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என்ன முதலாளி லலாறிக்கு பக்்கத்தி-
லலலே பாய் லபாட்டு படுத்து இருக்கிறீங்க, 
ஏன ோரும் வா்க்னத்்த ்கடத்தி விடுவாங-
்கல�ா....

நீங்க லவற, லேத்துத்தான ஃபுல் லடஙக் 
டீச்ல 10 ோள்  கியூவுல நிண்டு அடிச்சுக் 
ல்காண்டு வநதன, அதுக்குத்தான இநத 
பாது்காப்பு...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

ஸஹர் முடிவு:  - 
 04.31
ந�ான்பு துறககும் ந�ரம்: - 
 06.19

A message from

kpd;rhuj;ij Nrkpf;Fk;
xU eguhf khWq;fs;

TNA யின் நிலைப்பாடு 
செவ்பாயன்று செரியும்தகுதியான காரணம் எதுவுமில்மல                 

            - ககஹலிய

ரநரத்ண�க் ்கழிப்ப�ற்்கா்கரவ 
்காலி மு்கத்திடலில் இணைஞர்-
்கள் ஒன்றுகூடி ஆர்ப்பாடடத்தில் 
ஈடு்படடுள்ைனர் எனவும், �குதி-
யான ்காரைத்திற்்கா்க அல்்கவ-
னவும் ்பாராளுமன்ற உறுபபினர் க்கஹலிய ரம்புக்-
கவல்் க�ரிவித்துள்ைார்.

ரநற்று மாண் ஊட்கங்களுக்கு ்கருத்து 
கவளியிடட அவர்,   “ர்பாராடடங்களுக்கு 

நேரதலெக் கழிப்ெறகபாகந்
கபாலி முகததிடலில் ஆரப்பாடடம்

2022ஆம் ஆண்டுக்்கான 
மு�்ாம் �ர மாைவர்்கணை அரச 
்பாடசாண்்களில் ரசர்த்துக்க்காள்-
வ�ற்்கான தி்கதி அறி-
விக்்கப்படடுள்ைது.

முதைாம் தரத்திற்கான 
ஆடய்சர்பபு 19 முதல்

அரசாங்கத்தில் இருந்துக்காண்டு 
அரசாங்கத்ண� ்ப்வீனப்படுத்தியவர்-
்கணை மீண்டும் ஒன்றிணைத்து அணமக்-
கும் இணடக்்கா் அரசாங்கத்தின்                     
ஸ்திரத்�ன்ணம மீது நம்பிக்ண்க க்காள்ை 
முடியாது.

அ�னால் க்பாதுஜன க்பரமுன �ண -்

ணமயி்ான அணமசசரணவரய ஸ்�ா-
பிக்்கப்படும் என ஸ்ரீ ்ங்கா க்பாதுஜன 
க்பரமுனவின் க்பாதுசகசய்ாைர் சா்கர 
்காரியவசம் க�ரிவித்�ார்.

அரசாங்கத்திற்கு எதிரா்க திடடமிடட 
வண்கயில் ர்பாராடடங்கள் 
முன்கனடுக்்கப்படுகின்றன.

பிறர ேைன்களுக்கபாக எமது   
இைக்லக இழக்கைபாகபாது   
வடககு இமைஞருககு  ஸ்ரீதரன் எம்.பி அறிவுமர

்காலிமு்கத்திடலில் க�ாடர்சசியா்க நணடக்பற் -
றுவரும் ர்பாராடடத்தில் ்பஙர்கற்்ப�ற்கு �யா-
ராகிவரும் வட மா்காை இணைரயாரிடத்தில் 
�மிழ்த் ர�சியக் கூடடணமபபின் யாழ். மாவடட 
்பாராளுமன்ற உறுபபினர் சிவஞானம் ஸ்ரீ�ரன் 
விரசட ரவண்டுர்காகைான்ணற முன்ணவத்-
துள்ைார். பிற ந்ன்்களுக்்கா்க எமது இ்க்ண்க 
இழந்து விடக்கூடாது என்று க�ரிவித்துள்ை அவர்,    ்காலிமு்கத்தி-
டல் ர்பாராடடத்தில் ்பஙர்கற்்ப�ற்கு முன்ன�ா்க வலிந்து 
்காைாம்ாக்்கப்படடவர்்களுக்்கா்க, சரைணடந்து 

புைம்ச்யர இைஙலகயருக்கு 
மததிய ்ஙகியின் உறுதி சமபாழி

அந்நிய கசலாவணி பயன்பாடு குறித்து

நபசசாைர் சுைந்திரன் அதிரடி ஐககிய ைககள் சகதி MPககள் குழு முடிவு 

கவளிநாடு்களில் உள்ை இ்ஙண்கயர்்கள் 
அனுபபும் அந்நிய கச்ாவணி ர�ணவயற்ற 
விடயங்களுக்கு கச்வு கசய்யப்படாக�ன 
இ்ஙண்க மத்திய வஙகி உறுதியளித்துள்ைது.

குறித்� ்பைம் உைவு, எரிக்பாருள் மற்றும் 
மருந்து ர்பான்ற அத்தியாவசிய இறக்குமதி -
்களுக்கு மடடுரம ்பயன்்படுத்�ப்படும் என 
இ்ஙண்க மத்திய வஙகி ஆளுநர் நந்�்ால் வீரசிங்க குறிபபிடடுள்-
ைார். அத்தியாவசிய இறக்குமதித் ர�ணவ்கணைப பூர்த்தி 
கசய்வ�ற்்கா்க நாடடின் அந்நிய கச்ாவணி ண்கயிருபண்ப

எரிச்பாருள் சேருக்கடி 
இன்று முெல் ்ழலமக்கு
கபறநறாலிய கூட்டுத்தாபனம் அறிவிபபு

�ற்ர்பாது நி்விவரும் எரிக்பாருள் கநருக்-
்கடியானது, இன்ணறய தினம் வழணமக்கு 
திரும்புகமன  இ்ஙண்க க்பற்ரறாலிய கூட-
டுத்�ா்பனம் க�ரிவித்துள்ைது.

�மிழ் - சிங்கை புத்�ாண்ணட முன்னிடடு 
ஊழியர்்கள் விடுமுணறயில் கசன்றிருப்ப -
�ால் சி் எரிக்பாருள் நிரபபு நிண்யங்கள் மூடப்படடிருந்�ன.

ஆனால் இன்று மு�ல் எரிக்பாருள் நிரபபு நிண்ய கசயற்்பாடு்கள் 
வழணமக்குத் திரும்புகமன, எரிக்பாருள் நிரபபு நிண்ய 
உரிணமயாைர்்கள் க்பற்ரறாலிய கூடடுத்�ா்பனத்திற்கு

ேம்பிக்லகயில்ைபா பிநரரலை
விலரவில் ெ்பாேபாயகரிடம்

கண்டியிலிருந்து ககாழும்பிறகு நபரணி;

அரசாங்கத்திற்கு எதிரான நம்பிக்ண்க-
யில்்ா பிரரரணைணய ச்பாநாய்கரிடம் 
விணரவில் சமர்பபிக்்க ஐக்கிய மக்்கள் சக்-
தியின் ்பாராளுமன்ற உறுபபினர்்கள் குழு 
தீர்மானித்துள்ைது.

்ப் ்பாராளுமன்ற உறுபபினர்்களின் 
ண்ககயாப்பத்துடன் எதிர்வரும் ்பாராளுமன்ற அமர்வில் 
அ�ணன ண்கயளிக்்க ரநற்று முன்தினம் (16) இரவு 
நணடக்பற்ற கூடடத்தில் முடிவு கசய்யப்படடது.

�ாட்டில் ஏறபட்டுள்ை க�ருககடி;

குழு ஒன்மற அமைகக தீர்ைானம்
நாடடில் ஏற்்படடுள்ை க்பாருைா�ார 

கநருக்்கடி க�ாடர்்பா்க அணனத்து �ரபபி-
னரும் ஒன்றிணைந்து க்பாதுவான குழு 
ஒன்றிணன அணமத்து அ�னூடா்க கசயற்-
்பாடு்கணை முன்கனடுக்்கவுள்ை�ா்க �மிழ் 
ர�சிய ்கடசியின் �ண்வரும் சடடத்�ரணி-
யுமான  சிறீ்காந்�ா க�ரிவித்�ார்.

நல்லூர் இைங்கண்ஞர் மண்ட்பத்தில் ரநற்று இடம்-
க்பற்ற �மிழ்க் ்கடசி்கள், சிவில் அணமபபுக்்கள், 

IMF உடன் ந்ச்சு ேடதெ இைஙலக 
குழு நேறறு ்யைம்!

நிதியமைசசர் அலிசபரி தமலமையில்

சர்வர�ச நாைய நிதியத்துடன் 
இடம்க்பறவுள்ை ்க்ந்துணரயாடலுக் -
்கா்க நிதியணமசசர் அலிசபரி �ண்ணம -
யி்ான இ்ஙண்க குழுவினர் ரநற்று 
(17) அதி்காண் வாஷிஙடன் ரநாக்கி 
்பயைமாகினர்.

அகமரிக்்காவின் - வாஷிஙடனில் 

சர்வர�ச நாைய நிதியத்துடனான 
ஆரம்்ப ்கடட ர்பசசு வார்த்ண�்கள் 
நாணை 19ஆம் தி்கதி மு�ல் 24ஆம் 
தி்கதி வணர இடம்க்பறவுள்ை�ா்க 
க�ரிவிக்்கப்படடுள்ைது.

குறித்� குழுவில் மத்திய 
வஙகியின் ஆளுநர் நந்�்ால்

ஸாதிக் ஷிஹான்   

்பாது்காபபுச கசய்ாைர் 
மற்றும் முப்பணடத் �ை -
்பதி்களுடன் இணைந்து 
நாடடின் அரசிய்ணமப-
பின் பிர்காரம் சடடம், 
ஒழுஙகு மற்றும் க்பாது -
மக்்கணைப ்பாது்காக்்க 

முப்பணட்களும் க்பாலி -
ஸாரும் க்பாறுபபுடன் 
ரநர்ணமயுடனும், மரியா -
ண�யுடனும் நியாயமான 
மற்றும் ்பக்்கசசார்்பற்ற 
முணறயில் கசயற்்படுவ-
�ற்்கான �ங்க-
ைால் 

முப்லட, ச்பாலிஸபார ச்பாறுபபுடன்   
்க்கச்ெபாரபின்றி செயற்டுகின்றனர

சட்டம், ஒழுஙகு, கபாதுைககமைப பாதுகாகக   

கபான்நசககாவின் குறறசசாட்டுககு கைல் பதில் வாஷிஙடனில் �ாமை 
முதல் 24வமர நபசசு

அணனத்து அரச ்பாட -
சாண்்களின் மு�்ாம் 
�வணை ்கற்றல் நடவ-
டிக்ண்க்கள் இன்று   (திங-
்கடகிழணம) ஆரம்்பமா-
கும் என ்கல்வி அணமசசு 
அறிவித்துள்ைது.

அத்ர�ாடு ்பாடசாண  ் ்கல்வி நடவ-
டிக்ண்க்கணை ரமலும் ஒரு மணிரநரம் 

நீடிக்கும் முடிவு இணடநி-
றுத்�ப்படடுள்ை�ா்கவும் 
்கல்வி அணமசசு அறி-
வித்துள்ைது. 2022ஆம் 
ஆண்டுக்்கான புதிய �வ-
ணையின் ்கற்றல் கசயற்்பா-
டு்கணை முன்கனடுக்கும் 

வண்கயில், ்பாடசாண  ்ரநரத்ண� 
ஒரு மணித்தியா்மா்க

முெைபாம் ெ்லை கறறல்கள்;
்பாடெபாலைகள் இன்று ஆரம்்ம்
ஒரு ைணிந�ர நீடிககும் முடிவு இமடநிறுத்தம் 

அரசாங்கத்தின் நடவடிக்ண்க்கணை 
க்காண்டு கசல்வ�ற்்கா்க புதிய 
அணமசசரணவ நியமிப்ப�ற்்கா்க ஏற்-
்பாடு்கள் ரமற்க்காள்ைப்படடு வந்� 
நிண்யில் புதிய அணமசசரணவ 
இன்ணறய தினம் நியமிக்்கப்படும் 
என �்கவல்்கள் க�ரிவிக்்கப்படுகின்-
றன.  

மடடுப்படுத்�ப்படட உறுபபினர்-
்களின் எண்ணிக்ண்கயுடன் இவவாறு 
அணமசசரணவ உருவாக்்கப்படவுள்ை-
�ா்க �்கவல்்கள் க�ரிவிக்கின்றன.  

அத்துடன் புதிய சி்ரும் அணமச-
சர்்கைா்க நியமிக்்கப்படவுள்ை�ா்க 
அரசாங்கத்தின் �்கவல்்கள் குறிபபிடு -
கின்றன.  

புதிய அணமசசரணவ இன்று (18) 
ஜனாதி்பதி ர்காடடா்பய ராஜ்பக் ஷ -
வின் முன்னிண்யில் ்ப�விரயற்்க -
வுள்ை�ா்க அறிய வருகிறது.  

நாடடில் ஏற்்படடுள்ை கநருக்்கடி 

நிண்ணய ்கருத்திற் க்காண்டு பிர�மர் 
�விர்ந்� அணமசசர்்கள் அணனவரும் 
்கடந்� 3 ஆம் தி்கதி ்ப�வி வி்கி-
னார்்கள். அணனத்து ்கடசி பிரதிநிதி -
்கணையும் உள்ைடக்கி புதிய அணமச-
சரணவணய நியமிக்்க ரயாசணன 
முன்ணவக்்கப்படடது. இ�ற்்கா்க எதி-
ரணிக்கு அணழபபு விடுக்்கப்படட 
ர்பாதும் எதிரணி அ�ணன நிரா்கரித்-
�து. இந்� நிண்யில் ்பாராளுமன்ற 

கசயற்்பாடு்கணை முன்கனடுப்ப�ா்க-
வும் அத்தியாவசிய ரசணவ்களுக்்கா-
்கவும் 4 அணமசசர்்கள் மாத்திரம் நிய-
மிக்்கப்படடார்்கள்.  

இந்� நிண்யில் புதிய அணமச-
சரணவ க�ாடர்்பா்க ஜனாதி்பதி 
்பல்ரவறு �ரபபினருடன் ர்பசசு நடத்-
தினார். ்ப�வி வி்கிய முன்னாள் 
அணமசசர்்களுடனும் அவர் 
இது க�ாடர்பில் 

அரச கசயறபாடுகமை முன்கனடுத்துச கசல்ல  

அரசிலிருந்து க்காணயடே அரல்ச ்பைவீனப்படுத்தியோர்

சுயபாதீனமபாக இலடக்கபாை அரலெ 
அலமக்கவும் முயறசி

புதிய அமமச்சரமை   
இன்று நியமனம? 

 15 அமைச்சர்கள் நியமிக்கப்படலாம் என த்கவல் ்கசிவு  

சைல், பசில், ஷசீந்திர உட்பட 
பல முககிய முன்னாள் அமைசசர்கள்  
 புதிய அமைசசரமவயில் இல்மல 

எனவும் தகவல்  

அரசுககு ஆதரைா்கவும் எதிரா்கவும் ய்பாராடடேங்கள்
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�ம்பிகமகயில்லா பிநரரமண;

்கல்வி அலைசசினால் அறிவிபபு 

முன்னபாள் அலமச்ெர ச்சில்   
ச்ளிேபாடு செல்ைவில்லை  
-தனியார் ைருத்துவைமனயில் சிகிசமச  
கபறுவதாக சாகர எம்.பி விைககம்

இரத்ம்ாணன விமான நிண -்
யத்தின் ஊடா்க முன்னாள் 
நிதியணமசசர் ்பசில் ராஜ்பக்ஷ 
நாடணட விடடு கவளிரயறி-
ய�ா்க கவளியான கசய்தி்கள் 
முற்றிலும் க்பாய்யானணவ 
என ஸ்ரீ்ங்கா க்பாதுஜன க்பர-
முனவின் கசய்ாைரும் ்பாராளுமன்ற 
உறுபபினருமான சடடத்�ரணி 

10 ெமிழ் அரசியல் கடசிகள் 
யபாழில் ஒன்றுகூடி ஆரபாய்வு

ஆெர்பாக...

எதிரபாக...



மிகுந்த விவா்தத்துக்குள்ான 
்தலைலைக் கஙகாணிைாரக-

ல்ப் பற்றி இறுதியான வி்க்கம் 
அளித்்தார காைஞ் சென்ற கல்கி. 
'இந்தக் கனவானகள எஙகள ெைஸ்-
்தானஙகளிலுள் திவானகளின 
இரத்்தத் ச்தாடரபுலடய ெககா்தரர-
கள. ைனி்தரகல் ைதிப்பிடுவதில் 
புத்திக்கூரலையுள்வரகள, இராெ-
்தநதிரத்திலும் நிரவாகத்திலும் விற் -
பனனரகள' எனறு கல்கி கூறினார. 

காைஞ்சென்ற ெண்முகம் இவவ-
குப்பின ஒரு சி்றந்த பிரதிநிதியாக -
வும் அம்முல்றயின பாதுகாவைராக-
வுமிருந்தார. கடந்த இருபத்ல்தநது 
ஆண்டுகளில் ்தலைலைக் கஙகாணி 
முல்றலயப் கபாை கவச்றந்த 
முல்றயும் அவவ்வு வலுவான-
்தாக்கப்படடக்தயில்லை. இனறும் 
அந்தத் ்தாக்கு்தல் நடநது வருகி -
்றது. ஆனால் அவரகக்ா இனறும் 
அல்த ஆ்தரித்துப் கபாராடுவல்தக் 
லகவிடடு விடல்லை.  

தலைலைக் கஙககாணிமுலை:
இருபத்ல்தநது ஆண்டுகளுக்கு 

முனனர சபாதுவாகத் ்தலைலைக் 
கஙகாணிைார மிகவும் ெக்தி வாய்ந-
்தவரக்ாக இருந்தாரகள. ஆனால் 
அவரகள அ்தலன உணரவில்லை. 
எவவாறிருப்பினும், க்தாடடப் பகு-
திகளில் அவரகள இடடக்த ெடடைா-
யிருந்தது. அவரகள குைபதிக்ாக, 
ஜாதித் ்தலைவரக்ாக இருந்தனர. 
உண்லையிகை அவரகள ச்தாழிைா-
்ரகள எனனும் நூற்றுக்கணக்கான 
ைனி்த இயநதிரஙகளின உலடலை-
யா்ரக்ாயிருந்தனர. அவரகள 
எப்சபாழுதுகை ஒரு கிராைத்திலி-
ருநது ஒரிரு பிரிவினலரச் கெரந்த 
குடும்பஙகல்க் கூடடங கூடட-
ைாகக் சகாண்டு வநது ்தைக்குக் கீழ் 
லவத்திருந்தாரகள. 

அவரகல்க் காய்கறிகல்ப் 
கபால் எண்ணி நடத்தினாரகள. 
்தலைலைக் கஙகாணிகய அவரக-
ளின செைவுக்குப் பணம் சகாடுத்-
்தார, வகிப்ப்தற்கு இடவெதி 
ஏற்படுத்தினார, அவரகளின ்தக-
ராறுகல்த் தீரத்்தார, அவரகளின 
திருைண லவபவஙகளிலும் ைரண 
வீடடுச் ெடஙகுகளிலும் முனனினறு 
எல்ைாவற்ல்றயும் நடத்தினார. 
அவரகளுக்கு கவண்டிய உணவுப் 
சபாருளகல்யும் துணிகல -்
யும் விற்்றார. இ்தற்குப் பதிைாக 
்தலைலைக் கஙகாணிைார 'சபனசுக் 
காசு' எனப்படும் ெம்ப்த்ல்தப் 
சபற்்றனர. 

கிளர்ந்தழு்நத சண்முகம்:  
இம்முல்றயிலிருந்த அநீதிகள 

குறித்து  கெர சபான. அருணாெ-
ைம், கஜாரஜ் ஈ.டீ.சில்வா, ஏ.எஸ்.
கஜான, ைாரிமுத்து கிருஷணா 
கபான்றவரகளிடமிருநது கண்ட-

னஙகல் எழுந்தன. இம்முல்ற 
முழுவல்தயும் ஒழித்து விடுவச்தன 
இநதிய அரொஙகமும் இைஙலக 
அரொஙகமும் முடிவு செய்்தன. 
்தலைலைக் கஙகாணிைார க்தாடடங-
களிலிருநது சவளிகயற்்றப்படும் 
ஆபத்திற்கு உள்ானாரகள. அப்-
சபாழுது்தான க்தாடடப் பகுதிகளின 
'திவானகள' ெண்முகம் அவரகளின 
்தலைலையில் கி்ரநச்தழுந்தனர.  

 '்தலைலைக் கஙகாணிைார சபரும் 
குடும்பஙகளின உண்லையான 
்தலைவரக்ாயிருக்கின்றனர. ஒரு-
சபரிய கூடடுக் குடும்பத்தின ்தங-
ல்தைாராயிருக்கின்றனர. ஆ்தைால் 
அவரகல் விைக்க முடியாது' எனறு 
அைரர ெண்முகம் வா்தாடினார. 
'எம்லை விைக்கினாலும் எைது ைக்க-
ளின குடும்பத் ்தகராறுகளிலும் ெமூக 
ெையவிவகாரஙகளிலும் ்தலையிட 
சவளியாரகல் அனுைதிக் கைாட-
கடாம். சிை ்தலைலைக் கஙகாணிைார 
சகடடவரக்ாயிருக்கி்றாரகச்ன -
பது உண்லை்தான. ஆனால் எைது 
உ்றவினரகல் எடுத்து நீஙகள 
கவச்றருவரின லகயில் சகாடுத்து 
விட முடியுசைனறு அ்தற்கு அரத்-
்தைல்ை.'  எனறு ெண்முகம் கலடப் -
பிடித்்த நிலைப்பாடானது ஏ.எஸ்.
கஜான, ைாரி முத்துகிருஷணா, 
சபரிசுந்தரம்,ந கடெஐயர ஆகிகயா -

ரின நம்பிக்லகலயயும் ஆ்தரலவ -
யும் சபற்்றது.

 அச்ெையத்தில்  சபரிசுந்தரமும், 
நகடெஐயரும் ஒப்பந்தக் கூலி முல்ற 

ஒழிய கவண்டும் எனறு விரும்பிய 
கபாதிலும் ்தலைலைக் கஙகாணி 
முல்றலய ஆ்தரித்்தாரகள.  

  ச்தகைா்தல்றலயச் கெரந்த சவற் -
றிகவலும், ்றாகலைலயச் கெரந்த  
சரடடியாரும், ஹாடடிவில்லை-

லயச் கெரந்த கவைாயு்தம்பிளல -்
யும், ைஸ்ககலியாலவச் கெரந்த 
செடடியப்பனும், ்றம்சபாலடலயச் 
கெரந்த  செடடியப்பனும், ்றம்சபா-

லடலயச் கெரந்த கறுப்லபயாவும் 
சைடகும்பு்றலவச் கெரந்த குைார-
னும், ச்தல்க்தாடலடலயச் கெரந்த 
ெஙகரனும் அப்புத்்தல்லயச் 
கெரந்த அருணாெைமும், பி்ாக்-
வாடடரலஸைச் கெரந்த வீரப்பன 

க்தவரும் கபாரக்ககாஷஙகள எழுப்-
பினர. 

  இந்த அதிபதிகள எல் கைாரிலும் 
வீரப்பனக்தவர கபார உலட 

உடுத்தி யாலன மீக்தறிப் சபண்கள 
படடா்ம் பினச்தாடர முனன-
ணிக்கு வநது பிரச்சிலனலய முடிவு 
செய்யத் ்தனியாகத் ்தனனுடன 
கபாருக்கு நிற்குைாறு க்தாடட மு்த-
ைாளிகள ெஙகத்ல்தயும் நகடெ ஐய-
லரயும் அல்ற கூவியலைத்்தார.  

  ெடட ெலபலயயும் க்தாடட 
ெலபலயயும் க்தாடட மு்தைாளிகள 
ெஙகத்ல்தயும் எதிரத்து வீைன கபாை 
நின்றவர  குஞ்சுப்சபாரி ெண்முக-
ைாவார. அவர சபனசுக் காலெயும் 
்தலைலைக் கஙகாணிைாலரயும் 
காப்பாற்றினார.  

 1930 ஆம் ஆண்டின முற்பகுதி-
யில் அவரும் க்தாடட மு்தைாளிக-
ல்ப் கபாைகவ, கண்டியிலுள் 
குயீனஸ் கஹாடடலில் யூனியன 
கூடடஙகல் நடத்தினார. அவர 
அலைச்ெரகல்யும், ச்தாழிற்ெஙகத் 
்தலைவரகல்யும், க்தாடட மு்த -
ைாளிகள ெஙகப் பிரதிநிதிகல்யும் 
ஒகர கைலடக்கு அலைத்்தார. சுப்-
பிறினடனைார நூரல்யில் மீன-
பிடித்தும் பநது வில்யாடியும் 
உல்ைாெைாகப் சபாழுது கபாக்கிக் 
சகாண்டிருக்லகயில், ்தலைலைக் 
கஙகாணிைாகர க்தாடடஙகளில் 

பயிர நடடாரகள எனறு அவரகளி-
டம் ச்தரிவித்்தார.

'சபரிகயாரகக்! எைது ைக்கல் 
எடுத்து சவளியாரகளின லகயில் 
சகாடுக்ககவண்டாம் எனறு உஙக-
ல்க் ககடகிக்றன' என்றார அவர. 

கவலை கநரமும் ஓய்வு கநரமும்:  
  ெண்முகம் ்தைது அன்றாட வாழ்க் -

லகயிலும் குறிப்பிடத்்தக்கவராககவ 
வி்ஙகினார. ்தைது கவலை கநரங-
கல்யும் ஓய்வு கநரஙகல்யும் 
நிரணயித்துக் சகாண்டார. ்தைவாக்-
கலையிலுள் ்தைது க்தாடடஙக -
ளிகை, ச்தாழிைா்ர ்தகராறுகல்க் 
கவனிக்கவும் ெமூக, ெைய விவகா -
ரஙகல்ப் பற்றி ஆகைாசிக்கவும் 
ஒருநால் ஒதுக்கி விடுவார. ஒரு 
ெையம் அவருலடய ஓய்வுகநரத்தில் 
குரூப் ைகனஜர அவருலடய அலை-
திலயக் குலைத்்த கபாது அவர ்தைது 
எஜைானரிடம் 'கெர, இது சகடட 
பைக்கம்'எனறு ச்தரிவித்்தார.  

  ்தலைலைக் கஙகாணிைார ெஙகக் 
கூடடஙகளுக்கு வருைாறு ச்தாழி-
ைா்ரகல் அலைத்்த ்தலைலைக் 
கஙகாணிைார ெஙகம் ச்தாழிைா்ர-
களுக்கும் சொந்தைான ்தாகுசைனப் 
பகிரஙகைாகக் கூறிய ஒகரசயாரு 
்தலைலைக் கஙகாணி ெண்முகம் 
அவரகள்தான. அவர பினபற்றிய 
இந்த விகவகைான முல்றயிகை-
்தான குஞ்சுப் சபாரித் க்தாடடத் 
ச்தாழிைா்ரகள அவருலடய 
ஆயுடகாைத்தில் கவலைநிறுத்்தம் 
செய்யாதிருந்தனர கபாலும்.  

  ெண்முகம் அவரகள ்தைது ைா்த-
வருவாயாகச் சிறுச்தாலகலயகய-
அ்தாவது 2000 ரூபா சபற்்றாசரனி-
னும், ெகை நல்ைகாரியஙகளுக்கும் 
்தாரா்ைாகப் பண உ்தவி செய்்தார. 
காஙகிரசுக்கும் ஆண்டுக்தாறும் 
நனசகாலட வைஙகினார.  

    ெண்முகம் குஞ்சுப்சபாரித் 
க்தாடடத்தில் பை ஆண்டுக்ாக 
வாழ்ந்தார. பாடுபடடார. அக்த-
க்தாடடத்தில் அடக்கம் செய்யப்-
படடிருக்கும் அவர இனறும் ்தைது 
சொந்தத் ச்தாழிைா்ரகளின ைரியா -
ல்தலயப் சபறுகி்றார. ச்தாழிற்ெங-
கத்துல்றயிலும் அரசியல் துல்றயி-
லுமுள் அவருலடய நண்பரகள 
இனறும் அவருலடய நிலனலவப் 
கபாற்றுகின்றனர.  
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- உயிர்த்த ஞாயிறு தின்தம்த முன்னிட்டு ைட்்டக்குளி மைா்தம்ர மிஸ்ா ஜெ் மிஷனரி ஆலய்ததினால் நாட்டுக்கும் 
நாட்டு ைக்்களுக்கும் சைா்தானம், இமைஆசிர்ா்தம் ம்ண்டி நம்டஜ்றை ்ா்தயா்ததிம்ரயின் ம்ாது.  
 (ஜ்காழும்பு ம்காட்ம்ட தின்க்ரன் நிரு்ர)

 உயிர்த்த ஞாயிறு தின்தம்தயஜயாட்டி ்கம்்ஹ ஆலய்ததில் 
விமச்ட ்ாது்காபபு ஏற்ாடு மைறஜ்காள்ளப்ட்டுள்ளம்த ்்ட்ததில் 
்காணலாம்.

நாட்டின் ்தறம்ாம்தய ஜ்ாரு்ளா்தா்ர நிமலமை குறி்தது ஜ்ளிநாட்டு அலு்ல்்கள அமைசசர ம்்ராசிரியர ஜி.எல். பீரிஸ, நிதியமைசசர ெனாதி்தி சட்்ட்த்த்ரணி எம்.யூ.எம். அலி 
சபரி ைறறும் ை்ததிய ்ஙகியின் ஆளுநர ்கலாநிதி நந்தலால் வீ்ரசிங்க ஆகிமயார ஜ்ளிநாட்டு அலு்ல்்கள அமைசசில் நம்டஜ்றை ைாநாட்டில் ம்்தது நன்ஜ்காம்டயளிக்கும் 
நாடு்களுக்கு அறிவி்த்தனர. இந்த ்ா்ரம் இ்டம்ஜ்ைவுள்ள சர்ம்தச நாணய நிதிய்தது்டனான ்கலநதும்ரயா்டலுக்்கான பூர்ாங்க ஏற்ாடு்கள ைறறும் நம்டமுமைப்டு்த்தப் -
்டவுள்ள ந்ட்டிக்ம்க்கள குறி்தது இ்ராெ்தநதி்ர சமூ்க்ததிறகு இ்தன்ம்ாது வி்ளக்்கைளிக்்கப்ட்்டது. இம்டப்ட்்ட ்கால்ததில் இமணபபு நிதியு்தவிமய ்ழஙகுைாறு நன்ஜ்காம்டய-
ளிக்கும் நாடு்களுக்கு அமைசசர்கள அமழபபு விடு்த்தனர. ்ல்ம்று ம்களவி்களுக்கு ்திலளி்த்த அ்ர்கள, ்்ரந்த்ளவிலான ்கலநதும்ரயா்டல்்களிலும் ஈடு்ட்்டனர.ஜ்ளியுைவுச 
ஜசயலா்ளர அட்மி்ரல் ம்்ராசிரியர ெயநா்த ஜ்காலம்்ம்கவும் இந்த ைாநாட்டில் ்கலநது ஜ்காண்்டார.

ெனாதி்தி ம்காட்்டா்ய ்ராெ்க்ஷவின் ்தமலமையில்  ்தறம்ாது நிலவுகின்ை வி்டயங்கள 
குறி்தது்ல ்கலநதும்ரயா்டல்்கள இ்டம்ஜ்றைன.அ்தன் மு்தற ்கட்்ட ்கலநதும்ரயா்டலில் 
நிதி அமைசசர அலி சபரி, ை்ததிய ்ஙகியின் ஆளுநர ்கலாநிதி நந்தலால் வீ்ரசிங்க, இ்ரா -
ொங்க அமைசசர ஜஷஹான் மசைசிங்க, ெனாதி்தியின் ஜசயலா்ளர ்காமினி ஜசன்ர்த, 
ெனாதி்தியின் ்தமலமை ஆமலாச்கர லலி்த வீ்ரதுங்க ைறறும் நிதி அமைசசின் ஜசய-
லா்ளர ம்க.எம்.எம். சிறி்ர்தன ஆகிமயார ்கலநதுஜ்காண்்டனர.நிதி, ்லுசக்தி ைறறும் 
சு்கா்தா்ர அமைசசுக்்களின் அதி்காரி்களு்டன் ைறறுஜைாரு ்கலநதும்ரயா்டல் இ்டம்ஜ்ற-
ைது.

தற்போது நிலவுகின்ற விடயங்கள் 
குறித்து ்கலந்துரையோடல்

 - உயிர்த்த ஞாயிறு தின்தம்தயஜயாட்டி ஜ்காசசிக்்கம்ட ஆலய்ததில் விமச்ட பி்ரா்த்தமன நம்டஜ்றை ம்ாது...

நன்்கோரடயளிக்கும் நோடு்களுக்கு ்ெளிநோட்டு
அலுெல்்கள் அரைச்சர் பீரிஸ் விளக்்கைளிப்பு

ஐக்கிய ்காஙகி்ரஸ ்கட்சியின் ம்தசிய ்தமலமை ஜைௌலவி மு்ா்ரக் அபதுல் ைஜீதின் அனு-
ச்ரமணயின் கீழ் குருநா்கல் ை டிம்க, மிடியால  கி்ராை்ததில் ்க ்ட ந்த  ் ரு்ட ம் நிரைாணிக்்க ப-
் ட்்ட  குடிநீர கிணமை ்கட்சியின் ம்தசிய அமைப்ா்ளர சி்ததீக் முஹ ம்ை து ச தீக் திைநது 
ம்்த்தார. ்யனாளி ஒரு்ருக்கு குடிநீர ்ழஙகு்ம்த ்்டங்களில் ்காண லாம்.

ைரலநோட்டு தமிழர் தரலெனோ்க தி்கழந்த 
குஞ்சுப்்போரி ்சண்மு்கம் (குயினஸ்்பரி)

ைலைநாடடு ்தமிழ் ைக்கள ்தலை-
வரகள, ைலைநாடடு ்தமிழ் ைக்கள 
உரிலைப் கபாரத்்த்பதிகள என்ற 
்தலைப்புகளில் ்தமிழ் அறிந்த ஸி.வி.
கவலுப்பிளல் 50களின இறுதி-
யில் எழுதிய ச்தாடர கடடுலரகள 
எழுத்்தா்ரும் ஊடகவியைா்ரு-
ைான எச்.எச். விக்கிரைசிஙகவின 
முயற்சியினால் மு.நித்தியானந்தன 
(ைண்டன) அவரகளின காத்திரைான 
அணிநதுலரயுடன விலரவில் நூல் 
வடிவம் சப்றவுள்ன. 

நகடெ ஐயர, ஏ. அஸீஸ், எஸ்.
ச்தாண்டைான, கஜாரஜ் ஆர. 
கைாத்்தா, சபரிசுந்தரம், கக.ராெ-
லிஙகம், ஐ.எக்ஸ்.சபகரரா, எஸ்.
பி.லவத்திலிஙகம், குஞ்சுப் சபாரி 
ெண்முகம், ஏஸ்.எக்ஸ். கஜான, 
டி.ொரநா்தன, எஸ்.பி.சிவனடியான 

ஆகிய கடடுலர வரிலெயில் குஞ்சுப் 
சபாரி ெண்முகம் என்ற கடடுலரயும் 
மீளபிரசுரம் சபறுகி்றது. 

இக்கடடுலரகளுடன 'ைலைநாட-
டுத் ்தமிழ் ைக்கள உரிலைப் கபாரத் 

்த்பதிகள' என்ற ்தலைப்பில் அவர 
எழுதிய எஸ். செல்லையா, கக.குைா-
ரகவல், வி.இராைானுஜம், திருைதி 
சிவபாக்கியம் குைாரகவல், பி.க்தவ-
ராஜ், திருைதி ககாகிைம் சுப்லபயா, 
கபாஸ் ஆர.எம்.செல்லையா, எஸ்.
நகடென, கக.சுப்லபயா, கக.ஜி.
எஸ். நாயர, எஸ்.ைாரியப்பா, எஸ்.
கொைசுந்தரம், எஸ்.எம்.சுப்லபயா, 
வி.கக. சவளல்யன ஆகிகயாரின 
கடடுலரகளும் இநநூலில் இடம்-
சபறுகின்றன. 

கைற்குறிப்பிடடவரகள புலகப்-
படஙகள, ்தகவல்கள இருப்பின 
்தயவு செய்து இம்மினனஞ்ெல் 
முகவரிக்கு அனுப்பவும் அல்ைது 
Whatsapp பண்ணவும். 

hendry220649@gmail.com
0777 318 030



காலி ஆர்ப்ாட்ட கூ்டாரம்   
ப்ாலிஸாரினால் அகற்ற்ப்டடு 
மீண்டும் நிர்ாணி்பபு   

க�ொழும்பு �ொலிமு�த்திட-
லில் இடம்கபெற்றுவரும் அர -
சுக்கு எதிரொன பபெொரொடடத்-
திற்கு ஆதரவொ� �ொலி ந�ரில் 
ஆ ர ்ப பெ ொ ட ட க் � ொ ர ர � ள ொ ல் 
அமைக்�்பபெடடிருநத தற்�ொ-
லி� கூடொரங�மள கபெொலிஸொர 
பநற்று அதி�ொமை அ�ற்றிய-
தொல் கபெரும் பெரபெர்பபு ஏற்பெட-
டது.   

க�ொழும்பில் இடம்கபெற்று 
வரும் பபெொரொடடத்திற்கு 
ஆதரவு கதரிவித்து �ொலியில் 
இரண்டு நொட�ளொ� ஆர்பபெொட-
டம் நடத்த்பபெடடு வருகிறது.  

இநத நிமையில் தற்�ொலி� 
கூடொரம் அ�ற்ற்பபெடடதற்கு 
�டும் எதிர்பபு கவளியிட்ப -
பெடட நிமையில் மீண்டும் 
அமவ நிரைொணிக்�்பபெடடுளள-
தொ� அறிய வருகிறது.  
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
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2022 ஏபரல் 18 திஙகட்கிழனை

திதி: --துவிதினய

ராகுகாலம :  ்பகல் :  07.30  - 09.00வனர
சு்பநேரம : கானல : 06.00  - 07.30வனர

சு்பகிருது வருடம -சித்தினர 5

இன்னறைய சு்பதினம

19முதல் 24 வனர

ததாழுனக 
நேரம

சுபஹ்  - 04.44
லுஹர்  - 12.11
அஸர்  - 03.21
மஃரிப்  - 06.19
இஷா  - 07.30
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 சிந்தனை

 சிந்தனை

ukohd;   

ukohd;   ைனிதனன ஆன்மீக ரீதியாகவும 
தலளஹீக ரீதியாகவும புடமந்பாட்டு 
தேறிப்படுத்துவதறகுரிய மிகச் சிறைநத 
ஏற்பாடாக நோன்பு விளஙகுகிறைது. 
நோன்ன்ப அதறநகயுரிய ஒழுஙகில் 
நினறைநவறறும ஒவதவாருவரும இநத 
உணனைனய அறிநதும புரிநதும 
தகாளவர.

அநத வனகயில் ரைழான் ைாத 
நோன்ன்ப நினறைநவறறுவதன் ஊடாக 
இனறைவிசுவாசிகளான முஸ்லிமகள ்பல-
விதைான ேன்னைகனளப த்பறறுக்-
தகாளளக் கூடியவரகளாக உளளனர. 
குறிப்பாக ஆன்மீக நைம்பாட்டுக்கு ைாத்-
திரைல்லாைல் ஆநராக்கிய முன்நனற-
றைத்திறகும ்பாதுகாபபுக்கும த்பரிதும 
்பஙகளிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றைது 
இநநோன்பு. 

அதனால் தான் ேபி (ஸல்) அவரகள, 
'நோன்பு நோறறு வாருஙகள. ஆநராக்-
கியைனடவீரகள' (ஆதாரம: த்பரானி) 
என்று குறிபபிட்டாரகள. 

இன்னறைய ேவீன விஞ்ானமும 
ஏறறுக்தகாணடுளள உணனைநய இது-
வாகும. அதாவது நோன்பின் மூலம 
சுைார ்பல ைணித்தியாலயஙகள உணவு, 
்பானம என்்பன தவிரத்துக் தகாளளப்படு-
கின்றைன. இநத நோன்பு நேர காலத்தில் 
ோடுகள ைத்தியில் நவறு்பாடுகள காணப-
்பட்டாலும குனறைநதது 10, 12 ைணித்தி-

யாலயஙகளாவது ஒவதவாரு ோளும 
நோன்பு நேர காலைாக இருக்கும. இது 
இலஙனகயில் 13, 14 ைணித்தியாலங-
களாகக் காணப்படுகின்றைது.  இவவாறு 
இஸ்லாத்தின் வழிகாட்டல்களின் ்படி 
உணனவயும  ்பானத்னதயும தவிரபபு 
தமனைப ்பனடத்து ்பரி்பாலிக்கும அல்-
லாஹ்வுக்காக நோன்பு நோற்பதன் 
்பயனாக உணவுத் நதனவக்கான தூண-
டுதல்களும உடலினுள ஏற்படுவதும அரி-
தாகநவ இருக்கும. 

இவவாறு நோன்பு நோற்பதன் 
்பயனாக உடலின் சமி்பாட்டு உளளுறுப-
புகள தினமும ்பல ைணித்தியாலயஙகள 
ஓயனவப த்பறறுக்தகாளளுகின்றைன. 
அத்நதாடு நோன்பு   அதறநகயுரிய ஒழுங-
கில் நினறைநவறறைப்படுவதன் ஊடாக உள-
ளமும அனைதி த்பறுகின்றைது. 

இவறறின் ்பயனாக ைனிதனின் 
உடல், உள ஆநராக்கியத்திறகு ்பாரிய 
்பஙகளிபபு தசயயக்கூடியதாக விளங-
குகிறைது நோன்பு.  ஆகநவ ரைழான் 
நோன்பு கடனைனய அல்லாஹ்வின் 
கட்டனளக்கும முஹமைத் (ஸல்) அவர-
களின் வழிகாட்டல்களுக்கும ஏற்ப நினறை-
நவறறி உடல், உள ஆநராக்கியத்னதயும 
அனடநது தகாளநவாம. 

ந�ோன்பும் உடல், உள் ஆந�ோக்கியமும்

ைரலின் ைரிக்கார  ...

கனடியன் ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல246.80 257.29

யூர�ொ
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல340.83 352.42

ஐப்ொன் டயன்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல2.5138 2.6172

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல228.89 237.32

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல407.08 421.89

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல332.87 346.20

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல310.88 321.49

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல231.59 242.38

குறித்த
வினல

குறித்த
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 793.02

குவைத் டினொர் 981.29

ஓெொன் ரியொல் 776.61

கட�ொர் ரியொல் 81.82

சவூதி ரியொல் 79.71

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 81.40

நாணய
மாற்று

அமமச்சுப் பபாறுப்பு   
ஏற்கத் தயாரிலமலை   
புதிய அமைச்சரமவயில் 

அமைசசு்ப கபெொறு்பபு எதமன-
யும் ஏற்�்ப பபெொவதில்மை என 
முனனொள வரத்த� அமைச்சர 
�ைொநிதி பெநதுை குணவரதன 
ைற்றும் ்சரத் வீரப்ச�ர ஆகிபயொர 
கதரிவித்துளளனர.இது கதொடர-
பில் பெநதுை குணவரதன , ஜனொதி-
பெதி ப�ொடடொபெய ரொஜபெக்ஷவுக்கு 
�டிதம் ஒனமற அனு்பபியுளள 
அபதபவமள,  தொன அமைசசு 
கபெொறு்பபு ஏற்� தயொரில்மை என 
்சரத் வீரப்ச�ரவும்  தனது டுவிடடரில் 
குறி்பபிடடுளளொர.  

இநத கநருக்�டிக்கு தீரவு �ொண 
இமளஞர�ள அடஙகிய அமைச்சர-
மவகயொனறு நியமிக்�்பபெட பவண்-
டுகைனவும், அவர�ளுக்கு இடைளிக்-
கும் அமைச்சரமவயின கபெொறு்பமபெ 
ஏற்�்ப பபெொவதில்மை எனவும் ஜனொ-
திபெதிக்கு எழுதியுளள �டிதத்தில் 
அமைச்சர பெநதுை குறி்பபிடடுளளொர.   

 குறுகிய �ொைத்திற்கு சுைொர 15 
பபெர க�ொண்ட அமைச்சரமவமய 
நியமிக்குைொறும் கநருக்�டிக்கு தீரவு 

கிமடத்தவுடன அமைச்சரமவக்கு 
பைலும் அமைச்சர�மள நியமிக்�-
ைொம் எனவும் அவர பயொ்சமன கதரி-
வித்துளளொர.   

பைலும், குறுகிய �ொைத்தில் பைற்-
க�ொளளபவண்டிய பெை ைொற்றங�மள 
அவர தனது �டிதத்தில் பெரிநதுமரத்-
துளளொர.   

இபத பவமள இைஙம�யின தற்-
பபெொமதய கநருக்�டி நிமை �ொரண-
ைொ� புதிய அமைச்சரமவயில் எநத 
அமைசசு்ப பெதவிமயயும் ஏற்�்ப 
பபெொவதில்மை என முனனொள கபெொது-
ைக்�ள பெொது�ொ்பபு அமைச்சர ரியர 

அடமிரல் ்சரத் வீரப்ச�ர கதரி-
வித்துளளொர. தனது டுவிடடர 
பெக்�த்தில் இது கதொடரபில் 
கதரிவித்துளள அவர தொன 
எனறும் நொடடின இமறமை,-
கபெௌத்த ்சொ்சனம் ைற்றும் ைக்�ள 
நைனுக்�ொ�பவ க்சயற்பெடடதொ-
�வும் எதிர�ொைத்திலும் தனது 
�டமைமய நொடடுக்�ொ�வும் 
நொடடு ைக்�ளுக்�ொ�வும் பைற்-
க�ொளவதொ�வும் அவர கதரிவித்-

துளளொர.   
குமறநத எண்ணிக்ம�யிைொன 

புதிய அமைச்சரமவ நியமிக்�்பபெட 
உளளபதொடு இதில் இமளஞர�-
ளுக்கு அதி� வொய்்பபு வழங�்பபெட 
இரு்பபெதொ� அறிய வருகிறது.   

நொடடில் ஏற்பெடடுளள கநருக்�டி 
நிமைமய கதொடரநது �டநத 3 ஆம் 
தி�தி அமைச்சரமவ பெதவி விைகி-
யது. பெொரொளுைனற க்சயற்பெொடு�மள 
முனகனடுக்�வும் அத்தியொவசிய 
பதமவ�ளுக்�ொ�வும் 4 அமைச்சர�ள 
ைொத்திரம் நியமிக்�்பபெடடது குறி்பபி-
டத்தக்�து. (பெொ)   

கால்்ாயில் வீழ்ந்தது 
ம்ாட்டார சைக்கிள் 

தம்புளமள பவைடில்ை நீரத்-
பதக்� �ொல்வொயில் வீழ்நது 
�பைவை பிரபத்சத்மதச ப்சரநத 
16 வயதுமடய  பெொட்சொமை 
ைொணவர�ள இருவர உயிரி -
ழநதுளளனர. பைலும் இருவர 
�ொயைமடநது  தம்புளள மவத் -
திய்சொமையில் அனுைதிக்�்ப -
பெடடுளளனர.

