
ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்   

குைறந்த வருமானம் ெபறும் 33 
இலட்சம் குடும்பங்களுக்கு மூன்று 
மாத காலத்துக்கு �ேசட ெகாடுப்ப-
னெவான்ைற வழங்குவதற்கு அரசாங்-
கம் �ர்மா�த்துள்ளது.   

குைறந்த வருமானம் ெபறும் குடும்-
பங்கள், மூத்த �ரைஜகள், �ேசட 
ேதைவயுைடேயார் மற்றும் �று�ரக 
ேநாயாளர்களுக்கு தற்ேபாது வழங்கப்-
படும் ெகாடுப்பனவுகளுக்கு ேமல�-
கமாக இந்த ெகாடுப்பனைவ வழங்க 
அரசாங்கம் �ர்மா�த்துள்ளதுடன் 
அதற்கான அைமச்சரைவ அனும�யும் 

�ைடத்துள்ளது.    நாட்�ல் தற்ேபாது 
�லவும் ெபாருளாதார ெநருக்க�க்கு 
மத்��ல் பல்ேவறு அெசௗக�யங்-
கைள எ�ர்ெகாண்டுள்ள மக்களுக்கு 

�வாரணெமான்ைறப் ெபற்றுக் 
ெகாடுக்கும் வைக�ல் இந்த 
�ர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்-
ளதாக அைமச்சரைவ மு�வு-
கைள அ��க்கும் ெசய்�யா-
ளர் மாநாட்�ன்ேபாது வர்த்தக 
மற்றும் சமுர்த்� அ��ருத்� 
அைமச்சர் ெசஹான் ேசம�ங்க 
ெத��த்துள்ளார்.   

சமுர்த்� ெகாடுப்பனவுகைள 
ெபற்றுக்ெகாள்ளும் குடும்பங்களுக்கு 
ேமல�கமாக சமுர்த்� ெகாடுப்பன-
வுகளுக்காக �ண்ணப்�த்-
துள்ள ேமலும் 

பிரதமர் பதவி விலகுவார்  
என கற்பைன ெசய்திகள்
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A message from

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

குைறந்த வருமானம் ெபறும்
குடும்பங்களுக்கு நிவாரணம்
33 இலட்சம் குடும்பங்களுக்கு 03 மாதங்களுக்கு �ேசட ெகாடுப்பனவு

சமுர்த்� உத�க்கு �ண்ணப்�த்துள்ள 07 இலட்சம் குடும்பங்கள் உட்பட

அண்ைம�ல் மர-
�த்த 'ெநதுங்கமுவ 
ராஜா' யாைனைய 
ேத�ய உைடைமயாக 
� ர க ட ன ப் ப டு த் த 
அைமச்சரைவ அனும� 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
�ரதமர் ம�ந்த 
ராஜபக் ஷ 

'ெநதுங்கமுவ ராஜா' 
ேதசிய உைடைமயாகியது
�ரகடனப்படுத்�யது அைமச்சரைவ

ஆராய்ந்து ெவ��ட �தநாத் ேகாரல்
�ரதமர் பத� �லகல் 

ெதாடர்பான ெசய்�க�ன் 
உண்ைமத் தன்ைம ெதாடர்-
�ல் ஆராய்ந்து ெசய்�கைள 
ெவ��டுமாறு �ரதம�ன் 
இைணப்புச் ெசயலாளர் 
�தநாத் கா��ங்கம் ெத�-
�த்துள்ளார்.   

அவர் தனது உத்�ேயா-
கபூர்வ டு�ட்டர் தளத்�-
ேலேய இவ்வாறு ப��ட்-
டுள்ளார்.   

�ரதமர் ம�ந்த ராஜபக் ஷ 
ெதாடர்�ல் அண்ைமய நாட்-

களாக �ல ெசய்�கள் பர� 
வரு�ன்றன. கு�ப்பாக ‘�ர-
தமர் பத�ைய ரா�னாமாச் 
ெசய்�றார்' என்று அந்த ெசய்-
�க�ல் ெத��க்கப்-
பட்�ருந்தன.  

பருத்�த்துைற �ேசட,                                 
யாழ். �ேசட �ருபர்கள்  

இலங்ைக ெதா�லாளர் காங்�-
ரைஸ �மர்�ப்பதற்கு சுமந்�ரனுக்கு 
அருகைத�ல்ைல. அவருக்கு 
அர�யல் ெதாைலேநாக்கு 

இ.ெதா.கா ைவ விமர்சிப்பதற்கு
சுமந்திரனுக்கு அருகைதயில்ைல

நாம் வாயால் அர�யல் ேபசுபவர்கள் அல்ல:   

�ரதமர் ம�ந்த ராஜபக் ஷ பத�-
��ருந்து �லகலாம் என்ற சந்ேத-
கத்�ேலேய இலங்ைக ெதா�லா-
ளர் காங்�ரஸ் அரசாங்கத்��ருந்து 
�லகுவதாக அ��த்துள்ளெதன 
த�ழ் ேத�யக் கூட்டைமப்�ன் 

பாராளுமன்ற உறுப்�னர் எம்.ஏ.சுமந்-
�ரன் ெத��த்துள்ளார். ேநற்று முன்-
�னம் (02) யாழ்ப்பாணத்�ல் நடத்�ய 
ஊடக�யலாளர் சந்�ப்�ன் ேபாேத அவர் 
இவ்வாறு ெத��த்தார். ேமலும் 
அவர், ெத��க்ைக�ல்,

பிரதமர் மஹிந்த பதவி விலகலாம் எனும்  
சந்ேதகத்திேலேய இ.ெதா.கா ெவளிேயறியது  

ஊடக மாநாட்�ல் சுமந்�ரன் எம்.� சாடல்  

தாய்லாந்�ன் SIAM Gas �றுவனத்�ட-
�ருந்து சைமயல் வாயு இறக்கும� ெசய்ய 
இலங்ைக அைமச்சரைவ அனும� அ�த்-
துள்ளது.

இம்மாத இறு���ருந்து இலங்ைக-
�ன் சைமயல்வாயு ேதைவ�ல் 70 சத-
�தத்ைத இந்�றுவனம் வழங்கும் எனத் 
ெத��க்கப்பட்டுள்ளது.

முன் ன த ா க , 
தாய்லாந்�ட�-
ருந்து வருடாந்-
தம் 300,000 
ெமற்�க்ெதான் 
சைமயல் வாயு இறக்கும� ெசய்வது 
கு�த்து �ற்ேறா ேகஸ் �றுவனம் 
ஆராய்ந்து வருவதாக

தாய்லாந்து நிறுவனத்திடமிருந்து
Gas இறக்குமதிக்கு அனுமதி
அைமச்சரைவ கூ�யேபாது �ர்மானம்

�� அைமச்சர் 
அ� சப்�, பாரா-
ளு மன் ற த் � ல் 
இன்று �ேசட 
உைரெயான்ைற 
ஆற்றவுள்ளார்.  

பாராளுமன்றம் 
இன்று முற்பகல் 
10 ம�க்கு சபாநாயகர் ம�ந்த யாப்பா 
அேபவர்தன தைலைம�ல் கூடவுள்ளது.  

அைமச்சுகளுக்கான அ��ப்பு ேவைள-
�ன்ேபாது, சர்வேதச நாணய ��யத்து-
டன் இடம்ெபற்ற ேபச்சு, அதன்மூலம் 
ஏற்பட்டுள்ள சாதக ெபறுேபறு மற்றும் 
அடுத்தக்கட்ட நடவ�க்ைககள்  சம்பந்-
தமாக ��யைமச்சர் சைபக்கு ெத�வு-
படுத்தவுள்ளார். 

நிதியைமச்சர்  அலி சப்ரி  
பாராளுமன்றத்தில் 
இன்று விேசட உைர

ேநான்புப்ெபருநாள் பண்�ைகைய முன்�ட்டு இலங்ைக ேமமன் சங்கத்�ன் தைலவர்  யா�ம்க� ஏற்பாட்�ல் ேநான்பு ெபருநாள் 
ெதாழுைக ேநற்று கா�முகத்�ட�ல் நைடெபற்றது.  ெமௗல� குலாம் ெமாஹமட் ெபருநாள் ெதாழுைகைய நடத்� ைவப்பைத-
யும் ெதாழுைக�ல் கலந்து ெகாண்ேடாைரயும் காணலாம்.

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்   

நல்லாட்� அரசாங்கத்�ன் காலத்�ல் 
இடம்ெபற்றுள்ள மூன்று �ல்�-
யன் ரூபா �� ேமாச�யுடன் 

நல்லாட்சி அரசில் சஜித்  
ரூ. 03 பில்லியன் ேமாசடி

��னால் 50 இலட்சம் அபராதம்; 06 மாத �ைற
 ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்  

�ர்ணய �ைலக்கு அ�கமாக 
அ��ைய �ற்பைன ெசய்ேவா-
ருக்கு எ�ராக 50 இலட்சம் ரூபா 
அபராதமும் ஆறு மாத கால 
�ைறத் தண்டைனயும் ��க்கப்ப-
டும் என நுகர்ேவார் அ�கார சைப 
ெத��த்துள்ளது.  

அது ெதாடர்பான தகவைல 

நுகர்ேவார் �வகார அ�கார 
சைப வர்த்தமா� மூலம் 
ெவ��ட்டுள்ளது.  

அரிசி வைககளுக்கு உச்சபட்ச
சில்லைற விைல நிர்ணயம்

ச�ெசய்ய 05 நாட்கள் வைர ெசல்லும்
 ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்

நுைரச்ேசாைல �ன் உற்பத்� �ைல-
யத்�ல் ெதா�ல்நுட்பக் ேகாளாறு 
ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அதனால் �ன் 
உற்பத்� ப�கள் தைடப்பட்டுள்ள-
தாகவும் �ன்சக்� எ�சக்� அைமச்சு 
ெத��த்துள்ளது.

இந்த ெதா�ல்நுட்ப ேகாளாறு கார-

ண த் � ன ா ல் 
ேத�ய �ன் ��-
ேயாகத்�ற்கு 270 
ெமகாவாட் �ன்சாரம் இழக்கப்பட்-
டுள்ளதாக �ன்வலு எ�சக்� அைமச்-
சர் காஞ்சனா �ேஜேசக்கர ெத��த்-
துள்ளார். எவ்வாெற�னும் 
அதைன காரணமாக ைவத்து  

நுைரச்ேசாைல நிைலயத்தில்  
ெதாழில்நுட்ப ேகாளாறு  

இ ல ங் ை க  
�ங்கள �ைரப்-
ப ட த் து ை ற � ல் 
மூத்த �ல்லன் 
ந�கரும், சண்-
ை ட ப் ப � ற் � 
இயக்குனருமான 
�ல்சன் கருணாரத்ன தனது 79 ஆவது 
வய�ல் ேநற்று காலமானார்.  

�ங்கள ��மா�ன் �றந்த

பிரபல திைரப்பட   
நடிகர் வில்சன் கரு  
ேநற்று காலமானார்   

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்

ஹம்பாந்ேதாட்ைட 
ைவத்�யசாைல�ன் 
�ர்மாணப் ப�க�ல் 
ஊழல் ேமாச�கள் 
இ ட ம் ெ ப ற் ற த ா க 
த�யார் 

தனியார் ஊடக 
வைலயைமப்பு   
முன்ைவத்த 
குற்றச்சாட்டுக்கள்   

      இலங்ைக துைறமுக அ�கார சைப ெத��ப்பு
0303

ப ா ர ா ளு மன் -
றத்�ன் பு�ய 
�ர� சபாநாய-
கர் ெத�வுக்கான 
ேதர்த�ல் ஐக்�ய 
மக்கள் சக்��ன் 
சார்�ல் ேவட்பா-
ளர் ஒருவரும் கள�றக்கப்படவுள்ளதாக 
எ�ர்க்கட்��ன் �ரதம ெகாறடாவான 
ல�மன் ��ெயல்ல 

பிரதி சபாநாயகர் 
ேதர்தலில் SJB
ல�மன் ��ெயல்ல ெத��ப்பு

மதுபான ேபாத்தல் 
ஒன்�ன் �ைல 80 
ரூபா�னாலும், �யர் 
ேபாத்தல் ஒன்�ன் 
(ஒரு ேகன்) �ைல 10 
ரூபா�னாலும் அ�-
க�க்கப்படவுள்ளது 
என மதுபான �றுவனம் கலால் �ைணக்களத்-
�ற்கு அ��த்துள்ளது.

ேபாக்குவரத்து, மூலப்ெபாருட்கள்

மதுபான வைககளின்
விைலகள் அதிகரிப்பு
மதுபான �றுவனம் ேநற்று அ��ப்பு

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்  

நாடு எ�ர்ெகாண்டுள்ள 
ெபாருளாதார ெநருக்க� 
�ைலைய கவனத்�ற்-
ெகாண்டு  நாட்டு மக்க-
ளுக்கு அத்�யாவ�ய ெபாருட்கைள ெபற்றுக் 
ெகாடுப்பதற்காக �ன அரசாங்கம் 300 �ல்�-
யன் யுவான் ��ைய கடன் உத�யாக இலங்-
ைகக்கு வழங்குவதற்கு

சீனாவிடமிருந்து 
300 மில்.யுவான் நிதி
�ன அரசாங்கம் �ர்மானம்

ஆட்சி மாற்றம் ெதாடர்பில்  
இன்னும் மயக்க நிைல  
C.V. �க்ேனஸ்வரன் MP கருத்து
 அரசாங்கத்�ன் ஆட்� மாற்றம் 

�ைல ெதாடர்�ல் நாம் இன்னும் 
மயக்க�ைல�ல் தான் இருக்�-
ேறாெமன த�ழ் ேத�யக் கட்�-
�ன் தைலவரும் பாராளுமன்ற 
உறுப்�னருமான ஓய்வு ெபற்ற 
��யரசர் �.�. �க்ேனஸ்வரன் ெத��த்துள்ளார்.    
நாட்டு மக்கள் அன்றாட ேதைவக்கான ெபாருட்கள் 
மற்றும் எ�ெபாருள்   தட்டுப்பாட்ைட 

நாமல் எம்� முற்றாக மறுப்பு

மக்களுக்கு ேசைவ 
ெசய்வேத எமது 
ஒேர இலக்கு;

06 06 06

மூத்த பிரைஜகள், விேசட ேதைவயுைடேயார்,   
சிறுநீரக ேநாயாளருக்கு வழங்கப்படும்   

ெகாடுப்பனவுக்கு ேமலதிகமாக   
வழங்க அரசாங்கம் தீர்மானம்   

சகல துைறமுகங்களினதும் 
ெசயற்பாடுகள் வழைமேபால  

பிேரத பரிேசாதைன கூடத்தில் 
உயிருடன் எழுந்த முதியவர்

�ன ஆஸ்பத்���ல் பரபரப்பு சம்பவம்�ன ஆஸ்பத்���ல் பரபரப்பு சம்பவம்

ேத�ய மத்�ய கலாசார ��ய முைறேகடு

அனுர குமார அ�ர்ச்�த் தகவல்  
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சுமந்திரனுக்கு ெசந்தில் பதிலடி
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புற்றுந�ோய் சிகிச்சையில்
விளோடிமிர் புடின்?

ரஷ்ய ஜனாதிபதி விளாடிமிர் 
புடினுக்கு புற்றுந�ாய் அறுவை 
சிகிசவசை சசைய்்யபபடலாம் என்றும், 
அந�ாட்டு பாதுகாபபு கவுன்சில் 
சசை்யலாளரான நிநகாலாய் பட்ரு -
நேவிடம் தற்காலிகமாக அதிகாரம் 
ஒபபவடக்கபபடும் என்றும் அசம -
ரிக்காவின் நியூந்யார்க் நபாஸ்ட் 
அறிக்வக சைளியிட்டுளளது.  

உக்வரன் மீதான ரஷ்யாவின் 
பவடச்யடுபபு இரு மாதஙகவள 
கடநதுளள நிவலயில், �ாளுக்கு 
�ாள அஙகு நிவலவம மிக 
நமாசைமாகி ைருகிறது. பல இலட் -
சைம் மக்கள �ாட்வட விட்டு சைளி -
ந்யறியுளள நிவலயில் அந�ாடு 
மீண்டு ைருமா என்பநத நகளவிக் -
குறிதான்.  

இநநிவலயில் நபார் சதாடர்பான 
சசைய்திகவள விட ரஷ்ய �ாட்டின் 
ஜனாதிபதி்யான விளாடிமிர் 
புடினின் உடல்�லம் குறித்து ைதந -
திகள தான் அதிகம் உலாவுகின்றன. 
அைருக்கு புற்றுந�ாய் இருபபதா -
கவும் பார்கின்சைன் ந�ா்யால் பாதிக் -
கபபட்டிருபபதாக ஊடகஙகள 
சசைய்தி சைளியிட்டு ைருகின்றன.  

கடநத சில ஆண்டுகளாக விளாடி -
மிர் புடினின் உடல் சமாழி மற்றும் 
அைர் சபாதுக் கூட்டத்தில் உவர -
்யாற்றி்ய விதம் குறித்து பல சுகாதார 
நிபுணர்கள ஆய்வு சசைய்ததில் பல 
யூகஙகள சைளி்யாகி உளளன. இந -
நிவலயில் ரஷ்ய அதிபர் விளாடி -
மிர் புடினுக்கு புற்றுந�ாய் அறுவை 
சிகிசவசை சசைய்்யபபடலாம் என்றும் 
சதரிவிக்கபபடுகிறது.  

புடினுக்கு அறுவை சிகிசவசை 

சசைய்்ய நைண்டும் என்று மருத்து -
ைர்கள கூறி்யதாகவும், முன்னாள 
ரஷ்ய சைளி�ாட்டு புலனாய்வு 
சலபடினன்ட் சஜனரலால் �டத் -
தபபட்டதாகக் கூறபபடும் சடலிகி -
ராம் நசைனவல சசைய்தி நிறுைனமான 
ANIஐ நமற்நகாள காட்டி சதரிவித் -
துளளது.

அைருக்கு நமற்சகாளள இருக் -
கும் அறுவை சிகிசவசை மற்றும் 
பிற சிகிசவசைகள புடிவன குறுகி்ய 

காலத்திற்கு சசை்யலிழக்கச சசைய்யும் 
என்று எதிர்பார்க்கபபடுகிறது என 
அநத அறிக்வக கூறி்யது. சைமீப 
காலஙகளில் புடினின் ந�ாய் தாக்கி -
்யது நபால் உளள நதாற்றம் மற்றும் 
சபாது இடஙகளில் இ்யல்பற்ற 
பதட்டமான �டத்வத பற்றி குறிப -
பிட்டுளள நியூ்யார்க் நபாஸ்ட், 
ரஷ்ய ஜனாதிபதி விளாடிமிர் புடின் 
புற்றுந�ா்யால் பாதிக்கபபட்டுளள -
தாகவும் பார்கின்சைன் ந�ாய் உட்பட 
பல கடுவம்யான ந�ாய்களால் 
பாதிக்கபபடுைதாகவும் ைதநதி பர -
வியுளளது.   

சில �ாட்களுக்கு முன்பு புடின், 
நிநகாலாய் பட்ருநேவிடம் 
இரண்டு மணி ந�ரம் மனது விட்டு 
நபசி்யதாகவும் நியூ்யார்க் நபாஸ்ட் 
நமற்நகாள காட்டி கூறி்யது. அை -
ருவட்ய ஒநர �ம்பகமான கூட் -
டாளி்யாகவும் �ண்பராகவும் 
நிநகாலாவ்ய புடின் கருதுகிறார் 
அைரது உடல்நிவல நமாசைமவடந -
தால், �ாட்டின் உண்வம்யான கட் -
டுபபாடு தற்காலிகமாக பட்ருநே -
வின் வககளுக்குச சசைல்லும் என்று 
அைர் அபநபாது உறுதி்யளித்தார்.    

கோஙநகோவில் மீண்டும்
எந�ோலோ ்ைரஸ் �ரைல்

ஆபிரிக்க �ாடான காங-
நகாவில் மீண்டும் எநபாலா 
வைரஸ் பரைல் சதாடஙகி-
யுளளது.   

இநத வைரஸ் இதுைவர 
அந�ாட்டில் 13 முவற 
கண்டறி்யபபட்டு உளளது. 
இதில் கடநத 2018- – 2020-
ஆம் ஆண்டுகளில் ஏற்-
பட்ட பரவிலின் நபாது 
அதிகபட்சைமாக 2,300 
நபர் உயிரிழநதுளளனர். 
இநநிவலயில் காஙநகா 
�ாட்டில் ைடநமற்கு பகு-
தியில் தற்நபாது மீண்டும் 
எநபாநலா வைரஸ் கண்-
டறி்யபபட்டுளளது என 
நதசி்ய உயிரி மருத்துை 
ஆய்வு வம்யம் சதரிவித்துளளது.  

இவத்யடுத்து காஙநகாவின் 
அண்வட �ாடான தான்சைானி்யாவின் 

சுகாதார அதிகாரிகள அதிக கண்காணிப-
புடன் பணியில் ஈடுபட்டு ைருகின்ற-
னர்.  

காஙநகா எல்வலவ்ய ஒட்டி்ய பகுதி-

களில் கண்காணிபபு பணிக்-
கான நிபுணர்கள அடஙகி்ய 
பல குழுக்கள அனுபபி 
வைக்கபபட்டுளளன என 
அந�ாட்டு சுகாதார துவற 
நிரநதர சசை்யலாளர் ஆசபல் 
மகுபி சதரிவித்து உளளார்.   

இதுகுறித்து நபசி்ய 
அைர்,   அண்வட �ாடான 
காஙநகா ஜன�ா்யக குடி்யரசு 
�ாட்டில் எநபாலா பரைவல 
பற்றி அறிநது �ாஙகள 
எசசைரிக்வகயுடன் இருக்கி-
நறாம். சபாதுமக்களுக்கு 
அறிவிபபு சைளியிடுை-
தற்கு முன்நப �டைடிக்வக-
கவள எடுத்து ைருகிநறாம். 
அரசு இநத விட்யத்தில் 

பணி்யாற்றி ைரும் சூழலில் மக்களும் 
முன்சனசசைரிக்வக �டைடிக்வககவள 
எடுக்க நைண்டும் என கூறியுளளார்.    

சனி கிரகம் அருகக இன்னொரு பூமி  
சைனி கிரகத்தின் அருநக 

இன்சனாரு பூமிவ்யயும் 
விஞ்ானிகள கண்டுபிடித் -
துளளனர். சைனி கிரகமும் ஒரு 
சிறி்ய சூரி்ய குடும்பம் நபான் -
றதுதான். சைனி கிரகமானது 82 
நிலவுகளால் சூழபபட்டுள-
ளது. இநத 82 நிலவுகளில் 
வடட்டன் என்பது பூமிவ்ய 
நபாலநை நதாற்றம் அளிக்-
கிறது. இநத வடட்டவன 
இன்சனாரு பூமி்யாகநை விஞ-
்ானிகளும், ஆராய்சசி்யாளர்-
களும் கருதுகிறார்கள.  

ஏசனன்றால் இநத வடட்டனில் 
ஆறு, குளஙகள இருபபவத விஞ -
்ானிகள கண்டுபிடித்துளளனர். 
நமலும் மனிதர்கள ைாழைதற்கு 
ஏற்ற தட்பசைபப நிவலயும் இநத 
வடட்டனில் இருக்கிறது. பூமியில் 
இருக்கும் அவனத்து அம்சைஙகளும் 
இநத வடட்டனில் இருபபதால் 
இவத பூமி 2.0 என்றும் விஞ்ானி -

கள அவழக்கிறார்கள.   பருை நிவல-
களால் இ்யக்கபபடும் உலகளாவி்ய 
மணல் சுழற்சியின் காரணமாக 
உருைான இநத வடட்டனின் நமற்ப-
ரபபில் உளள ஏரிகள பூமியில் இருப -
பவதவிட சைவநைறு சபாருட்க -
ளால் நிரம்பியுளளன. திரை மீத்நதன் 
நீநராவட வடட்டனின் பனிக்கட்டி 
நமற்பரபபில் படிநதுளளன. வ�ட்-
ரஜன் காற்று வைட்நராகார்பன் 
மணல் திட்டுகவள உருைாக்குகிறது.  

வடட்டனின் தனித்துை-
மான குன்றுகள, சைமசை-
ளிகள மற்றும் சைமதளமான 
நிலபபரபபுகவள எவைாறு 
உருைாக்க முடியும் என்பவத 
ஸ்டான்நபார்டு பல்கவலக்-
கழக புவியி்யலாளர் நமத்யூ 
ைநபாட்நர தவலவமயிலான 
ஆராய்சசி்யாளர்கள குழு 
இபநபாது சைளிபபடுத்தி-
யுளளது.  

புவி இ்யற்பி்யல் ஆராய்சசி 
இதழில் சைளியிடபபட்ட 

இநத ஆராய்சசி முடிவுகள பருை-
கால சுழற்சி வடட்டனின் நமற்ப-
ரபபில் துகளகளின் இ்யக்கத்வத 
எவைாறு இ்யக்குகிறது என்பவத 
காட்டுகிறது. நமலும் பருை கால 
நீநராட்ட சுழற்சியுடன் பூமியின் 
அம்சைஙகவள சகாண்டிருபபதாக 
விஞ்ானிகள நீண்டகாலமாக இநத 
மர்மமான உலகத்வத பற்றி நபசி 
ைருகிறார்கள.    

விவொகரத்து ்சய்த ்ெலிண்ொவு்ன
மீணடும் திருெணம்: பிலககட்ஸ் விருப்பம்  

எஙகள திருமணம் மிகபசபரி -
்யது என்றும் விைகாரத்து சசைய்த 
மவனவி சமலிண்டா நகட்வஸை 
மீண்டும் திருமணம் சசைய்து சகாளள 
விரும்புைதாகவும் பில் நகட்ஸ் கூறி -
யுளளார்.  

வமக்நராசைாபட் நிறுைனரும், 
உலகின் சபரும் பணக்காரர்களில் 
ஒருைருமான பில் நகட்ஸ் மற்றும் 
அைரது மவனவி சமலிண்டா 
ஆகிந்யார் கடநத ஆண்டு விைா -
கரத்து சசைய்து சகாண்டனர். விை -
காரத்து ஆகஸ்ட் 2021 இல் இறுதி 
சசைய்்யபபட்டது. அைர்களுக்கு 
சஜன்னர், நராரி மற்றும் நபாப. 
மூன்று குழநவதகள ஆைர்.  

2000-ம் ஆண்டு, 'பில் & 
சமலிண்டா நகட்ஸ்' அறக்கட் -
டவள என்ற சப்யரில், பில்நகட்ஸ் 
மற்றும் அைர் மவனவி சமலிண்டா 
நகட்ஸ் இருைரும் இவணநது, 
ஒரு தனி அறக்கட்டவளவ்ய நிறு -
வினர். இநத அறக்கட்டவளயில் 
ஆரம்ப சுகாதாரம், கல்வி மற்றும் 
பருைநிவல மாற்றஙகளுக்கு அதிக 
முக்கி்யத்துைம் சகாடுக்கபபட்டது. 
இபநபாது ைவர இநத அறக்கட் -
டவள தீவிரமாக சசை்யல்பட்டுக் 

சகாண்டு இருக்கின்றது.   சதாடக் -
கத்தில் தம்பதிகளாக இருைரும் 
இவணநது இநத அறக்கட்டவளவ்ய 
கைனித்துக் சகாண்டிருநதனர். விை -
காரத்து ஆன பிறகு அறக்கட்டவள 
என்னா ஆகுநமா என்ற நகளவி பல -
ருக்கும் எழுநதது.  

ஆனால் பில் நகட்ஸ் மற்றும் 
சமலிண்டா 27 ஆண்டுகளுக்குப 
பிறகு பிரிநது ைாழ முடிவு சசைய்த -
நிவலயில் இல்லற ைாழவில் இனி 
பிரிநது ப்யணித்தாலும், மனிதாபி -
மான �டைடிக்வககளில் சதாடர்நது 
ப்யணிபநபாம் என்றும் அைர்கள 
சதரிவித்து இருநதனர்.  

மீண்டும் திருமணம்?  
இநதநிவலயில் முன்னாள 

மவனவி சமலிண்டா நகட்ஸைஸுட -
னான தனது திருமணம் மிகபசப -
ரி்யது என்றும், அைவர மீண்டும் 
திருமணம் சசைய்து சகாளள விரும் -
புைதாகவும் பில் நகட்ஸ் கூறியுள -
ளார்.  

விைகாரத்து சசைய்து ஏறக்குவற்ய 
ஓராண்டு ஆகியுளள நிவலயில் பில் -
நகட்ஸ் லண்டன் சைண்நட வடம்ஸ் 
பத்திரிவகக்கு அளித்துளள நபட்டி -
யில் இதவன கூறியுளளார்.    

கக ெொறுகிற்தொ அதிகொரம்?  

அ்ெரிகக ஜனொதி்பதி கஜொ க்ப்ன 

உலகம் முழுவதும் முஸ்லிம்கள் 
வனமுகறயொல ்பொதிககப்படுகிறொரகள் 

 உலகம் முழுைதும் முஸ்லிம்கள 
ைன்முவற்யால் பாதிக்கபபடுகிறார்கள 
என்று ரமழான் விழா சிறபபு நிகழசசி-
யில் அசமரிக்க அதிபர் நஜா வபடன் 
சதரிவித்துளளார்.  

ந�ற்று உலகம் முழுைதும் ரமழான் 
விழா சகாண்டாடபபட்டது. இவத்ய-
டுத்து அசமரிக்க அதிபர் மாளிவகயில் 
ரமழான் விழா �டநதது.   

அதில் கலநது சகாண்டு அதிபர் 
நஜாவபடன் கூறி்யதாைது:-  

இன்று உலகம் முழுைதும் ரமழான் 
விழா சகாண்டாடபபடுகிறது. 
ஆனால் எல்நலாராலும் இவத உற்சைா-
கமாக சகாண்டாட முடி்யவில்வல 
என்பவத �ாம் ஏற்றுக் சகாளளநைண்-
டும். பல்நைறு �ாடுகளிலும் நிலவும் 
ைறுவம, ைன்முவற, ந�ாய் பரைல் கார-
ணமாக இநத நிவல உளளது.  

உலகம் முழுைதும் அவமதி நிலவுை-
தற்கான அறிகுறிகள உளளன. உலகம் 
ைளர்சசிவ்ய ந�ாக்கி விவரநது சகாண்-

டிருக்கிறது. பல �ாடுகளில் அவமதி-
்யாக ரமழான் சகாண்டாட அனுமதிக்-
கபபட்டுளளது மகிழசசி அளிக்கிறது.  

ஆனால் அநத சைம்யத்தில் உலகம் 
முழுைதும் இஸ்லாமி்யர்களுக்கு 
பல்நைறு விதமான சைைால்களும், 
நசைாதவனகளும் நீடிபபவத ஒபபுக்-
சகாளள நைண்டும். இஸ்லாமி்யர்களால் 
தான் ஒவசைாரு �ாளும் அசமரிக்கா 
ைலிவம சபற்று ைருகிறது. அைர்களது 
உவழபபு முக்கி்ய பஙகு ைகித்துளளது.  

இஸ்லாமி்யர்கள உலகம் முழு-

ைதும் பல்நைறு பிரசசிவனகளால் 
பாதிக்கபபடுகிறார்கள. உலகளவில் 
ைன்முவற்யால் அதிகம் பாதிக்கபபடு-
ைது இஸ்லாமி்யர்களதான். சைர்ைநதசை 
அவமபபுக்கு �ான் இஸ்லாமி்யவரத்-
தான் தூதராக அவமத்துளநளன்.   உலகி-
நலந்ய அசமரிக்கா தான் மதம், இனம், 
பூநகால அவமபபுபபடி இல்லாமல் 
ைரலாற்று ரீதியிலான அடிபபவடயில் 
இ்யஙகி ைரும் ஒநர �ாடாகும். இஸ்-
லாமி்யர்களுக்கு அதில் முக்கி்ய பஙகு 
உண்டு.    

உககரனுககு அ்ெரிககொ வழங்கிய   
ஆயு்தங்ககை ரஷயொவில அழிபபு

அசமரிக்க மற்றும் ஐநராபபி்ய 
�ாடுகள உக்வரனுக்கு ைழஙகி்ய 
ஆயுதஙகவள அழித்துவிட்டதாக-
வும் முக்கி்ய விமான நிவல்ய ஓடு 
பாவதவ்ய தகர்த்துளளதாகவும் 
ரஷ்யா சதரிவித்துளளது.  

ரஷ்யா, உக்வரன் இவடயிலான 
நபார் 2 மாதஙகவளக் கடநது சதாடர்-
கிறது. ரஷ்யாவின் தாக்கு தலுக்கு 
உக்வரனும் தக்க பதிலடி சகாடுத்து 
ைருகிறது. உக்வரனுக்கு அசமரிக்கா 
மற்றும் ஐநராபபி்ய �ாடுகள ஆயுதங-
கவள ைழஙகி ைருகின்றன.  

மரியுநபால் �கரில் ரஷ்யா தனது 
தாக்குதவல தீவிரபபடுத்தி உளளது. 
இதனால், நசைாவி்யத் காலத்து உருக்கு 
ஆவல பகுதியில் உளள தவரகீழ 
தளத்தில் சுமார் 1,000 சபாதுமக்க-
ளும் 2,000 உக்வரன் வீரர்களும் சிக்கி 
உளளனர். அைர்கவள மீட்க ஐ.�ா. 
சைவப மு்யற்சி நமற்சகாண்டு ைருகி-
றது. இதில் சில சபண்கள மற்றும் 
குழநவதகள பத்திரமாக மீட்கப-
பட்டனர்.   இதனிவடந்ய, உக்வர-

னின் ஒநடசைா �கரில் உளள விமான 
நிவல்யத்தில் புதிதாக கட்டபபட்ட 
ஓடுதளம் மீது ரஷ்ய இராணுைம் 
ஏவுகவண தாக்குதல் �டத்தி்யது.  

ரஷ்யாவின் கட்டுபபாட்டில் உளள 
கிவரமி்யா பகுதியில் இருநது �டத்-
தபபட்ட இநதத்தாக்குதலில் ஓடுத-
ளம் முற்றிலும் நசைதமவடநததாக 

ஒநடசைா மாகாண ஆளு�ர் மக்சிம் 
மார்சசசைன்நகா சதரிவித்துளளார்.  

நமலும் கார்கிவ பகுதியில் உக்-
வரனின் 2 சு-24எம் ரக நபார்விமா-
னஙகவள தஙகள �ாட்டின் ைான் 
பாதுகாபபு கருவிகள சுட்டு வீழத்தி-
்யதாகவும் ரஷ்ய பாதுகாபபு அவமசசை-
கம் சதரிவித்துளளது.

உக்வரன் �ாட்டின் மீது 
ரஷி்யா கடநத சபபரைரி 
மாதம் 24நதிகதி நபார் 
சதாடுத்தது. 

70 �ாட்களுக்கும் நமலாக 
�வடசபற்று ைரும் இநத 

நபாரில் உக்வரனுக்கு ஆத-
ரைாக அசமரிக்கா மற்றும் 
ஐநராபபி்ய �ாடுகள ஆயுதங-
கவள ைழஙகி ைருகின்றன. 
இதனால் ரஷி்யா உக்வரன் 
நபார் எபநபாது முடிவுக்கு 

ைரும் என்பது நகளவிக்குறி-
்யாக உளளது.  

உக்வரவன முற்றுவக-
யிட்டுளள ரஷி்யா பல்நைறு 
�கரஙகவள வகபபற்றும் 
மு்யற்சியில் முவனபபாக 

இருக்கிறது. நமலும் �கரங-
கள மீது தாக்குதல் �டத்தும் 
ரஷி்யா அஙகுளள சபாது-
மக்கவள வகது சசைய்து 
ைருகிறது. இநநிவலயில் 
தற்நபாது ைவர 2 இலட்சைம் 

சிறுைர்கள உட்பட 10 இலட்-
சைம் உக்வரன் �ாட்டைர்கவள 
சிவற பிடித்து ைநதிருபப-
தாக ரஷ்யாவின் அதிகாரப-
பூர்ை சசைய்தி நிறுைனமான 
டாஸ்க் சதரிவித்துளளது.    

இரணடு இலட்சம் சிறுவரகள் உட்்ப் 10 இலட்சம் க்பகர சிகற பிடித்்த ரஷயொ   



சீனாவில் ஷாங்ாய் 
ந்ரில்   உள்ள முதி -
ய�ாருக்ான மருத் -
துவமனன ஒன்றில்  
இ றந் து வி ட ்ட த ா ் 
அ றி வி க ் ப ்ப ட ்ட 
முதி�வர் ஒருவர்  
பியேத ்பரிய�ாதனன 
கூ்டத்திற்கு எடுத்து  
ச � ல் ்ல ப ்ப ட ்ட ா ர் . 
அஙகு அவேது உ்டல் 
்பா்ங்ள அன�ந்த-
தால் ்பரிய�ாதனன 
கூ்டத்தில் இருந்த 
ஊழி�ர்்ள அதிர்ச்சி அன்டந்த �ம்-
்பவம் ஒன்று ்பதிவாகியுள்ளது. 

ஷாங்ாய் ந்ரில் புடடுயவா 
மாவட்டத்தில் உள்ள முதிய�ா-
ருக்ான மருத்துவமனன ஒன்றில் 
சிகிச்ன�க்ா் அனுமதிக்ப -
்படடு இருந்த முதி�வர் ஒருவர் 
உயிரிழந்து விட்டார் என தவறுத-
்லா் கூறப்படடுள்ளது. இதனன 

சதா்டர்ந்து அவனே பியேத ்பரிய�ா-
தனன கூ்டத்திற்கு எடுத்து ச�ன்-
றனர். ஆனால், அவர் உயிரு்டன் 
இருந்துள்ளார்.

அவேது உ்டல் ்பா்ங்ள அன�ந் -
துள்ளன. இதனால், ்பரிய�ா-
தனன கூ்டத்தில் இருந்த ஊழி�ர்-
்ள அதிர்ச்சி அன்டந்துள்ளனர். 
இதனன சதா்டர்ந்து அவர் 
மருத்துவமனனககு 

மத்தி� ் ்லா�ாே நிதி�த்தின் புதி� 
இனை�த்ளம் மற்றும் யூடியூப 
ய�னல் ஆகி�ன பிேதமர் மஹிந்த 
ோஜ்பக்ஷவினால் யநற்று (03) முற் -
்ப்ல் அ்லரி மாளின்யில் னவத்து 
அஙகுோர்ப்பைம் ச�ய்துனவக்ப -
்பட்டது.  

யதசி� மற்றும் �ர்வயத� ரீதியில் 
நாடடின் ்்லா�ாேம் சதா்டர்பில் பிே -
�ாேம் ச�ய்வதும், சுற்று்லாப ்ப� -
ணி்ளின் ஈர்பன்ப அதி்ரிப்பதும் 
இதன் யநாக்மாகும்.  

மத்தி� ் ்லா�ாே நிதி�த்தின் புதி� 
இனை�த்த்ளத்னத ccf.gov.lkஇல் 
அணு்்லாம் மற்றும் “எங்ள ்பாேம் -
்பரி�ம்” (Our heritage) என்ற புதி� 
யூடியூப ய�னன்ல அணு்்லாம்.  

மத்தி� ்்லா�ாே நிதி�ம் இ்லங -
ன்யின் ்்லா�ாே ்பாேம்்பரி�த்னத 
நிர்வகிககும் முன்னணி நிறுவன -
மாகும், யமலும் இ்லஙன்யின் 
முககி� சதால்ச்பாருள த்ளங்ளின் 

்பாது்ாபபு, ஆோய்ச்சி்ன்ள யமற் -
ச்ாள்ளல், சுவயோவி�ங்ள மற்றும் 
பிற சதால்ச்பாருட்ன்ள ்பாது்ாத் -
தல் மற்றும் சதால்லி�ல் துனறயில் 
மனித வ்ளங்ன்ள யமம்்படுத்துதல் 

ஆகி�வற்றில் முககி� ்பஙகு வகிக -
கிறது.   

இ்லஙன்யின் ்்லா�ாே சுற்று -
்லாத்துனறன� வழிந்டத்தி இ்லங -
ன்யின் ச்பாரு்ளாதாே வ்ளர்ச்சிககு 

மத்தி� ்்லா�ாே நிதி�ம் ்பங்ளிபபு 
ச�ய்கிறது.  

