 

nrt;tpA+lhf vspikahfr; 

nrhy;ytpUf;fpNwhk;. 

cz;ikapNyNa gad;ghl;bw;fhd 
rf;jp vd;gJ kpfTk; gue;j Jiw. 
kpd;rf;jp mjpy; Xu; mq;fk;. mjpf 
gl;rkhf 99.8 tPjkhd kf;fspw;F 
kpd;rf;jpia toq;f ek; ehl;L muR 
eltbf;if vLj;Js;sJ. vkJ 

ehl;bd; kpd;rhuj; Njit fle;j 
(2021) tUlk; 16>085 fpfhthl; 
kzpj;jpahyq;fshFk;. Fwpj;j 
vz;zpf;if 2020 ,y; 15>715 
fpfhthl; kzpj;jpyq;fshFk;. vkJ 
ehl;bd; kpd;rhuj;ij toq;f 
gzpahw;Wk; epWtdq;fs; ahTk; 
kpd;rhuj;ij toq;f mu;g;gzpg;Gld; 
nraw;gLfpd;wd.  
rpwpa> ngupa kpd; cw;gj;jp 

epiyaq;fs; Clhf me;j Njitfs; 
toq;fg;gLfpd;wd. ngupa mstpyhd 
kpd; epiyaq;fspy; ,Ue;J 1>390 
nkfhthl; tiu  ngwg;gLfpwJ. rpwpa 
mstpyhd kpd; epiyaq;fspy; 
,Ue;J NkYk; 430 nkfhthl; 
ngwg;gLfpwJ. Mdhy; ,e;j ,uz;L 
tiffSf;Fk; tul;rpahd fhyepiy 
xNu khjpupahd ghjpg;ig 
nrYj;JfpwJ. ,J ,e;ehl;bd; 
njhlu;r;rpahd kpd; cw;gj;jpf;Fj; 
jlq;fyhf cs;sJ. ,jd; fhuzkhf 
nghUshjhu uPjpahf mD$ykw;w 
khw;W jpl;lq;fis Nehf;fp nry;y 
Ntz;b Vw;gLfpwJ. 
jw;NghJ vupnghUis 

gad;gLj;jpNa mjpf kpd;rhuk; 
cw;gj;jp nra;ag;gLfpwJ. mJ nryT 
kpf;fJ. ,J jtpu vupnghUshdJ 
Nghf;Ftuj;Jf;Fk; kpd;rf;jpf;Fk; 
gad;gLj;j Ntz;b cs;s NghJk; 
vupnghUshdJ kl;Lg;gLj;jg;gl;l 
mstpNyNa ngw;Wf;nfhs;sf; 
$bajhf cs;sJ.
,jw;F ,d;ndhU khw;whf epyf;fup 

fhzg;gLfpd;wJ. epyf;fup %yk; 
ehl;bd; kpd; Njitapd; 900 
nkfhthl; nfhs;ssT fpilf;fpwJ. 
Mdhy; ehl;Lf;F epyf;fupia 
tUlj;jpd; Kjy; ehd;F khjq;fspy; 
khj;jpuk; jhd; vLj;J tu $bajhf 
cs;sJ. njd;Nkw;F gUtkio 
fhyj;jpy; fly; nfhe;jspg;ghf 
,Ug;gjhy; epyf;fupia vLj;Jtu 
Kbahj epiy fhzg;gLfpd;wJ.    
kpd; cw;gj;jpia nghWj;jtiu 

,e;j ehL Kfk;nfhLf;Fk; rthy;fs; 
Nkw;Fwpg;gpl;lthwhf fhzg;gLfpd;wJ. 
ngUk; neUf;fbfSf;F kj;jpapy; 
kf;fSf;F toq;Ffpd;w kpd;rhuj;ij 
rpf;fdkhf gad;gLj;JtJ 
nghJkf;fspd; nghWg;ghFk;. 
tpidj;jpwdhd Kiwapy; jpdrup 

Ntiyfis kpd; gad;ghL mjpfk; 
,y;yhj Neuq;fspy; nra;J nfhs;tJ 
kpf Kf;fpak;. jw;Nghija R+oypy; 
khj;jpuk; my;yhJ mt;thW nra;tJ 
vg;NghJk; ehl;Lf;F ed;ik gaf;Fk;. 
nghJkf;fs; jdpj;jdpahf czu;e;J 
nraw;gLjy; ehl;bw;F kpfTk; 
Kf;fpakhdjhFk;. Vndd;why; 
ehnshd;Wf;F ,e;ehl;bd; kpd;rhu 
gad;ghL 47 fpfhthl; 
kzpj;jpahyq;fs;. 7.2 kpy;ypad; 
kpd;rhu thbf;ifahsu;fs; ,Ug;gjhf 
fzpf;fg;gLfpwJ. mjpy; 5 kpy;ypad; 
tPl;L tbf;ifahsu;fshthu;fs;.     
tPjp tpsf;F Nghd;wtw;Wf;F muR 

mjpf nryT nra;fpwJ. cz;ikapy; 
mtw;iw guhkupg;gJ tup nrYj;Jk; 
kf;fspd; gzj;jpy; jhd;. Mdhy; 
mJ gw;wp rpyUf;F ey;y vz;zk; 
,Ug;gjhf njupatpy;iy. mtu;fs; 
Njitaw;w Neuj;jpy; tPzhf xspUk; 
tpsf;if mizf;f Kd;tUtjpy;iy.   
rhjhuz ,io tpsf;Ffis tpl 

kpd;rhuj;ij Nrkpf;Fk; LED kw;Wk; 
CFL tpsf;Ffs; rw;W tpiy mjpfk; 
vd;gJ cz;ikNa. Mdhy; mjd; 
ed;ik jhkjpf;fhJ nghJkf;fSf;F 
fpilf;fpwJ. nghJthf Kjy; 30 
kpd;rhu myfpy; myF xd;Wf;F 2.50 
&gh mwtplg;gLfpwJ. epiyahd 
fl;lzkhf mjw;F Nru;f;fg;gLtJ 30 
&ghthFk;. myfpd; vz;zpf;if 31 
MFk;NghJ xU myFf;F 4.85 &gh 
fl;lzk; mwtplg;gLfpwJ. 60 myF 
tiu mt;thW ,Uf;Fk;. Mdhy; mJ 
61 myfhFk;NghJ gad;gLj;jg;gLk; 
Kjy; 60 kpd;rhu myFfSf;Fk; 7.85 
&ghTk; 61 njhlf;fk; 10 &ghthfTk; 
mwtplg;gLk;. ,jd;NghJ xt;nthU 
myFf;Fk; mwtplg;gLk; epiyahd 
fl;lzk; 90 &ghthFk;. mjd;gb xU 
kpd;rhu myifNaDk; Fiwthf 
gad;gLj;Jtjd; ngWkjp gw;wp 
njupe;jpUg;gJ tPl;Lg; 
nghUshjhuj;jpw;F mtrpakhFk;. 
khjhe;j kpd;rhu fl;lzj;ij 

gpupj;Jg; ghu;j;jhy; mjpy; mjpf 
msT tspr;rPuhf;fp mikg;Gf;F 
nry;fpwJ. mjpy; 200 myFfs; tiu 
tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuj;jpw;F 
nrythfpwJ. Njitaw;w 
re;ju;g;gq;fspy; mjid 
gad;gLj;jhky; ,Ug;gjd; %yk; 

Njrpa kpd;rhu fl;likg;Gf;F mjpf 
gq;fspg;Gr; nra;a KbAk;. 
ehnshd;Wf;F 14-16 kzp Neuk; 

tiu Fspu;rhjdg; ngl;b kpd;rhuj;ij 
ngWfpwJ. mjw;fhf mjpf myFfs; 
nrythfpwJ. Fspu;rhjdg; ngl;bapd; 
msT ngupjhFk;NghJ mjpy; ,Ue;J 
gad;gLj;jg;gLk; kpd;rhu msTk; 
NkYk; mjpfupf;fpwJ. 
,uz;L %d;W Ngu; ,Uf;fpd;w 

FLk;gj;jpw;F ,uz;L fjTfs; 
nfhz;l Fspu;rhjdg;ngl;b 
NghJkhdJ. ehnshd;Wf;F 
Fspu;rhjdg; ngl;bapd; fjit 
jpwe;J %Lfpd;w jlitfSk; 
khjhe;j kpd;rhu gad;ghl;by; mjpf 
jhf;fk; nrYj;Jk; xd;whf cs;sJ. 
vdNt jpl;lkpl;L nraw;gLtJ kpf 
Kf;fpak;. 
$iu kpd; tprpwpfis tpl Nkir 

kpd; tprpwpfs; kw;Wk; ,lj;Jf;F 
,lk; nfhz;L nry;yf;$ba kpd; 
tprpwpfs; Nghd;wit kpd;rhuj;ij 
rpf;fdg;gLj;Jk;. mjd;gb 
mjpfkhdtu;fs; mjid Nehf;fp 
<LghL fhl;Lfpd;wdu;. Gjpjhf tPL 
fl;Lk;NghJk; ,jid fUj;jpy; 
nfhs;tJ Kf;fpak;.   
kpd; mOj;jp gad;ghl;ilAk; 

rpf;fdkhf nra;tJ kpf Kf;fpak;. 
mJ kpd; fl;lzj;jpw;F epthuzkhf 
,Uf;Fk;. Njrpa kpd; fl;likg;Gf;F 
Ntiyg;gY mw;w Neuj;jpy; thuj;jpd; 
Ntiy ehl;fSf;F Njitahd 