பைற்பெடி நொல்வரும் ஒபர 
பைொடடொர ம்சக்கிளில் பெய -
ணித்ததொ�வும் பவ�க்�டடு்ப -
பெொடமட இழநத பைொடடொர 
ம்சக்கிள நீரத்பதக்�த்தில் வீழ்ந-
துளளதொ�வும் கதரிவிக்�்ப -
பெடுகிறது.

சுைொர 70 அடி பெளளத்தில் 
பைொடடொர ம்சக்கிள வீழ்நது 
இநத விபெத்து ஏற்பெடடுளளது. 
தம்புளள கபெொலிஸொர பைைதி� 
வி்சொரமண�மள பைற்க�ொண் -
டுளளனர.

முன்னாள அனைச்சர ்பநதுல, வீரநசகர அறிவிபபு

இரு ைாணவரகள 
உயிரிழபபு 

வினரவில் உரிய வசதி தசயது தரவும; 

இைஙம� தமிழர�ளுக்கு அத்தி-
யொவசிய கபெொருட�மள அனு்பபெ 
விமரவில் உரிய வ்சதி க்சய்துதர 
பவண்டும் என ைத்திய கவளியு-
றவுத்துமற அமைச்சர கஜய்்சங�-
ருக்கு எழுதிய �டிதத்தில் முதல்வர 
ஸடொலின வலியுறுத்தியுளளொர.

இதுகுறித்து ைத்திய அமைச்சர 
கஜய்்சங�ருக்கு அவர எழுதியுளள 
�டிதத்தில், இைஙம�யில் தற்பபெொது 
ஏற்பெடடுளள தீவிர கபெொருளொதொர 
கநருக்�டியினொல், அத்தியொவசி-

ய்ப கபெொருட�ளின �டும் 
விமை உயரவு ைற்றும் 
தடடு்பபெொடு �ொரணைொ� 
இைஙம�த் தமிழர�ள 
இயல்பு வொழ்க்ம� பெொதிக் -
�்பபெடடு தமிழ்நொடமட 
பநொக்கி வரத் கதொடஙகி 
உளளனர. குறி்பபெொ� 
�டநத 22.03.2022 அனறு 
16 நபெர�ள (ம�க்குழநமத 

உடபெட) �டல் ைொரக்-
�ைொ� தமிழ்நொடடில் 
தஞ்சம் புகுநதனர. இநநி-
மையில் தமிழ்நொடு முதல் -
வரின வழி�ொடடுதலின 
பபெரில் அவவொறு வரும் 
இைஙம� தமிழர�ள 
இரொைநொதபுரம் ைொவட -
டம் ைண்டபெம் 
மு�ொமில்

பெனமரட்டர ப்டித்ததில் 
்தாயும் ்களும் உயிரிழ்பபு

கவலிைமட – க�்ப-
பெடடி்பகபெொை பெகுதி-
யில் கஜனபரடடர 
கவடித்ததில்  தொயும் 
ை�ளும் உயிரிழநதுளள-
னர.

மினகவடடு �ொரண-
ைொ� �டநத 29 ஆம் 
தி�தி பெொவமனக்குட-
பெடுத்த்பபெடட கஜன-
பரடடர கவடித்தமை-
யினொல் 38 வயதொன 
தொயும் அவரின 9 
வயதொன ை�ளும் 4 
வயதொன ை�னும் பெதுமள மவத்திய-
்சொமையில் அனுைதிக்�்பபெடடதொ� 
கபெொலிஸொர கதரிவித்தனர.

சிறொர�ள இருவரும் பைைதி� 
சிகிசம்ச�ளுக்�ொ� சீைொடடி ரிட்ஜபவ 

மவத்திய்சொமைக்கு ைொற்ற்பபெடடது-
டன, சிறுமி சிகிசம்ச பெைனினறி உயி -
ரிழநதுளளொர.

�டநத  (15) அதி�ொமை தொய் உயிரி -
ழநததொ� கபெொலிஸொர கதரிவித்தனர.

இலஙசகத ்தமிழருக்கு
அததியா்சிய ப்ாருடகள் 

தெயசஙகருக்கு ஸ்டாலின் மீணடும கடிதம 

காணா்ல் ஆக்க்ப்டம்டாரது உ்றவுகள்
்தமிழ ்தர்பபுகளுக்கு எதிர்பபு ப்தரிவி்பபு  
தமிழ் தர்பபுக்�ளொல் நடத்த்பபெடும் 

இரண்டு கூடடங�ளுக்கு எைக்கு 
அமழ்பபு விடுக்�்பபெடட பபெொதிலும் 
அதில் பெஙப�ற்� ைொடபடொம் என 
�ொணொைல் ஆக்�்பபெடபடொரின உற-
வினர�ள கதரிவித்துளளனர.

 வவுனியொ ஊட� அமையத்தில் 
பநற்று நமடகபெற்ற ஊட� ்சநதி்பபி-
பைபய அவர�ள இவவொறு கதரிவித்-
துளளனர.

கதொடரநதும் �ருத்து கதரிவிக்ம�-
யில், 

இரண்டு தமிழ் தர்பபு�ளொல் 
இரண்டு கூடடங�ளில் பெஙப�ற்� 
எங�ளுக்கு அமழ்பபு வநதது. இநத 
நி�ழ்சசி�ளில் பெஙப�ற்� ைொடபடொம் 
என முடிவு க்சய்துளபளொம்.

இநத இரண்டு தர்பபும் தமிழர-
�ளின அரசியல் ஆம்சமய தீரக்� 

அகைரிக்�ொ,  ஐபரொ்பபிய ஒனறியம் 
ைற்றும் இநதியொ ஆகிய நொடு�மள 
அமழத்து உதவி ப�ொர முடிவு 
க்சய்தொல் நொங�ள எதிர�ொை கூடடத்-
தில் பெஙப�ற்பபெொம்.

�டநத 74 வருடங�ளொ� சிங�ள-
வர�ளுடன ஒ்பபெநதம் ம�ச்சொத்திடு-
வது வீண் பவமை என வரைொறு கூறு-
கிறது. இதன அடி்பபெமடயிபைபய 
வடடுக்ப�ொடமடத் தீரைொனம் 
எடுக்�்பபெடடது. ஆடசி ைொற்றத்திற்-
�ொ� சிங�ளவர�ளுடன ஒ்பபெநதம் 
க்சய்வது நொம் க்சய்யும் துபரொ�ைொ-
கும்.

சிங�ளவர�ளுடன ஒ்பபெநதம் 
பபெொடுவது ்சரவபத்ச அரஙகில் தமிழர-
�மள பெைவீன்பபெடுத்தும். தமிழர�-
ளும் சிங�ளவர�ளும் ஒனறிமணநது 
க்சயற்பெட முடியும் எனபெமத இது 

உணரத்தும். இநத வம�யொன 
பெொரமவ அகைரிக்�ொமவயும் ஐபரொ்ப-
பிய ஒனறியத்மதயும் அவர�ளின 
எதிர�ொை ைத்தியஸத நிமைமய புறக்-
�ணிக்� மவக்கும்.

பைலும் தமிழ் இமளஞர-
�ள சிங�ள இமளஞர�ளுடன 
இமணநது ஆர்பபெொடடத்தில் ஈடுபெ-
டுவது தமிழர�மள பைலும் பெைவீ-
ன்பபெடுத்தும். தமிழ் இமளஞர�மள 
பெயங�ரவொத ்சடடத்தின கீழ் ம�து 
க்சய்ய இது வழி வகுக்கும்.பைலும் 
அகைரிக்�ொவும் ஐபரொ்பபிய ஒனறிய-
மும் தற்பபெொது கஜனிவொவில் உளள 
ஐ.நொ தீரைொனத்மத வொபெஸ கபெறுவது 
பெற்றி சிநதிக்�ைொம்.

இைஙம�யின தற்பபெொமதய கபெொரு-
ளொதொர கநருக்�டி நிமை கதொடரட-
டும். இைஙம� நிதி ரீதியொ� உமடந-

தொல் அது அவர�மள நிை அபெ�ரி்பபு 
வடக்கு கிழக்கில் இைஙம� கபெௌத்த 
சினனங�ள �டடுதல் ைற்றும் சிங�ள 
இரொணுவத்மத மவத்திரு்பபெமத 
நிறுத்தச க்சய்யும். இமவ நைது தொய-
�த்மத கபெொருளொதொர ைநதநிமையிலி-
ருநதும் நைது இமளஞர�மள குற்றச-
க்சயல்�ள ைற்றும்

புத்திஜீவி�ள அமை்பகபெொனறும் 
அரசியல் �டசி ஒனறும் எம்மை 
அமழத்துளளனர. இவ இரு அமை்ப-
பு�ளும் சிங�ள தர்பபபெொடு ஒ்ப-
பெநதம் க்சய்வது தமிழினத்துக்கு 
க்சய்கினற துபரொ�ம் எனறு நொங�ள 
கூறுகினபறொம்.

அதொவது இநதிய அரசிற்கு �டிதம் 
அனு்பபிய சிவொஜிலிங�ம் தர்பபும் 
ைற்றும் க்சல்வரொ்சொ �பஜந-
திரன தர்பபுபை

இராணு்ம் குறிதது ்த்்றான, 
தீஙகிசழக்கும் ஊ்டக அறிக்சககள்

இரொணுவம் குறித்து தவறொன 
ைற்றும்  தீஙகிமழக்கும் ஊட� அறிக் -
ம��ளொல் கபெொதுைக்�ள ஏைொற 
பவண்டொம் என ப�டடுக்க�ொளவ-
தொ� இைஙம� இரொணுவம் கதரி-
வித்துளளது.

இது கதொடரபெொ� இைஙம� இரொ -
ணுவம் கவளியிடடுளள அறிக் -
ம�யில் பைலும் கதரிவிக்�்பபெட -
டுளளதொவது;

சிை தர்பபினரின தவறொன வழிந-
டத்தல் ைற்றும் தவறொன விளக்�ங-

�ளினொல், பெமடயினர 
கதொடரபெொ�  பைற்க�ொள-
ள்பபெடும்  அடி்பபெமட 
ஆதொரைற்ற குற்றச்சொடடு-
�ள ைற்றும் முயற்சி�மள 
கபெொதுைக்�ள ைத்தியில் 
பிர்சொரம் க்சய்து நொடு 
முழுவதும் அர்பபெணி்பபு-
டன பெணியொற்றும் இரொணுவத்மத  
�ளங�்பபெடுத்தும்  முயற்சி�ள, 

இரொணுவத்தின �வனத்-
திற்கு க�ொண்டு வர்பபெட -
டுளளது.

�டநத சிை நொட�ளொ�, 
பெல்பவறு குழுக்�ளும், 
தங�ளது க்சொநத நி�ழ்சசி 
நிரல்�ளுக்கு ஏற்பெ, இரொ-
ணுவம் வனமுமறமயத் 

தூண்டுவதற்குத் தயொரொகி 
வருவதொ�வும், 

ஏைாறைநவா ேம்பநவா நவணடாம: இராணுவம
சுயாதீன எம.பிகள குழு அரசுக்கு எச்சரிக்னக

இநதியாவிலுளள இலஙனக உதவி  உயர ஸ்தானிகர டாக்டர  டி. தவஙகநடஸ்வரன் 
கடநத  ைாரச் 29 ஆம திகதி புதுடில்லிக்கு விெயம தசயதார. அவர அன்று முதல் ஏபரல் 
1 ஆம திகதி வனர புதுடில்லியில் தஙகி இருநது  அரச அதிகாரிகனளயும வணிகப பிர-
திநிதிகனளயும சநதித்தார. இநத விெயத்தில், பிரதி உயரஸ்தானிகர  அரிநதம ்பாக்ச்சி, 
தவளிவிவகார அனைச்சின் உத்திநயாகபூரவ தசயதித் ததாடர்பாளர ைறறும இனணச் 
தசயலர ஆகிநயானரயும தசயதித் ததாடர்பாளர அலுவலகத்தில் சநதித்தார.  

எஙகள் கருதச்த ஏறகாவிடின்  
ஆர்ப்ாட்டக்காரரகளுக்கு ஆ்தரவு

தங�ளின நிமை்பபெொடமட ஏற் -
�ொவிடடொல்   நொடு முழுவதும் 
முனகனடுக்�்பபெடும்  பபெொரொடடங-
�ள ைற்றும் ஆர்பபெொடடங�ளுக்கு 
ஆதரவு வழங� முடிவு க்சய்துளள-
தொ� சுயொதீனைொ� க்சயற்பெடுவதொ� 
அறிவித்துளள எம்.பி�ள குழு அறி -
வித்துளளது.

நொடடில் ஏற்பெடடுளள கநருக் -
�டிக்கு தீரவு �ொணும் வம�யில் 
இமடக்�ொை அர்சொங�த்மத அமை்ப -

பெதற்�ொ� அமவ முனமவத்த 
பயொ்சமனமய   அர்சொங�ம் நிரொ� -
ரித்ததன �ொரணைொ�பவ இநத நட -
வடிக்ம� எடுக்�்பபெடடுளளதொ� 
குழுவின   பபெச்சொளர ஒருவர கதரி-
வித்தொர.

தைது குழுக்�ளுடன �ைநதுமர -
யொடும் நிமையில் தங�ளின எம்.
பி�மள தைது பெக்�ம் இழுக்கும்  அர -

்சொங�த்தின க்சயற்பெொடு�மள தைது 
குழு வனமையொ�க் �ண்டி்பபெதொ-
�வும்  அரசுடனொன பபெசசுக்�மள 
மீள ஆரம்பிக்� பவண்டுைொயின 
அவர�மள உடனடியொ� பெதவியிலி-
ருநது நீக்� பவண்டும் எனவும் அவர    
கதரிவித்தொர.

தைது குழுவின �ருத்துக்� -
ளுக்கு அர்சொங�ம்  



இலங்கையில் ப�ொருளொதொர பெருககைடிககுத் தீர்வு 
கைொணுமொறு மககைள் ஆர்்ப�ொட்டஙகைள் ெ்டத்தி 

வருகின்றனர். ஆனொல் இநத நி்மககைொன கைொரணம் 
�ற்றிய�ொ, இதற்கைொன தீர்வு �ற்றிய�ொ ஊ்டகைஙகைள் 
ப�ரிதொகை அலடடிக பகைொள்வதொகைத் பதரி�வில்்ல. 
சமூகைவ்லத்தளஙகைளும் ப�ொருட�டுத்துவதொகைத் பதரி-
�வில்்ல.  

ஆடசியில் இரு்பய�ொர் வீடடுககுச் பசன்றொல் பெருக-

கைடிகைள் அத்த்னயும் 
தீர்நது விடுமொ என்றொல் 
அதற்கும் எவரி்டமும் 
இருநது ஆககை பூர்வமொன 
�தில் இல்்ல என�யத 
இன்்ற� இநத ய�ொரொட -
்டஙகைளின அவலமொகை 
உள்ளது. இன்்ற� 
ப�ொருளொதொர பெருககைடி 
நி்லககைொன அடி்ப� -
்்டக கைொரணம், மு்ப�து 
ஆண்டு கைொலத்திற்கும் 
யமலொன ய�ொரும் அதற் -
கைொகைச் பசலவி்ட்ப�ட்ட 
ப�ருமளவு நிதியும் 
என �லரொல் குறி்ப�ொகை 
தமிழர் தர்ப�ொல் பசொல் -
ல்ப�ட்டொலும் அது மட-
டும்தொன கைொரணமில்்ல.   

 1977 ஆம் ஆண்டு ஜ�வர்த்தன அரசு �தவி ஏற் -
்றவு்டன முனபனடுககை்ப�ட்ட தி்றநத ப�ொருளொதொ-
ரக பகைொள்்கை, அவரொல் ெ்்டமு்்ற்ப�டுத்த்ப�ட்ட 
நி்்றயவற்று அதிகைொரம் பகைொண்்ட ஜனொதி�தி ஆடசி 
மு்்ற்ம, இநது சமுத்திர பிரொநதி�த்தின யகைநதிர முக-
கி�ம் வொயநத இ்டத்தில் இருககும் இலங்கைத் தீவு 
பதொ்டர்பில் இநதி�ொ உட�ட்ட யமற்குலகை ெொடுகைளின 
புவிசொர் ெலன, அதனு்டன யசர்நது பகைொண்்ட உள்ெொட -
டு்ப ய�ொர், இறுதி�ொகை Covid-19 ப�ருநபதொற்று ய�ொன்ற 
�ல கைொரணிகைளின பதொ்டர் அணிவகு்பய� இன்்ற� 
பெருககைடிககு அடி்ப�்்ட கைொரணிகைள் என�்த வர-
லொற்று ஆயவொளர்கைள் மறுககை்ப ய�ொவதில்்ல.   

 ஜ�வர்த்தன அரசினொல் ெ்ட்ப�ட்ட தி்றநத ப�ொருளொ -
தொரம் எனகின்ற வி்த மு்ள விடடு, பதொ்டர்நது வநத 
அரசொஙகைஙகைளொல் சிறுகை சிறுகை நீரூற்றி வளர்ககை்ப�டடு, 
இறுதி�ொகை கை்டநத ெல்லொடசி ஆடசிக கைொலத்தில் விருட-
சம் விடடு வளரும் அளவுககு உரம் இ்ட்ப�ட்டதனொல் 
உண்்டொன அதன கைனிகை்ள அறுவ்்ட பசயது பகைொண்-
டிருககி்றது இன்்ற� அரசு.   

 இன்்ற� ஆளும் அரசு �தவி விலகை 
யவண்டும், கைொ�நது அரசு அ்மககை்ப-
�்டயவண்டும் அல்லது யதர்தலுககு 
பசல்ல யவண்டும் என குரல் பகைொடு்ப -
�வர்கைளில் முககி�மொனவர் எதிர்ககைட-
சித் த்லவர் சஜித் பியரமதொச. இவர் 
த்ல்மயிலொன ஐககி� மககைள் சகதி 
ெொடடிற்கு புதி� கைடசி�ொகை இருநதொ-
லும் இன்்ற� ெொடடின அவலஙகை-
ளுககு கைொரணி�ொகை இருநத சகதிகைளில் 
முதன்ம ப�றுவது கை்டநத ெல்லொடசி 
அரசு ஆகும். அன்்ற� ெல்லொடசி 
அரசில் சஜித் உட�்ட அவரது கைடசியில் 
அஙகைம் வகிககும் 54 ெொ்டொளுமன்ற 
உறு்பபினர்கைளும் அஙகைம் வகித்தவர்-
கைள் ஆவர். இவவொ்றொன நி்லயில்அ-
வர் இன்்ற� அர்ச �தவி விலகைக 
யகைொருவது ப�ொருத்தமொனதொ? இகய-
கைள்வி நி�ொ�மொனதொகும்.   

 யகைொட்டொ�� த்ல்மயிலொன 
அர்ச �தவி விலகைக யகைொரும் மற்ப்றொரு கைடசி�ொன 
யஜ.வி.பி 2005 ஆம் ஆண்டு மஹிநத ரொஜ�க்ஷ ஜனொதி-
�தி�ொகை்ப �தவிய�ற்்ற ய�ொது அவரது அரசுககு ஆதரவு 
பகைொடுத்து அநத அரசில் அ்மச்சு்ப �தவிகை்ள வகித்த 
கைடசி�ொகும்.   

 ய�ொர் வலு்பப�ற்று அநத யுத்தத்திற்கைொகை ப�ரும்பதொ-
்கை்ப �ணம் பசலவொவதற்கு அநத அ்ம்பபினரும் ஒரு 
கைொரணமொகை இருநதவர்கைளொவர். இறுதி்ப ய�ொ்ர ெ்டத்-
தத் தூண்டி�து யஜ.வி.பிதொன எனறு அ்பய�ொது பிரதம-
ரொகை இருநத அமரர் ரடணசிறி விககிரமெொ�ககையவ �கி-
ரஙகை்ப�டுத்தியிருநதொர்.   

மு்ப�து ஆண்டுகைளுககு யமற்�ட்ட பதொ்டர் ய�ொரின 
நீடசி�ொகையவ 2009 இல் ெ்டத்த்ப�ட்ட வனனியின 
இறுதி்பய�ொர் அ்மநதிருநதது. இநத கைொல்ப �குதியில் 
ய�ொ்ரத் தவிர்த்து அ்மதிச் சூழலுககைொன �ல வொய்பபு-
கைள், இன்பபிரச்சி்னத் தீர்வுககைொன �ல சநதர்்ப�ஙகைள் 
ஏற்�டடும் பதொ்டர்ச்சி�ொகை்ப ய�ொர் ெ்டககை கைொரணமொகை 

இருநத புலிகைள் அ்ம்பபு, 
யஜ.வி.பி உட�்ட சிஙகைள 
இனவொதக கைடசிகைள், ெொட்்ட 
ஆண்்ட அரசொஙகைஙகைள் அ்ன-
வரும் இன்்ற� ப�ொரு-
ளொதொர பெருககைடி மற்றும் 
வி்லவொசி உ�ர்வுககைொன 
முழு்ப ப�ொறு்ப்�யும் ஏற்ய்ற 

ஆகை யவண்டும். புலிகைள் அ்ம்பபின ஆதரவொளர்கைள் 
உட�்ட இன்்ற� அரச எதிர்�ொளர்கைள் அ்னவருயம 
இநத பெருககைடிககு ப�ொறு்பபு கூ்ற யவண்டி�வர்கைள் 
எனகி்ற �தொர்த்தத்்த �ொரும் மறுககை முடி�ொது.   

 ய�ொரினொல் முற்்றொகைச் சிதிலம்்டநத வ்டககு, 
கிழககு உள்ளிட்ட இலங்கைத்தீவின உள்ளூர் சு�ப�ொ-
ருளொதொர கைட்ட்ம்பபுகை்ள ஊககுவிககும் பச�ல்-
திட்டஙகைள் எதுவும் எவரொலும் வகுககை்ப�்டவில்்ல. 
முனபமொழி�்ப�ட்ட சில அபிவிருத்தித் திட்டஙகைளும் 
அதிகைொரிகைளினதும், உள்ளூர் அரசி�ல்வொதிகைளினதும் 
அலடசி�த்தினொல் கி்ட்பபில் ய�ொ்ட்ப�ட்டன.   

 உடகைடடுமொன அபிவிருத்தியில் கைொட்ட்ப�ட்ட ஆர்-
வமும் கைவனமும் பதொழில் து்்ற்� அபிவிருத்தி 
பசயது உள்ளூர் உற்�த்திகை்ள ப�ருககுவதில் கைொட்ட்ப-

�்டவில்்ல. ய�ொர் இல்லொபதொழிககை்ப�ட்ட 2009 ஆம் 
ஆண்டின பினனரொன �னனிரண்டு ஆண்டு கைொல்ப �கு-
தியிலும் கூ்ட �ொதுகைொ்பபு அ்மச்சுககு ஒதுககை்ப�ட்ட 
நிதியின அளவு அதிகைரித்யத கைொண்ப�ட்டது.   

 முன்ன� அரசொஙகைத்்தக கு்்ற கூறி 2015 ஆம் 
ஆண்டு ஏற்�டுத்த்ப�ட்ட ஆடசி மொற்்றமொன ் மத்திரி_- 
ரணில் அரசொஙகைத்தில் மொப�ரும் யமொசடி�ொகை மத்தி� 
வஙகி பி்ண முறி ஊழல் அ்மநதிருநதது. ெல்லொடசி 
அரசொனது பசொற்� அளவியலனும் சு�ப�ொருளொதொர ஸ்-
திரத்்த ய�ணத் தவறி விட்டது. 

்மத்திரிககும், ரணில் விககிரமசிஙகைவுககும் இ்்ட-
யிலொன முரண்�ொடுகைளொல் ஏற்�ட்ட அரசி�ல் குழ்ப�ம் 
மற்றும் உயிர்த்த ஞொயிறு தொககுதல்கைள் ய�ொன்ற கைொரணி-
கையள ெொடடின ப�ொருளொதொர நி்ல்ம்� யமலும் 
யமொசம்்ட� ்வத்தன.   

 உயிர்த்த ஞொயிறு தொககுதல் பதொ்டர்பில் ஏற்கைனயவ 
பதரி�்ப�டுத்த்ப�டடிருநதும் அத்ன தடுககை தவறி -

�்ம சர்வயதச அளவில் விமர்சிககை்ப�ட்டது.   
 அன்்ற� ெல்லொடசிக கைொலத்தியலய� வ்டககு, 

கிழககில் கைொணி அ�கைரி்பபு மற்றும் சிஙகைளம�மொககைல் 
திட்டஙகைள் தீவிர்ப�டுத்த்ப�டடிருநதன. பதொல்ப�ொ -
ருள் தி்ணககைளம், கைொணி அபிவிருத்தித் தி்ணககைளம், 
வன�ரி�ொலனத் தி்ணககைளம் உள்ளிட்ட �ல அரச 
நிறுவனஙகை்ள்ப ��ன�டுத்தி தமிழர் பிரயதசஙகைளில் 
கைொணிகைள் அ�கைரிககை்ப�ட்டன. இதற்கைொகை �ல மில்லி -
�ன ப்டொலர் அரச �ணம் வீணடிககை்ப�ட்டது.   

 வல்லரசுகைள் தமது புவிசொர் அரசி�்ல முனனிறுத்தி 
ெொடடின பெருககைடி நி்ல்�த் தமககுச் சொதகைமொககும் 
உத்திகை்ள மொத்திரயம ்கை�ொண்டு பகைொண்டிருககின -
்றன. அரசுககு எதிரொகைக யகைொசமிடடு வீதியில் இ்றங -
கி்ப ய�ொரொடும் சிஙகைள மககைள், யமற்குலகை ெொடுகைளின 
இலங்கை்� ்ம�்ப�டுத்தி� புவிசொர் யெொககைஙகை்ள-
யும், கை�்டத்தனமொன உத்திகை்ளயும் அறிநது பகைொள்ள-
யவண்டும்.   

 2019- இல் ஜனொதி�தி யகைொட்டொ�� ரொஜ�க ஷ �த -
விககு வநதவு்டன யமற்பகைொண்்ட சில முககி� முடிவு-
கையள இன்்ற� நி்லககுக கைொரணம் எனறும் சில வல்-
லுெர்கைள் கூறுகின்றனர். ெொடடின வரிவிதி்பபு மு்்றயில் 
யமற்பகைொள்ள்ப�ட்ட வரிககு்்ற்பபு மொற்்றம், அரசுத் 
து்்றயில் ஒரு இலடசம் புதி� யவ்லவொய்பபுகை்ள 
வழஙகி�்ம,ய�ொதி� ஆயவினறி இ�ற்்கை விவசொ -
�த்்த ெ்்டமு்்ற்ப�டுத்தி�்ம ய�ொன்ற கைொரணிகைள் 
இதற்கு ஆதொரமொகை முன்வககை்ப�டுகின்றன.   

 15 சதவீதமொகை இருநத உள்ெொடடுவரி 8 வீதமொகை 
கு்்றககை்ப�ட்டதொல் அரசின வரி வருவொய கு்்ற�த் 
பதொ்டஙகி� அயதசம�ம், அரசுத் து்்றயில் ஒரு இலட -
சம் புதி� யவ்லவொய்பபுகை்ள உருவொககி�தனொல் 
அரசின பசலவினம் அதிகைரித்தது. ெொடடின அநநி� 

பசலொவணி வருமொனத்தில் 10 வீதத்்த 
ஈடடும் சுற்றுலொத் து்்றயும் பகைொயரொனொ 
யெொயத்பதொற்்றொல் கைடும் வீழ்ச்சி அ்்டநதது.   

 2019- இல் 7.5 பில்லி�ன ப்டொலரொகை 
இருநத சுற்றுலொத்து்்ற வருமொனம், 

2021- இல் 2.8 பில்லி�ன  
ப்டொலரொகைக கு்்றநதது. 
பகைொயரொனொ பதொற்று்ப �ரவ-
லொல் விவசொ� வி்ளப�ொ-
ருள், ்தத்த ஆ்்டகைள் ஏற் -
றுமதி என�ன சரிவு கைண்்ட 
நி்லயில், ெொடடின வர்த்த-
கை்ப �ற்்றொககு்்ற 2021-இல் 
6 பில்லி�ன ப்டொலரொகை 
அதிகைரித்தது. இநத ப�ொரு -
ளொதொரச் சரிவுகைளொல் அபம-
ரிககை ப்டொலருககு நிகைரொன 
இலங்கை ரூ�ொயின மதி்பபு 
இரடடி்பபுககு யமல் வீழ்சி -
�்்டநது ெொடடின ப�ொரு-
ளொதொர நி்ல்� யமலும் 
�ொதித்துக பகைொண்டிருககி-
்றது.   

 யமலும் கை்டநத ஒரு மொதத் -
துககும் யமலொகை இ்டம்-

ப�ற்று வருகின்ற உக்ரன_ -ரஷ� ய�ொரொல் யகைொது்ம, 
ச்ம�ல் எரிவொயு, எண்பணய ய�ொன்றனவற்றுககு அந-
ெொடுகை்ள்ப ப�ருமளவில் சொர்நதிருககும் இலங்கையும் 
கைடும் �ொதி்ப்�ச் சநதித்துள்ளது.   

 ஆழமொன ப�ொருளொதொர, சமூகை பினபுலத்தியலதொன 
இலங்கைத்தீவு தற்ய�ொது எதிர்யெொககியுள்ள பெருக -
கைடி மற்றும் வி்லவொசி உ�ர்வுகைள் குறித்து விவொதிககை 
யவண்டும். பவறுமயன ரொஜ�க்ஷககைளின ஆடசி்� 
மொற்றுவதொல் ெொடடின ப�ொரு-
ளொதொர பெருககைடி, வி்லவொசி 
உ�ர்வு, மினசொர பெருககைடி, 
அநநி� பசலொவணி �ற்்றொககு்்ற 
ய�ொன்ற அ்னத்துககும் தீர்வு 
கைொண முடியுபமன ெம்புவது தவ்றொ-
கும். 

editor.tkn@lakehouse.lk

எரிப�ொருள், எரிவொயு �ற்ொக்குற்றை
உருவொக்கும் தவ்ொன பெைற�ொடுகள்!
க�ொவிட் 19 க�ொற்று த�ொற்றுவித்துள்ள 

க�ொரு்ளொ�ொர சவொலின் விள்ளவொ� 
நொடு மு�ம் க�ொடுத்துள்ள பிர�ொன கநருக�டியொ� 
அந்நிய கசலொவணிப் �ற்்ொககுள் வி்ளங்குகின்-
்து. இத்க�ொற்ள்க �ட்டுப்�டுத்துவ�ற்கு இலங்-
ள�யும் உலகின் �ல நொடு�ளும் முன்கனடுத்� �ட்-
டுப்�ொட்டு நடவடிகள��ளின் விள்ளவொ� கடொலர் 
�ற்்ொககுள் இன்ள்ய பிரச்சிளனககு வித்திட்டி-
ருககின்்து. 

இந்� அந்நிய கசலவணிப் �ற்்ொககுள்யின் 
�ொரணமொ�ப் க�ொரு்ளொ�ொர ரீதியில் �ல பிரச்சி-
ளன�ள நொட்டில் ஏற்�ட்டுள்ளன. அவற்றில் எரி -
க�ொருள மற்றும் சளமயல் எரிவொயு �ட்டுப்�ொடு 
முககிய இடத்ள�ப் க�ற்றுள்ளன. இளவ கவளிநொடு-
�ளில் இருந்து இ்ககுமதி கசயயப்�டு�ளவயொகும். 
அவற்ள் இ்ககுமதி கசயய அந்நியச் கசலவணி 
மி� அவசியம். 

அ�னொல் �ற்த�ொள�ய க�ொரு்ளொ�ொர சவொலின் 
விள்ளவொ� ஏற்�ட்டுள்ள அந்நிய கசலொவணி �ற் -
்ொககுள்யினொல் அவற்ள் முன்பு த�ொன்று இ்க-
குமதி கசயய முடியொ� நிளல ஏற்�ட்டிருககின்்து. 
அ�ொவது முன்னர் த�ொன்று அவற்ள் இ்ககுமதி 
கசயய முடியொதுள்ளது. என்்ொலும் இப்க�ொரு்ளொ-
�ொர சவொலுககு மத்தியிலும் இந்தியொ உளளிட்ட நட்பு 
நொடு�ளின் �டனு�வி�ள்ளக க�ொண்டு, இந்கநருக-
�டி மக�ளுககு சுளமயொ� அளமவள�க குள்த்து 
�விர்ககும் நடவடிகள��ள அரசினொல் முன்கனடுக-
�ப்�ட்டுள்ளன. 

இ�ன் �யனொ� இப்க�ொரு்ளொ�ொர கநருக�டி 
த�ொற்்ம் க�றுவ�ற்கு முன்பிருந்� இயல்பு நிளல 
இன்னும் ஏற்�டொதுள்ள த�ொதிலும், �டந்� இரண்-
கடொரு தினங்�்ளொ� எரிக�ொருள மற்றும் எரிவொயு-
ளவப் க�ற்றுக க�ொளவ�ற்�ொ� நீண்ட வரிளசயில் 
�ொத்திருப்த�ொரின் எண்ணிகள� குள்வளடந்திருப்-
�ள� அவ�ொனிக�க கூடிய�ொ� இருந்��ொ�த் க�ரி-
விக�ப்�டுகின்்து. அ�னொல் இந்� எரிக�ொருள 
மற்றும் எரிவொயு �ட்டுப்�ொட்டு பிரச்சிளன எதிர்வரும் 
நொட்�ளில் முடிவுககு வந்து விடும் என அதி�ொரி�-
ளும் குறிப்பிட்டிருககின்்னர். 

நொட்டில் நிலவிக க�ொண்டிருககும் எரிக�ொருள 
மற்றும் எரிவொயு �ட்டுப்�ொட்ளடத் தீர்த்து ளவப்��ற் -
குத் த�ளவயொன நடவடிகள��ள்ள �ொரிய சவொல்-
�ளுககு மத்தியில் அரசொங்�ம் முன்கனடுத்துக 
க�ொண்டிருககின்்து. இது மள்க� முடியொ� உண் -
ளமயொகும். 

இவவொ்ொன சூழலில் எரிக�ொருள மற்றும் 
சளமயல் எரிவொயு சிலிண்டர்�ள க�ொடர்பில் மூன்று 
வி�மொன கசயற்�ொடு�ள்ள அற்� இலொ�ம் க�ற்றுக 
க�ொளளும் வள�யில் சிலர் தமற்க�ொண்டுள்ளனர். 
அ�ொவது சிலர் இவற்ள் எதிர்�ொலத் த�ளவயின் 
நிமித்�ம் �துககி ளவககும் நடவடி�ள��ள்ள முன் -
கனடுத்திருககின்்னர். இன்னும் சிலர் எரிக�ொருள 
நிரப்பும் நிளலயங்�ளில் இருந்து க�ொள�லன்�-
ளில் எரிக�ொருள்ளப் க�ற்று அதி� விளலககு தவறு 
பிரத�சங்�ளில் விற்�ளன கசயயும் நடவடிகள�-
யில் ஈடு�டுகின்்னர். தமலும் சிலர் க�ொள�லன்�-
ளில் எரிக�ொருள்ளப் க�ற்று எதிர்�ொலத்தில் அதி� 
விளலககு விற்�ளன கசயய முடியும் என்் எதிர் -
�ொர்ப்பிலும் �துககி ளவககின்்னர். 

இவவொ்ொன கசயற்�ொடு�ளின் விள்ளவொ�, முன்-
னளரப் த�ொன்்ல்லொது எரிக�ொருள நிரப்பும் நிளல-
யங்�ள க�ற்றுக க�ொளளும் எரிக�ொருட்�ள சில 
மணித்தியொலங்�ளுககுளத்ளதய விற்றுத் தீர்ந்து 
விடக கூடிய நிளலளம ஏற்�ட்டிருககின்்து. இவ-
வி�மொன கசயற்�ொடு�ள �ொரணமொ� நொடு மு�ம் 
க�ொடுத்துள்ள எரிக�ொருள �ட்டுப்�ொட்டுககு தீர்ளவ 
எட்ட முடியொ� நிளலளயத் த�ொற்றுவித்திருப்��ொ� 
கூ்ப்�டுகின்்து. 

அந்� வள�யில் ஜொஎல, �முனுவ எரிக�ொருள 
நிரப்பும் நிளலயத்தில் 04 க�ௌஸர்�ள க�ற்த்ொல் 
மற்றும் டீசல் �துககி ளவக�ப்�ட்டிருந்� நிளலயில் 
அண்ளமயில் �ண்டுபிடிக�ப்�ட்டன. அத�த�ொன்று 
கினிக�த்த�ன பிரத�சத்தில் 230 சளமயல் எரிவொயு 
சிலிண்டர்�ள்ள �னிந�ர் ஒருவர் மள்த்து ளவத் -
திருந்� நிளலயில் அவர் ள�து கசயயப்�ட்டுள்ள -
த�ொடு சிலிண்டர்�ளும் ள�ப்�ற்்ப்�ட்டிருககின்்ன. 

நொட்டில் எரிக�ொருளுககும் எரிவொயுககும் �ட்டுப்-
�ொடு நிலவிக க�ொண்டிருப்�த�ொடு, அவற்ள்ப் 
க�ற்றுக க�ொள்ளகவன நீண்ட வரிளச�ளில் மணித் -
தியொலக�ணககில் மக�ள �ொத்திருககின்் த�ொதிலும், 
இவவொ்ொன கசயற்�ொடு�ள இடம்க�றுகின்்ன. 
ஆனொல் நொடு க�ொரு்ளொ�ொர ரீதியில் கநருக�டிககு 
மு�ம் க�ொடுத்திருககும் சூழலில் �ம் அற்� இலொ�த் -
திற்�ொ� இவவொ்ொன கசயற்�ொடு�ள்ள முன்கனடுப்-
�து முற்றிலும் �வ்ொனதும் பிளழயொனதுமொன நட-
வடிகள�யொகும். 

இவவி�மொன சட்டவிதரொ� கசயற்�ொடு�ள இடம்-
க�ற்று வருவது குறித்து க�ொலிஸொருககு கிளடத்-
துள்ள ��வல்�ளின் அடிப்�ளடயில் த�டு�ல் நட-
வடிகள��ளும் முன்கனடுக�ப்�ட்டுள்ளன. ஆ�தவ 
�ற்த�ொள�ய சூழலில் அற்� இலொ�த்ள� விடவும் 
நொட்டினதும் மக�ளினதும் நலன்�ள்ளக �ருத்தில் 
க�ொண்டு கசயற்�ட தவண்டும். இது ஒவகவொரு பிர-
ளஜககும் முன்�ொ� உள்ள �ொரிய க�ொறுப்�ொகும். 
அ�ளன உணர்ந்து கசயற்�டுவது இன்றியளமயொ-
��ொகும்.

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

��ொல் க�ட்டி இலக�ம் : 834
க�ொளலத�சி இலக�ம் : 2429429, 2429272, 2429279

க�கஸ் : 2429270, 2429329,  வி்ளம்�ர மு�ொளமயொ்ளர் : 2429321

 உ்டல் முழுதும் அம்புகைளொல் து்ளககை்ப�ட்டொ-
லும் �ொ்ன�ொனது உறுதி தளரொமல் இரு்ப�து 
ய�ொல, ஊககைமு்்ட�வர்கைள், அழியவ வநதொலும் 
அதற்கைொகைக கைவ்ல்ப�்டமொட்டொர்கைள்.

சிள�விடத்து ஒல்�ொர் உரதவொர் புள�யம்பிற்  
�ட்டுப்�ொ டூன்றுங் �ளிறு  

குறள் தரும் சிநதனை
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த�ொளவ நந்�ன் 

ப�ொருளொதொர பெருக்கடிக்கொன  
பினனணி ்கொரணி்கள் ஏரொளம்!

அரசு மீது மொத்திரம்  
குற்்ம் �ொண்�து அநீதி! 

இலங்கை கைடந்து வந்துள்ள பா்ையில்,   
பபாரு்ளாைாரத்ை சீர்கு்லதை்ைககைான  
கைாரணிகைள ஆழைாகை ஆராயபபடுவது அவசியம்

க�ொருளொதொர பெருககைடியி-
னொல் �ொதிககை்ப�டடுள்ள 

இலங்கையில் திஙகைடகிழ்ம (இனறு) 
ப�டயரொல் விநிய�ொகைம் மீண்டும் சீரொன 
நி்லககு திரும்புபமன  ப�ற்ய்றொலி� 
கூடடுத்தொ�னம் பதரிவித்ததொகை இநதி� 
இ்ண�த்தளமொன ONEINDIA TAMIL 
யெற்று பசயதி பவளியிடடுள்ளது. 

  37,500 பமடரிக பதொன ப�டயரொ்ல 
ஏற்றிக பகைொண்டு கை்ப�ல் ஒனறு இலங -
்கை்� வநத்்டநது இரு்ப�தொகை அநத 
பசயதியில் பதரிவிககை்ப�டடுள்ளது. அத் -
து்டன 41,000 பமடரிக பதொன டீச்ல 
ஏற்றிச் பசல்லும் ஒரு கை்ப�லும் இலங-
்கை்� வநத்்டநதுள்ளதொல் டீச்ல 
இ்றககும் ெ்டவடிக்கை பதொ்டஙகியுள்ள-
தொகை இநதி� இ்ண�த்தளம் தனது பசய-
தியில் பதரிவித்துள்ளது.

  அண்்்ட ெொ்டொன இலங்கை ப�ொரு-
ளொதொர பெருககைடியில் �ொதிககை்ப�ட -
டுள்ளதொல் இநதி�ொ இலங்கைககு 
பதொ்டர்நது உதவிகை்ள வழஙகி வருகி-
்றது. கை்டநத மொதம் இநதி�ொ ரூ�ொ 3,750 
யகைொடிககு கை்டன உதவி வழஙகி�து. 
இத்பதொ்கை எரிப�ொருள் இ்றககுமதிககு 
��ன�டுத்த்ப�ட்டது.

இ்தத் பதொ்டர்நது இலங்கைககு 
ரூ�ொ 7,500 யகைொடி கை்டனுதவி வழஙகும் 

ஒ்ப�நதம் கை்டநத மொதம் ப்டல்லியில் 
்கைப�ழுத்தொகியிருநதது. இத்பதொ்கை 
அத்தி�ொவசி� ப�ொருடகைள் பகைொள்முத-
லுககு ��ன�டுத்த்ப�டுபமன பதரிவிக -
கை்ப�டுகின்றது.

 இலங்கையில் உணவுத் தடடு்ப�ொடு 
ஏற்�டுவ்தத் தவிர்்ப�தற்கைொகை இநதி�ொ 
ஒரு பதொ்கை அரிசி்� அனு்பபி ்வத் -
துள்ள்ம குறி்பபி்டத்தககைது. அயதசம -
�ம் இலங்கையில் மருநது்ப ப�ொருட -
கைளுககைொன �ற்்றொககு்்ற்� நிவர்த்தி 
பசயவதற்கைொகைவும் இநதி�ொ உதவி புரி�-
வுள்ளதொகை பதரிவிககை்ப�டுகி்றது.

இலங்கை்ை வந்த்ைந்த
இநதிை எரிப�ொருள் கைப�ல்

பபற்றால் ைட்டுபபாடு 
நீஙகி விடுபைன ைகைவல்
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ைட்்டக்களபபு, ஓந்தாச்சிை்டம் ஸ்ரீ முத்-
துைதாரியம்ைன் வரு்டதாந் சரக்க-
ம்ரப ப�தாங்கல் சகதி விழதா நதாமள 

19.04.2022 ைதாமை ஸ்ரீ வ்ட�த்தி்ர்கதாளியம் -
ைன் ஆையத்திலிருநது அம்ைன் எழுந்ருளி 
வநது ்க்வு திறத்்லு்டன் ஆ்ரம்�ைதாகும்.  

 ைட்்டக்களபபு_ ்கல்முமை பி்ர்தாை வீதியில் 
18 ஆவது மைல்்கல்லில் நிரைதாணிக்கப�ட் -
டுளள ஓந்தாச்சிை்டம் �தாைத்தினூ்டதா்கப �யணிக -
கும்  ே�தாது வதாவிக்கம்ரமய அண்டியதும் எதிே்ர 
்க்டல் அமைநதுளளதுைதாை இயறம்கச் சூழலில் 
இந ் ஆையம் அமைநதுளளது. அருகினிேை 
ை்ரவிருட்சங்களு்டன் கூடிய இரு ைணித்தூண்்க-
ளுககிம்டயில் இ்ரதாஜே்கதாபு்ரம் ப்கதாண்்ட்தா்க ஸ்ரீ 
்கற�்க விகேைஸவ்ரர ஆையத்து்டன் கூடிய ஸ்ரீ -
முத்துைதாரியம்ைன் ஆையம் அமைநதுளளது.  

 ைதானி்ட வதாழ்வில் வளமும் 
நைமும் ்கதாண அருள புரி-
�வேள ைதாரியம்ைன். ஏழு 
நதாட்்கள ப்கதாண்்ட ்மிழர 
�தா்ரம்�ரிய முமறயதாை 
ஆ்கைமுமற சதா்ரதா் வழி-
�தாட்டிறகுரிய பூமஜ விதிமு-
மற்கமளயும் அ்ற்கதாை 
ைநதி்ரங்கமளயும் �தாவமை 
முமற்கமளயும் ப்தாகுத்துக 
கூறும் ஆவணைதாை �த்்தாசி 
முமறச் ச்டங்கதா்க இ்ன் 
விழதா நம்டப�றும். ைதாரியம்-
ைன் �த்்தாசியதாைது சரக்க-
ம்ரப ப�தாங்கலிடும் ச்டங்கதா-
்கக ்கதாணப�டுகின்றது.  

 ஓந்தாச்சிை்டத்தில் அமை -
யபப�றற ஸ்ரீ ்கற�்க விக-
ேைஸவ்ரர ஸ்ரீ முத்துைதாரி-
யம்ைன் ே்வஸ்தாைத்தின் 
ஆதி�்ரதாசகதியதாை ஸ்ரீ சிவமுத்துைதாரியம்ைன் 
ஆையத்தின் சகதியதாைவள ஆதிமூைைதா்க 
அமைநது ்கற�ககி்ர்கத்தினிேை மூைமூரத்தியதா்க 
ே்கதாைம் ப்கதாண்டு அருளதாட்சி பசய்கின்றதாள.  

 கி.பி 17 ஆம் நூறறதாண்டுககு முன்ைர எைது 
அண்ம்ட நதா்டதாை �தா்ர் நதாட்டிலிருநது ்கதிர -
்கதாைத்திறகு ்கப�ல் மூைம் யதாத்திம்ர பசல்ை 
வந்வர்களதால் துமணயதா்க ப்கதாண்டுவ்ரப-
�ட்்ட சகதிேய சிவமுத்துைதாரியம்ைன் என்�து 
வ்ரைதாறு ஆகும். ஆைய மூைஸ்தாைத்தின் 

எதிே்ர அமைநதுளள தீரத்்க கிணறறுககும் 
்கதிர்கதாைம் ைதாணிக்க ்கஙம்கககும் இம்டேய 
ப்தா்டரபு உளள்தா்க ஐதீ்கம் நிைவுகின்றது. 
பிணி தீரககும் தீரத்்ைதா்கவும் இககிணறறு நீர 
�தாவிக்கப�டுகின்றது. குறித்் கிணறறினுள 
�தா்ரம்�ரிய ்கல்பவட்டு ்கதாணப�டுவது இ்றகுச் 
சதான்றதா்க உளளது.   