ஆேம்்பத்தில் ்்லா�ாே முக -
ய்ாைத்னத அடிப்பன்ட�ா்க 
ச்ாண்டு, இந்த நிறுவனம் ஆறு 
முககி� சதால்ச்பாருள த்லங்ளு -
்டன் சதா்டங்ப்பட்டது மற்றும் 
அதன் ்பாேம்்பரி� மு்ானமத்துவ 
ந்டவடிகன்்ன்ள விரிவு்படுத்தி 
அதன் ந்டவடிகன்்ள தீவின் பிற 
்பகுதி்ளுககும் விரிவு்படுத்தப்பட -

டுள்ளது.   அதற்்னம�, இதுவனே 
நா்ட்ளாவி� ரீதியில் 24 முககி� 

சதால்ச்பாருள த்ளங்ளில் 
இந்த ்பாேம்்பரி�த்னத நிர்வ -
கிப்பதற்கு மத்தி� ்்லா�ாே 

நிதி�ம் ்பங்ளித்து வருகி -
றது.  

இச்�ந்தர்ப்பத்தில் பிேதம -
ரின் ச��்லா்ளர் அனுே திஸா -

நா�க், புத்த�ா�ன, �ம� மற்றும் 
்்லா�ாே அலுவல்்ள அனமச்சின் 
ச��்லா்ளர் ய்போசிரி�ர் ்பி்ல குை -
வர்தன, சதால்ச்பாருள ்பணிப -
்பா்ளர் நா�்ம் ய்போசிரி�ர் அனுே 
மனதுங், மத்தி� ்்லா�ாே நிதி�த் -
தின் ்பணிப்பா்ளர் நா�்ம் ய்போ -
சிரி�ர் ்ாமினி ேைசிங் அதன் 
�ர்வயத� விவ்ாேங்ளுக்ான 
்பணிப்பா்ளர் உபுல் ்பண்்டாேநா -
�க், ஊ்ட்ப ்பணிப்பா்ளர் ்லலித் 
உயத� மது்பானு உளளிட்ட ்ப்லர் 
்்லந்துச்ாண்்டனர்.  

அமரர் ச�ோ.�ந்திரச�கரம்  

ய்போசிரி�ர் ய�ா.�ந்திேய� -்
ேம் நினனவுப்பகிர்தல் நி்ழ்வு 
எதிர்வரும் 08ம் தி்தி ஞாயிற்-
றுககிழனம பி.்ப.5.00 மணிககு 
ச்ாழும்புத் தமிழ்ச் �ங் 
தன்லவர் �ட்டத்தேணி ந்டோஜர் 
்ாண்டீ்பன் தன்லனமயில் �ங -்
ேபபிளன்ள மண்்ட்பத்தில் நன்ட-
ச்பறவுள்ளது.  

 ய்போசிரி�ர் �்பா சஜ�ோ�ா 
ய்போசிரி�ர்(தன்�ால் ஓய்வு 
நின்லப ய்போசிரி�ர் �ாழ்ப்பா-
ைப ்பல்்ன்லக்ழ்ம்) வி.ரி.
தமிழ்மாறன் (முன்னாள பீ்டா-
தி்பதி - �ட்டபீ்டம் ச்ாழும்புப 
்பல்்ன்லக்ழ்ம்), முனனவர் 
உ.நவேத்தினம்(ஓய்வுநின்ல 
்பணிப்பா்ளர் யதசி� ்ல்வி நிறு-
வ்ம்), வீ.தன்பா்லசிங-
்ம் 

முதலீட்டு வோய்ப்புகளை 

தற்ய்பானத� அந்நி�ச் 
ச�்லாவணி சநருக்டிககு 
தீர்வா் சவளிநாடடு முதலீ -
டு்ன்ள வினேவில் ஈர்ககும் 
வன்யில், முதலீடடு வாய்ப-
பு்ன்ள அன்ட�ா்ளம் ்ாை 
அனமச்�ேனவ உ்பகுழு நி�மிக -
்ப்படடுள்ளது.  

இதன்்படி, அனமச்�ர் நா்ல் 
ச்ா்டயேவா தன்லனமயில் 
இந்தக குழு அனமக்ப்ப்டவுள-
்ளது.  

இந்தக குழுவில் அனமச்-
�ர்்்ளான திலும் அமுனு்ம, 
்ாஞ�ன வியஜய�்ே, பிேமித 
்பண்்டாே சதன்னய்ான் 
மற்றும் இோஜாங் அனமச்�ர் 
ச்லாோன் ேத்வத்த ஆகிய�ா-
ரும் உள்ள்டஙகுகின்றனர்.  

இந்திய கடன் எலளலை வ�தி   

இந்தி�ாவினால் இ்லங-
ன்ககு வழங்ப்ப்டவுள்ள ஒரு 
பில்லி�ன் அசமரிக் ச்டா்லர் 
்்டன் எல்ன்ல வ�தியின் கீழான 
ச்பாருள ஒதுககீடடில் சீோக்ம் 
ச�ய்�ப்படடுள்ளது.

இதற்்னம�, முன்னதா் 
ன்த்சதாழில் மற்றும் மூ்லப-
ச்பாருளுக்ா் 500 மில்லி�ன் 
அசமரிக் ச்டா்லர் ஒதுககி்டப-
்படடிருந்தது. அது தற்ய்பாது, 
260 மில்லி�ன் அசமரிக் 
ச்டா்லோ் சீோக்ம் ச�ய்�ப்பட-
டுள்ளது. அயதயநேம், 300 மில்-
லி�ன் அசமரிக் ச்டா்லோ் 
ஒதுககி்டப்படடிருந்த உைவுக-
்ான ஒதுககீடு 180 மில்லி�ன் 
அசமரிக் ச்டா்லோ்வும், 
சீோக்ம் ச�ய்�ப்படடுள்ளது.
மருந்துப ச்பாருட்ளுக்ா் 200 
மில்லி�ன் அசமரிக் ச்டா்லர் 
ஒதுக்ப்படடுள்ளது்டன், அதில் 
எரிவாயுவுக்ா் 160 மில்லி-
�ன் அசமரிக் ச்டா்லரும், 
எரிச்பாருளுக்ா் 200 மில்லி-
�ன் அசமரிக் ச்டா்லர் நிதியும் 
யம்லதி்மா் இனைத்துக 
ச்ாள்ளப்படடுள்ளன.  
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022  மே 4 புதன்கிழனே

திதி: --சதுர்த்தி

ராகுகாலம :  ்பகல் :  12.00  -  01.30வனர
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04முதல் 08 வனர

ததாழுனக 
மேரம

சுபஹ்  - 04.37
லுஹர்  - 12.09
அஸர்  - 03.26
மஃரிப்  - 06.19
இஷா  - 07.31

 மேஷம  - தவறறி

ரிஷ்பம  - - நினறைவு

மிதுனம - - தனம

கடகம - - ்பாராட்டு

சிமேம - - மகா்பம

கன்னி - - முயறசி

துலாம  - ேன்னே

விருச்சிகம - - ம்பாட்டி

தனுசு  - தசலவு

ேகரம - - த்பாறுனே

கும்பம - ேறைதி

மீனம - - சுகம

மயாகம: சித்தமயாகம

3

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராேச்சந்திரகுருககள்
(்பாபு சர்ோ)

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல256.80 267.07

யூர�ொ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல340.83 352.42

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல2.5659 2.6696

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல239.52 248.06

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல423.68 438.67

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல344.01 357.45

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல322.72 334.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல238.54 249.41

குறித்த
வினல

குறித்த
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 831.93

குவைத் டினொர் 1,028.76

ஓெொன் ரியொல் 814.75

கட�ொர் ரியொல் 85.92

சவூதி ரியொல் 83.64

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 85.39

நாணய
மாற்று

மத்திய கலாசார நிதியத்தின் புதிய   
இணையதளம், யூடியூப் சசனல்    

பிரதமரினால்  
அங்குராரப்்பைம்

சகல துணைமுகங்களினதும் 
சசயற்பாடுகள் வழணமச்பால  

இலைஙளக துளைமுக அதிகோர �ளை ததரிவிப்பு
நாடு முழுவதுமுள்ள 

�்்ல துனறமு்ங் -
ளின் ச��ல்்பாடு்ளும் 
தற்ய்பாது வழனமய்பா்ல 
ய ம ற் ச ் ா ள ்ள ப ்ப டு வ -
தா்   இ்லஙன் துனறமு் 
அதி்ாே �ன்பயின் தன்லவர் பிே -
�ாந்த ஜ�மான்ன சதரிவித்தார்.

குறிப்பா் ச்ாழும்பு துனறமு -
்த்தின் சதற்்ாசி� நுனழவா�ல் 
இறஙகுதுனற, �ர்வயத� ச்ாள் -
்லன் இறஙகுதுனற மற்றும் சஜ�ா 

ச்ாள்்லன் இறஙகுதுனற 
என்்பன வழனமய்பா்ல 
ன்�ா்ளப்படுவதா் சதரி -
விக்ப்படடுள்ளது.

இதுதவிே, துனறமு் 
சதாழி்லா்ளர்்ள ்்ட -

னமககு வரும் வன்யில், துனற -
மு்ங்ளு்டனான ய்பாககுவேத்து 
வ�தியும் தற்ய்பாது வழங்ப்படுவ -
தா் துனறமு் அதி்ாே �ன்பயின் 
தன்லவர் பிே�ாந்த ஜ�மான்ன சதரி -
வித்துள்ளார்.  

பிரேத பரிர�ோதனை கூடத்தில் 
உயிருடன் எழுநத முதியவர்

சீன ஆஸைத்திரியில ைரைரப்பு �ம்ைவம்

தகோழும்புத் தமிழ்ச் �ஙகத்தில 
நிளனவுப்ைகிர்தல நிகழ்வு  

அளடயோைம் கோண 
அளமச்�ரளவ உைகுழு  

தைோருள் ஒதுக்கீட்டில 
சீரோக்கம்

பிரதான எதிர்ககட்சியான ஐககிய ேககள் சகதி மேறறு இரு ேமபிகனகயில்லா பிமரரனைகனள ச்பாோயகரிடம னகயளித்தது. 
ஜனாதி்பதி மகாட்டா்பய ராஜ்பக்ஷவுககு எதிராக ஒரு ேமபிகனகயில்லா பிமரரனையும அரசாங்கத்துககு எதிராக ேறதறைாரு ேமபிக-
னகயில்லா பிமரரனையுமே  னகயளிககப்பட்டன.

அரசியல்வாதிகளின் ்பல ஊழல்கணள
சேறறு அம்்பலமாக்கியது சேவிபி

இ்லஙன் அேசி�ல்வாதி்ள மற்றும் 
அவர்்ளு்டன் �ம்்பந்தப்பட்டவர்்ள 
சதா்டர்்பான ்ப்ல ஊழல் குற்றச்�ாட -
டு்ன்ள மக்ள விடுதன்ல முன்னணி 
(யஜவிபி) யநற்று சவளிப்படுத்தி�து.  

இ்லஙன் மன்றக ்ல்லூரியில் 
யநற்று ்ான்ல நன்டச்பற்ற நி்ழ்வில் 
யஜ.வி.பி., யதசி� மக்ள �கதியின் 
தன்லவர் அநுேகுமாே தி�ாநா�க் எம்.
பி., ஊழல் குற்றச்�ாடடு்ள சதா்டர் -
்பான ஆவைங்ன்ள சவளிப்படுத்தி -
னார்.  

‘நாடன்ட நா�மாககி� திருடடுக 
கும்்பன்ல ஒடடுசமாத்தமா் 
அம்்ப்லப்படுத்துதல் எனும் 

ேமபிகனகயில்லாப பிமரரனை

அே�ாங்த்திற்கு எதிோ் 
நம்பிகன்யில்்லா பியே -
ேனைன� எதிர்க்டசி 
ச ் ா ண் டு வ ரு ம ா ன ா ல் , 
அதனன எதிர்ச்ாள்ள அே -
�ாங்ம் த�ார் என அனமச் -
�ர் பிே�ன்ன ேைதுங் 
சதரிவித்துள்ளார்.

எதிர்க்டசியின் பி்ளவு 
்ாேைமா் அந்த ய�ா� -
னனயின் ஊ்டா் அவர்்ளின் 
எதிர்ப்பார்பன்ப அன்ட� முடி�ா -

சதன ேைதுங் சதரிவித் -
துள்ளார். இயதயவன்ள, 
மக்ள பிேதிநிதி்்ளா், 
மக்ளின் வாககு்ளில் 
சதரிவு ச�ய்�ப்பட்ட அே -
சி�ல்வாதி்ள, மக்ளின் 
யமம்்பாடடிற்்ா் ச��ற் -
்படுகிறார்்்ளா என்ற 
ய்ளவி மக்ள மத்தியில் 
இன்று ்ாைப்படுதா் 

அனமச்�ர் விதுே விகேமநா�க் 
சதரிவித்துள்ளார்.

எதிரசகாள்ள அரசாங்கம்
தயாராகசவ உள்ளது

அமைச்சர் பிர்சன்ன ரணதுங்க தெரிவிப்பு

அரசாங்கத்துக்கு எதிரான 
ேம்பிக்ணகயில்லா பிசரரணை  
ய்லாேன்ஸ் ச�ல்வநா�்ம்  

அே�ாங்த்துககு எதிோன நம்-
பிகன்யில்்லா பியேேனை மற்றும் 
ஜனாதி்பதிககு எதிோன குற்றபபி-
யேேனை என இேண்டு பியேேனை-
்ன்ள யநற்னற� தினம் �்பாநா�்ர் 
மஹிந்த �ாப்பா அய்பவர்தனவி்டம் 
ன்�ளித்துள்ளதா் எதிர்க்டசி-
யின் பிேதம ச்ாே்டா ்லக்மன் கிரி -
ச�ல்்ல சதரிவித்தார்.  

இந்த இேண்டு பியேேனை்ன்ள-
யும் �்பாநா�்ர் மஹிந்த �ாப்பா 
அய்பவர்தனவி்டம் யநற்று முற்்ப்ல் 
ன்�ளித்துள்ளது்டன் பிேதி �்பாநா-
�்ர் ்பதவி சதா்டர்்பா்வும் அதன்-

ய்பாது ் ்லந்துனே�ா்டப்படடுள்ளதா் 
அவர் சதரிவித்துள்ளார்.  

அயதயவன்ள யதசி� இைக்ப -
்பாடடு அே�ாங்சமான்னற உரு -
வாககுவது சதா்டர்பில் ஐககி� 
மக்ள �கதியின் உறுபபினர்்ளுக-
கும் ்பாோளுமன்றத்தில் சு�ாதீன-
மா் ச��ற்்படும் குழுவினருககும் 
இன்டயில் யநற்று விய�்ட ய்பச்சு -
வார்த்னத ஒன்று ச்ாழும்பில் இ்டம்-
ச்பற்றுள்ளது.  

 யதசி� இைக்ப்பாடடு அே�ாங -
்ம் ஒன்னற அனமப்பது சதா்டர்-
பில் 11 ்டசி்ள முன்னவத்துள்ள 
ய�ா�னனன� ஆோயும் வன்யில் 
யநற்று முன்தினம் ச்பாது ஜன 

ச்பேமுன ்டசிககும்  ்பாோளுமன்-
றத்தில் சு�ாதீனமா் ச��ற்்படும் 
குழுவினருககும் இன்டயில் ஜனா -
தி்பதி ய்ாட்டா்ப� ோஜ்பக்ஷவின் 
தன்லனமயில் விய�்ட ய்பச்சுவார்த்-
னதச�ான்று நன்டச்பற்றுள்ளது.  

அந்த ய்பச்சுவார்த்னதயின் -
ய்பாது முன்னாள நிதி�னமச்�ரும் 
ச்பாதுஜன ச்பேமுனவின் யதசி� 
அனமப்பா்ளருமான ்பசில் ோஜ்பக்ஷ 
்ருத்து சதரிவிகன்யில்:  

பிேதமர் மஹிந்த ோஜ்பக� ்பதவி 
வி்லக்ப்பட்டால் புதிதா் உருவாக-
்ப்படும் அே�ாங்த்திற்்ா் மகிந்த 
ோஜ்பக� தவிர்ந்த ஒருவனே 
ச்பாது ஜன ச்பேமுன 

நேற்று ்சபாோய்கரிடம் ம்கயளிப்பு
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இலங்கை - தமிழகை நட்புறவுப் பாலம்
அ்ைக்கும் சிநத்ை ததானறட்டும்!

இலங்கையின பபரும்பான்ை சமூகைத்துக்கும், 
இநதியாவின தமிழநாடு ைாநிலத்துக்கும் 
இ்ைதய பநருக்கைைாை நட்புறவாைது கைைநத 

நானகு தசாப்த கைாலைாகை நிலவியதில்ல. இலங்கை-
யின பபரும்பான்ையிை ைக்கைளுக்கு தமிழகை ைக்கைள் 
மீது கைசப்புணரபவானறு பல தசாப்த கைாலைாகைதவ 
நிலவி வருகினறது. அதததபானறு தமிழகைத்தின தமிழர-
கைளுக்கும் இலங்கையின பபரும்பான்ையிைம் மீது 
கைசப்பபானறு இருக்கைதவ பசய்கினறது.

 இநத பவறுப்புக்கைாை கைாரணத்்த இவ்விைத்தில 
ஆதி முதல அநதைாகை விபரிக்கை தவண்டிய அவசிய -
மில்ல. இலங்கைத் தமிழர விவகைாரதை இதறகைாை 
பிரதாை கைாரணைாகும். சிஙகைள ைக்கை்ள தமிழ-
கைத் தமிழரகைள் சநததகைக்கைண் தநாக்குவதும், தமிழகை 
ைக்கை்ள இஙகுள்ள சிஙகைள ைக்கைள் கைசப்புணரவுைன 
தநாக்குவதும் இனனும் முடிவுக்கு வராததன கைாரணம் 
இலங்கைத் தமிழரகைள் விவகைாரம்தான.

1983 ஆம் ஆண்டில பதனனிலங்கையில தமிழ 
ைக்கைள் மீது திட்ைமிட்டுக் கைட்ைவிழத்து விைப்பட்ை பகைாடூ -
ரைாை வனமு்ற்யயடுத்தத இலங்கையிலுள்ள 
பபரும்பான்ையிைர மீது தமிழகை ைக்கைளுக்கு ப்கை-
்ையும் பவறுப்பும் வளர ஆரம்பித்தது. 83 ஆம் 
ஆண்டு வனபசய்லயடுத்து இலங்கையில உள்நாட்-
டுப் தபார படிப்படியாகை தீவிரை்ையத் பதாைஙகியது. 
இலங்கையின வைக்கு, கிழக்குப் பிரததசஙகைள் யுத்த-
பூமியாகை ைாறத் பதாைஙகிை. அஙகிருநது தமிழ ைக்கை-
ளின புலம்பபயரதலும் ஆரம்பைாகியது.

தமிழகைத்துக்கு வ்கைபதா்கையினறி இலங்கைத் 
தமிழரகைள் இைம்பபயர ஆரம்பித்ததாலும், வைக்கு கிழக் -
கில தமிழ ைக்கைளின துனபஙகைள் அதிகைரித்ததாலும் 
இலங்கைத் தமிழரகைள் மீது தமிழகைத்துக்கு பரிதாபமும் 
அக்கை்றயும் பபருகை ஆரம்பித்தது. இலங்கைத் தமிழ 
அகைதிகை்ள தமிழகைம் அரவ்ணத்து அ்ைக்கைலமும் 
பகைாடுத்தது. அவரகை்ள தஙகைளது பதாப்புள் பகைாடி 
உறவாகை தமிழகைம் பசாநதம் பகைாண்ைாடியது. பசாநத 
இைம் மீதாை இநத அக்கை்ற இனறும் பதாைரகினறது. 
இ்வபயலலாம் 1983 இறகுப் பினைர நாம் கைைநது 
வநத வரலாறு.

இலங்கைத் தமிழரகைளுக்கு இனைல தநரநத 
தபாபதலலாம் தமிழகைத்தில அதன எதிபராலியாகை 
பகைாநதளிப்்பக் கைாண முடிகினறது. அரசியல தபதங -
கை்ளபயலலாம் ைறநத நி்லயில தமிழகை அரசியல 
முக்கியஸதரகைள் கைண்ைை நைவடிக்்கைகையில இறஙகுவ -
துண்டு. இலங்கையின பபரும்பான்ையிை அரசியல-
வாதிகை்ள அவரகைள் வ்சபாடுவதும் வழக்கைைாகும்.

ஆைால தமிழகைத்தின கைண்ைைஙகை்ள பதனனி -
லங்கை அரசியலவாதிகைள் ஒரு பபாருட்ைாகைதவ எடுத் -
துக் பகைாண்ைதில்ல. தமிழகைத்தின கைண்ைைஙகை்ள-
பயலலாம் பபரும்பான்ையிை அரசியலவாதிகைள் 
பரிகைாசம் பசய்தத வநதுள்ளைர. ‘தமிழகைத்தின கைண்ை -
ைஙகை்ளயிட்டு இலங்கை பபாருட்படுத்த தவண்டிய 
அவசியமில்ல. இநதிய ைத்திய அரசுைைாை நட்பு-
றதவ பிரதாைைாைது’ எனபதுதான இலங்கையில 
பபரும்பான்ையிை அரசியலவாதிகைளின கைருத்தாகை 
இருநது வருகினறது.

இவ்வாறாைபதாரு நீண்ை வரலாறறின இ்ைவழி-
யில இப்தபாது சிறுதிருப்பபைான்ற எம்ைால அவதா-
னிக்கை முடிகினறது. அதாவது இலங்கையில பபாருளா-
தார பநருக்கைடியிைால பாதிக்கைப்பட்டுள்ள ைக்கைளுக்கு 
அரிசி, ைருநது உட்பை அத்தியாவசிய பாவ்ைப் 
பபாருட்கை்ள நிவாரணைாகை வழஙகுவதறகு தமிழகைம் 
முனவநதுள்ளது. இநத நிவாரணப் பபாருட்கைள் 120 
தகைாடி ரூபாவுக்கும் தைல பபறுைதியாை்வயாகும். 
தைறபடி உதவிப் பபாருட்கை்ள இலங்கைக்கு அனுப்பி 
்வப்பதறகைாகை இநதிய ைத்திய அரசிைமிருநது அனுைதி -
்யயும் தமிழகை அரசு பபறறு விட்ைது.

தமிழநாட்டில இருநது இப்பபாருட்கைள் இனனும் 
சில திைஙகைளில இலங்கை்ய வநத்ையுபைை 
எதிரபாரக்கைப்படுகினறது. இலங்கையின இன்றய 
பபாருளாதார பநருக்கைடி்யப் பபாறுத்தவ்ர இநத 
உதவி ஓரளவாவது ஆறுதலளிக்கைக் கூடியதாகும். 
அதறகைாகை தமிழநாட்டுக்கு நனறி கூற தவண்டிய கைைப்-
பாடு இலங்கை ைக்கைளுக்கு உள்ளது. இைைத தபதஙகை -
ளுக்கு அப்பால ைனிதாபிைாை அடிப்ப்ையில தமிழ-
கைம் வழஙகுகினற உதவி இது.

தமிழநாடு அரசின இநத நிவாரண உதவி்யப் 
பபாறுத்தவ்ர குறிப்பிட்டுக் கூற தவண்டிய விைய -
பைானறு உள்ளது. அதாவது இலங்கைத் தமிழரகை-
ளுக்கைாகை ைாத்திரம் தமிழகைம் இவ்வுதவி்ய இஙகு 
அனுப்பி ்வக்கைவில்ல. இலங்கையில இனைலு -
றும் அ்ைத்து இை ைக்கைளுக்குைாகைதவ தமிழகைம் 
உதவிகை்ள வழஙகுகினறது. இைைத தவறுபாடுகை-
ளுக்கு அப்பால உள்ள ைனிததநயத்தின பபறுைதி்ய 
இலங்கை ைக்கைள் அ்ைவரும் புரிநது பகைாள்ள 
தவண்டியது அவசியம்.

தமிழகைத்தின இநத உதவிக்குக் கைாரணைாைவர 
முதலவர மு.கை.ஸைாலின ஆவார. கை்லஞர கைருணாநி -
தியின தநரடி அரசியலவாரிசு அவர. அரசிய்லயும், 
ைக்கைள் சைத்துவக் பகைாள்்கை்யயும் ஸைாலினுக்கு 
எவரும் கைறறுத் தர தவண்டிய அவசியமில்ல. இநதிய 
அரசியலின ைாபபரும் ஆளு்ையாை கை்லஞர கைரு-
ணாநிதியின புதலவராை அவர, தைது தந்தயின 
பாச்றயில வளரநதவர. தறதபாது ஒட்டுபைாத்த 
இநதிய ததசதை தபாறறிப் புகைழப்படும் வ்கையில, 
இநதிய ைாநிலஙகைளின முதலதர முதலவராகைக் கைணிக்-
கைப்பட்டுள்ளார அவர.

  தமிழகைத்தின இநத உதவிகைளுக்கு நனறி பதரிவிப்-
பதுைன ைாத்திரம் இலங்கை ைக்கைள் நினறுவிைலாகைாது. 
இலங்கைக்கும் தமிழகைத்துக்குமி்ையில துண்டிக்கைப்பட்-
டுப் தபாயுள்ள பண்்ைக்கைால நட்புற்வ மீளக்கைட்டிபய -
ழுப்புவதறகைாை சிநத்ை இருதரப்பிைருக்குமி்ைதய 
ததாறறம் பபற தவண்டுதைனபதத இஙகு முக்கியம்.

35, டி.ஆர்.விஜயவர்்தன மாவத்்த, க�ாழும்பு- - 10

்தபால் கபட்டி இலக�ம் : 834
க்தா்லபபசி இலக�ம் : 2429429, 2429272, 2429279

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

நம ம்ால் முடியு ம்ா என்று ்னத்தளர்ச்சி அடை-
யமா ல், முடியும என்்ற நமபிகடகையுைன் முயற்சி 
செய்தமால் அதுவே செரிய ேலிட்யமாகை அட்யும

 அரு்ம உ்ைதக்தன்று அசாவா்ம பவண்டும்
கபரு்ம முயற்சி ்தரும்

குறள் தரும் சிநதனை

பிரதமர் திருப்பதிக்குச் சென்ற  
விமானம் எனனுடையது அல்ல!  
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க�ன்யா நாட்டு ஜனாதிபதியுைன் �ணநா்தன் 

உ�ண்ைா ஜனாதியுைன் �ணநா்தன்

ஊடகஙகளில் வெளியான 
குற்றச்ாட்டுகளுக்கு உகணடாவுக்கான 

தூதுெர் கண வி. கணநாதன் மறுப்பு!

'சில மாதங்களுக்கு முன்னர் பிர-
தமர் மஹிநத ராஜபக்ஷ திருபப-
திக்கு விஜயம் செயத சஜட் விமா-

்னத்தின உரிமமயாளர் நான இலமல' எ்ன 
உ்கண்ாவிற்கா்ன இலஙம்கயின முதலா-
வது உயர்்ஸதானி்கர் ்கண வி. ்கணநாதன 
சதரிவித்துளளார்.   

 “என சபயரில அவ்விமா்னம் பதிவு 
செயயபபட்டுளளது எனறு ்கருத்துக்்கமள 
சவளியிடுபவர்்கள, சபாதுமக்்களுக்கு 

தவறா்ன த்கவல்கமள பரபபும் முன்னர் 
பதிவு விவரங்கமள ெரிபார்க்்க வவணடும்” 
எனறும் அவர் சதரிவித்துளளார்.   

வ்களவி: உங்கமளப பறறிக் கூறுங்கள.   
பதில: இலஙம்கயில, நான எ்னது 

முழு வாழக்ம்கமயயும் பண்ாரவமள-
யில வாழநவதன. நான புனித வதாம்ஸ 
்கலலூரியில ்கலவி ்கறறு பண்ாரவமள-
யில உளள ஹட்்ன வநஷ்னல வஙகி-
யில எ்னது பணிமய ஆரம்பித்து பின்னர் 
ச்காழும்பு தமலமம அலுவல்கத்திறகுச் 
செனவறன. 1986 ஆம் ஆணடில, உ்கண-
்ாவில உளள ்கம்பாலாவில ஒரு ்ஸடீல 
உறபத்தி நிறுவ்னத்தில ்கணக்்காளர் 
வவமல கிம்த்தது. சிறிது ்காலத்திறகுப 
பிறகு நான விருநவதாம்பல துமறக்கு 
மாறிவ்னன. உ்கண்ாவில உளள ஆறு 
வஹாட்்ல்களின முன்னணி ெஙகிலி-
யா்ன இம்பீரியல குரூப ஒஃப வஹாட்்ல-
்களின நிர்வா்க இயக்கு்னர் / தமலமம 
நிர்வா்க அதி்காரியா்க எ்னது சதாழில 
முனவ்னறறம் மி்க வவ்கமா்க இருநதது. 
வஹாட்்லில உயர்நத பதவியில இருநத 
வபாது,     நான நீர்மின திட்்ங்களில 
முதலீடு  செயய ஆரம்பித்வதன. எ்னது 
வா ழக்ம்கயில ்கணிெமா்ன சவறறியின 
ஏணிமய நான பார்த்த திருபபுமும்னயா்க 
இநத முடிவு இருநதது. எ்னது சவறறி 

த றசெயலா்னதலல, வாயபபு்கமள அதி-
்கபட்ெமா்க பயனபடுத்த ்கடி்னமா்க 
உமைத்வதன. எ்னது இலட்சியமும் ்கடி்ன 
உமைபபும் எனம்ன இனமறய நிமலயில 
ஆக்கி்ன.   

வ்களவி: நீங்கள உ்கண்ா மறறும் ஆபி-
ரிக்்க ்கண்ம் மறறும் இலஙம்கயில அரசி-
யல மட்்த்தில மி்கவும் பிரபலமா்னவர். 
அது எபபடி ொத்தியமா்னது?   

பதில: நான என வாழநாள முழுவ-
தும் சுயமா்க உருவாக்்கபபட்் மறறும் 
ஆர்வமுளள நபர். எ்னது ்கவ்னம் எ்னது 
சதாழில மும்னவவார் வளர்ச்சி மறறும் 
சவறறிக்கு மட்டுபபடுத்தபப்விலமல. 
நான எனம்ன மமறக்்கவிலமல; நான 
ஒரு திறநத மறறும் முனவ்னாக்கு நபர். 
எ்னவவ எ்னது திறமம்கள, ொதம்ன்கள 
மறறும் பலவவறு துமற்களில 
சவறறி்கமள அம்யும் திறன 
ஆகியமவ உ்கண்ாவில உளள 
அரசியல தமலமம்களின ்கவ-
்னத்மத ஈர்த்த்ன. அவர்்கள என 
மீது மவத்த நம்பிக்ம்கதான என 
பு்கழுக்கு ஆணிவவர்; வவர்்கள 
எவ்வளவு ஆைமாகினற்னவவா, 
அவ்வளவு அதி்கமா்க அரசியல, 
வணி்கம் மறறும் அரசியல துமற-
்களில அஙகீ்காரம் கிம்த்தது. 
உ்கண்ாவில உளள அரசியல 
தமலவர்்கள மறறும் அதி்காரி-
்களு்ன எ்னக்கு சநருஙகிய 
சதா்ர்பு இருநதது. மறற ஆபி-
ரிக்்க நாடு்களில நீர்மின திட்-
்ங்களில எ்னது முதலீடு்கமள 
விரிவுபடுத்தத் சதா்ஙகியதால, 
அநத நாடு்களில உளள அரசியல 
தமலமம்களு்்னா்ன எ்னது 
சதா்ர்பும் அதி்கரித்தது. நி்கர 
வவமல மறறும் சதா்ர்பு்கமள 
உருவாக்குவது எநதசவாரு வணி்கத்தி-
லும் அலலது சதாழிலிலும் அவசியமா்ன 
வலுவா்ன உறவு்கமள உருவாக்குகிறது 
எனறு சொலலத் வதமவயிலமல. நாடு 
மறறும் வணி்க நிமல்களில எ்னது முக்கிய 
சதா்ர்பு்களுக்கு முனனுரிமம அளிப-
பமத நான நம்புகிவறன, இது எனம்ன 
சவளிச்ெத்தில மவத்திருநதது. கினியா-
வின முன்னாள ஜ்னாதிபதி ஆலபா ்காண-
வ்வின முதலீடு்களில ஆவலாெ்கரா்கவும் 
நான நியமிக்்கபபட்வ்ன, இது ஆபிரிக்-
்காவில எ்னது நறசபயமர நிரூபிக்கிறது.   

 ஆபிரிக்்காவில எ்னது பு்கழ மறறும் 
ஆபிரிக்்காவு்்னா்ன இலஙம்கயின உற-
வு்கமள வமம்படுத்துவதற்கா்ன எ்னது 

திறமமயின மீதா்ன நம்பிக்ம்க, உ்கண்ா 
மறறும் ச்கனயாவில நாட்டின பிரதிநிதி-
யா்க எனம்ன சபயரி் இலஙம்க அரொங-
்கத்மத தூணடியது. நான என நாட்ம் 
வநசிக்கிவறன. எ்னவவ, எநத நிமலயிலும் 
சொநதமா்க என நாட்டிறகு வெமவ செயய 
நான எபவபாதும் தயாரா்க இருபவபன.   

வ்களவி: பிரதமர் மஹிநத ராஜபக்ஷ 
திருபபதிக்கு தனியார் சஜட் விமா்னம் 
மூலம் வரும்க தநதது குறித்தும், அதில 

உங்கள ஈடுபாடு குறித்தும் ெமூ்க 
ஊ்்கங்கள பலவவறு செயதி-
்கமள சவளியிட்்து உங்களுக்-
குத் சதரியும். அநத பதிவு்கள 
பறறி என்ன சொலல விரும்புகி-
றீர்்கள?   

பதில: இது முழுமமயா்ன 
பய்னறற வபச்சு. முதலாவதா்க, 
பிரதமர் தனி சஜட் விமா்னத்-
தில திருபபதிக்கு செனறது 
உணமமதான, நானும் அவரு-
்ன செனவறன. இருபபினும், 
சஜட் விமா்னத்தின உரிமம-
மயப பறறிய ்கமத்கள முட்-
்ாளத்னமா்னமவ மறறும் 
ஆதாரமறறமவ. அரசியல தமல-
வர்்களின உத்திவயா்கபூர்வ விஜ-
யங்கமளப பினபறறுவது குடி-
மக்்களின உரிமமயாகும். இநத 
வநாக்்கத்திற்கா்கவவ, ஒவ்சவாரு 
வரும்கயின முடிவிலும், 
விமளவு பறறிய விபரங்கமள 
நாட்டு மக்்களுக்குத் சதரிவிக்்க 

ஒரு செயதிக்குறிபபு அலலது அறிக்ம்க 
சவளியி்பபடுகிறது.   

 தனிபபட்் வரும்க்களின விபரங்கள 
தனிபபட்்தா்க மவக்்கபபடும். எவ்வாறா-
யினும், பிரதமர் மஹிநத ராஜபக்ஷவின ெமீ-
பத்திய திருபபதி விஜயம், அவர் தனியார் 
சஜட் விமா்னத்தில பயணம் செயததன 
்காரணமா்க ெமூ்க ஊ்்கங்களில ஊ்கங்க-
ளுக்கு உட்பட்்து. இது அரொங்கத்திறகு 
எநத செலவும் இலலாமல தனிபபட்் 
பயணம் எனறு பிரதமர் அலுவல்கம் 
சதரிவித்துளளது. நான சஜட் விமா்னத்-
தின உரிமமயாளர் அலல. என சபயரில 
பதிவு செயயபபட்்தா்க ்கருத்து சவளி-
யிடுபவர்்கள, சபாதுமக்்களி்ம் தவறா்ன 
த்கவல்கமள பரபபும் முன பதிவு விபரங-
்கமள ெரி பார்க்்க வவணடும். ஃசப்ரல 
எவிவயஷன அட்மினி்ஸட்வரஷன (FAA) 
இன விமா்ன விொரமண தரவுத்தளத்தில, 
பதிவு எண, பதிவு செயயபபட்் இ்ம், 
உரிமம வபானற அம்னத்து விமா்னங்க-
ளின விவரங்கமளச் ெரிபார்பபது எளிது.   

வ்களவி: இநத விவ்காரத்தில ெமூ்க ஊ -்
்கங்களில எழும் கூக்குரல்கமளப பறறி 
நீங்கள குறிபபா்க என்ன நிம்னக்கிறீர்்கள?   

பதில: இலஙம்கயில தவறா்ன த்கவல்க-
மளப பரபபுவதறகும், நிறுவ்னங்களுக்கு 
எதிரா்ன குவராத உணர்வு்கமளத் தூண-

டுவதறகும் மறறும் தனிநபர்்கமளக் குறி-
மவத்து/இழிவுபடுத்துவதறகும் ெமூ்க 
ஊ்்கங்கமள அச்சுறுத்தும் வம்கயில 
துஷ்பிரவயா்கம் செயவமத நாம் ்களத்தில 
்காணகிவறாம். நாட்டில உளள மக்்கமள 
தவறா்க வழிந்த்தும் ஒரு ஆபத்தா்ன 
வபாக்்கா்க நான உணர்கிவறன. இது-
வபானற இட்டுக்்கட்்பபட்் ெமூ்க 
ஊ்்கப பிரொரம் ்காட்டுத்தீ வபால பரவி, 
அவத பதிவு்கமள மறற ஊ்்கங்கள உண-
மம்கமள ெரிபார்க்்காமல ந்கசலடுபபது 
இனனும் பயங்கரமா்னது. வபச்சு சுதநதி-
ரம் மறறும் ்கருத்து சுதநதிரம் எனற ொக்-
குபவபாக்கில அழிவு்கரமா்ன மறறும் பக்-
்கச்ொர்பா்ன ெமூ்க ஊ்்க சவறி வமாெமாகி 
வருகிறது.   

இமணயதளங்கள, யூடியூப, ஃவப்ஸபுக் 

்கணக்கு்கள, வமலபபதிவு்கள, இன்ஸ-
்ாகிராம், ட்விட்்ர் வபானறவறறில 
வ்கவலமா்ன தவறா்ன த்கவல்கமளப பரப-
புவமதக் ்கண்றிநது, அவறறின செயல-
பாட்ம்த் தடுக்்க அலலது இம்நிறுத்-
துவதற்கா்ன விொரமண செயலமுமற 
இருக்்க வவணடும் எனறு நான நிம்னக்-
கிவறன. வபாலிச் செயதி்கமள உருவாக்-
குவது, பரபபுவது அலலது அனுபபுவது 
வபானற அம்யாளம் ்காணபபட்் குறற-
வாளி்கள மீது பாது்காபபு மு்கமம்கள ்கடு-
மமயா்ன ந்வடிக்ம்க எடுக்்க வவணடும். 
ெமூ்க ஊ்்கங்கள ஊ்ா்க தவறா்ன 
மறறும் தவறா்ன அறிக்ம்க்கமளப பரப-
புவதறகு எதிரா்க ெட்்மூலசமானமற 

உருவாக்குவதறகு இலஙம்க ஏற்க்னவவ 
ந்வடிக்ம்க எடுத்துளளது எனபமத நான 
புரிநது ச்காளகிவறன.   

வ்களவி: ெமூ்க ஊ்்கங்கள உங்கமள 
விடுதமலப புலி்களின முன்னாள 
தமலவர் எனறு அமைத்த்ன. வாெ்கர்்க-
ளின நலனுக்்கா்க இமதப பறறி ச்காஞெம் 
சவளிச்ெம் வபா் முடியுமா?   

பதில: இது எனம்ன அவமதிபபதற்கா-
்கச் சொலலபபடும் அபபட்்மா்ன சபாய. 
அரசியல, சதாழில, வியாபாரம் மறறும் 
பிற இலாபம் ஈட்டும் பகுதி்களில தனிப-
பட்் ஆதாயங்களுக்்கா்க பழிவாஙகும் 
வநாக்்கத்தில ஒரு தமிைமர புலி்கள எனறு 
முத்திமர குத்துவது எவருக்கும் எளிதா-
்னது. நான எ்னது தாயநாட்டின உணமம-
யா்ன வதெபக்தர் - இலஙம்க மறறும் நான 
எ்னது நாட்ம் எவ்வளவு உணமமயா்க 

வநசிக்கிவறன எனபமத வார்த்மத்களால 
விவரிக்்க முடியாது, ஆ்னால நான அமத 
செயலில நிரூபித்துளவளன. அறப அரசி-
யல ஆதாயங்களுக்்கா்க எ்னக்கு எதிரா்ன 
ஒரு அவதூறு பிரச்ொரமா்க இமத நான 
பார்க்கிவறன.   

