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90 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

16பக்்கங்கள் 1932 - 2022

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

ரம்புக்கனை-
யில் இருந்து 
வெளியாை பயங்க-
ரமாை வெய்தினயக 
க்கட்டு தான் ்கெ-
னையனைந்ததா்க 
இைஙன்கக்காை 
அவமரிக்க தூதுெர்

ரம்புக்கைனசம்்பவம்:
USAதூதுவர்்கவைை

்கடமை மீளச் செலுத்தும்

 IMF செரிவிபபு 
கைாரன்ஸ் வெல்ெநாய்கம்,ஷம்ஸ் பாஹிம்   

ரம்புக்கனை ெம்பெம் வதாைர்பில் பாரபட்ெ -
மற்ற விொரனை்கனை கமறவ்காளெதற்காை 
அனைத்து நைெடிகன்க்கனையும் அர -
ொங்கம் கமறவ்காண்டுளைதா்க

்ரம்புக்்க மை ெம்பவம் சொடர்பில்

ெமபயில் அமைச்ெர் பி்ரென்ை அறிவிபபு நாட்டில் நிைவும் சு்காதார 
சீர்க்கடு மறறும் ஸ்திரமற்ற சூழ் -
நினைனய ்கருத்தில் வ்காண்டு 
மு்கக்கெெம் அணியும் பழக -
்கத்னத வதாைருமாறு அரெ 
னெத்திய அதி்காரி்கள 
ெங்கம் (GMOA) 

மு்கக்கவசம்அணிவைை
தைொடர்வதுசிறநைது

கைாரன்ஸ் வெல்ெநாய்கம், ஷம்ஸ் பாஹிம்

ஒட்டுவமாத்த நாட்டு மக்களின் ொர்பில் ரம்புக்கனையில் 
ஒருெர் உயிர்த் தியா்கம் வெய்துளைார் எை ஐககிய மக்கள ெக -
தியின் தனைெர் ெஜித் பிகரமதாெ வதரிவித்தார்.  

ரம்புக்கனை துபபாககிச் சூட்டு ெம்பெம் 

முழு�ாட்டு ைக்்கள் ொர்பில்:

ெமபயில் எதிர்க்்கட்சித் ெமலவர்
கைாரன்ஸ் வெல்ெநாய்கம், ஷம்ஸ் பாஹிம்

நாட்டுககு கதனெயாை எரிவபாருள 
தறகபாது ன்கயிருபபில் உளைதா்க எரிெகதி 
அனமச்ெர் ்கஞெை விகேகெ்கர பாராளுமன்-
்றத்தில் கநறறு வதரிவித்தார்.  

 எதிர்ெரும் 10 நாட்்களுககு அெசியமாை 
வபறக்றால் ன்கயிருபபில் இருபப -
தா்கவும் அடுத்த 14 நாட்்களுககு 

தைைவயொனஎரித்பொருள்
ை்கயிருப்பில்உள்்ளது

ஆர்பபாட்ைக்காரர்்கள ென்முன்ற -
யில் ஈடுபை கெண்ைாம் எை முன்ைாள 
வினையாட்டுத்துன்ற அனமச்ெர் நாமல் 
ராேபக ஷ க்காரிகன்க விடுத்துளைார்.   

இது வதாைர்பில் அெர் வெளியிட்-
டுளை டுவிட்ைர் பதிவில்,   

நாம் எந்தப பக்கம் இருந்தா-
லும், ென்முன்ற எதனையும் 

வன்முமற்களில் ஈடுபடநவணடாம்:  

கைாரன்ஸ் வெல்ெநாய்கம்,   
ஷம்ஸ் பாஹிம்

ரம்புக்கனை துபபாககிச் சூட்டு ெம்-
பெம் குறித்து விொரனைனய வெய்ய 
விகெை குழுக்கள அனமக்கபபட்டுள-

ைதா்க வபாது பாது்காபபு அனமச்ெர் 
பிரென்ை ரைதுங்க வதரிவித்துளைார்.  

பாராளுமன்றில் கநறறு ்கருத்து 
வெளியிட்ை அனமச்ெர் பிர-
ென்ை ரைதுங்க,

்ரம்புக்்கமை துபபாக்கி சூட்டு ெம்பவம்:

இைஙன்கககு அெெர உதவி்கனை ெழங்கத் 
தயாரா்க இருபபதா்க உை்க ெஙகி வதரிவித்துள -
ைது. வொஷிஙைனில் நிதியனமச்ெர் அலி ெபரியு-
ைன் நைத்திய கபச்சுொர்த்னதனயத் வதாைர்ந்து 
உை்க ெஙகியின் துனைத் தனைெர் 
ஹார்ட்விக ஷாஃபர் (Hartwig Schafer) 

இைஙை்கககுஅவசரஉைவி்கை்ள
வழங்கஉை்கவஙகிையொர்

ரம்புக்கனை ஆர்பபாட்ைத்-
தின்கபாது 30,000 லீற்றர் எரிவபா-
ருனைக வ்காண்ை தாஙகி ஊர்தி-

வயான்றுககு ஒரு குழுவிைர் தீ 
னெக்க முறபட்ைனதத் 
தடுக்க வபாலிஸார் 

்ரம்புக்்கமை ஆர்பபாட்டக்்கா்ரர்்கள் மீொை துபபாக்கிச் சூடு:

எரிவபாருனை வ்காண்டு 
வெல்லும் பாரவூர்தி்களுககு 
கெதத்னத ஏறபடுத்தகொ அல்ைது 
இனையூறு ஏறபடுத்தகொ கெண் -
ைாவமை சிகரஷை பிரதி வபாலிஸ் 
மாஅதிபர் அஜித் கராஹை   ஆர்ப-
பாட்ைக்காரர்்களிைம் க்காரிகன்க  

விடுத்துளைார்.
கநறறுமுன்திைம் ்றம்புக்கனை 

ஆர்பபாட்ைத்தின்கபாது 30,000 
லீட்ைர் எரிவபாருனைக வ்காண்ை 
தாஙகி ஊர்திவயான்றுககு ஒரு குழு -
விைர் தீ னெக்க முறபட்ை-
னதத் தடுக்க 

ஆர்ப்்பொடடங்களில்ஈடு்படுதவொருககு
த்பொலிஸொர்விடுத்துள்்ளத்கொரிகை்க

ரம்புக்கனை பிரகதெத்தில் 
கநறறுமுன்திைம் முன்வை-
டுக்கபபட்ை கபாராட்ைத்-
தின் கபாது இைம்வபற்ற 
ெம்பெங்கள வதாைர்பில் 
பாரபட்ெமற்ற விொரனை-
்கள முன்வைடுக்கபபடும் 
எை  ேைாதிபதி க்காட்ைா -
பய ராேபக ஷ மறறும்  பிர-

தமர் மஹிந்த ராேபக ஷ 
ஆகிகயார் தமது உத்திகயா-
்கபூர்ெ டுவிட்ைரில் வதரி-
வித்துளைைர்.

எதிர்பபு ஆர்பபாட்ைங-
்களில் ஈடுபடும் கபாது 
ென்முன்றனய தவிர்ககு-
மாறு அனைத்து 
பிரனே்களிைமும் 

பாரபட்சமற்ற வி்சாரணைகள்  
நடத்த ஜனாதிபதி, பிரதமர் உறுதி

 புடமவக் ம்கத்சொழில், உள்ளூர் உறபத்தி நைம்படுத்ெல் இ்ராஜாங்க அமைச்ெர் எஸ்.எம்.எம் முஷர்்ரப ந�றறு (20) 
ெைது ்கடமை்கமளப சபாறுபநபறறுக் ச்காணடார். இதில்,சுறறாடல் அமைச்ெர் �ஸீர் அஹைட், இ்ராஜாங்க அமைச்-
ெர் ்காெர் ைஸ்ொன் ைறறும் ைர்ஜான் பழீல் எம்.பி ஆகிநயார் உட்பட பலர் ்கலந்து ச்காணடைர்.  

சடடத்திற்குமுரணொ்கத்பொலிஸொர்
எைைனயும்தேற்த்கொள்்ளவில்ைை

பா்ராளுைன்றில் அமைச்ெர் பி்ரென்ை ்ரணதுங்க செரிவிபபு

வஙகியின் துமணத்ெமலவர் டுவிட்டரில் பதிவு

்பக்கசசொர்்பற்ற
விசொரைணநடத்ை
UNPதவண்டுத்கொள்

்ரம்புக்்கமை ெம்பவம்:
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30,000லீற்.எரித்பொருள்ைொஙகிககுதீைவக்க
முற்்படடைொல்த்பொலிஸொர்நடவடிகை்க
குறைந்தபட்ச பலதற்தயே பிரயேோகித்த்தோக IGP த்தரிவிப்பு

டுவிட்டர் பதிவில் செரிவிபபு  

இைஙன்கககு எந்தவொரு 
்கைனையும் ெழஙகுெதறகு, 
்கைனை மீைச் வெலுத்துெதற-

்காை உறுதிபபாடு அெசியம் 
எை ெர்ெகதெ நாைய 

நிதியம் வதரிவித்துளைது.  

இைஙை்கயின்இயலுைே
தைொடர்பில்ஆரொயதவண்டும்

சபாதுைக்்களுக்கு GMOA அறிவும்ர

விசொரைணநடத்ை
03விதசடகுழுக்கள்

ரம்புக்கைனயில்ஒருவர்
உயிர்த்தியொ்கம் எரிெக்தி அமைச்ெர் ்கஞெை செரிவிபபு

ஆர்ப்்பொடடக்கொரர்்களிடம்
நொேல்MPத்கொரிகை்க

ரம்புக்கனை துப்பாககி சூட்டு சம்்வம்:

ைத்ைேதுடுவிடடரில்்பதிவு்களில்இருவரும்தைரிவிப்பு

ஆர்ப்பாட்டங்களில் ஈடு்டுவ�பார
�ன்முறை்களில் ஈடு்டு�றை
ைவிரக்குமபாறும் வ்கபாரிக்ற்க

06



சீனாவின் சங்ாய் 
நகரில் ககார�ானா க�ாற்-
றினால் ரநற்று ரேலும் 
ஏழு ரேர் உயிரிழந்துள்ள 
நிலையில் அஙகு உயிரி-
ழந்�வர்கள எண்ணிகலக 
17 ஆக உயர்ந்துள்ளது.   

ரவகோகப் ே�வும் 
ஒமிகர�ான் திரிபு 25 மில்-
லியன் ேககள வாழும் 
சங்ாயில் க�ாற்று சம் -
ேவஙகள அதிகரிககக கா�ணோகி-
யுள்ளது. நகரில் கடந்� சிை வா�ஙக-
்ளாக கடும் முடககநிலை அமுலில் 
இருப்ேர�ாடு, ேை சுற்று கூட்டு 
ரசா�லனகளும் நடத�ப்ேட்டுள-
்ளன.   

இந்� முடகக நிலை அந்� நகரில் 
கடும் சமூக ேற்றும் கோரு்ளா�ா� 
கநருககடி நிலைலய ஏற்ேடுததி-
யுள்ளது.   

சங்ாயில் ரநற்று 18,000ககும் 

அதிகோன ரநாய்தக�ாற்று சம்-
ேவஙகள ேதிவானர�ாடு அதில் 
கேரும்ோைான சம்ேவஙகள ரநாய் 
அறிகுறிலய கவளிப்ேடுத�ா�லவ 
என்ேது குறிப்பிடத�ககது.   

கடந்� ோர்ச் க�ாடககம் சங -
்ாயில் 400,000ககும் அதிகோன 
க�ாற்று சம்ேவஙகள ேதிவாகியுள-
்ளன. இதில் கடந்� திஙகட்கிழ-
லேரய மு�ல் உயிரிழப்பு ேதிவா-
னது.

2 2022 ஏப்ரல் 21 வியாழக்கிழமை21–04–2022

உக்ரைனின் கிழககு பகுதியில்  
ரைஷ்யாவின் தயாககுதல் தீவிரைம்
உகல�னின் கிழககில் உள்ள 

கடான்ோஸ் பி�ாந்தியம் மீ�ான 
�ாககு�லை �ஷயா தீவி�ப்ேடுததி -
யுள்ளது. அஙகு புதி�ாக 10ககும் 
ரேற்ேட்ட வான் �ாககு�ல்கள 
நடத�ப்ேட்டுள்ளன.  

உகல�னின் கிழககுப் ேகுதிலய 
விடுவிகக விரும்புவ�ாக, �ஷயா 
கூறி வருகிறது. பி�ாந்தியததின் சிை 
ேகுதிகள கடந்� 8 ஆண்டுக்ளாக 
�ஷய ஆ��விைான பிரிவிலனவாதி -
களின் பிடியில் உள்ளன.  

�ஷயா ஏற்கனரவ கிரிமின்னா நக -
�தல�க லகப்ேற்றியுள்ளது. கடான் -
ோஸின் இ�ண்டு வட்டா�ஙகளில் 
ஒன்றான லு்ான்ஸ்ககின் முககிய 

ேகுதியில் அந்� நக�ம் அலேந்துள -
்ளது.  

ரடாகனட்ஸ்க, லு்ான்ஸ்க 
ஆகிய வட்டா�ஙகல்ளக லகப் -
ேற்றுவ�ன்வழி, உகல�னியப் 
ேலடலயச் சுற்றி வல்ளப்ேது இை -
குவாகிவிடும் என்று நம்ேப்ேடுகி -
றது. �ற்ரோது ேரியுரோல் நகரின் 
நிலைலேயும் கவலைககுரிய�ாகி -
யுள்ளது. 

உகல�னியத துருப்புகள ச�ண -
லடவ�ற்கு �ஷயா மீண்டும் ஒரு 
நாள காைகககடுலவ அளிததுள -
்ளது.   

இருப்பினும் ேலடவீ�ர்கள �ஷ -
யாவிடம் ச�ணலடயத க�ாடர்ந்து 

ேறுதது வருகின்றனர். �ஷயப் 
ேலடயினர் அஙகுள்ள உருககு 
ஆலைலயக லகப்ேற்றுவல�த 
�விர்கக உகல�னியத துருப்பினர் 
ரோ�ாடி வருகின்றனர்.  

ஆலையின் நிைத�டிக காப்ே -
லறகளில் குலறந்�து 1,000 ரேர் 
ேதுஙகி இருப்ே�ாகக கூறப்ேடுகி -
றது.

�ஙகளுலடய கலடசி நாட்கல்ள 
எண்ணிகககாண்டிருப்ே�ாக மிரியு -
ரோலில் இருககும் உகல�ன் வீ�ர் -
கள வருத�ம் க�ரிவிததுள்ளனர். 
ரேலும், ரேற்கததிய நாடுகள �ங -
களுககு உ�வ ரவண்டும் என்றும் 
ரகாரிகலக விடுததுள்ளனர். 

முன்ன�ாக, ேரியுரோலில் சிக -
கியுள்ள ேககல்ள ேனி�ாபிோன 
அடிப்ேலடயில் மீட்க அனுேதிகக 
ரவண்டும் என �ஷயாவுககு  ஐ.நா. 
ேற்றும் உைக நாடுகள வலியுறுததி -
யுள்ளது குறிப்பிடத�ககது. 

ஆலைககு அருகில் வசிககும் 
சுோர் 120 ரேர் ேனி�ாபிோனப் 
ோல�கள வழியால் கவளிரயறி -
யுள்ள�ாக �ஷய ஊடகஙகள கூறின.  

இந்நிலையில், இரு நாடுகளுக -
கும் இலடயிைான ரோர்க லகதிகள 
ேரிோற்றததில் இ�ாணுவ வீ�ர்கள 
60 ரேல�யும் கோதுேககளில் 16 
ரேல�யும் �ஷயா ஒப்ேலடத��ாக 
உகல�ன் கூறியது.   

உக்ரைனுககு கூடுதல் ஆயுதம்  
வழங்க பிரிட்டன், அமெ. உறுதி

அகேரிககா, பிரிட்டன், 
கனடா ஆகியலவ உகல�-
னுககு இன்னும் கூடு�ைான 
ஆயு�ஙகல்ள வழஙக உறுதி 
அளிததுள்ளன.  

அகேரிகக ஜனாதிேதி ரஜா 
லேடன், பிரிட்டன் பி��ேர் 
கோரிஸ் ரஜான்சன், கனடி-
யப் பி��ேர் ஜஸ்டின் ட்ரூரடா 
ஆகிரயாருடன் நட்பு நாடு-
கல்ளச் ரசர்ந்� ஏலனய 
�லைவர்களும் வீடிரயா 
க�ாழில்நுட்ேம் மூைம் ரேச்-
சுவார்தல� நடததினர்.   

�ஷயப் ேலடகயடுப்பு புதிய கட் -
டதல� அலடந்துள்ள�ாக அவர்கள 
கூறினர்.  

கடந்� வா�ம் அறிவித�து-
ரோன்று, அகேரிககா உகல�னுககு 
மீண்டும் 800 மில்லியன் கடாைர் 
ேதிப்பிைான இ�ாணுவ நிவா�ண 
உ�வித திட்டதல� வழஙகும் என்று 
எதிர்ோர்ககப்ேடுகிறது.  

அந்�த திட்டம் லககூடினால், 
இதுவல� உகல�னுககு அகேரிககா 
3 பில்லியன் கடாைருககு ரேல் 
உ�வி வழஙகியுள்ளது.  

பிரிட்டன் பி��ேர் ரஜான்சன், 
உகல�னுககுக கூடு�ல் இ�ாணுவ 
ஆயு�ஙகள ர�லவப்ேடுவ�ாகக 
கூறினார். கனடியத ��ப்பிலிருந்து, 
கன�கப் ரோர் வாகனஙகள அனுப்-
ேப்ேடும் என்று ட்ரூரடா க�ரிவித-
�ார்.    

சரவததச மபயாருளயாதயாரை  
வளரச்சி சரி் வயாய்ப்பு
சர்வர�ச நாணய நிதியம், 

உகல�ன்–�ஷயப் ரோர் கா�ண-
ோக சர்வர�ச கோரு்ளா�ா� 
வ்ளர்ச்சி முன்னுல�ப்லே கீழ்-
ரநாககித திருததியுள்ளது.  

இரு நாடுகளுககும் இலடரய 
நிைவும் சர்ச்லசயின் �ாககம் 
அடுத� சிை ஆண்டுகளுககுப் 
கேரிய அ்ளவில் உண�ப்ேடும் 
என்று அது கூறியது.  

சர்வர�ச கோரு்ளா�ா�ததின் 
உளநாட்டு உற்ேததி வ்ளர்ச்சி 
விகி�ம் இந்� ஆண்டும் அ�ற்கு 
அடுத� ஆண்டும் 3.6 வீ�ோக இருக-
கும் என்று அந்� நிதியம் முன்னு-
ல�ததுள்ளது.  

இவவாண்டுககாக முன்னர் கவளி -
யிடப்ேட்ட கணிப்லே விட அது 0.8 
வீ�ம் குலறவு. 2023ஆம் ஆண்டுக-
கான முன்னுல�ப்லேக காட்டிலும் 
அது 0.2 வீ�ம் குலறவு.  

உகர�ன்–�ஷயப் பூசலின் �ாககம் 
சர்வர�ச அ்ளவில் ககாளலக ோற்-

றஙகளுககும் விலை அதிகரிப்புக-
கும் இட்டுச்கசல்லும் என்று நிதியத-
தின் அதிகாரிகள எச்சரிததுள்ளனர்.  

லவ�ஸ் ே�வல் சூழைால் ஏற்ேட்ட 
ோதிப்புகளிலிருந்து நாடுகள இன்ன-
மும் முழுலேயாக மீ்ளவில்லை.  

அண்லேய ரோருககு முன்ோ -
கரவ நாடுகள ேணவீககதல�யும் 
விநிரயாகத க�ாடர்களில் இலடயூ -
றுகல்ளயும் சோளிகக ரவண்டியிருந்-
�ல� அதிகாரிகள சுட்டிககாட்டினர்.    

மசயாலென் தீவு்களு்டனயான சீன  
ஒப்பநதததயால் ஆஸி. ்கவ்ல

கசாைேன் தீவுக -
ளுடன் சீனா ோது-
காப்பு ஒப்ேந்�ம் 
ஒன்லற கசய்து 
க க ா ண் ட ல � 
அடுதது அவுஸ்-
திர�லியா, நியூ-
சிைாந்து ேற்றும் 
அ க ே ரி க க ா 
ேசிபிக பி�ாந்தியத-
தின் ோதுகாப்பு 
ேற்றி கவலை 
கவளியிட்டுள்ளன.   

இந்� வா�ம் கசய்துககாள்ளப் -
ேட்ட உடன்ேடிகலக மூைம் 
கசாைேன் தீவுகளில் சீன கடற் -
ேலட �்ளம் ஒன்லற அலேப்ே�ற்கு 
வாய்ப்பு ஏற்ேட்டிருப்ே�ாக அச்சம் 
கவளியிடப்ேட்டுள்ளது.   

இ�ன்ேடி கசாைேன் தீவுகளின் 
மிகப்கேரிய நன்ககாலட நாடான 
அவுஸ்திர�லியா இந்� உடன்ேடிக-
லகலய �டுகக எடுத� கலடசி முயற்-
சியும் ர�ால்வி அலடந்துள்ளது.   

இந்� உடன்ேடிகலக பி�ாந்தியத-
தின் அலேதி ேற்றும் ஒற்றுலேலய 
குலைககாது என்று கசாைேன் தீவு-
களின் பி��ேர் ே்ரச கசாகவார� 
க�ரிவிததுள்ளார். எனினும் இந்� 
உடன்ேடிகலகயில் உள்ள விதிமு -
லறகள ேற்றிய �கவல்கல்ள அவர் 
கவளியிடவில்லை.  

இந்� உடன்ேடிகலகயின் கவளிப் -
ேலடத �ன்லே ேற்றி அவுஸ்திர�-
லிய கவளியுறவு அலேச்சர் ேரிஸ் 
கேயின் க�ரிவிததுள்ளார்.   

மதன் ம்கயாரி்ர்களின் வ்்த  
கு்ைக்க புதி் அரைசு திட்டம்
க�ன் ககாரியா �னது �னிததுவ-

ோன வயல� கணககிடும் முலறலய 
லகவிட்டு சர்வர�ச முலறககு ோற 
திட்டமிட்டுள்ள நிலையில் அந்-
நாட்டு ேககள ஒரு வய�ால் இ்ளலே 
அலடய வாய்ப்பு ஏற்ேட்டுள்ளது.   

வரும் ரே 10 ஆம் திகதி க�ன் 
ககாரியாவின் அடுத� ஜனாதிேதி-
யாக ே�வி ஏற்கவிருககும் யூன் ரசாக 
லிரவால், வயல� கணககிடும் 
முலறலய சரிகசய்யப்ரோவ�ாக 
வாககுறுதி அளிததுள்ளார்.   

க�ன் ககாரியாவில் வயல� கணக-
கிடும் முலறலய நிலைப்ேடுத� நட -
வடிகலக எடுககப்ேடுவ�ாக, ஆட்-
சிோற்றக குழுவின் அ�சியல், நீதி 
ேற்றும் நிர்வாக உேகுழு �லைவர் லீ 
கயாங ர்ா க�ரிவிததுள்ளார்.   

ோறுேட்ட வயல� கணககிடும் 
முலறக்ளால் க�ாடர்ச்சியான குழப்-

ேஙகள ேற்றும் ர�லவயற்ற சமூக 
ேற்றும் கோரு்ளா�ா� இழப்புகள 
ஏற்ேடுகின்றன என்றும் அவர் சுட்-
டிககாட்டினார்.   

“ககாரிய வயது” என்று அலழக-
கப்ேடும் ககாரியாவின் வயல� 
கணககிடும் முலறயின்ேடி குழந்ல� 
பிறககும் தினததிரைரய அந்�க 
குழந்ல�ககு ஒரு வயது என கணிக-
கப்ேடுகிறது. க�ாடர்ந்து வரும் 
ஒவகவாரு ஜனவரி மு�ைாம் திகதி -
யும் ரேலும் ஒரு வயது ரசர்ககப்ேடு -
கிறது.   

இ�ன்ேடி டிசம்ேர் 31 ஆம் திகதி 
பிறககும் குழந்ல� அடுத� தினத-
திரைரய இ�ண்டு வயல� எட்டுகி-
றது.   

இவவாறு வயல� கணககிடும் 
முலற கிழககு ஆசிய பி�ாந்தியததில் 
வழககததில் இருந்து வந்�ரோதும் 

ஏலனய நாடுகள �ற்ரோது சர்வர�ச 
வயல� கணககிடும் முலறககும் 
ோறியுள்ளன.   

எனினும் இந்� வயல� கணககி-

டும் முலறலய ோற்றும் முயற்சிகள 
கடந்� காைஙகளிலும் இடம்கேற்ற-
ரோதும் அலவ ர�ால்வியிரைரய 
முடிந்�ன.     

சீனாவுடன் ப�ார்  

�ாய்வான் மீது 
சீனா �ாககு�லை 
ஆ � ம் பி த தி ரு ப் -
ே�ாக �வறான 
கசய்திலய கவளி -
யிட்டு கோதுேகக -
ளிலடரய அச்சதல� 
ஏற்ேடுததிய�ற்காக 
�ாய்வான் க�ாலைக -
காட்சி நிலையம் 
ஒன்று ேன்னிப்புக 
ரகாட்டுள்ளது.   

சீனாவின் ஆககி�மிப்பு ேற்றிய 
க�ாடர்ச்சியான அச்சததுககு ேததி-
யிரைரய �ாய்வானில் 23 மில்லியன் 
ேககளும் வாழ்ந்து வருகின்றனர்.  

இந்நிலையில் �ாய்ரேலவ �்ளோ -
கக ககாண்ட சி.டீ.எஸ் க�ாலைக-
காட்சி ரசலவ ரநற்று ஒன்றுககு 
ரேற்ேட்ட அவச�ச் கசய்திகல்ள 
கவளியிட்டது. இதில் சீனாவின் 
ஏவுகலணயால் புதிய �ாய்ரே நகர் 
�ாககப்ேட்டிருப்ே�ாகவும் கப்ேல் -

கள �ாககப்ேடுவ�ாகவும் �ாய்ரே 
துலறமுகததில் இருககும் கப்ேல்கள 
ரச�ேலடந்திருப்ே�ாகவும் கசய்தி 
கவளியிடப்ேட்டது.   

எனினும் புதிய �ாய்ரே நகரின் 
தீயலணப்புப் பிரிவுககான அனர்த� 
�டுப்பு ேயிற்சிகளின் உள்ளடககங -
கல்ள இந்� க�ாலைககாட்சி ரசலவ 
�வறு�ைாக புரிந்துககாண்ரட இந்� 
கசய்திலய கவளியிட்டுள்ளது 
பின்னர் க�ரியவந்துள்ளது.     

தவையான மசய்தி்யால்   
தயாய்வயானில் குழப்பம்

ென்னிப்புக த்கட்டயார த�யான்சன்
பிரிட்டன் பி��ேர் 

கோரிஸ் ரஜான்சன், சட் -
டதல� மீறியது குறிதது 
ோ�ாளுேன்றததில் ேன்னிப்-
புக ரகட்டுகககாண்டுள-
்ளார்.  

2020ஆம் ஆண்டு ஜூன் 
ோ�ம் நாட்டில் முடகக-
நிலை நடப்பில் இருந்� -
ரோது, �ம்முலடய பிறந்� 
நால்ளகயாட்டிய ஒன்று-
கூடலில் அவர் கைந்துககாண்டார். 
அது குறிதது ரஜான்சனுககு இம்ோ-
�ம் அே�ா�ம் விதிககப்ேட்டது.  

அல�த க�ாடர்ந்து, அவர் ோ�ாளு -
ேன்றததில் மு�ல்முலறயாக உல� -
யாற்றினார்.  

“அது என்னுலடய �வறு�ான். 
அ�ற்கு நான் கவளிப்ேலடயாக ேன்-
னிப்புக ரகட்கிரறன். �ஙகளுலடய 
பி��ேர் மீது அதிக எதிர்ோர்ப்பு 
ககாண்டிருப்ே�ற்குப் பிரிட்டன் 
ேககளுககு உரிலே உண்டு” என்று 
ரஜான்சன் கூறினார்.  

முடககநிலையின்ரோது டவுனிங 
ஸ்டிரீட்டில் ேல்ரவறு ஒன்றுகூடல்-
கள நடத�ப்ேட்டது குறிதது ரஜான்ச-
னுககுக கூடு�ல் அே�ா�ம் விதிககப் -
ேடைாம்.  

�ாம் விதிமுலறகல்ள மீறவில்லை 
என்று கூறி அவர் ோ�ாளுேன்றத-
திடம் கோய்த �கவல் அளித�ா�ா 
என்ேது குறிதது இன்று சிறப்பு ோ�ா-
ளுேன்ற விவா�ம் நடத�ப்ேடவுள-
்ளது.  

ரஜான்சன் ே�வி விைக ரவண்டும் 
என்று எதிர்த��ப்பு ோ�ாளுேன்ற 
உறுப்பினர்கள ரகாரியுள்ளனர்.    

ஷங்யாய் ந்கரில் ம்கயாவிட  
ெரைணம் 17ஆ்க அதி்கரிப்பு

ெதலசி்யாவில் மரையாஹிஙகி்  
அ்கதி்கள் 500 தபர ஓட்டம்
ே ர ை சி ய ா வி ல் 

�டுததுலவககப்ேட்ட 
க�ாஹிஙகிய ேககளில் 
500 ரேருககு ரேல் �ப்-
பிததுள்ள�ாகக கூறப் -
ேட்டுள்ளது.  

பினாஙகு ோநிைத-
தின் சுஙகாய் ேககாப் 
வட்டா�ததில் அலேக-
கப்ேட்டுள்ள �ற்காலி -
கக குடிநுலழவுத �டுப் -
புககாவல் நிலையததில் சம்ேவம் 
நடந்�து.  

�டுததுலவககப்ேட்ரடார் ரநற்று 
அதிகாலை 4.30 ேணிய்ளவில், 
வ்ளாகததின் க�வுகல்ளயும் �டுப்புக-
ல்ளயும் உலடததுகககாண்டு �ப்பித-
��ாகக கூறப்ேட்டது.  

அது குறிதது அதிகாரிகளிடம் 
�கவல் அளிககப்ேட்டல� அடுதது, 
�ப்பித�வர்கல்ளத ர�டிப்பிடிககும் 
ேணி க�ாடர்ந்�து. ரநற்றுக காலை 
வல� 360ககும் அதிகோரனார் பிடி -

ேட்ட�ாகக கூறப்ேட்டது. �ப்பித�-
வர்களில் 6 ரேர் உயிரிழந்திருப்ே�ாக 
பினாஙகு கோலிஸார் க�ரிவித� -
னர். அவர்கள கநடுஞசாலைலயக 
கடககும் ரவல்ளயில் உயிரிழந்��ா -
கக கூறப்ேட்டது.  

�டுப்புககாவல் நிலையததில் 
க�ாஹிஙகிய ேககள ஆர்ப்ோட்-
டம் நடததிய�ாக நம்ேப்ேடுகிறது. 
அ�ற்குப் பின்னர், அவர்கள �ப்பி-
ய�ாக ‘தி ஸ்டார்’ கசய்தி நிறுவனம் 
கூறியது.    



பகவான் ஸ்ரீ 
சத்யசாயிபாபா 
ம க ா ச ம ா தி 
தினம், ஏப்ரல் 
24 ம் திகதி, 
ஞாயிற்றுக்கிழ -
மமகாமை 5 
ம ணி த � ா ட க் -
கம் பகல் ஆ்ராத-
தியுடன் தகாழும்பு புதுசதசட்டித 
த�ருவிலுள்ள சாயி நிமை்யததில் 
இடம்தபறவுள்ள�ாக அறிவிக்கப -
பட்டுள்ளது. 

புட்டபர்ததியில் பாபாவின் மகா -
சமாதியில் பூஜீத�,சத்யசாயிபாபா-
வின் ஐம்தபான் விக்கி்ரகததின் 
முன்பாக, வருடா வருடம் நமட-
தபறும் 'மகாரூத்ரா'்யாகததுடன், 
பரிபூ்ரண மகா அபிஷேகம், 

தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 ஏபரல் 21 வியாழக்கிழனை

திதி: --சஷ்டி

ராகுகாலம :  ்பகல் :  1.30  -  3.00வனர
சு்பநேரம : கானல : 10.30  -  12.00வனர

இன்னறைய சு்பதினமத�ாழுனக 
நேரம
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 சிந்தனை

 சிந்தனை

ukohd;   

ukohd;   ைறுனை ோளில் அல்லாஹ்விடம 
அடியானுக்காக சி்பாரிசு தசயயக்கூடி-
யனவாக அல் குர்ஆனும நோன்பும 
விளங்குகின்றைன. அது ைாத்பரும 
்பாக்கியமும அந�ஸ்துைாகும. அந� 
ைறுனை ோளில் அல்லாஹ்விடம 
சி்பாரிசு தசயயப்படுவது என்்பது 
மிகுந� த்பறுைதிமிக்க ைகததுவம. 
அவவாறைான ைகததுவதன� அனடநது 
தகாளவ�றகு ஏற்ப அல் குர்அனனயும 
நோன்ன்பயும ்பயன்்படுததிக் தகாளள 
நவண்டும. அ�றகான த்பாறுபபு ைனி-
�னுக்கு முன்்பாக உளளது. 

இன� விடுதது அல் குர்ஆனன 
ஏதரடுததுப ்பாராது உலக வாழ்வில் 
மூழ்கி இருப்பவர்களுக்காகவும வருடா 
வருடம வநது தசல்லும நோன்ன்ப 
உரிய முனறையில் ்பயன்்படுததிக் 
தகாளளா�வர்களுக்காகவும அந� 
ைறுனை ோளில் அனவ அல்லாஹ்வி-
டம சி்பாரிசு தசயயும என எதிர்்பார்க்-
கவும முடியாது. அவவாறைான எதிர்-
்பார்பபு நியாயைானதுைல்ல. 

அ�ன் காரணததினால் ைறுனையில் 
அல் குர்ஆனும நோன்பும அல்லாஹ்-
விடம ்பரிநதுனர தசயயும ்பாக்கியத-
ன�ப  த்பறறுக்தகாளவன� இலக்கா-
கக் தகாண்டு தசயற்பட நவண்டும. 
அ�றகு ஏற்ப வாழ்தவாழுங்னக 
அனைததுக் தகாளவது மிகவும இன்-

றியனையா� விடயைாகும. அந� 
வனகயில் ஒரு �டனவ ேபி (ஸல்) 
அவர்கள, 'யாருனடய உளளததில் 
அல் குர்ஆனின் எதுவும இல்னலநயா 
அவரது உளளம ்பாழனடந� வீட்டுக்கு 
சைனாகும' என்று கூறினார்கள.  

(ஆ�ாரம: ஸுனனுத திர்மிதி) 
ேபி (ஸல்) அவர்களின் இந� ஒப-

பீடானது அல் குர்ஆனின் எதுவும 
இல்லா� உளளததின் ்பயங்கரைான-
தும நைாசைானதுைான நினலனய 
தவளிப்படுததி நிறகின்றைன. இநநி-
னலனைனயத �விர்ததுக் தகாள-
வதில் ஒவதவாருவரும கவனம 
தசலுத� நவண்டும. அந�நேரம அல் 
குர்ஆனன ஒதுவ�னதும ்படிப்ப�ன-
தும முக்கியததுவம இநேபிதைாழி-
யின் ஊடாக எடுததியம்பப்படுகின்றைன. 
�வறும ்பட்சததில் அந� உளளம 
்பாழனடந� வீடாகநவ இருக்கும. ்பாழ-
னடந� வீட்டின் நினலனைனய தசால்-
லித�ான் த�ரிய நவண்டியதில்னல. 

ஆகநவ உளளம ஒளி மிக்க�ாக 
அனைநதிருக்கதவன அல் குர்ஆனன 
ஒதுநவாம, அ�னனப ்படிப-
ந்பாம, அ�னன விளங்கிட முயறசி 
தசயநவாம.

பாழடைந்த வீடு

ைர்லின் ைரிக்கார்  ...
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சுபஹ்  - 04.44
லுஹர்  - 12.11
அஸர்  - 03.21
மஃரிப்  - 06.19
இஷா  - 07.30

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல260.78 271.52

யூர�ொ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல357.42 369.33

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல2.5808 2.6855

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல242.14 250.77

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல428.51 443.67

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல348.10 361.68

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல327.50 339.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல241.11 252.10

குறித�
வினல

குறித�
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 822.20

குவைத் டினொர் 1,015.96

ஓெொன் ரியொல் 805.18

கட�ொர் ரியொல் 84.80

சவூதி ரியொல் 82.66

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 84.39

நாணய
மாற்று

வம்ர்யறுக்கபபட்ட இைஙமக கட்-
டடப தபாருட்கள கூட்டுத�ாபனத -
தில் 2016 ஆம் ஆண்டின் பின்னர் 
எந�வி� நிதி அறிக்மகயும் �்யாரிக்-
கபபடாமம ஷகாப குழுவில் புைப-
பட்டது.  

வம்ர்யறுக்கபபட்ட இைஙமக 
கட்டடப தபாருட்கள கூட்டுத�ா-
பனததின் 2015 மற்றும் 2016 ஆம் 
நிதி்யாண்டுகளுக்கான கணக்காய்-
வா்ளர் நா்யகததின் அறிக்மக மற்றும் 
அ�ன் �ற்ஷபாம�்ய தச்யற்பாடுகள 
த�ாடர்பில் ஆ்ராய்வ�ற்கு அ்ரசாஙக 
தபாறுபபு மு்யற்சிகள குழு (ஷகாப) 
அ�ன் �மைவர் பா்ராளுமன்ற உறுப-
பினர் ஷப்ராசிரி்யர் சரி� ஷே்ரத �மை-
மமயில் (19) பா்ராளுமன்றதததில் 
கூடி்ய ஷபாஷ� இந�விட்யம் புைப-
பட்டது.  

கணினி தமன்தபாருள பி்ரசசி -

மன்யால் 2017, 2018, 2019 ஆகி்ய 
ஆண்டுகளுக்கான �்ரவுகள அழிந -
துள்ள�ாக அதிகாரிகள இ�ன்ஷபாது 
த�ரிவித�னர். இ�னால் நிதி்ய -
றிக்மக த�ாடர்பான �கவல்கள இல்-
மைத்யன அவர்கள குறிபபிட்டனர்.  

அ�ற்கமம்ய, இது �வறுக்காக 
கா்ரணமல்ை என ஷகாப குழுவின் 
�மைவர் குறிபபிட்டதுடன் இந�த 
�கவல்கம்ள ஷவறு ஓர் இடததில் 
க்ளஞ்சி்யபபடுததி மவததிருக்க 
ஷவண்டுதமனத த�ரிவித�ார். 

ஷமலும், இது த�ாடர்பில் தபாறுப-
புக்கூற ஷவண்டி்ய நபர்கள ்யார் என்-
பம�யும் ஷகாப குழுவின் �மைவர் 
வினவினார்.  

த�ாழில்நுட்பக் ஷகா்ளாறு கா்ரண -
மாக இந�த �கவல்கள அழிநதுள்ள-
�ாக த�ரிவிக்கபபட்டாலும் இஙகு 
சிக்கதைான்று காணபபடுவ�ாக 
நி்யா்யமான சநஷ�கம் ஏற்படுவ�ா-
கவும் அவர் த�ரிவித�ார். அ�னால் 
இது த�ாடர்பில் விம்ரவாகக் குற்ற -
வி்யல் விசா்ரமண திமணக்க்ளததி-
னால் விசா்ரமணத்யான்மற ஆ்ரம்-
பிக்குமாறு ஷகாப குழு பரிநதும்ர 
வழஙகி்யது.  

விஷசடமாக இந� நிதி அறிக்மக-
கள குறித� �கவல்கள குறிபபிடபப-
டவில்மை என்ப�ால்

கட்ட்டப் ப�ொருடகள் கூடடுத்ொ�னததில்

 இனளஞர் விவகாரம ைறறும வினளயாட்டுததுனறை அனைசசராக  எஸ். வியாநழநதிரன், உயர் கல்வி இராஜாங்க அனைசசராக சுநரன் ராகவன்-,  புடனவ ைறறும உளளூர் ஆனட உற்பததி இராஜாங்க அனைசசராக தைாஹைட் முஷாரப,  கிராைபபுறை வீதி அபிவிருததி இரா-
ஜாங்க அனைசசராக சிவநேசதுனர சநதிரகாந�ன் -  ஆகிநயார்  ஜனாதி்பதி நகாட்டா்பய ராஜ்பக்ஷவிடமிருநது �ைது நியைன கடி�ங்கனள த்பறறுக்தகாண்டந்பாது...

2016 ஆம் ஆண்டின் பின்்னர் எந்தவி்த    
நிதி அறிகடகையும் ்தயாரிககைபபைவிலடலை
2017, 2018, 2019 �ரவுகள அனனததும  
அழிநதுளள�ாக அதிகாரிகள த�ரிவிபபு

நகாப குழு 
கூட்டததில் 
அம்பலம

்ரம்புக்கமன சம்பவம் 
த�ாடர்பில் பக்கசசார்பற்ற 
விசா்ரமணகள நடாத�ப-
பட ஷவண்டுதமன ஐக்கி்ய 
ஷ�சி்யக் கட்சி வலியுறுததி-
யுள்ளது.   ்ரம்புக்கமன பி்ர-
ஷ�சததில் ஷபா்ராட்டக்கா்ரர்கள 

மீது தபாலிஸார் நடாததி்ய 
�ாக்கு�மை வன்மம்யாக 
கண்டிபப�ாக கட்சி சுட்டிக்-
காட்டியுள்ளது.   டுவிட்டர் 
பதிதவான்றின் மூைம் ஐக்கி்ய 
ஷ�சி்யக் கட்சி இந�க் கண்ட -

னதம� தவளியிட்டுள்ளது.

ரமபுக்கனன சம்பவம:

ஷைா்ரன்ஸ் தசல்வநா்யகம், 
ேம்ஸ் பாஹிம்  

நாட்டின் �ற்ஷபாம�்ய 
தநருக்கடி நிமைக்கு துப-
பாக்கிசசூடு தீர்வல்ை. பி்ரச-
சிமனகம்ளத தீர்பப�ற்கு 
என்ன தசய்்ய ஷவண்டும் 
என்பம�ப பற்றி சிநதிப-
பஷ� முக்கி்யதமன ஷே.வி.பி 
�மைவர் அனு்ரகுமா்ர திஸாநா்யக்க 
எம்.பி பா்ராளுமன்றததில் த�ரிவித-
�ார்.  

பா்ராளுமன்றததில் ஷநற்று நமட-
தபற்ற ்ரம்புக்கனசம்பவம் த�ாடர்-
பான விவா�ததின் ஷபாஷ� அவர் 
இவவாறு த�ரிவித�ார். அது த�ாடர்-
பில் அவர் ஷமலும் த�ரிவிக்மகயில்,  

்ரம்புக்கனயில் இடம்தபற்றுள்ள 

சம்பவததில் துபபாக்கிச 
சூட்மட நடததி ஒருவம்ர 
தகாமை தசய்துள்ளதுடன் 
பைர் அ�ன் ஷபாது கா்யம-
மடநதுள்ளனர். இத�மக்ய 
சந�ர்பபததில் சமபயில் 
நாம் எரிதபாருள தபௌஸர் 
எத�மன மணிக்கு வந�து?-
அ�ன் உரிமம்யா்ளர் ்யார்? 

இறந�வரின் அ்ரசி்யல் ரீதி்யான 
த�ாடர்பு என்ன? என்பன த�ாடர்-
பில் விசா்ரமண தசய்வஷ�ாடு �ற்-
ஷபாம�்ய பி்ரசசிமனம்ய நிறுதது-
வ�ற்கு என்ன தசய்்ய ஷவண்டும் 
என்பது த�ாடர்பில் ஷபசசுவார்தம� 
நடத� ஷவண்டும்.  