 ஓந்தாச்சிை்டம் கி்ரதாைத்தில் மு்ன் மு்லில் 
ஆ்ரம்�ைதாை இபபுனி் �தியதாைது சிவைதால் 
அம்மைேய எை அமழக்கப�ட்்ட ்கதாம்ரக்கதால் 
அம்மையதாரின் புனி் �தியதாகிய ்கதாம்ரக்கதாலி -
லிருநது ப்கதாண்டு வ்ரப�ட்டு ஓந்தாச்சி என்னும் 

நதாைத்ம்க ப்கதாண்்ட சகதியின் ப்தாண்்டைதால் 
உருவதாக்கப�ட்்ட ை்டத்தினிேை நிமைநிறுத்தி 
மவக்கப�ட்்ட்தா்கச் பசதால்வர. அஙகு வழி�்டப-
�ட்டு வந் ப்ய்வேை சிவமுத்துைதாரியம்ைன்.  

 ஓந்தாச்சி என்�வர ப்கதாம்ட வளளைதா்கவும் 
அமைத்து சமூ்கங்கமளயும் அ்ரவமணத்தும் 
ஏமைய ை்ங்கமள ைதித்தும் வதாழ்ந் சிற-
ற்ரசைதா்க ைதிக்கப�டுகின்றதார. ை்டம் என்று 
அமழக்கப�டும் ஆையத்தின் முன்ேை நீரச் -
சுமை அமைத்து ்கதிர்கதாைம் பசல்லும் யதாத்தி -

ரி்கர்கமள ்ங்க மவத்து உ�சரித் -
தும் வந்தார. இந்  ஆையத்திேை 
�ண்ம்டய ்கதாைம் மு்ல் சிவனின் 
அம்சைதா்க ைதாரியம்ைமைக ்கருதுவ் -
ைதால் சிவ வழி�தாட்ம்ட முன்னிமைப-
�டுத்தி சிவ்ரதாத்திரி வி்ர்மும் சகதி 
வழி�தாட்ம்ட முன்னிமைப�டுத்தி சரக-
்கம்ரயமுதும் ைதாரியம்ைன் �த்்தாசி 
முமறயில் பசய்து வருகின்றைர.  

 1957 இல் ஏற�ட்்ட பவளளத்தின் ே�தாது 
ஆையத்தின் அரு்கதாமையில் குடியிருந் ைக்கள 
ேவறு இ்டங்களுககு குடிப�யரந் ே�தாது ஊரில் 

உளள ைக்களின் நைன் ைறறும் ைதாணவர்க-
ளின் ்கல்வி உயரவு ்கருதி சமூ்கப �ணியதா்க கி்ரதா -
ைத்தின் ்கல்வி ேைம்�தாட்டிற்கதா்க அந் நிைத்ம் 
ஓந்தாச்சிை்டம் ஸ்ரீ விநதாய்கர ஆையம் அமைப-
�்றகு ஆைய அறங்கதாவைர்கள நன்ப்கதாம்ட-
யதா்க வழஙகிைர. 

 அஞ்தாை இருள அ்கறறி பைய்்தாைம் 
எனும் அருள ஒளி ்ரும் அன்மையின் ச்டஙகி -
னிேை 20.04.2022 பு்ன் ைறறும் வியதாழககி -
ழமை (21) ்கதாமை, ைதியம் விேச்ட பூமஜமயத் 

ப்தா்டரநது ைதாமை ஊரின் பி்ர்தாை வீதி்கமளக 
்கதாவல் �ண்ணல் இ்டம்ப�றும். இவேவமள-
யில் வீதி்கள ே்தாறும் ைங்கைப ப�தாருட்்கமளக 
ப்கதாண்டு பூ்ரண கும்�ம் மவத்து அம்ைமை 

வ்ரேவறறு ்ரிசிப�ர.   பவளளிககிழமை(22) 
்கதாமை ைறறும் ைதியம் விேச்ட பூமஜமயத் 
ப்தா்டரநது சரக்கம்ரப ப�தாங்கலுக்கதா்க ஸ்ரீ 
அ்ரசடிபபிளமளயதார ஆையத்திலிருநது ஊரைக -
்கள பும்டசூழ வதாமழககுமை்கள எடுத்து வநது 
�ழுக்கப ே�தாடு்ல் இ்டம்ப�றும்.  

 23.04.2022 சனிககிழமை அதி்கதாமை 
கும்�ம் பசதாரி்ல் நம்டப�றும். ைதாமையில் 
அம்�தாள முத்துச் சப�்ரத்தில் ஆே்ரதா்கணித்து 
வீதி்களில் வைம் வநது அடியதார்களுககு அருள 

�தாலிககும் நி்கழ்வு நம்டப�றும். ைறுநதாள 
்தாயிறறுககிழமை (24) பிற�்கலில் விநதாய-
்கப �தாமைககு பநல் குறறு்லும் இ்ரவு விேச்ட 
பூமஜயும் இ்டம்ப�றும்.  

 24.04.2022 திங்கட்கிழமை அதி்கதாமை 
சகதி யதா்கம், அபிேே்கம், பூ்ரண கும்�ம் நிறுத்-
து்ல், விநதாய்கப �தாமை எழுந்ருளப �ண்-
ணு்ல், ்கதாத்்தான் ்கன்னிைதார மவத்்ல் நம்ட -
ப�றறு, ைதாமையில் ்கதாத்்தான் ்கன்னிைதார 
சகி்ம் ஆையத்திறகு முன் நிறுத்்ப�ட்டு உடுக-
ப்கதாலி முழங்க ்கரபபூ்ரச் சட்டி, அங்கபபி்ர்ட் -
சமண  ஆகியவறறு்டன் ஆையம் வைம் வரு்ல் 
நம்டப�றும். அ்மைத் ப்தா்டரநது அம்ைனின் 
மூைஸ்தாைத்தின் எதிே்ர விநதாய்கப �தாமை ஏற -
றுவம்த் ப்தா்டரநது அடியதார்கள சரக்கம்ரப 
ப�தாங்கலிடுவர. அத்து்டன் வரு்டதாந் சகதி விழதா 
நிமறவு ப�றும்.  26.04.2022 பசவவதாய்ககி-
ழமை இ்ரவு மவ்ரவர பூமஜயும், 29.04.2022 
பவளளிககிழமை நதா்க்ம்பி்ரதான் ஆைய ப�தாங்கல் 
விழதாவும் நம்டப�றறு அன்மை ஆதி�்ரதாசத்தியின் 
வரு்டதாந் ச்டஙகுக கிரிமய்கள நிமறவுப�றும்.  

கிரிமய்கள யதாவும் ஆைய பி்ர்ை குரு விஸவப-
பி்ரம்ை ஸ்ரீ ஏ.குைதா்ரலிங-
்கம் குரு ்மைமையில் 
ஸ்ரீ ்கற�்க விகேைஸவ-
்ரர ஆைய பி்ர்ை குரு 
சிவஸ்ரீ பி.்கேஜநதி்ரக 
குருக்கள ்மைமையில் 
நம்டப�றும். உ்விககுரு-
வதா்க விஸவபபி்ரம்ைஸ்ரீ 
வி.விஸவரூ�ன் ்க்டமை-
யதாறறுவதார.

இைஙம்க ்றே�தாது ்கடுமையதாை ப�தாரு -
ளதா்தா்ர பநருக்கடிமயச் சநதித்து வரு -
கின்றது. ப்கதாே்ரதாைதா ்தாக்கத்திைதால் 

ஏற�ட்்ட இரு வரு்ட மு்டக்க நிமைமை ்கதா்ரண -
ைதா்க இைஙம்க இவவதாறதாை ப�தாருளதா்தா்ர 
பநருக்கடிமயச் சநதிக்க ேநரிட்டுளளது. உல்ைதா -
சப �யணத்துமற உட்�்ட நதாட்டின் ப�தாருளதா்தா்ர 
வருைதாைம் அத்்மையும் வீழ்ச்சி நிமைமைக-
குச் பசன்று விட்்ட்ைதாேைேய இநநிமைமை ஏற -
�ட்டுளளது.

  இவவதாறதாை நிமையில், இநதியதா வழஙகிய 
�ல்ேவறு வம்கயதாை நிதியு்வி்களும்  இைஙம்க-
யின் ப�தாருளதா்தா்ரத்ம் ஸதி்ரப�டுத்துவ்றகு 
உ்வி வருகின்றை. ப�ருைளவு நிதியு்வி்கள, 
எரிப�தாருள என்பறல்ைதாம் சமீ� ்கதாைைதா்க அதி்க 
உ்வி்கமள இைஙம்கககு இநதியதா வழஙகியுள -
ளது. அயல்நதாட்டுககு அமைத்து உ்வி்களிலும் 
முன்னுரிமை வழஙகுவப்ன்ற இநதியதாவின் 
ப்கதாளம்கககிணங்க இந் உ்வி்கள இைங-
ம்கககு வழங்கப�ட்டு வருகின்றை.

  அதுைதாத்தி்ரைன்றி, இைஙம்கமய இநதியதா 
எக்கதாைமும் சே்கதா்்ர நதா்டதா்கேவ ்கருதி வருகின்-
றது. இைஙம்கககு இ்டர ஏற�டுகின்ற ேவமள -
்களில் எல்ைதாம் உ்வி்கமள வழஙகுவ்றகு 
இநதியதா என்றுேை பின்வதாஙகியதில்மை. அவ-
வதாறு்தான் ்றே�தாதும் அதி்க உ்வி்கமள இைங -
ம்கககு இநதியதா வழஙகியுளளது எைைதாம்.

 இைஙம்கயில் ்றே�தாது நிைவுகின்ற ப�தாரு -

ளதா்தா்ர பநருக்கடிககுத் தீரவு ்கதாணும் வம்கயில் 
இநதியதா உணவுப ப�தாருட்்கள ைறறும் எரிப�தா-
ருமள வழஙகி வருவ்தா்க இநதிய பவளியுறவுத் -
துமற இமண அமைச்சர ப்டதாக்டர ்ரதாஜ்குைதார 
்ரஞசன் ப்ரிவித்திருககின்றதார.

‘அயல்நதாட்டுககு உ்வ ேவண்டுபைன்ற ்ைது 
ப்கதாளம்கயில் இநதியதா ஒருே�தாதுேை பின்-
வதாஙகியதில்மை என்�து உறுதியதா்கத் ப்ரிகின் -
றது. இைஙம்கயின் ப�தாருளதா்தா்ர நிமைமை 
்றே�தாது சீ்ரதாை்தா்க இல்மை. அ்ற்கதாை  ்கதா்ர -
ணங்கள �ை இருக்கைதாம். ஆைதால் ைனி்தாபி -
ைதாை அடிப�ம்டயில் இைஙம்கமய இநதியதா 
ேநதாககுகின்றது. இைஙம்க ைக்கள எதிரப்கதாள-
ளும் இன்மறய பநருக்கடி்கமளச் சைதாளிக்க 
உணவு ைறறும் எரிப�தாருமள நதாங்கள வழங-

குகிேறதாம்’ என்றும் இமண அமைச்சர ப்டதாக்டர 
்ரதாஜ்குைதார ்ரஞசன் கூறியுளளதார.

 இைஙம்கயில் ப�தாருளதா்தா்ர பநருக்கடி நிை-
வுவ்தால், அவறறுககுத் தீரவு ்கதாணுைதாறு ே்கதாரி 
ைக்கள ஆங்கதாஙே்க  ஆரப�தாட்்டங்கள ந்டத்தி 
வருகின்றைர. ைக்கள அ்ரசதாங்கத்துககு எதி்ரதா்க 
ைதாத்தி்ரம் ே�தா்ரதாட்்டம் ந்டத்்வில்மை. �தா்ரதா-
ளுைன்றத்ம்ப பி்ரதிநிதித்துவப�டுத்துகின்ற 
அத்்மை அ்ரசியல்வதாதி்கள மீதும் ைக்களுககு 
பவறுபபு உளளது. ைக்களின் துன்�ங்களுககு 
முடிவு ்கதாண ேவண்டுபைன்�ே் அவர்களது 
வலியுறுத்்ைதாகும். நதாட்டில் எரிப�தாருள �ற-

றதாககுமற, மின்பவட்டு, விமைவதாசி அதி்கரிபபு 
ைறறும் அத்தியதாவசியப ப�தாருட்்களின் ்ட்டுப-
�தாடு ே�தான்றவறறுககுத் தீரவு ்கதாணப�்ட ேவண்-
டுபைன்�து ைக்களின் எதிர�தாரப�தாகும்.

 சுறறுைதாத்துமற உட்�்ட ப�தாருளதா்தா்ர வருைதா-
ைங்கள �தாதிக்கப�ட்்ட்தால் அநநிய பசைதாவணி 
�றறதாககுமறயதால் இைஙம்கயின் ப�தாருளதா்தா-
்ரம் பநருக்கடியிமை எதிரப்கதாண்டுளளது. ப்டதாை-
ருககு நி்க்ரதாை இைஙம்க ரூ�தாவின் ப�றுைதி 

ேவ்கைதா்க வீழ்ச்சியம்டநது வருவது்டன் பவளி-
நதாட்டுக ்க்டன்்கள பசலுத்் ேவண்டிய ்கதாைமும் 
பநருஙகி வருகின்றது என்�து குறிபபி்டத்்க்கது.

  இநநிமையில்  இைஙம்கமய ப�தாருளதா்தா்ர 
வீழ்ச்சியில் இருநது மீட்ப்டடுககும் வம்கயில் 
புதுடில்லி இ்ரண்டு ்கட்்டங்களதா்க அத்தியதாவசியப 
ப�தாருட்்களுக்கதா்க  இைஙம்கககு நிதியு்விய-
ளித்துளளது. இந் உ்வி்கமள இநதியதா விம்ர-
வதா்கேவ இைஙம்கககு வழஙகியுளளது.

 இநதியதா வழஙகிய உ்வி்களுக்கதா்க ்க்டந் 
ைதா்ம் ஜைதாதி�தி ே்கதாட்்டதா�ய ்ரதாஜ�க்ஷ, இநதி-
யபபி்ர்ைர நே்ரநதி்ர ேைதாடியி்டம் நன்றி ப்ரி -
வித்திருந்தார.  இரு்்ரபபு ப�தாருளதா்தா்ர ஒத்து -
மழபம� அதி்கரிக்க இரு நதாடு்களும் எடுத்து 
வரும் முயறசி்கள குறித்து எடுத்துக கூறிய 
ஜைதாதி�தி ே்கதாட்்டதா�ய ்ரதாஜ�க்ஷ, இைஙம்க-

யின் ப�தாருளதா்தா்ர ஸதி்ரத்துக்கதா்க 
இநதியதா அளித்து வரும் ஆ்்ரவுககு 
நன்றி ப்ரிவித்திருந்தார.

 அண்மைக ்கதாைத்தில் இ்ரண்டு 
்்டமவ்கள இநதியதாவிறகு விஜயம் 
பசய்திருந்   முன்ைதாள நிதியமைச்-
சர �ஷில் ்ரதாஜ�க்ஷவி்டம் இநதியப 
பி்ர்ைர ேைதாடி குறிபபிடும்கயில்  
‘அண்ம்ட நதாடு்களுககு முன்னுரிமை’ 
என்ற ப்கதாளம்கயில் இைஙம்க வி்ட-
யத்தில் இநதியதா முககிய �ஙம்க வகிககும்’ 
எைக கூறியிருந்தார.   இநதியதா சமீ� ்கதாைைதா்க 

இைஙம்கககு வழஙகியிருககும் உ்வி்கள அேந-
்கைதாகும். இைஙம்க எரிசகதிக்கதாை ப�றேறதாலி-
யப ப�தாருட்்கமள ப்கதாளவைவு பசய்வ்ற்கதா்க 
புதுடில்லி 500 மில்லியன் அபைரிக்க ப்டதாைர-
்கமள இைஙம்க அ்ரசதாங்கத்துககு குறுகிய 
்கதாைக்க்டைதா்க வழஙகியுளளது.  இக்க்டனுககு 
மூன்று ைதா்ங்களுககு முன்ைர, அ்தாவது 
2021 நவம்�ரில், இ்ரசதாயை உ்ரங்களின் இறக-
குைதிமய இைஙம்க அ்ரசதாங்கம் நிறுத்திய்தால் 
இநதியதா 100 ப்தான் நேைதா மநறறிஜன் தி்ரவ 
உ்ரத்ம் இைஙம்கககு வழஙகியிருந்து.

50 நதாட்்களில் இைஙம்க ைக்களுகப்கை 
பைதாத்்ைதா்க 200,000 பைறறிக ப்தான் எரிப�தா-
ருமள இநதியதா வழஙகியுளளமை இஙகு குறிபபி-
்டத்்க்க்தாகும். அத்து்டன் இநதிய ப�றேறதாலிய 
கூட்டுத்்தா�ைத்திைதால், 40,000 பைறறிக ப்தான் 
எரிப�தாருள வழங்கப�ட்டுளளது.

 இவவதாறதாை அவச்ர உ்வி்கமள எந்பவதாரு 
நதாடுேை இைஙம்கககு சமீ� ்கதாைத்தில் வழங-
கியதில்மை. இைஙம்கககு பநருக்கடியதாை 
ேவமளயில் இநதியதா வழஙகிய இந் உ்வி்கள 

குறித்து இைஙம்கயில் �ை்்ரபபிைரும் �தா்ரதாட்டு-
்கமளத் ப்ரிவித்திருந்மை குறிபபி்டத்்க்கது.

 இவவதாறதாை உ் -
வி்களின் ைத்தியில் 
ைறபறதாரு உ்விமய 
இநதியதா ்றே�தாது 
இைஙம்கககு வழங-
கி யி ரு க கின் ற து . 
இநதிய நிதிக ்க்டன் 

வசதியின் கீழ் இநதியதாவில் இருநது அரிசி 
இைஙம்கககு அனுபபி மவக்கப�டுகின்றது. இந -
தியதாவிலிருநது இவவதாறு அரிசி அனுபபி மவக-
்கப�டுவ்தால் இைஙம்கயில் அ்ரசி விமைமயக 
்கட்டுப�டுத்துவ்றகு வழிபிறககுபைன்று வரத்-
்்க வட்்டதா்ரங்கள ப்ரிவிககின்றை. இைஙம்க-
யில் அ்ரசியின் விமை சமீ� ்கதாைைதா்க அதி்க -
ரித்துளள்தால் ைக்கள �தாதிக்கப�ட்டுளளைர. 
எைேவ இநதியதாவிலிருநது அரிசி அனுப�ப�டு-
வ்தால் இைஙம்கயில் விம்ரவில் அரிசி விமை 
குமறயுபைை எதிர�தாரக்கப�டுகின்றது.  ‘இைங-

ம்கககு அரிசிமய அனுபபி மவப�்ற்கதா்க இந-
தியதாவின் ப்ன்�குதி துமறமு்கங்களில் அரிசி 
ஏறறும் �ணி ப்தா்டஙகியுளளது’ என்று இநதிய 
்க்டன் வசதி ஒப�ந்த்தின் கீழ் ஏறறுைதிமய முன்-
பைடுககும் �ட்்டதாபி அகே்ரதா ஃபுட்ஸ நிறுவைத்-
தின் நிரவதா்க இயககுநர பி.வி.கிருஷணதா ்ரதாவ 
குறிபபிட்டுளளதார.

 இைஙம்க 1948 ஆம் ஆண்டு சு்நதி்ரம் 
ப�றற்ன் பின்ைர ்ைது வ்ரைதாறறில் ்கடுமை-
யதாை ப�தாருளதா்தா்ர பநருக்கடிமய எதிரப்கதாண்-
டுளளப்ன்�து குறிபபி்டத்்க்கது. இைஙம்க 
்ைது பவளிநதாட்டுக ்க்டன்்கமள மீளச்பசலுத்து -
வதில் சி்ரைங்கமள எதிரப்கதாளகின்றது. எைேவ 
இநதியதா, சீைதா ே�தான்ற நதாடு்களி்டம் ்க்டமை -
யும் எரிப�தாருள, உணவு ே�தான்றவறமறயும் 
இைஙம்க ே்கதாரி வருகின்றது.

 ஆைதால் சீைதாவி்டம் ்க்டன் ப�றுவப்ன்�தில் 
அதி்க சி்ரைங்கள உளள்தா்க ப�தாருளதா்தா்ர வல் -
லுநர்கள கூறுகின்றைர. சீைதாவின் அதி்க வட்டியு-
்டைதாை ்க்டன் ்கதா்ரணைதா்க �தாகிஸ்தான் உட்�்ட �ை 
நதாடு்கள �தாதிக்கப�ட்டுளளை. சீைதா ைறமறய 

நதாடு்கமள ்க்டன்ப�தாறிககுள வீழ்த்துவ்தா்க சர-
வே்ச ப�தாருளதா்தா்ர ேநதாக்கர்கள சுட்டிக ்கதாட்டு-
கின்றைர. ஆைதால் இைஙம்கககு உ்வி வழஙகு-
வதில் இநதியதா பி்ரதி�ைமை எதிர�தாரக்கவில்மை. 
இைஙம்க மீது இநதியதாவுககு எபே�தாதுேை அக்க-
மறயும் அபிைதாைமும் உண்ப்டன்�்தால், இநதிய 
உ்வியதாைது இைஙம்கயின் பநருக்கடிமயத் தீரப-
�ம் ைட்டுேை இைக்கதா்கக ப்கதாண்்ட்தாகும்.  ஆசி-
யதாவின் �ைம் வதாய்ந் நதாடு்கள ஏற்கைேவ இைங-
ம்கககு பில்லியன்்கணககிைதாை ப்டதாைர்கமள 
நிதியு்வியதா்க வழஙகியுளளை.

“நதாங்கள இைஙம்கககு உ்வத் ்யதா்ரதா்கவுள-
ேளதாம்.ேைைதி்க ்க்டன்்கமள வழங்க ்யதா்ரதா்கவுள-
ேளதாம்’ எை இருநதாடு்களுககும் இம்டயிைதாை 
இ்ரதாஜ்நதி்ர உறவு்கமள நன்கு அறிந் இநதிய 
்்ரபப�தான்று ப்ரிவித்்து.

 ப்ற்கதாசியதாமவ மையைதா்கக ப்கதாண்்ட ஆசிய 
கிளியரிங யூனியனுககு பசலுத்் ேவண்டிய 2 பில்-
லியன் ப்டதாைர நிதிமயப ப�றுவ்ற்கதா்க இைஙம்க 
இநதியதாவின் உ்விமய நதாடியுளள்தா்கவும், 
இநதியதா அ்றகு சதா்்கைதாை �திமை வழஙகியுள-
ள்தா்கவும் ்்கவல்்கள ப்ரிவிககின்றை. ஆைதால் 
இத்்்கவல் இன்னுேை உரிய ்்ரபபு்களதால் உறுதிப�-
டுத்்ப�்டவில்மை.

இநதியதா ைறறும் இநதிய ரிேசரவ வஙகி, இைங-
ம்கயின் பவளிவிவ்கதா்ர அமைச்சு,  நிதியமைச்சு 
ே�தான்றமவ இது குறித்து இன்னுேை ் ்கவல் பவளி-
யி்டவில்மை.  அே்சையம் சீைதா இைஙம்கககு 1.3 
ப்டதாைர சின்டிே்கட் ்க்டமை நீடித்துளளது.அே்ேவமள 
ேைலும் ்க்டன்்களுக்கதாை ே�ச்சுவதாரத்ம்்கள இ்டம்ப�-
றுவ்தா்க ்்கவல்்கள ப்ரிவிககின்றை. ்ைது அயல்-
நதா்டதாை இைஙம்க ப�தாருளதா்தா்ர மீட்சிக்கதா்க  சீைதா 
மீது ்ஙகியிருககும் நிமைமய முறறதா்க குமறப�து 
குறித்து புதுடில்லி ஆரவைதா்கஉளள்தா்க இநதிய அ்ர-
சதாங்க ்்ரபபு ்்கவல்்கள ப்ரிவிககின்றை. இைஙம்க 
சீைதாவிறகு 3.5 பில்லியன் ப்டதாைர ்க்டமை மீளச்பச-
லுத்் ேவண்டிய நிமையில் உளளது. சீைதா இைங-
ம்கயில் துமறமு்கங்கள, வீதி்கள ே�தான்ற ்கட்டுைதா-
ைத் திட்்டங்களில் உ்வி்கள வழஙகியுளளது.

  ஆைதால் சீைதாவி்டமிருநது ்க்டன் ப�றுவம் 
குமறக்கேவ இைஙம்க விரும்புகின்றது. இநதியதா 
சித்திம்ரப புத்்தாண்டு ்கதாைத்தில் சீனி, அரிசி, 
ே்கதாதுமைைதா ே�தான்றமவ ப்கதாண்்ட ்கப�ல்்கமள 
இைஙம்கககு அனுபபியுளளது. சீைதாமவ வி்ட இைங-
ம்கககு உ்வி வழஙகுவதில் இநதியதா சிறந் 
நிமையில் உளளது என்�ம் புதுடில்லியின் 
சமீ� ்கதாை உ்வி்கள உணரத்துகின்றை. ஆைதால் 
இந் உ்வி்களுக்கதா்க இைஙம்க மீது இநதியதா 
நி�ந்மை எ்மையுேை விதிக்கவில்மைபயன்� -
து்தான் இஙகு பி்ர்தாைைதா்க வி்டயம். இைஙம்க-
யின் பநருஙகிய நட்பு நதாடு என்ற ப்கதாளம்கயில் 
இநதியதா மி்க உறுதியதா்கேவ உளளது.

சிவம் பாக்கியநாதன் ...?
தலைவர்,  

மட்டக்களப்பு மாவட்ட 
விஸவ்கர்ம சம்மளனம 

்க்வு திறத்்லு்டன் நதாமள ஆ்ரம்�ம்

 'அயல்நாட்டுக்ேக முன்னுரிமை' என்்பதுதநான் 
இந்தியநா கமைப்பிடிக்கும் என்றும் ைநாறநாத ககநாளமக

ஓந்தாச்சிமடம் ஸ்ரீ முத்துமதாரியம்மன் ஆலய 
வருடதாந் சர்க்கரைப் ப�தாங்கல் ச்கதி விழதா

 பிைதியு�்கதாைம் எ்ரையுமம எதிர�தார்க்கதாமல்
 இலஙர்க்ககு ம்தாளப்கதாடு்ககும் �தாை் ம்சம்

இலகு முமறயில மீளசகசெலுத்தும் கைனுதவி, 
எரிக்பநாருள, உணவு உட்்பை இந்தியநா செமீ்ப 
கநாலைநாக வழங்கி வரும் உதவிகள அே்கம்; 
இலங்மகக்கு என்றுேை உறறேதநாழன் இந்தியநா

இநதியதா வழஙகிய 40 ஆயி்ரம் ப்தான் டீசமை இைஙம்க ம்கேயறகும் நி்கழ்வு

இைஙம்கமய வந்ம்டந் இநதிய எரிப�தாருள ்கப�ல்
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இலஙம்கத் தமிழருக்கு... 03ஆம் பக்்க ததொடர்...

தங்க மைக்்கபபட்டுள்ளனர்.
த�ொநத நொட்டில் ைொழ முடியொைல் 

தங்களுமடய ைொழமை இழநது, இந-
தியொவிற்குள அமடக்்கலம் ததடி ைரும் 
இலஙம்கத் தமிழர்்கம்ள �்க ைனிதர்்க-
்ளொ்கக் ்கருதி, அைர்்கம்ள அ்ரைமைக்்க 
தைண்டியது நம்முமடய ்கடமை 
என்றும், தற்தபொது இலஙம்கயிலுள்ள 
அ�ொதொ்ரை சூழநிமலயில், இநதியொ-
விற்கு ைரும் இலஙம்கத் தமிழர்்களுக்-
கும், ஏற்த்கனதை தமிழ்க மு்கொம்்களில் 
ைசிபபைர்்களுக்கு ைழங்கபபடும் �லும்க-
்கம்ளப தபொன்று, தற்்கொலி்கப பு்கலிடம் 
ைழஙகுைதற்்கொன சிறபபு ஏற்பொடு்கம்ள 
(Special Provisions to give temporary 
asylum) ைழஙகிட அனுைதி அளிக்்க 
தைண்டும் என்று ைத்திய அ்ரம� ைலி-
யுறுத்தி ்கடநத 01.04.2022 அன்று 
தமிழநொடு முதல்ைர் இநதியப பி்ரதைரி-
டம் த்கட்டுக் த்கொண்டொர்.

அக்்கடிதத்தில், ்கடநத 31-3-2022 
அன்று இநதியப பி்ரதைம்ர தொன் �ந-
தித்ததபொது, இலஙம்கயில் ஏற்பட்டுள்ள 
தபொரு்ளொதொ்ர தநருக்்கடிமயக் ்கருத்தில் 
த்கொண்டு   இலஙம்கத் தமிழர்்களுக்குத் 
ததமையொன  அத்தியொைசியப தபொருட்-
்கள ைற்றும் உயிர்்கொக்கும் ைருநது்கம்ள 
தமிழநொடு அ்ரசு ைழங்கத் தயொ்ரொ்க 
உள்ளது எனத் ததரிவித்தமத சுட்டிக்்கொட்-
டியுள்ளொர். தைலும் ்கடநத 7-4-2022 
அன்று ஒன்றிய தைளியுறவுத் துமற 

அமைச�ருடனொன தைது ததொமலதபசி 
உம்ரயொடலின்தபொது, தபொரு்ளொதொ்ர 
தநருக்்கடியின் ்கொ்ரைைொ்க இலங-
ம்கத் தமிழர்்கள தங்கள நொட்மட விட்டு 
தைளிதயற தைண்டிய ்கட்டொயத்தில் 
தமிழநொட்டிற்கு ைநது த்கொண்டிருப-
பமத தொன் ததரிவித்த தபொது, இலங-
ம்கயில் உள்ள இநதியத் தூத்ர்கத்துடன் 
உரிய ஆதலொ�மன த�ய்து, அதற்குப 
பிறகு இது ததொடர்பொன நடைடிக்ம்க்கள 
குறித்துப பரிசீலிக்்கலொம் என்று ைத்திய 
அ்ரசின் �ொர்பில் ததரிவிக்்கபபட்டிருநத-
மதயும் சுட்டிக் ்கொட்டியுள்ளொர்.

தூத்துக்குடி துமறமு்கத்தில் இருநது 
உைவு தொனியங்கள, ்கொய்்கறி்கள, 
ைருநது்கள உளளிட்ட அத்தியொைசியப 
தபொருட்்கம்ள, ்கடுமையொன உைவுத் 
தட்டுபபொட்டொல் சிக்கித் தவிக்கும் இலங-
ம்கயின் ைடக்கு ைற்றும் கிழக்குப பகுதி-
்களிலும், தமலந்கர் த்கொழும்பில் ைொழும் 
இலஙம்கத் தமிழர்்களுக்கும், ததொட்டங-
்களில் பணிபுரிநது ைருதைொருக்கும் 
தபொருட்்கம்ள அனுபபுைதற்கு தமிழநொடு 
அ்ரசு உறுதிதயொடு உள்ளது என்று குறிப-
பிட்டுள்ளததொடு, இலஙம்கயில் நிலவும் 
இத்தம்கய தைொ�ைொன நிமலமைமயக் 
்கருத்தில் த்கொண்டு விம்ரவில் தபொருட்-
்கம்ள அனுபபுைதற்்கொன ை�திமய உட-
னடியொ்க த�ய்து தருைொறும் முதல்ைர், 
ைத்திய தைளியுறவுத் துமற அமைச�ம்ர 
த்கட்டுக் த்கொண்டுள்ளொர்.

இ்ரொணுைம் குறித்து தைறொன,... 03ஆம் பக்்க ததொடர்...

தொக்குதலுக்கு முன் பயிற்சி தபறுை-
தொ்கவும் முற்றிலும் தபொய்யொன அடிபப-
மடயற்ற பி்ர�ொ்ரங்கம்ள தைற்த்கொண்டு 
ைருைது அைதொனிக்்கபபடுகிறது.

ஆயுதபபமடமயச த�ர்நத எைரும் 
இவைொறொன த�யற்பொடு்களில் ஈடுபட-
வில்மல எனவும், இவைொறொன அறிக்-
ம்க்கள முற்றிலும் உண்மைக்குப 
புறம்பொனதொ்கவும் என்பதுடன் இநத  
த�யற்பொடு்களில் இன்றுைம்ர ஒரு 
சிபபொய் கூட ஈடுபடவில்மல என்பது அறி-
யத்தக்்க விடயைொகும்.

�மூ்க ைமலயத்ளங்களில் ப்ரவிைரும் 
இத்தம்கய தீஙகிமழக்கும் பி்ர�ொ்ரங்க-
ளில், ‘இ்ரொணுை மைத்திய�ொமலயில் 
ஊழல் குற்றச�ொட்டு’ ைற்றும் இ்ரொணு-
ைத்தின் ்கட்டமைக்்கபபட்ட ைற்றும் நன்கு 
நிறுைபபட்ட இ்ரொணுை ஆதலொ�மன 
குழுக்்கள அல்லது நிறுைபபட்ட ஒபபநத 
நமடமுமற்கள பற்றிய அடிபபமட 
அறிவு இல்லொதைர்்களின் தைறொன 
அறிக்ம்க்கள ஆகியமை அடஙகும். இத்-
தம்கய தைறொன ைற்றும் தீஙகிமழக்கும் 
அறிக்ம்க்கம்ள இ்ரொணுைம் ்கடுமையொ்க 
ைறுக்கிறது.

அமனைருக்கும் அறிநதைம்கயில் 
ஆயுதபபமடயினர் ்கடநத சில நொட்்க-
ளில், அநத அமைதியொன தபொ்ரொட்டக்்கொ-
்ரர்்கள அல்லது அமைபபுக்்களில் எதிலும் 
தமலயீடு இல்லொைல் ை்கத்தொன ைற்றும் 
விமலைதிபபற்ற த�மை்கள மூலம் இநத 
நொட்டிற்கு அமைதிமய ஏற்படுத்திய ஒரு 
அமைபபின் ஒழுக்்கைொன உறுபபினர்்க-
்ளொ்க அைர்்கள நொட்டின் நலன்்களுக்கு 
எதி்ரொ்கவும் த�யல்படவில்மல.

இ்ரொணுைத்திற்கு  அைபதபயம்ர  ஏற்-

படுத்துைதற்்கொ்க தைற்த்கொள்ளபபட்ட 
இநத தைொ�ைொன நடைடிக்ம்க்கம்ள இ்ரொ-
ணுைம் மி்கவும் ைலுைொ்கவும் திட்டைட்ட-
ைொ்கவும் நி்ரொ்கரிபபததொடு, அதத �ையம் 
இநத நொட்டின் பி்ரமையொ்க உைர்வும், 
�ரியொன எண்ைமும் த்கொண்ட குடிைக்-
்கம்ள, சிபபொய்்கள மீது முழு நம்பிக்ம்க 
மைக்குைொறு ைலியுறுத்துகிறது.

தற்தபொது பணியொற்றும் சிபபொய்-
்கள அதி்க பயிற்சி தபற்றைர்்க்ளொ்கவும், 
ததொழில் ரீதியில் தகுதியுமடயைர்்க்ளொ்க-
வும், எநததைொரு பொது்கொபபுச �ைொமல-
யும் எதிர்த்கொள்ள முடியுைொனைர்்க்ளொ்க 
இருக்கிறொர்்கள என்பததொடு தற்தபொமதய 
சூழநிமலயில் தபொலிஸொ்ரொல் அமழக்்கப-
பட்டொல் ைட்டுதை தபொலிஸொருக்கு ஒத்து-
மழபபு ைழஙகுைர் என்றும் இ்ரொணுைம் 
ததரிவித்துள்ளது.

இதததபொல், இ்ரொணுைப பயிற்சியின் 
ஒரு பகுதியொ்க அமனத்து மு்கொம்்களி-
லும் நன்கு ைடிைமைக்்கபபட்ட ைற்றும் 
்கட்டமைக்்கபபட்ட பயிற்சி திட்டங்கள 
தமடயின்றி முன்தனடுக்்கபபடுைதுடன் 
இது ஊட்கங்களில் சில பிரிவினர்்க-
்ளொல் குறிபபிடுைது தபொல் ைன்முமறக்-
்கொன புதிய எநததைொரு முன்தனடுபபும் 
அல்ல.

அ்ரசியலமைபபின் விதி்களுக்கு 
இைங்க, நொட்மடயும் அதன் ைக்்கம்ள-
யும் முழு தந்ரமும் பொது்கொபபதில் இ்ரொ-
ணுைம் உறுதியொ்க இருபபதொல், குறித்த 
திட்டமிட்ட சூழசசி்கள ைற்றும் துத்ரொ்க 
த�யல்்க்ளொல் தபொதுைக்்கள தூண்டப-
படதைொ அல்லது தைறொ்க ைழிநடத்தப-
படதைொ தைண்டொம் என்று  தபொதுைக்-
்கம்ள இ்ரொணுைம் த்கட்டுக்த்கொளகிறது.

்கொைொைல் ஆக்்கபபட்தடொ்ரது... 03ஆம் பக்்க ததொடர்...

எம்மை அமழத்துள்ளனர்.
தை 18 ததொடர்பொ்கவும் ்கலநதும்ரயொ-

டுைதற்கு அமழத்தனர். நொங்கள ்கடநத 
முமற முக்கிய நிபநதமன்கம்ள முன்-
மைத்திருநததொம். அதன் அடிபபமடயில் 
இத்த்ரபபினர் எங்கம்ள அமழபபதுஇ 
அ்ரசியல் ரீதியொ்கவும் த�யற்பொட்டு ரீதியொ-
்கவும் அதிர்பதி அமடநதிருக்கும் ைக்்கள 
ைத்தியில் தங்கம்ள பொது்கொபபதத அைர்-
்க்ளது தநொக்்கைொகும்.

அைர்்கள தமிழ ைக்்களிற்கு ஒரு 
த்கொளம்க ரீதியொ்க உண்மையொன 
நிமலபபொட்மட அறிவித்த பின் எம்மை 

�நதிபபது தபொறுத்தைொ்க இருக்கும். 
ஒற்மற ஆட்சிமய எதிர்க்கும் மு்கைொ்கதை 
சிலத்ரபபு்களுடன் இமைநது த�யற்பட்-
தடொம். அைர்்கள எைது த்கொரிக்ம்கமய ஏற்-
றுக்த்கொளைொர்்கள என்று நம்பியிருந-
ததொம். ஆனொல் தற்தபொது அைர்்கள்ளது 
த்கொளம்கமய. தமிழ ைக்்களுக்கு ப்க-
்ரங்கைொ்க அறிவிக்்க தைண்டிய ததமை 
ஏற்பட்டுள்ளது. �ர்ைதத� இ்ரொைதநதி்ர 
சூழலுக்கும் அைர்்க்ளது த்கொளம்கமய 
அறிவிக்்க தைண்டியுள்ளது. அதனொ-
தலதய இநத த்கொரிக்ம்கமய அைர்்கள 
ைத்தியில் முன்மைக்கிதறொம்.

எங்கள ்கருத்மத ஏற்்கொவிடின்... 03ஆம் பக்்க ததொடர்...

ஏற்்கொவிட்டொவிட்டொல் அ்ர�ொங்கத்திற்கு 
எதி்ரொ்க வீதியில் இறஙகிய ைக்்களுக்கு ஆத-
்ரைளிபபமதத் தவி்ர தைறு ைழியில்மல 

எனவும்  அைர்  ததரிவித்துள்ளொர். இநத 
ைொ்ரம் கூடி இது ததொடர்பில் முடிவு எடுக்்க 
உள்ளதொ்கவும் அைர் குறிபபிட்டொர்.

பந்து சமரசிங்க 
க�ொன்சுல் கெனரலொ?

தைளிநொட்டு அமைசசு ைறுபபு
இத்தாலியின் மிலதான் 

நகரிறகதான  இலங்க-
யின் ககதான்சுல் கெனர-
லதாக பந்து சமரசிஙக நிய-
மிககபபட மதாடடதார் என 
இலங்க கெளிவிெகதார 
அ்மச்சு க்ரிவிததுள்-
ளது. 

ந்கச்சு்ெ நடிகர் 
பந்து சமரசிஙக மிலதான் 
நகரில் இலங்கயின் ககதான்சுல் 
கெனரலதாக நியமிககபபடவுள்ளதார் 

என கசய்திகள் கெளியதா -
கியிருந்்ன. இது குறிதது 
சமூகெ்லத்ளஙகளில் 
பரெலதாக விமர்சனங -
கள் கெளியிடபபடடி -
ருந்்ன.

இந்நி்லயில், பந்து 
சமரசிஙக மிலதான் நகரில் 
இலங்கயின் ககதான்சுல் 
கெனரலதாக நியமிககப -

பட மதாடடதார் என கெளிவிெகதார 
அ்மச்சு க்ரிவிததுள்ளது.

முபபமட, தபொலிஸொர் தபொறுபபுடன்...
முடியுமதான்் கசய்ெதார்கள் என 

பதாதுகதாபபு கசயலதாளர் கெனரல் 
கமல் குணரதன க்ரிவிததுள்ளதார்.   

பதாதுகதாபபு கசயலதாளர் கெனரல் 
கமல் குணரதன மறறும் இரதாணுெ 
்ளபதி கெனரல் ஷவெந்திர 
சில்ெதா ஆகிவயதார்களின் கெனத -
திற ககதாள்ளும் ெ்கயில் பீல்ட 
மதார்ஷல் சரத கபதான்வசகதாவினதால் 
அெரது முகநூலில் இடபபடட பதி -
வுககு பதாதுகதாபபு அ்மச்சு பதில -
ளிததுள்ளது.   

இது க்தாடர்பில் பதாதுகதாபபு 
அ்மச்சு விடுததுள்ள ஊடக அறிக -
்கயில் வமலும் குறிபபிடு்கயில் :-   

அ்மதியதான மு்ையில் வபதாரதாட -
டம் வமறககதாள்பெர்கள் மீது இரதா-
ணுெம் அதிகதாரத்் வ்்ெயறை 
மு்ையில் பயன்படுத் எவ்வி் ஏற -
பதாடுகளும் இல்்ல என பதாதுகதாபபு 
கசயலதாளர் ெலியுறுததியுள்ளதார்.   

வமலும், ெனநதாயக ரீதியில் நடத -
்பபடும் அ்மதியதான வபதாரதாடடங-
க்ள ஒடுகக இரதாணுெப ப்டகள் 
அனுபபபபட மதாடடதாது என்று 
குறிபபிடடுள்ள பதாதுகதாபபு அ்மச்சு 
எவ்ெதாைதாயினும், ென்மு்ை ஏறப-
டும் சந்்ர்பபததில் வ்சத்்ப பதாது-
கதாபப்றகும், அரசியல்மப்ப 
நி்லநிறுததுெ்றகும், அ்னதது 
இலங்கயர்களி்டவய அ்மதி 
மறறும் நல்லிணககத்் ஏறபடுத-
துெ்றகு கபதாலிஸதாரினதால் உ்வி 
வகதாரபபடும் சந்்ர்பபததில் இரதாணு -
ெம் கபதாலிஸதாருககு ஒதது்ைப்ப 
ெைஙகும்.   

நதாட்டயும் மகக்ளயும் வநசிக -
கும் இலங்கயின் பதாதுகதாபபு 
ப்டயினர் ்தார்மீக ரீதியில் வநர்்ம-
யதானெர்கள் என சுடடிககதாடடிய 
பதாதுகதாபபுச் கசயலதாளர் ,அ்ம -
தியதான மு்ையில் இடம்கபறும் 

வபதாரதாடடககதாரர்களுககு மததியில் 
புலனதாய்வு பிரிவினர் அனுபபப -
படடு அெர்களில் ஊடதாக ென்மு-
்ை்ய ஏறபடுத்வெதா அல்லது 
குண்டு ்தாககு்ல்க்ள வமற-
ககதாண்டு வபதாரதாடடககதாரர்க்ள 
க்லபப்றகு முபப்டயினர் ஈடு-
படுததுெ்றகு திடடமிடபபடடுள்-
ளது என சமூக ஊடகஙகள் ஊடதாக 
கெளியிடபபடடுள்ள ்கெல்கள் 
கெறுமவன ெ்ந்திகள் மதாததிரவம 
்விர அதில் எவ்வி் உண்்மயும் 
கி்டயதாது என்றும் அெர் ெலியு -
றுததியுள்ளதார்.   

அ்மதியதான வபதாரதாடடததின் 
வபதாது அெர்களின் உள்வநதாககங -
க்ள அ்டயச் கசயல்படும் 
பல்வெறு ்ரபபினரின் கசயடபதா -
டுகள் க்தாடர்பில் சுடடிககதாடடும் 
பதாதுகதாபபு அ்மச்சு, அ்மதியதான 
வபதாரதாடடஙகள் என்ை கபயரில் 

கபதாதுச் கசதாததுககளுகவகதா 
அல்லது ்னியதார் கசதாததுகக -
ளுகவகதா வச்ஙக்ள ஏறபடுததுப -
ெர்கள் மறறும் அ்றகு ்்ல்ம 
ெகிபபெர்களுககு எதிரதாக கபதாலி -
ஸதாரினதால் உரிய சடட நடெடிக்க -
கள் வமறககதாள்ளபபடும் என்றும் 
சுடடிககதாடடியுள்ளது.   

 பதாதுகதாபபுச் கசயலதாளர் 
மறறும் முபப்டத ்ளபதிகளு -
டன் இ்ணந்து நதாடடின் அரசி -
யல்மபபின் பிரகதாரம் சடடம், 
ஒழுஙகு மறறும் கபதாதுமகக்ளப 
பதாதுகதாகக முபப்டகளும் கபதாலி -
ஸதாரும் கபதாறுபபுடன் வநர்்மயு -
டனும், மரியதா்்யுடனும் நியதா -
யமதான மறறும் பககச்சதார்பறை 
மு்ையில் கசயறபடுெ்றகதான ்ங-
களதால் முடியுமதான்் கசய்ெதார்கள் 
என்றும் ெலியுறுத்பபடடுள்ள்ம 
குறிபபிடத்ககது.  

பிறர் நலன்்களுக்்கொ்க எைது ...
கதாணதாமலதாகிவயதாருககதாக, அரசி-
யல் ்கதிகளுககதாக இ்ளயெர்கள் 
ெடககில் அணிதிரள வெண்டும் 
என்று அெர் வகதாரியுள்ளதார்.   

கிளிகநதாச்சி ்ர்மபுரம் பகுதி -
யில் கண்டதாெ்ள பிரவ்ச கபதாது 
அ்மபபுககளின் பிரதிநிதிகளுடன் 
இடம்கபறை சந்திபபின் வபதாது பதாரதா -
ளுமன்ை உறுபபினர் சிெஞதானம் ஸ்ரீ -
்ரன் வமறகண்டெதாறு க்ரிவித்தார்.   

அெர் வமலும் க்ரிவிக்கயில், 
கதாலிமுகததிடலில் க்ன்னிலங்க 
இ்ளவயதார் வபதாரதாடடததில் ஈடு-
படடுகககதாண்டிருககிைதார்கள். ெனதா-
திபதி வகதாடடதாபய உள்ளிடட ஆடசி-
யதாளர்க்ள வீடடுககுச் கசல்லுமதாறு 
ெலியுறுததுகின்ைதார்கள். அெர்களின் 
வபதாரதாடடததி்ன மதிககின்வைன்.   