உலகின சிறநத புல்னாயவு வெமவ்க-
ளில இலஙம்கயும் ஒனறு. ெமீப்கால ெமூ்க 
ஊ்்க செயதி்கமள பரபபுவதில ஈடுபட்-

்வர்்கள தங்கள வவமலயில 
அவர்்கள தங்கள வவமலயில 
வநர்மமயா்க இருநதிருநதால, 
அவர்்கள அவதூறு பரபபுமர 
செயவதறகு முன இலஙம்க புல-
்னாயவு வெமவமய அணுகியி-
ருக்்க வவணடும். ஒருவரின குணா-
திெயத்மத படுச்காமல செயயும் 

வம்கயில அவர்்களின அனுமா்னங்கமள 
அடிபபம்யா்கக் ச்காண் எழுத்து 
மறறும் வபச்சு எவ்வளவு ச்காடூரமா்னது 
எனபமதக் ்கணடு நான மி்கவும் வருத்தப-
படுகிவறன..   

வ்களவி: உங்கள வதெபக்திமய வார்த்-
மத்களில ்காட்்ாமல செயலில ்காட்டிய-
தா்கச் சொனனீர்்கள. அமதப பறறி விரிவா-
்கக் கூற முடியுமா?   

பதில: ஆம், நிச்ெயமா்க, எ்னது செயல-
்கமளப பறறி நான இனனும் சொலல 
வவணடும். நான வார்த்மத்கமள அலல 
செயல்கமள உணமமயா்க நம்புகிவறன. 
நான 36 ஆணடு்களா்க ஆபிரிக்்காவில 
வசித்து வருகிவறன. எ்னது செலவாக்கு 
மறறும் இமணபபு்கமளப பயனபடுத்தி 
உ்கண்ா மறறும் கிைக்கு ஆபிரிக்்காவில 

சபாருளாதார நலன்கமள வமம்படுத்த 
இலஙம்க மறறும் இலஙம்கயர்்களுக்கு 
நான எபவபாதும் உதவியுளவளன. நான 
2010 இல இலஙம்கக்்கா்ன ச்களரவ 
தூதரா்க நியமிக்்கபபட்் பின்னர், கிைக்கு 
மறறும் வமறகு ஆபிரிக்்காவில இலங-
ம்கயின நலன்கமள நான முமறயா்க 
ஊக்குவித்தது்ன, ஆபிரிக்்காவில உளள 
பலவவறு நாடு்களின அரசியல ஆதர-
மவப சபறுவதறகு தீவிரமா்க உமைத்-
வதன. இரு நாடு்களுக்குமிம்யிலா்ன 
சபாருளாதார மறறும் வர்த்த்க உறவு்கமள 
நான வி்ாமுயறசியு்ன ஊக்குவித்தது-
்ன, உ்கண்ா மறறும் ஏம்னய ஆபிரிக்்க 
நாடு்களின ஆதரவு்ன இலஙம்க நிறுவ-

்னங்கமள பல மிலலியன சிறிய நீர் மின 
உறபத்தி திட்்ங்களில ஆதிக்்கம் செலுத்-
தும் ெக்தியா்க இலஙம்க நிறுவ்னங்களின 
பிரென்னத்மத அதி்கரிக்்க முடிநதது. 
வமலும் இநத வபாக்கு உ்காண்ா, தான-
ொனியா, ச்கனயா மறறும் ருவாண்ா 
உட்ப் பிற நாடு்களிலும், உறபத்தி, ்கட்-
டுமா்னம், வபக்வ்கஜிங, சுறறுலா உள்கட்-
்மமபபு வபானற புதிய பகுதி்களிலும் 
சதா்ர்கிறது.   

 ஆபிரிக்்காவில இலஙம்கக்கு ம்கத்-
தா்ன சபாருளாதார நனமம்கள ஏறப-
்க்கூடிய ொத்தியக்கூறு்கமளக் ்கருத்-
தில ச்காணடு, உ்கண்ாவில வதிவி் 
உயர் ்ஸதானி்கராலயம் நிறுவபபட்்து. 
உ்கண்ாவுக்்கா்ன முதல உயர் ்ஸதானி்க-
ரா்கவும், ஆபிரிக்்காவில உளள 13 நாடு்க-
ளுக்்கா்ன வதிவி்மறற தூதரா்கவும் நான 

நியமிக்்கபபட்வ்ன. வமலும், ஆபிரிக்்க 
ஒனறியத்திற்கா்ன இலஙம்கயின முத-
லாவது நிரநதரப பிரதிநிதியா்கவும் நிய-
மிக்்கபபட்வ்ன. இது தவிர, 2013 இல 
உ்கண்ாவுக்்கா்ன உயர் ்ஸதானி்கரா்கவும், 
2020 இல இருநது ச்கனயாவிற்கா்ன உயர் 

்ஸதானி்கரா்கவும் நான ெர்வவதெ அரங-
கு்களில சில ஆபிரிக்்க நாடு்களின அரசி-
யல ஆதரமவ இலஙம்கக்கு திரட்டியுள-
வளன. இது சதா்ர்பா்க நான தனிபபட்் 
முமறயில பல நாடு்களுக்குச் செனறு 
அரெ தமலவர்்கள மறறும் சவளியுறவு 
அமமச்ெர்்கமளச் ெநதித்து அவர்்களின 
ஆதரமவப சபறவறன. சுருக்்கமா்க, ஆபி-
ரிக்்காவில உளள சில அரெ தமலவர்்கள 
மறறும் அரசியல தமலவர்்களு்்னா்ன 
எ்னது தனிபபட்் உறவு்கமளப பயனப-
டுத்தி இலஙம்கக்்கா்ன ஆதரமவத் திரட்டு-
வதற்கா்க இராஜதநதிரத்தில செலவாக்கு 
செலுத்த எ்னது வாழக்ம்கமய அர்ப-
பணித்துளவளன. சஜட் விமா்னத்தில 
பயணம் செயவது குறித்து ெமூ்க ஊ்்கங-
்களில ெலெலபபு ஏறபட்்ாலும், எ்னது 
சொநத செலவில தனிபபட்் மறறும் 
வவமல வநாக்்கங்களுக்்கா்க சஜட் விமா-
்னத்தில பயணம் செயகிவறன எனபமத 
உங்களுக்குத் சதரிவித்துக் ச்காளகிவறன.   

வ்களவி: உ்கண்ாவில உளள உயர் ்ஸ-
தானி்கராலயத்மத மூடுவதறகு முநமதய 
அரொங்கம் எடுத்த முடிவு பறறி உங்கள 
்கருத்து என்ன?   பதில: அபவபாமதய 
அரசு எடுத்த முடிவு குறித்து நான ்கருத்து 
சொலல மாட்வ்ன. நான சொலல விரும்-
புவது என்னசவனறால, ஆபிரிக்்காவில 
வாழும் அவத வநரத்தில இலஙம்கக்கு 
வெமவ செயய விரும்புகிவறன. உயர் ்ஸ-
தானி்கராலயம் மூ்பபட்  ் பின்னரும், 
அபவபாமதய பிரதமர் ரணில விக்கிரமசிங்க 
எனம்ன உ்கண்ாவுக்்கா்ன இலஙம்கயின 
ச்களரவ தூதரா்க நியமித்தார். இது நாடு என 
மீது ச்காணடுளள நம்பிக்ம்கமய ்காட்டுகி-
றது எனபமத நிம்னவில ச்காளளவும்   

வ்களவி: உ்கண்ாமவ இலஙம்கயின 
முமறவ்க்ா்ன செலவத்தின பு்கலி்மா்க 
ெமூ்க ஊ்்கங்களும் விரிவா்கப வபசுகின-
ற்ன அலலவா?   

பதில: இது ஒரு முட்்ாளத்னமா்ன 
எணணம். ்கமத சொலபவர்்களுக்கும், 
சபாயயா்ன த்கவல்கமள பரபபுபவர்்களுக்-
கும் அமத நிரூபிக்கும்படி அவர்்களுக்கு 
ெவால விடுகிவறன. தறவபாமதய சநருக்்கடி-
யில உ்கண ா்மவப பறறி ெமூ்க ஊ்்கங்களில 
கூறபபட்  ்எதிலும் உணமமயிலமல. அத்தி-
யாவசியப சபாருட்்கள கிம்க்்காமல விரக்-
தியில இருக்கும் வபாது மக்்கமளத் தவறா்க 
வழிந்த்துவதும் தூணடுவதும் எளிதா்கவும் 
வெதியா்கவும் இருநதது. இது தவறா்ன 
வநாக்்கங்களுக்்கா்க சில நபர்்கமள இழிவு-
படுத்தும் மலிவா்ன 
செயலாகும். ெமூ்க 
ஊ்்கங்களில சில 
குழுக்்கள தங்கள 
சுதநதிரத்மத துஷ்-
பிரவயா்கம் செயது 
அ ல ட் சி ய ம ா ்க 
ந்நது ச்காளகினற-
்னர்.   

 '்மூக ஊடக சுதந்திரம் ஒரு குழுவினரால் 
துஷ்பிரயயாகம் வ்யயப்்படுகி்றது'  

பநர்�ாணல்:

சமிந்த கபபரரா



மக்களின் மனதிலே ஊடுரு-
விப் பாய்ந்து பதிவதற்கா்க-
வும், எமது ்கருத்த எடுத-

தியம்பவும் எழுத்த ்கருவியா்கப் 
பயன்படுததுகில�ாம். எழுததாளனுககு 
குறிகல்காளும் பபாறுப்புக கூ�லும் 
இன்றிய்மயாத பண்பு்களாகும்.எழுத-
தாளன் என்பது எழுத்த ஆளபவ்னக 
குறிககும்.   

 ‘நலே மு்�யில எழுதுவது ஒரு ்கட்-
டடக ்க்ே லபான்�தாகும், உட்பு� வடி-
வ்மப்பு அலே’ என்கி�ார் எர்பனஸ்ட் 
பெமிஙல்க.   

 இலவாழ்வுககு இலோண்்ம எவவ-
ளவு அவசியலமா, நிேத்த ஆளவதறகு 
பயிர்்சபசெய்்்க எவவளவு அவசியலமா 
அலதலபால எழுத்த ஆளபவனுககு 
எழுததாற�ல அவசியமாகும். பசெய்யக 
கூடிய, நி்கழக கூடிய நி்கழ்வு்க்ள பதட்-
டதபதளிவா்க எளிய ந்டயிலே எழுதி 
வாசெ்கர்்கள பயன்பப� வழிவகுக்க 
லவண்டும். பசெய்ய முடியாத ்காரியத்த 
பசெய்ய முயேக கூடாது. ஊசியின் துவா-
ரததில நூ்ே புகுதத முடியுலமபயாழிய 
்கயிற்� நு்ழக்க முடியாது. வாழ்க்்க-
யில தன்னால சொதிக்க முடியாதவற்� 
ஒரு எழுததாளன் தன் நூல்கள மூேம் 
சொதிககி�ான் என்கி�ார் அறிஞர் பட்லசெ.   

 பி�ரு்டய ்கவனத்த ஈர்க்கக 
கூடிய, பி�ரு்டய ்கவனத்த ்கவரக 
கூடிய ்கருப்பபாருட்்க்ள செரிவரப் பயன்-
படுதத லவண்டும். எழுததாளர்்க்ள 
ப்டப்பாளர்்கள என்றும் கூ�ோம். 
எண்்ணத்த ஆளதபதரிந்தவனுககு 
பசொல்ேயும் எழுத்தயும் ஆளத 
பதரிந்திருக்க லவண்டும். புதிய பே 
உண்்ம்க்ள, உயர்ந்த ்கருதது்க்ள 
மனித செமுதாயததுககு பகிர்ந்து அளிக்க 
லவண்டும்.   

   மனித வளர்்சசி வளர்ந்து ப்காண்லட 
பசெலவது லபாே, எண்்ணங்களும் பசெயல-
்களும் வளர்கின்�ன. தான் பபற� 
உ்ணர்்வ ்வய்கததிறகு உ்ணர்த-
தும் எழுததாளனின் தி�்ம்ய நாம் 
வரலவற்க லவண்டும். அறிஞர் ராய் 
எலஸ்மித கூறு்்கயில ' சிே நலே புதத-
்கங்கலள ஒவபவாரு மனிதனின் பவற-
றிககும் ்கார்ணமாகின்�ன' என்�ார்.   

  எப்லபாதும் எழுததாளனின் குறிக-
ல்காள உண்்ம்யத தழுவியதா்க அ�த-
்தயும் தர்மத்தயும் நி்ேநாட்டி 
வாசெ்கர்்களின் உயர்்வ அ்டய உதவ 
லவண்டும். இதற்கா்க உண்்மய 
இயம்பி லபணிப் பாது்காக்க லவண்டும். 

துன்பம் ்கண்டு துடிககும் உளளமும், 
துன்பததிலிருந்து மீளும் வழிவ்்க்க-
ளும் எழுததாளனுககுத லத்வ. எனலவ 
துயர் து்டககும் மனப்லபாககு இருக்க 
லவண்டும். 

  வாலமீகி முனிவர் இராமாய்ணத்த 
எழுதும் லபாது, அன்றில ப�்வ்கள 
இரண்டில ஒன்று மாண்ட லபாது மற�-
தன் துன்பத்த உளளமுருகிலய எழுதி-

னார். துன்பம் ்கண்டு துடிதத வாலமீகி 
துயர் து்டக்கலவ இராமாய்ணத்த 
ப்டததார் என்பது வாசெ்கர் மனதில பதி-
கி�து. துன்பததில உ்ணர்்சசி வசெப்படும் 
எழுததாளன் மக்கள மததியில தனது 
ஈடுபாட்்டயும் ்கவனத்தயும் பசெலுத-
துகி�ான்.   

  ்கறப்ன இேககியங்க்ளப் ப்டப்-
பவர்்கள எழுததாளரா்க சி�ப்ப்டந்து 
உளளனர். சிறு்க்த, நாவல, ்கவி்த, 
நாட்கம் ஆகியவறறில ்கறப்ன மிகுந்து 
்கா்ணப்பட்டு சி�ந்த இேககியங்கள 
ப்டக்கப்படுகின்�ன.  அவர்்கள ்கறப-
்ன்க்ள ததரூபமா்க உயிலராவியமா்க 
எழுததாற�ல மூேம் எடுததாளுகின்�-
னர். இதனால அவர்்களது எழுததுக்கள 
வாசெ்கர் மததியில பிரபலயம் அ்டந்து 
லபாற�ப்படுகின்�ன.

  எழுததாற�ல உ்டயவனுககு 

உரிய தகுதி்கள பபாதிந்து அவனிடம் 
்கா்ணப்பட லவண்டும். உே்கத்த 
கூர்ந்து பார்க்க லவண்டிய ்கண்்கள, 
உண்்ம்ய ஊடுருவி ்காணும் லநாககு, 
எண்்ணங்க்ள லத்வ்களாககி மனதில 
வளர்ககும் தன்்ம என்பன அவனிடம் 
்கா்ணப்பட லவண்டும். முன்்னய செமூ-
்கததினரிடம் பார்க்க இன்்�ய செமூ்கத-
திறகு மி்க பயன் தரக கூடிய வ்்கயில 

இன்்�ய எழுத-
தாற�ல ்கா்ணப்ப-
டுகின்�து. இது 
உ்ர ந்ட இேக-
கியததில எமககுக 
கி்டதத பவறறி-
யாகும். இேககியத-
தன்்மயும் எளி்ம-
யான ந்டயுடன் 
பதளிவா்க இருக்க 
லவண்டும். பு்னந்-
து்ர இேககியத்த 
ப்காண்டும் சிே 
இேககியங்கள சி�ப்-
படந்துளளன. எழுத-
தாற�ல உளளவன் 
எ்தயும் சொதிக்க-
ோம். கூர்்மயற� 
்கததி்ய தட்்ட-

யான சொ்ணக்கலலினால தீட்டினாலதான் 
கூர்்ம ஏறபடும். பு்னந்து்ர்களின் 
மூேமும் எழுததாளன் உண்்ம்ய, 
அ�த்த நி்ேநாட்ட முறபடுகி�ான்.   

'வாககியங்கள என்ப்வ கூர்்ம-
யான ஆணி்கள லபான்�்வ. அ்வ 
உண்்ம்ய அ்�கின்�ன' என்கி�ார் 
அறிஞர் ் டட் ராட். 

 'வாழ்க்்கககு லநரம்' (Time for life) 
என்� புதத்கததின் ஆசிரியர் கூறும் 
லபாது 'அதி்க லநரத்த நாம் விலவ்கத-
துடன் பயன்படுததினால, உறுதியான 
ஈடுபாட்லடாடு ்க்டப்பிடிததால ்கறப-
்னததி�ன், விருப்பாற�லுககு உட்ப-
டாத உ்ணர்்சசி, ஒழுக்கம் லபான்� பண்-
பு்க்ள நம்மால அறபுதமா்க வளர்தது 
எழுத முடியும்' என்கி�ார். 

 நலேவற்� எழுதும் லபாது 
பாராட்டி மதிககும் வாசெ்கர்்களின் இேக-

கிய தரமும் உயர லவண்டும். ப்ழய 
இேககியங்க்ள மீட்டுப் பார்ததால 
அக்காேததில பு்கழ்மிக்க சீதத்ே்ச-
சொததனார் தான் படிதத ஏடு்களிலே 
பி்ழ்க்ள ்கண்ட லபாபதலோம் 
எழுததாணியால தன் த்ே்ய தாலன 
குததி ்காயப்படுததினார். அடிக்கடி 
குததியதால அவரது த்ேயில சீழ் 
படிந்தது. அதனாலதான் 'சீதத்ே்சசொத-
தனார்' என்� பபயர் பபற�ார். அதன் 
பின்னர் திருவளளுவப் பபருந்த்்க-
யின் திருககு�்ள படிதத பின்லப 
த்ேயிலிருந்த சீழ் இடம் பதரியாமல 
ம்�ந்தது.   

 எழுததாளர்்கள தாம் எழுதுபவற்� 
பி்ழயின்றி செரியா்க எழுத லவண்டும்.' 
வாழ்க்்கயின் பிர்சசி்ன்களுககு 
விலவ்கமான மனிதர்்கள புதத்கங்களிலி-
ருந்லதஆறுதல லதடிக ப்காளகி�ார்்கள' 
என்கி�ார் அறிஞர் விகடர் ஹியுல்கா.

 எழுததாளனிடமும் செமூ்கத்த வழி-
நடததும் பபாறுப்பு உளளது. எனலவ 
எழுததாற�ல வளம் சி்தயாது எழுத 
லவண்டும். எழுததாளன் எது குறிதது 
தன் ்கருததி்ன பவளியிட விரும்புகி-
�ாலனா அது பறறி செரியான பபாருள-
றிவு ப்காண்டிருததல லவண்டும். ்கலவி 
வலலுநர்்கள பசெயறபடம் எழுததுத 

தி�்ன (Functional Literacy) 
வலியுறுததுகின்�னர். வாழ்க-
்்கககு பயன்படக கூடிய விட-
யங்கள, ்காரியங்க்ள பசெய்ய 
லவண்டும். ஒரு நாட்டின் 
முன்லனற�ததி்ன அளவிட 
எழுததறிவு ஒரு அளவுல்கா-

ோகும். தம்்மயும் தமது சுறறுபு�த-
தி்னயும் அறிந்து 
அதறல்கறப பசெயற-
பட லவண்டும். 
எ து வ ா யி னு ம் 
வாசெ்கர்்களின் வர-
லவற்ப பபற�ா்க 
லவண்டும்.   
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எழுத்தாற்றலை மேம்படுததுவன் மூைமே
வதாசகரின் உள்ளததில் இடமபிடிகக முடியும

அரசியல்வதாதிகளுககு முன்னு்தாரணேதாக
வதாழ்ந்வர் ேர்்ஹும எம.எச்.மேதா்ேட்

எம்.எ்ச.பமாெமட் அவர்்களின் அரசி-
யல பிரலவசெம் செந்தர்ப்பவசெததாலோ 
அலேது தறபசெயோ்கலவா இடம்-

பபற� ஒன்�லே. உளளூராட்சிமன்�ங்கள 
மூேம் மக்களுககு நீண்ட ்காேமா்க லசெ்வ 
பசெய்து வந்த அரசியல பாரம்பரியம் நி்�ந்த 
குடும்பததிலேலய அவர் பி�ந்து வளர்ந்தவர். 
இதன் ்கார்ணமா்க அவரிடம் பி�ப்பிலேலய 
அரசியல ஞானம் ்கா்ணப்பட்டது. 

 அவரது ப்காளளுப்பாட்டனார் அன்்�ய 
செட்டவாக்க்ச செ்பயின் அங்கததவரா்கக 
இருந்ததுடன், 1876 ஆம் ஆண்டில இேங -
்்கப் பாராளுமன்�ததின் முன்லனாடியா்க -
வும் ்கா்ணப்பட்டார். அவரது மூதத மாமன்-
்களான எம்.ஐ.எம் ெனீபா மறறும் எம்.எல.
எம். பசெய்னுதீன் ஆகிய இருவரும் மு்�லய 
1894 பதாடக்கம் 1900 வ்ரயும் 1900 பதாடக-
்கம் 1907 வ்ரயும் ப்காழும்பு மாந்கர செ்ப 
அங்கததவர்்களா்க இருந்தனர்.  

  பமாெமட் தனது 24ஆவது வயதில மாந்கர 
செ்ப உறுப்பினரா்கத பதரிவு பசெய்யப்பட்டார். 
ஆரம்பததில எஸ்.ஏ. விககிரமசிங்க மறறும் 
பீட்டர் ப்கனமன் லபான்� த்ேவர்்களின் 
்கருததுக்களால ஈர்க்கப்பட்ட இவர், இடதுசொரி-
யா்க அரசியலில தடம் பதிததார்.    பமாெமட் 
இேங்்க ்கமியூனிசெக ்கட்சியின் அங்கததவ-
ரா்க இருந்த அலதலவ்ள, 1947ஆம் ஆண்டு 
முதற பகுதியில ப்காழும்பு மாந்கர செ்பககு 
சுலய்ச்செ உறுப்பினரா்கத பதரிவு பசெய்யப்-
பட்டார். 1965ஆம் ஆண்டு பாராளுமன்�த-

துககுத பதரிவு பசெய்யப்படுவதறகு முன்னர் 
1960ஆம் ஆண்டு ப்காழும்பு மாந்கர செ்ப 
லமயரா்கத பதரிவு பசெய்யப்பட்டிருந்தார். 1965 
ஆம் ஆண்டில ந்டபபற� பபாதுதலதர்த-
லில பபார்ள பதாகுதியில லபாட்டியிட்-
டதுடன், அவ்ர எதிர்ததுப் லபாட்டியிட்ட 
செமசெமாஜவாதி விவியன் கு்ணவர்தன்வத 
லதாற்கடிதது அபார பவறறி பபற�துடன், 
டட்லி லசெனாநாயக்கவின் அ்ம்சசெர்வயில 
பதாழில லவ்ேவாய்ப்பு மறறும் வீட்மப்பு 
அ்ம்சசெரா்க நியமிக்கப்பட்டிருந்தார்.  

 1977ஆம் ஆண்டு இடம்பபற� பபாதுத-
லதர்தலில பபார்ள பதாகுதியில இருந்து 
மீண்டும் பாராளுமன்�ததுககுத பதரிவு பசெய்-
யப்பட்டார்.

 முன்னாள ஜனாதிபதி ஆர்.பிலரமதாசெவின் 
ஆட்சிக ்காேததில 9 ஆவது பாராளுமன்�த-
தின் செபாநாய்கரா்க நியமிக்கப்பட்டிருந்தார். 
தனது அரசியலில பபரும் பகுதியி்ன சிங்கள 
மக்கள பசெறிந்து வாழும் பபார்ள பதாகுதியி-
்னப் பிரதிநிதிததுவப்படுததியதுடன் அம் 

மக்களிடம் இருந்து மிகுந்த ஆதர்வயும் வர-
லவற்பயும் பபறறிருந்தார்.  

பபௌதத வி்கா்ர்களுககும் தம்ம பாட-
சொ்ே்களுககும் அவர் பசெய்த லசெ்வ்கள 
இன்றும் சிங்கள மக்களால நி்னவு கூரப்-
படுகின்�ன. செ்கேருககும் உரிய மரியா்த-
்யயும் ப்கௌரவத்தயும் வழஙகினார். அவ-
நம்பிக்்க, வகுப்புவாதம் லபான்�வற்� 
அடிப்ப்டயா்கக ப்காண்ட லதசியவாதம் 
்கருவுறறுக ப்காண்டிருந்த லவ்ளயில தமிழ், 
முஸ்லிம், சிங்கள இனத த்ேவர்்கள ஒன்றி-
்்ணந்து பசெயறபடுவதன் முககியததுவத்த 
வலியுறுததினார்.  

 பமாெமட் இனங்களுககி்டலயயான 
ஒறறு்ம்யயும் செல்காதரததுவத்தயும் 
வளர்க்க அர்ப்பணிப்புடன் பசெயறபட்டார். செர்-
வலதசெ ஒறறு்ம்யயும் நலலி்ணக்கத்தயும் 
வளர்க்க இேங்்க இஸ்ோமிய நி்ேயததின் 

கீழ் லதசிய ஒறறு்ம மறறும் புரிந்-
து்ணர்விற்கான ்மயததி்ன உரு-
வாககியது குறிப்பிடததக்கது. 

  முன்னாள ஜனாதிபதி லஜ.ஆர். ஜயவர்த-
னவின் ஆட்சிக ்காேததில 1981ஆம் ஆண்டு 
இஸ்ோமிய ்கோசொர தி்்ணக்களத்த ஸ்தா-
பிதத்ம அவர் முஸ்லிம் செமூ்கததுககு்ச பசெய்த 
பாரிய லசெ்வயாகும். முஸ்லிம் மத விவ்கா-
ரங்களுககுப் பபாறுப்பான அ்ம்சசெர் என்� 
வ்்கயில ெஜ் புனிதப் பய்ணம் பதாடர்பில 
எழுந்த பிர்சசி்ன்க்ள பவறறி்கரமா்கத தீர்தது 
்வததவர் பமாெமட். வளர்ந்து வரும் இளம் 
அரசியலவாதி்களுககு அவரு்டய வாழ்க்்க 
ஒரு முன்னுதார்ணமாகும். அதலதாடு, எதிர்-
்காே முஸ்லிம் அரசியலவாதி்களுககு ஓர் எடுத-
துக்காட்டாகும். ம்கததான மனிதரா்க அவர் 
இன்றும் நி்னவுகூரப்படுகின்�ார். 

ஜனாதிபதி சட்டதரணி

பாயிஸ் முஸ்்தபா...?

ச�ா.அமிர்தலிங்கம்...?
(இலஙமகை நிர்ாகை மசம  ்முன்னாள் 

உத்திம�ாகைத்தர)
முன்னாள் ஆளுநர சச�லாளர - 
(் ்டக்கு, கிழக்கு மாகைாணஙகைள்)

முன்னாள் புனர்ாழ்வு, புனரமமச்சு, 
சமூகை மசம் சச�லாளர- 

(கிழக்கு மாகைாணம்)
முன்னாள் கைாணி பிரதி சச�லாளர 

-(கிழக்கு மாகைாணம்)

அபிவிருததி ஒதது்ழப்பு பஙகு -
்ட்ம ஊடா்க மக்க்ள ்மய -
மா்கக ப்காண்டு, இந்திய அரசொல 

இேங்்கயில முன்பனடுக்கப்படும் திட்டங -
்களுககு லமலும் வலுவூட்டும் அலதலநரம், 
இேங்்கயிலுளள பலலவறு தரப்பினருக -
கும் லத்வயான உதவி்க்ள வழஙகுதல 
மறறும் பலலவறு மனிதாபிமான உதவித 
திட்டங்களால அவர்்களின் லத்வ்க்ள 
நிவர்ததி பசெய்தல ஆகிய நடவடிக்்க்களி-
லும் இந்தியா லநரடியா்க ஈடுபடுகின்�து.   

 ்கடந்த ஏப்ரல 27ஆம் தி்கதி அம்பா்� 
மாவட்டததிலுளள ்கலமு்னயில வித-
்வ்கள மறறும் ஏ்னய பலலவறு குடும்-
பங்களுககுத லத்வயான உேர் உ்ணவு 
நிவார்ணப் பபாதி்கள, இந்திய தூதர்கததின் 
இரண்டாம் நி்ே பசெயோளர் அல�ாக 

குமார் அவர்்களால வழங்கப்பட்டன. இந்த 
விலசெட நி்கழ்்சசித திட்டமானது முஸ்லிம் 
யுவதி்கள செங்கததின் ஒதது்ழப்புடன் முன்-
பனடுக்கப்பட்டது. லநான்புப் பபருநா்ள 
முன்னிட்டு பயனாளி்களுககுத லத்வயான 
பபாருட்்க்ள விநிலயாகிககும் மு்கமா்க 

இததிட்டம் முன்பனடுக்கப்பட்டிருந்தது.   
அததுடன் 2022 ஏப்ரல 17ஆம் தி்கதி உயிர்தத 
ஞாயிறு தினததன்று பவலி்கம்பிட்டிய-
வில உளள புனித அன்னம்மாள லதவாேய 
திரு்சசெ்ப்ய்ச லசெர்ந்த குடும்பங்களுக -
குத லத்வயான உேர் உ்ணவுப் பபாதி்கள 

சுவாமி விலவ்கானந்தா ்கோசொர நி்ேயத -
தின் பணிப்பாளர்  படாகடர் லரவந்த விகரம் 
சிங அவர்்களால வழங்கப்பட்டிருந்தன. 
இலதலபாே புதுவருடத்த முன்னிட்டு 
அனுராதபுரததிலுளள மடலவவா, கிரி -
பமட்டி யா வ மறறும் குருநா்கல மாவட் -

டத்த ்ச லசெர்ந்த பிஙகிரிய பகுதி்களில 
உளள ஆறு கிராமங்களிலும் இவவா�ான 
நி்கழ்்சசித திட்டங்கள முன்பனடுக்கப்பட் -
டன.   

 இந்த விலசெட மனிதாபிமான நி்கழ்்சசித 
திட்டமானது 2022 மார்்ச 13 ஆம் தி்கதி 
உயர் ஸ்தானி்கரால யாழ்ப்பா்ணததில 
ஆரம்பிதது ்வக்கப்பட்டது. ஆரம்ப 
நி்கழ்வில, உயர் ஸ்தானி்கர், அ்ம்ச -
செர் டகளஸ் லதவானந்தா ஆகிலயாரால 
உ்ணவு மறறும் ஏ்னய அததியாவசியப் 
பபாருட்்கள 600 மீனவர்்களுககும் அவர்்க -
ளின் குடும்பங்களுககும் ்்கயளிக்கப்பட் -
டன.  அத்னத பதாடர்ந்து முல்ேததீவு, 
கிளிபநா்சசி மறறும் மன்னார் ஆகிய இடங -
்களில உளள மீனவர்்களுககும் உேரு்ணவுப் 
பபாதி்கள வழங்கப்பட்டன.   

 ்கண்டியில உளள இந்திய உதவி உயர் 
ஸ்தானி்கராேயம், யாழ்ப்பா்ணததில உளள 
இந்திய ப்கான்சுலேட் பஜனரல ்காரியாே-
யம் மறறும் அம்பாந்லதாட்்டயில உளள 
இந்திய ப்கான்சுலேட் பஜனரல ்காரியாே-
யம் ஆகிய்வயும் இதத்்கய முன்பனடுப்-
புக்க்ள லமறப்காண்டு வருகின்�ன.   

இ்நதிய அரசதாஙகம முன்மனெடுககும  
ேனி்தாபிேதானெ உ்வித திட்டஙகள  

(15. 06. 1921  -  26. 04. 2016)

எழுத்தாளன் தனக்குள் ்ளரத்துக் சகைாள்ள 
ம்ண்டி� தனித்து் ஆற்றலகைள் எம்?

ந்தியப் பிரத -
மர் நலரந்திர 
லமாடி பஜர்ம -

னிககு விஜயம் பசெய்-
திருந்த லபாது லநறறு -
முன்தினம் த்ேந்கர் 
பபர்லினில இந்தியர்-
்கள மததியில உ்ர-
ய ா ற றி ன ா ர் . 
அப்லபாது இந்தியர்-
்கள 2024 லமாடி 
ஒன்ஸ்லமார்' என 
ஆ ர் வ ம ா ்க 
பதாடர்ந்து ல்கா�-
மிட்டனர். அதாவது 
2024 ஆம் ஆண்டு 
நாடாளுமன்�த லதர்-
தலிலும் நலரந்திர 
லமாடிதான் மீண்டும் 
ஆட்சி்யக ்்கப்-
பறறுவார் என்� 
அர்ததததில அவர்-
்கள குரல எழுப்பி -
னர். அந்த குரல்கள 
அரங்கத்த அதிர்ச பசெய்தன. 
இந்த வீடிலயா தறலபாது 
இ்்ணயதளததில தீயா்க 
பரவி வருகி�து. 

 மூன்று நாள சுறறுப்பய-
்ணமா்க பிரதமர் நலரந்திர 
லமாடி ஐலராப்பா பசென்றுள-
ளார். ஐலராப்பிய நாடு்க-
ளான பஜர்மனி, படன்மார்க, 
பிரான்ஸ் ஆகிய 3 நாடு்களில 
பிரதமர் நலரந்திர லமாடி சுற-
றுப்பய்ணம் லமறப்காண்-
டுளளார். லநறறுமுன்தினம் 
பஜர்மனி பிரதமர் ஓேப் ஸ்-
்காலசினுடன் லமாடி லப்ச-
சுவார்த்த நடததினார். 
அதன் பி�கு பஜர்மனி த்ேந்கர் பபர்லினில பாட்ஸ்லடமர் 
பிளாட்ஸில உளள தி்ரயரஙகில இந்தியர்்கள மததியில லமாடி 
லபசினார். 

 நலரந்திர லமாடி அரஙகுககு வருவதறகு முன்பு '2024 லமாடி 
ஒன்ஸ்லமார்' என அவர்்கள ல்கா�மிட்டனர். இந்த ல்கா�ம் 
அரங்கத்த அதிர்ச பசெய்தது. 2019 மக்கள்வத லதர்தலில 
பா.ஜ.்க பவறறி பபறறு பிரதமர் நலரந்திர லமாடி பிரதமரான 
நி்ேயில, 2024 இல ந்டபபறும் லதர்தலிலும் பவறறி 
பபறறு அவர் சொத்ன ப்டக்க லவண்டும் என அவர்்கள 
ல்கா�மிட்டனர்.  பிரதமர் லமாடி லபசு்்கயில, "பஜர்மனி -
யில இந்தியாவின் குழந்்த்க்ள செந்திப்பதில மகிழ்்சசிய்ட-
கில�ன். உங்க்ள செந்திப்பது என்பது எனக்கான அதிர்்ஷடம். 
பேர் பஜர்மனியின் பலலவறு ந்கரங்களில இருந்து பபர்லினுககு 
இஙகு வந்திருககிறீர்்கள. 

இதனால மகிழ்்சசி அ்டகில�ன். இந்தியர்்கள என்பவர்்கள 
இந்தியாவில வாழ்பவர்்கள மட்டுமலே. அதில நீங்களும் அடங-
குவீர்்கள" எனக குறிப்பிட்டார். 

மேதாடி மீண்டும பிர்ேரதாவம்
இ்நதிய ேககளின் விருப்பம

மஜரமனிக்கு
 விஜ�ம் 

மமறசகைாண்்ட 
ம்மளயில

இந்தி� 
குடிமக்கைள்

ஆதரவு மகைாஷம்
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'நெதுங்கமுவ ராஜா'...
முன்வைத்த ய�ோச்ைக்கு அ்ைசச-

ர்வை இந்த அனுைதி்� வைழங்கியுள்-
ளது.நோட்டின பிர்தோை விகோ்ரகள் 
பலவைற்றில் பபரஹரோ ஊரவைலங்களில் 
பநதுனகமுவை ரோஜோ �ோ்ை பங்யகற்றுள்-
ளது.அததுடன, 13 ்தட்வைகள் ்தல்தோ 

ைோளி்கயின புனி்த யப்ழ்� ஏநதி 
சிறப்பு பபற்ற இந்த �ோ்ை, கடந்த 
ைோரச ைோ்தம் உயிரிழந்தது. ்தற்யபோது 
பநதுங்கமுவை ரோஜோவின உட்லப் போது-
கோப்ப்தற்கு நடவைடிக்்க எடுக்கப்பட்டு 
வைருகினறது. 

தாய்ாந்து நிறுவனத்திடமிருந்து...
அநநிறுவைை அதிகோரி ஒருவைர 

ப்தரிவிததிருந்தோர. 
லிற்யறோ நிறுவைைம் முனைர 

ஓைோன நிறுவைைம் ஒனறிடமிருநது 
ஒரு ப்தோன எரிவைோயு 105 அபைரிக்க 
படோலர வி்லயில் இறக்குைதி 

பசய�்தோகவும், ்தோயலோநது நிறு -
வைைததிடமிருநது 95 அபைரிக்க 
படோலர வி்லயில் அ்்த இறக் -
குைதி பசய�வுள்ள்தோகவும் அந்த 
அதிகோரி ப்தரிவிததிருந்த்ை குறிப் -
பிடத்தக்கது.

ேதுபான வம்க்களின் விம்்கள்...
உள்ளிட்ட பசலவுகள் அதிகரிதது 

வைருவை்தோல், ைதுபோைம் ைற்றும் பி�ர 
நிறுவைைங்கள் வி்ல்� அதிகரிக்க 
தீரைோனிததுள்ளை.

பிரதி சபாொய்கர் மதர்தலில்...
ப்தரிவிததுள்ளோர.  யநற்று முனதி-

ைம்(02) ந்டபபற்ற கட்சிக் கூட்டத-
தில் யவைட்போளர ப்தரிவு ந்டபபற்ற -
்தோகவும் அவைர குறிப்பிட்டோர.  

புதி� பிரதி சபோநோ�க்ர ப்தரிவு 
பசயவை்தற்கோை ய்தர்தல் இனறு 04 

ஆம் திகதி போரோளுைனறததில் ந்ட-
பபறவுள்ள்தோகவும், இன்ற� 
திைம் ஐக்கி� ைக்கள் சக்தியின 
பபரும்போன்ை பலம் போரோளுைன-
றததில் கோண்பிக்கப்படுபைைவும் 
அவைர யைலும் ப்தரிவித்தோர. 

அரிசி வம்க்களுக்கு உசசபடச...
 நிர்ண� வி்லக்கு அதிகைோக 

அரிசி்� விற்ப்ை பசயயவைோருக்கு 
எதிரோக மு்தல் குற்றததிற்கோக ்தனி-
நபர நிறுவைைததிற்கு ஒரு இலட்சம் 
ரூபோவிலிருநது ஐநது இலட்சம் 
ரூபோ வை்ர�ோை ்தண்டப்ப்ணமும் 
்தனி�ோர நிறுவைைததிற்கு 5 இலட்சம் 
ரூபோயில் இருநது 50 லட்சம் ரூபோ 

வை்ர ்தண்டப்ப்ணமும் அறவிடப்ப -
டமுடியும்  எை அதிகோர ச்ப ப்தரி-
விததுள்ளது.

அத்த்க� குற்றததிற்கோக ்தண்டப் -
ப்ணம் அறவிடப்படுவைதுடன 6 ைோ்த 
கோல சி்றத்தண்ட்ையும் வைழங்கு-
வை்தற்கு சட்டம் உள்ள்தோகவும் அந்த 
அதிகோர ச்ப ப்தரிவிக்கினறது.  

அய்தயவை்ள  அரசியின 
வி்லக்ள நுகரயவைோர அதிகோர 
ச்ப வைரத்தைோனி மூலம் பவைளியிட்-
டுள்ளது.   சிவைப்பு ைற்றும் பவைள்்ள 
நோட்டரிசி ஒரு கியலோவின உசச 
சில்ல்ர வி்ல 220 ரூபோவைோகவும் 
பவைள்்ள ைற்றும் சிவைப்பு சம்போ 
அரிசியின உசச சில்ல்ர வி்ல 230 

ரூபோவைோகவும் ஒரு கியலோ கீரி சம்போ 
அரிசியின உசச சில்ல்ர வி்ல 250 
ரூபோவைோகவும் நிர்ண�ம் பசய�ப்பட்-
டுள்ளது.

