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90 ஆண்டுகால பாரம்பரியத்துடன் தமிழ் ேபசும் மக்களின் ேதசிய குரல்

16பக்கங்கள் 1932 - 2022

ஸஹர் மு�வு:  - 
 04.26
ேநான்பு துறக்கும் ேநரம்: - 
 06.19

A message from

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

அங்�க�க்கப்பட்ட வர்த்தக வங்-
�கள் ேநற்ைறய �னம் அெம�க்க 
ெடாலைர 355 ரூபாவுக்கு �ற்பைன 
ெசய்தன.  

நாட்�ன் தற்ேபாைதய 
ெபாருளாதார

ெடாலரின் விற்பைன விைல 
ரூ.355 ஆக அதிகரிப்பு

அரசாங்கத்துக்கு எ�ர்ப்புத் ெத��த்து 
இன்று (28) ‘ெபாது ேவைல �றுத்தம்' 
என்ற ெதா�ற்சங்க நடவ�க்ைகெயான்று 
முன்ெனடுக்கப்படவுள்ளதாக ேத�ய 
ெதா�ற்சங்க மத்�ய �ைலயத்�ன் 
ேத�ய அைமப்பாளர் வசந்த சமர�ங்க 
ெத��த்துள்ளார்.   

அரசு, அரசு சார் �றுவனங்-
கள், ேதாட்ட மற்றும் த�யார்

நாடு முழுவதும் இன்று   
ெபாது ேவைலநிறுத்தம்   

ஜனா�ப�, �ரதமர் பத� �ல�ன்   

க�ர் ஹா�ம் எம்.� ெத��ப்பு   
அரசுக்கு எ�ரான நம்�க்ைக�ல்லாப் 

�ேரரைணக்கு ேஜ.�.��ன் மூன்று பாரா-
ளுமன்ற உறுப்�னர்களும் ஆதரவ�ப்பார்-
கள். ஆனால், ஒட்டுெமாத்த மக்களால் 
ெவறுத்து ஒதுக்கப்பட்டுள்ள ேகாட்டாபய 
ராஜபக் ஷ ஜனா�ப� பத��ல் ��க்-
கும்வைர இைடக்கால அரசுக்கு 
ேஜ.�.�. இணங்காது என 

இைடக்கால அரசுக்கு   
இணங்க மாட்ேடாம்   

ஜனா�ப�யும் �ரதமரும் பத� �ல-
�னால் இைடக்கால அரசாங்கத்ைத ஆத-
�ப்ேபாெமன ஐக்�ய மக்கள் சக்��ன் 
பாராளுமன்ற உறுப்�னர் க�ர் ஹா�ம் ெத�-
�த்துள்ளார்.  ச�யான இைடக்கால அரசாங்-
கத்ைத ஆத�ப்ேபாெமன அவர் 
கு�ப்�ட்டுள்ளார். 

தஞ்சாவூர் அருேக க�ேமடு 
�ராமத்�ல் ேநற்று அ�காைல 
நைடெபற்ற ேதர்த் �ரு�ழா-
�ல் �ன்சாரம் தாக்�ய�ல் 11 
ேபர் ப�யா�யுள்ளனர். 14 ேபர் 
காயமைடந்து மருத்துவமைன-
�ல் ��ச்ைச ெபற்று வரு�ன்-
றனர்.  

த�ழ்நாடு தஞ்சாவூர் 
– பூதலூர் சாைல�ல் 

ேதர் மீது மின்சாரம்   
தாக்கி 11 ேபர் பலி   

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்  

ெகாழும்�ல் �ரபல பாட-
சாைலயான மருதாைன பு�த 
சூைசயப்பர் கல்லூ��ல் 
ேநற்று ��ர் � அனர்த்தம் 

ெசன். ேஜாசப் கல்லூரியில்  
தீ கட்டுப்பாட்டுக்குள்  

�ட்ேரா சைமயல் எ�வாயு ��ண்டர்க�ன் �ைல ேநற்று 
முன்�னம் நள்�ரவு முதல் அமுலாகும் வைக�ல் அ�க�க்-
கப்பட்டுள்ளைதயடுத்து �ற்றுண்�க�ன் �ைலகள் ேமலும் 
அ�க�க்கும் �ைல ஏற்பட்டுள்ளது.  

 2,675 ரூபாவாக காணப்பட்ட 12.5 �ேலா�ராம்

Gas �ைல அ�க�ப்�ன் எ�ெரா�  

�ன்கட்டணத்ைத அ�க�க்க இலங்ைக 
ெபாதுப்பயன்பாடுகள் ஆைணக்குழு அனும� 
வழங்க�ல்ைல. �ைறேவற்றுத்துைற மற்றும் 
�ன்சாரத்துைற அைமச்ச�ன் �ருப்பத்துக்க-
ைமய �ன்கட்டணத்ைத அ�க�க்க 
மு�யாது.  அத்துடன் நள்�ர�ல் 

அ�க�ப்புக்கு நாம் அனும� வழங்க�ல்ைல  

ெபாதுப்பயன்பாடுகள் ஆைணக்குழு தைலவர்  

பாறுக் �ஹான்

உ�ர்த்த ஞா�று தாக்குதைல 
ெதாடர்ந்து அம்பாைற சாய்ந்தமருது 
பகு��ல்  இடம்ெபற்ற தற்ெகாைலக் 
குண்டுத் தாக்குத�ல் உ��ழந்தவர்க-
�ன் சடலங்கள் �.என்.ஏ ப�-
ேசாதைனக்காக  ேநற்று

சாய்ந்தமருது தற்ெகாைல தாக்குத�ல்

மூன்றாவது தடைவயாக இன்று �ேரத ப�ேசாதைன

"ெபரும்பான்ைம பாரா-
ளுமன்ற உறுப்�னர்கள் என் 
பக்கம்தான் இருக்�ன்றார்-
கள். ெபரும்பான்ைமயான-
வர்க�ன் ஆதரவு எனக்கு 
இருக்கும் வைர நான்தான் 
�ரதமர். ெபரும்பான்ைம 
ஆதரவு எனக்கு இல்லா�ட்-
டால் நானாகேவ �ல� 

�டுேவன்.'' என �ரதமர் 
ம�ந்த ராஜபக் ஷ �ட்டவட்-
டமாகத் ெத��த்துள்ளார்.  

தற்ேபாைதய அர�யல் 
�ைலைமகள் ெதாடர்�ல் 
அவர் வழங்�ய ெசவ்��-
ேலேய இந்த �டயத்ைத கூ�-
யுள்ளார்.  அவர் இது 
ெதாடர்�ல் ேமலும் 

ெபரும்பாலான எம்.�க்கள் என்னுடேனேய   

எந்த சந்ேதகமும் ேவண்டாம் என்�றார் �ரதமர்  
அரச ஊ�யர்க�ன் சம்-

பளத்ைதக் குைறப்பது 
ெதாடர்�ல் இதுவைர�ல் 
எவ்�த �ர்மானமும் எடுக்-
கப்பட�ல்ைலெயன �� 
அைமச்சு ெத��த்துள்ளது.   

எவ்வாறா�னும், அரச 
�றுவனங்களுக்கான ெசல-

�னங்கைள குைறப்பதற்கு 
நடவ�க்ைக எடுக்குமாறு 
அ � வு று த் � யு ள் ள த ா க 
அைமச்�ன் ெசயலாளர் 
ம�ந்த ��வர்த்தன ெத�-
�த்துள்ளார்.  இது ெதாடர்-
பான �ேசட சுற்ற-
�க்ைக 

அரச ஊழியர்களது சம்பளம்   
குைறக்கப்படமாட்டாது  

இலங்ைக தனது 
நாணயக்ெகாள்ைக நட-
வ�க்ைககைள கடுைம-
யாக்குமாறும் அதன் 
கடன் ெநருக்க�கைள 
சமா�க்க வ�கைள 
அ�க�க்குமாறும் சர்வ-
ேதச நாணய ��யத்�ன் 
ஆ�ய மற்றும் பசு�க் துைறக�ன் 
இயக்குனர் ஆன் மா� வ�யுறுத்�யுள்-

ளார்.   இவ்வாறு சர்வ-
ேதச நாணய ��யத்�ன் 
ஆ�ய மற்றும் ப��க் 
துைற�ன் �ர� இயக்கு-
னர் ஆன் மா� ெத��த்-
துள்ளதாக ெராய்ட்டர்ஸ் 
ெசய்� ேசைவ ெசய்� 
ெவ��ட்டுள்ளது.   

இலங்ைக தனது கடன் 
ெநருக்க�ைய சமா�க்க

கடன் ெநருக்கடிைய ேபாக்க   
வரிகைள உயர்த்துவேத வழி   

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்   

சர்வகட்� அரசாங்க-
ெமான்ைற அைமப்ப-
தற்கு ஒன்�ைணயுமாறு 
ஜனா�ப� ேகாட்டாபய 
ராஜபக் ஷ பாராளுமன்-
றத்ைத �ர���த்துவப்ப-
டுத்தும் அைனத்து கட்�க-
ளுக்கும் அைழப்பு �டுத்துள்ளார்.   

ஜனா�ப� கட்�த் தைலவர்-
களுக்கு க�தம் மூலம் இந்த 
அைழப்ைப �டுத்துள்ளதுடன் சர்வ-

கட்� அரசாங்கெமான்ைற அைமப்ப-
தற்கு ெகாள்ைக ��யாக தாம் இணக்-
கம் ெத��ப்பதாகவும் அவர் சகல 

கட்� தைலவர்களுக்கும் ெத��த்-
துள்ளார்.   

இந்த பு�ய ேவைலத்-
�ட்டம் ெதாடர்�ல் ேபச்சு-
வார்த்ைத நடத்துவதற்காக 
நாைள ெவள்�க்�ழைம 
�ேசட சந்�ப்பு ஒன்ைற 

நடத்துவதற்கும் �ட்ட�ட்-
டுள்ளதாக ஜனா�ப� அந்த க�-

தத்�ல் கு�ப்�ட்டுள்ளார்.   
அந்த சந்�ப்�ன்ேபாது 

உத்ேதச பு�ய

இைடக்கால அரசாங்கம் அைமக்க   
ஜனாதிபதி இணக்கம் ெதரிவிப்பு   

உ�ர்த்த ஞா�று தாக்குத�ல் உ��ழந்த குடும்பங்கள் மற்றும் காயப்பட்டவர்கள் 60 
ேபர் ெகாண்ட குழு�னர், ேபராயர் கரு�னால் ெமல்கம் ரஞ்�த் ஆண்டைக�ன் தைல-
ைம�ல் ேரா�லுள்ள ப�சுத்த பாப்பரசைர சந்�த்து ஆ�ர்வாதம் ெபற்றுக் ெகாண்டனர். 
பாப்பரசர் பா�க்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆ� வழங்�யேபாது ��க்கப்பட்ட படம்.  

பணம் ெகாடுக்காைமயால்  

டாக்டருக்கு கத்திக்குத்து  

அரசுக்கு எ�ரான நம்�க்ைக�ல்லா �ேரரைண  �� ேமாச� குற்றச்சாட்டு  

   தனது �ைலப்பாடு அது எனவும் ெத��ப்பு   தலங்கைம�ல் யாசகர் ெவ�யாட்டம்  

பசில், சஜித் , ரணில்  
மூவருக்கிைடயில்  

பலமான அரசியல் டீல்  

அரசாங்கத்துக்கு 
எ�ரான நம்�க்ைக�ல்-
லாப் �ேரரைணைய 
ெகாண்டு வருவ�ல் 
ஐக்�ய மக்கள் 
சக்��னர் 

ெபரும்பான்ைம இல்ைலெயனில்   
நான் உடேன விலகி விடுேவன்   

�� அைமச்�ன் ெசயலாளர் உறு�ெமா�   ஆ�ய, பசு�க் துைற இயக்குநர் ஆன் மா�   

மின் கட்டணத்ைத நிைனத்த  
மாதிரி அதிகரிக்க முடியாது  

சிற்றுண்டிகளின் விைலகள்  
ேமலும் அதிகரிக்கும் நிைல வாசுேதவ நாணயக்கார ெத��ப்பு  

உ�ராபத்து இல்ைல 
கட்டடத்துக்கு ேசதம்  

அரசுக்கு எ�ரான நம்�க்ைக�ல்லா �ேரரைண  

   தனது �ைலப்பாடு அது எனவும் ெத��ப்பு   

TNA எம்.� இரா.சாணக்�யன் கருத்து  

பயங்கரவாத தைடச் சட்டம்  
மிகவும் பயங்கரமானது  

03

ேத�ய ெதா�ற்சங்க முக்�யஸ்த்தர் வசந்த
JVP தைலவர் அனுரகுமார ெத��ப்பு   

தமிழ் எம்.பிக்கைள நடுநிைல  

வகிக்க ேகாருகிறார் விக்கி  
ஆங் சாங் சூகிக்கு  
05 வருட கால சிைற      தனது �ைலப்பாடு அது எனவும் ெத��ப்பு   

வகிக்க ேகாருகிறார் விக்கி  வகிக்க ேகாருகிறார் விக்கி  

03
05 வருட கால சிைற   05 வருட கால சிைற   05 வருட கால சிைற   05 வருட கால சிைற   05 வருட கால சிைற   05 வருட கால சிைற   05 வருட கால சிைற   05 வருட கால சிைற   05 வருட கால சிைற   0203

இைடக்கால அரசுக்கு   
SJB ஆதரவு வழங்கும்   

உயிரிழந்ேதாரின் சடலங்கள்
ேநற்று மீண்டும் ேதாண்டிெயடுப்பு

ரூபா�ன் ம�ப்பு �னமும் ச�வு  

தஞ்சாவூ�ல் அ�காைல அசம்பா�தம்  

புதிய ேவைலத்திட்டம் ெதாடர்பில் ேபச்சுவார்த்ைத நடத்தி   

அைனத்துகட்�களுக்கும் ேநற்று அைழப்பு �டுப்பு   
ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்   ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்   

சர்வகட்� அரசாங்க-

ராஜபக் ஷ பாராளுமன்-
றத்ைத �ர���த்துவப்ப-
டுத்தும் அைனத்து கட்�க-
ளுக்கும் அைழப்பு �டுத்துள்ளார்.   

கட்� தைலவர்களுக்கும் ெத��த்-
துள்ளார்.   

நடத்துவதற்கும் �ட்ட�ட்-
டுள்ளதாக ஜனா�ப� அந்த க�-

பாராளுமன்றில் அங்கம் வகிக்கும்   
கட்சிகளின் தைலவர்களுடன் நாைள   

சந்தித்துைரயாடவுள்ளதாகவும் ெதரிவிப்பு   



ப�ோதைக்கடதைல் குற்றச்ோட்-
டுககு உள்ோன அறிவோற்றல் 
குத்ற�ோடுதடய நோப்கந்திரன் ைர்-
மலிங்கம் மீது சிங்கப்பூர் ்ோஙகி 
சித்றயில் மரண ைணடதன 
நித்றபவற்றப்�ட்டுள்து.   

42.7 கிரோம் ஹெஹரோயின் 
ப�ோதைப்ஹ�ோருளுடன் ்கடந்ை 
2010 ஆம் ஆணடு த்கது ஹ்ய்-
யப்�ட்ட நோப்கந்திரன் பநறறு 
புைன்கிழதம சூரிபயோையததுககு 
முன்னர் தூககில் இடப்�ட்டைோ்க 
அவரது குடும்�ததினர் குறிப்பிட்-
டுள்னர்.   

அவரது உடல் மபேசியோவுககு 
அ னு ப் � ப் � ட வி ரு ப் � ை ோ ்க வு ம் 
இப�ோ ந்கரில் இறுதிக கிரிதய்கள 
இடம்ஹ�றும் என்றும் நோப்கந்திர-
னின் ்ப்கோைரர் நவீன் குமோர் ஹைரி-
விததுள்ோர்.   

34 வயைோன ைனது ம்கன் மீைோன 
மரண ைணடதனதய நிறுததும்�டி 
அவரது ைோய் நீதிமன்்றததில் பமற-

ஹ்கோணட பமன்முத்றயீடு நிரோ்கரிக-
்கப்�ட்ட நிதேயிபேபய மரண 
ைணடதன நித்றபவற்றப்�ட்டுள-
்து. இந்ை ்கதடசி நிமிட பமன்மு-
த்றயீடு “ஹைோந்ைரவு” ைருவைோ்க நீதி-
�தி்கள குறிப்பிட்டுள்னர்.   

நோப்கந்திரனின் நுணணறிவு 
அ்வு குத்றவோ்க இருப்�ைோல் 
அவர் அறிவோற்றல் குத்ற�ோடு 
உதடயவர் என்று மருததுவர்்கள 
கூறிய நிதேயில் இந்ை வழககு 
ஹ�ரும் ்ர்சத்தய ஏற�டுததி 
இருந்ைது.     

�ணதடய ஹ�ண ்கடவுளின் 
்கறசிதே ஒன்று ்கோ்ோ �குதியில் 
்கணடுபிடிக்கப்�ட்டுள்து.   

இந்ைக ்கறசிதே 4,500 ஆண-
டு்களுககு முன் ஹவண்கே யு்கத-
தின் பிற�குதிதயச ப்ர்ந்ை 
்கனோனித ஹைய்வததின் ைதே 
என்று �ேஸ்தீன ஹைோல்ஹ�ோருள 
ஆரோய்சசியோ்ர்்கள ஹைரிவித -
துள்னர்.   

்கோ்ோவின் ஹைறகு �குதி-
யில் ்கோன் யூனிசில் இருககும் 
விவ்ோயி ஒருவர் ைனது நிேததை 
பைோணடியப�ோபை இது ்கணடு -
பிடிக்கப்�ட்டுள்து. ஆரம்�ததில் 
்கனோனித குடிபயற்றம் ஒன்்றோ்க 
இருந்ை ்கோ்ோ �குதி �ணதடய 
நோ்கரி்கததில் முககிய வர்தை்கப் 
�ோதையோ்க இருந்திருப்�தை இந்ை 
சுணணோம்பு சிதே ்கோட்டுகி்றது.   

22 ஹ்.மீ உயரம் ஹ்கோணட இந்ை 
ஹ�ண ஹைய்வததின் சிதேயின் 

ைதேயில் �ோம்புக கிரீடம் ஒன்று 
ஹ்துக்கப்�ட்டுள்து. இந்ை 
அனோத சிதே ஹ�ரிதும் அறியப்-
�ட்ட ்கனோனித ஹைய்வமோகும். 
இது ைறப�ோது ்கோ்ோவில் இருக-
கும் ஒருசிே அருங்கோட்சியங்களில் 
ஒன்்றோ்க ஹ்யல்�டும் ்கஸ்ர் அல் 
�ஷோவில் ்கோட்சிககு தவக்கப்�ட்-
டுள்து.     

ரஷயோவின் ்கோஸ்ப்பரோம் எரிவோயு 
நிறுவனம், ப�ோேந்து மறறும் �ல்-
ப்கரியோவுககு விநிபயோ்கததை நிறுத-
ைத திட்டமிட்டிருப்�ைோ்க ஹ்ய்தி 
ஹவளியோகியுள்து.   

்கோஸ்ப்பரோம் நிறுவனததுககு நட்-
�ற்ற நோடு்கள, மற்ற நோணயங்களுக-
குப் �திேோ்க ரஷய ரூபிளில் ்கட்ட-
ணம் ஹ்லுதை பவணடும் என்று 
ஜனோதி�தி வி்ோடிமிர் புட்டின் கூறி-
யிருந்ைோர். அைன் பின்னர், எரிவோயு 
விநிபயோ்கததுககு முைன்முத்றயோ-
்கத ைற்கோலி்கத ைதட விதிக்கப்�டுவ-
ைோ்க ஹைரிகி்றது.  

ைங்களின் எரிவோயு ப்மிப்புக 
கிடஙகு்களில் முக்கோல்வோசி இருப்பு 
உள்ைோ்கவும் பைதவ ஏற�ட்டோல் 
பவறு இடங்களிலிருந்து எரிவோயு 
ஹ�றறுகஹ்கோள்த ையோரோயிருப்�ைோ-
்கவும் ப�ோேந்துப் பிரைமர் கூறினோர். 
பநோர்பவயிடமிருந்து ப�ோேந்து எரி-
வோயுதவப் ஹ�்றககூடும் என்று ஹைரி-
கி்றது.   

ஆனோல் �ல்ப்கரியோ, அைன் 
எரிவோயு விநிபயோ்கததுககு முழுக்க 
முழுக்க ரஷயோதவபய நம்பியுள-

்து. அைன் ஒபர எரிவோயுக கிடங-
கில் சுமோர் 17 வீைமோன இருப்ப� 
இருந்ைைோ்கக கூ்றப்�ட்டது.   

�ல்ப்கரியோ, எரிவோயுக ்கட்ட-
ணததை ரூபிளில் ்கட்ட மறுததுவிட்-
டைோ என்�து �றறி அைன் எரி்கதி 
அதமசசு ஹவளிப்�தடயோ்க ஏதும் 
ஹ்ோல்ேவில்தே.   

ரஷயோ ப�ோேந்துககும் �ல்ப்கரி-
யோவுககும் எரிவோயு விநிபயோ்கம் 
ஹ்ய்வதை நிறுததி ஐபரோப்�ோதவ 
மிரட்டுகி்றது என்று உகதரன் குற-
்றஞ்ோட்டியுள்து.  

இைறகிதடபய, பநட்படோ கூட்ட-
ணியின் உறுப்பு நோடோன ப�ோேந்து, 
ரஷயோவுகஹ்கதிரோ்க மி்கக ்கடுதம-

யோன ைதட்கத் விதிக்க முதனகி-
்றது.  

ப�ோேந்தில் இருககும் எரிவோயு 
ப�ோதிய அ்வில் உள்து என்றும் 
�யனீட்டோ்ர்்கள ்கவதேப்�டத 
பைதவயில்தே என்றும் அந்நோட்-
டின் எரி்கதி அதமச்ர் ஹைரிவித-
துள்ோர்.   

இந்நிதேயில் உகதரனிய ஜனோதி-
�தி ஹவோபேோடிமிர் ஹ்ஹேன்ஸ்கி, 
ரஷயோ, உகதரனின் நட்பு நோடு்க-
ளுககு இதடயிேோன ஒறறுதமதயக 
ஹ்கடுக்க முதனவைோ்கக குற்றஞ்ோட்-
டியுள்ோர்.   

ரஷயோ, எரி்கதி வ்ங்களும் 
ஒருவிை ஆயுைம் என்�தை நிரூபிக-
கி்றது என்று குறிப்பிட்ட அவர், 
ஐபரோப்பிய ஒன்றியததின் உறுப்பு 
நோடு்கள ஒறறுதமயோ்கச ஹ்யல்-
�ட்டு ரஷயோ மீது எரி்கதி ஹைோடர்பி-
ேோன ைதட்கத் விதிக்க பவணடும் 
என்று ப்கட்டுகஹ்கோணடோர்.   

அவவோறு ஹ்ய்வைன் மூேம் 
அந்நோடு எரி்கதிதய ஆயுைமோ்கப் 
�யன்�டுதை முடியோமல் ப�ோ்கககூ-
டும் என்றும் அவர் கூறினோர்.     
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நாகேந்திரன் தர்மலிஙேம் மீது  
்மரண தண்டனை நினைகேறைம்

பாக். தற்ோனை தாக்குதல்:  
சீைர ்ோனைக்கு ேண்டைம்
� ோ கி ஸ் ை ோ னி ல் 

இ ட ம் ஹ � ற ்ற 
ைறஹ்கோதே குணடுத 
ைோககுைலில் ைமது 
நோட்டு பிரதஜ்கள 
மூவர் ஹ்கோல்ேப்�ட் -
டதை ்கணடிததுள் 
சீனோ, இதில் ஹைோடர் -
பு � ட் ட வ ர் ்க ளு க கு 
எதிரோ்க நடவடிகத்க 
எடுக்க பவணடும் 
என்று �ோகிஸ்ைோதன 
வலியுறுததியுள்து.   

்கரோசசி �ல்்கதேக்கழ்கததின் 
்கன்பூசியஸ் நிறுவ்கததில் ்கடந்ை 
ஹ்வவோய்ககிழதம இடம்ஹ�ற்ற 
ைோககுைலில் �ோகிஸ்ைோன் ஓட்டுநர் 
ஒருவருடன் மூன்று சீன ஆசிரியர்்கள 
ஹ்கோல்ேப்�ட்டனர். 

30 வயைோன ஹ�ண ஒருவபர 
ைறஹ்கோதே குணதட ஹவடிக்கச 
ஹ்ய்துள்ோர்.  

�ஹேோக விடுைதே இரோணுவம் 
இந்ைத ைோககுைலுககு ஹ�ோறுப்ப�ற -
றுள்து.   

�ோகிஸ்ைோனில் ஹ�ரும் முைலீ -
டு்கத் ஹ்ய்து வரும் ஹநருஙகிய 
நட்பு நோடோன சீனோவின் முைலீடு்கள 
ஹைோடர்பில் ைதட ஹ்ய்யப்�ட்ட 
�ஹேோக விடுைதே இரோணுவம் 
எதிர்ப்பு ஹவளியிட்டு வருவைோ்க 
கூ்றப்�டுகி்றது. 

'சுரணடல் திட்டங்கத் உடன் 

நிறுததும்�டி �ஹேோக விடுைதே 
இரோணுவம் சீனோதவ மீணடும் ஒரு 
முத்ற எச்ரிககி்றது. இல்ேோவிட்-
டோல் எமது எதிர்்கோேத ைோககுைல்்கள 
இைதன விடவும் பமோ்மோ்க இருக -
கும்' என்று அந்ை அதமப்பு எச் -
ரிகத்க விடுததுள்து.  

்கன்பூசியஸ் நிறுவ்கம் சீனோ உே -
ஹ்கஙகும் பமறஹ்கோணடுவரும் 
மிைமோன இரோஜைந்திர மூபேோ�ோய-
மோ்க �ோர்க்கப்�டுகி்றது.   

இந்நிதேயில் பைதவயின்றி 
ஹவளிபய ஹ்ல்ேபவணடோம் என்று 
இஸ்ேோமோ�ோததில் உள் சீனத 
தூைர்கம் ைனது நோட்டவதர எச்ரித-
துள்து. அதுப�ோன்்ற ைோககுைல் 
மீணடும் நடக்கோமல் இருப்�தையும் 
சீனக குடிமக்களின் �ோது்கோப்த�யும் 
உறுதிஹ்ய்யும்�டி �ோகிஸ்ைோனிய 
அதி்கோரி்களிடம் அது வலியுறுததி-
யது.     

உக்னரனுக்கு ஆயுதம்  
அனுப்புகிைது ்ெர்மனி
ஹஜர்மனி முைன்முத்ற-

யோ்க உகதரனுககுப் ஹ�ரும -
்வு ஆயுைங்கத் அனுப்பு -
வைோ்க அறிவிததுள்து.   

ரஷயப் �தடஹயடுப்-
புககு எதிரோ்க உகதரனின் 
�ோது்கோப்த� வலுப்�டுதை 
அது உைவியோ்க இருக -
கும் என்று கூ்றப்�ட்டது. 
ஹஜர்மனி, 50 விமோன 
எதிர்ப்புக ்கவ் வோ்கனங -
்கத்யும் உகதரனுககு 
அனுப்புகி்றது.   

இைன்மூேம் பமோைல் நதடஹ� -
றும் �குதி்களுககு அதைத்கய ஆயு -
ைங்கத்க ஹ்கோடுப்�தில்தே என்்ற 
ைனது ஹ்கோளத்கதய ஹஜர்மனி 
ை்ர்ததியுள்து.   

உகதரனுககு பமலும் ஆயுைங-
்கள வழஙகுவது �றறி சுமோர் 40 
நோடு்கள ஹஜர்மனியில் உள் அஹம-
ரிக்க விமோனப் �தடத ை்ததில், 
அவ்ர ஆபேோ்தன நடததியுள் 

பவத்யில் ஹ�ர்லின் அது �றறி 
அறிவிததுள்து.   

ப�ோரில் ஹவல்ே முடியும் என்று 
உகதரன் நம்புகி்றது. நட்பு நோடு்க-
ளும் ்ந்திப்பின்ப�ோது அபை நம்பிக-
த்கதயப் பிரதி�லிதைைோ்க அஹம-
ரிக்கோ கூறுகி்றது.   

பூ்ல் முடிவுககு வந்ை பின்னர், உக -
பரனின் நீணட்கோேப் �ோது்கோப்த� 
உறுதிஹ்ய்யவும் நட்பு நோடு்கள �ணி-
யோறறி வருகின்்றன.    

கபாைந்து, பல்கேரியாவுக்ோை  
ரஷயாவின் எரிோயு நிறுததம்இஸகரலிய ஏவுேனண வீச்சு:  

நான்கு சிரிய பன்டயிைர பலி
சிரிய ைதேந்கர் டமஸ்்க -

ஸுககு அருகில் இஸ்பரல் 
நடததிய ஏவு்கதண ைோக -
குைல் ஒன்றில் நோன்கு 
சிரியப் �தடயினர் ஹ்கோல்-
ேப்�ட்டு பமலும் மூவர் 
்கோயமதடந்ைைோ்க சிரிய 
�ோது்கோப்பு அதமசசு ஹைரி-
விததுள்து.   

பநறறு புைன்கிழதம 
இடம்ஹ�ற்ற இந்ைத ைோககு-
ைலில் ஹ�ோருள ப்ைங்கள 
ஏற�ட்டைோ்க அந்ை அதமசசு ப�ஸ் -
புககில் ஹவளியிட்ட அறிகத்கயில் 
கூ்றப்�ட்டுள்து.   

வடகிழககு இஸ்பரலில் உள் 
தடப்ரியஸில் இருந்து இந்ை ஏவு்க -
தண்கள வீ்ப்�ட்டைோ்கவும் ஹ�ரும்-
�ோேோனதவ சிரிய வோன் �ோது்கோப்பு 
முத்ற மூேம் சுட்டுவீழதைப்�ட்ட -
ைோ்கவும் சிரிய அர் ஹ்ய்தி நிறுவ-
னம் குறிப்பிட்டுள்து. எனினும் 
இைதன சுயோதீனமோ்க உறுதி ஹ்ய்ய 
முடியவில்தே என்று ்ர்வபை் ஊட-
்கங்கள ஹைரிவிததுள்ன.   

இது ஹைோடர்பில் ்கருதது 
ஹவளியிட இஸ்பரலிய இரோணுவ 
ப�ச்ோ்ர் மறுததுள்ோர்.   

இஸ்பரலிய ஆளில்ேோ விமோனம் 
ஒன்று எல்தேயில் சிரியோ �க்கமோ்க 
விழுந்ைைோ்க இஸ்பரலிய இரோணு -
வம் ்கடந்ை ஹ்வவோயன்று கூறிய 
நிதேயிபேபய இந்ைத ைோககுைல் 
இடம்ஹ�றறுள்து.   

ஈரோனிய ஆைரவு ஆயுைக கிடஙகு-
்கள மீபை இஸ்பரலிய ஏவு்கதண்கள 
ைோககியைோ்க ்கண்கோணிப்�ோ்ர்்கள 
குறிப்பிட்டுள்னர்.     

ோசாவில் பணன்டய ்பண  
ே்டவுள் சினை ேணடுபிடிப்பு

இஸகரலிய பன்டயிைரால்  
பைஸதீைர சுட்டுக்்ோனை
பமறகுக ்கதரயில் பநறறுக-

்கோதே இடம்ஹ�ற்ற பமோைலில் 
இஸ்பரலிய �தடயினரோல் 
�ேஸ்தீனர் ஒருவர் சுட்டுகஹ்கோல்-
ேப்�ட்டபைோடு பமலும் மூவர் 
்கோயமதடந்ைனர். மறஹ்றோரு 
�ேஸ்தீனர் சுட்டுகஹ்கோல்ேப்�ட்ட 
மறுதினபம இந்ை ்ம்�வம் இடம் -
ஹ�றறுள்து.   

ஹஜனின் ந்கரில் �யங்கரவோை 
ைடுப்பு நடவடிகத்க ஒன்த்ற பமற-
ஹ்கோணடைோ்க இஸ்பரலிய இரோணு -
வம் ஏ.எப்.பி ஹ்ய்தி நிறுவனததிறகு 
ஹைரிவிதைப�ோதும் உயிரிழப்புப் 
�றறி எந்ை ை்கவதேயும் ஹவளியிட-
வில்தே.   

்கடந்ை மோர்ச மோைம் ஹைோடக -
்கம் இஸ்பரலில் ஹைோடர்ச-
சியோ்க இடம்ஹ�றறு வரும் 
ைோககுைல்்கத் அடுதது ஆககிர-
மிக்கப்�ட்ட பமறகுக ்கதரயில் 
குறிப்�ோ்க ஹஜனின் ந்கதரச சூழ 
இஸ்பரலிய �ோது்கோப்பு �தட்கள 

சுறறிவத்ப்பு்கத் நடததி வரு-
கின்்றன.   

இதில் புர்கின் கிரோமததைச ப்ர்ந்ை 
21 வயைோன அெமது ம்ோத என்-
�வபர இஸ்பரலின் ைறப�ோதைய 
ைோககுைலில் ஹ்கோல்ேப்�ட்டுள்ோர். 
அவரது ைதேயில் சூடு நடதைப்�ட்-
டிருப்�ைோ்க மருததுவமதன அதி்கோரி 
ஒருவர் �ேஸ்தீனததின் வ�ோ ஹ்ய்தி 
நிறுவனததிறகு ஹைரிவிததுள்ோர்.   

்கடந்ை மோர்ச மோைம் பிற�குதி 
ஹைோடக்கம் இதுவதர 26 �ேஸ்தீனர்-
்கள மறறும் இஸ்பரலிய அரபி்கள 
ஹ்கோல்ேப்�ட்டுள்னர்.     

ஆங சான் சூக்கி மீது  
க்மலும் 5 ஆணடு சினை

இரோணுவ ஆட்சியின் 
கீழ மியன்மோரின் முன்னோள 
ைதேவி ஆங ்ோன் சூககி 
மீது நீதிமன்்றம் ஒன்று 
ஊழல் குற்றச்ோட்டில் 5 
ஆணடு சித்ற ைணடதன 
விதிததுள்து. இைன்மூ-
ேம் அவரின் ஹமோதை சித்ற 
ைணடதன எணணிகத்க 11 
ஆ்க அதி்கரிததுள்து.   

மியன்மோரில் 2021 
ஹ�ப்ரவரியில் ஜனநோ-
ய்க முத்றயில் பைர்வோன அரசுககு 
எதிரோ்க இடம்ஹ�ற்ற இரோணுவ 
்திப்புரட்சி ஹைோடக்கம் சூககி வீட்-
டுக்கோவலில் இருந்து வருகி்றோர்.  

பநோ�ல் �ரிசு ஹவன்்ற 76 வயைோன 
சூககி மீது வோககு பமோ்டி உட்�ட 
குற்றவியல் குற்றச்ோட்டு்கள சுமத -
ைப்�ட்டுள்ன.   

ைன் மீைோன அதனதது குற்றச்ோட் -
டு்கத்யும் அவர் நிரோ்கரிததிருப்-
�பைோடு இந்ை வழககு ஹவட்்க்கர-

மோனது என்று உரிதமக குழுக்கள 
்கணடிததுள்ன.   

இந்நிதேயில் ைதேந்கர் நோய் பியி 
டவவில் மூடிய அத்றயில் ்கடந்ை 
புைனன்று இடம்ஹ�ற்ற இந்ை வழக -
குத ஹைோடர்பில் ஊட்கங்களுககு 
ப�சுவதிலிருந்து சூககியின் வழக்க -
றிஞர்்கள ைடுக்கப்�ட்டனர்.   

யோஙப்கோனின் முன்னோள ைதே -
வரிடம் 600,000 ஹடோேர் ேஞ்ம் 
ஹ�ற்றைோ்கபவ சூககி குற்றங்கோணப்-
�ட்டுள்ோர்.     

உக்னரன் கபார ்்மால்க்டாோ 
நாட்டுக்குப் பரவும் ்நருக்ேடி

ஹமோல்படோவோ நோட்டின் ரஷய 
ஆைரவு பிரிவிதனவோதி்களின் பிரோந்-
தியம் ஒன்றில் ரஷயோ �ைற்றததை 
தூணடுவைோ்க குற்றம்்ோட்டப்�ட்டி -
ருககும் நிதேயில் உகதரன் ப�ோர் 
பிரோந்தியததில் விரிவதடயும் அச்ம் 
அதி்கரிததுள்து.

ஹமோல்படோவோவின் ட்ரோன்ஸ் -
னிஸ்ட்ரியோ பிரோந்தியததில் �ைற-
்றம் அதி்கரிததிருப்�து �றறி ஐககிய 
நோடு்கள ்த� மறறும் அஹமரிக்கோ 
எச்ரிகத்க விடுததுள்ன. ரஷய 
ஹமோழி ப�சும் இந்ை பிரோந்தியததை 

ரஷயோ த்கப்�றறிய நிதேயில் 
அஙகு ரஷய �தட்கள �ே 
ை்ோப்ைங்க்ோ்க நிதேஹ்கோணடுள-
்ன.  

இந்நிதேயில் ஹமோல்படோவோவின் 
�ோது்கோப்பு அதமசசு, வோஹனோலி 
ப்கோபுரம் மறறும் இரோணுவப் பிரிவு 
ஒன்றில் இந்ை வோரம் ஹவடிப்பு்கள 
நி்கழந்துள்ன. ஹமல்படோவோவில் 
ரஷய ஹமோழி ப�சு�வர்்கள ஒடுக்கப் -
�டுவைோ்க ரஷய ்கமோணடர் ஒருவர் 
கூறிய நிதேயிபேபய இந்ை ஹவடிப்-
பு்கள இடம்ஹ�றறுள்ன. 

உகதரன் மீது ஹ�ப்ரவரி 24 
ஆம் தி்கதி ரஷயோ �தடஹயடுதை 
நிதேயில் ஹமோல்படோவோ அடுதை 
இேக்கோ்க இருககும் வோய்ப்பு உள் -
ைோ்க எச்ரிக்கப்�ட்டுள்து. 

'ட்ரோன்ஸ்னிஸ்ட்ரியோ பிரோந்தி-
யததை சீர்குதேப்�ைறகு ரஷயோ 
விரும்புகி்றது' என்று உகதரனிய 
ஜனோதி�தியின் உைவியோ்ர் ஒருவ -
ரோன மத்கபேோ ஹ�ோஹடோல்யோக ட் -
விட்டரில் குறிப்பிட்டுள்ோர்.  

‘வீட்க்டா’ அதிோரததுக்கு விளக்ேம்  
கேட்ே ்பாதுச் சனபயில் தீர்மாைம்

�ோது்கோப்பு ்த�யின் நிரந்ைர 
உறுப்பு நோடு்கள ‘வீட்படோ’ எனப் -
�டும் ரதது அதி்கோரததைப் �யன் -
�டுததும்ப�ோது அதை நியோயப் -
�டுதைக ப்கோரும் தீர்மோனததை 
ஐககிய நோடு்கள ஹ�ோதுச்த� 
நித்றபவறறியுள்து.   

ரதது அதி்கோரததைக ஹ்கோண -
டுள் 5 நோடு்களில் ஒன்்றோன 
ரஷயோ, உகதரன் மீைோன ைனது 
�தடஹயடுப்பு ஹைோடர்பில் ்த� 
எடுக்கககூடிய நடவடிகத்க்கத்த 
ைடுதது வந்துள்து.   

நோடு்கள ரதது அதி்கோரததைப் 

�யன்�டுததும் ஒவஹவோரு 
முத்றயும் அது�றறி விவோதிக்கப் 
ஹ�ோதுச்த�யில் கூட்டம் நடதைப் -
�ட பவணடும். உகதரனியப் ப�ோர் 
ஹைோடரும் பவத்யில் ஹ�ோதுச -

்த� இந்ை நடவடிகத்கதய 
எடுததுள்து.  லிசஹ்ன்ஸ்டீன் 
ஹ்கோணடுவந்ை இந்ைத தீர்மோனத -
துககு அஹமரிக்கோ, பிரிட்டன் 
மறறும் பிரோன்ஸ் உட்�ட சுமோர் 
100 நோடு்கள ஆைரவு வழஙகின.   

எனினும் இந்ைத தீர்மோனம் 
்கடப்�ோடற்றது என்�ைோல் 
வீட்படோ அதி்கோரததை �யன்� -

டுததும் நோடு அது �றறி ஹ�ோதுச -
்த�யில் வி்க்கம் அளிப்�தை 
மறுககும் �ட்்ததில் அைறகு எதிரோ்க 
நடவடிகத்க எடுக்க முடியோது 
என்�து குறிப்பிடதைக்கது. 



ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்கள் மறறும் 
வழககு்களை எதிர்்கசாண்டுள்ை 
முன்சாள் அளமச்ர்கள் உள்ளிட்்ட 
அரசியல்வசாதி்கள் நசாட்ள்ட விட்டு 
தப்பிச ்்ல்்லத் தயசாரசாகி வருவ-
தசா்கத் த்கவல்்கள் ்வளியசாகியுள்ை 
நிள்லயில், அவர்களுககு பயணத்-
தள்டளய விதிக்க ந்டவடிகள்க 
எடுககுமசாறு ்ட்்ட மசாஅதிபரி்டம் 
க்கசாரிகள்க விடுக்கப்பட்டுள்ைது.  

்ட்்டத்தரணி்கள் குழு்வசானறு 
கநறறு ்கசாள்ல ்ட்்ட மசாஅதி-
பர திளணக்கைத்தில் ்ட்்ட 

மசாஅதிபளர ்ந்தித்து இந்தக 
க்கசாரிகள்களய முனளவத்ததசா்க 
்ட்்டத்தரணி சுனில் வட்்ட்க்ல ்தரி-
வித்துள்ைசார.  

அவர்கள் தப்பிச ்்ன்றசால் 
வழககு ந்டவடிகள்க்கள் தள்டப்ப-
டும் எ்வும், இதனூ்டசா்க ்பசாது 
நிதி மறறும் அர் ்்சாத்துக்களை 
மீட்பதற்கசா் ந்டவடிகள்க்கள் பசாரி-
யைவில் பசாதிக்கப்படும் எ்வும் 
அவர சுட்டிக்கசாட்டி்சார.  

எ்கவ ஊழல் குற்றச்சாட்டுக-
்கள் மறறும் வழககு்களை

பணம் ்்கசாடுக்க மறுத்த மருத்து-
வர ஒருவளர யசா்்கர ஒருவர ்கத்தி-
யசால் குத்திக ்்கசாள்ல ்்யத ்ம்ப-
வ்மசானறு கநறறு முனதி்ம் இரவு 
த்லங்களமயில் இ்டம்்பறறுள்ைது.  

கநறறு முனதி்ம் (26) இரவு 
பல்்பசாருள் அங்கசாடிககு அருகில் 
ஒருவர விழுந்து கி்டந்துள்ை நபர 
த்லங்கம ளவத்திய்சாள்லயில் அனு-
மதிக்கப்பட்்ட கபசாது உயிரிழந்துள்-
ைசார.  

உயிரிழந்தவர மசா்லகப, ்பசாத்து-
அரசாவ வீதியில் வசிககும் 57 வய-

துள்டய நப்ர் அள்டயசாைம் 
்கசாணப்பட்டுள்ைசார.  

பல்்பசாருள் அங்கசாடியிலிருந்து 
்வளிகயறும் கபசாது அருகிலிருந்த 
யசா்்கரு்டன ஏறபட்்ட வசாககுவசா-
தத்தில் யசா்்கர கூரிய ஆயுதத்தசால் 
குத்தி ்்கசாள்ல ்்யதுள்ைதசா்க 
்பசாலிஸசார ்தரிவிககின்ற்ர.  

்ந்கத்க நபர தப்பிச ்்னறுள்ைது-
்டன, அவளரக ள்கது ் ்யவதற்கசா் 
கம்லதி்க வி்சாரளண்களை த்லங்கம 
்பசாலிஸசார கமற்்கசாண்டு வருகின-
்ற்ர.  

ஜனாதிபதியின் 
தலைலையில்  
மீண்டும் சர்வகட்சி 
ைாநாடு

க்லசாரனஸ் ்்ல்வநசாய்கம்  

ஜ்சாதிபதி க்கசாட்்டசாபய  ரசாஜபக-
ஷவின தள்லளமயில் ்ரவ்கட்சி 
மசாநசா்்டசானறு மீண்டும் நள்ட-
்ப்றவுள்ைதசா்கவும் இரண்டு 
்கட்்டங்கைசா்க அதள் ந்டத்துவ-
தறகு தீரமசானிக்கப் பட்டுள்ைதசா-
்கவும் அர்சாங்க வட்்டசாரங்கள் 
்தரிவித்த்.  

அதறகிணங்க, நசாளை ்வள்-
ளிககிழளம ்கசாள்ல 10.30 
மணிககு ஆளும் ்கட்சியிலுள்ை 
்கட்சித் தள்லவர்களுக்கசா் 
மசாநசாடு ஜ்சாதிபதியின தள்ல-
ளமயில் ஜ்சாதிபதி 
மசாளிள்கயில் 

இன்று பாராளுைன்றில் 
விசசட கட்சி 
தலை்வரகள் கூட்டம்

்பசாநசாய்கர மஹிந்த யசாப்பசா 
அகபவரத்த் தள்லளமயில் 
விக்்ட ்கட்சித் தள்லவர்கள் 
கூட்்டம்  இனறு (28) பிறப்கல் 
2.00 மணிககு பசாரசாளுமன்ற ்கட்-
்ட்டத் ்தசாகுதியில் நள்ட்பறும்.  

 அரசிய்லளமப்ளப திருத்து-
வதற்கசா் முன்மசாழிவு்கள் 
குறித்து ்க்லந்துளரயசாடுவதற்கசா்க 
்பசாநசாய்கர இந்த கூட்்டத்ளத 
கூட்டியுள்ைதசா்க ்தரிய வருகி-
்றது.  