ஆனதால் இந்்ப வபதாரதாடடததில் 
ெடககு, கிைககு இ்ளயெர்களும் 
அணி திரள வெண்டும் என்று யதார் 
யதாவரதா அறிக்க விடுகிைதார்கள். 
குறிபபதாக ெடககு இ்ளவயதா்ர 
பஙவகறகச் கசய்ெ்றகு முஸ்தீபுகள் 
கசய்யபபடுகின்ைன.   

 நதாம் உரி்மகளுககதாக வபதாரதாடி 

இலடசககணககதான கசதாததுகக்ள 
பலிககதாடுததுவிடடு இருககின்-
வைதாம். அ்றகதான நீதி ்றவபதாது 
ெ்ரயில் கி்டககவில்்ல.   

க்ன்னிலங்கயில் இன்று 
வபதாரதாடுகின்ை எெரும், எமது 
மககளின் உயிர்களுககதாக குரல் 
ககதாடுககவில்்ல. அெர்கள் வபதார் 
கெறறி்ய ககதாண்டதாடினதார்கள். 
பதாறவசதாறு ெைஙகி நடனமதாடினதார்-
கள். அவ்வநரம் ெலிந்து கதாணதாம-
லதாககபபடடெர்களின் உைவுகள் 
1882 நதாடகளதாக வபதாரதாடிகககதாண்டி-
ருககிைதார்கள். கதாலி முகததிடலுககு 
புைபபடும் இ்ளவயதார் அஙகு 
கசல்ெ்றகு முன்ன்தாக இெர்களுக-
கதாக கு்ைந்்து ஆயிரம் வபரதாெது 
நதாகளதான்றில் திரள வெண்டும் 
என்று வகதாருகிவைன்.   

சி்ைகளில் ெதாடும் எமது கசதாந்்ங -
களுககதாக ஒன்றி்ணய வெண்டும் 
என்று வகதாருகிவைன். நதாம் எமது 
உரி்மகளுககதாகவெ வபதாரதாடி ெந்-
திருககின்வைதாம். ஆகவெ பிை நலன்-
களுககதாக எமது இலக்க இைந்து 
விடககூடதாது என்ைதார்.  

IMF உடன் தபசசு நடத்த...
வீரசிஙக மறறும் நிதிய்மச்சின் 

கசயலதாளர் மஹிந்் சிறிெர்்ன உள் -
ளிடவடதாரும் அடஙகுகின்ைனர்.

கடடதார் விமதான வச்ெககு கசதாந் -்
மதான Q.R.659 ரக விமதானததில் வநறறு 
அதிகதா்ல 5.07 அளவில் அெர்கள் 
நதாடடிலிருந்து கெளிவயறிய்தாக கட-
டுநதாயகக விமதான நி்லயததிலுள்ள 

எமது கசய்தியதாளர் க்ரிவித்தார். இ்ற-
க்மய குழுவினர் எதிர்ெரும் 24ஆம் 
திகதி ெ்ர அஙகு ் ஙகியிருபபதார்கள்.

சர்ெவ்ச நதாணய நிதியததுடன் 
இடம்கபைவுள்ள சந்திபபில் இந்திய 
்ரபபினர் சிலரும் கலந்து ககதாள்ளவுள்-
ள்தாக ்டம்ஸ் ஒஃப இந்தியதா கசய்தி 
கெளியிடடுள்ளது.

தந்ரத்மதக் ்கழிபபதற்்கொ்கதை...
இ்ளஞர்கள் திரண்ட்ன் 

வநதாககம் வகள்விககுறியதாக உள்ளது.
ஆர்பபதாடடககதாரர்கள் முககியதது-

ெம் இல்லதா் கூடடஙக்ள ஏறபதாடு 
கசய்கின்ைனர். எந்்கெதாரு அரசியல் -
ெதாதியும் வெண்டுகமன்வை நதாட்ட 
ெஙகுவரதாதது நி்லககு ககதாண்டு 
கசல்ல முயறசிகக மதாடடதார்கள்.

அரசதாஙகததின் ்ரபபில் ்ெறுகள் 
நடந்துள்ளன, அ்் அெர்கள் சரி-
கசய்ய முயறசிககின்ைனர். ஆடசி 
அ்மபப்றகதான கடட்மபபு 

இல்லதா் நி்லயில் நதாட்ட 
பின்வனதாககி கசல்ல அனுமதிகக 
முடியதாது.

இந்நி்லயில், கதாலி முகததிட-
லில் நடத்பபடுெ்்ப வபதாலன்றி, 
ஒரு வபதாரதாடடம் அர்த்முள்ள்தாக 
இருகக வெண்டும் என்று அெர் 
கூறினதார். அ்னதது பதாரதாளுமன்ை 
உறுபபினர்களும் ப்வி்ய விடடு 
கெளிவயறினதால் நதாட்ட ஆள்ெது 
யதார் என ககஹலிய ரம்புககெல்ல 
வகள்வி எழுபபியுள்ளதார். 

நம்பிக்ம்கயில்லொ பித்ர்ரமை...
இவ்வெ்ள,  அரசதாஙகததின் 

மககள் விவரதா் கசயறபதாடுகளுககு 
எதிரதாக கண்டியில் இருந்து ககதாழும்பு 
ெ்ர ந்ட பயணப வபதாரதாடடத்் 
ஏறபதாடு கசய்ெது குறிததும் இ்ன்-
வபதாது கலந்து்ரயதாடபபடடுள்ளது.

24ஆம் திகதி கண்டியில் ஆரம்பமதா-
கும் குறித் ந்ட பயணப வபதாரதாட-

டம் வம 1ஆம் திகதி ககதாழும்்ப 
கசன்ை்டயும் என க்ரிவிககபபட-
டுள்ளது.

மககள் வபதாரதாடடததில் ஈடுபட-
டுள்ளெர்களுககு பலம் ககதாடுபபவ் 
ந்ட பயணப வபதாரதாடடததின் 
வநதாககம் என ஐககிய மககள் சகதி 
க்ரிவிததுள்ளது.

புதிய அமைச�்ரமை...
கலந்து்ரயதாடினதார். அரசதாங -

கததின் கசயறபதாடுக்ள முன் -
கனடுதது கசல்்ல் மறறும் புதிய 
அ்மச்சர்ெ நியமனம் என்பன 
க்தாடர்பில் இ்ன்வபதாது நீண்ட 
வநரம் கலந்து்ரயதாடபபடடுள் -
ளது. சுயதாதீனமதாக கசயறபடு -
ெ்தாக அறிவித் குழுவினருக -
கும் அ்ைபபு விடுககபபடட 
வபதாதும் அெர்கள் அ்்ன நிரதா -
கரிததுள்ள்தாக அறிய ெருகிைது. 
சுயதாதீனமதாக கசயறபடுெ்தாக 
அறிவிததுள்ள இ.வ்தா.கவிறகும் 
முககிய அ்மச்சு ப்வி கி்டக -
கலதாம் எனவும் அரசதாஙகததிறகு 
ஆ்ரவு ெைஙகும் மு.க மறறும் 
மககள் கதாஙகிரஸ் எம்.பிகளுககும் 
அ்மச்சு ப்வி கி்டகக உள்ள்தா -
கவும் அறிய ெருகிைது.  

 புதிய அ்மச்சர்ெககதான 
அ்னதது நடெடிக்ககளும் 
பூர்ததி கசய்யபபடடுள்ள்தாக க்ரி -

விககபபடுகின்ைது.  புதிய அ்மச் -
சர்ெ கூடடத்் இன்்ை தினம் 
நடத் திடடமிடபபடடுள்ளது.
புதிய அ்மச்சர்ெயில் 15 
அ்மச்சர்கள் நியமிககபபடவுள் -
ள்தாக க்ரிவிககபபடுகின்ைது.
எவ்ெதாைதாயினும், புதிய அ்மச்சர -
்ெயில் சமல் ரதாெபகஸ, பஷில் 
ரதாெபகஸ, நதாமல் ரதாெபகஸ 
மறறும் ஷஷிந்திர ரதாெபகஸ 
ஆகிவயதார் இடம்பிடிககமதாடடதார் -
கள் என அறிய முடிகின்ைது. 

கடந்் அ்மச்சர்ெயில் 
அஙகம் ெகித் முககிய அ்மச் -
சர்கள், புதிய அ்மச்சர்ெயில் 
இடம்பிடிகக மதாடடதார்கள் எனவும் 
க்ரிவிககபபடுகின்ைது. ்தாம் 
அ்மச்சு கபதாறுபபுகக்ள ஏறகப 
வபதாெதில்்ல என முன்னதாள் 
அ்மச்சர்களதான பந்துல குணெர் -்
ன,சரத வீரவசகர ஆகிவயதார் அறிவித-
துள்ளனர்.  

சுயொதீனைொ்க இமடக்்கொல ....
அரசதாஙகததில் இருந்து ககதாண்டு 

அரசதாஙகத்் பலவீனபபடுததி -
யெர்கள் ்றவபதாது பதாரதாளுமன் -
றில் சுயதாதீனமதாக கசயறபடுெ்தாக 
குறிபபிடடுகககதாண்டு இ்டக -
கதால அரசதாஙகத்் அ்மகக முயற -
சிககிைதார்கள். அரசியல் மறறும் 
சமூக கடட்மபபில் வ்தாறைம் 
கபறறுள்ள கநருககடி நி்ல -
்மககு எதிர்ெரும் ெதாரம் சிைந்் 
தீர்்ெ கபறறுகககதாள்ள முடியும். 
எககதாரணிகளுககதாகவும் ெனதாதிபதி 
வகதாடடபதாய ரதாெபக்ஷ ப்வி வில -
கமதாடடதார்.பிர்மர் மஹிந்் ரதாெ -
பக்ஷ ்்ல்மயில் மறுசீர்மககப -
படட அ்மச்சர்ெ்ய ஸ்்தாபிகக 
வெண்டும் என கபரும்பதாலதான 
்ரபபினர் ெலியுறுததியுள்ளனர்.

ஸ்ரீ லஙகதா கபதாதுென கபரமுன 
்்ல்மயிலதான அ்மச்சர -
்ெவய க்தாடர்ந்தும் ஸ்்தாபிககப -
படும். பதாரதாளுமன்ை மடடததில் 
அடுத்கடட நடெடிக்கக்ள 

இனிெரும் நதாடகளில் முன்கன -
டுபவபதாம்.

இ்டககதால அரசதாஙகத்் 
அ்மககும் வயதாச்னககு பிர்தான 
எதிர்ககடசிகள் ஒதது்ைபபு ெைங -
கதா் நி்லயில் அரசதாஙகததுடன் 
இணககமதாக கசயறபடடுக -
ககதாண்டு அரசதாஙகத்் பலவீனப -
படுததியெர்க்ள ஒன்றி்ணதது 
இ்டககதால அரசதாஙகத்் ஸ்்தா -
பிபபது எந்்ளவிறகு நம்பகத்ன் -
்மயதாக அ்மயும் என்பது வகள் -
விககுறியதான நி்லயில் உள்ளது.

இ்டககதால அரசதாஙகத்் 
ஸ்்தாபித்ல் வயதாச்னககு 
கபதாதுென கபரமுனவின் கபரும் -
பதாலதான உறுபபினர்கள் கடு்ம -
யதான எதிர்ப்ப கெளிபபடுததி -
யுள்ளதார்கள்.

அரசதாஙகததிறகு துவரதாகமி்ைத் 
்ரபபினருடன் மீண்டும் ஒன்றி்ண -
ெ்றகு அதிருபதி்யயும் அெர்கள் 
கெளிபபடுததியுள்ளனர்.

முதலொம் த்ரத்திற்்கொன ஆட்த�ர்பபு...
அ்றக்மய நதா்ள 19அம் திகதி 

மு்ல் மு்லதாந்்ர மதாணெர்களுககதான 
ஆடவசர்பபு இடம்கபறுகமன கல்வி 
அ்மச்சு க்ரிவிததுள்ளது.

இவ்வெ்ள, 2022ஆம் ஆண்டுக-

கதான மு்லதாம் ்ர மதாணெர்க்ள 
முஸ்லிம் பதாடசதா்லகளில் வசர்ததுக-
ககதாள்ளும் கசயறபதாடுகள் வம மதா்ம் 
5ஆம் திகதி மு்ல் இடம்கபறுகமன 
க்ரிவிககபபடடுள்ளது.

முன்னொள அமைச�ர் தபசில்...  
சதாகர கதாரியெசம் க்ரிவித்தார்.  
ககதாவரதானதா க்தாறறினதால் பதாதிக-

கபபடடுள்ள பசில் ரதாெபக்ஷ நதார -
வஹன்பிடடியில் உள்ள ்னியதார் 
்ெததியசதா்லயில் சிகிச்்ச 
கபறறு ெருெ்தாக அெர் க்ரிவித -
துள்ளதார்.  

ரதமலதா்ன விமதான நி்லயத-
திலிருந்து முன்னதாள் நிதிய்மச்சர் 
கெளிவயறிய்தாக சமூக ெ்லத -்
ளஙகளில் கசய்திகள் கெளியதாகியி-
ருந்் வபதாதிலும் அது உண்்மககுப 
புைம்பதானது என அெர் வமலும் க்ரி-
விததுள்ளதார். 

10 தமிழ அ்ரசியல் ்கட்சி்கள...
அரசியல் ஆய்ெதாளர்கள் பஙவகறை 

கலந்து்ரயதாடலுககு பின்னர் ஊட -
கஙகளுககு கருதது க்ரிவிககும் 
வபதாவ் அெர் இ்்ன க்ரிவித்தார்.

நதாடடில் உள்ள கபதாருளதா்தாரப 
பிரச்சி்ன க்தாடர்பில் ஒவ்கெதாரு 
கடசிகளும் ்னித்னியதாக கருததுக -
கள் க்ரிவிபப்் விட கூடடதாக 
தீர்மதானஙகள் எடுபபவ் சிைந்்து. 
இந்் விடயததில் இணககமதான 

முடிகெதான்று எடடபபடடது. இன் -
்ையதினம் பஙவகறை அரசியல் 
கடசிகள் சிவில் அ்மபபுககளில் 
இருந்து ஒவ்கெதாரு பிரதிநிதிக்ள 
க்ரிவுகசய்து கசயறபதாடடுக குழு 
ஒன்று அ்மதது அ்ன் மூலம் எதிர்-
ெரும் கசவ்ெதாய் அல்லது பு்ன் கிை-
்மகளில் ஒன்று கூடி மீண்டும் இது 
க்தாடர்பதாக கலந்து்ரயதாடுவெதாம் 
என்ைதார்.

எரிதபொருள தநருக்்கடி ...
அறிவிததுள்ளனர்.
அததுடன், எரிகபதாருள் நிரபபு 

நி்லயஙகளுககு எரிகபதாரு்ள 

ெைஙக நடெடிக்க எடுககபபடும் 
எனவும் இலங்க கபறவைதாலிய 
கூடடுத்தாபனம் க்ரிவிததுள்ளது.

புலம்தபயர் இலஙம்கயருக்கு...
அதிகரிகக அெசர நடெடிக்க -

கள் எடுககபபட வெண்டும் என்றும் 
மததிய ெஙகி ஆளுநர் க்ரிவித -
துள்ளதார். கெளிநதாடு ெதாழ் இலங-

்கயர்கள் நதாடடிறகு உ்வுமதாறும் 
அந்் பணம் வ்்ெயறை மு்ையில் 
பயன்படுத்பபடதாக்ன அெர் ெதாக-
குறுதியளிததுள்ளதார்.

TNA யின் நிமலபபொடு...
எடுககபபடவுள்ளது.
இது க்தாடர்பில் ்மிழ்த வ்சியக 

கூடட்மபபின் ஊடகபவபச்சதாள -
ரும் யதாழ்.மதாெடட பதாரதாளுமன்ை 
உறுபபினருமதான எம்.ஏ.சுமந்திரன் 
க்ரிவிக்கயில்,

ெனதாதிபதிககு எதிரதான குறைவி -
யல் பிவரர்ண மறறும் அரசதாஙகத -
திறகு எதிரதான நம்பிக்கயில்லதாப 
பிவரர்ண குறிதது ்மிழ்த வ்சியக 
கூடட்மபபின் பதாரதாளுமன்ைக -
குழு கூடடம் எதிர்ெரும் கசவ் -
ெதாய்ககிை்ம ந்டகபைவுள்ளது.

இ்ன்வபதாது கூடட்மபபு 
இந்்ப பிவரர்ணகள் க்தாடர்பில் 
எடுககவுள்ள தீர்மதானம் க்தாடர்பில் 
கலந்து்ரயதாடல்கள் வமறககதாள் -
ளபபடடு இறுதி முடிவு கசய்யபப -
டவுள்ளது என்ைதார்.

இவ்வெ்ள, இலங்க ்மி -
ைரசுககடசியின் அரசியல் பீடக 
கூடடம் ெவுனியதாவில் இடம்கபற -
ைவபதாதும் இந்் விடயம் சம்பந்் -
மதாக இறுதி தீர்மதானகமதான்று எடுக -
கபபடடிருககவில்்ல என்பது 
குறிபபிடத்ககது.

முதலொம் தைமை ்கற்றல்்கள;...
நீடிபப்றகு கல்வி அ்மச்சு 

முன்னர் தீர்மதானம் எடுததிருந்்து.
இந்் ஆண்டுடன் க்தாடர்பு -

்டய பதாடததிடடஙக்ள உள்ள-
டககுெ்றகு 139 நதாடகள் ெ்ர-
யறுககபபடட கதால அெகதாசம் 
கதாணபபடுெ்தால், இந்் தீர்மதானம் 
எடுககபபடடிருந்்து.

அததுடன் பதாடசதா்ல வநரத்் 
ஒரு மணிததியதாலம் ெ்ர நீடிபப்ன் 
மூலம் கறபித்லுககதான கதாலத்் 
கூடு்லதாக ெைஙக முடியும் எனவும் 

எதிர்பதார்ககபபடடது. வமலும், 
கதால அெகதாசம் நீடிககபபடட பின் -
னரும் பதாடததிடடத்் உள்ளடகக 
முடியதா் படசததில், மூன்ைதாம் ்ெ-
்ணயின் வபதாது, சனிககிை்மக-
ளில் பதாடசதா்லக்ள நடததுெது 
குறிததும் கல்வி அ்மச்சு கெனம் 
கசலுததியிருந்்்ம குறிபபிடத்க-
கது.

எனினும், குறித் தீர்மதானத்் 
்றகதாலிகமதாக ்கவிடுெ்தாக கல்வி 
அ்மச்சு அறிவிததுள்ளது.

விம்பம்" ்கமல, இலக்கிய அமைபபின் ஆத்ரவில், தநற்று முன் தினம் (16-.04-.2022 ) 
London, Eastham. Trinity ைண்டபத்தில் இ்ரண்டு நுொல்்கள தைளியிட்டு மைக்்கபபட்டன. 
இஙகு த�.தை.்கொசிநொதனின் 'விற்்கன்்ஸம்ரன்: தைொழி, அர்த்தம், ைனம் ' என்ற நுொலும் 
�ொ்ரல்நொடனின் 'ைொனம் சிைநத நொட்்கள'ஆகிய நுொலும் தைளியிட்டு மைக்்கபபட்டன.

அககுை்ண குறூப நிருபர்

கல்ஓயதா அபிவிருததித திடடததின் 
ஒரு பகுதியதாக ஆரம்பிககபபடட 
மினிபவப நீர்பதாசனததிடடத்், 
மததிய மதாகதாண நீர்பபதாசன அ்மச்சு  
டிஜிடல்   மயபபடுத் நடெடிக்க 
எடுததுள்ளது. 

 கல்ஓயதா அபிவிருததித திடடம் 
1949 ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிககபபடட 
வபதாது மினிபவப நீர்பபதாசனததிட-
டம் ஆரம்பிககபபடடது. அபவபதாது, 
கபௌதீக ரீதியதாக இது, அளவிடப-
படட வபதாதிலும்,  துல்லியமதான ்க-
ெல்களுடன் விரிெதான ெ்ரபடத்் 
இதுெ்ர உருெதாகக முடியவில்்ல. 
எனவெ  துல்லியமதான ் கெல்களுடன் 
விரிெதான ெ்ரபடத்்  உருெதாக-
கும் வநதாககததுடன் இந்் டிஜிடடல் 

ெ்ரபடம் ெடிெ்மககபபடடுள்-
ளது. மததிய மதாகதாண நீர்பபதாசனத 
தி்ணககளததின் மதாகதாணப பணிப-
பதாளர் திருமதி. வக.ஏ.டி.  குமுதுனி 
தீரதா இதுபறறித க்ரிவித்தார்.மினிப 
அ்ணககடடு, ம்குகள், 74 கி.மீ நீள-
முள்ள கதால்ெதாய் அ்மபபு அ்மப-
பதாகும், ெயறகதாணி, கதால்ெதாய்கள், 
நீர்பபதாசன எல்்லகள் மறறும் சடட-
விவரதா் ஆககிரமிபபுகள் ஆகியெற-
்ையும் இவ்ெ்ரபடம் கதாடடுெ்தா-
கத க்ரிவிககபபடுகிைது. 

இந்் புதிய ெ்ரபடம் எதிர்ெரும் 
இரண்டு மதா்ஙகளுககுள் அறிமுகபப-
டுத்பபடுகமன, நீர்பபதாசன தி்ணக-
களததின் மததிய மதாகதாண பணிபபதா-
ளர் வக.ஏ.டி.குமுதுனி தீர வமலும் 
க்ரிவித்தார்.

மினிப்ப நீரபபபாசன திட்டத்தை
டிஜி்டல் மயபபடுததை திட்டம்
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ப�ொருளொதொ்ரததொல் நலிந்து ப�ொயுளள நொட்மடையும் ைக்கமளயும் ்கொக்க ஆசி பேண்டியும், நொட்டில் சொந்தி சைொதொனம் நிலே பேண்டியும் �ொல்குடை �ேனி ஒன்று இடைம்ப�ற்றது.   �ருத-
திததும்ற தம்�சிட்டியில் உளள ைொயகம்கபபிளமளயொர் ஆலயததில் பநறறு சனிககிழமை(16) ்கொமல இப �ொல்குடை �ேனி இடைம்ப�ற்றது. 108 ப�ண்்கள �ொறகுடைதமத தொஙகி தைது 
ஊரிமனச் சுறறி அப�ொலுளள அம்ைன் ப்கொவிலுககு பசன்று அஙகு அம்ைனுககு �ொலொபிபே்கம் இடைம்ப�ற்றது.          �டைம்: நொ்கர்ப்கொவில் விபேடை, ்க்ரபேட்டி தின்க்ரன் நிரு�ர்்கள   

கிளிந�ொச்சியில் பலத்த மழை  
பல பகுதிகளில் நெள்ளம்

கடந்த வெள்ளி மற்றும் சனி 
ஆகிய நாடகளில் பிற்்பகல் வெளை -
களில் இடியுடன் ்பலத்த மளை 
்பதிொகியுள்ைது. மிக குறுகிய 

மணிததியாைஙகளில் அதிகைொன 
மளைவீழ்ச்சி ்பதிொகியுள்ைது.   

36 அடி வகாள்ைவு வகாணட இர-
ளைமடு குைததின் நீரமடடம் 35 

அடி 7அஙகுலமாக அதிகரிததுள்-
ைது. அததுடன் கனகாம்பிளகக்கு-
ைம் மீணடும் ொன்்பாய ஆரம்பித-
துள்ைது. இவ்தவெளை ்பாரதிபுரம், 

வ்பான்னகர, திருநகர உள்ளிடட 
்பகுதிகளில் அதிக மளை காரைமாக 
வெள்ை நீர மக்கள் குடியிருப்புக்க -
ளிற்குள் புகுநதுள்ைது.   

கிளிந�ொச்சியில் உயிர்ப்பின் ஞொயிறு வழிபொடு   

்பரந்தன் குறுாப் நிரு்பர  

உயிரப்பின் ஞாயிறு ெழி்பாடுகள் 
கிளிவநாச்சியில் சிறப்்பாக இடம்வ்பற்-
றன.  அளனதது திருச்சள்பகளிலும் 
விவசட திருப்்பலி ெழி்பாடுகள் இடம்-
வ்பற்றன.   

நாடடின் வ்பாருைா்தாரம் மற்றும் 

அரசியல் பிரச்சிளனகள் நீஙகி உயிரத்த 
இவயசுபிரான் நாடளட ஆசீரெதிக்க 
வெணடும் என ெழி்பாடுகள் ன முன்-
வனடுக்கப்்படடன. முறிகணடி வ்தன்-
னிநதிய திருச்சள்பயின் ெழி்பாடு 
வநற்று காளல இடம் வ்பற்றது. திருப்-
்பலிளய ெை பி்தா வ�ான் வ்தெசகா-
யம் ஒப்புக் வகாடுத்தார.   

லிற்றில் எய்ட் அமைப்பு ைக்கமை   
்கல்வியறிவூட்டி வைர்த்துவிடுகிறது   

லிற்றில் எய்ட வ்பான்ற 
அளமப்பு மக்களை கல்வி-
யறிவூடடி ெைரததுவிடுெ-
்தாக வ�யநதிநகர மீனாடசி 
அம்மன் வகாயில் பிர்தம 
குரு முததுகுமார குருக்கள் 
சிெஸ்ரீ மவகஷெரநா்த சரமா 
வ்தரிவித்தார.   

கடந்த 12 ஆணடுகைாக 

கிளிவநாச்சியில் இயஙகி ெரும் 
லிற்றில் எய்ட அளமப்பின் 2022ம் 
ஆணடின் சான்றி்தழ் ெைஙகும் 
நிகழ்வு கிளிவநாச்சி திருநகரில் உள்ை 
லிற்றில் எய்ட மணட்பததில் மிகச் 
சிறப்்பாக இடம்வ்பற்றது. 200 வ்பர 
மடடுவம வகாள்ைக் கூடிய மணட்பத-
தில் 350 வ்பரெளர கலநது வகாணடு 
நிகழ்ளெச் சிறப்பித்தனர. 250 மாை-
ெரகள் கைணி ென்வ்பாருள் கற்ளக, 
கைணி வமன்வ்பாருள் கற்ளக, 
ெடிெளமப்பு, ள்தயல் மற்றும் 
ெடிெளமப்பு ஆகிய துளறகளில் 
டிப்வைாமா கற்ளககளைப் பூரததி 
வசய்து அ்தற்கான சான்றி்தழ்களைப் 
வ்பற்றுக் வகாணடனர.   

இநநிகழ்வுக்கு ஆசியுளர ெைங-
கிய வ�யநதிநகர மீனாடசி அம்மன் 
வகாயில் பிர்தம குரு முததுகுமார 
குருக்கள் சிெஸ்ரீ மவகஷெரநா்த சரமா, 
லிற்றில் எய்ட வ்பான்ற அளமப்பு 
கீவையுள்ை மக்களை கல்வியறிவூடடி 
ெைரததுவிடுெ்தாக வ்தரிவித்தார.   

கருைா நிளலய குரு எஸ்.
வக. டானியல் ்தனது ஆசி-
யுளரயில் லிற்றில் எய்ட 
இவெைவு வ்தாளகயான 
மாைெரகைது ொழ்க்ளக-
யில் மாற்றதள்த ஏற்்படுததி 
இருக்கின்றது என்றும் 
இவெைவு வ்தாளகயான 
மாைெரகளுக்கு கல்வியும் 

சமூகப் ்பணபுமூடடி அெரகளை நல்-
ெழியில் ்பயணிக்கச் வசய்திருப்்ப்தா-
கவும் வ்தரிவித்தார. மாற்றஙகளை 
யாரும் இலகுவில் ஏற்றுக்வகாள்-
ெதில்ளல ஆனால் லிற்றில் எய்ட 
்தஙகளிடம் ெரும் மாைெரகளில் 
மாற்றதள்த ஏற்்படுததி அெரகளை 
ஆளுளமகைாக விருததி வசய்து 
அனுப்புெ்தாகத வ்தரிவித்தார.   

இநநிகழ்வு லிற்றில் எய்ட ஸ்்தா-
்பகர ்த வ�ய்பாலன் ்தளலளமயில் 
நளடவ்பற்றது. அெர ்தனதுளரயில் 
இச்சான்றி்தழ்கள் கற்ளகயின் முற்-
றுப்புள்ளி அல்ல என்றும் வசர ஐசாக் 
நீயூடடன் குறிப்பிடடது வ்பால் நாம் 
கற்ற ஒரு துளிக்கல்விக்கான அத-
்தாடசி மடடுவம என்றும் கல்லா்தது 
சமுததிரததின் அைொனது என்்பள்தச் 
சுடடிக்காடடினார. வ்பறுவ்பறுகள், 
சான்றி்தழ்கள், ்படடஙகள் அல்ல 
கல்வி எனக் குறிப்பிடட அெர, கல்வி 
என்்பது அெற்ளறயும் கடந்தது எனத 
வ்தரிவித்தார.   

நபொருைொதொர ைத்திய நிமையம் சநமத 
நசயற்பொடு்கமை பொதிக்கககூடொது
சாெகச்வசரி விவசட நிரு்பர

அணளமயில் வ்தன்மராடசி மட-
டுவில் ்பகுதியில் திறநது ளெக்-
கப்்படட வ்பாருைா்தார மததிய 
நிளலயம் சாெகச்வசரி வ்பாதுச்சநள்த 
வசயற்்பாடுகளை எந்தவி்தததிலும் 
்பாதிக்கக்கூடாவ்தன சாெகச்வசரி நகர-
சள்ப உறுப்பினரகள் ெலியுறுததியுள்-
ைனர. அணளமயில் நகரசள்பயில் 
இடம்வ்பற்ற மா்தாந்த அமரவின் 
வ்பாவ்த அெரகள் இ்தளன வ்தரிவித-
திருந்தனர. இது வ்தாடர்பாக வமலும் 
அெரகள் கருததுத வ்தரிவிக்ளகயில்; 
சாெகச்வசரி வ்பாதுச்சநள்த மரக்கறி 

வியா்பாரிகள் ்தமது ெரத்தக நிளல-
யஙகளை மடடுவில் வ்பாருைா்தார 
மததிய நிளலயததிற்கு மாற்றி ெரு-
கின்றனர. இ்தனால் எதிரகாலததில் 
சாெகச்வசரி வ்பாதுச் சநள்தக்கு 
்பாதிப்பு ஏற்்படும். வ்பாருைா்தார 
மததிய நிளலயம் வ்பாதுச்சநள்த 
வசயற்்பாடுகளை எந்த வி்தததிலும் 
்பாதிக்கக்கூடாது. அ்தற்கான நடெடிக்-
ளககளை சாெகச்வசரி நகரசள்ப முன்-
வனடுதது சநள்த வசயற்்பாடுகளை 
ெலுப்்படுத்த வெணடும் என வமலும் 
அெரகள் சுடடிக்காடடியிருந்தனர.  

ஐஸ் பபொமதப்நபொருளுடன் இருவர் ம்கது   
ஓமநள்த விவேட நிரு்பர  

ெவுனியாவில் ஐஸ் வ்பாள்தப்வ்பா-
ருளை ளெததிருந்த குற்றச்சாடடில் 
இருெர ளகது வசய்யப்்படடுள்ைனர.   

ெவுனியா வ்பருநது நிளலயததிற்கு 
முன்்பாக கடளமயில் ஈடு்படடிருந்த 
வ்பாலிசார அஙகு சநவ்தகததிற்கிட-
மான முளறயில் நின்றிருந்த இளை-

ஞரகளை வசா்தளனயிடடனர.   
இ்தன்வ்பாது அெரகைது உட-

ளமயில் இருநது 50 கிராம் ஐஸ் 
வ்பாள்தப்வ்பாருளிளன மீடடனர.   

குறித்த இளைஞரகளை ளகது 
வசய்்த வ்பாலிசார வமலதிக விசார-
ளைகளின் பின்னர நீதிமன்றததில் 
ஆ�ர்படுத்தவுள்ை்தாக வ்தரிவித்த-
னர.  

கரவெடடி தினகரன் நிரு்பர   

மிருசுவில் ெடக்கு மிருசுவில் 
்பாரதி முன்்பள்ளியின் ெருடப்பி-
றப்பு விைாவும் மாைெரகளுக்கு 
உ்தவி    ெைஙகும் நிகழ்வும் சிததிளர 
புத்தாணடு தினத்தன்று மிருசுவில் 
ெடக்கு ்பாரதி முன்்பள்ளியில் ஆசி-

ரியர ்தளலளமயில் இடம்வ்பற்றுள் -
ைது.   

இநநிகழ்வில் இலஙளக மு்தல் 
உ்தவிச்சஙகததின் இநது சமயத 
வ்தாணடர சள்பயின் வ்தசிய ஆளை -
யாைர சிெததிரு ளெ.வமாகன்தாஸ், 
அ்தன் வ்தசிய கணகாணிப்்பாைர 
சிெததிரு ளெ.வ�க்தாஸ் ஆகிவயார 

சிறப்பு விருநதினராக கலநது 
வகாணடு கருததுளரகளை ெைஙகி-
னர.   

 இதில் புலம் வ்பயர வ்தசததில் 
ெசிக்கும் சமூகவசளெயாைர கரு-
ைாகரன் விதுேனின் நிதி அனுசர-
ளையில் முன்்பள்ளி மாைெரகள் 
48 வ்பருக்கு 65000/- ரூ்பா வ்பறும-

தியான கற்றல் உ்பகரைஙகளும் 
இலஙளக மு்தலு்தவி சஙக இநது 
சமயத வ்தாணடர சள்பயினரால் 
ெைஙகப்்படடது   

இநநிகழ்வில் ்பாரதி முன்்பள்ளி 
மாைெரகள், வ்பற்வறாரகள் நலன்-
விரும்பிகள் என ்பலரும் கலநது 
வகாணடனர. 

ைொணவர்்களுககு உதவி வழங்கும் நி்கழ்வு  

முததுகுைொ்ர குருக்கள சிேஸ்ரீ ைப்கஷே்ரநொத சர்ைொ  

வடைொ்கொண சிபரஷட பிரதி 
நபொலிஸ் ைொ அதிபர் இடைொற்றம்
யாழ். விவசட நிரு்பர   

ெடமாகாை சிவரஷட 
பிரதிப் வ்பாலிஸ் மா அதி்பர 
வ�கத ்பளிகக்காரவுக்கு 
உடன் நளடமுளறக்கு 
ெரும் ெளகயில் இடமாற்-
றம் ெைஙகப்்படடுள்ைது.   

அந்த வெற்றிடததுக்கு 
மூத்த பிரதிப் வ்பாலிஸ் மா 
அதி்பர வ�யந்த வீரசூரிய இடமாற்-
றப்்படடுள்ைார.   

அ ்த ன டி ப் ்ப ள ட யி ல் 
ெடக்கு மாகாை மூத்த 
பிரதிப் வ்பாலிஸ் மா 
அதி்பர வ�கத ்பளிகக்கார 
சமூக வ்பாலிஸ் பிரிவுக்கு 
வ்பாறுப்்பாக வசல்லவுள்-
ைதுடன், மூத்த பிரதிப் 
வ்பாலிஸ் மா அதி்பர 
வ�யந்த வீரசூரிய, ெடக்கு 
மாகாை மூத்த பிரதிப் 

வ்பாலிஸ் மா அதி்பராக நியமிக்கப்-
்படடுள்ைார.   

வடைரொட்சியில் உடல்�ை பொதிப்பொல் 
உயிரிழநத ைொணவி ்கர்ப்பம்  
கரவெடடி தினகரன் நிரு்பர   

ெடமராடசியில் திடீர உடல்நல 
்பாதிப்்பால் உயிரிைந்த மாைவி 
வ்தாடரபில் வமற்வகாள்ைப்்படட 
மருததுெப் ்பரிவசா்தளனயில் அெர 
கரப்்பம் ்தரிததிருந்தளம கணடறியப்-
்படடுள்ை்தாக ளெததிய அதிகாரி வ்தரி-
வித்தார.   

திடீர உடல்நல ்பாதிப்பு அளடந்த 
நிளலயில் 18 ெயதுளடய குறித்த 
மாைவி வநற்று முன்தினம் ்பருததித-

துளற ஆ்தார ளெததியசாளலக்குக் 
வகாணடு வசல்லப்்படடிருந்தார. 
அெளர ்பரிவசாதித்த ளெததியரகள் 
அெர உயிரிைநதுவிடட்தாக வ்தரிவித-
்தனர.  அெருளடய சடலம் மருதது-
ெப் ்பரிவசா்தளனக்கு உட்படுத்தப்-
்படடு வநற்று மருததுெ அறிக்ளக 
வெளியாகியுள்ைது.  அதில் அெர இரு 
மா்தக் கரப்்பமாக இருநதுள்ைளம 
வ்தரியெநதுள்ைது. இ்தளன அடுதது 
வ்பாலிஸார மரைம் வ்தாடரபில் தீவிர 
விசாரளை வமற்வகாணடுள்ைனர.   

ந்க்ரசம� உறுபபினர்்கள
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அநுராதபுரம் தினகரன் நிருபர்                                      

காட்டு யானனயின் தாக்குதலில் 
படுகாயமனைநத  குடும்பஸதர் 
ஒருவர் சம்பவ இைத்திலேலய 
உயிரிழநதுள்ளதாக எேயாபத்துவ 
பபாலிஸார் பதரிவித்தனர்.

இசசம்பவம் 16 ஆம் திகதி மானே 
பளுகஸபவவ உலுக்கு்ளம பகுதி-
யில் இைம்பபற்றுள்ளதாக விசார -
னைகன்ள லமற்பகாண்டு வரும் 
பபாலிஸார் பதரிவித்தனர். சீப்புக் -
கு்ளம் பகுதினய வசிப்பிைமாக 
பகாண்ை 65 வயதுனைய குடும்பஸ -
தர் ஒருவலர சம்பவத்தில் உயிரிழந -
துள்ளார். 

சம்பவம் பற்றி லமலும் பதரிய 
வருவதாவது, லமயசசலுக்கு விைப் -
பட்டிருநத கால்்நனைகன்ள எடுத்து 
வருவதற்காக லவண்டி பசன்றிருநத 
லவன்ளயில் இவவனர்த்தம் இைம் -
பபற்றுள்ளனம பதரிய வநதுள்ளது. 
சம்பவம் பதாைர்பான லமேதிக 
விசாரனைகன்ள எேயாபத்துவ 
பபாலிஸார் லமற்பகாண்டு வருகின்-
றனர்.

யாமை தாக்கி 
குடும்பஸதர் ்பலி

அநுராதபுரம் தினகரன் நிருபர்                                          

துவிசசக்கர வண்டிபயான்றுைன் கார் ஒன்று 
லமாதி இைம்பபற்ற லகார விபத்தில் இரு 
சிறுவர்கள  உயிரிழநதுள்ளதாக தமுத்லதகம 
பபாலிஸார் பதரிவித்தனர்.

இசசம்பவம்  ல்நற்று முன்தினம் (16) மானே 
5.30 மணிய்ளவில் குரு்நாகல் அநுராதபுரம் 
பிரதான வீதியின் தமுத்லதகம பவல்ேஙகைவ்ள 
பகுதியில் இைம்பபற்றுள்ளதாக விசாரனை-
கன்ள லமற்பகாண்டு வரும் பபாலிஸார் பதரி-
வித்தனர். ராஜபக்ஷகம மல்வாலனகம பகுதினய 
வசிப்பிைமாக பகாண்ை 13 மற்றும் 14 வயது-
னைய சிறுவர்கள இருவலர சம்பவத்தில் உயரி-
ழநதுள்ளனர். சம்பவம் பற்றி லமலும் பதரிய 
வருவதாவது, கல்கமுவ பகுதியில் இருநது அநு-
ராதபுரம் பகுதி ல்நாக்கி பசன்று பகாண்டிருநத  
கார் ஒன்று சிறுவர்கள பயணித்த துவிசசக்கர 
வண்டியில் லமாதியதில் இவவிபத்து இைம்-
பபற்றுள்ளனம பதரிய வநதுள்ளது. 

துவிச்சக்கர வண்டியுடன் 
்கார் ம�ாதி விபத்து; இரு 
சிறுவர்்கள் உயிரிழப்பு

இந்தியாவின்  தமிழ்கத்திலுள்ள ஸ்ரீ ்காயத்ரி பீட ைாதா ஆலயத்தின் ஸ்ரீ தயாைந்தபுரி 
ைஹா ஸ்ாமி்கள அணமையில் தமிழ்கத்தில் உள்ள இலஙம்க துமைத் தூது்ர் டாக்டர் 
டி. வ்ங்கடடஷ்்ரமை சான்்ஸரி ்்ளா்கத்தில் சந்தித்து, டை ைாதம ட்காயமபுத்தூர் 
வசௌடடஸ்ரி அமைன் ட்காவிலின் 'கும்பாபிடே்க' (திறபபு விழா) நி்கழ்ச்சியில் ்பஙட்கற்-
குைாறு அமழபபு விடுத்தட்பாது...

முஸலிம ்கலாசா்ர திமைக்்க்ளத்தின் ஊடா்க ைஸஜிது்களுக்கு விநிடயாகிப்பதற்்கா்க ்ழங்கப்பட்ட 
ட்பரீத்தம ்பழங்கள  புத்த்ளம ைா்ட்ட ்பா்ராளுைன்ற உறுபபிைர் அலி சபரி ்ரஹீமின்  வெறிப்ப-
டுத்தலில் புத்த்ளம ைா்ட்ட வசயலா்ளர் ைற்றும ்பா்ராளுைன்ற உறுபபிைரின் பி்ரத்திடய்க வசயலா-
்ளர் ஆகிடயார் மூலம ்பதிவு வசயயப்பட்ட ்பளளி நிர்்ாகி்களிடம புத்த்ளம ்கலாசா்ர ைணட்பத்தில் 
ம்த்து (13) ம்கயளிக்்கப்பட்ட ட்பாது பிடிக்்கப்பட்ட ்படம.      (்படம: புத்த்ளம திை்க்ரன் நிரு்பர்) 

( மாத்தனற தினகரன் நிருபர் )

்நகர அேஙகார திட்ைத்தின் கீழ் 
மாத்தனற – பிைபபத்தர ்நகரம் அபி-
விருத்தி பசயயப்பைவிருக்கிறது. இந-
்நகரத்தில் புதுக்கட்ைைஙகள நிர்மா-
ணித்தல், வீதிகள அனமத்தல், கழிவு 
நீர் முகானமத்துவம், வின்ளயாட்டுத் 
திைல் சனசமூக நினேயம் என்பன 
அனமத்தல் லபான்ற அபிவிருத்தி 
லவனேகள லமற்பகாள்ளப்பைவிருக்-
கின்றன. இதற்காக 16.5 பில்லியன் 
ரூபானவ அரசாஙகம் ஒதுக்கியுள்ளது. 

்நகரில் அனுமதியின்றி சட்ைவிலரா-
தமாக அனமக்கப்பட்டுள்ள கட்ைைங-
கள யாவும் அகற்றப்பட்டு, அதற்குப் 
பதிோக புதுக்கட்ைைஙகள நிர்மாணிக்-

கப்பைவிருக்கின்றன. பிரதான வீதி 
அகேமாக்கப்பட்டு காபட் வீதியாக 
அனமக்கப்படுவலதாடு  ்நகரிலுள்ள 
ஏனனய வீதிகள யாவும் காபட் வீதிக-
்ளாக அனமக்கப்பைவுள்ளது. லமலும் 
பே புது வீதிகளும்  அனமக்கப்பை-
வுள்ளன.

்நகர அேஙகாரத்திற்காக பூசசாடிகள 
மற்றும் சிறிய மரஙகள ்நைவும் ்நைவ-
டிக்னக எடுக்கப்படும். ்நகர அேஙகா-
ரத்துக்கு இனைஞசோகக் காைப்படும் 
குப்னபகன்ள அகற்றி குப்னப லபாடு-
வதற்காக சிே இைஙகன்ள ஒதுக்கவும் 
்நைவடிக்னக எடுக்கப்பட்டு வருவதாக 
பிைபபத்தர பிரலதச சனபத் தனேவர் 
பதரிவித்தார்.

நகர அலஙககார திட்டத்தின் கீழ் 
மகாத்்தறை - பி்டபெத்்தர நகரம்
அபிவிருத்தி; ரூ. 16.5 பில். ஒதுக்கீடு

(புத்த்ளம் தினகரன் நிருபர்)

மனறநத புத்த்ளம் ்நகர சனபத் 
தனேவர் மர்்ஹும் லக.ஏ. பாயிஸினால் 
பகாண்டுவரப்பட்ை முன்பளளி ஆசிரி-
யர்களுக்கான பகாடுப்பனவு  திட்ைத்னத 
தாமும் பதாைர்நது வழஙகி வருவலதாடு 
முன்பளளி கல்வி அபிவிருத்திக்கான 
்நகர சனபயின் பஙகளிப்பு தனையின்றி 
பதாைர்நது இைம்பபறும் எனவும் புத்த-
்ளம் ்நகர பிதா எம்.எஸ.எம். ரபீக் பதரி -
வித்தார்.

புத்த்ளம் ஜீனியஸ அவோத் முன்பள -
ளியின் வருைாநத

லபாட்டி நிகழ்சசிகள மற்றும் பரிச -
ளிப்பு னவபவம் என்பன அண்னமயில் 

முன்பளளி வ்ளாகத்தில் ்நனைபபற்றது. 
நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக கேநது 
பகாண்டு உனரயாற்றும்லபாலத  ்நகர 
பிதா லமற்கண்ைவாறு பதரிவித்தார். 

மாைவ சிறார்களின் லபாட்டி 
மற்றும் கனே நிகழ்சசிகன்ளக் கண்டு 
களித்த ்நகர பிதா மாைவர்களுக் -
கான பரிசில்கள, சான்றிதழ்கன்ளயும் 
வழஙகி னவத்தார். இநநிகழ்வில் ்நக -
ரசனப நிர்வாக அதிகாரி ப்நௌஷாத், 
சமூக அபிவிருத்திப் பிரிவு மற்றும் 
முன்பளளி பசயற்பாடு விையஙகளுக் -
குப் பபாறுப்பான உத்திலயாகத்தர் 
ஜலீல் ஜஸலீன் மற்றும் பபற்லறார்கள  
உட்பை பேர் கேநது பகாண்ைனர்.

ைர்ஹஹூம ட்க.ஏ. ்பாயிஸ முன்வைடுத்த...  

புதிய அனே கனே வட்ைத்தின் 
எலவாட்ஸ -2022க்கான கனே, கோசாரப் 
லபாட்டித்பதாைரின்  வரினசயில் கட்டு -
னரப்லபாட்டிக்கான ஆக்கஙகள லகாரப் -
படு கின்றன. லபாட்டிக்கான நிபநதனன -
கள வருமாறு,

1)  “ஆக்க இேக்கியஙகளும் இன்னறய 
நினேயும்” என்ற தனேப்பில் கட்டுனர 
எழுதப்பைலவண்டும்.

2) கட்டுனரகள 1500 பசாற்களுக்கு 
குனறயாமலும்,3500 பசாற்களுக்கு 
லமம்பைா மலும் இருத்தல் லவண்டும்.

3) கட்டுனர பாமினி பபான்டில் னரப் 
பசயது அனுப்பப்பைலவண்டும்.