 இந்த வி்லகள் யநற்று மு்தல் 
ந்டமு்றக்கு வைருவை்தோக நுகர -
யவைோர விவைகோர அதிகோர ச்ப ப்தரி-
விததுள்ளது.(ஸ) 

பிரப் திமரபபட ெடி்கர் வில்சன்...
வில்லன நடிகரகளில் ஒருவைரோ -

கக் கரு்தப்படும் கரு்ணோரதை, 
240க்கும் யைற்பட்ட படங்களில் 
பல வை்ககளில் மு்தன்ை�ோக 
முக்கி� க்தோப்போததிரததில் நடித -

துள்ளோர. 
பழம்பபரும் நடிகர வில்சன 

கருவின மு்தல் சினிைோ ய்தோற்றம் 
1974 இல் சு்ப�ர ைகீம் இ�க் -
கி� ஹ்தவைத பநதய்தோ எனற 

தி்ரப்படததில் இருநது ஆரம்ப -
ைோைது.    �க்த� (1977), ஜீவைை 
கங்கோ (1974), சரதிய�ல்யக புத்த 
(1976), ஹிதுயவைோத ஹிததுவை -
ைோய”(1977), ஹி்த மிதுர (1978), 

பசலியைஜ் வைளவவை (1978), வீர 
புரோன அப்பு ைற்றும் கிவுயல 
பக்தரோ ஆகி� படங்களிலும் 
வில்சன கரு நடிததுள்ள்ை குறிப் -
பிடத்தக்கது.

பிரதேர் ேஹிந்த பதவி வி்்க்ாம்...
ைற்்ற� கட்சிக்ள நோன பபரிதும் 

விைரசிப்பது கி்ட�ோது. ஆைோல் 
இலங்்க ப்தோழிலோளர கோங்கிர்ஸ 
பபோறுத்தவை்ர ைஹிந்த ரோஜபக் ஷ 
ப்தவிலிருநது விலகப் யபோகிறோபரை 
ப்தரி�வைந்த பினையர அரசோங்கததிலி-
ருநது விலகுவை்தோக அறிவிததுள்ளைர. 
்தமிழ் ைக்கள் அடக்கி ஒடுக்கப்பட்டு 

பகோல்லப்பட்ட யபோது அ்ைசசுப் 
ப்தவிக்கோக ஒட்டிக் பகோண்டிருந்தவைர-
கயள இலங்்க ப்தோழிலோளர கோங்-
கிரஸ். ைஹிந்த ரோஜபக் ஷ பலைோக 
இருநதிருந்தோல் ஜீவைன ப்தோண்டைோ-
னின வைோயிலிருநது அந்த வைோரத்்த 
வைநதிருக்குைோ எனபது ப்தோடரபில் 
எைக்கு போரி� சநய்தகமுள்ளது. அது 

அவைரகளது அரசி�ல். அதிகோரததுக்கு 
பினைோலும் சலு்கக்கு பினைோலும் 
பசல்வைது சிலருக்கு வைோடிக்்க�ோகிப் 
யபோயவிட்டது. ையைோ கய்ணசன 
இந்த விட�ததியல மிகவும் பபோறுப்-
போைவைரோக ஒரு பகோள்்கப் பிடிப்-
யபோடு அதிகோரததுக்கு பினைோயலோ 
அ்ைசசுப் ப்தவிக்கு பினைோயலோ 

சலு்கக்கோகயவைோ பசனறவைரல்ல. 
இந்த விட�ததியல ்தமிழ் ய்தசி�க் 
கூட்ட்ைப்பின பகோள்்க நி்லப்-
போயடோடு ப�ணிக்கக் கூடி� ஒருவை-
ரோக அவை்ர நோங்கள் அறிகியறோம். 
ஒருசிலர அங்யகயும் இங்யகயுைோக 
இருக்கிறோரகள் இது போரி� நுணுக்க-
ைோை க்ல எனறோர.  

இ.நதா.்கா மவ விேர்சிபபதற்கு...
இல்்லப�ை இ.ப்தோ.கோ. 

்த்லவைர பசநதில் ப்தோண்டைோன 
ப்தரிவிததுள்ளோர.  

�ோழ். ஊடக அ்ை�ததில் யநற் -
றுமுனதிைம் ந்டபபற்ற ஊடகவி-
�லோளர சநதிப்பின யபோய்த அவைர 
இவவைோறு கூறியுள்ளோர.  

அங்கு அவைர யைலும் ப்தரிவிக்்க-
யில்,

இலங்்க ப்தோழிலோளர கோங்-
கிரஸ், ைஹிந்த ரோஜபக் ஷ ஆட்சி 
முடிவுறும் ்தருவைோயிலுள்ள இசசந -
்தரப்பததில் அரசோங்கததிலிருநது 
பவைளிய�றி�்தோகச சுைநதிரன ஊடக 
சநதிப்பில் கருதது ப்தரிவிததிருந-
்தோர.  

போரோளுைனற உறுப்பிைர சுைநதிர-
்ைப் யபோல் வைோயில் அரசி�ல் யபசு -
பவைரகள் நோங்கள் கி்ட�ோது. �ோழ். 
பபோது நூலகத்்த எரித்த ஐக்கி� 
ய்தசி� கட்சியுடன ஒனறி்்ணநது 
ஆட்சி்� அ்ைக்க ஆ்தரவு வைழங்க 

முடியுபைனறோல் அ்்தவிட அர -
சோங்கததிலிருநது நோங்கள் பவைளி-
ய�றி�்ை பபரி� விட�ைோக 
அ்ை�ோது.  

ஜீவைன ப்தோண்டைோ்ை ைக்கள் 
போரோளுைனறம் அனுப்பி�து ைக்க-
ளுக்கு யவை்ல பசயவை்தற்யக ்தவிர 
அரசோங்கததிலிருநது யவைடிக்்க 
போரப்ப்தற்கல்ல.  

்தற்யபோ்்த� பிர்தைர ைஹிந்த 
ரோஜபக் ஷவுடன 15 வைருடகோலம் 
இ்்ணநது பணி�ோற்றியுள்யளோம். 
அய்தயபோல் ஐக்கி� ய்தசி� கட்சி-
யுடன 20 வைருடங்கள் பணி�ோற்றி-
யுள்யளோம்.  

எைது பகோள்்க ைக்களுக்கோை 
ய்த்வைக்ள நி்றயவைற்றுவைய்த 
்தவிர ஆட்சி�ோளரகள் �ோர? எனப -
்்தக் கருததில் எடுப்பதில்்ல.  

அந்த வை்கயில் பிர்தைர ்த்ல்ை -
யிலோை அரசோங்கததுடன இ்்ணநது 
நைது ைக்களுக்குத ப்தோடரநதும் 

பணி�ோற்ற முடி�ோ்த சூழ்நி்லயில் 
யநரடி�ோகப் பிர்தைர ைற்றும் ஜைோதி-
பதியுடன கலநது்ர�ோடி� பினைர 
அரசோங்கததிலிருநது பவைளிய�றி-
யைோம்.  

சுைநதிரனுக்கு நோன பகிரங்கைோகச 
சவைோல் விடுகியறன. நீங்கள் உங்கள் 
ைக்களுக்கு ஆற்றி� யச்வை்� 
நோன ைோகோ்ணச்ப அ்ைசசரோக 
இருநது ஆற்றி� யச்வையுடன முடிந-
்தோல் ஒப்பிட்டுப் போரக்க வைோருங்கள்.  

12 வைருட கோலைோக 13ஆவைது 
திருத்தச சட்டத்்தப் பற்றிப் யபசு-
கிறீரகள் அ்த்ை நி்றயவைற்ற 
முடி�வில்்ல.அரசி�ல் ்கதிகள் 
சி்றயில்  வைோடுகிறோரகள், அவைரக-
்ளக் கூட கடந்த நல்லோட்சி அரசோங்-
கததில் விடுவிக்க முடி�வில்்ல. 
இரவில் பிர்தை்ரயும் ஜைோதிப -
தியும் சநதிக்கும் சிலரோல் ைக்க-
ளின ய்த்வைக்ளப் பற்றிப் யபச 
முடி�ோ்ை கவை்ல�ளிக்கிறது.

நோன ைோகோ்ண ச்ப அ்ைசச -
ரோக இருந்தயபோது பது்ள ைோவைட்-
டததில் 150 போடசோ்லகளுக்குத 
்தமிழில் பப�ர ்வைதய்தன. 120 
போடசோ்லகளுக்கு புதி� கட்டடங்-
க்ள அ்ைததுக் பகோடுதய்தன, 200 
யைற்பட்ட வீதிக்ள அ்ைததுக் 
பகோடுதய்தன.  

அதுைட்டுைல்லோது ஆயிரத-
துக்கும் யைற்பட்ட ஆசிரி�ர நி�-
ைைங்க்ளப் பபற்றுக் பகோடுத-
ய்தன. இவவைோறு பல்தரப்பட்ட 
யச்வைக்ள ைக்களுக்கோகப் 
பபற்றுக் பகோடுதய்தன.  

இலங்்க ப்தோழிலோளர கோங்-
கிர்ஸ விைரசிப்ப்தற்குச சுைந-
திரனுக்கு எவவி்த அருக்்தயும் 
இல்லோ்தயபோது, எம்்ை மீண்டும் 
சீண்டிைோல் பதில் கூற முடி�ோ்த 
யகள்விக்ளச சுைநதிரனிடம் 
யகட்க யவைண்டி� சூழ்நி்ல உருவைோ-
குபைை குறிப்பிட்டுள்ளோர.

குமைந்த வருோனம்...
07 இலட்சதது 32 ஆயிரம் குடும் -

பங்களுக்கும் இந்த பகோடுப்பை்வை 
வைழங்குவை்தற்கு தீரைோனிக்கப்பட்டுள் -
ள்தோகவும் அவைர இ்தனயபோது ப்தரி-
வித்தோர.   

 பபோருளோ்தோர பநருக்கடி கோர -
்ணைோக போதிக்கப்பட்டுள்ள ப்தரி-
வுபசய�ப்பட்ட 3.34 மில்லி-
�ன குடும்பங்களுக்கு அவைரகள் 
ஏற்கையவை பபற்றுக்பகோண்டுள்ள 

பகோடுப்பைவுகளுக்கு யைலதிகைோக 
இந்த பகோடுப்பைவுகள் வைழங்கப்ப-
டவுள்ளை.   

அ்ைசசர்வைத தீரைோைங்க்ள 
அறிவிக்கும் பசயதி�ோளர ைோநோடு 
யநற்று ்தகவைல் தி்்ணக்களத-
தில்  ந்டபபற்றது. இதில் கலந -
துபகோண்டு கருதது ப்தரிவிக்கும் 
யபோய்த அ்ைசசர பசஹோன யசை-
சிங்க இ்த்ை ப்தரிவிததுள்ளோர.

அ்தனபடி, உலகவைங்கியின நிதி 
உ்தவியின கீழ் அ்தற்கோக 13,364 மில் -
லி�ன ரூபோ பசலவிடப்படவுள்ள்தோ-
கவும் அவைர ப்தரிவிததுள்ளோர.   

இச பச�ற்திட்டததின கீழ் அர-
சோங்கததிடமிருநது பகோடுப்பை்வை 
பபற்றுவைரும் மூத்த பிர்ஜகளுக்கு 
3,000 ரூபோ யைலதிக பகோடுப்பை-
வும், சியரஷட பிர்ஜகளுக்கு 2,500 
ரூபோ யைலதிக பகோடுப்பைவும் 

வைழங்கப்படவுள்ள்தோக அ்ைசசர 
ப்தரிவிததுள்ளோர.   

அ்தற்கு யைலதிகைோக வியசட 
ய்த்வையு்டய�ோர ைற்றும் சிறுநீரக 
யநோ�ோளரகளுக்கு ்தற்யபோது வைழங் -
கப்படும் பகோடுப்பைவுகளுக்கு 
யைலதிகைோக யைலும் 2,500 ரூபோ 
பகோடுப்பை்வை வைழங்குவை்தற்கு தீர-
ைோனிக்கப்பட்டுள்ள்தோகவும் அ்ைச-
சர ப்தரிவிததுள்ளோர.(ஸ)  

ெல்்ாடசி அரசில் சஜித்...
ஐக்கி� ைக்கள் சக்தியின ்த்லவை -

ரும் எதிரக்கட்சித ்த்லவைருைோை 
சஜித பியரை்தோச சம்பந்தப்பட்டுள் -
ள்தோக ைக்கள் விடு்த்ல முனைணி-
யின ்த்லவைர அனுரகுைோர திஸோநோ -
�க்க ப்தரிவிததுள்ளோர.   

பகோழும்பில் இலங்்க ைனறக் 
கல்லூரியில் யநற்று ந்டபபற்ற 
ஊழல் யைோசடி யகோப்புக்கள் ப்தோடர-
போை ்தகவைல்க்ள பவைளியிடும் 
ஊடகவி�லோளர சநதிப்பபோனறின 
யபோய்த அவைர இ்த்ைத ப்தரிவித-
துள்ளோர.   

 நல்லோட்சி அரசோங்க கோலத -
தில் ைததி� கலோசோர நிதி�த -
தின நிதி மு்றயகடோக ப�ன -
ப டு த ்த ப் ப ட் டு ள் ள ்த ோ க வு ம் 
அப்யபோ்்த� அ்ைசசரோை சஜித 
பியரை்தோசவின யநரடி�ோை உத்தர -
வின யபரியலய� பசலவுகள் பசய -
�ப்பட்டுள்ளதுடன இம் யைோசடி 
இடம்பபற்றுள்ள்தோகவும் அவைர 
ப்தரிவிததுள்ளோர.  

2015 மு்தல் 2019 ஆண்டு 
வை்ர�ோை கோலததில் ைததி� 
கலோசோர நிதி�ததில் இடம்பபற் -

றுள்ள இந்த யைோசடியில் சஜித 
பியரை்தோச ப்தோடரபுபட்டுள்ளது -
டன 2019 நவைம்பர 15ஆம் திகதி 
ஜைோதிபதித ய்தர்தலுக்கு முனையர 
அவைசர பணிப்போளர குழு நி�மிக் -
கப்பட்ட்தோகவும் அந்த குழுவில் 
ரணில் விக்கிரைசிங்க, யஜோன அை -
ரதுங்க, ைங்கள சைரவீர, சஜித 
பியரை்தோச, அகில விரோஜ் கோரி�வை -
சம், ையைோ கய்ணசன, யபரைோரட் 
பிரி�ந்த ஆகிய�ோரும் உள்ளடங்கி 
இருந்த்தோகவும் அவைர யநற்று ்தக -
வைல்க்ள பவைளியிட்டுள்ளோர.  

நோட்டில் ந்டபபற்றுள்ள 
போரி� யைோசடியில் ஈடுபட்டவைரக -
ளின இரகசி� யகோப்புக்க்ள அம் -
பலப்படுததுவை்தோக ப்தரிவிததுள்ள 
அவைர, பலம்வைோயந்த அரசி�ல்வைோ -
திகள் மு்தல் பிரய்தச ச்ப உறுப்பி -
ைரகள் வை்ரயிலோை போரி� யைோச -
டிகள் ைற்றும் ஊழல்கள் அடங்கி� 
யகோப்புக்கள் கோ்ணப்படுவை்தோகவும் 
அவைர ப்தரிவிததுள்ளோர.   

அ்தன உள்ளடக்கங்கள் அம்ப -
லப்படுத்தப்படுபைனறும் அவைர 
யைலும் ப்தரிவிததுள்ளோர. 

தனியார் ஊட்க  வம்யமேபபு...
ஊடக வை்ல�்ைப்பு பவைளிப்-

படுததி� குற்றசசோட்டில் ்தோயைோ 
அல்லது ்தைது குடும்ப அங்கத்த-
வைரகயளோ ப்தோடரபில்்லப�ை 
முனைோள் அ்ைசசர நோைல் ரோஜ -
பக் ஷ ப்தரிவிததுள்ளோர.   

்தைது உததிய�ோகபூரவை டுவிட் -
டரில் பதிபவைோன்ற பவைளியிட்டு 
அவைர இ்த்ைத ப்தரிவித்தோர. 
்தோம் யகள்விப்படோ்த இரு நிறுவை-
ைங்களுக்கி்டயில் இடம்பபற்ற 

பரிவைரத்த்ை ப்தோடரபில் ்தைது 
குடும்பததிைர மீது குற்றம் சுைத்தப் -
படுவை்தோகவும் அவைர குறிப்பிட்டோர.

குறிப்போக அம்போநய்தோட்்ட 
்வைததி�சோ்ல நிரைோ்ணப் பணி-
களில் இடம்பபற்றுள்ள பகோடுக்-
கல் வைோங்கல் யைோசடிகளில் ்தோயைோ 
அல்லது ்தைது குடும்பத்ததில் 
எவைரும் சம்பந்தப்படவில்்ல 
எனறும் முனைோள் அ்ைசசர நோைல் 
ரோஜபக் ஷ ப்தரிவிததுள்ளோர.

அது ப்தோடரபில் அவைர யைலும் 
ப்தரிவிக்்கயில்:

்தனி�ோர ஊடக வை்ல�்ைப்பு 
அம்போநய்தோட்்ட ்வைததி�சோ்ல 
நிரைோ்ணப் பணிகளினயபோது இடம்-
பபற்றுள்ள பகோடுக்கல்-வைோங்கல் 
யைோசடிகள் ப்தோடரபில் குற்றசசோட் -
டுக்ள சுைததியுள்ளது.எனினும் 
அந்த யைோசடிகள்  எைக்கும் எைது 
குடும்பததுக்கும் எந்தவி்த ப்தோடர-
பும் கி்ட�ோது. ்தோம் யகள்விப்பட்-

டும் இரோ்த இரண்டு நிறுவைைங்களின 
பகோடுக்கல் வைோங்கல் ப்தோடரபோக 
்தைது குடும்பததிை்ர குற்றம்சோட்டி 
யைற்படி ்தகவைல் பவைளியிடப்பட் -
டுள்ளது எனப்்தயும் முனைோள் 
அ்ைசசர நோைல் ரோஜபக் ஷ சுட்-
டிக்கோட்டியுள்ளோர. நல்லோட்சி அர -
சோங்கததிைோல் முன்வைக்கப்பட்ட 
குற்றசசோட்டுக்கள் ப்தோடரபில்  ்தோம் 
இனைமும் நீதிைனறம் பசல்வை்தோக-
வும் அவைர குறிப்பிட்டோர.

சீனாவிடமிருந்து 300 மில்.யுவான்...
தீரைோனிததுள்ள்தோக சீை தூதுவைரோ-

ல�ம் ப்தரிவிததுள்ளது.  
இலங்்கயிலுள்ள சீை தூ்தரகம் 

யநற்று இந்த ்தகவை்ல அ்தன உத-
திய�ோகபூரவை டுவிட்டர பதிவில் 
பவைளியிட்டுள்ளது.   

நோட்டு ைக்களுக்கு அததி�ோவை-
சி� ைருநதுப் பபோருட்கள்,உ்ணவுப் 
பபோருட்கள் ைற்றும் எரிபபோரு்ள 
பகோள்வைைவு பசயவை்தற்கோக இந்த 

300 மில்லி�ன யுவைோன நிதி்� சீை 
அரசோங்கததிைோல் கடன உ்தவி�ோக 
பபற்றுக் பகோடுக்கப்படுவை்தோக அந்த 
பதிவில் சீை தூதுவைரோல�ம் ப்தரிவித-
துள்ளது.  

அ்தற்கி்ணங்க சீை அரசோங்கத-
தின மூலம் வைழங்கப்படும் அவைசர 
ய்த்வைகளுக்கோை நிதி உ்தவி 500 
மில்லி�ன யுவைோைோக அதிகரிக்கப்-
பட்டுள்ள்தோகவும் அது 76 மில்லி-

�ன அபைரிக்கன படோலரோகும் 
எனறும் ப்தரிவிக்கப்படுகிறது.  

  நோட்டின ்தற்யபோ்்த� பநருக் -
கடி நி்ல ப்தோடரபில் பிர்தைர 
ைஹிந்த ரோஜபக்ஷவுக்கும்கும் சீைப் 
பிர்தைர லீ பககி�ோங்கிற்குமி்ட-
யில் ப்தோ்லயபசி மூலைோை 
கலநது்ர�ோடல் ஒனறு இடம் -
பபற்றுள்ளது. அ்தன யபோது யைற்-
பகோள்ளப்பட்ட தீரைோைததிற்கு 

இ்ணங்கயவை யைற்படி நிதியு்தவி்� 
வைழங்குவை்தற்கு சீை அரசோங்கம் தீர -
ைோனிததுள்ளது.     அது ப்தோடரபில் 
யநற்்ற� திைம் பிர்தைர அலுவைல-
கம் ப்தரிவிக்்கயில்:நோட்டுக்குத 
ய்த்வை�ோை அததி�ோவைசி� உ்ணவுப் 
பபோருட்கள் ைருநதுப் பபோருட்கள் 
ைற்றும் எரிபபோருள் பகோள்வைை-
வுக்கு இந்த நிதி உபய�ோகப்படுத்தப்-
படும் எனறும் ப்தரிவிததுள்ளது.   

ஆடசி ோற்ைம் நதாடர்பில்...
கண்டுள்ளைர. ்தமிழ் ைக்கள் 

மிகவும் கஷடைோை சூழ்நி்லயில் 
்தோன இருக்கினறைர. இநதி�ோ பபோரு-
ளோ்தோர ரீதி�ோக வைடபகுதி ைக்களுக்கு 
நன்ை்� பபற்றுக்பகோடுக்கும் 
எனபதில் எந்தவி்த சநய்தகமும் இல்-
்லப�ைவும் அவைர ப்தரிவித்தோர.   
13 ஆவைதுதிருத்த சட்டம் ப்தோடர-
போக 06 கட்சிகள் , சம்பந்தன உட்-
பட்ட ்கப�ோப்பததுடன பிர்தைர 
யைோடிக்கு கடி்தம் எழுதியிருநய்தோம். 

13 ஆவைது திருத்த சட்டததிலிருநது 
பவைளிய�ற்றி விட்டோல் எங்களுக்கு 
எதுவும் கி்டக்கோது எனப்்த 
ைைதில் ்வைதது இருக்கயவைண்டும் 
எனறு ப்தரிவிதய்தன.   

்தமிழருக்கு அதிகோரம் கு்றந்த 
சட்டம் எனறோலும் இப்யபோது இருப்-
பது 13 ஆவைது திருத்த சட்டம்்தோன 
எை நோங்கள் கடி்தம் எழுதியைோம் 
எனறு ப்தரிவித்தோர.     ஆட்சி ைோற்-
றததின ஊடோக பபோருளோ்தோர ரீதி�ோக 

முனபைற்றத்்த பபற்றுக்பகோள்ளமு-
டி�ோது. 

சரவைய்தச நோ்ண� நிதி�ததிடம் 
பசல்லும் யபோது சில ்த்லவைரகளின 
யபசசு எடுபடும் சிலரின யபசசு எடுப-
டோது. 

அரசோங்க ைோற்றததிைோல் நன்ை-
பபறும் எனறு எ்த்ையும் கூறமுடி-
�ோது. இந்த நோடகததில் ்த்லவை்ை 
ைோற்றுகினற யபோது முனைர இருந்த 
அய்த கட்சியிைர திருப்பவும் பிரிநது 

அய்த கட்சியில் இருக்கக்கூடி� சூழல் 
கோ்ணப்படுகினறது.  

எதிரகட்சியிைர யசரநது பச�லோற்ற 
முடி�ோது எை கூறும் யபோது அய்த கட்-
சியில் இருந்த 11 கட்சியின ்த்லவைர-
கள் நோடகம் யபோடப்போரக்கினறைர. 
ைக்கள் யகோரும் யகோரிக்்கக்கு ்த்ல 
அ்சப்ப்தோக ப்தரி�வில்்ல. ஆட்சி 
ைோற்றம் எனபதில் ை�க்கநி்லயி-
யலய� நோம் இனைமும் இருக்கின-
யறோம் எனறும் அவைர ப்தரிவிததுள்ளோர.  

நுமரசமசாம் நிம்யத்தில்...
்தற்யபோது ந்டமு்றயிலுள்ள 

மின துண்டிப்பு யநரத்்த நீடிக்க தீர -
ைோனிக்கவில்்ல எனப்த்ையும்  
அவைர ப்தரிவிததுள்ளோர.

யைற்படி திருத்த யவை்லகள் ஐநது 

நோட்களில் நி்றவு பபறுபைனறும் 
அவைர ப்தரிவிததுள்ளோர..

அய்தயவை்ள ்தற்யபோ்்த� சூழ் -
நி்ல்� கருததில் பகோண்டு 
புதி� மினசோர இ்்ணப்புகள் வைழங் -

குவை்்த கட்டுப்படுததுவை்தற்கு 
மினசோர ச்ப தீரைோனிததுள்ளது.

அததுடன முஸ்லிம் ைக்களின 
யநோனபுப் பபருநோ்ளப�ோட்டி  
யநற்றும்  மின துண்டிப்பு யைற் -

பகோள்ளப்படவில்்ல இனறும் 
மின துண்டிப்பு பசய�ப்பட ைோட் -
டோப்தைவும் பபோது ப�னபோட்டு 
ஆ்்ணக்குழு ப்தரிவிததுள்ளது.
(ஸ)

பிரதேர் பதவி வி்குவார்...
அ்தன பினைர ்தற்யபோது புதி்தோக 

ைற்றுபைோரு பசயதியும் பரவி வைரு-
கிறது. ‘அடுத்த போரோளுைனறம் 

கூடும் யபோது பிர்தைர ைஹிந்த ரோஜ -
பக் ஷ, வியசட அறிக்்கப�ோன்ற 
விடுதது ப்தவி விலகுவைோபரை அந்த 

பசயதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
இது பபோய�ோை பசயதி�ோகும் . 
இதுயபோனற வை்தநதிக்ள பரப்பு -

பவைரகள், மு்தலில் பசயதி்� சரி-
போரக்க யவைண்டும்” எைவும் அவைர 
குறிப்பிட்டுள்ளோர.  

ரஷ்யாவிலிருந்து மசகு எண்ணெய்  
குறைந்்த விறையில் இைக்குமதி
ரஷ�ோவிடமிருநது ைசகு 

எண்ப்ணய இறக்குைதி பசய� 
இலங்்க ்த�ோரோகி வைருவை்தோக 
்தகவைல் பவைளி�ோகியுள்ளது.  

அ்தனபடி ரஷ�ோவின பறோஸ் -
பைல்ப்ட் உட்பட ஐநது அரச 
எண்ப்ணய நிறுவைைங்கள் இலங் -
்கக்கு கு்றந்த வி்லயில் எரிபபோ-
ரு்ள வைழங்க விருப்பம் ப்தரிவித-
துள்ளை.  

 எண்ப்ணய நிறுவைைங்கள் 
பைோஸ்யகோவிலிருநது எழுதது 
மூலம் அறிவிததுள்ள்தோகவும் அந்த 
பசயதியில் சுட்டிக்கோட்டப்பட்-
டுள்ளது. அய்தயவை்ள ரஷ�ோவி-
டமிருநது ைசகு எண்ப்ணய்�ப் 
பபறோ்த பதது யைற்குலக நோடுக-
ளின இலங்்கக்கோை தூதுவைரகள் 
உக்்ரனுக்கு உ்தவுைோறு இலங்்க 

அரசோங்கததிடம் யகோரிக்்க விடுத-
துள்ளைர. இநநி்லயில் ரஷ� 
அரச எண்ப்ணய நிறுவைைங்கள் 
இலங்்கக்கு ஒரு பீப்போயக்கு 35 
படோலரக்ள கு்றவைோக வைழங்குவை -
்தற்கு இ்ணக்கம் ப்தரிவிததுள்ளை. 
இய்தயவை்ள, இலங்்கக்கும் ஓைோ -
னுக்குமி்டயிலோை எரிவைோயு ஒப் -
பந்தததின கோல எல்்ல முடிவுக்கு 
பகோண்டுவைரப்பட்டுள்ளது.  

இ்தன மூலம் இலங்்க ரஷ� 
எரிவைோயு நிறுவைைததிடமிருநது எரி -
வைோயு்வை பகோள்வைைவு பசய� 
முடியுபைை சுட்டிக்கோட்டப்பட்டுள் -
ளது.   அய்தசை�ம் ஐநது இநதி� 
எண்ப்ணய நிறுவைைங்களும் ரஷ�ோ -
விடமிருநது 07 மில்லி�ன பீப்போய 
எண்ப்ணய்� வைோங்க முடிவு பசய -
துள்ள்தோக ப்தரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.   

பிமரத பரிமசாதமன கூடத்தில்... 03ஆம் பக்கத ப்தோடர 
பகோண்டு பசல்லப்பட்டோர. இ்தன 
பினைர அவைரது உடல்நலம் சீர்டந-
்தது. இ்த்ை உள்ளூர அரசு நிரவைோக-
மும் உறுதி பசய்தது. இந்த சம்பவைம் 
பற்றி அறிந்த ஷோங்கோய நகரவைோசிகள் 
ஆததிரை்டநது, கடும் கண்டைம் 
ப்தரிவிதது உள்ளைர.  கடும் கட் -
டுப்போடு உத்தரவுகளோல், பபோதுைக்-
கள் வீடுகளுக்கு உள்யளய� இருக்க 
கூடி� சூழல் கோ்ணப்படுகிறது. அத-

தி�ோவைசி� ைருததுவை யச்வை்� 
கூட பபற முடி�வில்்ல எை 
ைக்கள் கடு்ை�ோை விைரசைங்-
க்ள முன்வைத்தைர. இதுபற்றி 
அரசும் விசோர்்ண நடத்த கூட்டு 
குழு ஒன்ற அ்ைததுள்ளது. இந்த 
சம்பவைததில், 5 ைோவைட்ட அதிகோரி-
கள் ைற்றும் முதிய�ோர ைருததுவைை-
்ையின ்த்லவைர ஆகிய�ோரிடம் 
விசோர்்ண நடத்தப்பட்டு வைருகிறது.  

அரசாங்கத்துக்கு எதிரான... 03ஆம் பக்கத ப்தோடர  
பிர்தைர யவைட்போளரோக நிறுத்தோது 
எனறும் ப்தரிவிததுள்ளோர. ைகோநோ -
�க்க ய்தரரகளின யவைண்டுயகோளுக் -
கி்ணங்க பிர்தைர ைஹிந்த ரோஜபக்ச  
பிர்தைர ப்தவியிலிருநது விலகுவை-
்தற்கும் வைோயப்புகள் உள்ள்தோக அவைர 
குறிப்பிட்டுள்ளோர.

அய்தயவை்ள ய்தசி� இ்ணக்கப் -
போட்டு அரசோங்கத்்த நி�மிப்பது 
ப்தோடரபில் ய�ோச்ைகள் ைற்றும் 
கருததுக்க்ள பபற்றுக்பகோள்வை்தற்-
கோக நி�மிக்கப்பட்டுள்ள வியசட 
குழு யநற்்ற� திைம் ஐக்கி� ைக்கள் 
சக்தியின பபோதுச பச�லோளர ரஞ்சித 
ைததுைபண்டோர்வை சநதிததுக் கலந-
து்ர�ோடியுள்ளது.  

அந்தக் குழுவின சோரபில் 
முனைோள் அ்ைசசரகளோை நிைல் 
சிரிபோல டி சில்வைோ, விைல் வீரவைனச, 
உ்த� கம்ைனபில,முனைோள் இரோ-
ஜோங்க அ்ைசசரகளோை ்த�ோசிறி 
ஜ�யசகர, நிைல் லனசோ ைற்றும் 
டிரோன அலஸ் ஆகிய�ோர இந்த சந-
திப்பில் கலநது பகோண்டுள்ளைர.  

 ஐக்கி� ைக்கள் சக்தியின சோரபில் 
கட்சியின பபோதுச பச�லோளர 
ரஞ்சித ைததுைபண்டோர,முனைோள் 
அ்ைசசரகளோை ரோஜி்த யசைோரதை, 
கலோநிதி ஹரஷ டி சில்வைோ, க�ந்த 
கரு்ணோதிலக்க ஆகிய�ோர கலநது 
பகோண்டுள்ள்ை குறிப்பிடத்தக்கது.
(ஸ) 

அரசியல்வாதி்களின்... 03ஆம் பக்கத ப்தோடர 
்த்லப்பில் இநநிகழ்வு ந்டபபற்-
றது.  

அநுரகுைோர திசோந�க்கவுடன, 
சுனில் ஹநதுனபநததி, ‘ஊழலுக்கு 
எதிரோை குரல்’ அ்ைப்பின ஏற்போட்-
டோளர வைசந்த சைரங்க ைற்றும் சட் -
டத்தரணிகள் சிலரும் இநநிகழ்வில் 
உ்ர�ோற்றிைர.  

ஊழல்கள் குறித்த விபரங்கள் 
அடங்கி� 500 இற்கும் அதிகைோை 
ஆவை்ணக்யகோ்வைகள் ்தம்மிடம் உள் -

ள்தோக அநுரகுைோர திசோநோ�க்க ப்தரி-
வித்தோர.   நிகழ்வில் கலநதுபகோண்ட-
வைரகளோல் எடுததுக் பகோடுக்கப்பட்ட 
யகோ்வைகளிலுள்ள ஊழல் குற்றச-
சோட்டுகள் இநநிகழ்வில் வைோசிதது 
பகிரங்கப்படுத்தப்பட்டை.  

்தற்யபோது அரசோங்கத ்தரப்பு 
ைற்றும் எதிரக்கட்சித ்தரப்பிலுள்ள 
அரசி�ல்வைோதிகள் பலர மீதும் 
இ்தனயபோது ஊழல் குற்றசசோட்டு-
கள் முன்வைக்கப்பட்டை.  

ந்காழும்புத் தமிழ்ச சங்கத்தில்... 03ஆம் பக்கத ப்தோடர 
(மூத்த ஊடகவி�லோளர), ைோ.க்ண-
பதிப்பிள்்ள (ஓயவுநி்ல பிரதி 
அதிபர யறோ�ல் கல்லூரி), ்தவைததிரு 
சக்தியவைல் அடிகள் (சமூகச பச�ற்-
போட்டோளர), எம்.எஸ்.எம்.முகூ-
்தோர(ஓயவு நி்ல பிரதிக் கல்விப் 
பணிப்போளர - யைல்ைோகோ்ணம்), 
யபரோசிரி�ர இரோஜலசசுமி யசைோ-

திரோஜோ (பகோழும்புப் பல்க்லக்க-
ழகம்) ப்த.ைதுசூ்தைன(கல்விசோர 
இ்தழோசிரி�ர) ஆகிய�ோர கருதது்ர 
ஆற்ற உள்ளைர. 
நனறி உ்ர்� பபோதுச பச�லோளர 
ஆழ்வைோப்பிள்்ள கந்தசோமி நிகழ்த-
்தவுள்ளோர எை அறிவிக்கப்பட்-
டுள்ளது.  

இறைக்்யாை அரசயாங்த்தின் பிர்தமர்
ப்தவிக்்யான வேடபயாளர் மஹிந்்தவே

புதி� இ்டக்கோல அரசோங்-
கபைோன்ற ஸ்்தோபிப்ப்தற்-
கோக பிர்தைருக்கோை யவைட்பு 
ைனுக்க்ள யகோரிைோல் ஸ்ரீ-
லங்கோ பபோதுஜை பபரமுை 
சோரபில் ைஹிந்த ரோஜபக்ஷ-
்வைத ்தவிர யவைறு எவை்ரயும் 
நிறுத்த ைோட்டோப்தை போரோளு-
ைனற உறுப்பிைர பசில் ரோஜ-
பக்ஷ ப்தரிவிததுள்ளோர.

ைகோநோ�க்க ய்தரரகளின யகோரிக்-
்க்� கருததில் பகோண்டு பிர்தைர 
ைஹிந்த ரோஜபக்ஷ ்தைது ப்தவி்�இரோ-
ஜிைோைோச பசயவை்தற்கோை தீரைோைத்்த 
எடுக்கலோபைனறும்சு�ோதீை போரோளு-
ைனற உறுப்பிைரகளுடைோை சநதிப்-
பில் பசில் ரோஜபக்ஷ ப்தரிவிததுள்ள்தோக-
பசயதிகள் ப்தரிவிக்கினறை.  

ைகோநோ�க்க ய்தரரகளின 
யகோரிக்்க்� கருததிற் 
பகோண்டு பிர்தைர ைஹிந்த ரோஜ-
பக்ஷ ப்தவி விலக தீரைோைம் 
எடுக்கலோபைை போரோளுைனற 
உறுப்பிைர பசில் ரோஜபக்ஷ 
யநற்று முனதிைம் சு�ோதீை 
போரோளுைனற உறுப்பிைரக-
ளுடைோை சநதிப்பில் ப்தரி-

விததுள்ள்தோகவும் கூறப்படுகிறது. 
அவவைோறோைப்தோனறு நடந்தோல், புதி� 
அரசோங்கததின புதி� பிர்தைருக்கோை 
யவைட்பு ைனுக்க்ள கட்சித ்த்ல்ைக் 
குழுபவைோனறு யகோரிைோல், ைஹிந்த 
ரோஜபக்ஷ்வைத ்தவிர யவைறு எவை்ரயும் 
ஸ்ரீலங்கோ பபோதுஜை பபரமுை முனனி-
றுத்தோப்தை பசில் ரோஜபக்ஷ ப்தரிவித-
துள்ளோர. 

அவமர தவிர மவறு எவருமில்ம் என்கிைார் பசில்
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உய்கர் முஸ்லிம்கமை ஒடுக்க

சீனாவி ல் இருந்து வெளியேறி 
வெளிநாடுகளில் தஞ்சமடைந்தி-
ருக்கும் உயகர் மற்றும் ஏடனே 
முஸ்லிம் இனக்குழுக்கடை ய்சர்ந்-
யதார் மீது நைெடிக்டக எடுக்க சீன 
அரசு அந் நாடுகளுைன் இராஜதந்திர 
நகர்வுகடை யமற்வகாண்டு ெருெ -
தாக ஊைகத் தகெல்கள் வதரிவித்-
துள்ைன. இத் தகெல்களின் பிரகா்சம் 
5, 532 உயகர் குடிமக்கள் பேமுறுத் -
தலுக்கு உள்ைாகியிருபபதாகவும், 
ஆயிரத்து 150 உயகர்கள் வெளிநாட்-
டில் தடுத்து டெக்கபபட்டிருபபதாக -
வும், 424 உயகர்கள் சீனாவுக்கு நாடு 
கைத்தபபட்டிருபபதாகவும் அறிே 
முடிகிறது. 1997 முதல் 2022 ெடரயி-
லான காலபபகுதியில் இடெ இைம் 
வபற்றிருபபதாக சுட்டிக் காட்ைப -
பட்டுள்ைது.

பாகிஸ்தான், டகர்ஜிஸ்தான், தஜி -
கிஸ்தான், கம்யபாடிோ, மிேன்மார் 
ஆகிே நாடுகள் உட்பட்ைதாக பத்து 
நாடுகளில் உயகர், கஸக்ஸ், டகர்ஜி 

ஆகிே முஸ்லிம் சிறுபான்டம 
இனக்குழுக்கள் ெசித்து ெருகின் -
றன. சீனாவின் கைல் பட்டுபபா -
டதத் திட்ைத்துக்குள் இந் நாடுகள் 

உள்ொஙகபபட்டிருபபதால் இந் -
நாடுகளில் சீனா வபருமைவு முத -
லீடுகடைச் வ்சயதுள்ைது. இம் 
முதலீடுகள் ொயிலாக இந்நாட்டு 

அரசுகடை தமது யதடெக்கு ஏற்ப 
ஆட்டிபபடைக்கும் ்சக்திடே சீனா 
வகாண்டிருபபதாகவும் இதனால் 
இஙகு தஙகி ொழும் இச்சிறுபான் -
டமக் குழுவினர் அச்்சமடைந்திருப -
பதாகவும் இச் வ்சயதிகள் வதரிவித் -
துள்ைன.

2001ம் ஆண்டு பேஙகரொதத் -
தின் மீதான யுத்தவமான்டற அவம -
ரிக்கா பிரகைனபபடுத்திேடதே -
டுத்து இடதச் ்சாட்ைாக டெத்து 
உயகர்கடை ஒடுக்குெதற்காக சீனா 
தன் இராஜதந்திர ரீதிோன நகர் -
வுகடை யமற்வகாண்ைதாகவும், 
வெளிநாடுகளுைன் இடைந்தும், 
கூட்டு டெத்துக் வகாண்டும் தமது 
யநாக்கஙகடை முஸ்லிம் தீவிரொ -
தத்டத ஒடுக்கும் முேற்சி என்ற 
வபேரில் நைத்தி ெருெதாகவும் 
இது வதாைர்பான ஆயெறிக்டக 
ஒன்டற தோரித்துள்ை வில்்சன் 
வ்சன்ைடரச் ய்சர்ந்த பியறட்லி 
ஜார்டின் குறிபபிட்டுள்ைார்.