 பசாரசாளுமன்றத்திலுள்ை சி்ல 
்கட்சி்கள் மறறும் குழுக்கள் அரசி-
ய்லளமப்ளப திருத்துவதற்கசா் 
கயசா்ள்்களை ்பசாநசாய்கரி்டம் 
ஏற்க்கவ ்மரப்பித்துள்ை். 
ஐககிய மக்கள் ்கதியும் சுயசாதீ் 
குழு்வசானறும் ்பசாநசாய-
்கரி்டம் அரசிய்லளமப்பு 

சகை கட்சிகளுடன் சபச  
சுயாதீன எம்.பி குழு முடிவு

 ்ரவ்கட்சி்கள் உள்ை்டஙகிய 
இள்டக்கசா்ல அர்சாங்கத்ளத 
அளமப்பதற்கசா் கயசா்ள் 
்தசா்டரபில் எதிரவரும் தி்ங்க-
ளில் பசாரசாளுமன்றத்ளத பிரதி-
நிதித்துவப்படுத்தும் அள்த்து 
அரசியல் ்கட்சி்களு்டனும் ்க்லந்-
துளரயசா்ட இருப்பதசா்க ஆளும் 
தரப்பு சுயசாதீ் குழு ்தரிவித்-
துள்ைது.   

சுயசாதீ் பசாரசாளுமன்ற உறுப்-
பி்ர்களு்டன ்்கசாழும்பில் 
நள்ட்பற்ற ்க்லந்துளரயசா்டலின 
கபசாகத இந்த தீரமசா்ம் எடுக-
்கப்பட்டுள்ைதசா்க பசாரசாளுமன்ற 
உறுப்பி்ர விமல் வீரவன் ்தரி-
வித்துள்ைசார.  

 பிரதமர பதவி வி்லகி்சால் 
நம்பிகள்கயில்்லசா பிகரரளணளய 
்்கசாண்டு வர கவண்டிய அவசி-
யமில்ள்ல்ய் பசாரசாளுமன்ற 
உறுப்பி்ர வசாசுகதவ நசாணயக-
்கசார ்தரிவித்தசார.  
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 ஏபரல் 28 வியாழக்கிழனை

திதி: --சஷ்டி

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

இன்னறைய சு்பதினமத�ாழுனக 
நேரம

 நைஷம  - தசலவு

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - �னம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமைம - - நகா்பம

கன்னி - - முயறசி

துலாம  - ேன்னை

விருச்சிகம - - நினறைவு

�னுசு  - தவறறி

ைகரம - - த்பாறுனை

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - சுகம

நயாகம: சித�நயாகம

3

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராைச்சந்திரகுருக்கள்
(்பாபு சரைா)

 சிந்தனை

 சிந்தனை

ukohd;   

ukohd;   இறுதிததூ�ரான முஹமைத (ஸல்) 
அவரகள் ரைழான் ைா�ததின சிறைப-
ன்பயயும ைகததுவதன�யும ேன்க-
றிந்து தகாணட�ன் அடிப்பனடயில் 
இமைா�தன� உயிநராட்டைாக்குவதில் 
அதிக ஆரவமும அக்கனரயும எடுத-
துக் தகாணடாரகள். இ�ன் நிமித�ம 
அன்னார நைறதகாணட முயறசிகளும 
தசயற்பாடுகளும உலகம இருக்கும 
வனரயும ஒவதவாரு இனறை விசுவாசிக்-
கும முன்ைாதிரியாக அனைந்துள்ளன. 
அ�னால் அன்னாரின் வழிகாட்டல்க-
ளுக்கு ஏற்ப இமைா�தன�யும ்பயன்-
்படுததிடுவது முஸ்லிமகளின் த்பாறுப-
்பாகும. 

அந்� வனகயில் ைனி�ரகளிநலநய 
அதிகம தகானட தகாடுக்கக்கூடியவர-
களாக இருந்துள்ள ேபி (ஸல்) அவர-
கள், ரைழானில் வீசும காறனறை விடவும 
நவகைாக �ான�ரைஙகளில் ஈடு்படக்-
கூடியவரகளாக இருந்துள்ளாரகள். 
(ஆ�ாரம: புகாரி, முஸ்லிம) 

ைனி� சமூக கட்டனைப்பானது ்பல்-
வனகனைத�ன்னை தகாணடது. அதில் 
எல்லா ைட்டததினரும ஒநர �ரததின-
ராகநவா, ஒநர ைட்டததிலான தசாதது, 
தசல்வ த்பாருளா�ார வசதிகனளக் 
தகாணடவரகளாகநவா இல்னல. 
எல்லா ைட்டததினரிலும நவறு்பாடுக-
ளும ஏறறை �ாழ்வுகளும இருக்கநவ 
தசய்கின்றைன. அது அல்லாஹ்வின் ஏற-
்பாடாகும.

ைனி�ன் த்பறறுக்தகாணடுள்ள 
த்பாருளா�ார வசதி வாய்பபுகள் உள்-
ளிட்ட அனனததும அைானி�ைானனவ. 
அனவ உரினை தகாணடாட முடியா� 
அைானி�ஙகள் என்்பது �ான் இஸ்-
லாததின் நினலப்பாடு. அ�னால் வசதி 
வாய்பபு ்பனடத�வரகள் வசதி குனறைந்� 
ஏனழ எளியவரகளுக்கு உ�வி, ஒதது-
னழபபுகனள ேல்லத �வறைக்கூடாது. 

ேபி (ஸல்) அவரகளின் வழிகாட்டல்-
களுக்கு ஏற்ப ஏனழ, எளிய ைக்களின் 
த்பாருளா�ார கஷ்டஙகனள குனறைக்க 
இபபுனி� ைா�ததிலும உ�வி ஒததுனழப-
புக்கனள ேல்குவதில் அதிக அக்கனர 
எடுததுக்தகாள்ள நவணடும. அது 
வசதி குனறைந்� ைக்களின் த்பாருளா-
�ார சுனைனயக் குனறைக்க உ�வுவ�ாக 
அனைவந�ாடு அவரகளது உணரவுக-
னளப புரிந்து தகாள்ளும ைனி�ாபிைா-
னம நைநலாஙகவும வழிவகுக்கும. 

ஆகநவ இக்காலப்பகுதியில் �ான-
�ரைஙகனள வழஙகுவதில் அதிக 
ஆரவம காட்டுவ�ன் மூலம ேபி (ஸல்) 
அவரகளின் ஸுன்னானவ உயிரப-
பித� த்பருனைனய த்பறறுக்தகாள்ள 
முடிவந�ாடு அல்லாஹ்வின் அன்ன்ப-
யும அருனளயும அனடந்துதகாள்ள-
வும அது வாய்ப்பாகவும அனையும 
என்றைால் மினகயாகாது.

தான தரைஙகளின் சிறப்பு 

ைரலின் ைரிக்கார  ...

கனடியன் ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல263.20 274.07

யூர�ொ
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல362.94 374.92

ஐப்ொன் டயன்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல2.6346 2.7393

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல245.36 254.12

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல428.58 445.81

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல350.48 364.07

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல333.88 346.49

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல240.20 251.23

குறித�
வினல

குறித�
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 903.00

குவைத் டினொர் 1,113.72

ஓெொன் ரியொல் 884.31

கட�ொர் ரியொல் 93.19

சவூதி ரியொல் 90.76

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 92.69

நாணய
மாற்று
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சுபஹ்  - 04.41
லுஹர்  - 12.10
அஸர்  - 03.23
மஃரிப்  - 06.19
இஷா  - 07.30

்பசாருைசாதசார ்நருக்கடிளய 
்மசாளிக்க உ்ல்க வஙகி 600 மில்லி-

யன ்்டசா்லர நிதி உதவிளய வழங்க 
இணக்கம் ்தரிவித்துள்ைது. முதற-

்கட்்டமசா்க 400 மில்லியன ்்டசா்லர்கள் 
விளரவில் வழங்கப்படு்ம் உ்ல்க 

வஙகியின இ்லஙள்கக்கசா் நிரந்தரப் பிரதிநிதி திருமதி 
சிகயசா ்்கண்்டசா (Chiyo Kanda) ்தரிவித்துள்ைசார.  

உ்ல்க வஙகியின பிரதிநிதி்களுககும் ஜ்சாதிபதி க்கசாட் -
்டசாபய ரசாஜபக்ஷவுககுமிள்டயில் (26), ் ்கசாழும்பு க்கசாட்-
ள்டயிலுள்ை ஜ்சாதிபதி மசாளிள்கயில் நள்ட்பற்ற ்ந்-
திப்பின கபசாகத திருமதி சிகயசா ்்கண்்டசா இவவசாறு 
்தரிவித்தசார.   

மருந்து மறறும் சு்கசாதசாரத் கதளவ்கள், ்மூ்கப் பசாது -
்கசாப்பு, விவ்சாயம் மறறும் உணவுப் பசாது்கசாப்பு 

உலக வங்கியிடமிருந்து

இலங்கைக்கு 600 மில். 
அ. ட�ாலர் நிதியுதவி
முதறகைட�மாகை 400 மில். 
அ.ட�ா வழஙகைப்படும்

பயங்கரவசாத தள்டச்ட்-
்டம் உண்ளமயில் ஒரு பயங-
்கரமசா் ்ட்்ட்ம் தமிழ்த் 
கதசியக கூட்்டளமப்பின 
பசாரசாளுமன்ற உறுப்பி்ர 
இரசா.்சாணககியன ்தரிவித்-
துள்ைசார.  மட்்டக்கைப்பு 
சிள்றச்சாள்லயில் ள்கதி்கள் 
சி்லளர கநறறு ்ந்தித்ததன 
பின்ர ்கருத்து ்தரிவிகள்கயி-
க்லகய அவர இவவசாறு ்தரிவித்தசார.  

்தசா்டரந்து ்கருத்து ் தரிவித்த 
அவர,  

பயங்கரவசாதத் தள்டச 
்ட்்டத்தின கீழ் ள்கது ்்ய-
யப்பட்்டவர்களைச ்ந்தித்து 
உளரயசாடும் வசாயப்பு எ்க-
குக கிள்டத்தது. இந்த பயங-
்கரவசாத தள்டச்ட்்டத்தின 
கீழ் ள்கது ்்யயப்பட்டு 

தறகபசாது தடுத்து ளவக்கப்பட்டுள்-
ைவர்களின உ்றவி்ர்களை ்ந்தித்து 

அவர்களின உ்றவி்ர்களின விடுத-
ள்லளய உறுதி ்்யய அர்சாங்கம் 
ந்டவடிகள்க எடுககுமசாறு வலியுறுத்-
துகிக்றசாம்.  

இ்லஙள்கயில் பயங்கரவசாதத் 
தள்டச்ட்்டத்ளத நீககுவதறகு 
முன்ர நசானும் பசாரசாளுமன்ற உறுப்-
பி்ர எம்.ஏ.சுமந்திரனும் இளணந்து 
வ்டககு, கிழககுககு ்வளிகய பசாரிய 
கவள்லத்திட்்டத்ளத முன்்டுத்-
கதசாம் என்றசார.  

பயஙகைரவாத த்�ச் சட�ம்  
மிகைவும் பயஙகைரமானது

பணம் டகைாடுக்கைா்மயால்  
�ாக்�ருக்கு கைத்திக்குத்து  

யசாழ்.விக்்ட நிருபர   

அர்சாங்கத்துககு எதிரசா் நம்பிக-
ள்கயில்்லசாப் பிகரரளண ்தசா்டர-
பசா்க தமிழ் மக்களுள்டய பிரதிநிதி-
்கள் நடுநிள்லளம வகிக்க கவண்டு 
்மனபது த்து ்கருத்்த் தமிழ் 
மக்கள் கதசிய கூட்்டணியின 
தள்லவர சீ.வி.விககிக்ஸ்வரன 
்தரிவித்தசார.  

 யசாழ்ப்பசாணத்தில் ஊ்ட்கவிய்லசா-
ைர்களை ்ந்தித்த கபசாகத இவவசாறு 
்தரிவித்தசார. 

 கமலும் ் தரிவிகள்கயில்,  
 ஜ்சாதிபதிககு எதிரசா் 

பிகரரளணளய நசாங்கள் ்கட் -
்டசாயம் ஆதரிக்க கவண்டும். 
ஜ்சாதிபதி அஙகு இருப்-
பதசால் மக்களுககு எந் -
தவிதமசா் நனளமயும் 
கிள்டயசாது. ஆ்சால் அர -
்சாங்கத்துககு எதிரசா்க நம் -
பிகள்கயில்்லசாப் பிகரரளணளய 
்்கசாண்டு வந்து ்வளிகயறறுவதசா்க 
இருந்தசால் அதறகு பதி்லசா்க யசார 
வரப் கபசாகி்றசார்கள் என்ற க்கள்வி 

உள்ைது. அதறகு என் ந்டக-
்கப்கபசாகின்றது எனபளத 
பசாரத்துக்்கசாண்க்ட ந்டவ-
டிகள்கயில் இ்றங்ககவண்-
டும்.   

நசாட்டிலுள்ை ஸ்திரத்-
தனளம இல்்லசாது கபசாய -
விட்்டசால் ்பசாருைசாதசார 
ரீதியசா் மீள்்கட்டுமசா்ம் 

எனபது பசாதிக்கப்படும். இரசாமன 
ஆண்்டசா்்லன் இரசாவணன ஆண் -
்டசா்்லன் எ் தமிழ் மக்கள் இருக-
கின்ற்ர.  

அரசுக்கு எதிரான நம்பிக்்கயிலலா பிரரர்ை  ஊழல குற்றச்ாட்டுள்ள அரசியலவாதிகள  

தமிழ் எம்.பிக்கை்ை நடுநி்ல  
வகிக்கை ககைாருகிறார் விக்கி
�னது நினலப்பாடு அது எனவும த�ரிவிபபு

தப்பிச் சசல்்வலத தடுப்பதற்கு  
பயணததலட விதிகக ச்வண்டும்

TNA எம.பி இரா. சாணக்கியன் கருதது

�லஙகனையில் யாசகர தவறியாட்டம  

சட்ட ைாஅதி்பரிடம நகாரிக்னக 

அர்சாங்கத்தின கதளவ்க-
ளின அடிப்பள்டயில் மனிதசா-
பிமசா் உதவி்களை வழங்கத் 
தயசாரசா்க இருப்பதசா்க ்ரவகத் 
்்ஞ்சிலுளவச ்ங்கத் தூதுக -
குழுவின தள்லவர லூக்கசாஸ் 
்பட்ரிடிஸ்   

் வ ளி ந சா ட் ்ட லு வ ல் ்க ள் 
அளமச்ர கபரசாசிரியர ஜீ.எல்.
பீரிஸி்டம் ்தரிவித்துள்ைசார.   

இ்லஙள்கக்கசா் ்ரவகத் 
்்ஞ்சிலுளவச ்ங்கத் தூதுக -
குழுவின தள்லவர லூக்கசாஸ் 

்பட்ரிடிஸ், ்வளிநசாட்்டலு -
வல்்கள் அளமச்ர கபரசாசிரியர 
ஜி.எல். பீரிளஸ (25) அளமச-
சில் பிரியசாவிள்ட நிமித்தம் ்ந் -
தித்தசார. இதனகபசாகத அவர 
இவவசாறு ்தரிவித்துள்ைசார.   

இ்லஙள்கயில் ்ரவகத் 
்்ஞ்சிலுளவச ்ங்கம் வழங -
கிய பங்களிப்ளப அளமச்ர 
கபரசாசிரியர பீரிஸ் பசாரசாட்-
டி்சார. கமசாதல் சூழ்நிள்ல-
யின கபசாது ்க்டந்த ்கசா்லத்தில் 
ஆறறிய முககிய 

இலங்கைக்கு மனிதாபிமான   
உதவி வழஙகை I.C.R.C தயார்

அர் நிறுவ்ங்களின வரு்டசாந்த 
வருமசா்ம் அர் திள்றக்ரிககு உரிய 
முள்றயில் கிள்டக்க கவண்டு்ம் 
க்கசாப் குழுவின தள்லவர (கபரசாசிரி-
யர) ்ரித கேரத் ்தரிவித்தசார.  

அர்சாங்க மரக கூட்டுத்தசாப்ம் 
2021 ஆம் ஆண்டில் ்்யறபசாட்டு 
இ்லசாபமசா்க 1.4 பில்லியன ரூபசாய 
(1,496,155,864) ஈட்டியிருந்தசாலும், 
100 மில்லியன ரூபசாய 

அரசு நிறு்வனஙகளின் ்வருைானம்
திலறசசரிககுக கிலடகக ச்வண்டும்
நகாப குழுவின் �னலவர அ்ைச்ர் பீரிஸிடம் தூதுக்குழு த்லவர் உறுதி

இரணடு கட்டஙகளாக 
ேடத� தீரைானம

21 ஆவது திருத�ம த�ாடரபில் 

இனடக்கால அரசு த�ாடரபில்
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ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுகநாவலர் பெருமான் 
ஆண்டிலல (2022) இளம் 
இந்துச் சிறார்களிடைலே நாவலர் 

பெருமான் ெற்றிே விழிப்புணர்டவ ஏற்ெ -
டுத்தும் முகமாக, ோழ்.மாவடை இந்து சமே 
அறபநறிப் ொைசாடலகளில் 'வாராந்்தச் 
பசாற்பொழிவும் - மா்தந்ல்தாறும் நாேன் -
மார் குருபூடை நிகழ்வும் சிவஸ்ரீ ொல. 
திருகுணானந்்தக்குருக்கள் (பராறன்லரா, 
கனைா) அவர்களின் அனுசரடணயுைன் 
சமேலைாதி திரு.கதிர்காமன் நிைலிஙகம் 
அவர்களின் ஒழுஙகடமப்பில் நடைபெற்று 
வருகின்றது.   

லமற்ெடி நிகழ்ச்சித் ப்தாைர் வரிடச-
யிலல 17 ஆவது . பசாற்பொழிவு நிகழ்வு 
நுணாவில் லமற்கு வீரெத்திரர் அறபந -
றிப் ொைசாடல மண்ைெத்தில் நாடள 
29.04.2022 பி.ெ.3.30 மணிக்கு இந்து 
கலாசார உத்திலோகத்்தர் திருமதி மகிந்தினி 
விைேகுமார் ்தடலடமயில் இைம்பெறவுள்-
ளது.   

நாவலர் குருபூடை, மற்றும் ்தடலடம-
யுடர நிகழ்வுகடளத் ப்தாைர்ந்து, 'டசவ 
சமே மறுமலச்சியின் ்தந்ட்த நாவலர்'  
எனும் ப்தானிப்பொருளில் இளம் டசவப் -
புலவர் ச.நவநீ்தனின் சிறப்புச் பசாற்பொ -
ழிவு நடைபெற்று, பசாற்பொழிவிலிருந்து 
வினாக்கள் ப்தாடுக்கப்ெடடு மாணவர்களுக்-

கான ொராடடுப் ெரிசில்கள் வழஙகப்ெைவுள் -
ளன.   

நீர்லவலியில் சிறப்புச் பசாற்பொழிவு:   
ோழ்ப்ொணம் நீர்லவலி அருள்மிகு கந்்தசு-

வாமி ல்தவஸ்தானத்தில் வாராந்்தச் சிறப்புச் 
பசாற்பொழிவு ஆலே சண்முக விலாச மண் -
ைெத்தில் நாடள 29.04.2022 மாடல 
5.00 மணிக்கு சமேலைாதி கதிர்காமன் 
நிைலிஙகத்தின் ஒழுஙகடமப்பில் ஆலேத்-
தின் பிர்தம குருக்கள் சிவஸ்ரீ இராலைந்திர 
சுவாமிநா்தக் குருக்களின் ஆசியுடரயிடன 
ப்தாைர்ந்து நடைபெறும். ஆலே ெரிொலன 
சடெத் ்தடலவர் ்த.லசாதிலிஙகம் ்தடல -
டமயுடர ஆற்றுவார். சிறப்புச்பசாற்பொழி-
விடன சிவபநறிச்பசம்மல் டசவப்புலவர் 
பொன். சந்திரலவல் 'கிரிடேகள் உணர்த்-
தும் வாழ்விேல்' என்னும் விைேப்பொரு-
ளில் நிகழ்த்துவார்.   

திைற்புலம் நரசிஙக டவரவர் ஆலேத்தில்:
ோழ்ப்ொணம் திைற்புலம் நரசிஙக 

டவரவர் ஆலே வருைாந்்த அலஙகார உற்-
சவத்ட்த முன்னிடடு நைத்்தப்ெடும் சிறப்புச் 
பசாற்பொழிவு எதிர்வரும் 01.05.2022 
ஞாயிற்றுக்கிழடம காடல 7.00 மணிக்கு 
ஆலேத்தின் பிர்தான மண்ைெத்தில் சமே-
லைாதி கதிர்காமன் நிைலிஙகத்தின் ஒழுஙக -
டமப்பில் நடைபெறும். அன்டறே தினம் 
பசாற்பொழிவிடன இளம்டசவப்புலவர் ச. 
நவநீ்தன் 'ஆலே ்தரிசனம்' என்னும் விை -
ேப்பொருளிலும், மறுநாள் 02.05.2022 
திஙகடகிழடம காடல 11.00 மணிக்கு 
'இடறவனின் அருள் சுரக்கும் இைம் 
ஆலேம்' என்னும் விைேப்பொருளிலும் 
நிகழ்த்துவார்.
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பொருளா்தார பநருக்கடிக்குத் தீர்வு 
காணுமாறு லகாரி பகாழும்பு காலி -
முகத்திைல் உடெை நாடடின் ெல 

ொகஙகளிலும் ஆர்ப்ொடைஙகள் நடைபெற்று வருகின்-
றன. சடமேல் எரிவாயு உடெை எரிபொருடகளின் ெற்றாக்-
குடறக்குத் தீர்வு காணுமாறும், பொருடகளின் விடல 
அதிகரிப்டெக் கடடுப்ெடுத்துமாறும் லகாரி இந்்த ஆர்ப்ொட-
ைஙகள் லமற்பகாள்ளப்ெடடு வருகின்றன.  

ஆர்ப்ொடைஙகளில் ஈடுெடுலவாரில் ஒரு்தரப்பினர் நிோ-
ேமான லகாரிக்டகடே முன்டவத்துள்ளனர். ஆனால் 
இளவேதினரில் ஒரு்தரப்பினர் பொழுதுலொக்குக்காக 
லகளிக்டககளில் ஈடுெடடு வருவட்தக் காண முடிகின்-
றது. அல்தசமேம் ஆர்ப்ொடைம் புரிலவாரில் ஒரு்தரப்பினர் 
பொதுச்பசாத்துகளுக்கு லச்தம் விடளவிக்கும் வடகயில் 
வன்முடறச் சம்ெவஙகளில் ஈடுெடடு வருவட்தக் காணக் 
கூடிே்தாக உள்ளது.  

இதுவடர இைம்பெற்றுள்ள வன்முடறச் சம்ெவஙகளில் 
பொதுச்பசாத்துக்கள் அதிகளவில் லச்தமாக்கப்ெடடுள்-
ளன. பொதுப்லொக்குவரத்து லசடவகடள சீர்குடலக்கும் 
வடகயிலான வன்முடறகளும் ஆஙகாஙலக இைம்பெற்-
றுள்ளன.  

இவற்றுக்பகல்லாம் அப்ொல் அரசிேல் கடசிகள் ஒவ் -
பவான்றும் ்தமக்கான ஒவ்பவாரு நிகழ்ச்சித் திடைத்ட்த 
மடறமுக லநாக்காகக் பகாண்டு ஆர்ப்ொடைஙகளின் பின் -
னணியில் இேஙகுவட்த அறிே முடிகின்றது. அரசிேல் 
கடசிகளின் இவ்வாறான நிகழ்ச்சித் திடைஙகளின் காரண-
மாக ஆர்ப்ொடைஙகள் சமீெ நாடகளாக திடசமாறிச் பசல்-
வட்தக் காண முடிகின்றது. இந்்த ஆர்ப்ொடைஙகளின் 
உண்டமோன லநாக்கத்ட்தப் புரிந்து பகாள்ள முடிோ -
மல் மக்கள் திண்ைாடுகின்றனர்.  

எதிரணியின் லநாக்கமானது நாடடின் பொருளா்தார 
பநருக்கடிக்குத் தீர்வு காண்ெ்தல்ல என்ெது ப்தளிவாகலவ 
ப்தரிகின்றது. பொருளா்தார பநருக்கடிக்குத் தீர்வு காண்-
ெ்தற்கான காத்திரமான ஆலலாசடனகள் எவற்டறயுலம 
எதிரணி இன்னுலம முன்டவக்கவில்டல. அரசாஙகத்-
துக்கு எதிராக மக்கடள ஒன்றுதிரடடுவதிலலலே அவர்கள் 
குறிோக நிற்கின்றனர்.  

அரசாஙகத்ட்த பமன்லமலும் பநருக்கடிக்கு உள்ளாக்கி 
அதிகாரத்ட்த எவ்வாறாயினும் டகப்ெற்றிக் பகாள்ள 
லவண்டும் என்ெல்த எதிரணியின் இலக்கு என்ெது புரி -
கிறது. அவர்கள் பொருளா்தார பநருக்கடிக்குத் தீர்வு 
காண்ெ்தற்கான லோசடனகடள முன்டவக்க லவண்டிே 
்தருணம் இதுவாகும். பவறுமலன அரசாஙகத்ட்த வடச-
ொடிக் பகாண்டிருப்ெ்தனால் இன்டறே பநருக்கடிக்கு 
தீர்வு வந்துவிைப் லொவதில்டல.  

மறு்தரப்பில் ்தமிழ், முஸலிம் சிறுொன்டமக் கடசிகளும் 
இன்டறே பநருக்கடிடே மறந்்தெடிலே பசேற்ெடடுக் 
பகாண்டிருக்கின்றன. அவர்கள் ்தத்்தமது இனத்துக்கான 
அரசிேல் லகாரிக்டககடள மாத்திரலம இவ்லவடளயில் 
முன்டவக்கின்றனர். அதுமாத்திரமன்றி, அரசாஙகத்துக்கு 
சவால் விடும் வடகயில் ஆக்லராஷமான கருத்துகடள 
பவளியிடுகின்றனர். இன்டறே சந்்தர்ப்ெத்ட்த ்தஙகளுக்-
கான லெரம் லெசும் சந்்தர்ப்ெமாக அவர்கள் கருதுவ்தாகத் 
ப்தரிகின்றது.  

எமது நாடு ்தற்லொது உண்டமயிலலலே பொருளா்தார 
பநருக்கடியில் சிக்கித் ்தவிக்கின்றது. பைாலர் ெற்றாக்குடற 
காரணமாக எரிபொருள் ்தடடுப்ொடும், பொருடகளின் 
விடல அதிகரிப்பும் மக்களுக்கு பெரும் சுடமடே ஏற்ெ-
டுத்தி உள்ளன. இந்நிடலயில் மக்கள் மீ்தான சுடமகடள 
லமலும் அதிகரிப்ெ்தற்கு வழி பசய்யும் வடகயிலலலே அர-
சாஙகத்துக்கு எதிரான அடனத்துக் கடசிகளும் ்தற்லொது 
பசேற்ெடடுக் பகாண்டிருப்ெட்த காண முடிகின்றது.  

இன்டறே நிடலடமடே அரசிேல் பநருக்கடிோக 
மாற்றுவதிலலலே அரசுக்கு எதிரான சக்திகள் மும்முரமாக 
பசேற்ெடடுக் பகாண்டிருக்கின்றன. அவர்கள் இவ்வாறு 
ப்தாைர்ந்தும் பசேற்ெடுவார்களானால் நாடடில் பொரு-
ளா்தார பநருக்கடி பமன்லமலும் அதிகரிக்கும் என்ெட்த 
பசால்லித் ப்தரிே லவண்டிேதில்டல. எதிரணியினருக்கு 
நாடடின் மீதும் மக்களின் மீதும் உண்டமோன அக்கடற 
இருக்குமானால் அவர்கள் சிந்தித்து பசேற்ெை லவண்டி-
ேது காலத்தின் ல்தடவோகும்.  

எமது நாடடுக்பகன்று அரசிேலடமப்பொன்று 
உள்ளட்த எவரும் மறந்து விைலாகாது. நாைளாவிே 
ரீதியில் நைத்்தப்ெடை ைனாதிெதித் ல்தர்்தல் மற்றும் பொதுத் 
ல்தர்்தலின் அடிப்ெடையிலலலே நாடடின் அரசாஙக நிர்-
வாகம் இேஙகிக் பகாண்டிருக்கின்றது. மக்களால் ப்தரிவு 
பசய்ேப்ெடை அரசாஙகத்ட்தலோ அல்லது ொராளுமன்ற 
உறுப்பினர்கடளலோ ெ்தவிகடளத் துறந்து விடடு வீடடுக்-
குச் பசல்லுமாறு கூறுவது அரசிேல் அடமப்புக்கு ஏற்பு-
டைே்தல்ல. ஆர்ப்ொடைஙகடள நைத்துவ்தால் மக்கள் 
பிரதிநிதிகள் அடனவரும் ெ்தவிகடளத் துறக்க லவண்டும் 
என்று எதிர்ொர்க்கவும் முடிோது.  

எந்்தபவாரு அரசிேல் மாற்றமும் எமது நாடடின் அர -
சிேலடமப்பு வரம்புகளுக்கு உடெடைவாலற அடமயும் 
என்ெட்த ஒவ்பவாருவரும் அறிந்திருக்க லவண்டிேது அவ-
சிேம். நாடடின் ைனநாேகம் என்ெது லகலிக்குரிே்தல்ல 
என்ெட்தயும் அடனவரும் புரிந்து பகாள்ள லவண்டும்.  

இன்டறே நிடலயில் பொருளா்தார பநருக்கடியில் 
இருந்து மு்தலில் நாம் மீண்பைழ லவண்டும். இன்டறே 
பொருளா்தார பநருக்கடி உருவாகிே்தற்கான காரணஙகள் 
ெல உள்ளன. அவற்றில் அரசாஙகத்தின் சில ்தவறுகளும் 
உள்ளட்த அரசு்தரப்பினலர ஏற்றுக்பகாண்டிருக்கின்றனர். 
அத்்தவறுகடள திருத்திக் பகாள்வ்தற்கும் அரசாஙக ்தரப்பு 
இணக்கம் ப்தரிவித்துள்ளட்த இவ்விைத்தில் சுடடிக்காடடு-
வது பொருத்்தமாகும். 

நாடடின் ல்தசிே வருமானத்ட்த அதிகரித்துக் பகாள்-
வ்தற்கான வழிவடககடள மு்தலில் நாம் ஏற்ெடுத்திக் 
பகாள்ள லவண்டும். ல்தசிே வருமானத்ட்த ஈடடிக் பகாள் -
வதில் சுற்றுலாத்துடற மு்தலிைம் வகிக்கின்றது. நாடடில் 
அரசிேல் பநருக்கடி ப்தாைருலமோனால் சுற்றுலாத்து-
டறடே முன்லனற்றிக் பகாள்வது சிரமமான காரிேமா -
கும். இவற்டறபேல்லாம் நன்கு கவனத்தில் பகாண்டு 
எதிரணியினர் பசேற்ெடுவது அவசிேமாகும். மக்கடள 
ஆர்ப்ொடைத்திற்காகத் தூண்டிவிடடு, நிடலடமடே 
லமலும் லமாசமாக்குவது லநர்டமோன அரசிேல் ொட்த-
ேல்ல.

35, டி. ஆர். விைேவர்்தன மாவத்ட்த, பகாழும்பு- - 10
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நெருக்கடியை மேலும் பாரதூரோககும்
அரசிைல்ாதி்களின் நெைறபாடு்கள்!

தகுதியுடையவரின் அன்புக்குப் பாத்திரமானவராக 
இருப்பினும் ச�ாம்பலுடையவரகள் பபருடம 
எனும் பயடன அடைவபதன்பது அரிதாகும்.

ெடியுடைோர் ெற்றடமந்்தக் கண்ணும் மடியுடைோர்
மாண்ெேன் எய்்தல் அரிது

ஒடுக்கப்பட்ட ்பாலஸ்தீன மக்களின் 
விடுதலலக்கான சர்வததச குத்ஸ் தினம்

டிஜிட்டல் முலையில் ததசிய அல்டயாள அடல்ட ்பரிசீலிபபு;  
ஆட்பதிவு திலைக்களத்து்டன் SLT-MOBITEL உ்டன்்படிகல்க

ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமு்கநா்வலர ப்பருமான் ஆண்டு;
நாலள சிைபபுச் பசாறப்பாழிவு, குருபூலச

மடறந்்த இமாம் பகாபமய்னி (ரஹ்) 
அவர்கள் 1979ஆம் ஆண்டு 
ஓகஸட மா்தம் 7ஆம் திகதி இவ்வாறு 

கூறினார்: “இந்்த ஆக்கிரமிப்ொளரின் 
(இஸலரல்) மற்றும் அ்தன் ஆ்தரவாளர்க-
ளின் டககடள ொலஸதீனத்திலிருந்து துண்-
டிக்க அடனத்து முஸலிம்கடளயும் முஸலிம் 
அரசாஙகஙகடளயும் ஒன்றிடணே நான் 
அடழப்பு விடுக்கிலறன். லமலும் ரமழான் 
மா்தத்தின் கடைசி பவள்ளிக்கிழடமடே 
'குத்ஸதினம்' என்று பெேரிடுமாறு உல-
பகஙகிலும் உள்ள அடனத்து இஸலா-
மிேர்கடளயும் லகடடுக் பகாள்கிலறன். 
(ெலஸதீனிே) முஸலிம்களின் சடைபூர்வ 
உரிடமகடள ஆ்தரிப்ெதில் முஸலிம்க-
ளின் சர்வல்தச ஒற்றுடமடே பவளிப்-
ெடுத்துமாறும் லகாரிக்டக விடுக்கின்-
லறன்."  

இத்தினமானது ொலஸதீனிேர்கள் 
மற்றும் பிற ஒடுக்கப்ெடை மக்களுக்கு உல-
களாவிே ஆ்தரடவப் பிரதிெலிக்கிறது.  

'சர்வல்தச குத்ஸ தினம்' நாடுகள், 
மனி்த உரிடம ஆர்வலர்கள் மற்றும் 
சிவில் அடமப்புகளால் ஊர்வலஙகள், 
மாநாடுகள் மற்றும் லெரணிகள் மூலம் 
அனுஷ்டிக்கப்ெடுகிறது. இது இமாம் 
பகாபமய்னி (ரஹ்) அவர்களின் இந்்த 
நுண்ணறிவு மிக்க அறிவிப்பு எல்டல 
கைந்து ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெடைது என்ெ-
ட்தலே எடுத்துக் காடடுகிறது.  

சிலோனிசம் என்ெது ஒரு இேக்கமாக, 
1800களின் பிற்ெகுதியில் யூ்தர்கடள ஒன்-
றிடணப்ெ்தற்காக உருவாக்கப்ெடைது. அச்-
சமேம் ெலஸதீன மண்ணில் பவறும் 5% 
மடடுலம இருந்்த யூ்தர்களால் இஸலரல் என்ற 
ஓர் அரசு ெலாத்காரமாகவும் சடைவிலரா்தமாக-
வும் உருவாக்கப்ெடைது. அ்தாவது இரண்ைாம் 
உலகப்லொருக்குப் பிறகு ெலஸதீனர்களுக்கு 
பசாந்்தமான பூமிடே அெகரித்து ஆக்கி-
ரமித்்த லமற்கத்திே சக்திகள் 1948 இல் 
இஸலரல் என்று அறிவித்து அஙகீகரித்்தன.   

இற்டறக்கு ஒன்ெது நூற்றாண்டுகளுக்கு 
முன்பு, சலாஹுத்தீன் ஐய்யூபி யூ்தர்களுக்கு 
அெேமளிக்குமுகமாக அவர்கடள பைரு-
சலலமுக்கு அடழத்து வந்து, பெரும்ொன்-
டமோன முஸலிம்களுைன் அவர்கடளக் 
குடிேமர்த்தினார். ஆனால் கைந்்த காலத்தில் 
யூ்தர்களுக்கு முஸலிம்கள் காடடிே கரு-
டணக்கான நன்றிக்கைடன 800 ஆண்டு-
கள் கைந்்த பின்னர், ஐ.நா ்தடலடமேகம் 
இவ்வாலற திருப்பிச் பசலுத்திேது.  

ெலஸதீனத்தில் இஸலரலின் லமலாதிக்கம் 
அல்லது இடைவிைா்த மத்திே கிழக்கு லமா்தல் 
என்று அறிோடமோல் மற்றவர்கள் குறிப்பி-
டுவது ப்தாைர்ொன அடனத்து சாடல வடர-
ெைஙகளின் முக்கிே சூத்திர்தாரிோகவும் 
்தடலடம வடிவடமப்ொளராகவும் அபம-
ரிக்கா இருந்து வருகிறது.  

இப்லொது எழும் மிக முக்கிேமான லகள்வி 
என்னபவனில், 'ஏழு ்தசாப்்தஙகளுக்கும் 
லமலாக நடைபெற்ற அடமதிப் லெச்சுக்க-
ளில் ஏல்தனும் உறுதிோன சா்தடனகள் 
பெறப்ெடடுள்ள்தா? ொலஸதீனிேர்களின் 
எதிர்காலம் குறித்து ஏல்தனும் நம்பிக்டக 
உள்ள்தா?' என்ெ்தாகும்.  

மறுெக்கம் ொர்க்டகயில் அபமரிக்க 
மற்றும் பிற ஐலராப்பிே ஆயு்த உற்ெத்திோ-
ளர்களுக்கான ஆ்தாேமாக ஆயு்த வர்த்்தகம் 
பவளிப்ெடுகிறது.  

1945 இல் அரபு லீக் அடமப்பு உறுப்பு 
நாடுகளுக்கு இடையிலான உறவுகடள 
வலுப்ெடுத்தும் லநாக்கத்துைன் உருவாக்கப்-
ெடைது. அவர்களின் பகாள்டககடள ஒருங-
கிடணத்து அவர்களது பொதுவான நலன்-
கடளப் ொதுகாக்க முடியும் என்றும் ெலர் 
நிடனத்்தனர். ஆனால் அரபு லீக் அடமப்-
பின் சா்தடனகள் என்ன? இவ்வடமப்பினா-
லும் அ்தன் சலகா்தர ெலஸதீனிே விடு்தடல 
அடமப்பினாலும் எந்்த அளவிற்கு அவர்கள் 
கூறிே லநாக்கஙகடள அடைே முடிந்்தது? 
என்ெட்த சிந்தித்்தல் நன்று.  

லகள்வி என்னபவன்றால், அலரபிேம் 
என்ற ல்தசிேவா்தத்தின் அடிப்ெடையில் 
நிறுவப்ெடை அரபு லீக் மற்றும் ெலஸதீன 
விடு்தடல அடமப்பினால் எவ்வாறு ெலஸதீ-
னத்தின் விடு்தடலக்கு வழிவகுக்க முடியும்? 
ஏபனனில் அல்த ல்தசிேவா்தலம அெக-
ரிக்கப்ெடை ெலஸதீனிே பிரல்தசஙகளில் 
இஸலரடல நிறுவ ெேன்ெடுத்்தப்ெடைது.  

எனலவ, சர்வல்தச குத்ஸ தினம் மடடுலம 
முஸலிம்களின் மூன்றாவது புனி்த ்தளமும் 
மு்தல் கிப்லாவுமான டெத்துல் முகத்்தஸின் 
விடு்தடலடே உறுதி பசய்ேக் கூடிே ஒலர 
நைவடிக்டக என்ெதில் சந்ல்தகமில்டல.  

முஸலிம் நாடுகளின் ஒற்றுடமலே ெலஸ-
தீனம் மற்றும் உலகின் பிற ஒடுக்கப்ெடை மக்-
களின் விடு்தடலக்கான இறுதி நம்பிக்டக. 
உண்டமயில், இமாம் பகாபமய்னி (ரஹ்) 
அவர்களின் பசய்தியின் முக்கிே கருப்பொரு-
ளும் அதுலவோகும்.  

19.11-.1921 இல் பவளியுறவுத்துடறக்-

கான பிரிடடிஷ் பசேலராக இருந்்த  லைார்ஜ் 
கர்்ஸன் கூறிே விைேம் உன்னிப்ொக கவனிக்-
கத்்தக்கது. 'முஸலிம் மக்களிடைலே இஸலா-
மிே ஒற்றுடமடேக் பகாண்டுவரும் எந்்த 
முேற்சிக்கும் நாம் முற்றுப்புள்ளி டவக்க 
லவண்டும். கிலாெத் ஆடசிடே முடிவுக்குக் 
பகாண்டு வருவதில் நாம் ஏற்கனலவ பவற்றி 
பெற்றுள்ள்தால், முஸலிம்கள் மத்தியில் 
அறிவு ரீதிோகலவா அல்லது கலாசார ரீதிோ-
கலவா ஒற்றுடம என்ற ஒன்று மீண்டும் ஏற்-
ெைாது என்ெட்த உறுதி பசய்ே லவண்டும்'.   

ஈரானின் இஸலாமிே குடிேரசின் ்தற்-
லொட்தே ஆன்மீகத் ்தடலவர் ஆேதுல்லா 
டசேத் அலி காமபனய், 'மத்திே கிழக்கு 
பிராந்திேத்தில் கருத்து லவறுொடு மற்றும் 
பிளவுகடள விட்தப்ெ்தன் மூலம் ஐ.எஸ.
ஐ.எஸ அபமரிக்க நலனுக்காக ப்தளிவாக 
லசடவ பசய்கிறது என்று கூறுவ்தற்கு 
இதுலவ காரணமாகும்.  

'இன்னும், நீஙகள் எல்லலாரும் அல்-
லாஹ்வின் கயிற்டற வலுவாக ெற்றிப் 
பிடித்துக் பகாள்ளுஙகள்; நீஙகள் பிரிந்தும் 
விைாதீர்கள்.(அல் குர்ஆன் 3:103) என்று 
அல்லாஹ் கூறியிருக்க இவ்வாறு நைக்கிறது.  

சர்வல்தச குத்ஸ தினம் என்ெது ெலஸதீ-
னிேர்கள் மற்றும் பிற ஒடுக்கப்ெடை மக்க-
ளுைனான ஒருடமப்ொடடை ப்தரிவித்்தது 
ஆ்தரவு வழஙகும் தினமாகும். அல்தலவடள 
ஒடுக்குமுடற மற்றும் அநீதிடேக் கண்டிக்-
கும் நாளுமாகும்.  

மடறந்்த இமாம் பகாபமய்னி (ரஹ்) 
நிறபவறிடே பவறுத்்தது மடடுமல்லாமல் 
அ்தற்கு எதிரான லொராடைத்தில் பநல்சன் 
மண்லைலாவுக்கு பூரண உ்தவிடே வழஙகி-
னார். ெதிலுக்கு பநல்சன் மண்லைலாவும், 
'ெலஸதீனன் சு்தந்திரம் அடைோமல் ப்தன்-

னாபிரிக்காவின் சு்தந்திரம் முழுடமே-
டைோது' கூறினார்.  

நீண்ை சிடறத் ்தண்ைடனயில் இருந்து 
விடு்தடலோன மண்லைலா, ப்தஹ்ரா-
னுக்கு லமற்பகாண்ை மு்தல் விைேத்தின் 
லொது, ஒரு ்தந்ட்தயின் ஸ்தானத்தில் 
இருந்து இமாம் வகித்்த ொத்திரத்ட்த-
யும் ஈரானின் வரலாற்று ஆ்தரடவயும் 
ொராடடினார்.   

மடறந்்த பவனிசுலா அதிெர் ஹியூலகா 
சாலவஸ, சர்வல்தச குத்ஸ தின நிகழ்வு-
களில் ்தனது நாடடில் ஏடனே லொராட-
ைக்காரர்கள் மத்தியில் முன்னணியில் 
காணப்ெடும் முக்கிே நெராக இருந்்தார்.  

சடைவிலரா்தமாக ஆக்கிரமிக்கப்ெடை ெலஸ-
தீனப் ெகுதியில் நைக்கும் அடடூழிேஙகடளக் 
கண்டும் காணா்தது லொல் புறக்கணித்து 
வரும் சவூதி அலரபிோ, அ்தன் கூடைாளிகளு-
ைன் இடணந்து 2015 மு்தல் பேமனுக்கு 
எதிரான இராணுவப் ்தாக்கு்தலில் தீவிரமாக 
ஈடுெடடு வருகிறது. பேமனில் நைந்்த ஆக்கி-
ரமிப்பின் விடளடவ 'சமகால வரலாற்றில் 
மிக லமாசமான மனி்தாபிமான பநருக்கடி' 
என்று ஐக்கிே நாடுகள் சடெ அண்டமயில் 
வர்ணித்்தது.  

உலகம் முழுவதும் அடமதி காக்கவும், நீதி-
காக்கவும் லொராடும் மக்களின் முேற்சிடே 
அஙகீகரிப்ெது கடைாேம். இமாம் அவர்கள் 
வலியுறுத்திேது லொன்று, குத்ஸ தினம் 
என்ெது ஒரு சர்வல்தச தினம். இது குத்்ஸுக்லக 
பிரத்திலேகமான நாள் அல்ல. ஒடுக்கப்ெடை 
அடனவருக்காகவும், ஆணவ சக்திகளுக்கு 
எதிராகவும் எழுந்து நிற்கும் தினமாகும்.  

அபமரிக்கா மற்றும் அ்தன் கூடைாளிகள் 
இஸலரலுக்கு அளித்துவரும் ப்தாைர்ச்சிோன 
இராணுவ மற்றும் நிதி உ்தவிடே உலகம் 
நன்கு அறிந்திருக்கிறது. பிராந்திேத்தில் 
அவர்களின் இடைவிைா்த ்தடலயீடு பிராந்திே 
மக்களின் ொதுகாப்பு மற்றும் நல்வாழ்டவ 
சீர்குடலத்து வருகின்றது. உலபகஙகிலும் 
அடிப்ெடை மனி்த உரிடமகடளப் ொதுகாப்ெ-
திலும் லமம்ெடுத்துவதிலும் முன்னணி நிடல-
கடளக் லகாரும் வளர்ந்்த நாடுகள் என்று 
்தம்டம அடழத்துக் பகாள்ளும் குறிப்பிடை 
நாடுகளின் பொய்கடள இது அம்ெலப்ெ-
டுத்துகிறது. என்ன ஒரு நேவஞசகத்்தனம், 
என்ன ஒரு இரடடை நிடலப்ொடு!