4) பிரதியுைன் பபயர், முகவரி,பதா -
ைர்புக்கான பதானேலபசி இேக்கம் 
மற்றும் லதசிய அனையா்ள அட்னை 

இேக்கம் என்பனவற்னற பதளிவாகக் 
குறிப்பிட்டு அனுப்புதல் லவண்டும்.

5) ஒருவர் ஒரு ஆக்கத்னத மட்டுலம 
அனுப்பலவண்டும். ஆக்கம் முன்னர் 
ஏலதனும் ஊைகஙகளிலோ பதிவாக்கங-
களிலோ இைம்பபற்றிருக்க கூைாது.  
கட்டுனரகன்ள அனுப்பலவண்டிய 
இறுதித் திகதி 03.05.2022

6) அனுப்பலவண்டிய இனையவழிகள 
puthiyaalaikalaivaddam1980@gmail.
comமற்றும் 075 4880172 என்ற இேக்-
கத்துைன் பதாைர்பு பகாள்ளவும்.

7) வயது எல்னே 45 வயதுக்கு கீழ்
லமேதிக விபரஙகன்ளப் பபற்றுக்பகாள்ள 

076 2002701, 077 6274099 மற்றும்
077 7412604 என்ற அனேலபசி இேக்கங-

களுைன் பதாைர்பு பகாள்ளோம்.

எவ�காடஸ்-2022 கடடுறரபவெகாடடி

(லபருவன்ள விலசை நிருபர்)

லபருவன்ள, சீனன்லகாட்னை ்நளீம் ்ாஜியார் 
மகளிர் கல்லூரி  லதசிய பாைசானேயின்  2022 ஆம் 
அண்டிற்காக பதரிவு பசயயப்பட்ை மாைவ தனேவி-
களுக்கான தனேனமத்துவ பயிற்சிப்பட்ைனற கல்லூரி 
லதசமான்ய பாக்கிர் மாக்கார் மண்ைபத்தில் அதிபர் 
பஹீமா பாயிஸ தனேனமயில் ்நனைபபற்றது. 

நிகழ்வில் எம்.ஏ. அ்மட் இப்றாஹீம் (பீ.எஸ.ஸீ), 

அல்ஸான் மிஹோர், தா்ா ்ஸீன், னவ.எல்.எம் 
்ாபிஸ ஆகிலயார் பல்லவறு தனேப்புக்களில் இஙகு 
உனர நிகழ்த்தினர். பசயேமர்வு முடிவில் பஙகுபற்றிய 
மாைவத் தனேவிகளுக்கு சான்றிதழும் வழஙகப்பட்-
ைது. அதிபர் தனேனமயில் ்நனைபபற்ற இசசான்றிதழ் 
வழஙகும் னவபவத்தில் பிரபே எழுத்தா்ளரும் அரும்பு 
ஆசிரியருமான னவ.எல்.எம் ்ாபிஸ, சீனன் லகாட்-
னைனயச லசர்நத ைாக்ைர் மிஸ்ா மிஸவர் ஆகிலயார் 
அதிதிக்ளாக கேநதுபகாண்டு சிறப்பித்தனர். 

சீனன்வககாடற்ட நளீம் ஹகாஜியகார் வ்தசிய 
ெகா்டசகாறலயில் ்தறலறமத்து� பசயலமர்வு

கற்பிட்டி தினகரன்                         
விலஷை நிருபர்

இலயசு கிறிஸது ்நாதரின் 
உயிர்ப்பு தின ்நளளிரவு ஆராத-
னனகளும், திருப்பலி பூனஜக-
ளும் ல்நற்று முன்தினம் இரவு 
(16)  புத்த்ளம் பசன். லமரிஸ 
கிறிஸதவ லதவாேயத்தில் 
்நனைபபற்றது.

இதன்லபாது ஈஸைர் தாக் -
குதலில் உயிர்நீர்த்தவர்களின் 
ஆத்ம சாநதிக்காக பிரார்த்தனன பசயயப்பட் -
ைதுைன், அவர்களுக்காக பமௌன அஞசலியும் 
பசலுத்தப்பட்ைது.

லமலும் ்நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள பகாலரானா 
பதாற்றிலிருநதும் , பபாரு்ளாதார ப்நருக்கடியி -
லிருநதும் ்நாடும், ்நாட்டு மக்களும் பாதுகாப்பு 
பபற லவண்டும் எனவும் பிரார்த்தனனகளும் 
பசயயப்பட்ைது.

புத்த்ளம் பஙகுத் தநனத 
அருட்திரு பயஸ பகனடி 
பர்னாநது திருப்பலி ஒப்புக் 
பகாடுத்தார். இதன்லபாது, 
பரிசு மற்றும் உைவு பரி -
மாற்றம் என்பனவும் இைம் -
பபற்றன.

இநத வழிபாட்டில் 
புத்த்ளம் பஙகுத் தநனத 
அருட்திரு பயஸ பகனடி 
பர்னாநது உட்பை அருட்தந -
னதயர்கள, அருட்சலகாதரி -

கள, பக்தர்கள என பபரும்ளவாலனார் கேநது -
பகாண்ைனர்.

இலதல்நரம் புத்த்ளம் மனறமாவட்ைத்தில் 
உள்ள அனனத்து பஙகுகளில் உள்ள ஆேயஙக -
ளிலும் விலசை ஆராதனனகள இைம்பபற்றன.

லமற்படி ஆராதனனகளின் லபாது லதவாேயங-
களில் பபாலிஸார் பாதுகாப்பு ்நைவடிக்னககளில் 
ஈடுபட்ைனர் என்பது குறிப்பிைத்தக்கது.

இவயசு கிறிஸ்துநகா்தரின் உயிர்பபு
தின நள்ளிரவு ஆரகா்தறன

ருனஸக்  பாரூக்

இன்ளஞர் பாராளுமன்றத்தின் பவளிவி-
வகாரம் மற்றும் இராஜதநதிர உறவுகளின் 
பிரதி அனமசசர் அஹமத் ஸாதிக், இன்ளஞர் 
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பமா்மட் முப்தி 
ஆகிலயார் அவுஸதிலரலிய உயர்ஸதானிகரா-
ேய  இரண்ைாம் பசயோ்ளர் திருமதி ோரா 
பசவயன்சன் அவர்கன்ள அண்னமயில் சந-
தித்தனர்.  இசசநதிப்பில் , இேஙனகயில் 
உயர் கல்வி ,லவனேவாயப்பு , பவளிவிவகா-
ரம் மற்றும் சுற்றுோத்துனற லபான்றவற்றில் 
இன்ளஞர்களின் நினேப்பாடு பதாைர்பாக-
வும் லமலும் அதில் உள்ள குனறகள குறித்-

தும் லமலும் இத்துனறகளில் அவுஸதிலரலிய 
்நாட்டின் இன்ளஞர்களின் நினேப்பாடு குறித்-
தும் கேநதுனரயாைப்பட்ைது.

    கேநதுனரயாைலின் பின்னர், இேஙனக-
யின் லவனேவாயப்பு , உயர்கற்னக வீதம், 
உயர் கற்னக சலுனககள (Higher educational 
scholarships) , பவளியுறவுத்துனற மற்றும் 
சுற்றுோத்துனற லமலும் வ்ளர்வதற்கான 
லதனவப்பாடுகள குறித்தும் விலசைமாக இரு 
்நாடுகளின்  இன்ளஞர்களின் உறவுகன்ள 
வலுப்படுத்தும் பசயற்திட்ைஙகளுக்கான ஆத-
ரவினன எதிர்காேஙகளில் வழஙகுமாறும் இது 
பதாைர்பில் தான் ்நைவடிக்னக எடுப்பதாக-
வும் இரண்ைாம் பசயோ்ளர் பதரிவித்தார். 

அவுஸ்திவரலிய உயர்ஸ்்தகானிகரகாலய 
இரண்டகாம் பசயலகாளரு்டன் சந்திபபு

அநுராதபுரம் லமற்கு தினகரன் நிருபர்

காலி முகத்திைலில் இைம்பபறும் 
மக்கள ஆர்ப்பாட்ைஙகள ்நடுநினே-
னமயானனவயாக காைப்பட்ைால் 
்நாட்டின் எதிர்காேம் சிறப்பான-
தாக அனமயும் என அநுராதபுரம் 
மாவட்ை பாராளுமன்ற உறுப்பி-
னரும்  ஸ்ரீேஙகா சுதநதிரக் கட்சி 
லதசிய அனமப்பா்ளருமான துமிநத 
திஸா்நாயக்க பதரிவித்தார்.

சித்தினர புத்தாண்டு தினத்னத 
முன்னிட்டு  மகா சஙகத்தினரிைம் 
ஆசி பபறுவதற்காக பசன்றிருநத 
லபாது ஊைகஙகளுக்கு  கருத்து பதரி-
விக்கும் லபாலத அவர் இவவாறு 
பதரிவித்தார்.

பதாைர்நது அவர் கருத்து பதரி -
விக்னகயில் :- 

அரசாஙகத்திற்கு எதிராக கைநத 
09 ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்ை 
மக்கள எழுசசிப் லபாராட்ைம்  (16),  

8 ஆவது ்நா்ளாகவும் 
பதாைர்நது முன்பன -
டுக்கப்பட்டு வருவதா-
கவும் அவர் பதரிவித்-
தார்.

காலி முகத்திைல் 
ஆ ர் ப் ப ா ட் ை த் தி ல் 
ப ப ரு ம் ப ா ே ா ன 
இன்ளஞர் யுவதிகள 
,முதிலயார்,  பதாழில்-
வல்லுனர்கள  மற்றும் 
கனேஞர்கள இருக்கின்-
றனர். இவர்கள அனன -
வரினதும் எதிர்பார்ப்பு 
இநத ்நாட்டுக்கு நீதி 
நியாயம் கினைக்க லவண்டும் என் -
பதாகும் .  அவவிைத்தில் உள்ள 
லகாஷஙகன்ள பார்க்கும் லபாது 
அனவகள சரியா பினழயா என்பது 
பதாைர்பில் கருத்து முரண்பாடுகள 
இருக்கோம். ஆனால் அனவகள 
அனனத்தும்  பபாதுவான கருத்தாக 

உள்ளது.   எதிர்காே சநததியினருக்கு 
சிறநத லவனேத்திட்ைம் ஒன்னற 
உருவாக்க லவண்டும்.

அரசியல் கட்சிகள என்ற ரீதியில் 
அரசியல்  அதிகாரகரத்னத பபற்-
றுக்பகாளவதற்கு பே பபாய கூறி 
மக்கன்ள ஏமாற்றிய பே சநதர்ப்-

பஙகள உண்டு. 
ப ப ரு ம் ப ா ே ா ன 
பபாதுமக்கள அதி -
கூடிய அதிகாரத்னத 
ஜனாதிபதிக்கும் பரா-
ளு மன் ற த் தி ற் கு ம் 
வழஙகினர். ஆனால் 
அலத பபாது மக்கள 
இன்று எதிராக ஆர்ப்-
பாட்ை லபரணிகன்ள 
ப த ா ை ர் ச சி ய ா க 
முன்பனடுத்து பசல் -
கின்றனர். ்நாட்டின் 
எ தி ர் க ா ே த் ன த 
சரியான பானதயில் 

இட்டுசபசல்ே மக்கள தற்லபாது 
மாற்றத்னத லகாருகின்றனர் எனவும் 
அவர் பதரிவித்தார்.

இநநினேயில் அரசியல் கட்சிகள 
மக்கள லபாராட்ைத்னத உரினம 
லகார முயல்கின்றனர் எனவும் அவர் 
லமலும் பதரிவித்தார்.

நடுநிலைலையாக காணப்பட்ால்
நாடடின் எதிரகாைம் சிறப்பாகும்  

்காலிமு்கத்திடல் ஆர்ப்பாட்டம;

- ஸ்ரீ.ல.சு.்க டதசிய அமைப்பா்ளர் துமிந்த திசாொயக்்க எம.பி  

்பரிசளிபபு நி்கழ்வில் புத்த்ளம ெ்க்ர பிதா 

முன்ெள்ளி ஆசிரியர்களுகககான பககாடுபெனற� 
நிறுத்்த ஒருவெகாதும் இ்டமளிகக மகாடவ்டன்
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18980) விஷ்ணுவின் அவதா்ரங்க-
மைப பற்றி கூறும் பு்ராணம் எது?

  பா்கவதம்.
18981) விநாயருக்கு உரிய 

்கணணச பஞச்ரத்னதமதப பாடியவர் 
யார்?

  ஆதிசங்க்ரர்
18982) சிவபபருைானுக்கு உ்கநத 

நட்சததி்ரம் எது?
  திருவாதிம்ர.
18983) ்கமைை்கமை ""ஆற்்றங-

்கம்ர பசாற்கிழததி'' என்று ணபாற்றிய-
வர் யார்?

  ஒட்்டக்கூததர்.
 18984) நுண்கமை்களுக்கு அதி 

ணதவமத யார்?
  சியாைைா ணதவி.
18985) ்கன்னி மூை ்கணபதி எங-

குளைார்?
  சபரி ைமை.
18986) திருணைாகூர் தைததுப 

பபருைாளின் பபயர் என்்ன?
  ்காைணை்கப பபருைாள.
 18987) உ்றங்காவில்லி தாசர் 

என்பவர் யார்?
  ்ராைானுஜரின் சீ்டர். 
18988) வாஸ்து சாஸ்தி்ரதமத 

ஆன்மி்கம் ஏற்றுக் ப்காளகி்றதா?
சாஸ்தி்ரம் என்று பசால்லிவிட் -

்டாணை அது ஆன்மி்கம் தாண்ன. 
இம்றவழிபாட்டிற்்கா்க கூ்றபபட்டுளை 
சாஸ்தி்ரங்களில் ஒரு பிரிவு – சிற் -
பசாஸ்தி்ரம். இதன் உட்பிரிவு்களில் 
ஒன்று வாஸ்து சாஸ்தி்ரம்.   

18989) பூமஜ அம்றயில் ்க்டவுள 
திருஉருவபப்டங்கமை எததிமச 
ணநாக்கி மவபபது சி்றநதது?

கிழக்கு ணநாக்கி மவபபது சி்றநதது. 
ணைற்கு ணநாக்கியும் மவக்்கைாம்.  

18990) இ்றநத பபற்ண்றாருக்கு 

பபண குழநமத்கள ைட்டும் இருந-
தால் அவர்்கள ப்காடுக்கும் சி்ரார்ததம் 
ஏற்பும்டயதுதா்னா?

பபண்கள ணந்ரடியா்க இமத பசய்-
யக்கூ்டாது. யா்ராவது ஒரு ஆணி்டம் 
தர்பமபமயக் ப்காடுதது அவர் 
மூைைா்க பசய்ய மவக்்கைாம். திரு-
ைணைா்ன பபண்கள ்கணவன் 
வீட்ம்டச் சார்நது விடுவதால், பபற் -
ண்றாருக்்கா்க தர்பமப ப்காடுக்்கக் கூ்ட 
அதி்கா்ரம் கிம்டயாது. பபற்ண்றாரின் 
பங்காளி்கமைச் பசய்யச் பசால்லி 
பபாருளுதவி ைட்டும் பசய்யைாம்.

18991) பஞசாட்ச்ர ைநதி்ரம் 
(நைசிவாய, சிவாயநை) பசால்லித-
தான் திருநீறு பூச ணவணடும் என்பது 
உணமையா?

பஞசாட்ச்ரம் (நைசிவாய) பசால்லி 
திருநீறும், அஷ்்டாக்ஷ்ரம் (ஓம் நணைா  
நா்ராயணாய) பசால்லி திருைண-
ணும் இட்டுக் ப்காளவமதப ணபான்்ற 
புணணியச் பசயல்  இவ்வுைகில் 
ணவறு கிம்டயாது.

18992) கி்ர்கபபி்ரணவசம் பசய்-
யும்ணபாது முதலில் பசுமவயும், ்கன்-
ம்றயும் அமழதது வநது ண்காபூமஜ 
பசய்வதன் ணநாக்்கம் என்்ன?

பசுவின் உ்டம்பில் முபபதது 
முக்ண்காடி  ணதவர்்கள இருக்கி்றார்்கள. 
நான்கு ணவதங்களும் நான்கு ்கால்்க -
ைா்க உளை்ன.  ்கன்றுக்்கா்க சு்ரக்கும் 
பாமை நைக்கும் ப்காடுக்கும் பசுமவ 
“ண்காைாதா” எ்ன  அமழக்கிண்றாம். 
இதன் ்காைடி பட்்ட இ்டததில் ைங்க-
ைம் உண்டாகும். ்கன்று்டன் கூடிய  
பசுமவ பூஜிபபதால், ைட்சுமியின் 
அருள்க்டாட்சம் நிமைததிருக்கும். 
்கன்று  இல்ைாைல் பசுமவ தனிதது 
அமழதது பசல்ைணவா, பூமஜ 
பசய்யணவா கூ்டாது.

      ண்க. ஈஸ்வ்ரலிங்கம்
தமிழர் நற்பணி ைன்்றத தமைவர்

குைம்: பசக்்கார்
குருபூமச நாள : 
ஆடி ைாதம் ண்கட்ம்ட நட்சததி்ரம் 
அவதா்ரத தைம்: திருபவாற்றியூர்
முக்தித தைம் : திருபவாற்றியூர்

வ்ரைாற்று சுருக்்கம்:
சிவநதாள ணசர்தணை வாழ்வி-

ைட்சிய முடிநிமை யாதைாலும் 
அதற்கு ணநர்வாயில் சிவபதாணண்ட 
யாதைாலும் அதன்பபாருட்டு ஒரு-
வரின் இ்டம்பபாருள ஏவலுக்்கமைநத 
எல்ைாம் ஈ்டாக்்கபப்டைாம்; சுயப்கௌ்ரவமும் 
அதற்குப பலியாக்்கபப்டைாம் என்பதற்குக் 
்கலிய நாய்னார் வ்ரைாறு ்கண்கண்ட சாட்சியாகும்.

பதாணம்டைண்டைததிணை, திருபவாற்றியூரிணையுளை சக்்க்ரபபாடி-
யிணை, பசக்்கார் குைததிணை, ்கலியநாய்னாப்ரன்பவர் ஒருவர் இருந-
தார். அவர் பபருஞபசல்வ்ராகி பசல்வநிமையாமைமயயும் யாக்ம்க 

நிமைமைமயயும் உணர்நது, சிவபுணணியஞ பசய்தல்ணவணடும் 
எ்னத பதளிநது, அநதத திருபபதியில் உளை சிவாையததின் உளளும் 
பு்றம்பும் அல்லும் ப்கலும் எணணி ம்றநத திருவிைக்கு ஏற்றுவா்ராயி-
்னார்.

ப்ரைசிவன் பநடுங்காைம் இததிருதபதாணம்டச் பசய்துவரும் 
அவ்வடியாரும்டய பததிவலிமைமயப பி்றர்க்குப புைபபடுததும் 
பபாருட்டு, அவரி்டதது உளை பசல்வபைல்ைாங குன்றும்படி அருள -
பசய்தார்.

                                 (பதா்டரும்)
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்கைாநிதி சிவ�  

 கு.மவ.்க. மவததீஸ்வ்ர குருக்்கள

மானுடவியல்

ஸாை ணவதம் ரிஷி்களின் அர்ப -
பணிபபு்டன் கூடிய இமச பற்றிய 
நுணணறிவிற்குரிய ஆதா்ரைாகும். 
ஸாை ணவதம் என்பது இமசயா்னது இயற் -
ம்கயா்க எபபடி உ்டல், ை்னம், ஆன்ைா 
ஆகிய மூன்ம்றயும் வைர்க்கி்றது என்பது 
பற்றிய ரிஷி்களின் அரிய ஞா்னைாகும். 
இதிலிருநணத ஸ்வ்ரங்கள, தாைங்கள, 
ையம், ்ரா்கம், சநதங்கள, ்கதி, ைநதி்ரங -
்கள, நிருதயங்கள, முததிம்ர, பாவங்கள 
என்பமவ உருவாகி்ன. இமவ அம்னததும் 
ஸாை ணவதததிலிருநது உருவாகியமவ. 

இநதிய ணயாகி்கள ஸ்வ்ர சாதம்னயின் 
ஆற்்றமை ணவறு எவற்று்டனும் ஒபபி்ட 
முடியாத ஒன்்றா்க நிருபிததிருக்கி்றார்்கள. 
இநதிய வ்ரைாற்றில் இநத சாதம்னயின் 
அதீத ஆற்்றல்்கள பற்றி அண்ன்க உதா்ர -
ணங்கள அறியபபட்டுளை்ன. மு்கைாயர் 
ஆட்சிக்்காைததில் தான் பசன். மபஜு 
பவ்ரா ணபான்்ற பபரிய இமசக்்கைஞர்்க -
ளின் வ்ரைாறு அறியபபட்டுளைது. 

ஒருமும்ற மு்கைாயச் சக்்க்ரவர்ததி அக்ப -
ரி்னால் மி்கபபபரிய இமச நி்கழ்ச்சி ஒன்று 
ந்டாததபபட்்டது அதில் தான்பசன், மபஜு 
பவ்ரா ஆகிய இருவருக்குமிம்டயிைா்ன 
ணபாட்டிணய மி்கபபபரிய நட்சததி்ர நி்கழ் -
வா்க அமைநதது. இநத நி்கழ்ச்சி ஆக்்ரா -
விற்கு அருகில் இருக்கும் ஒரு வ்னததில் 
நம்டபபற்்றது.

 தான்பசன் ணதாடி இ்ரா்கததில் பாடும் 
ணபாது வ்னததிலிருநது பவளிபபட்்ட ைான் 
கூட்்டம் அவம்ர ணநாக்கி ஓடி வநதது. 
இநத இமசயில் உச்சததில் த்னது ்கழுததி -
லிருநது ைாமை ஒன்ம்ற ைானின் ்கழுத -
தில் ணபா்ட அது பைய்ை்றநத நிமையில் 
நின்்றது. இதன் மூைம் தான்பசன் ணதாடி 
இ்ரா்கததின் மூைம் மிரு்கங்கமை வசபப -
டுததைாம் என்று நிருபிததார். 

மபஜு பவ்ரா த்னது ணந்ரம் வரும் ணபாது 
ம்ரு்க ்ரஞசனி ணதாடி என்்ற இ்ரா்கதமதப 
பாடி்னார் .அபணபாது தான்பசன் இ்னால் 
்கழுததில் ைாமைணபா்டபபட்்ட ைான் ைாத -
தி்ரம் ணைம்டமய ணநாக்கி ஓடி வநது 
இமசமய இ்ரசிததது. 

இநத இமசப பரீட்மசயின் முைம் மபஜு 
ம்ரு்க ்ரஞசனி ணதாடி இ்ரா்கததின் மூைம் 
நாம் எணணும் மிரு்கதமத எநத திமச -
யிலிருநதாலும் தம்வசபபடுதத முடியும் 
என்று நிரூபிததார்.

மபஜு பாவ்ராவின் குரு ஹரிதாசரி்டமி -
ருநது இமசயின் மூைம் அற்புதங்கமை 
நி்கழ்ததியிருநதார். 

சநதிரி ணதசதது அ்ரசன் ்ராஜா சிஙகின் 
தூக்்கமின்மை ணநாயிம்ன பூரியா இ்ரா -
்கததின் மூைம் குணபபடுததியிருநதார். 

பணடிட் பபௌைஸ்்கர், தா்கர் பநதுஸ் 
ஆகிய இருவரும் கு்ரலிமச மூைம் பை 
அற்புத சிததி்கமைப பபற்றிருநத்னர். 
தீப்க இ்ரா்கததின் மூைம் விைக்கிம்ன 
நீண்ட ணந்ரம் எரிய மவக்்க முடியும். ்காச 
ணநாயிம்ன � எனும் இ்ரா்கததின் மூைம் 
குணபபடுதத முடியும். பபரிய கூட்்டத -
திம்ன மப்ரவி இ்ரா்கததின் மூைம் அமை -
திபபடுதத முடியும்.

(பதா்டரும்)

 பணடிட் � ்ராம் சர்ைா ஆச்சார்யா  
தமிழில்: � ஸக்தி சுை்னன்  
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கலிய நாயனார்

ணசாழர்்காைததில் நிருைாணிக் -
்கபபட்டு தூர்நது  ்காடுைண -
டிக்கி்டநத ை்டததடி ைாட்டுபப -

மையிலுளை மி்கவும் பமழமை வாய்நத சிவன்  
ஆையததில்   அழகிய சிவலிங்கம் ஒன்று  பி்ர-
திஷ்ம்டபசய்துமவக்்கபபட்டுள -
ைது. இது மீ்னாட்சி அம்ைன் ஆை-
யததிற்கு ணைற்்கா்க  வயல்சார்நத 
இயற்ம்க எழில்ப்காஞசும் ைருதநி-
ைததில் அமைநதுளைது.   

இவ்வாையததிற்கு விஜயம் 
பசய்த ணப்ராசிரியர் பதைநாதன் 
உளளிட்்ட வ்ரைாற்்றாய்வாைர்்கள 
பைரும் ஆய்பவான்ம்ற பசய்துள-
ை்னர்.   

்காடுைணடிக்கி்டநத அவ்வாை-
யதமத துபபு்ரவுபசய்து பமழமை 
குன்்றாது  பு்ன்ரமைதது இன்று 
அணத இ்டததில் அழ்கா்ன பக்திபூர்-
வைா்க சிவலிங்கபைான்று  பக்தர்-
்கள வழிபாட்டிற்்கா்க பி்ரதிஷ்ம்ட 
பசய்துமவக்்கபபட்டுளைது.   

ணசாழர்்காைததில் நிருைாணிக்-
்கபபட்டு தற்ணபாது  தூர்நதுசி-
மதநதுகி்டக்கின்்ற ை்டததடி சிவன் 
ஆைய முன்்றலில் சிவலிங்கம்  
நிறுவுவதற்்கா்ன பீ்டபைான்றுக்கு 
அடிக்்கல்நடும் மவபவம் ்க்டநத 2022 பபபரு-
வரி  ைாதம்(16)புதன்கிழமை பபௌர்ணமியன்று 

நம்டபபற்்றது.   சிவ்னருள பவுணண்டசன் ஆத்ர-
வில் ஆையததமைவர் கி.பஜயசிறில்  தமைமை-
யில் நம்டபபற்்ற இநநி்கழ்வில் கிழக்கு ைா்காண 
பபாதுச்ணசமவ ஆமணக்குழுவின்  பசயைாைர் 
்கைாநிதி எம்.ண்காபாைப்ரததி்னம் ைட்்டக்்கைபபு 

ஆதீ்ன ஸ்தாப்க இயக்கு்னர்  மு.பஜயபாைன்.சிவ்ன-
ருள பவுணண்டஷன் ைாவட்்ட தமைவர் பதன்கிழக்கு-
பல்்கமைக்்கழ்க  சிண்ரஸ்்ட விரிவும்ரயாைர் ்கைாநிதி 
அனுசியா ணச்னாதி்ராஜா ைாவட்்டச்பசயைாைர்  
ண்க.வாைணதவன். பபாருைாைர் ரி.ஜ்னார்தத்னன் 
்காததான்குடி பி்ரணதச பசயைாைர்  யு.உதயசிறிதர் 
முன்்னாள கிழக்கு ைா்காணசமப உறுபபி்னர் ைா. 
ந்ட்ராஜா  ஆைய பரிபாை்ன சமப ஆணைாச்கர்்கைா்ன 
வி.ரி.ச்காணதவ்ராஜா வா.குணாைன். வ.பஜயநதன்  
ைாவட்்ட ்கைாசா்ர உததிணயா்கததர் கு.பஜய்ராஜி உள-
ளிட்்ட பைரும் ்கைநதுப்காணடு  அடிக்்கல் நட்்ட்னர்.   

அடிக்்கல் ந்டபபட்்ட பீ்டததில் சிவ்னருள பவுண-

ண்டசன் அனுச்ரமணயில்  ைட்்டக்்கைபபு ஆதீ்ன ஸ்-
தாப்கரும் இயக்கு்னருைா்ன மு.பஜயபாைனின் 
ஏற்பாட்டில்  சிவலிங்கம் அம்ைனின் கும்பாபிணச-
்கைன்று (6.4.2022)அதி்காமையில்  தமிழ்ைந-
தி்ரங்கள உச்சரிக்்கபபட்டு தமிழ்மும்றபபடி கு்ட-

முழுக்கு  பசய்யபபட்டு பி்ரதிஷ்ம்ட 
பசய்துமவக்்கபட்்டது. நி்கழ்வில் ஆை-
யதமைவர்  கி.பஜயசிறில் ஆைய 
ஆணைாச்கர் வி.ரி.ச்காணதவ்ராஜா உள-
ளிட்்ட நிருவா்கசமபயி்னர்  ்கைநது-
ப்காண்ட்னர்.   

2021முற்பகுதியில் முன்்னாள 
தமைவர் ண்கா.்கைைநாதன் இருநத-
்காமை  அம்பாம்ற ைாவட்்ட ணைைதி்க 
அ்ரச அதிபர் ணவதநாய்கம் பஜ்கதீசன் 
ஆையஆணைாச்கர்  வி.ரி.ச்காணதவ-
்ராஜா இநது்கைாசா்ரஅலுவைர் உள-
ளிட்ண்டார் விஜயம்பசய்து  பார்மவ-
யிட்டிருநதமை குறிபபி்டததக்்கது.   

 இவ்வாையததின் ணதாற்்றம் 
ணசாழர்்காைததிற்குரியது எ்ன  வ்ர-
ைாற்்றாய்வாைர்்கள கூறியுளை்னர்.
குறிபபா்க ணசாழர் இைஙம்கயில் 
பபாைநறுமவமய  மையைா்கக்-
ப்காணடு 52ஆணடு்கள ஆட்சிபசய்த 
்காைததில் இவ்வாையம் அமைக்்கப-
பட்்டதா்க  கூ்றபபடுகி்றது.   எ்னணவ 

முதலில் ணசாழர்்களின் பபாைநறுமவ ஆட்சி 
பற்றி அறிநதிருபபது நல்ைது.   ணசாழர்்களின் 
பபாைநறுமவ ஆட்சி  பபாைன்்னறுமவ இ்ராச் -
சியம் அல்ைது பபாைன்்னறுமவ இ்ராசதானி 
என்பது  அனு்ராதபு்ர இ்ராச்சியம் ணசாழர்்கைால் 
ம்கபபற்்றபபட்்ட பின்்னர் அவர்்கைால்  இைங -
ம்கயில் உருவாக்்கபபட்்ட இ்ராச்சியம்.   கிபி 
1017– கிபி 1236 ்காை்கட்்டததிற்குரிய இக் -
்காைதமத முதலில்  மும்முடிச் ணசாழ ைண்ட -
ைம் எ்ன அமழக்்கபபட்்டது. இைஙம்க நீர்வை 
நா்கரி்கததின்  பபாற்்காைைா்க இதம்னக் 
குறிபபி்டைாம்.                       

ச�ோழர்ோல சிவனோலயத்தில் 
சிவலிங்ம் பிரதிஷ்டை!   

"சுப கிருது வருஷம்" சிததிம்ர  வரு்டபபி்றபபு ைைர்நதமதயிட்டு உ்டபபு �ருக்ைணி சததியபாைா சணைத  
�பார்ததசா்ரதிப பபருைாள திப்ரௌபதியம்ைன் ஆையததில் விணஷ்ட பூமஜ்களும்,  பக்தர்்களின் அர்ச்ச-
ம்னத தட்டு வழஙகும் நி்கழ்வு்களும் இ்டம்பபற்்ற்ன.அதது்டன்  ஆைய பி்ரதை குரு பஞசாச்ச்ரக் குருக்்களி-
்னால்  சிததிம்ர வரு்டபபி்றபபு  பஞசாங்கமும் வாசிக்்கபபட்்டது.- -             ப்டங்கள:உ்டபபு குறூப நிருபர்-

பு்றக்ண்காட்ம்ட � முதது விநாய்கர் ஆைய ைணஹாற்சவ ணதர்ததிருவிழா 14ஆம் தி்கதி சிததிம்ர வரு்ட தி்னததன்று சி்றபபா்க நம்டபபற்்றது. ஆையததில் இருநது  முதணதர் ்க்டற்்கம்ர வீதி வீதியா்க பு்றபபட் -
டுச் பசல்வமதயும், பக்தர்்கள ணதங்காய் உம்டதது தைது ணநர்ததிக்்க்டம்ன நிம்றணவற்று வமதயும் ப்டங்களில் ்காணைாம்.  (ப்டபபிடிபபு :- வ்டப்காழும்பு தி்ன்க்ரன், வததமை விணச்ட நிருபர்்கள)   



10 2022 ஏப்ரல் 18 திங்கட்கிழமை18–04–2022

வீட்டுப் ப�ொருளொதொரம், கல்வியை
�ொதுகொத்து இருப்ய� �லப்�டுத்துவ�ொம்

பெரியபெோரதீவு தினகரன் நிருெர் 

கடந்தகோல யுத்தத்தோல் ஏறெடட 
இழப்புககள் ெல ெடிப்பினனகனை 
்தநதுள்ை்தோகவும்,இந்த இழப்புக -
கள் ெல அபிவிருததிகனைச் பெயய 
பேண்டிய ப்தனேகனை ஏறெடுத -
தியுள்ைப்தன்றும் கிழககு மோகோண 
ெனெ முன்னோள் உறுப்பினரும், 
்தமிழ் மககள் விடு்தனலப் புலிகள்  
கடசியின் பெோதுச் பெயலோைருமோன 
பூெோலபிள்னை பிரெோந்தன் ப்தரிவித-
்தோர்.

கல்வியோைர்கனை  பகௌரவிககும் 
நிழ்வு மடடககைப்பு மோேடடம் 
முனனததீவு   ெகதி மகோவிததியோல-
யததில் நனடபெற்றது. முனனததீவு 
ப்தறகு கிரோம  அபிவிருததிச் ெஙகத 
்தனலேர் ப்த.புவி்தோஸ் ்தனலனம-
யில் நனடபெற்ற இநநிகழ்வில்  
கலநது பகோண்டு கருதது ப்தரிவிக-
னகயிபல  அேர் இவேோறு குறிப்பிட-
டோர்.  இ்தன்பெோது அேர் பமலும் 
ப்தரிவிகனகயில்,

யுத்தம் ெல ெடிப்பி-
னனகனை ்தநதுள்ைது. 
இ்தனோல், ெமூகததின் 
முதுபகலும்ெோக இருந்த 
ெல்லோயிரக கணககோன 
இனைஞர்கள் உயிரி-
ழந்தனர். பெண்கள் 
்தனலனம ்தோஙகும் 
குடும்ெஙகள் அதிகரித-
்தன. உடல் அனேயங-
கள், பெோருைோ்தோரஙகள் 
மறறும் ேோழ்ேோ்தோரங-
கனையும் நமககு இழகக பநரிட-
டது. இச்சூழ்நினலயில் ெல்பேறு-
ெடட அபிவிருததிகள் பமறபகோள்ை 
பேண்டிய நினலனமககு எமது கிரோ-
மஙகள் ்தள்ைப்ெடடுள்ைன. இ்தனன 
ஏறறுக பகோள்கின்ப்றோம். 

்தமிழர்களின் இருப்பு, பெோருைோ்தோ-
ரதன்த  ேலுேோகக பேண்டுமோனோல், 
மு்தலில் நமது வீடடுப் பெோருைோ்தோ-
ரதன்தயும், கல்வினயயும் ேலுேோகக 
பேண்டும். யுத்தத்தோல் ்தமிழர்களின் 
கல்வி மிகவும் நலிேனடநதுள்ைது. 

எமது ்தனலேர் சி.ெந-
திரகோந்தன் நோன்கோம் 
ஆண்டு்தோன் ெடிததி-
ருப்ெ்தோகவும், அே-
ருககு ஆஙகிலம், சிங-
கைம் பெெத ப்தரியோது 
என்றும் ெோரோளுமன்்ற 
உறுப்பினர் ஒருேர் குறிப்-
பிடடிருந்தோர். அேர், 
அவேோறு ெடிககோமல் 
பெோன்தறகுரிய கோரணம்.  
அேரது வீடடுச் 

சூழபலோ அல்லது பேறு கோரணங-
கபைோ இல்னல. 1974 ஆம் ஆண்டு 
ேடடுகபகோடனடத தீர்மோனததின் 
அடிப்ெனடயில் இனைஞர்களின் 
னககளில் ஆயு்தம் திணிககப்ெடட-
்தன் அடிப்ெனடயிபல, மண்னண 
மீடெ்தறகு கல்வினயத து்றநது-
விடடு, அேர்,பெோர்கைம் பென்்றோர். 
மககளுககோக பெோரோடச் பென்்ற ஒரு-
ேருககு, மடடககனைப்பு மககைோல் 
ப்தரிவு பெயயப்ெடட ஒரு பிரதிநிதி 
பகோடுககின்்ற ெடடமோ இது.  ெமூ -

கததிறகோக கஷடப்ெடடேர்கனை 
ெமூகம் பெோற்ற பேண்டுபம ்தவிர, 
தூற்றககூடோது.

மிக இைேயததில் எமது ்தனலேர் 
கிழககு மகோணததின் மு்தலனமச்-
ெரோக ேந்த பின்னர்்தோன் மடடகக-
ைப்பு மோேடடம் ெல அபிவிருததி-
கனைக கண்டது.  எதிர்கோலததில், 
அனனேரும் ஒன்றினணதது இக 
கிரோமதன்தயும், இப்பிரப்தெதன்த-
யும் ேலுேோன்தோக மோறறியனமகக 
பேண்டும். 

மடடககைப்பு பெோ்தனோ னேத -
தியோனலககு 126 னேததியர்கள்  
ப்தனேயோக உள்ைனர். மடடகக-
ைப்பு பமறகு கல்வி  ேலயததில் 75 
அதிெருககு பேறறிடஙகள் உள்ைன. 
ஆரம்ெக கல்வினயக கறபிப்ெ்தறகு  
75 ெோடெோனலகளில் ஆசிரியர் ்தட-
டுப்ெோடுகள் உள்ைன. இவேோ்றோன 
ப்தனேகனை நிேர்ததி பெயயககூ-
டிய ்தனலனமககு மககள் விசுேோெ-
மோக பெயறெட பேண்டும் எனவும் 
அேர் ப்தரிவித்தோர்.       

புனித மரியாள் பேராலயத்தில் 
உயிர்ப்பு பேருவிழா திருப்ேலி

கல்லடி குறூப் நிருெர்

கிறிஸ்துவின் உயிர்ப்பு பெருவிழோ 
நள்ளிரவு திருப்ெலி, மடடககைப்பு 
புனி்த மரியோள் பெரோலயததில் மட-
டககைப்பு மன்றமோேடட ஆயர் 
ப�ோெப் பெோன்னனயோ ஆண்டனக-
யின் ்தனலனமயில் இடம்பெற்றது. 

மனி்தர்களின் ெோேதன்த நீககி புனி-
்தரோககுே்தறகோக இபயசுபிரோன் சிலு-
னேயில் ெோடுெடடு மரிதது மூன்்றோம் 
நோள் உயிர்தப்தழுந்தன்த பகோண்டோ-
டும் ேனகயில்,

இந்த உயிர்ப்பு விழோ இடம்பெ-
றுகி்றது. ஆலய முன்்றலில் புதிய தீ 
மூடடப்ெடடு தீ ஆசிர்ேதிககப்ெடட-

ன்தத ப்தோடர்நது, இருளில் பமழுகு-
திரினய ஏறறி உயிர்ப்பின் பெருநோள் 
விபேட ஆரோ்தனனகள் இடம்பெற-
்றன.

இ்தன்பெோது இடம்பெற்ற விபெட 
பூனெ ேழிெோடடின் பெோது திருமு-
ழுககு ேழஙகும் நிகழ்வும், புனி்தநீர் 
ஆசீர்ேதிககும் நிகழ்வும் இடம்பெற-
்றதுடன், உயிர்்த ஆண்டேரிறகு 
விபெட ஆரோ்தனனகளும் இடம்-
பெற்றன. இததிருப்ெலி ஆரோ்தனன-
யில் ஆலய ெஙகுத்தநன்த ப�ோர்ஜ் 
ஜீேரோஜ் அடிகைோரும், அருடெணியோ-
ைர்கள், அருடெபகோ்தரிகள் உள்ளிடட 
பெருமைேோன இன்றமககள் ெததியு-
டன் கலநது பகோண்டிருந்தனர்.

திருப�ாணமலலயில் அன்னதா்ன நி�ழ்வு  
ஹஸ்ெர்   

சிததிரோ பெௌர்ணமி தினதன்த 
முன்னிடடு (16) மோபெரும் 
அன்ன்தோனம் ேழஙகப்ெடடது. 
இநநிகழ்வு  அ்றப்ெணி னமயத -
தின் திருபகோணமனல மோேடட 
பெோறுப்ெோைர் ஆசிரியர் ெகதி திருச்-
பெநதூரன் ்தனலனமயில் இடம் -
பெற்றது.  

புலம்பெயர் ேோழ் ஆதிெரோெகதி 

அம்மோவின் ெக்தர்களின் நிதி அனு-
ெரனணயில், திருபகோணமனல 
அன்புேழிபுரம் அருள்மிகு ஸ்ரீ 
ஞோன னேரேர் ஆலயததில் அன்ன -
்தோனம் ேழஙகப்ெடடது.  

ெசிப்பிணி நீககும் அ்றப்ெணி 
னமயததின் நிறுவுநனர் ெகதி சுவிஸ் 
சுபரஷின் எண்ணககருவிறகனமய 
இந்த அன்ன்தோன நிகழ்வு இடம் -
பெற்றது.     

மாளில�க�ாடு பிரபதச மக�ளுககு 
பேரீசசம் ேழ போதி�ள் விநிபயா�ம்

மோளினகககோடு நிருெர்

அம்ெோன்ற மோேடட மககளுககு 
புனி்த ரமழோன் மோ்ததன்த முன் -
னிடடு, பெரீச்ெம்ெழ பெோதிகள் 
ேழஙகும் பெயறறிடடம்,ஆரம்பிக-
கப்ெடடுள்ைது.

இ்தன் ஒரு கடடமோக, மோளினகக -
கோடு பிரப்தெததில் அனடயோைம் 
கோணப்ெடட குடும்ெஙகளுககு 
பெரீச்ெம்ெழ பெோதிகள் ேழஙகப்-
ெடடன. இநநிகழ்வு அல்- மீஸோன் 
பெௌண்டேன் ஸ்ரீலஙகோ அனமப் -

பினரின் ஏறெோடடில்,பநறறு (17) 
நனடபெற்றது.

இநநிகழ்வில், மோளினகககோடு 
கிழககு கிரோம பெேகர் ஏ.எம். நஜீம், 
அல்- மீஸோன் பெௌண்டேன் ஸ்ரீ -
லஙகோ அனமப்பின் பிரதித ்தனலேர் 
பீ.எம். நோஸிக, பிர்தம உ்தவி 
பெயலோைர் பமௌலவி என். ெப்னி 
அஹமட, கலோ ெோர விேகோர ப்தசிய 
இனணப்ெோைர் கனலஞர் என்.எம். 
அலிககோன் உடெட ெலரும் கலநது 
பகோண்டனர்.      

வறுலமக ப�ாட்டின கீழ் வாழும்
குடும்ேங�ளுககு நிரநதர வீடு�ள்

முள்ளிப்பெோத்தோனன குறூப் நிருெர் 

ேறுனமக பகோடடின் கீழ் ேோழும்  
குடும்ெஙகளுககு நிரந்தர வீடுகனை 
ேழஙகும் நிகழ்வு,அண்னமயில் 
இடம்பெற்றது.

ேோழ்ே்தறகோன இல்ல்றம் பெயற -
றிடடததின் கீழ் ேன்னி பஹோப் நிறு -
ேனததின் அனுெரனணயில், இநநி -
கழ்வு நடந்தது.

 மன்்றததின் ்தனலேர் எம். ரீ. 
எம். ெோரிஸ் மறறும் ேன்னி பஹோப் 
நிறுேனததின் ெணிப்ெோைர்கைோன 
பக.கந்தகுமோர் மறறும் னேததியர் 
மோலதி ேரன் ஆகிபயோர்களின்  ெங-
குெறறு்தலுடன் இது இடம்பெற்றது. 

யுத்தம் கோரணமோக இடம்பெ-
யர்நது மிக நீண்டகோலம் மண் குடி-
னெகளில் அடிப்ெனட ேெதிகளின்றி 
ேோழ்நது ேந்த, ஐநது குடும்ெஙக-

ளுககு இந்த நிரந்தர வீடுகள் நிர்மோ -
ணிதது ேழஙகப்ெடடன. 

திருபகோணமனல ெடடிணமும் 
சூழலும் பிரப்தெ பெயலகததிறகுட-
ெடட விைோஙகுைம் மீள்குடிபயற்றக 
கிரோமததிலுள்ை மூன்று குடும்ெங-
களுககும், ஆததிபமோடனட கிரோ -
மததிலுள்ை ஒரு குடும்ெததிறகும், 
கிண்ணியோ ெோரதிபுரம் கிரோமததில், 
ஒரு குடும்ெததிறகுபம பமறெடி 
நிரந்தர வீடுகள் ேழஙகப்ெடடன. 

ேன்னி பஹோப் அவுஸ்பரலியோ 
நிறுேனததின் ஒருஙகினணப்பில், 
திருபகோணமனல மககள் பெனே 
மன்்றததினோல் ேோழ்ே்தறகோன 
இல்லம் எனும் பெயறறிடடததின் 
கீழ், இவவீடுகள் நிர்மோணிககப்ெட-
டன. இதுேனர,சுமோர் 35 வீடுகள் 
னகயளிககப்ெடடுள்ைன.

சுபிட்சத்தின ப�ாககின கீழ் 
வாழ்வாதார உதவி�ள் 
ெோயந்தமருது விபேட நிருெர்

ெபிடெததின் பநோககு �னோதிெதி -
யின் எண்ணககருவின் கீழ், ப்தசிய 
"கமெமக பிலிெந்தர" பேனலத -
திடடததில்  மு்தறப்தோகுதியோக 
ப்தரிவு பெயயப்ெடட ெயனோளிக 
ளுககு ேோழ்ேோ்தோர உ்தவிகள் 
ேழஙகப்ெடடன.

இநநிகழ்வு கல்முனன பிரப்தெ 
பெயலோைர் ப�.லியோககத அலி 
்தனலனமயில்   பிரப்தெ பெயலகத -
தில் இடம்பெற்றது.

"கமெமக பிலிெந்தர" பேனலத -
திடடததின் கீழ், ேரவு பெலவுத -
திடடம் (2022)  நிதி ஒதுககீடுகள் 
மூலம், அபிவிருததியின் ெயன்கள் 
வினரேோக மககளுககு பென்்ற -
னடயும் ேனகயில், கிரோம மடட 
பிரோநதிய அபிவிருததிகளுககு 
முன்னுரினம ேழஙக அரெோஙகம் 
தீர்மோனிததுள்ைது.

2022 ஆம் ஆண்டுககோன ேரவு 
பெலவுததிடடததின் மூலம் பெயற -
ெடுத்தப்ெடுகின்்ற "கிரோமததுடன் 

உனரயோடல்" கிரோமிய அபிவி -
ருததி பேனலத திடடததின் கீழ், 
அபிவிருததி கருததிடட முன்பமோ -
ழிவுகனை பெயறெடுத்தல் மறறும் 
ஒருஙகினணத்தல் என்ெனே, 
பிரப்தெ ஒருஙகினணப்புக குழுக -
களினூடோக பெயறெடுத்தப்ெடுகி -
்றது.