ம�ோன்பு பெரு�ோள் தினத்தில்

யநான்பு வபருநாள் தினத்தில் வகாழும்பு  
சிடறச்்சாடலயிலுள்ை சிடறக்டகதிகள், 
அதிகாரிகள்  உள்ளிட்ை 1600 யபருக்கு  
இஸ்லாமிே கலா்சார பாரம்பரிே பகல் 
உைவு அகில இலஙடக டெ. எம். எம். ஏ. 
யபரடெயினால் யநான்பு வபருநாள் தினத் -
தில் வகாழும்பு ரிமான்ட் சிடறச்்சாடலயில் 
அடனெருக்கும் ெழஙகி டெக்கபபட்ைது.

தடுபபுக் காெலிலுள்ை  முஸ்லிம் சிடறக் -
டகதிகளுைன்  ஏடனே   சிடறக்டகதிகள்    
1400 யபருக்கும் மற்றும்  பாதுகாபபு கை -

டமயிலுள்ை அதிகாரிகள் 200 யபர் உள் -
ளிட்ை  வமாத்தமாக 1600 யபருக்கான 
யநான்புப வபருநாள் விய்சை இஸ்லாமிே 
கலா்சார பாரம்பிே பகல்   உைவு யநற்று 
ெழஙகி டெக்கபபட்ைது.

அகில இலஙடக டெ. எம். எம். ஏ. 
யபரடெயின் முன்னாள் தடலெர்  யக. 
என். டீன், பதில் வ்சேலாைர் ஹாசிப  
சுக்ரி,  சிடறச்்சாடலயின் ்சமூக நலன்புரி  
அதிகாரி மயகஸ் உள்ளிட்ைெர்கள்  பங -
யகற்றனர்.

க�ொழும்பு சிறைச்ொறையில் இஸைொமிய 
�ைொ்ொர பொரம்பரிய ப�ல் உணவு வழங�ல்

இரொஜதந்திர ரீதியொன 
முயற்சி�ளில் சீனொ

சீன - ெோகிஸ்தோன் 

பாகிஸ்தானின் புதிே அர்சாங-
கம் சீன - பாகிஸ்தான் வபாருைாதார 
அதிகார ்சடபயின் நைெடிக்டககடை 
நிறுத்துெதற்கு தீர்மானித்துள்ைது. 
இத் திட்ைத்தின் கீழ் வ்சேல்பட்டு 
ெந்த 1, 980வமகயொட்ஸ் மின் 
உற்பத்தி நிடலேத்டத, தமக்கு ெர 
யெண்டிே 300 பில்லிேன் ரூபா 
பாக். அர்சாஙகத்தால் வ்சலுத்தபபை-
வில்டல என்ற காரைத்தால் சீன நிறு-
ெனம் மூடிேடதேடுத்யத பாக். அரசு 
இத் தீர்மானத்துக்கு ெந்துள்ைதாக 
அறிே முடிகிறது. எனினும் சீனாவின் 
கைன்வபாறிக்குள் வீழ்ெடத இந் 
நைெடிக்டக தடுக்கபயபாெதில்டல 
என்று ஊைகஙகள் வதரிவித்துள்ைன.

பாகிஸ்தானுைன் சீனா இபவபாரு-
ைாதார ஒபபந்தத்டத வ்சயது வகாண்-
டுள்ைது. இதன் கீழ் பல வதாழில் 
நிறுெனஙகள் மற்றும் அபிவிருத்தி 
நைெடிக்டககள் பாகிஸ்தானில் 

ஆரம்பிக்கபபட்டுள்ைன. இெற்றின் 
மூலம் பாகிஸ்தானின் ெருைாந்த 
உள்ளூர் உற்பத்தி இரண்டு ்சத வீதத்-
தால் உேரும் என எதிர்பார்க்கபபட்-
ைது. எனினும் இத் திட்ைத்தின் கீழ் 
சீனாவினால் ெழஙகபபட்டுள்ை 
வபருமைவு ெர்த்தகக் கைன்கள் 
பாகிஸ்தானுக்கு யமலதிக சுடமடே 
ஏற்படுத்தியுள்ைதாக ஊைகஙகள் 
வ்சயதி வெளியிட்டுள்ைன.

பாகிஸ்தானில் சீனா யமற்வகாண்-
டிருக்கும் முதலீடுகளின் உண்டம 
யநாக்கம் பாகிஸ்தான் வபாருைாதா-
ரத்டத அபிவிருத்தி வ்சயெதல்ல 
என்றும் தனது கைல் பட்டுபபாடதத் 
திட்ைத்டத யமலும் ஸ்திரபபடுத்து-
ெதற்காகயெ என்றும் வதரிவித்திருக்-
கும் விமர்்சகர்கள், பாகிஸ்தானும் 
சீனாவின் பிர்சன்னத்டத இந்திோ-
வுக்கு எதிராக உபயோகிக்க முேல்ெ-
தாகவும் சுட்டிக் காட்டியுள்ைனர்.

நொடு �டந்த திகபத்திய அர் தறைவர்
அகெரிக� இரொஜதந்திரியுடன் ்ந்திப்பு

நாடு கைந்த திவபத்திே அரசின் தடலெ-
ரான சிக்வோங வபர்பா வ்சரிங,  திவபத்திே 
விெகாரஙகளுக்கான அவமரிக்க விய்சை பிர-
திநிதிடே கைந்த திஙகைன்று வொஷிஙை-
னில் ்சந்தித்து யபச்சுொர்த்டத நைத்தினார். 
இப யபச்சு ொர்த்டதயின்யபாது திவபத்தின் 
்சமே, கலா்சார மற்றும் வமாழி என்பனெற் -
டறயும் திவபத்திேர்களின் மனித உரிடம 
யமம்பாடு வதாைர்பிலும் அவமரிக்காவின் 
நிடலபபாட்டை அவமரிக்கா மீளுறுதி 
வ்சயயும் என இராஜாஙக வ்சேலாைர் யஸோ 
தன் ட்விட்ைர் பக்கத்தில் குறிபபிட்டுள்ைார்.

திவபத்தின் 11ஆெது பஞ்சன்லாமாவின் 
33ஆெது பிறந்த தினத்தன்று நிகழ்ந்த இச் 
்சந்திபபின்யபாது கைத்தபபட்டு காைாமல்-
யபான பஞ்சன்லாமாொன வகதும் வ்சாயகி 
டநமா இபயபாது எஙகியிருக்கிறார் என்பது 
வதாைர்பிலும் கெனம் வ்சலுத்தபபட்ைது.

தலாயலாமாவினால் தன் ொரி்சாக நிேம-
னம் வ்சயேபபட்ை பஞ்சன்லாமா 1995யம 

17ம் திகதி கைத்தபபட்ைார். அபயபாது அெ-
ருக்கு ஆறு ெேது. பின்னர் சீன அரசு தனது 
வதரிொக ஒரு பஞ்சன்லாமாடெ நிேமித்-
தது. வபரும்பாலான திவபத்திே மக்கள் இத் 
வதரிடெ நிராகரித்தனர். இயத ்சமேம் 2020 
ஆம் ஆண்டு சீன வெளிவிெகார அடமச்சின் 
வ்சேலாைர் ஸாஓ லிஜிேன் பஞ்சன்லாமா 
பற்றி குறிபபிடும்யபாது, அப பஞ்சன்லா-
மாவுக்கு இலெ்சக் கல்வி ெழஙகபபட்டு 
கல்லூரி நுடழவுச் யதர்டெ எழுதிேதாகவும் 
தற்யபாது வதாழில் வ்சயது ெருெதாகவும் 
ஒரு வ்சயதிடே வெளியிட்ைடம குறிபபிைத் -
தக்கது.

இயத ்சமேம் அவமரிக்க இராஜாஙக 
அடமச்சின் யபச்்சாைர் வநட் பிடரஸ் வெளி-
யிட்ை ஒரு அறிக்டகயில் காைாமல்யபான 
பஞ்சன்லாமா எஙகியிருக்கிறார் என்படத-
யும் அெடரப பற்றிே விெரஙகடையும் சீனா 
வெளியிை யெண்டும் என்றும் யகாரிக்டக 
விடுக்கபபட்டிருந்தது.

்கோணோேல் மெோன ெஞ்சன்்ோேோ ெற்றியும பிரஸ்தோெம

்கோபுல் �தி மீதோன ஆப்கோன் ெோக. இழுெறி

ஆ ப க ா னி ஸ் த ா னு ம் 
பாகிஸ்தானும் எதிர்-
வகாண்டிருக்கும் மின்்சார, 
விெ்சாே மற்றும் குடிநீ-
ருக்கான பற்றாக்குடறடே 
காபுல் நதி மூலமாகத் தீர்க்-
கக் கூடிேதாக இருந்தா-
லும் அந்நாடுகளிடையே 
காைபபடும் முரண்பாடுக-
ைால் இபபிரச்சிடனகடை 
தீர்க்க முடிோதுள்ைது 
என்று அரசிேல் ஆயொ-
ைர்கள் வதரிவித்துள்ைன.  

காபுல் நதிக்குக் குறுக்யக அடை-
வோன்டற அடமக்க ஆபகான் 
அரசு முேற்சிக்கும் யபாவதல்லாம் 
அதற்கு பாகிஸ்தான் முட்டுக்கட்-
டைகடை ஏற்படுத்தி ெருெதால் 
காபுல் அடைக்கட்டு இன்றுெடர 
்சாத்திேமாகவில்டல என்று வதரி-
விக்கும் ஆயொைர்கள், இந்த 
அடைக்கட்டினால் பாகிஸ்தா-
னுக்கான நீர்பபஙகீடு கணி்சமாக 
குடறந்துவிைலாம் என பாக். 
தரபபு அச்்சமடைெதாக வதரிவிக்-
கின்றனர்.  

ஒரு நதியின் நீடரப பேன்ப-
டுத்துெதில் இன்வனாரு நாடு 

பாதிபபு அடைெதற்கு இைம-
ளிக்கப யபாெதில்டல என உலக 
ெஙகி வதரிவித்திருந்த யபாதிலும் 
பாகிஸ்தான் முட்டுக்கட்டை-
கடை விதித்து ெருெதால் காபுல் 
நதிடே இரு நாடுகளும் அதிக 
பட்்சமாக பேன்படுத்த முடிோத 
சூழல் காைபபடுெதாக உரிடம-
கள் மற்றும் பாதுகாபபுக்கான 
்சர்ெயத்ச ்சம்யமைனம் கூறியுள்-
ைது. இரு நாடுகளும் ஒரு இைக்-
கபபாட்டுக்கு ெந்தால் இந்நாடு-
களின் குடிநீர் மற்றும் மின்்சார 
பற்றாக்குடறக்கு ஓரைவு தீர்வு-
வபற்றுக்வகாள்ைக்கூடும்.  

இயத்சமேம் ஆபகானிஸ்-

தானுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் 
இடையிலான டுரான்ட் எல்டலக் 
யகாட்டின் மீதும் இரு நாடுகளும் 
முரண்படுகின்றன. இடத உத்-
தியோகபூர்ெமான எல்டலக்ய-

காைாக ஆபகானிஸ்தான் கருது-
ெதில்டல. அயத்சமேம் இந்த 
எல்டலயோரமாக பாகிஸ்தான் 
நீண்ை யெலிடே அடமத்துள்-
ைது. 

இரு நொடு�ள் ெத்தியில் 
தீவிரெறடயும் முரணபொடு�ள்  

கபொருளொதொர திடடத்றத 
நிறுத்துவதற்கு பொக. அரசு முடிவு
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(மன்னார் குறூப், யனாழ். விசேட, 
ச�னாப்்னாய் குறூப்,  
்ருத்தித்துறை நிரு்ர்�ள்)

இலஙற�க்கு விஜயம் சமற் -
க�னாண்டு வருற� தந்திருந்த ்னாரதீய 
ஜ்தனா �ட்சியின தமிழ் நனாடு 
மனாநிலத் தறலவர் அண்்னாமறல 
வடக்கில் ்ல்சவறு ்குதி�ளுக்கு 
விஜயம் சமற்க�னாண்டுள்்ளதுடன, 
்லதரப்பி்ருடனும் �லந்துறரயனா-
டியுள்்ளனார். 

அந்தவற�யில் ்னாரதீய  ஜ்தனா 
�ட்சியின தமிழ்நனாடு மனாநிலத் 
தறலவர் அண்்னாமறல உள்ளிட்ட 
குழுவி்ர்  சநற்று கேவவனாய்க்கி-
ழறம (3) �னாறல 9.30 மணிய்ளவில் 

மன்னார் திருக்ச�தீஸவர ஆலயத் -
திற்கு கேனறு  பூறஜ வழி்னாடு�ளில் 
ஈடு்ட்டுள்்ளனார். 

அதற்த்கதனாடர்ந்து இந்திய 
அரசின நிதி உதவியுடன பு்ரறமக்-
�ப்்ட்டு வரும் திருக்ச�தீஸவர 
ஆலய �ட்டுமனா்ப் ்ணி�ற்ள 
்னார்றவயிட்டசதனாடு, திருக்ச�-
தீஸவர ஆலய நிர்வனா�த்தி்ருடன 
�லந்துறரயனாடி்னார். இதன ச்னாது 
இலஙற� கதனாழிலனா்ளர் �னாஙகிரஸ 
�ட்சியின தறலவர் கேந்தில் கதனாண்-
டமனான மற்றும் குழுவி்ர் விஜயம் 
சமற்க�னாண்டிருந்தறம குறிப்பிடத்-
தக்�து.

சமலும்  யனாழிலுள்்ள தனியனார் விடு-
திகயனானறில் றவத்து யனாழ்.மனாவட்ட 

அரே ேனார்்ற்ை நிறுவ்ப்பிரதிநிதி-
�ற்ள ்னாரதீய ஜ்தனாக்�ட்சி மனாநிலத் 
தறலவர் அண்்னாமறல ேந்தித்தனார்.

இதனச்னாது தற்ச்னாறதய க்னாரு-
்ளனாதனார கநருக்�டியில் வட்குதி 
மக்�ள் எதிர்சநனாக்கும் பிரச்சிற்�ள், 
அதிலிருந்து மீள்வதற்�னா் வழி�ள் 
்ற்றி �லந்துறரயனாடப்்ட்ட். 
இக்�லந்துறரயனாடலில் வட்குதி 
க்னாரு்ளனாதனார முனச்ற்ைத்திற்கு 
தமிழ�த்துட்னா் கதனாடர்பு முக்கிய-
மனா் ஒனகை் யனாழ்.மனாவட்ட அரே 
ேனார்்ற்ை நிறுவ்ப்பிரதிநிதி�்ளனால் 
சுட்டிக்�னாட்டப்்ட்டது.

இச்ேந்திப்பின ச்னாது யனாழ்ப்-
்னா்ம் ்லனாலி ேர்வசதே விமனா் 
நிறலயத்றத மீ்ளத் திைப்்தற்கு 

ஏற்்னாடு�ற்ள கேய்ய சவண்டும்,-
�னாஙச�ேனதுறையிலிருந்து �னாறரக்-
�னாலுக்�னா் �ப்்ல் ச்னாக்குவரத்றத 
ஆரம்பிப்்தற்கு நடவடிக்ற� எடுக்� 
சவண்டும் எனை ச�னாரிக்ற� அடங-
கிய ம�ஜர் ்னாரதப் பிரதமர் நசரந்தி-
ரசமனாடியிடம் ற�யளிப்்தற்�னா� 
ேமர்ப்பிக்�ப்்ட்டது.

இவவிடயங�ற்ள கடல்லிக்கு 
எடுத்துச்கேனறு நிச்ேயமனா� விமனா-
்நிறலயத் திைப்பு மற்றும் �ப்்ல் 

ச்னாக்குவரத்து என்வற்றுக்கு ஏற்-
்னாடு�ள் கேய்வதனா� அண்்னாமறல 
உறுதியளித்தனார்.  இசதசவற்ள 
வடமனா�னா் ேற்யின முன்னாள் 
முதலறமச்ேரும், யனாழ்.மனாவட்ட 
நனாடனாளுமனை உறுப்பி்ருமனா் 
சி.வி விக்ச்ஸவரற் ்னாரதீய  ஜ -்
தனாக்�ட்சியின தமிழ்நனாட்டு மனாநிலத் 
தறலவர் அண்்னாமறல ேந்தித்து 
�லந்துறரயனாடியறம குறிப்பிடத்தக்-
�து. 

பா.ஜ.க தமிழ்ாடு மாநிலத் தலலவர் 
அண்ாமலலயின் வடக்கு விஜயம்

வரலாற்று சிறப்புமிக்க பகுதி்களுககு விஜயம்
பலமவறு தரப்பினருடனும் ்கலந்துமரயாடல 

பண்டத்தரிப்பு புனி்த 
பததிமா அன்னை திருத்தல 
வரு்டாந்த திருவிழா  

�ரகவட்டி தி்�ரன நிரு்ர்   

பிரசித்திக்ற்ை ்ண்டத்தரிப்பு 
புனித ்த்திமனா அனற் திருத்தல 
வருடனாந்த திருவிழனா இனறு புதனகி-
ழறம க�னாடிசயற்ைத்துடன ஆரம் -
்மனாகிைது. நவநனாள் வழி்னாடு�ள் 
தி்மும் மனாறலயில் இடம்க்றும். 
12 ஆம் தி�தி மனாறல நற்�ருற் 
வழி்னாடு�ள், ஆசீர்வனாதமும், 13 
ஆம் தி�தி �னாறல திருவிழனா கூட்டுத்-
திருப்்லி, அனற்யின திருச்கேனா-
ரூ் ்வனியுடன திருவிழனா நிறைவ-
றடயும்.  

கப் ரக வாகனைம்-மமாட்டார் 
்ைக்கிள்  மேருக்கு மேர் 
மமாதி விபதது 

யனாழ்.விசேட நிரு்ர் 

யனாழ்ப்்னா்ம் க�னாடி�னாமம் ்கு-
தியில் சநற்றைய தி்ம் கேவவனாய்க்-
கிழறம அதி�னாறல இடம்க்ற்ை 
வி்த்தில் இற்ளஞன ஒருவர் ேம்்வ 
இடத்திசலசய உயிரிழந்துள்்ளனார். 

க�னாடி�னாமம் - �ச்ேனாய் வீதிறய சேர்ந்த 
சயனாச�ஸவரன நிலனாந்தன (வயது 31) 
என்வசர உயிரிழந்துள்்ளனார்.  யனாழ்ப்-
்னா்த்திலிருந்து கேனை �ப் ர� வனா�-
்மும், யனாழ்ப்்னா்ம் சநனாக்கி வந்து-
க�னாண்டிருந்த சமனாட்டனார் றேக்கிளும் 
சநருக்கு சநர் சமனாதி வி்த்துக்குள்்ளனா -்
தில், சமனாட்டனார் றேக்கிளில் ்யணித்த 
இற்ளஞன ேம்்வ இடத்திசலசய 
உயிரிழந்துள்்ளதனா� ஆரம்்�ட்ட விேனா-
ரற்�ளிலிருந்து கதரியவந்துள்்ளது. யாழ். காங்கசனில் நித்திய, நைமித்திய

பூநைகள் எதுவுமின்றி ஆலயஙகள் பூட்டு

யனாழ்.விசேட, �ரகவட்டி 
தி்�ரன நிரு்ர்�ள்

யனாழ்.�னாஙச�ேனதுறை -
யில் எவவித பூறஜ வழி்னா-
டு�ளுமினறி சுமனார் 30 வரு-
டங�ளுக்கு சமலனா�  இந்து 
ஆலயங�ள் பூட்டப்்ட்-
டுள்்ளறமயனால்.  உருவனா் 
ேனா்சம தற்ச்னாது 
நனாட்றடப் ்னாதித்துள்்ள-
தனா�  சிவபூமி அைக்�ட்ட-
ற்ளயின தறலவர் �லனாநிதி ஆறு திரு-
முரு�ன கதரிவித்துள்்ளனார். 

 யனாழ்ப்்னா்த்துக்கு திங�ட்கிழறம 
விஜயம் சமற்க�னாண்ட  இந்திய 
்னாரதிய ஜ்தனா �ட்சியின தமிழ்நனாடு 
மனாநில தறலவர் அண்்னாமறலயு-
டன,  நல்றல ஆதீ் குருமுதல்வர் 
ேனனிதனா்த்தில் ேந்தித்து �லந்துறர-
யனாடிய ச்னாசத  ஆறுதிருமுரு�ன 
அவவனாறு கதரிவித்தனார். சமலும் கதரி-

விக்ற�யில்,   �னாஙச�ேன-
துறை ்குதியில் மக்�ளின 
�னாணி�ற்ள ்றித்து ஆடம்-
்ர ஜ்னாதி்தி மனாளிற� 
�ட்டியுள்்ள ச்னாதும் 
மக்�ற்ள இனனும் மீள் 

குடிசயற்ைம் கேய்யவில்றல.
 ஆ்னால் அப்்குதியில் �னா்ப் -்

டுகினை இந்து ஆலயங�ள் 30 வருட 
�னாலங�ளுக்கு சமலனா� பூறே வழி்னா-
டு�ளினறி பூட்டப்்ட்ட நிறலயில் 
�னா்ப்்டுகினை்.  அதனுறடய 
ேனா்ங�ச்ள இனறைய நனாட்டின 
நிறலறமக்கு �னார்மனாகும்.

 ேறடயம்மனா மடம், விஷ்ணு 
ச�னாயில் மற்றும் சிவன ச�னாயில் 

உட்்ட அப்்குதியில் ் ல இந்து ஆல-
யங�ள் இருக்கினை நிறலயில் ஆட்சி-
யனா்ளர்�ள் அதற் விடுவித்து பூறே 
வழி்னாடு�ள் நறடக்ை அனுமதிக்� 
சவண்டும்.  

நனாங�ள் எவவித அரசியல் �ட்சி-
றயயும் ேனார்ந்தவர்�்ளல்ல மதத்தறல-
வர்�க்ளனை ரீதியில் மக்�ளுறடய 
பிரச்சிற்�ற்ள கதளிவனா� எடுத்து-
றரக்கிசைனாம்.  

்னாரத பிரதமர் நசரந்திர சமனாடி 
தமிழ் மக்�ள் தீர்வு விடயத்தில் அக்-
�றையனா�வுள்்ள நிறலயில் அவர்�-
ளுறடய ஆட்சிக் �னாலத்தில் தமிழ் 
மக்�ளுக்குரிய தீர்வும் �னா்ப்்ட 
சவண்டுகம் கதரிவித்தனார்.

இவற்றின் சாபமே நாட்டின் இன்மறய நிமலககு ்காரணம்

சிவபூமி அறக்கட்டமை தமலவர்
்கலாநிதி ஆறு திருமுரு்கன் ததரிவிப்பு

ஒருவர் பலி மேலும் ஒருவர் படு்காயம்

தமிழகம் செல்ல முற்பட்ட நால்வர் ககது 
யனாழ்ப்்னா்ம் குறூப், யனாழ்.விசேட, 
நிரு்ர்�ள்  

தமிழ�ம் கேல்ல முற்்ட்ட 
வவுனியனா வனாசி�ள் யனாழ்ப்்னா்ம் 
அல்றலப்பிட்டி ்குதியில் �டற்் -
றடயி்ரனால் ற�து கேய்யப்்ட்டுள் -
்ள்ர். 

வவுனியனாறவ சேர்ந்த ஒசர குடும்-
்த்றத சேர்ந்த நனால்வர் சநற்று 
முனதி்ம்  திங�ட்கிழறம யனாழ்ப்-
்னா்ம் வந்து, அல்றலப்பிட்டி 
�டற்்குதி ஊடனா� இந்திய கேல்ல 
முற்்ட்ட சவற்ள �டற்்றடயி் -
ரனால் ற�து கேய்யப்்ட்டுள்்ள்ர். 

ற�து கேய்யப்்ட்ட நனால்வறர-
யும் ேட்ட நடவடிக்ற�க்�னா� ஊர்-
�னாவற்துறை க்னாலிஸனாரிடம் ஒப்் -

றடக்�ப்்ட்டுள்்ள்ர்.  இவர்�ற்ள 
இந்தியனாவிற்கு அனுப்்வதற்�னா் 
ஒழுஙகு�ற்ள சமற்க�னாண்ட ந்ர் -
�ள் கதனாடர்பிலனா் விேனாரற்�ற்ள-
யும் க்னாலிஸனார் முனக்டுத்துள்்ள -
்ர்.  

நுணாவில் விநை்ேலி மருதடி வீரகத்தி
விைாயகர் ்தேஸதான மகா கும்ாபி்ேகம

ேனாவ�ச்சேரி  நு்னாவில் சமற்கு 
விற்ளசவலி மருதடி அருள்மிகு வீர-
�த்தி விநனாய�ர் சதவஸதனா  ்  பு்ருத்தனா-
ர  ்நவ குண்ட்க்ஷ  ம�னா கும்்னாபிசே-
�ம் இனறு  4 ஆம் தி�தி  புதனகிழறம  
�னாறல 8.05 மணிமுதல் 10.35 மணி-

வறரயுள்்ள சு  ் சநரத்தில்  இடம்க -்
ைவுள்்ளது. ம�னா கும்்னாபிசே�த்றத 
கதனாடர்ந்து 24  நனாட்�ள் மண்டலனாபி-
சே�ம் நறடக்ைவுள்்ளது.

இந்த  ம�னா கும்்னாபிசே�த்றத கும்-
்னாபிசே� பிரதம குரு  ''கிரியனா ரத்தி்னா 

''சிவஸ்ரீ   ரனாம்  ேண்மு�னா்ந்தக் குருக்-
�ள், ஆலய பிரதம குரு ''ேர்வச்னாத�ம் 
்ண்டிதர்''  �லனாநிதி து. கு.கஜ�தீஸவ-
ரக்குருக்�ள். சிவஸ்ரீ கஜ�தீே   மயூரக்-
குருக்�ள், சிவஸ்ரீ சேனா.பிரேன்னாக்குருக்-
�ள் ஆகிசயனார் நடத்தி றவப்்ர்.

எரியூட்டப்பட்ட 
நி்லயில் மமாட்டார் 
்ைக்கிள் மீடபு

முல்றலத்தீவு மனாவட்டத்தின 
மல்லனாவி க்னாலிஸ பிரிவுக்குட்்ட்ட 
திருந�ர் ்குதியில் அறடயனா்ளம் 
�னா்ப்்டனாத சமனாட்டனார் றேக்கிள் 
ஒனறு வீதியில் தீயில் எரியூட்டப்்ட்ட 
நிறலயில் மீட்�ப்்ட்டுள்்ளது.  

முல்றலத்தீவு மனாவட்டத்தின  
மல்லனாவி  திருந�ர் ் குதியில் அறடயனா-
்ளம் �னா்ப்்டனாத NP BGP 4799 இலக்-
�த் த�ட்றட க�னாண்ட சமனாட்டனார் 
றேக்கிள்  ஒனறு வீதியில்  தீயில்  எரிந்த 
நிறலயில் மீட்�ப்்ட்டுள்்ளது. 

இச்ேம்்வம் சநற்று நள்ளிரவு இடம்-
க்ற்றுள்்ளது. சநற்று இரவு  வீதியில் 
சமனாட்டனார் றேக்கிள்  ஒனறு  எரிந்து 
சிறதவறடந்ததனா� பிரசதே க்னாது-
மக்�்ளனால் மல்லனாவி க்னாலிஸனாருக்கு 
த�வல் வழங�ப்்ட்டது. அதனபின-
்சர க்னாலிஸனார் அவவிடத்திற்கு  
வருற� தந்து விேனாரற்�ற்ள  சமற்-
க�னாண்டதனா� க்னாதுமக்�ள் கதரிவித்-
த்ர். இதுவறர இச்ேம்்வம் கதனாடர்-
பில் எவரும் க்னாலிஸ நிறலயத்தில் 
முறைப்்னாடு ்திவு கேய்யவில்றல. 
எனினும் மல்லனாவி  க்னாலிஸனார் 
சமலதி� விேனாரற்�ற்ள சமற்-
க�னாண்டு வருகினை்ர்.

ோயத்தர்்ககம முற்றி  
ககாநலயில் முடிநத ்சாகம 

�ரகவட்டி தி்�ரன, 
யனாழ் விசேட  நிரு்ர்�ள் 

யனாழ்ப்்னா்ம் வடமரனாட்சி உப்பு-
வல்றல ்குதியிலுள்்ள விருந்தி்ர் 
விடுதிகயனானறில் மதுச்னாறதயில் 
இடம்க்ற்ை ச�னாஷ்டி சமனாதலில் 25 
வயதனா  ் இற்ளஞன உயிரிழந்துள்-
்ளனார். 

மது விருந்தில் உருவனா  ் வனாய்த்-
தர்க்�சம க�னாறலக்�னா  ் �னார்கம் 
கூைப்்டுகினைது.  இச்ேம்்வத்தில் 
திக்�ம் - நனாச்சிமனார் ச�னாவிலடிறய 
சேர்ந்த 25 வயதுறடய ஞனா்சே�ரம் 
கு்சேனாதி எனை இற்ளஞன உயிரிழந்-

துள்்ளனார்.  இற்ளஞன ் டு�னாயமறடந்த 
நிறலயில் ் ருத்தித்துறை  ஆதனார றவத்-
தியேனாறலயில் அனுமதிக்�ப்்ட்ட 
ச்னாது சிகிச்றே ்லனினறி  உயிரிழந்-
துள்்ளனார்.  இச்ேம்்வத்தில் சமலும் 
ஒருவர்  �னாயமறடந்த நிறலயில் ்ருத்-
தித்துறை ஆதனார றவத்திய ேனாறலயில் 
அனுமதிக்�ப்்ட்டுள்்ளதனா� த�வல்�ள் 
கவளியனாகியுள்்ள். தனியனார் விடுதி 
க்னாலிஸனாரின �ட்டுப்்னாட்டுக்குள் 
க�னாண்டுவரப்்ட்டுள்்ளது. இதுகதனா-
டர்்னா  ் சமலதி� விேனாரற்�ற்ள 
கநல்லியடி க்னாலிஸனார் சமற்க�னாண்-
டுள்்ள்ர். 

திருகம்கதீஸவரம்
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(இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்)

பலாங்காடை கூறகடல ்பளத்்த 
புனி்தத்்தளத்ட்த ்தரிசிகக வரும் பக-
்தர்களின் நலன்கருதி விசேை பஸ் 
சேடவகள் ஏற்பாடு ்ேய்யபபட்டுள்-
ளன.இத்திட்ைத்தின் கீழ் விசேை 
பஸ் சேடவ்்யான்று பின்னவடலலி-
ருந்து காடல 7 மணிககுப புறபபட்டு 
பலாங்காடை நகர் ஊைாக கூறகல 
வடர புறபபட்டு அஙகிருந்து மீண்டும் 
மாடல 4 மணிககு பின்னவடல 
வடரயில் ப்யணிககவுள்ளடம குறிபபி-
ைத்்தககது. 

ச்தசி்ய அரே ் வோக தின நிகழ்வுககு 
முன்சனற்பாைாக இந்நைவடிகடக 
சமற்்காள்ளபபட்டுள்ள்தாக விழா ஏற்-
பாட்டு குழுவினர் ் ்தரிவிககின்றனர்.

இச்தசவடள ்பளத்்த புனி்த ஸ்்த-
லமாக மாற்றி்யடமககபபட்ை பின்  
்நல்லிகல வதுரகும்புசக ச்தரர் ்தடல-
டமயில் பாரி்ய அபிவிருத்திகள் முன்-
்னடுககபபட்டு வருகின்றடம குறிப-
பிைத்்தககது. 

பலாங்காடை கூறகடல 
்பளத்த புனி்த ்தளததுக்கு 
விசேை பஸ் சேடைகள்

்தலவாககடல குறூப நிருபர்

ஆசிரி்யர் விடு்தடல முன்னணி 
ஏடன்ய ஆசிரி்யர் ்்தாழிற்ேஙகஙக-
ளுைன் இடைந்து எதிர்வரும் 6ஆம் 
திகதி ்வள்ளிககிழடம நுவ்ரலி்யா 
மாவட்ைத்தில் பல இைஙகளில் அர-
சுக்கதிராக கவனயீர்பபு சபாராட்-
ைஙகளில் ஈடுபைவுள்ள்தாக ஆசிரி்யர் 
விடு்தடல முன்னணியின் ்ே்யலாளர் 
நா்யகம் என்.டி.எஸ்.நா்தன் ்்தரிவித்-
துள்ளார்.

இது ்்தாைர்பாக அவர் கருத்து 
்்தரிவிகடகயில், அடனத்து ஆசி-
ரி்யர்களும் ஒன்றிடைந்து எரி்பா-
ருள் விடலச்யற்றம்,அத்தி்யாவசி்யப 
்பாருட்களின் ்தட்டுபபாடு மற்றும் 

விடலச்யற்றம் என்பவற்டறக கண்-
டித்து மா்பரும் சபாராட்ைத்தில் 
ஈடுபைவுள்சளாம். அந்்தவடகயில் 
நுவ்ரலி்யா, ்தலவாககடல, ்காட்-
ைககடல, ை்யகம,ச�ால்புறூக, 
�ற்றன், சநார்வூட்,மஸ்்கலி்யா,-
்பாகவந்்தலாவ,கினிகத்ச்தன, வலப-
படன, �ஙகுராங்கத்்த மற்றும் 
்காத்மடல ஆகி்ய நகரஙகளில் ஆசி-
ரி்யர் விடு்தடல முன்னணி ஏடன்ய 
ஆசிரி்யர் ்்தாழிற்ேஙகஙகளுைன் 
இடைந்து கவனயீர்பபு சபாராட்-
ைஙகளிலும் ஆர்பபாட்ை சபரணிக-
ளிலும் ஈடுபபைவுள்ளனர். இந்்த அர-
ோஙகம் மககளின் பிரச்சிடனகளுககு 
்ேவிோயககும் வடர எமது சபாராட்-
ைஙகள் ஓயவதில்டல என்றார்.

ஆசிரியர் த�ொழிற்சங்கங்களின் ப�ொரொட்டம் 

(இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்)

பலாங்காடை ்தாம�ன 
பிரச்தேத்தில் பாைோடல மாை-
வர்கள் மற்றும் ்பாதுமககள் 
நைமாடும் இைத்தில் பஸ்்தரிபபு 
நிடல்ய்மான்று இன்டம்யால் 
்பரும் அவதிககுட்பட்டு வருவ-
்தாக புகார் ்்தரிவிககபபடுகிறது.

்வலிகக்பால, ்காட்டிபுல்-
வல ,இம்புலாமுர, பல்்ல்பத்்த, 
பனான, சகாஙகஸ்்்தன்ன, அம் 
்பவில சபான்ற பகுதிகளுககு 
்ேல்லும் மாைவர்களும் ்பாது 
மககளும் இந்நிடலடம்யால் 
்பரும் அ்ேௌகரி்யஙகளுககு 
முகம்்காடுத்துவருகின்றனர். 

மடழ மற்றும் ்வயில் காலங-
களில் இவர்கள் ்பரும் கஷைங-
கள், இடையூறுகடள அனுபவித்து 
வருகின்றனர். இவ்விைத்தில் பஸ் 
்தரிபபு நிடல்ய்மான்டற அடமத்-
துத் ்தருமாறு சவண்டுசகாள் 
விடுககபபட்டுள்ளது.

பஸ்்தரிப்பு நிடலயம் 
இனடமையால் 
மைக்கள் அைதி

(�ாலிஎல விசேை நிருபர்)

ஹிந்்த்காை, ரம்புக்பா்த 
பிரச்தேத்தில் பதுலு ஓ்யாவிற்கு 
அருகில் பாரி்ய மர்மான்று அண்-
டமயில் ்பய்த கடும் மடழ கார-
ைமாக பதுலு ஓ்யாவின் குறுகசக 
விழுந்துள்ளது.

பதுடள மாவட்ை அனர்த்்த 
முகாடமத்துவ பிரிவு மற்றும் 
பதுடள பிரச்தே ்ே்யலக அதி -
காரிகள், அனர்த்்த நிவாரை 
சேடவகள் பிரிவின் ஒருங -
கிடைபபுைன் இலஙடக 
இராணுவ படையினர், பதுடள 
மாநகர ேடப மற்றும் நீர்பபாேன 
திடைககளத்தின் உ்தவியுைன் 
இந்்த பாரி்ய மரத்ட்த அகற்ற 
நைவடிகடக எடுத்துள்ளனர்.

பதுலு ஓயாவின 
குறுக்சக முறிந்து வீழந்்த
பாரிய மைரம் அகறற 
துரி்த நைைடிக்டக

�ற்றன் மின்ோர நுகர்சவார் சேடவ மத்தி்ய நிடல-
்யத்தின் அதிகாரி்்யாருவர் மீது ்தாககு்தல் நைத்தி்ய 5 
இடளஞர்கள் விளககமறி்யலில் டவககபபட்டுள்ள-
னர்.   

�ற்றன் – ்ேனன் ச்தாட்ைத்ட்தச் சேர்ந்்த 20- – 25 
வ்யதுககுட்பட்ை ஐந்து இடளஞர்கசள இவ்வாறு 
விளககமறி்யலில் டவககபபட்டுள்ளனர்.  

ஏபரல் மா்தம் 28ஆம் திகதி ்ேனன் பகுதியில் 
ச்தாட்ை இடளஞர்களால் ஆர்பபாட்ைம் ஒன்று முன்-
்னடுககபபட்ைது. இ்தடன்யடுத்து அதிகாரி கைடம 
நிமிர்த்்தம் ்தனது வாகனத்தில் அவ்வீதியூைாக ப்ய-
ணித்துள்ளார்.  

இ்தன்சபாது, மதுசபாட்தயில் இருந்்த இடளஞர்-
கள் சிலர், அதிகாரிட்யத் ்தாககி அவரது வாகனத்தின் 
ோவிட்யயும் டகபபற்றியுள்ளனர்.  

இ்தடன்யடுத்து �ற்றன் ்பாலிஸ் நிடல்யத்தில் 
அதிகாரி முடறபபாடு ்ேயதுள்ளனர். அவர் கிளங -
கன் டவத்தி்யோடலயில் சிகிச்டேககாக அனுமதிக -
கபபட்டுள்ள்தாக �ற்றன் ்பாலிஸார் ்்தரிவித்்த-
னர்.  

இந்நிடலயில், ேந்ச்தகநபர்கடள டகது்ேய்த 
�ற்றன் ்பாலிஸார், நீ்தவான் பரீட்டீன் முன்னிடல-
யில் ஆஜர்படுத்தி்யட்த்யடுத்து. ேந்ச்தகநபர்கடள 
இம்மா்தம் 5ஆம் திகதி வடர விளககமறி்யலில் 
டவககுமாறு உத்்தரவிட்டுள்ளார்.   

பலாங்காடையிலிருந்து இரத் -
தினபுரி வடரயில்  இரவு சநரங-
களில் சபாதி்யளவு பஸ் சேடவ 
இல்லாடமயினால் இவ்வீதியில் 
ப்யணிககும் ப்யணிகள் ்பரிதும் 
அ்ேளகரி்யஙகடள எதிர்சநாககு-
கின்றனர்.

்காழும்பிலிருந்து பதுடள எம்-
பிலிபிட்டி்ய அம்பாடற வழி்யான  
இபபிர்தான வீதியில் பகல் சநரங-
களில் ப்யணிகக சபாதி்யளவு 
சபாககுவரத்து வேதிகள் உள்ள 
சபாதிலும் மாடல 5 மணி மு்தல் 
இரவு சநரஙகள் வடர உள்ளூர் 
்தனி்யார் மற்றும் இ. சபா.ே. பஸ் 
சேடவகள் இவ்வீதியில் இரத்தி -
னபுரி ்பல்மதுடள சநாககிப 
ப்யணிககாமல் இருபபச்த இவ்வாறான நிர்ககதி 
நிடலடமககுத்்தள்ளபபை காரைம் என ப்யணி-
கள் ்்தரிவிககின்றனர்.

மாடல சநரஙகளில் பலாங்காடையிலிருந்து 
்பல்மதுடள, இரத்தினபுரி வடரயில் ப்யணிகக 

காத்திருககும் ப்யணிகசள இவ்வாறு பாதிககபப-
டுகின்றனர். எனசவ உள்ளூர் ்தனி்யார் இ.சபா.
ே.பஸ் வண்டிகடள இந்சநரத்திலும் ப்யணிகக 
ஆவை ்ேய்ய சவண்டு்மன ப்யணிகள் சவண்-
டுசகாள் விடுககின்றனர்.