Milfis kpd; mOj;jpia 
gad;gLj;jp mOj;jpf; nfhs;tJ 
cq;fSf;Fk; ehl;Lf;Fk; 
Kf;fpakhFk;.  
ngUk;ghYk; cwf;fj;jpy; kw;Wk; 

fjpiuapy; ,Uf;Fk;NghJ 
njhiyf;fhl;rpg; ngl;bia 
mizf;fpd;w gyUk; mjw;F 
Nghfpd;w kpd; tpepNahfj;ij 
mg;gbNa tpl;L tpLfpwhu;fs;. 
ngUk;ghYk; KO ,uTk; mJ 
mg;gbNa ,Uf;Fk;. mg;NghJ 
Nkyjpfkhf kpd; myFfs; 
Njitaw;W nrythfpd;wd. 
2030 Mk; Mz;by; ,e;ehl;bd; KO 

kpd; rf;jpj; Njitapd; 70 
tPjkhdij GJg;gpf;fj;jf;f rf;jp 
%yk; <L nra;tjw;F murhq;fk; 
jw;NghJ eltbf;if vLj;Js;sJ. 
R+upa rf;jp kw;Wk; fhw;W rf;jp ,jpy; 
mlq;Fk;. 
,jd; gpujpgyid kf;fSf;F 

nfhz;L Nru;g;gjw;F murhq;fk; 
jhahuhf cs;sJ. ftu;r;rpfukhd 
eilKiw %yk; nghJkf;fis R+upa 
rf;jp cw;gj;jpf;F xd;wpizg;gjw;F 
,jd; fPo; eltbf;if 
vLf;fg;gl;Ls;sJ. 
khiy 6.30 njhlf;fk; ,uT 10.30 

tiu ,e;ehl;L Njrpa kpd; 
tpepNahff; fl;likg;G Ntiyg;gY 
mjpfk; cs;s Neukhf 
fUjg;gLfpwJ. ePu; Nkhl;liu 
nraw;gLj;JtJ Nghd;wtw;Wf;F ,e;j 

Neuj;ij jtpu;g;gJ Kf;fpak;. ,uT 
czit Kd;$l;bNa jahupf;f 
KbAkhapd; mjd; %yKk; ehl;bd; 
kpd;rhu ghJfhg;gpw;F gq;fspg;Gr; 
nra;a KbAk;. 
tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuj;jpd; 

nrd;bfpNul; ghif msit vg;NghJk; 
Fiwg;gtu;fs;> 1 nrd;bfpNul; ghif 
msT Fiwf;Fk; xt;nthU 
re;ju;g;gj;jpYk; khjhe;j kpd;rhuf; 
fl;lzj;jpy; 4 tPjk; mjpfupf;Fk; 
vd;gij njupe;J nfhs;s Ntz;Lk;. 
mNjNghd;W> rpyu; tPl;Lf;Fj; 

Njitaw;w kpfg;ngupa tspr;rPuhf;fp 
,ae;jpuj;ij gad;gLj;Jfpwhu;fs;. 
mg;NghJ mjd; mjpf nraw;ghL 
fhuzkhf NkYk; mjpf kpd; 
myFfs; nrythfpd;wd.
,jd;gb mur Jiw vd;w 

tifapy; kpd; cw;gj;jp vd;w kpfTk; 
ghuJukhd nghWg;Gld; nraw;gl;L 
tUfpwJ. Mdhy; murhq;fj;jpw;F 
my;yJ mur - jdpahu; gpupTf;F 
khj;jpuk; ,e;jg; gzpia 
jdpj;jdpahf nraw;gLj;j KbahJ. 
mjw;F nghJkf;fSf;F ngUk; 
gq;fspg;ig toq;f KbAk;. mjd; 
msT NkNy Fwpg;gplg;gl;bUf;fpwJ. 
mjid ehk; vg;NghJk; Qhgfj;jpy; 
itj;jpUf;f Ntz;Lk;.

Neu;fhzy;
Etd; kN`~; [atpf;uk

glg;gpbg;G: Rjj; ep~he;j

tPl;by; kpd;rhuj;ij rpf;fdkhf ghtpg;gjd; %yk;
tYrf;jp ghJfhg;Gf;F toptFg;Nghk;

Ryf;~d [atu;jd> gzpg;ghsu; ehafk; - ,yq;if epiyngWjF rf;jp mjpfhurig

rhjhuz ,io tpsf;Ffis tpl kpd;rhuj;ij Nrkpf;Fk; LED kw;Wk; CFL tpsf;Ffs; rw;W tpiy mjpfk; vd;gJ cz;ikNa. Mdhy; mjd; ed;ik jhkjpf;fhJ 

nghJkf;fSf;F fpilf;fpwJ. nghJthf Kjy; 30 kpd;rhu myfpy; myF xd;Wf;F 2.50 &gh mwtplg;gLfpwJ. epiyahd fl;lzkhf mjw;F Nru;f;fg;gLtJ 30 

&ghthFk;. myfpd; vz;zpf;if 31 MFk;NghJ xU myFf;F 4.85 &gh fl;lzk; mwtplg;gLfpwJ. 60 myF tiu mt;thW ,Uf;Fk;. Mdhy; mJ 61 myfhFk;NghJ 

gad;gLj;jg;gLk; Kjy; 60 kpd;rhu myFfSf;Fk; 7.85 &ghTk; 61 njhlf;fk; 10 &ghthfTk; mwtplg;gLk;. ,jd;NghJ xt;nthU myFf;Fk; mwtplg;gLk; epiyahd 

fl;lzk; 90 &ghthFk;. mjd;gb xU kpd;rhu myifNaDk; Fiwthf gad;gLj;Jtjd; ngWkjp gw;wp njupe;jpUg;gJ tPl;Lg; nghUshjhuj;jpw;F mtrpakhFk;.
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கடுமையான ஒரு ப�ாருளாதார 
பெருககடிககு இலஙமக உளளாகி -
யுளள சையத்தில் மகபகாடுககும் 
வமகயில் இந்தியா ததமவயான 
ைருந்துகமள வழஙகி உதவியமை 
ஒரு மிகப் ப�ரிய காரியைாகதவ 
கருதுகித�ாம் என்று இலஙமக 
ைருத்துவ அதிகாரி பதரிவித்-
துளளார்.

ப�ரும்�ாலான ைருந்து 

வமககள இந்தியாவில் இருந்தத 
வருகின்�ன. இந்திய கடன் சலுமக-
யூடாக ைருந்து வமககள தறத�ாது 
ப��ப்�டுகின்�ன. தைலதிகைா-
கவும் எைககு இந்தியா வழஙகுகி-
�து. சரியான சையத்தில் மகபகா-
டுத்தமைககாக இந்திய அரசுககு 
ென்றி பதரிவிககித�ாம் என்று ஏ. 
என். ஐ. பசய்தி தசமவககு ததசிய 
கண் ைருத்துவைமனயின் �ணிப்-
�ாளர் ைருத்துவர் தம்மிக பதரிவித் -

திருந்தார்.
பகாழும்பு கண் ைருத்துவைமனககான 

ைருந்துகள ஒரு ைாதகாலத்துககுப் த�ாதிய -
தாக இருப்�தாகவும் சுகாதார அமைச்சு ைருந்-
துத் ததமவகமள அனுப்பி மவப்�தாகவும் 
தகவல் பதரிவித்துளள இவர், �ல ஆஸ�த் -
திரிகள த�ாதிய ைருந்துகள மகயிருப்பின்றி 
தவித்து வருவதாகவும் குறிப்பிடடார்.

தறத�ாது பகாழும்பில் ெமடப�றறுவரும் 
வீதி ஆர்ப்�ாடடஙகள, மின்பவடடு ைறறும் 
சமையல் எரிவாயு தடடுப்�ாடு காரணைாக 
த�ாடடல்களின் ொளாந்த ெடவடிகமககள 
ப�ரிதும் �ாதிககப்�டடுளளது.

இந்தியாவுககும் ரஷயாவுககும் இமட-
யிலான உ�வு பெருககமடந்து வருவதாக 
அதன் விமளவுகமள இந்தியா சந்திகக 
தவண்டியிருககும் என அபைரிகக பிரதி 
ததசிய �ாதுகாப்பு ஆதலாசகர் தலீப்சிங 
பதரிவித்திருந்த கருத்துககு இந்தியா வன் -
மையான கண்டனத்மத பவளியிடடி -
ருந்தது.

இந்திய- ரஷய உ�மவ விைர்சிககும் 
அபைரிககா, ஐதராப்பிய ொடுகள ரஷயாவி -
டமிருந்து எண்பணய் ைறறும் எரிவாயுமவ 
ப�றறுவருவது பதாடர்�ாக பைௌனம் 
சாதிப்�து ஏன் எனவும் தினபைான்றுககு 
இந்ொடுகள ஒரு பில்லியன் படாலர்கமள 
பசலவிடுவதாகவும் இந்தியா தகளவி 
எழுப்பியுளளது.இந்தியாவின் அபைரிககா -
வுககான தூதுவர் பவாஷிஙடனில் கடமை -
யில் உளள அததசையம் அபைரிககாவின் 
புதிய ம�டன் அரசு �தவிதயற� பின்னர் 

இதுவமர இந்தியா -
வுககு ஒரு தூதமர 
நியமிககாைல் இருப் -
�தத அனாவசிய -
ைான பிரச்சிமனக -
ளுககுக காரணம் என 

இந்திய இராஜதந்திர வடடாரஙகள கருத் -
துத் பதரிவித்துளளன. எரிக கார்பசடடி 
என்�வமரத் தூதுவராக நியமிககும் முயற -
சிகள தைறபகாளளப்�டட த�ாதிலும் 
அது இமடெடுவில் மகவிடப்�டடது. 
பலாஸஏன்ஜலிஸ ெகர பிதாவாக இருந்த 
த�ாது �ாலியல் பதாந்தரவு பதாடர்பில் 
அவர் மீது குற�ச்சாடடு சுைத்தப்�டடமத 
அடுத்தத அவர் இப்�தவிமய ஏற�தில் 

சிககல் ஏற�டடது. தறத�ாது ைறப�ாரு -
வமர நியமிககும் முயறசி எடுககப்�ட 
தவண்டும்.

இமதச்சுடடிககாடடும் இராஜதந்திர 
வடடாரஙகள, இரு ொடுகளிலும் தூது -
வர்கள கடமையில் இருப்�ார்களானால் 
கருத்து தவறு�ாடுகமள அமவ உச்சத்மத 
எடடுவதறகுள த�சித் தீர்ககக கூடியதாக 
இருந்திருககும்என்று கூறியுளளன.