இலஙடகயின் நவீன டிஜிடைல் தீர்வு-
கடள மாற்றிேடமப்ெதில் ல்தசிே 
்தகவல் ப்தாைர்ொைல் ப்தாழில்நுடெ 

தீர்வுகள் வழஙகுநரான SLT-MOBITEL, ஆட-
ெதிவுத் திடணக்களத்துைன் டகலகார்த்துள்-
ளது. இலஙடகயின் ப்தாடலத் ப்தாைர்ொ-
ைல் வரலாற்றில் முக்கிேத்துவம் வாய்ந்்த 
அஙகமாக, SLT-MOBITEL இைமிருந்து 
வாடிக்டகோளர்கள் லசடவகடளப் பெற்றுக் 
பகாள்ளும் லொது டிஜிடைல் முடறயில் 
ல்தசிே அடைோள அடடைடே ெரிசீலித்து 
உறுதி பசய்யும் வசதி ஏற்ெடுத்்தப்ெடடுள்ளது.   

ஆடெதிவுத் திடணக்களத்தின் ஆளுநர் 
நாேகம் விோனி குணதிலக மற்றும் 
பமாபிபைல் பிடரவட லிமிபைட பிர்தம நிடற-
லவற்று அதிகாரி சந்திக வி்தாபரன ஆகிலோ-
ரிடைலே இந்்த புரிந்துணர்வு உைன்ெடிக்டக 
டகச்சாத்திைப்ெடைது. இந்நிகழ்வில் இரு நிறு-
வனஙகடளயும் லசர்ந்்த சிலரஷ்ை அதிகாரி-
கள் கலந்து பகாண்டிருந்்தனர்.   

ஆடெதிவுத் திடணக்களத்துைனான 
SLT-MOBITEL’இன் ெஙகாண்டமயினூைாக 
வஙகிகள் மற்றும் நிதிச் லசடவகடள வழங-
கும் நிறுவனஙகளுக்கு மாத்திரம் வழஙகப்-
ெடும் ல்தசிே அடைோள அடடை ெரிசீலிக்-
கும் வசதி ்தற்லொது அ்தன் லசடவகடள 
பெற்றுக் பகாடுப்ெ்தற்கும் ஏற்ெடுத்்தப்ெடடுள்-
ளது. இந்்தப் ெஙகாண்டமயினூைாக, உறுதி 

பசய்ேப்ெடை வாடிக்டகோளர் அறிந்திருப்பு 
்தகவல்கடள பெற்றிருப்ெட்த SLT-MOBITEL 
உறுதி பசய்கின்றது. நிறுவனத்தினால் புதிே 
இடணப்புகள் மற்றும் இ்தர லசடவகள் 
வழஙகப்ெடும் லொது, லமாசடிகள் மற்றும் 
குற்றச் பசேல்கள் இைம்பெறுவட்த கடடுப்ெ-

டுத்்த இந்்த நைவடிக்டக உ்தவிோக அடமந்-
திருக்கும் என்ெதுைன் ல்தசிே ொதுகாப்டெ 
லமம்ெடுத்்தவும் உ்தவிோக அடமந்திருக்-
கும்.   

வாடிக்டகோளர்கள் மற்றும் கூடைாண்டம 
நிறுவனஙகளுக்கு அடுத்்த ்தடலமுடற 

இடணப்புத் தீர்வுகடள வழஙகி ல்தசத்தின் 
டிஜிடைல் மாற்றிேடமப்பு ெணிகடள முன்-
பனடுப்ெதில், ல்தசிே ்தகவல் ப்தாைர்ொைல் 
ப்தாழில்நுடெ லசடவகள் வழஙகுநர் எனும் 
வடகயில், SLT-MOBITEL இனால் அதிகளவு 
முக்கிேத்துவம் வழஙகப்ெடுகின்றது.

பமாபிபைல் பிடரவட லிமிபைட பிர்தம நிடறலவற்று அதிகாரி சந்திக வி்தாரபரன, ஆடெதிவுத் திடணக்களத்தின் ஆளுநர் நாேகம் விோனி குணதி-
லகவுைன் புரிந்துணர்வு உைன்ெடிக்டகடே டகமாற்றிக் பகாள்வட்தயும், அருகில் பமாபிபைல் சார்ொக ்தோரிப்புகள் ்தடலடம அதிகாரி ஷிோங 
பவாஙக, பிராந்திே ்தடலடம அதிகாரி ப்தன்ஹம் பெலரரா, நுகர்லவார் விற்ெடனகளுக்கான பொது முகாடமோளர் சுகத் அலெசிஙக, பிர்தம சந்-
ட்தப்ெடுத்்தல் அதிகாரி சஷிக பசனரத் மற்றும் ஆடெதிவுத் திடணக்களம் சார்ொக லமலதிக ஆளுநர் நாேகம், ஆர்.எல்.எஸ.பி. சுவர்ணல்தா (இைமி-
ருந்து இரண்ைாமவர்), பிர்தான கணக்காளர் எல். எம். ப்தனவக, பசேற்ொடுகளுக்கான ஆளுநர் ரித்ம புளத்சிஙகள, அபிவிருத்தி, ஆய்வுகள் மற்றும் 
்தகவல் ப்தாழில்நுடெம் ஆளுநர் எச்.எம்.ஐ.லக. லஹரத் மற்றும் ்தகவல் ப்தாழில்நுடெ பிரதி ஆளுநர் எரந்தி வீரசிஙக ஆகிலோடரயும் காணலாம்.

அ.கனகசூரிேர்...?

்தாஹா மு்ஸம்மில்...?

நாலள அனுஷ்டிபபு



'அமைதியான, ஒழுக்கைான, முழுமையான 
சிறந்த ைனி்தர்கமைக க்காண்ட புனி்த த்தசதம்த 
ஒன்றுதசரநது ்கட்டிகயழுப்புத�ாம்' எனும் உயரந்த 
த�ாககில் ்கலாசார அலு�ல்்கள் திமைக்கைம் 
இந்த த�மலத திட்்டதம்த முன்கனடுதது �ருகின்-
றது. ்கலாசார அலு�ல்்கள் திமைக்கைதத்தாடு 
ஒன்றிமைநது பயணித்த, பயணிககின்ற ்கமலஞர-
்களில் உ்தவி அ�சியப்படுகின்ற மூத்த ்கமலஞர-
்கமை இனம் ்கணடு அ�ர்களுககு உ்தவி �ழங்கும் 
த�ாககில் �ரு்டததிற்கு ரூபா.10000.00  நிதி உ்தவி 

�ழங்்கப்பட்டு �ருகின்றது. இந்த த�மலததிட்்டததின் 
கீழ் இவ�ரு்டம் அம்பாமற ைா�ட்்டததிலிருநது க்தரிவு 
கசயயப்பட்்ட ்தமிழ்கைாழி மூலைான 81 ்கமலஞர்க-
ளுக்கான ்காதசாமல இங்கு �ழங்கிம�க்கப்பட்்டது.  

அம்பாமற ைா�ட்்ட தைலதி்க அரசாங்்க அதிபர 
வி.கெ்கதீசன் இங்கு உமரயாற்றும் தபாது, "்கமல-
ஞர்கள் சமூ்கததின் அம்டயாைங்்கைா்க இருககிறார-
்கள். ்கமலததுமறமய அல்லது ்கமலஞர்களும்டய 
கசயற்பாடு்கமை ஊககுவிப்ப்தற்்கா்க ்கலாசார அலு-
�ல்்கள் திமைக்கைம் அம்பாமற ைா�ட்்ட கசயல்கத-
து்டன் இமைநது பிரத்தசததில் பல்த�று த�மலததிட்-
்டங்்கமை முன்கனடுதது �ருகின்றது. உணமையில் 
�ைது ்கமல்கள் என்பது �ைது சமூ்கங்்களின் அம்ட-
யாைங்்கைா்க ்காைப்படுகின்றன. இந்த ்கமல்கமை 
மூத்த ்கமலஞர்கள் இமைய ்கமலஞர்கமை த�ாககி 
க்காணடு கசல்லத�ணடிய கபாறுப்புள்ை�ர்கைா்க 
இருககிறார்கள். எனத� எைது ்கமல்கமை எைது 

இமைய சமூ்கததிற்கு �ாம் கசால்லிக க்காடுக்க 
த�ணடும். அ�ற்றின் ஊ்டா்க எைது சமூ்க அம்டயாை-
ைா்க இருககின்ற ்கமல்கள் பாது்காக்கப்ப்ட த�ணடும்.  

ைாற்றங்்கள் என்பது ஆண்டாணடு ்காலைா்க 
க்தா்டரச்சியா்க �ம்டகபற்றுக க்காணடிருககும். 
ஆனால் �ைது ்கமல்கள், �ைது பாரம்பரிய பண-
பாடு்கள் ைாறுப்டாைல் முன்க்காணடு கசல்லப்ப்ட 
த�ணடும். அப்தபாது்தான் எைது ்கலாசார பணபாட்டு 
விழுமியங்்கமை �ாம் பாது்காக்க கூடிய்தா்க இருக-
கும்.  

இன்று ைாற்றங்்கள் என்ற தபாரம�ககுள் பல 
�வீன ்கலாசார பணபாடு்கள் ஊடுருவி இருககின்றன. 
ஆனால் எைது பணபாடு, ்கலாசாரம், சமூ்க �ாழ்வி-
யல் அம்சங்்கமை பிரதிபலிககின்ற ்கமல்கமை �வீன 
�ைரச்சி முமறககுள் க்காணடு கசல்ல த�ணடிய 
கபாறுப்பு ்கமலஞர்களுககு இருககின்றது.  

அத்ததபான்று சான்றுப்படுத்தல் என்பது முககியைா-

கும். சான்றுப்படுத்தல் எனும்தபாது, எைது ்கமல்கள் 
அழிநது கசல்லாைல் அ�ற்மறப் பாது்காப்ப்தற்-
்கான முமறமைமய குறிககின்றது. எம்மி்டமிருநது 
பல ்கமல்கள் ைமறநது தபானமைககு ்காரைம் 
அம�்கள் சரியா்க சான்றுப்படுத்தப்ப்டவில்மல. 
எனத� இந்த ்கமல்கமை பாது்காப்ப்தற்்கான �்ட�-
டிகம்க்கள் முககியைான்தாகும்.  

உ்தாரைைா்க, �ைது முன்தனார்களும்டய �ாழ்வி-
யல் அம்சங்்கள் அது வி�சாயைா்க அல்லது மீன்பிடி, 
்கல்விததுமற, க்தாழில்நுட்பம் எது�ானாலும் 
அல்லது அ்தற்்கா்க பயன்படுததிய ்கருவி்கைா்க கூ்ட 
இருக்கலாம் இம�்கள் பாது்காக்கப்ப்ட த�ணடியது 
முககியைாகும்.  

�ைது முன்தனார �யல்க�ளியில் ஒன்றுகூடி சூடு 
அடிப்பது, சூடு ம�ப்பது அத்ததபான்று க்தன்மன 
ஓமல்கமை பின்னு�து, அல்லது க்தன்மன 
ஓமல்களில் குடிமச்கமை அமைததுக க்காள்�து 

தபான்றன இன்று அழிநது �ருகின்ற வி்டயங்்கைா-
கும். இம�்கமை பாது்காககின்ற முமற்கள் �ம்மி்டம் 
இல்லாைல் இருககின்றன. அ�ற்மற �ாம் உரு�ாக்க 
த�ணடும். ைதலசியா, ெப்பான் தபான்ற �ாடு்களில் 
அங்கு �ாழ்கின்ற ைக்கள் பயன்படுததிய அல்லது 
அ�ர்களும்டய �ாழ்வியல் அம்சங்்கமை பு்டம் 
தபாட்டு ்காட்டுகின்ற இதுதபான்ற வி்டயங்்கமை கிராை 
ரீதியா்க அங்கு பாது்காக்கப்பட்டு �ருகின்றன.  

எைது பிரத்தசததிலும் ்கமல்கள் அல்லது ்கமலஞர-
்கள் அ�ர்களும்டய �ாழ்வியதலாடு ைமறநது கசல்-
லாைல் அந்த சமூ்கததின் அம்டயாைங்்கைா்க க்தா்டரச்-
சியா்க பாது்காப்ப்தற்்கா்க த்தம�யான வி்டயங்்கமை 
இங்கு இருககின்ற மூத்த ்கமலஞர்கள் தைற்க்காள்ை 
த�ணடும். இன்று பல்த�று கபாருைா்தார க�ருக்க-
டியான சூழலிலும் புது �ரு்டததுககு முன்னர ்கமல-
ஞர்களுக்கான க்காடுப்பனம� �ழங்்க த�ணடும் 
என்ப்தற்்கா்க ச்கல பிரத்தச கசயல்கங்்களிலும் உள்ை 
்கமலஞர்கமை ஒன்றிமைதது �ாம் இந்த ்காதசா-
மல்கமை �ழங்கி க்காணடிருககிதறாம்.  

எனத� ்தங்்களும்டய சமூ்கம் சார ்கமல்கமை 
க�ளிப்படுதது�்தற்கு இங்கு இருககின்ற மூத்த ்கமல-
ஞர்கள் ்தங்்கைாலான ஒததுமழப்பு்கமை க்தா்டரந-
தும் �ழங்்க த�ணடும்" என்று க்தரிவித்தார.  

இந்த நி்கழ்வில் ைா�ட்்டததின் ்தமிழ்கைாழி மூல 
பிரத்தச கசயல்கங்்களில் 
்க்டமையாற்றும் ்கலாசார 
அபிவிருததி உததிதயா்கத்தர-
்கள் ்கலநது க்காண்டது்டன் 
மூத்த ்கமலஞர்களும்டய 
பாரம்பரிய ்கமல, ்கலாசார 
நி்கழ்வு்கள் இ்டம்கபற்றன.
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சங்்கச் கசயலாைர பிதரம்ஜி �ரத�ற்புமர நி்கழ்த-
தினார. 

ம்கலாசபதியும் மு்கம்ைது சமீமும் ்தத்தைகத்கயு-
ரித்தான ்கணதைாட்்டங்்களு்டன் �ா�லமரப் பற்றி 
தபசினார்கள். 

அந்த ஆய�ரங்கில் �ரத�ற்புமர நி்கழ்ததிய 
பிதரம்ஜி �ா�லரின் கபயரு்டன் இன்னும் ஒரு�-
ரின் கபயமரயும் அடிக்கடி உச்சரித்தார. அந்தப்கப-
யர �ா. தசாை்காந்தன்.  

சிரித்த மு்கம். எ�மரயும் ்க�ரத்தக்க த்தாற்றம். 
சுறுசுறுப்பா்க இயங்கிக க்காணடிருந்தார. எ�ரும் 
அ�மர எனககு அறிமு்கப்படுத்தவில்மல. ஆனால் 
்கன்கராென் மூலம் என்மனத க்தரிநது க்காணடு 
(்காரைம் அன்று அந்தக கூட்்டததில் �ாகனாரு புது-
மு்கம் அ�ருககு) கூட்்டம் முடிந்ததும் அருத்க �நது 
த்தாமைத க்தாட்டு -  "நீரக்காழும்பிலிருநது �நதி-
ருககிறீர. இந்த இரவில் திரும்பி ஊரதபாயச் தசரு-
�்தற்கு பஸ் இருககுைா?" என்று �ாஞமசதயாடு 
த்கட்்டார.  

அக்காலப்பகுதியில் எழுததுலகில் பிரத�சிததி-
ருந்த இந்தப் புதிய�ன் சநதித்த �ாஞமசயான 
ைனி்தர்களில் ஒரு�ர தசாை்காந்தன்.  

இறுதியா்க 2005 ஆம் ஆணடு டிசம்பரில் 
க்காழும்பு அண்டரசன் க்தா்டர ைாடியில் எனககு 
விம்டக்காடுதது, -�ணபர எழுத்தாைர புதலாலியூர 
இரததினத�தலான் வீட்டுககு �ழி்காட்டி, ஒரு ஓட்த்டா 
�ா்கனதம்த எனக்கா்க ஒழுங்கு 
கசயது �ழியனுப்பினார. அதுத� 
அ�ரு்டனான இறுதிச் சநதிப்பு.  

அ�ரு்டனான மு்தல் சநதிப்பு 
எப்படி என்னால் ைறக்க முடியா-
்தத்தா, அத்த தபான்றது்தான் அந்த 
இறுதிச் சநதிப்பும்.  

“இரததினத�தலான் வீட்டுககுச் 
கசன்ற பின்னர எங்த்க தபாகிறீர?" 
எனக த்கட்்டார தசாை்காந்தன்.  

“ஜீ�ாவி்டம் தபாகிதறன்."    
“அப்படியா. எனககு ஒரு உ்தவி 

கசயய த�ணடும். ைல்லிம்க 41 
ஆ�து ஆணடு ைலருககு ஒரு 

்கட்டுமர எழுதியிருககிதறன். இத்தா படிததுப் பாரும். 
ஜீ�ாவி்டம் இ்தமனச் தசரப்பிதது விடுங்்கள்."  

அ�மரப் தபாலத� அழ்கான ம்ககயழுததிலி-
ருந்த அந்தக ்கட்டுமரமய படிதத்தன்.  

ைல்லிம்க ஆசிரியரும் �ாச்கர்கள் ைலரிலும் படிப்-
ப்தற்கு முன்தப அ்தமனப் படித்த�ர்கள் இரு�ர. 
ஒன்று �ான். ைற்ற�ர அ்தற்கு முன்னர அ்தமனப் 
படித்த அ�ரது ைமனவியும் அ�ரது மு்தல் �ாசகியு-
ைான திருைதி பதைா தசாை்காந்தன்.   

த்தசிய ஒருமைப்பாடு ைா�ாடு, - பாரதி நூற்றாணடு 
விழா, - இ.மு.எ.ச. க்காழும்புககிமை -க்காரஸ என்ற 
க்தன்னிலங்ம்க சிங்்கைக கிராைததில் �்டததிய 
்கருத்தரங்கு, சங்்கததின் க�ள்ளி விழா, க்காழும்-
பில் ைா்தாந்த ்கருத்தரங்கு்கள், - 1986 இறுதி-
யில் யாழ்ப்பாைததில் �்டந்த ைா�ாடு... -- இப்படி-
யா்க பல்த�று நி்கழ்வு்களில் தசாை்காந்தனு்டன் 
இமைநது பணியாற்றிய தபாது அ�ரது ஓய�ற்ற 
கசயல்பாடு்கள் எனககு ைட்டுைல்ல பலருககும் முன்-
ைாதிரியானது்தான் என்பம்தயும் புரிநது க்காள்ை 
முடிந்தது.  

எடுத்த ்கருைதம்த ஊண உறக்கம் பாராது கசயது 
முடிககும் திறன் அ�ர ம்க�ரப்கபற்றிருந்த ்கமல.  

சங்்கம் பல தசா்தமன்கமை, ்கடும் விைரசனங்-
்கமை, க�ருக்கடி்கமை சநதித்த ்தருைங்்களில் 
எல்லாம் நி்தானைா்க அத்தசையம் த�்கைா்கவும் 
இயங்கும் ஆற்றல் அ�ருகத்க உரித்தானது்தான்.  

எப்தபாத்தா எழு்தத க்தா்டங்கிய�ர. முற்தபாககு 
எழுத்தாைர சங்்கம், �ா�லர சமப, - இநது ைாைன்-

றம் உட்ப்ட பல க�குென இயக்கங்்களின் த�மலத-
திட்்டங்்களில் அமைப்புச் கசயலாைரா்க அ�ர 
தீவிரைா்க இயங்கிய்தனால் ஆக்க இலககிய முயற்-

சி்களில் ஈடுபாடு அரி்தாகியிருந்தது.  
எ�மரயும் க�றுக்கத க்தரியா-

்த�ர. ைற்ற�ர்கள் க�றுத்தாலும் 
அ்தற்்கா்க த்காபிதது க�றுக்கத 
க்தரியா்த�ர. - ஆனால் எ�தரனும் 
த்காபிதது ஒதுங்கிக க்காண்டால் 
்தானும் ஒதுங்கிக க்காள்ளும் 
சுபா�ம் க்காண்ட�ர.  

தசாை்காந்தனின் 'ஆகுதி' ்கம்தத 
க்தாகுதி க�ளியீட்டு விழா 1986 
இறுதியில் �ல்லூரில் �்டந்த தபாது, 
பிதரம்ஜி, - ஜீ�ா, -�நதி, -முரும்கயன், 
-கைௌனகுரு, -கசாக்கன் ஆகிதயாரு-
்டன் �ானும் உமரயாற்றிதனன்.  

பின்னர க்காழும்பு ்கைலா தைாடி ைண்டபததில் 
முன்னாள் நீதியரசர எச்.்டபிள்யூ. ்தம்மபயா அ�ர-
்களின் ்தமலமையில் �்டந்த அறிமு்கவிழாவிலும் 
உமரயாற்றிதனன்.  

தசாை்காந்தன் அமனதது ்தமிழ்ப் பிரத்தசங்்க-
மையும் தசரந்த ச்கல ்தமிழ் எழுத்தாைர்கமையும் 
உைைாற த�சித்த�ர. அ�ர பல ைலர்கள், நூல்்க-
ளின் பதிப்பாசிரியர. க்தாகுப்பாசிரியர.  

ைல்லிம்க ஜீ�ா, -க்டாக்டர �நதி ஆகிதயா-
ரின் ைணி விழா ைலரதக்தாகுப்பு, 1998 இல் 
க�ளியான பிதரம்ஜியின் எழுததுல்க கபான்-
னாணடு க்தாகுப்பு நூல் ஆகியனவும் தசாை்காந்த-
னின் முன்முயற்சி்கள்்தான்.  

இறுதியா்க க்காழும்பில் அ�ரது 'ஆகுதி' அறிமு-
்கவிழாவில் விம்டகபற்று மீணடும் பதிகனாரு �ரு-
்டங்்களின் பின்னர க்காழும்பில் ைற்றுகைாரு இலக-
கியச் சநதிப்பில்்தான் அ�மரச் சநதிதத்தன்.  

'துமரவி' பதிப்ப்கம் �்டததிய துமர விஸ்��ா்த-
னின் ஸ்்தாபனததின் தைல்ைாடியில் தின்கரன் ஆசி-
ரியரா்க ப்தவிதயற்ற ராெஸ்ரீ்காந்தனுககும் நீண்ட 

�ாட்்களுககுப் பின்பு இலங்ம்க திரும்பியிருந்த 
எனககும் �ரத�ற்புக கூட்்டமும் 1997 டிசம்பர 6 
– 7 ஆம் தி்கதி்களில் க்காழும்பில் �்டத்தவிருந்த 
இலககிய ஆய�ரங்கு க்தா்டரபான ஆதலாசமனச் 
சநதிப்புைா்கவும் அந்த நி்கழ்வு ஒழுங்கு கசயயப்பட்-
டிருந்தது.  

குறிப்பிட்்ட ஆய�ரங்கு ைலருககு ஒரு ்கட்டுமர 
த�ணடுகைன்றார தசாை்காந்தன்.  

"இன்னும் இரணடு �ாளில் �்டக்கவிருககும் ஆய-
�ரங்கில் க�ளியி்டப்ப்டவுள்ை ைலருககு ்கட்டுமர 
த்கட்கிறீர்கதை? எப்படி சாததியம்?" என்தறன்.  

“உைது ்கட்டுமர இ்டம்கபற த�ணடும். உ்டதன 
எழுதித ்தாரும்" என்றார.  

'புலப்கபயரவும் ஒட்டுறவும்' என்ற சிறிய ்கட்டு-
மரமய உ்டதன எழுதிக க்காடுதது விட்டு �நது 
விட்த்டன்.  

எனககுச் சநத்த்கம். இம்டயிலிருந்த குறுகிய 

்கால அ�்காசததில் எனது ்கட்டுமரமயயும் பதிப்-
பிதது ைலமரயும் அச்சிட்டு விடு�ாரா?  

என்ன ஆச்சரியம் !   
ஆய�ரங்கு க்தா்டங்கு�்தற்கு முன்பா்க அந்தக-

்காமல த�மையில் இராைகிருஷை ைண்டபததில் 
எனது ்கட்டுமரயும் இ்டம்கபற்ற ைலரின் பிரதி்களு-
்டன் தசாை்காந்தன்்தான் மு்தலில் ்தரிசனம் ்தந்தார.  

இப்படியும் ஒரு அபூர�ைான, -இயநதிரைா்க இயங்-
கும் ஒரு�மர எனது �ாழ்�ாளில் இது�மரயில் 
�ான் சநதித்ததில்மல.  

ஈடு கசயயப்ப்டத�ணடிய அ�ரது ஆசனம் இன்-
னமும் க�ற்றி்டைா்கத்தான் இருககிறது.  

2006 ஏப்ரில் ைா்தம் எனது ைாைனார(ைமனவி-
யின்அப்பா) ைருதது�ர பஞச�ா்தன் பிலிப்மபன்-
ஸில் ைமறந்தம்தயடுதது அங்கு கசன்று அ�ரது 
இறுதிச்ச்டங்கு்கமை முடிதது விட்டு சிங்்கப்பூர திரும்-
பிய சையம் – அந்த ைா்தம் 28 ஆம் தி்கதி தசாை-
்காந்தன் எங்்கமைகயல்லாம் விட்டு ைமறந்தார 
என்ற அதிரச்சியான கசயதி கிம்டத்தது. அ�ரது 
ை்கள் ்கலாஞசலியு்டன் க்தாமலதபசியில் க்தா்டரபு 
க்காணடு ஆறு்தல் கசான்தனன்.  

அ�மரப் பற்றி ்தமிழ் விககிபீடியாவின் பதிவு்கள் 
இத்தா:   

1991 இல் இ�ரது இலககியப் பணிமயக க்கைர-
விதது திருத்காைைமல இலககிய �ணபர்கள் 'இலக-
கியக குரிசில்' பட்்டம் �ழங்கிச் சிறப்பித்தார்கள். 
1994 இல் இலங்ம்க ்கலாசார அமைச்சு ்தமிழ்-
கைாழிககும் ்தமிழ்ச் சமூ்கததிற்கும் அ�ர �ழங்கிய 
தசம�மயப் பாராட்டி '்தமிழ் ஒளி' என்னும் பட்்டத-
திமன �ழங்கிக க்கைரவித்தது.  

க�ளி�ந்த நூல்்கள்:  
நிலத�ா க�ருப்தபா (சிறு்கம்தத க்தாகுதி), விடி-

க�ள்ளி பூத்தது (�ா�ல், -�ர்தர க�ளியீடு), ஈழதது 
இலககிய �ரலாறு - பல்துமற த�ாககு(ஆயவு), 
கபாயம்க ைலர (�ா�ல்), நி்கழ்வு்களும் நிமன-
வு்களும் - ்காந்தன் ்கணதைாட்்டம், ்ததது�ச் சிததி-
ரங்்கள்(�ாகனாலி உமர்கள்), ஆகுதி(சிறு்கம்தத 
க்தாகுதி), ஈழத்தமிழருககு ஏன் இந்த த�ட்ம்க?, 
Lanka and Ramayanam, 
Ancient Temples of Shiva in 
Sri Lanka  

தசாை்காந்தனின் பன்-
மு்கப்பணி்கமை சிததிரிக-
கும் பலரதும் ஆக்கங்்களு-
்டன் 'தசாை்காந்தம்' என்ற 
க்தாகுப்பும் க�ளியாகியி-
ருககிறது.

�ாட்டின் உயர்கல்வி ்கற்றலில் ஒரு புரட்சிமய 
ஏற்படுதது�த்த APIIT Sri Lanka இன் த�ாக்கைா-
கும். இநத�ாக்கததிற்்கா்க APIIT Business School 
அ்தன் ைாை�ர்கமை த�மல�ாயப்பு ரீதியா்கவும் 
�ணி்கரீதியா்கவும் க்தாழில்முமனத�ார்கைா்க 
ைாற்ற உ்தவுகிறது.   

 APIIT BUSINESS SCHOOL ஆனது 2022 ஆம் 
ஆணடு ஏப்ரல் 19 ஆம் தி்கதி க்காழும்பில் உள்ை 
்தாஜ் சமுதரா த�ாட்்டலில் APIIT அதக�லம� 
அறிமு்கப்படுததியது. APIIT அதக�ல பல்த�று 
முககிய பங்கு்தாரர்களு்டன் ைதிப்பு உரு�ாககும் 
கூட்்டாணமை்கமை ஆற்று�்தற்்கான க்தா்டரச்சி-

யான திட்்டைா்க கசயல்படு�த்தாடு ்கல்வியில் ஒரு 
ைாற்றதம்த ஏற்படுததி சமூ்கததில் உறுதியான ்தாக-
்கதம்த ஏற்படுததும்.   

சிறிய அைவிலான �ரத்த்கர்கள் ைற்றும் நிறு-
�னங்்களின் வியாபாரதம்த தைம்படுதது�்தற்்கா-
்கத� இததிட்்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்்டது. இந்த ஆரம்ப 
திட்்டைானது NESTLE LANKA PLC இன் பிரதிநிதி-
்கள் APIIT BUSINESS SCHOOL இன் ைாை�ர்க-

ளுககு சிறு �ரத்த்க வியாபாரதம்த �்டதது�்தற்-
்கான �ம்டமுமற அம்சங்்கள் அ்தா�து �ரத்த்கம், 
பங்கு ்கட்டுப்பாடு ைற்றும் கசயல்பாட்டு மூல்தன 
மு்காமைதது�ம் தபான்ற�ற்மறப் பயிற்றுவிப்பார-
்கள்.   

இ்தற்்கமைய ஒவக�ாரு ைாை�ரும் ்தங்்கள் சுற்-
றுப்புறததில் உள்ை ஒரு க்தருவின் அடிப்பம்டயில் 
உள்ளூர �ரத்த்கரு்டன் இமைநது அங்த்க அமைந-

திருககும் ஒரு சிறிய அைவிலான �ரத்த்க மையத-
தின் சில்லமற விற்பமனயாைருககு ைாறி�ரும் 
நு்கரத�ார முமற்களுககு ைததியில் நு்கரத�ார 
முமற்கமை ைாற்றி த்கள்வி்கள் நிமறந்த �ணி்கச் 
சூழலில் தபாட்டித்தன்மையு்டன் இருக்க எவ�ாறு 
�ைங்்கமை தைம்படுதது்தல் ைற்றும் கசயற்பாடு-
்கமை நிர�ாகித்தல் க்தா்டரபில் உ்தவி்கமையும் 
ஆதலாசமன்கமையும் �ழங்கி அ�ர்களின் �ணி-
்கதம்த க�ற்றிப்கபறச் கசயய த�ணடும்.   

இததிட்்டம் குறிததுAPIIT இன் ்தமல�ர பநதுல 
எக்கா்டத்க அ�ர்கள் ்கருதது க்தரிவிகம்கயில் 'இத 
திட்்டம் அமனதது திட்்ட பங்கு்தாரர்களுககும் பகிரந-
்தளிக்கப்பட்்டக�ாரு ைதிப்மப உரு�ாககுகிறது, 
ஏகனனில் ைாை�ர்கள் எங்்கள் க்தாழில் கூட்்டாண-
மையாைரான NESTLE LANKA PLC �ழங்கும் 
பயிற்சியின் மூலம் சிறிய அைவிலான சில்லமற 
�ணி்கங்்கள் எவ�ாறு கசயல்படுகின்றன என்பது 
க்தா்டரபான அறிம�யும் அனுப�தம்தயும் ்கற்றுக 
க்காணடு �ம்டமுமற க்தாழில் முமனத�ார 
திறன்்கமையும் �ைரததுக க்காள்கின்றனர. அத்த 
த�ரததில், சில்லமற �ணி்கங்்களில் ைாை�ர்கள் 
்தங்்கள் கசயல்பாடு்கமை தைம்படுத்த உ்தவு�-
்தன் மூலம் சிறிய அைவிலான சில்லமற �ணி்க 
சமூ்கம் கபரிதும் பயனம்டகின்றது' என்றார.   

NESTLE LANKA PLC இன் சிதரஷ்ட துமைத 
்தமல�ரும் விற்பமனப் பிரிவின் ்தமல�ருைான 
ெ்கத க�்டத்க ைற்றும் சர�த்தச அமைப்பின் 
சிதரஷ்ட பிரதிநிதி்கள் அ்டங்கிய குழுவினர ைாை-
�ர்களுககு முன்பா்க உமரயாற்றினர. சில்லமற 
விற்பமனயாைர �ணி்க தைம்பாட்டுத திட்்டததிற்குத 
த்தம�யான அறிவு ைற்றும் திறன்்கமை �ழங்கு�-
்தற்்கா்கத� ைாை�ர்களுககு சிறப்பு பயிற்சி அளிப்-
ப்தற்்கா்க க்தா்டரச்சியான மையப்படுத்தப்பட்்ட பட்்ட-
மற்கமை அ�ர்கள் ஏற்பாடுகசயதுள்ைனர.   

இத க்தா்டக்க விழாவில் ்கலநது க்காண்ட 
240 ைாை�ர்களி்டம், சிதரஷ்ட துமைத 
்தமல�ரும் விற்பமனப் பிரிவின் ்தமல�ரு-
ைான ெ்கத க�்டத்க தைலும் க்தரிவித்த்தா�து, 
'இந்த ஆக்கப்பூர�ைான அறிவுப் பரிைாற்ற 
பாம்தயில் கசயல்படு�தில் �ாங்்கள் மிக்க 
ைகிழ்ச்சியம்டகிதறாம். அதத்தாடு சமூ்கங்்களின் 
�ாழ்கம்கத ்தரதம்த உயரத்த த�ணடுகைன்ற 
எங்்கள் த�ாக்கததிற்கு ஏற்ப சிறிய அைவிலான 
சில்லமற விற்பமனயாைர சமூ்கம் �ைரச்சி-
யம்டநது சிறந்த �ாழ்�ா்தாரதம்த அ�ர்கள் 
அம்ட�்தற்கு ஆ்தர�ளிககும் மு்கைா்கத� 
இமைய ்தமலமுமற �ணி்கத ்தமல�ர்க-
ளுககு �ாங்்கள் பயிற்சி அளிககிதறாம்'என்றார.   

அம்பாமற ைா�ட்்டததில் ்தமிழ்-
கைாழி மூலைான 13 பிரத்தச 
கசயல்கங்்களில் இருநதும் 

க்தரிவு கசயயப்பட்்ட உ்தவி அ�சியைான 
81 ்கமலஞர்களுக்கான �ரு்டாந்த உ்தவித 
க்தாம்க �ழங்கும் நி்கழ்வு நிந்தவூர 
பிரத்தச கசயல்கததில் அணமையில் �ம்ட-
கபற்றது. ைா�ட்்ட ்கலாசார உததிதயா்கத்தர 
ரி.எம்.றின்சன் ஒருங்கிமைப்பில், நிந்தவூர 
பிரத்தச கசயல்கததின் நிர�ா்க உததி-
தயா்கத்தர எம்.ஐ.எம். மு�ம்ைட் ஷரீன் 
்தமலமையில் �ம்டகபற்ற இந்த நி்கழ்வில் 
அம்பாமற ைா�ட்்ட தைலதி்க அரசாங்்க 
அதிபர வி.கெ்கதீசன் பிர்தை அதிதியா்க 
்கலநது க்காணடு உமரயாற்றினார.

இலங்ம்க முற்தபாககு எழுத்தாைர 
சங்்கம் �ா�லர ஆய�ரங்-
க்கான்மற க�ள்ை�தம்த இராை-

கிருஷை சிறிய ைண்டபததில் ஒரு ைாமல 
த�மையில் ஒழுங்கு கசயதிருககும் 
்த்க�மல �ணபர மு.்கன்கராென் எனக-
குச் கசான்னார. �ான் 'ைல்லிம்க' ஊ்டா்க 
அறிமு்கைாகியிருந்த ்காலப்பகுதி அது. 
குறிப்பிட்்ட ஆய�ரங்ம்கப் பற்றிய கசயதிக 
்கட்டுமரமய ைல்லிம்கயில் எழுது�்தற்்கா்க 
அங்கு கசன்றிருநத்தன்.

இறுதிவரை அயைாமல் இயங்கிய
இலக்கிய காவலர் ச�ாமகாந்தன்

APIIT Sri Lanka என்பது சர�த்தச 
அைவில் அங்கீ்காரம் கபற்ற இங்கி-
லாநதின் Staffordshire பல்்கமலக்க-

ழ்கத்தால் �ழங்்கப்படும் �ணி்கம், ்கணினி 
ைற்றும் சட்்டம் ஆகிய பட்்டப்படிப்பு்கமை 
(இைங்்கமல ைற்றும் முது்கமல) ைாை-
�ர்களுககு �ழங்கி �ரும் ஒரு பு்கழ்கபற்ற 
உயர்கல்வி நிறு�னைாகும். ்தற்தபாது 
1500 இற்கும் அதி்கைான ைாை�ர்கள் 
இங்கு ்கற்பது்டன் ஒவக�ாரு �ரு்டமும் 
சுைார 600 ைாை�ர்கள் பட்்டப்படிப்பு்க-
ளுககு பதிவு கசயகின்றனர. ்க்டந்த 22 
ஆணடு்களில், 4,000 இற்கும் தைற்பட்்ட 
ஆக்கபூர�ைான ைற்றும் திறமையான 
பட்்ட்தாரி்கமை உரு�ாககி இலங்ம்கயில் 
்தனியார உயர்கல்வி ்தரதம்த தைம்படுததி 
சர�த்தச அைவு ்தரததிற்்கான ஒரு அைவு-
த்காமல அமைததுள்ைனர.

APIIT BUSINESS SCHOOL-NESTLE LANKA PLC  
இரைநது அறிமுகம் ச�ய்துள்ள APIIT அதசவல

எமது பிைச்த�ததின் கரலகர்ளயும் பாைம்பரியங்கர்ளயும்
அழிநது விடாமல் பாதுகாபபது நம் அரைவைதும் கடரம

கல.முரு்கபூபதி...?
(எழுத்தாளர், ஊடகவியலதாளர்)

அவுஸ்திரேலியதா.

ஏ.எல்.எம்.ஷினாஸ்...?
(பெரியநீலதாவணை விரேட நிருெர்)

இன்று நிரைவு திைம் (1934–2006)

அம்பாரை மாவடடததில் ச்தரிவு ச�ய்யபபடட 81 கரலஞர்களுக்கு ்தலா 10,000 ரூபா உ்தவிதச்தாரக
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இலஙமகைக்கு 600 மில்... (03 ஆம் பக்கைத் த�ாடர்)

மற்றும் எரிவாயு தேவவகவைப் 
பூர்த்தி செய்ய இநே நிதி ப்யனபடுத்-
ேப்படும். 

ேற்தபாவே்ய சபாருைாோர செருக்-
கடிவ்ய ெமாளிக்க இலஙவகக்கு 
சோடர்நதும் உேவிகவை வழஙகு -
வோகவும் உலக வஙகி பிரதிநிதிகள் 
குறிப்பிட்டுள்ைனர்.   

உலக வஙகியின இநொட்டு 

ஆதலாெகர் ஹூொம் அபுோகா 
(Husam Abudagga), மனிே அபிவி -
ருத்தித் ேவலவர் சரதன தொலாதனா 
(Rene Solano), நிதி அவமசெர் அலி 
ெப்ரி, வர்த்ேக மற்றும் ெமுர்த்தி அபி -
விருத்தி அவமசெர் செஹான தெம-
சிஙஹ, ஜனாதிபதியின செ்யலாைர் 
காமினி செனரத் ஆகித்யாரும் இச -
ெநதிப்பில் கலநதுசகாணடனர்.   

சகைல கைட்சிகைளுடன் பபச... (03 ஆம் பக்கைத் த�ாடர்)

 இவடக்கால அரசில் அஙகம் 
வகிக்கப்தபாவதில்வலச்யன ஐ.ம.
ெவும் தஜ.விபியும் ஏற்சகனதவ 
அறிவித்துள்ைன. இநே நிவலயில் 

சு்யாதீன குழு அவர்களுடன தபெ 
உள்ைதோடு ேமிழ் கட்சிகளுடனும் 
தபசசு ெடத்ே திட்டமிட்டுள்ைது.
(பா)  

இன்று பா்ராளுைன்றில்... (03 ஆம் பக்கைத் த�ாடர்)

திருத்ேத்வே வக்யளித்துள்ைன.  
இதேதவவை, அடுத்ேவாரம் பாராளு-
மன்ற அமர்வுகள் ெவடசபறும் விேம் 

மற்றும் அவற்றின நிகழ்சசி நிரல் 
சோடர்பில் இநேக் கூட்டத்தில் இறுதித் 
தீர்மானம் எடுக்கப்படவுள்ைது.   

ஜனாதிபதியின் �மலமையில்... (03 ஆம் பக்கைத்த�ாடர்)

ெடத்ேப்படுசமன அநே வட்டா-
ரஙகள் சேரிவித்ேன. அதேதவவை, 
எதிர்க்கட்சிவ்யச தெர்நே கட்சித்ேவல-

வர்களின மாொடு எதிர்வரும் வாரத்-
தில் ெடத்ே தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ைோ-
கவும் சேரிவித்ேன.  (ஸ)   

அ்ரசு நிறுவனஙகைளின்  ... (03 ஆம் பக்கைத் த�ாடர்)

மாத்திரதம அரெ திவ்றதெரிக்கு 
மாற்்றப்பட்டுள்ைவம சோடர்பில் 
தகாப் குழு விதெட கவனம் செலுத் -
தி்யது. 

இேனதபாது தகாப் குழுவின 
ேவலவர் குறிப்பிடுவகயில், 

14.4 மில்லி்யன ரூபாய கடனாளி-
கவை திவ்றதெரியின அனுமதியினறி 
ேள்ளுபடி செயேவம சோடர்பில் 
தகாப் குழு வினவி்யது. நிறுவன 
கணக்காயவு மற்றும் முகாவமத்துவ 
குழுவின அனுமதிவ்யப் சபற்று 
2007 இல் அப்தபாவே்ய பணிப்பா -

ைர் ெவபயினால் இநே தீர்மானம் 
எடுக்கப்பட்டோக அதிகாரிகள் 
சேரிவித்ேனர். இேனதபாது தகாப் 
குழுவின ேவலவர் சேரிவிக்வக-
யில், அரொஙகக் கடனகள் சோடர்-
பான ஒருஙகிவணநே நிதிக்கு திவ்ற-
தெரியின செ்யலாைதர சபாறுப்பாக 
இருப்போல், அவவாறு கடனாளி-
கவை ேள்ளுபடிசெயவோயின அது 
சோடர்பில் பிரோன கணக்காைரி-
னால் திவ்றதெரியின செ்யலாைருக்கு 
அறிவித்து அனுமதி சப்றதவணடு-
சமனக் குறிப்பிட்டார்.

இலஙமகைக்கு ைனி�ாபிைான... (03 ஆம் பக்கைத் த�ாடர்)

பஙகு மற்றும் தமாேலுக்குப் 
பிநவே்ய மறுவாழ்வு மற்றும் ெல்லி-
ணக்கத்துக்கு உேவுவதில் அேன ேற்-
தபாவே்ய வகிபாகம் மற்றும் ஆயுேப்ப-
வடகள், சபாலிொர் மற்றும் ஏவன்ய 
அரெ நிறுவனஙகளுக்கு வழஙகப்ப-
டும் ஐ.எச.எல். பயிற்சி ஆகி்யவற்-
வ்றயும் அவர் நிவனவு கூர்நோர்.   

ேற்தபாவே்ய சபாருைாோர ெவால்-
கள் குறித்து சவளிொட்டு அலுவல்-
கள் அவமசெர் பீரிஸின விைக்கத்-

துக்கு பதிலளிக்கும் வவகயில், 
ெர்வதேெ செஞ்சிலுவவச ெஙகம் 
இலஙவக செஞ்சிலுவவச ெஙகத்-
தின ஊடாக இலஙவகக்கு மருத்து-
வப் சபாருட்கவை ெனசகாவட்யாக 
வழஙகுசமன சபட்ரிடிஸ் சேரி-
வித்ே அதே தவவை, அரொஙகத்-
தின தேவவகளின அடிப்பவடயில் 
மனிோபிமான உேவிகவை வழஙகத் 
ே்யாராக இருப்போகவும் தமலும் சுட்-
டிக்காட்டினார்.   

�மிழ் எம்.பிக்கைமை  ... (03 ஆம் பக்கைத் த�ாடர்)

ேமிழ் தேசி்ய கூட்டவமப்பு கடநே 
ெல்லாட்சி அரொஙகத்தில் ெலுவக-
கவைப் சபற்றிருநேது. ஆனால் 
ேமிழ் மக்களுக்கு இநே ெலுவக-
களும் கிவடக்கவில்வல. இவர் -
கவை சவளித்யற்றிவிட்டு ்யாவர 
ெம்ப தபாகினத்றாம் என்ற தகள்வி 
இருக்கி்றது. ஆகதவ அரொஙகத்-
துக்கு எதிரான ெம்பிக்வகயில்லாப் 
பிதரரவண சோடர்பாக ேமிழ் மக்க-
ளுவட்ய பிரதிநிதிகள் ெடுநிவலவம 
வகிக்க தவணடும் எனபது எனது 
கருத்து.  

 ஜனாதிபதிக்கு எதிரான ெம்பிக்வக 
இல்லா தீர்மானம் எடுக்கப்பட் -
டால் அவருக்கு எதிராக செ்யற்பட 
தவணடும் எனபதே எனது கருத்து.  

ஜனாதிபதி எனபதில் அவர் 
செயே பிவழகள் இருக்கின்றன. 

அதேதபால பாதுகாப்புச செ்யலாை-
ராக இருநே தபாது செயே பிவழகள் 
பல இருக்கின்றன.ஆனால் ஜனா -
திபதி என்ற முவ்றயில் அவர் 
செயே பிவழகள் எனறு எடுத்து 
பார்ப்தபாமானால் முேலாவோக 
பேவிக்கு வநேவுடன 2019 ொட்-
டுக்கு சப்ற தவணடி்ய வரிகவை 
குவ்றத்து. ேனது ஆேரவாைர்களுக்கு 
ெனவமவ்ய சகாடுக்கும் வணணம் 
சபருவாரி்யான வருமானத்வே இல் -
லாமல் செயேது குற்்றம்.  

ஜனாதிபதிக்கு எதிராக குற்்றப் 
பிதரரவணவ்ய சகாணடு வநோல் 
அேவன ஆேரிக்க தவணடும். உண-
வமயும் இதுோன. அவரது வக்யாலா-
காத்ேனத்தினாதலத்ய ொடு மிகவும் 
தமாெமான நிவலயில் இருக்கின்றது 
என்றார்.