அர்ச அதி்கொரி மீது 
்கடும் �ொக்கு�ல் இரவு பேர �ஸப்சவை்கள் இன்வமையொல் 

�யணி்கள் த�ரும் அத்சௌ்கரியம்

பலாங்காமை- இரத்தினபுரி வீதி

(இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்)
பலாங்காை நகரில் இரவு சவடள-

களில் நிறுத்்தபபடும் வாகனஙகளின் 
உதிரிபபாகஙகடள திருடும் கும்ப-
்லான்று ்்தாைர்பாக பலாங்காடை 
்பாலிஸ் நிடல்யத்தில் முடறபபாடு 
்ேய்யபபட்டுள்ளது.

பலாங்காடை நகரில் ்தனி்யார் 
பஸ் வண்டிகளில் திருைர்கள் ்தமது 
டகவரிடே காட்டுவ்தாக அ்தன் ஊழி-
்யர்கள் ் ்தரிவிககின்றனர்.

சில தினஙகளுககு முன்னர் இபபகு-
தியில் ்பய்த கடும் மடழட்ய அடுத்து 
இரவில் மின்ோரம் துண்டிககபபட்-
டுள்ளது. இவ்சவடளயில் 4 ்தனி்யார் 

பஸ் வண்டிகளின் உதிரிபபாகஙகள் 
திருைபபட்டிருந்்தடம குறிபபிைத்்தக-
கது. இச்தசவடள இபபிரச்தேத்தில் 
்்தாைர்ந்து இவ்வாறான திருட்டுச்-
ேம்பவஙகள் இைம்்பறுவது குறித்து 
்பாலிஸார் சமலதிக கவனம் ் ேலுத்்த 
சவண்டு்மன பிரச்தே ்தனி்யார் சபாக-
குவரத்து  பஸ் ஊழி்யர்கள் ்பாலிஸா-
ரிைம் சவண்டு சகாள்விடுத்துள்ளனர். 
பலாங்காடை நகர் மற்றும் அண்மித்்த 
பிரச்தேஙகளில் வாழும் சபாட்தககு 
அடிடம்யான இடளஞர்கள் ்தமது 
அன்றாைச் ்ேலவுகளுககாக இவற்டற 
திருடி வருவ்தாக நகரவாசிகள் ்்தரி-
விககின்றனர்.

ைொ்கன உதிரிப�ொ்கங்கவை  
குறிவைத்து திருடும் கும்�ல் 

இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்)  
ஆயிரம் பாைோடலகடள ச்தசி்யப பாைோடல -

களாக ்தரம் உ்யர்த்தும் திட்ைத்தின் கீழ் இரத்தின -
புரி மாவட்ைத்தில் புதி்தாக ்தரம் உ்யர்த்்தபபட்ை 
்தமிழ் ்மாழி மூல ச்தசி்ய பாைோடலகளின் எண்-
ணிகடக 8 ஆக அதிகரித்துள்ளது.   

இம்மாவட்ைத்தில் மு்தலாவது கட்ைத்தில் 6 
்தமிழ், முஸ்லிம் பாைோடலகளும் இரண்ைாம் 
கட்ைத்தில் சமலும் இரண்டு முஸ்லிம் பாைோ -
டலகளும் ்தரம் உ்யர்த்்தபபட்டுள்ளன. இ்தற்கி-
ைஙக இம்மாவட்ைத்திலிருந்து புதி்தாக ச்தசி்ய 
பாைோடலகளாக ்தரம் உ்யரும் பாைோடலகளின் 
எண்ணிகடக 8 ஆக அதிகரித்துள்ளது.   

இரத்தினபுரி மாவட்ைத்தில் ஒசர ஒரு ்தமிழ் 
மூல ச்தசி்ய பாைோடல்யாக பலாங்காடை இ/
்ஜயிலானி ச்தசி்ய பாைோடல இருந்து வந்்தது. 

இபபாைோடல பாைோடல 1984 ஆம் 
ஆண்டு ஆரம்பிககபபட்ை்தாகும்.  

புதி்தாக மு்தற்கட்ைத்தில் இ/பலாங-
்காடை கனகநா்யகம் மத்தி்ய கல்லூரி, இ/
இரத்தினபுரி ்தமிழ் மகா வித்தி்யால்யம் , இ/ 
சைல ்தமிழ் வித்தி்யால்யம், இ/காவத்ட்த 
ஸ்ரீ கிருஷைா மகா வித்தி்யால்யம், இ/ இறக-
குவாடன பரிச்யாவான் ்தமிழ் மகா வித்தி-
்யால்யம், இ/எ�லி்ய்காடை அல்அகோ 
முஸ்லிம் மகா வித்தி்யால்யம் ஆகி்ய பாைோ-
டலகள் ்தரமு்யர்த்்தபபட்டுள்ளன. 

இரண்ைாவது கட்ைத்தில் இ/இறககு 
வாடன அஸ்ஸலாம் மகா வித்தி்யால்யம், 
இ/ இரத்தினபுரி அல் மககிய்யா முஸ்லிம் 
மகா வித்தி்யால்யம்  ஆகி்ய பாைோடலகள் 
ஆரம்பிககபபட்டுள்ளன. 

இரத்தினபுரி ோவடைம்  

(அககுறடை குறூப நிருபர்)

மகாவலி கஙடகயில் 
நீராைச் ்ேன்று நீரில் அடித்-
துச்்ேல்லபபட்ை மாை-
வர்கள் இருவர்  ்பாலிஸ் 
உத்திச்யாகத்்தர் ஒருவரால் 
காபபற்றபபட்டுள்ளனர். 

இது பற்றி சமலும் ்்தரி்ய 
வருவ்தாவது,-

மகாவலி கஙடகயில் 
நீராைச் ்ேன்ற ேம்யம் மாைவர்கள் 
இருவரும் அடித்துச் ்ேல்லபபட்-
டுள்ளனர். அ்யலவர்கள் எழுபபி்ய 

கூககுரடல அடுத்து அங -
கிருந்்த ்பாலிஸ் ோர்-
ஜண்ட் ஒருவர் நீரில் நீந்திச் 
்ேன்று காபபாற்றியுள்-
ளார். ்பாலிஸ் ோர்ஜண்ட் 
கண்டி அஸ்கிரி்யவிலுள்ள 
்பாலிஸ்

சமாபபநாயகள் பிரிவில் 
கைடம்யாற்றும் ோர்ஜண்ட் 
மாபபா பண்ைார என்பவ -
ராகும்.

இச்ேம்பவம் ்பால்்கால்ல நீர் -
ச்தககத்திற்கு அண்டமயில் இைம்-
்பற்றுள்ளது.

நீரில் அடித்துசத்சல்்லப�ட்டைர்்கவை
்கொப�ொறறிய த�ொலிஸ உத்திபயொ்கத்�ர்

்தலவாககடல குறூப நிருபர்

்பருந்ச்தாட்ை ்்தாழிலாளர்-
கடள ஊககுவிகக ்தவறி்யடமச்ய 
இன்டற்ய ்பாருளா்தார பின்னடை-
வுககு காரை்மன இலஙடக ்்தாழி-
லாளர் காஙகிரஸின் ச்தசி்ய அடமப-
பாளர் பி.ேகதிசவல் ்்தரிவித்்தார்.

இது ்்தாைர்பாக அவர் கருத்து 
்்தரிவிகடகயில்

எமது நாட்டில் பிர்தான ஏற்றுமதி 
்பாருளாக ச்தயிடல, இறபபர், 
்்தன்டன காைபபடுகின்றது.  இதில் 
அதிகளவில் அந்நி்யச் ் ேலாவணிட்ய 
ஈட்டித்்தருவதில் ச்தயிடலச்ய மு்த-
லிைம் ்பறுகின்றது. அந்்தவடக-
யில் ஆட்சி ்ேய்த ஆட்சி்யாளர்கள் 
்பருந்ச்தாட்ைத்துடறட்ய உரி்ய 
முடறயில் பாராமரிகக ்தவறி்யடம-
யினால் இந்்த ்ைாலர் ்தட்டுபாடு 
எமது நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ளது.  ஆட்-
சியிலிருந்்த அரோஙகஙகள் அடனத்-

தும் ்பருந்ச்தாட்ைத்து-
டறககு முககி்யத்துவம் 
்காடுககவில்டல இ்த-
னாசலச்ய நாம் அந்நி்யச் 
்ேலாவணிட்ய இழந்தி-
ருககின்சறாம். 1979 ஆம் 
ஆண்டுககு முன்னர் இலங-
டகயில் மிக முககி்ய ஏற்று-
மதி ்பாருளாக ச்தயிடல 
காைபபட்ைது. 1979 ஆம் 
ஆண்டுககு பின்னர் அது 
ச்தசி்யம்யமாககபபட்ைது. இலஙடக 
அரசின் ்தடலயீட்டின் காரைமாக 
இத்துடறயில் நிபுைத்துவம் ்பற்றவர்-
கள் அடனவரும் ்வளிநாடுகளுககு 
்ேன்று அஙகு ச்தயிடல உற்பத்தி-
யில் ஈடுபை ்்தாைஙகினர். இ்தனால் 
ச்தயிடல ஏற்றுமதியில் இலஙடக 
வீழ்ச்சிட்ய கண்ைது. அந்நி்ய ்ேலா-
வணிட்ய அன்சற இழந்துவிட்ைது. 
இந்்த நாட்டில் எல்லா வளஙகடளயும் 
நாம் ்பற்று வாழககூடி்ய சூழல் காைப-

படுகின்றது. சிஙகபபூர்,-
மசலசி்யா, சீனா சபான்ற 
நாடுகடள ்பாருளா்தார 
ரீதியில் கட்டி்்யழுபப 
சிறந்்த ்தடலவர் இருந்்தனர். 
ஆனால் எமது நாட்டை கட்-
டி்்யழுபப அவ்வாறான 
சிறந்்த ்தடலவர்கள் ்யாரும் 
இல்டல. ஒரு துடறயில் 
நிபுைத்துவம் ்பற்ற ஒரு-
வருககு அத்துடறயுைன் 

்்தாைர்பான ்பாறுபபுககள் வழஙகப-
படுவதில்டல. டவத்தி்யர் ஒருவருககு 
டவத்தி்யத்துடற ோர்ந்்த ்பாறுபபுககள் 
வழஙகாமல் சவ்றாரு துடறோர்ந்்த 
்பாறுபபுககடள வழஙகினால் அவ-
ருககு அத்துடற ேம்பந்்தமாக என்ன 
்்தரியும். இவ்வாறான ்ே்யற்பாடுகசள 
எமது நாட்டில் இருககின்றன. இ்தனா-
சலச்ய நாம் இவ்வாறான ்பாருளா்தார 
பின்னடைடவ ேந்தித்து வருகின்சறாம் 
என்றார்.

த�ருநப�ொட்டத்துவை புைக்்கணிக்்கப�ட்டவமைபய
த�ொருைொ�ொர பின்னவ்டவு்களுக்கு ்கொரணம்

�ற்றன் விசேை, �ற்றன் சுழற்சி 
நிருபர்கள்   

உல்கஙகும் வாழும் முஸ்லிம் 
மககள் சநான்பு திருநாளான ரமலான் 
்பருநாளிடன சநற்று ்காண்ைா-
டுகின்றனர். இந்நிடலயில் ்பாரு -
ளா்தார ்நருககடிககு மத்தியில் 
இலஙடக வாழ் இஸ்லாமி்ய மககள் 
தி்யாக திருநாளான சநான்பு ்பரு -
நாளிடன சநற்று (03) ்காண்ைாடி 
வருகின்றனர்.  

மடல்யகத்திலுள்ள பள்ளிவாேல் -
களில் விசேை ்பருநாள் ்்தாழு -
டககளும் தூவா பிரார்த்்தடனகளும் 
இைம்்பற்றன.   

�ற்றன் ஜூம்மா பள்ளிவாேலில் 
சநானபு ்பருநாளிடன முன்னிட்டு 
விசேை ்பருநாள் ்்தாழுடககள் 
்மௌலவி ோஜகான் ்தடலடமயில் 
சநற்று காடல நடை்பற்றன.   

்பருநாள் ்்தாழுடகயிடன 
்்தாைர்ந்து நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள 
்பாருளா்தார ்நருககடி தீர்ந்து 

நாட்டு மககள் ோந்தி ேமா்தானத்து -
ைன் மகிழ்ச்சியுைன் வாழ சவண்டு -
்மன விசேை துவா பிரார்த்்தடன -
யும் இைம்்பற்றன. ்பருநாள் 
்்தாழுடகயிடன ்்தாைர்ந்து ஒரு -
வருககு ஒருவர் கட்டித்்தழுவி ்தனது 
்பருநாள் வாழ்த்திடன ்்தரிவித் -
துக்காண்ைனர்.  

இவ்வழிபாடுகளில் �ற்றன் 
பிரச்தேத்ட்தச் சேர்ந்்த ஏராளமான 
இஸ்லாமி்ய மககள் கலந்து ்காண் -
ைனர்.   

மைவ்லய்கத்தில் பேொன்பு த�ருேொள் த்கொண்டொட்டங்கள்   

்காழும்பு காலிமுகத்திைலில் 
இைம்்பறும் ்தாைர்ச்சி-
யான மபாராடைத்திற்கு 
மேலும் வலுமேர்க்கும் 
வமகயில் மேற்மறைய தினம் 
(03.05.2022) காமல 
9.30 ேணிக்கு தலவாக்-
கமல ேகரிலிருந்து ேசிகுோர் 
என்றை தனி ேனிதர் ஒருவர் 
ேமைபவனியாக தனது 
மபாராடைத்மத ஆரம்பித்தார். 

(பைம்: ஹற்றைன் சுழற்சி, தல-
வாக்கமல குறூப் நிருபர்கள்) 

�மிழ் தமைொழி ப�சிய �ொ்ட்சொவ்ல்களின் 
எணணிக்வ்க அதி்கரிபபு



க�ொக�ட்டிச்சொலை நிருபர்

மண்முலை ்மற்கு பிர்ேச 
கசயைொளர் பிரிவிற்குட்பட்்ட �ொஞ்-
சிரங்கு்டொ �ொமொட்சி வித்தியொையத்-
தில் நொலள (05) �ொலை இரத்ேேொை 
நி�ழகவொன்று நல்டகபறவுளளது.

�ொஞ்சிரங்கு்டொ கிரொம ்சலவ -
யொளர் பிரிவிற்குட்பட்்ட இலள-
ஞர்�ள ஒன்றிலைந்து இவ் 

இரத்ேேொை நி�ழவிலை ஏற்பொடு 
கசய்துளளைர்.

மட்்டக�ளப்பு ்பொேைொ லவத் -
தியசொலையின் இரத்ே வங்கிககு 
குருதிலய க�ொல்டயொ� வழங்�-
வுளளைர். இேன்்பொது, குருதிலய 
க�ொல்டயொ� வழங்�விரும்பும் 
அலைவரும் அன்லறய திைம் பங் -
க�டுத்து வழங்� முடியும் எைவும் 
ஏற்பொட்்டொளர்�ள குறிப்பிட்்டைர்.

(க�ொக�ட்டிச்சொலை நிருபர்) 
  
ஜைொதிபதி, பொரொளுமன்றம் இல்ைொமல் 

இன்லறய சூழநிலையில் நொட்ல்ட நிருவகிக� 
முடியுமொ? எை கிழககு மொ�ொை சலபயின் 
முன்ைொள உறுப்பிைர் இரொ.துலரகரத்திைம் 
்�ளவி எழுப்பியுளளொர்.  

இன்லறய நொட்டின் ஆட்சி நிலை கேொ்டர்-
பில் ஊ்ட�ங்�ளுககு �ருத்து கேரிவிகல�யி-
லை்ய இவ்வொறு கேரிவித்ேொர்.  

்மலும் அவர் கூறுல�யில்,   
கபொருளொேொர ஒப்பந்ேங்�ள, ஏலைய மக�ள 

நைன்�ள கேொ்டர்பொை திட்்டங்�லள அமுல்ப-
டுத்துவேற்கு ஒழுங்�ொை நல்ைொட்சிக�ொை, 
திறலமயொை ஒரு �ட்்டலமப்பு அரசியல் ரீதி-
யொ�வும், நிருவொ� ரீதியொ�வும் இருப்பது அவ-
சியமொகும். அப்படி ஒரு பைமொை �ட்்டலமப்பு 
இருந்ேொல் மட்டு்ம உேவி கசய்து வருகின்ற, 
உேவி கசய்யப் ்பொகின்ற நொடு�ள, நிதி நிறுவ-
ைங்�ள, அலமப்புக�ள இைங்ல�ககு உேவி�-
லளச கசய்யும்.  

எது ந்டககின்ற்ேொ இல்லை்யொ மக�ள 
பிரதிநிதி�ளொ� இருந்ேொலும் சரி, நிருவொ�மொ� 
இருந்ேொலும் சரி உேவி புரிகின்றவர்�ளில் உே-

வி�லள கபறுவேற்�ொை ஒரு �ட்்டலமப்லப 
உருவொக� ்வண்டும். �ட்்டலமப்பு உருவொக-
�ப்ப்டொே பட்சத்தில் பைவீைமொை திட்்டங்�-
ளும், நிருவொ�ங்�ளும் கேொ்டர்சசியொ� ஆட்சி-
யில் இருந்ேொல் எந்ே நொடும் உேவி புரிவேற்கு 
முன் வரொது.  

மக�ள பட்டினிசசொலவ எதிர் க�ொண்டு ஆட்-
சியொளர்�ளுக க�திரொ� ்பொரொட்்டம் ந்டொத்தி 
அது வன்முலறயொ� மொறி வன்முலறலய 
வளர்த்து இறுதியில் �ைவரம், இைக�ைவ-
ரம், இரொணுவ ஆட்சி, சதிப்புரட்சி வலரயும் 
க�ொண்டு கசல்லும் எைவும் குறிப்பிட்்டொர்.    
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பதுமையில்...

படம்: பதுமை தினகரன் நிருபர்  

மபருவமையில்...

மபருவமை விமேட நிருபர்

ககொழும்பு கபரிய பள்ளிவொேலில்...

படம் ஏ.எஸ்.எம்.ஜொவித்  

புத்தைம் ேொஹிரொ மதசிய கல்லூரி மேதொனத்தில்... 

படம்: புத்தைம் தினகரன் நிருபர்

ஜனொதிபதி, பொரொளுேன்்றம் இல்்ொேல்ககொழும்பு 15, ேடடக்குளியில்...

படம்: ருமைக் பொரூக்

இன்றைய சூழ்நி்ையில்   
நாட்டை நிருவகிக்க முடியுமா?  

இரா. துரரரரத்தினம்  

்கதீப் முஅத்தின மார்களுககு உைர   
உணவு, ப�ாதி வழங்கி ்வப்பு  

ஸீறொ பவுன்்்டசன் ஸ்ரீ ைங்�ொ அலமப் -
பிைொல் வரு்டொ வரு்டம் அலமப்பின் 
சர்வ்ேச மற்றும் உளளுர் நல்லுளளங் -
�ளின் பங்�ளிப்பு்டன் வருமொைம் எது -
வுமின்றி நிர்க�தியொகியுளள சொய்ந்ேம -
ருது - மொளில�க�ொடு பளளிவொசல்�ளில் 
�்டலமயொற்றும் முஅத்தின் மற்றும் 
இமொம்�ளுககு சொய்ந்ேமருது ஒஸமன் 
வீதியில் அலமந்துளள ஹுேொ பளளிவொ -
சலில் நல்டகபற்ற நி�ழவில் கபருமதி 
வொய்ந்ே ஒரு கேொல� உைர் உைவும், 
பைத்கேொல�யும் வழங்கி லவக�ப்பட் -
்டது.  

இந்நி�ழவொைது அலமப்பின் ஒருங்கி -
லைப்பொளர் யூ.்�. �ொலித்தீனின் ேலை -
லமயிலும், அலமப்பின் சி்ரஷ்ட ேலை -
லவர்�ளில் ஒருவரொை அல் ஹொபில் 
கமௌைவி நப்றொஸ ஹனிபொவின் கநறிப் -
படுத்ேலிலும் இ்டம்கபற்றது.  

நி�ழவில் சொய்ந்ேமருது - மொளில�க -
�ொடு �திப் முஅத்தின் சம்்மளைத்தின் 
ேலைவர் எம்.ஐ.எம். ஆேம்பொவொ, ஸீறொ 
பவுன்்்டசன் ஸ்ரீ ைங்�ொ அலமப்பின் 
உயர்பீ்ட உறுப்பிைர்�ள ஆகி்யொரு்டன் 
�திப் முஅத்தின் சம்்மளைத்தின் உறுப் -
பிைர்�ளும் �ைந்து சிறப்பித்ேைர்.    

கிழககு மா்காணத்தில் நநானபுப் ப�ருநாள்;  
அ்மதியான மு்றையில் ப்காணடைாடடைம்  

ஒலுவில் வி்ச்ட நிருபர்  

கிழககு மொ�ொைத்தில் முஸலிம்�ள ் நற்று 
கசவ்வொய்ககிழலம (03) புனிே 'ஈதுல் பித்ேர்' 
்நொன்புப் கபருநொலள மி�வும் மகிழசசி-
யொ� அலமதியொை முலறயில் க�ொண்்டொடி-
ைர்.  

�்டந்ே 03 வரு்டங்�ளுககுப் பிறகு 
அம்பொலற மொவட்்டத்தில் கபருநொள நி�ழ-
வு�ள மி� சிறப்பொ�வும் விமர்லசயொ�வும் 
நல்டகபற்றது. பை பிர்ேசங்�ளில் திறந்ே-
கவளி�ளில் கபருநொள கேொழுல� இ்டம்-
கபற்றுது்டன். பளளிவொயளிலும் கபருநொள 
கேொழுல�, குத்பொ பிரசங்�ளும் நல்டகபற்-
றை.  

கபொத்துவில், அக�லரப்பற்று, அட்்டொ-
லளச்சலை, இறக�ொமம், பொைமுலை, 
ஒலுவில், நிந்ேவூர், சொய்ந்ேமருது, சம்மொந்-
துலற, மருேமுலை, �ல்முலை ஆகிய பிர்ே -
சங்�ளில் திறந்ேகவளி�ளிலும், மஸஜித்துக-
�ளிலும் ்நொன்புப் கபருநொள கேொழுல��ள 

நல்டகபற்றை. இதில் ஆண்�ள, கபண்�ள 
மற்றும் சிறுவர்�ளும் �ைந்து க�ொண்்டைர். 
அதி�ொலை ்வலளயி்ை்ய கபருநொள 
கேொழுல��ள நல்டகபற்றை.  

மட்்டக�ளப்பு, திரு்�ொைமலை மொவட்-
்டங்�ளிலும் முஸலிம்�ள ்நொன்புப் 
கபருநொலள சிறப்பொ�க க�ொண்்டொடிைர்.  

்நொன்பின் ம�த்துவம், கபருநொளின் சிறப் -
பு�ள, சமூ� ஒற்றுலம, இை நல்லுறவு, ச� 
வொழவும் ்பொன்ற �ருப்கபொருளில் குத்பொ 
்பருலர�ள அலமந்திருந்ே்ேொடு வி்ச்ட 
துஆ பிரொத்ேலை�ளும் நி�ழத்ேப்பட்்டை.  

இேலைத் கேொ்டர்ந்து உறவிைர்�ளின் வீடு-
�ளுககுச கசன்று இனிப்புப் பண்்டங்�ள 
வழங்கி மகிழந்ேைர். இதில் ச்�ொேர இைத்-
லேச ்சர்ந்ே நண்பர்�ளும் �ைந்து க�ொண்டி -
ருந்ேலம வி்ச்ட அம்சமொகும்.  

கபருநொலள முன்னிட்டு அம்பொலற 
மொவட்்டத்தில் பொரம்பரிய, ்வடிகல�, 
�லை �ைொசொர நி�ழவு�ளும் ஏற்பொடு கசய்-
யப்பட்டுளளது.    

ேடடக்கைப்பு மேற்கு கல்வி வ்யத்தில் 

்கடை்மயாற்றிய 100 
ஆசிரியர்களுககு இடைமாற்றைம்
க�ொக�ட்டிச்சொலை நிருபர்

மட்்டக�ளப்பு ்மற்கு �ல்வி வையத்திற்குட்பட்்ட 
பொ்டசொலை�ளில் �்டலமயொற்றும் 100 ஆசிரியர்�ள 
்வறு வையங்�ளுககு இ்டமொற்றம் கசய்யப்பட்டுள-
ளைர்.

கிழககு மொ�ொை �ல்வித் திலைக�ளத்திைொல் 
இ்டமொற்ற �டிேங்�ள  வழங்கி லவக�ப்பட்டுளள-
ை.2021ஆம் ஆண்டிற்�ொை வரு்டொந்ே ஆசிரியர் இ்ட-
மொற்றத்திற்கு அலமய இவ்வி்டமொற்றங்�ள வழங்-
�ப்பட்டுளளை.

இவர்�ளுக�ொை இ்டமொற்றக �டிேங்�ள கிழககு 
மொ�ொை �ல்வித் திலைக�ளத்திைொல் மட்்டக�-
ளப்பு ்மற்கு �ல்வி வையத்திற்கு அனுப்பி லவக�ப்-
பட்டுளளது. இேலை மட்்டக�ளப்பு ்மற்கு �ல்வி 
வைய நிருவொ�த்திைர் உரிய ஆசிரியர்�ளி்டம் ல�ய-
ளித்து வருகின்றைர்.

குறித்ே வையத்தில் �்டலமயொற்றி ்வறு வை-
யங்�ளுககு இ்டமொற்றம் கபற்று சகசல்வேற்�ொ� 
விண்ைப்பித்ேவர்�ளுக்� இவ்வி்டமொற்றக �டி-
ேங்�ள வழங்கி லவக�ப்பட்டுளளை. எதிர்வரும் 
18.05.2022ம் தி�தி முேல் கசயற்படும் வண்ைம் 
இவ்வி்டமொற்ற �டிேங்�ள ல�யளிக�ப்பட்டுளளை.

சுவாமி விபுைானந்த அடி்களாரின 130 வது ஜனன தின நி்கழ்வு  
�ல்ைடி குறூப் நிருபர் 

 
ஸ்ரீ இரொமகிருஸை மிஷன் துறவியும், 

முத்ேமிழ வித்ே�ரும், முேல் ேமிழப் ்பரொ -
சிரியரும், சிவொநந்ே வித்தியொைய ஸேொப�-
ருமொை சுவொமி விபுைொைந்ே அடி�ளொரின் 
130 வது ஜைை திை நி�ழவு�ள ்நற்று 
கவவ்வொய்ககிழலம மி�ச சிறப்பொ�க 
அனுஷடிக�ப்பட்்டது.  

�ல்ைடி - உப்்பொல்ட சுவொமி விபுைொ -
ைந்ேர் மணி மண்்டப வளொ�த்தில் அலமந்-
துளள சுவொமியின் சமொதிககு மைரஞ்சலி 
கசலுத்தி நிலைவு கூரும் நி�ழவொைது 
மட்்டக�ளப்பு சுவொமி விபுைொைந்ேர் நூற் -

றொண்டு விழொச சலபயிைரின் ஏற்பொட்டில் 
மட்்டக�ளப்பு இரொம கிருஷை மிஷனின் 
பூரை ஆேர்வொடு மட்்டக�ளப்பு இரொம-
கிருஷை மிஷன் உேவி ்மளொைர் சுவொமி 
நீைமொேவொைந்ேொ ஜீ ம�ரொஜ் ேலைலமயில்   

இ்டம்கபற்றது.  
இேன்்பொது சுவொமி விபுைொைந்ே அடி -

�ளொரின் சமொதிககு சுவொமி�ளிைொல் 
மைர் மொலைசூ்டப்பட்டு, மங்�ளொரொத்தி 
இ்டம்கபற்றேலைத் கேொ்டர்ந்து, �ைந்து 
க�ொண்்்டொரிைொல் மைரஞ்சலி கசலுத்ேப் -
பட்டு சுவொமிககு பிடித்ேமொை 'கவளலள 
நிற மல்லில�்யொ' பொ்டல் இலசக�ப்பட்-
டிருந்ேலம குறிப்பி்டத்ேக�து.    

ேடடு. மேற்கு, கொஞ்சிரங்குடொவில் 

இரத்்த்தான மு்காம் 
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பெருநாள்ப�ாழுகைைள்

படம்: அக்கமைபபற்று வடககு தின்கைன் நிருபர்படம்: ஒலுவில் கிழககு தின்கைன் நிருபர்

படம்: புதிய ்காததான்குடி தின்கைன் நிருபர்

படம்: நிநதவூர் குறூப நிருபர் படம்: உடபபு குறூப நிருபர் 

படம்: முள்ளிப்பாததாமன குறூப நிருபர்

படம்: ஓேநமத விமேட நிருபர் 

படம்: ்கல்குடா தின்கைன் நிருபர்

படம்: ்பரியநீலாவமை விமேட, ேருதமுமன, ்பரியநீலாவமை தின்கைன் நிருபர்்கள்     படம்: மதாபபூர் குறூப நிருபர் 

படம்: ஹிங்குறாமன குறுப நிருபர்படம்: யாழ். விமேட நிருபர் 

படம்: பாலமுமன கிழககு தின்கைன் நிருபர்

அடடாமைசமேமன ம்காைாவதமத... அக்கமைபபற்று ஜூம்ஆ ்பரிய பள்ளிவாேல்... கிண்ணியா குறிஞோகம்கணி மேதானததில்...

வவுனியா ்பரிய பள்ளிவாேலில்...

ேருதமுமன ்கடற்்கமை திறநத ்வளியில்...

யாழ். ேர்யம் ஜும்ஆ பள்ளிவாேலில்...

்காததான்குடி ்கடற்்கமையில்... பாலமுமன... 

நிநதவூர்...

ோயநதேருது ்கடற்்கமை ்வளியில்...

படம்: ோளிம்கக்காடு குறூப நிருபர்

மதாபபூர் மைைாத ஜும்ஆப பள்ளியில்...   

படம்: மதாபபூர் குறூப நிருபர்  படம்: ேவைக்கமட குறூப நிருபர்

ேவைக்கமட 6ஆம் கிைாேம்...

ஓடடோவடி ேண்ணு ஸல்வா வைா்கததில்... உடபபு பள்ளிவாேலில்...

மூதூரில்...     

இறக்காேம் ்பரிய ஜும்ோ பள்ளிவாவாேலில்...
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பண்டத்தரிப்பு தீ விபததில் மாணவி பலி 
யாழ்.விசேட நிருபர் 

யாழ்்பபாணம் பணடத்தரி்பபு பிரானபற்று பகுதியிலுள்ள 
வீடடானறில் சேற்று முனதினம் திங்கட்கிழமை ைாமை 
இடம்டபற்்ற தீ விபததில் ைாணவி ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார்.  
ட்தல்லி்பபமழ ை்காஐனாக் ்கல்லூரியில் ்க.டபா.்த ோ்தாரண 
்தரததில் ்கற்கும் ைாணவியான சு்தன ேதுர்சியா  (வயது 17) 
எனும் ைாணவிசய உயிரிழந்துள்ளார்.  வீட்டில் தீ விபதது ஏற்-
பட்ட்தமன அறிந்்த அயைவர்்கள வீட்டில் பரவிய தீயிமன 
அமணதது , ைாணவிமய அஙகிருந்து மீட்டு ேங்காமன 
மவததியோமைக்கு ட்காணடு டேனறுள்ளனர். மவததியோ-
மையில் ைாணவி ஏற்்கனசவ உயிரிழந்து விட்ட்தா்க  மவத-
தியர்்கள அறிக்ம்கயிட்டனர்.  இசேம்பவம் ட்தாடர்பில் 
இ்ளவாமை டபாலிஸார் சைைதி்க விோரமண்கம்ள முன-
டனடுதது வருகின்றனர். 

வவுனியா பாவற்குளம் பகுதியில் 
இயங்கிவரும் பிரமதச மவத்தியசா-
மைக்கு மவத்தியசாமை கட்ட்டம் 
ேற்றும் உபகரணங்களின் மதமவப்-
பாடம்ட பூர்த்தி சசய்து தருோறு அப்-
பகுதி ேக்கள் இராஜாங்க அமேசசரி-
்டம் மவண்டுமகாள் விடுத்துள்ளனர். 
இதமனயடுத்து குமவட நாடடின் நிதி 
உதவியு்டன் ISRC தனியார் சதாண்டு 
நிறுவனத்தின் அனுசரமணயில் சுோர் 
35 மில்லியன்  ரூபாய் சபறுேதியான 
மவத்தியசாமை கட்ட்டத்திற்கான அடிக்-
கல் நாடடுவிழா கிராமிய சபாருளாதா-
ரப் பயிர்சசசய்மக ேற்றும் மேம்பாடடு 
இராஜாங்க அமேசசரும் ோவட்ட 
அபிவிருத்தி குழுத் தமைவருோன 
சகௌரவ காதர் ேஸதானினால் அண்-
மேயில் உத்திமயாகப்பூர்வோக நாடடி 
மவக்கப்பட்டது.

சுன்னாகம் பாரம்பரிய மராட்டரிக் கழத்தினால் க்டநத 01/05 ஞாயிற்றுக்கிழமே யாழப்பா-
ணம்-இளவாமைப் பகுதிமயச மசர்நத பயனாளி ஒருவருக்கு வாழவாதார உதவியாக மகாழிகள் 
ேற்றும் மகாழிக்கூடு ஆகியன வழங்கி மவக்கப்பட்டன. ப்டம் சாவகசமசரி விமச்ட நிருபர்
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kw;Wk;
Neuk;

rptpy;; Nfs;tpfs;

01 rd;dh; ePh; toq;fy;  jpl;lj;jpw;F 100m3 nfhs;ssTs;s jiufPo; ePh;j;Njf;fk;> 
gk;gp ,y;yk; kw;Wk; nghWg;ghsh; tpLjp rfpjk; FNshhpNdl;lh; ,y;yk; vd;gtw;iw 
eph;khzpj;jy;
xg;ge;j ,y :  NWSDB/RSC(N)/CP/A2-31/GOSL/ 2021/01 20,000/- + 

VAT
**

&gh 
650,000/-

ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;; 
C3 my;yJ C4   juj;jpy; CIDA gjpT 
kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 
03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 
gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

64.80
kpy;ypad;

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> 
NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid.
Tele: 011-2605328  
Fax: 011-2635885
my;yJ 
gpxep (tlf;F) mYtyfk;> NjePttr> 
aho;g;ghzk; tPjp> tTdpah.
Tele:024-2225719/ 024-2227340
Fax: 024-2225088/ 024-2227341

25/05/2022
K.g. 10.00

02 njd; - gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyaj;jpd; cj;Njr Nkk;gLj;jy;fs; kw;Wk; 
GJg;gpj;jy;fs;  (P&D Section)  
xg;ge;j ,y :  RSC(S)/P&D)/C/CIVIL WORKS/ RH/2021/95

35,000/- + 
VAT

**

&gh 
1,125,000/-

fl;bl eph;khzj;   Jiwapy;; C4 my;yJ 
mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; CIDA gjpT 
kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 
03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 
gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

112.5
kpy;ypad;

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> 
NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid.
Tele: 011-2605328  
Fax: 011-2635885

26/05/2022
K.g. 10.00

03 hpjPnjd;d - thior;Nrid ePh; toq;fy; jpl;lj;jpy; cs;sPh;g;G fpzWfis 
eph;khzpj;jy; 
xg;ge;j ,y :   NWSDB/E/CP/A4-31/GOSL/2021/09 4,000/-

+VAT
&gh 

39,000/-

ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy; 
C5 Kjy; C9 tiuahd juj;jpy; CIDA 
gjpT 3.90  

kpy;ypad;

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (fpof;F)> 
NjePttr> 
,y. 48A/1,  fz;b tPjp> kl;bf;fsp> 
jpUNfhzkiy.  
Tele: 026-2222519   
Fax: 026-2225225

18/05/2022
K.g. 10.00

04 ,uj;jpdGhp ePh; toq;fy; jpl;lj;jpy; jw;NghJs;s fsQ;rparhiy $iuapd; 
GJg;gpj;jy; Ntiyfs; kw;Wk; tpLjpfspd; Eiothapy; kw;Wk; tbfhyikg;G 
Kiwikfis Nkk;gLj;Jjy;
xg;ge;j ,y :   RSC(SAB)/DGM(SAB)/REH/ CIVIL/RAT/2022/07

4,000/- + 
VAT

&gh 
56,400/-

fl;bl eph;khzj;   Jiwapy;; C5 Kjy; C9 
tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT 4.7

kpy;ypad;

gp.x.ep. (rg;ufKt)> NjePttr> 
Gjpa efuk;> ,uj;jpdGhp.
Tele: 045-2228274-6  
Fax : 045-2228273

18/05/2022
gp.g. 2.00 

05 fhf;fhg;gs;sp ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;fhd ,izg;G ,lkhw;wq;fs; kw;Wk; 
miwfis eph;khzpj;jy;> miwfspd; Rth;fis cah;j;Jjy; kw;Wk; thy;Tfis 
nghUj;Jjy;
xg;ge;j ,y : NWSDB/NW/CP/A9-17/GOSL/2022/01

12,500/-
+VAT

**

&gh 
170,000/-

ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy; 
C5 Kjy; C9 tiuahd juj;jpy; CIDA 
gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 
1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; 
rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

16.51 
kpy;ypad;

gpxep (tl Nky;) mYtyfk;> NjePttr> 
jk;Gs;is tPjp> FUehfy;.
Tele:  037-2221161         
Fax  : 037-2230086

25/05/2022
gp.g. 2.00 

2021-12-15Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. cLfkapy; ePh; Rj;jpfhpg;Gg;  nghwpj; njhFjpia tp];jhpj;jy; kw;Wk; %y ePH; gpujhdj;ij toq;Fjy; kw;Wk; gjpj;jy;> cs;sPh;g;G fpziw eph;khzpj;jy;. xg;ge;j ,y : 
NWSDB/S/CP/A2-45/GOSL/2021/1 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-05-19Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

2021-11-10Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. fl;Lnghj;j – gKDnfhl;Lt – gz;Lt];Etu ePH; toq;fy; jpl;lk; - xU ehisf;F 20,000m3 nfhs;ssTila ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; njhFjpia eph;khzpg;gjw;fhd 
tpiyf;Nfhuy; - gbep;iy I – (G+H;thq;f Ntiyfs; - nghjp I)
xg;ge;j ,y. NWSDB/NW/P&D/CP/A4-4/2021/04  - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-05-12Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

2021-11-10Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. jq;nfhl;Lt ePh; toq;fy; jpl;lk; - xU ehisf;F 20,000m3 nfhs;ssTila ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; njhFjpia eph;khzpg;gjw;fhd tpiyf;Nfhuy; - gbep;iy I – (G+H;thq;f 
Ntiyfs; - nghjp I) xg;ge;j ,y. NWSDB/NW/P&D/CP/A4-6/2021/07  - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-05-20Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;. 

2021-11-10Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. gz;lhutis ePh; toq;fy; jpl;lk; - %y ePh; gpujhdk; kw;Wk; xU ehisf;F 20,000m3 nfhs;ssTila ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; njhFjpia eph;khzp;j;jy; xg;ge;j ,y. 
NWSDB/U/P&D/CP/A4-23/2021/01 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-05-18Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

2021-11-10Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. kPhpfk ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F %y ePh; cs;sPh;g;Gg; gpujhdk;> cs;sPh;g;G kw;Wk; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpia eph;khzpj;jy; - gbepiy 1 xg;ge;j ,y. NWSDB/WN/P&D/
CP/A4-2/2021/01 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-05-17Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

2021-11-10Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. mk;gj;jiy ePh; toq;fy; jpl;lk; - mk;gj;jiy ePH; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpia tp];jhpj;jy;
xg;ge;j ,y. NWSDB/WC/P&D/CP/A2-1/2020/01 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-05-23Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

2021-11-10Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. xd;wpizf;fg;gl;l ghhpa fhyp ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F ghpkhw;w gpujhdq;fis toq;Fjy; kw;Wk; gjpj;jy; kw;Wk; tf;nty;yapy; - xU ehisf;F 50,000m3 nfhs;ssTila 
ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; njhFjpia eph;khzp;j;jy; xg;ge;j ,y. NWSDB/S/P&D/CP/A4-16/2021/01 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-05-19Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; 
nfhs;sTk;.

toq;fy; Nfs;tpfs;

06 fsdp - Kfhikahsh; mYtyfj;jpw;F Line Printer kw;Wk; Jizg;ghfq;fis 
toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy; 
xg;ge;j ,y :   RSC(W/N)/SS/CIPC/LINEPRINTER/ M(K)/2022/11

12,500/-
+VAT

**

&gh 
31,500/-

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; 
mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs;

3.0kpy;ypad;

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N)  
mYtyfk;> ,y. 433/4A, fNzKy;y 
tPjp> fltj;ij. 
Tele: 0112922129 Fax: 0112922146

25/05/2022
K.g. 10.00

Nritf; Nfs;tpfs;

07 mDuhjGuk; gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (NC) kw;Wk; gpuhe;jpa mYtyff; 
fl;blk; kw;Wk; tsTfSf;F n[dpl;Nlhhpay; Nritf;fhd Nrit xg;ge;jk;
xg;ge;j ,y: O&M/NC/DGM/GEN-SER/RSC-O&M/2022/044.