இந்தியபா- அமமரிககபாவுககு இனையிலபாை கருத்து மமபாதல்
டில்லியில் அமமரிகக தூதுவர் இல்லபானமமய கபாரணம்
இ்ரவாஜதந்தி்ர ்ட்வா்ரங்கள் விெனம்

இந்திய மருத்துவ உதவிகளுககு 
நன்றி மதரிவிபபு

INVITATION FOR BIDS (IFB)
TRINCOMALEE CAMPUS 

EASTERN UNIVERSITY, SRI LANKA 
KONESAPURI, NILAVELI, TRINCOMALEE

PROVIDING MANPOWER CUM JANITORIAL AND
MAINTENANCE SERVICES - YEAR 2022/2023

The Chairman, Department Procurement Committee on behalf of the Trincomalee Campus, Eastern 
University, Sri Lanka invites sealed bids from eligible and qualified bidders for the following services 
in Trincomalee Campus, Konesapuri, Nilaveli, Trincomalee.

Lot
No.

Name of the
Service Location Duration Description Bid Security

amount
Validity of

Bid Security

01 Providing Manpower 
cum Janitorial and 
maintenance 
Services at 
Trincomalee 
Campus, Eastern 
University, Sri Lanka

Trincomalee
Campus, 
Konesapuri, 
Nilaveli, 
Trincomalee

12
Months

Approx floor area:- 
39,500 Sq.m 
Approximate land 
area- 69.50 Acres 
Required services 
described in 
section VI of the 
bid document

Rs.350,000.00 118 days

from the date 
of closing 

date of bids

To be eligible for contract award, the successful bidder shall not have been blacklisted and should 
meet the basic requirements mentioned below.

 1.  Must be registered in Sri Lanka under the Companies Act or Business Name Registration 
Ordinance.

 2. Should have minimum 5 years prior experience in similar works in government organizations.

 3. Average annual turnover for last three years should be equal or more than Rs. 35 million

Interested Bidder, at the Bidder’s own responsibility and risk, is encouraged to visit and examine 
the Site of required Services and its surroundings and obtain all information that may be necessary 
for preparing the Bid and entering into a contract for the Services. The costs of visiting the Site 
shall be at the Bidder’s own expense.

A complete set of Bidding Documents in English language may be purchased by interested bidders on  
submission of a written application to the Senior Assistant Registrar/ General Administration, 
Trincomalee Campus from 12.04.2022 to 03.05.2022 from 9.00 a.m. to 3.00 p.m. upon payment of 
non-refundable fee of Rs.9,000.00. This payment shall be made by cash to the Shroff of this Campus or 
shall be deposited to the Peoples Bank A/C No. 066100172390446. 

The bid validity shall be 90 days from the date of closing the bids and the bids shall be accompanied 
by a Bid Security of the amount Rs.350,000.00 from any approved commercial bank registered under 
Central Bank of Sri Lanka (Insurance bond will not be accepted). Bid Security shall be valid up to 118 
days from the date of closing the bids (up to 29.08.2022). 

If registered for VAT, the documentary evidence should be provided with the bids. If the bidder is not 
registered for VAT, a letter obtained from the Commissioner of Inland Revenue Department certifying 
that the bidder is not registered for VAT, should be attached with the bid documents. 

Bid marked as mentioned in the bidding document, on the top left hand corner of the envelope should 
be sent by registered post to the address given below or deposited in the Bid Box kept at the Office of 
the Deputy Registrar, Trincomalee Campus, EUSL, to be received before 02.00 p.m. on 04.05.2022. Late 
bids will not be accepted. Bids will be opened soon after closing time and the date of the bids in the 
presence of the bidders' representatives who choose to attend. 

 Bids to be delivered to: 

  The Rector, 
  Trincomalee Campus, Eastern University, Sri Lanka, 
  Konesapuri, Nilaveli, 
  Trincomalee. 

 Received bids will be opened at: 

  Board Room, Office of the Rector, 
  Trincomalee Campus, Eastern University, Sri Lanka, 
  Konesapuri, Nilaveli, 
  Trincomalee. 

A Pre-Bid meeting and site visit will be held in Trincomalee Campus on 21.04.2022 at 10.00 a.m. 

Interested bidders may obtain further information from the office of the Senior Assistant Registrar /
General Administration of Trincomalee Campus, Eastern University, Sri Lanka, Konesapuri, Nilaveli, 
Trincomalee and inspect the bidding documents free of charge at the above address during any working 
day during office hours from 9.00 a.m. to 3.00p.m. The Senior Assistant Registrar/ General Administration 
may be contacted on Telephone 026 - 2222300. 

The Chairman, 
Department Procurement Committee, 
Trincomalee Campus, Eastern University, Sri Lanka, 
Konesapuri, Nilaveli. 

Gjpa fhj;jhd;Fb 02> ,y.55> kPd;gpb 

,yhfh tPjpapy; trpf;Fk; Mjk; nyt;it  

Kfk;kJ fkPk; (Njrpa milahs ml;il 

,y:781131652V) Mfpa ehd; vdJ 

2915Mk; ,yf;f gpwg;G gjpTg; 

Gj;jfj;jpYs;s Kfk;kJ fkPk; vd;w 

ngaiu K`kl; `kPk; vd ngah;khw;wk; 

nra;Jnfhz;Nld; vd;gijAk;> ,dptUk; 

fhyq;fspy; midj;J Mtzq;fspYk; 

K`kl; `kPk; vd;Nw gad;gLj;JNtd; 

vd;gijAk; ,j;jhy; ,yq;if [dehaf 

Nrh\yprf; FbauRf;Fk; nghJ 

kf;fSf;Fk; njhptpj;Jf;nfhs;fpNwd;.

,t;tz;zk;

Mjk; nyt;it K`kl; `kPk;

ngah; khw;wk;

,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 nghypg;nuhg;yPd; (Polypropylene) igfs; 
toq;fYf;fhd Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykD 

ngytj;j/ nrtdfy gpupTfSf;F 2022 Mk; Mz;Lf;fhf nghypg;nuhg;yPd; igfs; toq;fYf;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; Nfhug;gLfpd;wd. 

01.   fPOs;s ml;ltizapy; $wg;gl;lthW kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;jp 2022 Vg;uy; 25 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;.

t/ 
,y.

cUg;gb Njitahd 
msT

kPsspf;fg;glhj 
itg;G &gh

tpiykD 
gpiz &gh

Fwpg;G ,y.

nghypg;nuhg;yPd; igfs;

01 Ngytj;j gpupT 725>000 20>000.00 1>800>000.00 PR 11910

02 Nrtdfy gpupT 420>000 12>500.00 1>000>000.00 PR 6729

02.  tpiykDjhuu; tpiykD Mtzq;fSld; kPsspf;fg;glhj itg;G urPij ,izj;jy; Ntz;Lk;. mt;thW 
,izf;fj; jtwpdhy; tpiykD epuhfupf;fg;gLk;. 

03.  tpiykDf;fis 2022 Vg;uy; 26 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 my;yJ 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;fhf nghypg;nuhg;yPd; igfs; toq;fYf;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. Nfs;tpkDf; 
FOtpd; KbT ,WjpahdjhFk;. 

04.  midj;J tpiykDf;fSk; 119 ehl;fs; nry;YgbAld; NkYs;s ml;ltizf;F mika “tpiykD 
gpizia” nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.  

05.  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 + 94 077 010 3359> njhiyefy; +94 
11 2500674> (kpd;dQ;ry;: mpm_sev@lankasuger.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.

O+ ,d <uy; 
gFjpnahd;W 

toq;Ftjw;fhd 

xUth; Njit 

(ghpj;jpahfk; 

nra;ag;gl;l <uy; 

ghfkhdJ 

FWfpa fhyj;Js; 

tsUk;. 

0772001262

mw;Nwhzpj;jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
fltj;j> uz;Kj;Jfy> rPjh tj;j 427 Mk; ,yf;fj;jpy; trpg;gtUk; 
931503804V  vd;w Njrpa milahs ml;ilapd; chpj;jhsUkhfpa 
nuh\hd; rhdf;f la]; Mfpa ehd; gpurpj;j nehj;jhhp]; jpU. Etd; 
rpe;jf;f n`l;bahuhr;rp vd;gthpdhy; 2021 rdthp 6 Mk; jpfjpad;W 
mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;lJk; 206 vd;w ,yf;fj;ijAKilaJk; 
khf;Nfhy> khf;Nfhy tlf;F> ,y. 2/11 B  vd;w Kfthpapy; 
trpg;gtUk; 923651942V  vd;w ,yf;fj;ijAila  Njrpa milahs 
ml;ilapd; chpj;jhsUkhfpa Nghafk `_ZNf jD\; jpy;Uf;\ 
vd;gtUf;F toq;fg;gl;l tpN\l mw;Nwhzpj;jj;JtkhdJ 2022 
Vg;uy; 11 Mk; jpfjpapypUe;J ,uj;Jr; nra;ag;gl;Ls;snjd ,yq;if 
Fbaurpw;Fk; mjdJ nghJ kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwptpf;fpd;Nwd;.
,q;qdk;> nuh\hd; rhdf;f la];

,yq;if ngw;Nwhypa 
$l;Lj;jhgdk; 
Nfs;tp mwptpj;jy;
Procurement of a brand new 

Maintenance and Emergency Response 
TUG (MERT)

B/17/2022
gpw;NrHf;if

NkNyAs;s jiyaq;fj;jpd; fPo; ,e;j 
Gjpdg;gj;jphpifapy; gpuRhpf;fg;gl;l tpsk;guk; 
njhlh;ghf tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis 
Vw;fdNt ifNaw;Wf; nfhz;l tsKs;s 
tpiykDjhuh;fspd; ftdj;ij ,yq;if 
ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk; ,j;jhy; 
<h;f;fpd;wJ. 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; (B/17/2022)  
02 Mk; gpw;Nrh;f;iff;fhd ,ng$ ,d; 
,izajsj;ij jaT nra;J ghh;f;fTk;. 

tpiykDf;fSf;fhd %Lk; jpfjpahdJ 
2022.03.29 Mk; jpfjpf;F gjpyhf 2022.04.19 
vd khw;wg;gl;Ls;snjd jaT nra;J 
ftdpf;fTk;. 