�பபிச் தசல்வம�... (03 ஆம் பக்கைத் த�ாடர்)

எதிர்தொக்கும் முனனாள் அவமச-
ெர்கள் உள்ளிட்ட அரசி்யல்வாதிக-
ளுக்கு உடனடி்யாக ப்யணத்ேவட 
விதிக்கப்பட தவணடுசமன ெட்ட

மாஅதிபரிடம் தகாரிக்வக விடுக்-

கப்பட்டோக அவர் குறிப்பிட்டார். 
ெட்டத்ேரணிகள் ெஙகம் முனவவத்ே 
தகாரிக்வகக்கு ெட்ட மாஅதிபர் ொே-
கமான பதில் வழஙகி்யோக அவர் 
குறிப்பிட்டார். (பா)  

இமடக்கைால அ்ரசுக்கு SJB ஆ�்ரவு...
 ொஙகள் வகப்சபாம்வம இவடக் -

கால அரொஙகத்வே ஆேரிக்கவிரும் -
பவில்வல-. ொட்டின சபாருைாோ -
ரத்துக்கு புத்துயுர் சகாடுப்பேற்கான 
ெடவடிக்வககவை எடுப்பேற்கான 
உரி்ய அதிகாரஙகள் எதிர்க்கட்சித் 
ேவலவருக்கு அவசி்யசமன அவர் 
குறிப்பிட்டுள்ைார். 

 இேவன நிவ்றதவற்றுவேற்கு 
அவருக்கு நிபுணர்களின உரி்ய ஆே -
ரவுள்ைசேனவும்   இேன காரணமா -
கதவ ொஙகள் ஜனாதிபதிவ்ய உள்ை -
டக்கி்ய இவடக்கால அரொஙகத்வே 
ஏற்கவில்வல.- 

ராஜபக்ஷவினர் இல்லாே அர -
ொஙகத்வே அவமப்பதே எஙகள் 
தொக்கசமனவும் அவர் சேரிவித் -
துள்ைார். ராஜபக்ஷவினவரத் ேவிர 
தவறு எவரும் ேவலவமோஙகும் 
இவடக்கால அரொஙகத்வே ஆே -
ரிக்க ே்யாசரனவும் அவர் சேரி -
வித்துள்ைார். ராஜபக்ஷவினர் பேவி 
விலகதவணடும் அல்லது ஐக்கி்ய 
மக்கள் ெக்திக்கு ேற்தபாவே்ய 
செருக்கடிக்கு தீர்வவ காணபேற் -
கான மக்கள் ஆவணவ்ய வழஙக -
தவணடுசமன அவர் சேரிவித்துள் -
ைார்.

தடாலரின் விறபமன விமல...
செருக்கடியில் ரூபாவின மதிப்பு 

ொள்தோறும் ெரிவவடநது வருகி-
்றது. அதேதவவை தெற்று முன -
தினம் மத்தி்ய வஙகியினால் அறி-

விக்கப்பட்ட அசமரிக்க சடாலர் 
ஒனறின விற்பவன விவல 333.88 
ரூபாவாக பதிவாகியிருநேவம குறிப்-
பிடத்ேக்கது.

அ்ரச ஊழியர்கைைது சம்பைம்... 
நிதி அவமசசின செ்யலாைரி -

னால் அவனத்து அவமசசுகளின 
செ்யலாைர்கள் மற்றும் அரெ நிறு -

வனஙகளின ேவலவர்களுக்கு 
தெற்று முனதினம் அனுப்பப்பட் -
டுள்ைது.  

நாடு முழுவதும் இன்று...
துவ்றகள் அவனத்தும் இநே ஒரு 

ொள் தவவலநிறுத்ேத்வே முனசன -
டுக்க முடிவு செயதுள்ைோக அவர் 
கூறினார்.  இது சோடர்பில் வெநே 
ெமரசிஙக தமலும் சேரிவிக்வக -
யில்,   

ொட்டு மக்களின குரலுக்கு செவி -
ொயக்காமல் ேனனிசவெ்யான ப்ய -
ணத்வே தமற்சகாள்ை அரொஙகம் 
ே்யாராகி வருகி்றது. எனதவ இநே 
ொட்டின உவழக்கும் மக்கைாகி்ய 
ொஙகள் இனறு  தவவல நிறுத்ேப் 
தபாராட்டத்வே முனசனடுக்க -
வுள்ைோக அரொஙகத்திடம் கூறு -
கினத்றாம். காலிமுகத்திடலில் 
தபாராடும் இவைஞர்கள் ேஙகள் 
எதிர்காலத்திற்காக தபாராடுகி்றார் -

கள். ஆட்சி்யாைர்கவை வீட்டுக்குப் 
தபாகச சொல்கி்றார்கள். இநே ொட் -
டிலுள்ை அவனத்து உவழக்கும் 
வர்க்கத்தினரும் இவணநது இனறு  
முழுப் சபாது தவவலநிறுத்ேப் 
தபாராட்டத்வே முனசனடுக்கின -
த்றாம். தவவலநிறுத்ேத்வே்யடுத்து 
எதிர்வரும் 06ஆம் திகதி ஹர்த் -
ோலுக்கு அவழப்பு விடுக்கப்பட் -
டுள்ைது.

ஆயிரத்திற்கும் தமற்பட்ட 
சோழிற்ெஙகஙகள் இனறு தவவல -
நிறுத்ேம் மற்றும் கூட்டு ஹர்த்ோ -
லில் ஈடுபடுவேற்கு இணக்கம் 
சேரிவித்துள்ைோக சோழிற்ெஙக 
ஒருஙகிவணப்பு வம்யம் சேரிவித் -
துள்ைது.  

இமடக்கைால அ்ரசுக்கு...
தஜ.வி.பியின ேவலவர் அநுரகு-

மார திஸாொ்யக்க எம்.பி. சேரிவித்-
துள்ைார்.   

இது சோடர்பில் ஊடகஙகளிடம் 
அவர் தமலும் சேரிவிக்வகயில்,   

ஜனாதிபதி தகாட்டாப்ய ராஜபக் -
ெவும், இநே அரசும் பேவி வில -
கதவணடும். இதுோன மக்களின 

தகாரிக்வக. எமது நிவலப்பாடும் 
இதுவாகதவ உள்ைது.   

அவர்கள் பேவி விலகி்ய 
பினனர் குறுகி்ய காலப்பகுதிக்கு 
இவடக்கால அரசு அவமக்கப்பட 
தவணடும். அேன பினனர் சபாதுத் 
தேர்ேலுக்குச செல்ல தவணடும் 
இவவாறு குறிப்பிட்டுள்ைார்.  

பசில், சஜித் , ்ரணில் மூவருக்கிமடயில்...
தவணடுசமனத்ற காலோமேப்ப -

டுத்தி வருகின்றனர். முனனாள் பிர -
ேமர் ரணில் விக்கிரமசிஙக ஊடாக 
எதிர்க்கட்சி ேவலவர் ெஜித் பிதரம -
ோெவுக்கும், பசில் ராஜபக்ஷவுக்கு -
மிவடயில் டீல் அரசி்யல் இடம்சப -
றுவவே அவோனிக்க முடிவோக 
அரொஙகத்திலிருநே விலகி சு்யாதீ -
னமாக செ்யற்படும் பாராளுமன்ற 
உறுப்பினர் வாசுதேவ ொண்யக்கார 
சேரிவித்ோர்.   

சகாழும்பில் ெவடசபற்்ற ஊட -
கவி்யலாைர் ெநதிப்பில் கலநது 
சகாணடு கருத்துவரக்வகயில் தமற் -

கணடவாறு குறிப்பிட்டார். அவர் 
தமலும் குறிப்பிடுவகயில், 

ொட்டு மக்களின அரசி்யல் 
நிவலப்பாட்டுக்கும், கருத்துகளுக் -
கும் அரெ ேவலவர்கள் மதிப்பளிப் -
பதில்வல. அரசி்யல் இருப்வப 
ேக்கவவத்துக் சகாள்வேற்காக பல 
விட்யஙகள் முனசனடுக்கப்படுகின -
்றன. 

இவடக்கால அரொஙகம் குறித்து 
ஜனாதிபதி குறிப்பிடும் கருத்துக்க -
ளின மீது துளி்யைவிலும் ெம்பிக்வக 
கிவட்யாசேனறும் அவர் சேரிவித் -
ோர். 

தசன். பஜாசப கைல்லூரியில்...
ஏற்பட்டுள்ைது. தெற்று 12:25 

மணி்யைவில் கல்லூரியின பிரோன 
மணடபத்தில் தமற்படி தீ அனர்த்ேம் 
ஏற்பட்டோகவும் இநே அனர்த்ேத் -
தில் எவருக்கும் எநேவிே பாதிப்பும் 
ஏற்படவில்வலச்யனறும் தெேஙகள் 
சோடர்நதும் இதுவவர மதிப்பிட-
வில்வல எனறும் சபாலிொர் சேரி-
வித்ேனர்.  

கட்டடசமானறில் தீ பற்றி்யது-

டன உடனடி்யாகதவ தீ்யவணக்-
கும் பவடயினர் வருவக ேநது தீ 
பரவவல கட்டுப்படுத்துவேற்கான 
ெடவடிக்வககவை தமற்சகாணட-
ோக சபாலிஸார் சேரிவித்ேனர்.  

05 வாகனஙகளில் 18 தீ்யவணப்புப் 
பிரிவு உத்தித்யாகத்ேர்கள் வருவக 
ேநது தீ்யவணக்கும் ெடவடிக்வகக-
ளில் ஈடுபட்டோக சபாலிொர் சேரி-
வித்ேனர். 

மின் கைட்டணத்ம� நிமனத்�...
அத்தி்யாவசி்ய சபாருட்களின 

விவலவ்ய அதிகரிப்பவே தபானறு 
மினகட்டணத்வே அதிகரிக்க முடி -
்யாசேன இலஙவக சபாதுப்ப்யன-
பாட்டு ஆவணக்குழுவின ேவலவர் 
ஜனக ரத்ொ்யக்க சேரிவித்ோர்.  

இலஙவக சபாதுப்ப்யனபாட்டு 
ஆவணக்குழுவின அலுவலகத்தில் 
தெற்று (26) ெவடசபற்்ற ஊடகவி்ய-
லாைர் ெநதிப்பில் கலநது சகாணடு 
தபசுவகயிதலத்ய இவவாறு குறிப்-

பிட்டார். அவர் தமலும் குறிப் -
பிடுவகயில், மினகட்டணத்வே 
அதிகரிக்க இலஙவக சபாதுப்ப்யன-
பாடுகள் ஆவணக்குழு முழுவம-
்யாக அனுமதி வழஙகியுள்ைோக 
ெமூக வவலத்ேைஙகளில் சவளி்யா-
கியுள்ை செயதி அடிப்பவட்யற்்றது. 

மினகட்டண அதிகரிப்புக்கு 
சபாதுப்ப்யனபாட்டு ஆவணக்குழு 
இதுவவர அனுமதி வழஙகப்பட-
வில்வல. 

சிறறுண்டிகைளின் விமலகைள்...
எவடசகாணட லிட்தரா ெவம்யல் 

எரிவாயு சகாள்கலனின விவல 
2,185 ரூபாவால் அதிகரிக்கப்பட்-
டுள்ைது.  

இேற்கவம்ய 12.5 கிதலாகிராம் 
எவடசகாணட லிட்தரா ெவம்யல் 
எரிவாயு சகாள்கலனின புதி்ய விவல 
4,860 ரூபாவாகுசமன லிட்தரா நிறு -
வனம் அறிவித்துள்ைது.   

1,071 ரூபாவாக காணப்பட்ட 
05 கிதலா கிராம் எவடசகாணட 

ெவம்யல் எரிவாயு சகாள்கலனின 
விவல 874 ரூபாவால் அதிகரிக்கப் -
பட்டு 1,945 ரூபாவாக உ்யர்த்ேப்பட் -
டுள்ைது.   

506 ரூபாவாக இருநே 2.3 கிதலா-
கிராம் எவடசகாணட ெவம்யல் 
எரிவாயு சகாள்கலனின விவல 404 
ரூபாவினால் அதிகரிக்கப்பட்டு 910 
ரூபாவாக உ்யர்த்ேப்பட்டுள்ைசேன 
லிட்தரா நிறுவனம் அறிவித்துள்ைது.  

இேவன சோடர்நது, ெவம்யல் 

எரிவாயு விவல அதிகரிப்புக்கு 
அவம்ய உணவகஙகளில் விவல 
அதிகரிப்வப தமற்சகாள்வது 
சோடர்பான தீர்மானத்வே எடுக்கும் 
சபாறுப்பு அேன உரிவம்யாைர்க-
ளுக்தக வழஙகுவோக உணவக உரி-
வம்யாைர்கள் ெஙகத்தின பிரோன 
செ்யலாைர் அதெல ெம்பத் சேரிவித்-
துள்ைார்.  

ெவம்யல் எரிவாயு விவல அதிக -
ரிக்கப்பட்டவம்யால் தேநீர், பால் 

தேநீர், உணவுப்சபாதி, அப்பம், 
பதராட்டா, சகாத்து உட்பட சிற்-
றுணடிகளின விவலகள் அதிகரிக்கு-
சமன சேரிவிக்கப்படுகின்றது.   

ஏசனனில் ோஙகள் விவல அதிக-
ரிப்வப தமற்சகாணடால் உணவம -
யில் இநே சோழிற்துவ்ற வீழ்சசி-
்யவடயுசமன சிற்றுணடி உணவக 
உரிவம்யாைர்கள் ெஙகத்தின பிரோன 
செ்யலாைர் அதெல ெம்பத் சேரிவித்-
துள்ைார்.

ப�ர் மீது மின்சா்ரம்...   
04 கி.மீ. சோவலவிலுள்ை 

களிதமடு கிராமத்தில் 150 ஆண -
டுகளுக்கு முனபு அப்பர் மடம் 
அவமக்கப்பட்டது. இநே மடத்தில் 
ஆணடுதோறும் சித்திவர மாே ெே்ய 
ெட்ெத்திர ொளில் அப்பர் ெே்ய விழா 
மிக விமரிவெ்யாகக் சகாணடாடப்ப-
டுவது வழக்கம். இேனபடி 94 ஆம் 

ஆணடாக மூனறு ொள் அப்பர் ெே்ய 
விழா தெற்று சோடஙகி்யது. சவகு 
விமரிவெ்யாக ெவடசபற்று வநே 
இத்திருவிழாவில் இரவில் மின 
அலஙகார தேர் பு்றப்பாடு சோடங-
கி்யது. 

இதில் அப்பர் படம் வவத்து 
இழுத்து வரப்பட்டது. சோடர்நது 

களிதமடு கிராமத்திலுள்ை ொனகு 
வீதிகளிலும் தேர் வலம் வநேது. 

தெற்று (27) அதிகாவல 3.15 
மணி்யைவில் கீழத் சேருவிலிருநது 
முேனவமச ொவலக்கு வநே இத்தேர் 
திருப்பத்தில் திரும்பி்யதபாது, 
தமதல சுமார் 30 அடி உ்யரத்திலுள்ை 
உ்யரழுத்ே மின பாவேயில் தேரின 

அலஙகார ேட்டி உரசி்யது. இேனால் 
தேவர இழுத்து வநே மக்கள் மீதும், 
சுற்றி இருநேவர்கள் மீதும் மினொரம் 
பாயநேது. 

இவர்களில் களிதமடு கிராமத் -
வேச தெர்நே 11 தபர் உட்பட, 14 
தபர் உயிரிநதுள்ைோக இநதி்ய ஊட-
கஙகள் சேரிவித்ேன. 

இமடக்கைால அ்ரசாஙகைம் அமைக்கை...
அரொஙகத்தின திட்டஙகள் 

மற்றும் ேற்தபாவே்ய பிரேமர் 
மற்றும் அவமசெரவவ இராஜினாமா 
செயேேன பினனர் ெர்வகட்சி அர -
ொஙகத்வே எவவாறு அவமப்பது 
எனபது சோடர்பில் தபசசுவார்த்வே 
ெடத்ேப்படவுள்ைது.   

அதேதவவை தெற்வ்ற்ய தினம் 
சபாதுஜன சபரமுன கட்சி பாராளு -
மன்ற உறுப்பினர்களுடன ஜனாதி-
பதி விதெட தபசசுவார்த்வே ஒனவ்ற 
தமற்சகாணடுள்ைார். சபாதுஜன 
சபரமுன கட்சியின சபரும்பாலா-
தனார் இவடக்கால அரொஙகம் 
ஒனவ்ற அவமப்பேற்கு வெதி்யாக 

பிரேமர் உள்ளிட்ட அரொஙகம் முழு -
வம்யாக இராஜினாமாச செய்ய 
தவணடுசமனபதே சபாதுஜன 
சபரமுன கட்சியின சபரும்பாலா-
தனாரின விருப்பமாகுசமனறு அவர் -
கள் ஜனாதிபதிக்கு சேரிவித்துள்ை-
னர்.   

அதே தவவை ெர்வகட்சி இவடக் -
கால அரொஙகசமானவ்ற அவமப்-
பது சோடர்பில் அரொஙகத்திலி-
ருநது சு்யாதீனமாக செ்யற்படும் 11 
கட்சிகள் ஏகமனோன தீர்மானத்வே 
சேரிவித்துள்ைன. அநேக் கட்சிக-
ளின ேவலவர்கள் தெற்று முனதினம் 
சகாழும்பில் கூடி கலநதுவர்யாடி்ய 

பினனதர இநே தீர்மானத்வே அறி-
வித்துள்ைனர்.   

அநே ெநதிப்பில் ஸ்ரீலஙகா சுேந -
திர கட்சியின ேவலவர் முனனாள் 
ஜனாதிபதி வமத்திரிபால சிறிதென, 
ஏவன்ய கட்சித் ேவலவர்கைான 
விமல் வீரவனெ, உே்ய கம்மனபில,-
வாசுதேவ ொண்யக்கார உள்ளிட்ட 
பலரும் கலநது சகாணடனர்.   

அதேதவவை ெர்வகட்சி அரொங-
கம் ஒனவ்ற அவமப்பது சோடர்பில் 
ஜனாதிபதி ஐக்கி்ய மக்கள் ெக்தி, 
ஐக்கி்ய தேசி்யக் கட்சி, ஸ்ரீலஙகா 
சுேநதிரக் கட்சி உள்ளிட்ட அவனத்து 
கட்சிகளுக்கும் ஜனாதிபதி இநே 

அவழப்வப விடுத்துள்ைோக அர-
ொஙக வட்டாரஙகள் சேரிவித்ேன.   

அதேதவவை ெர்வகட்சி அரொங-
கம் ஒனவ்ற அவமப்பது சோடர்-
பில் அரொஙகத்தின அவமசெர்கள், 
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் 
ஆளும் கட்சி முக்கி்யஸ்ேர்களுடன 
இனறு ஜனாதிபதி முக்கி்ய தபசசு-
வார்த்வேச்யானவ்ற ெடத்ேவுள்ைார்.   

இநேப் தபசசுவார்த்வே இனவ்ற்ய 
தினம் பிற்பகல் ஜனாதிபதி மாளிவக-
யில் ெவடசப்றவுள்ைதுடன ெம்பந -
ேப்பட்ட அவனவருக்கும் ஜனாதி -
பதி அவழப்பு விடுத்துள்ைோகவும் 
அநே வட்டாரஙகள் சேரிவித்ேன. 

உயிரிழநப�ாரின் சடலஙகைள்...
புேனகிழவம (27) காவல 

அம்பாவ்ற புத்ேஙகல  சபாது ம்யா -
னத்தில் தோணடி எடுக்கப்பட்டது.

மூன்றாவது ேடவவ்யாக தமற் -
சகாள்ைப்படவுள்ை  இப்பிதரே 
பரிதொேவன்யானது  அம்பாவ்ற 
பிரோன மாவட்ட நீதிபதி மற்றும் 
நீதிவானுமாகி்ய லுொகா குமாரி 
ேர்மகீர்த்தி முனனிவலயில்  ெட்ட 
வவத்தி்ய அதிகாரிகைான என.
டபிள்யு.தினுகா மதுொனி மற்றும் 
ருசசிர ெதீர ஆகித்யாருடன இரொ-

்யன பகுப்பாயவாைர் வனிோ பண -
டாரொ்யக்க  ேட்யவி்யல் சபாலிஸ் 
பிரிவு குற்்றப் புலனாயவுப் பிரிவி -
னர்  பிரெனனத்துடன ெடலஙகள்  
தோணடி எடுக்கப்பட்டு பகுப்பாய -
விற்கு உட்படுத்ேப்பட்டது.

இநெடவடிக்வக்யானது கட்டு -
வாபிட்டி்ய தேவால்யத்தில் ோக்-
குேல் ெடத்தி்ய ேற்சகாவல குண -
டுோரியின மவனவி புலஸ்தினி 
மதகநதிரன (ொரா சஜஸ்மின)  என -
பவர் சோடர்பான டி.என.ஏ பரிதொ -

ேவனக்காக  ெடலஙகள் தோணடி 
எடுக்கப்பட்டு வருவோன சபாலிஸ் 
உ்யரதிகாரி ஒருவர் குறிப்பிட்டார்.
அத்துடன ெம்பவ இடத்திற்கு 
அருகில்  ஊடக அனுமதி மறுக்கப்-
பட்டுள்ைவமயும் குறிப்பிடத்ேக்கது. 

ொயநேமருது பகுதியில் உள்ை 
வீசடானறில் தமற்சகாள்ைப்பட்ட 
ேற்சகாவலக் குணடுத் ோக்குேலில் 
சிறுவர்கள் உட்பட 17 தபர் சகால்-
லப்பட்டுள்ைனர். 

ஈஸ்டர் சோடர் ோக்குேல்கள் 

சோடர்பான விொரவணகளில் ொரா 
ஜஸ்மின இ்றநேோக இதுவவர 
அவட்யாைம் காணப்படவில்வல. 

ொரா சோடர்பான மர்மஙகள் 
நீடித்து வரும் நிவலயில்  அவர் 
சோடர்பான  விொரவணகள் ெவட-
சபற்று வருகின்றன.

ொராவவ அவட்யாைம் காண  
உடல் உறுப்புகள் டிஎனஏ தொே-
வனக்கு உட்படுத்ேப்படுவது இது 
மூன்றாவது முவ்ற்யாகும் எனபதும் 
சுட்டிக்காட்டத்ேக்கது.

தபரும்பான்மை இல்மலதயனில் நான் உடபன...
சேரிவிக்வகயில், பாராளுமன்றப் 

சபரும்பானவம எனக்கு இருக்கும் 
வவர எனவன ்யாரும் பிரேமர் பே -
வியிலிருநது அகற்்ற முடி்யாது. பாரா -
ளுமன்றத்துக்கு சவளியில் தபாராட் -
டம் ெடத்தும் மக்களின குரலிதல 
அவர்கைது தகாரிக்வக எனக்குக் 
தகட்கின்றது. அவவ தபசித் தீர்க்கப்-
பட தவணடி்ய விட்யஙகள்.  

ஒவசவாரு அரசு வரும்தபாதும் 

மக்கள் தபாராட்டஙகள் ெடக்கும். 
மக்கள் தபாராட்டஙகளுக்காக அரசு -
கள் விலகுவசேன்றால் எநே அரசும் 
இநே ொட்டில் இருக்க முடி்யாது. 
ஜனொ்யக ொட்டில் தபாராட்டஙகள் 
ெடப்பது வழவம. அவற்றின கருத் -
துகள் ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட தவணடி-
்யவவ.  

ஆனால், அேற்காக ஜனொ்யக 
விதராே முவ்றயில் அரசுகவைக் 

கவலக்க தவணடும் எனபேல்ல. 
2015 இல் ஜனாதிபதித் தேர்ேல் 
முடிவு அறிவிக்கப்படும் முனன-
தரத்ய, உத்தித்யாகபூர்வ இல்லத்தி-
லிருநது பு்றப்பட்டு விட்தடன. ஜன-
ொ்யகத்துக்கு முரணான வவகயில் 
பேவிவ்யப் பிடித்து வவத்திருக்கும் 
எணணம் எனக்கு கிவட்யாது.  

ஆனால், இப்தபாது ஜனொ்யக 
ரீதியில் சபரும்பானவம என பக்கம் -

ோன உள்ைது. ஆகதவ, ொன பிரே-
மராகப் பேவியில் நீடிப்தபன. அது 
மக்கள் தீர்ப்பு. ெம்பநேப்பட்தடார் 
இவேப் புரிநதுசகாள்ை தவணடும்.  

சவளியில் ஆர்ப்பாட்டம் ெடத்து -
தவார் எஙகதைாடு தபெலாம். தபசித் 
தீர்ப்பேற்கான வாயப்வப அவர்கள் 
ப்யனபடுத்திக்சகாள்ை தவணடும் 
எனறு ொன தகாருகினத்றன என திட் -
டவட்டமாக எடுத்துவரத்துள்ைார். 

கைடன் தநருக்கைடிமய பபாக்கை...
பணவி்யல் சகாள்வககவை கடு -

வம்யாக்க தவணடும், வரிகவை 
உ்யர்த்ே தவணடும், செகிழ்வான 
ொண்ய மாற்று வீேஙகவை பினபற்்ற 
தவணடுசமனறும் ஆன மாரி சேரி-
வித்துள்ைார்.   

கடநே வாரம் அதிகாரிகளுடன 
ெடநே தபசசுவார்த்வேயில் ப்ய -
னுள்ை பல விட்யஙகள் கலநது -
வர்யாடப்பட்டுள்ைோகவும் அவர் 
தமலும் சேரிவித்துள்ைார்.   

22 மில்லி்யன மக்கள் 
சோவகவ்யக் சகாணட இலஙவக 
கடன செருக்கடி மற்றும் உ்யர்நது 
வரும் பணவீக்கம், இ்றக்குமதிக் -

கான அநநி்ய செலாவணி வகயி -
ருப்பு வீழ்சசி எனபவற்றுக்கு மத்தி -
யில் தபாராடும்இசெநேர்ப்பத்தில் 
ெர்வதேெ ொண்ய நிதி்யத்திடம் 
கடன தகாரியுள்ைது.   

இநநிவலயில் கடநே இரு ொட்-
களுக்கு முனபு ெவடசபற்்ற தபசசு-
வார்த்வேயில் ொம் மிகவும் ெல்ல பல 
ப்யனுள்ை சோழில்நுட்ப விவாேங-
கவை ெடத்திதனாம் எனறும் அவர் 
சேரிவித்துள்ைார்.   

தமலும் நிதி அவமசெர் அலி ெப்ரி 
கடநே வாரம் வாஷிஙகடனில் ெர்வ-
தேெ ொண்ய நிதி்யம், உலக வஙகி 
மற்றும் இநதி்ய உ்யர் அதிகாரிகளு-

டன தபசசுவார்த்வே ெடத்தி்யதுடன 
இலஙவகயின கடன செருக்கடிவ்ய 
தீர்க்கும் வவகயில் உேவிகவையும் 
தகாரியுள்ைார்.   

இலஙவக 51 பில்லி்யன கடனில் 
சில பகுதிகவை ேற்தபாது நிறுத்தி-
யுள்ைது. 

இது சோடர்பில் ஆன மாரி கூறு-
வகயில்,   

நிதிகூற்றுக்கான தேவவ்யானது 
கடன நிவல ேனவமவ்ய தொக்கி்ய 
முனதனற்்றமாக இருக்கும் என-
பதுடன முக்கி்யமான செலவு 
சோவககவை நிவர்த்தி செயவேற்கு 
வரி வருவாவ்ய அதிகரிக்க தவண-

டுசமனறும் தகட்டுக் சகாணடுள்-
ைார். தமலும் பணவீக்கத்வே கட்-
டுப்பாட்டுக்குள் வவத்துக்சகாள்ை 
பணவி்யல் சகாள்வககவை கடுவம-
்யாக்க தவணடும் எனறும் செகிழ்-
வான ொண்யமாற்று வீேஙகளின 
தேவவவ்ய ொஙகள் காணகித்றாம் 
எனறும் சேரிவித்ோர்.   

இநநிவலயில் ெர்வதேெ ொண்யநி-
தி்யம் இலஙவகக்கு வழஙக உள்ை 
சமாத்ே நிதி மற்றும் இலஙவகயுடன 
தபசசுவார்த்வேகள் நிவ்றவவடயும் 
காலம் சோடர்பில் எழுப்பப்பட்ட 
தகள்விக்கு அவர் பதிலளிக்க மறுத்து-
விட்டார்.  

பிரேமர் மஹிநே ராஜபக்ஷ ேனது 
பேவிவ்ய இராஜினாமா செய்யக்கூ-
டாசேன பிரதேெ ெவப ேவிொைர்க-
ளும் தம்யர்களும் ஏகமனோக தீர்மா-
னித்துள்ைனர்.  

பிரேமருடன அலரி மாளிவகயில் 
தெற்று (27) ெவடசபற்்ற ெநதிப்பின 
தபாதே இத்தீர்மானம் தமற்சகாள்-
ைப்பட்டது.  

மாவட்டத் ேவலவர்கள் மற்றும் 
உள்ளூராட்சி மன்றஙகளின ேவல-
வர்கள் ஆகித்யார் ொட்டின ேற்தபா-
வே்ய நிவலவம குறித்து ேமது கருத் -
துக்கவை முனவவத்ேனர்.  

மஹிநே ராஜபக்ஷ சபரும்பானவம 
வாக்குகைால் உருவாக்கப்பட்ட 
அரொஙகத்தின பிரேமர் எனறும் 
மக்களின இவ்ற்யாணவமக்கு பிர -
ேமர் ேவலவணஙகினால் அவர் 
சோடர்நதும் அநே பேவியில் நீடிக்க 
தவணடும் எனவும் பிரதேெ ெவபக-
ளின ேவிொைர்களும் தம்யர்களும் 
ஏகமனோக சேரிவித்ேனர்.  

அேற்கவம்ய தமற்படி தீர்மா -
னத்வே ஜனாதிபதி தகாட்டாப்ய 

ராஜபக்ஷவவ ெநதித்து சேரிவிக்கவும் 
பிரதேெ ெவபகளின ேவலவர்கள் 
மற்றும் தம்யர்கள் தீர்மானித்ேனர்.  

மஹிநே ராஜபக்ஷ என்ற சப்யவர -
யும் உருவப்படத்வேயும் ப்யனப -
டுத்தி பாராளுமன்றத்துக்கு வநே 
ஆளும் கட்சி உறுப்பினர்களுக்கு 
பிரேமவர பாதுகாக்கும் சபாறுப்-
பும் கடவமயும் உணடு என கூறி்ய 
உள்ளுராட்சி மன்ற ேவலவர்கள், 
ொடு சபாருைாோர செருக்கடியில் 
சிக்கியுள்ை இத்ேருணத்தில் அரொங-
கத்வே சீர்குவலத்து சு்யாதீனமாக 
செ்யற்படுவேற்கு எவவிே உரிவம-
யும் இல்வலச்யனறும் குறிப்பிட்ட-
னர்.  

அவவாறு சு்யாதீனமாக செ்யற்படு-
வேற்கு ே்யாராகவிருக்கும் அரொஙக 
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு 
பதிலடி சகாடுக்க அடிமட்ட மக்கள் 
ே்யாராக இருக்க தவணடும் எனவும் 
இருக்கி்றார்கள் எனபவே நிவனவில் 
சகாள்ை தவணடும் எனறும் பிரதேெ 
ெவபகளின ேவிொைர்களும் தம்யர்க -
ளும் சேரிவித்துள்ைனர்.  

பிரதேச சபை ேபைவர்கள்,
தேயர்கள் ஏ்கேனோ்க தீரோனம்

பி்ர�ைர் ப�வி விலகைக் கூடாது 
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தனியார் துறையினருடன் இறைந்து 
புதிய உைவுப் பயிர்ச் செயறகை
மாவத்தகம தினகரன் நிருபர்

்தனியார் துறையினருடன் 
இறைந்து புதிய உைவுப் 
பயிர்ச் செயறககறை மமற்-
சகாளைவுளை்தாக கிராமியப் 
சபாருைா்தார பயிர் மற்றும் 
ஊக்குவிப்பு இராஜாஙக 
அறமச்ெர் கா்தர் மஸ்தான் ச்தரி-
வித்தார்.

ெர்வம்தெ ச்தாழிலாைர் 
அறமப்பின் உ்தவியுடன் புதிய 
மவறலத திடடஙகறை முன் -
சனடுக்கும் வறகயில் புதிய 
உைவுப் பயிர்கறை அறிமு-
கப்படுத்தவும் கிராமப்புை 
சபாருைா்தாரதற்த மமம்ப-
டுத்தவும் ெர்வம்தெ ச்தாழிலாைர் அறமப் -
பின் ்தறலவர் டாக்டர் ம்தாமஸ கிரிஙக் 
்தறலறமயிலான குழுவினருடன் கிராமிய 
சபாருைா்தார பயிர் மற்றும் ஊக்குவிப்பு 
இராஜாஙக அறமச்ெர் கா்தர் மஸ்தான்  

ஆகிய இரு ்தரப்பினர்களுக்கிறடயிலான 
ெந்திப்பு அறமச்சின் அலுவலகததில் 
நறடசபற்ைது.

இது பற்றி அறமச்ெர் கருதது ச்தரிவிக்-
றகயில்,..  

்தனியார் துறையினருடன் இறைந்து 

கிராம மடடததில் புதிய பயிர்ச் 
செயறககறை அறிமுகப்படுத-
து்தல்  ொகுபடிறய பராமரிக்க 
ம்தறவயான ச்தாழில் நுடப 
மற்றும் பயிற்சிகறை வழஙகு்தல் 
ச்தாடர்பில்  பரிந்துறர செயயப்-
படடது. அதம்தாடு எதிர்காலத-
தில் அந்்த நடவடிக்றககறை 
துரி்தப்படுததுவ்தற்கான திடடங-
கள நறடமுறையில் உளைன. 
சுகா்தார முறையில் பயிர்ச் 
செயறகறய மமற்சகாளவது 
பற்றி கூடு்தல் கவனம் செலுதது-
்தல் மபான்ை விடயஙககள இந்்த 
ெந்திப்பில் கலந்துறரயாடப்பட-

டது என்று அறமச்ெர் மமலும் ச்தரிவித -
்தார்.  இ்தன் மபாது அறமச்ெரின் உ்தவி 
செயலாைர் அமல் ஹஷத சில்வா, அறமச்-
ெரின் பிரததிமயகச் செயலாைர் உளளிடட -
வர்கள கலந்து சகாணடனர்.

க�ாழும்பு டீ.எஸ்.சேனநாயக்� �ல்லூரியின் வருடாந்த இப்தார் மவபவம் பாடேமை விமையாட்டு ைணடபத்-
தில் நமடகபற்று. பி்ர்தை அதிதியா� எம். முஸ்லிம் ேைாஹூதீன் (பமழய ைாணவர்) நட்வி பஹவதீன் (பமழய 
ைாணவர்) ஆகிசயார் �ைநது சிறபபித்்தச்தாடு பாடோமையின் அதிபர் பி்ரேன்ன உடுமு�நதி்ரம், விழா ஏற்பாட்டுக் 
குழு ஆசிரியர் கைௌைவி ைாஹிர், ைஜ்லிஸின் கபாறுபபாசிரிமய பிர்க்தௌசியா பாறூக், ஆசிரியர்�ள், ைாணவர்�ள் 
ைற்றும் கபற்சறார்�ளும் �ைநது க�ாணடனர்...    

எழுபது குளங்களள 
அபிவிருத்தி செய்ய திட்டம்
திைப்பறன தினகரன் நிருபர்

சஹாரவப்ப்தான, கஹடடகஸ-
திகிலிய, ஹிஙகுரஙசகாட ஆகிய 
பிரம்தெ செயலக பிரிவுகளில் உளை 
70 குைஙகறை இவ் வருடததிற்குள 
அபிவிருததி செயவ்தற்கு திடடமிட -
டுளை்தாக மவறலததிடடப் பிரிவு 
ச்தரிவிததுளைது.

உலக வஙகி நிதி உ்தவித திடடத -
தின் கீழ் இது நறடமுறைபடுத்தப்ப -
டவுளைன.

சிறிய குைஙகறை அபிவிருததி 
செயயும் மவறலத திடடததின் கீழ் 
இவ் மவறலத திடடதற்த நறடமு-
றைப்படுததுவம்தாடு, இவ் வருட 
சிறுமபாக மற்றும் சபரும்மபாக 
விவொய நடவடிக்றககளுக்கான 
நீர்ப்பாென வெதிறய சபற்றுக் 
சகாடுப்பம்த இ்தன் மநாக்கமாகும்.
இ்தற்காக உலக வஙகி 500 மில்லி -
யன் ரூபா பைதற்த ஒதுக்கீடு செய-
துளை்தாக 'வாரி சுகுறு' அபிவிருததி 
திடடப்பிரிவு ச்தரிவிததுளைது.

உடபபூரின் வருடாந்த சித்திம்ரச் கேவவாய் நி�ழ்வு மி�வும் பக்தியா� பு்தன்கிழமை �ாமை(27) நமடகபற்றது. ைாரியம்ைன் அம்பாளின் 
அருமைப கபற்றுக் க�ாள்ளும் முழு சநாக்குடனும், இந்த நி�ழ்வு �ாைம் �ாைைா� நமடகபறுகிறது. இந்த கவபப �ாைத்தில் ைக்�ளுக்கு 
அம்மை சநாய் வருவம்த நிவர்த்தி கேய்யும் மு�ைா�வும், ைமழமய சவணடியும் இது நமடகபறுகின்றது.    படம்:  உடபபு குறூப நிருபர்

க�ாழும்பு ந�ம்ர ்தமைமையைா� க�ாணடு, இயங்கி வரும், கபண�ளுக்�ான அழகு �மை நிறுவனைான 'ளுவயேனழஅ யுஉயனநஅை'யில் �ல்வி �ற்ற ைாணவி�ளுக்�ான மு்தல் 
�ட்ட �ற்ம� கநறிமய பூர்த்தி கேய்து க�ாணடவர்�ளுக்கு ோன்றி்தழ் வழங்கும் நி�ழ்வும், பரிேளிபபு விழாவும், க�ாழும்பு பமழய ்தபாற்�நச்தார் ச�ட்சபார் கூடத்தில், அ்தன் பணிப-
பாைர் என். ஹம்ஸியா ைற்றும் இயக்குநர் எச். ஏ. எம். ஆஸிப ஆகிசயாரின் ்தமைமையில் நமடகபற்றது.           படங்�ள்: ைாவத்்த�ை தின�்ரன் நிருபர்    

உலர் உணவுப் சபொதி்கள் வழங்கல்
சபரியநீலாவறை 
விமெட நிருபர்

றிஸலி முஸ்தபா 
கல்வி மற்றும் ெமூக 
நல உ்தவித திடட 
அறமப்பின் பஙகளிப் -
புடன் மமயான் ஸடார் 
றலப் அறமயததுடன் 
இறைந்து ெம்மாந் -
துறை பிரம்தெததில் 
ச்தரிவு செயயப்படட 
சுமார் 500க்கும் மமற்-
படட குடும்பஙக-
ளுக்கு உலர் உைவுப் 
சபாதிகள வழஙகும் 
நிகழ்வு ெம்மாந்துறையில் மநற்று 
முன்தினம் இடம்சபற்ைது.

நாடடில்  ்தற்மபாது நிலவும் சபாரு -
ைா்தார சநருக்கடிக்கு மததியில் 
வறுறமக் மகாடடிற்கு கீழ்  வாழும் 
சபாது மக்கள எதிர்வரும் மநான்புப் 
சபருநாறை சிைப்பாக சகாணடா-
டும் முகமாக  இவ் உலர் உைவுப் 
சபாதிகள மமயான் குரூப் நிறுவனத-
தின் முகாறமததுவப் பணிப்பாைர் 

றிஸலி முஸ்தபாவினால் வழஙகி 
றவக்கப்படடது .

இன் நிகழ்வில் மமயான் ஸடார் 
றலப் அறமப்பின்  ்தறலவர் எம்.
எம்.ரபீக், அறமப்பின் சபணகள 
பிரிவு ்தறலவி எம்.எம்.பாயிஸா 
உடபட அறமப்பின் ெம்மாந்துறை 
சபாறுப்பாைர்கைான ஏ.எம்.பாரிஸ, 
ஷபி றஸயித உளளிடட பலர் 
கலந்து சகாணடனர்.

இ்ராஜாங்� அமைச்ேர் �ா்தர் ைஸ்்தான் திட்டம்

முசெக்கர வண்டி ஓடடுநர்்களி்டம் 
்கட்டணம் அறவிடுவது நிறுத்்தப்பட்டது
புத்தைம் தினகரன் நிருபர்

முச்ெக்கர வணடி ஓடடுநர்களிடம் மறு அறிவித-
்தல் வறர ்தரிப்பிடக் கடடைஙகறை அைவிடுவ-
தில்றலசயன புத்தைம் நகரெறப தீர்மானிததுள-
ைது. ்தற்மபாது நாடடில் நிலவும் கடுறமயான 
சபாருைா்தார சநருக்கடி மற்றும் எரிசபாருடகளின் 
விறல அதிகரிப்பு  என்பவற்ைால், பாதிக்கப்பட-

டுளை  முச்ெக்கரவணடி ஓடடுநர்களுக்கு இந்்தச்ெ-
லுறக வழஙகப்படடுளைது. இதுபற்றி, புத்தைம் 
நகரபி்தா எம்.எஸ.எம்.ரபீக் அறிவிததுளைார்.

்தற்மபாற்தய சநருக்கடி நிறலறம அறிந்து 
இவ்வாைான ெலுறகறய வழஙகியற்தயிடடு முச்-
ெக்கரவணடி ொரதிகள ெஙகமும் அணறமயில் நக-
ரபி்தாறவ ெந்திதது  ்தமது நன்றிகறைத ச்தரிவித-
துளைது.

 ்த்ரம் ஐநது புைமைப பரிசில் பரீட்மேயில் பாணநதுமற அல்பஹறியா ைத்திய �ல்லூரி -
யில் (ச்தசிய பாடோமை ) எட்டு ைாணவர்�ள் சிறந்த புள்ளி�ள் கபற்று சித்தியமடநதுள்-
ைனர். எம்.சஜ.எப.ரும�யா-168, எம்.ஆர்.எப.ோ்ரா-166, எம்.ஐ.எம்.அம்ஹர்-163, எம்.
எஸ்.ஹனா, 157, எம்.ஏ.ஏ.மைனப-156, எம்,ஆர்,ஐ.எப.்ராழியா-156, எம்.ஐ.அபதுல் 
்ரஸ்ைாக்-153, எம்.ஆமினா மபைர்-152 ஆகிய ைாணவ, ைாணவி�ள் சித்தி கபற்றுள்ை-
னர். சைலும், இக்�ல்லூரியில் 42 ைாணவர்�ள் நூற்றுக்கு சைற்பட்ட புள்ளி�ள் கபற்று 
சித்தியமடந்ததும் குறிபபிடத்்தக்�து.          படம்:பாணநதுமறைத்திய குறூப நிருபர்    

ஊர்ப்பிரமு்கர்்கள் பங்்கறற 
இப்்தொர் நி்கழ்வு
கல்மநவ தினகரன் விமெட நிருபர் 

புனி்த மநான்றப முன்னிடடு மநகம 
ரியால்தீன் சபைன்மடென் ஏற்பாட -
டில் நடந்்த இப்்தார் நிகழ்வு, மநகம 
சமாஹிதீன் ஜூம்ஆ மஸஜிதில் 
சமைலவி எஸ.டீ.எம்.இர்ஷாட ்தறல-
றமயில் (23)  இடம்சபற்ைது. 

இந்நிகழ்வில், ஊரிலுளை கல்வி -
மான்கள, ஜமாஆததினர் மற்றும் ெமூக 
மெறவ நலன் விரும்பிகள, பாடொறல 
மாைவர்கள என பலர் கலந்து சகாண-
டனர். விமஷட அதிதியாக கல்மநவ 
சபாலிஸ நிறலய சபாலிஸ சபாறுப்ப-
திகாரி சபாலிஸ பரிமொ்தகர் எஸ.முன -
சிஙக கலந்து சகாணடார்.       

்தர்்மெகதி ஏறபொடு செய்த ெர்வ்ம்த  
நல்லிணக்க இப்்தொர் நி்கழ்வு  

ஏ.எஸ.எம்.ஜாவித  

்தர்மெக்தி அறமப்பு மற்றும் கிமரன்ட-
பாஸ ம்த நல்லிைக்க ெறப என்பன 
இறைந்து மு்தல் முறையாக  இப்்தார் 
நிகழ்றவ ஏற்பாடு செயதிருந்்தது.

ம்த நல்லிைக்கதற்த மநாக்காகக் 
சகாணடு ஏற்பாடு செயயப்படட இந்்த 
இப்்தார், சவளைவதற்த சம்தடிஸ 
ம்தவாலயததில் கடந்்த திஙகடகிழறம 
(25) இடம்சபற்ைது.   

இந்நிகழ்வில், ்தர்மெக்தி அறமப்பின் 
்தறலவர் பல்மல கந்ந ரதனொர ஹிமி, 
உப ்தறலவர் அருட்தந்ற்த ஆசிரிசப-
மரரா, செயலாைர் மா்தம்பாகம அஸஸஜீ 
நாயக்க ஹிம,உப செயலாைர் அனுர 

சபமரரா, சபாருைாைர் அஷ் மஷக் 
பிர்ச்தௌஸ, மற்றும் கிமரன்டபாஸ ம்த 
நல்லிைக்க ெறபயின் பிரதித ்தறலவர் 
அஷ் மஷக் ஷாபி ரஷாதி, செயலாைர் 
அஷ் மஷக் பஹ்மி ஸா்தாத மற்றும் 
உறுப்பினர்கள கலந்து சகாணடனர்.  

அதம்தாடு அ.இ.ஜம்இயயதுல் உல -
மாவின் உப செயலாைர் அஷ் மஷக் 
்தாஸிம் சமௌலவி மற்றும் உலமாக் -
கள, ெமகா்தர ம்தத ்தறலவர்கள, அல் 
ஹாஜ் இப்ராஹிம், சவளைவதற்த 
ச்தஹிவறை பகுதிறயச் மெர்ந்்த பள -
ளிவாெல் நிர்வாகிகள, கிமரன்டபாஸ 
மஸஜித முஹியததீன் ஜும்ஆ பளளிவா-
ெல் நிர்வாகிகள உளளிடட பலர் கலந்து 
சகாணடனர்.  

்கறபிடடி அல்அக்ொ வித்தி்யொல்யத்தில்
முப்சபரும் விழொக்கள்
புத்தைம் தினகரன் நிருபர்

கற்பிடடி அல் அக்ஸா ம்தசிய 
பாடொறலயில் முப்சபரும் 
விழாக்கள அணறமயில் சிைப்-
பாக இடம்சபற்ைன.