அது த�ாடர்பில் கட்சித �மைவர் -
கள பா்ராளுமன்றததிற்கு சரி்யான 
பதிமை வழஙக முடி்யாதுள்ளனர். 

இத�மக்ய �ருணததில் மக்களின் 
நி்யா்யமான ஷகாரிக்மககளுக்கு 
எவவாறு தீர்மவ வழஙக முடியும்.   

வீடுகளில் பிளம்ளகளுக்கு உணவு -
கம்ள வழஙக முடி்யாது தபற்ஷறார் 
ஷகாபததிலும் ஆததி்ரததிலும் உள-
்ளனர். மக்களின் ஷகாபம் நி்யா்ய-
மானஷ�. �ற்ஷபாது எரிதபாருள 
விமைகள அதிகரிததுள்ளன. 110 
ரூபாவுக்கும் குமறவாக விற்பமன 
தசய்்யபபட்ட டீசலின் விமை 
இபஷபாது 300 ரூபாமவ தநருஙகி-
யுள்ளது. ஆனால் மக்களின் வருமா -
னம் அதிகரிக்கபபடவில்மை. அ�-
னால்�ான் மக்கள ஆததி்ரமமடநது 
ஷபா்ராட்டததில் ஈடுபடுகின்றனர். 
இது அ்ரசி்யல் ஷநாக்கததுக்காக 
ஷமற்தகாள்ளபபடும் தச்யற்பாடுக-
த்ளன கூறினாலும் 

மககளின் ககொ�ம் உககிரமட்டவு:  ஸ்ரீ சதயசாயி 
ைகாசைாதி தினம  
அனுஷ்டிக்க 
ஏற்பாடு

நெருக்கடி்களுககு தீர்வு 
்காண சிந்திப்பதே அவசியம்

பக்கச்ார்பற்ற வி்ாரணண 
ெடதே UNP தவண்டுத்காள்

இலங்னகயின் சு�நதிர தினதன� முன்னிட்டு  இலங்னகக்கும ரஷ்யாவுக்குமினடயிலான 65ஆண்டுகால தவறறிகரைான ராஜ�நதிர உறைவுனளக் குறிக்கும வனகயிலும ரஷ்யாவுக்-
கான இலங்னகத தூதுவர் ந்பராசிரியர் ஜனித�ா ஏ லியனநகக்கு, இன்தடர்தனஷனல் ஹியூைானிநடரியன் அகடமியின் “புவிக்நகாளததின் சைா�ானத தூதுவர்” எனும பிரிவிலான 
�ங்கப்ப�க்கம கடந� 19ஆம திகதியன்று ரஷ்யாவில் உளள இலங்னகத தூ�ரகததில் வழங்கப்பட்டது.   

ஷைா்ரன்ஸ் தசல்வநா்யகம், ேம்ஸ் 
பாஹிம்   

ேனாதிபதி ப�வி விைகுவாத்ரன 
�ாம் கட்சித �மைவர்களிடம் த�ரி-
வித��ாக சமூக வமைத�்ளஙகள 
மூைம் ப்ரபபபபடும் தசய்தி உண்-
மமக்குப புறம்பானத�ன சபாநா்யகர் 
மஹிந� ்யாபபா அஷபவர்த�ன ஷநற்று 
பா்ராளுமன்றததில் த�ரிவித�ார்.   

�ாம் அவவாறானத�ாரு கூற்மற 
த�ரிவிக்கவில்மைத்யன்றும் ப்ரபபப-
படும் அத�மக்ய தசய்தி தபாய்்யா-

னத�ன்றும் அவர் ஷநற்று சமபயில் 
த�ரிவித�ார்.   

அஷ�ஷவம்ள கட்சித �மைவர்கள 
கூட்டததின் ஷபாது கட்சித �மை-
வர்கள ஒன்றிமணநது தீர்மானதம� 
ஷமற்தகாண்டு 113 என்ற தபரும்-
பான்மம பைதம�க் காட்டினால் 
ஆட்சிம்யப தபற்றுக் தகாள்ளைாம் 
என்ஷற �ாம் கட்சித �மைவர்கள கூட்-
டததில் த�ரிவித��ாக அவர் ஷநற்று 
சமபயில் த�ரிவித�ார்.   

இந� அறிவித�மை

ஜ்னாதிபதி ப்தவி விலைகுவாரெ்ன நான்   
கைட்சித் ்தடலைவர்கைளிைம் ர்தரிவிககைவிலடலை
ச�ொநொயகர் சட�யில் ப்ரிவிப்பு   

மக்களுக்கு ஷசமவ 
தசய்வஷ� �மை்யா்ய 
கடமம என்பம� அ்ரசி -
்யல்வாதிகளும், அதிகாரி -
களும் மனதில் தகாள்ள 
ஷவண்டும் என த�ரிவித� 
மக்கள காஙகி்ரஸ் �மைவ -
ரும் பா்ராளுமன்ற உறுபபி -

னருமான ரிோட் பதியுதீன், 
தபாலிஸாரின் இவவாறான 
காட்டுமி்ராண்டித�னமான 
தச்யற்பாடுகம்ள நாம் வன்-
மம்யாக கண்டிக்கின்ஷறாம் 
எனவும் த�ரிவிததுள்ளார்.  

்ரம்புக்கமனயில் ஷநற்று -
முன்தினம் (19) 

த்பாலிஸார் காட்டுமிராண்டித�னம;

ரம்புக்கன ்ம்பவததிறகு
ரிஷாட் MP ்கண்டனம்
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நாட்டில் நிலவும் எரிப�ாருள் மற்றும் 
அத்தியாவசியப் ப�ாருட்்களின் �ற் -
றாக்குறற உள்ளிட்்ட ப�ாருளாதார 

பநருக்்கடிக்குத் தீர்வு க்காரி ஆர்ப்�ாட்்டங்களும் ஊர்-
வலங்களும் இ்டம்ப�ற்ற வண்ணமுள்ளன. இநபந-
ருக்்கடிக்குத் தீர்வு ்காண�தற்்கான ந்டவடிக்ற்க்கறள 
அரசாங்கம் �ல மட்்டங்களில் முன்பனடுத்து  வரு -
கின்றது. இருநத க�ாதிலும் இநபநருக்்கடி இன்னும் 
தணிநது ்கட்டுப்�ாட்டு நிறலறய அற்டயவில்றல. 
எரிப�ாருள் மற்றும் எரிவாயு �ற்றாக்குறற இன்றும் 
முற்றா்க நீங்கவும் இல்றல.

இவவாறான சூழலில் இப்ப�ாருளாதார பநருக் -
்கடிக்குத் தீர்வு க்காரியும், எரிப�ாருள் விறலகயற்-
றத்திற்கு ஆட்கச�றன பதரிவித்தும் ஆங்காஙக்க 
ஆர்ப்�ாட்்டங்களும் ஊர்வலங்களும் இ்டம்ப�ற்றுள்-
ளன.  ஜனநாய்க நாப்டான்றில் குடிமக்்கள் தமது 
க்காரிக்ற்க்கள், கதறவ்கறள முன்றவக்்கவும் 
தமது ஆட்கச�றன்கறளயும் எதிர்ப்புக்்கறளயும் 
அறமதியான முறறயில் பவளிப்�டுத்தவும் உரிறம 
ப�ற்றுள்ளார்்கள். அநத உரிறம்கறள மக்்களின் 
இயல்பு வாழ்வுக்கும் ப�ாதுசபசாத்து்களுக்கும் 
�ாதிப்புக்்கள், கசதங்கள் ஏற்�்டாத வற்கயில் �யன் -
�டுத்த கவணடும். அதற்குரிய பூர்ண உரிறமறயக் 
குடிக்்கள் ப�ற்றுள்ளனர். 

அநத வற்கயில் ப�ாருளாதார பநருக்்கடிக்குத் 
தீர்வு க்காரி முன்பனடுக்்கப்�டும் ஆர்ப்�ாட்்டங்க-
ளுக்கும் ஊர்வலங்களுக்கும் முழுறமயா்க இ்ட-
மளிக்்கப்�ட்டுள்ளது. ஆனால் இப்ப�ாருளாதார 
பநருக்்கடிக்கு தீர்வு க்காரியும் எரிப�ாருள் விறல-
கயற்றத்திற்கு ஆட்கச�றன பதரிவித்தும் கநற்று-
முன்தினம் முதல் முன்பனடுக்்கப்�ட்்ட  ஆர்ப்�ாட்-
்டங்களும் ஊர்வலங்களும் மக்்களின் இயல்பு 
வாழ்வுக்கும் ப�ாதுச பசாத்து்களுக்கும் �ாதிப்புக்்க-
றளயும் கசதங்கறளயும் ஏற்�டுத்தக் கூடியனவா்க 
விளஙகுகின்றன. அதாவது ஜனநாய்க வரம்பு்கறள 
மீறும் வற்கயில் அறவ அறமநதுள்ளன. 

குறிப்�ா்க பிரதான பநடுஞசாறல்கறள மறித்து 
்டயர்்கறள எரித்தும் �ஸ், பலாறி மற்றும் முசசக்்கர 
வணடி்கறள வீதிக்கு குறுக்்கா்க நிறுத்தியும் இநத 
எதிர்ப்பு ந்டவடிக்ற்க்கள் முன்பனடுக்்கப்�ட்்டன. 
இதன் விறளவா்க �ல பிரகதசங்கறளச கசர்நத 
மக்்கள் வழறம க�ான்று க�ாக்குவரத்து கமற்-
ப்காள்ள முடியாத அபசௌ்கரிய நிறலக்கு உள்ளாகி-
னர். அகந்கர் க�ாக்குவரத்துக்்கா்க மணித்தியாலயக் -
்க்ணக்கில் வீதி்களில் ்காத்திருநதனர். அகதகநரம் 
வீதி்கறள மறித்து ்டயர்்கறளப் க�ாட்டு எரித்ததன் 
விறளவா்க பநடுஞசாறல்களிலும் கசதங்கள் ஏற்-
�ட்டுள்ளன. 

அதிலும் குறிப்�ா்க ரம்புக்்கற்ணயில் முன்பன-
டுக்்கப்�ட்்ட ஆட்கச� ஆர்ப்�ாட்்டத்தில் ரம்புக்்கற்ண 
ஊ்டான ரயில் க�ாக்குவரத்துக்கு இற்டயூறு விறள-
விக்கும் வற்கயிலான ந்டவடிக்ற்க்களும் முன்பன-
டுக்்கப்�ட்்டன. குறிப்�ா்க அப்�குதி ஊ்டான ரயில் 
தண்டவாளப் �ாறத்களில் சிலிப்�ர் ்கட்ற்ட்கறள 
குறுக்்கா்கப் க�ாட்டு ரயில் க�ாக்குவரத்துக்கு 
இற்டயூறு விறளவிக்்கப்�ட்்டது. 

இநத ஆர்ப்�ாட்்டம் ஜனநாய்க விழுமியங்கறள 
மீறும் வற்கயில் அறமநதிருநதகதாடு, மக்்களின் 
இயல்பு வாழ்றவ �ாதிக்்கக் கூடியதா்கவும் இருநதது. 
அத்கதாடு ப�ாதுசபசாத்துக்்களுக்கு கசதங்கறள 
ஏற்�டுத்தக் கூடிய வற்கயிலும் அறமநதிருநதன. 
இவவாறான பசயற்�ாடு்கறள தவிர்த்துக் ப்காள்ளு-
மாறு ப�ாலிஸார் க்காரியும் அதற்கு ஆர்ப்�ாட்்டக்்கா-
ரர்்கள் இ்ணங்காத நிறலகய ்கா்ணப்�ட்்டதா்கத் பதரி -
விக்்கப்�டுகின்றது.  இநத நிறலயில் மாறலயாகும் 
க�ாது பிரகதசத்தில் �தற்ற நிறலறம உருவானது. 

ஆர்ப்�ாட்்டக்்காரர்்கறளக் ்கறலத்து நிறலறம -
றயக் ்கட்டுப்�ாட்டுக்குள் ப்காணடு வரும் கநாக்கில் 
ப�ாலிஸார் ்கணணீர்ப் புற்கப் பிரகயா்கம் பசய்துள்-
ளனர். இருநதும் நிறலறம ்கட்டுக்்க்டங்காத சூழலில் 
ப�ாலிஸார் துப்�ாக்கிப் பிரகயா்கம் பசய்துள்ளதா்க 
ப�ாலிஸ் க�சசாளர் சிகரஷ்ட ப�ாலிஸ் அத்தியட்ச-
்கர் நிஹால் தல்துவ பதரிவித்துள்ளார். 

இத்துப்�ாக்கிப் பிரகயா்கத்தின் விறளவா்க ஒருவர் 
உயிரிழநதுள்ளார். மூவர் ்கடுங்காயங்களுக்கு 
உள்ளாகி தீவிர சிகிசறசப் பிரிவில் சிகிசறசக்்கா்க 
அனுமதிக்்கப்�ட்டுள்ளனர் என்றும் குறிப்பிட்்ட அவர், 
இக்்கலவரச சம்�வத்தில் 24 க�ர் ்காயமற்டநதுள்-
ளனர். அவர்்களில் 08 க�ர் ப�ாலிஸ் உத்திகயா்கத் -
தர்்கள் என்றும் கூறியுள்ளார். இஙகு முன்பனடுக்-
்கப்�ட்்ட ஆர்ப்�ாட்்டம் ஜனநாய்க வறரயறற்கறள 
மீறியதன் விறளவா்ககவ இவவாறான துன்பியல் 
நி்கழ்வு இ்டம்ப�ற்று இருக்கின்றது. 

ஜனநாய்க விழுமியங்கறள மதித்து அதற்கு 
ஏற்� ஆட்கச�றன ஆர்ப்�ாட்்டத்றத அறமதியா்க 
முன்பனடுத்து இருநதால் அது ஒருக�ாதும் ்கலவர 
நிறலறய அற்டநதிருக்்காது. உயிரிழப்பும் ்காயங்க -
ளும் பசாத்து கசதங்களும் ஏற்�்டவும் வழி ஏற்�ட்டி-
ருக்்காது. 

ஆ்ககவ சட்்டத்றதக் ற்கயில் எடுக்்காது ஜனநா-
ய்க வறரயறற்களுக்கு அறமய பசயற்�ாடு்கறள 
அறமத்துக் ப்காள்ள கவணடியது குடிமக்்களின் 
ப�ாறுப்�ாகும். அறமதியான சாத்வி்கப் க�ாராட்்டத் -
துக்குப் �திலா்க ப�ாதுசபசாத்து்களுக்கு கசதம் ஏற்-
�டும் விதத்தில் ந்டநது ப்காள்வது எவவற்கயிலும் 
நியாயமல்ல.
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இலங்கைக்கு வழஙகிய உதவிகைளுக்கைகாகை
இந்தியகா்வப் பகாரகாட்டிய IMF பிரதகானி

டயலலகாக், MAS, Hemas நிறுவனஙகைளின்
'மனிதநேய ஒன்றி்ைவு' நிவகாரை திட்டம்

AIA இன்ஷுரன்ஸ் நிறுவன CEO பதவியில்
முதலகாவது லபணைகாகை சத்துரி முனவீர

ப�ொருளாதார பநருக்்கடிறய 
பவற்றி ப்காள்வதற்்கா்க 
இலஙற்கக்கு இநதியா 

வழஙகிய ஆதரவிறன சர்வகதச நா்ணய 
நிதியத்தின் மு்காறமத்துவப் �ணிப்�ாளர் 
கிரிஸ்்டாலினா கஜார்ஜிவா �ாராட்டியுள்ள 
அகதசமயம், சர்வகதச நா்ணய நிதியம் 
இலஙற்கயு்டன் பதா்டர்சசியான ஈடு�ாட்-
டிறன ப்காணடிருக்கும் என்றும் நிதி 
அறமசசர் நிர்மலா சீதாராமனி்டம் உறுதிய -
ளித்துள்ளார்.   

கவாஷிங்டன் டிசியில் சர்வகதச நா்ணய 
நிதியம் மற்றும் உல்க வஙகி ஆகியவற்றின் 
இளகவனில்்கால கூட்்டபமான்று இ்டம்ப�ற்-
றிருநத நிறலயில், நிர்மலா சீதாராமறன 
சநதித்தக�ாகத கஜார்ஜிவா இவவாறு கூறி -
யுள்ளார். தற்க�ாறதய பூக்காள 
அரசியல் அபிவிருத்தி்கள் பதா்டர்-
�ா்க உறரயாடியிருநத சீதாராமன் 
மற்றும் கஜார்ஜிவா ஆகிகயார், 
உல்க ப�ாருளாதாரத்தில் பூக்காள 
அரசியல் அபிவிருத்தி்களால் ஏற்-
�ட்டிருக்கும் தாக்்கங்கள் பதா்டர்-
�ா்கவும் அதன் ்கார்ணமா்க சக்தி 
துறற்களில் ஏற்�ட்டிருக்கும் 
விறலகயற்றங்களு்டன் பதா்டர்பு-
ற்டய சவால்்கள் பதா்டர்�ா்கவும் 
்கவறல்கறள பவளியிட்டுள்ளனர்.  

இலஙற்க சுதநதிரம் அற்டந-
ததன் பின்னர் முதற்த்டறவயா்க 
உ்ணவு மற்றும் எரிப�ாருள் �ற்-
றாக்குறறயு்டன் மி்க கமாசமான 
ப�ாருளாதார பநருக்்கடியிறன 
சநதித்துள்ளது. அத்து்டன் சடு -
தியா்க அதி்கரித்துச பசல்லும் 
விறல்கள் மற்றும் மின்துணடிப்பு 
ஆகியறவ �ாரியளவிலான மக் -
்களின் இயல்பு வாழ்வில் தாக்-

்கத்திறன ஏற்�டுத்தியிருநத நிறலயில், 
இநநிறலயிறன எதிர்ப்காள்ள அரசாங்கம் 
முன்பனடுத்துள்ள அணுகுமுறறக்கு எதிரா -
்கவும் �ாரிய க�ாராட்்டங்கள் பதா்டர்சசியா்க 
முன்பனடுக்்கப்�ட்டு வருகின்றன.  

ப்காவிட் 19 பதாற்றிறன ்கட்டுப்�டுத்து-
வதற்கு இநதியா தடுப்பூசித் திட்்டத்திறன 
பவற்றி்கரமா்க முன்பனடுத்தறமக்்கா்க-
வும் கஜார்ஜிவா இநதியாறவப் �ாராட்டி -
யுள்ளார். ப்காவிட்-19 ப�ருகநாயிறன 
்கட்டுப்�டுத்துவதற்்கா்க நலிவற்டநத 
நாடு்களுக்கு இநதியா வழஙகிய உதவி்க-
ளுக்்கா்கவும் அவர் இநதியாறவ �ாராட்டி -
யுள்ளார்.  

இநதியாவின் ப�ாருளாதாரம் பதா்டர்ந-
தும் உறுதியான நிறலயில் இருப்�தற்கு 

நன்கு திட்்டமி்டப்�ட்்ட இநதியாவின் 
ப்காள்ற்க்கள் ஆதரவா்க அறமந-
திருப்�தா்க கஜார்ஜிவா சுட்டிக்்காட்டி-
யுள்ளார். அறமசசருக்கும் கஜார்ஜி-
வாவுக்கும் இற்டயிலான சநதிப்பின் 
க�ாது மூலதன பசலவினங்கள் 
ஊ்டா்க ப�ாருளாதார வளர்சசிக்கு 
ஆதாரவளிப்�தற்்கான இநதியா-
வின் உறுதிப்�ாட்ற்ட நிர்மலா சீதா-
ராமன் வலியுறுத்தி கூறியிருநதார். 

அதுமட்டுமல்லாமல் ப�ரு-
கநாய்க்கு பின்னரான ப�ாருளா -
தார மீட்சிக்கு �லமான நா்ணயக் 
ப்காள்ற்க்கள், ்கட்்டறமப்பு 
ரீதியான �ாரிய மறுசீரறமப்பு 
ஆகியவற்று்டன் இநதியாவின் 
நிதிநிறல உறுதியான ஆதரவிறன 
வழஙகியிருநதது எனவும் அறமச-
சர் சுட்டிக் ்காட்டியிருநதார்.  

்க்டநத சனிக்கிழறம இநதியாவின் 
ப்காவிட் தடுப்பூசி திட்்டம் 186.49 
க்காடி்கறள தாணடியிருநதது. உல்க வங-
கியில் நற்டப�றும் இளகவனில்்கால சந-
திப்பு, ஜி20 நிதி அறமசசர்்களின் மாநாடு, 
மத்திய வஙகி ஆளுநர்்கள் சநதிப்பு ஆகிய -
வற்றில் ்கலநது ப்காள்வதற்்கா்க ஒன்றிய 
அறமசசர்  கவாஷிங்டனுக்கு விஜயம் 
கமற்ப்காணடுள்ளார்.  

உல்க வஙகி, சர்வகதச நா்ணய 
நிதியம், ஜி20 மற்றும் நிதிசார் பசயற்�ா-
டு்களுக்்கான விகச்ட பசயலணி ஆகியவற்-
று்டனான உத்திகயா்கபூர்வமான அவரது 

ஈடு�ாட்டுக்கு அப்�ால்  கவாஷிங்டன் டி.சிஐ 
தளமா்கக் ப்காணடியஙகும் ஓர் ஆய்வு நிறு-
வனமான அட்லாணடிக் ்கவுன்சிலில் திங்கட் -
கிழறமயன்று இ்டம்ப�ற்றிருநத நி்கழ்வு்களி-
லும் சீதாராமன் ்கலநது ப்காணடிருநதார்.  

இநத விஜயத்தின் க�ாது இநகதாகன-
சியா, பதன் ப்காரியா, இலஙற்க மற்றும் 
பதன் ஆபிரிக்்கா உள்ளிட்்ட நாடு்களு்டனான 
இருதரப்பு சநதிப்புக்்களும் இ்டம்ப�ற்றிருந-
தன. கமலும், உல்க வஙகியின் தறலவர் 
க்டவிட் மல்�ாஸுனான உயர்மட்்ட ்கலநது -
றரயா்டல் ஒன்றும் இ்டம்ப�ற்றிருநததா்க 
நிதி அறமசசின் அறிக்ற்கயில் பதரிவிக்்கப் -
�ட்டுள்ளது.  

கவாஷிங்டனில் சநதிப்புக்்கள் நிறறவற்ட-
யும் நிறலயில் ஏப்ரல் 24ஆம் தி்கதி சான்பி -
ரான்சிஸ்க்காவுக்கு விஜயம் கமற்ப்காள்ளும் 
நிர்மலா சீதாராமன, வர்த்த்க நிறுவனங-
்களின் தறலவர்்களு்டனும் அகதக�ால 
ஸ்்டான்க�ார்ட் �ல்்கறலக்்கழ்கத்தின் பீ்டாதி-
�தி்கள் மற்றும் மா்ணவர்்களு்டனும் சநதிப்-
பு்களில் ஈடு�்ட உள்ளார். இவவிஜயங்கறள 
நிறறவு பசய்து ஏப்ரல் 27 ஆம் தி்கதி அவர் 
இநதியாவுக்கு �ய்ணமா்கவுள்ளறம குறிப்-
பி்டத்தக்்கது.

நொட்டில் நிலவும் ப�ாருளாதார 
பநருக்்கடியின் ்கார்ணமா்க 
மி்கவும் கமாசமா்க �ாதிக்்கப்�ட்-

டுள்ள குடும்�ங்கள் மற்றும் சமூ்கங்க-
ளுக்கு அவசர்கால நிவார்ணம் வழஙகும் 
கநாக்கில், ்டயபலாக் ஆசிஆட்்டா பிஎல்சி, 
MAS Holdings, Hemas Holdings PLC, 
சர்கவாதய சிரமதான சங்கம் மற்றும் PwC 
Sri Lanka ஆகியன இற்ணநது ‘மனித-

கநய ஒன்றிற்ணவு' நிவார்ண திட்்டத்தி-
னூக்ட அவசர நிவார்ணங்கறள வழஙகும் 
�ணி்கறள கூட்்டா்க ஆரம்பித்துள்ளன.  

�ாதிப்பிற்குள்ளாகியுள்ள சமூ்கங்களுக்கு 
உ்டனடி உதவி்கறள வழஙகும் கநாக்கில், 
‘மனிதகநய ஒன்றிற்ணவு' நிவார்ணத் 
திட்்டமானது அதன் நிறறகவற்று �ங்கா -
ளரான சர்கவாதய மற்றும் ்க்ணக்்காய்வு 
�ங்காளரான PwC Sri Lanka உள்ளிட்்ட 

ஒத்த எண்ணம் ப்காண்ட �ங-
்காளர்்களு்டன் ற்கக்கார்த்த -
வாறு, ்டயபலாக், MAS மற்றும் 
Hemas ஆகிய நிறுவனங்களின் 
நிதியுதவி �ங்களிப்பில் கமற்-
ப்காள்ளப்�டுகின்றது. கமற்�டி 
‘மனிதகநய ஒன்றிற்ணவு' 
நிவார்ணத்தினூ்டா்க, 100,000 
க்கும் கமற்�ட்்ட கமாசமா்க 
�ாதிக்்கப்�ட்டுள்ள ஆழ்நத வறு-
றமயில் உள்ள குடும்�ங்களுக்கு அவசர 
நிவார்ணங்கள் வழங்கப்�டுகின்றன. 

கமலும், சுயாதீன பதாறலக்்காட்சி, 
சியத்த, சுவர்்ணவாஹினி, டிவி பதர்ண 
மற்றும் வசநதம் ஆகியன ஊ்ட்க �ங்கா -
ளி்களா்க இநத முயற்சியில் இற்ணநதுள் -
ளன. கமற்�டி ‘மனிதகநய ஒன்றிற்ணவு' 
நிவார்ணத் திட்்டத்தின் மூலம் 25 மாவட் -
்டங்களில் அவசர நிவார்ணங்கள் வழங -
்கப்�ட்டுள்ளன. �யனுள்ள ப�ாருளாதார 
முன்மாதிரி திட்்டத்தினூ்டா்க நிறலயான 

நலன் �ரிமாற்ற முறறபயான்று நாட்டில் 
நிறுவப்�டும் வறர கமற்�டி ‘மனிதகநய 

ஒன்றிற்ணவு' நிவார்ண கவறலத்திட்்ட -
மானது 60-90 நாட்்களுக்கு பதா்டர்நது 
முன்பனடுக்்கப்�டும் என்�து குறிப்பி்டத் -
தக்்கது.   

‘மனிதகநய ஒன்றிற்ணவு' அவசர்கால 
நிவார்ண விநிகயா்க ந்டவடிக்ற்க்கறள 
விரிவு�டுத்த அறனத்து ப�ருநிறுவனங்க -
றளயும் இநத முயற்சியு்டன் இற்ணநது 
ப்காள்ளுமாறு அறழப்பு விடுத்துள்ளது.

AIA இன்்ுரன்ஸ் தனது புதிய பிரதான 
நிறறகவற்று அதி்காரியா்க (CEO)) 
சத்துரி முனவீரறவ நியமித்துள்ளது. 

இலஙற்கயின் ்காப்புறுதி ஒழுஙகு�டுத்தல் 
ஆற்ணக்குழுவின் ஒப்புதலுக்கு அறமவா்க 
இநத நியமனம் 01.05.2022 முதல் அமு-
லுக்கு வரும். நிறுவன வரலாற்றில் இவகர 
முதலாவது ப�ண பிரதான நிறறகவற்று 
அதி்காரியா்கயும் தி்கழ்வார். இலஙற்க-
யிலிருநது தற்க�ாது �தவி வில்கவிருக் -
கும் பிரதான நிறறகவற்று அதி்காரி நிகில் 
அத்வானி AIA குழுமத்தினுள் இ்டமாற்றப்-
�ட்டு தாய்லாநதின் பிரதான நிறறகவற்று 
அதி்காரியா்கவும் நியமிக்்கப்�்டவுள்ளார்.

இலஙற்கக் ்காப்புறுதித் துறறயில் 25 
வரு்டங்களுக்கும் அதி்கமா்க கமலாணறமப் 
�தவி்களில் மி்கவும் ஆழமான அனு�வங-
்கறள சத்துரி ப்காணடிருக்கின்றார். நிறுவ-
னத்தின் ஆயுள் ்காப்புறுதிச பசயற்�ாடு்கள், 
ப�ருநிறுவனச சட்்ட ஒழுஙகு்கள், 
நிறுவனச பசயலாளர் மற்றும் பவளி-
விவ்காரத் பதா்டர்பு்களில் AIA இன்-
்ுரன்ஸ் லங்கா (AIA ஸ்ரீலங்கா) 
நிறுவனத்தின் சட்்டம் மற்றும் பசயற்-
�ாடு்களுக்குப் ப�ாறுப்�ான �ணிப்-
�ாளரா்கத் தற்க�ாது இவர் �தவி 
வகிப்�கதாடு, இதற்கு முன்னர் 
நிறுவனத்தின் பிரதான மனிதவள 
அதி்காரி மற்றும் பிரதான இ்ணக்்கச 
பசயற்�ாடு்களுக்குப் ப�ாறுப்�ான 
அதி்காரியா்கவும் �தவி வகித்திருந-
தார். கமலும் சத்துரி கமற்�டி நிறு-
வனத்தின் மூகலா�ாயத் திட்்டமி்டல் 
மற்றும் வியா�ாரச சாதறன்களில் 

மி்கவும் முக்கிய �ஙகு வகிப்�து்டன் 2006 
ஆம் ஆணடிலிருநகத நிறுவனத்தின் நிறற-
கவற்றுக் குழு உறுப்பினரா்கவும் பசயற்�ட்டு 
வருகின்றார்.

AIA ஸ்ரீலங்கா மி்கவும் சிக்்கலான ப�ருநி-
றுவன அறமப்பிலிருநது இறுதியில் எளிய 
AIA குழுமத்தின் முழுறமயா்கச பசாநதமாக் -
்கப்�ட்்ட துற்ண நிறுவன மீள்்கட்்டறமப்புச 
பசயற்�ாட்டிற்கு சத்துரிகய தறலறம வகித்-
திருநதார். AIA குழுமத்தினுள் 'மி்கவும் கமம் -
�ட்்ட' நாட்டுக்்கான �ல விருது்கள் மூலம் 
2021 இல் அற்டயாளப்�டுத்தப்�ட்டுக் 
ப்கௌரவிக்்கப்�ட்்ட AIA ஸ்ரீலங்காவினுற்டய 
உணறமயான வாடிக்ற்கயாளர் அனு�வம், 
வாடிக்ற்கயாளர் மற்றும் ஆகலாச்கர் ஆத-
ரவு்டன் சீரறமத்தல் ஆகியவற்றின் டிஜி்டல் 
மற்றும் பசயல்முறற மாற்றத்திற்்கான 
ப�ாறுப்�ான அதி்காரியா்கவும் சத்துரி 
பசயற்�ட்டு வருகின்றார்.  

ப்காழும்பு வி்ா்கா வித்தியாலயத்தில் 
தனது �ா்டசாறலக் ்கல்வியிறன நிறறவு 
பசய்த சத்துரி, ப்காழும்புப் �ல்்கறலக்்க -

ழ்கத்தில் சட்்ட இளமானி மற்றும் 
முதுமாணி �ட்்டக் ்கற்ற்க்கறளயும் 
(இலஙற்கச சட்்டக் ்கல்லூரியில்) 
சட்்டத்தரணிப் �யிற்சியிறனயும் 
ப�ற்று இலஙற்கயின் சட்்டத்தரணி 
ஒருவரா்கவும் தி்கழ்கின்றார். ஐக்கிய 
இராசசியத்தின் மனிதவள மற்றும் 
கமம்�ாட்டுப் �ட்்டய நிறுவனத்தின் 
�ட்்டய உறுப்பினரா்கவும், ஐக்கிய 
இராசசியத்தின் (கமன்சஷ்டர் 
பிஸ்னஸ் ஸ்கூல், கமன்சஷ்டர் �ல்்க -
றலக்்கழ்கத்தில்) இ்ணக்்க சர்வகதச 
டிப்களாமா (இளமானி) ICA �ட்்டத்-
றதயும் சத்துரி ப�ற்றிருக்கின்றார்.

ப�ண்களுக்்கான பதாழில் 

வாய்ப்புக்்கறள தனியார் துறறயில் வழி 
வகுக்கும் கநாக்கிறனக் ப்காண்ட IFC-DFAT 
SheWork ஸ்ரீலங்கா கூட்்டாணறம மூலம்  
R+TogetherWeCan பிரசாரத்தின் ஆரம்�த்-
தில் இலஙற்க முழுவதும் �ாலினச சமத்து -
வத்திறனப் க�ணுவதில் முன்கனாடியா்கத் 
தி்கழ்நத 16 பிர�லங்களில் இவரும் ஒருவ -
ரா்கக் ப்கௌரவிக்்கப்�ட்டுமிருநதார்.

தற்க�ாறதய பிரதான நிறறகவற்று அதி -
்காரிப் �தவியில் இருநது பவளிகயறும் 
நிகில் அத்வானி  AIA இன்்ுரன்ஸ் லங்கா 
நிறுவனத்து்டன் 2016 இலிருநகத அங்கம் 
வகிப்�து்டன், நிறுவனத்தின் புதிய ஆயுள் 
்காப்புறுதித் திட்்ட முதலீடு்கள் மற்றும் சு்கா-
தாரச சநறதயில்  AIA இன் அடிசசுவட்ற்ட 
விரிவு�டுத்துவதில் மி்கவும் ப�ாறுப்�ான-
வரா்ககவ பசயற்�ட்டிருநதார். 2016 இல் 
பிரதான சநறதப்�டுத்தல் அதி்காரியா்கவும் 
மற்றும் வாடிக்ற்கயாளர் மூகலா�ாயம் 
மற்றும் மாற்றத்திற்்கான �ணிப்�ாளரா்க -
வும் �தவி்கறள வகித்திருநதார். 

குழுமத்தின் பிராநதியப் பிரதான நிறற-
கவற்று அதி்காரி மற்றும்  AIA இன்்ுரன்ஸ் 
லங்காவின் தறலவர் பில் லிஸ்லி ்கருத் -
துத் பதரிவிக்ற்கயில், ' AIA இன்்ுரன்ஸ் 
லங்காவின் பிரதான நிறறகவற்று அதி-
்காரியா்க சத்துரி முனவீர நியமிக்்கப்�டுவ-
தில் நான் மி்கவும் மகிழ்சசியற்டகின்கறன். 
இலஙற்கயில் நிறுவனத்தினுற்டய அடுத்த 
்கட்்ட வளர்சசிப் க�ாக்கில் நிறுவனத்திறன 
மி்கவும் கநர்மறறயான கவ்கத்தில் அதி-
்கரித்து சத்துரி �யணிக்்கச பசய்வாபரன 
நான் மி்கவும் நம்பிக்ற்க பதரிவிக்கிகறன்" 
எனத் பதரிவித்திருநதார். 

ஜனநாயக வரம்புகளை பேணி
நடந்து ககாளவது அவசியம்

மனத்தில் உறுதியான ஊக்கமில்்ாதவர்கள் உருவத்தில்
மனிதர்களா்கக ்காணப்பட்ாலும், மரங்களுககும்
அவர்களுககும் வவறு்பாடு இல்்்.

உரபமாருவற்கு உள்ள பவறுக்ற்கஅஃ தில்லார்
மரம்மக்்க ளாதகல கவறு

25 மாவட்்டங்கறளயும் உள்ள்டக்கியதா்க அவசர்கால நிவார்ண விநிகயா்கம் ஆரம்�ம்  

மிகவும் ம�ொச�ொக �ொதிககப�ட்ட 100,000 இற்கும் 
ம�ற்�ட்ட குடும்�ஙகளுககு சரமவொதயத்து்டன் 
இணைந்து அவசர நிவொரைம்
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காத்ான்குடி பள்ளிவாயல்கள் முஸ்லிம் நிறுவனங்-
கள் சம்்ைளனததின் கூட்டு ஸகாத திட்்டம் த்ா்டரபாக 
விளக்கைளிக்கும் ஊ்டகவியலாளர சந்திபபி்ல்ய அவர 
்ைறகண்டவாறு கூறினார. இரு தினங்களுக்கு முன்னர 
நம்டதபற்ற இந்் ஊ்டக சந்திபபில் அவர த்ா்டரந்து 
குறிபபிடுமகயில் "முஸ்லிம் சமூகததில் ஸகாத வழங்-
குவ்றகு ்குதியாக இருக்கின்்ற ்னவந்்ரகள் மீது 
க்டமையாக்கபபட்்ட ஒரு கட்்டயாக் க்டமை்ய ஸகாத 
வழங்குவ்ாகும். சமூகததில் காணபபடும் வறுமை 
நிமல ்பாக்குவ்றகாக பல்்வறு அணுகுமும்றகள் 
பின்பற்றபபடுவம் பாரக்கின்்்றாம். அந்் அணுகுமு-
ம்றகளில் பி்ர்ானைான ஒன்று்ான் கூட்டு ஸகாத திட்-
்டைாகும்" என்று குறிபபிட்்டார.  

"ஸகாத என்பது ்னிைனி்ன் மீது விதியாக்கபபட்்ட 
சமூக ரீதியான க்டமையாகும். ஸகாத திட்்டம் சமூக 
அமைபபின் தபாருளா்ா்ர ்ைம்பாட்டிறகு ஒரு அடிப-
பம்ட அம்சைாக அமைய ்வணடும் என்பது இஸ்லாத-
தின் எதிரபாரபபாகும். இந்் எதிரபபாரபமப கவனத-
திற தகாணடு காத்ான்குடிமயயும் காத்ான்குடிமய 
அணடியுள்ள கி்ராைங்களிலும் இந்் ஸகாத திட்்டதம் 

கூட்்டாக நம்டமும்றபபடுத் ்வணடும் என்்ற ்நாக்கில் 
இததிட்்டம் முன்தனடுக்கபபடுகின்்றது. சமூகததில் வறு-
மையாலும், ைறறும் பல நிரக்கதி நிமலகளாலும் பாதிக்-
கபபட்டுள்ள ைக்களும்டய சி்ரைங்கமள நீக்கி அவர-
கமளயும் தகௌ்ரவைாக வாழ வழிவகுக்க ்வணடும் 
என்்ற ்நாக்கததி்ல காத்ான்குடியில் இருக்கின்்ற 
விம்மவகள், அநாம்கள் ்வமலயற்்றார, ்ற-
காலிக வீடுகளி்ல ்ங்கியிருப்பார ைறறும் தசாந்் 
வீடுகளின்றி ்ங்களும்டய உ்றவினரகளும்டய வீடுக-
ளி்ல வாழ்ந்து தகாணடிருபபவரகள், கும்றந்் வருைா-
னதம் ஈட்டுகின்்ற குடும்பங்கள், ைாறறுததி்றனாளிகள் 
்பான்்்றாம்ர அம்டயாளம் கணடு மும்றயாக ஸகாத-
தின் பங்கு அவரகமள தசன்்றம்டய ்வணடும் என்்ற 
நல்ல ்நாக்கததின் அடிபபம்டயில் காத்ான்குடியில் 
கூட்டு ஸகாத திட்்டம் இரு்சாப் காலைாக முன்தனடுக்-
கபபட்டு வருகின்்றது.  

ைலசல கூ்டம் ்்மவயா்னாருக்கு அ்மன நிரைா-
ணிததுக் தகாடுபபது, க்டனால் கஷ்டபபடும் ைக்களு-
ம்டய க்டன் சுமைமய கும்றபபது அல்லது இல்லாை-
லாக்குவது, பூரததி தசயயபப்டாைல் கும்ற நிமலயில் 

காணபபடும் வீடுகமள பூரததி தசயது தகாடுபபது, 
வீடில்லாைல் வாழ்ந்து தகாணடிருக்கும் குடும்பங்க-
ளுக்கு புதிய வீடுகமள நிரைாணிததுக் தகாடுபபது, சுய-
த்ாழில் வாயபபுக்கமள வழங்குவது, மகதத்ாழில் 
முயறசிகமள ஊக்குவிபபது, ஏமழ ைாணவரகளின் 
கல்விக்கு உ்வுவது ்பான்்ற காததி்ரைான தசயறபாடு-
கமள இந்் கூட்டு ஸகாத திட்்டம் மூலம் முன்தனடுதது 
வருகின்்்றாம்.  

2021, 2022 ஆம் ஆணடுகளில் இந்் கூட்டு ஸகாத 
திட்்டததுக்கு மூன்று ்காடி 29 இலட்சதது அறுபதது ஓ்ரா-
யி்ரதது 680 ரூபா நிதி ்சகரிக்கபபட்்டது. அந்் நிதியா-
னது உ்வித திட்்டங்களுக்கு தசலவி்டபபட்்டது. இந்் 
ஆணடு 228 ்பர பயனம்டந்துள்ளனர. சம்்ைளனத-
தின் கூட்டு ஸகாத திட்்டம் த்ா்டங்கிய காலம் த்ா்டக்கம் 
இன்றுவம்ர 6833 ்பர பயனம்டந்துள்ளாரகள்.  

இந்் மும்றயும் ஏறகன்வ தசய் தசயறபாடுக-
ளு்டன் இன்னும் சில தசயற திட்்டங்களும் உள்வாங்-
கபபட்டுள்ளன. பாரிய வாகனங்கமள தசலுததுவ்ற-
கான பயிறசிகள் உட்ப்ட சில த்ாழில் பயிறசிகமளயும் 
வழங்க ந்டவடிக்மக எடுக்கபபட்டுள்ளது. வறிய முஸ்லிம் 
குடும்பங்களுக்கு உ்வுகின்்ற இந்் புனி்ைான 
பணிக்கு இந்் ஆணடும் ்னவந்்ரகள் உ்வ முன்வ்ர 
்வணடும்" என்று அவர ்வணடு்காள் விடுத்ார.

2019 ஆம் ஆணடு கீரததி பண்டா்ர ்ே்ரததின் 
சிந்்மன தவளிபபா்டாக இந்் ஒன்மலன் முறப-
திவு கட்்டமைபபு ஸ்்ாபிக்கபபட்்டது. மூன்று ஆண-
டுகளாக பல்்வறு ஆயவுகள் ைறறும் விருததிச் 
தசயறபாடுகள் முன்தனடுக்கபபட்டு ்ற்பாம்ய 
நிமலமய எயதியுள்ளது.   

உலகில் மு்ன்மும்றயாக, விருந்தினரகளுக்கும் 
்ோட்்டல்களுக்கும் ்ந்ரடியாக த்ா்டரமப ்ைற-
தகாள்ளக் கூடிய ஒன்மலன் முறபதிவுக் கட்்டமைப-
பாக இது அமைந்துள்ளது. இ்ன் ்பாது ்ைது 
விடுமும்றமய அனுபவிபப்றகாக கட்்டணங்கமள 
்ந்ரடியாக ்பசித தீரைானிக்கும் வசதி வழங்கபபட்-
டுள்ளது. இந்் ஒன்மலன் கட்்டமைபமப Android 
ைறறும் iOS சா்னங்களில் தபறறுக் தகாள்ள 
முடியும்.   