,jdhy; Vw;gl;l mnrsfhpaq;fSf;fhf 
,ng$ MdJ kd;dpg;Gf; NfhUfpd;wJ. 

jiyth;>

mikr;ruitapdhy;  epakpf;fg;gl;l ngWiff; 

FO>

Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; 

fsQ;rparhiyfs;) Nk/gh.>
ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfs; nraw;ghL>

,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;>

1 Mk; khb> ,y.: 609> nlhf;lh; ldp];lh; j 

rpy;th khtj;ij>

nfhOk;G-09.

njhiyNgrp: 0094 11 5455335

njhiyefy;: 0094 11 5455424

,yq;if KjyPl;Lr; rig
ngWif mwptpj;jy; 

gpd;tUk; ngWiff;fhd tpiyf;Nfhuy; tpsk;guk; 2022 Vg;uy; 
12Mk; jpfjpa  ~~nla;yp epa+];;|| gj;jphpifapYk; ,yq;if 
KjyPl;Lr; rigapd; cj;jpNahfg+h;t ,izajsj;jpYk; 
gpuRhpf;fg;gl;Ls;sd. (www.investsrilanka.com)

INVITATION FOR BIDS FOR PROCUREMENT OF SECURITY 
SERVICES FOR THE KATUNAYAKE EXPORT PROCESSING 

ZONE, MEERIGAMA EXPORT PROCESSING ZONE AND 
MAWATHAGAMA EXPORT PROCESSING ZONE  FOR A 

PERIOD OF TWO YEARS (2022-2024)
CONTRACT NO. BOI/S&S/Q/58/2022

Nkw;gb ngWiff;F ,iaghd Nfs;tpg; gbtq;fs; Mq;fpy 
nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;sd vd;gJld; tpiykDf;fisr; 
rkh;g;gpf;f Mh;tk; fhl;Lk; xg;ge;jf;fhuh;fs; ~~nla;yp epa+];;|| 
gj;jphpifapYk; ,yq;if KjyPl;Lr; rigapd; cj;jpNahfg+h;t 
,izajsj;jpYk; gpuRhpf;fg;gl;Ls;s tpsk;guj;jpd; gpufhuk; 
eltbf;iffis Nkw;nfhs;SkhW ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 
(www.investsrilanka.com)

tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis 011 2346159 / 
077 3502937  vDk; njhiyNgrp ,yf;fq;fspd; Clhf 
epiwNtw;Wg; gzpg;ghsh; (ghJfhg;G kw;Wk; jP) mth;fsplkpUe;J 
ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;>
,yq;if KjyPl;Lr; rig.
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kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpl;nll;

2022 Mk; Mz;Lf;fhf toq;Feu;fis gjpT nra;jy;
(murhq;fj;jpw;F nrhe;jkhd epWtdk;)

01.  kpy;Nfh (Pvt) Ltd ghy; gjg;gLj;jypy; <LgLk; fhy;eil tsq;fs;> gz;izfs; 

Nkk;ghL> ghy; kw;Wk; Kl;il rhu;e;j ifj;njhopy;fs; ,uh[hq;f mikr;rpd; fPo; 

murhq;fj;jpw;F nrhe;jkhd mikg;G xd;whFk;. mz;zsthf 40>000 gz;izahsu;fsplk; 

,Ue;J ehL KOtJk; gRk;ghiy ngWtNjhL Njitahd re;ijg;gLj;jiy 

toq;Ftjd; %yk; cs;ehl;L ghy; gz;izahsu;fis NkYau;j;Jtjw;F epWtdk; 

flg;ghL ngw;Ws;sJ. ghy; gz;izahsu;fsplk; ,Ue;J gRk;ghy; Nrfupf;fg;gl;L 

njhlu;r;rpahd cw;gj;jp nraw;ghLfs; Kd;ndLf;fg;gLfpd;w vkJ ghy; njhopy;Jiw 

mj;jpahtrpa czT tpepNahfj;jpd; fPo; tifg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. mjdhy;> ehL 

KOtJk; “i`yd;l;” ghy; cw;gj;jpfis jilapd;wp tpepNahfpg;gij cWjp 

nra;tjw;F ehk; flg;ghL ngw;Ws;Nshk;.  

02.  2022 Mk; Mz;Lf;fhf fPo; gl;bayplg;gl;Ls;s cUg;gbfspd; toq;fYf;fhf kpy;Nfh 

(gpiwtl;) ypkpll; cld; jk;ik gjpT nra;tjw;F tpUk;Gfpd;w> $l;Lj;jhgd rigfs; 

kw;Wk; mq;fPfupf;fg;gl;l tu;j;jfg; gz;izfs; cl;gl Gfo;ngw;w toq;Feu;fs;> 

cw;gj;jpahsu;fs;> ,wf;Fkjpahsu;fs;> Kftu;fs;> ifapUg;G tpahghupfsplk; ,Ue;J 

kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpl;nll;> jiytupdhy;  tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

03.  xt;nthU cUg;gbf;fhfTk; &gh 2000/- kPsspf;fg;glhj gjpTf; fl;lzk; xd;iw 

nrYj;jp 2022.04.18 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022.05.27 Mk; jpfjp tiu kpy;Nfh (gpiwtl;) 

ypkpl;nll;> 5MtJ khbapd; nfhs;tdTg; gpupT ,y. 345> 5/1 fhyp tPjp> nfhOk;G 

– 3 vd;w Kftupapy; ,Ue;J ngw;Wf;nfhz;l gupe;Jiuf;fg;gLk; gbtj;jpy; gjpTf;fhd 

tpz;zg;gj;ij rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. epWtd Kftup mr;rplg;gl;l Nfhupf;if fbjk; 

,d;wp toq;Feu;fSf;F gjpTg; gbtk; toq;fg;glkhl;lhJ. 

04.  2022 Mk; Mz;Lf;fhf Vw;fdNt gjpT nra;ag;gl;ltu;fs; kPz;Lk; gjpT nra;tjw;F 

Njit ,y;iy vd;gij fUj;jpy; nfhs;sTk;. 

05.  nghUl;fspd; gl;baiy mYtyf Neuq;fspy; (K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 4.00) 

nfhs;tdTg; gpuptpy; ,Ue;J ngw KbAk;. 

06. cUg;gb gpupTfs;

 1. nghjpaply; kw;Wk; %yg; nghUl;fs;

 2. midj;J ,urhadq;fs; kw;Wk; Ma;T$l nghUl;fs;

 3. ,ae;jpuk;/ cgfuzq;fs;/ cjpupg;ghfq;fs; 

07.  tpz;zg;gq;fisf; nfhz;l fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 2022 Mk; 

Mz;Lf;fhf toq;Feu;fis gjpT nra;jy; vd njspthf Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

08.  gjpT nra;a tpUk;Gk; midj;J toq;Feu;fSk; ve;j xU kf;fs; tq;fp fpisapYk; 

gzj;ij itg;Gr; nra;J epWtd ngau; gpupT/ cUg;gbfis Fwpg;gpl;L gjpTg; 

gbtj;ij ngWtjw;F tq;fp gw;Wr;rPl;il rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

 tq;fp tpguk; gpd;tUkhW.

 fzf;F ngau;: kpy;Nfh (Pvt) Ltd 
 tq;fp kw;Wk; fpis: kf;fs; tq;fp NfhgNul; tq;fp gpupT

 fzf;F ,y.: 004100180210331 

09.  ve;j xU tpguj;ijAk; mYtyf Neuq;fspy; 0114500530 - 534 vd;w njhiyNgrp 

,yf;fj;jpy; nfhs;tdT – Kfhikahsuplk; ,Ue;J ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

jiytu;>

kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpl;nll;

5MtJ khb> (nfhs;tdTg; gpupT)

,y. – 345> 5/1 fhyp tPjp>
nfhOk;G – 03 

epjp mikr;R

Njrpa nyhj;jh; rig

jpfjpia ePbg;gjw;fhd ngWif mwptpj;jy; 
01. xU tUl fhyj;jpw;F Njrpa nyhj;jh; rigf;F 

fzdpkakhf;fg;gl;l rPl;bOg;G nyhj;jh; rPl;Lf;fis 

(nfhtpnrj> `e;j`d> thrdh rk;gj> [hjpfrk;gj> 

nkfhgtH> jpdepjhda> nrtd (rPl;bOf;fg;gLk; nyhj;jh;) 

kw;Wk; rk;gj yf;d tuk mr;rbj;jy;> toq;fy; kw;Wk; 

nfhz;L te;J xg;gilj;jy; Mfpatw;wpw;fhd ngWif

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l ngWiff;F ,iaghf 2022-03-24Mk; jpfjp gpuRhpf;fg;gl;l gj;jphpif 

tpsk;guk; njhlh;ghdJ.

mjd; gpufhuk; 2022-03-24Mk; jpfjp Kjy; toq;fg;gl;l tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fspy; 

gpd;tUkhW jpUj;jq;fs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.

tpguq;fs;
,lk;ngwtpUe;j 

jpfjp / Neuk;
jpUj;jg;gl;l 

jpfjp / Neuk;

tpiykDf;fs; toq;fg;gLk; ,Wjp ehs; 2022-04-18 (gp.g. 2.30) 2022-04-21 (gp.g. 2.30)

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; jpfjp 2022-04-19 (gp.g. 2.30) 2022-04-22 (gp.g. 2.30)

jiyth;>

mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l epiyahd ngWiff;FO>

Njrpa nyhj;jh; rig>

,y. 32> Njrkhd;a vd;.lgps;A.N[. KjypNf khtj;ij>

nfhOk;G-01.

02. ehd;F khj  fhyj;jpw;F (,ilf;fhyk;) Njrpa nyhj;jh; 

rigf;F fzdpkakhf;fg;gl;l rPl;bOg;G nyhj;jh; rPl;Lf;fis 

nfhtpnrj> `e;j`d> thrdh rk;gj> kw;Wk; nrtd 

(rPl;bOf;fg;gLk; nyhj;jh;) mr;rbj;jy;> toq;fy; kw;Wk; 

nfhz;L te;J xg;gilj;jy; Mfpatw;wpw;fhd ngWif

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l ngWiff;F ,iaghf 2022-03-30Mk; jpfjp gpuRhpf;fg;gl;l gj;jphpif 

tpsk;guk; njhlh;ghdJ.

mjd; gpufhuk; 2022-03-30Mk; jpfjp Kjy; toq;fg;gl;l tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fspy; 

gpd;tUkhW jpUj;jq;fs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.

tpguq;fs;
,lk;ngwtpUe;j 

jpfjp / Neuk;
jpUj;jg;gl;l 

jpfjp / Neuk;

tpiykDf;fs; toq;fg;gLk; ,Wjp ehs; 2022-04-18 (gp.g. 2.30) 2022-04-21 (gp.g. 2.30)

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; jpfjp 2022-04-19 (gp.g. 2.30) 2022-04-22 (gp.g. 2.30)

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

Njrpa nyhj;jh; rig>

,y. 32> Njrkhd;a vd;.lgps;A.N[. KjypNf khtj;ij> nfhOk;G-01.

njhiyNgrp ,y.: 0114607020

Nfs;tp mwptpj;jy; - 2022

Gj;jsk; efu rig
Gj;jsk; efu rigapdhy; eph;khzpf;fg;gLfpd;w gP(B)l;lh 
kw;Wk; nly;lh fil njhFjpapd; fil miwfs; rpy> Gj;jsk; 
nfhOk;G Kfj;jplypd; kj;jpa cztfq;fs; kw;Wk; tl;lhu 
,y. 03,d; ,iwr;rpf;fil Nghd;wtw;wpd; chpikfis 
Fj;jiff;F toq;Fk; nghUl;L Gj;jsk; efu rigapdhy; 
Nfs;tpfs; tutiof;fg;gLfpd;wd.