பாடொறல அதிபர் உள-
ளிடட பறழய மாைவர்கள 
ெஙகம், பாடொறல அபிவி-
ருததி ெஙகம் என்பன புத்தைம் 
மாவடட  பாராளுமன்ை உறுப்-
பினர்  அலி ெப்ரி ரஹீமிடம் 
முன்றவத்த  மவறல திடடஙக-
ளில் மூன்று மவறலத திடடங-
கள பாராளுமன்ை உறுப்பின-
ரால் நிறைமவற்ைப்படடன.

புத்தைம் மாவடட பாராளுமன்ை 
உறுப்பினர் அலி ெப்ரி  ரஹீமின் நிதி 
ஒதுக்கீடடில், சபணகள பகுதி பிர்தான 
நுறழவாயிலுக்கான அடிக்கல் நடும் 
நிகழ்வு,  மர்ஹூம் ்தம்பி சநயனா 
மரிக்கார் புதிய மாடிக் கடடட ஜன்னல்-
களுக்கு பாதுகாப்பு சநட அறமத்தல், 
ஒவ்சவாரு வருடமும் ம்தறவயுறடய 
மாைவர்கறை ம்தர்ந்ச்தடுதது பீ.சீ.
எம்.எச் நிறுவனததினூடாக  மாைவர்-
களுக்கு புத்தகப்றபகள வழஙகு்தல், 

என்பறவமய முப்சபரும்  நிகழ்வுக-
ைாக நறடசபற்ைன. அதிபர் மராஸ 
புகாரி ்தறலறமயில் நறடசபற்ை இந்-
நிகழ்வில், பிர்தம அதிதியாக புத்தைம் 
மாவடட பாராளுமன்ை உறுப்பினர் 
அலி ெப்ரி ரஹீம் கலந்து சகாணடது-
டன், கற்பிடடி பிரம்தெ ெறப ்தறலவர் 
ஏ.எம்.இன்பாஸ, கற்பிடடி பிரம்தெ 
ெறப எதிர்க்கடசி ்தறலவர் மஜ.எம்.
்தாரிக், பாராளுமன்ை உறுப்பினரின் 
பிரததிமயக செயலாைர் ஜவ்சி ஜமால்-
தீன் உளளிடட பலரும் கலந்து சகாண-
டனர்.
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காணாமல் ஆககப்பட்டாரின் உறவுகளை 
அமமரிககத் தூதுவர் சந்திபபு 
யாழ்.விசேட நிருபர் 

வடக்கு கிழக்கு வலிந்து 
காணாமல் ஆக்கபபடடவர்களின் 
உறவுகளின் ேஙக பிரதிநிதிகளை  
சேற்று முன்தினம் சேவவாய்க்கி-
ழளம  அசமரிக்கத் தூதுவர் ஐுலி 
சுங ேந்தித்து கலந்துளரயாடினர்.

சகாக்குவிலில் உளை தனியார் 
விடுதி ஒன்றில் இசேந்திபபு இடம் -
சபற்றது.

ேந்திபபுக்கு பின்னர் வடக்கு, 
கிழக்கு வலிந்து காணாமல் ஆக்கப -
படடவர்களின் உறவுகளின் ேஙக 
சேயலாைர் லீலாசதவி ஆனந்தேட-
ராஜா கருத்து சதரிவிக்ளகயில், 

எமது உறவுகள காணாமலாக்கப-
படட விதம், எமது சபாராடடங -
கள, எமக்குளை பிரசசிளனகள 
சதாடர்பாக அசமரிக்க தூதுவரிடம் 
ோம் விைக்கிக் கூறியிருந்சதாம்.

காணாமல் ஆக்கபபடசடாருக் -
கான அலுவலகம் எமது எதிர்ப -
ளபயும் மீறி உருவாக்கபபடடது 
என்பளத அவருக்கு சதளிவாக 
கூறியதுடன் அந்த அலுவலகத் -
துக்கு ேமர்பபிக்கபபடட சில 
விவரஙகளுக்கு இதுவளர ேட -
வடிக்ளகளய எடுக்கபபடாளம  
சதாடர்பாகவும் கூறியிருந்சதாம். 

அத்துடன் மீண்டும் ஒரு ஆடசி 
மாற்றம் ஏற்படடால் காணாமல் 
ஆக்கபபடசடார் அலுவலகத்ளத 
ேம்புமாறு எம் மீது அழுத்தத்ளத 
பிரசயாகிக்க சவண்டாம் என 
சதரிவித்திருந்சதாம். 

ோம் இலஙளகயின் நீதிப 
சபாறிமுளறயில் ேம்பிக்ளக -
யில்ளல எனவும் ேர்வசதே 
நீதிப சபாறிமுளறசய எமக்கு 
சவண்டும் எனத் சதரிவித்சதாம் 
என்றார்.

யாழ்.விசேட நிருபர் 

இலஙளகக்கான அசமரிக்க 
தூதுவர் ஜூலி சுங சேற்றுமுன்தினம் 
சேவவாய்க்கிழளம யாழ் மாவடட 
முஸ்லிம் மக்கள எதிர்சோக்கும் பிரச-
சிளனகளை கண்டறியும் சோக்கில் 
மக்கள பணிமளனயின் தளலவர் 
சமௌலவி எஸ்.ஏ.சுபியானுடன் ேந்-
திபபில் ஈடுபடடார்.

ோவாந்துளற வீதியில் அளமந்-
துளை மக்கள பணிமளன அலுவல-
கத்தில் இசேந்திபபு இடம்சபற்றது.

இதில் மீைக்குடிசயறியுளை மக் -

களுக்கான காணி, வீடடுத்திடடம், 
வாழ்வாதாரம் இன்ளம சபான்ற 
பிரசசிளனகள சதாடர்பில் சுடடிக் -
காடடபபடடதுடன் மகஜரும் ளகய-
ளிக்கபபடடுளைது.

இது சதாடர்பாக கடந்த அரோங-
கசமா, தற்சபாளதய அரோஙகசமா 
கருத்திற்சகாளைவில்ளல.முஸ்லிம் 
வாழ் ேமூகத்தினர் புறக்கணிக்கப-
படடு வருவதாகவும் யாழ் முஸ்லிம் 
மாவடட மக்கள பணிமளனயின் 
தளலவர் சமௌலவி எஸ்.ஏ.சுபியான் 
ஊடகஙகளுக்கு கருத்து சதரிவித்-
தார்.

யாழ். முஸ்லிம் பிரதிநிதிகளை

அமமரிகக தூதுவர் சந்தித்்ார்

மன்னார் மனிதப் புததகுழி விவகனாரம்

மன்னார் குறூப  நிருபர்

மன்னார் மனிதப புளதகுழி -
யில் மீடகபபடட எசேஙகள 
மற்றும் ோன்றுப சபாருடகள 
சதாடர்பான சமலதிக அறிக் -
ளகளய ேமர்பபிக்க நீதிமன்றத்-
தில் மூன்று வாரகால அவகாேம் 
சகாரபபடடுளைது.

ேடட ளவத்திய அதிகாரி 
மற்றும் சதால்சபாருள திளணக்க -
ைத்தின் சபராசிரியர் ராஜ் சோமசதவ 
ஆகிசயார் மன்னார் நீதவான் நீதி -
மன்றத்தில் சேற்றுமுன்தினம் இந்த 
சகாரிக்ளகளய முன்ளவத்துளைனர்.

மனிதப புளதகுழி அகழ்வுப 

பணிளய சமற்சகாளை சதளவயான 
காலம் சதாடர்பிலும், ஏற்கனசவ 
மீடகபபடட எசேஙகளை பிரித் -
சதடுத்து அறிக்ளக தயார் சேய்-
வதற்கான காலம் சதாடர்பிலும் 

சகளவி எழுபபபபடடது. அதற்க -
ளமய, இவவிடயம் சதாடர்பான 
சமலதிக அறிக்ளககளை தயார் 
சேய்ய மூன்று வாரஙகள அவசிய -
மாகும் என நீதிமன்றத்துக்கு அறி -

விக்கபபடடுளைது. இக்சகா -
ரிக்ளகக்கு அளமய, மனிதப 
புளதகுழி வழக்ளக எதிர்வரும் 
சம மாதம் 20 ஆம் திகதி வளர 
மன்னார் நீதவான் ஒத்திளவத் -
துளைார்.

இதனிளடசய, மன்னார் 
நீதவான் நீதிமன்றத்தின் வழக்கு 
விோரளண சதாடர்பான முன் -
சனற்ற அறிக்ளக வவுனியா 
சமல் நீதிமன்றத்திற்கு அனுபபி 

ளவக்கபபடடுளைது. அதற்க -
ளமய, வவுனியா சமல் நீதிமன்றத் -
தில், மன்னார் மனிதப புளதகுழி 
வழக்கு ோளை விோரளணக்கு 
எடுத்துக்சகாளைபபடவுளைது.

மேலதிக அறிக்க்ை சேர்ப்பிகக 
கால அவகாசம் மகாரல்கனடா வாழ் தமிழ் எழுததாளர்  அருண் செல்்லப்ா அண்மையில் அச்சுவவலிக்கு  

வருமகதந்து நிமனததாவ்ல இனிக்கும், அவளுக்கு என்று ஒரு ைனம், சொல்்லத -
தான் நிமனக்கிவேன் என மூன்று நாவல்கமள சவளியிடடார். நூல்கமள  அம்்ாமே 
ைாவடட இமளப்ாறிய வை்லதிக அ்ரெ அதி்ர் இ்ராைகிருஷ்ணன் செல்்லததும்ர சவளி-
யிடடு மவப்மதயும் நூ்லாசிரியர் உள்ளிடட விருந்தினர்கள் அருகில் நிற்மதயும் ் டத-
தில் கா்ண்லாம்.

வவுனியனாவில் அதிகரிக்கும்
திருட்டு சம்்பவஙகள்
ஓமந்ளத விசேட நிருபர்

வவுனியாவில் திருடடு ேம்பவங -
கள அதிகரித்து சேல்வளத அவதா -
னிக்க முடிகின்றது. 

குருமன்காடு, யாழ் வீதி, இறம்-
ளபக்குைம், சகாவில்குைம் ஆகிய 
பகுதிகளில் கடந்த சில ோடகளில் 
ேஙகிலி அறுபபு ேம்பவஙகள இடம்-
சபற்றுளைது. சேற்ளறயதினம் 

இறம்ளபக்குைத்தில் தனிளமயில் 
இருந்த வசயாதிப சபண்ணிடம் 
கத்திளய காடடி பணம் மற்றும் தஙக 
ஆபரணஙகள சகாளளையிடபபட-
டுளைது. இசதசவளை சகாவில்-
குைத்திலும் சபண்சணாருவரிடம் 
தஙக ேஙகிலிளய திருடர்கள அறுத்து 
சேன்றுளைதாகவும் சதரிவிக்கபபடு-
கின்றது. 

விவா்ப ்்பாடடியில் திறளமளய மவளிப்படுத்திய
வடடுக்காடளட இந்துக கல்லூரி மாணவர்கள்

யாழ்பபாணம் குறூப நிருபர்
சகாழும்பு வித்தியா விருத்திச 

ேஙகத்தின் எழுபதாவது ஆண்டு 
நிளறளவ முன்னிடடு நிகழ்நி -
ளலயில் ேடாத்தபபடட விவாதப 
சபாடடியில் கலந்துசகாண்டு, யாழ். 
வடடுக்சகாடளட இந்துக் கல்லூரி 
மாவடட ரீதியிலும் மாகாண ரீதியி -

லும் முதலிடத்ளத தடடிச சேன்றது.  
பின்னர் அதன் இறுதிப சபாடடி-
யானது கடந்த 23.04.2022 அன்று 
சகாழும்பு – சலாறன்ஸ் வீதியில் 
அளமந்துளை ேரஸ்வதி மண்டபத்-
தில் ேளடசபற்றது.

இந்த இறுதிப சபாடடியில் கலந்து -
சகாண்டு சகாழும்பு பம்பலபபிடடி 

இந்து பாடோளல சதசிய ரீதியில் 
முதலாம் இடத்ளத சபற்றுக்சகாண்-
டதுடன் யாழ். வடடுக்சகாடளட 
இந்துக் கல்லூரி சதசிய ரீதியில் 
இரண்டாம் இடத்திளன சபற்றுக்-
சகாண்டது.

சி.சகேவன், ர.துலக்ேன், இ.அஸ்-
வின், ே.பிருதிக்ோ ஆகிய மாண-

வர்கசை வடடுக்சகாடளட இந்து 
கல்லூரி ோர்பில் கலந்துசகாண்டு 
யாழ். மண்ணிற்கும் பாடோளலக்-
கும் சபருளம சேர்த்துளைனர். 
சவற்றி சபற்ற மாணவர்களுக்கு 
பணபபரிசு, ோன்றிதழ்கள, நூற் பரிசு 
மற்றும் சவற்றிக்சகடயம் என்பன 
வழஙகி சகௌரவிக்கபபடடது.

இரனாணுவத்தி்ரனால் புல�னாலியில் 
வீட்டுத்திட்்டத்திற்கு அடிக்கல் நனாட்டிதவப்பு
கரசவடடி தினகரன் 
நிருபர் 

ப ரு த் தி த் து ள ற 
புசலாலி வடக்கில் 
குளறந்த வருமா -
னம் சபறும் குடும்ப -
சமான்றுக்கு இராணு -
வத்தினரால் 

சகாழும்பு  சறாயல் 
கல்லூரி பளழய 
மாணவர் விஸ் ேட -
ராோவின் ரூபா 17 
இலடேம் நிதி உதவி -
யின்  கீழ்  தஙகராோ 
தர்மாராணி குடும்பதினருக்கு  வீடு 
ஒன்றிளன  கடடிக் சகாடுபபதற்கு 
சேற்ளறய தினம் அடிக்கல்  ோடடி 
ளவக்கபபடடுளைது.

அடிக்கல்லிளன  551 ஆவது 

காலாடபளட பளடயணியின் கட -
டளைத் தைபதி பிரிசகடியர் சிந்தக  
விக்ரமசிஙக, பருத்தித்துளற உதவி 
சபாலிஸ் அத்தியடேகர், பருத்தித் -
துளற  சபாலிஸ் சபாறுபபதிகாரி 
ஆகிசயார் ோடடிளவத்தனர்.

ம்ருநாய் கடிககுள்ைாகியவர் நீர்
மவறுபபு ்நாயினால் உயிரிழபபு
யாழ்.விசேட நிருபர் 

சதருோய் கடிக்குளைாகிய குடும்பத்-
தளலவர் நீர்சவறுபபு சோய்க்குளைாகி 
உயிரிழந்துளைார்.

அவருக்கு விலஙகு விேர் சோய்த்த-
டுபபூசி வழஙகாது ஏற்பு ஊசி மடடும் 
பண்டத்தரிபபு பிரசதே மருத்துவம-
ளனயில் வழஙகபபடடுளைதாக விோ-
ரளணகளில் சதரிவிக்கபபடடுளைது. 
பண்டத்தரிபளபச சேர்ந்த ேபாரத்தினம் 
கனகலிஙகம் (வயது 50) என்பவசர உயி-
ரிழந்துளைார். சபபரவரி 16ஆம் திகதி 

குடும்பத்தளலவருக்கு சதரு ோய் கடித்-
துளைது. அவர் மறுோள காளல பண்-
டத்தரிபபு பிரசதே மருத்துவமளனக்கு 
சிகிசளே சபறச சேன்றுளைார். அவ-
ருக்கு மருத்துவரின் ஆசலாேளனயில் 
ஏற்பு தடுபபூசி வழஙகபபடடுளைது.

இந்நிளலயில் அவர் கடந்த திஙகட-
கிழளம திடீர் சுகயீனம் காரணமாக 
யாழ்பபாணம் சபாதனா மருத்துவம-
ளனயில் சேர்க்கபபடடு சில மணிசே-
ரஙகளில் உயிரிழந்துளைதாக இறபபு 
விோரளணயில் சதரிவிக்கபபடடது.

பூைணியம்ைா அேக்கடடமளயின்ரால் அண்-
மையில் யாழ். சைதடிஸத மிஷன் ்ாடொம்ல-
யில் பு்லமைப்ரிசில் ் ரீடமெயில் சிததியமடந்த 
50 ைா்ணவர்கள் சகௌ்ரவிபபும் அவர்களது 
ச்றவோருக்கு உ்லரு்ணவுப ச்ாதி வழங்கும் 
நிகழ்வும் நமடச்றேது. பூைணியம்ைா அேக் -
கடடமளக்கான இ்லங்மகக்கான தம்லவர் 
்லயன் க்லாநிதி நா.தவனந்தி்ரன் தம்லமையி-
்லான குழுவினர் இந்நிகழ்மவ நடததினர். இந் -
நிகழ்வில் சுவிஸ நாடமடச் வெர்ந்த அனுெ்ரமன-
யாளர்களும் க்லந்து சிேபபிதததுடன் பி்ரதை 
விருந்தின்ராக முன்னாள் பி்ரவதெ செய்லாளர் 
செல்வினும் க்லந்துசகாண்டார். 
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கிராமப்புற மக்கள் வைத்திய சேவைவய
பெறுைதில் சிரமங்கவை எதிரப்காள்கினறனர
(நிந்தவூர் குறூப் நிருபர்)

கிராமப்புறங்களில்  வாழுகினற 
மக்கள் உரிய நேரத்தில் வவத்திய 
நேவவ்கவை பபறுவதில் பல சிர -
மங்கவை  எதிர்ப்காண்டு வருகினற-
னர் என, கிழககு மா்காண சு்கா்தார 
அவமச்சின பேயலாைர்  திருமதி 
நே.நே.முரளி்தரன ப்தரிவித்்தார்.

கிழககு  மா்காண PSDG இன 
15 மில்லியன நிதிபயாதுககீட்டின 
கீழ் நிர்மாணிக்கப்பட்்ட  சீனக -
கு்டா ஆரமப பராமரிப்பு வவத்திய 
நிவலயத்வ்த மக்கள் பாவவனககு 
வ்கயளிககும நி்கழ்வு,  பேவவாய்க-
கிழவம (26) திருந்காணமவல பிராந -
திய சு்கா்தார நேவவ்கள்  பணிப்பா-
ைர் வவத்தியர் டி.ஜீ.எம.ந்காஸத்்தா 
்தவலவமயில் இ்டமபபறற நி்கழ் -
வின  நபாந்த இவவாறு ப்தரிவித் -

்தார். அவர் ப்தா்டர்நதும ்கருத்து 
ப்தரிவிகவ்கயில் ;

ே்கர்ப்புறங்களில்  வாழுகினற 
மக்கள் பபருமைவில் வவத்திய 
நேவவ்கவை மி்க இலகுவா்கப் 
பபறறு  வருகினறனர். ஆனால் 
கிராமப்புறங்களில் வாழுகினற 
மக்கள் உரிய நேரத்தில்  வவத்திய 
நேவவ்கவை பபறுவதில் பல சிரமங-
்கவை எதிர்ப்காண்டு வருகினறனர். 

மக்கள்  ஆநராககியமுள்ை -
வர்்கைா்க வாழநவண்டும எனற 
நோககில் அரோங்கம பல திட்்டங -
்கவை  முனவவத்து ே்கல முனபன -
டுப்புக்கவையும முனபனடுத்து 
வருகினறது.  கிராமப்புறங்களில் 
வாழுகினற மக்களின ்காலடியில் 
வவத்திய நேவவ்கள் மி்க  இல -
குவா்க பேனறவ்டய நவண்டும 
எனப்தற்கா்கநவ, ஆரமப பராம -

ரிப்பு வவத்திய  நிவலயங்கவை 
நிர்மாணித்து அஙகு வவத்தியர்்கள் 
மறறும ஊழியர்்கவை நியமித்து  
வருகினநறாம எனறார்.

இநநி்கழ்வுககு  கிழககு 
மா்காண சு்கா்தார நேவவ்கள் 
பணிப்பாைர் வவத்தியர் ஏ.ஆர்.
எம.ப்தௌபீக,  கிழககு மா்காண 
சு்கா்தார நேவவ்கள் உ்தவிப் 
பணிப்பாைர் வவத்தியர் நமா்கன 
குமரன,  கிழககு மா்காண சு்கா்தார 
நேவவ்கள் பணிமவனயின திட் -
்டமி்டல் வவத்திய அதி்காரி  வி. 
குந்கநதிரன, வவத்தியோவலயின 
வவத்திய பபாறுப்பதி்காரி  திருமதி 
ஆர்.முஜீஸ உள்ளிட்்ட மா்காண 
திவணக்கை அதி்காரி்கள்,  வவத் -
தியர்்கள், உத்திநயா்கத்்தர்்கள் உள் -
ளிட்்ட  பலரும  ்கலநதுப்காண்்ட -
னர். 

உலர் உணவு ப�ொதிகள் 
வழங்கி வவப்பு

(ோய்ந்தமருது விநே்ட நிருபர்)

ேமமாநதுவற  பிரந்தேத்தில்  
ப்தரிவு பேய்யப்பட்்ட சுமார் 
500ககும நமறபட்்ட குடுமபங்க -
ளுககு உலர்  உணவுப் பபாதி்கள் 
வழஙகும நி்கழ்வு, ேமமாநதுவற -
யில்  பேவவாய்ககிழவம (26)
இ்டமபபறறது.

ோட்டில்   ்தறநபாது நிலவும 
பபாருைா்தார பேருக்கடிககு மத் -
தியில் வறுவமக ந்காட்டிறகு  கீழ்  
வாழும பபாது மக்கள் எதிர்வரும 
நோனபுப் பபருோவை சிறப்பா -

்கக ப்காண்்டாடும மு்கமா்க  இவ 
உலர் உணவுப் பபாதி்கள் மநயான 
குரூப் நிறுவனத்தின  மு்காவமத் -
துவப் பணிப்பாைர் றிஸலி முஸ்த -
பாவினால்   வழஙகி வவக்கப்பட் -
்டது.

இன  நி்கழ்வில் மநயான ஸ்டார் 
வலப் அவமப்பின  ்தவலவர் எம.
எம.ரபீக, அவமப்பின  பபண்்கள் 
பிரிவு ்தவலவி எம.எம.பாயிஸா 
உட்ப்ட அவமப்பின ேமமாநதுவற  
பபாறுப்பாைர்்கைான எ.எம.
பாரிஸ, ஷபி வஸயித் உள்ளிட்்ட 
பலர் ்கலநது ப்காண்்டனர்.

கிழக்கு மொகொண சுகொதொர அவமச்சின் பெயலொளர்

ஊடகவியலாளர் சிவராமின் 
நினைவு திைம் நானள
(்கல்லடி குறூப் நிருபர்)

படுப்காவல பேய்யப்பட்்ட  ஊ்ட -
்கவியலாைர் டி.சிவராமின நிவனவு 
தினத்திவன முனனிட்டு ோவை 
பவள்ளிககிழவம மட்்டக்கைப்பில் 
நிவனநவந்தல் நி்கழ்வும ்கவன 
ஈர்ப்பு  நபாராட்்டமும முனபனடுக-
்கப்ப்டவுள்ைது.

மட்்டக்கைப்பு மாவட்்ட ்தமிழ் 
ஊ்ட்கவியலாைர் ஒனறியம மறறும 
மட்டு.ஊ்ட்க அவமயத்தின ஏற-
பாட்டில் இந நி்கழ்வு்கள் ேவ்டபப-
றவுள்ைது.

மட்்டக்கைப்பு ே்கரில் உள்ை  
படுப்காவல பேய்யப்பட்்ட ஊ்ட-
்கவியலாைர் நிவனவுத்தூபியில் 
அஞேலி பேலுத்்தப்பட்டு,  அ்தவன 
ப்தா்டர்நது ்கவன ஈர்ப்பு நபாராட்்ட-
மும முனபனடுக்கப்ப்டவுள்ைது.

இலஙவ்கயில்  படுப்காவல 
பேய்யப்பட்்ட ஊ்ட்கவியலாைர்-
்களுககு நீதிநவண்டியும ோட்டில்  
இ்டமபபறறுவரும ஊ்ட்கவிய-
லாைர்்களுககு எதிரான அ்டககு-
முவறயிவன ்கண்டித்தும,  ்தமிழ் 
மக்களின உரிவமயிவன அஙகி்க-
ரிக்கந்காரியும இந்த நபாராட்்டம  
முனபனடுக்கப்ப்டவுள்ைது. 

இந  நிவனநவந்தல் நி்கழ்வில் 
அவனத்து ஊ்ட்கவியலாைர்்கவை-
யும,பபாது அவமப்பு்கவையும  அர -
சியல்வாதி்கவையும மனி்த உரிவம 
பேயறபாட்்டாைர்்கவையும ்கலநது-
ப்காண்டு ஆ்தரவு  வழஙகுமாறு, 
மட்்டக்கைப்பு மாவட்்ட ்தமிழ் 
ஊ்ட்கவியலாைர் ஒனறியம மறறும  
மட்டு.ஊ்ட்க அவமயம எனபன 
ோர்பில் ந்காரிகவ்க விடுக்கப்பட்-
டுள்ைது.

த�ாழில் முயற்சியாளர்களுககாை 
த�ாழில் உபகரணஙகள் வழஙகல்
புதிய ்காத்்தானகுடி தின்கரன நிருபர்

்காத்்தானகுடி  பிரந்தே பேயலா -
ைர் பிரிவில் கிராமிய அபிவிருத்தி 
நவவலத்திட்்டத்தின கீழ்  வ்கத் 
ப்தாழில் வாழ்வா்தார ப்தாழில் 
முயறசியாைர்்களுக்கான ப்தாழில் 
உப்கரணங்கள்  வழஙகும நி்கழ்வு, 
பேவவாய்ககிழவம (26) ்காத்்தான-
குடி பிரந்தே பேயல்கத்தில்  இ்டம 
பபறறது.

இதில் ்காத்்தானகுடி பிரந்தே 
பேயலாைர் யு.உ்தய  சிறீ்தர், உ்தவி 
பிரந்தே பேயலாைர் திருமதி எம.
எஸ.சில்மியா உட்ப்ட அபிவிருத்தி  
உத்திநயா்கத்்தர்்கள் ்கலநது ப்காண்டு  
வாழ்வா்தார ப்தாழில் உப ்கரணங-
்கவை வழஙகி  வவத்்தனர்.

 இவவாண்டு வரவு பேலவு திட் -

்டத்தின முன  பமாழிவுக்கவமய 
கிராமத்து்டன ்கலநதுவரய்டலில் 
கிராம மட்்டத்தில் ப்தரிவு  பேய்யப் -
பட்்ட சிறு ப்தாழில் முயறசியாைர்்க-
ளுக்கான வாழ்வா்தார ப்தாழில் உப -
்கரணங்கள் ப்தரிவு  பேய்யப்பட்்ட 
50 பயணாளி்களுககு வழஙகி  வவக -
்கப்பட்்டன.

இதில் வ்தயல் இயநதிரங்கள், 
எரிவாயு அடுப்பு, ேவமயல்  எரிவாயு 
நபாத்்தல்்கள் நபானற ப்தாழில் உப 
்கரணங்கள்  வழஙகி வவக்கப்பட்-
்டன. இந்த திட்்டத்துக்கவமய 40 
வீ்தம கிராமிய  அபிவிருத்தி வாழ்வா-
்தார ப்தாழில் முயறசியாைர்்களுககு 
உ்தவு்தல், 40 வீ்தம  கிராமிய உட்-
்கட்்டவமப்பு அபிவிருத்தி, 20 வீ்தம 
ேமூ்க அபிவிருத்தி  நவவலத்திட்்டங-
்கள் முனபனடுக்கப்பட்டுள்ைன.

மூதூரில் குரஙகுகளால்
த�ாடட பயிர்கள்  அழிவு
(மூதூர் தின்கரன நிருபர்)

மூதூர்  நவ்தத்தீவு, ேந்தன -
பவட்வ்ட, குரஙகுபாஞோன, உப்புக-
்காச்சிமடு, ஆலிமநேவன  மறறும 
ஜினனா ே்கர் பிரந்தே ந்தாட்்ட 
்காணி்களில் இமமுவற பபருமை-
வில்  பயிரிட்டுள்ை உள்ளுர் மரக்கறி 
பயிர்்கள் குரஙகு்களினால் தினமும 
பபரும  அழிவுககுள்ைாகி வரு-
வ்தா்க ந்தாட்்டக்கார்கள் பபரும 
்கவவல ப்தரிவிககினறனர். இககுரங-
கு்கள்  அயலில் உள்ை ஆறறங்கவர 
்காடு்களில் இருநது உணவு ந்தடி 
வநது ந்தாட்்டத்துப்  பயிர்்கைான மர -
வள்ளி, பயிறவற, அவவர, பப்பாசி 
மறறும பல்லின மரக்கறி  பயிர்்க-
வையும ந்தாட்்டக ்காணி்களுககுள் 
கூட்்டம கூட்்டமா்க ஆககிரமித்து 
உண்டு  அழித்துச் பேல்கினறன. இந-
நிவலயில் பல்நவறு பபாருைா்தார  
பேருக்கடி்களுககும ோைாந்த பரா -
மரிப்பு்களுககு மத்தியிலும நமற-
ப்காண்டுவரும  இப்பயிரினங்கள் 
அழிவுறறு வருவது ்கண்டு பபரும 
துயரப்படுகினறனர்.

மடடககளப்பில் தடஙகு
தநாயாளர்கள் அதிகரிப்பு
மட்்டக்கைப்பு குறூப் நிருபர் 

மட்்டக்கைப்பு  மாவட்்டத்தில் 
ப்டஙகுநோய் பரவல் அதி்கரித்து 
வருகினறது. ்க்டந்த ஏப்ரல் 18  ஆந 
தி்கதி ப்தா்டக்கம  22 ஆந தி்கதிவ-
வரயான ்காலப்பகுதியில் 24 நபர்  
ப்டஙகுநோய் ்தாக்கத்திறகுள்ைா-
கியுள்ைனர்.

இந்தவாரம  ப்டஙகு்தாக்கத்தினால் 
பாதிப்புககுள்ைான மட்்டக்கைப்பு 
சு்கா்தார வவத்திய  அதி்காரி பிரிவில் 
08 நோயாைர்்களும, ஏறாவூர், ந்கார-
வைப்பறறு மத்தி ஆகிய  சு்கா்தார 
வவத்திய அதி்காரி பிரிவு்களில் 
்தலா 05 நோயாைர்்களும, கிரான 
சு்கா்தார  வவத்திய அதி்காரி பிரிவில் 
02 நோயாைர்்களும, பேங்கலடி, 
்களுவாஞசிகுடி,  பவல்லாபவளி 

மறறும ஓட்்டமாவடி சு்கா்தார 
வவத்திய அதி்காரி பிரிவு்களில் ்தலா 
ஒரு  நோயாைர்்களுமா்க பமாத்்தம 
24 நபர் இனங்காணப்பட்டுள்ைனர். 
இருப்பினும  ்கத்்தானகுடி, வாவழச்-
நேவன, பட்டிப்பவை, வவுண-
தீவு, வா்கவர மறறும ஆவரயமபதி  
ஆகிய சு்கா்தார வவத்திய அதி்காரி 
பிரிவு்களில் ப்டஙகு நோயாைர்்கள் 
எவரும  இனங்காணப்ப்டவில்வல.

நமலும  மட்்டக்கைப்பு மாவட்-
்டத்தில் இவ வரு்டத்தில் இதுவவர 
307 நபர் ப்டஙகுநோய்த்  ்தாக-
்கத்திற உட்பட்டுள்ை்தா்கவும, 
இதுவவர எவரும மரணமவ்டய-
வில்வல எனவும  பிராநதிய சு்கா்தார 
நேவவ்கள் பணிப்பாைர் ்டாக்டர் 
ஜீ. சுகுணன மாவட்்ட ஊ்ட்கப்  பிரி -
விறகு ்த்கவல் ப்தரிவித்்தார். 

பாலமுனை பிரத�சத்தில்
காடடு யானைகளால் த�ால்னல
(பாலமுவன கிழககு 
தின்கரன நிருபர்)

அமபாவற  மாவட் -
்டத்தின  பாலமுவன 
்கமேல நேவவ்கள் 
பி ரி வு க கு ட் ப ட் ்ட 
பாலமுவன ஒலுவில்,  
தீ்கவாபி பிரந்தே 
வயல் நிலங்களில் 
ோைாந்தம ஐமபதுககு 
நமறபட்்ட ்காட்டு  
யாவன்கள் பவ்ட-
பயடுப்ப்தால் இப்பி-
ரந்தே விவோயி்கள் 
பல இனனல்்களுககு 
உள்ைாகி  வருகினறனர். 

சிறுநபா்க விவோயத்திற்கா்க 
வயல்  நிலங்கவை ்தயார்படுத்தும 
ே்டவடிகவ்க்களில் ஈடுபட்டு வரும 
விவோயி்கள் ்காவல  நவவை்களில் 
்தமது விவோய நிலங்களுககு பேல்-
லமுடியா்தவாறு வயல் நிலங்கள்  
முழுவவ்தயுநம ்காட்டு யாவன்கள் 
ஆககிரமித்துள்ை்தா்க விவோயி்கள் 
்கவவல  ப்தரிவிககினறனர்.

இரவு நவவை்களில் வயல் நிலங -
்களுககுள் உட்பிரநவசிககும ்காட்டு 
யாவன்கள்,  விவோயி்கள் இவைப்-
பாறுவ்தற்கா்க அவமத்துள்ை ஓய்வு 
அரண்்கவையும வயல் ஓரங்களில்  

்காணப்படும ப்தனவன மறறும 
நிழல் ்தரும மரங்கவையும  அழித்து 
துவமேம  பேய்து வருவது்டன, 
வயல் வரமபு்கள் மறறும அவணக -
்கட்டு்கவையும நே்தப்படுத்தி  பேல்-
கினறன. சிறு  நபா்க நவைாண்வமச் 
பேய்வ்கக்கா்க வயல் நிலங்கவை 
உழும ே்டவடிகவ்க்களில் ்தறபபா -
ழுது  விவோயி்கள் ஈடுபட்டுவரும 
நிவலயிநலநய ்காட்டு யாவன்களின 
ப்தால்வல இவவாறு  அதி்கரித்து 
்காணப்படுகினறன.

 விவோயி்கள் ்தமது உயிவர 
பணயம வவத்ந்த விவோய  ே்டவ-
டிகவ்க்களில் ஈடுபட்டு வருவ்தா்க 
்கவவல ப்தரிவிககினறனர்.

�ம்பலகாமத்தில் உலர் உணவு
தபாதிகள் வழஙகி னவப்பு
்தமபல்காமம குறூப் 
நிருபர்

திருந்காணமவல  
்த ம ப ல ்க ா ம ம 
பிரந்தே பேயல்கப் 
பிரிவவ உள்ை்டக-
கிய ப்தரிவு  பேய்-
யப்பட்்ட பயனா-
ளி்களுக்கான உலர் 
உணவுப் பபாதி்கள் 
வழஙகி வவக்கப்-
பட்்டன.   இந  
நி்கழ்வு   பேவ-
வாய்ககிழவம (26) 
பிரந்தே பேயல்க 
மண்்டபத்தில் இ்டம பபறறது. 

 பிரந்தே பேயலாைர் பே.ஸ்ரீபதி 
்தவலவமயில் இ்டம பபறற இவ 
உலர் உணவுப் பபாதி்கள்  வழஙகும 
நி்கழ்வானது, ேர்நவா்தய நிறுவனம, 
நேமாஸ ்டயபலாக நிறுவனங்கள் 
இவணநது  சுமார் 2500 ரூபா பபறும -
தியான 50 பயனாளி்களுககு வழஙகி 
வவக்கப்பட்்டன.

 ோட்டில் ஏறபட்்ட பபாருைா்தார 
பேருக்கடி ்காரணமா்க ஒரு இலட்ேம 
உலர் உணவுப்  பபாதி்கள் வழஙகும 
ந்தசிய நவவலத் திட்்டத்தின கீழ், 
குறித்்த பபாதி்கள்  வழங்கப்பட்டுள்-

ைன.  இதில் விநே்ட ந்தவவயுவ்ட-
நயார்்கள், பபண் ்தவலவம ்தாஙகும  
குடுமபங்கள், வறுவமகந்காட்டின 
கீழ் உள்ை குடுமபங்கள் எனற அடிப்-
பவ்டயில்  ப்தரிவு பேய்யப்பட்்ட 
பயனாளி்களுக்கா்க இவவ வழங்கப் -
பட்்டன. 

 இந நி்கழ்வில் பிரந்தே பேயல்க 
உ்தவிப் பிரந்தே பேயலாைர் இரா.
பிரோந்தன, ேர்நவா்தய  நிவலய வ்ட-
கிழககு பணிப்பாைர் வீ.ஜீவராஜ், 
்டயபலாக நிறுவன பிராநதிய  மு்கா-
வமயாைர், ேமூ்க நேவவ உத்திநயா-
்கத்்தர் ப.சு்தன மறறும பயனாளி்கள் 
என பலர்  ்கலநது ப்காண்்டனர்.

உ�வி த�ானக 
வழஙகி னவப்பு
(புதிய ்காத்்தானகுடி தின்கரன நிருபர்)

்காத்்தானகுடி  பிரந்தே பேயலாைர் 
பிரிவிலுள்ை ்கவலஞர்்களுக்கான 
உ்தவி ப்தாவ்க வழஙகும நி்கழ்வு  
திங்கட்கிழவம (25) ்காத்்தானகுடி 
பிரந்தே பேயல்க மாோட்டு மண்்ட -
பத்தில்  ேவ்டபபறறது.

்கலாோர  அலுவல்்கள் திவணக்க-
ைத்தினால் வரு்டாந்தம ்கவலஞர்்க-
ளுககு வழங்கப்படும இந்த  உ்தவிக 
ப்காடுப்பனவு  மூனறு ்கவலஞர்்க-
ளுககு  வழஙகி வவக்கப்பட்்டன.

இ்தன நபாது ்காத்்தானகுடி பிரந்த -
ேத்திலுள்ை 3 ்கவலஞர்்களுககு இக 
ப்காடுப்பனவு வழஙகி வவக்கப்பட்-
்டன. இ்தவன ்காத்்தானகுடி பிரந்தே 
பேயலாைர் யு.உ்தய சிறீ்தர் வழஙகி 
வவத்்தார். இந நி்கழ்வில் ்காத்்தான-
குடி பிரந்தே பேயல்க ்கலாோர உத்-
திநயா்கத்்தர்்களும ்கலநது ப்காண்்ட -
னர்.

சிறார்களுககு  
தபருநாள் ஆனடகள்

கிண்ணியா நிருபர்  

அஸீஸா  பபைண்ந்டஷன நிறு -
வனத்தினால் வறுவமக ந்காட்டின 
கீழுள்ை சிறார்்களுககு  பபருோள் 
ஆவ்ட்கள் வழஙகும நி்கழ்வு, பேவ-
வாய்ககிழவம  (26)  முள்ளிப்பபாத் -
்தாவன  பாத்திமா பாலி்கா ம்கா வித்-
தியாலயத்தில் ேவ்டபபறறது.

இநநி்கழ்வு முள்ளிப்பபாத்்தாவன 
பாலி்கா ம்கா வித்தியாலயத்தின 
அதிபர் ஏ.எப்.லரீப்   ்தவலவமயில் 
ேவ்டபபறறது.

 நி்கழ்வில் பிர்தம அதிதியா்க 
அஸீஸா பபௌண்ந்டஷன நிறுவ-
னத்தின ்தவலவர் ஸாதிக ேஸன  
்கலநது சிறப்பித்்தார்.

அஸீஸா  பபௌண்ந்டஷன 
வறிய சிறார்்களுககு பபருோள் 
ஆவ்ட்கவை திருந்காணமவல 
மாவட்்டத்தில் பல  பிரந்தேங்களில் 
வழஙகி வருவது்டன, ப்தா்டர்ச்-
வேயா்க ஒவபவாரு   வரு்டமும 
பபருோவை  முனனிட்டும இப்ப -
ணிவய பேய்து வருகினறவம குறிப்-
பி்டத்்தக்கது.

மை.எம்.எம்.ஏ பே்ரமைத் தமைமையகத்தினால் ைழஙகபேட்ட  6000 ரூோ பேறு-
ைதியான  உைருணவுப போதிகள்  அணமையில் நிநதவூர் பி்ரபதசத்திலுள்்ள பேண 
தமைமைத்துைக்  குடும்ேஙகளுக்கு ைழஙகபேட்டன.  நிநதவூர் YMMA தமைைர் 
ஏ.எல்.ஏ.றபீக்  பிர்பதௌஸ் தமைமையில் நம்டபேறற இநநிகழ்வில், முனனாள் உதவிச் 
பசயைா்ளர்  எம்.ஐ.உதுைாபைவமை, அம்ோமற ைாைட்டப ேணிபோ்ளர் எம்.ஐ.எம்.
றியாஸ்,  ோைமுமன, அட்டாம்ளச்பசமன, அக்கம்ரபேறறு பி்ரபதசத் தமைைர்களும் 
ேஙகு பகாணடு  சிறபபித்தனர்.

 ----------------------------------------கல்முமன பி்ராநதிய சுகாதா்ர மைத்திய அதிகாரி அலுைைகத்தில் இ்டம்பேறற விபச்ட 
இபதார் பநானபு திறக்கும் நிகழ்வின போது.    ே்டம்; நறபிடடிமுமன தினக்ரன நிருேர்  

புதிய உறுப்பிைர்  
ஹமீடடுககு  தகௌரவம்
(பபரியநீலாவவண விநே்ட நிருபர்)

 
அப்துல் ேமட் ேமீட் ்கல்முவன 

மாே்கர ேவபககு ந்தசிய  ்காஙகிரஸ 
ோர்பில் உறுப்பினரா்க நியமிக்கப்-
பட்்டவமவய  பாராட்டி  ப்கௌரவிக-
கும நி்கழ்வு திங்கட்கிழவம (25) 
மரு்தமுவனயில்  இ்டமபபறறது. 
ந்தசிய  ்காஙகிரஸ ்கட்சியின மரு்த-
முவன இவைஞர் அவமப்பாைரா்க-
வும, அல்- மீஷான  பபௌண்்டஷன 
ஸ்ரீலங்காவின மரு்தமுவன பிரந்தே 
பிர்தம இவணப்பாைரா்கவும ்க்டந்த  
பலவரு்டங்கைா்க நேவவயாறறி 
வரும அப்துல் ேமட் ேமீட், சிறந்த 
ேமூ்க நேவ்கரா்க  மக்களினால் அறி-
யப்பட்்டவர். அ்தவன முனனிட்டு  
அப்துல் ேமட் ேமீவ்ட பாராட்டி  
ப்கௌரவிககும மு்கமா்க மரு்தமுவன 
மரு்தம விவையாட்டுக்கழ்கத்தினர் 
பபானனாவ்ட  நபார்தி நிவனவுச் 
சினனம வழஙகி இ்தனநபாது ப்கௌர-
வித்்தனர்.
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இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்

மலையகத்தில் த�ொடரும் தபரும் மலழ 
கொரணமொக இபபகுதியிலுள்ள நீர்நிலைகள 
தபருகதகடுத்து வருவ�ொல் நீரொடுவல� 
�விர்த்து தகொளளுமொறு பொதுகொபபுத் �ரப -
பினர் மற்றும் இபபிரத�சவொசிகள தபொது 
மககல்ள அறிவுறுத்துகின்றனர்.

பண்டிலகக கொைத்தில் இல்ளஞர்கள இவற் -
றில் உல்ைொசமொக நீரொட வருவ�ொல் ஆபத் -
துககளில் சிககி உயிரிழபபுககள ஏற்பட்டு 
வருகின்றன. எனதவ இத்தினஙகளில் இபபிர-
த�ச நீர்வீழ்ச்சிகள, ஆறுகள, கு்ளஙகளில் நீரொ-
டுவல� �விர்த்துக தகொளளுமொறு இவர்கள 

தவண்டுதகொள விடுககின்றனர்.
தமலும் இரத்தினபுரி வழியொக சிவதனொ-

ளிபொ� மலை தசல்லும் யொத்திரிகர்கள 

களுகஙலக உட்பட பை நீர்நிலைகளில் 
நீரொடுதவொர் கவனயீனம் கொரணமொக உயி -
ரொபத்துககல்ள எதிர்தகொளவ�ொக இரத்தி -
னபுரி மொவட்ட நீர்வீழ்ச்சிகள பொதுகொபபு 
அலமபபு த�ரிவித்துள்ளது. 

இரத்தினபுரி மொவட்டத்தினூடொக 
சிவதனொளிபொ� மலைககுச் தசல்லும் 
3 வீதிகளிலும் களுகஙலக  வ்ளலவ கங -
லகயும் இவற்றின கில்ளயொறுகளும் நீர்-
வீழ்ச்சிகளும் கொணபபடுகின்றன. இவற் -
றின நீதரொட்டம் �ற்தபொது அதிகரித்து 

வருவ�ொல் தபொது மககளின பொதுகொபபுக -
கருதி அபொய அறிவுறுத்�ல்கல்ள இவர்கள 
விடுத்து வருகின்றனர்.

த�ொடர் மழையொல் நீர்நிழைகளில் 
நீர் மடடம் அதிகரிப்பு

பத்து த�ாழிற்சங்கங்கள் இன்று(28) நடாத்�வுள்்ள வேமைநிறுத்�ப வபா்ராடடத்தில் இைஙம்க த�ாழி -
ைா்ளர் ்காஙகி்ரஸும் பஙகுத்காள்ளுதைன இைஙம்க த�ாழிைா்ளர் ்காஙகிஸின் �மைேர் த்சந்தில் 
த�ாணடைான் த�ரிவித்�ார். இது குறித்து வி்ளக்்கைளிக்கும் ஊட்கவியைா்ளர் ைாநாடு வநறறு த்காள்-
ளுபபிடடியிலுள்்ள இ.த�ா.்கா �மைமைய்கைான த்ச்ளமியபேனில் நமடதபற்றது. குறிபபா்க இன்ம்றய 
தினம் த�ாழிைா்ளர்்கள் �ங்கள் வேமைத்�ைங்களில் ்கறுபபுபபடடி அணிந்து வேமை த்சயயவுள்்ளனர் 
எனவும் த�ரிவித்�ார்.   படம்- த்காழும்பு வ்காடமட தின்க்ரன் நிருபர்

மஸதகலியொ தினகரன விதசட 
நிருபர், ஹற்்றன சுழற்சி நிருபர்

மலையகத்தில் மண்தணண்-
தணய் தபற்றுகதகொள்ள மககள நீண் -
டதேரம் வரிலசயில் கொத்திருந�னர். 