விருந்தினரகளுக்கு ் ாம் த்ரிவு தசயயும் ் ோட்-
்டல்களுக்கு ்காரிக்மககமள அனுபபுவ்றகான 
வசதிமய வழங்குவது்டன், அ்னூ்டாக ்ோட்்டல்-
களுக்கு வி்ச்ட விமலமய வழங்கக் கூடிய்ாக 
இருக்கும். இந்் ்சமவயில் 24/7 அமழபபு 
நிமலய ்சமவ ைறறும் கணடியில் அமைந்துள்ள 
அ்ன் ்மலமையகததில் த்ாழில்நுட்ப அணியும் 

அ்டங்கியுள்ளன. இலங்மகயின் சுறறுலாத தும்ற 
வருைானததில் சுைார 20 மு்ல் 25 ச்வீ்தம் 
தவளிநாட்டு முறபதிவு கட்்டமைபபுகள் நாட்டிலி-
ருந்து தவளி்ய தகாணடு தசல்கின்்றன. 2018 
ஆம் ஆணடில், 'தபாருளா்ா்ர வடிகட்்டல்' எனும் 
்காட்பாட்டின் அடிபபம்டயில், நாட்டிலிருந்து சுைார 
800 மில்லியன் அதைரிக்க த்டாலருக்கு அதிகைான 
த்ாமக தவளி்யறியுள்ளது என ைதிபபி்டபபட்டி-

ருந்்து. சுறறுலாத தும்றயினால் ஏறபடுத்பபட்்ட 
வருைான அனுகூலதம் முழுமையாக தபறறுக் 
தகாள்வ்றகு இது கும்றக்கபப்ட ்வணடும். 
்ோட்்டல்கள் இந்் முகவரகளுக்கு ்்ரகுக் கட்்டண-
ைாக 18 மு்ல் 28 ச்வீ்தம் தசலுததுகின்்றன. 
இதுவும் த்ாழிறதும்றமயச் ்சரந்்வரகளின் 
இலாபததில் பாரிய ்ாக்கதம் ஏறபடுததும் கா்ர-
ணியாக அமைந்துள்ளது.   

HotelsHippo.com இனால் வங்கிக் தகாடுக்கல் 
வாங்கல் கட்்டணங்கள் அ்டங்கலாக 12.5 ச்வீ-
்ம் கட்்டணைாக அ்றவி்டபபடுகின்்றது. சகல முற-
பதிவுகளும் முழுமையான அல்லது பகுதியளவு 
முறதகாடுபபனவு கட்்டணங்கள் அடிபபம்டயில் 
உறுதி தசயயபபடுகின்்றன. இ்னால் விருந்தினர-
களுக்கு ்ோட்்டல்களால் சி்றந்் கட்்டணங்கமள 
வழங்கக் கூடிய்ாக இருக்கும் என்பது்டன் இலாபத-
ம்ப தபறறுக் தகாள்ளவும் முடியும். நீண்ட கால 
அடிபபம்டயில் இந்்ச் தசயறபா்டானது, நாடு 'கட்-
்டணததுக்கான தபறுைதி' சுறறுலாத ்லைாக திகழ 

உ்வியாக அமைந்திருக்கும். த்ன்கிழக்காசிய 
பி்ராந்தியததில் நாம் ்ற்பாது 6ஆம் இ்டததி்ல்ய 
உள்்ளாம்.   

சம்பத வங்கியு்டன் HotelsHippo.com மக்காரத-
துள்ளது்டன், தகாடுபபனவுகமள சகல பி்ர்ான 
தவளிநாட்டு நாணயங்களிலும், இலங்மக ரூபா-
யிலும் தபறறுக் தகாள்ளும். விடுமும்றமய ஆ்ரம்-
பததிலிருந்து திட்்டமிடுவது மு்ல் மீணடும் தசாந்் 
நாட்டுக்கு திரும்புவது வம்ர சகல அம்சங்கமளயும் 
உள்ள்டக்கிய பி்ரயாண ைறறும் சுறறுலா அம்சங்க-
மளக் தகாண்ட 'tourism ecosystem' கட்்டமைபமப 

நிறுவனம் பகுதியளவில் ்யாரிததுள்ளது. நாட்டி-
னதும், ைக்களினதும் நறதபயருக்கு பங்கம் ஏற-
படுததும் வமகயிலான சில அசா்ா்ரண ைறறும் 
்ைாசடியான வரத்கரகளுக்கு எதி்ராக தசயலாற-
றும் ந்டவடிக்மககமளயும் ்ைறதகாண்ட வணண-
முள்ளது.   

இந்்க் கட்்டமைபபினூ்டாக மும்றபபாடுகமள 
பதிவு தசயயும் வசதி ஏறபடுத்பபடும் என்பது்டன், 
அ்னூ்டாக விருந்தினரகளுக்கு அவவா்றான சம்ப-
வங்கள் பறறி எச்சரிக்மகயூட்்டக் கூடிய்ாக இருக்-
கும். ்்மவதயனில், சம்பந்்பபட்்ட அதிகா்ரத 
்்ரபபினரு்டன் சட்்டபூரவைான ந்டவடிக்மககமள 
முன்தனடுபப்றகு உ்வியாக அமைந்திருக்கும். 
இவறறுக்கு ்ைலதிகைாக, இந்்க் கட்்டமைபபினூ-
்டாக SOS த்ரிவும் வழங்கபபட்டுள்ளது. பி்ரயா-
ணிகளுக்கு அவச்ர உ்விமய ஒரு தபாத்ாமன 
அழுததி ்கா்ர முடியும். இ்ன் ்பாது அமழபபு 
நிமலயததினால் ்ந்ரம் ைறறும் இ்டம் பதிவு தசய-
யபபட்டு, சம்பந்்பபட்்ட அதிகா்ரத ்்ரபபினரு்டன் 
த்ா்டரபுகமள ்பணும்.   

சுறறுலாத தும்ற அமைச்சர பி்ரசன்ன ்ரண-
துங்க, இந்்த திட்்டதம் தபருைளவு பா்ராட்டியி-
ருந்்து்டன், அமைச்சின் முழு ஆ்்ரமவயும் இந்் 
இலங்மக நிறுவனததுக்கு வழங்குவ்ாக உறுதிய-
ளித்ார.   

உலகளாவிய ரீதியில் 20 க்கும் அதிகைான நாடு-
களில் முகவரகமளக் தகாணடுள்ள HotelsHippo.
com இனால் பங்்கறகும் ்ோட்்டல்களின் பதிவு-
கமள ஏறறுக் தகாள்வம் ஆ்ரம்பிததுள்ளது்டன், 
பி்ரயாணிகள் ைறறும் விடுமும்ற விருந்தினரக-
ளுக்கு விம்ரவில் தி்றக்கபபடும்.

‘பசுமைவலு மு்ன்மையாளன்’ என்பது பசுமை 
வலுப பு்ரட்சிமய வழிந்டததும் புத்ாக்குநரகமள 
ஆ்ரிக்கும் ஒரு திட்்டைாகும். இந்்த திட்்டம் ்ேரைன் 
தப்ட்ரல் தவளியு்றவு அலுவலகத்ால் நியமிக்கபபட்-
்டது்டன், Deutsche Gesellschaft for Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ைறறும் இலங்-
மகயின் சூரிய சக்தி, காறறு ைறறும் நீரமின் உற-
பததி கருததிட்்ட அபிவிருததி இ்ராோங்க அமைச்சு, 
இலங்மக நிமலதபறு்கு வலு அதிகா்ரசமப, இலங்-
மகயிலுள்ள ்ேரைன் மகதத்ாழில் ைறறும் வரத-

்கப பி்ரதிநிதிகள் குழு ஆகியன இமணந்து தசயற-
படுத்பபடுகி்றது.  

இலங்மக ைறறும் ைாமலதீவுகளுக்கான 
்ேரைனி ஃதப்ட்ரல் குடிய்ரசின் தூதுவர தோல்கர 
சியூ்பரட் "பசுமை வலு மு்ன்மையாளன் என்பது 
காலநிமல ைாற்றத்ால் உலகம் எதிரதகாள்ளும் 

சவால்கமள எதிரதகாள்ளும் ஒரு தபரிய இயக்கத-
தின் ஒரு பகுதியாகும். உலக நாடுகள் ்ற்பாது 
எதிரதகாள்ளும் மிகபதபரிய சவால்களில் ஒன்று 
உலக வலுச்சக்தி தநருக்கடியாகும். ்ற்பாது 
இலங்மகயிலும் ைறறும் பல நாடுகளிலும் காணக் 
கூடியது ்பால், வலுசக்திப பற்றாக்கும்றயானது 
்்சிய தபாருளா்ா்ரங்கள் ைறறும் சமூகங்களின் 
மீது பாரிய பாதிபமப ஏறபடுததுகி்றது. என்வ, புதுப-
பிக்கத்க்க வலுச்சக்தி மூலங்கமள ்நாக்கி நகர-
வது ைறறும் சுவட்டு எரிதபாருட்களிலிருந்து விலகி 
இருபபது மிகவும் அவச்ரைானத்ாரு ்்மவயாகி 
வருகி்றது” என்று அ்ன் முக்கியததுவதம் வலியு-
றுததினார.  

2021 ஆம் ஆணடின் பசுமை வலு மு்ன் -
மையாளரகளான - எ்காஸ்டீம் (Ecosteem), 
ச்னா்டா (Sanota), ்்ரா்டா (Rhoda), ரூட் 
தசானார (Route Sonar) ைறறும் எ்கா த்டக் 
்பஸ் (Eco Tech Base) ஆகியன ேட்ச் ைறறும் 
குட் மலஃப எக்ஸ் (GLX) மூலம் தசயல்படுத்ப -
பட்்ட பசுமை வலு மு்ன்மையாளன் ஊக்குவிபபு 
2021 (Green Energy Champion Accelerator 
2021)’ திட்்டததின் கீழ் ஆறு ைா் தீவி்ர பயிறசி 

ைறறும் வழிகாட்டு்லுக்கான பி்ரததி்யக அணு-
குமும்றமயப தபற்றது. 

பசுமைவலு மு்ன்மையாளன் ஊக்குவிபபு 
2021 (GEC Accelerator 2021) திட்்டததிலிருந்து 
தப்றபபட்்ட வழிகாட்டு்ல் ைறறும் ஆ்்ரவு்டன், ஐந்து 
குழுக்களும் வியாபா்ரநாைம், சந்ம்பபடுத்ல் 
ைறறும் ்யாரிபபு ்பான்்ற பி்ர்ான வணிகப பகு-
திகளில் மிகபதபரிய வளரச்சிமய தவளிபபடுததி-
யுள்ளன. இந்்த திட்்டம் 6 புதிய த்ாழில்கள், 20 
ைம்றமுக ்வமலகமள உருவாக்க வழிவகுத்து-
்டன் 52 நுண ைறறும் சிறிய அளவிலான விறபமன-
யாளரகளும் இ்ன் மூலம் நன்மையம்டந்்னர. 
்ைலும், மகய்டக்க சூரிய ஒளி்யற்றல் நிமலயங்-
கள் (Ecosteem x Rhoda), பாம் ்ைம்படுதது்ல் 
(Route Sonar x Rhoda) ைறறும் சூரியஒளி சுடு நீர 
அமைபபுகளுக்கு உயிரவாயு ஒருங்கிமணபபு (Eco 
Tech Base x Sanota) ்பான்்ற வருங்கால தீரவுக-
ளுக்காக ஐந்து குழுக்களிலும் ஒன்றுக்தகான்று 
இம்டயிலான ்யாரிபபு ஒததுமழபபு ஏறபடுத்பபட்-
டுள்ளது.  

இலங்மக நிமலதபறு்கு வலு அதிகா்ரசமபயின் 
பணிபபாளர நாயகம் சுலக்ஷனா ேயவர்ன "புதுப-

பிக்கத்க்க வலுசக்திமய நம்டமும்றபபடுததுவ்ன் 
மூலம் நாட்டிறகுள் வலுசக்தி பாதுகாபமப உறுதிப-
படுத் முடியும். வரத்க சைநிமலயின் அடிபபம்ட-
யில் நாங்கள் நிம்றய சிக்கல்கமள எதிரதகாள்கி-
்்றாம், ்ைலும் சுவட்டு எரிதபாருட்கமள இ்றக்குைதி 
தசயய நைது தைாத் உள்நாட்டு உறபததியில் 25% 
க்கும் அதிகைாக தசலவழிக்க ்வணடும். என்வ, 
அந்் கவமலகளு்டன், புதுபபிக்கத்க்க வலுசக்தி 
திட்்டங்கமள தசயல்படுத் ்வணடும் என்று நான் 
நம்புகி்்றன். 70% ைட்டுைல்ல, 2030 க்குள் 100% 
புதுபபிக்கத்க்க எரிசக்தி பங்மகயும் அம்டய 
்வணடும்” என்று குறிபபிட்்டார.   

பசுமைவலு மு்ன்மையாளன் 2021 திட்்டைா-
னது எதிரகாலததில் இது்பான்்ற திட்்டங்கமள 
தசயல்படுத் வழிவமக தசயயும் அ்்்வமள, 
இலங்மகயில் நிமலயான வலுச்சக்திக்கான சி்றந்் 
நம்டமும்ற ைாதிரிகமள தவளிச்சம் ் பாட்டுக் காட்டு-
வதில் தவறறி தபறறுள்ளது. 

பசுமை வலு மு்ன்மையாளன் பயணத-
தின் சி்றபபம்சங்கமளப பாரமவயி்ட www.
greenenergychampion.lk எனும் இமணயத -்
ளதம் அணுகவும்.

'எதிரகாலததிறகான வலு' என்்ற 
கருபதபாருளில் நம்டதபற்ற,
பசுமைவலு மு்ன்மையாளன் 

(GEC) இன் நான்காவது சுறறு நாட்டின் 
புதுபபிக்கத்க்க வலு ைாற்றததிறகு
ஆ்்ரவாக ஐந்து புதுமையான, சந்ம்க்குத-
்யா்ரான தீரவுகளு்டன் நிம்றவு
தசயயபபட்டுள்ளது.

வறிய நிமலயிலுள்ள 
முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கு 
உ்வுகின்்ற காத்ான்குடி 

பள்ளிவாயல்கள் முஸ்லிம் நிறுவ-
னங்களின் கூட்டு ஸகாத திட்்டம் 
தவறறியளிததுள்ள்ாக அததிட்்டததின் 
்மலவர அஷதஷெயக் எம்.ஐ.அபதுல் 
கபூர ை்னி த்ரிவித்ார.

வறிய முஸ்லிம் குடும்்பங்களுக்கு
உதவும் கூட்டு ஸ்காத் திட்்டம்

இலங்்கயின் இன்்றைய நெருக்்கடி்ய சமாளிக்்க
முன்நனெடுக்்கப்படும் புதுபபிக்்கத்தக்்க சக்தி திட்்டம்

றறிலும் இலங்மகயின் உரிமை 
யாணமையில் இயங்கும் நிறு-
வனைான HotelsHippo.com 

்னது மு்லாவது ்ோட்்டல் முன்பதிவு 
தீரமவ அறிமுகம் தசயதுள்ளது. இந்் 
நிகழ்வு அணமையில் சுறறுலாததும்ற 
அமைச்சில் இ்டம்தபற்றது. இந்நிகழ்வில் 
சுறறுலாததும்ற ைறறும் விைானப ்பாக்-
குவ்ரதது அமைச்சர பி்ரசன்ன ்ரணதுங்க, 
சுறறுலாத தும்ற அமைச்சின் ்ைலதிக 
தசயலாளர டி.எல். சன்னசூரிய, இலங்மக 
சுறறுலா அபிவிருததி அதிகா்ரசமபயின் 
்மலமை அதிகாரி கிைாரலி தபரனான்்்டா, 
பணிபபாளர நாயகம் ்ம்மிகா வி்ேசிங்க 
ைறறும் HotelsHippo.com ்விசாளரும் 
முகாமைததுவப பணிபபாளருைான
கீரததி பண்டா்ர ்ே்ரத ஆகி்யார கலந்து 
தகாண்டனர.

ஹ�ாட்்டல் உரி்மயாளர்களுக்்கா்க   
HotelsHippo.com வழஙகும் வாய்பபு

மு

‘்பசு்மவலு முதன்்மயாளன்’

இ்டமிருந்து வலைாக -சுறறுலா அபிவிருததி அதிகா்ர சமபயின் பணிபபாளர நாயகம் ்ம்மிகா 
வி்ேசிங்க, சுறறுலாத தும்ற அமைச்சின் ்ைலதிக தசயலாளர டி. எல். சன்னசூரிய, சுறறுலா 
அபிவிருததி அதிகா்ர சமபயின் ்மலமை அதிகாரி கிைாரலி தபரனான்்்டா, சுறறுலாத தும்ற 
ைறறும் விைானப ்பாக்குவ்ரதது அமைச்சர பி்ரசன்ன ்ரணதுங்க, HotelsHippo.com இன் ்விசா-
ளரும் முகாமைததுவ பணிபபாளருைான கீரததி பண்டா்ர ்ே்ரத புவனக பண்டா்ர, HotelsHippo.
com தபாது முகாமையாளர அ்ரவிந்்ன் பி்ரபாதசிங், வியாபா்ர அபிவிருததி நிம்ற்வறறு 
அதிகாரி ஓஷெதீ வி்ே்கான்

எம்.எஸ்.எம்.நூரதீன்...?
(புதிய காத்ான்குடி தினகரன் நிருபர்)

தஙகுமி்டத்துக்்கானெ முன்்பதி்வ ஹமறந்காளவதன் 
மூலம் இலங்்கயின் சுறறுலாத்து்றையில்
ந்டாலர்கள இழக்்கப்படுவ்த தடுத்து நிறுத்த முடியும்

அஹெ்கர ்பயனெ்்டந்துளளதா்க ்பளளிவாயல்்கள 
முஸ்லிம் நிறுவனெங்களின் கூட்டு ஸ்காத் திட்்டம் த்கவல்

ஆங்கில ஆசிரியரகமளத ்்ரந்த்டுபப-
்றகாக ந்டத்பபட்்ட ்பாட்டிப பரீட்மசயில் 
சிததி தபறறு 27.04.1987 ஆம் ஆணடு 
ஆசிரிய ்சமவயில் கால்பதித் இவர, 
1990/1991ஆம் ஆணடு காலபபகுதியில் 
்ப்ரா்மன அ்ரசினர ஆசிரியர பயிறசிக் 
கலாசாமலயில் பயிறசி தபறறு பயிற்றபபட்்ட 
ஆங்கில ஆசிரிய்ரானார. ஆசிரிய ்சமவமய 
தி்றம்ப்ட அரபபணிபபு்டன் ஆறறிய பின்னர 
அ்ரச ்சமவயில் இருந்து இமளபபாறியுள்-
ளார ்ரைத்ரட்ணம் - சததியகீரததி.  

'கீரததி ைாஸ்்டர' என்று அன்பு்டன் அமழக்-
கபபடும் இவர கல்முமன இ்ராைகிருஷண 
ைகாவிததியாலயம், ்சமனக்குடியிருபபு 
க்ணசா ைகாவிததியாலயம், தபரியநீலா-

வமண விஷணு ைகாவிததியாலயம், நற-
பிட்டிமுமன சிவசக்தி ைகாவிததியாலயம், 
பாணடிருபபு ைகாவிஷணு விததியாலயம் என்-
பவறறில் சி்றந்் ஆங்கில ஆசிரிய்ராக தபய-
த்ரடுததுள்ளார. சில வரு்டகாலம் பாணடிருபபு 
ைகாவிஷணு விததியாலயததில் தபாறுபபு 
அதிப்ராகப பணியாறறி, சமூகததின் நன்ை-
திபமபயும், கல்விப புலததில் பணியாறறு-
்வாரின் ்ப்ரன்மப தபறறு 14.03.2021 
இல் ஓயவு தபறறுள்ளார.  

தகாவிட் 19 சூழல் கா்ரணைாக இவருக்-
கான ்சமவ நலன் பா்ராட்டு விழா ஒரு 
வரு்டம் ்ாைதிதது தவகுசி்றபபாக இ்டம்தபற-
்றது. சரவ்்ச லயன்ஸ் கழகததின் கல்முமன 

நக்ர லயன்ஸ் கழக தசயலாள்ராகவிருந்து 
சமூகநலப பணிகமள இவர ்ைறதகாணடு 
வருகின்்றார. அதது்டன் கல்முமன முருகன் 
ஆலய அ்றங்காவல் சமபயின் ்மலவ்ராக-
வும், ்பாசக்ராகவும் இருந்து சைய சமூகப 
பணியாறறி வருகின்்றார.  

்ரைத்ரட்ணம் சததியகீரததியின் பணிக-
மளப பா்ராட்டி பாணடிருபபு ைகாவிஷணு 
விததியாலயததில் ்சமவ நலன் பா்ராட்டும், 
பிரிந்தும் பிரியா நிகழ்வும் - அதிபர எஸ். 
அ்சாக்குைார ்மலமையில் இ்டம்தபற்றன. 

்கல்வி, சமய, சமூ்கப ்பணியாறறி வரும் 
சத்தியகீரத்திக்கு ்பாண்டிருபபில் ந்களரவம்

தசல்மலயா ்பரின்ப்ராசா...?
(துறைநீலாவறை நிருபர்)

கல்விப பணிமய கல்முமன 
பி்ர்்சததில் ஆசிரிய்ராகவும், 
அதிப்ராகவும் தி்றம்ப்ட ்ைற-

தகாண்டவர ்ரைத்ரட்ணம் சததியகீரததி. 
கல்முமனயில் 15.03.1961ஆம் 
ஆணடு ்ரைத்ரட்ணம்_ சவுந்்்ரம்ைா 
்ம்பதியினருக்கு மூத் ைகனாகப
பி்றந்் இவர, ்னது ஆ்ரம்பக் 
கல்விமய கல்முமன இ்ராைகிருஷண 
ைகாவிததியாலயததிலும், இம்டநிமல 
ைறறும் உயர கல்விமய கல்முமன 
உதவஸ்லி உயர்்ரப பா்டசாமல, வந்்ா-
றுமூமல ைததிய ைகாவிததியாலயததி-
லும் கற்றார.
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30,000 லீற். எரிப�ாருள்...
குறைந்தபட்ச பலதற்த பிர-

ய�ோகிக்க யேண்டிய�றபட்ட்தோ்க 
பபோலிஸ் மோஅதிபர் ்சந்தன விகரம-
ரதன ப்தரிவிததுள்ோர்.  

யேறறு இ்டமபபறை ஊ்ட்கவி�லோ-
்ர் ்சநதிப்பில் அேர் இவ்வி்ட�ம 
ப்தோ்டர்பில் யமலும ப்தரிவிகற்க-
யில்..

12 மணிததி�ோலங்களுககு யமலோ்க 
அஙகு மக்கள ஆர்ப்போட்டததில் ஈடு-
படடு முச்சக்கரேண்டி மறறும எரி-
பபோருள ்தோஙகி ஊர்திககு தீ றேக்க 
மு�றசித்தனர்.  

அேர்்கற் ்கறலநது ப்சல்லுமோறு 

பபோலிஸோர் எச்சரித்த யபோதிலும, 
அேர்்கள ்கட்டற்ககு மோைோ்க 
ப்ச�றபட்ட்தோல் ்தடி�டி பிரய�ோ்கம, 
்கண்ணீர் புற்கப் பிரய�ோ்கங்கற் 
யமறப்கோண்டு அ்டககும ே்டேடிக-
ற்கயில் ்கோேல்துறையினர் ப்தோ்டர்ந-
தும ஈடுபட்டனர்.

அ்தனயபோது, ஒரு குழுவினர் 
்கறலநது ப்சனை யபோதிலும, 
யமலும சிலர் ரயில் போற்தயில் 
இருந்த ்கற்கற் வீசி எரிபபோ -
ருள ்தோஙகி ஊர்திற� போது்கோக -
கும பணியில் ஈடுபடடிருந்த 
பபோலிஸோறர ்கடுறம�ோ்க ்தோககி� -

்தோ்கவும  ப்தரிவித்த அேர், அ்தன -
யபோது, பபோலிஸோர் குறைந்த பட்ச 
பலதற்த பிரய�ோகிதது ேோனதற்த 
யேோககி துப்போககிச சூடு ே்டததி� -
்தோ்கவும, கூட்டதற்த ்கடடுப்படுத்த 
முடி�ோமல் யபோன்தோல் முழங்கோ -
லுககு கீயழ சு்ட உத்தரவிடடு கூட -
்டதற்த ்கறலக்க ே்டேடிகற்க எடுக -
்கப்பட்ட்தோ்கவும அேர் யமலும 
ப்தரிவித்தோர்.

இச்சமபேததில் ஆர்ப்போட்டக்கோ-
ரர்்கற் ்கறலககும யபோது ்கோேல்-
துறையினர் அதி்க பலதற்த பிரய�ோ-
கித்தனரோ? எனபது ப்தோ்டர்பில் 

்கோேல்துறை ்தறலறம�்கம வி்சோர-
றை்கற் ஆரமபிக்க ே்டேடிகற்க 
எடுக்கப்படடுள்்தோ்க அேர் யமலும 
ப்தரிவித்தோர்.  

இய்தயேற், இந்த ஊ்ட்கவி� -
லோ்ர் ்சநதிப்பில் ்கலநது ப்கோண்்ட 
பபோது மக்கள போது்கோப்பு அறமச -
சின ப்ச�லோ்ர் ஜ்கத டி அல்விஸ், 
பபோலிஸ் அதி்கோரி்கள, அதி்கோ -
ரததிறகு அப்போல் ப்ச�றபட்டோர் -
்க்ோ எனபது ப்தோ்டர்பில் ஆரோ� 
குழுபேோனறை நி�மிக்க ே்டே -
டிகற்க எடுததுள்்தோ்க ப்தரிவித -
்தோர். 

விசா்ரமை நடத்த 03 விசசட குழுக்்கள்...  
போரோளுமனைததில் ப்தரிவித்த 

பபோது மக்கள போது்கோப்பு அறமச-
்சர் பிர்சனன ரைதுங்க, ்சமபேம 
ப்தோ்டர்பில் வி்சோரறை்கற் யமற-
ப்கோளே்தற்கோ்க மூனறு விய்ச்ட குழுக -
்கள நி�மிக்கப்படடுள்்தோ்கவும 
்சறபயில் ப்தரிவித்தோர்.   

எரிபபோருள பபௌ்சறர தீயிடடுக 
ப்கோளுததி நூறறுக்கைக்கோன உயிர் -
்கள பலி�ோ்கவிருந்த யபரழிறே 
்தடுககும ேற்கயியலய� பபோலி்சோர் 
துப்போககிப் பிரய�ோ்கதற்த யமற-
ப்கோண்்ட்தோ்கவும அேர் குறிப்பிட -
்டோர்.   

அய்தயேற், சு�ோதீனமோன 
வி்சோரறைற� உறுதிப்படுததும 
ேற்கயில் மனி்த உரிறம ஆறைக -
குழு அது ப்தோ்டர்பில் வி்சோரறை-
்கற் யமறப்கோண்டு அறிகற்க -
ப�ோனறை ்சமர்ப்பிக்க யேண்டும 
எனறும ேோம ய்கடடுக ப்கோண்டுள-

ய்ோம எனறும அறமச்சர் ப்தரிவித-
்தோர்.   

போரோளுமனைததில் யேறறு ரமபுக -
்கறன ்சமபேம ப்தோ்டர்பில் ஆளும 
்கடசி மறறும எதிர்க்கடசியினர் 
பலரும ்சறபயில் ்கருததுக்கற் 
முனறேத்தனர்.   

அது ப்தோ்டர்பில் மக்கள போது -
்கோப்பு அறமச்சர் எனை ேற்கயில் 
உண்றம நிறலற� ்சறபயில் ப்தளி-
வுபடுததும யபோய்த அறமச்சர் பிர-
்சனன ரைதுங்க இவ்ேோறு ப்தரிவித-
்தோர்.   

அது ப்தோ்டர்பில் யமலும ப்தரி-
வித்த அேர்,   

ரமபுக்கறை ்சமபேம ப்தோ்டர் -
பில் அர்சோங்கம மூனறு பேவ்யேறு 
குழுக்கற் நி�மிதது வி்சோரறை-
்கற் யமறப்கோண்டு ேருகிைது. 
ய்தறேப்பட்டோல் குறைப்புலனோய்வு 
திறைக்க் அதி்கோரி்கள மூலம 

வி்சோரறை்கற் யமறப்கோளே்தற-
கும ே்டேடிகற்க எடுக்கப்படும.   

அ்தனபடி மூனறு உ�ர் அதி்கோரி-
்கற்க ப்கோண்்ட குழுபேோனறும 
அவி்சோேற் பபோலிஸ் நிறல� 
பபோறுப்பதி்கோரியின ்தறலறம-
யில் ஒருகுழுவும மனி்த உரிறம 
ஆறைககுழுவின அதி்கோரி்கற்க 
ப்கோண்்ட சு�ோதீன வி்சோரறை ே்டத-
துே்தற்கோன குழுபேோனறும நி�மிக-
்கப்படடுள்து. 

அ்தற்கோ்க மனி்த உரிறம ஆறைக -
குழுவி்டம வியே்ட யேண்டுய்கோள 
விடுக்கப்படடுள்து.   

ஏறன� குழுக்களின வி்சோரறை-
்கற் ஏறறுகப்கோள் சில ்தரப்பி-
னர் மறுக்கலோம. அ்தனோல்்தோன 
மனி்த உரிறம ஆறைககுழுவின 
சு�ோதீன வி்சோரறை மூலம அறிக-
ற்கப�ோனறை பபறறுக ப்கோளேது 
எமது யேோக்கமோகும.

அந்த அறிகற்க கிற்டத்ததும ேோம 
அ்தறன ஊ்ட்கங்கள மூலம பேளியி-
டுயேோம.   

அழிவு்களிலிருநது மக்கற் 
போது்கோப்பது பபோலி்சோரின ்க்டறம-
�ோகும. அந்த பபோறுப்றபய� ரம -
புக்கறன ்சமபேததில் பபோலி்சோர் 
நிறையேறறியுள்னர்.   

ஆர்ப்போட்டததில் ஈடுபட்டேர்்கள 
எரி பபோருள பபௌ்சருககு தீ றேதது 
யபரழிறே ஏறபடுத்த மு�றசிததுள-
்னர். அ்தறனத ்தடுககும ேற்கயி-
யலய� பபோலி்சோர் துப்போககிச சூடு 
ே்டத்த யேண்டி� நிறல ஏறபடடுள -
்து.   

அந்த ேற்கயில் பபோலி்சோரின 
ப்ச�றபோடு்கள ப்தோ்டர்பில் வி்சோர-
றை்கற் யமறப்கோள்வும ே்ட -
ேடிகற்க்கள யமறப்கோள்ப்பட-
டுள்து எனறும அறமச்சர் யமலும 
ப்தரிவித்தோர்.(ஸ)  

மு்கக்்கவசம் அணிவம்த ப்தாடரவது...
பபோதுமக்கற் அறிவுறுததி-

யுள்து.   
ேோடடில் மு்கக்கே்சம அணிேது 

மறறும பபோது இ்டங்களில் ே்ோ-
்கததிறகுள நுறழயும யபோது உ்டல் 
பேப்பநிறலற� ்சரிபோர்ப்பது 
ஆகி�றே ்க்டந்த திங்கடகிழறம 
மு்தல் அமுலுககு ேரும ேற்கயில் 
சு்கோ்தோர அதி்கோரி்க்ோல் ்த்ர்த்தப்-
பட்டது.   

சு்கோ்தோர அறமசசின ப்தோறறுயேோ -
யி�ல் நிபுைர்்கள அ்டஙகி� சிைப்புக 
குழு எடுத்த முடிறேத ப்தோ்டர்நய்த 
இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்ட்தோ்க அர்ச 
மருததுே அதி்கோரி்கள ்சங்க ப்ச�லோ-
்ர் பேனோல் பபர்னோண்ய்டோ ப்தரி-
வித்தோர்.   

எனினும ப்தோறறுயேோய்்களின 
யபோது ேற்டமுறையில் இருந்த 
அடிப்பற்ட சு்கோ்தோர ே்டேடிகற்க்க-

ற்த ப்தோ்டருமோறு பபோதுமக்களி -
்டம அேர் அறிவுறுததியுள்ோர்   

மு்கக்கே்சம உடபட்ட சு்கோ்தோர 
ேற்டமுறை்கள ்கோரைமோ்க சுேோ்ச 
அறமப்பு ப்தோ்டர்போன யேோய்்க்ோல் 
றேததி�்சோறலயில் அனுமதிக்கப்-
படும யேோ�ோளி்களின எண்ணிகற்க-
யில் குறைவு ஏறபடடிருந்தோ்க அர்ச 
மருததுே அதி்கோரி்கள ்சங்க ப்ச�லோ-
்ர் பேனோல் பபர்னோண்ய்டோ ப்தரி-

வித்தோர்   
இந்தநிறலயில் மு்கக்கே்சம 

அணிேது ்கட்டோ�மில்றல எனைோ -
லும, யபோரோட்டங்கள மறறும பிை 
குழு ே்டேடிகற்க்களில் பஙய்கற -
குமயபோது அடிப்பற்ட சு்கோ்தோர ேழி-
்கோடடு்தல்்கற்ப் பினபறறுேற்த 
மக்கள மனதில் ப்கோள் யேண்டும 
எனறு பேனோல் பபர்னோண்ய்டோ 
ேலியுறுததியுள்ோர்.  

�ா்ர�டசைற்்ற விசா்ரமை்கள் நடத்த... 
ய்கடடுகப்கோளகினயைன என 

்தனது உததிய�ோ்கபூர்ே டுவிட்டர் 
பக்கததில் ப்தரிவிததுள் ஜனோதி-
பதி ய்கோட்டோப� ரோஜபக்ஷ, ரமபுக-
்கறன ்சமபேம ப்தோ்டர்பில் பபோலி-
ஸோரினோல் போரபட்சமறை மறறும 
பேளிப்பற்ட�ோன வி்சோரறை்கள 
முனபனடுக்கப்படும எனவும குறிப்-
பிடடுள்ோர். ரமபுக்கறனயில் 
இ்டமபபறை துப்போககிச சூடடுச 
்சமபேததினோல் ஏறபட்ட அனர்த்தம 
ப்தோ்டர்பில் ்தோம மி்கவும ேருத்தம-

ற்டே்தோ்க ஜனோதிபதி ப்தரிவிததுள-
்ோர்.ஆர்ப்போட்ட ே்டேடிகற்க்களின 
யபோது ேனமுறை்களில் இருநது 
விலகி இருககுமோறும மக்கற் ேலி-
யுறுததியுள்ோர்.

இய்தயேற் ்தனது டுவிட்டரில் 
பதிபேோனறை இடடுள் பிர்தமர் 
மஹிந்த ரோஜபக்ஷ ,

 'ரமபுக்கறன ்சமபேததின பினனர் 
மிகுந்த ்கேறலககுள்ோகியுள-
ய்ன. எப்யபோதும மிகுந்த மரி�ோ-
ற்தயு்டன ேோடடுககு ய்சறே�ோறறி 

ேரும இலஙற்க பபோலிஸோரினோல் 
போரபட்சமறை வி்சோரறை்கள முன-
பனடுக்கப்படும எனறு எனக்க முழு-
றம�ோன ேமபிகற்க இருககிைது. 
ஆர்ப்போட்டததில் ஈடுபடுபேர்்களும 
்சம மரி�ோற்தயு்டன உரிறம்களுக-
்கோன யபோரோட்டதற்த முனபனடுக்க 
யேண்டும ' எனறு குறிப்பிடடுள்ோர்.

ரமபுக்கறனயில் எரிபபோருள 
ய்கோரி ஆர்ப்போட்டததில் ஈடுபட்ட 
மக்கள மீது பபோலிஸோர் துப்போககிச 
சூடு ே்டததி�தில் ஒருேர் ப்கோல்லப்-

பட்டது்டன பபோலிஸ் அதி்கோரி்கள 
உடப்ட பலர் ்கோ�மற்டநதுள்னர். 

்சமபேம ப்தோ்டர்பில் பபோலிஸ் 
மட்டததில் வி்சோரறை ே்டத்தப்ப-
டும என பபோலிஸோர் அறிவிததுள -்
னர்.  இந்த துப்போககிச சூடடுச ்சம-
பேததிறகு எதிர்க்கடசித ்தறலேர், 
இலஙற்க ்சட்டத்தரணி்கள ்சங்கத-
தின ்தறலேர், இலஙற்கக்கோன 
அபமரிக்கத தூதுேர் உடப்ட பலர் 
்கண்்டனம ப்தரிவிததுள்றம குறிப்-
பி்டத்தக்கது. 

சடடததிற்கு மு்ரைா்க ப�ாலிஸார... 
வி்சோரறைற� விறரநது முடிதது 

அறிகற்க ்சறபயில் ்சமர்ப்பிக்கப்-
படும எனறும கூறினோர்.   யமலும 
ரமபுக்கறன ஆர்ப்போட்டததில் 
பபோலிஸோர் ்சட்டததிறகு முரைோன 
எந்தபேோரு ே்டேடிகற்கயும யமற-
ப்கோள்வில்றல எனறும அேர் 
கூறினோர்.   இந்த ்சமபேததில் அர -
சி�ல் ப்தோ்டர்பு இருப்ப்தோ்கவும 
பபோலிஸோர் ்தமககு ேழங்கப்பட்ட 
அதி்கோரங்களினபடிய� ப்ச�றபட்ட-
்தோ்கவும அறமச்சர் ப்தரிவித்தோர்.   

யபோரோட்டக்கோரர்்கற்யும பபோது 

மக்கற்யும போது்கோப்பய்த அர்சோங-
்கததின யேோக்கம எனவும யபோரோட-
்டக்கோரர்்கள பபோது ே்டேடிகற்க-
்களுககு இற்டயூறு ஏறபடுததும 
யபோது ்தறலயிடுேது பபோலிஸோரின 
்க்டறம எனவும அேர் கூறினோர்.   

யேறறு சுடடுக ப்கோல்லப்பட்ட -
ேரின குடுமபததினருககு ்தனது 
இரங்கறலத ப்தரிவித்த அறமச்சர் 
பிர்சனன ரைதுங்க, ்கோ�மற்டந்த 
பபோதுமக்கள மறறும பபோலிஸோரும 
விறரவில் குைமற்ட� பிரோர்ததிப்ப-
்தோ்கவும ப்தரிவித்தோர்  

்ரம்புக்்கமையில் ஒருவர உயிரத தியா்கம்... 
ப்தோ்டர்பில் யேறறு போரோளுமன -

ைததில் ்கருதது ப்தரிவிககும யபோய்த 
அேர் இவ்ேோறு ப்தரிவித்தோர்.   

மக்களின ேோழே்தற்கோன 
உரிறமற� இல்லோமல் ப்சய்� 
யேண்்டோம எனவும அர்சோங்கம 
அர்ச ப�ங்கரேோ்தததின ஊ்டோ்க 
மக்களின யபோரோட்ட உரிறம்கற் 
ஒடுககுே்தறகு மு�றசிப்ப்தோ்கவும 
குறைம சுமததி� அேர், ேோடடு மக -
்களின ஜனேோ�்க உரிறமற� உறுதி 
ப்சய்�யே ்தனது உயிறர அேர் 

தி�ோ்கம ப்சய்துள்ோர் எனவும ப்தரி-
வித்தோர்.  

இந்த ய்கோறழத்தனமோன ்தோககு -
்தறல ேனறம�ோ ்கண்டிப்ப்தோ்கவும 
அேர் குறிப்பிட்டோர்.   

்தோககு்தல் ்சமபேதது்டன ப்தோ்டர் -
புற்ட�ேர்்கள பக்கச்சோர்பினறி 
்தண்டிக்கப்ப்ட யேண்டுபமன அர-
்சோங்கததி்டம ய்கோரி� அேர், ஆடசி 
ப்சய்� முடி�ோவிட்டோல் ஆடசிற� 
எங்களி்டம ஒப்பற்டயுங்கள 
எனவும ய்கோரினோர். 

இலஙம்கக்கு அவச்ர உ்தவி்கமை...
இலஙற்கககு அே்சர உ்தவி்கற் 

ேழங்கத ்த�ோபரன ப்தரிவிததுள-
்ோர்.  

இந்த வி்ட�ம குறிதது ்தனது 
டுவிட்டர் பக்கததில் பதிவிடடுள் 
அேர், பபோரு்ோ்தோர பேருக்கடி-
ற�த தீர்ப்ப்தறகும ஸ்திரத்தனறம 
மறறும மீடசிற� ஆ்தரிப்ப்தறகும 
போதிக்கப்ப்டககூடி� மக்கற்ப் 
போது்கோப்ப்தறகுமோன ே்டேடிகற்க-

்கள குறிதது இ்தனயபோது விேோதித்த-
்தோ்கவும ப்தரிவிததுள்ோர்.   

எனயே, அததி�ோேசி� மருநது-
்கள மறறும சு்கோ்தோரம ப்தோ்டர்போன 
பபோருட்கள, ஊட்டச்சதது மறறும 
்கல்விககு அே்சர உ்தவிற� ேழங்க 
உல்க ேஙகி ்த�ோரோ்க உள்து என 
உல்க ேஙகியின துறைத ்தறலேர் 
ஹோர்டவிக ேோஃபர் ப்தரிவிததுள -
்ோர். 

ச்தமவயாை எரிப�ாருள் ம்கயிருபபில்...
ய்தறே�ோன டீ்சல் ற்கயிருப் -

பில் இருப்ப்தோ்கவும ப்தரிவித்த 
அறமச்சர், எரிபபோருட்கற் ஏறறிச 
ப்சல்லும ரயில்்கள மறறும பபௌ்சர்-
்களுககு ய்தறே�ோன போது்கோப்றப 
ேழஙகுே்தறகு பபோலிஸ், இரோணு-
ேம மறறும விமோனப்பற்டயினரின 
உ்தவிற� ய்கோருே்தோ்கவும ப்தரிவித-

்தோர்.  
 அதது்டன, மின்சோர ்சறபககு 

ய்தறே�ோன எரிபபோருளும 
்தறயபோது ேழங்கப்படடுள்்தோ்க 
ப்தரிவித்த அேர், விநிய�ோ்க ே்டே-
டிகற்க்களின ்தோம்தயம எரிபபோருள 
்தடடுப்போடடுககு ்கோரைம எனவும 
குறிப்பிட்டோர். 

்ரம்புக்்க மை சம்�வம்: USA தூதுவர...
ஜூலி ஜியூன ்சங, டவிட்டர் பதி -

பேோனறை பேளியிடடு ப்தரிவித-
துள்ோர்.

யமலும, அறனதது வி்தமோன ேன -
முறை்கற்யும ்கண்டிககியைன. 
ஆர்ப்போட்டததில் ஈடுபட்டேர்்கள, 
பபோலிஸோர் மறறும அறனதது ்தரப்-

பிலிருநதும அறமதிற�க ய்கோருகி-
யைன. முழுறம�ோன, பேளிப்பற்ட-
�ோன வி்சோரறை அேசி�ம மறறும 
அறமதி�ோன யபோரோட்டததிற்கோன 
மக்களின உரிறம நிறலேோட்டப்ப்ட 
யேண்டும எனவும அேர் ப்தரிவித-
துள்ோர்.  

ஆரப�ாடடங்களில் ஈடு�டுசவாருக்கு...
பபோலிஸோரின குறைந்தபட்ச 

பலதற்த பிரய�ோகிக்க யேண்டிய�ற-
படடிருந்தறம குறிப்பி்டத்தக்கது.   
இ்தன்கோரைமோ்க பபோதுமக்கள எந-

்தேற்கயிலும எரிபபோருள ப்கோண்டு 
ப்சல்லும போரவூர்தி்களுககு இற்டயூறு 
விற்விக்க யேண்்டோபமன, 
ய்கோரிகற்க விடுக்கப்படடுள்து.  

ஆரப�ாடடக்்கா்ரர்களிடம் நாைல் MP...
தீர்ககும ேழி அல்ல எனபற்த 

அறனேரும ஒப்புகப்கோள் 
யேண்டும! ேம ேோடு ்கண்்டது 
யபோதும! ேோம எந்த நிறலயி-
லும அறமதிற�ப் போது்கோக்க 

யேண்டும!   அதி்கோரி்கள மறறும 
ஆர்ப்போட்டக்கோரர்்கள ேனமுறை-
யில் ஈடுப்ட யேண்்டோம எனறு ய்கட -
டுகப்கோளகியைன என பதிவிடடுள-
்ோர். 

2016 ஆம் ஆண்டின்... (03 ஆம் �க்்கத ப்தாடர)

 2016ஆம ஆண்டு மு்தல் இ்டம 
பபறை ஒருசில நிதி ே்டேடிகற்க -
்கள ப்தோ்டர்பில் ய்கோப் குழுவில் 
உரி� முறையில் ்கலநதுறர�ோ்ட 
முடி�ோமல் யபோயுள்்தோ்க ய்கோப் 
குழுவின ்தறலேர் இஙகு சுடடிக 
்கோடடினோர்.  