Fj;jiff;F tplg;gl;Ls;s nrhj;Jf;fs; gw;wpa tpguq;fs; 
Gj;jsk; efu rigapd; mwptpj;jy; gyifapYk; efuj;jpy; 
cs;s mur mYtyf mwptpj;jy; gyifapYk;> midj;J 
tl;lhuq;fspy; cs;s efu rig cWg;gpdh;fspd; 
fhhpahyaq;fspYk; fhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sd.

Nfs;tpg; gbtq;fs;> epge;jidfs; vd;gtw;iw chpa 
nfhLg;gdTfis nrYj;jp 2022.04.12k; jpfjp Kjy; 2022.05.05k; 
jpfjp gp.g. 3.00 tiu Gj;jsk; efu rig mYtyfj;jpy; 
ngw;Wf; nfhs;s KbAk;.

Nfs;tp fl;Lg;ghLfSf;fikthf g+uzg;gLj;jg;gl;l gbtq;fis 
2022.05.06k; jpfjp K.g. 10.00f;F Kd;dh; ~Nfs;tpg; gbtk; 2022| 
vd Fwpg;gpl;L ~jiyth;> efu rig| vd Kfthpaplg;gl;L gjpTj; 
jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. my;yJ Nfs;tpfis efu 
rigf;F Nehpy; te;J ifaspf;fNth my;yJ itf;fg;gl;Ls;s 
Nfs;tp ngl;bapy; ,lNth KbAk;.

Nfs;tpfs; ahTk; 2022.05.06k; jpfjp K.g. 10.30f;F jpwf;fg;gLk;. 
Nfs;tpfs; njhlh;ghf Nfs;tpr; rigahy; Nkw;nfhs;Sk; 
jPHkhdk; ,WjpahdjhFk;.

vk;.v];.vk;. ugPf;>
jiyth;>
Gj;jsk; efu rig.

2022.04.12

1961Mk; Mz;bd; 29Mk;  ,yf;f kf;fs; tq;fpr; rl;lj;jpd; 29D  
nghJ Vyj;jpy; ngWkjpahd nrhj;Jf;fs; Vyk; tplg;gLfpd;wd. 29Mk; 

gphptpd; fPo; tpw;gidahdJ 1986Mk; Mz;bd; 32Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; 

%yk; jpUj;jg;gl;lJ

kf;fs; tq;fp
  `ryf;f fpis

2007.08.09 md;W Nf.vk;.v];. gz;lhutpd; rh;Ntapd; %yk; kj;jpa  khfhzj;jpd; 

fz;b khtl;lj;jpy; kpdpNy fe;jg`y Nfhuisapy; nkhuaha fpuhk mYtyh; 

gphptpy; nkhFaha fpuhkj;jpy; fhzp mstPL jpl;lj;jpy; kid vz; 114gp 

msf;fg;gl;Ls;s epyk; cl;gl midj;Jk; mjw;Fr; nrhe;jkhdJ

epyj;jpd; msT: A:00 R:01 P:10
(,e;j fhzp fz;bapy; cs;s fhzp gjpT mYtyfj;jpy LDO/N/11/283/2011,y; 

gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ)

kj;jpa khfhzk; khj;jis khtl;lk; yf;fy gy;Nyrpagw;W Nfhuis> tpy;fKt 

gpuNjr nrayfg; gphpT kw;Wk; ,uj;Njhl;l aha fpuhk Nritahsh; gphpT Mfpa 

gpuNjr rigapd; vy;iyf;Fs; 13.05.2007 md;W uj;Njhl;l fpuhkj;jpy; lgps;a+.V.gpajhr 

mq;fPfhpf;fg;gl;l rh;Ntauhy; mstPL nra;ag;gl;l jpl;l ,yf;fk; 47/3/2007,d; gb 
fhzp cl;gl midj;Jk;.

epyj;jpd; msT A:01 R:01 P:13.3
(,e;j fhzp fz;bapy; cs;s fhzp gjpT mYtyfj;jpy; LDO/N/11/283/2011,y; 

gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ)

kf;fs; tq;fpapdhy; vdf;F toq;fg;gl;l mjpfhuj;jpd; fPo;

Nk 06> 2022 nts;spf;fpoik fhiy 10.30 kzpf;F `ryf;ftpy; cs;s kf;fs; 

tq;fp tshfj;jpy; ehd; nghJ Vyj;jpy; tpw;fpNwd;.

,e;j Vyk; COVID 19 rl;lj;jpd; gb Rfhjhu mikr;rfk; toq;fpa fLikahd 

topfhl;Ljy;fSf;F ,zq;f cs;sJ.

KbT gw;wp mwptpg;G:

22.10.2021 murhq;f th;j;jkhdp jpdkpd> jpdkzp kw;Wk; jpdfud; ehspjo; 

tpsk;guq;fisg; ghh;f;fTk;.

gzk; nrYj;Jk; Kiw:

tpiy KbT nra;ag;gl;lTld; ntw;wpfukhd thq;Fgth; Vyj;jpd; Kbtpy; gpd;tUk; 

KOj; njhifiaAk; gzkhfr; nrYj;j Ntz;Lk;.

1. nfhs;Kjy; tpiyapy; 10% (gj;J rjtPjk;)

2.  khfhz mjpfhu rigf;F nrYj;j Ntz;ba 1% (xU rjtPjk;) tpw;gid thp

3.  Vyjhuh; fkp\d; 2 1/2% (,uz;liu rjtPjk;) kw;Wk; me;j fkp\d; 

njhlh;ghd midj;J thpfSk;

4. 1500 &gh vOJ tpidQh; kw;Wk; ntspapll; fl;lzk;

5.  tpw;gid nryT VNjDk; ,Ue;jhy; kw;Wk; gpw nfhLg;gdTfs; mlq;Fk;

6. tpw;gid rhd;wpjopd; Kj;jpiu thp

nfhs;Kjy; tpiyapy; kPjpahd 90% njhifia Vyk; tplg;gl;l ehspypUe;J 30 

ehl;fSf;Fs; Kfhikahsh; kf;fs; tq;fp `ryf;f fpisf;F nrYj;j Ntz;Lk;.

NkNy Fwpg;gpl;Ls;sgb 30 ehl;fSf;Fs; Nkw;fz;l njhif nrYj;jg;glhtpl;lhy; 

Vw;fdNt nrYj;jg;gl;l tpw;id tpiyapy; 10%I gwpKjy; nra;J kPz;Lk; Vyk; 

tpl tq;fpf;F chpik cs;sJ.

chpikg; gj;jpuq;fs; kw;Wk; gpw njhlh;Gila jfty;fis Kfhikahsh; kf;fs; 

tq;fp NkNy Fwpg;gpl;Ls;gb 30 ehl;fSf;Fs; Nkw;fz;l njhif nrYj;jg;glhtpl;lhy; 

Vw;fdNt nrYj;jg;gl;l tpw;gid tpiyapd; 10%I gwpKjy; nra;J kPz;Lk; Vyk; 

tpl tq;fpf;F chpik cs;sJ. chpik gj;jpuq;fs; kw;Wk; gpw njhlh;Gila 

jfty;fis Kfhikahsh;> kf;fs; tq;fp ̀ ryf;f fpisapy; ngwyhk;. njhiyNgrp 

vz; 055 2258000

~Kd; mwptpg;G ,y;yhky; NkNy cs;s Vyj;ij ,ilepWj;j/uj;J nra;a tq;fpf;F 
chpik cs;sJ.

gpNuk rpwp tLNf
rkhjhd ePjthdk; (midj;J jPTfSk;) Xa;Tngw;w cah;ePjpkd;w gjpthsh;.

mjpfhuk; ngw;w Vy tpw;gidahsh; kw;Wk; ePjpkd;w Mizahsh;

~cj;gyh|> re;j`phptj;j> fk;g`h.

0777-003939> 071-6172804> 071-1659616

nghJ Vyj;jpy; ngWkjpahd nrhj;Jf;fs; Vyk; tplg;gLfpd;wd

,yq;if ngw;Nwhypa 
$l;Lj;jhgdk;

ePbg;G mwptpj;jy;
CONSULTANCY SERVICES FOR 

DEVELOPMENT, IMPLEMENTATION
AND CERTIFICATION OF QUALITY 

MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATION TO ISO:9001:2015 

STANDARD FOR THE CPC
B/24/2022

NkNyAs;s jiyg;gpy; ,e;j Gjpdg; gj;jphpifapy; 
gpuRhpf;fg;gl;l  tpsk;guk; njhlh;ghf 
tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis Vw;fdNt 
ifNaw;Ws;s tskhd tpiykDjhuh;fspd; 
ftdj;ij ,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdkhdJ 
,j;jhy; <h;f;fpd;wJ. ,yq;if ngw;Nwhypa 
$l;Lj;jhgd jpizf;fs crhj;Jizahsh; ngWif 
FOj;jiyth; Kd;ida tpsk;guj;jpw;fhd gpd;tUk; 
jpUj;jj;ij mwptpf;fpd;whh;. 
tpiykDf;fis rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjpj; 
jpdkhdJ 2022.04.20 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 
kzpf;F (,yq;if Neuk;) vd epr;rag;gLj;jg;gl;lJ. 
,g;NghJ 2022.04.27 Mk; jpfjpad;W gp.g.2 kzpf;F 
vd (,yq;if Neuk;) ePbf;fg;gl;Ls;sJ.   
Kd;ida Gjpdg;gj;jphpifapy; gpuRhpf;fg;gl;l 
Vida midj;J epge;jidfspYk; vt;tpj 
khw;wKkpy;iy.
jiyth;>
jpizf;fs crhj;Jizahsh; ngWiff;FO>
Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; 
fsQ;rparhiyfs;) Nk/gh.>
ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfs; nraw;ghL> 
,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;>
1 Mk; khb> ,y. 609> nlhf;lh; ldp];lh; j 
rpy;th khtj;ij> nfhOk;G-09.