தகொட்டகலை எரிதபொருள நிரபபு 
நிலையத்தில் மண்தணண்தணய் 
நிரபபுவ�ற்கொக மககள நீண்ட வரி-
லசயில் கொத்திருககின்றனர்.

தேற்று (27.04.2022) கொலையிலி-
ருநது விநிதயொகிககபபட்ட மண்-
தணண்தணலய தபற்றுகதகொள்ள 
தேற்று மதியம் பனிதரண்டு 
மணிலய �ொண்டியும் மககள 
நீண்ட வரிலசயில் கொத்திருநதுள-
்ளனர்.

இதில் தஹொட்டல்கொரர்கள, 
விவசொயிகள, மற்றும் சலமயல் 
மற்றும் இ�ர த�லவகளுககொகதவ 
மககள இவவொறு நீண்ட வரிலசயில் 
கொத்திருநது மண்தணண்தணய்லய 
தபற்றுதகொளகின்றனர்.

மினதவட்டு மற்றும் எரிவொயு 
விலை உயர்வு கொரணமொக சலமகக 
மற்றும் வீட்டில் வி்ளககு ஏற்றுவ -
�ற்கு மண்தணண்தணய் எடுத்துச் 
தசல்வ�ொக அட்டன மற்றும் தகொட்-
டகலை சூழவுள்ள பிரத�ச மககள 
த�ரிவிககின்றனர்.

சிைர் நிற்க முடியொ� சூழ்நிலை-
யில் அந�பபகுதியில் �லரயில் 
அமர்நது இருபபல�யும் கொணககூடி-
ய�ொக இருந�து.

எரிதபொருள நிரபபும் நிலையத்-
தில் இருநது மண்தணண்தணய் 

வொஙக பிர�ொன வீதியின ஓரத்தில் 
சுமொர் இரண்டு கிதைொ மீற்்றர் வலர 
நீண்ட வரிலசயில் மககள நினறிருந-
�லம குறிபபிட�ககது.

இத�தவல்ள ஹற்்றனில் சிை 
வொரஙகளின பினனர், தேற்றுமுன-
தினம் தபரும் எண்ணிலகயிைொன 
வொடிகலகயொ்ளர்கள ஹற்்றன 
-தகொழும்பு பிர�ொன வீதியிலுள்ள 
சிதபட்தகொ எரிதபொருள நிரபபு 
நிலையத்துககு அருகில் கொத்திருந�-
�ொக த�ரியவருகின்றது.   

தேற்றுமுனதினம் விநிதயொகிக-
கபபட்ட 6,600 லீற்்றர் மண்தணண்-
தணலயக தகொளவனவு தசய்ய 
2000ற்கும் தமற்பட்ட வொடிகலக-

யொ்ளர்கள வரிலசயில் கொத்திருநதுள-
்ளனர்.  

ஹற்்றன பிரத�சத்தில் நிைவும் 
கடும் எரிவொயு �ட்டுபபொடு கொர-
ணமொக மண்தணண்தணய் தகொள-
வனவு தசய்ய வரிலசயில் கொத்-
திருபப�ொக பொவலனயொ்ளர்கள 
த�ரிவித்�னர்.  

தேற்று பொடசொலை முடிந�தும் 
மண்தணண்தணய் வொஙகுவ�ற்கு 
ஆசிரியர்களும் வரிலசயில் நினறி-
ருந�னர். எரிதபொருள நிரபபு நிலைய 
ஊழியர்கள ஒவதவொரு வொடிகலக-
யொ்ளருககும் �ைொ 500 ரூபொவுககு 
மண்தணண்தணய் வழஙக ேடவ-
டிகலக எடுத்�னர்.   

ஹற்றனில் மண்ணெண்ணெய்க்கு 
நீண்ட வரிசையில் மக்்கள் ்காத்திருப்பு  

மொவத்�கம தினக-
ரன நிருபர்

க ண் டி 
மொவட்ட கல்வி 
அ பி வி ரு த் தி 
அலமபபின ஏற்-
பொட்டில் தேொனபு 
தி்றககும் இப�ொர் 
விதசட நிகழ்வு 
அ க கு ்ற ல ண 
ஐதடக கல்வி 
நிலையத்தில் சஙகத்தின தபொதுச் 
தசயைொ்ளர் ஐ. ஐனூடீன �லைலம-
யில் இடம்தபற்்றது.

இதில் தபொரு்ளொ�ொர தேருககடி -
யில் இருநது ேொடு மீட்சி தபற்று 
அலமதியொன சூழல் நிைவுவ�ற்கு 
தேொனபொளிகள பிரொர்த்�லன தசய்-
�னர். இநநிகழ்வில் அககு்றலண 

ஜம்மிய்யதுல் உைமொ சலபயின 
�லைவர் தமௌைவி ஏ. எம். எம் 
சியொம் கைநது தகொண்டதுடன 
விதசட துஆப பிரொர்த்�லனயிலன 
அககு்றலண ரஹமொனிய அரபுக 
கல்லூரி அதிபர் தமௌைவி சொதீக 
நிகழ்த்தினொர்.உைமொககள , முககிய 
பிரமுகர்கள எனப பைர் தகொண்ட-
னர்.

அக்குறழை ஐதடக் கல்வி 
நிழையத்தில் ந�ொன்பு திறப்பு

பைொஙதகொலட தினகரன நிருபர்

பொடசொலை மொணவர்கல்ள 
அலழத்துச் தசல்வதில் அவ�ொன 
நிலைலம கொணபபடுவ�ொல் தபல்-
மதுல்ள,- கஹவத்ல�-, இ்றககு-
வொலன மற்றும் தகொடகதவை பகு-
திகளுககு தசல்லும் பொடசொலை 
தபொககுவரத்து தசலவ பஸ மற்றும் 
வொனகள தசலவகல்ள இலடநிறுத்-
துவ�ற்கு தீர்மொனித்துள்ள�ொக அகிை 
இைஙலக மொவட்ட பொடசொலை 
மொணவர்களின தபொககுவரத்து சங-
கத்தின தபல்மதுல்ள கில்ளயின 
தசயைொ்ளர் பீ.டபளியூ. நிமல் ஜயசிரி 
த�ரிவித்�ொர். 

இரத்தினபுரி- கஹவத்ல�- தகொட -
கதவை ஆகிய பகுதிகளில் இடம்-

தபற்்ற தபொதுமககளின ஆர்பபொட் -
டத்தின கொரணமொக பொடசொலை 
மொணவர்கள பல்தவறு அதசௌகரி-
யஙகளுககு ஆ்ளொகினர். அத்த�ொடு 
�ஙக்ளது த�ொழிலிலன ேடத்திச் 
தசல்வதில் தபரும் சிரமத்ல� எதிர்-
தேொககிவருவ�ொக த�ரிவிககின்றனர். 

அத�சமயம் எரிதபொருள விலை 

அதிகரிபபு கொரணமொக 
பொடசொலை தபொககு-
வரத்து தசலவயிலன 
ேடொத்துவதில் தபரும் 
பி ர ச் சி ல ன க ளு க கு 
முகஙதகொடுத்து வரு-
கின்றனர். எரிதபொருள 
அதிகரிபபு ஏற்பட்டுள்ள 
தபொதிலும் தபற்த்றொர்-
களிடம் கட்டணத்ல� 
அதிகரித்து வொஙக முடி -

யொதுள்ள�ொக அவர்கள த�ரிவிககின-
்றனர்.  

எனதவ பொடசொலை பஸகள, 
வொனகளுககு விதசட எரிதபொருள 
சலுலக ஒனறிலன தபற்றுத்�ருமொறு 
உரிய அதிகொரிகளிடம் தவண்டு 
தகொள விடுத்துள்ளனர்.

பா்டைாசை பபாக்குவரத்து பைசவ்கள் இச்டநிறுத்்தம் 

ஐககிய மககள சகதியின அரசொஙகத்-
திற்கு எதிரொன பொ� யொத்திலர இரண் -
டொம் கட்டமொக தேற்று மொவனல்லை -
யில் ஆரம்பிககபபட்டது.  

மலையக மககளின ஆயிரம் ரூபொய் 
சம்ப்ள பிரச்சலன, த�ொழில் பொது-
கொபபு, த�ொழில் உரிலம த�ொடர்பொ-
கவும் இ�னதபொது தகொஷம் எழுப -
பபபட்டது.  ஐககிய மககள சகதியின 
பிரதி தசயைொ்ளரும் பதுல்ள மொவட்ட 
ேொடொளுமன்ற உறுபபினரும் இைஙலக 
த�சிய த�ொட்டத் த�ொழிைொ்ளர் சஙகத்-
தின தபொதுச் தசயைொ்ளர் வடிதவல் 
சுதரஷ் ஆகிதயொர் பொ�யொத்திலரயில் 
கைநது தகொண்டிருந�னர்.

ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் 
பொ� யொத்திழை

நீராடுவதை ைவிர்க்குமாறு எச்சரிக்தகை

நுவதரலியொ மொவட்டத்தின 
சகை ேகரஙகளிலும் உள்ள 
சிதபட்தகொ மற்றும் ஐ.ஓ.சி 
ஆகிய நிறுவனஙகளுககுரிய 
எரிதபொருள நிரபபும் நிலை-
யஙகளுககு த�லவயொன டீசல் 
மற்்றம் தபட்தரொல் எனபன 
தபொதிய்ளவு கிலடத்து வரு-
வ�ொக எரிதபொருள நிரபபு 
நிலைய உரிலமயொ்ளர்கள 
த�ரிவித்�னர்.

நுகர்தவொருககு த�லவயொன 
எரிதபொருள, சம்பந�பபட்ட 
நிறுவனஙக்ளொல் �லடயினறி 
விநிதயொகிககபபட்டொலும் 
எரிதபொருள விலை அதிகரிப-
பொல் விற்பலனயில் சிறி�்ளவு 
வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ள�ொகவும் 
த�ரிவித்�னர்.

இத�தவல்ள முனன-
லரப தபொனறு வரிலசகளில் 
கொத்திருககொமல் �மககு 
த�லவயொன எரிதபொருல்ள 
தபற்றுகதகொளவ�ொகவும் 
வொகன சொரதிகள த�ரிவித்-
துள்ளனர்.

எரி்பாருளுக்கு 
்தட்டுப்பாடில்சை

கம்பல்ள நிருபர்

கண்டி தகலிஓயொ ேகரில் தபொருட்கள 
விலைவொசி அதிகரிபபுககு அரலச தவளி-
தயறுமொறு கூறி பொரிய ஆர்பபொட்டதமொனறு 
ேலடபதபற்்றது. தகலிஓயொ ேகரில் அலனத்து 
வியொபொர நிலையஙகளும் மூடி வியொபொர 
நிலைய உரிலமயொ்ளர்கள ஒனறிலணநது 
இந� ஆர்பபொட்டத்ல� தமற்தகொண்டனர். 

தகலிஓயொ பஸ நிலையத்திற்கு முனபொக இந� 
ஆர்பபொட்டத்ல� ஆரம்பித்�னர். அ�னபின 
தகலிஓயொ ேகலர  சுற்றி  தபரணியொக தசனறு 
ஆர்பபொட்டம் ேடந�து. ப�ொல�கல்ளயும் 
த�சிய தகொடிகல்ளயும் ஏநதி தகொஷஙகல்ள 
எழுபபியவொறு ஆர்பபொட்டம் தசய்�னர். 
இதில் அலனத்து வியொபொர நிலைய உரிலம-
யொ்ளர்கள கைநது தகொண்டிருந�னர். 

தகலிஓயொ �கரில் ஆர்ப்பொடடம் 

ேொட்டில் ஏற்பட்டுள்ள பண வீககத்தின அடிப-
பலடயில் த�ொட்டத்  த�ொழிைொ்ளர்களின சம்ப்ள 
அதிகரிபபின அவசியம் குறித்து இைஙலக த�ொழி -
ைொ்ளர்  கொஙகிரஸின �லைலம கொரியொையமொன 
தசௌமிய பவனில்   

த�ொழிற்சஙக ஒருஙகிலணபபு நிலையப பிரதிநி -
திகளுடன விதசட கைநதுலரயொடதைொனறு இடம் -
தபற்்றது.  

கைநதுலரயொடலில் இத�ொகொவின �லைவர் 
தசநதில் த�ொண்டமொன, தபொது தசயைொ்ளர் 
ஜீவன த�ொண்டமொன உட்பட பைர் கைநது -
தகொண்டனர்.   

எதிர்கொைத்தில் முனதனடுகக தவண்டிய 
த�ொழிற்சஙக ேடவடிகலககள குறித்து இ�னதபொது 
ஆழமொக ஆரொயபபட்டது.  

த�ொழிறசஙக பிைதிநிதிகளுடன்   
இ.த�ொ.கொ கைந்துழையொடல்! 

த�சிய ஜனேொயக ஆசிரியர் சஙகம் 
எதிர்பபு ேலட பயண ஆர்பபொட்ட-
தமொனல்ற இனறு (28) கொலை �ை-
வொககலையில் ேடத்�வுள்ளது. 

"உச்சம் த�ொட்டுள்ள வொழ்கலக 
தசைவும், திண்டொடும் மககளும்" 
எனும் த�ொனியில் ேலடபயண ஆர்ப-
பொட்டம் முனதனடுககபபடவுள்ளது. 

 �ைவொககலை மத்திய பஸ�ரிபபு 
நிலையத்திற்கு முனபொக கொலை 09 
மணிய்ளவில்  எதிர்பபு ேடவடிகலக 
முனதனடுககபபட்டு  ஹற்்றன ேகலர 

தேொககி ஆர்பொட்டககொரர்கள ேலடப-
யணம் தசல்ைவுள்ள�ொக சஙகத்தின 
தபொது தசயைொ்ளர் எஸ. பொைதசகரம் 
த�ரிவித்�ொர்.

இ�னதபொது அத்தியொவசிய 
தபொருட்களின விலை உயர்லவ கண்-
டித்து ேடத்�பபடும் இந� ஆர்பபொட்-
டப பயணத்தில் த�சிய ஜனேொயக 
ஆசிரியர் சஙக உறுபபினர்களுடன,-
தபொதுமககளும் கைநது தகொள்ள 
அலழபபு விடுபப�ொக எஸ.பொைதசக-
ரம் தமலும் த�ரிவித்�ொர்.  

ந�சிய ஜன�ொயக ஆசிரியர் சஙக 
எதிர்ப்பு �ழட பயை ஆர்ப்பொடடம்
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ைனித வாழ்வில் மிக அத்தி-
யாவசியைானது உணவு, 
உமை, உமையுள் என்ார்-

கள். அவற்றுைன மிகவும் முக்கியைா-
னது ஆர்ராக்கியைாகும். ஆர்ராக்கி-
யம் சிைப்ாக இல்்ாவிடின ைனித 
வாழ்க்மகக்கு அர்த்தமில்்ாைல் 
ர்ாய் விடும். 

'உைல் உள சமூக ஆத்மிக நனனிம்ரய 
ஆர்ராக்கியம்' எனப்டும். 'உைல் ்ாதித்தால் 
ைனம் ்ாதிக்கும், - ைனம் ்ாதித்தால் உைல் 
்ாதிக்கும்' என்து யாவரும் அறிநத ஒரு 
விையம். உதா்ரணைாக தற்ர்ாமதய நநருக்-
கடி மிகுநத வாழ்க்மக கா்ரணைாக சமூக 
ந்ாருளாதா்ர பி்ரச்சிமன ைாத்தி்ரைனறி 
உைல் சார்நத பி்ரச்சிமனகளும் ஏற்்ட்டுக் 
நகாண்டிருப்மத நாம் ைறுக்க முடியாது. 
அவவாரை உைல் ஆர்ராக்கியத்மத ்ாதிக்கும் 
விையஙகளில் அதி முக்கியைானது நித்திம்ர-
யினமை ஆகும். 

மூமள ைற்றும் உைல் உமழபம் ்யன -்
டுத்தி வாழ்கினை ைனிதர்களுக்கு உைல் உள 
ஓய்வு மிக அவசியைானது. இதமன ்் 
ஆய்வுகள் உறுதிப்டுத்தியுள்ளன. ைனித-
னுக்கு தினமும் குமைநதது ஆறு நதாைக்கம் 
எட்டு ைணித்தியா்ஙகள் சீ்ரான உைக்கம் 
மிக அவசியம்.     

நித்திம்ரயினமை என்து ந்ாதுவாக 
வயது முதிர்நதவர்களில் ஏற்்டும் ஒரு பி்ரச்-
சிமனயாகும். ஏநனனில் முதுமைக் கா்த்-
தில் ந்ாதுவாக ைனச்ரசார்வு, ைனப்தற்ைம், 
ைனக்கவம் ர்ானை நிம்கள் அரநக-
ைாரனாருக்கு ஏற்்டுவது தவிர்க்க முடியா-
தது. ஆனால் தற்கா் உ்கில் இமளயவர்-
கள் நதாைக்கம் முதியவர்கள் வம்ர கூறும் 
விையம் நித்திம்ரயினமை பி்ரச்சிமனயாகும். 
இபபி்ரச்சிமன ்ற்றிய நவளிப்டுத்த்ா-
னது ஒவநவாருவருக்கும் ரவறு்டுகினைது. 

உதா்ரணைாக, சி்ருக்கு இ்ரவில் நித்திம்ர-
யானது அடிக்கடி குழம்பும், சி்ருக்கு ்டுக்-
மகயில் ்டுத்திருநதாலும் நித்திம்ர உண்-
ைாகாது. சி்ருக்கு சரியான அளவு நித்திம்ர 
இல்்ாைல் அதிகாம்யில் எழுவர். சி -்
ருக்கு நித்திம்ர ஏற்்ட்ைாலும் திருபதியான 
நித்திம்ரயாக இருக்காது. காம்யில் எழுநத 
பினபும் மிகவும் ரசார்வாகவும் கமளப்ாக-
வும் உணர்தல் அல்்து ் யம், ைனக்கவம், 
்தற்ைம், ரகா்ம் ர்ானைன காணப்ைல்.   

இமதத் தவி்ர, சி்ர் அதிகரித்த ரவம்ப-
்ளு கா்ரணைாக அல்்து ்ரீட்மசகளுக்கு 
தம்மை தயார் நசய்வதற்காக  அல்்து அதி-
கரித்த நதாம்ர்சி ்ாவமன, முகநூல் 
ைற்றும் நவீன இமணயத்தள ்ாவமன 
கா்ரணைாக இயற்மகயால் அருளப்ட்ை 
நித்திம்ர எனும் வ்ரபபி்ரசாதத்மத வீணடித்-
துக் நகாண்டிருப்தனால் நவகுவிம்ரவில் 
உைல் உள பி்ரச்சிமனகளுக்கு முகஙநகா-
டுக்க ரவண்டும் எனை உண்மைமய உண-
்ரத்தான ரவண்டும். இநநிம்மைமய இ -்
குவாக சீ்ரமைக்க்ாம். ஓவநவாருவரும் 
தைது வசதிக்ரகற்் ரந்ர அட்ைவமணப்டி 
தைது ரவம்கமள முடிப்துைன குமைநத-
ளவு ஆறு ைணி ரந்ர நித்திம்ரமய கமைபபி-
டிக்க்ாம்.   

வருைாநதம் ்ஙகுனி ைாதம் 18 ஆம் 
திகதி 'உ்க உைக்க தினம்' அனுசரிக்கப -்
டுகிைது. இனமைய அவச்ரகா் வாழ்க்மக-
யில் தவிர்க்கப்டும் நித்திம்ரயின முக்கியத்-
துவத்மத உ்க ைக்களுக்கு தீர்ைானைாக 
கூறுவதற்கான ஒரு வாய்ப்ாக இநநாள் 
அமைகினைது. இவவருைத்தின கருபந்ா-

ருள் 'த்ரைான தூக்கம், நல்் ைனம், 
ைகிழ்ச்சியான உ்கம்' ஆகும். 

நித்திம்ரயினமையானது ைன-
ரநாய்கள், வலிமய ஏற்்டுத்தக் 
கூடிய ரநாய்கள், மூட்டு ரநாய்கள், 
குருதிச்ரசாமக, ஆஸ்துைா, 
மதந்ராயிட் சு்ரபபி அளவுக்கதிகைாக 
நசயற்்டுதல், இ்ரத்தக் நகாதிபபு, சமி-
்ாட்டுப பி்ரச்சிமன, ர்ானைவற்ைால் 
ஏற்்ை்ாம், ரைற்குறிபபிட்ைவாறு 
முதுமைக்கா்த்தில், அதிக குடிப -்
ழக்கம், புமக பிடித்தல், ர்ாமதப-
்ழக்கம், அதிக ரகாபபி அருநது-
தல், கைனநதால்ம், அதிகரித்த 
ரவம்ப்ளு, விவாக்ரத்து, கணவன 
அல்்து ைமனவிமய இழநது தனி-
மையில் வாழல், ந்ற்ரைாம்ர இழத்-
தல், குடும்்த்தில் சிக்கல்கள், ்யம், 
ைனச்ரசார்வு ர்ானை ைனத்தாக்-
கத்மத ஏற்்டுத்தக் கூடிய நிம்களி-
லும் ஏற்்ை்ாம், 

இவற்மைத் தவி்ர சீ்ரற்ை ்டுக்மக, 
்டுக்மகயமையில் அதிக நவப்ம் அல்்து 
அதிக குளிர் காணப்டுதல், அருகில் அதிக 
இம்ரச்சல் அல்்து சத்தம் ரகட்ைல் ர்ானை 
விையஙகளும் நசல்வாக்கு நசலுத்துகினைன.   

ரைலும் நித்திம்ரயினமையால் தம்வலி, 
உைற்்ருைன அதிகரித்தல், ைனச்ரசார்வு, ்க்-
கவாதம், ைா்ரமைபபு ர்ானை தாக்கஙகள் 
ஏற்்ை்ாம். இமவ தவி்ர இ்ரத்தக் நகாதிபபு, 
நீரிழிவு ர்ானை ர்ானை ரநாய்களும் திவி்ர-
ைமைய்ாம். நித்திம்ரக் குமைவு கா்ரணைாக 
ைனித ஆயுள் குமைவமைய்ாம் எனறு ஆய்-
வுகள் கூறுகினைன. 

எனரவ நித்திம்ரயினமைக்கு உகநந தீர்-
வுகமள கமைபபிடிப்தன மூ்ம் உைல் உள 
ஆர்ராக்கியத்மத ர்ண்ாம். இநநிம்மை 
ரவறு ரநாய்கள் கா்ரணைாக அல்்து ரவறு 
ரநாய்களுைன ரசர்நது ஏற்்ட்டிருநதால் அக்-
குறித்த ரநாய்களுக்கான தகுநத ைருத்துவ 
சிகிச்மச எடுத்தல் ரவண்டும். அத்துைன 
அம்ைருநதுகமள தவைாது உள்நளடுக்க 
ரவண்டும்.  

சரியான நித்திம்ரப ்ழக்கவழக்கத்மதக் 
மகக்நகாள்ள ரவண்டும். இதற்காக குமைந-
தது ஆறு ைணி ரந்ர இமைநவளியில் நித்-
திம்ரக்குச் நசல்வதற்கான ரந்ரத்மதயும், 
நித்திம்ர விட்டு எழுவதற்கான ரந்ரத்மதயும் 
தீர்ைானித்துக் நகாள்ள ரவண்டும். இநரந்ர 
அட்ைவமணமய வா்ர இறுதி நாட்களிலும் 

எக்கா்ரணம் நகாண்டும் ைாைாதவாறு இயன-
ைளவு கமைபபிடித்தல் ரவண்டும்.   

காம்யில் ர்ாதியளவு ஒழுஙகான 
உைற்்யிற்சிகமள ரைற்நகாள்ளல். இ்ரவில் 
ைற்றும் ்டுக்மகக்கு ர்ாக நானகு ைணித்-
தியா்ஙகளுக்கு முனன்ராக உைற்்யிற்சி 
நசய்வமத இயனைளவு தவிர்க்க ரவண்டும். 
ஏநனனில் அபர்ாது உருவாகும் அட்ரீன-
லின சு்ரபபு கா்ரணைாக நித்திம்ர ஏற்்ைாது.  

்கலில் கூடியளவு இயற்மக நவளிச்சத்-
தில் (சூரிய ஒளி) இருக்க ்ழகிக் நகாள்ளல். 
்கலில் ைற்றும் குறிப்ாக ைாம்யில் தூங-
குவமத தவிர்க்க ரவண்டும். ்டுக்மக அமை 
மிகவும் சுத்தைாகவும், நறுைணம் மிக்கதாக-
வும் இருக்க ரவண்டும். இ்ரவில் ்டுக்மகய-
மையில் பி்ரகாசைான நவளிச்சத்மத தவிர்த்து 
இருளாகவும் அமைதியாகவும் இருக்க 
ரவண்டும். சரியான நவப்நிம் காற்ரைாட்-
ைம் ைற்றும் சீ்ரான ஒலி ர்ணப்ை ரவண்டும்.  

உைலிற்கு ஏற்ை வமகயில் ்டுக்மக 
ைற்றும் தம்யமணகள் ர்ணப்ைல் 
அவசியம். குமைநதது இ்ரவு உணவு உள்-
நளடுத்த நானகு ைணித்தியா்ஙகளின 
பினனர் நித்திம்ரக்கு நசல்்ல் சிைபபு. நித்தி-
ம்ரக்கு நசல்வதற்கு முன துரித உணவுகள், 
ந்ாரித்த உணவுகள், அதிக இனிபபு, கா்ரம் 
ரசர்நத உணவுகமளயும் ைற்றும் அதிகைாக 
உணவுகமள உள்மளடுத்தம்யும் தவிர்க்க 
ரவண்டும்.   

இ்குவில் சமி்ாைமையக் கூடிய உணவு-
கமள உள்நளடுக்க ரவண்டும். அதிகளவு 
நீர் அருநதக் கூைாது. அத்துைன ைாம்யிலி-

ருநது ரகாபபி அருநதக் கூைாது. ைது அருந-
துதம்யும், புமக பிடித்தம்யும் கட்ைாய-
ைாக தவிர்க்க ரவண்டும்.   

இ்ரவு சாபபிட்ை பின சிறிது ரந்ரம் நமைப -்
யிற்சி நசய்ய்ாம். நித்திம்ரக்கு நசல்் முன 
இளஞ்சூைான நீரில் குளித்தல். நித்திம்ரக்கு 
முனன்ராக ைனமத அமைதிப்டுத்தக் கூடிய 
வமகயில் தியானம், மூச்சுப்யிற்சி ைற்றும் 
ஆனமீகம் சார்நத புத்தகஙகமள வாசித்தல், 
்ஜமனப ் ாைல்கமள அல்்து இமசமய கி்ர-
கித்தல் ர்ானை விையஙகளில் ஈடு்ை்ாம்.  

இ்ரவில் ்டுக்மகக்கு ர்ாக இ்ரண்டு 
ைணித்தியா்ஙகளுக்கு முன மகர்சி 
ைற்றும் ைடிக்கணினி ர்ானைவற்றின 
்ாவமனமய தவிர்க்க ரவண்டும். 
ஏநனனில் இவற்மை ஆர்வத்துைன ்யன -்
டுத்துவதால் உைஙகும் ரந்ரத்தில் இயற்மக-
யாக சு்ரக்க ரவண்டிய நை்ர்ரானின எனும் 
ர�ாரைான சு்ரத்த்ானது தமைப்டுவதால் 
நித்திம்ர ஏற்்ைாது. அத்துைன மகர்சி 
ைற்றும் ைடிக்கணினி ர்ானை மினஉ்க்ர-
ணஙகமள அமணத்து விட்டு ்டுக்மகக்கு 
நவகு நதாம்வில் மவக்க ரவண்டும்.   

இவவழிகளால் கூை நிவர்த்திக்க முடியாத 
வமகயில் நித்திம்ரயினமை பி்ரச்சிமன 
நதாைருைாயின தகுநத ைருத்துவம்ர நாடி 
சிகிச்மச ந்ை ரவண்டியது மிக அவசியம்.   

ரைற்கூைப்ட்ை வழிமுமைகமள சரிவ்ரக் 
கமைபபிடிப்தன மூ்ம் நித்திம்ரயினமை 
எனும் பூதத்மத வி்ரட்டி நாமும் ஆர்ராக்கிய-
ைாக வாழ்நது ைற்ைவர்கமளயும் ஆர்ராக்கி-
யைாக வாழ வழியமைக்க்ாம்.  

மனிதனுக்கு மனஉளைச்சல்
தரும் பாரிய பிரசசிளன
உறக்்கமினளம

மவத்திய க்ாநிதி

நசல்வி விரனாதா சண்முக்ராஜா...?
 (சிரேஷ்ட விரிவுரேயாளர், சித்த மருததுவ அலகு,

யாழ்ப்ாண்ப ்ல்கரலக்கழ்கம்.

க்ாநிதி

திருைதி நகௌரி ்ராஜ்குைார்...?
(சிரேஷ்ட விரிவுரேயாளர், ்தாவேவியல துரை, விஞ்ான பீ்டம்,   

யாழ்ப்ாணம் ்ல்கரலக்கழ்கம்)

அனறாடம் ்களடப்பிடிக்கினற 
வாழ்க்ள்க முளற, உணவுப் பழக்்கம்
ஆகியவற்றின மூலமம சீரான 
உறக்்கம் எமக்குக் கிளடக்கும் 

கிரமமான நித்திளரப் பழக்்கத்ளத 
உருவாக்கிக் க்காளவதற்்கான
வழிவள்க்கள எளவ?

இனவாதம், ைதவாதம், குறுகிய 
ரதசியவாதம் ர்ானை பிற்ர்ாக்-
குவாத சிநதமனகளால் ஒரு 

ரதசத்மதக் கட்டிநயழுப் முடியாது என -்
தற்கு உ்கில் காணப்டும் மிகச் சிைநத 
உதா்ரணஙகளில் இ்ஙமகயும் ஒனைாகும் 
என்து எனது நீண்ை கா் அபிபபி்ராயைா-
கும். ஒற்றுமையுைன அ்ரசியல் சுய்ா் 
ரநாக்கஙகமள முதனமைப்டுத்தாது ஒரு 
ரதசைாக எழுநது வீறுநமை ர்ாடுவதற்கு 
்் ந்ானனான சநதர்ப்ஙகள் வாய்த்த 
ந்ாழுதும், குறுகிய அ்ரசியல் ரநாக்கம் 
நகாண்ை அ்ரசியல் தம்மைகளால் அது 
சாத்தியப்ைவில்ம்.  

ரதசிய ந்மன குறிக்ரகாளாகக் நகாண்ை சுபீட்-
சமிக்க எதிர்கா் இ்ஙமகமயக் கட்டிநயழுபபும் 
திட்ைம் நகாண்ை தூ்ரதிருஷ்டி வாய்நத தம்வர்கள் 
நைது குமைவிருத்தி அ்ரசியல் க்ாசா்ரத்தில் எழுச்சி 
ந்ை வாய்பபில்ம் என்மத வ்ர்ாறு நசால்லி 
நிற்கிைது.  

ஆட்சியில் இருக்கும் ஆளும் கட்சி நகாண்டு வரும் 
திட்ைஙகமள எதிர்க்கட்சி நி்ராகரிப்தும், ஆளும் 
கட்சி நகாண்டு வநது எதிர்க்கட்சியால் நி்ராகரிக்கப-
்ட்ை அரத திட்ைம் மீண்டும் எதிர்க்கட்சி ஆட்சிக்கு வந-
ததும் நகாண்டு வ்ரப்டும் ந்ாழுது ஆளும் கட்சி-
யாக அபந்ாழுது இருநத தற்ர்ாமதய எதிர்க்கட்சி 
எதிர்ப்தும் வாடிக்மகயாகிப ர்ான நைது அ்ரசியல் 
க்ாசா்ரத்தில் எப்டி நாடும் நாட்டு ைக்களும் அபிவி-
ருத்தியமைய முடியும்?  

இநதக் ரகள்விமய எனது அ்ரசியல் பி்ரரவசத்-
தில் இருநது இனறுவம்ர நான ்திவாக்கிரய வந-

திருக்கினரைன. கட்சி அ்ரசியம் விை ரதசம் என 
முக்கியத்துவம் நகாடுக்கும் ஒரு புதிய அ்ரசியல் 

க்ாசா்ரம் உருவாகாதா எனும் எனது நீண்ை அஙக-
்ாய்பபு நிமைரவறும் தருணம் நாட்டில் எழுநதிருக்-
கும் எரதச்மசயான ைக்கள் எழுச்சியினால் உருவா-
குைாக இருநதால் அதற்கு எனனா்ான அத்தமன 
அர்ப்ணிபபிமனயும் வழஙகுவதற்கு சித்தைாகவுள்-
ரளன.  

நாட்டில் தற்ர்ாழுது ர்சுந்ாருளாகியிருக்கும் 
ரதசிய அ்ரசாஙகம் அல்்து சர்வகட்சி அ்ரசாஙகம் 
எனும் கருத்தாைல் குறுகிய ந்ம் நகாண்ை கட்சி 
அ்ரசியல் ்ண்புகமள நவற்றிக்ரைாகக் கைநது 
நாைாளுைனைத்மதப பி்ரதிநிதித்துவப்டுத்தும் சக் 
கட்சிகமளயும் அ்ரவமணத்து ரதசிய அபிவிருத்தி-

யிமனயும் நாட்டில் எழுநதிருக்கும் ந்ாருளாதா்ர 
சீ்ரழிவிமன நவற்றிக்ரைாக எதிர்நகாள்வதமனயும் 
இ்க்காகக் நகாண்டு சுபீட்சமிக்க எதிர்கா் இ்ங-
மகயிமன கட்டிநயழுபபும் திைசஙகற்்ம் பூண்ைதாக 
இருநதால் அதற்கு எனனா்ான சக் ஒத்துமழப-
புக்கமளயும் வழஙகுவதற்கு நான தயார்நிம்யி-
ர்ரய உள்ரளன.  

எப்டியாவது அதிகா்ரத்திமன அமைநது நகாள்ள 
ரவண்டும் எனும் ரவட்மக வாய்நததாகரவா 
அல்்து யாம்ரயும் புைக்கணிக்கும் ரநாக்கம் மிக்க-
தாகரவா அல்்து அ்ரசியல் ்ழிவாஙகும் மவ்ராக்-
கியம் மிக்கதாகரவா இமைக்கா் அ்ரசாஙகம் 

அமையாைல் நாட்டின இக்கட்ைான நிம்மை இல்-
்ாை்ாக்கி இநத புதிய சூழ்நிம்மய ்யன்டுத்தி 
நாட்டின ்ா்ரம்்ரிய அ்ரசியல் ந்ாறிமுமைமய 
உ்கின நவற்றிக்ர-
ைான நாடுகளின அ்ர-
சியல் ந்ாறிமுமை 
ர்ால் ைாற்றிய-
மைக்க ்யன்டுத்திக் 
நகாள்ள ரவண்டும் 
என்ரத எனது அவா.  

இநதப புனிதைான 
்ணியிமன இநத 
ரதசத்துக்காக நசய்-
வதற்கு அர்ப்ணிபபு-
ைன ்ணியாற்ை யார் 
முனவருவார்கரளா 
அவர்கரள இநத 
ரதசத்தின ்ற்ைாளர்க-
ளாகக் நகாள்ளப்ை 
ரவண்டும்.

கபாறிமுளற மாற்றத்ளத மமற்க்காளை இளடக்்கால 
அர்சாங்கத்ளதப் பயனபடுத்திக் க்காளை மவண்டும்

இோஜாங்க அரமச்சர் ்சட்டத்தேணி எஸ்.எம்.எம். முஷாே்ப

மத்சத்தின உண்ளமயான பற்றாைர்கள 
இதளனமய விரும்புகினறனர

,yq;if Gifapuj Nritfs;
ngWif mwptpj;jy;

PROCUREMENT FOR THE SUPPLY OF BASE 

PLATES, FISH PLATES, COACH SCREWS AND 

BOLTS & NUTS TO SRI LANKA RAILWAYS

PROCUREMENT No.: SRS/F.7823

01.  fPNo fhl;lg;gl;lthW rh;tNjr Nghl;bhPjpapyhd 

tpiykDf;Nfhuy; mbg;gilapy; ,yq;if Gifapuj 

NritfSf;F OF BASE PLATES, FISH PLATES, 
COACH SCREWS AND BOLTS & NUTS Mfpatw;wpd; 

toq;fy; ngWiff;fhf ntspehl;L cw;gj;jpahsh;fs;/ 
toq;Feh;fsplkpUe;J ,yq;if Gifapuj Nritfs; 

jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis ngw;Wf; nfhs;thh;. tpiykDjhuh; 

mth;fspd; tpiykDf;fis Neubahf my;yJ ,yq;ifapy; 

gjpT ngw;w mw;Nwhzpj;jj;Jtj;ijAila jumq;fPfhuk; 

ngw;w KftnuhUthpD}lhfTk; rkh;g;gpf;fyhk;. 

Item 
No.

                        Description       Qty

01. Base Plates 90 (A) Lbs  5,000 Nos.

02. Fish Plates 90(A). (04 holed)  4,000 Nos.

03. Stud Bolts with Nuts  5,000 Nos.

04. Coach Screws 20,000 Nos.

05. Fang Bolts & Nuts – 8 ½” x ¾” 10,000 Nos.

02.  2022.06.15 Mk; jpfjpad;W (,yq;if Neuk;) gp.g. 3 kzp 

tiuAk; 10>250 ,yq;if &ghit khj;jpuk; my;yJ 

,yFtpy; khw;wf;$ba ehzaj;jpy; kPsspf;fg;glhj 

Mtzf; fl;lzkhf nrYj;jpa gpd;dh; ngWiff;fhd 

gpujp nghJ Kfhikahshpd; mYtyfj;jpypUe;J my;yJ 

ntspehLfspYs;s ,yq;if J}Jtuhyaq;fspypUe;J 

ngwf;$ba gbtq;fspy; khj;jpuNk tpiykDf;fs; 

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

03.  2022.06.16 Mk; jpfjpad;W ,yq;if Neuk; gp.g. 1.30 kzpf;F 

tpiykDf;fs; %lg;gLk;. 

04.  tpiykDjhuh;mth;fspd; tpiykDf;fspd; xU gFjpf;fhf 

400>000 &gh ngWkjpahd my;yJ ,yFtpy; khw;wf;$ba 

epfuhd njhiff;fhd tpiykDgpiznahd;iw toq;fy; 

Ntz;Lk;. cw;gj;jpahsh;fs;/ toq;Feh;fs; rh;tNjr 

Nghl;bhPjpapyhd> mikg;gpdhy; toq;fg;gLk; nraw;ghl;L 

rhd;wpjiof; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. midj;J 

mk;rq;fSk; xd;whfNt kjpg;gPL nra;ag;gl;L xg;ge;jk; 

toq;fg;gLk;. 

05.  tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; ngWiff;fhd 

gpujp nghJ Kfhikahshpd; mYtyfj;jpy; cldbahfNt 

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

mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; tpiykDf;fis jpwf;Fk; 

Ntisapy; rKfkspf;FkhW Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. 

06.  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; xd;wpy; fPNoAs;s 

Kfthpf;F gjpTj;jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ 

NeubahfNt xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;.  

  jiyth;>  

  jpizf;fs ngWiff; FO (cah; kl;lk;)>

  ,yq;if Gifapuj Nritfs;>

  gpujp nghJ Kfhikahshpd; mYtyfk; (ngWif)>   

  xy;fl; khtj;ij> nfhOk;G-10.

07.  tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; ngWiff;fhd gpujp nghJ 

Kfhikahshpd; mYtyfj;jpy; ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;.

 njhiyNgrp ,yf;fq;fs;: 2438078/2436818
 njhiyefy; ,yf;fk; 2432044

 kpd;dQ;ry;: tender2@railway.gov.lk
 ,izajsk;: www.railway.gov.lk

    jiyth;>

    jpizf;fs ngWiff;; FO (cah; kl;lk;)>

    ,yq;if Gifapuj Nritfs;

Ref. No.: SRS/F.7823               

mwptpj;jy;
2007Mk; Mz;bd; 7Mk; ,yf;f fk;gdpfs; 

rl;lk; 9(1)Mk; gphptpd; fPo;> gpd;tUk; fk;gdp 

$l;bizf;fg;gl;Ls;snjd mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

fk;gdpapd; ngaH: 

ntjuhy nty;d]; ,d;lh;ne\dy; 

(gpiutl;) ypkpl;ll;

fk;gdp gjptpyf;fk;: 

PV 00256411
$l;bizg;Gj; jpfjp: 

2022.04.21

gjpT Kfthp: 

,y. 129B> Gsjprpn`yntjnkJu 

tj;Jgpl;bty> epl;lk;Gt

(Ms) u[dp ghyfpU\;zd;  

fk;gdp nrayhsH

WP ABA-5452 Bajaj 
2015 Threewheel 
கூடிய விம்க் ரகாரி-
க்மகக்கு. நவலி்ல் 
பினானஸ் பிஎல்சி,  
இ். 310,  காலி  
வீதி,  நகாழும்பு-
03. நதா. ர். 
0711 2 1 0810.
 027856

டிஙகர் ந்யினைர்கள் 
ரதமவ. சக் வசதி-
களும் உண்டு. 
நு ர க ந க ா ம ை 
0 7 7 7 2 5 2 8 7 6
 027023
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சாதாரண தர மாணவர்களுக்கு இலவச விஞ்ான ்கருததரங்கு
(புத்தளம் தினகரன் நிருபர்)

க.பபொ.்த. சொ்தொரண ்தரப் பரீட்-
சசக்கு இவ்வருடம் (2022)  த்தொற்ற-
வுளள மொண்வர்களுக்கொன இல்வச 
விஞ்ொன பொட கருத்தரங்கு புத்தளம் 
தக.ஏ.பொயிஸ் ்ொபகொர்த்த மொநொட்டு 
மணடபததில் அணசமயில் இடம்-
பபற்றது.

புத்தளம் நகரபி்தொ எம்.எஸ்.எம்.
ரபீக்கின் ்வழிகொட்டலின் கீழ், நகர 
சசபயின் ஏறபொட்டில் இக்கருத்த-
ரங்கு இடம்பபறுகி்றது.

கருத்தரங்சக அங்குரொர்ப்பணம் 
பசய்து ச்வதது அங்கு உசரயொறறிய 
நகரபி்தொ, பகொதரொனொ பபருநப்தொற-
றுக் கொரணமொகவும் ்தறதபொச்தய 

பபொருளொ்தொர பநருக்கடியொலும் 
பொதிக்கப்பட்டிருக்கும் மொண்வர்க-
ளின் கல்விச் பசயறபொடுகளின் மீள 
எழுச்சிக்கொன உநது சக்தியொக இவ்வொ-
்றொன இல்வச கருத்தரங்குகள அசம-

கின்்றன. ்தனது ்தசலசமயிலொன நக-
ரசசப, மச்றந்த ்தசல்வர் மர்்ஹும் 
தக.ஏ.பொயிஸின் ்வழியில் கல்வி 
்வளர்ச்சிக்கொன த்வசலத திட்டங்-
கசள ப்தொடர்நதும் முன்பனடுததுச் 

பசல்கித்றொம். கணி்தப் பொடததுக்கொக-
வும் விசரவில் இவ்வொ்றொன  இல்வச 
கருத்தரங்சக நடொத்த உதத்தசிததுளள-
்தொகவும் அ்வர் ப்தரிவித்தொர்.

இக்கருத்தரங்கில் சுமொர் 450 க்கும் 
அதிகமொன மொண்வர்கள பங்குபற-
றியசம குறிப்பிடத்தக்கது. த்தர்ச்சி 
பபற்ற ்வள்வொளர்களொன ஏ.எம்.
நஜீப், என்.எம்.நப்ரொஸ் ஆகிதயொர் 
இசணநது விஞ்ொன  கருத்தரங்சக 
தி்றம்பட நடொததினர். 

கருத்தரங்கில் பங்குபறறிய மொண-
்வர்கள இவ்வொ்றொன கருத்தரங்கு 
்தமக்கு மிகுந்த பயனுளள்தொக 
அசமயப் பபற்றச்தயிட்டு நகரபி்தொ-
வுக்கு ்தமது நன்றிகசளத ப்தரிவித்த-
னர்.

க�ாழும்பிலுள்ள ஐக்கிய அ்ரபு எமிர்ரட்ஸின் தூத்ர�ம், ஐக்கிய அ்ரபு எமிர்ரட்ஸில் உள்ள 
கதாண்டு ைற்றும் நலன்புரி அமைபபு�ளுடன் இமைந்து, இலஙம� ைக்�ளுக்கு பயன-
ளிக்கும் வம�யில் ்ரைழான் ைாதத்தில் பல்ரவறு ரவமலத்திட்டங�ம்ள கெயல்படுத்துகின்-
றன. ஸாகயட் கதாண்டு நிறுவனத்தின் மூலம் வழங�பபட்ட உலர் உைவுப கபாதி�ள 
நாட்டின் பல்ரவறு பகுதி�ளில், ஏமழ குடும்பங�ளுக்கு விநிரயாகிக்�பபட்டன.  

Rfhjhu mikr;R

khfhz nghJ itj;jparhiy - gJis
gJis khfhzg; nghJ itj;jparhiyapd; ngWiff;FOj; jiythpdhy; fPo;f; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

toq;fy;fspw;fhf jifikAs;s tpiykDjhuHfsplkpUe;J tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

njhlH 

,yf; 

fk;

tpiykD 

,yf;fk;
toq;fy;fs; 

vz;zp 

f;if

kPsspf;fg; 

glhj gbtf; 

fl;lzk; &gh

kPsspf;fg; 

gLk; 

tpiykDg; 

gpizak; &gh

01 PGHB/AF/01/2022

Preventive & Corrective Maintenance 
& Services of Piped Medical Gas 
Distribution System at the Provincial 
General Hospital - Badulla for the Year 
2022/2023, 2023/2024 and 2024/2025

- 1,500.00 30,000.00

02 PGHB/AF/02/2022
Elevator Maintenance and Repair 
Services for the Year 2022 at Provincial 
General Hospital - Badulla

09 3,000.00 10,000.00

02.  Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf; Nfhuy; (NCB) Kiwikapdbg;gilapy; tpiykDf; Nfhug;gLk;.