அய்தயபோனறு, 2018 ஆம 
ஆண்டில் இலஙற்க ேஙகியிலி -
ருநது பபறறுகப்கோள்ப்பட்ட 500 
மில்லி�ன ரூபோய் ்க்டன ப்தோற்க 
ப்தோ்டர்பிலும இஙகு ்கலநதுறர�ோ -
்டப்பட்டது. 

இந்தக ்க்டனில் அதி்க்வு 
ப்தோற்க ஊழி�ர்்களின ்சமப்ம 
ேழஙகுே்தறகு ப�னபடுத்தப்பட -
டுள்றம புலப்பட்டது. இ்தறகு 

முனனர் இலஙற்க ேஙகியிலிருநது 
பபறறுகப்கோள்ப்பட்ட ்க்டனும 
இந்தக ்க்டன மூலம பபைப் -
பட்ட நிதி�ோல் ேழங்கப்படடுள -
்றம இ்தனயபோது புலப்பட்டது. 
ஆனோல் அந்தக ்க்டறன 2023 ஆம 
ஆண்டு மு்தல் மீண்டும ப்சலுத்த 
ஆரமபிக்க யேண்டும. எனினும, 
ேறர�றுக்கப்பட்ட இலஙற்க 
்கட்ட்டப் பபோருட்கள கூடடுத்தோ -
பனததின பபோது மு்கோறம�ோ்ர் 
உளளிட்ட ஏறன� அதி்கோரி்கள 
இந்தக ்க்டறன 2023 ஆம ஆண்டி -
லிருநது ேழஙகுே்தறகு ஆரமபிக்க 
யேண்டும எனபற்த அறி�ோமல் 
உள்்தோ்கவும இஙகு புலப்பட்டது.  

அய்தயபோனறு, ேறர�றுக்கப் -

பட்ட இலஙற்க ்கட்ட்டப் பபோருட -
்கள கூடடுத்தோபனததின ்தறலேர் 
்க்டந்த ஏப்ரல் 18ஆம தி்கதி மு்தல் 
்தோன இரோஜினோமோ ப்சய்ே்தோ்க அறி -
விததுள்்தோ்க இஙகு புலப்பட்டது. 
எனினும இது ப்தோ்டர்பில் பணிப் -
போ்ர் ்சறப அனுமதி மறறும 
அறமசசின அனுமதி இதுேறர 
கிற்டக்கவில்றல எனப்தோல் 
அேரது வில்கல் ்சட்டரீதி�றைது 
எனவும அ்தனோல் ஏப்ரல் 21ஆம 
தி்கதி அேறர ய்கோப் குழுவுககு 
அறழப்ப்தறகு பரிநதுறரப்ப்தோ்க 
குழுவின ்தறலேர் ப்தரிவித்தோர்.   

யமலும 2017 ஆம ஆண்டு ்கட்ட -
்டம ஒனறில் யமறப்கோள்ப்பட்ட 
புனர்நிர்மோைம ்கோரைமோ்க நிதி 

அறிகற்க்கள ப்தோ்டர்போன ஆே -
ைங்கள ்கோைோமல் யபோயுள்்தோ்க -
வும இஙகு புலப்பட்டது.   

அ்தற்கறம� மூனறு மோ்தங்களுக -
குள 2017, 2018, 2019 ஆம ஆண் -
டு்களுக்கோன நிதி அறிகற்க்கற் 
மறறும வி�ோபோரத திட்டதற்த ்த�ோ -
ரிககுமோறு குழுவின ்தறலேர் பரிந -
துறர ேழஙகினோர்.  

இந்தக குழு கூட்டததில் இரோ -
ஜோங்க அறமச்சர் இநதி்க அனு -
ருத்த, போரோளுமனை உறுப்பினர் -
்க்ோன எரோன விககிரமரதன, 
்கலோநிதி ஹர்ே டி சில்ேோ, மதுர 
வி்தோனய்க, ஜ�ந்த ்சமரவீர மறறும 
ஜ்கத புஷபகுமோர ஆகிய�ோர் 
்கலநது ப்கோண்்டனர்.  

ஜைாதி�தி �்தவி... (03 ஆம் �க்்கத ப்தாடர)

 ்சறபயில் ்சபோேோ�்கர் பேளியிட -
்டயபோது எதிர்க்கடசித ்தறலேர் 
்சஜித பியரம்தோ்ச குறுககிடடு ்சபோ-
ேோ�்கர் ்கடசித ்தறலேர்்கள கூட்டத-
தின யபோது ஜனோதிபதி ப்தவி வில -
குேோபரன ப்தரிவித்த்தோ்கவும 113 
பபருமபோனறம எனபது ப்தோ்டர்-
பில் அேர் அ்தனயபோது எ்தறனயும 
குறிப்பி்டவில்றலப�னறும சுடடிக -
்கோடடினோர்.   

அ்தறனத ப்தோ்டர்நது ்தோம 
அவ்ேோறு ப்தரிவிக்கவில்றல-
ப�னறு ்சபோேோ�்கரும ப்தரிவித்தோ-
பரனறு எதிர்க்கடசித ்தறலேரும 
்கருததுக்கற் முனறேத்த யபோது 
்சறபயில் சிறு ்சர்சற்ச ஏறபட்டது.   

அ்தறன�டுதது குறிப்பிட்ட 
எதிர்க்கடசியின பிர்தம ப்கோை்டோ -
ேோன லக்மன கிரிப�ல்லவும 
ஜனோதிபதி ப்தவி வில்கப்யபோே -
்தோ்க ்சபோேோ�்கர் ப்தரிவித்தோபரனறு 
எதிர்க்கடசித ்தறலேருககு ஆ்தர -
ேோன கூறறுக்கற்ய� ்சறபயில் 
முனறேத்தோர்.   

எனினும மீண்டும மீண்டும 
்சபோேோ�்கர், ்கடசித ்தறலேர்்கள 
ஒனறிறைநது 113 எனை பபரும -
போனறமற� ஜனோதிபதிககு ப்தரி-
வித்தோல் ஆடசிற�ப் பபறறுக 
ப்கோள்லோம எனயை ்தோம ்கடசித 
்தறலேர்்கள கூட்டததில் ப்தரிவித்த-
்தோ்கவும உறுதி�ோ்கக கூறினோர்.   

பநருக்்கடி்களுக்கு தீரவு... (03 ஆம் �க்்கத ப்தாடர)

அப்படி�ோயின அ்தறகும அர -
்சோங்கம்தோன பபோறுப்புககூை 
யேண்டும.  

அய்தயேற் ற்கதப்தோழிலில் 
ஈடுபடுயேோர், ஆடய்டோ ்சோரதி்கள 
உளளிட்ட சு� ப்தோழில் ப்சய்பேர்்க -
ளும யே்தறனயிலும ய்கோபததிலும 
உள்னர். 

அேர்்களின ய்கோபம இவ்ேோறு 
பேடிப்பது ப்தோ்டர்பில் சிநதிக்க 
யேண்டும.

அர்சோங்கம இத்தற்க� யபோரோட -
்டங்கற் அரசி�ல் ய்கோைததி -
யலய� போர்ககினைது.  

பிர்தமர் ேோடடுககு உறர�ோறறும 
யபோது யுத்ததற்தப் பறறி ப்தரிவிக -

கினைோர். மக்களின பிரசசிறன்கற் 
புரிநதுப்கோள்ோ்த அர்சோங்கயம 
பிரசசிறன்களுககு ்கோரைமோகின -
ைது. அர்சோங்கததுககு மக்களின துன -
பங்கள ப்தோ்டர்பில் புரிநதுப்கோள -
ளும உைர்வு கிற்ட�ோது. அ்தனோல் 
்கடடுப்படுத்த முடி�ோ்த்வுககு 
நிறலறம உககிரமற்டநதுள்து.  

இ்தனோல் இற்ஞர்்கள ்கோலி -
மு்கததி்டலுககு ப்சல்கினைனர். 
ஜனோதிபதிற� பதுஙகுக குழிககுள 
மு்டககி றேததுள்னர். மக்களின 
ய்கோபதற்த துப்போககி்கள மூலம 
மு்டக்கலோபமனறு நிறனப்பது 
்தேறு எனறும அேர் யமலும ப்தரி -
வித்தோர்.   

்ரம்புக்்கை சம்�வததிற்கு... (03 ஆம் �க்்கத ப்தாடர)

இ்டமபபறை அ்சமபோவி்த ்சமப -
ேம ப்தோ்டர்பில் ்கருதது ப்தரிவித-
துள் அேர் யமலும கூறி�்தோேது,   

"்தங்க்து எதிர் ்கோலததுக்கோ்க -
வும உரிறம்களுக்கோ்கவும யபோரோடி 
உயிர்நீத்த இற்ஞருககும, பலத்த 
்கோ�ங்களு்டன றேததி�்சோறலயில் 
அனுமதிக்கப்படடுள்ேர்்களுககும 
எனது ஆழந்த அனு்தோபதற்தயும 
ேருத்ததற்தயும ப்தரிவிததுக ப்கோள -
கினயைன.   

பபோலிஸோரின இவ்ேோைோன ்கோட -
டுமிரோண்டித்தனமோன ப்ச�றபோடு-
்கற் ேோம ேனறம�ோ்க ்கண்டிக-
கினயைோம. 

இறே நிறுத்தப்ப்ட யேண்டும. 
அதது்டன, குறித்த ்சமபேதது்டன 

்சமபந்தப்பட்ட அறனதது அதி்கோ-
ரி்களும இ்தறகுப் பபோறுப்புக கூை 
யேண்டும.   

மக்கள ஆர்ப்போட்டதற்த ்தடுதது 
நிறுததுே்தறகு ப�னபடுத்தப்பட-
்ட்தோ்கக கூைப்படும குறைந்தபட்ச 
பற்ட�ணியினோயலய� ஓர் உயிர் 
்கோவு ப்கோள்ப்படடிருககினைது 
எனைோல், அதி்கபட்ச பற்ட்கற் 
ப�னபடுததி இருப்பின எனன யேர்ந-
திருககும?   

ஆற்க�ோல், மக்களுககு ய்சறே 
ப்சய்ேய்த எமது ்க்டறம எனபற்த 
ஒவ்பேோரு அரசி�ல்ேோதியும, 
அதி்கோரி்களும மனதிறப்கோள் 
யேண்டும " எனறு அேர் ப்தரிவித-
துள்ோர்.   

ஸ்ரீ சதயசாயி... (03 ஆம் �க்்கத ப்தாடர)

்சோயி ஆரோ்தனோ மயஹோற்சே 
பூறஜயு்டன, ்சோயி பஜறன மறறும 
மங்க்திரிஆரோததி்சகி்தம ேற்ட-
பபைவுள்து. ேோரோ�ைய்சறேயும 
(அனன்தோனம) ஒழுஙகுப்சய்�ப்பட-
டுள்து.   

ஸ்ரீ ்சத�்சோயிஅைங்கோே்ர் ( ஸ்ரீ 
லங்கோ) ்சறப ஆ்தரவில் ப்கோழுமபு 
ஸ்ரீ ்சத�்சோயி போபோ மததி�நிறல-
�மஅணு்சரறனயு்டன  இநநி்கழவு 
இ்டமபபைவுள்்தோ்க ப்தரிவிக்கப்-
படடுள்து.

யலோரனஸ் ப்சல்ேேோ�்கம, 
ேமஸ் போஹிம

பபோதுமக்கள எதிர்ப்கோள -
ளும பிரசசிறன்களுககு தீர்வு 
ே ழ ங ்க ப் ப ்ட ோ வி ட ்ட ோ ல் 
ேோடு ்கலேரங்கற் ்சநதிக்க 
யேரிடும  என முனனோள பிர-
்தமர் ரணில் விககிரமசிங்க 
யேறறு  போரோளுமனைததில் 
எச்சரிகற்க விடுத்தோர். அதது்டன 
ரமபுக்கறன அறமதியினறமற� 
அரசி�லோக்க யேண்்டோம எனவும 
அர்சோங்கததி்டம அேர் ேலியுறுததி-
னோர்.   

 ரமபுக்கறன பிரய்த்சத-
தில் யேறறு முனதினம 
மோறல இ்டமபபறை துப் -
போககிசசூடடு ்சமபேம 
ப்தோ்டர்போ்க யேறறு இ்டம -
பபறை போரோளுமனை அமர் -
வியலய� அேர் இவ்ேோறு 
ப்தரிவித்தோர்.

ேோடடில் ஆபத்தோன 
சூழநிறல ஏறன� பகுதி்களுககும 
பரேோமல் ்தடுப்ப்தறகு ்கடசித ்தறல -
ேர்்கள இறைநது ்கலநதுறர�ோ்ட 
யேண்டும எனறும அேர் ய்கடடுக-
ப்கோண்்டோர்.   

தீர்வுகளை வழஙககாவிடின்  
நகாடு கலவர பூமியகாகும்  

பபோலிஸ் ்தறலறம�்கததில் ்கதய்தோ-
லிக்க குருக்கள மறறும ்கனனி�ோஸ்திரி்கள 
குழுபேோனறு, ஈஸ்்டர் ்தோககு்தல் ப்தோ்டர்-
போன ்சதிததிட்டம ப்தோ்டர்போன ஆ்தோரங்க -
ளு்டன கூடி� முறைப்போடடிறன பபோலிஸ் 
மோ அதிபரி்டம ற்க�ளிததுள்து. 

இலஙற்கயின ்சோடசி�ச ்சட்டததினபடி 
்சோடசி�மோ்க ஏறறுகப்கோள்ப்பட்ட ஆே-
ைங்கள, குறிப்போ்க முனனோள பபோலிஸ் 
மோ அதிபர் மறறும முனனோள போது்கோப்புச 
ப்ச�லோ்ர் ஆகிய�ோருககு எதிரோ்க அண்-
றமயில் முடிவுககு ப்கோண்டுேரப்பட்ட 
ேழககு்களில் ்சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ்சோடசி-
�ங்கற் முனறேதது இந்த முறைப்போடு 
ப்சய்�ப்படடுள்்தோ்க ப்தரிவிக்கப்படுகி-
ைது.   

ஈஸ்டர் தாக்குதலுக்கு நீதிக�ாரி IGPயி்டம் மனு
சபையில் ரணில் MP எசசரிகபகை

இலஙம்கயின்...
இலஙற்கககு ்க்டன ேழங -

குே்தற்கோன மோறறுததிட்டங -
்கள மறறும ப்கோளற்க ேகுப்பு 
ப்தோ்டர்பில் பேோஷிங்டன 
ப்சனறுள் ்தரப்பினரு்டன 
இ்டமபபறை ்கலநதுறர�ோ்ட-
லின யபோது, ்சர்ேய்த்ச ேோை� 
நிதி�ததின இலஙற்க ப்தோ்டர்-
பிலோன குழுவின ்தறலேர் 
மஷிஹியரோ பேோ்சோகி கூறி-
�்தோ்க பரோய்ட்டர்ஸ் ப்சய்தி 
பேளியிடடுள்து.  

இலஙற்கயில் ஏறபட -
டுள் பபோரு்ோ்தோர பேருக-
்கடியினோல் மக்கள அற்டந-
துள் து�ரங்கள ப்தோ்டர்பில் 
்சர்ேய்த்ச ேோை� நிதி�ம 
இ்தனயபோது ்கேறல பேளி-
யிடடுள்்தோ்கவும ப்தரிவிக-
்கப்படடுள்து. 
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அமைதியான ப�ாராட்டத்தில் 
பேறு ஒரு குழு இமைந்த பினனபர 
ேனமுமை ஏற�ட்ட்தாகவும் ரம்புக் -
கமன சம்�ேம் த்தா்டர்பில் �க்கசார்-
�றை விசாரமை ந்டத்்தப�்ட பேண்-
டுதைனவும் அமைசசர் கனக பேரத் 
த்தரிவித்்தார்.   

 ரம்புக்கமன துப�ாக்கிச சூடடுச 
சம்�ேம் த்தா்டர்�ான விோ்தத்தில் 
உமரயாறறிய அேர் பைலும் குறிப-
பிட்ட்தாேது.   

எந்தக் கடசிமய பசர்ந்தேராக 
இருந்தாலும் ஒருேர் இைந்தது 
குறித்து கேமையம்டகிபைாம். 
மு்தலில் எரித�ாருள் நிரபபு நிமை-
யத்துக்கருகில் அமைதியாக ஆர்ப-

�ாட்டம் ந்டந்தது. வீதிமய ைறித்தும் 
ரயில் �ாம்தமய ைறித்தும் ப�ாராட-
்டம் ந்டந்தது. ஆனால் பினனர் பேறு 
குழுதோனறு ஆர்ப�ாட்டத்தில் 
இமைந்த்தால் ்தான பிரசசிமன ஏற-
�ட்டது.   

இது த்தா்டர்பில் சுயாதீனைாக 
விசாரமை ந்டத்்தப�்ட பேண்டும். 
எரியும் தநருபபில் எண்தைய் 
ஊறை எதிரணி முயைக் கூ்டாது. அர -
சியல் இைா�ம் த�ை இ்டைளிக்கக் 
கூ்டாது. கூடடுைவு நிறுேனத்திறகு 
தசாந்தைான த�ௌஸரில் எரித�ா -
ருள் எடுத்து ேரப�்டவில்மை.   

 கபீர் ோசிம் எம்.பி (ஐ.ை.ச)   
 நானகு நாடகளாக எரித�ாருள் 

நிரபபு நிமையத்துக்கு எரித�ாருள் 
ேரவில்மை. எரித�ாருள் விமை 
அதிகரிக்க முனனர் த�றை எரித�ா-
ருமள அடுத்்த நாள் எடுத்து ேந்த-

்தால் இந்தப பிரசசிமன ேந்தது. 
�மைய விமைக்கு ைக்கள் எரித�ா-
ருள் பகாரினர். அது நியாயைான 
பகாரிக்மகயாகும். ைக்கள் நிராயு-
்த�ாணியாக ப�ாராட்டம் ந்டத்தி-
னர். பினனேை யாமனகள் சரைா-
ையத்துக்கு உைவுபத�ாருடகமள 
தைாறியில் எடுத்துசதசல்லும் ந�பர 
தகால்ைப�டடுள்ளார். அேர் குைப-
�ம் ஏற�டுத்்தச தசனைேரல்ை. சகை 
கடசி ஆ்தரோளர்களும் ஆர்ப�ாட-
்டம் தசய்்தனர்.   

 விசாரமை ந்டத்்த த�ாலிஸாமர 
நியமிக்காது சி.ஐ.டிக்கு விசாரமை 
ந்டத்்த �ணிக்க பேண்டும். இைந்த 
இமளஞரின வீடடுக்கு இராணுேம் 

தசனறு குடும்�த்்தாரின அனுைதி-
யினறி இறுதிக்கிரிமயமய பைற-
தகாள்ள முயனறுள்ளனர்.   

 ேரீன த�ர்னாண்ப்டா 
எம்.பி (ஐ.ை.ச)   

 ஐக்கிய ைக்கள் சக்தியின த�யமர 
அமைசசர் பிரசனன �யன�டுத்தி-
னார். ஐ.ை.ச ஆ்தரோளர் ்தான இைந-
்தாக கூைப�ட்டது. அேமர சுடடுக் 
தகால்ை அது ்தான காரைைா? இ்தற -
குப த�ாறுபப�றறு அமைசசரும் 
த�ாலிஸ் ைா அதி�ரும் �்தவி விைக 
பேண்டும்.   

 நாைல் ராஜ�க் ஷ 
எம்.பி (த�ா.ஜ. த�)   

 கடசித் ்தமைேர் கூட்டத்ம்த 
கூடடி எடுக்க பேண்டிய ந்டே-
டிக்மக குறித்து தீர்ைானிக்கைாம். 
சம்�ந்தப�ட்ட அதிகாரிகமள 
அமைத்து சீசீரிவி தகைராக்கமள 

ஆராய்நது ப்தமேயான ந்டே-
டிக்மக எடுக்கமுடியும். இந்த பிரசசி-
மனமய பைலும் எரிய மேப�்தால் 
எந்தப �யனும் ஏற�்டாது.   

 அநுர பிரிய்தர்சன யாப�ா 
எம்.பி (சுயாதீன எம்.பி)   

 ைத்திய ேங்கி ஆளுநரின ்தனி 
முடிவின பிரகாரம் ்தான ரூ�ா மி்தக்க 
வி்டப�ட்டது. இ்தமன நிதி அமைச-
சர் கூ்ட அறிநதிருக்கவில்மை. ்தகுதி-
யறைேர்கமள நியமித்்த்தால் இந்தப 
பிரசசிமன ஏற�ட்டது. அதிகாரிகள் 
சிைரின ்தனி முடிவினால் தநருக்கடி 
ஏற�ட்டது. 40 எம்.பிகள் அரசிலி-
ருநது விைகி சுயாதீனைாக இருக்க 
முடிவு தசய்துள்பளாம்.   

ஆளும் ்தரபம� வி்ட சிைந்த குழு 
இந்தப �க்கம் உள்ளனர். அமைச-
சரமேமய ைாறறுே்தால் பிரசசி -
மனக்கு தீர்வு ஏற�்டாது. அரசாங் -

கம் �்தவி விைகி இம்டக்காை அரசு 
உருோக்க பேண்டும். முனனாள் 
அமைசசர்கள் இரண்்டாம் ேரிமச-
யிலும் இராஜாங்க அமைசசர்கள் 
மூனைாம் ேரிமசயிலும் அைர்நதுள்-
ளனர். இது எவோறு நியாயைானது. 
நிதி அமைசசின தசயைாளர். ஜனா -
தி�தியின தசயைாளர் ப�ானபைார் 
அரசாங்கத்ம்த மகயிதைடுத்து 
�ணியாறறினர். இந்த அழிவுக்குக் -
கான த�ாறுபம� அரசாங்கம் ஏறக 
பேண்டும்.சர்ே கடசி அமைசசரமே 
நியமிக்க பேண்டும். எைது அரசாங்-
கத்துக்கு ஞானம் பிைக்க பேண்டும்.   

 வீரசுைன வீரசிங்க 
எம்.பி (சுயாதீன எம்.பி)   

 90 வீ்தம் இமளஞர்கள் அமைசசர்-
களாக நியமிக்கப�ட்டது ப�ாராட-
்டத்தின சா்தகைான ப�ாக்மக காடடு-
கிைது. 70 ேரு்டங்களில் ைாறைைாக 

ப�ாக்கில் காலிமுகத்தி்டல் ப�ாராட-
்டம் நம்டத�றுகிைது. வீதிக்கு 
நடுவில் இ.ப�ா.ச �ஸ்மஸ நிறுத்தி 
ப�ாராட்டம் ந்டத்திய்தால் ைாத்்த-
மையில் குைப� நிமை ஏற�ட்டது. 
சிைரின தசயற�ாட்டால் ப�ாராட-
்டம் பேறு திமசயில் தசல்கிைது. 
பிர்தைர் குறித்து எைக்கு தகௌரேம் 
உள்ளது. இந்த பிரசசிமனகளுக்கு 
புதிய அமைசசரமே தீர்ோக 
அமையாது. ைக்களின குரலுக்கு 
தசவிசாய்க்க பேண்டும்.   

 வி.ரா்தாகிருஷைன 
எம்.பி( ஐ.ை.ச)   

 ப�ாராட்டத்தில் �ங்பகறறுள்ள 
இமளஞர்களுக்கு எைது ஒத்து -
மைபம� ேைங்குகிபைாம். அேர் -
களின உயிர்கள் �ாதுகாக்கப�்ட 
பேண்டும். அபநக த�ாருடகளுக்கு 
்தடடுப�ாடுள்ளது. ப்தாட்ட ைக்கள் 
பகாதுமை ைாமே அதிகம் �யன -
�டுத்துகினைனர். 120 ரூ�ாோக 
பகாதுமை ைா இருந்தப�ாது 80 
ரூ�ாவுக்கு சலுமக விமையில் 
ேைங்குே்தாக அறிவித்்தாலும் 
ேைங்கவில்மை. ைக்கள் ோை 
முடியா்த நிமையிலுள்ளனர்.   

 1,000 ரூ�ா நாளாந்த சம்�ளம் 
கூ்ட ப்தாட்ட ைக்களுக்கு ேைங்கப -
�்டவில்மை. 2,000 ரூ�ா இருந்தா -
லும் ோை முடியா்த நிமை காைப -
�டுகிைது. ஆடசிமய எைக்கு 
்தாருங்கள் எம்மி்டம் சிைந்த நிதி 
அமைசசர், சிைந்த �ாதுகாபபு 
அமைசசர் ப�ானபைார் இருக்கி -
ைார்கள். இநதிய உ்தவியு்டன ்தான 
எரித�ாருடகள் கிம்டக்கினைன. 
இநதிய உ்தவிமய ைைக்க முடியாது. 
ப்தாட்ட �குதிக்கும் ே்டக்கு, 
கிைக்குக்கும் உ்தவுே்தாக ்தமிைக 
மு்தல்ேர் த்தரிவித்துள்ளார். சகை 
ைக்களுக்கும் உ்தவுைாறு அேமர 
பகாருகிபைாம்.   

 இராஜாங்க அமைசசர் 
்தாரக �ாைசூரிய   

 சிைந்த அரசியல் ்தமைேர்கள் 
பககாமையிலிருநது உருோகியுள்ள -
னர். இந்த நிமை நீடிக்க பேண்டும். 

ரம்புக்கமன சம்�ேம் பேண்டு -
தைனறு ந்டந்த்தாக எதிரணி த்தரி -
வித்்தது, நீண்்ட நாடகளாக ைக் -
களின ஆர்ப�ாட்டம் ந்டந்தது. 
பஜ.வி.பி ஆர்ப�ாட்டம் ந்டத்தி -
யது. எந்த பிரசசிமனயும் ஏற�்ட -
வில்மை. நாடடு நிமைமை பைலும் 
பைாசைம்டயைாம். அரசியல்ோ -
திகள் ைக்களின பிரசசிமனகளுக்கு 
தீர்வு ேைங்க பேண்டும். அமைதி -
யான ஆர்ப�ாட்டத்தில் அடிப� -
ம்டோ்த குழுக்கள் நுமைநது ேன -
முமைமய ஏற�டுத்துகினைனர்.   

 ேர்ச டி சில்ோ எம்.பி ( ஐ.ை.ச)   
 எரித�ாருள் விமைமய அதிக -

ரிக்க நிதி அமைசசரின அனுைதி 
த�ைப�்ட பேண்டும். த�ற -
பைாலிய அமைசசருக்கு ப்தமேப -
�டி விமை உயர்த்்த முடியாது. 
நிதி அமைசசர் நாடடிலில்மை. 
�தில் நிதி அமைசசர் ஒருேரும் 
கிம்டயாது. அவோைானால் யார் 
விமைமய அதிகரிக்க அனுைதி 
ேைங்கினர்.   

 சம� மு்தல்ேர் 
திபனஷ குைேர்்தன   

 த�றபைாலிய அமைசசரின 
பகாரிக்மக�டி எரித�ாருள் விமை 
அதிகரிக்கப�டுகிைது. நிதி அமைச -
சர் இல்ைா்த ப�ாது அந்த அதிகாரம் 
ஜனாதி�திக்குள்ளது எனைார்.   

அமைதியான ப�ாராட்டத்தில் பேறு குழு   
இமைந்த பினனபர ேனமுமை ஏற�ட்டது

சமை நிருைர்கள்:
ல�ா்ரன்ஸ் சசல்்வநாய்கம், ஷம்ஸ் ைாஹிம்   

மதுவரி சட்டத்தின் கீழான மூன்று 
அறிவித்்தல்களுக்கும், 

�ாராளுைனைம்பநறறு மு.� 
10.00 ைணிக்கு கூடி சிை நிமி -
்டங்களில் இம்டநிறுத்்தப�டடு 
கடசித் ்தமைேர்கள் ைறறும் 
�ாராளுைனை அலுேல்கள் 
�றறிய குழுவின உறுபபினர்க -
ளு்டனான கூட்டம் ச�ாநாயகர் 
ைஹிந்த யாப�ா அப�ேர்த்்தன 
்தமைமையில் நம்டத�றைது.   

இதில் தினப�ணிகளின கீழ் 
குறிபபிட்ட ேர்த்்தைானிகமள 
விோ்தத்துக்கு உட�டுத்்தாது 
ஒபபு்தல் ேைங்க இைக்கம் 
காைப�ட்டது.   

ப ந ற ம ை ய தி ன த் து க் க ா ன 
ோய்மூை விம்டக்கான பகள்வி -
கள் பிறித்தாரு தினத்துக்கு ஆற -
றுப�டுத்்தப�டுதைன ச�ாநாய -
கர் அறிவித்்தார்.  

தினப�ணிகளின கீழ், ைது -
ேரிக் கட்டமளச சட்டத்தின 
கீழ் நிதி அமைசசரினால் ஆக் -
கப�ட்ட 2021.10.16ஆம் 
திகதிய 2249/50 ஆம் இைக்க, 
2022.01.01ஆம் திகதிய 
2260/78 ஆம் இைக்க ைறறும் 
2022.01.01ஆம் திகதிய 2260/79 
ஆம் இைக்க அதிவிபச்ட ேர்த் -
்தைானிகளில் தேளியி்டப�ட்ட 
அறிவித்்தல்கள் விோ்தமினறி 
சம�யில் அங்கீகரிக்கப�ட்டன.  

ேர்த்்தைானி அறிவித்்தல்க -
மளப �ார்மேயி்ட  

ht tp ://documents .gov. lk/
files/egz/2021/10/2249-50_T.
pdf   

h t tp ://documents .gov. lk/
files/egz/2022/1/2260-78_T.pdf  

h t tp ://documents .gov. lk/
files/egz/2022/1/2260-79_T.pdf  

அத்து்டன, சுங்கக் கட்டமளச 
சட்டத்தின கீழ் 2022.01.11ஆம் 
திகதிய 2262/14 ஆம் இைக்க 
அதிவிபச்ட ேர்த்்தைானிப �த்தி -
ரிமகயின ஊ்டாக தேளியி்டப -
�ட்ட தீர்ைானமும் விோ்தமினறி 
அங்கீகரிக்கப�ட்டது.  

ேர்த்்தைானி அறிவித்்தல்க -
மளப �ார்மேயி்ட  

ht tp ://documents .gov. lk/
files/egz/2022/1/2262-14_T.
pdf

பினனர் நாடடின ்தறப�ா -
ம்தய தநருக்கடி நிமை த்தா்டர் -
�ான விோ்தத்தில் கடசித் 
்தமைேர்கள் உட�்ட அமைசசர் -
கள் ைறறும் �ாராளுைனை உறுப -
பினர்கள் �ைரும் கைநதுதகாண் -
்டனர்.  

பி.� 4.30 ைணிேமர 
நம்டத�றை விோ்தத்ம்தத் 
த்தா்டர்நது சம� ஒத்திமேபபு 
பநரத்தின ப�ா்தான பகள்விக -
ளின கீழ் �ாராளுைனை உறுப -
பினர் எம்.உ்தயகுைார், ைத்திய 
ைாகாைத்தின ஆசிரிய உ்தவியா -
ளர்கள் நிரந்தரைாக்கப�்டாமை 
த்தா்டர்பில் கல்வி அமைசசரி -
்டம் பகள்வி எழுபபினார். 

அப்தபநரம், �ாராளுைனை 
உறுபபினர் மேத்திய கைாநிதி 
திைக் ராஜ�க்ஷ, தகாவிட-19 
சூழ்நிமையின கீழ் முகக்கே -
சம் அணிேம்த ்தளர்த்தியமை 
த்தா்டர்பில் சுகா்தார அமைசசரி -
்டம் வினவியிருந்தார்.   

 அத்து்டன, �ாராளுைனை 
உறுபபினர் பேஷா வி்தானபக -
வினால் க்டந்த தினதைானறில் 
ஸ்ரீைங்கன எயார்மைனஸ் விைா -
னதைானறில் த�ரும் எண்ணிக் -
மகயிைான அதைரிக்க த்டாைர் 
நாையத்்தாள்கள் உகண்்டா 
நாடடுக்கு எடுத்துச தசல்ைப -
�ட்டமை, இ்தனால் ஏற�ட்ட 
த�ாருளா்தாரத் ்தாக்கம் த்தா்டர் -
பில் தகாண்டுேரப�ட்ட 
சம� ஒத்திமேபபு பநரத்தின 
ப�ா்தான பிபரரமை மீ்தான 
விோ்தம் நம்டத�றைது. 
இ்தமனத் த்தா்டர்நது இனறு 
(21) மு.� 10.00 ைணிேமர 
சம� ஒத்திமேக்கப�ட்டது.  

சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களை க்கொண்டு 

ைதுேரித் திமைக்களம், சுங்கத் 
திமைக்களம் ைறறும் இமைேரித் 
திமைக்களம் ஆகியேறமை ஒன -
று்டன ஒனறு இமைத்து ைதுேரி 
ேருோமயக் கைக்கிடும் தசயல் -
முமைமய ஒழுங்கு�டுத்தும் 
கணினி கட்டமைபம� உருோக் -
கும் ந்டேடிக்மகமய விமரவு� -
டுத்துைாறு அரசாங்க கைக்குகள் 
�றறிய குழு (பகா�ா குழு) ைது -
ேரித் திமைக்களத்துக்குப �ணிப -
புமர விடுத்துள்ளது.  

ைதுேரித் திமைக்களம் த்தா்டர் -
�ான 2020ஆம் ஆண்டுக்கான 
கைக்காய்ோளர் நாயகத்தின 
அறிக்மக ைறறும் அ்தன ்தற -
ப�ாம்தய தசயறதிைன குறித்து 
ஆராயும் பநாக்கில் �ாராளுைனை 
உறுபபினர் (ப�ராசிரியர்) திஸ்ஸ 
வி்தாை ்தமைமையில் அரசாங் -
கக் கைக்குகள் �றறிய குழு (19) 
கூடியப�ாப்த இந்தப �ணிபபுமர 
விடுக்கப�ட்டது.  

கணினிக் கட்டமைபபுக்கான 
பூர்ோங்கப �ணிகள் ஏறகனபே 
ஆரம்பிக்கப�டடுள்ள்தாகவும், 
2023 ஜனேரிக்குள் இது நிமைே -
ம்டயும் என ைதுேரித் திமைக் -
களத்தின ஆமையாளர் நாயகம் 
எம்.பஜ.குைசிறி அரசாங்கக் 
கைக்குகள் �றறிய குழுவில் த்தரி -
வித்்தார். 

தைாரடடுமே �ல்கமைக்க -
ைகம் ைறறும் தகாழும்பு �ல்க -
மைக்கைகம் ஆகியேறறிலிருநது 
விமைைனுக்கமளக் பகாரி இக் -
கட்டமைபம�ப பூர்த்திதசய்ே்தற -
கான ஏற�ாடுகமள பைறதகாள் -
ளுைாறு குழு சுடடிக்காடடியது. 
ைதுேரித் திமைக்களத்தின முயற -
சிகமளப �ாராடடிய குழு, இக் -
கட்டமைபபின ஊ்டாக ைதுே -
ரித் திமைக்களத்தின �ணிகமள 
விமனத்திைனாக முனதனடுத்து 
ேருைானத்ம்த அதிகரிக்க முடியும் 
எனத் த்தரிவித்்தது.  

சிை அரச நிறுேனங்களுக்கு 
கணினிக் கட்டமைபம� உரு -
ோக்கி அேறறின தசயற�ாடு -
கமள தநறிப�டுத்துைாறு �ை 
ேரு்டங்களாக அறிவுறுத்்தப�ட்ட 
ப�ாதிலும் இதுேமரயில் அ்தற -
கான சா்தகைான �தில் கிம்டக் -
காமை ேருத்்தைளிப�்தாகவும் 
குழுவின உறுபபினர்கள் சுடடிக் -
காடடினர்.  

அரசாங்க ேருோமய அதிகரிப -
�்தறகாக ைது�ான ப�ாத்்தல்கள் 
ைறறும் ைது�ானம் த்தா்டர்�ான 
த�ாருடகளுக்காக அறிமுகப� -
டுத்்தப�ட்ட ஸ்டிக்கர் முகாமைத் -
துே முமைமய �ராைரிப�்தன 
முனபனறைம் குறித்தும் குழு 
கேனம் தசலுத்தியது. 

இந்த ஸ்டிக்கர் முகாமைத்துே 
முமை அறிமுகப�டுத்்தப�ட்ட -
்தன மூைம் ைதுேரித் திமைக் -
களத்தின ேருைானம் க்டந்த 
ேரு்டத்தின மு்தல் மூனறு ைா்தங் -

களில் ைடடும் 17% அதிகரிபம�ப 
�திவுதசய்துள்ளமை இங்கு த்தரி -
யேந்தது.  

ேருோய் ைறறும் கைக்குப பிரி -
வுகளில் ைது�ான ஏறறுைதிக்கான 
ைதுேரி த்தா்டர்�ான ்தகேல் -
கமள ஆேைப�டுத்தி �ராைரிக் -
கா்தது உள்ளிட்ட நிர்ோகக் குமை -
�ாடுகள் குறித்தும் குழு கேனம் 
தசலுத்தியது்டன, அேறமை 
விமரவில் சரி தசய்ய உரிய ந்டே -
டிக்மக எடுக்குைாறும் உத்்தரவிட -
்டது.  

இக்கூட்டத்தில் இராஜாங்க 
அமைசசர் பிரசனன ரைவீர, 
�ாராளுைனை உறுபபினர்களான 
உ்தய கம்ைனபிை, ைசந்த அைகிய -
ேண்ை, மேத்தியகைாநிதி சு்தர் -
ஷனி த�ர்னாண்ப்டா புள்பள, 
தைாேைட முஸம்மில், மேத்திய 
கைாநிதி உபுல் கைப�த்தி ைறறும் 
வீரசுைை வீரசிங்க ஆகிபயார் 
கைநதுதகாண்்டனர்.  

சுங்கச் சட்டத்தின் கீழொன 
தீர்ொனத்துக்கும ஒபபு்தல்

கைனி கட்டமைபம� உருோகக 
விமரவில் ந்டேடிகமக எடுககவும் 
ைது்வரித் திமைக்்களத்துக்கு ல்காைா குழு ைணிபபும்ர
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தலைமன்னார் விஷேட நிருபர்

மன்னார் பபனாது லைத்தியசனாலை 
125 ைருட பழலமைனாய்நத லைத்தி -
யசனாலையனாக கனாணபபடுகின்றஷபனா -
தும் அதிதீவிர சிகிசலசககனாக யனாழ்.
ஷபனாத்னா லைத்தியசனாலைகஷக 
ஷ�னாயனாளிகள் பசல்லும் அைை -
நிலை கனாணபபடுைதனாக பபனாறியி -
யைனாளரும் மன்னார் ையனஸ் கழக 
முககியஸ்தருமனா் ையன எஸ்.
எஸ்.இரனாமகிருஷணன இவைனாறு 
பதரிவித்தனார்.

மன்னார் ையனஸ் கழகத்தின ஏற் -
பனாட்டில் மன்னார் மனாைட்ட பபனாது 
லைத்தியசனாலை அதிதீவிர சிகிசலச 
பிரிவுககு மூன்றலரக ஷகனாடி ரூபனா 
பபறுமதியனா் ஒனபது ைலகயனா் 
சிகிசலச உபகரணப பபனாருட்கள் 
லகயளிககும் லைபைத்தில் கை்ந-
துபகனாண்டு உலரயனாற்றும் ஷபனாஷத 
அைர் இதல் பதரிவித்தனார். 

அைர் பதனாடர்்நது கருத்து பதரிவிக -
லகயில் ,

மன்னார் பபனாது லைத்தியசனாலை 
சுமனார் 125 ைருடஙகள் மிகவும் பழ-
லமைனாய்நதது. 

இவலைத்தியசனாலையில் அதிதீ -
விர சிசிசலச நிலையம் 2010 ஆம் 
ஆண்ஷட உருைனாககபபட்டது.

எனினும் இதற்கு ஷதலையனா் 

முழுலமயனா் ைசதிகள் இனறிஷய 
ஆரம்பிககபபட்டது. அதிகமனா் 
ஷ�னாயனாளிகள் இ்நநிலையத்தில் 
சிகிசலச பபற்று ைருைலத கனாணமு-
டி்நதது. 

இ்நநிலையில் மன்னார் ையனஸ் 
கழகம் அதிதீவிர சிகிசலச பிரிவின 
குல்றபனாடுகலள இ்ம் கண்டு 
லைத்தியசனாலை பணிபபனாளரு-
டன ஆஷைனாசல்கலளப பபற்று 
ஷதலையனா் உபகரணஙகள் ைழங-
குைதற்கனா் முனஷ்ற்பனாடுகலள 
ஷமற்பகனாண்டது. 

மன்னார் மனாைட்டத்தின சுமனார் 
இரண்டனாயிரம் சதுர மீற்்றர் பரப -
பளவில் பை கிரனாமஙகளில் ைசிக-
கும் ஷ�னாயனாளிகளுககு இவலைத்-
தியசனாலை மிகவும் முககியம் 
ைனாய்நததனாக கனாணபபடுகின்றது.

விைசனாயிகளும் மீ்ைர்களும் 
நில்ற்நது கனாணபபடும் இவ மனாைட் -

டமனா்து கட்நத யுத்தக கனாைத்தில் 
மிகவும் பனாதிபபுகளுககு உட்பட்ட 
ஒரு மனாைட்டமனாகவும் கனாணபபட்-
டது.

மனாைட்ட லைத்தியசனாலையில் 
சரியனா் ைளஙகள் இல்ைனாத கனார -
ணத்தி்னால் ஷ�னாயனாளிகள் மன்னா -
ரிலிரு்நது சுமனார் 125 கிஷைனா மீற்்றர் 
தூரத்திலுள்ள யனாழ்பபனாண லைத்திய -
சனாலைகஷக பசல்ை ஷைண்டிய நிலை 
இரு்நது ைருகின்றது.

இத்னால் மன்னார் மனாைட்ட 
ஷ�னாயனாளிகள் மிகவும் சிரமபபடு-
ைதனால் அதிதீவிர சிகிசலச நிலை -
யத்லத பு்ரலமககபபட ஷைண்டும் 
என்ற நிலையிஷைஷய மன்னார் 
ையனஸ் கழகம் இதற்கனா் �டைடிக-
லகலய ஷமற்பகனாண்டது.

அபபபனாழுது இரு்நத மனாைட்ட 
ையனஸ் கழக ஆளு�ர் ரனாசீக மன -
்னாருககு ைருலக த்நது இதன 

நிைலமலய ஷ�ரடியனாக பனார்லையிட்-
டனார்.

 சர்ைஷதச ையனஸ் கழகத்துடன 
பதனாடர்பு பகனாண்டு ஒரு ைட்சம் 
அபமரிகக படனாைர் நிதிககனா் திட்-
டத்லத அதிதீவிர சிகிசலச நிலையத்-
துககனாக திட்டமிடபபட்டது.

இத்திட்டத்தின மூைம் சிகிசலச 
நிலையத்துககு ஒனபது ைலகயனா் 
உபகரணஙகள் ைழஙகககூடியதனாக-
விரு்நதது.

சர்ைஷதச ையனஸ் கழகத்தின 
நிதி திட்டத்தின மூைம் ஒரு பனாரிய 
திட்டம் முனப்டுககபபடுகின்ற 
ஷபனாது இதில் 25 வீதம் மககளின பங -
களிபபு அலமய ஷைண்டும் எனபது 
ஒரு நியதியனாகும்.

ஆ்னால் 25 வீதமனா் நிதிலய 
மன்னார் ையனஸ் கழகம் மன்னார் 
மனாைட்டத்தில் ஷசகரிகக முடியனாத 
நிலைலம இரு்நதலமயனால் அவுஸ் -
ஷரலியனா எஞ்சினியர் அலமபபும் 
அபமரிககனாவிலுள்ள ஐ.எம்.எச.ஓ 
என்ற அலமபபும் தைனா 12500 அபம-
ரிககன படனாைர்கலள இதற்கனாக 
எமககு பகனாடுத்து உதவி்னார்கள்.