njhiyNgrp : 0094 11 5455335
njhiyefy; : 0094 11 5455424

vl;bahe;Njhl;il gpuNjr rig

ngWif mwptpj;jy;
vl;bahe;Njhl;il gpuNjr rigf;fhf fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s nghUl;fis ngWtjw;F 
2022.05.02 Mk; jpfjp K.g. 11.30 tiu vd;dhy; tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

tupir 
,y.

nghUl;fspd; tif kw;Wk; 
tpguf;Fwpg;G

tpiykDf;fis rku;g;gpf;Fk;NghJ  
Fwpg;gpl Ntz;bait

01 JUg;gpbf;fhJ cUf;F bnuf;lu; ePu; 
ngsru; (3000L – 3500L)

jahupg;G tUlk;> cj;juthjf; fhyk;> 
gad;gLj;jg;gl;l %yg;nghUl;fs; tpguf;Fwpg;G 
kw;Wk; tpiy 

02 kpd; gpwg;ghf;fp ,ae;jpuk; (5kw) tif> jahupg;G tUlk;> cj;juthjf; fhyk;> 
vupnghUs; tif kw;Wk; tpiy

03 Multi Media Projector tif> jahupg;G tUlk;> cj;juthjf; fhyk; 
kw;Wk; tpiy

04 CCTV Camere (DVR 4 or above) cj;juthjf; fhyk;> njhopy;El;g fUtpfs; 
njhlu;ghd tpguf;Fwpg;G kw;Wk; tpiy

05 tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuk; ePsk; 40> 
mfyk; 36> cauk; 10 msthd 50 - 
100 Ngu; $Lfpd;w $l;l 
kz;lgj;jpw;fhf tspr;rPuhf;fpf; 
fl;likg;ig nghUj;Jjy; 

tif> jahupg;G tif> cj;juthjf; fhyk;> 
Nrit toq;fy; njhlu;gpy; tpguk; kw;Wk; 
tpiy

06 Mitsubishi tbt lgps; nfg; 
thfdj;jpw;fhd gpujhd cly; 
ghfj;ij nghUj;jy; 

ePq;fs; rku;g;gpf;fpd;w tpiykDf;fs; md;iwa jpdj;jpy; my;yJ md;iwa jpdj;jpw;F Kd;du; 
,e;j mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiyNfl;Gg; ngl;bf;F ,Ltjw;F KbAk; vd;gNjhL 
mt;thwpy;iyNay; “jiytu;> gpuNjr rig> vl;bahe;Njhl;il” vd;w Kftupf;F mDg;g 
KbAk;. tpiykDf;fis mDg;Gfpd;w ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “<< Fwpj;j >> 
nghUl;fSf;fhd tpiykD” vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. me;j nghUl;fs; njhlu;gpy; 
tpguf;Fwpg;G kw;Wk; tpguq;fSf;F www.yatiyantota.ps.gov.lk vd;w vkJ ,izajsj;jpy; 
,Ue;J ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. ,izajsj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tbtj;jpw;F mika 
jk;khy; jahupf;fg;gl;l tbtj;jpd; %yk; tpiykDf;fis rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

Nkyjpf tpguq;fSf;F 036-2270237 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpw;F miof;fTk;. 

Nf.b. tre;j
jiytu;
vl;bahe;Njhl;il gpuNjr rig

ngWif mwptpj;jy;
,yq;if Njrpa itj;jparhiy 

 nfhOk;G - 10

,yq;if Njrpa itj;jparhiyf;F 05 kpy;ypad; 
kUe;J ciwfis toq;Ftjw;fhf   tpiykDf;fs; 
Nfhug;gLfpd;wd.

Nkw;gb toq;fy;fSf;fhf jifik tha;;e;j epWtdq;fs; 
kw;Wk; egh;fs; ,jw;fhd tpz;zg;gg; gbtq;fisr; 
rkh;g;gpf;fyhk; vd;gJld; kPsspf;fg;glhj 2>000.00 &gh 
itg;ig ,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; rpwhg;gh; 
gphptpw;Fr; nrYj;jpajd; gpd; 2022-05-03Mk; jpfjp tiu 
thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd 
fhyj;jpy; ,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; toq;fy; 
gphptpypUe;J ,iaGila tpiyf;Nfhuy; epge;jidfs; 
rfpjkhd tpz;zg;gg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 
,e;j kUe;J ciwfSf;fhd tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;Fk; 
Ntisapy; khjphpiar; (Sample) rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 
gpd;dh; rkh;g;gpf;fg;gLk; khjphpfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl 
khl;lhJ.

2022-05-04Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F ,yq;if Njrpa 
itj;jparhiy gpujhd fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; 
tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

kUj;Jth; lgps;a+.Nf. tpf;fpukrpq;f>
jiyth;>
gpuhe;jpa ngWiff; FO>
,yq;if Njrpa itj;jparhiy.

kUe;J ciwfis toq;Fjy;

kf;fs; tq;fp
Nfs;tp mwptpj;jy;
epWtd tq;fpg; gphpT

nff;Fzf`tj;j vdg;gLtJk; nff;Fzf` kFyhd vd 

miof;fg;gLk; fk;g`h> gpafk> rpak;gyhNgapy; mike;Js;s 

ngWkjp tha;e;j fhzp kw;Wk; fl;blj;ij tpw;gid 

nra;tjw;F ,j;jhy; Nfs;tpfs; miof;fg;gLfpd;wd 

V 1. W} 2. Ng 20.1 vDk; mstpy; 2748 vDk; ,yf;f 

jpl;lg;glj;jpy; rpj;jhpf;fg;gl;L kf;fs; tq;fpapy; cs;sJ.

1.  nfhOk;G-02> Nrh; rpw;wk;gyk; V fhh;bdh; khtj;ij> kf;fs; tq;fp jiyik 

mYtyfk;> 10Mk; khb> mwtPLfs; jpizf;fsk;> cjtpg; nghJ 

KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;Sk; tpz;zg;gq;fspNyNa Nfs;tp 

kDf; Nfhuy;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

2.  kPsspf;fg;glhj 3>000.00 &ghitr; nrYj;Jtjd; Nghpy; 2022 Vg;uy; 22Mk; 

jpfjp K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd Ntiy ehl;fspy; 

mwtPLfs; jpizf;fsk;> cjtpg; nghJ KfhikahshplkpUe;J tpjpfs; 

kw;Wk; ,e;jf; Nfs;tpf;F gpuNahfpf;ff;$ba epge;jidfs; rfpjkhd 

Nfs;tp tpz;zg;gq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

3.  NkYk; &gh 100>000/- itg;Gj; njhifnahd;iw kf;fs; tq;fpapd; rpwg;G 

nrhj;Jf;fs; myfpd; Nrfupf;Fk; fzf;fpw;F (Special Assets unit- Collection 
Account) 204-1001-23451131 tuthFk; tifapy; kf;fs; tq;fpapd; ve;jnthU 

fpisAk; itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;. ,e;jg; gzk; Nfs;tpg;gj;jpuk; 

jPu;khdpf;fg;gl;ljd; gpd;du; jFjpaw;w Nfs;tpg;gj;jpujhuu;fSf;F kPsr; 

nrYj;Jtjw;F eltbf;if vLf;fg;gLk;. njupTnra;ag;gl;lhy; Nfs;tpjhuh; 

jkJ Nfs;tpg;gj;jpu ngWkjpapy; 25% njhifia Nfs;tpg;gj;jpuk; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gl;ljhf mwptpf;fg;gl;l fbjj;jpd; jpfjpapypUe;J 10 

ehl;fSf;Fs; itg;Gr; nra;a Ntz;Lk;. mj;Jld;> kpFjp 75% KOj; 

njhifia Nfs;tpg;gj;jpuk; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;ljhf mwptpf;fg;gl;l 

fbjj;jpd; jpfjpapypUe;J 30 ehl;fSf;Fs; itg;Gr; nra;a Ntz;Lk;. 

Nfs;tpg;gj;jpuk; njhlu;ghd midj;J nfhLg;gdTfisAk; rpwg;G 

nrhj;Jf;fs; myfpd; Nrfupf;Fk; (Special Assets unit- Collection Account) 
204-1001-23451131 fzf;F ,yf;fj;jpw;F itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;.

4.  Kiwahfg; G+u;j;jpnra;ag;gl;l Nfs;tpg;gj;jpuq;fis Kj;jpiuaplg;gl;l 

ciwapy; ,l;L me;j ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 

'nff;Fzf`tj;j nfhs;tdtpw;fhd tpiy tpguk;" vdf; Fwpg;gpl;L 2022 

Vg;uy; 25Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; 

tifapy; cjtpg; nghJ Kfhikahsh;> ,yf;fk; 75> Nru; rpw;wk;gyk; V 

fhbdu; khtj;ij> kf;fs; tq;fp jiyik mYtyfk;> nfhOk;G 02   

vd;w Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;g Ntz;Lk; my;yJ 2022 Vg;uy; 

25Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; Nkw;gb Kfthpapy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; itg;gpl Ntz;Lk;. Fwpj;j itg;Gr; 

rPl;bd; %yg; gpujpia Nfs;tp tpz;zg;gq;fSld; ,izj;jy; Ntz;Lk;.

5.  kf;fs; tq;fp> mwtPLfs; jpizf;fs cjtpg; nghJ KfhikahsUld; 

Kd;Ndw;ghnlhd;iwr; nra;Jnfhz;L Mjdj;ij ghh;itaply; kw;Wk; 

fhzp chpj;Jfis cWjpnra;jy; vd;gtw;iw Nkw;nfhs;syhk;

6.  ,e;j Mjdk; jw;NghJ ,Uf;fpd;w epiyapNyNa tpw;gid nra;ag;gLk;. 

mjdhy; Mjdj;ij jw;Nghija epiyikapNy nfhs;tdT nra;tjw;F 

Nfs;tpjhuh; ,zq;Fjy; Ntz;Lk;.