பமறெடி, கமெமக பிலிெந்தர 
பேனலததிடடததின் ேோழ்ேோ்தோர 
உ்தவிகள் ேழஙகும் நிகழ்வில், 
கணககோைர் யூ.எல்.�ேோஹிர், 
உ்தவி திடடமிடல் ெணிப்ெோ -
ைர் எம்.ப�ைெர்,ெோரோளுமன்்ற 
உறுப்பினர் எச்.எம்.எம் ஹரீஸின் 
பிரததிபயோக பெயலோைர் பநைெர் 
ஏ ெோேோ, அபிவிருததி ஒருஙகி -
னணப்ெோைர் பக.எல் யோஸின் 
ெோேோ,சிபரஷட அபிவிருததி 
உததிபயோகத்தர் எஸ்.எம்.எம் 
நியோஸ்,எம்.எஸ் ரியோஸ், மறறும் 
பெோருைோ்தோர அபிவிருததி உத -
திபயோகத்தர்கள் எனப் ெலரும் 
கலநது சி்றப்பித்தனர்.

சிறுமிலய வல்லுறவுககுட்ேடுத்திய
சநபத� �ேர் ல�து
பரோடடபேே குறூப் நிருெர்

சிறுமிபயோருேனர ெோலியல் 
துஷபிரபயோகம் பெய்த குற்றச்ெோட -
டின்பெரில், இனைஞபரோருேனர 
னகது பெயதுள்ை்தோக பெோலிஸோர் 
ப்தரிவித்தனர்.

திருபகோணமனல பகோமரஙகட-
ேல பெோலிஸ் பிரிவுககுடெடட 
கந்தமலோே ெகுதியிலுள்ை 15 ேய-
துனடய சிறுமிபய ெோலியல் ேல்லு -
்றவுககு உடெடுத்தப்ெடடோர்.

னகது பெயயப்ெடட  ெநப்தக 
நெனர திருபகோணமனல நீதிமன் -
றில் ஆ�ர்ெடுத்த நடேடிகனக 
எடுககப்ெடடுள்ைது.ெோதிககப் -
ெடட சிறுமி  னேததிய ெரிபெோ்த -
னனககோக திருபகோணமனல பெோது 
னேததியெோனலயில் அனுமதிககப்-
ெடடுள்ைோர்.

இது ப்தோடர்பில், பகோமரஙகட -
ேல பெோலிஸோர் விெோரனணகனை 
பமறபகோண்டு ேருகின்்றனர்.       

�ல்முல்ன வலய தமிழ் ோடசாலல�ளில்
 பவளிவாரி மதிப்பீடு�ள் ஆரம்ேம்
நறபிடடிமுனன தினகரன் நிருெர் 

கல்முனன ேலய ்தமிழ் ெோட-
ெோனலகளில் இன்று (18) மு்தல் 
பேளிேோரி மதிப்பீடுகள் இடம் 
பெ்றவுள்ைன.

புனி்த ரமழோனன முன்னிடடு, 
கல்முனன ேலய முஸ்லிம் ெோடெோ-
னலகள் மூடப்ெடடுள்ை நினலயில் 
்தமிழ் ெோடெோனலகளில் இந்த 
மதிப்பீடுகள் இடம்பெ்ற உள்ைன.
முகோனமததுேததிறகோன பிரதிக 
கல்விப்ெணிப்ெோைர் முகம்மட-
பெௌஸ் ்தனலனமயில் பெல்லும் 
இககுழுவில், பகோடடக கல்விப்-
ெணிப்ெோைர்கள் ெோட உ்தவிக 

கல்விப்ெணிப்ெோைர்கள், உ்தவிக 
கல்விப் ெணிப்ெோைர்கள், ஆசிரிய 
ஆபலோெகர்கள், பெயறறிடட உததி-
பயோகத்தர்கள் மறறும் ேைேோைர்க-
ளும் இதில், இனணநது பகோள்கின்-
்றனர்.

ெோடெோனலகளிலுள்ை பிரச்சினன-
கள் இனஙகோணப்ெடடு அ்தறகோன 
அபிவிருததிப் பிபரரனணகனை 
முன்னேப்ெப்த, இந்த மதிப்பீட-
டின் பநோககமோகும்.

மதிப்பீடடின் பிறெோடு ெோடெோ-
னலகளுககோன அனடவுப்புள்ளிக-
ளும் (உயர்புள்ளிகளும்) ேழஙகப்ெ-
டவுள்ைனம  குறிப்பிடத்தகக்தோகும்.       

இரசாய்ன உர மானியத்லத அவசரமா� 
�லடமுலறப்ேடுத்த மக�ள் ப�ாரிகல�
அடடோனைச்பெனன மததிய நிருெர்

இரெோயன உரமோனியத திட -
டதன்த அேெரமோக நனடமுன்றப் -
ெடுததி, விேெோயிகனை ஊககு -
விகக பேண்டுபமன அம்ெோன்ற 
மோேடட விேெோயிகள் பகோரிகனக 
விடுககின்்றனர்.

பிர்தமர் மஹிந்த ரோ�ெக்ஷ 
நோடடு மககளுககு அண்னமயில் 
ஆறறிய உனரயில்,பெ்தனப் ெெனை 
பேனலததிடடதன்த பகோண்டு 

பெல்ல இது ெரியோன ்தருணமல்ல 
என்ெ்தோல், மீண்டும் உர மோனி -
யதன்த ேழஙக தீர்மோனிததுள்ை -
்தோகத ப்தரிவித்தோர். இது, புதிய 
நம்பிகனக மறறும் உதபேகதன்த 
ஏறெடுததி  உள்ை்தோக விேெோயிகள் 
ப்தரிவிககின்்றனர்.

ெோரிய ெேோல்கள் மறறும் பெரும் 
கஷடஙகனை எதிர்பகோண்டு பநற-
பெயனகயில் ஈடுெடுனகயில் பிர்த -
மரின் இந்த அறிவிப்பு விேெோயிக-
ளுககு நம்பிகனக ஊடடியுள்ைது.

இரெோயன உரம், கனை மறறும் 
கிருமி நோசினி இல்லோ்த நினலயில், 
பநறபெயனகககோக பெருநப்தோனக 
ெணதன்த பெலவு பெயய பேண்டிய 
நினலயில் விேெோயிகள் இருந்தனர்.

யூரியோ உரததிறகு அனுமதி ேழங -
கப்ெடட பெோதிலும்,  கறுப்புச் ெந-
ன்தயில் அ்தன்வினல,ரூெோ 45,000 
ேனர  விறகப்ெடடது.

இப்தபெோன்று, கனைநோசினி 
மறறும் கிருமி நோசினிகளின் வினல-
களும் பேகுேோக அதிகரிததுள்ைன.

அம்ெோன்ற மோேடடததில் ெரம்-
ெனர, ெரம்ெனரயோக விேெோயதன்த 
்தஙகைது ஜீேபனோெோயத ப்தோழிலோக 
பமறபகோண்டுேரும் விேெோயி -
கள், ்தறபெோன்தய நினலயில்,பநற 
பெயனகககு ெோரியைவு மு்தலீடு 
ப்தனேயோக உள்ை்தோல் ப்தோழினல 
னகவிடும் நினலககும் ்தள்ைப்ெட-
டுள்ைனர்.

எனபே, இரெோயன உரமோனியத 
திடடதன்த அமுல்ெடுததுமோறு விே -
ெோயிகள் பகோரிகனக விடுததுள்ைனர்.

பமாட்டார்லசககிள் உதிரிப்ோ� �லடலய உலடத்து 
திருட்டு, ல�தாப்னாருககு விளக�மறியல்
ஒலுவில் விபெட நிருெர்

மரு்தமுனன பிரப்தெததில் 
பமோடடோர் னெககிள் உதிரிப்ெோகங-
கள் விறெனன பெயயும் கனடனய 
உனடதது, அஙகிருந்த உதிரிப்ெோகங-
கனை திருடிய மூேனர இம்மோ்தம் 
(27) விைககமறியலில் னேககப்ெட-
டுள்ைனர்.கல்முனன நீதிேோன் நீதி-
மன்்றம் இந்த உத்தரனே பி்றப்பித-
துள்ைது.

இந்த விறெனன நினலயம் கடந்த 
பு்தன்கிழனம (13) அதிகோனல  
உனடககப்ெடடு பெோருடகள் திருடப்-
ெடடுள்ைன.

இது ப்தோடர்பில், பெரியநீலோ-
ேனண பெோலிஸ் நினலயததில் 
முன்றப்ெோடு பெயயப்ெடடிருந்தது.

பமோடடோர் னெககிள் உதிரிெோகங-
கள் விறெனன பெயயும் கனடயில் 
13 ேருட  கோலமோக பேனல பெயது 

ேந்தேர், ்தனது ெக நண்ெர்களு-
டன்  இனணநப்த, இந்தககனடனய 
உனடததுள்ைோர். கைேோடப்ெடட 

உதிரிப்ெோகஙகனை  உர மூனடகளில் 
கடடிகபகோண்டு பெல்ல ்தயோரோன 
நினலயில் ஒருேர் பெோது மககைோல் 

பிடிககப்ெடட்தோக ப்தரிவிககப்ெ-
டுகின்்றது. பெோது மககைோல் பிடிக-
கப்ெடட ெநப்தக நெரின் ேோககு 
மூலததின் அடிப்ெனடயில், பெரிய-
நீலோேனண மயோனததுககு அருகில் 
மன்றநது இருந்த பேனை ஏனனபயோர் 
னகது பெயயப்ெடடனர்.

இதில், பமலும் ஒரு ெநப்தக நெர் 
்தனலமன்றேோகியுள்ை்தோகவும், 
இேனர னகது பெயய பெோலிஸோர்  
நடேடிகனக எடுததுள்ைனர்.

திருடடுச் ெம்ெேததுககு ெயன்ெடுத-
திய  பமோடடோர் னெககிள்கள் இரண்-
டும்  னகப்ெற்றப்ெடடுள்ைது.

னக்தோன மூன்று ெநப்தக நெர்கனை-
யும் பு்தன்கிழனம (13) கல்முனன 
நீதிேோன்  நீதிமன்்றததில் ஆ�ர்ெடுத-
திய பெோது, இம்மோ்தம் 27ம் திகதி 
ேனர விைககமறியலில் னேககுமோறு 
உத்தரவிடப்ெடடுள்ைது.



இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்

பலாங்காடை நகரம், பலாங-
்காடை பிரதேச சடப, இம்புலதப 
பிரதேச சடப பிரதேசஙகளில 
எலிககாய்சசல பரவும் வீேம் அதி-
கரித்து வருவோக பிரதேச சுகாோர 
டவத்திய காரியாலய அதிகாரிகள் 
எ்சசரிகடக விடுத்துள்்ளனர். அத்-
துைன் இநதநாதய பரவும் ஆபத்-
துககள் குறித்து துண்டுப் பிரசுரங-
கள் மற்றும் ேகவல குறிப்புககள் 
மூலமும் சுகாோர ேரப்பு  அறிவு-
றுத்ேலகட்ள வழஙகி வருகின்-
றன.

வயல்வளிகள், தோடைங-
கள் இரத்தினககல அகழ்வு 
கூலித் ்ோழிலாளிகள், சுத்தி -
கரிப்பு ஊழியர்கள், கழி வடற 
்ோழிலாளிகள் ஆகிதயார், 
சுகாோர ேரப்புககளின் அறிவுடர -
கட்ள பின்பற்றுமாறு சுகாோர 
டவத்திய காரியாலய அதிகாரி -
கள் ்ேரிவிககின்றனர்.

 பிரதேச அரச டவத்தியசாடல-
கள், ்பாது சுகாோர காரியால -
யஙகள், டவத்திய அதிகாரிகள் 

காரியாலயஙகள், குடும்ப 
சுகாோர உ த்திதயாகத்ேர் காரியா -
லயஙகள் ஆகியவற்றில எலிக-
காய்சசலுககான மருநதுகட்ளப் 
்பற்று ்காள்்ளலாம் எனவும், 
இதுேவிர ேனியார் மருநேகஙக-
ளில மிக குடறநே விடலயில  
மருநதுகட்ள ்பற்றுக ்காள்-
்ளலாம் எனவும் அறிவிககப்பட -
டுள்்ளது.
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அககுறடை குறூப் நிருபர்

விற்படன ்சயவது தவறு, கூடடு 
முேலீடு தவறு எனத் ்ேரிவித்ே, 
முன்னாள் அடம்சசர் எஸ்.பீ. திசாநா-
யககா, அபிவிருத்தி அடைநே பல சர் -
வதேச  நாடுகள் கூடடு முேலீடைால 
முன்தனறி உள்்ளோகவும் ்ேரிவித்-
ோர்.  

தபராேடன ்கடைம்தப, ராத�ா-
பவனராம விகாடரககு வி�யம் 
்சயது (16) வழிபாடடில ஈடுபடை -
பின் ஊைகஙகளுககு கருத்து ்ேரி-
வித்ேதபாதே அவர், இேடனத்்ேரி-
வித்ோர்.இதுபற்றி தமலும்

அவர் ்ேரிவித்ோவது.
வருைநதோறும் புத்ோண்டு தினத் -

தில, கண்டி மலவத்டே மற்றும்  
அஸ்கிரிய பீைஙகளுககும் இன்னும் 
்கடைம்தப ர�மகா விகாடரக-

கும்  வருடக ேருவது வழககம். 
அேனடிப்படையில  இம்முடறயும் 
இஙகு வநதேன். நாடடில எரி்பா-
ருள் ேடைப்பாடு மற்றும் அத்தியா-
வசியப் ்பாருடகளுககாக நீண்ை 
வரிடசயில மககள் காத்து நிற்கின்ற-
னர்.இவற்டற ேடுகக நைவடிகடக 
எடுகக தவண்டும். 

ஒரு நாட்ளககு வழககமாகத் 
தேடவப்படும் எரி்பாருளின் 
அ்ளடவ விை ேற்தபாது  எரி்பா -

ருள் இரண்டு மைஙகு தேடவப்படு-
கிறது.

முன்னர் ஒருநாட்ளன்கு 5 ் மற்றிக 
்ோன் எரி்பாருள் தேடவப்பட-
ைது. ஆனால  ேற்தபாது 10 ்மற்றிக 
்ோன் தினநதோறும் விநிதயாகித்-
ோலும் பற்றாககுடறயாக உள்்ளது. 
காரைம் சிலர், ்காள்கலன்களி-
லும் தசகரித்து டவப்பதே. தினமும் 
்கான்கலன்களில தமலதிகமாக 
எடுத்து்ச ்சலவடேககாை முடிகி -
றது.

கைன் ்பறுவது ்ோைர்பாக சர்வ -
தேச நிதி நிறுவனம் ஒரு சில தயாச-
டனகட்ள முன் டவத்துள்்ளது. 
அவற்டற ஏற்பதில பிர்சசிடனகள் 
உள்்ளன.

அரசின் வருமானத்டே அதிகரித் -
ேல, அதே தநரம் அரசின் ்சலவி -
னத்டே குடறககும் படியும் ஐ.எம்.

எப் கூறுகிறது. 
வரவு ்சலவுத்திடை இடை 

்வளிடய பூ்சசியத்தில டவககும் 
படியும் கூறுகிறது.  கறுப்பு்ச சந-
டேயின் நிதிப் பயன்பாடு, இயல-
பான நிதிப்பயன் பாடடுககிடைதய 
காைப்படும் இடை்வளிடய 
குடறககும் படியும் கூறியுள்்ளது. 
அோவது, உண்டியல முடற தபான்ற 
்காடுககல வாஙகள்கட்ள குடறத்-
ேல,  நஷைமடையும் அரச நிறுவ-
னஙகட்ள மீ்ளடமககும் படியும் கூறி-
யுள்்ளது.

எரி்பாருள்  இறககுமதிககும் 
புதிய நிறுவனஙகட்ள பயன்படுத்-
துமாறும் சர்வதேச நாைய நிதியம் 
கூறுகிறது. இதில தமற்்காள்்ள கூடி-
யதும் உள்்ளன. தமற்்காள்்ள முடி-
யாேடவயும் உள்்ளோகவும் அவர் 
்ேரிவித்ோர்.

சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் சில நிபநேனைகள்
ஏறக முடியாேளவு கடுனையாைோக உள்ளை
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நுவ்ரலியா  ஆதவலியா ஸ்ரீ முத்து-
மாரியம்மன் ஆலய வருைாநே சித்ரா 
்பௌர்ைமி திருவிழா,(14) திகதி 
வியாழககிழடம வருைப்பிறப்புை-
னும் சிறப்பு பூட�களுைனும் ஆரம்-
பமானது.  

இரண்ைாம் நாள் நிகழ்வாக கைநே 
(15) ்வள்ளிககிழடம  காடல ஏழு 
மணிககு பாலகுை பவனி நுவ்ர-
லியா தலடி்மகலம்ஸ் வீதி நீர்வீழ்்ச-
சியிலிருநது ஆரம்பமாகி, ஊர்வலம் 
உைபுசலலாவ வீதி, டவத்தியசாடல 
வீதி, நவம்்காை கிராமம் வழியாக 
ஆலயம் வநேடைநேது. அேடனத் 
்ோைர்நது  நதவாத்திர சகஸ்கர 
சே (1008) சஙகாபிதேகம் நடை-
்பற்று, பகல மதகஸ்வர பூட�டய 
்ோைர்நது பத்ேர்களுககு அன்ன-
ோனம் வழஙகப்படைது. சுவாமி 

உள்வீதி உற்சவம் அன்று மாடல 
நடை்பற்றது. சனிககிழடம (16) 
அதிகாடல 4 மணிககு திருவி்ளககு 
பூட�யுைன் சுவாமி உள் வீதி ஊர்வ-
லம் நடை்பற்று, ஆலய முற்றத்தில 
விநாயக ்பருமான், அன்டன ஸ்ரீ 
முத்துமாரியம்மன்  மற்றும் வள்ளி 
்ேயவாடன சதமே முருக ் பருமான் 
ஆகிய மும் மூர்த்திககும் பகேர்களின்  
அர்்சசடன, பூட�கள் நடை்பற்-
றன. இடேத் ்ோைர்நது  மாடல 5 
மணிககு  தீ மிதிப்புைன், நாடடு மக-
களுககும் நாடடிற்கும் ஆசி தவண்டி 
விதசை பூட�வழிபாடுகளும்  இைம்-
்பற்றன. நுவ்ரலியா மாவடை பாரா-
ளுமன்ற உறுப்பினரும் நுவ்ரலியா 
ஆதவலியா ஸ்ரீ முத்து மாரியம்மன் 
ஆலயத்தின் நிர்வாக சடப ேடலவரு-
மான தவலுசாமி இராோகிருஸ்ைன் 
ேடலடமயில திருவிழா நடை்பற்-
றது.

சித்ரா ப�ௌர்ணமி திருவிழரா

மஸ்்கலியா  தினகரன் விதேை 
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மஸ்்கலியா பலதநாககு கூட-
டுறவு சஙகத்தின் கீழ் இயஙகும் 
மஸ்்கலியா எரி்பாருள் நிரப்-
பும் நிடலயத்தின், கூடடுறவு சங-
கத்தின் நிர்வாக இயககுநர் சிலர் 
ோன்தோன்றித்ேனமாக நைநது 
்காள்வோக வாகன சாரதிகள் 
்ேரிவித்துள்்ளனர்.

அதிகாடல தவட்ளயில,இவர்-
கள் ேஙகளுககு தேடவதயாதனா-
ருக்கன எரி்பாருட்ள நிரப்பி 
மடறத்து டவப்போகதவ,இவர் -
கள் மீது புகார் ்ேரிவிககப்பட -
டுள்்ளது. 

இது குறித்து சம்பநேப்படை 

கூடடுறவு்ச சஙக ேடலவரிைம் 
தகடைதபாது அவர் அேற்கு 
மறுப்பு ்ேரிவித்ோர்.

தமலும் அவர் கூறுடக -
யில, அதிகாடல தவட்ளயில 
இவற்டற கவனிகக முடியாே 
நிடலயுள்்ளது. இது குறித்து எரி -
்பாருள் நிரப்பும் நிடலய முகா -
டமயா்ளரிைம் தகடடு விபரம் 
ேருவோகவும் அவர் கூறியுள்்ளார்.

இநே கூடடுறவு சஙகத்தின் 
நிர்வாக பகுதியில உள்்ள ஒரு 
சிலர், இவவாறு ்சயலபடுவ -
ோல முழு கூடடுறவு சஙகம் 
அவப் ்பயடர ்பறும் நிடல 
தோன்றியுள்டோக கவடல ்ேரி -
விககப்படுகிறது.

எரிபபாருள் நிரப்பும் நினலயத்தில் 
முனைதகடாை விநிதயாகம்
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இரத்தினபுரி நகரில, மினி நூே-
னசாடலடய அடமப்பேற்கு 
்சலவிடை 36 இலடசம் ரூபா 
நிதி வீண்விரயம் ்சயயப்பட -
டுள்்ளோக தேசிய கைககாயவுத் 
திடைகக்ள அறிகடகயில ்ேரி -
விககப்படடுள்்ளது.

இரத்தினபுரி நகரில 266 சதுர 
அடி நிலப்பரப்பில இநே நூேனசா-
டல டய அடமகக, இரத்தினககல 
அதிகார சடப நைவடிகடக எடுத்-
திருநேது.

இேற்கான நிதிகள் 2016 முேல 
2019 காலப்ப குதியில ஒதுககீடு 
்சயயப்படைது.

எனினும், இநே நூேனசாடல 
அவவிைத்தில அடமககப்படு-

வது டகவிைப்படடு, 2020 ஆம் 
ஆண்டில தவறு ஒரு இைத்தில 
அடமககப்படடுள்்ளது.

இேனால, முநதிய இைத்தில 
இேடன அடமகக ்சலவிடை 
நிதி வீண்விரயமாககப்படடுள்-
்ளோக இரத்தினககல ேஙக 
ஆபரை அதிகார சடபயின் வரு-
ைாநே அறிகடகயில ்ேரிவிககப் -
படடுள்்ளது.

முநதிய மினி நூேனசாடல மண் -
ைபத்தின் ்காள்வனவுககாக 21 
இலடசம் ரூபாவும் இேன் புனர -
டமப்பு பணிகளுககாக15 இலட -
சம் ரூபாவும் 2016 முேல 2019 
ஆண்டு கால பகுதியில ்சலவி -
ைப்படடுள்்ளோக கைககாயவு 
மற்றும் அறிகடககளில ்ேரிவிக -
கப்படடுள்்ளது.

இரத்திைககல் நூேைசானல புதிய 
இடத்துககு ைாறைப்படடோல் நிதி வீண்விரயம்
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இரத்தினபுரி மாவடைத்தின் 
சில வீதிதயாரஙகள் மற்றும் சுற் -
றுப்புற்ச சநடேகளில விற்கப்-
படும் மீன்கட்ள வாஙகுவதில 
்பாது மககள் மற்றும் நுகர்-
தவார் அவோனம் ்சலுத்துமாறு 
சுகாோர மற்றும் சமூக நல ஆர்வ-
லர்கள் தவண்டுதகாள் விடுககின் -
றனர். இவவிைஙகள் சிலவற்றில 

விற்கப்படும் மீன்கள் பழுேடைந-
தும் சிடேவடைநதும் காைப்ப -
டுதுைன், படழய மீன்கள் இவவி -
ைஙகளில விற்கப்படுவோகவும் 
்ேரிவிககப்படுகிறது. இடேய-
டுத்தே, இகதகாரிகடக விடுககப் -
படடுள்்ளது.

மீன்கட்ள பரீடசித்து உறு திப்ப -
டுத்திய பின் ்காள்வனவு ்சயய 
தவண்டு்மனவும் ்பாதுமகக -
ளுககு அறிவுறுத்ேப்படடுள்்ளது. 

பழுேனடநே மீன் ்வனககள் விறபனை
அ்வோைைாக இருகக அறிவுறுத்ேல்
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ேம்புள்்ள ்பாலிஸ் பிரிவிற்குட-
படை தவ்மடிலல - உஸ்்ாவ பிர-
தேசத்தில, நான்கு இட்ளஞர்கள் 
ஒன்றாகப் பயணித்துக ்காண்டி-
ருநே தமாடைார் டசககிள், தவகக 
கடடுப்பாடடை இழநது நாற்பது 
அடி பள்்ளத்தில வீழ்நேது.இதில,-
இருவர் ஸ்ேலத்தில உயிரிழநேது-
ைன்,ஏடனய இருவரும் காயம-
டைநது

ேம்புள்்ள டவத்திய சாடலயில 
அனுமதிககப் படைோக ேம்புள்்ள 
்பாலி்ார் ்ேரிவித்ேனர்.

கதல்வல ்பாலிஸ் பிரிவி-
லுள்்ள இலககம் 291, நமைகஹ-
வத்ே என்ற முகவரிடய்ச தசர்நே 
பிஸ்றுள் ஹாபி ஹம்ோன் (15 
வயது), மற்றும் அதே கிராமத்டே்ச 
தசர்நே இலககம் 63/3 முகவரியில 
வசிககும் ்ந்ள்ாத் அலி முஸ்பிக 
(15 வயது) ஆகிய இருவதர 
இவவாறு உயிரிழநேனர். இ்சசம்-
பவம் சனிககிழடம (16) இரவு 
8.30 மணிய்ளவில இைம்்பற்-
றது. இகதகார விபத்தில பலத்ே 
காயமடைநே முஹம்மத் (14 
வயது) மற்றும் முகம்மத் டப்ால 
இ�ாஸ் (17 வயது) ஆகிய இரு-
வரும் ேம்புள்்ள டவத்தியசாடல-
யில அனுமதிககப் படடு சிகி்சடச 

்பற்று வருகின்றனர். தமாடைார் 
டசககிட்ள ்சலுத்தி்ச ்சன்றோ-
கக கூறப்படும் ்ந்ள்ாத் அலி 
முஸ்பிக, அவருககுப் பின்னால 
அமர்நது பயணித்ே பிஸ்ருள் 
ஹாபி ஹம்ோன் ஆகிதயாதர ஸ்-
ேலத்தில உயிரிழநேனர். இவர்-
கள் நாலவரும் ேடலக கவசம் 
அணியாது ்சன்றுள்்ளனர்.மரை 
விசாரடைகள் மற்றும் பிதரே 
பரிதசாேடனகளின் ்பாருடடு, 
சைலஙகள் ேம்புள்்ள டவத்திய-
சாடல பிதரே அடறயில டவககப் 
படடுள்்ளன. சம்பவம் ்ோைர்-
பான தமலதிக விசாரடனகட்ள 
ேம்புள்்ள ்பாலி்ார் ்ோைர்நது 
தமற்்காண்டு வருகின்றனர். 

நால்்வர பயணித்ே தைாடடார னசககிள்             
விபத்து, இரு்வர பலி, ஏனைதயார படுகாயம்

காவத்டே தினகரன் விதேை நிருபர்

ேமிழ், சிஙக்ள புத்ோண்டை முன்-
னிடடு (17) எண்்ைய டவககும் 
நிகழ்வு, ்பலமதுட்ள ர� மகா விகா-
டரயில இைம்்பற்றது. சப்ரகமுவ 
மாகாை ஆளுநர் டிககிரி ்காப்தபக-
டுவவின் ஆதலாசடனககடமய இந -
நிகழ்வு இைம்்பற்றது.

விகாடரயில, இைம்்பற்ற 
எண்்ைய டவககும் இநநிகழ்-
வுககு சிவ்னாளிபாேமடல ஸ்ேல 
ேடலவரும்  ்பலமதுட்ள ர� மகா 
விகாடரயின் விகாராதிபதியுமான 
வைககத்துககுரிய ்பஙகமுதவ ேம்-
மதின்ன நாஹிமி ேடலடம ோஙகி-
னார்.

இேன்தபாது, சப்ரகமுவ மாகாை 
பிரோன ்சயலா்ளர் சுனில �யலத், 
இரத்தினபுரி மாவடை ்சயலா-
்ளர் மாலணி ்லாககுதபாத்ோகம, 

மாகாை ஆளுநரின் இடைப்பு 
்சயலா்ளர் மஞ்சு்ளா இதிகா்வல 

உடபை அரச அதிகாரிகளும் கலநது 
்காண்ைனர்.       

ரஜைகா விகானரயில் எண்பணய் ன்வககும் நிகழ்வுபலாங்காடையில் 
எலிக் காய்ச்சல் பரவும் 
ஆபத்துக்கள் 
அதிகரிப்பு

கினிகத்தேடன தினகரன் நிருபர்

காலி முகத்திைலில இைம்்பற்று 
வரும் ஆர்பாடைத்திற்கு ஆேரவு 
்ேரிவித்தும், மடலயக மககளின் உரி-
டமகட்ள ்வன்்றடுப்பேற்காகவும் 
ஹற்றன் மலலியப்பு சநதியில தநற்று 
(17) ஆர்ப்பாடைம்  முன்்னடுககப்-
படைது. 

மடலயகத்டே தசர்நே சமூக ்சயற்-
பாடைா்ளர்கள், இநே ஆர்ப்பாடைத்-
தில கலநது ்காண்ைனர்.  எழுதவாம் 
மடலயாய, எழுதவாம் இடைதவாம் 

ஒன்றாய இடைதவாம், தவண்ைாம் 
தவண்ைாம் தபான்ற தகாசஙகட்ள 
எழுப்பியவாறு இவர்கள் எதிர்ப்பு 
நைவடிகடககளில ஈடுபடடிருநேனர். 
அத்துைன் மககட்ள ஏமாற்றி ்சாகுசு 
வாழ்கடக வாழ இனியும் விைமாட-
தைாம் என்றவாறான போடேகட்ளயும் 
சிலர் ஏநதியிருநேடே  அவோனிகக 
முடிநேது.

தமலும், இது ்ோைர்பாக ஏற்பாட-
ைா்ளர்கள் கருத்து ்ேரிவித்ே தபாது,  
நாடடிலுள்்ள சகல சமூகத்ேவரும்  
்ோைர்்சசியாக எடைாவது நா்ளாக 

இன, மே தபேமின்றி தபாராடைங-
கட்ள முன்்னடுத்து வருகின்றனர். 
ஹற்றன் பிரதேசத்தில மூவின மகக-
ளும் இடைநது காலிமுகத்திைலில 
தபாராடும் இட்ளஞர்களுககாக ஒன்-
றுதசர்நதுள்த்ளாம்.

அநேவடகயில, இப்பிரதேசத்தி-
லுள்்ள அடனத்து மககளும் இேற்கு 
ஒத்துடழப்பு ேநதுள்்ளனர்.

எனதவ மடலயகத்திலுள்்ள 
இட்ளஞர், யுவதிகள் கடசி தபே-
மின்றி ஆேரவு ேர தவண்டும் எனத் 
்ேரிவித்ேனர்.

கராலிடமுகததிடலுக்கு ஆத்வராக
மல்லியப்பு சந்தியிலும் ஆரப்�ராடடம்

சித்திம்ரப புத்்தாணமடை வ்ரவவற்கும் மு்கைதா்கவும் த்தாழிலதாளர்கமள உற்்தா்க படுத்தும் வ�தாகவ்கதாடும் ்கலஹதா �வயு்க �ற்பணி ைன்றத்தின ஏற்பதாட்டில் வ்யிமல த்கதாழுந்து பறிககும் வபதாட்டி இடைம் தபற்்றது. �வயு்க �ற்பணி ைன்றத்தின ்மலவர பீ. விைலன ்மலமையில் 
(16.04.2022) ்னிககிழமை ்கலஹதா த்ல்வ்தாட்டை குரூப (பிரிவில்) இடைம் தபற்்ற வைற்படி வபதாட்டியின வபதாது  தபண்கள்  பிரிவில் மு்லதாம், இ்ரணடைதாம், மூன்றதாம் இடைங்கமளப  தபற்்ற திருைதி வலதாவ்கஸ்ரரி, சிறியதாணி, இந்தி்ரதா்கதாந்தி ஆகிவயதாருககு அதிதி்கள் பரிசு்கள்  
வழஙகுவ்மையும்  இஙகு ்கதாணலதாம்.



பிலிப்பைன்ஸில் கடந்த வாரம் ்தாக்கிய மெகி 
புய்ை அடுத்து ஏறபைடட நிைச்சரிவு ெறறும் மவள்ளத்-
தினால் உயிரிழந்தவரகள எண்ணிக்்க கு்ைந்தது 167 
ஆக அதிகரித்துள்ளது.   இதில் மெலும் 110 மபைர காணா-
ெல்மபைாயிருபபைம்தாடு 1.9 மில்லியன் மபைர பைாதிக்கப-
பைடடிருபபை்தாக அந்ாடடு ம்தசிய அனரத்்த நிறுவனம் 
ம்தரிவித்துள்ளது.   ெத்திய ்ைடமட ொகாணத்தின் 
்பை்பை ்க்ரச சூழவிருக்கும் கிராெஙகளில் நிைச்ச-
ரிவு ெறறும் ஆறுகள மபைருக்மகடுத்்த்தால் மொ்சொன 
பைாதிபபு ஏறபைடடுள்ளது.    பிைார என்ை கிராெத்தின் 80 
வீ்தத்திறகும் அதிகொன வீடுகள கடல் நீரில் அடித்துச 
ம்சல்ைபபைடடுள்ளன.   

ெணிக்கு 65 கிமைாமீறைர மவகத்தில் வீசிய புயல் 
காரணொக பைைர ்தெது வீடுக்்ள வீடடு ்தறகாலிக 
முகாம்கள ெறறும் உயரந்த இடஙக்்ள ம்ாக்கி மவளி -
மயறினர.

டவிடடர ்சமூக்த்ளத்்்த 43 பில்-
லியன் மடாைர மகாடுத்து வாஙகு-
வ்தறகு உைகின் மபைரும் ம்சல்வந-
்தரான எமைான் ெஸ்க் திடடமிடடு 
வரும் நி்ையில், டவிடடர நிரவாக 
்ச்பை அ்தறகு எதிராக ம்சயறபைட 
வாய்பபு ஏறபைடடுள்ளது.   

ெஸ்கின் திடடத்்்த ்சொளிக்க 
“மபைாய்்சன் பில்” என்று அ்ழக்கப -
பைடும் “வ்ரயறுக்கபபைடட காை 
பைஙகு்தாரர உரி்ெகள திடடம்” 
என்ை மு்ை ்கயா்ளபபைடடுள-
்ளது.   

இ்தன்மூைம் நிறுவனத்தில் எவ-
மரனும் 15 வீ்தத்திறகு மெல் பைஙகு-
கள மபைறுவது ்தடுக்கபபைடுகிைது. 
இது ஏ்னமயார ்தளளுபைடியில் 
மெைதிக பைஙகுக்்ள வாஙகுவ-
்தறகு அனுெதிக்கிைது.  

ெஸ்க் டவிடட்ர ்கபபைறறுவ-
்தறகு மகாரபபைடா்த, பி்ணபபைறை 

திடடத்்்த முன்்வத்திருபபை்தால் 
இந்த ்டவடிக்்க எடுக்கபபைடுவ -
்தாக டவிடடர நிரவாக ்ச்பை குறிப-
பிடடுள்ளது.   

எமைான் ெஸ்க், டவிடடரில் 
்தறமபைாது 9.2 வீ்த பைஙகுக்்ள வாங-
கியுள்ளார. ெஸ்க் அதிகபபைடியான 
மடஸ்ைா பைஙகுக்்ள விறபை்ன 
ம்சய்து டவிடடர நிறுவனத்்்த 
வாஙகும் அ்ளவுக்கு அவர துணிந-
துள்ளார.  

ெஸ்க் பைஙகு மு்தலீடு 
அறிவித்்த உடமன டவிட-
டர நிறுவனத்தின் முக்கி-
யொன மு்தலீடடா்ளராக 
இருந்த மவன்காரட கூடு்த-
ைாக மு்தலீட்ட மபைறறு 
நிரவாகக் குழுவில் 
ெஸ்க்்க காடடிலும் கூடு-
்தைான ஆதிக்கத்்்தப 
மபைறைது. இம்தமபைான்று 

ஐக்கிய அரபு இராசசியத்தின் கிஙடம் 
நிறுவனமும் கூடு்தைான டவிடடர 
பைஙகுக்்ளப மபைறறுள்ளது.   

டவிடடர ்தனது ்சமூக்த்ளத்தில் 
மபைசசு சு்தநதிரத்்்த கடடுபபைடுத்து-
கிைது என்று ்தான் ்ம்புவ்தாக ெஸ்க் 
குறிபபிடடுள்ளார. டவிடடரில் 
அமெரிக்க அரசியை்ெபபு உரி்ெ 
ஒன்ைான மபைசசு சு்தநதிரத்்்த விரிவு-
பைடுத்துவம்த ்தனது பிர்தான ம்ாக்கம் 
என்று அவர குறிபபிடடுள்ளார.     
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உக்்ரனின் ெரியு-
மபைால் ்கரின் பிர்தான 
பைகுதி்ய ்கபபைறறி 
இருபபை்தாகவும் அஙகு 
சிறு பைகுதியின் உருக்குத் 
ம்தாழிற்சா்ை ஒன்றில் 
உக்்ரன் பை்ட சிக்கி 
இருபபை்தாகவும் ரஷயா 
ம்தரிவித்துள்ளது.   

கடந்த பைை வாரஙக்ளாக 
முறறு்கயில் இருக்கும் 
ம்தறகு து்ைமுக ்கரான 
ெரியுமபைாலில் உக்கிர மொ்தல்கள 
ெறறும் ெனி்தாபிொன ம்ருக்கடி ஏற-
பைடடுள்ளது. இநநி்ையில் ரஷயா 
்தறமபைாது மவளியிடடிருக்கும் அறி-
விப்பை சு்தநதிரொக உறுதி ம்சய்ய 
முடியவில்்ை என்று ்சரவம்த்ச ஊட-
கஙகள ம்தரிவித்துள்ளன.   

எனினும் இந்த ்கர ரஷயாவிடம் 
வீழந்தால் கடந்த மபைபரவரி 24 ஆம் 
திகதி உக்்ரன் மீது பை்டமயடுத்்த 

ரஷயா அஙகு ்கபபைறறும் மு்தல் 
்கராக இது இருக்கும்.   

“ெரியுமபைாலின் ஒடடுமொத்்த ்கர-
புை பைகுதியும் முழு்ெயாக விடுவிக்-
கபபைடடுள்ளது. எஞ்சிய உக்்ரனிய 
குழு ்தறமபைாது அம்சாவஸ்மடால் 
உமைாக ஆ்ை இருக்கும் பைகுதியில் 
முடக்கபபைடடுள்ளது” என்று ரஷய 
பைாதுகாபபு அ்ெசசின் மபைச்சா்ளர 
இமகார கனம்சன்மகாவ ம்தரிவித்துள-

்ளார.   
“்தெது ஆயு்தஙக்்ள கீமழ ்வத்து 

்சரண்டவது ொத்திரமெ அவரகள 
உயி்ர காபபை்தறகு ஒமர வழியாக 
உள்ளது” என்றும் அவர குறிபபிட-
டுள்ளார. இதில் 1,464 உக்்ரனிய 
பை்டயினர ஏறகனமவ ்சரண்டநதி-
ருபபை்தாக அவர கூறினார.  

ெரியுமபைாலின் வீழசசி இந்தப 
மபைாரில் ரஷயாவின் மிகபமபை-
ரிய மவறறியாக இருக்கும். இது 
மடான்பைாஸ் பிராநதியத்தின் பிர்தான 
து்ைமுகொக உள்ளது. இந்தப பிராந-
தியத்திமைமய ரஷய ஆ்தரவு பிரிவி-
்னவாதிகளின் இரு ொகாணஙகள 
அ்ெநதுள்ளன.   

ெரியுமபைால் ்க்ரத் ்தறகாக்கும் 
க்டசிப பை்டயின்ர நீக்கினால், 
இரு்ாடடு அ்ெதிப மபைசசுவாரத்-
்்தகள துண்டிக்கபபைடும் என்று உக்-
்ரனிய ஜனாதிபைதி மவாமைாடிமிர 
ம்சமைன்ஸ்கி கூறினார.    

உக்ரைனின் மரியுப�ோலில் 
ரைஷ்ய �்ை முன்பனேற்றம்

'ட்விட்்டர்' மஸ்க்கி்டம் செல்வதை  
ைடுக்்க நிர்்வவா்க ெதை பைவாரவாட்்டம்

ஆப்கவானில மனிை உரிதமயில ெரிவு
ம்தன்னாபிரிக்காவில் 

ஏறபைடட பையஙகர மவள-
்ளத்்்த அடுத்து மீடபுப 
பைணிகள தீவிரபபைடுத்-
்தபபைடடுள்ளன. கடந்த 
வாரம் மபைய்்த அ்ட -
ெ்ழயால் மபைருகிய 
மவள்ளத்தில் சுொர 400 மபைர உயிரி-
ழந்தனர. கடந்த ்சனியன்று மீண்டும் 
ெ்ழ மகாடடியது.  

ெண்ணில் ்தண்ணீர மி்தமிஞ்சித் 
ம்தஙகிநிறபை்தால் கூடு்தல் மவள்ளம் 
ஏறபைடைாம் என்று ம்தன்னாபிரிக்கா-
வின் வானி்ை ஆய்வகம் கூறியது.  

கடும் ெ்ழயால் வீதிகள ம்ச்தெ -

்டந்ததுடன் மின்்சா -
ரமும் துண்டிக்கபபைட-
டது. சுொர 40,000 மபைர 
வீடுக்்ள இழந்தனர.   

்ாடடின் மிகபமபைரிய 
்கரஙகளில் ஒன்ைான 
அம்ைாஸியில் மவள்ளத்-

்தால் பைாதிக்கபபைடமடார ஒரு ்சமூக 
ெண்டபைத்தில் ்தஞ்்சம் புகுந்தனர.  

அண்்ெ ்ாடகளில் வானி்ை -
்யக் கணிபபைது சிரெொக இருபபை-
்தால் ்கரஙக்்ளத் ்தயாரபபைடுத்துவ-
தில் கூடு்தல் கவனம் ம்சலுத்்தபபைட 
மவண்டும் என்று ெக்கள மகாரிக்்க 
விடுத்்தனர.    

தென்னேோபிரிக்ோவில்  
தெள்ள மீட்பு தீவிரைம்

பைாகிஸ்்தானில் இம்ரான் 
கான் அரசு பை்தவி கவிழக்-
கபபைடட நி்ையில் அவரது 
கடசி்யக் ம்சரந்த ம்சயித் 
்சரூர அஹெது அகா பைலு-
கிஸ்்தான் அளு்ர பை்தவியில் 
இருநது விைகியுள்ளார.   

அவர ்தனது இராஜி-
னாொ கடி்தத்்்த ஜனாதி -
பைதி ஆரிப அல்வியிடம் ்கயளித்-
துள்ளார.   

“்ாடடினதும் ம்த்சத்தினதும் அபி-
விருத்திக்கான எனது பைஙகளிப்பை 
ம்தாடரநது ம்சய்மவன்” என்று அவர 

மவளியிடட அறிவிபபில் 
கூறியுள்ளார.   

ஓய்வுமபைறை நீதிபைதி பைான் 
யாசீன்்சாய் பை்தவி விை-
கிய்்த அடுத்ம்த கடந்த 
ஜூ்ை 7 ஆம் திகதி அகெது 
பைலுகிஸ்்தான் ஆளு்ராக நிய -
மிக்கபபைடடார.   

்ம்பிக்்கயில்ைா தீரொ -
னத்தின் மூைம் இம்ரான் கான் பைாக். 
பிர்தெர பை்தவியில் இருநது நீக்கப-
பைடட நி்ையில், அந்ாடடின் புதிய 
பிர்தெராக ம்சஹபைாஸ் ஷரீப ம்தரவா-
கியுள்ளார.     

�லுகிஸெோன் ஆளுநர்  
அஹமது இரைோஜினேோமோ

அல் அக்்ா பைளளிவா்சல் வ்ளாகத் -
தில் ம்றறு அதிகா்ை ம்தாழு்கக்-
காக முஸ்லிம் வழிபைாடடா்ளரகள 
ஒன்றுகூடி இருந்த ம்ரம் இஸ்மர-
லிய மபைாலி்ார நு்ழந்த்தால் பை்தற-
ைம் நிைவியது. இரண்டு ் ாடகளுக்கு 
முன் இந்த வ்ளாகத்தில் நூறறுக்க -
ணக்காமனார ்கது ம்சய்யபபைடட 
்சம்பைவத்்்தத் ம்தாடரந்த இது இடம்-
மபைறறுள்ளது.   

புனி்த ்தைத்திறகு யூ்தரகள வருவ -
்தறகான வ்சதி்ய ஏறபைடுத்துவ்தற-
காகமவ வ்ளாகத்திறகுள மபைாலி்ார 
நு்ழந்த்தாக இஸ்மரல் நிரவாகம் 
குறிபபிடடுள்ளது. இ்த்னமயாடடி 
பைைஸ்தீனரகள கறக்்ள ம்சகரித்து 
்வத்திருந்தம்தாடு ்தடுபபுக்்ளயும் 
அ்ெத்்தனர.   

எனினும் பைளளிவா்சலுக்கு 
மவளியில் உள்ள பைகுதியில் இருநது 
பைைஸ்தீனரக்்ள மபைாலி்ார மவளி -
மயறறினர. சிைர பைளளிவா்சலுக்குள 
சிக்கிக்மகாண்டனர.   

இ்தன்மபைாது இரு பைைஸ்தீனரகள 
்கது ம்சய்யபபைடடம்தாடு மெலும் 

இருவர காயெ்டந்த்தாக அஙகி-
ருநது வரும் ம்சய்திகள ம்தரிவிக்கின்-
ைனர.   

அல் அக்்ா பைளளிவா்சலுக்குள 
ஆடு ஒன்்ை பைலியிடுபைவருக்கு 
பைணபபைரிசு வழஙகுவ்தாக தீவிர 
வைது்சாரி குழு ஒன்று அறிவித்்த்்த 
அடுத்ம்த அஙகு பை்தறைம் அதிகரித்-
்தது. பைளளிவா்சலுக்குள இந்த யூ்த 
வழிபைாடு ்தடுக்கபபைடடிருபபைம்தாடு 
இது மெலும் ஆத்திரமூடட்ை ஏற-
பைடுத்துவ்தாக உள்ளது.   

இவவாைான நிகழவு ஒன்று 

இடம்மபைைா்தமபைாதும் 
்சமூக ஊடகத்தில் இந்த 
ம்சய்தி மவகொக பைரவி-
ய்தால் பை்தறைம் அதிக-
ரித்்தது.   

இநநி்ையில் இஸ் -
மரலிய பை்டயினர அல் 
அக்்ா பைளளிவா்சல் 
வ்ளாகத்திறகுள கடந்த 
மவளளிக்கிழ்ெ ்டத்-
திய சுறறிவ்்ளபபில் 
300க்கும் அதிகொன 
பைைஸ்தீனரகள ்கது 

ம்சய்யபபைடடனர.   
அல் அக்்ா பைளளிவா்ச்ை ்கப-

பைறறி அ்த்ன பிரிபபை்தறகு இஸ்மரல் 
திடடமிடுவ்தாக பைஸ்தீனரகள நீண்ட 
காைொக அஞ்சி வருகின்ைனர. 
இந்த வ்ளாகத்தின் ்தறமபைா்்தய 
ஏறபைாட்ட ெதிபபை்தாக இஸ்மரல் 
கூறியமபைாதும், இஙகு இஸ்மரலிய 
மபைாலி்ாரின் பைாதுகாபபுடன் ம்தசி-
யவாதிகள ெறறும் ெ்தம் ்சாரந்த யூ்தக் 
குழுக்களின் வரு்க அண்்ெய 
ஆண்டுகளில் அதிகரித்துள்ளது.     