இ்நத ைழியிஷைஷய மன்னார் 
ையனஸ் கழகம் மூன்றலர ஷகனாடி 
ரூபனா பபறுமதியனா் உபகரணங-
கலள ைழஙகுகின்றது எ் அைர் 
பதரிவித்தனார்.

மன்னார் வைத்தியசனாவையில் அதிதீவிர 
சிகிசவச நிவையத்தில் குவைபனாடு

மன்னார் குறூப நிருபர்

மட்டககளபலபச ஷசர்்நத மூைர் 
தனுஷஷகனாடிககு அகதிகளனாக  ஷ�ற்று   
புதனகிழலம (20) அதிகனாலை 
பசன்றலட்நதுள்ள்ர். ஒஷர குடும்-
பத்லதச ஷசர்்நத பபண்பணனாருை-
ரும் இரு சிறுைர்களும் எ் 3 ஷபர் 
இவைனாறு தனுஷஷகனாடிககு அகதிக -
ளனாக பசனறுள்ள்ர். 

தனுஷஷகனாடிலய பசன்றலட்நத 

இைஙலக தமிழர்கலள மீட்ட 
பமலரன பபனாலிஸனார் பமலரன 
கனாைல் நிலையத்திற்கு அலழத்து 
ை்நது விசனாரலண �டத்தி ைருகின்ற -
்ர்.

அைர்கள் மட்டககளபபிலிரு்நது 
எவைனாறு தனுஷஷகனாடிககு பசன்றனார்-
கள் எனபது குறித்து பபனாலிஸனார் 
விசனாரலணகலள ஷமற்பகனாண்டு 
ைருகின்ற்ர்.

இலங்கை தமிழரகைள் 
தனுஷ்கைோடியில் தஞ்சம் 

ஓம்நலத விஷேட நிருபர்

பதற்கிலுள்ளைர்கள் புரட் -
சிகரமனா் மனாற்்றத்லத விரும்-
பும் ஷபனாது தமிழ் மககள் 
அதில் பினதஙகி இருகக 
கூடனாது எ் சிஷரஸ்ட சட்-
டத்தரணி ஷக.எஸ்.ரட்ண-
ஷைல் பதரிவித்துள்ளனார்.

“பபனாருளனாதனார ப�ருக-
கடி பதனாடர்பனாக கருத்து பதரிவித்த 
ஷபனாஷத இவைனாறு பதரிவித்துள்ளனார்.

அைர் ஷமலும் கருத்து பதரிவிக-
லகயில்,

�னாடு தற்ஷபனாது பகனா்நதளிபபு 
நிலையிஷைஷய கனாணபபடுகின்றது. 
பை தசனாபதஙகளனாக ரனாஜபக ே என்ற 
பபயர் பதற்கு அரசியலில் எவவித 
எதிர்பபும் இல்ைனாமல் அரசியல் 
களத்தில் மிக லதரியத்துடன பிரகனா-
சித்து பகனாண்டிரு்நதது. 

அைர்கலள பைல்ை 
முடியனாது என்ற விம்பம் 
உருைனாகியிரு்நதது. இரண்டு 
தசனாபதஙகளனாக மிகபபப-
ரிய பைம் ைனாய்நதைர்களனாக 
இரு்நத்ர். 

எ்ஷை இது தனான சரியனா் 
தருணம். அைர்கள் பசயத 
ஊழல்கலள அம்பைபப-

டுத்தி முகத்திலரலய கிழித்து அைர் -
கலள சில்றககு அனுபப ஷைண்டும். 
அதல்விட ஷபனார்ககுற்்றைனாளிகள் 
என்ற விடயமும் பைளிஷய ைரத்-
பதனாடஙகி இருககின்றது. 

பல்ஷைறு இடஙகளில் இடம்பப-
றும் ஷபனாரனாட்டஙகளில் சர்ைஷதச 
குற்்றவியல் நீதிமன்றத்தில் பகனாண்-
டுைரபபட ஷைண்டும் என்ற பதனாலத-
கள் தற்ஷபனாது சிஙகள மககள் ஏ்நதி 
பசல்ை கூடிய நிலைலம உருைனாகி-

யுள்ளது. 
ைடககு கிழககில் குறிபபனாக தமிழ் 

மககள் தமிழர் பசறி்நது ைனாழும் 
இடஙகளில் மிக குல்றைனாகஷை 
கனாணபபடுகின்றது. பதற்கில் சட்டத்-
தரணிகள், லைத்தியர்கள், பதனாழில் -
சனார் அல்ைரும் ஒனறு திரண்டு 
எதிர்பபு ஷபரணிலய �டத்தி பகனாண்-
டிருககின்றனார்கள். 

எ்ஷை இச ச்நதர்பபத்தில் 
பயனபடுத்தி சர்ைஷதச விசனாரலண, 
பபனாறுபபுககூ்றல், சர்ைஷதச நீதி -
மனறிற்கு பகனாண்டு பசல்ைல் என-
பதல் மீண்டும் �னாஙகள் பகனாண்டு 
பசல்ைைனாம். 

இசச்நதர்பபத்தில் �ழுை 
விடக கூடனாது. தமிழ் மககளும் 
இபஷபனாரனாட்டஙகளில் கை்நது 
பகனாள்ள ஷைண்டும் எ் அைர் 
பதரிவித்தனார். 

தமிழ் மக்கள் பினைனாங்கககூடனாது 
மன்னார் குறூப  நிருபர் 

மககளுககு ஷசலை பசயைஷத 
எமது தலையனாய கடலம எனபலத 
ஒவபைனாரு அரசியல்ைனாதியும், 
அதிகனாரிகளும் ம்தில் பகனாள்ள 
ஷைண்டும் எ் மககள் கனாஙகிரஸ் 
தலைைரும் பனாரனாளுமன்ற உறுபபி -
்ருமனா் ரிேனாட் பதியுதீன பதரிவித்-
துள்ளனார். 

ரம்புககல்யில் இடம்பபற்்ற 
அசம்பனாவித சம்பைம் பதனாடர்பில் 
கருத்து பதரிவிகலகயிஷைஷய அைர் 
இவைனாறு பதரிவித்தனார். 

இதுபதனாடர்பில் அைர் கருத்து 
பதரிவிகலகயில், 

" தஙகளது எதிர் கனாைத்துககனாக-

வும் உரிலமகளுககனாகவும் 
ஷபனாரனாடி உயிர்நீத்த இலள-
ஞருககும், பைத்த கனாயஙக-
ளுடன லைத்தியசனாலையில் 
அ னு ம தி க க ப ப ட் டு ள் ள -
ைர்களுககும் எ்து ஆழ்்நத 
அனுதனாபத்லதயும் ைருத்தத்-
லதயும் பதரிவித்துக பகனாள்-
கினஷ்றன. 

பபனாலிஸனாரின இவைனா்றனா் கனாட்-
டுமிரனாண்டித்த்மனா்  பசயற்பனாடு-
கலள �னாம் ைனலமயனாக கண்டிக-
கினஷ்றனாம்.

  இலை நிறுத்தபபட ஷைண்டும். 
அத்துடன, இசசம்பைத்துடன சம்ப்ந-
தபபட்ட அல்த்து அதிகனாரிகளும் 

இதற்குப பபனாறுபபுக கூ்ற 
ஷைண்டும். 

மககள் ஆர்பபனாட்டத்லத 
தடுத்து நிறுத்துைதற்கு 
பயனபடுத்தபபட்டதனாகக 
கூ்றபபடும் குல்ற்நதபட்ச 
ப ல ட ய ணி யி ் னா ஷ ை ஷ ய 
ஓர் உயிர் கனாவு பகனாள்ளப-
பட்டுள்ளபதன்றனால், அதி-

கபட்ச பலடகலள பயனபடுத்தி 
இருபபின என் ஷ�ர்்நதிருககும்? 

ஆலகயனால், மககளுககு ஷசலை 
பசயைஷத எமது கடலம எனபலத 
ஒவபைனாரு அரசியல்ைனாதியும், 
அதிகனாரிகளும் ம்திற்பகனாள்ள 
ஷைண்டும்." எனறு கூறி்னார்.

மககைளுககு ்்ச்ைச்சயை்த 
அதிகைோரிகைளின் த்லயோய கைட்ம

யா/ப�ாக்்கட்டி அ.த.்க �ாடசாமையின் ்கால்ப்காள் விழா பேற்று முன்தினம் சசவ்ாய்க்கி -
ழமை ்காமை �ாடசாமை பி்ரதான ைணட�த்தில் இடம்ச�ற்்றது. இதன்ப�ாது எடுக்்கப�ட்ட 
�டத்மத இங்கு ்காணைாம்.  �டம்: சா்்கசபசரி விபசட நிரு�ர்

ைவுனியனா விஷசட நிருபர்

�னாட்டில் பபனாருட்களின விலைஷயற்்றத்-
லதக கண்டித்து ஷ�ற்று (20.04) பசட்டிகுளத்-
தில் ைர்த்தக நிலையஙகள் மூடபபட்டு �னாடு 
பூரனாகவும் �லடபபறும் ஷபனாரனாட்டத்திற்கு 
ஆதரவு ைழஙகபபட்டது. 

பபனாருட்களின விலைஷயற்்றத்லதக 
கண்டித்தும், அரசனாஙகத்லத வீட்டுககு 
பசல்ை ைலியுறுத்தியும் �னாடு முழுைதும் 
இடம்பபறும் ஷபனாரனாட்டஙகளுககு ஆதர-
ைனாக கதைலடபபு ஷபனாரனாட்டத்திற்கு 300 
பதனாழிற்சஙகஙகள் ஒனறிலண்நது அலழபபு 

விடுத்திரு்நத். 
அ்நதைலகயில், அதற்கு ஆதரவு பதரி-

வித்து ைவுனியனா, பசட்டிகுளம் பகுதியி-
லுள்ள ைர்த்தக நிலையஙகள் அல்த்தும் 
மூடி அரசனாஙகத்திற்கு தமது எதிர்பலப 
பைளிபபடுத்தியுள்ள்ர். 

ைர்த்தக நிலையஙகள் மூடபபட்டுள்ள-
துடன, அபபகுதிகளிலுள்ள பனாடசனாலை-
களிலும் மனாணைர் ைரவு மிகக குல்றைனாக 
கனாணபபட்டலமயனால் இயல்பு நிலை பனாதிக-
கபபட்டிரு்நதது. 

ஷதவிபுரத்தில் ைஷயனாதிபர்கலள 
தனாககி பகனாள்லளயில் ஈடுபட்ட 
மூைர் லகதுபசயயபபட்டுள்ள்ர். 

கட்நத 16.04.2022 அனறு புதுககு-
டியிருபபு ஷதவிபுரம் பகுதியில் தனி -
லமயில் வீட்டிலிரு்நத ைஷயனாதிப 
தம்பதிகள் மீது ைனாள்பைட்டு 
தனாககுதல் ஷமற்பகனாண்டுள்ள்ர். 
ைஷயனாதிப பபண்ணின கழுத்திலி-
ரு்நத மூனறு பவுண் தனாலியில் 
பகனாள்லளயடித்துள்ள்ர்.  இசசம்ப-
ைத்துடன பதனாடர்புலடய மூைலர 
புதுககுடியிருபபு பபனாலிஸனார் லகது-
பசயதுள்ள்ர். 

ஷதவிபுரம் மஞ்சள் பனாைத்-
திற்கு அருகிலுள்ள வீபடனானறில் 
ைஷயனாதிப தம்பதிகள் ைனாழ்்நது 
ை்நதுள்ள்ர். வீடு புகு்நத பகனாள்-
லளயர்கள் அைர்கலள தனாககி-
விட்டு பபண்ணின கழுத்திலிரு்நத 
தனாலியில் பகனாள்லளயடித்து பசன-
றுள்ள்ர். கனாயமலட்நத ைஷயனாதிப 
தம்பதிகள் சிகிசலச பபற்றுைரு-
கின்ற்ர். இசசம்பைம் பதனாடர்பில் 
ஷமனாபப�னாயகளின உதவியுடன தட -
யவியல் பபனாலிஸனார், புதுககுடியி-
ருபபு பபனாலிஸனார் விசனாரலணகலள 
முனப்டுத்துள்ள்ர். 

அதற்கலமய திம்பிலி பகுதியி-
ல்ச ஷசர்்நத மூைலர ஷ�ற்றுமுனதி-
்ம் லகதுபசயதுள்ள்ர். 

ை்யோதிபரகை்ை 
தோககி 
சகைோள்்ையில் 
ஈடுபடட மூைர ்கைது

ப�ோதிய உ�கரணஙகள் இன்மையோல் யோழ். ப�ோதனோ ்ைத்தியசோ்ைக்கு சசல்ைபைண்டிய அைைநி்ை

ைவுனியனா விஷசட 
நிருபர்

ை வு னி ய னா வி ல் 
ஆ ர் ப ப னா ட் ட ம் 
ஒனறு முனப்டுக-
கபபட்டது. 

இைஙலக ைஙகி 
ஊழியர் சஙகத் -
தின ஏற்பனாட்டில் 
ைவுனியனா, பூட் -
சிற்றிககு முனபனாக 
அ ர ச னா ங க த் தி ற் கு 
எதிரனாக ஆர்பபனாட்பமனானறு ஷ�ற்று  
(20.04) மதியம் இடம்பபற்்றது.

ஆர்பபனாட்டத்தில் ஈடுபட்டைர்-

கள், 'ஊழல்கள் ஊடனாக சம்பனாதித்-
தைற்ல்ற மககள் உடலமயனாககு, 
ைஙகி ைலையலமபலப பனாதுகனார், 

அரச நிறுை்ஙகளின விற்பல்லய 
உடன நிறுத்துக, ைனாழ்கலகச 
பசைலை குல்றத்திடு, மககள் கருத்-
துககு பசவிசனாயத்து இயைனாலமயு-
லடய அரஷச வீட்டுககு ஷபனா, பைளி-
�னாட்டு கறுபபுண ச்நலதலய நிறுத்து' 
எ் எழுத்தபபட்ட பதனாலதகலள 
ஏ்நதியிரு்நததுடன, அரசனாஙகத்திற்கு 
எதிரனா் ஷகனாேஙகலளயும் எழுபபி -
்ர்.

சுமனார் ஒரு மணி ஷ�ரம் �லட -
பபற்்ற ஆர்பபனாட்டத்தில் ைஙகி 
ஊழியர்கள் மற்றும் புதிய மனாகசிச 
பைனினிச கட்சி உறுபபி்ர்களும் 
கை்நது பகனாண்ட்ர். 

இைஙவ்க ைஙகி ஊழியர் சங்கத்தி்ர் ஆர்்பபனாடடம்

புதுககுடியிருபபு விஷசட நிருபர்

�னாடு தழுவிய ரீதியில் விடுககப -
பட்ட பதனாழிற்சஙக ஷபனாரனாட்டத் -
திற்கு ஆதரவு பதரிவிககும் விதமனாக  
புதுககுடியிருபபு ைர்த்தக சஙகத்-
தி்ரும் கதைலடபபில் ஷமற்-
பகனாண்டு ஆதரவு பதரிவித்துள்ள்ர். 

இஷதஷைலள முல்லைத்தீவு 
மனாைட்டத்தில் தனியனார் ஷபனாக-
குைரத்து சஙகத்தி்ரும் பஸ்கள் 
எலையும் ஷசலையில் ஈடுபடுத்தனாது 
ஷபனாரனாட்டத்திற்கு ஆதரவு பதரி-
வித்து பணிபபு்றககணிபபில் 
ஷமற்பகனாண்டுள்ள்ர். 

புதுககுடியிரு்பபில் ்கதைவட்பபு பபனாரனாடடம் 
தனியனார் பபனாககுைரத்தும் பணி்பபுைக்கணி்பபு

ச்சடடிகுைத்தில் கைதை்டப்பு ்போரோடடம்

சட்டத்த்ரணி ப்க.எஸ். ்ரட்ணப்ல்
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நம்பிக்ைகயில்லா தீர்லானம் ககலாண்டுவருவவலார
தமிழர பிரச்சிைனக்கு முனைவக்கும் தீரவு எது?

வெல்லாவெளி தினகரன் நிருபர்

நம்பிக்கயில்லா தீர்்லானம் வகலாண்-
டுெருவெலார் அரசியல தீர்வு விடய-
்லாகக வகலாண்டுள்ள நி்்பபலாடு-
க்்ள அறிந்த பின்னவர,ஆ்தரிபப்தலா? 
இல்்யலா? என்்ற முடி்ெ எடுகக 
வெண்டுவ்ன

்டடகக்ளபபு ்லாெடட பலாரலாளு-
்ன்்ற உறுபபினர் வகலாவிந்தன் கருணலா-
கரன் வ்தரிவித்தலார்.

்டடகக்ளபபு கண்ணகி அம்்ன் 
ஆ்ய வீதியில அ்்நதுள்ள 

அெரின் கலாரியலா்யத-
தில (19) இடம்வபற்ற 
ஊடகவிய்லா்ளர் சநதிப-
பிவ்  அெர் இவெலாறு 
வ்தரிவித்தலார்.இதுபறறி 
அெர் கூறிய்தலாெது,

ெடககு, கிழககில 
்ககளின் இருபபுக-
கலாக நலாஙகள வபலாரலாட 
வெண்டிய வ்த்ெகள 
நி்்றய உள்ளன. 

யுத்தததிறகு வச்வு 
வசய்த பிலலியன் கணக-

கலான வடலா்ர்கள வபலால  
எதிர்கலா்ததில வச்ெ-
ழிகக முடியலாது. இனபபி-
ரச்சி்னககு நிரந்தர தீர்வு  
ெழஙகவெண்டும். இந்த 
நம்பிக்கயில்லா தீர்்லா-
னம் வகலாண்டுெருபெர்க-
ளுககுள  என்ன வி்த்லான 
ஒறறு்் இருககின்்றது.
இததீர்்லானம் வெறறி  
வபறும் படசததில ஏற-
படபவபலாகும் அரசியல 
்லாற்றததில புதி்தலாக உரு-

ெலாகும் அரசு  எ்து ்ககளு்டய 
அரசில தீர்வு விடய்லாக என்ன 
நி்்பபலாட்ட எடுககும்.

இெற்்ற அறிநது வகலாண்டு்தலான் 
இது விடய்லாக முடிவெடுககவெண்-
டும். இன்று வபலாரலாடும் சிஙக்ள 
்ககள, எ்து இனபபிரச்ச்ன 
வ்தலாடர்பலான எந்த எண்ணபபலாடும் 
இல்லாதுள்ளனர்.இந்த வபலாரலாடடத-
தில பஙகுபறறுெ்தனலால ்தமிழர்க-
ளுககு என்ன இ்லாபம்? என்ப்்த 
உறுதிபட வ்தரிநது வகலாண்டு்தலான் 
பணியலாற்ற வெண்டும் என்்றலார்.

இராஜாங்க அமைச்சர் முஷாரப் 
்கடமை்கமை ப�ாறுப்்�ற்பு 
அம்பலா்்ற 
்லாெடட குறூப 
நிருபர்

பு ட ் ெ க 
் க த வ ்த லா ழி ல 
்றறும் உள-
நலாடடு உறபத-
திப வபலாருடகள 
ஊககுவிபபு இரலா-
ஜலாஙக அ்்ச்-
சர் எஸ்.எம்.எம். 
முஷலாரப ்தனது 
க ட ் ் க ் ்ள 
உததிவயலாகபூர்ெ -
்லாக வநறறு(20)  
வபலாறுபவபற்றலார்.
இநநிகழ்வில சுற்றலாடல அ்்ச்சர் 
ஹலாபிஸ் நஸீர் அஹ்ட, இரலாஜலாஙக 
அ்்ச்சர் கலா்தர் ்ஸ்்தலான், பலாரலாளு-
்ன்்ற உறுபபினர்க்ளலான ்ர்ஜலான் 

பழில, அலி சபரி ்றஹீம், அ்்ச்-
சின் வசய்லா்ளர் ஜலானக ்தர்்கீர்ததி 
உடபட ப் முககியஸ்்தர்கள  க்நது 
வகலாண்ட்் குறிபபிடத்தககது.       

்்சாதமை்களுக்குளைாகும் ்�ாது இமை 
பெருக்்கதமத அதி்கப்�டுதத ்ேண்டும்
அடடலா்்ளச்வச்ன ்ததிய நிருபர்

முஸ்லிம்கள வநருககடிகள, வசலா்த-
்னகள, துன்ப துயரஙகளுககுள்ளலா-
கும் வபலாது இ்்ற வநருககத்்த அதி -
கபபடுததிக வகலாள்ள வெண்டும். 
இ்தறகு சி்றந்த முன்னு்தலாரண்லாக 
இஸ்்லாமிய ெர்லாறறில, ஹிஜ்ரி 02 
ம் ஆண்டு இடம்வபற்ற பதர் யுத்த 
க்ளம் வி்ளஙகுெ்தலாக  அகக்ரப -
பறறு அபூபககர் சிததீக

இஸ்்லாமியக கலலூரியின் அதிபர் 
அஷ்-வஷயக எம்.எம்.க்லாமுல -
்லாஹ் (ரஷலாதி) வ்தரிவித்தலார்.

அகக்ரபபறறு ்ர்கஸ் பளளிெலாச-
லில ந்டவபற்ற பதர் யுத்த நி்னவு 
நிகழ்வில உ்ரயலாறறிய அெர் 
வ்லும் கூறிய்தலாெது,

புனி்த அல-குர்ஆ்ன ர்ழலான் 
்லாததில இ்றககி்ெத்த இ்்றென், 
புனி்த ்ற்ழலான் ்லா்தம் 17ம் தினத -

தில பதர் யுத்தத்்தயும் இடம்வப்றச் 
வசயது,முஸ்லிம்களுககு ்கத்தலான 
பலாரிய வெறறி்ய வகலாடுத்தலான். 
இஸ்்லாமிய ெர்லாறறில பதர் யுத்தம் 
முககிய ்்லகல்லாகும்.  

இ்த்ன முஸ்லிம்கள ஒவவெலாரு -
ெரும் வ்தளிெலாகத வ்தரிநது வகலாள்ள 
வெண்டும்.

மிகவும் ப்ம்ெலாயந்த எதிரிக்்ள, 
கு்்றந்த ப்ஙவகலாண்ட, க்ளச்சூழ-
லில பதர் யுத்தததில எதிர் வகலாண்ட 
முஸ்லிம்களுககு அல்லாஹ் ்கத-
்தலான வெறறி்யக வகலாடுத்தலான். 
இ்தறகு முஸ்லிம்கள இ்்றென் மீது 
வகலாண்டிருந்த அ்சகக முடியலா்த 
நம்பிக்கவய பிர்தலான கலாரண்லா-
கும். 

இவெலா்றலான நம்பிக்கவய எங -
க்ளது உள்ளஙகளிலும் ஏறபட 

வெண்டும். பலவெறு ்தனிததுெம், 
சி்றபபுககளுடன் முஸ்லிம்களுககு 
பிரததிவயக்லாக ெழஙகபபடடுள்ள 
புனி்த ர்ழலான் ்லா்தததின் வபரும்ப-
குதி்ய நலாஙகள கடநது விடவடலாம்.
ர்ழலான்  ெலாழ்வில எவெலா்றலான 
்லாற்றம், ்தலாககத்்த ஏறபடுததியுள-
்ளது என்பவ்த முககிய்லாகும்.

ஈ்லானின் அதிகரிபபு, உள்ளச் -
சம், நல்்லகள என்பனெறறின் 
மூ்ம் எம்்் புடம்வபலாடபபடல, 
்னி்தப புனி்தனலாக ்லா்றல ்றறும் 
இ்்றவநருககத்்த அதிகபபடுதது-
ெ்தனூடலாகவெ  உயர்ந்த சுெனத்்த 
அ்டநது வகலாள்ள முடியும். இ்தற-
கலான சந்தர்பப்லாக புனி்த ர்ழலான் 
்தரபபடடுள்ளது. இ்த்ன சி்றந்த 
மு்்றயில பயன்படுததிக வகலாள்ள 
வெண்டும் என்்றலார்.

ைடடக்்கைப்பு ைாேடடததில்
படஙகு ்ொய் �ரவும் ஆ�தது
புதிய கலாத்தலான்குடி தினக-
ரன் நிருபர்

்டடகக்ளபபு ்லாெட-
டததில வடஙகுவநலாய 
பரெல அதிகரிதது ெரு-
கின்்றது. ஏபரல (09) 
மு்தல (15)  ெ்ரயலான கலா்பபகுதி-
யில 36 வபர் வடஙகுவநலாயககு ஆ்ளலா-
கியுள்ளனர்.

 ்டடகக்ளபபு சுகலா்தலார ்ெததிய 
அதிகலாரி பிரிவில 10 வநலாயலா்ளர்க-
ளும், களுெலாஞ்சிககுடி சுகலா்தலார 
்ெததிய அதிகலாரி பிரிவில 8 வநலாயலா-
்ளர்களும், ஏ்றலாவூர் சுகலா்தலார ்ெததிய 
அதிகலாரி பிரிவில 6 வநலாயலா்ளர்க-
ளும், வசஙக்டி சுகலா்தலார ்ெததிய 
அதிகலாரி பிரிவில 4 வநலாயலா்ளர்களும், 
வகலார்்ளபபறறு ்ததி சுகலா்தலார 
்ெததிய அதிகலாரி பிரிவில 3 வநலாயலா-
்ளர்களும், கிரலான் சுகலா்தலார ்ெததிய 
அதிகலாரி பிரிவில 2 வநலாயலா்ளர்களும், 

ெலா்ழச்வச்ன, ஓடட-
்லாெடி, வெல்லாவெளி 
சுகலா்தலார ்ெததிய 
அதிகலாரி பிரிவுகளில 
்த்லா ஒரு வநலாயலா்ளர்க-
ளு்லாக வ்லாத்தம் 36 
வபருககு இந்த வநலாய 

வ்தலாறறியுள்ளது. இருபபினும் கலாத-
்தலான்குடி, படடிபப்்ள, ெவுன-
தீவு, ெலாக்ர, ஆ்ரயம்பதி ஆகிய 
சுகலா்தலார ்ெததிய அதிகலாரி பிரிவுக-
ளில வடஙகு வநலாயலா்ளர்கள எெரும் 
இனஙகலாணபபடவில்்.

வபலாது்ககள மிகவும் விழிபபுடன் 
வசயறபடடு, வீடுகளில வ்தஙகிக 
கிடககின்்ற குப்பகள, நீர் ்தஙகி-
யுள்ள இடஙகள வபலான்்றெற்்ற 
அகறறி வடஙகு நு்ளம்புகள பரவுெ-
்தறகு இடம் வகலாடுககலா்தெ்கயில 
சூழ்் துபபுரெலாக ்ெததுகவகலாள-
ளு்லாறு வகடடுகவகலாள்ளபபடுகின்்ற-
னர். 

அஷ்-ஷெய்க் எம்.எம்.கலாமுல்லாஹ் (்ரொதி)

புதிய உறுப்பிைரா்க 
ைமிஸ் நியைைம்
கலா்ரதீவு குறூப நிருபர்

சம்்லாநது்்ற பிரவ்தச ச்பயின் 
ஸ்ரீ.்.சு.கடசியின் புதிய உறுபபின-
ரலாக அபதுல ஹமீட அன்ெர் (்றமிஸ்)
நியமிககபபடடுள்ளலார். இெர்,ஸ்ரீ-
்ஙகலா சு்தநதிர கடசியின் அம்பலா்்ற 
்லாெடட முஸ்லிம் பிரவ்தசஙகளுக-
கலான  அ்்பபலா்ளரும், சம்்லாந-
து்்ற பிரவ்தசததின் பிரப் ெர்த்தக-
ரு்லாெலார். ஏறகனவெ ப்தவிெகித்த 
்ெ.பி.எம். முஸம்மில உறுபபினர் 
ப்தவியிலிருநது கடசியலால நீககப-
படட்்த அடுதது, ஏறபடட வெறறி-
டததிறவக இெர் நியமிககபபடடுள-
்ளலார்.

இெருககலான நிய்னக கடி்தத்்த 
ஸ்ரீ ்ஙகலா சு்தநதிர கடசி வசய்லா்ளர் 
்தயலாசிறி ஜயவசகர வநறறு கடசி ்த் -்
்்யகததில ்ெதது ெழஙகினலார்.

சம்்லாநது்்ற பிரவ்தச ச்பயின் 
உப ்தவிசலா்ளரும், ஸ்ரீ்ஙகலா சு்தநதி-
ரக கடசியின் சம்்லாநது்்ற வ்தலாகுதி 
அ்்பபலா்ளரு்லான ஏ.அச்சிவ்லாக-
்ட,   ச்பயின் முன்னலாள உப ்தவி-
சலா்ளரும், கடசியின் ் லாெடட அ்்ப-
பலா்ளரு்லான வெ.வஜயச்சநதிரன் 
ஆகிவயலாரும் க்நது வகலாண்டனர்.       ேவுணதீவு ்்காப் நிமையததில் தீ

ரூ�ா இரு�து இைட்சம் ெஷடம்

புதிய கலாத்தலான்குடி தினகரன் நிருபர்

்டடகக்ளபபு ்லாெடடததின் 
்ண்மு்ன வ்றகு பிரவ்தச வசய-
்லா்ளர் பிரிவுககுடபடட ெவுணதீ-
வில, தி்றநது்ெககபபடட வகலாப 
விறப்ன நி்்யததில தீ ஏறபடட -
தில வபலாருடகள அ்னததும் எரிநது 
சலாம்ப்லாகின.ெவுணதீவு வபலாலிஸலா-
ரும் ்டடகக்ளபபு ்லாநகரச்பயின் 
தீய்ணபபு பிரிவினரும் இ்ணநது 
தீ்ய கடடுபபலாடடின்கீழ் வகலாண்டு 
ெந்தனர்.

கடந்த (18) திஙகடகிழ்் இஙகு 
தீ, ஏறபடடது. விறப்னககலாக 
்ெககபபடடிருந்த வபலாருடகள 
்றறும்  இ்ததிரனியல வபலாருடகள 
அ்னததும் தீயில எரிநது சலாம்ப்லா-
ன்தலாக ெவுணதீவு வபலாலிஸலார் வ்தரி-
வித்தனர்.

இதில,சு்லார் 20 இ்டசம் ரூபலா -
வுககு வ்ல நஷ்டம் ஏறபடடுள்ள-
்தலாக அறிவிககபபடுகி்றது.

தீ ஏறபடட சம்பெம் வ்தலாடர்பில 
முழு விசலார்ண நடத்தபபடுவ்ன 
வபலாலிஸலார் வ்தரிவித்தனர்.

மூதூர் பிர்த்ச 
விதமே்களுக்கு
ரைழான் ்காை 
ப்காடுப்�ைவு்கள

மூதூர் தினகரன் நிருபர்

மூதூர் பிரவ்தசததில மிக ெறு்் 
நி்்யில ெலாழும் ் ககள ் றறும் வி்த-
்ெக்ளககு,பணம் ்றறும் வபலாருள 
உ்தவிகள ெழஙகபபடடுள்ளன.

மூதூர் அனர்த்த ந்ன்புரிச் சஙகத-
தின் ஏறபலாடடில வஜ.வஜ.பவுண்வட-
சன் ஸ்்தலாபகர் ஏ.ஹனீப ஹலாஜியலாரின் 
நன்வகலா்டயலாக இ்ெ ெழஙகபபட-
டன.

மூதூர் அனர்த்த ந்ன்புரிச் சஙகத-
தின் ்த்்ெரும், மூதூர் முஸ்லிம் 
விெலாக பதிெலா்ளரு்லான எம்.்ெ.்லா-
பீரின் வெண்டுவகலாளின் வபரில, 
ஞலாயிறறுககிழ்் (17) மூதூர் 
அனர்த்த ந்ன்புரிச் சஙக வபரியபலா் 
கலாரியலா்யததில இநநிகழ்வு இடம்-
வபற்றது.

பலவெறு கிரலா்ஙக்்ளயும் உள்ள-
டககிய இக குடும்பஙகளுககு இவவு-
்தவிகள ெழஙகபபடடன. இநநிகழ்-
வில, கிண்ணியலா பிரவ்தச வசய்லா்ளர் 
எம்.எச்.முக்ட கனி, மூதூர் பிரவ்தச 
ச்ப ்தவிசலா்ளர் எம்.எம்.ஏ.அரூஸ், 
திரு்்் ்லாெடட பலாரலாளு்ன்்ற 
உறுபபினர் கபி் நுென் அததுகவகலார-
்ளவின் மூதூர் பிரவ்தச இ்ணபபலா்ளர் 
எம்.எஸ்.முபலாரக, கதீப்லார் சம்வ -்
்ளன ்த்்ெர் எம்.நிஸலார் வ்ௌ்வி 
உளளிடட ப்ரும் க்நது வகலாண்ட-
னர்.       

அங்கவீைமுற்ை குடும்�ததிற்கு 
வீடமைப்பு உதவி  
வபரியநீ்லாெ்ண 
விவஷட நிருபர் 

சமூக வச்ெகள 
அ்்ச்சின் ஊடலாக 
அ ங க வீ ன மு ற ்ற 
குடும்பததிறகு வீட-
்்பபு உ்தவி்ய 
ெழஙகும் வெ்்த-
திடடததின் கீழ், 
நிந்தவூர் பிரவ்தச 
வசய்கததில வ்தரி-
வு வ ச ய ய ப ப ட ட 
பயனலாளி ஒருெருககு 
ஒரு ் டசம் ரூபலா நிதி 
ெழஙகபபடடது.  

இநநிகழ்வு நிந்த -
வூர் பிரவ்தச வசய -்
கததில இடம்வபற்றது.  

வ்தரிவு வசயயபபடட பயனலா-
ளிககலான கலாவசலா்்்ய நிந்தவூர் 
பிரவ்தச உ்தவி பிரவ்தச வசய்லா்ளர் 
ரி.வஜஸலான் ெழஙகி ்ெத்தலார். 
கலாவசலா்்்ய ெழஙகி ்ெககும் 

நிகழ்வில, பிரவ்தச வசய்கததின் 
அபிவிருததி ஒருஙகி்ணபபலா்ளர் 
எம்.ரி.எம். நயீம், சமூக வச்ெகள 
உததிவயலாகத்தர் எம் .ஐ எம்.முர்ஷித 
உளளிடவடலாரும் க்நது வகலாண்ட-
னர்.     

ைஸ்ஜித்களில் ்கடமையாற்று்ோருக்கு   
ரைழான் ைாத ப�ாதி்கள ேழஙகி மேப்பு   
புதிய கலாத்தலான்குடி விவஷட 
நிருபர்  

ர்ழலான் ்லா்த வநலான்்ப 
முன்னிடடு, கலாத்தலான்குடி 
நகரம் ்றறும் அயல கிரலா -
்ஙகளில உள்ள பளளிகளில 
கட்்யலாறறும் கதீப்லார், 
இ்லாம்கள முஅததின்களுககு 
உ்ருணவுப வபலாதிகள 
ெழஙகி வகௌரவிககபபட -
டன.   

சமூக வ்ம்பலாடடிறகு 
உ்ழககும் இெர்களின் 
ந்ன் கருதி, கலாத்தலான்குடி 
கதீப்லார் இ்லாம்கள சம்வ -்
்ளனம் அ்தன் வெ்்ததிட-
டததின் கீழ் ்தனெந்தர்களின் 
உ்தவியுடன் இெற்்ற ெழஙகியது.   

கதீப்லார், இ்லாம்கள, முஅததின்க -

ளின் கண்ணியம் வகௌரெத்்த பலாது-
கலாககும் ெ்கயில, கலாத்தலான்குடி 
கதீப்லார் இ்லாம்கள சம்வ்்ளனம் 

இததிடடத்்த வ்ற-
வகலாண்டு ெருகி்றது. 
்ஸ்ஜிதகளில கட்்-
யலாறறும் 225 அஙகத்த-
ெர்களுககு ெருடலாந்தம் 
இவெலா்றலான வபலாதிகள 
ெழஙகபபடுெ்தலாக இவ -
ெ்்பபின் வபலாதுச்-
வசய்லா்ளர் வ்ௌ்வி 
எஸ்எம்எம் முஸ்்தபலாப-
்லாஹி வ்தரிவித்தலார்.  

கு்்றந்த வெ்த -
னததில முழுவநரம் 
இ ் ்ற ப ணி ய லா ற று ம் 
இெெர்கள,இன்்்றய 
கலா்கடடததில வபலாரு-
்ளலா்தலார வி்்ெலாசி 
ஏற்றம் கலாரண்லாக 

மிகவும் கஷ்டபபடுகின்்ற்்யும் 
குறிபபிடத்தககது.  

ஆ்ராக்கியைாை ்சமூ்கதமத உருோக்்க  
்கர்ப்பிணிததாய்ைார்்களின் அர்ப்�ணிப்பு அேசியம்  

்லாளி்கககலாடு குறூப நிருபர் 

சலாயந்த்ருது – ்லாளி்கககலாடு பிர-
வ்தசஙகளில கலாணபபடும் குழந்்த-
களின் வபலாசலாககு ்டடக கு்்ற்ெ 
வபலாககுெ்தறகு ஆவரலாககிய்லான சமூ-
க்லாக ்லா்றவெண்டும் என்றும்,இ்த-
னூடலாகவெ வபலாரு்ளலா்தலார ரீதியிலும் 
முன்வன்ற முடியுவ்ன்றும் சலாயந-
்த்ருது பிரவ்தச ்ெததியசலா்் 
்ெததிய வபலாறுபபதிகலாரி டலாகடர் 
சனூஸ் கலாரியபபர் வ்தரிவித்தலார்.  

சலாயந்த்ருது பிரவ்தச ்ெததியசலா-

்்யில கர்பபிணித ்தலாய-
்லாருககலான சிகிச்்சககலாக 
சமூக்ளிததிருந்த ்தலாய்லார் 
்ததியில உ்ரயலாறறிய 
அெர்  வ்தலாடர்நது கருதது 
வ்தரிவிக்கயில,  

இஙகு ெழஙகபபடும் 
அறிவு்ரக்்ள பின்பறறி-
னலால சுக்லான ஒரு சமு்தலா-
ய்லாக ்்ர முடியும்.அந்த 
சுக்லான சமூகம் ்்ரும் 
வபலாவ்த நலாஙகள வபலாரு்ளலா்தலார 
ரீதியல முன்வன்ற்லாம். பி்றககும் 

குழந்்த புததி கூர்்்யலாக 
இருககும் வபலாவ்த ந்து 
சமூகம் ெ்ளர்ச்சிய்டயும். 
எ்து பிரவ்தசததில அண்-
்்ககலா்்லாக சி் வநலாயக-
ளின் ்தலாககம் அதிகரிததுள-
்ளன. அ்த்ன ்தடுபப்தறகு 
்ககளின் ஒதது்ழபபு 
அெசிய்லாகும். ஆவரலாக-
கிய்லாக இருந்தலாவ், 
குழந்்த புததி கூர்்்யுள-

்ள்தலாக இருககும். இ்தறகு ்தலாய வசய 
ந்ன் மிகவும் முககிய்லானது.கர்பப 

கலா்ததில ்தலாயும் வசயும் வபலாசலாககலா-
னெர்க்ளலாக இருகக வெண்டும்.  

அதவ்தலாடு சுகலா்தலார்லான ெலாழ்க்க 
மு்்ற, ெலாழும் சூழல, பிரசெம், பிர-
செததிறகு பின்னரலான வ்தகலாவரலாககி-
யம், என்பெறறிலும் நலாம் கெனம் 
வசலுத்த வெண்டும். சலாயந்த்ருது 
பிரவ்தசததில வபலாசலாககு ்டடம் 
கு்்றந்த எத்த்னவயலா ்தலாய்லார் உள-
்ளனர்.  

குறிபபலாக இந்த விடயததில கர்பபி-
ணித்தலாய்லார் கூடிய அகக்்ற எடுகக 
வெண்டும் என்்றலார்.  

இை ெல்லிணக்்க இப்தார் நி்கழ்வு
பலா்மு்ன தினகரன் நிருபர்

அம்பலா்்ற ்லாெடட ச்லா்தலான 
நீ்தெலான் சஙகம், அகக்ரபபறறு 
கலமு்ன ்லாெடட சலாரணர் சஙகதது-
டன் இ்ணநது நடலாததும் இன நல-
லிணகக இப்தலார் நிகழ்வு எதிர் ெரும் 
ஞலாயிறறுககிழ்் (24) ந்டவப்ற-
வுள்ளது.

ச்லா்தலான நீ்தெலான் சஙகததின் 

்த்்ெரும் முன்னலாள ெ்யக கல-
விபபணிபபலா்ளரு்லான யூ.எல.எம்.
ஹலாசிம், சலாரணர் சஙகததினு்டய 
்த்்ெரும் பிரவ்தச வசய்லா்ளரு்லான 
எஸ்.எல.எம்.ஹனிபலா ஆகிவயலார்-
க்ளது ்த்்்்யில இந்த இப்தலார் 
நிகழ்வு ந்டவபறும்.

அகக்ரபபறறு வபலாததுவில 
பிர்தலான வீதியில அ்்நதுள்ள"கிங 
ஏசீயலா"வஹலாடடலில இ்தறகலான ஏற-

பலாடுகள வசயயபபடடுள்ளன.
 இநநிகழ்வில, அதிபர்கள, ஆசிரி-

யர்கள கலவிய்லா்ளர்கள, ெர்த்தகர்-
கள, ஊடகவிய்லா்ளர்கள, ச்லா்தலான 
நீ்தெலான் சஙகம் ்றறும் சலாரணர் 
சஙகம் ஆகியெறறின் அஙகத்தெர்கள 
என ப்ரும் க்நது வகலாள்ளவுள்ள-
்தலாக ஏறபலாடடுககுழுவின் ்த்்ெ-
ரும் உ்தவி ்லாெடட ஆ்ணயலா்ளரு-
்லான எம்.எப.றிபலாஸ் வ்தரிவித்தலார்       



(பேருவளை பி.எம். முக்தார்) 
 

இளையடி பேர்்ந் ஷதாதுலியதா 
்ரீக்தாவின் உல் ஆன்மீ் 
்ளலவர், மர்்ஹும் ேஙள்ககுரிய 
அஷ்ஷய்க அஜவதாத் அப்துல்-
லதாஹ் அல் ேதாஜி அல் மககி அஷ-
ஷதாதுலி (பஷய்்ஹூஸ் ஸஜ்தா்தா 
ரஹ்மத்துல்லதாஹி அளலஹி) 
அவர்்ளின் ்ேயரிலதான, ்த்்முல் 
குர்ஆன் ்மதாம் ளவேவமும் புனி் 
ரமலதான் மதா் விபஷட ஸலவதாத் 
மஜலிஸஹும் இன்று (21) வியதாழககி-
ழளம மதாளல அஸர் ்்தாழுள்ளய 
்்தாடர்்நது பேருவளை ்ேலஸ்-
ேதாத் ஷதாதுலியதா ஸதாவியதாவில் 
நளட்ேறும்.  