7.  2022 Vg;uy; 25Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzpf;F nfhOk;G-02> Nrh; rpw;wk;gyk; 

V fhh;bdh; khtj;ij> kf;fs; tq;fp jiyik mYtyfk;> 10Mk; khb> 

mwtPLfs; jpizf;fsj;jpy; gpujpg; nghJ Kfhikahsh; (mwtPLfs;) 

mth;fspdhy; epakpf;fg;gl;l kjpg;gPl;Lf; FOtpd; Kd;dpiyapy; 

jpwf;fg;gLk;. Nfs;tpjhuu;fs; my;yJ mtu;fspd; mjpfhuk; mspf;fg;gl;l 

gpujpepjpfs; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy;; fye;Jnfhs;s 

mDkjpf;fg;gLth;.

cjtpg; nghJ Kfhikahsu;>
mwtPLfs; jpizf;fsk;>
10Mk; khb> kf;fs; tq;fp - jiyik mYtyfk;
Nru; rpw;wk;gyk; V fhHbdu; khtj;ij> nfhOk;G-02.

njhiyNgrp ,yf;fk; : 011-2481613 

njhiyefy; ,yf;fk; : 011-2436947
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2022 ஏபரல் 12 கெவவாய்க்கிழகம

இலங்கை கிரிக்கைட் ச்ையின் ஏறைபாட்-
டில் ந்ை்ைற்ற அஙகுரபார்பைண ்நஷனல் 
சுைர லீக நபான்கு நபாட்கைள் ்கைபாணை கிரிக -
்கைட் ் �பாைரின் இறுதி்ப பைபாட்டியில் யபாழ்்ப -
ைபாண அணி்ய வீழ்த்தி கைமிந்து ்ெணடிஸ் 
�்ல்ெயிலபான கைணடி அணி சம்பியனபாகை 
ெகுைம் சூடியது.

கைபாலி சர்வப�ச கிரிக்கைட் ்ெ�பானத்தில் 
ந்ை்ைற்ற இ்பபைபாட்டியில் மு�ல் இன்-
னிஙஸ் ்்வறறி்ய ைதிவு்சய��ன் மூலம் 
கைணடி அணி சம்பியனபாகைத் ்�ரி்வபாகியது.

இந்�்ப பைபாட்டியில் நபாணயச் சுழறசியில் 
்்வன்று மு�லில் துடு்ப்ைடுத்�பாடிய கைணடி 
அணி, ஓஷ� ்ைரனபாணபைபாவின் அைபார 
ச�ம் ெறறும் கைமிந்து ் ெணடிஸ், கைசுன் விதுர, 
கைமில் மிஷபார ஆகிபயபாரது அ்ரச்ச�ஙகைளின் 
உ�வியுைன் அ்னத்து விக்கைட்டுகை்ையும் 
இழந்து 444 ஓட்ைஙகை்ைக குவித்�து.

யபாழ்்பைபாண அணியின் ைந்துவீச்சில் திலும் 
சுதீர 4 விக்கைட்டுகை்ையும், �னன்்ஞய 
டி சில்்வபா 3 விக்கைட்டுகை்ையும், ்ெ்பரி 
்்வணைரபச 2 விக்கைட்டுகை்ையும் வீழ்த்தி -
யிருந்�னர.

இ�்னயடுத்து �ெது மு�ல் இன்னிங -
ஸுககைபாகைத் துடு்ப்ைடுத்�பாடிய யபாழ்்பைபாண 
அணி, எதிரணியின் ைந்துவீச்சுககு முகைங -
்கைபாடுககை முடியபாெல் அ்னத்து விக்கைட் -
டுகை்ையும் இழந்து 227 ஓட்ைஙகை்ை்ப 

்ைறறுக்கைபாணைது. அந்� அணியின் துடு்ப -
ைபாட்ைத்தில் நிஷபான் ெதுஷகை அதிகைைட்செபாகை 
57 ஓட்ைஙகை்ை எடுத்�பார.

கைணடி அணியின் ைந்துவீச்சில் சி்ற்பைபாகை 
்சயறைட்ை லசித் எம்புல்்�னிை 100 ஓட் -
ைஙகைளுககு 4 விக்கைட்டுகை்ை வீழ்த்�, 
அ்ஷன் பைனியல் 3 விக்கைட்டுகை்ை -

யும், அசித்� ்ைரனபாணபைபா 2 விக்கைட்டு-
கை்ையும் வீழ்த்தினர. இ�்னயடுத்து 217 
ஓட்ைஙகைள் முன்னி்லயுைன் �ெது இரண -
ைபா்வது இன்னிங்ஸ ஆரம்பித்� கைணடி 
அணி பநற்்றய மூன்்றபாம் நபாள் ஆட்ை பநர 
முடிவில் ஒரு விக்கைட் இழ்பபிறகு 52 ஓட்-
ைஙகை்ை எடுத்து கைபாண்பைட்ைது.

இந்� நி்லயில், 
பைபாட்டியின் கை்ைசி 
நபாைபான பநறறு (10) 
முழு்வதும் ்ைய� 
ைலத்� ெ்ழ கைபாரண -
ெபாகை பைபாட்டி்ய ஆரம்-
பி்பைதில் �்ை ஏறைட் -
ைது. இ�்னயடுத்து 
ெதியம் 1.45 ெணிய -
ைவில் ்ெ�பானத்்� 
ஆயவு ்சய� நடு்வர -
கைள் பைபாட்டி்ய ்கைவி -
டு்வ�றகு நை்வடிக்கை 
எடுககை பைபாட்டி செநி-
்லயில் முடி்வ்ைந்-
�து.

இ�ன்ைடி, மு�ல் இன் -
னிஙஸ் ்்வறறி்ய்ப 
ைதிவு்சய� கைணடி 
அணி, அஙகுரபார்பைண 
்நஷனல் சுைர லீக 
நபான்கு நபாட்கைள் கிரிக-

்கைட் ்�பாைரின் சம்பியனபாகைத் ்�ரி்வபாகி -
யது. முன்ன�பாகை ந்ை்ைற்ற ்நஷனல் சுைர 
லீக ஒருநபாள் ்�பாைரின் இறுதி்பபைபாட்டியில் 
கைணடி அணி்ய �னன்்ஞய டி சில்்வபா �்ல -
்ெயிலபான யபாழ்்பைபாண அணி வீழ்த்தியிருந் -
�்ெ இஙகு குறி்பபிைத்�ககைது.

 ்நஷனல் சுைர லீக நபான்கு நபாட்கைள் 
கிரிக்கைட் ்�பாைரில் சம்பியனபாகிய கைணடி 
அணிககு 50 இலட்சம் ரூைபா ைண்பைரிசும், 
இரணைபா்வது இைத்்�்ப பிடித்� யபாழ்்ப-
ைபாண அணி;ககு 25 இலட்சம் ரூைபா ைண்பை -
ரிசும் ்வழஙகி்்வககை்பைட்ைது.

 ஆறு பைபாட்டிகைள், 11 இன்னிஙசுகைளில் 886 
ஓட்ைஙகை்ை எடுத்து அதிகை ஓட்ைஙகை்ைக 
குவித்� வீரரபாகை இைம்பிடித்� கைணடி அணித்� -
்ல்வர கைமிந்து ் ெணடிஸ் இந்�த் ் �பாைரின் 
ஆட்ைநபாயகைன் விரு்� ்்வன்்றபார. இந்�த் 
்�பாைரில் நபான்கு ச�ஙகைள் ெறறும் நபான்கு 
அ்ரச்ச�ஙகை்ை அ்வர ்ைறறுக்கைபாண -
ைபார.

 கைணடி அணியின் ஓஷ� ்ைரனபாணபைபா 
சி்றந்� துடு்பைபாட்ை வீரரபாகை ்�ரிவு ்சய -
ய்பைட்ைபார. கைணடி அணியின் 3ஆம் 
இலககை துடு்பைபாட்ை வீரரபான ஓஷ� 11 
இன்னிஙசுகைளில் 80.11 என்்ற சரபாசரியு -
ைன் 721 ஓட்ைஙகை்ை்ப ்ைற்றபார. இதில் 
நபான்கு ச�ஙகைள் ெறறும் மூன்று அ்ரச்ச -
�ஙகைள் அைஙகும்.

 சி்றந்� ைந்து வீச்சபாைருககைபான விரு்� 
்கைபாழும்பு அணியின் பிரைபாத் ெயசூரிய 
்்வன்்றபார. 4 பைபாட்டிகைளில் 26 விக்கைட் -
டுகை்ை வீழ்த்திய பிரைபாத் ெயசூரிய, 
அதிகை விக்கைட்டுகை்ை வீழ்த்திய வீரரபாகை 
மு�லிைத்்�்ப ்ைறறுக்கைபாணைபார.

என்.எஸ்.எல். த�ொடரின் சம்பியனொக மகுடம் சூடிய கண்டி அணி

ஒரு புராணக்கதையின் மரணம்,
ம்காநாமாவின் நட்சத்திர அநைஸ்து

இலங்கை ைபாைசபா்ல கைைடி சம்பெைனம் 
அகில இலங்கை ரீதியில் நைபாத்திய ப�சிய 
கைைடி பைபாட்டியில் நிந்�வூர அல் -  அஷரக 
ப�சிய ைபாைசபா்லயின் 16 ்வயது்பபிரிவு கைைடி 
அணியினர ்்வணகைல்ப ை�ககைத்தி்ன்ப 
்ைறறுச் சபா�்ன ை்ைத்துள்ை�பாகை 
ைபாைசபா்லயின் அதிைர ஏ.அ்பதுல் கைபூர 
்�ரிவித்�பார.

இ்பபைபாட்டிகைள் ெபாரச் 26, 27, 28 
ஆம் திகைதிகைளில் ெகியஙகை்ன ்ைபாது 
வி்ையபாட்டு ் ெ�பானத்தில் இைம்்ைற்றது.

 கைைந்� 2018, 2019, 2020, 2022 ஆகிய 
ஆணடுகைளில் இருந்து ்�பாைரச்சியபாகை கைைடி 
அணியினர இச்சபா�்ன்ய நி்ல நபாட்டி 
்வருகின்்ற்ெ குறி்பபிைத்�ககைது.