2,000/-+ 
VAT

&gh 
39,500/- n[dpl;Nlhhpay; Nritf;fhf gjpT 

nra;ag;gl;lth;fs;
-

gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf 
khtj;ij> mDuhjGuk;.
Tele : 025-2235993 
Fax: 025-2225609

18/05/2022
gp.g. 2.00 

08 mDuhjGuk; jiufPo; ePh;j;Njf;f (tlkj;jpa) mYtyfj;jpd; fl;blq;fs;> 
kyry$lq;fs; kw;Wk; tsTfis Rj;jpfhpj;jy; kw;Wk; n[dpl;Nlhhpay; 
Nritf;fhd Nrit xg;ge;jk;
xg;ge;j ,y: GW/NC/DGM/SER/GW/2022/065

2,000/- + 
VAT

&gh 
14,750/-

n[dpl;Nlhhpay; Nritf;fhf gjpT 
nra;ag;gl;lth;fs;

-

gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf 
khtj;ij> mDuhjGuk;.
Tele : 025-2235993 
Fax: 025-2225609

18/05/2022
gp.g. 2.00 

thfdq;fis thliff;fkh;j;Jjy;

09 GIS & Mapping Division mYtyfg; ghtidf;F Ntd; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y :  GIS&MAPPING/HIRINGVEHICLE/ O&M/2022/01

2,000/- +  
VAT &gh 5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk; 

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> fhyp 
tPjp> ,uj;kyhid.
Tele: 011-2605328   Fax: 011-2635885

26/05/2022

K.g. 10.00

10 DGM (WR-P&D)’s gphptpw;F thfdnkhd;iw (Ntd;) thliff;fkh;j;Jjy; xg;ge;j 
,y :  DGM/WR-P&D/Hiring/ Vehicle/2021/02 4,000/- +  

VAT &gh 5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk; 
Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> fhyp 
tPjp> ,uj;kyhid.
Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885

25/05/2022

K.g. 10.00

11 Nkw;F kj;jpa gpuhe;jpak;> NRW gphptpd; IDU gphptpw;F Ntd; xd;iw 
thliff;fkh;j;Jjy;
xg;ge;j ,y :   WC/M&E/2022/02

4,000/- +  
VAT &gh 5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk; 

gpxep (Nkw;F  - kj;jpa) NjePttr>   ,y. 175A,  
fYnjhl;l fl;blk;> ehty tPjp> ENfnfhl. 
Tele:/Fax: 011- 2856421/ 0112856420 - 2

18/05/2022

K.g. 10.00

12 ehty> gpxep mYtyfj;jpw;F (WC)  Ntd; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y :   WC/M&E/2022/09

4,000/- +  
VAT &gh 5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk; 

gpxep (Nkw;F  - kj;jpa) NjePttr>   ,y. 175A,  
fYnjhl;l fl;blk;> ehty tPjp> ENfnfhl. 
Tele:/Fax: 011- 2856421/  0112856420 - 2

18/05/2022

K.g. 10.00

13 fsdp gpuhe;jpaj;jpw;F ngf;Nfh Nyhlh; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;
xg;ge;j ,y :   RSC(W/N)/SS/HIRING/KEL(0&M)/ 2022/21R   6,000/-+  

VAT Rs .6,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk; 
gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N)  mYtyfk;> ,y. 
433/4A, fNzKy;y tPjp> fltj;ij. 
Tele: 0112922129 Fax: 0112922146

25/05/2022

K.g. 10.00

14 fsdp gpuhe;jpaj;jpw;F 03 vz;zpf;ifahd Ntd;fs; kw;Wk; f;W} nfg; xd;iw 
thliff;fkh;j;Jjy;
xg;ge;j ,y : RSC(W/N)/SS/HIRING/KEL(O&M)/ 2022/37

2,000/- +  
VAT

xU thf-
dj;jpw;F 

&gh 5,000/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; 

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N)  mYtyfk;> ,y. 
433/4A, fNzKy;y tPjp> fltj;ij. 
Tele: 0112922129 Fax: 0112922146

25/05/2022

K.g. 10.00

15 ngy;kLy;y / f`tj;j ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F Bry; Kr;rf;futz;bnahd;iw 
thliff;fkh;j;Jjy;
xg;ge;j ,y :   RSC(SAB)/RM (RAT)/SERVICE/ O&M/PEL. KAH/2022/01 R2

2,000/- +  
VAT

&gh 
5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk; 

gp.x.ep. (rg;ufKt)> NjePttr> 
Gjpa efuk;> ,uj;jpdGhp.
Tele: 045-2228274-6   Fax : 045-2228273

18/05/2022
gp.g. 2.00 

16 ,uz;L tUl fhyj;jpw;F ,uj;jpdGhp gpuhe;jpa mYtyfj;jpw;F Ntd; xd;iw 
thliff;fkh;j;Jjy;
xg;ge;j ,y :   RSC(Sab)/RM (Rat)/Ser/O&M/ Regional Office/2022/13

4,000/- +  
VAT

&gh 
10,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk; 

gp.x.ep. (rg;ufKt)> NjePttr> 
Gjpa efuk;> ,uj;jpdGhp.
Tele: 045-2228274-6   Fax : 045-2228273

18/05/2022
gp.g. 2.00 

17 Kfhikahsh; (ghze;Jiw - n`huz) mYtyfj;jpw;F lgs; nfg; xd;W> ngh-
Wg;gjpfhhp (gahfy) mYtyfj;jpw;F f;W} nfg; xd;W kw;Wk; nghWg;gjpfhhp 
(nj`ptis) mYtyfj;jpw;F f;W} nfg; xd;iw  thliff;fkh;j;Jjy;
xg;ge;j ,y :   W-S/P&C/H(11)/ DGM/O&M/ 2021/94R-01

2,000/-+  
VAT

xU thf-
dj;jpw;F 

&gh 5,000/-

thfd chpikahsh;fs; my;yJ 
thfdq;fis thliff;fkh;j ;Jk; 
epWtdq;fs;

gp.x.ep. (Nkw;F-njw;F) mYtyfk;> NjePttr> ,y. 07> 
mq;Fyhd ];Nl\d; tPjp> nkhul;Lt.
Tel: 011-2224888
Fax : 011-2637945/  011-2637946 

19/05/2022
K.g. 10.00

2022-04-20Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jg; gphptpw;F ,ul;il tspr;rPuhf;fp rfpjk; Ntd; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy; 
xg;ge;j ,y : T&C/VEH-HIRE/2022/01 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-05-11Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

jaT nra;J PCA 3 gbtj;ijg; ngw;Wf;nfhs;s ,izajsj;jpy; epfo;epiy (online) Clhf fk;gdp gjpthsUld; gjpT nra;J nfhs;sTk;. (“**” vdf; FwpaPL ,lg;gl;l Nfs;tpfSf;F kl;Lk;) gjpT nra;J 
nfhs;tjw;F gmail gad;gLj;j Ntz;Lnkd NkYk; jaTld; njhptpj;Jf; nfhs;sg;gLfpd;wJ.

KbTj; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzk; kw;Wk; tpahghuf; fbjj; jiyg;gpyhd Ntz;LNfhs; 
fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; Nfs;tp Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.

rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; Mtzq;fs; toq;fg;gLk; ,lj;jpNyNa Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

rKfk; je;Js;s Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs;; KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gpaDg;gg;gLk;.

jiyth;> Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig.

 ePh; toq;fy; mikr;R

               Njrpa ePh; toq;fy; tbfhyikg;Gr; rig

tpiyf;Nfhuy; mwptpj;jy;
gpd;tUk; Ntiyfs; / toq;fy;fSf;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplkpUe;J Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig rhu;gpy; ngWiff; FOj; jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR murhq;fk;

ePh; toq;fy; mikr;R

Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G rig (NWSDB)
jpfjp     : 2022.05.04

fldpyf;fk;    : ADB fld; 3029-SRI

nraw;wpl;l jiyg;G   : ghhpa nfhOk;G ePh; kw;Wk; fopTePh; Kfhikj;Jt 
      Nkk;gLj;jy;  KjyPl;L jpl;lk; - nraw;wpl;lk; 2

xg;ge;j ,yf;fk;    : GCW W MIIP/ADB /ALUM/NCB/49

xg;ge;j jiyg;G    : NWSDB – 01 Mk; nghjpf;fhd mYkpdpak; ry;Ngl;
      I toq;fy; kw;Wk; xg;gilj;jy;.
tpiykDf;fis rkh;g;gpg;gjw;fhd 
,Wjpj; jpfjp    : 2022.06.01 - cs;@h; Neuk; K.g.10 kzpf;F

01.  ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR murhq;fkhdJ Mrpa mgptpUj;jp tq;fpaplkpUe;J (ADB)  ghhpa nfhOk;G 
ePh; kw;Wk; fopTePh; Kfhikj;Jt Nkk;gLj;jy; KjyPl;L jpl;lk; - nraw;wpl;lk; 2 ,w;fhd MFnrytpw;fhf 
epjpapliyg; ngw;Ws;sJld; fld; njhifapd; gFjpnahd;iw NkNy Fwpg;gpl;Ls;s xg;ge;jj;jpd; jFjpAs;s 
gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytpl cj;Njrpj;Js;sJ. 

02.  NWSDB ,w;fhf mYkpdpak; ry;Ngl;il toq;fy; kw;Wk; xg;gilj;jYf;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 
Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G rigapd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l 
tpiykDf;fis ,g;NghJ miof;fpd;whh;. Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;NfhuyhdJ ADB ,d; 
jdpf;fl;l-xU ciw eilKiwf;fikthf elhj;jg;gLtJld; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; tpghpf;fg;gl;lthW 
,yq;ifapd; midj;J tpiykDjhuh;fSk; gq;Fngw;wyhk;. 

03.  xg;ge;j toq;fiy ngWtjw;fhd jFjpiaAk; jifikiaAk; ngWtjw;fhf rpj;jpfukhd tpiykDjhuh;/fs; 
fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s jifik Njitg;gLj;jy;fis g+h;j;jp nra;jy; Ntz;Lk;. 

xg;ge;j hPjpapyhd mDgtk;:  

 fle;j %d;W (3)tUlq;fspy;  epfuhd jd;ik kw;Wk; rpf;fy; jd;ikAld; toq;fy; ml;ltizapy; 6 
Mk; gphptpy; tpghpf;fg;gl;lthwhd toq;fy;fspd; 100 kpy;ypad; ,yq;if &ghtpw;F nkhj;j ngWkjpf;F 
mYkpdpa ry;Ngl;il jpUg;jpfukhf toq;fy; kw;Wk;  xg;gilj;jy; I g+h;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

njhopy;El;g mDgtk;:
• Kd;itf;fg;gl;l gz;lq;fs; gpd;tUtdtw;iwf; nfhz;Ls;snjd rhd;W gfuy; 

 Ntz;Lk;.

1. Mff; Fiwe;jJ gj;J (10) tUlq;fshf ,e;j cw;gj;jpapy; ,Ue;Js;sik.

2.  fle;j %d;W (3) tUlq;fspy; epfuhd ,dk; kw;Wk; msTf; Fwpg;Gf;fisAila Mff;Fiwe;jJ 6>000 
njhd;fis tpw;gid nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

3.  Mff; Fiwe;jJ gj;J (10) tUlq;fSf;F ,jid ghtpj;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

Mff; Fiwe;jsthf> fle;j tUlj;jpy; nkhj;j Mjdq;fspdJk; nkhj;j fld; nghWg;Gf;fspdJk; tpiykDjhuhpd; 
NtWghlhf fzf;fplg;gl;l Njwpa tUkhdk; rhjfkhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

04.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy ~~,uj;kyhd> fhyp tPjp> Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; 
tbfhyikg;G rig> Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fSf;fhd cjtp nghJ KfhikahshplkpUe;J||                                           
+94 11-2635885/+94 11-2638999 Mfpa njhiyNgrp ,yf;fq;fspD}lhf my;yJ +94 11-2635885 vd;w 
njhiyefY}lhf my;yJ cwssiadb@yahoo.com & agmtender@waterboard.lk   vd;w kpd;dQ;rY}lhf ngw;W mNj 
mYtyfj;jpy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;. 

05.  2022.05.18 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F nfhOk;G-06> Gdpj Nyhud;]; ghij> 65 Mk; ,yf;fj;jpYs;s 
NWSDB, GCWWMIIP, nraw;wpl;l Kfhikj;Jt myF mYtyfj;jpy; njhopy; toq;Fehpdhy; elhj;jg;gl;l 
tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W eilngWk;. 

06.  tpiykDf;fis %Lk; jpfjpapypUe;J tpiykDf;fs; 119 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapYk; 
tpiykDg;gpizahdJ 147 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy;  Ntz;Lk;. 

07.  2022.05.04 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.06.01 Mk; jpfjp tiuAk; rhjhuz Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J 
gp.g. 3 kzp tiuAk; 35>000 ,yq;if &ghTld; ngNrt IAk; nuhf;fg; gzj;jpy; my;yJ Njrpa ePh; toq;fy; 
kw;Wk; tbfhyikg;G rigapd; ngahpy; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf nrYj;jpa gpd;dh;> ~~,uj;kyhd> fhyp 
tPjp> Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G rig> Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fSf;fhd cjtp nghJ 
KfhikahsUf;F|| jiyg;Gf; fbjj;jpy; vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy 
nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy;  
nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. 

08.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fs; ~~jiyth;> jpizf;fs ngWiff; FO> Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fSf;fhd 
cjtp nghJ Kfhikahsh; Nkw;ghh;j;J> Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G rig> fhyp tPjp> ,uj;kyhd vd;w 
Kfthpapy; 2022.06.01 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; 
(juT jhs;) jpl;ltl;lkhf Fwpg;gpl;Ls;sthwhd njhiff;fhd tpiykDg;gpizAld; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

09.  jhkjkhd tpiykD epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; 2022..06.01 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F mNj 
,lj;jpy; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

10.  tpiykDf;fspd; jahhpj;jy; kw;Wk; xg;gilj;jy; njhlh;ghf tpiykDjhuh;fSf;Nfw;gLk; ve;jnthU MFnryTfs; 
kw;Wk; nrytpdq;fSf;F Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G rigahdJ nghWg;Ngw;f khl;lhJ. 

jiyth;>
Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
Cf;F gjhh;j;j gad;ghl;bw;nfjpuhd ,yq;if Kftuhz;ik (SLADA)

fpuhkpa kw;Wk; ghlrhiy tpisahl;L cl;fl;likg;G trjpfs;Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R

khjhe;j thlif Kiwapd; fPo; thfdnkhd;iw thliff;fkh;j;Jjy;
xg;ge;j ,y. SLADA/PRO/18

khjhe;j thlif Kiwapd; fPo; thfdnkhd;iw thliff;fkh;j;Jtjw;fhf cq;fs; epWtdj;jplkpUe;J 

Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis Cf;F gjhh;j;j gad;ghl;bw;nfjpuhd ,yq;if 

Kftuhz;ikapd; rhh;gpy; Cf;F gjhh;j;j gad;ghl;bw;nfjpuhd ,yq;if Kftuhz;ikapd;; ngWiff; 

FOj; jiyth; miof;fpd;whh;.

tpjpfs; kw;Wk; epge;jidfs;

1. thfdj;jpd; tif - nrlhd; thfdk; (,ae;jpuf; nfhs;ssT 1495cc - 1800cc)
2. tpiyf;Nfhuy;fs; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; Kiwapy; ,lk;ngWk;.

3.  thfdj;jpd; epiyik - thliff;fkh;j;Jk;NghJ 100>000 fp.kPw;wUf;Ff; Fiwthd ikNyhl;lj;ijf; 

nfhz;ljhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

4. xg;ge;jf; fhyk; - 12 khjq;fs;

5.  jFjp tha;e;j toq;Feh;fs; ,yq;ifapy; cyfg; Gfo;ngw;w th;j;jf ehkj;jpd; chpikiaf; nfhz;l 

thfd Kfth;fshftpUj;jy; Ntz;Lk; my;yJ ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; gjpT nra;ag;gl;l epjp 

epWtdkhftpUj;jy; Ntz;Lk; my;yJ Fiwe;jgl;rk; 10 thfdq;fisf; nfhz;l thfd thlif 

NritahftpUj;jy; Ntz;Lk;. toq;Feh; mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; ,y;yhjtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk; 

vd;gJld; ,yq;ifapy; Fiwe;jgl;rk; 10 tUl fhyj;jpw;fhd nry;YgbahFk; tpahghu gjpTld; 

thfdq;fis thliff;fkh;j;Jtjpy; Fiwe;jgl;rk; 5 tUl fhy mDgtj;ijf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

6.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis 2022 Nk 24Mk; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; 

K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzpf;fpilapy; 0112328366 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpDlhf 

njhlh;Gnfhz;L Cf;F gjhh;j;j gad;ghl;bw;nfjpuhd ,yq;if Kftuhz;ikapd;; fzf;fhshplkpUe;J 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. 2022 Nk 02Mk; jpfjp Kjy; 2022 Nk 24Mk; jpfjp tiuapy; kPsspf;fg;glhj 

fl;lzkhf 1000.00 &ghitr; nrYj;jp Cf;F gjhh;j;j gad;ghl;bw;nfjpuhd ,yq;if Kftuhz;ikapd;; 

gzpg;ghsh; ehafj;jpw;F vOj;J %ykhd Ntz;LNfhs; xd;iwr; nra;tjd; Nghpy; Mq;fpy nkhopapyhd 

KOikahd tpiyf;Nfhuy; Mtzj; njhFjpnahd;iwg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

7.  Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis 2022 Nk 25Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Kd; 

fpilf;Fk; tifapy; Cf;F gjhh;j;j gad;ghl;bw;nfjpuhd ,yq;if Kftuhz;ikapd;; 3Mk; khbapy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spLjy; Ntz;Lk; my;yJ gzpg;ghsh; ehafk;> Cf;F 

gjhh;j;j gad;ghl;bw;nfjpuhd ,yq;if Kftuhz;ik> ,y. 363/12, Rfjjhr ];Nlbak;> Gnshf; 

D, ];Nlbak; jhpg;gpl tPjp> rpwpkhNth gz;lhuehaf;f khtj;ij> nfhOk;G -14 vDk; Kfthpf;F 

gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. tpiykDf;fisj; jq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; 

%iyapy; ~~khjhe;j thlif Kiwapd; fPo; thfdnkhd;iw thliff;fkh;j;Jjy;|| vdj; njspthff; 

Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; ftdj;jpw; nfhs;sg;glkhl;lhJ. mjd;gpd; 

Cf;F gjhh;j;j gad;ghl;bw;nfjpuhd ,yq;if Kftuhz;ikapy; tpiykDf;fs; cld; jpwf;fg;gLk; 

vd;gJld; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; tpiykDjhuh;fs;  my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfs; 

fye;Jnfhs;syhk;.

8. tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gLk; ,Wjp ehs; Kjy; 91 ehl;fSf;Fr; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

9.  rfy tpiykDf;fSlDk; tpiykD Mtzj;jpd; IIIMk; gphptpy; cs;slf;fg;gl;Ls;s gbtj;jpd; 

gpufhuk; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l ,yq;ifapy; nraw;gLk; Gfo;ngw;w th;j;jf 

tq;fpnahd;wpdhy; tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gLk; ehs; Kjy; 91 ehl;fs; tiuapy; nry;YgbahFk; 

Cf;F gjhh;j;j gad;ghl;bw;nfjpuhd ,yq;if Kftuhz;ik gzpg;ghsh; ehafj;jpd; ngahpy; 

toq;fg;gl;l ,Ugj;J ehd;fhapuk; &gh (24>000.00 &gh) ngWkjpahd tpiykDf; gpiz Kwpnahd;W 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

10.  rhujp kw;Wk; vhpnghUs; Cf;F gjhh;j;j gad;ghl;bw;nfjpuhd ,yq;if Kftuhz;ikapdhy; toq;fg;gLk;.

jiyth;>
Cf;F gjhh;j;j gad;ghl;bw;nfjpuhd ,yq;if Kftuhz;ikapd; ngWiff; FO>
Cf;F gjhh;j;j gad;ghl;bw;nfjpuhd ,yq;if Kftuhz;ik>

363/12, Rfjjhr ];Nlbak;> Gnshf; D, 
];Nlbak; jhpg;gpl tPjp> rpwpkhNth gz;lhuehaf;f khtj;ij> 
nfhOk;G-14.

nfhOk;G khefu rig

nfhOk;G khefu rigapd; %yk; 2021.09.17Mk; jpfjpa 2245/30Mk; ,yf;f mjptpNrl 

tu;j;jkhdp mwptpj;jypy; gpuRhpf;fg;gl;lJ.

(1952Mk; Mz;bd; 6Mk; ,yf;f cs;@uhl;rp kd;w jug;gLj;jg;gl;l Jiz tpjpr; rl;lk;) 

1989.01.20Mk; jpfjpaplg;gl;l mjptpNrl tu;j;jkhdp 541/17Mk; ,yf;f Jiz tpjpr;; rl;lj;jpd; 

VMk; ghfj;jpd; gpufhukhd Nfs;tp mwptpj;jy;

tpiyf;Nfhuy;/ Nfs;tpfSf;fhd miog;G 
jFjpAk; jifikAKs;s Nfs;tpjhuh;fs;/tpiykDjhuh;fsplkpUe;J gpd;tUk; nghUl;fs;/Nrit 

toq;fy;fSf;fhf nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; nfhOk;G khefu rigapd; khefu Mizahsuhy; 

miof;fg;gLfpd;wd. 

njh. 

,y.

Nfs;tp  

,y.
tpguk;

Nfs;tpjhuu;fs;/ 
tpiykD 

jhuu;fspd; 

jifik

kPsspf;fg; 

glhj 

Nfs;tp / 
tpiykD 

Mtzf; 

fl;lzk;

tpiykD Kwp / gpiz ngWkjp &gh

1. CPD11/ 
1076/2022

Njhl;lj;jpw;fhd 

fd;Wfs; kw;Wk; mJ 

rhh;e;j nghUl;fisf; 

nfhs;tdT nra;jy;

tu;j;jfg; 

gjpTld; ,e;j 

tifahd 

toq;fy;fs;/ 
Nritfspy; 

mDgtj;ij 

ngw;w 

toq;Feu;fs;/ 
Nrit 

toq;Feu;fs;

&gh 

2>160.00

25>000.00 &ghTf;fhd epge;jidaw;w 

cld; gzk; ngw;Wf;nfhs;s KbAkhd 

gpiz Kwp

2. CPD14/ 
0300/2022

nubkpf;]; 

nfhq;fpwPl;bw;fhd 

ngWif

&gh 

5>400.00

50>000.00 &ghTf;fhd epge;jidaw;w 

cld; gzk; ngw;Wf;nfhs;s KbAkhd 

gpiz Kwp

3. CPD20/ 
1010/2022

Nkhl;lhh; thfd 

cjphpg;ghfq;fs; kw;Wk; 

thfd tspr;rPuhf;fp 

cjphpg;ghfq;fis 

toq;Fjy;

&gh 

2>160.00

50>000.00 &ghTf;fhd epge;jidaw;w 

cld; gzk; ngw;Wf;nfhs;s KbAkhd 

gpiz Kwp

4. CPD15/ 
930/2022

Pesguard & Isopropyl 
my;fN`hYf;fhd 

ngWif

&gh 

5>400.00

75>000.00 &ghTf;fhd epge;jidaw;w 

cld; gzk; ngw;Wf;nfhs;s KbAkhd 

gpiz Kwp

5. CPD20/ 
0832/2022

lah;fs;> ba+g;fs; kw;Wk; 

kbg;Gfis toq;Fjy;
&gh 

2>160.00

100>000.00 &ghTf;fhd epge;jidaw;w 

cld; gzk; ngw;Wf;nfhs;s KbAkhd 

gpiz Kwp

6. CPD20/ 
3309/2021

m];Nghy;l; 

nghwpj;njhFjp> 

,d;lh;nyhf; eilghij 

,ae;jpuk; kw;Wk; Vida 

,e;jpuq;fSf;fhd 

cjphpg;ghfq;fis 

toq;Fjy;

&gh 

2>160.00

100>000.00 &ghTf;fhd epge;jidaw;w 

cld; gzk; ngw;Wf;nfhs;s KbAkhd 

gpiz Kwp

7. CPD20/ 
071/2022

Nflaq;fs; kw;Wk; 

tpisahl;Lj;Jiw 

nghUl;fis toq;Fjy;

&gh 

2>160.00

100>000.00 &ghTf;fhd epge;jidaw;w 

cld; gzk; ngw;Wf;nfhs;s KbAkhd 

gpiz Kwp

8. CPD17/ 
0211/2022

rPnke;J toq;Fjy;
&gh 

5>400.00

200>000.00 &ghTf;fhd epge;jidaw;w 

cld; gzk; ngw;Wf;nfhs;s KbAkhd 

gpiz Kwp

9. CPD17/ 
0970/2022

mr;rpLk; nghUl;fis 

toq;Fjy;
&gh 

5>400.00

200>000.00 &ghTf;fhd epge;jidaw;w 

cld; gzk; ngw;Wf;nfhs;s KbAkhd 

gpiz Kwp

10. CPD15/ 
646/2022

Nkw;fj;Nja kUe;Jfs; 

kw;Wk; gw;rpfpr;ir 

nghUl;fspd; ngWif

&gh 

5>400.00

400>000.00 &ghTf;fhd epge;jidaw;w 

cld; gzk; ngw;Wf;nfhs;s KbAkhd 

gpiz Kwp

11. CPD11/ 
0514/2022

kpd;rhug; nghUl;fs; 

toq;Fjy; - gy;g;> 

Nfgs;> M.C.B., 
M.C.C.B., bhpg; 
Rtpl;Rfs; Nghd;wd.

&gh 

5>400.00

500>000.00 &ghTf;fhd epge;jidaw;w 

cld; gzk; ngw;Wf;nfhs;s KbAkhd 

gpiz Kwp

12. CPD14/ 
0267/2022

Nlhdh; fhh;l;hpr;> ik 

kw;Wk; hpgd;fisf; 

nfhs;tdT nra;jy;

&gh 

5>400.00

1. &gh  30>000.00 - ml;ltiz 01

2. &gh  280>000.00 - ml;ltiz 02

3. &gh  150>000.00 - ml;ltiz 03

4. &gh  180.000.00 - ml;ltiz 04

5. &gh  150>000.00 - ml;ltiz 05

6. &gh   80>000.00 - ml;ltiz 06

7. &gh  60>000.00  - ml;ltiz 07

8. &gh  40>000.00  - ml;ltiz 08

9. &gh  20>000.00  - ml;ltiz 09

10. &gh  20>000.00  - ml;ltiz 10

tpiykD Mtzq;fis (%yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp) ,uz;L Kiwfspy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Kiw 01 - nfhOk;G khefu rigapd; ,izajsj;jpypUe;J (www.colombo.mc.gov.lk) jutpwf;fk; 

nra;Jnfhs;syhk;. 

i. kPsspf;fg;glhj tpiykD Mtzf; fl;lzj;ij gpd;tUk; tifapy; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

 m)  ve;jnthU kf;fs; tq;fpf; fpisapYk; kf;fs; tq;fp efu kz;lg fpisapy; Ngzg;gLk; 167-1-001 

3169425 vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;F tuT itf;fyhk;.

 M)  nfhOk;G khefu rig vy;iyf;Fs; mike;Js;s gpd;tUk; nfhLg;gdT fUkgPlq;fspy; thu 

ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu nrYj;jyhk;.

tl;lhu mYtyfk; 04>

 ,y. 147> i`nyty; tPjp> fpUyg;gid> nfhOk;G 06.

tbfhyikg;G kw;Wk; ePH; toq;fy; gphpT> khspfhfe;j> nfhOk;G 10.

ii. gw;Wr;rPl;L / tq;fp tuTj; Jz;il tpiykD Mtzq;fSld; fl;lhak; ,izj;jy; Ntz;Lk;.

Kiw 02 - efu kz;lg tstpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

m.  xt;nthd;wpw;Fk; kPsspf;fg;glhj tpiykDf;Nfhuy; / Nfs;tp Mtzf; fl;lzj;ij 2022-05-23Mk; jpfjp 

tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiuAk; efu kz;lg fhrhsh; 

fUkgPlj;jpw;F nrYj;jp kw;Wk; vOj;J %ykhd Nfhhpf;ifnahd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk;> nfhOk;G-07> 

efu kz;lgk;> nfhOk;G khefu rig> kj;jpa ngWif jpizf;fs mYtyfj;jpypUe;J tpiykDf;Nfhuy; 

/ Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

M.  tpiykDf;Nfhuy; / Nfs;tp Mtzq;fs; 2022 Nk 23Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzpf;Fg; gpd; toq;fg;glkhl;lhJ 

/ ,izajsj;jpy; ngw;Wf;nfhs;s KbahJ.

,.  epge;jidaw;w NfhUk;NghJ ngwj;jf;fjhd tpiykD Kwp/ gpiz Nfs;tpkDf;fs;/ tpiykDf;fs; 

%lg;gLk; jpfjpapypUe;J 150 ehl;fs; tiu nry;Ygbahjy;; Ntz;Lk;. tpiykD Kwp/ gpiz 2022.10.20Mk; 

jpfjp tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. tpiyf;Nfhuy;fs; 2022.09.20Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahjy; 

Ntz;Lk;.

<.  chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;Nfhuy; / Nfs;tp Mtzq;fis %yg; 

gpujp kw;Wk; efy; gpujpfspy; nfhOk;G-07> efu kz;lgk;> nrayhshpd; jpizf;fsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; 2022 Nk 24Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;dH cs;sply; Ntz;Lk;. 

c.  2022 Nk 24Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Nfs;tp/ tpiykD Vw;Wf;nfhs;tJ KbTWj;jg;gLk; vd;gJld; 

,Wjp Neuj;jpw;F gpd; fpilf;fg;ngWk; Nfs;tp/ tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk; vd;gNjhL mjd; gpd;du; 

Nfs;tp/ tpiykDf;fs; cld; jpwf;fg;gLk;. ,e;j ehs; nghJ tpLKiw jpdkhf mwptpf;fg;gl;lhy;> 

mLj;J tUk; Ntiy ehspy; 10.00 kzpf;F Nfs;tp/ tpiykDf;fs; %lg;gLk;. Nfs;tp/ tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;gLk; epfo;tpy; gq;Nfw;gjw;F Nfs;tpjhuu;fs;/ tpiykDjhuu;fs; my;yJ mth;fspd;; mq;fPfhuk; 

ngw;w gpujpepjpfs; mDkjpf;fg;gLtu;. 0112- 686389> 0112-686369> 0112-662329 vd;w njhiyNgrp ,yf;fq;fspy; 

jiyik fzf;fhsu; (ngWif) mth;fsplkpUe;J Nkyjpf tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

C.  5.0 kpy;ypad; &ghTf;F Nkw;gl;l Nfs;tp/ tpiykDf;fisf; nfhz;l Nfs;tpjhuu;fs;/ tpiykDjhuu;fs; 

1987Mk; Mz;bd;; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;j rl;lj;jpw;F mika nghJ xg;ge;jg; gjpTld; gjpT nra;j 

gpd; PCA (3) Mtzj;ij rku;;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

Nuh\dp jprhehaf;f - rl;lj;juzp

khefu Mizahsh;

nfhOk;G khefu rig.

WP ABK - 0356 Bajaj,  
2015,  WP AAC-
4919 B ajaj,  2012,  
முச்சக்கரவண்டி அதி யு 
யர்நத விமைககுண்டு. 
வவலிபல் பினான்ஸ் 
பிஎல்சி,  இை.310,  
்காலி வீதி,  வ்கா ழும்பு 
- 03. வதாமைமபசி 
- 0711210 8 10
 029299

WP - BIA - 7196 Bajaj CT 
100,  2019 மோட்ார 
ம்ச ககிள் அதியுய-
ர்நத விமைகண்டு. 
வவலிபல்  பினான்ஸ் 
பிஎல்சி,  இை.310,  
்காலி வீதி,  வ்கா ழும்பு 
- 03. வதாமைமபசி 
- 0711210 8 10
 029300
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mQ;ry; jpizf;fsk;
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

ghJfhg;G gpsh];upf; fPw;Wf;fis toq;fy;
(Supplying of Plastic Security Strips)

1.  gpd;tUk; tFjpfs; kw;Wk; msTfspy; ghJfhg;G gpsh];upf; fPw;Wf;fis toq;Ftjw;fhf 
jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J mQ;ry; jpizf;fsj;jpd; rhh;ghf 
jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; ,g;NghJ Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis 
miof;fpd;whh;. 

,y. ngWif ,yf;fk; tFjp msT

01 POST/PMD/06/02/2022 Normal  Plastic Security Strips 06 kpy;ypad;

02. POST/PMD/06/03/2022 Mini  Plastic Security Strips 17 kpy;ypad;

2. tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; %yk; elhj;jg;gLk;. 

3. jFjpj;jd;ik jfTj;jpwd;

 m) gpsh];bf; cw;gj;jpfSf;fhd nry;Yk; jd;ikapYs;s chpj;jhd tpahghu gjpT.
 M)  fle;j %d;W (03) tUlq;fspy; Mff; Fiwe;j tUlhe;j ruhrhp epjpg;Gus;T 

rhjhuz gpsh];hpf; ghJfhg;G fPw;Wf;fSf;fhf epfuhf my;yJ 1.5 kpy;ypad; 
,yq;if &ghtpw;F Nkw;gl;ljhfTk; kpdp gpsh];upf; ghJfhg;G fPw;Wf;fSf;fhf 
2.5 kpy;ypad; ,yq;if &ghtpw;F epfuhfTk; my;yJ Nkw;gl;ljhfTkpUj;jy; 
Ntz;Lk;. 

 ,)  tpiykDjhuh; ,yq;ifapy; ghJfhg;G fPw;Wf;fspd; cw;gj;jpapy; Mff; Fiwe;jJ 
1 tUl mDgtj;ijf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

 <)  fle;j 10 tUl fhyg;gFjpapy; ve;jnthU epWtdj;jpdhYk; tpiykDjhuh; 
mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  2022 Nk 24 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzp  tiuAk; mQ;ry; mjpgjpf;F rhjhuz 
gpsh];upf; ghJfhg;G fPw;Wf;fspd; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fSf;fhf 12>500 
,yq;if &ghit kPsspf;fg;glhj fl;lzkhfTk;> kpdp gpsh];upf; ghJfhg;G 
fPw;Wf;fspd; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fSf;fhf 20>000 ,yq;if &ghit 
tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhfTk; nrYj;jpa gpd;dh;> 
tpiykDjhuhpdhNyNa my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfspdhNyNa vOj;J %ykhd 
tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; 
Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; 
nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. 

5.  2022 Nk 25 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; 
tifapy; midj;J tpiykDf;fSk; fPNoAs;s Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; 
Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; mitfis 
%Lk; Neuk; Kbe;jTld; fPNoAs;s Kfthpapy; cldbahfNt rKfkspj;jpUf;Fk; 
tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

6.  tpiykDf;fis %Lk; jpfjpapypUe;J 119 ehl;fhl;b ehl;fSf;F tpiykDf;fs; 
nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

7.  midj;J tpiykDf;fSk; ,yq;ifapy; nraw;gLk; tq;fpapypUe;J toq;fg;gl;l 
(epge;jidaw;w cj;juthjk;) gpd;tUk; ngWkjpfSf;fhfTk; mj;Jld; 2022 xf;Nlhgh; 
18 Mk; jpfjpad;W tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapYk; ~~mQ;ry; mjpgjp> mQ;ry; 
jpizf;fsk;|| vd;w ngahpy; toq;fg;gl;ljhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

,yf;fk;           tFjp tpiykDg;gpiz ngWkjp

01. Normal Plastic Security Strips    540,000.00 &gh

02. Mini Plastic Security Strips 1,200,000.00 &gh.

8. Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 
kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp  tiuAk; 0115746194 kw;Wk; 011-4927249 Mfpa njhiyNgrp 
,yf;fq;fspD}lhf ngWiff;fhd fzf;fhshplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

 fzf;fhsh; (ngWif)>
 mQ;ry; jiyikafk;> jiu khb>
 ,y. 310> b.Mh;. tpN[th;jd khtj;ij> nfhOk;G-10.

9.  ve;jnthU fhuzq;fisAk; Kd;itf;fhky;> ve;jnthU my;yJ midj;J 
tpiykDf;fisAk; epuhfhpg;gjw;Fk; tpiykDnthd;wpd; ghfnkhd;iw Vw;Wf; 
nfhs;tjw;Fkhd chpikia mQ;ry; jpizf;fs> mQ;ry; mjpgjp nfhz;Ls;shh;. 

jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO>
mQ;ry; jpizf;fsk;>
,y. 310> b.Mh;. tpN[th;jd khtj;ij>
nfhOk;G-10.      
2022.05.04

,yq;ifj; JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
M/T tp[aghFtpd; fiuapy; jpUj;jNtiyfisr; 

nra;tjw;fhd jpUj;jNtiyfs;> tpNrlq;fs; kw;Wk; jpir 

ce;Jtpir Ma;Tfs; kw;Wk; `y; Rj;jpfhpg;G> epwg;g+r;R 

kw;Wk; \hg;l; rPy;fis gpujpaPL nra;tjw;fhd Nfs;tp

(TENDER FOR DRYDOCKING OF M/T VIJAYABAHU FOR DOCKING, SPECIAL 
AND DIRECTIONAL PROPELLER SURVEYS AND HULL CLEANING, PAINTING 

AND REPLACEMENT OF SHAFT SEALS)

Nfs;tp ,y: EW/04/PT/2022/MA/07–1

1. 500GRT fg;gy;fs; kw;Wk; 40 kPw;wh; ePsk;> 12 kPw;wh; mfyj;jpw;F Nkw;gl;l fiuapy; 

jpUj;j Ntiyfisr; nra;tjw;Fj; Njitahd trjpfisf; nfhz;l fg;gw; 

Jiwapy; M/T tp[aghFtpd; (IMO No. 9141129) fiuapy; jpUj;jNtiyfisr; 

nra;tjw;fhd jpUj;jNtiyfs;> tpNrlq;fs; kw;Wk; jpir ce;Jtpir Ma;Tfs; 

kw;Wk; `y; Rj;jpfhpg;G> epwg;g+r;R kw;Wk; \hg;l; rPy;fis gpujpaPL nra;tjw;F  

Mh;tKs;s jug;gpdhplkpUe;J ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurigapd; rhHghf 

jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiytH Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis miof;fpd;whH.

2. 5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03k; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk; vd tpiykDjhuh;fs; 

,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l 

xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk; xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij 

fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk; kw;Wk;; Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; 

rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

3. tpiykDjhuHfs; 500GRT tpw;Fk; Fiwahj fg;gy;fs; my;yJ ,Oitg; 

glFfis fiuapy; jpUj;jNtiyfs; nra;j Kd; mDgtj;ijf; nfhz;bUj;jy; 

Ntz;Lk; vd;gJld; epfuhd Nrit tpahghuj;jpy; Mff;Fiwe;jJ fle;j Ie;J 

tUlq;fSf;fhtJ ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

4. MHtKs;s tpiykDjhuHfs; nfhOk;G-01> Nyld; g];jpad; tPjp> 45Mk; 

,yf;fj;jpYs;s ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurigapd; fly;rhh; nghwpapay; 

gphptpd; gpujhd nghwpapayhsh; (fly;rhh;) mth;fsplkpUe;J Nkyjpfj; jfty;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; gpd;tUk; Kfthpapy; mYtyf Neuq;fspy; 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5. kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd 4>000.00 (8% VAT mlq;fyhf) &ghit nuhf;fg;gzj;jpy; 

nrYj;jpa gpd;dH> 2022-05-04Mk; jpfjpapypUe;J 2022-05-20Mk; jpfjp tiu K.g. 

9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiu gpujhd nghwpapayhsH (fly;rhh;) 

mth;fSf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkHg;gpg;gjd; %yk;> 

nfhOk;G-01> Nyld; g];jpad; tPjp> 45Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,yq;if JiwKfq;fs; 

mjpfhu rigapd; nghwpapay; Ntiyfs; fpisapypUe;J MHtKs;s 

tpiykDjhuHfspdhy; Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspy; 

KOikahd njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;.