சீனஙப்தாடளட ேதாஸியதா ்ேரிய 
ேள்ளிவதாேல் பிர்ம இமதாம் ்லீே-

துஷஷதாதுலி ்மௌலவி 
எம்.ஐ.எம்.ரபீக( ேஹ்ஜி) 
்ளலளமயில் நளட்ே-
றும் இம்மஜலிஸிற்தான 
ஏறேதாடு்ளை, ஸதாவியதா 
நிர்வதா் ேளே ்ளலவர் 
அல் ்தாஜ இகேதால் ஸம்-
ஸஹுதீன்(ப்.பி) ்ளலளம-
யிலதான நிர்வதா் ேளே 
உறுப்பினர்்ள் ஏறேதாடு 
்ேய்கின்ைனர்  

அஸர் ்்தாழுள்ளய ்்தாடர்்நது 
புனி் அல்குர்ஆன் (்த்்முல் 
குர்ஆன்) மஜலிஸ் ஆரம்ேமதாகும். 
அ்ளனத் ்்தாடர்்நது ஸலதாத்துன் 
நதாரியதா,்லரதா(திகர்) மஜலிஸஹும் 
இறுதியதா் துஆ பிரதார்த்்ளனயும் 
இடம்்ேறும். இளையடி பேர்்ந் 
ேஙள்ககுரிய பஷய்்ஹு நதாய்ம் 

அவர்்ளின் ஆன்மீ்,-
ேமய ேணி்ள் ்்தாடர்-
ேதான உளர்ளும் இடம் -
்ேறு்மன ்தாலியதா 
நிர்வதா் ேளே ்ளலவர் 
இகேதால் ஸம்ஸஹுதீன் 
்்ரிவித்்தார்  

்்தாழும்பு உம்மு 
்தாலியதா நிர்வதா் ேளே 
்ளலவர் ப்ேே்நது அல் 
்தாஜ மககி ்தாஷிம் 

நிர்வதா் ேளே ேமய விவ்தார குழு 
்ளலவரும் ேலஸ்தீன நதாடடுக-
்தான முன்னதாள் இலஙள் தூது -
வருமதான அல் ்தாஜ ்ேௌஸதான் 
அன்வர் ஆகிபயதாரின் வழி்தாடட-
லுக்ளமய  

இ்ந் நி்ழ்வு இடம்்ேறுகின்-
ைளம குறிப்பிடத்்க்து.  
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(புத்்ைம் தின்ரன் நிருேர்)

புத்்ைம் ந்ரேளே, ்நனேல 
ஆஸி கிைப்பின் ஸ்டதார் அ்டமியு-
டன் இளை்நது நடதாத்தும் ஸ்கிரீன் 
பிரிண்டிங டிப்பைதாமதா ்்தாழிறே-
யிறசி ்றள் ்நறி மதாைவர்்ள் 
ஒன்றிளை்நது ஏறேதாடு ்ேய்் ்ண்-
்தாடசி நி்ழ்வு்ள் அண்ளமயில் 
இடம்்ேறைன.

புத்்ைம் ந்ரபி்தா எம்.எஸ்.எம். 
ரபீக இ்நநி்ழ்வில் பிர்ம அதிதியதா் 
்ல்நது ்்தாண்டதார்.

இ்ன்பேதாது, ஒருஙகிளை்ந் 

நி்ழ்வதா் ந்ரேளேயின் சிபரஷட 
சு்தா்தார பமறேதார்ளவ உத்திபயதா -
்த்்ர் எம்.எஸ்.எம்.ஜிப்ரியினதால்  
மதாைவர்்ளுக்தான ்ேயலமர்வு 
நடத்்ப்ேடடது. 

இ்ன்பேதாது, ்ற்தாலத்தில் ேதாரிய 
பிரச்சிளனயதா் உரு்வடுத்திருக-
கும் திண்மக்ழிவு மு்தாளமத்துவம் 
ேம்ே்ந்மதான பிரச்சிளன்ளுக்தான 
தீர்வு எனும் ்்தானிப்்ேதாருளில் 
அவர் விைக்மளித்்தார். 

இ்றகு மதாைவர்்ளின் ேங் -
ளிப்பு ேறறியும் விேரித்்ப்தாடு, 
விளரவில் ந்ர ேளேயினதால் குப்ளே 

கூைங்ளை பிரித்்்டுககும் ்ேயற-
திடடம் ஆரம்பிக்ப்ேடவுள்ைளம 
்்தாடர்ேதா்வும் குறிப்பிடடதார்.

நி்ழ்வில் ந்ரபி்தா உளரயதாறறு-
ள்யில்,

்றபேதாள்ய  ்நருக்டியதான 
்தால்டடத்தில், இவவதாைதான ேயன் -
மிகு ்்தாழிற்ல்வி ்றள்்நறி்ள் 
்்தாடர்்நதும் ந்ர ேளேயதால்  முன் -
்னடுக்ப்ேடும். 

மதாைவர்்ைதால் ஏறேதாடு ்ேய் -
யப்ேடடிரு்ந் ்ண்்தாடசி்ள் அவர் -
்ைது ேளடப்ேதாறைளல பிரதிே -
லிககிைது. குறுகிய ்தாலக்றள் 

்நறி்ளுககு வைவதாைர்்ைதா்ப் 
ேஙப்றை ரிஸ்வதான் உடேட ேலரது 
பேளவ்ளையும் அவர் ேதாரதாடடி -
னதார்.

இ்ளனத் ்்தாடர்்நது இப்்தார் 
நி்ழ்வு்ள் இடம்்ேறைன. 

இ்நநி்ழ்ச்சி்ளில் நி்ழ்ச்சி 
்ேதாறுப்ேதாைர் ந்ரேளே உறுப்பி -
னர் ரனீஸ் ேதூர்தீன் மறறும் ே் ந் -
ரேளே உறுப்பினர்்ைதான ்்ௌேர் 
மளரக்தார், ேர்வின் ரதா்தா, ஆரிப் 
சி்தான் மறறும் ந்ரேளே உயரதி்தா -
ரி்ள் உடேட ேலர் ்ல்நது ்்தாண்ட -
னர்.       

விஞ்ஞான பஞாடக் கருத்தரங்கு
(புத்்ைம் தின்ரன் நிருேர்)

்.்ேதா.். ேதா்தாரை ்ரப் ேரீட -
ளேககுத் ப்தாறைவுள்ை மதாைவர்் -
ளுக்தான இலவே விஞ்தான ேதாட 
்ருத்்ரங்்தான்று ஏறேதாடதாகியுள் -
ைது.

புத்்ைம் ந்ர பி்தா எம்.எஸ்.எம்.
ரபீககின் வழி்தாடடலில்  ப்ர்ச்சி 
்ேறை வைவதாைர்்ளின் ேங்ளிப் -
புடன் இக்ருத் ்ரஙகு நடத்்ப்ேட -
வுள்ைது.இவவருடம் ேரீடளேககு 

ப்தாறைவுள்ை மதாைவர்்ள் இதில் 
ேஙப்றறு ேயனளடய முடியும்.

ந்ரேளேயதால்,  நடதாத்்ப்ே -
டவுள்ை இ்ந் விஞ்தான ேதாட 
இலவே ்ருத்்ரஙகு  இம்மதா்ம் 
(23)  ேனிககிழளம ்தாளல எடடு 
மணி மு்ல் மதாளல 4.30 வளர புத் -
்ைம் ்்தாழும்பு மு்த்திடலுககு 
முன்ேதா் அளம்நதுள்ை மர்்ஹூம் 
ப்.ஏ.ேதாயிஸ் ்தாே்தார்த்் 
மதாநதாடடு மண்டேத்தில் நளட்ே -
ைவுள்ைது.

 பாணந்துமை த�ாட்டவதம� தபரிய பள்ளிவாசலில் அணமையில் இ்டமதபறை புதிய 
ஜைாத�ார்களுக்்கான "நஸியயத" நி்கழ்வில்,்கலீபதுஷ் ஷாதுலி முஹமைத ஸுஹ்ர 
(பாரி)பி்ர�ை அதிதியா்க ்கலந்துத்காண்டார.  சிைபபு அதிதியா்க பாலஸ்தீன்  முன்னாள் 
தூதுவரும  த்காழுமபு உமமு ஸவாயாவின் நிரவா்க சமப சைய விவ்கா்ர குழு �மலவ-
ருைான பவுசான் அன்வர பங்்கற்ார. த�ாட்டவதம� பள்ளிவாசல்்களின் புதிய �ரை-
்கரத�ா எம.எச்.எம. ரிஸ்வான் ஹாஜி ைறறும த�ாழிலதிபர மில்பர ைக்கீன் ஆகி்யாம்ர-
யும ப்டததில் ்காணலாம. (ப்டம:பாணந்துமைைததிய குறூப நிருபர)       

புத�்ம ைாவட்ட பா்ராளுைன்ை உறுபபினர அலி சபரி ்ரஹீமின் பன்மு்கபபடுத�பபட்ட 
வ்ரவு தசலவு திட்ட நிதியிலிருந்து, புத�்ம ந்க்ர சமபக்கு எல் ஈ டி த�ருவி்க்கு்கள் 
தபாருத�பப்டவுள்்ன. இந்� வி்க்கு்கம், ந்க்ர சமப உறுபபினர திரு.நகுலன், பா்ரா-
ளுைன்ை உறுபபினரின் பி்ரததி்ய்க  தசயலா்ர தஜௌசி ஜைால்தீன், ைக்்கள் த�ா்டரபதி-
்காரி எம.முைாத ஆகி்யார ந்க்ர சமபத �மலவர எம.எஸ்.எம.்ரபீக்கி்டம
ஒபபம்டபபம� ப்டததில் ்காணலாம.
 (ப்டம : புத�்ம தின்க்ரன் நிருபர )       

நெருக்கடி சூழலில் நி்தஞானம், புததியுடன் ெடந்து நகஞாள்ள 
முஸ்லிம்களுக்கு த்தசிய ஷூரஞா சபப  ஆத�ஞாசபன 

நதாடடின் இன்ளைய அரசியல், 
்ேதாருைதா்தார ்நருக்டிமிக் 
சூழலில் முஸ்லிம்்ள் நி்தானமதா -்
வும், புத்திேதாதுர்யத்துடனும் நட்நது 
்்தாள்ை பவண்டு்மன ப்சிய ஷஹூரதா 
ேளே வலியுறுத்தியுள்ைது.

ப்சிய ஷஹூரதா ேளே அண்ளம-
யில் நடத்திய ஆபலதாேளன மன்ைக-
கூடடத்தில் இதுேறறித் ்்ரிவிக-
்ப்ேடடது. ்ட்ந் திங்டகிழளம 
்்தாழும்பில் நடத்திய ஆபலதாேளன 
மன்ைத்தில் இவவதாறு ்்ரிவிக்ப்-
ேடடது.நதாடடில் ்றபேதாது நிலவும் 
்ேதாருைதா்தார, அரசியல் ்நருக்டி-
்ள் ்்தாடர்ேதா் ப்சிய ஷஹூரதா ேளே 
விபேட ஆபலதாேளன மன்ைம் ஒன்ளை 
்்தாழும்பில் நடதாத்தியது. 

ப்சிய ஷஹூரதா ேளேயின் ்ளலவர் 

ேடடத்்ரணி ரீ.ப்.அஸஹூர் ்ளலளம-
யில் நளட்ேறை இ்ந் அமர்வில், 
்ேதாருட்ளுக்தான ்டடுப்ேதாடு, 
விளலபயறைம், அரசியல் ்்தா்ந -்
ளிப்பு, இவறறின் விளைவதா் மக-
்ளுககு மத்தியில் ஏறேடடுள்ை 
அதிருப்தியதான சூழ்நிளல, இவறறி-
லிரு்நது நதாடடுமக்ள் ்வளிபயறுவ-
்ற்தான உேதாயங்ள் பேதான்ைன ேறறி 
துளைேதார் நிபுைர்்ள் ்ருத்துக்ளை 
ேரிமதாறினர். உலமதாக்ள், புத்திஜீ-
வி்ள், துளைேதார் நிபுைர்்ள், ேமூ் 
்ேயறேதாடடதாைர்்ள், இயக்ங்ளின் 
பிரதிநிதி்ள், ப்சிய ஷஹூரதா ேளேயின் 
அங்த்துவ அளமப்புக்ளின் பிரதிநி-
தி்ள் இதில் ேஙகுேறறினர்.

ஷஹூரதா ேளேயின் உே்ளலவர் -்
ளில் ஒருவரதான அஷபஷக எஸ். எச். 

எம். ேளீல், நதாடடின் இன்ளைய நில-
வரம்,அமர்வு கூடடப்ேடட பநதாக்ம் 
ேறறி விைககினதார். மற்ைதாரு உே -்
ளலவர் ேடடத்்ரணி ்தாவித் யூசுப், 
நதாடடின் அரசியல் நிளலளமளய 
விைககியப்தாடு மக்ளின் பிரச்ே-
ளன்ளைத் தீர்ப்ேதில் ேதாரதாளுமன்ை 
உறுப்பினர்்ளின் ்ேதாறுப்பு்ளை 
எடுத்துக கூறினதார்.

இன்னு்மதாரு உே்ளலவர் ரீஸதா 
யஹ்யதா, மக்ளும், நதாடும் இன்று 
எதிர் பநதாககியுள்ை ் ேதாருைதா்தார பிரச்-
ேளன்ளையும் அ்ற்தான ேரி்தாரங -்
ளையும் ்்ளிவுேடுத்தினதார்.

்னதாதிேதி ேடடத்்ரணி எம் எம் 
சுள்ர் இன்ளைய அரசியல் ்நருக-
்டிக்தான அடிப்ேளட ்தாரைங்ளை 
விைககி உளர நி்ழ்த்தியதுடன், 

ேடடத்்ரணி மதாஸ் யூசுப் அரசின் 
்ேதாறுப்புக்ள், சீரதான அரே நிருவதா-
்ம் ேறறி எடுத்துக கூறினதார்.

முஸ்லிம் ேமய ேண்ேதாடடலுவல்-
்ள் திளைக்ை ேணிப்ேதாைர்,முஸ்-
லிம் ்வுன்சில் ்ளலவர் என். எம் 
அமீன், இலஙள் ்மதாஅத்ப் இஸ்-
லதாமியின் ்ேயலதாைர் ேடடத்்ரணி 
ேதாரிஸ் ேதாலி, டதாகடர் யூசுப், எம். 
அஜிவதீன், எச்.எம் ரிலதா, இஸ்மதா-
யில் அஸீஸ், டதாகடர் திருமதி நியதாஸ், 
்ஸ்லிம் ்மௌலவி, ஷஹூரதா ேளேயின் 
்ேதாருைதாைர் சியதாத் இப்ரதாஹீம் 
்மௌலவி ஆகிபயதார்  ்ருத்துக்ளை 
முன்ளவத்்னர்.

ப்சிய ஷஹூரதா ேளேயின் ் ேயலதாைர் 
ேடடத்்ரணி ரஷீத் எம் இம்தியதாஸ் 
நன்றியுளர வழஙகினதார்.

த்காச்சிக்்கம்ட தபாலிஸ் பிரிவிலுள்் ்�ாபபுவ சந்திமய ைறிதது ்கன்ர்க வா்கன சா்ரதி-
்கள் (19)  ஆரபபாட்டம ந்டததினர. வீதிக்கு குறுக்்கா்க வா்கனங்கம் ைறிதது �ம்டமய 
இவர்கள் ஏறபடுததிய�ால், த்காழுமபு, ்கடடுநாயக்்க ைறறும நீரத்காழுமபு பகுதி்களி -
லிருந்து வரும்க �ரும வா்கனங்கள்பயணிக்்க முடியாைல் �ம்டபபட்டன. இ�னால், 
சிலாபம, புத�்ம, யாழ்பபாணம ஆகிய பி்ர்�சங்களுக்கு பயணிக்கும வா்கனங்க-
ளும, குருநா்கல் பி்ர்�சததுக்குச் தசல்லும வா்கனங்களும குறித� ந்க்ர முடியாைல் 
திணறின. ்�ாபபுவ சந்தியில் த்காச்சிக்்கம்ட ைறறும தவன்னபபுவ தபாலிஸார பாது -
்காபபு ்க்டமையில் ஈடுபட்டனர.  (ப்டம, நீரத்காழுமபு தின்க்ரன் நிருபர) 

உ�க ஆன்மீக ்தப�வருக்கு
கத்தமுல் குர்ஆன் பஞாரஞாயணம்

மாப்புல்ாவெெ 
பிரதேசத்தின் அடிப்்படை 
ெசதிகள் அபிவிருத்தி
( திைப்ேளன தின்ரன் நிருேர்)

்ேதாலன்னறுளவ மின்பனரியதா 
ேகுதி ்ல்ஒய மதாப்புல்லதா்வவ பிர-
ப்ேத்தின் அடிப்ேளட வேதி்ளை 
அபிவிருத்தி ்ேய்வ்ற்தான நடவ -
டிகள்்ள் ்றேமயம் பமற்்தாள்-
ைப்ேடடுள்ைன.்ேதாலன்னறுளவ 
மதாவடட விவேதாய வலயத்திலுள்ை 
விவேதாய ்ழ்ங்ள் விடுத்் பவண்-
டுப்தாளுககு இைங், இஙகு அபி -
விருத்தி பவளலத் திடடங்ள் ேல-
வறளை பமற ்்தாண்டுள்ை்தா் 
்ேதாலன்னறுளவ மதாவடட ேதாரதா-
ளுமன்ை உறுப்பினர் அமரசிரி அத்து -
ப்தாரல ்்ரிவித்துள்ைதார்.விவேதாய 
மக்ளின் ்தானிய வள்்ளை 
ேரியதான முளையில் உலர ளவப்ே்ற-
்தான வதாய்ப்ளே ்ேறறுக ்்தாடுக் 
ப்ளவயதான பமளட வேதி்ளையும் 
( ்ைம் ) அளமத்துக ்்தாடுக்வும் 
இ்ன் கீழ் திடடமிடப்ேடடுள்ைன.
குறித்் பவளல திடடத்திற்தா் 50 
இலடேம் ரூேதா ஒதுககீடு ்ேய்யப்-
ேடடுள்ை்தா்வும் ேதாரதாளுமன்ை 
உறுப்பினர் இ்ன்பேதாது ்்ரிவித்-
்தார்.          

மகளிர் விடுதியில கசிப்பு ெடிப்பு;
சநதேகத்தில ஒருெர் டகது
(நீர்்்தாழும்பு தின்ரன் நிருேர் )

மினுவங்்தாட, ஆண்டியம்ேல 
பிரப்ேத்திலுள்ை ம்ளிர் விடுதி-
்யதான்றில் மி்வும் சூடசுமமதான 
முளையில் ்ள்ைச் ேதாரதாயம் வடித்் 
41 வயதுளடய நே்ரதாருவளர ்டடு-
நதாயக் ்ேதாலிஸதார் ள்து ்ேய்துள்-
ைனர். 

இதுகுறித்து ்டடுநதாயக் 
்ேதாலிஸ் பிரிவினருககு கிளடத்் 
்்வளலயடுத்து, குறித்் விடுதி 
சுறறிவளைக்ப்ேடடது. இதிலி-
ரு்நது ்சிப்பு,  ்சிப்பு ப்தாடதா இரும்-
புக ்ம்பி வளையல்்ள், இைப்ேர் 
ேடடி்ள், பிைதாஸ்டிக ்ேரல்்ள் 
உடேட பித்்ளை ்ம்பி்ளையும் 
்ேதாலிஸதார் ள்ப்ேறறியுள்ைனர். 

்டடுநதாயக் ்ேதாலிஸ் நிளலயத் -
தின் குறைப் புலனதாய்வுப் பிரிவின் 
்ேதாறுப்ேதி்தாரி ்ேதாலிஸ் ேரிபேதா -்
்ர் நுவன் ்தாரக் ்ளலளமயில் இது 
்்தாடர்ேதா் ்ேதாலிஸதார் பமலதி் 
விேதாரளை்ளை பமற்்தாண்டு 
வருகின்ைனர்.

 குறித்் ே்நப்் நேருககு எதிரதா் 
நீதி மன்ை நடவடிகள்்ளை பமற-
்்தாள்ைவும் ் ேதாலிஸதார் நடவடிகள் 
எடுத்துள்ைனர் .        

ஒன்்ாக மது அருநதிய குழு
டகக்ப்பு, ஒருெர் ்படுகாயம்
(அநுரதா்புரம் தின்ரன் நிருேர்)                                            

இரு குழுக்ளுககிளடயில் 
இடம்்ேறை பமதா்லில், ேடு -
்தாயமளட்ந் நேர்,அநுரதா்புரம் 
பேதா்னதா ளவத்தியேதாளலயின்  
அவேர சிகிச்ளேப் பிரிவில் 

சிகிச்ளேக்தா் அனுமதிக்ப்ேட-
டுள்ைதார்.  ஹிப்தா்ம ்ேதாலிஸதார் 
இதுேறறித் ்்ரிவித்்னர்.

ஹிப்தா்ம ்ேதாலிஸ் பிரிவி -
லுள்ை ்ழுவில ேகுதியில் இச்ேம் -
ேவம் பநறறிரவு இடம்்ேறை்தா் 
விேதாரளை்ளை பமற்்தாண்டு 
வரும் ்ேதாலிஸதார் ்்ரிவித்்னர். 
அவேர சிகிச்ளேப் பிரிவில் சிகிச்ளே 
்ேறறு வருேவர் 43 வயதுளடய 
ஹிப்தா்ம ்ழுவில ேகுதிளய 
வசிப்பிடமதா் ்்தாண்டவரதாவதார். 
ேம்ேவம் ேறறி பமலும் ்்ரியவ-
ருவ்தாவது. ேம்ேவதினத்்ன்று  
சிலர் ஒன்ைதா்க கூடி மது அரு்நதி-
யுள்ைனர். இ்ன்பேதாது ஏறேடட 
வதாய் ்ர்்த்தில், இவர்்ள் இரு 
குழுக்ைதா் பிரி்ந்தில் ள்்லப்பு 
ஏறேடடது. ேம்ேவம் ்்தாடர் -
ேதான பமலதி் விேதாரளை்ளை 
ஹிப்தா்ம ்ேதாலிஸதார் பமற-
்்தாண்டுவருகின்ைனர்.       

த்காடடி்கஹவதம� ்்கமபல் சரவ்�ச பா்டசாமலயின் வரு்டாந்� சிங்க் ைறறும 
�மிழ் புத�ாணடு மவபபவம  அணமையில், பா்டசாமல வ்ா்கததில் அதிபர திருைதி 
ஷரமைன் பி்்ரைலால் �மலமையில் நம்டதபறைது. இந்நி்கழ்வில் ைாணவர்கள்  
பல்்வறு நி்கழ்ச்சி்களில் ஈடுபடடுள்்ம� ப்டங்களில் ்காணலாம.
 (ப்டம : ரூமஸக் பாரூக்)

த்காழுமபு இ்ரதைலாமன இந்துக் ்கல்லூரியின் �்ரம - 1 ைாணவர்கம் வ்ர்வறகும 
விழா ்நறறு முன்தினம (19) ்கல்லூரி வ்ா்கததில் சையக் கிரிமய்களு்டன் நம்டதபற-
ைது. பா்டசாமல பி்ரதி அதிபர திருைதி இ. வி்ஜந்தி்ரன் �மலமையில் நம்டதபறை இவ் 
மவபவததில் பிலியந்�மல ்கல்வி வலய �மிழ்ப பிரிவின் உ�வி ்கல்விப பணிபபா்ர 
்்க.எஸ்.முரு்கானந்�ன் வலய சாரபா்கக் ்கலந்து சிைபபித�ார. புதிய ைாணவர்கள் ைலரச் 
தசணடு வழஙகி வகுபபு்களுக்கு அமழததுச் தசல்லபபட்டனர.  

இன்று மாலை அஸர் த�ாழுலையின் பின்்னர் ஆரம்பம
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ஜனநாயக நாட்டில் 
கருத்துகளை 
சுதந்திரமாக 
ச�ால்்வதற்கு 
உரிளம உண்டு 

ஹற்றன் சுழறசி 
நிருபர்

ர ம் பு க ்க ன ை -
யில் மக்களுக்ககா்க 
குரல் க்ககாடுத்த 
இனைஞர்்கனை 
சுட்டுகக்ககான்்ற 
அ ர ச கா ங ்க த தின் 
கசயறபகாடு்கனை 
வன்னமயகா்க ்கண்டிபபத்தகாடு, அந்த 
குடும்பததிறகு மனைய்க மக்கள் 
சகார்பகா்க ஆழந்த அனு்தகாபங்கனை 
க்தரிவிததுகக்ககாள்வ்தகா்க எை 
மனைய்க மக்கள் முன்ைணியின் 
்தனைவரும், ்தமிழ் முறதபகாககு கூட்-
டணியின் பிரதி ்தனைவரும், ஐககிய 
மக்கள் சகதியின் நகாடகாளுமன்்ற 
உறுபபிைருமகாை தவலுசகாமி இரகா்தகா-
கிருஷ்ணன் க்தரிவிததுள்ைகார்.

இதுக்தகாடர்பில் அவர் கவௌியிட்-
டுள்ை அறிகன்கயிதைதய இவ்-
விடயம் குறிபபிடபபட்டுள்ைது.
இது க்தகாடர்பில் அந்த அறிகன்க-
யில் தமலும் க்தரிவிக்கபபட்-
டுள்ை்தகாவது,

ஒரு ஜைநகாய்க நகாட்டில் உரினமக-
்ககா்கவும், ்தங்களுனடய ்கருதது-
்கனை சு்தநதிரமகா்க கசகால்வ்தறகும் 
அனைதது பிரனஜ்களுககும் உரினம 
உண்டு. கபகாருைகா்தகார கநருக்கடியில் 
சர்வத்தச சமூ்கம் எம்னம உன்னிப-
பகா்க பகார்ததுக க்ககாண்டிருககின்்றது. 
ஒரு பு்றம் மனி்த உரினம மீ்றல், யுத்த 
குற்றசசகாட்டு்கள் எை சர்வத்தச மனி்த 
உரினம்கள் ஆன்ணககுழு அரசுககு 
எதிரகா்க விசகாரன்ண்கனை முன்கை-
டுக்க தவண்டும் எை வறபுறுததி வரு-
கின்்றது.

இ.த�ொ.கொங்கிரஸ் வன்முறைறை ஒருப�ொதும் ஆ�ரிககொது   
்தைவகாக்கனை குறூப நிருபர்  

இைஙன்க க்தகாழிைகாைர் ்ககாஙகிரஸ் 
வன்முன்றனய ஒருதபகாதும் ஆ்தரித-
்தது கினடயகாது எை இ.க்தகா.்ககாவின் 
கபகாது கசயைகாைரும் நுவகரலியகா 
மகாவட்ட பகாரகாளுமன்்ற உறுபபிைரு-
மகாை ஜீவன் க்தகாண்டமகான் க்தரிவித -
துள்ைகார்.  

மக்கைகால் ஜைநகாய்க முன்றயில் 
தமறக்ககாள்ைபபடும் தபகாரகாட்டங -
்களின் தபகாது கபகாலிஸகார் வன்முன்றனய 
ன்கயில் எடுததுள்ைனமயகாைது ்கண்டிக -
்கத்தக்கது.நகாட்டில் ஏறபட்டுள்ை கநருக -

்கடி நினைனமயிைகால் மக்கள் 
தபகாரகாட்டங்களில் ஈடுபட்டு வரு -
கின்்றைர். 

இந்த துபபகாககிசசூட்டு சம்ப-
வததிறகு அரதச கபகாறுபபு கூ்ற 
தவண்டியுள்ைது. ரம்புக்கனையில் 
கபகாதுமக்கைகால் தநறறு முன்திைம் 
ஆர்பபகாட்டம் தமறக்ககாள்ைபபட் -
டது. 

இன்த நிறுததுவ்தற்ககா்க ரம்-
புக்கனையில் கபகாலிஸகார் நடத -

திய ்கண்ணீர் புன்கககுண்டு ்தகாககு்தனை 
க்தகாடர்நது கபகாலிஸகாரகால் துபபகாககி பிர-
தயகா்கம் தமறக்ககாள்ைபபட்டது. 

துபபகாககிச சூட்டில் ்ககாயமனடந்த ஒருவர் 
உயிரிழநதுள்ைதுடன் சிைர் தீவிர சிகிசனச 
பிரிவில் அனுமதிக்கபபட்டுள்ைைர். 

இசசம்பவம் க்தகாடர்பில் பகாரகாளுமன்்றத -
தில் கபகாறுபபு கூ்ற தவண்டிய அனமசசு 
பதிைளிதத்த ஆ்க தவண்டும் என்பதுடன் 
நகாட்டில் ஜைநகாய்கததிறகு எதிரகாை கசயறபகா-
டு்கள் இடம்கபறுமகாைகால் அன்த இ.க்தகா.்ககா 
பகார்ததுகக்ககாண்டிருக்ககாது.  

நகாட்டில் இன்று உயிர் தச்தம் ஏறபடும் 
அைவிறகு நகாடு இக்கட்டகாை சூழ்நினைககு 
்தள்ைபபட்டுள்ைது. அரசு மக்களின் பகாது-
்ககாபனப உறுதிபபடுத்த தவண்டுகமைவும் 
க்தரிவிததுள்ைகார்.

ரம்புக்கனை சம்்பவதனதை இ.ததைொ.்கொ 
வனனமையொ்க ்கண்டிகின்றது

ரம்புக்கனை துபபகாககி சூட்டு சம்பவம் வன்-
னமயகா்க ்கண்டிக்க்தக்கது எை இ.க்தகா.்ககாவின் 
்தனைவர் கசநதில் க்தகாண்டமகான் க்தரிவிததுள்-
ைகார். இதுக்தகாடர்பில் அவர் கவளியிட்டுள்ை 
அறிகன்கயில்,  எரிகபகாருட்்களின் வினைதயற-
்றதன்த ்கண்டிதது ரம்புக்கனையில் கபகாதுமக்க-
ைகால் தநறறு ஆர்பபகாட்டம் தமறக்ககாள்ைபபட்-
டது.

இ்தன்தபகாது ஆர்பபகாட்டதன்த  நிறுததுவ-
்தற்ககா்க ரம்புக்கனையில் கபகாலிஸகார் நடததிய 
்கண்ணீர் புன்கககுண்டு ்தகாககு்தனையடுதது  கபகாலிஸகார் துபபகாககி பிர-
தயகா்கம் தமறக்ககாண்டைர். இசசம்பவததில்  ்ககாயமனடந்த ஒருவர் உயி-
ரிழநதுள்ைதுடன், 11 தபர் தீவிர சிகிசனச பிரிவில் அனுமதிக்கபபட்டுள்-
ைைர்.இசசம்பவததுடன் க்தகாடர்புனடய அதி்ககாரி்களின் மீது உடைடி 
விசகாரன்ண தமறக்ககாள்ைபபட்டு அவ ர்்களுக்ககாை ்தண்டனை வழங்கப-
பட தவண்டும். 

மக்கள் நகாட்டில் ஏறபட்டுள்ை கபகாருைகா்தகார கநருக்கடிககு தீர்வு 
தவண்டிய தபகாரகாட்டங்களில் ஈடுபடுகின்்றைர். மக்கள் கபகாருைகா்தகார 
ரீதியில் அதி்கம் பகாதிக்கபபட்டுள்ைதுடன், அன்்றகாட வகாழ்கன்கனய 
நடகாததுவ்தறகு ்கஷடபபட்டு வருகின்்றைர்.மக்களின் வகாழ்வகா்தகாரம் 
பகாரியைவில் பகாதிபபுககுள்ைகாகியுள்ைது மக்களின் தபகாரகாட்டம் நியகா-
யமகாைது. மக்கனை பகாது்ககாக்க தவண்டிய கபகாலிஸகார் இவ்வகா்றகாை 
க்ககாடூர கசயல்்களில் ஈடுபட்டுள்ைனமயகாைது அவர்்கள் மீ்தகாை நம்பிக-
ன்கனய இழக்க கசய்துள்ைது.  அரசகாங்கம் தபகாரகாட்டக்ககாரர்்கனை அடக-
குவ்தறகு க்ககாடுககும் முககியததுவதன்த கபகாருைகா்தகார நிைனமனய 
மீை்கட்டிகயழுபப க்ககாடுக்கவில்னை என்பது அவர்்களின் ்தறதபகா-
ன்தய கசயல்்களில் அறியமுடிகி்றது.

நகாட்டுமக்களின் பிரசசினைககு தீர்வுக்ககாை தபகாரகாட்டததில் ஈடு-
பட்டு உயிரிழந்தவரின் குடும்பததிறகு இ.க்தகா.்ககா  ஆழ்ந்த இரங்கனை 
க்தரிவிததுக க்ககாள்வத்தகாடு, இசசம்பவததில் ்ககாயமனடநது  னவத-
தியசகானையில் அனுமதிக்கபபட்டவர்்கள் வினரவில் கு்ணமனடய 
இன்றவனை பிரகாததிபப்தகா்க  க்தரிவிததுள்ைகார்.

இ.த�ா.கா �மைவர் தெந்தில் த�ாண்டைான் கண்டனம்

இைஙமக த�ாழிைாளர் காஙகி்ரஸின் புதிய �மைவ்ராக தெந்தில் த�ாண்டைான் தெௌமிய பவனில் �ைது க்டமைகமள நேற்று முன்தினம் தபாறுபநபற்-
றுக்தகாண்டார். இ�ன்நபாது எடுக்கபபட்ட ப்டஙகமள காணைாம்.

மைனைய்கததில் ப்பொரொட்டங்கள் முனதைடுப்பு   
ப்பொககுவரதது ஸதைம்பிதைம், மைக்கள் அவதி  

ஹற்றன் சுழறசி, கினி்கதத்தனை திை-
்கரன், ஹற்றன் விதசட, பதுனை திை்க-
ரன், மஸ்க்கலிய திை்கரன் நிருபர்்கள்   

நகாட்டில் ஏறபட்டுள்ை கபகாரு-
ைகா்தகார கநருக்கடி, அததியகாவசிய 
கபகாருட்்களின் வினைதயற்றம் என்-
பவறறுககு எதிர்பபு க்தரிவிதது நகாட-
ைவியரீதியில் பல்தவறு வி்தமகாை 
ஆர்பபகாட்டங்கள் இடம்கபறறு 
வருகின்்றை. அந்தவன்கயில் தநறறு 
மனைய்க கபருநத்தகாட்டபபகுதி்க-
ளில் பை தபகாரகாட்டங்கள் முன்கை-
டுக்கபபட்டது.   

க்தகாழிைகாைர்்கள் பணிககு 
கசல்ைகாது தபகாரகாட்டங்களில் ஈடு-
பட்டைர். இ்தைகால் தபகாககுவரதது 
ஸ்்தம்பி்தமனடந்தது.   

சகானை மறியல் தபகாரகாட்டம், 
ஒபபகாரி தபகாரகாட்டம், பன்ற அடிதது 
முன்றயிடும் தபகாரகாட்டம் எை பை 
வடிவங்களில் தபகாரகாட்டங்கனை 
முன்கைடுதது, ்தமது எதிர்பனப 
மக்கள் கவளிபபடுததிைர்.   

்தமது த்ககாரிகன்கனய அரசு ஏற-
்ககாவிட்டகால், தபகாரகாட்டம் தீவிரம் 
அனடயும் எை எசசரிகன்கயும் விடுத-
்தைர்.   

அந்தவன்கயில் தநறன்றய திைம் 
பகாரிய ஆர்பபகாட்டகமகான்று 
ஹற்றன் மணிககூட்டு சநதிககு 
அரு்ககானமயில் இடம்கபற்றது. 
ஆர்பபகாட்டக்ககாரர்்கள் வீதியின் 
நடுதவ டயர்்கனை எரிதது ஹற்றன் 

க்ககாழும்பு பிர்தகாை வீதியினை 
மறிதது அரசகாங்கதன்த கவளிதயறு-
மகாறு த்ககாரி த்ககாஷமிட்டவகாறு ஆர்ப-
பகாட்டததில் ஈடுபட்டைர். இ்தைகால் 
ஹற்றன் க்ககாழும்பு, ஹற்றன் ்கண்டி, 
ஹற்றன் - நுவகரலியகா பகுதி்களுககு 
கசல்லும் கபகாதுபதபகாககுவரதது 
்தனடபபட்டை. 

அததுடன் கபகாதுமக்களும் 
பல்தவறு அகசௌ்கரியங்களுககு 
மு்கஙக்ககாடுத்தைர்.   

தமலும் வட்டவனை ்கடவனை 
மறறும் ்கதரகாலிைகா, இதிய்கை த்தகாட்-
டங்கனைச தசர்ந்த மக்கள் ்தறதபகாது 
வினைதயற்றததிறகு எதிர்பபு க்தரி-
விதது ஆர்பபகாட்டததில் ஈடுபட்ட-
ைர்.   

்கடவனைத த்தகாட்டததிலிருநது 
எதிர்பபு தபரணி ஆரம்பித்தத்தகாடு 

அரசகாங்கததிறகு எதிரகாை த்ககாஷங-
்கனை எழுபபியவகாறு கசன்்றைர். 
பின்ைர் வட்டவனை ந்கரததிறகு 
வருன்க ்தந்த ஆர்பபகாட்டக்ககாரர்-

்கள் ந்கரததின் பஸ் ்தரிபபிடததிறகு 
முன்ைர் டயர்்கனை எரிதது ஆர்ப-
பகாட்டதன்த முன்கைடுத்ததுடன் 
வகா்கைங்கனையும் கசல்ைவிடகாது 
்தடுதது நிறுததிைர். அன்தபதபகால் 
கினி்கதத்தனை ந்கரததிலும் வகா்க-
ைங்கனை மறிதது த்தகாட்டங்கனைச 
தசர்ந்த மக்கள் ஆர்பபகாட்டததில் ஈடு-
பட்டைர்.   

இத்ததவனை நுவகரலியகா ந்கரில் 
்கனட்கள் அனடக்கபபட்டு பஸ் 
தபகாககுவரதது்களில் ஈடுபடகாது 
எதிர்பபு நடவடிகன்க்களில் மக்கள் 
ஈடுபட்டைர்.   

 இரகா்கனை தமல்பிரிவு, இரகா்கனை 
மததியபிரிவு, சின்ைஒபரகாசி,மற-
றும் இரகா்கனை இரண்டகாம் பிரிவு, 

ஸ்டகாதபகாட் ஆகிய த்தகாட்டங்க-
னைச தசர்ந்த த்தகாட்ட க்தகாழிைகாைர்-
்கள் உட்பட இனைஞர்்கள் யுவதி்கள் 
இரகா்கனை முசசக்கரவண்டி சகாரதி-
்கள் எை சுமகார் 300 தபர் ஆர்பபகாட்-
டதன்த முன்கைடுத்தைர்.   

்தைவகாக்கனை ந்கரில் தநறறு (20) 
முசசக்கரவண்டி சகாரதி்கள் மறறும் 
த்தகாட்ட க்தகாழிைகாைர்்கள் தபகாரகாட்-
டததில் ஈடுபட்டைர்.்தைவகாக்கனை 
சக்தகாச விறபனை நினையததிறகு 
அரு்ககானமயிலிருநது ்தைவகாக்கனை 
சுறறுவட்டம் வனர தபரணியகா்க 
வநது அவ்விடததில் ஆர்பபகாட்டத-
தில் ஈடுபபட்டைர். 

தநறறு முன் திைம் ரம்புக்கனை 
பகுதியில் இடம்கபற்ற மக்கள் 
தபகாரகாட்டததின்தபகாது கபகாலிஸகார் 
நடததிய துபபகாககி சூட்டில் ஒருவர் 
பரி்தகாபமகா்க உயிரிழந்தகார். 

இவ்வகாறு துபபகாககி சூட்டுககு 
இைக்ககாகி உயிரிழந்த நபருககு 
கமழுகுவர்ததி க்ககாளுததி அஞசலி 
கசலுத்தபபட்டதுடன் ரம்புக்கனை 
்தகாககு்தலுககு ்கடும் ்கண்டை-
மும் க்தரிவிக்கபபட்டது. இ்தறகு 
நீதியகாை விசகாரன்ண முன்கைடுக்கப-
பட தவண்டும் எைவும் வலியுறுத-
்தபபட்டது.   

பசன்ற, கபகாலிஸ் பிரிவுககுட்-
பட்ட யூரி த்தகாட்ட மக்கள் , பதுனை 
– பசன்ற பிர்தகாை வீதியின் ஒரு 
பகுதினய மறிதது தநறறு தபகாரகாட்-
டததில் ஈடுபட்டைர்.   

ெர்வந�ெ 
ஐக்கிய கைாம் 
அறக்கட்டமள-
யின் மு�ைாம் 
ஆணடு  விழா  
ேவெக்தி 
இமளஞர் 
கழகத்தின் 
ஏற்பாட-
டில் ்டயகை 
தெௌமி-
யமூர்த்தி 
த�ாண்டைான் 
கல்லூரி 
ைண்டபத்தில் 
நேற்று இ்டம்-
தபற்றது

kfhtyp tyak; rhHe;j Fsq;fs; kw;Wk; FbapUg;G nghJ 
cl;fl;likg;G trjpfs; mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;R

,yq;if kfhtyp mjpfhu rig

Nfs;tp Nfhuy;

,yq;if kfhtyp mjpfhu rigf;F nrhe;jkhd nj`pmj;j 

fz;ba Nlhlh gz;izapy; ghtidapypUe;J mfw;wg;gl;Ls;s 

muprp kw;Wk; ney; jahhpg;G ,ae;jpuq;fis tpw;gid nra;tjw;fhd 

tpiykDf;Nfhuy;.

1.  ,yq;if kfhtyp mjpfhu rigapd; jpizf;fs ngWiff; FO jiytH rhHghf 

,yq;if kfhtyp mjpfhu rigapd; gzpg;ghsH ehafj;jpdhy; ,y. 500> b.gp. 

[hah khtj;j> nfhOk;G-10> ,y; mike;Js;s ,yq;if kfhtyp mjpfhurigapd; 

09Mk; khbapy; 2022.05.09 gp.g. 2.00 tiu nj`paj;jfz;ba Nlhlh gz;izapy; 

ghtizapypUe;J mfw;wg;gl;l ,ae;jpuhjpfis mfw;Wtjw;fhd nghwpaplg;gl;l 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

2.  ,e;j ,ae;jpuhjpfis nj`paj;j fz;ba Nlhlh gz;izapy; 2022.04.21 Kjy; 

2022.05.08 tiu thu ehl;fspy; K.g. 9.30 ,w;Fk; gp.g. 3.00 ,w;Fk; ,ilg;gl;l 

fhyj;jpw;Fs; ghPl;rpj;J ghHf;fyhk;.

3.  Fwpj;j Nfs;tpg; gj;jpuq;fis fk;gdp fbjj; jiyg;gpd; %yk; vOj;J %y 

Ntz;Ljiy rkHg;gpj;J &. 1000.00 kPsspf;fg;glhj itg;Gj; njhifia nrYj;jp 

nfhOk;G 10> b.gp.[hah khtj;j> ,y. 500 vDkplj;jpy; mike;Js;s ,yq;if 

kfhtyp mjpfhu rigapd; 9Mk; khbapy; ngWifg; gphptpy; ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

,y;iynadpy; ,yq;if tq;fp i`l;ghHf; fpisapy; cs;s ,yq;if kfhtyp 

mjpfhu rigapd; ,y. 2327542 vDk; fzf;fpw;F kPsspf;fg;glhj itg;Gj; njhifia 

itg;Gr; nra;J Fwpj;j epjp itg;G gj;jpuj;Jld; Fwpj;j Ntz;Ljy; fbjj;ij 

Masltenders@gmail.com vd;w kpd;dQ;ry; Kfthpf;F mDg;gp Nfs;tpg; gj;jpuq;fisg; 

ngw;Wf; nfhs;syhk;. Nfs;tpg; gj;juq;fs; 2022.04.21 Kjy; 2022.05.08 tiu thu 

ehl;fspy; K.g. 9.30 Kjy; gp.g. 3.00 tiu kl;LNk tpepNahfpf;fg;gLk;.

4.  mfw;Wtjw;F cj;Njrpj;Js;s ,ae;jpuhjpfs; gw;wpa tpguq;fis Nfs;tpg; gj;jpuj;Jld; 

rkHg;gpg;gJld; xU egUf;F xU Nfs;tp kl;LNk rkHg;gpf;fyhk;.