03.  ,jw;fhd Nkyjpf tpguq;fis thu Ntiy ehl;fspy;> mYtyf Neuq;fspy; fzf;fhsiu mioj;J 

(ePbg;G 11.03) my;yJ fPo;f;fhzg;gLk; itj;jparhiyapd; ,izajsj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

04.  ,jw;fhfj; jifik ngw;Ws;s tpiykDjhuHfs;> tiykD xd;wpw;fhf kPsspf;fg;glhj Nkw;gb 

gbtf; fl;lzj;ij thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 09.00 Kjy; gp.g. 03.00 tiu itj;jparhiyapd; 

rpwhg;gH gphptpy; nrYj;jp> 2022.04.28 Kjy; 2022.05.11 tiu Njitahd tpiykDg;gbtq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

05.  tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf. tpz;zg;gf;fbjnkhd;Wld;> xt;nthU 

cgfuzj;jpw;Fkhf jdpj;jdpahd> fk;gdpfs; gjpTr; rhd;wpjo;fspd; gpujpfs; fz;bg;ghfr; 

rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

06.  g+uzg;gLj;jp Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 2022.05.12 md;W gp.g. 2.30 ,w;F Kd;dH gJis 

khfhzg; nghJ itj;jparhiyf;Fg; gjpTj; jghypy; mDg;Gtjw;F my;yJ Neubahfg; ngWifg; 

ngl;bapw; NrHg;gjw;F KbAk;. jhkjkhff; fpilf;fg; ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

md;iwa jpdk; gp.g. 02.30 ,w;F tpiykDj; jpwf;fg;gLtJld; mt;Ntisapy; tpiykDjhuH 

my;yJ mDkjpf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtH rKfkspj;jpUf;fyhk;.

07.  tpiykD njhlHghd ,Wjpj;jPHkhdk; vLf;Fk; chpik> gJis khfhzg; nghJ itj;jparhiyapd; 

gpuhe;jpa nghJ itj;jparhiyapd; gpuhe;jpa ngWiff;FOtpw;F chpj;jhFk;.

jiytH>

gpuhe;jpa ngWiff;FO>

khfhzg; nghJ itj;jparhiy> gJis

njhiyNgrp ,yf;fk;: 055-2222261

njhiyefy; ,yf;fk;: 055-2231205

kpd;dQ;ry;: info@badullapgh.org
,izajsk;: www.badullapgh.org

tpiykD mioj;jy;

2022.06.01 Kjy; 2022.12.31 tiu [h-vy gpuNjr rigf;F 

nrhe;jkhd ,iwr;rpf;fil> 

uhfk nghJ kyry$l mikg;G> uhfk thu re;ij 

kw;Wk; uhfk thfd epWj;Jkplj;ij Fj;jiff;F 

tpLtjw;fhf Nfs;tp Nfhuy; mwptpj;jy;

[h-vy gpuNjr rigf;Fr; nrhe;jkhd uhfk kw;Wk; fe;jhd Mfpa cg mYtyf 

gpuNjrq;fspy; mike;Js;s fPNoAs;s cg ml;ltizfspy; Fwpg;gplg;gLk; rigf;Fr; 

nrhe;jkhd ,iwr;rpf;fil> uhfk nghJ kyry$l mikg;G> uhfk thu re;ij kw;Wk; 

uhfk thfd epWj;Jkplq;fs; Fj;jiff;F tpLtjw;fhf (2022.06.01 Kjy; 2022.12.31 

tiuahd fhyj;jpw;F) nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; 2022.05.17 K.g. 10.00 tiu vd;dhy; 

Vw;fg;gLk;.

Fwpj;j Nfs;tpg; gbtq;fis> Nfs;tpg; gbtf; fl;lzkhd &. 5000.00 kw;Wk; kPsspf;fg;glhj 

&. 10000.00 fl;lzj;ij nrYj;jpa gpd;dH 2022.05.13 gp.g. 3.00 tiu [h-vy gpuNjr 

rigapd; fe;jhidapy; mike;Js;s jiyikafj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. Fwpj;j 

Nfs;tpg; gj;jpuq;fis Vw;Wf;nfhs;sy; 2022.05.17 K.g. 10.00 ,w;F KbtiltJld; 

g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; efy; gpujp kw;Wk; mry; gpujpnad NtWNtwhf 

ciwfspy; ,l;L fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpj;j Nfs;tpapd; 

ngaiuf; Fwpg;gpl;L 2022.05.17 K.g. 10.00 ,w;F Kd;G nrayhsH> [h-vy gpuNjr 

rig fe;jhd vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk;. my;;yJ jiyikafj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;.

jhkjkhff; fpilf;Fk; my;yJ g+Hj;jpaw;w Nfs;tpg; gj;jpuq;fis epuhfhpf;Fk; 

KOikahd chpik [h-vy gpuNjr rigapd; jiytUf;F chpaJ>

Nfs;tpfs; rkHg;gpf;Fk; Kiwik kw;Wk; rfy mwpTiufSk; Nfs;tpg; gbtj;Jld; 

,izf;fg;gl;Ls;sJ.

Nkyjpf tpguq;fSf;F mioAq;fs;:

011-2239566> 011-2232501

jiytH>

[h-vy gpuNjr rig

fe;jhid.

2022.04.08

[h-vy gpuNjr rig jiyikafj;jpy;.

ml;ltiz

njhlH 

,y.
tpguk;

Nfs;tpg; 

gbtf; 

fl;lzk;

Nfs;tpg; gpiz 

itg;G njhif 

(&)

Fiwe;jgl;r 

Nfs;tp (&)

01 uhfk nghJr; re;ij ,y. 02 

khl;biwr;rp fil

5000.00 17>500.00 350>000.00

02 uhfk thure;ij 5000.00 36>458.00 729>166.00

03 uhfk nghJ kyry$l 

mikg;G

5000.00 26>979.00 539>583.00

04 uhfk thfd epWj;Jkplk; (07 

ehl;fSf;F)

5000.00 22>750.00 455>000.00

05 uhfk thfd epWj;Jkplk; (05 

ehl;fSf;F)

5000.00 10>500.00 210>000.00

[h-vy gpuNjr rig

ngaH khw;wk;
nghj;Jtpy; P19> fpuhk 

NritahsH gphptpy; 

trpf;Fk; fzgjpg;gps;is 

jtuhrh Mfpa ehd; ,d;W 

njhlf;fk; (27-4-2022) 

RatpUg;gpd; Nghpy; vdJ 

ngaiu ~fzgjpg;gps;is 

cigJy;yh| vd 

khw;WfpNwd; vd;gij 

,j;jhy; ,yq;if rdehaf 

FbauRf;Fk; kf;fSf;Fk; 

mwpaj;jUfpd;Nwd;.
- fzgjpg;gps;is cigJy;yh

ngaH khw;wk;
rk;khe;Jiw tPuKid 01 

cilahH Fsj;J tPjp 

,y. 89/C gpwg;gplkhff; 

nfhz;L jw;NghJ ,y. 29 

kiyabf;fpuhkk;> rk;khe;Jiw 

vDk; Kfthpapy; tjpAk;> 

,uhN[e;jpud; J\pae;jd; 

Mfpa ehd; Gdpj ,];yhj;ij 

Vw;Wf;nfhz;L vdJ ngaiu 

,uhN[e;jpud; Kfk;kJ ,H\hj; 

vd ngaH khw;wpf;nfhz;Nld; 

vd;gij ,yq;if [ddhaf 

Nrhryprf; FbauRf;Fk; nghJ 

kf;fSf;Fk; mwpaj;jUfpd;Nwd;.

,uhN[e;jpud; Kfk;kJ ,H\hl;

tpiykDf;Nfhuy;

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; 
tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahH) fk;gdp

tpiyf;Nfs;tp ,yf;fk;: 023/T/2022

nfhOk;G ru;tNjr uj;kyhd tpkhd epiyaj;jpw;F xU MOBILE (TOWABLE) 
ELECTRIC SPIDER BOOM LIFT toq;FtJ njhlh;ghf.

uj;kyhdapy; mike;Js;d> nfhOk;G ru;tNjr tpkhd epiyak; kw;Wk; ,yq;if tpkhd 

Nritfs; epWtdj;jpw;F xU Mobile (Towable) Electric Spider Boom Li   toq;Ftjw;fhf 
,yq;if tpkhd epiyak; kw;Wk; tpkhd Nritfs; jdpahu; ypkpl;ll; epWtdj;jpd; 

jiytu; Vyk; miof;fg;gLfpwhu;.

rg;is rq;fpyp Nkyhz;ik tpkhd epiyak; kw;Wk; ,yq;if tpkhd Nritfs; (gpiuntl; 

ypkpl;ll;) gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhd epiyak; fl;Lehaf;f Mfpa gpupTfspypUe;J 

ngwg;gl;l Mtzq;fs; %yk; jpUg;gpr; nrYj;jg;lhj Mtzf; fl;lzkhf &gh 3000/= 
fl;lzj;Jld; Vyj;jhuu; toq;fpa mjpfhuG+u;t Nfhupf;if fbjj;Jld; rku;g;gpf;fg;gl 

Ntz;Lk;.

Vy Mtzq;fs; rg;is rq;fpyp Nkyhz;ik tpkhd epiyak; kw;Wk; ,yq;if tpkhd 

Nritfs; (gpiuntl; ypkpl;ll;) gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhd epiyak; fl;Lehaf;f 

mYtyfj;jpypUe;J 2022.04.28 Me; jpfjp Kjy; 2022.05.24 Me; jpfjp fhiy 9.00 kzp 

Kjy; gp.g. 3.00 kzptiu ve;j xU Ntiy ehl;fspYk; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. Vy 

Mtzq;fs; Nkw;fz;l Kftupapy; ,ytrkhf ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

Vyk; bgrpl; nra;tjd; Nehf;fj;jpw;fhf rg;is rq;fpyp Nkyhz;ik tpkhd epiyak; 

kw;Wk; ,yq;if tpkhd Nritfs; (gpiuntl; ypkpl;ll;) gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhd 

epiyak; fl;Lehaf;f mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngl;bapy; ,lNtz;Lk;. Vyjhuu;fs; 

tpUk;gpdhy;> mtu;fs; jdpg;gl;l Kiwapy; rPy; itf;fg;gl;l Vyq;fis NkNy Fwpg;gpl;Ls;s 

Kftupf;F xg;gilf;fyhk;.

2022.05.25Mk; jpfjpad;W kjpak; 2.00 kzpf;F Vyk; %lg;gLtJld; cldbahfNt 

jpwf;fg;gLk;. Vyk; jpwf;Fk; Neuj;jpy; Vyjhuu;fs; my;yJ mtu;fspd; Kiwahf 

mq;fPfupf;fg;gl;l gpujpepjpfs; rg;is rq;fpyp Nkyhz;ik tpkhd epiyak; kw;Wk; 

,yq;if tpkhd Nritfs; (gpiuntl; ypkpl;ll;) gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhd epiyak; 

fl;Lehaf;f mYtyfj;jpw;F tuyhk;.

,yq;if kj;jpa tq;fpahy; mq;fPfupf;fg;gl;l xU ,yq;if tq;fpapd; cj;juthjj;jpd; 

tbtpy; ngwg;gl;l ,yq;if &gha;f;F rkkhd xU yl;rj;J vOgj;jp ,uz;lhapuj;J 

Ie;E}W (172>500.00) &ghTf;fhd gpl; ghz;l;> jiytu;> tpkhd epiyak; kw;Wk; ,yq;if 

tpkhd Nghf;Ftuj;J Nritfs; (gpiutl;) ypkpl;ll;> nrYj;jf; $ba tifapy; Vyj;Jld; 

rkug;;gpf;fg;gl Ntz;Lk;.

Nkyjpf jfty; Njitahapd; rg;is rq;fpyp Nkyhz;ik tpkhd epiyak; kw;Wk; 

,yq;if tpkhd Nritfs; (gpiuntl; ypkpl;ll;) gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhd epiyak; 

fl;Lehaf;f gpupit njhiyNgrp ,y. 011-2264103/ 2264102> kpd; mQ;ry; : head-scam@
airport.lk my;yJ vkJ ntg; irl; www.airport.lk %yk; njhlu;G nfhs;s KbAk;.

jtprhsH>
tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; 

(,yq;if)(jdpahH) fk;gdp>
gz;lhuehaf;f rHtNjr tpkhdepiyak;> 

fl;Lehaf;f.

kUj;Jt cgfuzq;fisf; nfhs;tdT nra;jy;
Rfhjhuk;> RNjr kUj;Jtk;> r%f eyd;Ghp> ed;dlj;ij kw;Wk; 

rpWth; ghJfhg;G Nritfs; mikr;R

Rfhjhu  Nritfs; jpizf;fsk;
gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfk; - khj;jis
khj;jis gpuNjr Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfj;jpd; ngWiff; FOj; 

jiythpdhy; 2022Mk; tUlj;jpy; kUj;Jt cgfuzq;fisf; nfhs;tdT nra;tjw;fhf 

jifik tha;;e;j toq;Feh;fsplkpUe;J tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

kUj;Jt cgfuzq;fs; vz;zpf;if

01 Ultra Sound Scanner for ICU & Surgical Purpose 01

02 Diathermy 01

01.  tpiykDjhuh;fSf;fhf jahhpf;fg;gl;Ls;s kUj;Jtk; rhuhj cgfuzq;fis 

toq;Ftjw;fhd tpz;zg;gg; gbtq;fs; 2022-04-27Mk; jpfjp Kjy; 2022-05-17Mk; 

jpfjp tiuahd thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 09.00 kzp Kjy; gp.g. 03.00 

kzp tiuapy; vk;. rP. tPjp> khj;jis> gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; 

mYtyfj;jpy; toq;fg;gLk;.

02.  tpiyf;Nfhuy; tpz;zg;gg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf xU gl;baYf;F 

kPsspf;fg;gLk; 3000.00 &gh njhifia khj;jis gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; 

gzpg;ghsh; jpizf;fsj;jpd; rpwhg;gUf;F nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l 

gw;Wr;rPl;ilr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

03.  cq;fshy; rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fSld; nkhj;jg; ngWkjpapd; 2%  

tpiyf;Nfhuy; gpizKwpnahd;iw ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

th;j;jf tq;fpnahd;wpy; khj;jis gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghshpd; 

ngahpy; ngw;W   rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

04.  tpiykDf;fis %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpahf Kiwahfg; g+h;j;jp nra;J 

ntt;NtW ciwfspy; ,l;L gpd; mitfis NtnwhU ciwapy; ,l;L mt;Tiwapy; 

,lJgf;f Nky; %iyapy; kUj;Jtk; rhuhj cgfuzq;fis toq;Fjy; vdf; 

Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

05.  Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis 2022 Nk khjk; 18Mk; jpfjp 

K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; gpd;tUk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; 

mDg;gyhk;  my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J khj;jis gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; 

gzpg;ghsh; mYtyfj;jpd; fzf;fply; gphptpy;; itf;fg;gl;Ls;s  tpiykDg;  

ngl;bapy; cs;splyhk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; epiwtile;j cldLj;J tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. 

,jpy; tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; 

fye;Jnfhs;syhk;. Nkyjpf tpguq;fSf;F ,e;j njhiyNgrp ,yf;fq;fSld; 

njhlh;G nfhs;sTk;;. 066-2222326/2222734
06.  tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-05-12Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F khj;jis 

gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfj;jpd; Nfl;Nghh; $lj;jpy; 

,lk;ngWk;.

jiyth;> ngWiff; FO>

gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfk;>

khj;jis.

2022-04-27Mk; jpfjp.
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வத்தமை, ைாப�ால �ங்கைாவத்த அருள்மிகு ஸ்ரீ ்கன்கதுரக்ம்க அமைன் ப்தவஸ்தான நூ்தன பி்ரதிஷ்ா ைஹா கும�ாபிபே்கம வியாழக்கிழமை ்காமல நம்ப�ற்றது. இந்நி்கழ்வில் 
பி்ரதிஷ்ா பூேணம சிவஸ்ரீ ைணி ஸ்ரீநிவாச சிவாசசாரியார ைறறும ஆலய பி்ர்தை குருக்்கள் சிவஸ்ரீ சு. ப்கா�ாலகிருஷணா குருக்்கள் வத்தமை �ாலசுபபி்ரைணிய குருக்்கள், ைறறும 
முன்னாள் பி்ரதியமைசசர புததி்ரசி்காைணி, வத்தை ைாப�ாை சம� உறுபபினர விஜயகுைார ஆகிபயாம்ர �்ங்களில் ்காணலாம.      (�்ங்கள்: ஏ. ப்க. விஜய�ாலன்)     

ஸ்ரீ கனகதுர்க்க அம்மன் தேவஸேதான 
நூேன பிரதிஷ்தா ்மஹதா கும்தாபிதேகம

ப்கபபிததிக் ப்கால்லாவ ்கல்வி வலயததுக்குட�ட் பஹா்ரவபப�ாத்தாமன அஙகுபநாச-
சிய அல்ைாஸ விததியாலயததில் 14 ைாணவர்கள், ்த்ரம ஐந்து புலமைப�ரீடமசயில் 
சிததியம்ந்துள்னர. �ா்சாமல அதி�ர ஏ.பஜ.எம ப்தௌபீக்கு்ன் சிததியம்ந்்த ைாண -
வர்கள் எடுததுக் ப்காண் �்ம.

்தரைசக்தி அமைபபு ஏற�ாடு பசய்த இன நல்லிணக்்க இப்தாரில் ்கலந்து ப்காணப்ார...

 

          

,yq;;;;;;;if JiwKfq;fs; mjpfhu rig

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

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhu rigapd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOj;jiyth; 

NfhUfpd;whH.

 Nfs;tp 

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

tpiykDg; 

gpizj; 

njhif 

(&ghtpy;)

ngNrt         

mlq;fyhf 

Mtzf; 

fl;lzk;

%Lk; jpfjp kw;Wk; Neuk;

CMS/LP/22/
PT/01/051

30  Nos. 1200 X 20 18PR 
Motor Tyres for Mitsubishi 
FD 150 Fork  Lift Trucks

40,000.00 1,000.00 2022.05.19 Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 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;gLfp;d;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; 29 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;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; fPNoAs;s Kfthpapy; %Lk; 

Neuj;jpy; NeubahfNt rKfkspj;jpUf;Fk;  tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

midj;J tpiykDf;fSk; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s tpiykDg;gpizj; njhifAld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

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

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig>

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

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

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

 

          

,yq;;;;;;;if JiwKfq;fs; mjpfhu rig

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

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhu rigapd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOj;jiyth; 

NfhUfpd;whH.

 Nfs;tp 

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

tpiykDg; 

gpizj; 

njhif 

(&ghtpy;)

ngNrt         

mlq;fyhf 

Mtzf; 

fl;lzk;

%Lk; jpfjp kw;Wk; Neuk;

CMS/LP/22/
PT/04/051

7920 KGS. Of Grease EP-2 94>500.00 1>000.00 2022.05.19 Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/21/
PT/17/059

500M. of 35MM2   CU/XLPE/
PVC 4 Core Power Cable

45>000.00 1>000.00 2022.05.19 Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 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;gLfp;d;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; 29 Mk; jpfjpapypUe;J 4 Mk; epuypy; Rl;bf;fhl;bAs;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk;> %Lk; jpfjpf;F Kd;duhd jpfjp tiuAk; nrYj;jpa 

gpd;dh;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s 

tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.    

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

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

Neuj;jpy; NeubahfNt rKfkspj;jpUf;Fk;  tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

midj;J tpiykDf;fSk; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s tpiykDg;gpizj; njhifAld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

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

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig>

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

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

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

 

          

,yq;;;;;;;if JiwKfq;fs; mjpfhu rig

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

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhu rigapd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOj;jiyth; 

NfhUfpd;whH.

 Nfs;tp 

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

tpiykDg; 

gpizj; 

njhif 

(&ghtpy;)

ngNrt         

mlq;fyhf 

Mtzf; 

fl;lzk;

%Lk; jpfjp kw;Wk; Neuk;

CMS/LP/21/
PT/08/055

Spares for Hino Boom 
Truck

18,000.00 1,000.00 2022.05.20 Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/22/
PT/03/051

Bearing Housing for Spin 
Turn Device of Mitsui RTGS 
at JCT – 06 Nos.

50,000.00 1,000.00 2022.05.20 Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 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; 29 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;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; fPNoAs;s Kfthpapy; %Lk; 

Neuj;jpy; NeubahfNt rKfkspj;jpUf;Fk;  tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

midj;J tpiykDf;fSk; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s tpiykDg;gpizj; njhifAld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

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

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig>

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

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

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

 

          

,yq;;;;;;;if JiwKfq;fs; mjpfhu rig

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

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhu rigapd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOj;jiyth; 

NfhUfpd;whH.

 Nfs;tp 

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

tpiykDg; 

gpizj; 

njhif 

(&ghtpy;)

ngNrt         

mlq;fyhf 

Mtzf; 

fl;lzk;

%Lk; jpfjp 

kw;Wk; Neuk;

CMS/LP/22/
PT/09/018

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurigf;F kdpj 

tsq;fs; jfty; Kiwikf;fhd tbtikg;G 

toq;fy;> mKy;elhj;jy;> ,lk;ngah;jy; 

xUq;fpizg;G kw;Wk; guhkhpg;G.

200>000.00 3>500.00 2022.05.13 Mk; 

jpfjpad;W gp.g. 

1.30 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;gLfp;d;wdh;. NkYk;> ve;jnthU 

tpiykDjhuUk; KftnuhUtuhf> cgKftuhf> gpujpepjpnahUtuhf my;yJ ve;jnthU ntspehl;L 

cw;gj;jpahshpd; my;yJ xU toq;Fduhf 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; 29 Mk; jpfjpapypUe;J 4 Mk; epuypy; Rl;bf;fhl;bAs;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk;> %Lk; jpfjpf;F Kd;duhd jpfjp tiuAk; nrYj;jpa 

gpd;dh;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s 

tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.    

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

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

Neuj;jpy; 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
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tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if kpd;rhu (jdpahh;) epWtdk;

kpd; tpepNahfj; jil 
gpd;tUk; ,lq;fspy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l jpfjpfspy; mj;jpahtrpa eph;khz Ntiyfs; kw;Wk; guhkhpg;G Ntiyfs; epkpj;jk; kpd;rhu 

tpepNahfk; jilg;gLnkd thbf;ifahsh;fs; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. nghJthd kpd;rhuj; jilf;fhd Neuk; K.g. 8.00 kzp Kjy; gp.g. 
5.00 kzp tiuahFk;. vt;thwhapDk; xt;nthU gFjpfSf;fhd Neuq;fs; ntt;Ntwhff; Fwpj;Jf; fhl;lg;gl;Ls;sd.

2022 Nk khjj;jpw;fhd kpd;rhuj; jil ml;ltiz
jpfjpfs; kw;Wk; kpd; fk;gpapizg;Gs;s ,lq;fs;

gpl;lNfhl;Nl/ ntypf;fl/ uh[fphpa

1 Nk 12 gp.g 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  = [ath;jdGu tPjpapy; vj;Jy;Nfhl;Nl re;jpapypUe;J ntypf;fl re;jp 

tiu> Nuhay; fhh;ld; kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 Nk 12 gp.g 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  Nfhl;Nl tPjpapy; vj;Jy;Nfhl;Nl re;jpapypUe;J ntypf;fl re;jp tiu> 

Gj;fKt tPjp> gioa Nfhl;Nl tPjp (gFjp)> FNu khtj;ij> Ml;bfy 

khtj;ij> ghh;f; xOq;if (gFjp)> ntypf;fl re;jp> ghh;f; xOq;if> 

nkjntypf;fl tPjp> fkj;jtj;j tPjp> nkhuf];Ky;y> kjpd;dhnfhl 

kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 Nk 19 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  uh[fphpa tPjp> kjpd;dhnfhl tPjp> rpy;td; xOq;if> jh;kghy gpNs];>  

a+.<. ngNuuh khtj;ij> v];.lgps;a+. ngNuuh khtj;ij kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

4 Nk 27 gp.g 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  ehty tPjp (gFjp)> muypa fhh;ld;];> kpy;yf`tj;j> ehty 

ghlrhiy xOq;if> uj;dN[hjp khtj;ij> FzNrf;fu fhh;ld;]; 

kw;Wk; fpis tPjpfs;

nfhyd;dht / nty;yk;gpl;ba

1 Nk 09 gp.g 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 `y;Ky;y tPjp> nfhl;Ltpy (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 Nk 13

  kPj;njhl;lKy;y tPjp> ngNuuh khtj;ij> tLnfhltj;j> gd;ry;N`d 

(gFjp)> gd;ry;N`d tPlikg;Gj; jpl;lk;> tpfhu khtj;ij (gFjp)> 

kPj;njhl;lKy;y re;jp kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 Nk 13

  mtprhtis tPjpapy; kPj;njhl;lKy;y re;jpapypUe;J Ng];iyd; tPjp 

re;jp tiu> xUnfhltj;j> et nfsdpGu> uhrk;khNftj;j> k[Pj; 

gpNs];> Y}f]; tj;j> FUdpahtj;j> xUnfhltj;j re;ijf; fl;blj; 

njhFjp>  fk;gpnfhl;Lttj;j  kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 Nk 23

  mtprhtis tPjpapy; nfhl;bfhtj;ij re;jpapypUe;J Gj;fKt re;jp 

tiu> k`Gj;fKt> nlk;gs; tPjp> nghy;f`gpl;ba tPjp> rpj;jpuhfhu 

tPjp  kw;Wk; fpis tPjpfs;

nfhl;bfhtj;j

1 Nk 23

  mtprhtis tPjp (gFjp)> nfhl;bfhtj;j re;jp> ngyfk tPjp> 

ehf`nty tPjp> B.rp. tPjp (gFjp)> ruzq;fu tPjp   kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

Ngypanfhl

1 Nk 30 gp.g 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  guhf;fpuk tPjp> guhf;fpuk khtj;ij> ePh;nfhOk;G tPjpapy; Gjpa fsdp 

ghyk; Kjy; Ngypanfhl Gjpa ENf tPjp re;jp tiu kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

2 Nk 31 gp.g 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  fz;b tPjpapy; ENf tPjp re;jpapypUe;J Gifapujf; flit tiu> 

Jl;LnfKD khtj;ij (gFjp)> uQ;rdp tpkyhuhk khtj;ij> 

mNrhf;fhuhk khtj;ij> KUfd;tj;j> gl;ba re;jp> ];Nl\d; tPjp> 

fsdpjp];] khtj;ij> Nf.[P. gPhp]; khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

gpd;tUk; ,lq;fspy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l jpfjpfspy; K.g. 

8.00 kzp Kjy; gp.g. 5.00 kzp tiu mj;jpahtrpa eph;khz 

Ntiyfs; kw;Wk; guhkhpg;G Ntiyfisr; nra;tjw;F 

,yq;if kpd;rhu rig kw;Wk; LECO epWtdk; 

jpl;lkpl;Ls;sjdhy; kpd;rhu tpepNahfk; jilg;gLnkd 

thbf;ifahsh;fs; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;.

mk;gyhq;nfhl

1 Nk 08

  fhyp tPjpapy; jh;khNrhf;f fy;Y}hpapypUe;J `hp];re;jpu lah; Nth;f;]; 

tiu> gl;lnge;jpKy;y> re;jputhr tPjp> kfhtpj;jpahya> ];Nl\d; 

tPjp> fSj;Jiw tPjp> flw;fiu tPjp (gFjp)> 5k; FWf;Fj; njU> 

tpf;fpuk#hpa tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 Nk 08 

  fhyp tPjpapy; jh;khNrhf;f khtj;ijapypUe;J YMBA tiu> vy;gpl;ba 

tPjp> Nghf`tj;j> nfGy;y tPjp> tpj;jpahya xOq;if> 

gl;lngj;jpnfjutj;j> 2k; FWf;F tPjp> gl;lngj;jpKy;y> nfe;nj tPjp> 

= epf;Nfj;juhk tPjp> rP.B.rP. gh;dhe;J khtj;ij> flw;fiu tPjp> 

Nkjhde;j tPjp> n`g;GKy;y tPjp> nkjnfhl tPjp> Rfj;jtj;j> 

ud;njhk;Ng> Mh;.<. b rpy;th khtj;ij>  xNyfk tPjp> nuhgh;l; 

nrha;rh khtj;ij> Mj;jh; nrha;rh khtj;ij> NguJLt>  nts;stj;j> 

nkhn`hl;btj;j> Fzhde;j khtj;ij> cj;kfhd khtj;ij> 

kUjhid tPjp> vynjhl;l tPjp> gyg;gpl;ba Nkhju Njthy tPjp> 

ntypfe;jKy;y tPjp> gyg;gpl;ba ];Nl\d; tPjp> gpu`;kdtj;j> fhyp 

tPjp (gFjp)> ntyptj;j> ntyptj;Jnfju> EUfy> FUept] tPjp> 

FUtpj;ahya tPjp> Nutj;j> fy;ke;Jt> fy;kd;nfhl> tp[auj;d tPjp> 

rpq;fs K];ypk; kpj;JU khtj;ij> ntypju> kUjhid tPjp> Njthy 

tPjp> gP. Mh;. j rpy;th khtj;ij> fgpdhtyt;t tPjp kw;Wk; fpis 

tPjpfs;;

3 Nk 08

  JLNtnfhl (gFjp)>  nfukpdpa tPjp> nfukpdpa nghf;Fd tPjp> 

gj;jpuh[ tPjp> b];dp tPjp> gpd;dJt> nghy;tj;j>  gq;fNyhf;f 

khtj;ij> vg;gpl;lKy;y tPjp> jy;f];nfhl tPjp> ENfJLt> gPhp]; 

ntj khtj;ij> gp.vr;.Mh;;. Rkzjhr khtj;ij> gyJt tPjp> 

fYtLKy;y> Nghugh> ngdpad;d> Nghugh njhl;Lnghy tPjp> Njthy 

tPjp> tyt;tj;j tPjp> nuhgh;l; tpf;fpuk#hpa tPjp> kahd tPjp> 

tj;Jnfju> rPdpnfhl> gj;jptj;j> b.V.Nf b rpy;th khtj;ij> 

tp`hunfhl> tLKy;y> fe;Njnfhl> nfukpdpa tPjp> ehf` nlk;gps; 

tPjp> njhl;ltj;j tPjp> vy;gpl;ba tPjp> k`fuht tPjp> FUe;Jtj;j 

tPjp (gFjp)> Me;jnjhy tPjp> FUe;Jtj;j> guf`njhl;l> nlk;gs; 

tPjp> tst;tj;j> =gj;jp khtj;ij> tj;Jnfju – gyg;gpl;ba tPjp 

(gFjp)> `Pndl;ba tPjp> k`fuht tPjp> Me;jhnjhy tPjp (ghUnjhl;l 

gpuNjrk;)> njy;f`tj;j> kfye;Jt> tlhJt> etuj;dnfhl> ];Nl\d; 

tPjp> rPdpnfhl kw;Wk; fpis tPjpfs;

fSj;Jiw

1 Nk 02

  fhyp tPjp (gFjp 24Mk; iky; fy;Yf;F mUfpy;)> k`h t];fLt> 

[ae;jp khtj;ij (gFjp)> khh;ikl; N`hl;ly; tPjp (gFjp) kw;Wk; 

fpis tPjpfs;

2 Nk 02

  fhyp tPjp k`t];fLitapypUe;J fSj;Jiw kzpf;$z;L NfhGuk; 

tiu> jPufe;j khtj;ij> ntypnfhl> fe;Nj gd;ry tPjp> a+.rp. 

tPlikg;Gj; jpl;lk;> kahd tPjp> nef;Nuhjuhk tPjp> et nef;Nuhjuhk 

tPjp> nfhl;lk;g`tj;j> Rgrhjf khtj;ij> ];Nl\d; tPjp> 1k; kw;Wk; 

2k; xOq;iffs;> FkhuJq;f khtj;ij> Qhdtpyr khtj;ij> 

flw;fiu tPjp>  ny];yp ngNuuh khtj;ij> nlk;gps; tPjp> tpN[uhk 

khtj;ij> tpNtfhuhk tPjp> Rkq;fs tPjp (gFjp)> njhl;Lnghy tPjp 

(gFjp)> gioa tPjp (gFjp)> Gifapuj epiya tPjp> ruze;j khtj;ij> 

fpufup tPjp> rpy;th tPjp> Fl;nrl; tPjp> gioa tPjp> itj;jparhiy 

tPjp>  tpN[uj;d gpNs]; kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 Nk 02

  fpj;Jsht> nkNdhpnjd;d vypa> yhf];tj;j> kp`pnfj;jtj;j kw;Wk; 

fpis tPjpfs;

4 Nk 02

  Njf;ftj;j> mjpfhhpnfhl> ,RW cad> nfhn`hyd tPjp> kTd;l; 

<ld;> nfj;jN`d (gFjp)> gyhnjhl;l> tp[afk> Kdrpq;ftj;j> `py; 

tpt; tPjp> nfhNrd> cf;tj;j> yd;rpahtj;j> n`l;bnfhl> mjpfhhpnfhl> 

gd;tpy> N`dtj;j kw;Wk; fpis tPjpfs;

nghuny];fKt

1 Nk 04 

  j`k; khtj;ij> nfh`pynfhl;Lt> N`dnfju tPjp (gFjp)> ey;yj;j> 

fl;Lthty tPjp> itj;jparhiy tPjp> jhg;gtj;j kw;Wk; fpis tPjpfs;

Ngypanfhl

1 Nk 02> 26

  ePh;nfhOk;G tPjpapy; khNghyapypUe;J n`e;jis re;jp tiu> 

n`e;jis tPjp (gFjp)> FzNrf;fu xOq;if Kj;Juh[ khtj;ij> 

tuyj;JLt tPjp> ntypf;flKy;y tPjp> Fzjpyf;f khtj;ij> 

uh[rpq;f tPjp> nfl;batj;j> ghj;jpkh tPjp> jq;fdj;j tPjp> ehky; 

cad> n`e;jis re;jp> Mur;rptj;j> J}ttj;j kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 Nk 12> 26

  ml;lk;nghytj;j> ea;Jt> gq;fshtj;j> my;gh;l; gPhp]; khtj;ij> 

guztj;j kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 Nk 12> 26

  ePh;nfhOk;G tPjpapy; khNghy la]; md;l; la]; njhopw;rhiyapypUe;J 

rkurpq;f vz;nza; Miy tiu> tp[a tPjp> Ngh;rp la]; khtj;ij> 

khpdh fhh;ld;]; kw;Wk; fpis tPjpfs;

fsdp

1 Nk 22

  gioa fz;b tPjp (gFjp)> Eq;fk;Knfhl> nghJ ngnj]> [fj; 

khtj;ij> Rjh;\d khtj;ij> `k;gl;Lnty;nfhl> N[hrg; tj;j> 

Fl;lk;nghf;Fz tPjp> NghjpUf;fhuhk tPjp> rgukhJ gpNs];> 

fy;njhl;l gpNs];> tuhnfhltj;j> ngsj;j epiya tPjp> Rfjhuhk 

tPjp> rpq;fhuKy;y> [ae;jp khtj;ij> fsdpjp];] khtj;ij> 

kpy;yf`tj;j> fsdrpwp khtj;ij> tpfhu khtj;ij> Nfhk]; 

khtj;ij> fy;ahzp khtj;ij> nghy;N`d tPjp> tp`hu kfhNjtp 

tPjp> kFy;f`tj;j> jp];] khtj;ij> nfKD khtj;ij> ckfpypa 

khtj;ij> nghy;N`d tPlikg;Gj; jpl;lk;> nlk;gps; tPjp> 

%zky;f`htj;j> gpafk tPjpapy; nfhl;lq;f`njhl;Lnghy 

re;jpapypUe;J nfh`{tpy tPjp re;jp tiu>  nfh`{tpy tPjpapy; 

gpafk tPjp re;jpapypUe;J tp`hu khtj;ij re;jp tiu> kypaNjt 

khtj;ij> vk;.<. ngNuuh khtj;ij> Njf;ftj;j> tpfhu khtj;ij 

(gFjp)> Nfhkp]; khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;.

fe;jhd / ntypru

1 Nk 02> 26

  fYJgpl;l tPjp> ,Yf;nfhl> guhf;fpuk tPjp (gFjp)> ,Yf;tj;j> 

,j;jky;f`tj;j> etk; k`u tPjp> flw;gil Kfhk; tPjp> etk; k`u 

khtj;ij> k`ghNf - uhfk tPjpapy; k`ghNf re;jpapypUe;J 

kFs;nghf;Fz tPjp re;jp tiu> ntyprutj;j (gFjp)> vygpl;bty> 

vygpl;bty tPlikg;Gj; jpl;lk;> k`ghNf re;jp> ghh;k; tPjp  kw;Wk; 

fpis tPjpfs;

2 Nk 12> 26

  ePh;nfhOk;G tPjpapy; rkurpq;f vz;nza; MiyapypUe;J k`ghNf 

re;jp tiu> guhf;fpuk tPjp> Gypdjyuhk tPjp> rpq;` tPjp> N[hh;[; 

khtj;ij>  fJYgpl;l re;jp> jg;Nghtduhk tPjp> FzNrf;fu khtj;ij> 

gz;lhuehaf;f khtj;ij> Gdpj khpah khtj;ij> yq;fhkhjh 

khtj;ij> k`ghNf re;jp> k`ghNf – uhfk tPjp (gFjp) kw;Wk; 
fpis tPjpfs;

3 Nk 13

  ePh;nfhOk;G tPjpapy; itj;jparhiy re;jpapypUe;J fe;jhd Nrh;r;  

tiu> Mdpahfe;j kUj;Jtkid tPjp> nrd; [_thk; khtj;ij> 

ghj;jpkh tPjp> nrd; [_l; khtj;ij> rkuehaf;ftj;ij> gioa BMh;X 

tPjp> Ithp fhh;ld;]; kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 Nk 13

  ePh;nfhOk;G tPjpapy; fe;jhd efuj;jpypUe;J hpyTy;y tiu> Nrh;fpa+yh; 

tPjp> ghj;jpkh tPjp> njNurh tPjp> njtl;njhl;Lnghy tPjp> neJUgpl;ba> 

Nghf`njhl;Lnghy tPjp> nrg];jpad; tPjp> [_l; tPjp> gpNah 

khtj;ij> Ngdnll; tPjp> [arpq;f tPjp> epthr khtj;ij> `y;Ng 

khtj;ij> fNzKy;y tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

5 Nk 13 

  hpyTy;y re;jp> gd;jypad; khtj;ij> rkfp khtj;ij> re;jruz 

khtj;ij> njNurh tPjp (gFjp)> ePh;nfhOk;G tPjpapy; epthr khtj;ij 

re;jpapypUe;J  hpyTy;y re;jp tiu  kw;Wk; fpis tPjpfs;

6 Nk 13

  ePh;nfhOk;G tPjpapy; itj;jparhiy tPjp> nkhuhtj;j tPjp> ehnfhl 

Nrh;r; tPjp> Mdpahfe;j khtj;ij> nrd; Athd; tPjp> nrd; gphp[l; 

khtj;ij> rkfp khtj;ij> njhl;Lnghy tPjp> nkjnfhl tPjp> 

vyh`ptj;j tPjp> nfhd;td;l; tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

7 Nk 13

  Nguye;j tPjp (gFjp)> [a#hpa tPjp> [arkUfk tPlikg;Gj; jpl;lk;> 

Mdpahfe;j itj;jparhiy> ePh;j; jhq;fpf; NfhGuk; tPjp> fNzKy;y 

tPjp> Gifapuj epiya tPjp> nrd;. me;jdP]; khtj;ij> ghy#hpa 

khtj;ij> nrd; Nkhp]; `y;Ng khtj;ij> FUNftj;j (gFjp)> b 

kn]ndl; tPjp> fNdKy;y Nrh;r; tPjp> [ae;jp khtj;ij> [arphpfk> 

nlk;gs; tPjp> Nrh;fpAyh; tPjp> fg;Gtfu tPjp> gl;lfk tPjp> cYNghuz 

tPjp> rhe;j khpah tPjp (gFjp)>  ntypFUe;Jtj;j> gl;lfk tlf;F> 

fy;ngk;k tPjp> NjhyN`d tPjp> vf;]j; khtj;ij> nghy;gpj;jpKf;fyhd 

tPjp (gFjp)> <]f;N`d tPjp> khh;bd; tPjp> kahd tPjp kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

[h vy

1 Nk 13

  ePh;nfhOk;G tPjpapy; [hvy nfhkh;\y; tq;fpapypUe;J hpyTy;y re;jp 

tiu> gl;lfk tPjp> lTz;Tl;> nrd; Md;]; tPjp> fg;Gtj;j ];Nl\d; 

tPjp> Ngh;rpa]; ghh;f; kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 Nk 18

  FUNrtj;j> nfhl;Lnfhl tPjp (gFjp)> u[ khtj;ij kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

3 Nk 27

  gKZfk tPjp (gFjp)> nfhd;td;l; tPjp> nrd; Nkhp]; tPjp> tPjp ghij>  

t`hl;bafk> [agpNukp khtj;ij> ntyp`pe;j tPjp> rpukjhd 

khtj;ij> ntyd;ild; ngNuuh khtj;ij> neYk;tpy tPjp> nuh[];  

khtj;ij> `Pd; vy tPjp> f[{f];nfhnly;y> fk;nkj tPjp> jhuFypa 

tPjp> Nkhjutpynfhl> epj`]; khtj;ij> fyvypa tPjp> RJnty;y 

tPjp> nrg];jpad; ngNuuh khtj;ij> gPhp]; ngNuuh khtj;ij> kL 

Nrh;r; tPjp> kpy; tPjp> Rth;z`d;r  tpyh> neYk;tpy tPjp> 

jz;Lfk;ngUt> jPg;gpfhfk> Nghjpuh[ khtj;ij> ,e;njtpl;ba> 

,e;njtpl;ba tPjp> Nyf; rpl;b> gpu[hkhjhy tPjp> uzrpq;f tPjp> 

nfdy; tPjp> Nrh;fpAyh; tPjp> Ky;ytj;j> Ntty Nrh;r; tPjp> Ntty 

kahd tPjp> nrd;. N[hrg; th]; khtj;ij> Rfe;j khtj;ij> [{gpyp 

khtj;ij>  nrd; jpNurh khtj;ij> nrd; Nrtpah; tPjp> ntypfk;gpl;ba 

tPjp> hPl;lh khtj;ij> k`tj;j tPjp> njhl;ltj;j tPjp> vnfhltj;j> 

fyvypa> nrha;rh tj;j> nrd; Md; khtj;ij> nrd; me;jdP]; 

khtj;ij> vf;fKj;J khtj;ij> ghj;jpkh gpNs];> FSN`d> thrdh 

gpNs];> [a#hpa khtj;ij> ntypFWJtj;j> me;Njhdp [atHjd 

khtj;ij> gpufj;jp khtj;ij> = [a khtj;ij> njhl;Lnghy tPjp> 

kp`pe;J khtj;ij> neJUgpl;ba tPjp> ghj;jpkh khtj;ij> thrdh 

gpNs];> nfKD khtj;ij>  fg;gpj;jhtj;j> rkfp khtj;ij>  Nrhtp]; 

khtj;ij> fy;vypa> thyhd Nrh;r; tPjp> tyhd kahd tPjp> 

RJnty;y tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;.