அல் அக்ோ ெ்ளோ்த்தில் இஸபரைலி்ய  
த�ோலி்ோர் நு்ைவு: �ெற்றம் உச்சம்

லிபியா அருமக அகதிகள பைடகு கவிழநது விபைத்துக் -
குள்ளானதில் 35 மபைர உயிரிழந்த்தாக ஐ.்ா. அகதிகள ்ை 
அ்ெபபு ம்தரிவித்துள்ளது.  

லிபியாவின் கடமைார ்கரான ்சபர்தா அருமக கடலில் 
ம்சன்றுமகாண்டிருந்த அகதிகள பைடகு கடந்த மவளளிக்-
கிழ்ெ கவிழநது விபைத்துக்குள்ளானது. இதில் 35 மபைர 
கடலில் மூழகி உயிரிழந்தனர. அவரகளில் 6 மபைரது உடல்-
கள ெடடும் மீடகபபைபைடடன.  

்சபர்தா ்கரிலிருநது்தான் ஐமராபபிய ்ாடுகளில் 
அ்டக்கைம் மபைறுவ்தறகாக அதிகொன அகதிகள ெத்தி -
ய்த்ரக் கடல் வழியாக ஆபைத்்தான பையணத்்்த மெற-
மகாளவ்தாக ்தகவல்கள ம்தரிவிக்கின்ைன.  

கடந்த வாரம் ெடடும் லிபியா வழியாக ஐமராபபிய 
்ாடுக்்ள ம்ாக்கிச ம்சன்ை 53 அகதிகள கடலில் மூழகி 
உயிரிழந்தனர. இந்த ொ்த ஆரம்பைத்தில், அ்ளவுக்கு அதிக -
ொன அகதிக்்ள ஏறறிச ம்சன்ை பைடகு விபைத்துக்குள்ளான-
தில் 90க்கும் மெறபைடடவரகள பைலியாகினர.    

லிபியவாவில அ்கதிப ை்டகு  
மூழ்கி 35 பைர் உயிரிழபபு

பிலிபதைன்ஸ் சமகி புயலில  
ைலியவாப�வார் 167 ஆ்க உசெம்

ஆபகானிஸ்்த்ன ்தலி -
பைான்கள ்கபபைறறியது 
அந்த ்ாடடில் ெனி்த உரி-
்ெகளின் மொ்சொன 
்சரி்வ ஏறபைடுத்தி இருபபை-
்தாக அமெரிக்க இராஜாங-
கச ம்சயைா்ளர அன்டனி 
பிளிஙகன் ம்தரிவித்துள-
்ளார.   

அமெரிக்க இராஜாஙக 
தி்ணக்க்ளத்தின் 2021 ஆம் 
ஆண்டுக்கான ெனி்த உரி்ெகள 
அறிக்்க மவளியிடபபைடட நி்ை -
யிமைமய அவர இ்த்னத் ம்தரிவித் -
்தார.   

“ஆபகானிஸ்்த்ன ்தலிபைான்கள 

்கபபைறறியது ெனி்தாபி-
ொன ம்ருக்கடி ஒன்்ை 
தூண்டியம்தாடு, மபைண்கள 
கறபை்தறகான கடடுப-
பைாடுகள அதிகரிக்கப-
பைடடு, அ்தன் வி்்ளவாக 
முன்னாள அரசின் பைாது-
காபபு பை்டகளுக்கு 
எதிரான பைழிவாஙகல்கள, 
மபைண்கள, ஆரபபைாடடக்கா-

ரரகள ெறறும் ஊடகவியைா்ளரக்்ள 
்தன்னிச்்சயாக ்தடுத்து ்வபபைது 
என ெனி்த உரி்ெகளில் மொ்சொன 
்சரிவு ஏறபைடடுள்ளது” என்று ஊடக-
வியைா்ளர ்சநதிபபு ஒன்றின் பிளிங-
கன் ம்தரிவித்்தார.

VALIKAMAM NORTH PRADESHIYA SABHA,
KANKESANTHURAI

INVITATION FOR BIDS (IFB-III)
Local Development Support Project - CREDIT NUMBER P 163305

1.  The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka has received credit from the World Bank towards the cost of 
Local Development Support Project and intends to apply part of the proceeds of this credit to payments under 
the contract.

2.  The Chairman, Local Authority Procurement Committee on behalf of Valikamam North Pradeshiya 
Sabha, Kankesanthurai, Northern Province invites sealed bids from eligible and qualifi ed bidders for the 
Construction works described in the table below.

3. Bidding will be conducted through National Competitive Bidding procedure.

4.  Interested eligible bidders may obtain further information from Chairman, Valikamam North Pradeshiya 
Sabha, Kankesanthurai (T.No.: 021-224 1130, FAX: 021-224 3688) and inspect the Bidding documents 
at the address given below on any working days from 09:00 hrs. to 15:00 hrs till 15th May 2022.

5.  Qualifi cation requirements are indicated in Section 4 of the Bidding document. Additional details are provided 
in the Section 5 of the bidding document.

6.  To be eligible for contract award the successful bidders shall not have been blacklisted by Ministry of Finance 
or World Bank or any other acceptable Institutions, and Domestic Contractors shall have been registered in 
the fi eld of Construction for grade mentioned in the table below with the Construction Industry Development 
Authority (CIDA).

7.  A complete set of Bidding Documents in English language may be purchased by interested bidders on the 
submission of a written application to the address below from 18th April 2022 until 15th May 2022 from 09:00 
hrs. to 15:00 hrs. on working days upon payment of a non-refundable fee of Rs. 1000.00. The method of 
payment will be by cash.

8.  Bids (Original & Copy) shall be delivered directly or sent by registered post to the Chairman, Local Authority 
Procurement Committee, Valikamam North Pradeshiya Sabha, Kankesanthurai on or before 10.30 hrs on 
17th May 2022. Bid number must be written on the left-hand corner of envelope. Late Bids will be rejected. 
Bids will be opened soon after closing in the presence of the Bidders’ representatives who choose to attend. Bids 
must be accompanied by a Bid Security as per the information given in the table.

9.  Pre-bid meeting will be held on 02nd May 2022 at 11:30 hrs in the Valikamam North Pradeshiya Sabha, 
Kankesanthurai. Interested bidders may attend the pre-bid meeting at their own expense.

Contract 
No.

Description 
of Work

Estimated 
Cost Rs. 
(Million)

Contract 
Period

Required 
Grade 

Specialty

Validity 
Period of 
Bid from 

the last date 
of Bid 

Submission

Required 
Bid Security

Validity 
Period

Security 
Amount

Validity 
Period

LDSP/NP/
JAF/

VNPS/
PT1/02

Construction 
of Toilet at 
Kankesanthurai 
Market

2.38 60 Days
C8 or 
above 

Buildings
63 Days 24,000/= 16.08.2022

LDSP/NP/
JAF/

VNPS/
PT1/03

Improvement 
of Stalls at 
Keerimalai 
Market

2.07 60 Days
C8 or 
above 

Buildings
63 Days 21,000/= 16.08.2022

LDSP/
NP/JAF/
VNPS/
PT- (II)

Reconstruction 
of
Thaiyiddipulam 
Road

6.66 60 Days
C7 or 
above 

Highway
77 Days 67,000/= 30.08.2022

Chairman,
Local Authority Procurement Committee, 
Valikamam North Pradeshiya Sabha, 
Northern Province.
Tel.: 021-2241130 18.04.2022
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புலம்பெயர்  எழுத்தாளர் பூங்்கதாம் எழுதிய நிறமில்லதா  ைனி்ர்்கள் நூல் 
்ெளியீட்டு விழதா  ்்கதாழுமபு ்மிழ்ச் சங்கததில் இடம்பெறற ்பெதாது அ்ன் 
மு்ல் பி்ரதிமய முன்்தாள்  அமைச்சர் பெதா்ரதாளுைன்ற உறுபபி்ர் ை்்தா 
்க்ேசனிடமிருந்து ஞதா்ம சஞ்சிம்கயின்  ஆசிரியர் டதாகடர் தி ஞதா்்ச்க்ரன் 
்பெறறுக ்்கதாணட்பெதாது எடுத் பெடம.  நூல்  ஆசிரிமய பூங்்கதாம்யும பெடத-
தில் ்கதாேபபெடுகிறதார். 

அகில இலஙம்க இந்து ைதாைன்றததின் ஆன்மி்க இ்ழ்" இந்து ஒளி" சிறபபுை-
லரின் ்ெளியீட்டு விழதா சிததிம்ர புது ெருடபபிறபபென்று அகில இலஙம்க இந்-
துைதாைன்ற ்மலமைய்கததின் ஆலய ்்கட்்பெதார் கூடததில் ைன்றத்மலெர் 
்ெ்யதா்க்ரதாஜதா ்மலமையில் நமட்பெறறது. நட்ரதாஜப ்பெருைதானுககு பூமஜ 
நமட்பெறுெம்யும, ்யதா்கர் சுெதாமி்களின் 150 ஆெது ஜ்் ஆணடிற்கதா் 
சிறபபி்ழதா்க ்ெளியிடபபெட்டுள்ள இவ் இ்மழப ்பெறறுக்்கதாணட ்மலெ-
ம்ரயும எம. ்ெ்யதா்க்ரதாஜதா, ்பெதாதுச்்சயலதாளர் ்ெ. ்கந்்சதாமி, ்பெதாருளதாளர் 
அபி்ரதாமி  ம்கலதாசபிள்மள, உபெ ்மலெர் சி. ்்பெதாலதா, ்கேக்கதாளர் ஆர். எஸ். 
சிெ்கதாந்்ன் ஆகி்யதாம்ரயும பெடததில் ்கதாேலதாம. பெடம: -் ்கதாழுமபு ெடககு நிருபெர்

அவசியமற்ற செய ல ணிக ளை 
க ளலத்துவிட  வவண்டும்

மககளின் ச�ொருைொதொர 
சுளமகள் நீஙகட்டும்

மலர்ந்துள்ள புத்-
தாண்டு, எதிர்்ாலத்்தப் 
புதிய உத்்வே்த்துடனும் 
நம்பிக்் மற்றும் உறுதி-
யுடனும்  வவேற்றிவ்ாள்ள  
வேழி்ாடட ்வேண்டும் 
என ஐககிய  ்தசிய ்ட-
சியின்  இரத்தினபுரி  
மாவேடட அ்மப்்ா்ளர் 
எஸ்.ஆனந்தகுமார்  வதரி-
வித்துள்ளார்.

அவேர் வவேளியிடடுள்ள தமிழ் புத்தாண்டு 
வோழ்த்துச் வெய்தியி்ல்ய இத்ன வதரிவித்-
துள்ளார்.

அவேரது வோழ்த்து வெய்தியில் ்மலும் கூறி-
யுள்ளதாவேது, 

நாடடின் மீதும் எமது ெமூ்த்தின் மீதும் 
ஆளும்  அரொங்த்தால் ஏற்்டுத்தப்்டடிருக-
கும் ்டு்மயான வ்ாரு்ளாதார சு்மககு  மத்-
தியி்ல்ய இந்த புத்தாண்்ட வேர்வேற்கும் 
நி்லககு தள்ளப்்டடுள்்ளாம். 

ெவோல்்்்ளத்  வவேற்றிவ்ாளவேதற்கும், 
மக்்்ள ்மயமா்க வ்ாண்ட வ்ாரு்ளாதா-
ரத்்த வேலுப்்டுத்துவேதற்கு புதிய ஆண்டு 
வோய்ப்்ளிககும் என்று நான் நம்புகி்ேன்.

முடஙகியுள்ள வ்ாரு்ளாதாரம், மக்ளின் 
இயல்பு வோழ்க்் என்்ன மீ்ள  இயல்பு 
நி்லககு திரும்்  ்வேண்டும். குறிப்்ா் 
்ாரிய வ்ாரு்ளாதார வநருக்டிககு தள்ளப்்ட-
டுள்ள  ம்லய் மக்ளின் வோழ்க்்த்தரம் 
புத்தாண்டின் பின் சுபிடெமா் ்வேண்டும். 

தன்னம்பிக்், அர்ப்்ணிப்பு மற்றும் 
ஒற்று்ம ஆகியவேற்றின் மூல்ம அவவோோன 
எழுச்சி்ய ்நாககிப் ்யணிக் முடியும். 
மலர்ந்துள்ள புத்தாண்்ட மாற்ேத்துடன்-
கூடிய புத்தாண்டா் மாற்ே மக்்்ள அணிதிர-
ளுமாறு  அ்ைப்பு விடுககின்்ேன்.

மலர்ந்துள்ள புத்தாண்டு, உங்ள அ்ன-
வேருககும் ஆ்ராககியமானதும் ்தரியமிக-
்துமான புத்தாண்டா் அ்மய ்வேண்டும்   
என்றும் அவேர் கூறியுள்ளார்.

நாடு எதிர் ்நாககும் 
்ாரிய  வ்ாரு்ளா-
தார  வநருக் டியில் 
ஒ்ர நாடு ஒ்ர 
வெய ல ணி, வதால்-
வ்ாருள வெய ல ணி 
்்ான்ே  அவே சி-
ய ம ற்ே  வெய ல ணி-
் ் ்ள ் ் லத்துவிட  
்வேண்டும் என  ஐககிய  
்ாஙகிர ஸ் ் டசி (உல மா ் டசி) த ் லவே ர் 
மு்ாே க அப்துல் ம ஜீத் அர ொங் த்திட ம் 
்்ாரிக்் விடுத்துள்ளார்.  

இது் ற்றி அவே ர் ்மலும் வதரிவித்த தா -
வே து, அச்வெய ல ணி்ய ்வேத்துகவ்ாண்டு 
அவே ரும் அத ன் உறுப்பின ர்்ளும் நாடு முழு-
வே தும் சுற்றுப்் ய ண ம் வெய்தத ன் மூல ம் அர ெ  
நிதி துஷ்பிர ் யா் ம் வெய்ய ப்் டட து ம ட -
டுமின்றி இன ங் ளுககி்டயில் ெ ந்்த் ங -
் ் ்ளயும் உருவோககிய து.  

நாடடின் குற்ே விய ல் ெ டட ம், சிவில் 
ெ டட ம் என  வ்ரும்்ாலான  ெ டட ங் ள 
அ்னவே ருககும் வ்ாதுவோ் ் வே உள்ள ன . 
திரும ண  ெ டட ம் ம டடு்ம ஒவவவோரு 
இன த்துககும் ஏற்ே  வே ் ்யில் உள்ள ன . இச்-
ெ டட த்தால் இன்வனாரு இன ம் ்ாதிக் ப்-
் டுவே தில்்ல.  இச்வெய ல ணி அநாவே சிய  
வெல வு் ் ்ள ஏற்் டுத்தியிருப்் தாலும் 
அச்வெய ல ணி்ய ் ் லப்் ் த நாடடுககு 
ந ல்ல து என்ே  ஆ்லாெ ் ன்ய எம து ் டசி 
முன் ்வேககிே து.  

அ்த ்்ால் வதால் வ்ாருள வெய ல ணி -
யும் பிர ் யாெ ன ம ற்ே து என்் துட ன் வீண் 
வெல வு் ் ்ள ஏற்் டுத்துவே துட ன் இன ங -
் ளுககி்டயில் ்மாத ் ல உண்டாககு-
வே துமா்வும் உள்ள தால் இதுவும் ் ் லக-
் ப்் டுவே ் த நாடடின் எதிர்்ால த்துககு 
சிே ந்த தாகும்.   

tpiykD NfhUtjw;fhd miog;G
fk;g`h tya mYtyfk; - 2022

fk;g`h tyaf; fy;tp mYtyfj;jpd; ngWiff; FOj; jiythpdhy; gpd;tUk; cUg;gbfis 
2022Mk; tUlk; KOtJk; toq;Fk; nghUl;L 2022-05-09Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu jFjp 
tha;e;j toq;Feh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

njhFjp kPsspf;fg;glhj 
njhif

kPsspf;fg;gLk; 
njhif

fzdp kw;Wk; fzdp Jizg;ghfq;fs; (Monitor, UPS, Key 
Board, Speaker) fzdp mr;Rg;nghwp> Laptop, Fax,   tpuy; 
Nuif gjpT ,ae;jpuk;> Eye contact, Multimedia projector with 
screen, Dot matrix printer)

&. 500.00 &. 4>000.00

Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuk;

Lg;Nsh ,ae;jpuk;

njhiyf;fhl;rpg; ngl;b / Smart Board

ghlrhiyf;fhd rfy tpisahl;L cgfuzq;fs;

ghlrhiyf;fhd rfy ,irf; fUtpfs; kw;Wk; thj;jpaf; 
fUtpfs;

ghlrhiy Clfg; gphptpw;fhd cgfuzq;fs;

nfhs;tdT nra;a cj;Njrpf;Fk; vz;zpf;ifahdJ 2022Mk; tUlj;jpd; vjph;fhy Njitapd; 
mbg;gilapy; khw;wkilayhk;

01  tpiyf; Nfhuy;fs; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; Kiwapd; fPo; ,lk;ngWk;. Nkw;gb 
tpiyf; NfhuYf;fhd gbtq;fis 2022-04-18Mk; jpfjp Kjy; 2022-05-09Mk; jpfjp tiuahd 
mYtyf ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu tpepNahfpf;fg;gLk;. tpiykD 
gpujpfisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F xt;nthU njhFjpf;Fkhd kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij 
fk;g`h tyaf; fy;tp mYtyfj;jpd; rpwhg;ghplk; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;L kw;Wk; 
epWtdf; fbjj; jiyg;gpy; vOj;J%y Ntz;LNfhs; xd;iwf; fzf;fpay; gphpTf;Fr; rkh;g;gpj;jy; 
Ntz;Lk;.

02.  tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; epiwtile;jjd; gpd; 2022-05-09Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F 
fk;g`h tyaf; fy;tp mYtyfj;jpy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. ,e;epfo;tpy; tpiykDjhuh; 
my;yJ mtuJ mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; fye;J nfhs;syhk;.

03.  Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis 2022-05-09Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Kd;dh; 
fk;g`h tyaf; fy;tp mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiykDg; ngl;bapy; cs;sply; 
Ntz;Lk; my;yJ ~~tyaf; fy;tpg; gzpg;ghsh;> tyaf; fy;tp gzpg;ghsh; mYtyfk;> fk;g`h|| 
vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.  jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; 
tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. rkh;g;gpf;fg;gLk; midj;J tpiykDf;fSk;; 2022-05-31Mk; jpfjp 
tiuapy; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. 

05.   033-2222077 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; Clhf eph;thfg; gphpitj;   njhlh;G nfhz;L 
Nkyjpf tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tpiykD Mtzq;fis ,ytrkhfg; 
ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

06.  ,e;j tpiyf;Nfhuiy ,uj;Jr; nra;jy; my;yJ NtW VjhtJ khw;wq;fisr; nra;tJ 

njhlh;ghd mjpfhuj;ij ngWiff; FOtpd; jiyth; jd;dfj;Nj nfhz;Ls;shh;.

jiyth;>
ngWiff; FO>
tyaf; fy;tp mYtyfk;>
fk;g`h.

2022 Vg;uy; 20Mk; jpfjp Vy tpw;gidapD}lhf &. 97>500 kpy;ypad; 
&ghTf;fhd  jpiwNrhp cz;bay;fs;  toq;fg;gLk;.

  jpiwNrhp cz;bay; toq;fy;fspd; tpguq;fs; gpd;tUkhW:

Kjph;Tf; fhyk; 91 ehl;fs; 182 ehl;fs; 364 ehl;fs; nkhj;jk;

Iv];Ivd;* LKA09122G222 LKA18222J215 LKA36423D210

Kd;itf;fg;gl;l 
njhif (&. kpy;.)

47,500 27,500 22,500 97,500

Vy tpw;gidj; jpfjp : 2022 Vg;uy; 20

jPh;g;gdTj; jpfjp  : 2022 Vg;uy; 22

toq;fg;gLk; jpfjp  : 2022 Vg;uy; 22

tpiyf;Fwpg;gPL rkh;g;gpf;fg;gLtjw;fhd 
,Wjpj; jpfjpAk; NeuKk; : 2022 Vg;uy; 20> Gjd;fpoik K.g. 11.00 

tpiyf;Fwpg;gPl;bd; Mff;Fiwe;j njhif :   Ie;J kpy;ypad; &gha;fs;   
(&.5>000>000/-) mjpypUe;;J
xU kpy;ypad; &gha;fspd;
(&.1>000>000/-) ngUf;fq;fspypUe;J.

murhq;fg; gpizaq;fspYs;s Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;J tpiyf;Fwpg;gPLfs; 
Nfhug;gLfpd;wd. ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; toq;fg;gl;l ,yj;jpudpay; 
tpiyf;Fwpg;gPl;L trjpa+lhf kl;LNk  tpiyf;Fwpg;gPLfs; mDg;gg;gl Ntz;Lk;.

re;ij epiyikfSf;fika ,yq;if kj;jpa tq;fp Vyq;fspy; KjpHTfSf;fpilapyhd 
njhiffis kPs; xJf;Fr; nra;tjd; %yk; xt;nthU KjpHTf;Fk; Kd;itf;fg;gl;l 
njhiffspYk; ghHf;f caHe;j my;yJ Fiwe;j njhifapid;> Kd;itf;fg;gLfpd;w 
nkhj;j njhifapid tpQ;rhJ Vw;Wf;nfhs;sf;$Lk;.

mf;Fapl;b nrf;Fhpl;B]; ypkpll; 2206297
,yq;if tq;fp 2541938
nfg;gpl;ly; viyad;]; ypkpll; 2317777
,yq;if nfhkh;\y; tq;fp gpvy;rp 2332319
g;ng];l; nfg;gpl;ly; l;nu]hP]; gpvy;rp 2639883
vd;v];gP gz;l; kNd[;kd;w; fk;gdp ypkpll; 2425010
kf;fs; tq;fp 2206783
rk;gj; tq;fp gpvy;rp 2305842
nryhd; tq;fp gpvy;rp 2456340
nty;j; w];w; nrf;Fhpl;B]; ypkpll; 2675096

fPo;f;fhZk; Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;Jk; ve;jnthU chpkk; ngw;w 
tHj;jf tq;fpfsplkpUe;Jk; jpiwNrhp cz;bay;fis 

nfhs;tdT nra;AkhW nghJkf;fs; miof;fg;gLfpd;wdh;.

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

vk;. ,rl;. vk;. Mrpk;

 nghJg;gLfld; fz;fhzpg;ghsH/gjpthsH

toq;Fk; mYtyfk;:

nghJg;gLfld; jpizf;fsk;> 

,yq;if kj;jpa tq;fp>
30> rdhjpgjp khtj;ij> 
nfhOk;G-1.
njhiyNgrp: +94112477011> njhiyefy;: +94112477687
ntg;jsk;: www.cbsl.gov.lk

jpiwNrhp cz;bay;fs; toq;fy;

 gd;dhl;Lg; gpizaq;fs; milahs ,yf;fk;

fzf;F mjpfhhp gjtp kw;Wk; epHthf mjpfhhp gjtpf;fhf 
NrHj;Jf; nfhs;sy;.

fhyp kuGhpik kd;wk;
Njrpa kuGhpik> muq;Nfw;wf;fiy kw;Wk; fpuhkpa fiyQH Nkk;ghl;L 

tplaq;fs; ,uh[hq;f mikr;R

epHthf mjpfhhp gjtp (xU gjtp)

fzf;F mjpfhhp gjtp (xU gjtp)

fhyp kuGhpik kd;wj;jpd; Nkw;gb gjtpf;fhf ,yq;ifg; gpui[fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs;> 

Nfhug;gLfpd;wd. ,jw;fhf tpz;zg;gq;fs;> mq;F Fwpg;gplg;gLk; jifikfSld; 

rk;ge;jg;gl;l rhd;wpjo; gj;jpuq;fspd; Gifg;glg; gpujpAld; ,izj;J> 2022 Nk 06k; 

jpfjp my;yJ mj;jpdj;jpw;F Kd;fpilf;FkhW jiytH> fhyp kuGhpik kd;wk;> ,y. 

12> nuk;nghl; tPjp> Nfhl;il> fhyp vd;w Kfthpf;F gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

Fwpj;j jpdj;jpw;F gpd;dH fpilf;Fk; tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpz;zg;gq;fs; 

cs;spLk; cbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpj;j gjtpapd; ngaiuf; 

Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

fzf;F mjpfhhp gjtpf;fhf ,Uf;f Ntz;ba Fiwe;jgl;r jifikfs; kw;Wk; flikapd; 

jd;ik 

Fiwe;jgl;r jifikfs;:-

(1) (m)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

gy;fiyf;fofnkhd;wpd; (tdpf khdp/ Kfhikj;Jtk;/fzf;fpay;) gl;lj;ijg; 

ngw;wpUj;jy; my;yJ ehd;F tUl Njrpa fzf;fhsH bg;Nshkhitg; 

ngw;wpUj;jy;.

kw;Wk;

 (M)  ,yq;if gl;la fzf;fhsH epWtdj;jpy; ,ilepiy rpj;jpaile;jpUj;jy; 

(ICASL) my;yJ gl;la Kfhikj;Jt fzf;fpay; epWtdj;jpy; ,ilepiy 

rpj;jpaile;jpUj;jy; (CIMA) my;yJ fzf;fpay; rhd;wpjo; toq;Fk; epWtdj;py; 

ACCA rpj;jpaile;jpUj;jy;.

(Nkw;gb ,ilepiy ghPl;irAld; rk;ge;jg;gl;l njhopy;rhH fzf;fpay; epWtdj;jpdhy; 

gpw;fhyj;jpy; Fwpj;j ghlnewp jpUj;jg;gLk; NghJ ,ilepiy jifikfSf;F nghUe;Jk; 

jifikAs;s egHfSf;F ,jw;fhf tpz;zg;gpf;fyhk;)

(2)  fzdp ngf;Nf[; %yk; fzf;F tplaq;fis Nkw;nfhs;sy; kw;Wk; mwpf;iffis 

jahhpf;Fk; Mw;wy;

  mur Jiwapy; fzf;fpay; Jiwapy; mDgtk; Nkyjpf jifikahf ftdj;jpy; 

nfhs;sg;gLk;.

flikapd; jd;ik:-

fhyp kuGhpikapd; rfy epjptplaq;fis epUtfpf;Fk; kw;Wk; fzf;F tplaq;fspy; 

Kfhikj;Jtk; tUlhe;j gl;n[l; kjpg;gPl;il jahhpj;jy;> tUkhd cw;gj;jp topfspd; 

KjyPl;L tplaq;fis Nkw;nfhs;sy;. epjptplaq;fs; gw;wpa epjp mwpf;iffis 

rkHg;gpj;jy; kw;Wk; mJ gw;wpa $l;lq;fspy; gq;Fgw;Wjy;. mikr;Rld; epjp nfhLf;fy; 

thq;fy; gw;wpa tplaq;fis epiwNtw;Wjy; kw;Wk; njhlHig Vw;gLj;Jjy;> tUlhe;j 

fzf;fpay; tplaq;fis epiwNtw;Wtjw;F Njitahd jfty;fis rkHg;gpj;jy;> epWtd 

jiyikapdhy; mt;tg;NghJ xg;gilf;fg;gLk; NtW Ntiyfis epiwNtw;Wjy;.

epHthf mjpfhhp gjtpf;fhf ,Uf;f Ntz;ba Fiwe;jgl;r jifik kw;Wk; flikapd; 

jd;ik

Fiwe;jgl;r jifik

mq;fPfhpf;fg;gl;l gy;fiyf;fofnkhd;wpypUe;J gl;lj;ijg; ngw;wpUj;jy; kw;Wk; gl;lj;ij 

ngw;Wf;nfhz;l gpd;G mur mq;fPfhpf;fg;gl;l epWtdj;jpy; kdpj ts Kfhikj;Jt 

Jiwapy; 03 tUl Fiwe;jgl;r mDgtj;ij ngw;wpUj;jy;.

flikapd; jd;ik

mYtyf tplaq;fspy; epHthfk;> kjpg;gPL nra;jy; kw;Wk; eph;tfpj;jy; epWtd 

epiyikapdhy; mt;tg;NghJ xg;gilf;fg;gLk; NtW Ntiyfis epiwNtw;Wjy;.

,U gjtpfSf;Fk; nghUe;Jk; nghJ epge;jidfs;

1.  ,g;gjtp epue;jukhdJ NjHe;njLf;fg;gLk; tpz;zg;gjhhp CopaH Nrkyhg epjpf;F 

kw;Wk; CopaH ek;gpf;if nghWg;G epjpf;F gq;fspg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;.

2.  epakdj; jpfjpapy; ,Ue;J 03 tUl ed;dlj;ij fhyj;jpw;F cl;gl;L gjtpf;F 

epakpf;fg;gLtH.

3.  tanjy;iy (tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj; jpfjpf;F) 22 tajpw;Ff; 

FiwahkYk; 45 tajpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

4.  rk;gs msT:- Kfhikj;Jt Nrit Rw;WepUgk; 2(2016) ,d; gpufhuk; khjhe;jk; 

42600- 10x755 - 18x1135 - 70580 kw;Wk; murpdhy; mDkjpf;fg;gl;l tho;f;ifr; 

nryTf; nfhLg;gdT (Nkw;gb rk;gs msTld; rk;ge;jg;gl;l Muk;g rk;gs fl;lj;jpy; 

epiyepWj;jg;gLtH)

5.  fzdp ghtid gw;wpa rpwe;j mwpT ,Uj;jy; Ntz;Lk;. Mq;fpy nkhop gw;wpa 

rpwe;j mwpT ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

6.  NrHj;Jf;nfhs;Sk; Kiw: fhyp kuGhpik kd;wj;jpd; Kfhikj;Jt rigapd; 

mDkjp kw;Wk; Njrpa chpik> muq;Nfw;wfiy kw;Wk; fpuhkpafiyQH Nkk;ghl;L 

tplaq;fs; ,uh[hq;f mikr;rpd; mDkjpapd; gpufhuk; epakpf;fg;gLk; NeHKfj; NjHT 

rigapdhy; elj;jg;gLk; fl;likf;fg;gl;l NeHKfj; NjHtpd; %yk; jifikahdtH 

NjHe;njLf;fg;gLtH.

7.  tpz;zg;gjhhpfs; gw;wp tprhhpg;gjw;fhf cwtpdH my;yhj ,U egHfspd; ngaH> 

Kfthp> njhiyNgrp ,yf;fj;ij tpz;zg;gj;jpy; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

8.  mikr;R/ jpizf;fsk;/ khfhz mur rig Nrit/ mur $l;Lj;jhgdk;/ epajpfs; 
rig kw;Wk; epajpfs; epWtdq;fspy; jw;NghJ Nritapy; cs;s tpz;zg;gjhhpfs; 

jkJ tpz;zg;gj;ij epWtd jiyikapd; Clhf mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

tpz;zg;gj;ij www.galleheritage.gov.lk fhyp kuGhpik kd;wj;jpd; cj;jpNahfg+Ht 

,izajsj;jpy; gjptpwf;fk; nra;ayhk;.

guhf;fpuk j`ehaf;f>

jiytH>

fhyp kuGhpik kd;wk;>

,y. 12> nuk;nghl; tPjp> Nfhl;il>

fhyp.

njh.Ng. ,yf;fk; 091-2246784

mwptpj;jy; 
Nghu;dh ,d;nt];l;kd;l;]; (gpiutl;) ypkpl;nll;
$wg;gl;l %yjdj;jpd; gpNuupf;fg;gl;l Fiwg;G 

Nghu;dh ,d;nt];l;kd;l;]; (gpiutl;) ypkpl;nll;bd; (The 
'Company’) gzpg;ghsu;fs; rig fk;gdpapd; Kw;whfr; nrYj;jg;gl;l 
rhjhuz gq;Ffshfpa &gh ehw;gJ kpy;ypad; Xuhapuj;J 
mWE}iwf; (40>001.600/=) Fwpf;Fk; &gh ehE}W kpy;ypad; 
gjpdhwhapuk; (400>016>000/=) ,y; $wg;gl;l %yjdj;ij &gh E}
w;Wj;njhz;Zw;NwO kpy;ypad; Ke;E}w;W ehw;gj;J ehshapuj;J 
mWE}w;W ehw;gj;jp%d;W (197>344>643.00) Fiwg;gjw;Fk; Kw;whfr; 
nrYj;jg;gl;l rhjhuz gq;Ffis ehw;gJ kpy;ypad; Xuhapuj;J 
mWE}W (40>001>600/=) rhjhuz gq;Ffshff; Fiwg;gjw;F mjd; 
gq;Fjhuu;fSf;Fg; gupe;Jiu nra;tjw;F 2007Mk; Mz;bd; 7Mk; 
,yf;fKila fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 59Mk; gpuptpd; Vw;ghLfSf;F 
Vw;g jPu;khdpj;Js;sJ gw;wpa mwptpj;jy; ,j;jhy; jug;gLfpd;wJ.

NkNy $wg;gl;l njhiff;Fiwg;G> 2022 khHr; 31,y; Kbtile;j 
fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l (2020 khu;r; 31,y; Kbtile;j 
fhyg;gFjpf;fhd fk;gdpapd; Kfhikj;Jt fzf;Ffspy; 
fhl;lg;gl;l) nkhj;jk; ,UE}w;W ,uz;L kpy;ypad; mWE}w;W 
vOgj;njhuhapuj;J Ke;E}w;W Ik;gj;NjO &ghit (202>671>357/=) 
cs;slf;fpa ,og;Gf;fhd toq;fg;gl;l kw;Wk; Kw;whfr; 
nrYj;jg;gl;l rhjhuz gq;Ffspd; vz;zpf;ifapy; ve;jnthU 
khw;wj;ijAk; Vw;gLj;jhjthW mjd; gpd;du; fk;gdpapd; 
Ie;njhifapy; ,og;Gfs; fopj;njOjg;gLtjw;fhf fk;gdp mjd; 
$wg;gl;l %yjdj;ij &gh ,UE}w;W ,uz;L kpy;ypad; mWE}
w;W vOgj;njhuhapuj;J Ke;E}w;W Ik;gj;Njohf (202>671>357/=) 
Fiwg;gjd; %yk; eilKiwg;gLj;jg;gLk;. 

gq;Fjhuu; mDkjp 2022 [{iy 10Mk; jpfjp my;yJ gpd;du; 
Rw;wwpf;if %yKk; tpNrl jPu;khdk; epiwNtw;Wjy; %yKk; 
ngwg;gLk;.

rigapd; fl;lisg;gb 
Nghu;dh ,d;nt];l;kd;l;]; (gpiutl;) ypkpl;nll; 
Nf.[p.b.v];.rp. FzNrfu 

fk;gdp nrayhsu;.

WP HD-4075 நிசதான் 
சனி 1998 ்கதார் 
அதியுயர் விமலககு. 
்ெலிபெல் பி்தான்ஸ் 
பிஎல்சி,  இல. 310,  
்கதாலி வீதி,  ்்கதாழுமபு-
03. ்்தாமல்பெசி. 
071454295 8 .
 026120

WP CBI-0914 
்�தாணடதா 2017 ்கதார் 
அதியுயர் விமலககு. 
்ெலிபெல் பி்தான்ஸ் 
பிஎல்சி,  இல. 310,  
்கதாலி வீதி,  ்்கதாழுமபு-
03. ்்தாமல்பெசி. 
071454295 8 .
 026122

WP ABJ-1112 பெஜதாஜ் 
2015,  WP ABH-
6818 பெஜதாஜ் 2015,  
SG YN- 4 574 பெஜதாஜ் 
2011,  முச்சக்க ்ர 
ெணடி அதியுயர் 
விமலககு . ்ெலிபெல் 
பி ்தான்ஸ் பிஎல்சி,  
இல.  310,  ்கதாலி 
வீ தி ,  ்்கதாழுமபு-
03 . ்்தாமல்பெசி. 
07 11 2 1 081 0 .
 026121
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ngWif mwptpj;jy; 
tPjp mgptpUj;jp> Nghf;Ftuj;J> kpd;rhuk; kw;Wk; rf;jptY> tPlikg;G eph;khzj;Jiw mikr;R

kj;jpa khfhzk;
kj;jpa khfhz rigapd; tPjp mgptpUj;jp> Nghf;Ftuj;J> kpd;rhuk; kw;Wk; rf;jptY> tPlikg;G eph;khzj;Jiw 

mikr;rpd; ngWiff; FOj; jtprhshpdhy; eph;khzf; ifj;njhopy; kw;Wk; mjpfhu rigapy; (CIDA) tPjpfs; 
Jiwapy; nry;YgbahFk; gjpitf; nfhz;Ls;s xg;ge;jf;fhuHfsplkpUe;J ifj;njhopy; eph;khzk; kw;Wk; 

nghUl;fis toq;Fjy;> m];ghy;l; nfhq;fpwPl;il toq;fg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf murhq;fj;jpd; nry;YgbahFk; 

gjpitf; nfhz;Ls;s m];Nghy;l; cw;gj;jpahsh;fs; kw;Wk; jput jhh;fSf;F gjpitg; ngw;Ws;s jhh; 

cw;gj;jpahsh;fs; kw;Wk; tpepNah];jh;fsplkpUe;J gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s NtiyfSf;fhf 

Nfs;tpfs;; Nfhug;gLfpd;wd.  Nfs;tpj; njhif 5 my;yJ 5 kpy;ypad; &ghTf;F Nkw;gl;l NtiyfSf;F 

1987Mk; Mz;bd; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpw;fika gjpT nra;J nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

,jd; gpufhuk; cq;fs; epWtdj;jpdhy; Nfs;tpfisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F jPh;khdpj;jpUe;jhy; ,iaGila 

ifj;njhopy; kw;Wk; cq;fspd; kpd;dQ;ry; Kfthpia rhpahff; Fwpg;gpl;L Ntz;LNfhs; fbjnkhd;iw 

2022-05-11Mk; jpfjpf;F Kd; prdatender@gmail.com vDk; kpd;dQ;ry; Kfthpf;F mDg;GkhW mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

“CIDA” gjpT my;yJ nghUl;fis toq;Ftjw;fhd tpahghug; gjpit cWjp nra;tjw;F mtrpakhd 

Mtzq;fspd; ,iaGila gpujpfis Ntz;LNfhs; fbjj;Jld; kpd;dQ;ry; Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

Nfs;tpg; gbtq;fs; toq;Fk; ,Wjp ehs; 2022-05-11Mk; jpfjpahFk; vd;gJld; Vida Kf;fpa jfty;fs; 

gpd;tUkhwhFk;.

1.  cq;fshy; tpz;zg;gpf;fg;gLk; Ntiyf;F ,iaghd jfty;fis Ntz;LNfhs; fbjj;jpy; rhpahfTk; 

njspthfTk; Fwpg;gpLtjw;F eltbf;iffis Nkw;nfhs;Sq;fs;. jfty;fs; rhpahf ,y;yhtpl;lhy; 

mwptpf;fg;glhkNyNa cq;fsJ Ntz;LNfhs; fbjk; epuhfhpf;fg;gLk;.

2.  kpd;dQ;ry; %ykhd Ntz;LNfhs; fbjq;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; 2022-05-11Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzpf;F 

epiwTWk; vd;gJld; Ntz;LNfhs; fbjq;fisr; rkh;g;gpj;Js;s epWtdq;fSf;F kl;Lk; 2022-04-20Mk; 

jpfjp Kjy; 2022-05-11Mk; jpfjp tiuapy; mYtyf Neuq;fspy; kl;Lk; Nfs;tpg; gbtq;fs;> Nfs;tpjhuhpdhy; 

Ntz;LNfhs; fbjj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s kpd;dQ;ry; Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

3.  2022-05-04Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; ,lk;ngWk;. Covid 19 ,lh; fhuzj;jpdhy; 

Zoom Clhf elhj;Jtjw;F eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. ,jpy; fye;Jnfhs;tjw;Fj; Njitahd 

jfty;fs; gpd;tUkhwhFk;.

$l;l ,yf;fk; (Meeting ID) - 710 432 4355

flTr;nrhy; (Passcode) - 2022/1st 

Fwpg;gPbyf;fk; (Join Zoom Meeting) -  https://us05web.zoom.us/j/7104324355?p-
wd=cXh5T0dkcFYrWGI1eE4yQmdLS0tvZz09

4.  ,iaGila Nfs;tpg; gbtq;fspd; nkd; gpujpia cq;fspd; kpd;dQ;ry; Kfthpf;F mDg;gp itg;gjw;F 

eltbf;ifs; Nkw;nfhs;sg;gLk; vd;gJld; cq;fshy; Nfs;tpg; gbtq;fis %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad 

,U td; gpujpfisg; ngw;Wf;nfhs;s eltbf;ifia Nkw;nfhs;Sjy; Ntz;L;k;. cq;fSf;F mDg;gg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; gbtj;jpd; nkd; gpujpapy; cs;slf;fg;gl;Ls;s rfy gf;fq;fSk; cq;fshy; rkh;g;gpf;fg;gLk; 

Nfs;tpg;gbtj;jpd; %yg; gpujpapd; kw;Wk; efy; gpujp cs;slf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.  Nfs;tpfisj; jhq;fp 

tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ,izg;gpy; Fwpg;gpl;Ls;s tifapy; Ntiyf;F ,iaghd 

njhlhpyf;fk; kw;Wk; Ntiyapd; ngaiuAk; %yg; gpujpah my;yJ efy; gpujpah vd;gij njspthfTk; kw;Wk; 

rhpahfTk; Fwpg;gplTk;. Kiwahfg; g+h;j;jp nra;J Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfis %yg; gpujp 

kw;Wk; efy; gpujp vd ntt;NtW ciwfspypl;L jiyth;> ngWiff; FO> tPjp mgptpUj;jp> Nghf;Ftuj;J> 
kpd;rf;jp> rf;jptY kw;Wk; tPlikg;G eph;khzj;Jiw mikr;R> 109> abEtu tPjp> fz;b vDk; Kfthp;f;F 

2022-05-13Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; mDg;gpNah my;yJ 

,f;fhhpahyaj;jpy; ,e;Nehf;fj;jpw;fhf itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spLtjw;Nfh eltbf;iffis 

Nkw;nfhs;sTk;. 

5.  Nfs;tpfs; Vw;fg;gl;L Kbtile;j cldLj;J fz;b> Nghfk;giu> ,y. 09> v`y;Nynghy Fkhhp`hkp 

khtj;ij> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLnkd;gJld; Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ 

gpujpepjpnahUth; ,jpy; fye;Jnfhs;syhk;.

6.  Nfs;tpg; gbtq;fs; toq;fg;gLtjw;fhf kj;jpa khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapdhy; vt;tpjf; 

fl;lzKk; mwtplg;glkhl;lhJ. Njitahd Nkyjpf tpguq;fis fz;b> Nghfk;giu> ,y. 09> v`y;Nynghy 

Fkhhp`hkp khtj;ij> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; nghJ KfhikahshplkpUe;J 081-2052279, 081-
2204378, 081-2066382 vDk; njhiyNgrp ,yf;fq;fspy;; ngw;Wf;nfhs;syhk; kw;Wk; prdatender@gmail.com 
vDk; kpd;dQ;rypd; %ykhfTk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

  khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; fPo; xg;ge;j epWtdj;jpdhy; 2021Mk; tUlj;jpy; epiwNtw;wg;gl;l 

Ntiyfs; kw;Wk; 2021Mk; tUlj;jpy; jw;NghJ nraw;gLj;jg;gLk; NtiyfSf;fhd tpidj;jpwd;  

xg;ge;jq;fis toq;Fk; NghJ ftdj;jpw; nfhs;sg;gLk;. epjp mikr;rpdhy; ntspaplg;gl;Ls;s xg;ge;jq;fisf; 

ifaspg;gjw;F ,iaghd Rw;WepUgq;fspd; tpjpKiwfs; ngWif eltbf;iffSf;F gpuNahfpf;fg;gLk;. 

mNjNghy; xU xg;ge;j epWtdj;jpw;F xd;Wf;F Nkw;gl;l xg;ge;jj;ij toq;fKbAkh vd;gJ gw;wp ngWiff; 

FO jPh;khdpf;Fk;.

  Nfs;tp Mtzq;fSld; cq;fshy; toq;fg;gLk; Mtzq;fis rhpahfTk; kw;Wk; Nfs;tpg; gbtj;jpy; 

jug;gl;Ls;s mwpTiufSf;F mikthfTk; rkh;g;gpj;jy; cq;fs; nghWg;ghFk; vd;gJld; ,iaghd jfty;fs; 

rhpahfr; rkh;g;gpf;fg;glhik Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLtjw;F VJthfyhk;. NkYk; VjhtJ xU Nfs;tpia 

my;yJ vy;yhf; Nfs;tpfisAk; fhuzk; fhl;lhky; epuhfhpf;Fk; chpik ngWiff; FOtpd; jtprhsUf;F 

cz;nld;gJld;> Mff; Fiwe;j tpiykDit Vw;Wf;nfhs;s Ntz;Lk; vd;w flg;ghLk; ,y;iy.