இ்ப பைபாட்டிககைபாகை ெபாண்வரகை்ை 
ையிறறுவித்� ஏ. ஹலீம் அஹெத் 
ஆசிரியருககும் ெறறும் முழு 
ஒத்து்ழ்பபு நல்கிய வி்ையபாட்டுககுழு 
உறு்பபினரகைளுககும், பைபாட்டியில் 
ைஙகுைறறிய கைைடி அணி ெபாண்வரகைளுககும் 

அ்வரகைளின் ்ைறப்றபாரகைளுககும் ைபாைசபா்ல 
முகைபா்ெத்து்வககுழு, ைபாைசபா்ல 
அபிவிருத்திக குழு, ை்ழய ெபாண்வர சஙகைம் 

ெறறும் ைபாைசபா்ல சமூகைம் சபாரபில் அதிைர 
்வபாழ்த்துககை்ையும் ைபாரபாட்டுககை்ையும் 
்�ரிவித்துள்ைபார.

நிநைவூர் அல்-அஷரக தைாடர்ச்சியான ்சாைதன
ே்தசிே ை்படி ே்பாடடிைளில்: 

ஒ்பசர்வர- SLT ைபாைசபா்ல கிரிக்கைட்ைர-
ஸில் எனது ்வபாரபாந்� ைத்தி்ய எழுதிக-
்கைபாணடிருந்�பைபாது,   அதிரச்சிகைரெபான ் சயதி 
்வந்�து - ஒரு வி ்ையபாட்டுச் ்சயதி ெபாம்ை-
்வபான் ெரணம்.

சணபை ஒ்பசர்வர ைத்திரி்கையின் முன்னபாள் 
து்ண ஆசிரியரும், நீணைகைபால வி்ை-
யபாட்டு ஆசிரியருெபான ஏ.சி. டி சில்்வபாவின் 
ெரணம் குறித்து அறிந்�து ்வருத்�ெளிககி-
்றது. 1987 ஆம் ஆணடு ஏ்பரல் 16 ஆம் திகைதி 
சரியபாகை 35 ்வருைஙகைள் நபான் எனது ைத்தி-
ரிக்கை ்வபாழ்க்கை்யத் ்�பாைஙகிய பநரத்தி-
லும் அ்வர சணபை ஒ்பசர்வர ைத்திரி்கையின் 
வி்ையபாட்டு ஆசிரியரபாகை இருந்�பார.

அ்வர �னது 80்வது ்வயதில் வியபாழன் 
அன்று கைபாலெபானபார. 1979ல் ஒ்பசர்வர 
ைபாைசபா்ல கிரிக்கைட்ைரின் ்�பாைககைத்தில் 
இருந்து அ்வர முன்னணி ைபாத்திரம் ்வகித்�பார.

அ்வரது பூ�வுைல் பநறறு ெபா்ல AF 
Raymond Funeral parlour இல் ் ்வககை்பைட்டு, 
பநறறு (11) ெபா்ல 4 ெணிககு ் ைபார்ை ஆங-
கிலிககைன் பிரிவில் �கைனம் ்சயய்பைட்ைது.

அ்வர அன்புைன் அ்ழககை்பைடும் AC, ஒ்ப-
சர்வர ைபாைசபா்ல கிரிக்கைட் ் �பாைரின் மு�ல் 

ஆணைபான 1979 மு�ல் 40+ அர்பைணி்பபு 
பச்்வககு்ப பி்றகு 2015 இல் ஓயவு ்ைறும் 
்வ்ர பநரடி து்ணயபாகை இருந்து ்வருகி்றபார. 
அ்வரது சி்ற்பைபான பச்்வ்ய நி்னவுகூரும் 
்வ்கையில், குறி்பைபாகை ஒ்பசர்வர ைபாைசபா்ல 
கிரிக்கைட்ைர ்�பாைருககு, கைைந்� ஆணடு 
்ெகைபா பஷபாவில் அ்வர ்கைௌரவிககை்பைட்ைபார.

முன்னபாள் சணபை ஒ்பசர்வர ைத்திரி்கையபா-
ைரபான ெ்்றந்� ்லஸ்லி ்ைரனபாணபைபாவும் 
2006 ஆம் ஆணடு மு�ல் �்ல்ெ ஆசிரிய-

ரபாகை இருந்� பைபாது ஒ்பசர்வர ைபாைசபா்ல கிரிக-
்கைட்ைர பைபாட்டி்ய ஊககுவி்பைதில் ைபாரபாட்-
ைத்�ககை ைணி்ய ்சய�பார. உண்ெயில் 
ஒ்பசர்வர ஸ்கூல் ைபாய கிரிக்கைட்ை்ர எடு்பை-
தில் ஏசி ெறறும் ்லஸ்லி சி்றந்� கைல்்வ்ய 
்வழஙகினர. ்ெகைபா பஷபா முன்பனபாககி. அ்வர-
கைள் இரு்வரும் இன்று நம்மி்ைபய இல்்ல 
என்்றபாலும், அ்வரகைளின் ெதி்பபுமிககை ைஙகை-
ளி்பபுகைள் வி்ையபாட்டின் சி்றந்� ஊககுவி்ப-
ைபாைரகைைபாகை ்வரலபாறறில் இைம்பிடிககும்.

இலங்கையின் ப�சிய ்ெபா்ைல் பச்்வ 
்வழஙகுநரபான SLT Mobitel அனுசர்ணயுைன் 
நபாட்டின் மு�ன்்ெயபான ஆஙகில நபாளி�-
ழபான சணபை ஒ்பசர்வரபால் ஏறைபாடு ்சயய்ப-
ைட்ை 44்வது Observer-Mobitel ஆணடின் சி்றந்� 
ைபாைசபா்ல கிரிக்கைட் வீரரகைள், மிகை்ப்ைரிய 
ைள்ளிகைள் கிரிக்கைட் விருதுகைள் நிகைழ்ச்சி்ய 
அரஙபகைற்ற மீணடும் ்கைபகைபாரத்துள்ைனர.

ைபாைசபா்லகைளின் கிரிக்கைட் ்வரலபாற்்ற 
நபாம் ைபாரககும்பைபாது ஒவ்்வபாரு ைள்ளிக-
கும் அ�ன் ்சபாந்� பிக பெட்ச் ஹீபரபாககைள் 
உள்ைனர. அ்வரகைள் அ்ன்வரும் �ஙகைள் 
ைபாைசபா்ல ்வபாழ்க்கைககு்ப பி்றகு �ஙகைள் 
்ைரு்ெ்ய அனுைவித்து, ்ைரு்ெயுைன் 
அந்� ்ைரு்ெ்ய உலகை ெட்ைத்திறகு எடுத்-
துச் ்சல்கி்றபாரகைள்.

இலங்கையின் முன்னபாள் �்ல்வரும், 
முன்னபாள் ஐசிசி பெட்ச் ்ரஃ்பரியுெபான 
பரபாஷன் ெஹபாநபாெ, வி்ையபாட்டுககு ைகைட்-
ைபான ைஙகைளி்ப்ை ்வழஙகிய்வர. நபாலந்�பா 

அணிககைபாகை வி்ையபாடிய-
பைபாது �னது முத்தி்ர்ய 
ைதித்�பார.

வி்ையபாட்டில் மு�லி-
ைத்்� அ்ைய விரும்பும் 
அ்னத்து இைம் கிரிக-
்கைட் வீரரகைளுககும் அ்வர 
ஒரு சி்றந்� முன்ெபாதிரியபாகை 
ெபாறினபார.

வி்ையபாட்டின் �ரம் 
பைண்பைை ப்வணடுெபா-
னபால், ஒரு ைரு்வத்தில் 
ஒரு ைபாைசபா்ல அணி 
வி்ையபாை ப்வணடிய பைபாட்-

டிகைளின் எணணிக்கையில் செநி்ல இருககை 
ப்வணடும் என்று ெஹபாநபாெ உறுதியபாகை நம்-
புகி்றபார. "நபாஙகைள் ்்வளியூர அணிகைளுககு 
்வபாய்பபுகை்ை ்வழஙகை ப்வணடும், ஆனபால் 
அது வி்ையபாட்டின் �ரத்தின் இழ்பபில் ் சய-
ய்பைைககூைபாது" என்று ெஹபாநபாெ சமீைத்திய 
பைட்டியில் கூறினபார.

பெலும் பைசிய நபாலந்�பா அணியின் 
முன்னபாள் �்ல்வர, நபாட்டின் மு�ல் ெறறும் 
மு�ன்்ெயபான ைள்ளி கிரிக்கைட் விருதுகைள் 
- ஒ்பசர்வர ைபாைசபா்ல கிரிக்கைட்ைர ஒஃ்ப 
தி இயர, ஒவ்்வபாரு ைரு்வத்தின் முடிவிலும் 
�ஙகைள் கைடின உ்ழ்பபிறகைபாகை ்்வகுெதி-
்ய்ப ்ைறு்வ்� எதிரபநபாககு்வ�பால், ைள்ளி 
வீரரகை்ை எ்பபைபாதும் ஊககை்பைடுத்து்வ�பாகை 
கூறினபார.

“இந்� அைவிலபான விருது ்வழஙகும் 
விழபாககைள் ்வைரந்து ்வரும் கிரிக்கைட் வீரரகை-
ைபாகை எஙகை்ை ஊககுவிககின்்றன. சீசனின் 
முடிவில் உஙகைள் சபா�்னகைள் அஙகீகைரிககை்ப-
ைடுகின்்றன என்ை்� நீஙகைள் அறிந்�பால் அது 
எ்பபைபாதும் ஒரு சி்றந்� உத்ப்வகைெபாகை இருக-
கும், ”என்று அ்வர கூறினபார.

�னது ைள்ளி ்வபாழ்க்கையின் ்ைபான்னபான 
�ருணஙகை்ை நி்னவு கூரந்� ெஹபாநபாெபா, 
1983 ெறறும் 1984 ஆகிய ஆணடுகைளில், 
‘ஒ்பசர்வர ைபாைசபா்ல கிரிக்கைட்ைர ஆஃ்ப 
தி இயர’ என்்ற ெகுைம் சூடியது, �னது 
்வபாழ்க்கையில் ஒரு முககிய ்ெல்கைல் என்று 
கூறினபார.
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