5.  Kiwahfg; g+Hj;jp nra;j Nfs;tpg; gj;jpuq;fis &. 200>000.00 kPsspf;fg;gLk; fhR 

itg;ig my;yJ 03 khjq;fs; nry;YgbahFk; tq;fpg; gpiznahd;iw (Bank Dra  ) 
cld; epWtdj;jpd; ngaH> Kfthp kw;Wk; Nfs;tpapd; ngaH vOjg;gl;l ciwapy; 

cs;spl;L> nghwpapl;L 2022 Nk 09k; jpfjp gp.g. 2.00 ,w;F Kd; fpilf;FkhW 

nfhOk;G-10> b.gp.[hah khtj;j> ,y. 500 ,y; mike;Js;s ,yq;if kfhtyp 

mjpfhu rigapd; 9Mk; khbapy; gzpg;ghsH ehafk; gzpkid> ngWifg; gphptpw;F 

gjpTj; jghypy; my;yJ $hpaH Nrit %yk; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. ,y;iynadpy; 

ifNahL nfhz;Lte;J Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. tpiykDf;fs; jpwj;jy; 

2022.05.09 gp.g. 2.00 ,w;F mt; ,lj;jpNyNa ,lk;ngWtJld; mt; Ntisapy; 

tpz;zg;gjhhpf;F my;yJ mtuJ gpujpepjpnahUtUf;F kl;Lk; rKfkspf;fyhk;.

6.  Fwpj;j Neuj;jpw;F fpilf;fg;ngwhj tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

7.  Nkyjpf tpguq;fSf;F njh.Ng. ,y. 0112687235> 011-2687484 ,izajsk;: www.
mahaweli.gov.lk

gzpg;ghsH ehafk;

,yq;if kfhtyp mjpfhu rig

,y. 500> b.gp.[hah khtj;j>

nfhOk;G-10.
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எல்லைய�ோர அத்துமீறல்க்ை 
உடனடி�ோ்க நிறுத்்தவும்

பாகிஸ்ானுக்கும் ஆப்ானிஸ்ா-
னுக்கும் இடையிலான எலடலப பகு-
தி்ளில இரு ்ரபபு பாது்ாபபுப படை-
யினரும் த்ாைர்ந்து அத்துமீறல்ளில 
ஈடுபடுவ்ா் இரு நாடு்ளும் பரஸப-
ரம் குறறம் சாட்டியுள்ளன.   

ஆப்ான் மணடணை பாக். தீவிரவா-
தி்ள பாகிஸ்ானுக்கு எதிரா்ப பயன்-
படுத்துகிறார்்ள என்றும் ஆப்ான் 
எலடலப பாது்ாபபு படையினர் 
பாகிஸ்ான் படையினடர நநாக்கி 
துபபாக்கிப பிரநயா்ம் தசய்கிறார்-
்ள என்றும் பாகிஸ்ான் ஆப்ானிய 
அரசின் மீது குறறசசாட்டியுள்ளந்ாடு 

இஸலாமாபாத் ஆப்ான் 
தூதுவர் தவளிவிவ்ார 
அடமசசுக்கு அடைக்்ப-
பட்டு ்மது ்வடலடய 
பாகிஸ்ான் தவளியிட்-
டுள்ளது.   

இந் சமயம், ்ாபூலில 
உள்ள பாக். தூதுவர் 
ஆப்ான் தவளிவிவ்ார அடமசசுக்கு 
அடைக்்பபட்டு பாகிஸ்ான் நபார் 
விமானங்ள ஆப்ானுக்குள அத்துமீறி 
பிரநவசித்து ந்ாஸட் மறறும் கு்ளார் 
மா்ாணைங்ளில ்ாக்கு்ல்ட்ள நைத்-
தியிருபப்றகு ்மது ்ணைனத்ட் 

தவளியிட்டுள்ளது. பாக். 
தூதுவர் மன்சூர் அஹமட்-
்ான், ஆப்ான் தவளி-
விவ்ார அடமசசுக்கு 
பதில தவளிவிவ்ார 
அடமசசர் அமிர்்ான் 
முட்ைாக்கி மறறும் பிரதி 
பாது்ாபபு அடமசசர் 

முலலா தெரீன் அக்மட் ஆகிநயாரி-
னால அடைக்்பபட்ைார். பின்னர் ்மது 
நாட்டு எலடலக்குள நைத்்பபடும் ்ாக்-
கு்ல்ட்ள நிறுத்தும்படியும் இத்்ட்ய 
்ாக்கு்ல்ள இரு நாடு்ளுக்கும் இடை-
யிலான உறவில பாதிபடப ஏறபடுத்தும் 

என்றும் அவர்்ள சுட்டிக்்ாட்டினர். உற-
வு்ள சீர்குடலயுமானால அது பாரதூர-
மான விட்ளவு்ட்ள ஏறபடுத்தும் என்று 
பாக். தூதுவரிைம் த்ரிவிக்்பபட்ை்ா் 
்ாபூல ்்வல்ள த்ரிவிக்கின்றன.   

இந் சமயம் ஆப்ான் எலடலக் 
்ாவல படையினர் பாக். எலடலடய 
நநாக்கி துபபாக்கிப பிரநயா்ம் நமற-
த்ாளவ்ா்வும் ் ைந்் 14ம் தி்தி ஐந்து 
ஆறு மணித்தியாலங்ளுக்கு இத்துப-
பாக்கிப பிரநயா்ம் நீடித்்்ா்வும் 
்குந்் பதிலடிடய பாகிஸ்ான் படை-
யினர் நைத்திய்ா்வும் பாக். ்்வல்ள 
கூறியுள்ளன.

ஆப்கானிஸ்கான் பகாகிஸ்கான் பரஸபரம் குற்றச்காட்டு  

WP  GL-5015      Peugout  
2001 Car,   கூடிய 
விமைக் க�ா ரிக்ம� -
க்கு.    வெலிபல் 
பினான்ஸ் பிஎல்சி,  இை. 
310, �ாலி வீதி,  
வ�ாழும்பு -  03 . வ�ா. 
கப. - 0714542958.
 026429

க ே ர் மு � த க � ர் வு   
ேமைவபறு கிறது.  1) 
கைசன் 2) வெல்ைர் 
0778786076. 445,  
வெவவைாக் க்ராட்,  
வ�ாழும்பு - 05 026403

Nky; khfhz Rfhjhu Nrit jpizf;fsj;jpd; fPo; cs;s fk;g`h 

khtl;l nghJ itj;jparhiyapy; fow;wp mfw;wg;gl;l ,ae;jpuq;fs; 

kw;Wk; Nkhl;lhH ghfq;fis tpw;gid nra;jy;

fk;g`h khtl;l nghJ itj;jparhiyapy; fow;wp ghtidapypUe;J mfw;wg;gl;l kpd; 

caHj;jpapd; kw;Wk; kj;jpa tspr;rPuhf;fp mikg;gpd; fPo;f;fhZk; nghUshjhu ngWkjpAila 

,ae;jpuq;fs; kw;Wk; Nkhl;lhH ghfq;fis tpw;gid nra;tjw;fhd tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

kpd; caHj;jpapd; ghfq;fs;

Control 03NOs    -  Machine 3 Nos

Class: D11    Control:SKA

Load: 750Kg Speed: 750M/min E/L: 5

Maf No & Date 99BE0615EO2 Date 99/9/16
kj;jpa tspr;rPuhf;fp mikg;gpd; ghfq;fs;

Chillers 2NOs Pumps 4 NOs

HEPA Filters  27 NOsAHU Motors 7NOs

 ghPl;rpj;Jg; ghHg;gjw;fhf njhlHG nfhs;Sq;fs;

gzpg;ghsH> khtl;l nghJ itj;jparhiy

fk;g`h.

njh.Ng. 033-2222261

jpq;fs; Kjy; nts;sp - K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 4.00 tiu

Nkw;gb Kfthpapy; ngw;Wf; nfhs;sf;$ba Nfs;tpg; gbtj;jpw;fhf kPsspf;fg;glhj &. 

500/- itg;G mwtplg;gLk;.

nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; cs;spLk; ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

~ghtidapypUe;J mfw;wg;gl;l ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; Nkhl;lhH ghfq;fis tpw;gid 

nra;jy;| vd;W Fwpg;gpl;L 2022.05.11k; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; fPo;f;fhZk; Kfthpf;F 

fpilf;FkhW mDg;Gq;fs;.

gzpg;ghsH

khtl;l nghJ itj;jparhiy

fk;g`h.

njhiyNgrp 033-2222261

DUNHAM-BUSH
MODEL WCFXK6 T6
Capacity 83 tons
SE EA02100054

Size 12x12x6
MODEL Dmic 63
RATED CFM 250
Dop efciency 99.99%

Capa: 11.0kWTM (Gear) TKL

Base Leanth960.0mm

R/E Lenth  7m

HP 22 
MODEL 
SE 
SPEC CNS 

HP 40 MODEL EBFCHDB

SE 01304240

SPEC CNS 11445

Nfs;tp mwptpj;jy;
mur mr;rply; $l;Lj;jhgdk; (SPC)

fopTj; jhs;fis tpw;gid nra;jy;

gpd;tUk; mk;rq;fis tpw;gid nra;tjw;fhf jFjpAk; jifikAKs;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J mur mr;rply; $l;Lj;jhgdj;jpd; rhh;ghf> jpizf;fs ngWiff; 

FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis miof;fpd;whh;. 

mk;r 

,y.
         mk;rk;

Nfs;tp Fwpg;gPl;L 

,yf;fk;

tpiykDg; 

gpiz 

(&ghtpy;)

nraw;ghl;Lg; 

gpiz 

(&ghtpy;)

01 Mixed Paper Pieces

SPC/SUP/F1/002/ 
2022/08 25,000.00

200,000.00
02. Printed Forms 200,000.00
03. White Paper/White Paper Pieces 100,000.00
04. Lottery Paper Pieces 100,000.00
05. Board Pieces & Printed Paper Pieces  25,000.00
06. Cover Paper (all the papers and boards 

used to cover the web reels
 25,000.00

07. Web Tubes  25,000.00

2022 Vg;uy; 21 Mk; jpfjpapypUe;J Muk;gpj;J 2022 Nk 12 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; ghJf;f> gzhYt> mur mr;rply; 

$l;Lj;jhgdk;> toq;fy; gphptpypUe;J kPsspf;fg;glhj Mtzf; fl;lzkhf 3000 &ghit 

nrYj;jpa gpd;dh; vOj;J %ykhd Nfhhpf;ifnahd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk;> KOikahd 

tpiykD Mtzq;fis ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;. 

chpa Kiwapy; g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; jghYiwapd; ,lJ 

gf;f Nky; %iyapy; SPC/SUP/F1/002/2022/08  vd milahsg;gLj;jg;gl;L 2022 Nk 13 

Mk; jpfjpf;F K.g. 11 kzpf;F Kd;duhf toq;fy; Kfhikahshpd; mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; 

Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ. 

2022 Nk 13 Mk; jpfjpad;W K.g. 11 kzpf;F tpiykDf;fis cldbahfNt 

%ba gpd;dh;> Neubahf rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; 

gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. 

Nkyjpf jftYf;fhf 0112 75 75 01 vd;w ,yf;fj;jpd; topahf 

toq;fy; KfhikahsUld; jaT nra;J njhlh;G nfhs;sTk;. 

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

mur mr;rply; $l;Lj;jhgdk;>

gzhYt> ghJf;f.

ngWif mwptpj;jy;
tHj;jf> rKHj;jp mgptpUj;jp mikr;R

rKHj;jp r%f mbg;gilapyhd tq;fpf;fhf n[dNul;lH 
nfhs;tdT nra;tjw;fhf tpiykDf;Nfhuy; 

tpiykDf;Nfhuy; 
(jpfjpia jpUj;Jjy;)

rKHj;jp mgptpUj;jp jpizf;fsj;jpd; rKHj;jp tq;fpf;F Njitahd 

n[dNul;lHfis nfhs;tdT nra;tJld; rk;ge;jg;gl;l 2022.03.18k; 

jpfjp jpdkpd> Daily News, jpdfud; Mfpa gj;jphpiffspy; gpuRhpf;fg;gl;l 

ngWif mwptpj;jYld; rk;ge;jg;gl;l tpz;zg;gq;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; 

,Wjpj; jpfjp jpUj;jg;gLtjhf mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;. 

mjdbg;gilapy; tpz;zg;gq;fs; tpepNahfpj;jy; 2022.05.05 K.g. 10.30 

tiu ,lk; ngWtJld; tpz;zg;gg;gbtf; fl;lzkhf &. 55>000 I 

gzpg;ghsH ehafk;> rKHj;jp mgptpUj;jp jpizf;fsj;jpw;F nrYj;jp 

gpd;G Fwpj;j tpz;zg;gq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

g+Hj;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fs; 2022.05.05 gp.g. 1.30 ,w;F Kd; 

fpilf;FkhW gzpg;ghsH ehafk;> rKHj;jp mgptpUj;jp jpizf;fsk;> 

4Mk; khb> nrj;rphpgha (fl;lk; 1) gj;juKy;y vd;w Kfthpf;F gjpTj; 

jghypy; mDg;gyhk; my;yJ> jpizf;fsj;jpd; epjpg; gphptpy; ngWif 

myfpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. 

2022.05.06 gp.g. 2.00 ,w;F rKHj;jp mgptpUj;jp jpizf;fsj;jpd; 

Nfl;NghH $lj;jpy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLtJld; mt;Ntisapy; 

tpz;zg;gjhhp my;yJ mtuJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtH 

rKfkspf;fyhk;. 

,J gw;wpa Nkyjpf tpguq;fs; Njitnadpy; njh.Ng.,y. 011-2876604 

%yk; ngWif Kfhikahsiu tprhhpj;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

2022.03.18 mwptpj;jypd; Fwpg;gplg;gLk; Vida epge;jidfs; khw;wkpd;wp 

fhzg;gLk;. 

jiytH> 

mikr;R ngWiff; FO>

tHj;jf rKHj;jp mgptpUj;jp mikr;R> 

1k; khb> nrj;rphpgha (11Mk; fl;lk;) gj;juKy;y.  

fpof;F khfhzk; rk;khe;Jiw gpuNjr 

nrayhsh; gphpTf;Fl;gl;l tpspdab 3 Mk; 

gphptpd; ,f;fk; 104 ,y; trpf;Fk; 

ckWnyg;ig mg;Jy; w#y; Mfpa vdJ 

gpwg;G gjpT gj;jpuj;jpy; 'mgJw;j#y" vd 

ngah; gjpag;gl;Ls;sJ. vdJ Vida rfy 

Mtzq;fspYk; mg;Jy; w#y; vd 

gjpag;gl;Ls;sJ vdNt gpwg;G gjpT 

gj;jpuj;jpy; gjpag;gl;Ls;s mgJw;j#y 

vd;gij mg;Jy; w#y; vd khw;wpf; 

nfhz;Nld; vd;gij ,yq;if rdehaf 

Nrh\yprf; FbauRf;Fk; nghJ 

kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwpaj;jUfpNwd;.

ckWnyg;ig mg;Jy; w#y;

ngah; khw;wk;

,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; 

NfhUfpwhh;.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah;

Nfs;tpg; 

gpizj; 

njhif 

(&gh)

Mtzf; 

fl;lzk; 

(VAT 
cs;slf; 

fg;gl;L;s;sJ)

KbTWj;jy; 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CMS/LP/22/PT/04/003 20 pair, 0.5MM, Non Armored, Jelly Filled, 
Under Ground Telephone Cable – 2000 Meters   

30,000.00 1,000.00 12-05-2022

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/22/PT/01/001 PVC Double Insulated Wires 20,000.00 1,000.00 12-05-2022

gp.g. 1.30 kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy 

jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij 

fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> 

xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth 

my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL 

Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 

Ie;J (5) tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 

KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tp;iykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; 

mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; 

gpd; 2022 Vg;uy; 22Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp 

tiuahd Neuj;jpy; KbTWj;jg;gLk;; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd 

njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; 

KbTWj;jg;gLk;; Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; 

jpwf;fg;gLk;. midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; 

Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKf mjpfhu rig>

,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.

njhiyNgrp vz;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638 

njhiyefy; ,y. 2381652> 2470443

fhy;eil tsq;fs;> gz;izfs; Nkk;ghL> ghy;> Kl;il rhh;e;j 

ifj;njhopy; ,uh[hq;f mikr;R

fhy;eil cw;gj;jp Rfhjhuj; jpizf;fsk;

fhy;eil cw;gj;jp Rfhjhu jpizf;fsj;jpdhy; jpizf;fsj;jpw;F Njitahd fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s nfhs;tdT kw;Wk;    eph;khzg; 

gzpapd; nghUl;L nghUj;jkhd kw;Wk; jifikfisg; g+h;j;jp nra;Js;s Nfs;tpjhuh;fsplk; ,Ue;J nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

1. nfhs;tdTfs;

tpla 

,y
tplak;

tpiykD 

ghJfhg;G 

njhif (&gh)

tpiykD 

kPsg;ngw Kbahj 

fl;lzk; (&gh)

tpiykD 

toq;Fk; 

fhyk;

tpiykD 

jpwf;Fk; 

jpfjp 

kw;Wk; 

Neuk; 

1.1

kpUf Muha;r;rp myfpd; nghUl;L ,urhadq;fs; 

Efh;Tfs;> fz;zhbg; nghUl;fs;> Ma;T$l 

cgfuzq;fs; kw;Wk; Ma;T$l cgfuzq;fs; 

mYtyf cgfuzq;fspd; nfhs;tdT

200>000.00 6000/-

2022.04.21 

Kjy; 

2022.05.11 

tiu

2022.05.12 

K.g.11.00

2. eph;khzg; gzpfs;

tpla 

,y
tplak;

Mff; 

Fiwe;jJ 

ICTAD gjpT

nghwpapa 

yhsuJ 

kjpg;gPL

tpiykD ghJfhg;G 

njhif (&) tpiykD 

kPsg; ngw 

Kbahj 

fl;lzk; 

(&gh)

tpiy 

kD 

toq;Fk; 

fhyk;

tpiy 

kD 

KbTj; 

jpfjpAk; 

NeuKk;

tq;fp 

cj;juthjk; 

Kd; 

itg;gjhapd; 

fhR 

nrYj;J 

tjhapd;;

2.1

njy;`u ML 

,dtpUj;jp 

epiyaj;jpy; 

gioa gzpkid 

fl;blj;ij 

gz;iz 

KfhikahsuJ 

cj;jpNahfg+h;t 

,y;ykhf jpUj;j 

Ntiyfs; 

Nkw;nfhs;sy;

C8 ,w;F 
Nky;

2>805>497.46 28>100.00 14>050.00
&gh 

2500.00

2022.04.21 

Kjy; 

2022.05.11 

tiu

2022.05.12 

K.g.11.00

01.  Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; fhy;eil cw;gj;jp Rfhjhuj; jpizf;fsj;jpd; epjpg; gzpg;ghsh; gzpkidapy; ,Ue;J mYtyf Neuj;jpy; 

(K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 kzp tiu) ngw;Wf;nfhs;syhk;. tpiykDf;fis cs;spl;L mDg;Gk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; 

%iyapy; tplaj;jpd; ngaiu njspthf Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

02.  nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fis KbTj;jpfjp kw;Wk; Neuj;jpw;F Kd;dh; fpilf;fj;jf;fjhf fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kfthpf;F 

gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ epjpg; gphptpy; ,e;Nehf;fj;jpw;fhf itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; ,lyhk;.

03.  Nkyjpf jftYf;fhf fhy;eil cw;gj;jp Rfhjhu jpizf;fsj;jpd; ,izajsj;ij ghh;itaplTk; (www.daph.gov.lk)

gzpg;ghsh; ehafk;/jiyth; (jp.ngh.nfh.F)

fhy;eil cw;gj;jp Rfhjhuj; jpizf;fsk;

,yf;fk; 1020> j.ng.,yf;fk; 13> 

nfl;lk;Ng> Nguhjid

njhiyNgrp ,y :  081-2388197/081-2385227/                   
081-2385701/081-2388120/081-2388189 
ePbg;G 290/291

Nfs;tpNfhuy; mwptpj;jy;
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மனித குலத்த அழித்தொழி-
ககும் வலல்ம ்கொண்ட நுண-
ணுயிரகள் பொகிஸதொனில உரு-
வொககபபடுவதொகவும் சீனொ இதன் 
பின்னணியில இருந்து ்ெயறப-
டுவதொகவும் உயிரியல நிபுணர 
ஒருவர ்தரிவிததுள்்ொர.   

வூஹொன் ்வரஸ ஆய்வு நி்ல-
யமும் பொகிஸதொன் இரொணுவத-
தின் ஒரு விரிவொன பொதுகொபபு 
விஞ்ொன நிபுணததுவ பிரிவும் 
இ்ணந்து பொகிஸதொனில ் வரஸ 
ஆய்வக்மொன்்றை ந்டததி வரு-
வதொகவும் இங்க ஆபததொன நுண-
ணுயிரக்் உருவொககும் வலல்ம 
கொணபபடுவதொகவும் பன்நொட்டு உ -்
வுதது்றைத தகவலக்் அடிபப்்ட-
யொகக ்கொணடு அந்தனி கொன் என்றை 
இந் நிபுணர ்தரிவிததுள்்ொர. 

்கொவிட்-19 ்வரஸ வூஹொன் 
ஆய்வு கூ்டததில இருந்்த பரவிய-
தொக பரவலொக நம்பபபடும் சூழலில 
அந்த ஆய்வகததினொல ந்டததபப-
டும் பொகிஸதொன் ஆய்வகததில ெக-
திவொய்ந்த ்பரழி்வ ஏறபடுததும் 
்வரசுகள் உருவொககபப்ட முடியும் 

என இவர அசெம் ்வளியிட்டுள்-
்ொர.   

ஆபததொன நுணணுயிர வ்ல-
ய்மபபு ்தொ்டரபொக கருதது 
்வளியிட்டுள்் ெரவ்தெ உயிரி-
யல பொதுகொபபுதது்றை நிபுணரொன 
்ரயொன் கி்ொரக, பொக. உயிரியல 
ஆய்வு கூ்டததில என்ன ந்டககி-
றைது என்ப்த கணகொணிககொமல 
விட்்டொல அதன் வி்்வொக 
உலகம் ்பரும்வு வி்ல 
்கொடுகக ்வணடியிருககும் என்று 
எசெரிக்க விடுததுள்்ொர. இது 

உயிரியல ஆயுத தயொரிபபுத திட்்ட-
மொக இருககுமொனொல, இதன் நகரவு-
கள் கவனிககொது வி்டபபடுமொனொல 
நி்னததும் பொரகக முடியொத வி் -்
வுக்் அது ஏறபடுததும் எனவும் 
கி்ொரக ்தரிவிததொர.   

சீன உதவியுடன் பாகிஸதானில்   
உயிரியல் ஆயுதங்கள் உறபத்தி

பாரிய விளைவுகளை ஏறபடுத்தும் என நிபுணரகள் எச்சரிகளக

         

           

,yq;;;;;;;if JiwKfq;fs; mjpfhurig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
1. fPNo toq;fg;gl;Ls;s  nghUl;fSf;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis 

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhu rigapd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOj;jiyth; NfhUfpd;whh;.

 Nfs;tp 

,yf;fk;
Nfs;tpapd;; ngah;

tpiykDg;gpizj; 

njhif (&ghtpy;)

ngNrt         

mlq;fyhf 

Mtzf; fl;lzk;

%Lk; jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CMSLP/21/
PT/02/52

Caltex Delo 1000 Marine 
SAE 40- 16,380 Liters 85>000 1>000.00

2022.05.11 Mk; 

jpfjpad;W 

K.g. 13.30 kzpf;F

 

2. 5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkyjpfkhd nkhj;j MFnrytpYs;s Nfs;tpfSf;F 1987 Mk; Mz;bd;  3 Mk; ,yf;f 

nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; Vw;ghLfs; gpuNahfg;gLj;jg;gLk;. ,jw;fikthf  NkNy Fwpg;gpl;Ls;s xt;nthU 

Nfs;tpapYk; <Lgl;Ls;s midj;J rhuhh;fSk; xg;ge;jf; fhyk; KOtJk; Nkw;$wg;gl;Ls;s rl;lj;jpw;F  jPtpukhf 

mike;njhOfy; Ntz;Lnkd Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. NkYk;> ve;jnthU tpiykDjhuUk; KftnuhUtuhf> 

cgKftuhf> gpujpepjpnahUtuhf my;yJ ve;jnthU ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; my;yJ xU toq;Feuhf 

ngah; Fwpg;gplg;gLgtuhf nraw;gl tpUk;gpd;> nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthsUld; jk;ik gjpT nra;J chpa 

Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio  tpiykD Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

3. tpiykDjhuh;fs;  epfuhd gz;lq;fis toq;Ftjpy; Mff; Fiwe;jJ fle;j Ie;J (5) tUlq;fSf;F 

<Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

4. Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs;  Nkyjpf jftiy toq;fy; kw;Wk; gz;lq;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 

KfhikahshplkpUe;J ngw;W mYtyf Neuq;fspy; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

5. 2022 Vg;uy; 22 Mk; jpfjpapypUe;J 4 Mk; epuypy; Rl;bf;fhl;bAs;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij Ntiy ehl;fspy; 

K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk;> %Lk; jpfjpf;F Kd;duhd jpfjp tiuAk; nrYj;jpa gpd;dh;> Mq;fpy 

nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; 

nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;.    

6. tpiykDf;fs; mitfis %Lk; Neuj;jp;w;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fPNoAs;s Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ. tpiykDf;fs; fPNoAs;s Kfthpapy; %Lk; 

Neuj;jpy; NeubahNt rKfkspj;jpUf;Fk;  tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. midj;J 

tpiykDf;fSk; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s tpiykDg;gpizj; njhifAld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; gz;lq;fs; Kfhikj;Jtk;)>

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig>

,y. 45> nya;ld; g];jpad; tPjp> 

nfhOk;G-01.

njhiyNgrp ,yf;fq;fs;:  2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638

njhiyefy; ,yf;fq;fs;: 2381652> 2470443

,yq;if jphpNgh\ ypkpl;ll; 

cs;@H Nrhsk;/ Nrhah toq;Ftjw;fhf jw;NghJ 
nkhj;jkhf cs;s toq;FeHfs; kw;Wk; fkj;njhopyhsHfis 

gjpT nra;J nfhs;sy;
jphpNgh\ cw;gj;jpf;Fj; Njitahd juj;Jldhd cs;@H Nrhsk;/ Nrhahit toq;Ftjw;fhf jw;NghJ 

nkhj;jkhf cs;s toq;FeHfs; kw;Wk; fkj;njhopyhsHfisg; gjpT nra;J nfhs;tjw;F ,yq;if jphpNgh\ 

ypkpl;ll; eltbf;if vLj;Js;sJ. 

cs;@hpy; gaphplg;gl;l ed;whf caHj;jg;gl;l fopTfs; mw;w gOjilahj kw;Wk; g+Q;rdk; mw;w> g+r;rpfsw;w 

kpfTk; Rj;jkhd Nrhsk;/ Nrhahthf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

Nkw;gb juj;jpw;F Nrhsk;/ Nrhah toq;Ftjw;F nkhj;jkhf NrHj;J itj;Js;stHfshy; fPo;f;fhZkhW 

tpz;zg;gnkhd;iw epug;gp> 2022.05.06 gp.g. 2.30 ,w;F Kd; jiytH> ,yq;if jphpNgh\ ypkpl;ll;> j.ng. 17. 

fg;Gtj;j> [hvy vd;w Kfthpf;F nfhz;L te;J xg;gilj;jy; my;yJ gjpTj; jghypy; mDg;g KbAk; 

cq;fshy; tpz;zg;gj;ij cs;spl;L mDg;gg;gLk; fbj ciwapd; ,lJ gf;fk; ',yq;if jphpNgh\ ypkpl;ll; 

,w;F Nrhsk;/ Nrhah toq;Ftjw;fhf gjpT nra;jy;" vd;W Fwpg;gpl;L mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

khjphp tpz;zg;gg; gbtk; 

epWtdk;/ fkj;njhopy; mikg;G/ chpikahshpd; ngaH: ..........................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Kfthp : ...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

gjpT ,y my;yJ Njrpa milahs ml;il ,y.:....................................................................................................

njhiyNgrp ,y.: ..............................................................................................................................................................

kpd;dQ;ry; (Email): ...........................................................................................................................................................

jw;NghJs;s Nrhsk; njhif (Neub njhif) msT - (Fiwe;jJ 20 nk.njh. mjhtJ 20>000 fp.fp. Mf 

,Uj;jy;): .............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

jw;NghJ cs;s Nrhah njhif (Neub njhif) msT (Fiwe;jJ 20 nk.njh. mjhtJ 20>000 fp.fp. Mf 

,Uj;jy; Ntz;Lk;)

..............................................................................................................................................................................................

toq;fy;fis Muk;gpf;ff;$ba jpfjp : .........................................................................................................................

Fwpj;j njhifia ghPl;rpf;ff;$ba ,lk; : ..................................................................................................................

,J gw;wpa Nkyjpf tpguq;fs; Njitg;gbd; - 011-2236588/ 0112237418/ 0112228533 I mioj;J 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

jiytH> 

,yq;if jphpNgh\ ypkpl;ll; 

j.ng. 17> fg;Gtj;j> 

[h-vy. 

,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; 

NfhUfpwhh;.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah;

Nfs;tpg; 

gpizj; njhif 

(&gh)

Mtzf; fl;lzk; 

(VAT cs;slf; 

fg;gl;L;s;sJ)

KbTWj;jy; jpfjp 

kw;Wk; Neuk;

CMS/LP/22/PT/13/053 Motor Tyr es 1000 X 20 16 Ply 
(Cross Ply) – 100 Nos. 

44,000.00 1,000.00 12-05-2022

gp.g. 1.30 kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy 

jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij 

fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> 

xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth 

my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL 

Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 

Ie;J (5) tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 

KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tp;iykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; 

mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; 

gpd; 2022 Vg;uy; 22Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp 

tiuahd Neuj;jpy; KbTWj;jg;gLk;; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd 

njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; 

KbTWj;jg;gLk;; Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; 

jpwf;fg;gLk;. midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; 

Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKf mjpfhu rig>

,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.

njhiyNgrp vz;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638 

njhiyefy; ,y. 2381652> 2470443

Cth khfhz fy;tpaikr;R

Cth khfhz rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
jpl;lj;jpd; ngaH - nghJ fy;tp etPdkag;gLj;jy; jpl;lk; (GEM)

nghjp ,y:- GEM/UP/G/2022
1.  fPNo tpghpf;fg;gl;lthW fy;tp mikr;rpw;F jfty; njhopy;El;gk; rhHe;j cgfuzq;fs; kw;Wk; Mathema  cs 

Ac  vity Pack (Muk;g kw;wk; ,uz;lhy; epiy fy;tp) fis toq;fp tpepNahfpg;gjw;fhd nghwpaplg;gl;l 

tpiykDf;fis Cth khfhz fy;tp mikr;rpd; nrayhsH rhHghf> gJis Cth khfhz rig> Cth 

khfhz fy;tpaikr;R> mikr;R ngWiff; FOj;jiytH  ,g;NghJ miof;fpd;whH.

 (1) jfty; njhopy;El;gk; (IT) rhHe;j cgfuzq;fis toq;fp tpepNahfpj;jy;

Item 
No.

Description
No.

Quantity
(Units)

Amount of Bid Security
(LKR)

1 Desktop Computers (i5) 123 240,000.00

2 UPS
123 10,000.00

3 Laptop Computers (i5) 49 125,000.00

4 Monochrome Laser Printers 79 35,000.00

5 Digital Photocopy Machine 59 240,000.00

6 Multimedia Projectors 74 115,000.00

7 Multimedia Projector Screen 73 25,000.00

8
Smart Interactive Panel(including all
accessories)with Online UPS

44 220,000.00

 (2) Mathema  cs Ac  vity pack toq;fp tpepNahfpj;jy; (Muk;g> ,uz;lhk; epiy fy;tp)

Item
No. Description Quantity

(Packs)
Amount of Bid Security

(LKR)

1 Mathematics Activity Pack (24 items)
(Primary Education)

60 55,000.00

2 Mathematics Activity Pack (12 items)
(Secondary Education)

60 65,000.00

2.  tpiykDf;fs; Njrpa Nghl;b Nfs;tpNfhuy; (NCB) ,d; Clhf elj;jg;gLk;.

3.  MHtKs;s jifikahd tpiykDjhuHfs;> gJis> Cth khfhz rig> Cth khfhz fy;tp mikr;R> 

gpujk fzf;fhshplkpUe;J Nkyjpf jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njh.Ng. 055-2222814> ngf;]; 

0552230962) kw;Wk; 2022 Vg;uy; 21 Kjy; 2022 Nk 12 tiu (09.00 kzp Kjy; 15.00 kzp tiu) mYtyf 

Neuq;fspy; nrhy;yg;gl;l mNj Kfthpapy; tpiykD Mtzq;fisg; ghprPypf;fyhk;.

4.  Cth khfhz fy;tpaikr;rpd; gpujk fzf;fhsUf;F fPo;f;fhZkhW XH kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij 

nrYj;Jtjd; Nghpy; Ntiy ehl;fspy; 2022 Vg;uy; 21 Kjy; 2022 Nk 12k; jpfjp 09.00 kzp Kjy; 15.00 kzp 

tiu NkNy (ge;jp 3) ,y; cs;s Kfthpf;F XH vOj;J%y tpz;zg;gj;ij rkHg;gpg;gjd; Nghpy; MHtKs;s 

tpiykDjhuHfshy; Mq;fpy nkhopapyhd XH KOikahd njhFjp tpiykD Mtzq;fis nfhs;tdT 

nra;ayhk;. nfhLg;gdT nrYj;Jk; Kiw fhrhf ,Uf;Fk;.

No Description Non-refundable 
fee (Rs.)

1 Supply & Delivery of Information Technology (IT) Related Equipment 5,000.00

2 Supply & Delivery of Mathematics Activity Pack (Primary & Secondary Education) 3,500.00

  (ge;jp 03) ,y; jug;gl;Ls;s KfthpapYs;s Cth khfhz fy;tp mikr;rpd; khehl;L miwapy; 2022 Nk 

04k; jpfjp 10.00 kzpf;F (K.g. 10.00) tpiykDTf;F Kd;duhd XH $l;lk; eilngWk;.

5.  efy;fSldhd tpiykDf;fs; Nkw;gb (ge;jp 1) ,y; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; tpepNahfpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

my;yJ 2022.05.13k; jpfjp 14.00 kzp (gp.g. 2.00) ,w;F my;yJ mjw;F Kd; fPo;f;fhZk; Kfthpapy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; itg;gpyplyhk;. %yg; gpujpapd; vy;yhg; gf;fq;fspdJk; XH cWjp 

nra;ag;gl;l Gifg;glg; gpujpahf efy;fs; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

2022 Nk 13k; jpfjp 14.00 kzpf;F (gp.g. 2.00) fPo;f;fhZk; Kfthpapy; rKfkspf;Fk; tpiykDjhuHfspd; 

gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; %lg;gl;lTld; cldbahfj; jpwf;fg;gLk;.

6.  tpiykDf;fs; 2022 [{iy 29 tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

7.  fpilf;fg; ngw;Ws;s tpiykDf;fspy; nghUj;jkhd tpiykDit Vw;Wf;nfhs;Sk; kw;Wk; g+Hj;jpaw;w 

rkHg;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fis epuhfhpf;Fk; chpikia ngWiff; FO nfhz;bUf;Fk;. mj;Jld; ngWiff; 

FOtpd; jPHkhdk; ,Wjpj; jPHkhdkhf ,Uf;Fk;.

jiytH>

mikr;R ngWiff; FO>

Cth khfhz fy;tp mikr;R

Cth khfhz rig

gJis.

jpfjp: 21.04.2022
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,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; 

NfhUfpwhh;.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah;

Nfs;tpg; 

gpizj; 

njhif (&gh)

Mtzf; fl;lzk; 

(VAT cs;slf; 

fg;gl;L;s;sJ)

KbTWj;jy; jpfjp 

kw;Wk; Neuk;

CMS/LP/22/PT/20/001 01 No. Fork Li   Truck    100,000.00 3,500.00 13-05-2022

gp.g. 1.30 kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy 

jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij 

fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> 

xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth 

my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL 

Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 

Ie;J (5) tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 

KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tp;iykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; 

mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; 

gpd; 2022 Vg;uy; 22Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp 

tiuahd Neuj;jpy; KbTWj;jg;gLk;; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd 

njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; 

KbTWj;jg;gLk;; Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; 

jpwf;fg;gLk;. midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; 

Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKf mjpfhu rig>

,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.

njhiyNgrp vz;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638 

njhiyefy; ,y. 2381652> 2470443

Nfs;tp mwptpj;jy; ,uj;Jr; nra;jy; 
rd;Nl xg;rh;th; (gf;fk; 28)> jpdfud; (gf;fk; 15)> rpYkpd (gf;f 30) gj;jphpiffspy; 2022 

Vg;uy; 17Mk; jpfjp gpuRukhd tpiykD mwptpj;jypy; fPo;f;fhZk; cUg;gbf;fhd ngWif 

,uj;Jr; nra;ag;gLtjhf ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpwJ. ,uj;J nra;jy; fhuzkhf Vw;gLk; 

mnrsfhpaq;fSf;fhf vkJ Mo;e;j ftiyiaj; njhptpf;fpNwhk;.

khfhz fy;tpj; jpizf;fsk; - fpof;F khfhzk;

ngf;Nf[; ,y.  Gem/EP/G/2022/ELLE/01, Gem/EP/G/2022/EPSI/12, 
Gem/EP/G/2022/DLM/05

fpof;F khfhz> khfhzf; fy;tpj; jpizf;fsj;jpw;F IT rhh;;e;j cgfuzq;fs; 

kw;Wk; jsghlq;fSf;fhd ngWif

cUg;gb 

,y.
tpguk;

vz;zpf;if 

(nkhj;j njifapd; 

mbg;gilapy; 

khw;wkilaf;$baJ)

tpiykDg; 

gpizapd; 

(LKR) ngWkjp  
nry;Ygbahjy;

01 Smart Board 118 Nos. 511,250.00

N. Gs;Nsehafk;
jiyth;/ khfhz fy;tpg; gzpg;ghsh;>

jpizf;fs ngWiff;FO>

khfhz fy;tpj; jpizf;fsk;>

fpof;F khfhzk;.

jpfjp: 19.04.2022

,yq;if fl;lisfs; epWtdk;

b[pl;ly; njhopEl;gk; kw;Wk; njhopy;Kaw;rp 

mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;rpd; fPo;g;gl;lJ

Copau; Nghf;Ftuj;J Nritfs; toq;FeUf;fhd 
tpiykDf;Nfhuy; 2022/23

gpd;tUk; ghijfspy; SLSI Copau;fSf;fhf> Ntd;fs; %yk; Copau; 

Nghf;Ftuj;J Nritfis toq;Ftjw;F xg;ge;jk; xd;iw Nju;T 

nra;tjw;fhf ,yq;if fl;lisfs; epWtdj;jpdhy; (SLSI) $Wtpiyfs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

(Fiwe;jgl;rk;) 09 gazpfSf;fhd ,Uf;iffisf; nfhz;l 06 Ntd;fs; 

 1  ghij 1 – ghze;Jiw njhlf;fk; SLSI mYtyfk;

 2 ghij 2 – kj;Njnfhl njhlf;fk; SLSI mYtyfk;

 3 ghij 3 – `q;nty;y njhlf;fk; SLSI mYtyfk;

 4 ghij 4 – gahfy njhlf;fk; SLSI mYtyfk;

 5 ghij 5 – N`hkhfk njhlf;fk; SLSI mYtyfk;

 6 ghij 6 – ky;tj;J - `pupgpl;ba njhlf;fk; SLSI mYtyfk;

(Fiwe;jgl;rk;) 13 gazpfSf;fhd ,Uf;iffisf; nfhz;l 03 Ntd;fs; 

 7 ghij 7 – Njtynghy njhlf;fk; SLSI mYtyfk;

 8 ghij 8 – Md;bak;gyk njhlf;fk; SLSI mYtyfk;

 9 ghij 9 – n`huz njhlf;fk; SLSI mYtyfk;

xt;nthU ehSk; xt;nthU ghijapYk; ,U gazq;fs; ,af;fg;gLk; 

(fhiy kw;Wk; khiy)

2022.05.09 Mk; jpfjp tiu Ntiy ehl;fspy; 0900 kzp njhlf;fk; 1500 

kzpf;F ,ilNa ,yq;if &gh 4>000.00 + VAT 8% kPsspf;fg;glhj 

fl;lzj;ij (nuhf;fg;gzkhf khj;jpuk;) nrYj;jp ,yq;if fl;lisfs; 

epWtdj;jpd; gzpg;ghsu; (epu;thfk;) ,lkpUe;J tpiykD Mtzq;fs; 

kw;Wk; Vida tpguq;fis ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

nfhOk;G Gwefu; gFjpapy; mike;jpUf;Fk;> 2008.01.01 f;F gpd;du; 

jahupf;fg;gl;l Dual A/C Ntd;fs; fUj;jpy; nfhs;sg;gLk;. Nky; Fwpg;gplg;gl;l 
midj;J 09 ghijfSf;fhfTk; tpiykDjhuu; $Wtpiy ,lyhk;. 

2022.05.10 md;W 1400 kzp tiu $Wtpiyfs; Vw;fg;gLk;.

gzpg;ghsu; ehafk;

,yq;if fl;lisfs; epWtdk;

,y. 17> tpf;Nlhupah gpNs];>

vy;tpl;bfy khtj;ij>

nfhOk;G 08.

njh.: 011 2671567 – 72 

Nghf;Ftuj;J mikr;R

Nkhl;lhH thfd Nghf;Ftuj;J 

jpizf;fsk; 

jiyikafj;jpd; 
cztfj;jpw;F  cs;@H Nghl;b 

tpiykDf;Nfhuy; 
Nkhl;lhH thfd Nghf;Ftuj;J jpizf;fsk;> jiyikafj;jpd; 

cztfj;jpw;fhf cztfj;ij elj;jpr; nry;yy; gw;wpa 03 

tUl mDgtKs;s epWtdq;fspy; ,Ue;J tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd. 

Nfs;tpAld; rk;ge;jg;gl;l rfy tpguq;fs; kw;Wk; epge;jidfs; 

mlq;fpa tpz;zg;gq;fs; 2022.04.21 Kjy; 2022.05.06 tiu 

thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; (K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.00 tiu) 

kPsspf;fg;glhj &. 2>000/- Nfs;tp Mtzf; fl;lzj;ij 

Nkhl;lhH thfd Nghf;Ftuj;J MizahsH ehafk; ngahpy; 

jiyikafj;jpd; (ehuhN`d;gpl;l) fhrhshplk; fhrhf 

nrYj;jp> ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;L kw;Wk; Ntz;Ljy; 

fbjj;ij fzf;fhsH (ngWif) ,lk; rkHg;gpj;J Nfs;tp 

tpz;zg;gj;ij ngw;Wf;nfhs;syhk;. rfy Nfs;tp 

tpz;zg;gj;JlDk; kj;jpa tq;fpapd; mDkjpj;j tHj;jf 

tq;fpapypUe;J ngw;Wf;nfhz;l &. 18>000 ngWkjpahd 

2022.08.22 tiu nry;YgbahFk; Nfs;tpg; gpiznahd;iw 

my;yJ mjw;Fr; rkkhd njhifia fhrhshplk; nrYj;jp 

ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;bd; gpujpnahd;iw tpiykDf;fSld; 

rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fs; 2022.05.10 gp.g. 2.00 

,w;F my;yJ mjw;F Kd; fpilf;FkhW gjpTj; jghypy; 

jiytH> ngWiff;FO> Nkhl;lhH thfd Nghf;Ftuj;J 

jpizf;fsk;> ehuhN`d;gpl;l vd;w Kfthpf;F mDg;Gtjd; 

%yk; my;yJ gpujk fzf;fhsH gzpkidapy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sPl;L rkHg;gpf;fyhk;. 2022.05.11 gp.g. 