6. rfy tpiykDf;fSlDk; 310>000.00 &ghtpw;fhd tpiyf;Nfhuy; gpiz 

Kwpnahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l 

fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy;  “Dry docking of M/T Vijayabahu (IMO 
No. 9141129) for docking, Special and Directional Propeller Surveys and Hull 
cleaning, Painting and Replacement of Shaft seals- EW/04/PT/2022/MA/07-1” vdf; 
Fwpg;gplg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

7. 2022-05-23Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;duhff; fpilf;Fk; 

tifapy; gpujhd nghwpapayhsh; (fly;rhh;)> fly;rhh; nghwpapay; gphpT> ,yq;ifj; 

JiwKf mjpfhu rig> ,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G vDk; 

Kfthpf;Ff; fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ 

,Nj Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg;  ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. 

jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ.

8. tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gl;lTlNdNa tpiykDjhuHfs; my;yJ mth;fspd; 

mq;fPfhuk; ngw;w  gpujpepjpfspd; rKfj;jpy; mNj Kfthpapy; jpwf;fg;gLk;. 

gpujhd nghwpapayhsH (fly;rhh;)>

fly;rhh; nghwpapay; gphpT>

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig

,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp>

nfhOk;G 01

njhiyNgrp ,y : 011-2482330, 011-2342537
njhiyefy; ,y : 011-2342537

khfhz nghwpapay; epWtdk;
Nky; khfhzk;

Nky; khfhz rig epWtdq;fSf;F nrhe;jkhd $iufis Solar Photovoltaic (PV)  
Kiwikfis mKy;elhj;Jtjw;fhf Gfo;tha;e;j epWtdq;fs; kw;Wk; jdpegh;fsplkpUe;J 
Kd;nkhopTfSf;fhf tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

NkNyAs;s Jiwapy; ep&gpf;fg;gl;l mDgtj;ijAila epWtdq;fs; kw;Wk; jdpegh;fs; 
mth;fspd; Kd;nkhopTfis rkh;g;gpf;FkhW miof;fg;gLfpd;wdh;. 2022 Nk 4Mk; 
jpfjpapypUe;J 2022 Nk 25Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; 
kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 3>000 ,yq;if &ghit (3>000 ,.&gh) nrYj;jpa gpd;dh;> 
nghwpapay; epWtd (Nk.kh) ngWif myfpypUe;J mYtyf Neuq;fspy; ,t;tifahd 
Mtzq;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

tsKs;s epWtdq;fs; kw;Wk; jdpegh;fs; mth;fspd; Kd;nkhopTfis 2022 Nk 
26Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F Kd;duhf gpujp gpujhd nrayhsh; nghwpapay; 
(Nk.kh)> nghwpapay; epWtdk;> 5Mk; khb> 204> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> 
gj;juKy;y vd;w Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;. Kd;nkhopTfis rkh;g;gpj;j gpd;dh; 
mitfis %ba gpd;dh; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh; my;yJ mth;fspd; 
mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; tpiykDf;fis jpwf;Fk; Ntisapy; rKfkspf;fyhk;. 
midj;J tpiykDf;fSk; mtw;iw rkh;g;gpj;j jpfjpapypUe;J 90 ehl;fSf;F nry;Yk; 
jd;ikapYs;sthW 50>000 &ghtpw;fhd nuhf;fg; gzj;Jld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 
Ntz;Lk;. 

tpiykDf;fspd; jahhpj;jy; my;yJ xg;gilj;jYf;fhd tpiykDjhuh;fspd; ve;jnthU 
MFnryTfs; my;yJ nrytpdq;fSf;F khfhz nghwpapay;  epWtdk; (Nk.kh) 
nghWg;Ngw;fkhl;lhJ. 

tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiyg; ngw;W gj;juKy;y> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> 204 
Mk; ,yf;fj;jpd; 5 Mk; khbapd; nghwpapay; epWtd (Nk.kh) ngWif gzpkidapypUe;J 
ngw;W tpiykD Mtzq;fis ghPl;rpj;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. njhiyNgrp ,yf;fk;: 
011-2092501. kpd;dQ;ry;: procurementuniteng@gmail.com

• 2022 Nk 18 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F vdJ mYtyfj;jpy; Kd;nkhopT 
Kd;Ndhbf; $l;lk; eilngWk;. 

jiyth;>
Nk.kh. nghwpapaYf;fhd gpujp gpujhd nrayhshpd; ngWiff; FO>
nghwpapay; epWtdk;>
5 Mk; khb> 204>
nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij>
gj;juKy;y.

Solar Photovoltaic (PV) Kiwikia 
mKy;elhj;Jtjw;fhf Nky; khfhz rigapd; murhq;f 

fl;blq;fspd; $iuia thliff;F mkh;j;Jjy; njhlh;ghd 
Kd;nkhopTfSf;fhd miog;G

Nfs;tpfs;  jpwf;fg;gLk; jpfjpia 
ePbg;gjw;fhd mwptpj;jy;

rh;tNjr Nghl;b hPjpapyhd Nfs;tp Nfhuy;

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

(Rj;jpfhpg;Gg; gphpT)

gfpuq;ff; Nfs;tp - 4405 T
Kj;jpiuf; FwpapLtjw;F gad;gLj;jg;gLk; 

rPy;fis (CONSIGNMENT SEALS) toq;Fjy;

Nkw;gb Nfs;tp NfhuYf;fhd gbtq;fs; 

toq;Fjy; kw;Wk; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; 

jpfjpfs; tpiyf;Nfhuy; gbtj;jpy; jpUj;jq;fs; 

nra;ag;gl;ljd; fhuzkhf KiwNa 2022 Nk 

23Mk; jpfjp kw;Wk; 2022 Nk 25Mk; jpfjp tiu 

,j;jhy; ePbf;fg;gLfpd;wJ.

jpUj;jq;fs; rfpjkhd tpiyf;Nfhuy;  gbtq;fspd; 

epge;jid kw;Wk; tpguf;Fwpg;Gfis www.
ceypetco.gov.lk  kw;Wk; www.dgmarket.com  vDk; 

,izajsq;fspy; fpilf;fj;jf;fjhf cs;sd.

Vw;gl;l rpukq;fSf;F vkJ tUj;jj;ijj; 

njhptpf;fpd;Nwhk;.

Kfhikahsh; (nghUs;tsk;)>

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

Rj;jpfhpg;Gg; gphpT> rg;Gf];fe;j> fsdp.

njhiyNgrp: 011-2400110

kpd;dQ;ry;: ref.materials@ceypetco.gov.lk

mw;Nwhzpj;jj;Jtj;ij ,y;yhnjhopj;jy;

jw;NghJ fk;g`h> nfhOk;G tPjp 182 Mk; ,yf;fj;jpy; 

trpg;gtUk; Australia, Victoria, Melbourne, Glenory 3046, 
Tarana Avenue, 48 Mk; ,yf;fj;jpy; trpg;gtUk; 685572338V  
vd;w Njrpa milahs ml;ilapd; ,yf;fj;jpd; 

chpikahsUkhfpa kJug;ngUk Muha;r;rpNf tj;ryh 

[hdfp [ath;jd Mfpa ehd;> vOj;J %yk; mjpfhuk; 

ngw;wth;fspd; gjptfj;jpd; 39 Mk; ghfk;> 73 Mk; 

gf;fj;jpy 8140 vd;w ,yf;fj;ijAila ehl;Gj;jfj;jpy; 

2010.10.12 Mk; jpfjpad;W gjpT nra;ag;gl;lJk; fk;g`h 

gpurpj;j nehj;jhhp]; Mh;.vk;.vd;.lgps;A. uh[fUzhtpdhy; 

2010 xf;Nuhgh; 5 Mk; jpfjpaplg;gl;lJk; 27257 vd;w 

,yf;fj;ijAilaJk; ,yq;if Fbaurpd; fk;g`h> 

nfhOk;G tPjp> 182/1, vd;w ,yf;fj;jpy; trpg;gtUkhfpa 
kJug;ngUk Muha;r;rpNf rhkpy [ath;jd vd;gtUf;F 

vd;dhy; toq;fg;gl;l mw;Nwhzpj;jj;Jtj;ij ,uj;Jr; 

nra;J ,y;yhnjhopj;Js;Nsd; vd ,yq;if rdehaf 

Nrhrypr FbauR murhq;fj;jpw;Fk; nghJ kf;fSf;Fk; 

,j;jhy; mwptpj;jy; toq;fg;gLtJld; Fwpg;gpl;Ls;s 

jpfjpapypUe;J Nkw;$wg;gl;Ls;s kJug;ngUk Muha;r;rpNf 

rhkpy [ath;jd vd;gthpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; vt;tpj 

nraw;ghl;bw;Fk; ehd; nghWg;Ngw;f khl;Nld;.

kJug;ngUk Muha;r;rpNf tj;ryh [hdfp [ath;jd

jpfjp: 04.05.2022

,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;
rf;jptY mikr;R

ePbg;G mwptpj;jy;

Design & Supply of 02 Nos. of 15,000 Ltrs capacity 
Aircraft Refuller for Jaffna Airport

B/25/2022

NkNyAs;s jiyg;gpd; fPo; ,e;j Gjpdg;gj;jphpifapy; 

gpuRhpf;fg;gl;l tpsk;guk; njhlh;ghf Vw;fdNt 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ifNaw;Wf; 

nfhz;l tsKs;s tpiykDjhuh;fspdJk; 

tpiykDf;Nfhuy; nraw;ghl;by; gq;Nfw;Wf; 

nfhs;tjw;fhd Mh;tj;ijAKila tpiykD 

jhuh;fspd; ftdj;ijAk; ,yq;if ngw;Nwhypa 

$l;Lj;jhgdkhdJ miof;fpd;wJ. 

2022.05.06 Mk; jpfjpad;W gp.g.2 kzpf;F 

epu;zapf;fg;gl;bUe;j tpiykDf;fSf;fhd ,Wjp 

NeukhdJ 2022.05.20 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzp 

tiuAk; ePbf;fg;gl;Ls;sJ. 

mj;Jld; tpiykDf;fspd; nry;YgbahFk; 

fhyg;gFjpahdJ tpiykDf;fis %Lk; 

jpfjpapypUe;J 91 ehl;fSf;F ,Uj;jy; 

Ntz;LnkdTk; (mjhtJ 2022.08.19) tpiykDg; 

gpizahdJ tpiykDf;fis %Lk; jpfjpapypUe;J 

119 ehl;fSf;F (mjhtJ 2022.09.16) ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. 

Kd;;;;ida Gjpdg;gj;jphpifapy; gpuRhpf;fg;gl;l 

midj;J Vida epge;jidfspYk; vt;tpj 

khw;wKkpy;iy.

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; 

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

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

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

rpy;th khtj;ij> nfhOk;G - 09.

njhiyNgrp: 0094 11 5455331

njhiyefy;: 0094 11 5455424
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,yq;if murhq;fk;

ePh; toq;fy; mikr;R

ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;il Nkk;gLj;Jk; nraw;jpl;lk;
fld; ,y. Cr. 5685 lk

tpiykD mwptpj;jy;
1. ,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR murhq;fk; cyf tq;fpapd; rh;tNjr mgptpUj;jp Kftufj;jplkpUe;J ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;il 

Nkk;gLj;Jk; nraw;jpl;lj;jpw;fhf flndhd;iwg; ngw;Ws;sJld; ,;f;fldpd; xU gFjpia gpd;tUk; xg;ge;jq;fSf;F nfhLg;gdthfr; nra;aTs;sJ.

2. gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;Ls;s nraw;jpl;lq;fSf;fhf jifik kw;Wk; jFjp tha;e;j Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfis 

ngWiff;FOtpd; jtprhsh; ,j;jhy; miof;fpd;whh;.

xg;ge;jg; ngah; kw;Wk; 

xg;ge;j ,yf;fk;

kPsspf;fg; 

glhj fl;lzk; 

(&gh)

Njitg;gLk; 

Nfs;tpg; 

gpiz Kwp

jifik Njitg;ghLfs;
Mtzq;fs; toq;Fkplk; kw;Wk; 

njhlh;Gnfhs;s Ntz;ba egh;

%lg;gLk; 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

nraw;wpl;lg; ngWiff; FO (Nky;epiy)

Ntiyf; Nfs;tpfs;

Etnuypah khtl;lj;jpy; 

kPgpypkhd efu  ePh; toq;fy;  

jpl;lj;ij (tpepNahf nghjp) 

eph;khzpj;jy;

xg;ge;j ,y. 

MWS/WaSSIP/NuwaraEliya/
Urban/ NCB/Meepilima na-
Distribution/AF/2021/03

&gh 35,000/- &gh 

4,236,000/-
C2 my;yJ mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; 

CIDA epWtdj;jpy; ePh; toq;fy; kw;Wk; 
tbfhyikg;Gj; Jiwapd; gjpT kw;Wk; 

,yq;if nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshpd; 

1987,d; 3Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; gpufhuk; 

,yq;if murhq;fj;jpd; rhd;wpjo; kw;Wk; 

mLj;jLj;j th;j;jkhdp mwptpj;jy; kw;Wk; 

2018-10-16Mk; jpfjp rpNyhd; nla;yp epa+rpy; 

gpuRukhd gj;jphpif tpsk;guk;

nraw;jpl;l gzpg;ghsh; mYtyfk;>

ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL 

Nkk;gLj;jy; nraw;jpl;lk;>

,y. 230> <.lgps;a+. ngNuuh 

khtj;ij> 

[_gpyp Ngh];l;> ENfnfhil.

njhiyNgrp/ njhiyefy;: 

011-2890943/ 011-2890941 

2022 [_d;  

03Mk; jpfjp

gp.g. 1.00 

kzpf;F

,uj;jpdGhp khtl;lj;jpy; 

gk;g`pd;d ePh; toq;fy; 

jpl;lj;jpd; fl;likg;ig 

eph;khzpj;jy;

xg;ge;j ,y. 

MWS/WaSSIP/Ratnapura/BW/
NCB/Pambahinna2/2020/10

&gh 12,500/- &gh 622,000/- C4 my;yJ C3   juj;jpy; CIDA 
epWtdj;jpy; ePh; toq;fy; kw;Wk; 

tbfhyikg;Gj; Jiwapd; gjpT kw;Wk; 

,yq;if nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshpd; 

1987,d; 3Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; gpufhuk; 

,yq;if murhq;fj;jpd; rhd;wpjo; kw;Wk; 

mLj;jLj;j th;j;jkhdp mwptpj;jy; kw;Wk; 

2018-10-16Mk; jpfjp rpNyhd; nla;yp epa+rpy; 

gpuRukhd gj;jphpif tpsk;guk;

nraw;jpl;l gzpg;ghsh; mYtyfk;>

ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL 

Nkk;gLj;jy; nraw;jpl;lk;>

,y. 230> <.lgps;a+. ngNuuh 

khtj;ij> 

[_gpyp Ngh];l;> ENfnfhil.

njhiyNgrp/ njhiyefy;: 

011-2890943/ 011-2890941 

2022 Nk  

25Mk; jpfjp

gp.g. 1.00 

kzpf;F

nraw;wpl;l ngWiff; FO (fPo;epiy)

thfdq;fis thliff;fkh;j;Jjy;

ngUe;Njhl;l khDl mgptpUj;jp 

epjpaj;jpw;F Ntd; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y. MWS/WaSSIP/
PDO/NCB/ IOC/Hiring Van-
PHDT/2022/23

&gh 2,000/- &gh 43,000/- ;thfd chpikahsh;fs; my;yJ 

thfdq;fis thliff;fkh;j;Jk; 

epWtdq;fs;

nraw;jpl;l gzpg;ghsh; mYtyfk;>

ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL 

Nkk;gLj;jy; nraw;jpl;lk;>

,y. 230> <.lgps;a+. ngNuuh 

khtj;ij> 

[_gpyp Ngh];l;> ENfnfhil.

njhiyNgrp/ njhiyefy;: 

011-2890943/ 011-2890941 

2022 Nk  

19Mk; jpfjp

gp.g. 12.30 

kzpf;F

Mh;tj;ij ntspg;gLj;Jtjw;fhd Ntz;LNfhs;

(MNyhridr; Nritfs; - jdpg;gl;l MNyhrfh; njhpT)

ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L Nkk;ghl;L nraw;wpl;lj;jpw;F gapw;rp> epWtdk; kw;Wk; njhlh;ghly; epGzh;fSf;fhd jdpg;gl;l MNyhrfh;fisj; njhpT nra;jy;

xg;ge;j ,yf;fk;: MWS/WaSSIP/PDO/ICS/Training & Communication Specialist/2021/07

,e;j MNyhrid Nritapy; (~~Nritfs;||) xU tUl fhyj;jpw;F ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L Nkk;ghl;L nraw;wpl;lj;jpw;fhd gapw;rp> epWtd kw;Wk; njhlh;ghly; 

epGziu toq;Fjy; Mfpait mlq;Fk;. Nritfis toq;Ftjw;F Mh;tKs;s jFjptha;e;j egh;fs; jq;fsJ Ratpguq;fisr; (CVs)  rkh;g;gpf;FkhW  WaSSIP 
miof;fpd;wJ. Mh;tKs;s egh;fs;> Nritiar; nra;tjw;Fj; Njitahd jFjp kw;Wk; nghUj;jkhd mDgtj;ijg; ngw;wpUg;gij ep&gpf;Fk; jfty;fis toq;Fjy; 

Ntz;Lk;. jifikj; Njitg;ghLfs; gpd;tUkhwhFk;.

jifikj; Njitg;ghLfs;

gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l r%f tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhlh;ghly; Jiwapy; ntw;wpfukhf ,skhzpg; gl;lj;ijg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy; 

mj;Jld; ,iaGila Jiwapy; jifikf;Fg; gpd;dh; 13 tUl fhy mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy;

my;yJ

gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l xU ,skhzpg; gl;lk; kw;Wk; ,iaGila Jiwapy; 11 tUl fhy mDgtj;Jld; ,iaGila Jiwapy; 

gl;lg;gpd;gbg;Gj; jifik

MNyhrfh; topfhl;lypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s jdpg;gl;l MNyhrfh; njhpT (ICS) Kiwapd; gpufhuk; xU MNyhrfh; Njh;e;njLf;fg;gLthh;. Mh;tj;jpw;fhd ntspg;ghLfis 

2022 Nk 20Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Kd; (Nehpy;> jghy; %yk; my;yJ njhiyefy; %yk;) vOj;J tbtpy; gpd;tUk; Kfthpf;F toq;Fjy; Ntz;Lk;. (Mh;tj;ij 

ntspg;gLj;Jtjw;fhd tbtj;ij www.wassip.lk vDk; ,izajsj;jpypUe;J jutpwf;fk; nra;Jnfhs;syhk;)

nraw;jpl;l gzpg;ghsh;>

ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL Nkk;gLj;jy; nraw;jpl;lk;>

nraw;wpl;l gzpg;ghsh; mYtyfk;> ,y. 230> <.lgps;a+. ngNuuh khtj;ij> [_gpyp Ngh];l;> ENfnfhil.

njhiyNgrp : +94 11 289 0942, +94 11 289 0943 
njhiyefy; : +94 11 289 0941   kpd;dQ;ry;; : wassipsl@gmail.com

3. nraw;wpl;l gzpg;ghsh; mYtyfj;jpw;F tpz;zg;gjhuhpd; fbjj; jiyg;gpy; Mtzq;fSf;fhd Ntz;LNfhs; fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; Nfs;tp Mtzq;fs; 

toq;fg;gLk;.

4. rhjhuz Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.30 kzpf;Fk; gp.g. 3.30 kzpf;Fkpilapy; Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

5. Mh;tKs;s Nfs;tpjhuh;fs; Nkyjpf tpguq;fis ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL Nkk;ghl;L nraw;jpl;lj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; 

Mtzq;fs; toq;fg;gLkplq;fspy; Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

6. Nfs;tpfis xd;wpy; Neubahff; ifaspf;fyhk; my;yJ gjpTj; jghy; %yk; my;yJ J}jQ;ry; %yk; mDg;gyhk;.

7. rfy Nfs;tpfSk; rKfkspj;jpUf;Fk; Nfs;tpjhuh;fspd; mjpfhug+h;t gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gp 

mDg;gg;gLk;.

nraw;jpl;lg; gzpg;ghsh;>

ePH; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;il Nkk;gLj;Jk; nraw;jpl;lk;.

ePH; toq;fy; njhlh;ghd mtru miog;GfSf;fhf 1939 vDk; ,ytr ,yf;fk; 24 kzp NeuKk; cq;fSf;fhf nraw;gLk;.

r%f ePh; jpl;lq;fspd; rpf;fy;fSf;F 1914 vDk; vz;izj; njhlh;Gnfhs;sTk;.

,yq;if KjyPl;Lr; rig

ngWif mwptpj;jy;
gpd;tUk; ngWiff;fhd tpiyf;Nfhuy; tpsk;guk; 

2022-05-04Mk; jpfjpa  Gjd;;fpoik kw;Wk; 2022-05-

07Mk; jpfjpa rdpf;fpoik nla;yp epa+]; (Daily News) 
gj;jphpifapy; gpuRhpf;fg;gl;Ls;sd.

REPAIR TO ROOF OF BOI OWNED BUILDING AT SIR 
BARON JAYATHILAKE MAWATHA, COLOMBO 01

CONTRACT No BOI/TS/HO/2022/10/05.059

Nkw;gb ngWiff;F ,iaghd Nfs;tpg; gbtq;fs; Mq;fpy 

nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;sd vd;gJld; tpiykDf;fisr; 

rkh;g;gpf;f Mh;tk; fhl;Lk; xg;ge;jf;fhuh;fs; 2022-05-04Mk; 

jpfjpa  Gjd;;fpoik kw;Wk; 2022-05-07Mk; jpfjpa rdpf;fpoik 

nla;yp epa+]; (Daily News) gj;jphpif tpsk;guj;jpd; 

gpufhuk; eltbf;iffis Nkw;nfhs;SkhW ,j;jhy; 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

jiyth;>

,yq;if KjyPl;Lr; rig.

ngWif mwptpj;jy;

b nrha;rh kfsph; itj;jparhiy  
nfhOk;G-08

b nrha;rh kfsph; itj;jparhiyf;F 2022Mk; tUlj;jpy; 

fopTg; nghUl;fis mg;Gwg;gLj;Jk; ciwfisf; nfhs;tdT 

nra;tjw;fhf 2024/35Mk; ,yf;f 2017-09-01Mk; jpfjpa 

mjptpNrl th;j;jkhdp gj;jphpifapd; gpufhuk; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

epWtdq;fsplkpUe;J tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. me;j 

tpiyfis vk;khy; toq;fg;gLk; Mtzj;jpd; %yk; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;.

2022-05-04Mk; jpfjp Kjy; 2022-05-24Mk; jpfjp tiuahd thuj;jpd; 

Ntiy  ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; 

kPsspf;fg;glhj 1000.00 &gh fl;lzj;ij itj;jparhiyapd; 

rpwhg;gUf;Fr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il epjpg; 

gphptpw;Fr; rkh;g;gpj;J tpiyfisr; rkh;g;gpg;gjw;Fj; Njitahd 

Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk;. gw;Wr;rPl;il 

tpz;zg;gj;Jld; ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

midj;J tpz;zg;gq;fisAk; 2022-05-25Mk; jpfjp K.g. 10.00 

kzpf;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; gpd;tUk; Kfthpf;F gjpTj; 

jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; 

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

tpiykDf;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; 

%iyapy; fopTg; nghUl;fis mg;Gwg;gLj;Jk; ciwfisf; 

nfhs;tdT nra;jy; 2022 vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fs; 2022-05-25Mk; jpfjp K.g. 10.00 

kzpf;Fj; jpwf;fg;gLk;. ,e;epfo;tpy; Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ 

mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; fye;Jnfhs;syhk;.

Nkyjpf tpguq;fSf;F mYtyfj;Jld; njhlh;Gnfhs;sTk;. 

(njhiyNgrp ,y. 011-2697315/2696224-25) tpz;zgj;ij 

Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpikia gpuhe;jpa 

ngWiff; FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

jiyth;>

gpuhe;jpa ngWiff; FO>

b nrha;rh kfsph; itj;jparhiy - nfhOk;G-08.

fopTg;nghUl;fis mg;Gwg;gLj;Jk; ciwfisf; 
nfhs;tdT nra;jy; - 2022
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இல ங்கை  ரக்பி சம்மேளனத்தின் உறுப்புரி-
்மே்ை இ்ைநிறுத்துவதற்கு தீரமேமானித்துளள-
தமாகை ஆசிை ரக்பி சம்மேளனம அறிவித்துளளது.

கைைநத  மேமாதம 9ஆம திகைதி தமாயலமாநதின் 
புககைட் நகைரில் இைமகபெற்்ற ஆசிை ரக்பி சம்மே -
ளன கசைற்குழு கூட்ைத்தில் இலங்கையின் ரக்பி 
அ ஙகைத்துவத்்த உைனடிைமாகை அமுலுக்கு வரும 
வ்கையில் இ்ைநிறுத்த தீரமேமானிக்கைப்பெட்ைது.

202 2 ஏப்ரல் 20 முதல் 24ஆம திகைதி வ்ர 
இலங்கைக்கு விஜைம கசயத ஆசிை ரக்பி சம்மே -
ளனத்தின் பிரதிநிதி சமேரப்பித்த அறிக்்கை கதமாைர -
பில் ஆசிை ரக்பி சம்மேளன கசைற்குழுவின் கைவ -
னத்்த ஈரத்திருநதது.

இலங்கை ரக்பி சம்மேளனத்தின் ்தரத்ல 
நைத்துவதற்கைமான உைன்பெமாட்்ை எட்டுவதற்கு 
சமபெநதப்பெட்ை தரப்பினர, வி்ளைமாட்டு மேற்றும 
இ்ளஞர விவகைமார அ்மேசசர, ்தசிை ஒலிமபிக் 
குழு, வி்ளைமாட்டுக் கைழகைஙகைள மேற்றும ஏ்னை 
தரப்பின்ர ஆசிை ரக்பி சம்மேளன பிரதிநிதிகைள 
சநதித்திருநதனர.

இதில் இலங்கை ரக்பி கதமாைரபிலமான தீரமேமா-
னஙகை்ள ்மேற்ககைமாளவதில் சமபெநதப்பெட்ை 

தரப்பினருக்கு நிைமாைமேமான பிரதிநிதித்துவம 
வழஙகைப்பெைவில்்ல எனவும அநத அறிக்்கை-
யில் குறிப்பிைப்பெட்டுளளது.  வி்ளைமாட்டின் 
நடுநி்ல்ையும, தரத்்தயும ்பெணுவதற்கைமாகை 
்தசிை ஒலிமபிக் குழுவினமால் ரக்பி சம்மேளன 
்தரத்ல நைத்துவதற்கு நிரவமாகைத்தின் விருப் -
பெத்்த உறுதிப்பெடுத்தும வ்கையில் ஆசிை ரக்பி 
சம்மேளனம, வி்ளைமாட்டு மேற்றும இ்ளஞர 
விவகைமார அ்மேசசர ்தனுகை விதமானகைமே்கைவுக்கு 
கைைநத 29ஆம திகைதி கைடிதம ஒன்்்ற வழஙகி -
யுளளது.

இதில் ் தசிை ஒலிமபிக் குழுவுைன் இ்ைநது 
்தரதல் கதமாைரபெமான தகைவல்கை்ள வி்ள -
ைமாட்டு அ்மேசசுக்கு வழஙகைவும, கவளிப்பெ்ை -
ைமான ்தரதல்கைளுக்கைமாகை ஆசிை மேற்றும உலகை ரக்பி 
கூட்ை்மேப்பு கைணகைமாணிப்பு ்மேைத்்த அ்மேக் -
கைவும அவரகைள உறுதி அளித்தனர.

 ஆசிை ரக்பி சம்மேளனமேமானது நிைமாைம, 
கவளிப்பெ்ைத்தன்்மே மேற்றும கபெமாறுப்புக்கூ -
்றல் ஆகிை ககைமாள்கைகை்ள நி்லநிறுத்தி புதிை 
்தரதல் முடியும வ்ர இலங்கை ரக்பி சம்மேள -
னனத்தின் அஙகைத்துவத்்த தற்கைமாலிகைமேமாகை இ்ை-

நிறுத்துவதற்கு நைவடிக்்கை எடுத்துளளது.  த்ை 
நீக்கைப்பெடும வ்ர இலங்கை ்தசிை அல்லது 
வி்ளைமாட்டுக் கைழகை ரக்பி அணிகைள எநதகவமாரு 
பிரமாநதிை மேட்ை ரக்பி ்பெமாட்டியிலும பெங்கைற்கை 
அனுமேதிக்கைப்பெை மேமாட்ைமாது.

 ஆசிை ரக்பி சம்மேளனத்தின் அறிவிப்பு 
கதமாைரபெமான வி்ளைமாட்டுத்து்்ற அ்மேசசரின் 
பெதில் கைடிதம ்மே 06ஆம திகைதிக்கு முன்னதமாகை 
கி்ைக்கும என எதிரபெமாரக்கைப்பெடுகி்றது.

ஆசிே ரக்பி சமேம்ளனத்தினால்

இலங்கை ரக்பி சம்மேளன 
உறுப்புரி்மே இ்ைநிறுத்தம

( வை ககைமாழுமபு தினகைரன் நிருபெர )

இலங்கை கிரிகைட் நிறுவனத்தினமால் முன்-
கனடுக்கைப்பெட்டு வநத அஙகுரமாரப்பெை 
வளரசசி கபெற்று வரும பிரதமான கைழகைஙகை -
ளுக்கு இ்ையிலமான மூன்று நமாட்கைள கிரிக்-
ககைட் ்பெமாட்டியில் தமிழ் யூனிைன் கைழகைம 
சமபிைன் கவற்றிக்கிணைத்்த சுவீகைரித் -
தது.

கவற்றிக்கிணைத்்த சுவீகைரிப்பெதற்கைமான 
இறுதி ்பெமாட்டியில் தமிழ் யூனிைன் கைழகைம 
எதிர கசபெஸ்டிை்னட்ஸ் கைழகைம ்மேமாதின.
ககைமாழுமபு எஸ்.எஸ்.சி ்மேதமானத்தில் 
இைமகபெற்்ற இப் ்பெமாட்டியில் 44 ஓட்ைங-
கைளமால் தமிழ் யூனிைன் கைழகைம கவற்றி்ை 
்கைப்பெற்றிைது.

தமிழ் யூனிைன் கைழகைம முதல் இன்னிஙஸ் 
ஆட்ைத்தின் ்பெமாது 254 ஓட்ைஙகை்ளப் 
கபெற்்றது.இக் கைழகைத்தின் வீரர ரவிநது கபெர -
னமாண்ைமா 76 ஓட்ைஙகை்ளப் கபெற்்றமார.

பெதிலுக்கு துடுப்கபெடுத்தமாடிை கசபெஸ்டி -
ை்னட்ஸ் கைழகைம தனது முதலமாவது இன் -
னிஙஸ் ஆட்ைத்தில் 167 ஓட்ைஙகை்ள 
சுவீகைரித்தது.இக் கைழகைத்தின் வீரர வினுத் -
சப்னக்கை 46 ஓட்ைஙகை்ள அதிகைப்பெடிைமா -
கைப் கபெற்்ற வீரரமாவர.

தமிழ் யூனிைன் கைழகைம தனது இரணைமா -
வது இன்னிஙஸ் ஆட்ைத்தில் 123 ஓட்ைங -
கை்ள்ை கபெற்்றது.

இக்கைழகைத்தின் திலும சுதீர 36 ஓட்ைங -
கை்ளப் கபெற்்ற வீரரமாவமார. கசபெஸ்டிை -
்னட்ஸ் கைழகை அணி தனது இரணைமாவது 
இன்னிஙஸ் ஆட்ைத்தில் 166 ஓட்ைங -
கை்ள சுவீகைமாரம கசயதது.இவ் அணியின் 
வீரர வினுத் சப்னக்கை 52 அதிகை ஓட்ைங -
கை்ள கபெற்்றமார.

்பெமாட்டியின் இறுதியில் 44 ்மேலதிகை 
ஓட்;ைஙகைளமால் தமிழ் யூனிைன் கைழகைம 
சமபிைன் அணிைமாகை கதரிவமானது.தமிழ் 
யூனிைன் கைழகை வீரர  திலும சுதீர இரணடு 
இன்னிஙஸ்கைளிலும 128 ஓட்ைஙகை்ள 

வழஙகி 12 விக்ககைட்டுக்கை்ள சுவீகைரித் -
தமார.

கசபெஸ்டிை்னட்ஸ் கைழகை வீரரகைளமான 
மேகனல்கைர டீ சில்வமா தரிநது ரத்நமாைக்கை 
இருவரும தலமா ஐநது விக்ககைட்டுக்கை்ள 
்கைப்பெற்றினமார.

சமபிைன் அணிைமாகைத் கதரிவமான தமிழ் 
யூனிைன் கைழகைம கவற்றிக்கிணைத்து -
ைன் ரூபெமா ஐநது இலட்சம  பெைப்பெரி்ச -
யும இரணைமாம அணிைமான கசபெஸ்டிை -
்னட்ஸ் கைழகைம மூன்று இலட்சம பெைப் 
பெரி்சயும கபெற்்றது.

Red Bull Half Court  கதமாைக்கைவிழமா 
கதற்கு, மேத்திை, வைக்கு மேற்றும வை்மேல் 
மேமாகைமாைஙகைளிலிருநது பிரமாநதிை மேட்ைத்தில் 
தகுதிகபெற்்ற நமான்கு ஆண மேற்றும நமான்கு 
கபெண அணிகைளின் பெஙகு பெற்்றலுைன் ஏப்ரல் 
23ஆம திகைதி இலங்கை கூ்ைப்பெநது 
சம்மேளன அரஙகில் முடிவ்ைநதது.

Red Bull Half Court  என்பெது 20 
நமாடுகைளிலிருநது 15,000 வீரகைள மேத்தியில் 
சி்றநத ‘streetballers’ ஐத் ்தடும 3x 3 
கூ்ைப்பெநது சுற்றுப்்பெமாட்டிைமாகும. 

்பெமாட்டிகை்ள கவற்றி ககைமாளவதன் 
மூலம அணிகைள முன்்னறிச கசன்்றமாலும, 
ஒட்டுகமேமாத்த ்பெமாட்டிகைளில் ஒவ்கவமாரு 
குழுவிலும அதிகைமேமான புளளிகை்ளப் 
கபெற்று “Own the Court”  ்பெமானஸ் விரு்த 

கவற்றி ககைமாளவது தனித்துவமேமான திருப்பு 
மு்னைமாகும. அதமாவது அதிகை ்பெமாட்டிகை்ள 
கவற்றிககைமாளளமாத அணிைமாகை இருநதமாலும 
இறுதிப் ்பெமாட்டியில் வி்ளைமாடுவதற்கைமான 
வமாயப்பு அவரகைளுக்குக் கைமாைப்பெடும.

வரத்தகை நமாமேம என்்ற ரீதியில் வி்ளைமாட்-
டின் ஊைமாகை இ்ளஞரகைளுக்கு சி்றகுகை்ள 

வழஙகை Red Bull   கதமாைரசசிைமாகை முைற்-
சிக்கி்றது. இவ்வமா்றமான ்பெமாட்டி இலங-
்கையில் இது்வ முதல் மு்்ற என்பெதமால் 
இநதச சுற்றுப் ்பெமாட்டி முக்கிைமேமானதமாகை 
அ்மேநதது. உளநமாட்டு கூ்ைப்பெநது 
விற்பென்னரகைளுக்கு சி்றநத தளத்்த ஏற்பெ-
டுத்தும ்நமாக்கில் வருைமாநதம இநதச சுற்-
றுப்்பெமாட்டி்ை நைத்துவதற்கு Red Bull   
எதிரபெமாரத்துளளது.

ஒவ்கவமாரு மேமாகைமாைத்திலிருநதும 20 
அணிகை்ளப் பிரதிநிதித்துவப்பெடுத்தி 
400ற்கும அதிகைமேமான வீரரகைள இநதச சுற்-
றுப்்பெமாட்டியில் பெங்கைற்றிருநததுைன், 
இவரகைளில் 4 ஆண மேற்றும 4 கபெண 
அணிகைள, ஒவ்கவமாரு மேமாகைமாைத்திலிருந-
தும ஒரு ஆண மேற்றும 1 கபெண இறுதிச 

சுற்றுக்குச கசல்கின்்றனர.
ககைமாழும்பெச ்சரநத TBS அணி (அணி 

உறுப்பினரகைள : திசமாரமேல அஞசலி ஏகைநமா-
ைகை, கபெனிகைமா மேதுபெமாஷினி, லப்ன ்மேமாகசத் 
மேற்றும நிகைமாரி கபெ்ரரமா, எைமார பிரதரஸ் 
அணி (அணி உறுப்பினரகைள : நி்மேஷ் கபெர-
னமான்்ைமா, ருக்மான் அத்தபெத்து, சமானுகை 

கெஹமான் மேற்றும பெவன் கைமே்கை) ஆகிைன 
ஆணகைள மேற்றும கபெணகைள பிரிவில் சமபி-
ைன் பெட்ைத்்த கவன்்றன.

கவற்றிகபெற்்றவரகைள எகிப்தில் ஒக்்ைமாபெர 
மேமாதம ந்ைகபெ்றவுளள உலகைச சமபிைன்ஷிப் 
்பெமாட்டியில் இலங்கை்ைப் பிரதிநிதித்துவ
ப்பெடுத்தவுளளனர. 

்ஹதரமாபெமாத் அணிக்கு எதிரமான 
ஐபிஎல் ்பெமாட்டியில் கசன்்ன 
அணியின் ருதுரமாஜ் ககையக்வமாட், 
கைமான்்வ ்ஜமாடி முதல் விக்ககைட் -
டுக்கு 182 ஓட்ைஙகைள ்சரத்து அசத் -
திைது.

ஐபிஎல் கதமாைரில் பு்னவில் ்நற் -
றுமுன்தினம ந்ைகபெற்்ற 46வது 
லீக் கதமாைரில் கசன்்ன சூப்பெர 
கிஙஸ், சன்்ரசரஸ் ்ஹதரமாபெமாத் 
அணிகைள ்மேமாதின.

முதலில் ஆடிை கசன்்ன அணி 
கதமாைக்கை ஆட்ைக்கைமாரரகைள ருதுரமாஜ் 
ககையக்வமாட், ்ைவன் கைமான்்வ அதி-
ரடிைமாகை ஆை 2 விக்ககைட் இழப்புக்கு 
202 ஓட்ைஙகைள குவித்தது. ருதுரமாஜ் 
99 ஓட்ைஙகைளில் ஆட்ைமிழநது 
சதத்்த தவ்றவிட்ைமார.

 அடுத்து ஆடிை ்ஹதரமாபெமாத் 
6 விக்ககைட்டுக்கு 189 ஓட்ைஙகைள 
மேட்டு்மே எடுத்தது. இதன்மூலம 

13 ஓட்ைஙகைள வித்திைமாசத்தில் 
கசன்்ன அணி அபெமார கவற்றி 
கபெற்்றது.

இநநி்லயில், ஐபிஎல் ்பெமாட்-
டிகைளில் அதி்வகைமேமாகை ஆயிரம 
ஓட்ைஙகைள எடுத்த சசசின் கைண -
டுல்கைர சமாத்ன்ை ருதுரமாஜ் சமேன் -
கசயதுளளமார.   ஐபிஎல் ்பெமாட் -
டிகைளில் ருதுரமாஜ் ககையக்வமாட் 31 
இன்னிஙஸ்கைளில் 1,076 ஓட்ைங -
கை்ள குவித்துளளமார. இதன்மூலம 
சசசின் கைணடுல்கைரின் முந்தை 
சமாத்ன்ை சமேன் கசயதுளளமார.

இநதப் பெட்டிைலில் 34 இன்-
னிஙஸ்கைளில் 1000 ஓட்ைஙகை்ள 
அடித்த கரயனமா இரணைமாமிைத்தி -
லும, ரிெப் பெணட் (35), ்தவ்தத் 
பெடிக்கைல் (35) ஆகிை இருவரும 3ம 
இைத்திலும, ்ரமாகித் சரமேமா (37), 
எம.எஸ்.்ைமானி (37) ஆகிை இருவ-
ரும 4ம இைத்திலும உளளனர.

ஐ.பி.எல் ப�ோட்டிகளில் 
அதிபேக 1000 ஓட்்டஙகள்
சச்சின் சா்தகனகே சமன்கசய்தார் ருதுராஜ்

Red Bull Half Courtஇன் த�ோ்டககவிழோ
தேற்றியில் நிறைவு
  உ�ைச் சமபிேன்ஷிப ே்பாடடி க்தரிவு

�மிழ் யூனியன் அணி சம்பியன்
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