4 Nk 27

  ePh;nfhOk;G tPjpapy; Jnly;yapypUe;J jz;Lfk ghyk; tiu> 

t`l;lbafk (gFjp)> jz;Lfk> fkNf nty;y> tPjp> my;gh;l; ngNuuh 

khtj;ij> rpq;fs tPjp> Njthy tPjp  kw;Wk; fpis tPjpfs;

5 Nk 27

  ePh;nfhOk;G tPjpapy; nj`pafj;j tPjp re;jpapypUe;J jz;Lfk ghyk; 

tiu> nj`pafj;j> clkpl;l tPjp> mytj;Jgpl;ba tPjp> Flh 

`f;nghy tPjp> clkpl;l> k`tj;j tPlikg;Gj; jpl;lk;> FUNrtj;j 

tPlikg;Gj; jpl;lk; kw;Wk; fpis tPjpfs;

6 Nk 27

  ePh;nfhOk;G tPjpapy; Jnly;y re;jpapypUe;J [h-vy nfhkh;\y; tq;fp 

tiu> gioa ePh;nfhOk;G tPjp> kpDtq;nfhl tPjp> fk;nkj;j tPjp> 

nrd; Nrtpah; tPjp> nrd; Nkhp]; tPjp> fgyfe;j tPjp> fe;Njtj;j tPjp> 

gpypg; ngNuuh khtj;ij> [h-vy efuk; (gFjp)> gioa ePh;nfhOk;G 

tPjp (gFjp)> uj;ehaf;f gq;fsht tPjp> fpwp];l; j fpq; tPjp kw;Wk; 

fpis tPjpfs;.

ePh;nfhOk;G

1 Nk 11

  kahd tPjp> nlhd; ngh];Nfh khtj;ij> ngNuuh ,lk;> ml;epa+]; 

tPjp> whkpd; khtj;ij> Gdpj me;NjhdpahH tPjp> khHf; tPjp> Gdpj 

nrg];jpad; ,lk;> Nkhpad; ,lk;> nkhirwh xOq;if> Gdpj 

me;NjhdpahH 1Mk; xOq;if> gpu[h Nrth kz;ly tPjp (gFjp)> 

ghj;jpkh tPjp> rpyhgk; tPjpapy; ghj;jpkh tPjp re;jpapypUe;J yhrH]; 

tPjp re;jp tiu> yhruh tPjp (gFjp)> mNgrpq;NfGu> kd;rd; ,lk;> 

md;lHrd; tPjpapy; fdy; tPjpapypUe;J kahd tPjp tiu> Nwhrhp tPjp> 

gPw;wH nkd;z;b]; tPjp> nkhirwh xOq;if> Nuhrhp tPjp re;jpapypUe;J 

gpuTd;]; re;jp> ngNuuh gpNs];> gPl;lh; nkz;b]; tPjp> yhJU 

khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 Nk 11

  kPhpfk tPjp (gFjp)> [_k;M k];[pj; tPjp> nahTd; tPjp> uhrpf; ghPl; 

khtj;ij> yhru]; tPjp (gFjp)> njdpatj;j> uFkdh ghj; tPlikg;Gj; 

jpl;l tPjp> nfhOk;G tPjp (gFjp)> [auj;d tPjp (gFjp)> Nfhk];tj;j> 

ug;gh;tj;j> Nrhd;l]; gpNs]; kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 Nk 11

  md;lHrd; tPjp (gFjp)> fPHj;jprpq;f tPjp> fHj;jpdhy; FNu khtj;ij> 

nghnyhq;nfh khtj;ij> wPl;lh tPjp> Ytp]; ,lk; (gFjp)> flw;fiu 

njU (gFjp)> nrg];jpad; tPjp> N[hrg; ngHzhz;Nlh khtj;ij> #hpa 

tPjp> my]; tPjp (gFjp)> yf;\;kd; khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 Nk 11

  flw;fiu tPjpapy; fhsp NfhapypypUe;J Nfhl;il tpisahl;L 

ikjhdk; tiu> Kj;Jkhhpak;kd; tPjp> mrug;gh tPjp> tp];fpwPd; 

khtj;ij> my]; tPjp (gFjp)> gs;spthry; tPjp> 2Mk;> 3Mk; kw;Wk; 

5Mk; FWf;F tPjpfs;> Nrh;fpa+yh; tPjp> gpujhd tPjp (gFjp)> nry;gp 

tPjp> fpq; N[hh;[; tPjp> ];Btd; tPjp> ngy;gh; tPjp   kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

5 Nk 11

  khq;Fspa tPjp> nu[pdh tPjp> epNfhnyjpt; tPjp> rpwpth;jd gpNs];> 

nkhdhf;fk tPlikg;Gj; jpl;lk;> khh;bd; tPjp> khq;Fspa tPjp> kPd;gpb 

tPlikg;Gj; jpl;lk; kw;Wk; fpis tPjpfs;

6 Nk 11

  rpyhgk; tPjp (gFjp)> Nrhz;l]; tPjp> nfhOk;G tPjp (gFjp)> gioa 

rpyhgk; tPjp> kd;nrd; gpNs];> nfdy; tPjp kw;Wk; xOq;if> 

nrg];jpad; tPjp> ukzp khtj;ij> mdhtp xOq;if> ngh;dhz;Nlh 

khtj;ij> gpujhd tPjp (gFjp)> fpwPd;]; tPjp (gFjp)> uh[gf;r 

GNuhl;Nt (gFjp)> b FW}]; tPjp (gFjp)> ypNah b FW}]; tPjp (gFjp)> 

re;ijf; fl;blj; njhFjp V kw;Wk; gp Gnshf;Ffs;> nrd; gPl;lh;]; 

Nyd;> ypd;ld;]; Ntd;> fpNud;l; tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

7 Nk 11

  MNt khpah tPjp> ePdpak; khtj;ij> gpujhd tPjp khh;\y; fuh[py; 

,Ue;J tp.gp. nkh`kl; fl;blk; tiu>  b FW}]; tPjp (gFjp)> 

gh;dhe;J khtj;ij (gFjp)> Gifapuj epiya tPjp> Fl;nrl; tPjp> nrd; 

gPl;lh;]; xOq;if (gFjp)> cilahh; Njhg;Gt tPjp> nj`pky;tj;j 

tPjp> jk;kpl;l tPjp> Uf;kzpNjtp tPjp> tpN[ghy nkd;b]; khtj;ij> 

`pANfh khtj;ij> nfhOk;G tPjp (gFjp)> gpujhd tPjpapy; nfhg;guh 

re;jp kw;Wk; Gifapujf; flitf;fpilapy;> nj`pky;tj;j tPjp (gFjp)> 

Fl; n\l; tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

vjph;ghh;j;j fhy Neuj;jpy; kpd; jilfs; nraw;gLj;jg;glhky; ,Uf;fyhk;. 

vdNt thbf;ifahsh;fs; ,e;j ,uj;Jr; nra;jiy jhq;fpf; nfhs;Sk;gb 

jaTld; Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpwhh;fs;.

jpl;lkplg;gl;l Ntiyfs; Kbtile;jTld; kpd;rhuk; tpepNahfj;ij 

kPz;Lk; toq;f eltbf;if vLf;fg;gLk; vd;gJld; kpd;fk;gp ,izg;G 

topfspy; ve;NeuKk; kpd;rhuk; gha;tjhf fUJq;fs;.

,e;j kpd;jilfs;; kw;Wk; jpl;lkplg;gl;l kpd;jilfis ,uj;Jr; nra;tjdhy; 

Vw;gLk; midj;J mnrsfhpaq;fSf;fhfTk; ehk; tUj;jj;ij 

njhptpf;fpNwhk;.

nraw;ghl;Lg; gphptpd; jiyth;>

tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if kpd;rhu (jdpahh;) epWtdk;>

411> fhyp tPjp> nfhOk;G-03.

njhiyNgrp: 011 2371625

Jhpj ,yf;fk;: 1910

Nkw;Fwpg;gpl;l jfty;fs; www.leco.lk vDk; vkJ 

,izajsj;jpYk; fpilf;fj;jf;fjhfTs;sd.
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tpiykDf;fs; Nfhuy;
Rfhjhu mikr;R

2022/2023Mk; tUlq;fspy; murhq;f itj;jparhiyfSf;F 
rikf;fg;glhj czTg; nghUl;fis toq;Fjy;

nfhOk;G-10> = rq;fuh[ khtj;ijapd; ,yf;fk; 26> nkb `T]; fl;blk;> 1Mk; khbapy;   mike;Js;s Rfhjhuk; kw;Wk; 

RNjr itj;jpa Nritfs; mikr;rpd; toq;fy; FO “B” jiythpdhy; gpd;tUk; 4Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;lg;Ls;s 41 

itj;jparhiyfSf;F  2022/2023Mk; tUlq;fspy;; Nehahsh;fs; kw;Wk; fdp\;l Copah;fSf;fhd rikf;fhj czT 

tiffis njhlh;r;rpahf toq;Ftjid cWjpg;gLj;jf;$ba toq;Feh;fsplkpe;J Njrpa Nghl;b hPjpapyhd Nfs;tp Nfhuypd; 

fPo; Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

02.  ,J njhlh;ghf MHtk; fhl;Lfpd;w jug;gpdh;fs; xU itj;jparhiy my;yJ xd;Wf;F Nkw;gl;litfSf;fhf Rfhjhu 

mikr;rpd; fzf;fhsUf;F xt;nthU itj;jparhiyf;Fk; kPsspf;fg;glhj gpd;tUk; ml;ltizapy; me;je;j 

itj;jparhiyf;Fhpa   njhifapid Mtzf; fl;lzkhf nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;L rfpjk; Ntz;LNfhs; 

fbjnkhd;iwAk; kw;Wk; Njrpa milhas ml;ilapd; gpujpnahd;iwAk; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; 2022-04-28Mk; jpfjp Kjy; 

2022-05-18Mk; jpfjp tiu nghJthd flik ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 2.00 kzp tiuapy;     mikr;rpd; 

toq;fy; gphptpypUe;J Nfs;tp; Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 

03.  me;je;j itj;jparhiyf;F ,iaghd czT kjpg;gPLfs; gw;wpa tpguq;fs; tpiykD khjphpg; gbtj;Jld; toq;fg;gLk;.

04.  xd;Wf;F Nkw;gl;l vz;zpf;ifahd Nfs;tpfisr; rkh;g;gpf;f cj;Njrpg;gjhapd; mjd; nghUl;L ntt;Ntwhd  Nfs;tp 

Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk;. 

njh. 

,y.
itj;jparhiyfspd; ngah;

Nfs;tp 

Mtzf; 

fl;lzk; 

(&gh)

nrhj;Jr; 

rhd;wpjopd; 

kjpg;G (&gh)

Nfs;tp 

itg;gpd; 

ngWkjp 

(&gh)

01 nghJ itj;jparhiy  jpUNfhzkiy 3,500.00 500,000.00 336,100.00
02 Nghjdh itj;jparhiy kl;lf;fsg;G 12,500.00 800,000.00 848,200.00
03 Mjhu itj;jparhiy fy;Kid (tlf;F) 12,500.00 200,000.00 619,300.00
04 Mjhu itj;jparhiy fe;jsha; 3,500.00 200,000.00 102,800.00
05 Nghjdh itj;jparhiy aho;g;ghzk; 3,500.00 800,000.00 443,900.00
06 nghJ itj;jparhiy mk;ghiw 12,500.00 500,000.00 519,300.00
07 nghJ itj;jparhiy mf;fiug;gw;W 3,500.00 500,000.00 218,500.00
08 nghJ itj;jparhiy nghyd;dWit 3,500.00 500,000.00 425,400.00
09 m\;ug; Qhgfhh;j;j itj;jparhiy fy;Kid 12,500.00 500,000.00 555,200.00
10 nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiy fSNghtpy 12,500.00 800,000.00 515,000.00
11 FUjpapay; kw;Wk; GdUj;jhgd itj;jparhiy uhfk 3,500.00 200,000.00 260,300.00
12 Rthr Neha; njhlh;ghd Njrpa itj;jparhiy - ntypru 3,500.00 500,000.00 473,500.00
13 Njrpa kdey Rfhjhu epWtdk; - Ky;Nyhpah-II 3,500.00 500,000.00 494,700.00
14 Njrpa njhw;whNeha; epWtdk; - mq;nfhl (I.B.vr;) 3,500.00 200,000.00 475,200.00
15 nfhOk;G tlf;F Nghjdh itj;jparhiy uhfk 12,500.00 800,000.00 573,000.00
16 mNgf;\h itj;jparhiy k`ufk 12,500.00 500,000.00 816,400.00
17 Njrpa kdey Rfhjhu epWtdk; - mq;nfhl-I 20,000.00 500,000.00 1,204,400.00
18 nfhOk;G fpof;F Mjhu itj;jparhiy-Ky;Nyhpah 3,500.00 500,000.00 305,300.00
19 nghJ itj;jparhiy ,uj;jpdGhp 12,500.00 500,000.00 702,200.00
20 nghJ itj;jparhiy fSj;Jiw 12,500.00 500,000.00 613,000.00
21 nghJ itj;jparhiy Nffhiy 3,500.00 500,000.00 330,900.00
22 nghJ itj;jparhiy Etnuypah 12,500.00 500,000.00 704,300.00
23 khtl;l nghJ itj;jparhiy rpyhgk; 3,500.00 500,000.00 498,400.00
24 nghJ itj;jparhiy fk;gis 3,500.00 500,000.00 132,800.00
25 nghJ itj;jparhiy gJis 12,500.00 500,000.00 947,200.00
26 Nghjdh itj;jparhiy FUehfy; 20,000.00 800,000.00 1,608,600.00
27 Njrpa itj;jparhiy fz;b 35,000.00 800,000.00 2,553,800.00
28 Nghjdh itj;jparhiy k`Nkhju 3,500.00 800,000.00 161,700.00
29 nghJ itj;jparhiy `k;ghe;Njhl;il 12,500.00 500,000.00 897,100.00
30 nghJ itj;jparhiy khj;jiw 12,500.00 500,000.00 629,500.00
31 nghJ itj;jparhiy nkhduhfiy 12,500.00 500,000.00 976,500.00
32 Nghjdh itj;jparhiy fuhg;gpl;ba 20,000.00 800,000.00 1,017,400.00
33 khtl;l itj;jparhiy fe;jhid 3,500.00 200,000.00 245,100.00
34 fhry; tPjp kfsph; itj;jparhiy> nfhOk;G 3,500.00 800,000.00 298,500.00
35 b nrha;rh kfsph; itj;jparhiy> nfhOk;G 1,000.00 800,000.00 96,100.00
36 hpl;[;Nt rPkhl;b rpWth; itj;jparhiy> nfhOk;G 12,500.00 800,000.00 951,500.00
37 Njrpa fz; itj;jparhiy> nfhOk;G 3,500.00 800,000.00 428,600.00
38 netpy; gh;dhe;J Nghjdh itj;jparhiy 12,500.00 800,000.00 544,800.00
39 ePh;nfhOk;G khtl;l nghJ itj;jparhiy 3,500.00 500,000.00 151,200.00
40 tp[aFkhuJq;f Qhgfhh;j;j itj;jparhiy> rPJt 3,500.00 500,000.00 167,900.00
41 Nghjdh itj;jparhiy> Fspahg;gpl;b 3,500.00 800,000.00 114,600.00

06.  Nfs;tp Mtzq;fis %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad jahhpj;J ,U ciwfspy; ,l;L mt;tpU ciwfisAk; NtnwhU 

ciwapy; ,l;L mjd;  ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~~……………………………………… itj;jparhiyf;F 2022-05-19Mk; 

jpfjp K.g. 10.00 kzpf;Fj; jpwf;fg;glTs;s 2022/2023 tUlq;fspy; rikf;fhj czTg; nghUl;fis toq;Fk; ngWif|| 

vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

07.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis 2022-05-19Mk; jpfjp  K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;dh; fpilf;ff;$ba tifapy; 

jiyth;> mikr;R toq;fy; FO “B”,   Rfhjhu  mikr;R> nkb `T]; fl;blk;> Kjyhk; khb> ,y. 26> = rq;fuh[ 

khtj;ij> nfhOk;G-10 vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ mk;Kfthpapy;; mike;Js;s 

ngWiff; fpisf;F EioAk; ,lj;jpy;   itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; ,Ljy; Ntz;Lk;. 

08.  tpz;zg;gq;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; Neuk; Kbtile;j cld; tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;gLk;. tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;gLk; 

epfo;tpy; tpz;zg;gjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhug+h;t gpujpepjp xUth; gq;Nfw;f KbAk;. jhkjkhff;; fpilf;Fk; 

tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

09.  g+uzkw;w tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; ,izj;J mDg;g Ntz;ba rhd;W Mtzq;fs; Kiwahf rhd;WgLj;jg;gl;buhtpl;lhy; 

tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

10.  rkh;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tpfis KOikahfNth my;yJ mjd; xU gFjpia Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpikia 

mikr;rpd; “B” ngWiff; FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

11.  Nfs;tp Mtzq;fis Rfhjhu mikr;rpd; ngWifg; gphptpy; rhjhuz Ntiy ehl;fspy; ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;. 

12.  ,J njhlh;gpyhd Nkyjpf jfty;fis Rfhjhu mikr;rpd; rpNu\;l cjtpr; nrayhshplk;; (ngWif) ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

(njhiyNgrp ,yf;fk;: 011-2112714 / 011 2112715 / 011 2112713 / 011 2112717)
jiyth;>

mikr;R ngWiff;FO “B”,
Rfhjhu mikr;R>

nkb `T]; fl;blk;> Kjyhk; khb> ,y. 26> 

= rq;fuh[ khtj;ij> nfhOk;G-10.

fhzp vLj;Jf; nfhs;sy; 
rl;lj;jpd; (460)Mk; gphptpy; 

39(1)Mk; gphptpd; fPo; toq;fg;gl;l 
fl;lisia ,uj;Jr; nra;jy; 

njhlHghd mwptpj;jy;
vdJ Fwpg;G ,y. DIK/LAN/02/63

,q;F fPo; Fwpj;j ml;ltizapy; 

tpghpf;fg;gl;l fhzp 39m (1)Mk; ruj;jpd; 

fPo; ,uj;Jr; nra;Js;sJ. Nkyjpf 

tpguq;fSf;F ,yq;if rdehaf Nrh\

yprf; Fbaurpd; ,yf;fk; 2350/37 kw;Wk; 
2021.10.22Mk; jpfjpapd; mjp tpN\l 

tHj;jkhdpiag; ghHf;fTk;. 

ml;ltiz

khtl;lk; : khj;jiw

gpuNjr nrayfk; : jpf;nty;y

fpuhk cj;jpNahfj;jH gphpT :  jpf;nty;y 

tlf;F

fpuhkj;jpd; ngaH : ty];fy

fhzpapd; ngaH :  Gyj;jYf`tj;j 

my;yJ 

gd;tpyN`d

Kw;gpujpg;gl ,yf;fk; :  K.gp.MR/DKW/ 
2017/ 421

Jz;L ,yf;fk; : A.B

frd;j mj;jehaf;f> 

fhzp nfhs;tdT cj;jpNahfj;jH> 

gpuNjr nrayhsH> 

jpf;nty;y.

fhzp vLj;jw; rl;lk; (mj;jpahak; 460)

07 Mk; gpuptpd; fPo; mwptpj;jy;

vdJ Fwpg;G ,yf;fk;   :  I. 3/6/2019/06 
     II. 3/6/2019/09

fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y : I. 4-3/7/2020/HW/156 
     II. 4-3/7/2020/HW/203

xU gfpuq;f Njitf;F Ntz;bajhd fPo;fhZk; fhzpia 

vLj;Jf;nfhs;s murhl;rpahu; vz;zpapUf;fpwhu;fs; vd;gij fhzp 

vLj;jw; rl;lj;jpd; (mj;jpahak; 460) 7 Mk; gpuptpd; (1) Mk; 

cl;gpuptpd; fPo; ehd; ,j;jhypy; mwptpf;fpd;Nwd;.

Fwpj;j fhzpfSf;fhd ,og;gPL kw;Wk; ,og;gPl;Lj; njhif 

fzpg;gpl ,Ug;gjdhy; Nkw;$wpa fhzpapy; cupj;Jilatu;fs; 

me;epyj;jpd; cupikf;fhd Mtzq;fis 30.04.2022 Kd;du; efy; 

%ykhfNth vOj;J %ykhfNth mwptpf;fTk;.

ml;ltiz

I.  tl;lhu ,y. 957> fpd;Ndupa fpuhk cj;jpNahfj;ju; gpuptpy; 

mike;Js;s fpd;Ndupa fpuhkj;jpd; epy msit mjpgjpahy; 

jahupf;fg;gl;l Muk;gjpl;l tiugl ,y.2501 jpfjp 28.02.2022 

,y; Fwpg;gplg;gl;l 01 njhlf;fk; 04 tiuahd 04 (ehd;F) 

fhzpj;Jz;Lfs;

II.  tl;lhu ,y.886> fpupgj;nty;y fpuhk cj;jpNahfj;ju; gpuptpy; 

mike;Js;s fpupgj;nty;y fpuhkj;jpd; epy msit mjpgjpahy; 

jahupf;fg;gl;l Muk;gjpl;l tiugl ,y.2496 jpfjp 28.02.2022 

,y; Fwpg;gplg;gl;l 01 njhlf;fk; 20 tiuahd 20 (,UgJ) 

fhzpj;Jz;Lfs;>

tlNky; khfhzk; FUzhfy; khtl;lj;jpd; nghy;f`hnty 

gpuNjr nrayhsu; gpuptpd; midj;jpw;FkhdJ.

Nkyjpf tpguq;fSf;F ,yq;if [dehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; 

04.01.2022 ,d; Nkyjpf nghJr;rhjhuz tu;j;jkhdp ,y. 2272/03 
(njhlu; ,y.I - IV)> (njhlu; ,y. I-X) jpfjp 21.03.2022I ghu;f;fTk;

B.mNdhkh jp];]hehaf;f 

gpuNjr nrayhsu;> 

kw;Wk; fhzp vLj;jy; mYtyfu; 

nghy;f`hnty.

gpuNjr nrayhsu; mYtyfk;>

nghy;f`hnty.

28.04.2022

 

          

,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;

CES/FP/03/
PT/6280(EL)

05 Nos. Ventilation Blowers 
for the Hoist Motors of the 
Transfer Cranes

15>000.00 1>000.00 2022.05.26 Mk; jpfjp 

ad;W K.g. 10 kzpf;F

CES/FP/05/
PT/6277(EL)

05 Nos. MB – 70 Base 
Boards for the PLC of JCT 
Cranes

15>000.00 1>000.00 2022.05.26 Mk; jpfjp 

ad;W K.g. 10 kzpf;F

CES/FP/06/
PT/6212(MP)

Spare Parts for UD Nissan 
Prime Movers

35>000.00 1>000.00 2022.05.26 Mk; jpfjp 

ad;W K.g. 10 kzpf;F

CES/FP/04/
PT/6291(MAR)

01 No. High Pressure Water 
Jet Blasting Machine

450>000.00 3>500.00 2022.05.26 Mk; jpfjp 

ad;W K.g. 10 kzpf;F

CES/FP/02/
PT/6294(MP)

Wire Ropes for Tadano 
GR-120N-1-00103 Mobile 
Cranes

15>000.00 1>000.00 2022.05.31 Mk; jpfjp 

ad;W K.g. 10 kzpf;F

CES/FP/04/
PT/6301(MP)

01 No. Main Hoist Wire 
Rope for Kobelco 45 Ton 
Crane

15>000.00 1>000.00 2022.05.31 Mk; jpfjp 

ad;W K.g. 10 kzpf;F

CES/FP/05/
PT/6302(MP)

Engine Spares for Terberg 
YT 220 Terminal Tractors 
at JCT

110>000.00 3>500.00 2022.05.31 Mk; jpfjp 

ad;W K.g. 10 kzpf;F

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

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

xt;nthU Nfs;tpapYk; <Lgl;Ls;s midj;J rhuhh;fSk; xg;ge;jf; fhyk; KOtJk; Nkw;$wg;gl;Ls;s 

rl;lj;jpw;F  jPtpukhf mike;njhOfy; Ntz;Lnkd Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. NkYk;> ve;jnthU 

tpiykDjhuUk; KftnuhUtuhf> cgKftuhf> gpujpepjpnahUtuhf my;yJ ve;jnthU ntspehl;L 

cw;gj;jpahshpd; my;yJ xU toq;Feuhf ngah; Fwpg;gplg;gLgtuhf nraw;gl tpUk;gpd;> nghJ xg;ge;jq;fs; 

gjpthsUld; jk;ik gjpT nra;J chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio  tpiykD 

Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

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

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

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

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

Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

5.  2022 Vg;uy; 29 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;jpw;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 rdehaf Nrh\yprf; FbauR 
neLQ;rhiyfs; mikr;R

tpiykDf; Nfhuy;

njw;F mjpNtf neLQ;rhiyfs; nfydpfk Kjy; nfhl;lht tiuahd gFjpapd; 

guhkhpg;G eltbf;iffspw;fhf njhopyhsHfis toq;Ftjw;fhd Nfs;tp Nfhuy;

01.  tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; ngWiff; FOtpd; jiythpdhy;> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurigapd; 

rhHghf> njw;F mjpNtf neLQ;rhiyapd; fPo;f;fhzg;gLk; nraw;wpl;lj;jpw;fhf jFjpAk; jifikAk; nfhz;l 

tpiykDjhuHfsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

xg;ge;j ,yf;fk; nraw;wpl;lj;jpd; ngaH

jpdk; xd;wpw;fhd 

njhopyhsH 

vz;zpf;if

xg;ge;jf; 

fhyk; 

(khjk;)

nkhj;j 

njhopyhsH 

jpdq;fspd; 

vz;zpf;if

tpiykDg; 

gpizak; 

&gh

RDA/EOM&M/
GOSL/WP/MNT/
STDP/2022/04

njw;F mjpNtf neLQ;rhiyapd; 

nfydpfk Kjy; nfhl;lht tiuahd 

gFjpapd; guhkhpg;G eltbf;if 

fspw;fhf njhopyhsHfis xg;ge;j 

mbg;gilapy; toq;fy;

njhopyhsHfs; - 50 12 15>000

400>000.00
Nkrd; - 01 12 300

02.  tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; ~mjpNtf neLQ;rhiy ,af;Fjy; guhkhpg;G kw;Wk; epHtfpj;jw; gphptpd; eil 

Kiwg;gLj;Jk; Kftuhz;ikahFk;.

03.  tpiykDf; Nfhuy; Njrpa Nghl;b uPjpapyhd tpiykDf; NfhUk; Kiwikapdbg;gilapy; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

04.  xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhf> tpiykDjhuHfs; ,j;njhiff;F epfuhd vz;zpf;ifahd njhopyhsHfis 

toq;fy; njhlHghd mDgtk; ngw;wpUj;jy; jifikahff; nfhs;sg;gLk;.

05.  tpiykD KbTWj;jg;gLk; jpdj;jpypUe;J 91 ehl;fhl;b ehl;fs; (17.08.2022) tiu tpiykD nry;YgbahFjy; 

Ntz;Lk;.

06.  tpiykDf;fs;> Nkw;fhzg;gLk; ml;ltizapYs;s ngWkhdKs;s tpiykDg;gpizankhd;Wld; 

$bajhftpUg;gJld;> mt;tpiy kDg;gpizakhdJ> 2022.09.16Mk; jpfjp tiu nry;YgbahFjy; Ntz;Lk;. 

nry;YgbahFk; tpiykDg;gpizak; xd;W ,izf;fg;gl;buhj tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

07.  tpiykDjhuhpdhy; tpiykD Mtzq;fspd; midj;Jg; gf;fq;fspYk; ifnahg;gkpl;L mYtyf Kj;jpiu 

nghwpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

08.  tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022.05.12Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F f`l;lf`N`d ty;fk> gz;lhufk 

~vd;w KfthpapYs;s tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigf;F chpj;jhd> mjpNtf neLQ;rhiy ,af;Fjy;> guhkhpg;G 

epHtfpj;jw gphptpd; ngWifg; gphptpd; mYtyfj;jpy; eilngWk;. ,jw;fhfr; rKfkspg;gJ flhankd;gJld;> 

mt;thW md;Nwy;> me;epWtdj;jpd; tpiykD> nry;Ygbaw;wjhf;Ftjw;F my;yJ toq;fypw;F jFjp ,og;gjw;F 

VJthFk;.

09.  ,jw;fhf MHtKs;s tpiykDjhuHfs; rpq;fs nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;s KOikahd tpiykDg;gbtj; njhFjp 

nahd;iw kPsspf;fg;glhj &gh 7>000.00 + 560.00 (VAT) ,w;fhd njhifiaf; fhrhfr; nrYj;jp> f`l;lf`N`d 

ty;fk> gz;lhufk| vd;w KfthpapYs;s tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; mjpNtf neLQ;rhiy ,af;Fjy;> 

guhkhpg;G> epHtfpj;jw; gphptpd; gzpg;ghsH gzpkidf;F vOj;JUt tpz;zg;gnkhd;iwr; rkHg;gpj;J 2022.04.28 Kjy; 

2022.05.19 tiu K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 14.30 kzp tiuahd fhyg;gFjpapy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 1987Mk; 

Mz;bd; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; Kftuhz;ik/ KftH kw;Wk; tpiykDtpd; 

rpj;jpfukhdtHfs;> fk;gdpfs; gjpthsH jpizf;fsj;jpy; gjpT nra;J nfhs;sy;> Ntz;Lk; 2022.05.20 md;W gp.g. 

02.00 ,w;F tpiykDf;fs; %lg;gLk;.

10.  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; ,uz;L gpujpfshf> 2022.05.20 md;W gp.g. 02.00 ,w;F Kd;dH ~jiytH> tPjp 

mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; ngWiff;FO> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> Kjyhk; khb> ~kfneFk k`nkJu| 

,yf;fk; 216> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> nfh];tj;ij> gj;juKy;y| vd;w Kfthpf;F gjpTj;jghypy; my;yJ 

Neubahf xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDf;fis mlf;Fk; jghYiwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;> ~njw;F 

mjpNtf neLQ;rhiyapd; nfydpfk Kjy; nfhl;lht tiuahd gFjpapd; guhkhpg;G eltbf;iffspw;fhf xg;ge;j 

mbg;gilapy; njhopyhsHfis toq;fy;| vdf;Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

11.  ~tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig> 01Mk; khb> kfneFk k`nkJu> ,yf;fk; 216> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> 

nfh];tj;j> gj;juKy;y| vd;w Kfthpapyike;Js;s> gzpg;ghsH ehafj;jpd; gzpkidapy;> tpiykDf;fs; 

%lg;gl;lJk; cldbahf mit jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy; tpiykDjhuHfs; my;yJ mtHfspd; mjpfhuk; 

ngw;w gpujpepjpfs; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

12.  Nkyjpf tpguq;fspw;fhd njhiyNgrp ,yf;fk;:

  nghwpapayhsH (guhkhpg;G - m.ne.,.g. kw;Wk; epHtfpj;jw; gphpT)

  tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig

  njh.Ng. ,y: 011-3047806

jiytH

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; ngWiff;FO>

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig

01Mk; khb> kfneFk> k`hnkJu

,yf;fk; 216> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij>

nfh];tj;ij - gj;juKy;y.
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வட க�ொழும்பு தின�ரன் நிருபர்

இலங்�யின் �ொலபந்ொடடத்தில 
ம�ளிர் கபரும் பங�ளிப்பு வழங� 
வவண்டும்.

உல�ளவில �ொலபந்ொடட வி்ளயொட-
டில ம�ளிர் கபரும் ஆர்வத்்் அ்டயொ -
ளப்படுத்தி வருகின்்றனர். எமது நொடடு 
�ொலபந்ொடட  வீரொங�்ன�்ளயும் உல -

�ளவில பு�ழும், இநநொடடுக்கு கபரு்ம -
யும் வேர்க்�

வவண்டும் என்்ற கபரும் வநொக்�த்து-
டவன றிவனொன் �ொலபந்ொடட பயிற்சிய -
�த்்்  ஏற்படுத்திவனொம் என இப்பிரபல 
பயிற்சிய�த்தின் ்்லவர் வின்கேன்ட ஸ்ரீ-
்ரன்  பீரிஸ்  க்ரிவித்்ொர்.

க்ொடர்நது அவர் க்ரிவிக்்�யில 
1979இல எனது ் �ப்பனொர் அவரின் மூன்று    
ேவ�ொ்ரர்�ளும் இ்ைநவ் றிவனொன் �ொல -
பந்ொடடக் �ழ�த்்் உருவொக்கினொர்�ள்.

இநநொடடில �டந் நொற்பத்தி மூன்று 
வருடங�ளொ� �ொலபந்ொடட   வி்ள -
யொடடில கபரும் பு�்ழயும், ேக்தி்யயும் 
க�ொண்ட அணியொ� இக்�ழ�ம்

தி�ழ்கி்றது. இ்ன் ஆரம்ப �ொலம் மு்ல 
இன்றுவ்ர எமது �ழ�த்தின்   பயிற்றுவிப்-
பொளர்�ளொ� பு�ழ்க�ொண்ட பிரபல பயிற்று -
விப்பொளர்�வள கேயலபடடு     வருகின்்ற -
னர்.

இநநி்லயில ்ொன் எமது நொடடின் பல 
பொடேொ்ல அணி�ளில பொடேொ்ல மொை-
வி�ள்

கபரும் சி்றப்பொ� �ொலப்பந்ொடடத்தில 
இ்ைநது வி்ளயொடுவ்் ஊட�ங�ள்    
மூலமொ� அறிநது க�ொள்ளும் வொய்ப்பு 
எமக்குக் கி்டத்்து. அ்னடிப்ப்டயி-
வலவய    �டந் ஐநது வருடங�ளுக்கு 
முன்னர் எமது �ழ�த்தின் ஒரு பிரிவொ�    
க�ொழும்பில றிவனொன் �ொலபந்ொடட 
பயிற்சிய�த்்் ஆரம்பித்வ்ொம்.

ஆரம்பத்தில 14 – 18 வயதுக்குடபடட 
பொடேொ்ல மொைவி�ளுக்கு எமது     பயிற்சி-

ய�த்தின் மூலமொ� பயிற்சி க�ொடுத்வ்ொம். 
எமது முக்கிய வநொக்�ம் ேக்தி க�ொண்ட ஒரு 
ம�ளிர் அணி்ய உருவொக்� வவண்டும் 
என்பதுடன் எமது ம�ளிர்     �ொலபந்ொடட 
அணி�ள் பின் ்ஙகிய நி்லயிலிருநது 
உயர்வ்டய வவண்டும்.

ம�ளிர் �ொலபந்ொடட வி்ளயொடடில 
ஈடுபடு்�யில கபரியளவில வியப்பொ�   
பலரும் பொர்்வயிடுகின்்றனர். இப்பொர்-
்வ்ய ்�விடடு அவ்வீரொங�்ன�்ள 
பொரொடடி, முன்வன்ற ்வப்ப்ற்கு எவரும் 
முயற்சி்ய வமற்க�ொள்வதில்ல.     இவ் -
வொ்றொன நி்ல்ம�்ள உைர்நவ் எமது 
பயிற்சிய�ம் ம�ளிர் �ொலபந்ொடடத்்்   
உசே நி்லக்கு க�ொண்டு வர பல ஆக்� -
பூர்வமொன வவ்லத் திடடங�்ளயும், 
பயிற்சி மு�ொம்�்ளயும் முன்கனடுத்து 
வருகி்றது.

இதுவ்ர எமது நொடடின் பொடேொ்ல 
அணி�ளின் �ொலபந்ொடடத்தில மொைவி-
�ள்    வி்ளயொடி ்ங�ளின் தி்ற்ம்ய 
கவளிப்படுத்தி பொடேொ்ல  �லவி்ய 
விடடு விலகிய   பின்னர் கபொலிஸ் 
ம�ளிர் அணி மற்றும் இரொணுவம், �டற் -
ப்ட, விமொனப்ப்ட ம�ளிர் அணி�ளில 
க்ொழிலேொர் �ொலபந்ொடட வீரொங�்ன�-
ளொ� இ்ைத்துக்  க�ொள்ளப்படுகின்்றனர். 
ஆனொல எமது நொடடில ம�ளிர் �ொலபந -
்ொடடத்தில இ்ைய க்ொழிலேொர் ம�ளிர் 
உ்்பந்ொடடக் �ழ�ங�ள் இல்ல. 
இ்்யும் மி� நுடபமொ� உைர்நவ் 
றிவனொன் ம�ளிர் �ொலபந்ொடட க்ொழில -
ேொர் அணி்ய உருவொக்கிவனொம்.

இதுவ்ர எமது ம�ளிர் அணியில இரு-
பத்்்நது வீரொங�்ன�ள் இ்ைநதுள்ள-
னர். 14 வயது க்ொடக்�ம் 30 வயது வ்ர -
யிலொன வீரொங�்ன�ள் எமது ம�ளிர் 
�ொலபந்ொடட அணியில இ்ைநது 
பயிற்சி கபற்று வி்ளயொடி வருகின்்றனர்.

இலங்� �ொலபந்ொடடத்து்்றயில 
அபிவிருத்தி வமற்க�ொள்ள �லவி அ்மச -
சில இலங்� பொடேொ்ல �ொலபந்ொடட 
ேங�ம் உள்ளது. இசேங�த்துடன் இ்ைந-
தும் எமது பயிற்சிய�ம் பொடேொ்ல �ொல -
பந்ொடடத்்் முன்வனற்்றம் கப்ற ்வக்� 

பல திடடங�்ள முன்-
கனடுத்து வருகி்றது. இவ் 
நி்லயில எமது பயிற்சிய -
�த்தில   பயிற்சி கப்ற 19 
வயதுக்குடபடட மொைவ 
மொைவி�ளுக்கு அனுே-
ர்ை வழஙகுகிவ்றொம்.  
அத்வ்ொடு பொடேொ்ல 
அணி�ளுக்�ொன உ்வி�-
்ளயும் எமது பயிற்சிய-
�வம  கபொறுப்கபடுத்து 
வீரர்�்ள ஊக்குவிக்-
கி்றது.

க ப ொ லன் ன று ் வ யி ல 
இயஙகும் ம�ளிர் �ொலபந-
்ொடட பயிற்சிய�த்துக்கு 
எமது

பயிற்சிய�ம் அனுே-
ர்ை வழஙகுவவ்ொடு 
அஙகு பயிற்சி மு�ொம்�்ள-
யும் நடொத்தி      வருகி்றது. 

பின்்ஙகிய பிரவ்ேமொன கபொலனறு்வ 
பகுதி பொடேொ்ல�ளிலிருநது க்ரிவு 
கேய்யப்படட மொைவி�ள் நூறு வபருக்கு 
�ொலபந்ொடட பயிற்சி்ய வழஙகி வருகி -
வ்றொம். குருநொ�ல, வ��ொ்ல, அநுரொ்பு -
ரம் உள்ளிடட     பிரவ்ேங�ளில ம�ளிர் 
�ொலபந்ொடட பயிற்சி மு�ொம்�்ள நடத்தி 
இவ்வீரொங�்ன�்ள ஊக்�ப்படுத்தி 
உள்வளொம்.

கிரொமப் பகுதி பொடேொ்ல�ளிலும் சி்றந் 
�ொலபந்ொடட மொைவ, மொைவி�ள் உள் -
ளனர். இவர்�ளுக்கு சி்றப்பு பயிற்சி வழங-
�ப்பட வவண்டும். அப்பயிற்சி   அவர்�-
ளுக்கு கபரும் முன்வனற்்றத்்் வழஙகும். 
இலங்� வ்சிய ம�ளிர் அணியின்      16 
வயதுக்குடபடட அணியில எமது ம�ளிர் 
அணியின் வீரொங�்ன�ள் ஆறுவபர் இடம் 
பிடித்துள்ளனர்.   

2021 ல பங�ளொவ்ஷில இடம்கபற்்ற 
19 வயதுக்குடபடட ம�ளிர் அணிக்�ொன 
�ொலபந்ொடட ம�ளிர் அணியில ஆறு 
வீரொங�்ன�ள் இலங்� வ்சிய ம�ளிர் 
அணியில அங�த்துவம் கபற்று சி்றப் -
பொ� வி்ளயொடி அேத்தினர். இவர்�ள்       
க்ொழிலேொர் வீரொங�்ன�ள் என்பது 
குறிப்பிடத்்க்�்ொகும்.

எமது றிவனொன் �ழ�த்தின் க்ொழிலேொர் 
ம�ளிர் �ொலபந்ொடட அணி்ய     இந -
நொடடில ஒரு வியக்�த்்க்� ம�ளிர் �ொல -
பந்ொடட அணியொ� இன்று தி�ழ    ்வத் -
துள்வளொம். இது எமது பயிற்சிய�த்துக்கு 
கி்டத்் கவற்றியொகும் எனவும் க்ரிவித் -
்ொர்.

இலங்கையின் கைால்பந்ாட்டத்தில
மகைளிர் ப்பரும் ்பஙகைளிப்பு வழஙகை வவண்டும்

-வின்கசென்ட ஸ்ரீ்தரன் பீரிஸ்

16

2022 ஏபரல் 28 விோழக்கிழகம

இலங்கை றக்பி -7 
அணித் ்்லவராகை

ஸ்ரீநாத் சூரிய ்பண்்டார
அக்கு்ற்ன குறூப் நிருபர் 

இலங்� ்றக்பி -7 அணித் 
்்லவரொ� �ண்டி அணி்யச 
வேர்ந் ஸ்ரீநொத் சூரிய பண்டொர 
உடபட 8 வபர் �ண்டியில 
க்ரிவு.

 எதிர் வரும் ஜூ்ல 7ம் 
தி�தி ந்டகபறும் கபொதுவய 
நொடு�ளின் (�ொமன்கவலத்) 
வி்ளயொடடுப் வபொடடியில 
பஙகு கப்ற உள்ள இலங்� 
்றக்பி -7 அணியின் ்்லவரொ� 
�ண்டி அணி வீரர் ஸ்ரீநொத் சூரிய 
பண்டொர க்ரிவு கேய்யப்பட-
டுள்ளதுடன் 20 வபர் க�ொண்ட குழுவில �ண்டி அணி்யச 
வேர்ந் இ்ரவீரர்�ள் எடடுப்வபர் உள்வொங�ப்படடுள்ளனர். 
(26) இலங்� ்றக்பி ேம்வமளனம் கவளியிடடுள்ள அறிக்்� -
யில இது பற்றித் க்ரிவிக்�ப்படடுள்ளது.

அத்துடன் வமற்படி அணியில �ண்டி அணி வீரர்�ள் 8 வபரும் 
கெவ்கவொக்ஸ் மற்றும் சீ.எச. அணி�்ளச வேர்ந் ்லொ 
மூவரும் விமொனப்ப்ட மற்றும் �டற்ப்ட அணி்யச வேர்ந் 
்லொ இருவரும் கபொலீஸ் மற்றும் இரொணுவ அணி்யந வநர்ந் 
ஒருவர் வீ்மும் 20 வபர் க�ொண்ட அணியில உள்வொங�ப்பட -
டுள்ளனர்.

ஆசிய, ப�ொதுநலவொய விளையொட்டு விழொக்களில் 
22 பெயவல்லுநர்கள் �ங்்கற்பு 
இந  ்ஆண்டு ந்டகப்றவுள்ள 19 ஆவது ஆசிய வி்ள-

யொடடு விழொ மற்றும் 22 ஆவது கபொதுநலவொய வி்ள-
யொடடு விழொ ஆகிய வபொடடித் க்ொடர்�ளுக்�ொ� கபயரி-
டப்படடுள்ள 22 வபர் க�ொண்ட இலங்� கமய்வலலுநர் 
அணி வ்சிய கமய்வலலுநர் வ்ர்வுக் குழுவின் அனும-
திக்�ொ� இலங்� கமய்வலலுநர் ேங�த்தினொல அனுப்பி 
்வக்�ப்படடுள்ள்ொ� ் �வல கவளியொகியுள்ளது.

இந  ் ஆண்டின் முற்பகுதியில க�ொழும்பு சு�்்ொே 
வி்ளயொடடரஙகு மற்றும் திய�ம மஹிந  ் ரொஜபக்ஷ 
வி்ளயொடடரஙகு ஆகியவற்றில ந்டகபற்்ற கமய்வல-
லுநர் ்குதி�ொண் வபொடடி�ள் மற்றும் இந  ்மொ  ்முற்பகு-
தியில திய�மவில ந்டகபற்்ற 100 ஆவது வ்சிய கமய்-
வலலுநர் ேம்பியன்ஷிப் க்ொடர் ஆகியவற்றில வீரர்�ள் 
கவளிப்படுத்திய அதிசி்றந  ்ஆற்்றல�ள் மற்றும் அ்டவு 
மடடங�ளின் அடிப்ப்டயில இரண்டு பிர்ொன ேர்வவ்ே 
வி்ளயொடடு விழொவுக்�ொன வீர, வீரொங�்ன�ள் க்ரிவு 
கேய்யப்படடுள்ளனர்.

இஙகிலொநதின் வபர்மிஙெொமில எதிர்வரும் ஜூ்ல 28 
ஆம் தி�தியிலிருநது ஆ�ஸ்ட 8 ஆம் தி�தி வ்ர ந்ட-
கப்றவுள்ள கபொதுநலவொய வி்ளயொடடு விழொவுக்கு 21 

வீர, வீரொங�்ன�ளும், 
சீனொவின் ெஙசூவில 
கேப்கடம்பர் 10 ஆம் 
தி�தியிலிருநது 25 ஆம் 
தி�தி வ்ர ந்டகப-
்றவுள்ள ஆசிய வி்ள-
யொடடு விழொவுக்கு 8 
வீர, வீரொங�்ன�ளும் 
கபயரிடப்படடுள்ள -
னர்.

சுவம  ் ரைசிங� 
(ஈடடி எறி்ல), �ொலிங� 
குமொரவ� (400 மீற்்றர், 
4×400 மீற்்றர் �லப்பு 
அ ஞ ே வ ல ொ ட ட ம் ) , 

யுபுன் அவபவ�ொன் (100 மீற்்றர்), உஷொன் திவங� (உயரம் 
பொய்்ல), நிலொனி ரடநொயக்� (3,000 மீற்்றர் ் ்ட்ொண்டல 
ஓடடம்), ேொரஙகி சிலவொ (நீளம் பொய்்ல), �யநதி�ொ அவப-
ரடன (800 மீடடர், 1,500 மீற்்றர்) ஆகிய 7 வபரும் கபொது-
நலவொய வி்ளயொடடு விழொ, ஆசிய வி்ளயொடடு விழொ 
ஆகிய இரண்டு குழொம்�ளிலும் கபயரிடப்படடுள்ளனர்.

இவர்�்ளவிட கபொதுநலவொய வி்ளயொடடு விழொ-
வுக்�ொன இலங்� அணியில கரொஷொன் ரைதுங� (110 
மீற்்றர் ்்ட்ொண்டல ஓடடம்), ேமல குமொரசிறி (முப்-
பொய்சேல), ்னுஷ� ேந்ருவன் (நீளம் பொய்்ல), அருை 
்ர்ஷன (4×400 மீற்்றர் அஞேவலொடடம் மற்றும் 4×400 
மீற்்றர் �லப்பு அஞேவலொடடம்), இசுறு லக்ஷொன் (4×400 
மீற்்றர் அஞேவலொடடம்), பபேர நிக்கு (4×400 மீற்்றர் அஞ-
ேவலொடடம்), வீ. வ்ஷொன் (4×400 மீற்்றர் அஞேவலொட-
டம்), ்ருஷி �ருைொரடன (4×400 மீற்்றர் �லப்பு அஞே-
வலொடடம்), நதீஷொ ரொமநொயக்� (4×400 மீடடர் �லப்பு 
அஞேவலொடடம்), அமொஷொ டி சிலவொ (100 மீடடர், 4×100 
மீற்்றர் அஞேவலொடடம்), ருவமஷி�ொ ரத்நொயக்� (4×100 

மீற்்றர் அஞேவலொடடம்), கஷலிண்டொ கஜன்கேன் 
(4×100 மீற்்றர் அஞேவலொடடம்), வம்ொனி ஜயமொன்ன 
(4×100 மீற்்றர் அஞேவலொடடம்), லக்ஷி�ொ சு�நதி (4×100 
மீற்்றர் அஞேவலொடடம்)

அகமரிக்�ொவில வசித்துவரும் இலங்� மர்ன் ஓடட 
வீரொங�்னயொன ஹிருணி விவஜரடன கபொதுநலவொய 
வி்ளயொடடில மொத்திரம் வபொடடியிடவுள்ளொர்.ஆசிய 
வி்ளயொடடு விழொ வரலொற்றில மு்ல மு்்றயொ� 
�லப்பு அஞேவலொடடத்தில இலங்� அணி �ளமி்றங�-
வுள்ளதுடன், ஆண்�ளுக்�ொன 4×400 மீற்்றர் அஞேவலொட-
டத்திலும், 10 ஆண்டு�ளுக்குப் பி்றகு கபண்�ளுக்�ொன 
4×100 மீற்்றர் அஞேவலொடடத்திலும் இலங்� ேொர்பில 
அணி�ள் �ளமி்றங�வுள்ள்ம மற்றுகமொரு சி்றப்பம்ேமொ-
கும்.

2018 ஆம் ஆண்டு ந்டகபற்்ற ஆசிய வி்ளயொடடு 
விழொவில ஆண்�ளுக்�ொன 4×400 மீற்்றர் அஞேவலொட-
டத்தில இலங்� அணி நொன்�ொவது இடத்்்ப் பிடித்து 
ேொ்்ன ப்டத்்்ம குறிப்பிடத்்க்�து.
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