2.00 ,w;F tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;gLtJld;> mjd; gpd;dH 

fpilf;Fk; tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpz;zg;gq;fs; 

cs;spl;L mDg;gg;gLk; ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

'cztfj;jpw;fhd tpiykDf;fis rkHg;gpj;jy;" vd;W 

Fwpg;gplg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. Nkyjpf tpguq;fSf;F 

011-2674846I mioAq;fs;.

jiytH> 

ngWiff; FO> 

Nkhl;lhH thfd Nghf;Ftuj;Jj; jpizf;fsk;> 

,y. 341> vy;tpl;bfy khtj;ij> 

nfhOk;G-05. 

ePh; toq;fy; mikr;R

ePh; tsq;fs; rig
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

thlif / Fj;jiff;F 10>000 - 12>000 rJu mbfs; 

(Vwf;Fiwa) nfhz;l th;j;jff; fl;blk;

1)  ePh; tsr; rigapd; jiyik mYtyff; fl;blj;jpw;fhf thliff;F th;j;jff; 

fl;blk;

 tpiyf;Nfhuy; ,y. WRB/SDQ/2022/59
  tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; jpfjp kw;Wk; Neuk;: 2022-05-06Mk; jpfjp gp.g. 3.00 

kzpf;F

1.  Nkw;gb Nritf;fhf jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis ePh; tsq;fs; rigapd; ngWiff; 

FOj; jiyth; miof;fpd;whh;.

2.  tpiykD Mtzq;fis gpd;tUk; ,izajs KfthpapypUe;J jutpwf;fk; nra;J 

nfhs;syhk;. (http://www.wrb.gov.lk)
3.  gpd;tUk; Kfthpapy; jpl;lkplg;gl;Ls;s Neuj;jpy; Neubahf rKfk; je;Js;s 

tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;gLk;.

jiyth;>

ngWiff; FO>

ePh; tsr; rig>

,y. 288/12-L, Nuhay; fhh;ld;];>

uh[fphpa.

njhiyNgrp: 011-3054178

,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; 

NfhUfpwhh;.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah;
Nfs;tpg; gpizj; 

njhif (&gh)

Mtzf; fl;lzk; 

(VAT cs;slf; 

fg;gl;L;s;sJ)

KbTWj;jy; 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CES/FP/03/PT/6300(EL) Base Boards for the 120 
Series Plc of JCT Cranes 

20,000.00 1,000.00 19-05-2022

K.g. 10.00 kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy 

jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij 

fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> 

xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth 

my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL 

Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 

Ie;J (5) tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 

KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tp;iykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; 

mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; 

gpd; 2022 Vg;uy; 22Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp 

tiuahd Neuj;jpy; KbTWj;jg;gLk;; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd 

njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; 

KbTWj;jg;gLk;; Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; 

jpwf;fg;gLk;. midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; 

Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKf mjpfhu rig>

,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp> 

nfhOk;G-01.

njhiyNgrp vz;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638 

njhiyefy; ,y. 2381652> 2470443

Nghf;Ftuj;J kw;Wk; tpkhd Nritfs; mikr;R

Nkhl;lhh; thfd Nghf;Ftuj;Jj; jpizf;fsk;
xU ,yl;rk; (1>000>000) thfdg; gjpT khjphpr; 

rhd;wpjo;fis mr;rpLtjw;fhf Njrpa Nghl;b 

hPjpapy; tpiykDf;fs; NfhUjy; 

Nkhl;lhh; thfd Nghf;Ftuj;Jj; jpizf;fsj;jpdhy; toq;fg;gLk; 

thfdg; gjpTr; rhd;wpjo;fis mr;rpLtjw;fhf jFjp tha;e;j 

epWtdq;fsplkpUe;J tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

Nfs;tpf;F ,iaghd rfy tpguq;fs; kw;Wk; epge;jidfis 

cs;slf;fpa tpz;zg;gg; gbtq;fis 2022-04-22Mk; jpfjp Kjy; 

2022-05-06Mk; jpfjp tiuahd thu ehl;fspy; (K.g. 9.00 kzp 

Kjy; gp.g. 2.00 kzp tiu)  kPsspf;fg;glhj 10>000.00 &ghit 

(khjphp ghPl;rpj;jy; fl;lzk; cl;gl) Nfs;tpg; gbtf; fl;lzkhf 

Nkhl;lhh; thfd Nghf;Ftuj;Jj; jpizf;fsj;jpd; Mizahsh; 

ehafj;jpd; ngahpy; jiyik mYtyfj;jpd; rpwhg;gUf;F 

nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;ilAk; 

Nfs;tp tpz;zg;gg; gbtj;ij toq;FkhW epWtdj;jpd; fbjj;; 

jiyg;gpy; vOj;J%y Ntz;LNfhs; xd;Wld; fzf;fhsh; 

(ngWiffs;) mth;fSf;Fr; rkh;g;gpj;Jg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

mNjNghy; kPsspf;fg;gLk; 200>000.00 &gh ngWkjpahd Nfs;tpg; 

gpiz Kwpia nuhf;fg; gzkhf my;yJ tq;fpg; gpizahf 

rkh;g;gpf;fyhk;. nuhf;fg; gzkhf itg;Gr; nra;tjhdhy; 

Nkhl;lhh; thfd Nghf;Ftuj;Jj; jpizf;fsj;jpd; rpwhg;gUf;Fr; 

nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;bd; gpujpnahd;iw Nfs;tp 

Mtzq;fspy; cs;slf;Fjy; Ntz;Lk;. tq;fpg; gpiz Kwpahf 

rkh;g;gpg;gjhdhy;  ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; gjpT nra;ag;gl;l 

th;j;jf tq;fpnahd;wpy; ~~Mizahsh; ehafk;> Nkhl;lhh; thfd 

Nghf;Ftuj;Jj; jpizf;fsk;|| vDk; ngahpy; ngw;Wf;nfhs;s 

Ntz;Lk; vd;gJld; mjd; %yg; gpujpia Nfs;tp Mtzq;fSld; 

rkHg;;gpj;jy; Ntz;Lk;. tq;fpg; gpiz Kwp 2022-08-22Mk; jpfjp 

tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gg; gbtq;fis 2022-

05-10Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; 

tifapy; gjpTj; jghypy; jiyth;;> ngWiff; FO> Nkhl;lhh; 

thfdg; Nghf;Ftuj;Jj; jpizf;fsk;> ehuhn`d;gpl;b vDk; 

Kfthpf;F mDg;gp my;yJ gpujhd fzf;fhshpd; miwapy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bap;y; cs;spl;Lr; rkh;g;gpf;fyhk;. 

2022-05-11Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; 

vd;gJld; mjd; gpd;dh; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; 

,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~thfdg; gjpTr; rhd;wpjo; khjphpg; 

gbtq;fis mr;rpLtjw;fhf tpiy Nfhuy;|| vdf; Fwpg;gpLjy; 

Ntz;Lk;.  Nkyjpf tpguq;fSf;F 011-2674846 vd;w njhiyNgrp 

,yf;fj;Jld; njhlh;G nfhs;sTk;.

jiyth;>

ngWiff; FO>

Nkhl;lhh; thfd Nghf;Ftuj;Jj; jpizf;fsk;>

ehuhn`d;gpl;b>

nfhOk;G-05.
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tpNrl mw;Nwhzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
nj`ptis> mj;jpba gpujhd tPjp> 4Mk; xOq;if> ,y.288/7B 
vDk; ,lj;jpy; trpj;j jw;NghJ mnkhpf;f If;fpa FbauR> 

ept;Nahh;f;> ];Nlh;ld; Iyz;l;> 10301> vNthd; gpNs];> ,y 60,y; 

trpf;Fk; m[pj; gphpaq;fu N`ndhnfhl tpjhdr;rp 

Nj.m.m.,y-671770480V kw;Wk; flTr;rPl;L ,y N5428404 Mfpa 

ehd; nfhOk;G gfpuq;f nehj;jhhpR jpUkjp. R.A.D uzfytpdhy; 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l mnkhpf;f If;fpa Fbaurpd; ept;Nahh;f; 

hpr;kz;l; ,y; vOjp cWjpg;gLj;jg;gl;l gjpthsh; ehafk; 

mYtyfj;jpy; Nky; khfhz tyak; gzpkidapy; 2018.05.14 jpfjp 

jpdg;Gj;jf ,y.2462 ge;jp ,y 74 kw;Wk; thp ,y 220 vDk; 

ntspehl;L tpNrl  mw;Nwhzp jj;Jtj;jpd; %yk; nj`ptis> 

mj;jpba> gpujhd tPjp> 4Mk; xOq;if> ,y.268/7B vDkplj;jpy; 

trpf;Fk; vdJ khkpahuhd jpUkjp.n[dpgh; nkhhpd; Nrd; hpr;rh;l; 

(Nj.m.m.,y516242078V) vd;gtiu epakpj;jJld; 2022.04.19Mk; 

jpfjp mKYf;F tUkhW Nkw;gb ntspehl;L tpNrl mw;Nwhzp 

jj;Jtj;jpd; %yk; xg;gilf;fg;gl;l mjpfhuk; ,uj;Jr; 

nra;ag;gl;Ls;sjhf nghJkf;fSf;F ,j;jhy; mwptpj;Jf; 

nfhs;tJld; vdJ mw;Nwhzp jj;Jtf;fhuuhf mtuhy; ,d;W 

Kjy; Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;j nraw;ghl;bw;Fk; ehd; nghWg;Gf;$w 

khl;Nld; vd;gijAk; ,j;jhy; mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.

m[pj; gphpaq;fu N`ndhnfhl tpjhdr;rp

jpfjp : 2022.04.19

mwptpj;jy; 

g`;iud; ,uhr;rpak;> rpl;uh. KUNfhgd;> 

njhFjp ,yf;fk; 605> tPjp ,yf;fk; : 579> 

fl;bl ,yf;fk; : 1723> mYtyf ,yf;fk; 

4> Ir; Nru;e;j nry;yf;fz;L Fkhurhkp 

(flTr; rPl;L ,yf;fk; N8332932) Mfpa 

ehd; gpurpj;j nehj;jhupR N[.vk;.v];.vy;. 

gz;lhu vd;gtuhy; 2011.12.09 k; 

jpfjpaplg;gl;L rhd;WgLj;jg;gl;L 

aho;g;ghzk; Nkyjpf gjpthsu; ehafj;jpd; 

mYtyfj;jpy; njhFjp ,yf;fk; 52 

,Ukbj;jhs; 54 y; 2011.12.26k; jpfjp gjpT 

nra;ag;gl;Ls;s mw;Nwhzpj; jj;Jtj;ij 

,uj;Jr; nra;fpd;Nwd; vd;gij ,jDld; 

rk;ge;jg;gl;lth;fs; kw;Wk; rk;ge;jg; 

glhjtu;fs; rfyUf;Fk; ,j;jhy; 

mwpaj;jUfpd;Nwd;.

jpfjp : 2021.03.23     xg;./v];.Fkhu;

fpuhkpa tPlikg;G kw;Wk; eph;khzk; kw;;Wk; fl;blg; nghUl;fs; ifj;njhopy; Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R

fl;blq;fs;; jpizf;fsk;
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

murhq;f fl;blq;fspd; mtru tpNrl jpUj;jq;fs;> GJg;gpj;jy;> Nkk;gLj;jy;fs;> 

rpW Ntiyfs; kw;Wk; guhkhpg;G Ntiyfs; - 2022-2023Mk; tUlq;fs;

 1.1  gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;Ls;s xt;nthU gpujk nghwpapayhsh; mYtyfj;jpd; fPOk; 2022/2023Mk; tUlq;fSf;fhd murhq;ff; 

fl;blq;fSf;fhd mtru tpNrl jpUj;jq;fs;> GJg;gpj;jy;> Nkk;gLj;jy;fs;;> rpwpa jpUj;j Ntiyfs;> guhkhpg;G Ntiyfis 

Nkw;nfhs;tjw;fhd nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; jFjp tha;e;j jifikfis cila Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J fl;blj; 

jpizf;fsj;jpd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOj; jiytuhy; miof;fg;gLfpd;wd.

gpujk nghwpapayhsh; mYtyfk; (Nkw;F njw;F)

fl;blq;fs; jpizf;fsk;> ,y. 213> nlhhpq;ld; mtd;a+> nfhOk;G-07.

njhiyNgrp : 011 2554691,  njhiyefy;: 011 2554690,  ifg;Ngrp: (071 8060715 - nghwp. rN[hj)> (071 8001407 - nghwp. fk;yj;)
xg;ge;j 

,yf;fk;

xg;ge;jg; nghjpapd; ngah; kw;Wk; cs;slq;Fk; gpuNjrk; CIDA 
juk;

Nfs;tpg; gpiz 

Kwpj; njhif 

(&gh)

mjpfgl;r 

xg;ge;jg; 

ngWkjp (&gh)

04-03-10—
2022/CT04

nghjp WS/01-
nfhOk;G khtl;lj;jpYs;s jpk;gphpf];aha gpuNjr nrayfj;jpd; nfhOk;G 

03> 04> 05 vd;gtw;wpYs;s  murhq;ff; fl;blq;fs;

C5 
my;yJ 

C4
400,000/- 40 kpy;ypad;

04-03-10—
2022/CT05

nghjp WS/02-
nfhOk;G khtl;lj;jpYs;s  jpk;gphpf];aha gpuNjr nrayfj;jpd; nfhOk;G 

06, 07, 08,  09  vd;gtw;wpYs;s  murhq;ff; fl;blq;fs;

C5 
my;yJ 

C4
400,000/- 40 kpy;ypad;

04-03-10—
2022/CT06

nghjp WS/03-
nfhOk;G khtl;lj;jpYs;s = [ath;jdGu Nfhl;Nl> nj`ptis> 

,uj;kyhid> nkhul;Lt gpuNjr nrayfq;fspYs;s  murhq;ff; fl;blq;fs;

C5 
my;yJ 

C4
400,000/- 40 kpy;ypad;

04-03-10—
2022/CT07

nghjp WS/04-
nfhOk;G kw;Wk; fSj;Jiw khtl;lq;fspYs;s N`hkhfk> nf];Ngt> 

ghJf;f kw;Wk; rPj;jhtf;f gpuNjr nrayfq;fspYs;s  murhq;ff; fl;blq;fs;

C5 
my;yJ 

C4
400,000/- 40 kpy;ypad;

gpujk nghwpapayhsh; mYtyfk; (Nkw;F tlf;F)

fl;blq;fs; jpizf;fsk;> ,y. 213> nlhhpq;ld; mtd;a+> nfhOk;G-07.

njhiyNgrp : 0112582579,  njhiyefy;: 011 2588686,  ifg;Ngrp: (071 4346726 - nghwp. rj;jpaFkhh;)> (071 8001407 - nghwp. fk;yj;)
xg;ge;j 

,yf;fk;

xg;ge;jg; nghjpapd; ngah; kw;Wk; cs;slq;Fk; gpuNjrk; CIDA 
juk;

Nfs;tpg; 

gpiz Kwpj; 

njhif (&gh)

mjpfgl;r 

xg;ge;jg; 

ngWkjp (&gh)

04-03-11—
2022/CT08

nghjp WN/01-
nfhOk;G khtl;lj;jpYs;s nfhOk;G gpuNjr nrayfj;jpd; nfhOk;G  

01,02,10,11,12,13,14, 15 vd;gtw;wpYs;s murhq;ff; fl;blq;fs;

C5 
my;yJ 

C4
400,000/- 40 kpy;ypad;

04-03-11—
2022/CT09

nghjp WN /02-
nfhOk;G khtl;lj;jpYs;s k`ufk gpuNjr nrayfj;jpd; nfhyd;dhit> 

fLtisapYs;s murhq;ff; fl;blq;fs;

C5 
my;yJ 

C4
400,000/- 40 kpy;ypad;

04-03-11—
2022/CT10

nghjp WN /03-
fk;g`h khtl;lj;jpYs;s [h-vy> fl;lhd> kpDthq;nfhl> kPHpfk> 

ePh;nfhOk;G kw;Wk; tj;jis gpuNjr nrayfq;fspd; murhq;ff; fl;blq;fs;

C5 
my;yJ 

C4
400,000/- 40 kpy;ypad;

04-03-11—
2022/CT11

nghjp WN /04-
fk;g`h khtl;lj;jpYs;s mj;jdfy;y> gpafk> jpTyg;gpl;ba> njhk;Ng> 

fk;g`h> fsdp> k`u gpuNjr nrayfq;fspd; murhq;ff; fl;blq;fs;

C5 
my;yJ 

C4
400,000/- 40 kpy;ypad;

gpujk nghwpapayhsh; mYtyfk; (tyak; 2)

fl;blq;fs; jpizf;fsk;> flw;fiu tPjp> FUefh;> aho;g;ghzk;

njhiyNgrp : 021 2222781 ,  njhiyefy;: 021 2222781,  ifg;Ngrp: (071 8561585 - nghwp. jpUkjp tpNdhjpdp)> (071 8001407 - nghwp. fk;yj;)
xg;ge;j ,yf;fk; xg;ge;jg; nghjpapd; ngah; kw;Wk; cs;slq;Fk; 

gpuNjrk;

CIDA juk; Nfs;tpg; gpiz 

Kwpj; njhif (&gh)

mjpfgl;r xg;ge;jg; 

ngWkjp (&gh)

04-03-16—2022/CT28 nghjp  Z2/01-   aho;g;ghz khtl;lk; C6 my;yJ C5 250,000/- 25 kpy;ypad;
04-03-16—2022/CT29 nghjp  Z2/02-   fpspnehr;rp kw;Wk; Ky;iyj;jPT 

khtl;lq;fs;

C5,C6 my;yJ C7 150,000/- 15 kpy;ypad;

04-03-16—2022/CT30 nghjp  Z2/03-  tTdpah kw;Wk; kd;dhh; 
khtl;lq;fs;

C5,C6 my;yJ C7 150,000/- 15 kpy;ypad;

gpujk nghwpapayhsh; mYtyfk; (tyak; 3)

fl;blq;fs; jpizf;fsk;> tpy;nfhl tPjp> FUehfy;.

njhiyNgrp: 037 2222437,  njhiyefy;: 037 2222197,  ifg;Ngrp: (071 8679316 - nghwp. RNud;;)  (071 8505087 - nghwp. gz;lhu)

xg;ge;j ,yf;fk; xg;ge;jg; nghjpapd; ngah; kw;Wk; cs;slq;Fk; 

gpuNjrk;

CIDA juk; Nfs;tpg; gpiz 

Kwpj; njhif (&gh)

mjpfgl;r xg;ge;jg; 

ngWkjp (&gh)

04-03-15—2022/CT25 nghjp Z3/01- Gj;jsk; kw;Wk; FUehfy; khtl;lq;fs; C5 my;yJ C4 400,000/- 40 kpy;ypad;
04-03-15—2022/CT26 nghjp  Z3/02-  khj;jis khtl;lk; C6 my;yJ C5 250,000/- 25 kpy;ypad;
04-03-15—2022/CT27 nghjp  Z3/03-  mDuhjGuk; khtl;lk; C6 my;yJ C5 250,000/- 25 kpy;ypad;
gpujk nghwpapayhsh; mYtyfk; (tyak; 4)

fl;blq;fs; jpizf;fsk;> gpuNjr nrayfk;> kz;Kid tlf;F> kl;lf;fsg;G

njhiyNgrp: 065 2229801,  njhiyefy;: 065 2229807,  ifg;Ngrp: (077 7498698 - jpU. ,Ndhfh)  (071 4169064 - nghwp. kltyfk)
xg;ge;j ,yf;fk; xg;ge;jg; nghjpapd; ngah; kw;Wk; 

cs;slq;Fk; gpuNjrk;

CIDA juk; Nfs;tpg; gpiz Kwpj; 

njhif (&gh)

mjpfgl;r xg;ge;jg; 

ngWkjp (&gh)

04-03-13—2022/CT17 nghjp Z4/01- mk;ghiw khtl;lk; C5 my;yJ C4 400,000/- 40 kpy;ypad;
04-03-13—2022/CT18 nghjp Z4/ 02- kl;lf;fsg;G khtl;lk; C5 my;yJ C4 400,000/- 40 kpy;ypad;
04-03-13—2022/CT19 nghjp Z4/ 03- jpUNfhzkiy khtl;lk; C5 my;yJ C4 400,000/- 40 kpy;ypad;
04-03-13—2022/CT20 nghjp Z4/ 04- nghyd;dWit khtl;lk; C5 my;yJ C4 400,000/- 40 kpy;ypad;
gpujk nghwpapayhsh; mYtyfk; (tyak; 5)

fl;blq;fs; jpizf;fsk;> fz;b.

njhiyNgrp: 081 2236653,  njhiyefy;: 081 2234255,  ifg;Ngrp: (077 3359951 - nghwp. (jpUkjp) yf;rhe;jp)  (071 4169064 - nghwp. kltyfk)
xg;ge;j ,yf;fk; xg;ge;jg; nghjpapd; ngah; kw;Wk; 

cs;slq;Fk; gpuNjrk;

CIDA juk; Nfs;tpg; gpiz Kwpj; 

njhif (&gh)

mjpfgl;r xg;ge;jg; 

ngWkjp (&gh)

04-03-12—2022/CT12 nghjp  Z5/01- fz;b khtl;lk; C5 my;yJ C4 400,000/- 40 kpy;ypad;
04-03-12—2022/CT13 nghjp  Z5/02- Etnuypah khtl;lk; C5 my;yJ C4 400,000/- 40 kpy;ypad;
04-03-12—2022/CT14 nghjp  Z5/03- gJis khtl;lk; C5 my;yJ C4 400,000/- 40 kpy;ypad;
04-03-12—2022/CT15 nghjp  Z5/04- nkhduhfiy khtl;lk; C6 my;yJ C5 250,000/- 25 kpy;ypad;
04-03-12—2022/CT16 nghjp  Z5/05- Nffhiy khtl;lk; C6 my;yJ C5 250,000/- 25 kpy;ypad;
gpujk nghwpapayhsh; mYtyfk; (tyak; 6)

fl;blq;fs; jpizf;fsk;> ,y. 10> Nky; bf;rd; tPjp> fhyp.

njhiyNgrp: 091 2222583,  njhiyefy;: 091 2234838,  ifg;Ngrp: (077 9636946 - nghwp. Fzth;jd)  (071 8505087 - nghwp. gz;lhu)

xg;ge;j ,yf;fk; xg;ge;jg; nghjpapd; ngah; kw;Wk; 

cs;slq;Fk; gpuNjrk;

CIDA juk; Nfs;tpg; gpiz Kwpj; 

njhif (&gh)

mjpfgl;r xg;ge;jg; 

ngWkjp (&gh)

04-03-14—2022/CT21 nghjp  Z6/01- fhyp khtl;lk; C5 my;yJ C4 400,000/- 40 kpy;ypad;
04-03-14—2022/CT22 nghjp  Z6/02- khj;jiw khtl;lk; C5 my;yJ C4 400,000/- 40 kpy;ypad;
04-03-14—2022/CT23 nghjp  Z6/03- `k;ghe;Njhl;il khtl;lk; C5 my;yJ C4 400,000/- 40 kpy;ypad;
04-03-14—2022/CT24 nghjp  Z6/04- ,uj;jpdGhp khtl;lk; C5 my;yJ C4 400,000/- 40 kpy;ypad;

 1.2 xt;nthU nghjpf;Fkhd xg;ge;jf; fhykhdJ fbjk; Vw;Wf;nfhs;Sk; ehs; Kjy; 365 ehl;fshFk;. 

 1.3 xU gpujk nghwpapayhsh; mYtyfj;jpd; vj;jid nghjpfSf;Fk; Nfs;tpjhuh;fs; Nfs;tp Nfhuyhk;.

 1.4 xU gpujk nghwpapayhsh; mYtyfj;jpd; xU nghjp kl;LNk xU Nfs;tpjhuUf;F toq;fg;gLk;. 

 1.5  xU nghjpf;F xd;Wf;F Nkw;gl;l jifik tha;e;j Nfs;tpjhuh; ,Ug;gpd; njhpT nra;Ak; Kiwf;F VJthf mt;thwhd nghjp xd;Wf;F 

Nkw;gl;l Nfs;tpjhuh;fis njhpT nra;a jpizf;fs ngWiff; FOTf;F chpik cz;L.

2.  Njrpa Nghl;b Kiwapyhd Nfs;tp %ykhf Nfs;tpfs; elj;jg;gLk;. ,g;ngWifapd;   nkhj;j kjpg;gPl;Lf; fpuak; 50 kpy;ypad; &ghtpw;F 

Fiwthf ,Ug;gjdhy; 03/2020Mk; ,yf;f mur epjp Rw;wwpf;ifapy; jpl;ltl;lkhf Fwpg;gpl;Ls;sjw;fika gpuhe;jpa Kd;Dhpik kw;Wk; CIDA ju 
Kd;Dhpik vd;gd gpuNahfpf;fg;gLk;.

3.  Nfs;tpfis toq;f jifik ngWtjw;fhf rpj;jpfukhd Nfs;tpjhuh; mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; ,lk;ngwhjtuhf ,Uj;jYld; eph;khzf; 

ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; (CIDA) Nkw;fz;l ml;ltizapy; ge;jp 1.1,y; Fwpg;gplg;gl;l juq;fspy; fl;bl eph;khzj; Jiwapy; 

gjpT nra;J nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. Fwpj;j gjpthdJ xg;ge;jk; toq;Fk; jpfjp tiuapy; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

4.  MHtKs;s Nfs;tpjhuh;fs; Nkyjpf tpguq;fis Fwpj;j gpujk nghwpapayhshplkpUe;J ngwyhk;. mNj tpyhrj;jpy; ve;j Ntiy ehspYk; 9.00 

kzpj;jpahyk; Kjy; 16.00 kzpj;jpahyk; tiu Nfs;tp Mtzq;fisg; ghPl;rpf;fyhk;.

5.  kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf vl;lhapuk;; (8000.00) &ghit 2022-04-22Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022-05-11Mk; jpfjp tiu 9.00 kzpj;jpahyk; Kjy; 

15.00 kzpj;jpahyk; tiu ,iaGila gpujk nghwpapayhshplk; vOj;J %ykhd tpz;zg;gj;ij rkh;g;gpj;J MHtKs;s Nfs;tpjhuh;fs; Mq;fpy 

nkhopapyhd KOikahd Nfs;tp Mtzj; njhFjpnahd;iwg; nfhs;tdT nra;ayhk;.

6.  Nfs;tpfis jiyth;> jpizf;fs ngWiff; FO> fl;blj; jpizf;fsk;> 2k; khb> nrj;rphpgha> gj;juKy;y vd;w Kfthpf;F 2022-05-12Mk;; jpfjp 

10.00 kzpj;jpahyk; my;yJ mjw;F Kd;dh; fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. Rakhf tUif je;Js;s Nfs;tpjhuh;fs; 

my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; xg;ge;jf; fpisapy; Nfs;tpfs; %lg;gl;L cld;  jpwf;fg;gLk;.

7. Nfs;tpfs; ngw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj; jpfjp my;yJ VJk; ePbf;fg;gl;l fhyj;jpypUe;J 91 ehl;fSf;F nry;YgbahFk;.

8. vy;yh Nfs;tpfSk; xt;nthU nghjpf;Fkhd Nfs;tpg;gpizAld; fPo;f;fz;lthW mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.

 Nfs;tp Mtzq;fspy; 09k; gphptpy; Fwpg;gplg;gl;l tpjkhf

 fl;blq;fs; gzpg;ghsh; ehafj;jpd; ngahpy;

 Nkw;fz;l ml;ltizapy; ge;jp 1.1,y; Fwpg;gplg;gl;l njhif

 2022 [dthp 10Mk; jpfjp tiu nry;YgbahFk; tifapy;

 Nfs;tpj; jutpd; 16.2k; thrfj;jpy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Kftufk; xd;wpdhy; toq;fg;gl;bUj;jy;.

9.  Nfs;tp Nfhuy; Kbtiltjw;nfd eph;zapf;fg;gl;Ls;s Neuj;Jf;Ff; Fiwe;j gl;rk; xU kzpj;jpahyj;Jf;F Kd;dNu ghJfhg;Gr; Nrhjidfspd; 

epkpj;jk; ~~nrj;rpwpgha|| tsTf;Fs; te;JtpLkhW Nfs;tpjhuh;fs; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;.

nghwp. vk;.vr;.vk;. ,];khapy;>

fl;blg; gzpg;ghsh; ehafk;>

fl;blj; jpizf;fsk;>

02k; khb> ~~nrj;rphpgha||>

gj;juKy;y.
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2022 ஏபரல் 21 விோழக்கிழகம

பங்களாதேஷ்  முன்ாள் சுழறபந்து வீச்ாளர் 
ம�ாஷரப் ம�ாச்ன 40 வயதில் ்கால�ா்ார்
பங்களாதேஷ் அணியின் முன்்ாள் இடது 

க்க சுழறபந்து வீச்ாளர் ம�ாஷரப் ம�ாக்ன் 
ே்து 40 ஆவது வயதில் டாக்காவில் ்கால�ா-
்ார். அவர் மூகள புறறுத�ாயால் பாதிக்கப்-
பட்டிருந்ோர், இது ்கடந்ே �ார்ச 2019 இல் 
்கணடறியப்பட்டது. சிகிசக்ககுப் பிறகு அவர் 
குண�கடந்ோர், ஆ்ால் �வமபர் 2020 இல் 
்கட்டி மீணடும வந்ேது.

ரூமபல் என்ற புக்ப்மபயர் ம்காணட ம�ாஷ-
ரஃப் ்கடந்ே இரணடு வாரங்களா்க �ருத்துவ�-
க்யில் இருந்ோர், ஆ்ால் ்மீபத்தில் கீத�ா-
மேரபி சிகிசக்ககுப் பிறகு வீட்டிறகுச ம்ன்றார்.

பங்களாதேஷில்  முேல் ேர கிரிகம்கட்டில் 
3000 ஓட்டங்கள் �றறும 300 விகம்கட்டு்ககள 
எடுத்ே ஏழு கிரிகம்கட் வீரர்்களில் ம�ாஷரஃப் 
ஒருவர். 2013 பங்களாதேஷ் பிரீமியர் லீக இறுதிப் 
தபாட்டியில் ப்தளயர் ஆஃப் தி த�ட்ச விருகே 
மவன்றது அவரது மோழில் வாழகக்கயின் சிறப்-
பம்ங்களில் ஒன்றாகும. பிபிஎல் இறுதிப் தபாட்-
டியில் விருகே மவன்ற மூன்று பங்களாதேஷ் 
கிரிகம்கட் வீரர்்களில் அவர் முேல்வராவார், �ற-
றவர்்கள் ேமிம இகபால் (2019) �றறும அதலாக 
்கபாலி (2015).

்ர்வதே  ் தபாட்டி்களுககு இகடதய அதி்க 
இகடமவளி ம்காணட பங்களாதேஷ் கிரிக-
ம்கட் வீரர் ம�ாஷரஃப் ஆவார். 2008 இல் ே்து 
முேல் மோடகர விகளயாடிய பிறகு, 2016 இல் 
ஆப்்கானிஸோனுககு எதிரா  ் ஒரு �ாள் மோட-

ருககு அவர் தேர்ந்மேடுக்கப்பட்டதபாது அவரது 
அடுத்ே அகழப்பு வந்ேது. அவர் இஙகிலாந்-
துககு எதிரா  ்ஒரு�ாள் தபாட்டியிலும விகளயா-
டி்ார், அதுதவ அவரது ்ககடசி ்ர்வதே  ்தபாட்-
டியா்க �ாறியது. குறுகியோ்க இருந்ோலும, 
பங்களாதேஷ் கிரிகம்கட் வீரர்்களுககு அரிோ்க, 
ம�ாஷரஃப்பின் நிகலயா  ்உள்�ாட்டு வடிவத்-
திறகு இந்ே �றுபிரதவ்ம ் ான்றா்க இருந்ேது.

ம�ாஷரஃப் 2001- – 02 பருவத்தில் டாக்கா பல்-
்ககலக ்கழ்க �ாணவரா்க இருந்ேதபாது ே்து 
முேல் ேர அறிமு்கத்கே ம்யோர். தேசிய கிரிக-
ம்கட் லீக �றறும டாக்கா பிரீமியர் லீக தபான்ற 
தபாட்டி்களில் முேல் ஐந்து விகம்கட்டு்ககள 
வீழத்தியவர்்களில் அவர் ஒரு உள்�ாட்டு ராட்்ே-
ரா்க வளர்ந்ோர்.

அவருககு �க்வியும ஒரு குழந்கேயும உள்-
ள்ர்.

இலங்கையில் தனது சே்ை்ை
நி்ைவு சேயததார் அமிர் அலர்ஜிக்
திருத்காண�கல குறூப் நிருபர் 

இலஙக்க தேசிய ்கால்பந்து அணியின் 
முன்்ாள் ேகலக�ப் பயிறசியாளரும 
ேறதபாகேய இலஙக்க ்கால்பந்தின் 
மோழில்நுட்ப இயககு்ரு�ா்  அமீர் 
அலர்ஜிக, எதிர்வரும ஜூன் �ாேத்துடன் 
இலஙக்க ்கால்பந்தில் ே்து த்கவயிக் 
நிகறவு ம்யதும்காள்ளவுள்ளார்.

்கடந்ே 2020ஆம ஆணடு மபப்ரவரி 
�ாேம 15ஆம தி்கதி இலஙக்க தேசிய ்கால்-
பந்து அணியின் ேகலக�ப் பயிறறுவிப்-
பாளரா்க நிய�்ம மபறற அமீர் அலர்ஜிக, 
இலஙக்க அணியின் முன்த்றறத்திற்கா்க 
ே்து ஐதராப்பிய அனுவத்திக் சிறந்ே 
முகறயில் வழஙகியிருந்ோர்.

இவரது பயிறறுவிப்பின்கீழ இலஙக்க 
அணி  மேன் ம்காரியாவில் இடமமபறற 
உல்கக கிணண ேகுதி்காண சுறறு, �ாகல-
தீவு்களில் இடமமபறற மேற்காசிய ்கால்-
பந்து ்மத�ள் கிணணம �றறும இலங -
க்கயில் ஏறபாடு ம்யயப்பட்ட �ான்கு 
�ாடு்கள் பஙத்கறற பிரே�ர் �ஹிந்ே ராஜ-
பக்ஷ கிணணத் மோடர் ஆகிய தபாட்டித் 
மோடர்்களில் பஙத்கறறிருந்ேது.

 �ஹிந்ே ராஜபக்ஷ கிணணத் மோடரில் 
இரணடாம இடம மபறற இலஙக்க அணி, 
சு�ார் 18 வருடங்களின் பின்்ர் ்கால்-
பந்து மோடர் ஒன்றில் பேக்கம ஒன்கற 
மவன்றக� குறிப்பிடத்ேக்கது.

்கடந்ே இரணடு வருடங்களா்க தேசிய 
அணியின் ேகலக�ப் பயிறறுவிப்பாளரா்க 
ம்யறபட்ட அமிர் அலர்ஜிக, இவவருடம 
மபப்ரவரி �ாேம இலஙக்க ்கால்பந்தின் 
மோழில்நுட்ப இயககு்ரா்கவும நிய�்ம 
மபறறார்.

ேறதபாது இலஙக்கயில் மபாருளாோர 
ம�ருக்கடி �றறும மவளி�ாட்டு �ாணயத்-
தில் ்மபளம வழஙகுவதில் சிர�ங்கள் நில-
வுகின்ற். இவறகறக ்கருத்திறம்காணடு, 
இலஙக்க ்கால்பந்து ்மத�ள்ம �றறும 

ேகலக�ப் பயிறறுவிப்பாளர் இகடதய 
த�றம்காள்ளப்பட்ட ்கலந்துகரயாடலின் 
நிகறவில், அமிர் அலர்ஜிககின் த்கவகய 
நிகறவுககு ம்காணடு வருவேறகு இரு 
ேரப்பி்ரும ்ம�ேம மேரிவித்ே்ர் எ் 
இலஙக்க ்கால்பந்தின் ேகலவர் ஜஸவர் 
உ�ர் மேரிவித்ோர்.

 இந்ே முடிவா்து இலஙக்க ்கால்பந்திற-
கும, பயிறறுவிப்பாளர் அமிர் அலர்ஜிககின் 
எதிர்்காலத்திறகும சிறந்ே ஒரு தீர்�ா்�ா்க 
அக�யும என்றும ஜஸவர் உ�ர் மேரிவித்-
ோர்.

”இலஙக்க ்கால்பந்தில் சிறந்ே ஒரு �ாற-
றத்கே ம்காணடு வந்ேது �ாத்திர�ன்றி, 
்ர்வதே் ரீதியில் இலஙக்க அணியின் 
திறக�கய ம�ருகூட்டிய அமிர் அலர்-
ஜிக அவர்்களுககு இலஙக்க ்கால்பந்தின் 

்ார்பா்க ோன் �ன்றி்ககளத் மேரிவிககின்-
தறன்” எ் ஜஸவர் உ�ர் த�லும குறிப் -
பிட்டார். ே்து த்கவயின் நிகறவு 
குறித்து ்கருத்து மேரிவித்ே ேகலக�ப் 
பயிறறுவிப்பாளர் அமிர் அலர்ஜிக, ”�ான் 
மி்கவும �கிழசசியுடன் ம்ல்கின்தறன். 
�ான் மீணடும �மபிகக்ககய ம்காணடு 
வந்துள்தளன், �ரியாகேகய மபறறுள் -
தளன், கிரா�ப்புறங்களுககு ்கால்பந்கே 
ம்காணடு ம்ன்றுள்தளன்.

என் மீது �மபிகக்க கவத்ே ேகலவர் 
ஜஸவர் �றறும அவரது நிர்வா்கத்திறகு 
�ன்றி்ககளத் மேரிவிககின்தறன். எ்ககு 
ேகலவர் ஜஸவர் தூணா்க இருந்ோர். 
�ாம மோடஙகியகே மோடர தவணடும. 
�ான் தபா்கலாம ஆ்ால் என் இேயம 
இஙத்கதய இருககும” என்றார்.

2022 ஆசியக் கிண்ண தபாட்டி: 
இலஙச்கக்கு  ஜூசல 27 வசர ்கால அவ்கா்ம்

நீணட இகடமவளிககுப் பின்்ர் மி்கவும எதிர்பார்க்கப்-
பட்ட ஆசியக கிணண தபாட்டி 2022 இந்ே ஆணடு ஓ்கஸட் 
�ாேம 27 ஆம தி்கதி முேல் ஆரமப�ா்கவுள்ளது.

தபாட்டிகய இலஙக்கயில் �டத்துவது எ் முன்்ோ்க 
முடிவு ம்யயப்பட்டதபாதும மபாருளாோர ம�ருக்கடிககு 
�த்தியில் தபாட்டி இஙகு �கடமபறு�ா என்ற ்ந்தே்கத்கே 
ஏறபடுத்தியுள்ளது.

மபாருளாோர ம�ருக்கடிககு �த்தியில் 2022 ஆசியக 
கிணண கிரிகம்கட் தபாட்டிகய இலஙக்கயில் �டத்ே 
முடியு�ா என்பகே உறுதிப்படுத்ே ஜூகல 27 வகர ்கால 
அவ்கா்ம வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ஆசியக கிணண தபாட்டிகய �டத்துவது குறித்து 
இலஙக்க மேளிவா் முடிகவ எடுக்கத் ேவறி்ால், 
தபாட்டிகய தவறு இடத்திறகு �ாறறலாம என்றும குறிப்பி -
டப்பட்டுள்ளது.

பிரபல ்கால்பந்து வீரர் மரா்ால்தடாவுக்கு 
பிறந்ே குழந்சே உயிரிழப்பு

பிறந்ே ஆண குழந்கே உயிரிழந்ே வலிகய 
அக்த்து மபறதறார்்களும உணர முடியும. 
மபண குழந்கேோன் ேறதபாது எங்களுககு வலி -
க�கயயும, ஆறுேகலயும ம்காடுககிறது எ் 
மரா்ால்தடா மேரிவித்ோர்.

பிரபல ்கால்பந்து வீரர் கிறிஸடியாத்ா 
மரா்ால்தடா. தபார்த்துக்கல்கலச த்ர்ந்ே இவர் 
இஙகிலாந்கே த்ர்ந்ே �ான்ம்ஸடர் ்கழ்க அணிக -
்கா்க விகளயாடி வருகிறார். மரா்ால்தடாவின் 
�க்வி தஜார்ஜி்ா தராட்ரிம்கஸ ்கர்ப்ப�ா்க 
இருந்ோர். இந்ே ேமபதி இரட்கட குழந்கேகய 
எதிர்பார்த்ே்ர். பிறந்ே இரட்கட குழந்கேயில் 

ஒன்று இறந்துவிட்டது. த�றறுமுன்தி்ம ஆண 
குழந்கேயும, மபண குழந்கேயும பிறந்ே். 
ஆ்ால் ஆண குழந்கே இறந்து விட்டது.  இகே 
மரா்ால்தடா ே்து டுவிட்டர் பக்கத்தில் மேரிவித் -
துள்ளார்.

இது மோடர்பா்க அவர் கூறுமதபாது ஆண 
குழந்கே இறப்பால் �ாங்கள் அக்வரும �்மு -
கடந்துள்தளாம. இந்ே வலிகய அக்த்து மபற -
தறார்்களும உணர முடியும. மபண குழந்கேோன் 
ேறதபாது எங்களுககு வலிக�கயயும, ஆறுேகல -
யும ம்காடுககிறது என்றார். மரா்ால்தடாவுககு 
ஏற்க்தவ 4 குழந்கே்கள் உள்ள்.

அட்டாசளசத்ச் சுப்பர் ம்ானிக் விசளயாட்டுக் ்கழ்கத்திறகு ம�ாக்கி உப்கர்ணம் வழஙகிசவப்பு
(அட்டாகளசத்க் �த்திய நிருபர்)

அட்டாகளசத்க் சுப்பர்ம்ானிக விகளயாட்டுக ்கழ்கத்திறகு, 
பாராளு�ன்ற உறுப்பி்ர் எச.எம.எம.�ரீஸின் நிதி ஒதுககீட்டில் ம்காள்-
வ்வு ம்யயப்பட்ட ஒருமோகுதி ம�ாககி விகளயாட்டு உப்கரணங-
்கள் கவபவ ரீதியா்க க்கயளிக்கப்பட்ட்.

சுப்பர்ம்ானிக விகளயாட்டுக ்கழ்கத் ேகலவர் எம.ஐ.எம.அஷ்ரஃப் 
ேகலக�யில், அட்டாகளசத்க் தேசிய பாட்ாகலயில் �கட-
மபறற நி்கழவில், அட்டாகளசத்க் பிரதே் ம்யலாளர் எம.ஏ.சி.
அ��ட் ஸாபிர் பிரே� அதிதியா்கக ்கலந்து ம்காணடு உப்கரணங்க-
களக க்கயளித்ோர். இந்நி்கழவில், அமபாகற �ாவட்ட விகளயாட்டு 
உத்திதயா்கத்ேர் எம.ஐ.எம.அமீர்அலி, அட்டாகளசத்க் பிரதே் 
ம்யல்க விகளயாட்டு உத்திதயா்கத்ேர் எம.எச.எம.அஸவத், அட்டா -
களசத்க் பிரதே் ்கபச ம்யலாளர்  எம.ஐ.எம.பாயிஸ, அட்டா-
களசத்க் தேசிய பாட்ாகல அதிபர் எம.ஏ.சி.�ரீஸ, சுப்பர்ம்ா -
னிக விகளயாட்டுக்கழ்க நிர்வாகி்கள், விகளயாட்டு வீரர்்கள், ்கழ்க 
அங்கத்தி்ர்்கள் ஆகிதயார் ்கலந்து சிறப்பித்ே்ர்.


	tkn-04-21-pg01-R1
	tkn-04-21-pg02-R1
	tkn-04-21-pg03-R1
	tkn-04-21-pg04-R1
	tkn-04-21-pg05-R1
	tkn-04-21-pg06-R1
	tkn-04-21-pg07-R1
	tkn-04-21-pg08-R1
	tkn-04-21-pg09-R1
	tkn-04-21-pg10-R1
	tkn-04-21-pg11-R1
	tkn-04-21-pg12-R1
	tkn-04-21-pg13-R1
	tkn-04-21-pg14-R1
	tkn-04-21-pg15-R1
	tkn-04-21-pg16-R1