 

jtprhsh;>
ngWiff; FO.
tPjp mgptpUj;jp> Nghf;Ftuj;J> kpd;rf;jp> rf;jptY kw;Wk;
tPlikg;G eph;khzj;Jiw mikr;R> 
109> abEtu tPjp> fz;b.
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PSDG
fz;b khtl;lk;

epiwNtw;Wg; nghwpapayhsh; gphpT - fz;b     

1
CPC/PRDA/

PSDG/K/
KAN/2022/01

fphpgj;Fk;Gu jpagyhnfhk tPjpf;F 

m];Nghy;l; ,l;L mgptpUj;jp nra;jy;  
(0+000-0+640km)

C6-C5 20.80   104,000.00    208,000.00 

2
CPC/PRDA/

PSDG/K/
KAN/2022/02

epj;jnty tPjpapy; fbdkhd tuk;Gfs; 

kw;Wk; "U"  tbthd tbfhy;fis 

eph;khzpj;jy; kw;Wk; m];Nghy;l; 

,Ljy; (0+080-0+750km)

C5-C4  29.49   147,500.00    295,000.00 

epiwNtw;Wg; nghwpapayhsh; gphpT - `hhp];gj;Jt     

3
CPC/PRD/
PSDG/K/

HAR/2022/01

mq;f];jyht `kq;nfhl cLKy;y 

tPjpapy; nfhq;fpwPl; jLg;Gr; Rth;> 

jsghlk; kw;Wk; nfhq;fpwPl; fl;likg;ig 

eph;khzpj;jy; kw;Wk;  m];Nghy;l; 

,Ljy; (0+000-1+600)

C5-C4  32.50   162,500.00    325,000.00 

epiwNtw;Wg; nghwpapayhsh; gphpT - fk;nghy     

4
CPC/PRDA/

PSDG/K/
GAM/2022/01

cl`e;jhd ntlNfnjdpa tPjpapy; 

"U"  tbthd tbfhy; kw;Wk; jLg;Gr; 
Rtiu eph;khzpj;jy; kw;Wk; m];Nghy;l; 

,Ljy; (3+000-4+200km)

C5-C4  29.30   146,500.00    293,000.00 

khj;jis khtl;lk;

epiwNtw;Wg; nghwpapayhsh; gphpT - khj;jis     

5
CPC/PRDA/

PSDG/M/
MAT/2022/01

Xtpypfe;j mq;Fk;Gu tPjpapy; jLg;Gr; 

Rtiu eph;khzpj;jy; kw;Wk; m];Nghy;l; 

gug;Gjy; 

 (2+480-3+330km)

C6-C5 15.5     77,500.00    155,000.00 

epiwNtw;Wg; nghwpapayhsh; gphpT - ehcy     

6
CPC/PRDA/

PSDG/M/
NAU/2022/01

mk;ghd nkhunfhy;y fygl tPjpf;F 

m];Nghy;l; "U"  tbthd tbfhy;fis 
eph;khzpj;jy; kw;Wk; m];Nghy;l; 

,Ljy;  (1+840-3+440km)

C5-C4 25.44   127,500.00    255,000.00 

Etnuypah khtl;lk;

epiwNtw;Wg; nghwpapayhsh; gphpT - hpfpy;yf];fl     

7
CPC/PRDA/

PSDG/N/
RIK/2022/01

,lk;gpl;ba nts;sfphpa tPjpapy; "U"  
tbthd tbfhy;fis eph;khzpj;jy; 

kw;Wk; m];Nghy;l; ,Ljy; (0+000-
1+170km)

C6-C5 24.52   123,000.00    246,000.00 

guhkhpg;G
 fz;b khtl;lk;

epiwNtw;Wg; nghwpapayhsh; gphpT - fz;b 

1
CPC/PRDA/

MAIN/K/
KAN/2022/02

nfhygp];] ngl;bafk tPjpapy; 

fbdkhd tuk;Gfs; kw;Wk; "U"  
tbthd tbfhy;fis eph;khzpj;jy; 

kw;Wk; m];Nghy;l; ,Ljy; (6+600-
7+629km)

C5-C4  25.30   126,500.00    253,000.00 

epiwNtw;Wg; nghwpapayhsh; gphpT - `hhp];gj;Jt     

2
CPC/PRDA/

MAIN/K/
HAR/2022/01

mf;Fuiz GYnfhn`hnjd;d tPjpapy; 

jLg;Gr; Rtiu eph;khzpj;jy;   (1+000km/
RHS)

C7-C6 8.93     45,000.00      90,000.00 

epiwNtw;Wg; nghwpapayhsh; gphpT - Fz;lrhiy     

3
CPC/PRDA/

MAIN/K/
KUN/2022/01

YDnfl;bkbj;j nfe;jFk;Gu tPjpf;F 

m];Nghy;l; ,Ljy; (1+000-2+390km)
C5-C4 33.16   166,000.00    332,000.00 

4
CPC/PRDA/

MAIN/K/
KUN/2022/02

ej;juk;nghj;j rpwpky;tj;j tPjpf;F 

nfhq;fpwPl; jLg;Gr; Rtiu eph;khzpj;jy;  
(0+700-0+750km)

C8-C7 4.32     22,000.00      44,000.00 

epiwNtw;Wg; nghwpapayhsh; gphpT - fk;nghy     

5

CPC/PRDA/
MAIN/K/

GAM/2022/02

xypnfhl gpl;ltytj;j tPjpapy;  "U"  
tbthd tbfhy; kw;Wk; jLg;Gr; Rtiu 

eph;khzpj;jy; kw;Wk; m];Nghy;l; 

gug;Gjy; fis eph;khzpj;jy; kw;Wk; 

m];Nghy;l; ,Ljy;  (0+000-1+890km)

C5-C4 40.70   203,500.00    407,000.00 

6
CPC/PRDA/

MAIN/K/
GAM/2022/03

njhnyh];ghNf fe;jfNl tPjpf;F 

m];Nghy;l; ,Ljy;  (0+000-0+850km)
C6-C5 17.77     89,000.00    178,000.00 

epiwNtw;Wg; nghwpapayhsh; gphpT - fk;nghy     

7
CPC/PRDA/

MAIN/K/
GAM/2022/04

tl;lg;nghy fq;`j;j tPjpapYs;s 

fw;ghiwia mg;Gwg;gLj;Jjy; (Ch 
4+120kmLHS)

C8-C7 4.73     24,000.00      48,000.00 

Etnuypah khtl;lk;

epiwNtw;Wg; nghwpapayhsh; gphpT - jpk;Gy;y

8
CPC/PRDA/

MAIN/N/
DIM/2022/01

jpgh;bld; KUnjd;d tPjpapy; tPjpj; 

jsghlq;fs; eph;khzpj;jy; kw;Wk; 

m];Nghy;l; gug;Gjy; 

 (9+563-11+260km)

C5-C4  32.00   160,000.00    320,000.00 

epiwNtw;Wg; nghwpapayhsh; gphpT - uhfy     

9
CPC/PRDA/

MAIN/N/
RAG/2022/01

clG];]y;yht kLy;y tPjpia 

eph;khzpj;jy; 

 (0+000-1+610km)
C5-C4 38.52 193,000.00 386,000.00

nghUl;fs; toq;Fjy;

epiwNtw;Wg; nghwpapayhsh; gphpT - fz;b     

10
CPC/PRDA/

MAIN/K/
KAN/2022/03

fz;b epiwNtw;Wg; nghwpapayhsh; 

mYtyfj;jpw;F nghUl;fs; toq;Fjy; 

- gphPkpf;]; jahhpj;jy; kw;Wk; tPjpg; 

guhkhpg;G Ntiyfs; 

C8-C7 3.55     18,000.00      36,000.00 

epiwNtw;Wg; nghwpapayhsh; gphpT - fk;nghy     

11
CPC/PRDA/

MAIN/K/
GAM/2022/05

`pj;jTy Kw;wntspf;F nghUl;fs; 

toq;Fjy; 
C8-C7 3.47     17,500.00      35,000.00 

epiwNtw;Wg; nghwpapayhsh; gphpT - khj;jis     

12
CPC/PRDA/

MAIN/M/
MAT/2022/01

fpTy Kw;wntspf;F nghUl;fs; 

toq;Fjy; 
C8-C7 2.17     11,000.00      22,000.00 

epiwNtw;Wg; nghwpapayhsh; gphpT - jpk;Gy;y     

13
CPC/PRDA/

MAIN/N/
DIM/2022/02

guhkhpg;G NtiyfSf;Fj; Njitahd 

nghUl;fis toq;Fjy; (mk;gfKt 

Kw;wntsp) 

C8-C7 2.71     14,000.00      28,000.00 

epiwNtw;Wg; nghwpapayhsh; gphpT - uhfy     

14
CPC/PRDA/

MAIN/N/
RAG/2022/02

uhfy mYtyf Kw;wntspf;F 

nghUl;fs; toq;Fjy;
C9-C8 1.74       9,000.00      18,000.00 

epiwNtw;Wg; nghwpapayhsh; gphpT - hpfpy;yf];fl     

15
CPC/PRDA/

MAIN/N/
RIK/2022/01

hpfpy;yf];fl mYtyf Kw;wntsp 

kw;Wk; gjpangnjy;y Kw;wntspf;F 

nghUl;fs; toq;Fjy; 

C8-C7 2.90     14,500.00      29,000.00 

Vidait
epiwNtw;Wg; nghwpapayhsh; gphpT - Fz;lrhiy     

1
CPC/PRDA/

MAIN/K/
KUN/2022/01

`jgpk mjpfhu rig tPjpf;F 

m];Nghy;l; gug;Gjy; 
C9-C8 0.72       4,000.00        8,000.00 
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tpiykDf;fs; rku;g;gpf;Fk; jpfjpia ePbj;jy;

tptrhaj; jpizf;fsk; - Nguhjid

01.  Nguhjid tptrhaj; jpizf;fsj;jpd;> tpupthf;fk; kw;Wk; gapw;rp epiyaj;jpw;fhf gpuhe;jpa 

ngWiff;FO jiytupdhy; gapu; Nkk;ghL kw;Wk; fis xopg;Gf;fhf nghUj;jkhd ,ae;jpuq;fis 

mwpKfg;gLj;Jk; jpl;lj;jpw;fhf 2022-03-29 Mk; jpfjp Nkw;nfhs;sg;gl;l tpiykDf;Nfhuy; jpfjpfs; 

gpd;tUkhW khw;wg;gl;Ls;sd.

02.  tpiykD Mtzk; kw;Wk; tpiykD gbtj;ij ngw;Wf;nfhs;s KbAkhd fhyk; 2022.04.26 Mk; 

jpfjp gp.g. 2.00 tiu ePbf;fg;gLk;. midj;J tpiykDf;fspYk; nry;Ygbahd fhy vy;iy kw;Wk; 

tpiykDg; gpiz nry;Ygbf;fhyk; 07 ehl;fs; ePbf;fg;gly; Ntz;Lk;.

03.  tpiykDf;fis Vw;gJ 2022.04.27 Mk; jpfjp K.g. 10.30f;F epiwT nra;ag;gLk;. tpiykDf;fis 

Vw;gJ KbTw;w cld; tptrha jpizf;fsj;jpd; tpupthf;fk; kw;Wk; gapw;rp epiyaj;jpy; 

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

04.  Vida midj;J tpjpKiwfs; kw;Wk; epge;jidfs; 2022.03.29 Mk; jpfjpa mwptpj;jypy; 

Fwpg;gplg;gl;lthW khw;wkpd;wp ePbf;Fk;.

jiytu;>

gpuhe;jpa ngWiff;FO>

tpupthf;fk; kw;Wk; gapw;rp epiyak;>

tptrhaj; jpizf;fsk;> Nguhjid

njhiyNgrp ,yf;fk; - 075-9251219> 081-2389127    
  

Rthr Neha;fSf;fhd Njrpa itj;jparhiy -ntypru
ntypru> Rthr Neha;fSf;fhd Njrpa itj;jparhiyapd; gpuhe;jpa Nfs;tpf; FOtpdhy; fPo; 
Fwpg;gplg;gl;l toq;fy;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk; ,Ue;J 
tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

,yf;fk; toq;fy; kPsspf; 
fg;gLk; 
tpiykD 
gpiz

jifik Nfs;tpkD 
,yf;fk;

01 Rthr Neha;fSf;fhd Njrpa 
itj;jparhiyapd; rj;jpurpfpr;ir 
miwf;fhd kj;jpa tspr; rPuhf;fp mikg;G 
xd;iw nghUj;Jtjw;fhf cl;$iuia 
mikj;jy;

30>400.00 C9 my;yJ mjw;F 
Nky; kw;Wk; EM 
5 my;yJ mjw;F 
Nky;

WL/07/2022

01.  kPsspf;fg;glhj itg;ghd &gh 2500.00 njhifia thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 njhlf;fk; 
gp.g. 3.00 tiu itj;jparhiy rpwhg;gu; gpuptpy; nrYj;jpa gpd; 2022.04.18 Mk; jpfjp njhlf;fk; 
2022.05.08 Mk; jpfjp tiu Njitahd tpiykD Mtzj;ij ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 

02.  g+u;j;jp nra;ag;gl;L Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis ,U gpujpfspy; Nfs;tpkD ,yf;fk; 
kw;Wk; %yg;gpujp vd Fwpg;gpl;L 2022.05.08 Mk; jpfjp K.g. 10.00f;F my;yJ mjw;F Kd;du; 
fpilf;FkhW Rthr Neha;fSf;fhd Njrpa itj;jparhiyf;F gjpTj; jghypy; my;yJ iffshy; 
nfhz;Lte;J gzpg;ghsu; mYtyfj;jpw;F xg;gilf;f KbAk;. 2022.05.08 Mk; jpfjp K.g. 10.00f;F 
tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLtNjhL> me;j re;ju;g;gj;jpw;F tpiykDjhuu; my;yJ tpiykDjhuu; 
epakpj;j mjpfhuk; ngw;w gpujpepjp xUtUf;F gq;Nfw;f KbAk;. jhkjpj;J fpilf;fpd;w tpiykDf;fs; 
epuhfupf;fg;gLtNjhL> tpiykD njhlu;gpy; ,Wjp Kbit vLf;Fk; cupik Rthr Neha;fSf;fhd 
Njrpa itj;jparhiyapd; ngWiff; FO trkhdJ vd;W NkYk; $wpf;nfhs;fpNwhk;. 

jiytu;
gpuhe;jpa ngWiff;FO
Rthr Neha;fSf;fhd Njrpa itj;jparhiy - ntypru 
njhiyNgrp ,yf;fk; - 0112958271 (112)
njhiyefy; ,yf;fk; - 0112958272 

ngWif mwptpj;jy;

tpN\l mw;Nwhzpj;jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
,yq;if rdehaf Nrhrypr Fbaurpd; ntad;nfhl> 
gpuhq;yhz;l; v];Nll;> 240–V vd;w Kfthpapy; trpf;Fk; 
ehdhfpa fphp Muha;r;rpNf Njhd rj;Jhpf;fh =ghyp 
(Nj.m.m. ,y. 705750700V)  nfhOk;G-10> Mde;j 
khtj;ijapYs;s nfhOk;G gpurpj;j nehj;jhhp]; jpUkjp 
G\;gh fq;nfhlahuhr;rpapdhy; 2022.02.22 Mk; jpfjpad;W 
vOjg;gl;L mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;L 8282 vd;w ,yf;fj;ijf; 
nfhz;l mw;Nwhzpj;jj;JtkhdJ gj;juKy;y> gjpthsh; 
ehafj;jpd; mYtyfj;jpy; nfhOk;G khtl;l mYtyfj;jpy; 
2442 Mk; ,yf;f ehl;Gj;jf ,yf;fj;jpy; 92 Mk; gf;fj;jpy; 
21 Mk; ghfj;jpd; fPo; gjpT nra;ag;gl;Ls;sJld; ,e;j 
mw;Nwhzpj;jj;JtkhdJ nfhOk;G-05> [htj;j ghij> 
[htj;j fhh;ld;];  ,y. 85/21 Mk; ,yf;fj;jpy; trpf;Fk; 
,uj;ehaf;f KjypNf yypj;j thUe;jpa ,uj;ehaf;f (Nj.m.m. 
,y. 198214201713) vd;gtUf;F toq;fg;gl;Ls;s tpN\l 
mw;Nwhzpj;jj;JtkhdJ 2022 Vg;uy; 12 Mk; jpfjpapypUe;J 
Muk;gpf;Fk; tifapy; ,uj;Jr; nra;ag;gl;Ls;snjd                                                                                                                      
,yq;ifapd; midtUf;Fk; ,j;jhy; mwptpf;fpd;Nwd;.
fphp Muha;r;rpNf Njhd rj;Jhpf;fh =ghyp.   
2022.04.11

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
ghlrhiy igfs; kw;Wk; mg;gpahrg; Gj;jfq;;;fspd; ngWif

Njrpa Nrkpg;G tq;fp
fPNo tpghpf;fg;gl;lthwhd ghlrhiy igfs; kw;Wk; mg;gpahrg; Gj;jfq;fis toq;Ftjw;fhf Gfo;tha;e;j 

jahhpg;ghsh;fs;/ toq;Feh;fs;  my;yJ mth;fspd; ju mq;fPfhuk; ngw;w ,yq;ifapYs;s cs;@h; Kfth;fs;  

MfpNahhplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; ,j;jhy; miof;fg;gLfpd;wd. 

Nfs;tp ,yf;fk; cUg;gb msT
kPsspf;fg;glhj 

Mtzf; fl;lzk;  
&ghtpy;

tpiykD 
cj;juthjg; 

ngWkjp - &ghtpy;

nry;YgbahFk; 
fhyg;gFjp

NSB/PT/2022/10 ghlrhiy igfs;  50>000 8>500 375>000 119 ehl;fs;

NSB/PT/2022/09 mg;gpahrg; Gj;jfq;fs; 250>000 3>500 100>000 105 ehl;fs;
 
1.  KftnuhUtuhf my;yJ cgKftuhf> gpujpepjpahf my;yJ ve;jnthU Nfs;tpjhuUf;F my;yJ ngah; 

Fwpg;gplg;gl;ltUf;fhf my;yJ mthpd; rhh;ghf nraw;gLgth; Nfs;tpf;F tpz;zg;gpg;gjw;F Kd;duhfTk; 

Nfs;tpia toq;fpa gpd;dUk; 1987 Mk; Mz;bd; 03 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; fPo; gjpT 

nra;tJ fl;lhakhdnjhd;whFk;.   

2.  nfhOk;G-03> fhyp tPjp> 255 Mk; ,yf;fj;jpYs;s Njrpa Nrkpg;G tq;fpapd; toq;fy; gphptpd; rpNu\;l 

KfhikahshplkpUe;J tpiykD Mtzq;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;. gbtq;fs; 2022.04.18 Mk; 

jpfjpapypUe;J 2022.05.10 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 8.30 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp 

tiuAk; vOj;J %ykhd Nfhhpf;ifnahd;wpd; %ykhf gbtq;;fs; toq;fg;gLk;. 

3.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; Njrpa Nrkpg;G tq;fpapdhy; Vw;Wf; nfhs;sj;jf;fjhfTk; 

NkNy Rl;bf; fhl;bathW Nfs;tpf;F chpj;jhd ngWkjpf;fhd tq;fp cj;juthjk;/ tpiykD 

gpizaj;Jld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;LnkdTk; ,e;j cj;juthjkhdJ th;j;jf tq;fpnahd;wpypUe;J 

toq;fg;gl;ljhfTk;  ,e;j cj;juthjkhdJ KiwNa ghlrhiy igfs; kw;Wk; mg;gpahrg; Gj;jfq;fs; 

Fiwe;jJ 119 kw;Wk; 115 ehl;fSf;F Nfs;tpia jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

4.  tpiykDf;fs; 2022.05.11 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F mitfis %ba gpd;dh; cldbahfNt 

jpwf;fg;gLnkd;gJld; K.g. 10 kzpf;F gpd;dh; ngw;Wf; nfhs;Sk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gl;L 

jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gp mDg;gg;gLk;. 

5.  Njrpa Nrkpg;G tq;fpahdJ ve;jnthU my;yJ midj;J tpiykDf;fisAk; epuhfhpg;gjw;Fkhd 

chpikiaAk; tpiykDnthd;wpd; gFjpnahd;iwAk; ve;jnthU fhuzq;fisAk; Kd;itf;fhky; Vw;Wf; 

nfhs;tjw;Fkhd chpikia nfhz;Ls;sJ. 

Nkyjpf tpguq;fis toq;fYf;fhd cah;kl;l rpNu\;l KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

jiyth; - $l;LwT ngWiff; FO - cah;kl;lk;>
Njrpa Nrkpg;G tq;fp>
,y.: 255> fhyp tPjp> nfhOk;G-03.

fy;tp mikr;R

Njrpa fy;tpapay; fy;Y}hpia jhgpj;jy;

gjtp ntw;wplq;fs; (xg;ge;j mbg;gilapy;)
epjp mikr;rpdhy; ntspaplg;gl;l 1/2019 Mk; ,yf;f 2019.03.15Mk; jpfjpa Kfhikj;Jt Nritfs; 

Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk;> gpd;tUk; gjtpfSf;fhd jifikAk; RWRWg;GKs;s ,yq;if gpui[fsplkpUe;J 

tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

01. fzpa msitapayhsu; 
     (Q.S.) (PS 4 - tFjp A) - 01 gjtp ntw;wplk;

jifikfs;: (fPNoAs;s i my;yJ ii my;yJ iii ,w;fhdJ)

i.   gy;;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l fzpa msitapaypy; ngw;w 

gl;lnkhd;W.

my;yJ

  fzpa msitapay; gl;lj;jpw;F epfuhd jifiknad gy;;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l jifiknahd;W

my;yJ

  fzpa msitapaypy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtdnkhd;wpypUe;J ngwg;gl;l ,ize;j 

mq;fj;Jtnkhd;W/ epfuhd njhopy;rhh; jifiknahd;W.

my;yJ

  fzpa msitaplYf;F ,irthd Jiwf;F chpj;jhd gjtpf;fhf %d;whk; epiyf;fy;tp> njhopw;fy;tp 

Mizf;FOtpdhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l njhopy;El;g/ njhopw;gapw;rp epiyaj;jpdhy; toq;fg;gl;l 

Njrpa jpwd; juepiy 7 (NVQ-7) ,w;Ff; Fiwahj Njh;r;rp rhd;wpjnohd;W ngwg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

mj;Jld;

 fzpa msitapaypy; Mff; Fiwe;jJ 5 tUl fhy gl;lj;jpw;F gpd;dhd Nrit  mDgtk;. 

ii.  njhopy;El;g Jiwf;F ,irthd Jiwf;F chpj;jhd gjtpf;fhf %d;whk; epiyf;fy;tp>  njhopw;fy;tp 

Mizf;FOtpdhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l njhopy;El;g/ njhopw;gapw;rp epiyaj;jpdhy; toq;fg;gl;l 

Njrpa jpwd; juepiy 6 (NVQ-6) ,w;Ff; Fiwahj Njh;r;rp rhd;wpjnohd;W ngwg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

mj;Jld;

 fzpa msitapaypy; Mff; Fiwe;jJ 11 tUl fhy gl;lj;jpw;Fg; gpd;dhd Nrit mDgtk;. 

iii.  njhopy;El;g Jiwf;F ,irthd Jiwf;F chpj;jhd gjtpf;fhf %d;whk; epiyf;fy;tp>  njhopw;fy;tp 

Mizf;FOtpdhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l njhopy;El;g/ njhopw;gapw;rp epiyaj;jpdhy; toq;fg;gl;l 

Njrpa jpwd; juepiy 5 (NVQ-5) ,w;Ff; Fiwahj Njh;r;rp rhd;wpjnohd;W ngwg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

mj;Jld;

 fzpa msitapaypy; Mff; Fiwe;jJ 16 tUl fhy gl;lj;jpw;Fg; gpd;dhd Nrit mDgtk;.

 rk;gsk; : kl;lk; PS 4 - &gh. 90>000/= 

02. njhopy;El;g mYtyH - rptpy; (

  (PS 6 - tFjp A) 01 gjtp ntw;wplk;)

jifikfs;: ( fPNoAs;s i my;yJ ii my;yJ iii ,w;fhdJ)

i. gy;;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l rptpy; nghwpapaypy; ngw;w gl;lnkhd;W.

my;yJ

  rptpy; nghwpapay; gl;lj;jpw;F epfuhd jifiknad gy;;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l jifiknahd;W

my;yJ

  rptpy; nghwpapaypw;fhd mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtdnkhd;wpypUe;J ngwg;gl;l ,ize;j 

mq;fj;Jtnkhd;W/ epfuhd njhopy;rhh; jifiknahd;W.

my;yJ

  rptpy; nghwpapay; ,irthd Jiwf;F chpj;jhd gjtpf;fhf %d;whk; epiyf;fy;tp>  njhopw;fy;tp 

Mizf;FOtpdhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l njhopy;El;g/ njhopw;gapw;rp epiyaj;jpdhy; toq;fg;gl;l 

Njrpa jpwd; juepiy 7 (NVQ-7) ,w;Ff; Fiwahj Njh;r;rp rhd;wpjnohd;W ngwg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

ii.  rptpy; nghwpapaypw;F ,irthd Jiwf;F chpj;jhd gjtpf;fhf %d;whk; epiyf;fy;tp>  njhopw;fy;tp 

Mizf;FOtpdhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l njhopy;El;g/ njhopw;gapw;rp epiyaj;jpdhy; toq;fg;gl;l 

Njrpa jpwd; juepiy 6 (NVQ-6) ,w;Ff; Fiwahj Njh;r;rp rhd;wpjnohd;W ngwg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

mj;Jld;

 rptpy; nghwpapaypy; Mff; Fiwe;jJ 5 tUl fhy Nrit mDgtk;.  

iii.  rptpy; nghwpapaypw;F ,irthd Jiwf;F chpj;jhd gjtpf;fhf %d;whk; epiyf;fy;tp>  njhopw;fy;tp 

Mizf;FOtpdhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l njhopy;El;g/ njhopw;gapw;rp epiyaj;jpdhy; toq;fg;gl;l 

Njrpa jpwd; juepiy 5 (NVQ-5)  ,w;Ff; Fiwahj Njh;r;rp rhd;wpjnohd;W ngwg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

mj;Jld;

 rptpy; nghwpapaypy; Mff; Fiwe;jJ 10 tUl fhy Nrit mDgtk;.  

 rk;gsk;: kl;lk; PS 6  &gh. 55>000/= 

 taJ: tpz;zg;g KbTj; jpfjpad;W 64 tajpw;F FiwthftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

NkNyAs;s gjtpfSf;fhf Njitg;gLk; jpwd;fs;:

i.  mjprpwe;j r%fhPjpahd njhlh;ghly; (tha;%yk; kw;Wk; vOj;J %ykhdJ) kw;Wk; mwpf;iffis   

Mq;fpyj;jpy; vOJk; Mw;wy;.

ii. AutoCAD kw;Wk; MS nraw;wpl;lk; my;yJ epfuhdtw;wpYs;s jpwd;.

iii. MS Office package ,y; KOikahd mwpTld; $ba fzpdp Gyik. 

iv. Rje;jpukhfTk; FOthfTk; gzpahw;Wk; Mw;wy; kw;Wk; gy;NtWgl;l  flikfis Kfhikj;Jtk; 

nra;Ak; jpwd;.

ntspehl;L epjp cjtpapdhyhd nraw;wpl;lq;fspy; Nritahw;wpa mDgtk;> fl;ll eph;khz  xg;ge;jq;fis 

Ms;tjw;fhd epajpfs;> epge;jidfs; kw;Wk; rl;lq;fis cupa tifapy; tpsq;fpf;nfhs;Sk; jpwd;fs; 

kw;Wk; Mq;fpyj;jpy; mwpf;iffis jahhpf;Fk; Mw;wy; vd;gd tpNrl jifikahff; nfhs;sg;gLk;. 

Ntiytha;g;G epajpfs; kw;Wk; epge;jidfs;:

Ml;Nrh;g;G KiwikahdJ KO Neu xg;ge;j mbg;gilapy; xU tUl fhyj;jpw;F miktJld; jpUg;jpfukhd 

nraw;ghl;bw;F cl;gl;ljhf tUle;NjhWk; GJg;gpf;fg;glf;$baJ. Nrit epiyakhdJ  ~~,RUgha|| 

my;yJ ehuq;fstpYs;s Ntiyj;jskhf mikAk;.  

tpz;zg;gq;fs;:

tpz;zg;gjhuu; njhlu;ghd Ratpgug; gbtk; (CV)> fy;tprhh;> njhopy;rhh; jifikfs; kw;Wk; mDgtk; 

vd;gtw;NwhL cwtpduy;yhj ,U ghpe;Jiuahsh;fspd; njhlh;G tpguq;fs; (ifalf;fj;njhiyNgrp 

,yf;fk;> kpd;dQ;ry; Kftup) Mfpad mlq;fpa tifapyhd tpz;zg;gg;gbtk; jghYiwapd; ,lJ gf;f 

Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpiaf; Fwpg;gpl;L 2022 Nk khjk; 06 Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;du; 

gpd;tUk; Kfthpia te;jilAk; tifapy; gjpTj; jghypy; mDg;gpitj;jy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gj;Jld; 

rhd;wpjo;fspd; gpujpfs; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

murhq;f/ mur rhu; Jiwiar; Nru;e;j tpz;zg;gjhhpfs; mth;fsJ tpz;zg;gq;fis jpizf;fsq;fspd; 

jiyth;fSlhfNt mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

njhpT nra;ag;gl;l tpz;zg;gjhhpfs; Neh;Kfg;ghPl;irf;F miof;fg;gLthh;fs;. 

Nkyjpf nrayhsh; (nghwpapay;)/ nraw;wpl;l gzpg;ghsh;>

fy;tp mikr;R>

jiu khb> ~~,RUgha||>

gj;juKy;y.



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஏபரல் மா்தம 18ம திைதி திஙைடகிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.

இலங்கை கிரிக்கைட் அணி அடுத்த மா்தம் 
பஙகைளாத்தஷுககு சுற்றுபபயணம் தமற்்கைாண்டு 
இரண்டு தபாட்டிகைள் ்கைாண்்ட ்்டஸ்ட் ்்தா்டரில் 
வி்ளயா்டவுள்ளது. இந்த ்்டஸ்ட் ்்தா்டருககைாகை 
23 வீரரகைள் அ்டஙகிய உதத்தச இலங்கை அணி 
அறிவிககைபபட்டுள்ளது.

இலங்கை ்்டஸ்ட் அணியின் ஆரம்ப துடுபபாட்்ட 
வீரரான லஹிரு திரிமான்தன மற்றும் இளம் வீரர சரித 
அசலஙகை ஆகிதயார பஙகைளாத்தஷ் ் ்டஸ்ட் ் ்தா்டருககைான 
உதத்தச அணியில் இ்டம்்பறவில்்ல.

 அண்்மயில் நி்றவுககு வந்த த்தசிய சுபர லீக 
நான்கு நாள் கிரிக்கைட் ்்தா்டரில் நான்கு தபாட்டிகைளில் 
வி்ளயாடி 304 ஓட்்டங்ளக குவிதது மீண்டும் 
தபாரமுககு திரும்பிய மததிய வரி்ச துடுபபாட்்ட 
வீரர ்ராதஷன் சில்வா மீண்டும் த்தரவாளரகைளின் 
கைவனத்்தப ்பற்று இலங்கை ்்டஸ்ட் குழாததில் 
உள்வாஙகைபபட்டுள்ளார.

இறுதியாகை ந்்ட்பற்ற இநதிய அணிககு எதிரான 
்்டஸ்ட் ்்தா்டரில் இலங்கை அணியில் இ்டம்்பறா்த 
ஓஷ்த ்பரனாண்த்டாவும் மீண்டும் பஙகைளாத்தஷ் 
்்டஸ்ட் ்்தா்டருககைான உதத்தச குழாததில் 
உள்வாஙகைபபட்டுள்ளார. அண்்மயில் நி்றவுககு வந்த 
த்தசிய சுபர லீக நான்கு நாள் கிரிக்கைட் ்்தா்டரில் சிறந்த 
துடுபபாட்்ட வீரருககைான விரு்்த அவர ்தட்டிச்சன்றார.

கைண்டி அணிககைாகை 3ஆம் இலககை வீரராகைக கைளமிறஙகிய 
ஓஷ்த ்பரனாண்த்டா, ஆறு தபாட்டிகைளில் 721 
ஓட்்டஙகை்ளக குவித்தார. இதில் 4 ச்தஙகைளும், 3 
அ்ரசச்தஙகைளும் அ்டஙகும்.

 அண்்மயில் நி்றவுககு வந்த த்தசிய சுபர 
லீக நான்கு நாள் கிரிக்கைட் ்கைாழும்பு அணிககைாகை 
வி்ளயாடிய 22 வய்தான சகைலது்ற வீரர லக்ஷி்த 
மனசிஙகை மு்தன் மு்றயாகை இலங்கை ்்டஸ்ட் அணிககு 
அ்ழககைபபட்டுள்ளார. ்கைாழும்பு அணிககைாகை நான்கு 
தபாட்டிகைளில் 26.40 சராசரியில் 15 விக்கைட்டுகை்ள 
வீழ்ததியது்டன், துடுபபாட்்டததில் அ்ரசச்தம் 
ஒன்்றயும் ் பற்றுக்கைாண்்டார.

்கைாழும்பு அணிககைாகை 4 தபாட்டிகைளில் 12 
விக்கைட்டுகை்ள வீழ்ததிய தவகைபபநது வீசசாளர 
கைசுன் ராஜி்தவும் மீண்டும் ்்டஸ்ட் அணியில் 
இ்டம்பிடிததுள்ளார.

27 வய்தான வலது்கை மி்த தவகைபபநது வீசசாளரான 
்மாஹமட் சிராஸ் மீண்டும் இலங்கை ் ்டஸ்ட் அணியில் 
இ்டம்பிடிததுள்ளார. அண்்மயில் நி்றவுககு வந்த 
த்தசிய சுபர லீக நான்கு நாள் கிரிக்கைட் கைாலி அணிககைாகை 
ஒதர்யாரு தபாட்டியில் சிராஸ் வி்ளயாடியிருந்தார. 
யாழ்பபாண அணிக்கைதிரான தபாட்டியில் கைளமிறஙகிய 
அவர 2 விக்கைட்டுகை்ள வீழ்ததினார.

 தகைால்ட்ஸ் கைழகைததுககைாகை வி்ளயாடி வருகின்ற 

அவர, கை்டந்த மாரச மா்தம் ந்்ட்பற்ற வளரநதுவரும் 
கைழகை அணிகைளுககு இ்்டயிலான மூன்று நாட்கைள் 
்கைாண்்ட கிரிக்கைட் ்்தா்டரில் கைளமிறஙகியது்டன், 
ஏசிஇ தகைபி்டல்ஸ் அணிக்கைதிரான தபாட்டியில் 9 
விக்கைட்டுகை்ள வீழ்ததி அசததினார.  ்்தா்டரசசியாகை 
உள்ளுர கைழகை மட்்டப தபாட்டிகைளில் வி்ளயாடி 
திற்மகை்ள ்வளிபபடுததி வருகின்ற ்மாஹமட் 
சிராஸுககு பஙகைளாத்தஷ் ் ்டஸ்ட் ் ்தா்டருககைான உதத்தச 
அணியில் வாய்பபு வழஙகை த்தரவாளரகைள் ந்டவடிக்கை 
எடுததுள்ளனர. ஐசிசி இன் உலகை ்்டஸ்ட் சம்பியன்ஷிப 
்்தா்டரின் ஓர அஙகைமாகை இரண்டு தபாட்டிகைள் ்கைாண்்ட 
்்டஸ்ட் ்்தா்டரில் வி்ளயாடுவ்தற்கைாகை இலங்கை 
்்டஸ்ட் கிரிக்கைட் அணி தம 8ஆம் திகைதி பஙகைளாத்தஷ் 
தநாககி புறபபட்டுச ் சல்லவுள்ளது.
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இலங்கை டெஸ்ட் அணியில்
மீண்டும் ட�ொஹ�ட் சிரொஸ்

(ஒலுவில் கிழககு தினகைரன் நிருபர)

வி்ளயாட்டுதது்ற அ்மசசின் 2 மில்லியன் ரூபா ச்லவில் 
அட்்டா் ளசதச் ன அஷ்ரப ஞாபகைாரத்த ்பாது வி்ளயாட்டு 
்ம்தானததில் கைரபபந்தாட்்டத தி்டல் அ்மபப்தற்கைான அடிககைல் 
நடும் நிகைழ்வு ந்்ட்பற்றது. இ்தன்தபாது, அட்்டா் ளசதச் னப 
பிரத்தச ச்யலாளர எம்.ஏ.சீ.அஹமட் சாபிர பிர்தம அதிதியாகைக கைலநது 
்கைாண்டு கைரபபந்தாட்்டத தி்டல் அ்மபப்தற்கைான அடிக கைல்லி்ன 
உததிதயாகைபூரவமாகை நட்டி ் வத்தார.

இநநிகைழ்வில், 
அ ட் ்ட ா 
் ள ச த ச ் ன 
பிரத்தச ச் பயின் 
உறுபபினர ஏ.எஸ்.
எ ம் . உ ் வ ஸ் , 
அ ட் ்ட ா ் ள 
சதச் ன பிரத்தச 
ச் பயின் ச்ய 
லாளர எம்.ஐ.எம்.
பாயிஸ், உ்தவித 
தி ட் ்ட மி ்ட ல் 
பணிபபாளர ஏ.எல்.ஹு ச்னுடீன், அட்்டா் ளசதச் ன பிரத்தச ச்யலகை 
வி்ளயாட்டு உததிதயாகைத்தர எம்.எச.எம்.அஜவத, பாராளுமன்ற 
உறுபபினர வீரசிஙகைவின் பிரத்தச இ்ணபபாளர ஆசிரியர எஸ்.எம்.
்ெசீல்,் பாருளா்தார அபிவிருததி உததிதயாகைத்தர ்மளலவி எம்.பாயிஸ் 
உட்ப்ட பலர கைலநது ் கைாண்்டனர.

திகைாமடுல்ல மாவட்்டப பாராளுமன்ற உறுபபினர வீரசிஙகைவின் 
சிபாரிசுககை்மவாகை வி்ளயாட்டுதது்ற அ்மசசினால் 2 மில்லியன் 
ரூபா அட்்டா் ளசதச் ன அஷ்ரப ஞாபகைாரத்த ்பாது வி்ளயாட்டு 
்ம்தானததில் கைரபபந்தாட்்டததி்டல் அ்மபப்தற்கைாகை நிதி ஒதுககீடு 

ச்ய்யபபட்டுள்ள்ம குறிபபி்டத்தககைது.

கரப்பந்தாட்ட மை்தானம் 
அமைகக அடிககல் ந்டல்

44வது Observer-SLT ்மாபி்்டல் 
ஆண்டின் சிறந்த பா்டசா்ல துடுபபாட்்ட 
வீரரகைளின் மிகைவும் பிரபலமான தபாட்டியா-
னது சிஙகைள மற்றும் ்தமிழ் புத்தாண்டு விடு-
மு்றயின் பின்னர சில பிரபலமான பா்டசா-
்லகைளுககி்்டயிலான ்பரிய தபாட்டிகைள் 
ஆரம்பமாகைவுள்ள நி்லயில் அ்தன் மு்தல் 
மா்தத்்த நி்றவு ்சய்-
துள்ளது.

2022 ஆம் ஆண்டின் 
மிகைவும் பிரபலமான 
ப ா ர ் வ ய ா ள ர - S L T 
்மாபி்்டல் பா்டசா்ல 
கிரிக்கைட் வீரரகைள் 
தபாட்டி இன்னும் 
இரண்டு வாரஙகைளில் 
தம மா்தததில் நு்ழய-
விருககும் நி்லயில், 
சீசனின் ்பரிய தபாட்-
டிகைள் தராயல் இ்்ட-
தயயான பளூஸ் சண்-
்்டயில் மிகைப ்பரிய 
தபாட்டியு்டன் ்்தா்டஙகை 
உள்ளது.

அடுத்த மா்தம் ந்டக-
கும் Battle of the Blues 
்பரிய தபாட்டி்ய 
அவரகைள் எதிரபாரத-
துக ்கைாண்டிருககும் 
நி்லயில், இந்த 
வாரம் மிகைவும் பிரபல-
மான பா்டசா்ல  மாணவர துடுபபாட்்ட 
வீரர 2022 தபாட்டியில் Royal இன் Ahan 
Wickramasinghe பரபரபபான முன்னி்ல 
்பற்றார. புத்தாண்டு மற்றும் புனி்த ்வள்ளி 
விடுமு்றகைள் கைாரணமாகை அ்னதது தவட்-
பாளரகைளாலும் ்பற்ற வாககுகைளின் எண்-
ணிக்கை ஒபபீட்்டளவில் கு்றவாகை இருந-
்ததபாதிலும், விககிரமசிஙகை ்தனது வாககு 
எண்ணிக்கை்ய 3,598 ஆகை நீடிதது ஒரு 
்நருககைமான முன்னி்ல ்பற்றார.

இ்தன் மூலம், மு்தல் இரண்டு வாரத 
்த்லவர துனித ்வல்லாலதகை 3,446 வாககு-
கை்ளப ்பற்று இரண்்டாவது இ்டததிற்குத 
்தள்ளபபட்்டார. அண்்மய வாககு எண்-
ணிக்கையில் மூன்றாவது இ்டததில் புனி்த 
பீற்றரின் ருசண்்டா கைமதகை 2,503 வாககுகை-
ளு்டன் , விஷார ்பரனாண்த்டா (ரிசமண்ட் 
- 2,312), பசன் சுவாஹாஸ் (புனி்த ்பனடிகட் 
- 1,967) மற்றும் கைனிஸ்்டன் கைருணாரதன 
(எஸ். த்தாமஸ்' - 1,80) ஆகிதயார உள்ளனர.

சுவாரஸ்யமாகை, 2022 ஆம் ஆண்டின் 
மிகைவும் பிரபலமான பள்ளி மாணவி கிரிக-
்கைட் வீரர தபாட்டியிலும் அ்தன் ஆரம்ப 
அட்்டவ்ண ்த்லவர இ்டம்்பயரந்தார. 
கை்டந்த வாரம் நுதகை்கைா்ட அனுலா விததியா-
லயததின் ்த்லவி ்கைௌசினி நுதயஙகைவிற்கு 

பதிலாகை பன்னிபிட்டிய 
்தரமபால கைல்லூரியின் 
சுஷாதி ்கைௌசல்யா நிய-
மிககைபபட்்டார.

்கைௌசல்யா 2,108 
வாககுகைள் ்பற்று 
முன்னி்லயும், நூத-
யஙகைா 1,901 வாககுகைள் 

்பற்று இரண்்டாவது இ்டத்்தயும் பிடித்த-
னர. மூன்றாவது இ்டததில் வாதுவ மததிய 
கைல்லூரியின் நதவாதயா தநதமினி 1,799 
வாககுகை்ளப ்பற்றும், ்மாரட்டு்வ இள-
வரசி தவல்ஸ் கைல்லூரியின் மனுடி துலான்சா 
நாணயககைார (1,238) மற்றும் ரதகைம த்தவபதி-
ராொ கைல்லூரி்யச தசரந்த இதமஷா துலானி 
(1,078) ஆகிதயார உள்ளனர.

இளம் பா்டசா்ல மாணவரகைளும், ப்ழய 
சிறுவரகைளும் உற்சாகைதது்டன் ்சயல்படுவது-
்டன், ்தஙகைள் பள்ளிகைளுககைான உண்்மயான 
உணரவுகைளு்டன் விசுவாசத்்தப புதுபபித-
துக்கைாள்வ்தால், ்பரிய தபாட்டிகைள் எப-
தபாதும் ஒரு புதிய ்தாளத்்தக ்கைாடுககும்.

இந்த பிக தமட்ச அரஙகுகைள் இறுதியில் 
அந்தந்தப பள்ளிகைளின் ப்ழய மாணவரகை-
்ளச சநதிககைவும், வாழ்த்தவும், நூல்கை்ள 
மாற்றிக ்கைாள்ளவும், குறிபபாகை முககிய-
மான சந்தரபபததிற்கைாகை ்வளிநாட்டில் உள்-
ளவரகை்ள ஆண்டுத்தாறும் சநதிககும் இ்டங-
கைளாகை மாறிவிடும்.

்வளிநாடுகைளில் வசிககும் ்பரும்பா-
லான ப்ழய சிறுவரகைள், ்தஙகைள் பள்ளி நண்-
பரகை்ளச சநதிககைவும், நி்னவுப பா்்தயில் 
்சல்லவும் மாரச மா்தம் இலங்கைககு வரு-
்டாநதிர கிரிக்கைட் யாததி்ர்யத திட்்டமி-

டுவது வழககைம். ெனவரி ்்தா்டககைம் வ்ர 
தகைாவிட்-19 ஆல் பா்டசா்ல  கைால அட்்டவ-
்ணகைள் ்்தா்டரநது பாதிககைபபட்்ட்தால், 
அந்த வழககைமான ்பரிய தபாட்டி சாளரம் 
இரண்்டாவது மு்றயாகை இல்லாமல் தபாய்-
விட்்டது. ஆனால் ்்தாற்றுதநாயின் ்தாககைம் 
கு்றவ்தால், தம மா்தததில் ்பரிய தபாட்டி 
உணர்வ அனுபவிககை முடியும்.

1983 மற்றும் 1984 ஆம் ஆண்டுகைளில் 
ஒபசரவர பா்டசா்ல துடுபபாட்்ட வீர்ர 
்வன்ற மு்தல் நளநதியன் மஹாநாம ஆவார. 
மஹாநாமவின் ஆதிககைததிற்குப பிறகு, 
மற்்றாரு நாலநதியானான குருசின்ஹ   
அடுத்த ஆண்டு - 1985 இல் விரும்பத்தககை 
பட்்டத்்த ்வன்றார.

55 வய்தான இலங்கையின் முன்னாள் கிரிக-
்கைட் வீரரும், இலங்கை த்தசிய அணியின் 
முன்னாள் கிரிக்கைட் முகைா்மயாளருமான 
குருசின்ஹ, 1985 ஆம் ஆண்டு ்தான் ்வன்ற 
ஒபசரவர பா்டசா்ல கிரிக்கைட்்டர பட்்டம் 
்தனது கிரிக்கைட் வாழ்க்கையில் திருபபுமு-
்னயாகை அ்மந்தது என்றார.

“ஒபசரவர பா்டசா்ல கிரிக்கைட்்டர 
ஆஃப தி இயர தஷா சிறந்த கிரிக்கைட் வீரர-
கை்ள உருவாககியது மட்டுமல்லாமல், 
ஐசிசி எ்லட் ்பனலில் இன்னும் பணியாற்-
றும் குமார ்தரமதசன தபான்ற சரவத்தச அள-
விலான நடுவ்ரயும் உருவாககியுள்ளது. 
சிறந்த தச்வ்ய வழஙகும் பயிற்சியாளர-
கைள் மற்றும் ்பாறுபபாளரகைளின் அயரா்த 
பாததிரஙகை்ளப பாராட்்ட நாம் மறநதுவி்டக 
கூ்டாது,” என இலங்கை அணியின் முகைா்ம-
யாளர மற்றும் த்தரவாளராகை முககியப பங-
கைாற்றிய குருசின்ஹ   தமலும் கூறினார.

மை ைதா்த்தில் பிக மைடச் ஆரம்்பம்
குருசிங்ஹவின் கனவு நனவதாகும்

கதாமரதீவில் சித்திமர புத்்தாண்டு  கலதாசதார விமையதாடடு விழதா
(கைா்ரதீவு குறூப நிருபர சகைா)

சுபகிருது சிததி்ர வரு்டபபி-
றப்ப முன்னிட்டும் கைா்ரதீவு 
வி்ளயாட்டுக கைழகைததின் 39வது 
ஆன்டு நி்ற்வ முன்னிட்டும் 
கைா்ரதீவு வி்ளயாட்டுக கைழகை-
மும் விபுலாநந்தா சனசமூகை நி்ல-
யமும் கைா்ரதீவு பிரத்தச ்சயலகை-
மும் இ்ணநது ந்டாததிய 24வது 
மா்பரும் கைலாசார வி்ளயாட்டு 
விழா சிறபபாகை ந்்ட்பற்றது.

கைா்ல நிகைழ்வான மர்தன் ஓட்்டமா-
னது கைண்ணகி அம்மன் ஆலய முன்-
றலில் ஆரம்பிககைபபட்டு கைா்ரதீவு 
வி்ளயாட்டு கைழகை கைாரியாலயததில் 

நி்றவு்பற்றது. மா்லயில் விபு-
லானந்த ்ம்தானததில் ்த்லவர 
வி.அருள்குமரன் ்த்ல்மயில் 
கைலாசார வி்ளயாட்டு விழா சிறப-
பாகை ந்்ட்பற்றது. பிர்தம அதிதி-
யாகை அம்பா்ற மாவட்்ட தமலதிகை 
அரசாஙகை அதிபர தவ்தநாயகைம் ்ெகை-
தீசன் கைலநது சிறபபித்தார. கைா்ரதீவு 
பிரத்தச ் சயலாளர சிவ.்ெகைராென், 
்தவிசாளர கி.்ெயசிறில் ஆதலாசகைர-
கைளான ்ச.இராமகிருஸ்ணன்,தவ.
இராதெநதிரன்  உள்ளிட்்ட அதிதிகை-
ளும் கைலநது சிறபபித்தனர.

கைல்வி சா்த்னயாளரகைள் ்தஙகைப 
ப்தககைம் வழஙகி ்கைௌரவிககைபபட்-
்டனர.
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