
இலங்கையி ல் , உயர் பணவீககைத்-
தினால் நாட்டு மககைள் கைடு்மயாகை 
பாதி ககைபபட்டுள்்ளதாகை பபராசிரியர் 
ஸ்டீவ் ஹெனபகை ஹதரிவித்துள்்ளார்.  

ப�ானஸ் ஹொபகினஸ் பல்கை்லக-
கைழகைத்தின ஹபாரு்ளாதாரப பபராசிரிய-
ரான ஹெனபகை, இலங்கை 
ஊடகைஹமானறுககு கைருத்து 

ஒனபதாவது பாராளு-
மன்றத்தின இரணடாவது 
கூட்டத்ஹதாடரின அர-
சாஙகை கைணககுகைள் பற்றிய 
(பகைாபா) குழுவின முத-
லாவது அறிக்கை, அதன 
த்லவர் பாராளுமன்ற 
உறுபபினர் பபராசிரியர் திஸ்்ஸ 

ப கை ா து ் ம 
மாவின வி்ல 
அதிகைரிககைபபட் -
ட ் த ய டு த் து 
பநற்று நள்ளிரவு 
முதல் அமுலுககு 
வரும் வ்கையில் பாண 
ஒனறின வி்ல 30 ரூபாவால் அதிகைரிககைபபட்-
டுள்்ளது.  

ஏ்னய அ்னத்து பபககைரி ஹபாருட்கைளின 
வி்லகைளும் 10 ரூபாவினால் அதிகை-
ரிககைபபட்டுள்்ளதாகை அகில இலங்கை 

பகைாது்ம மாவின 
வி்ல உடன 
அமுலுககு வரும் 

வ்கையில் அதிகைரிககைபபடுவதாகை பிரீமா நிறுவனம் 
பநற்று அறிவித்துள்்ளது. அதனபடி, பகைாது்ம மா 
கிபலா ஒனறின வி்ல்ய 35 ரூபாவால் 
அதிகைரித்துள்்ளதாகை பிரீமா நிறுவனம் 
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பாராளுமன்றத்தில ஜனாதிபதி 
மீது நம்பிக்கை இல்லயெண்டு 
யகைாண்டுவந்த பிரரர்ை படுர்தாலவி 
அ்ைஞ்சு இருகரகை....

அபப அவர் மீது நம்பிக்கை 
இருகயகைண்டு்தாரன அர்த்்தம், ய்தரிஞ்சு 
ரவணுயமண்ரை உ்த யகைாண்டுவநது 
நாைகைமாடினாஙகைர�ா ய்தரிொது...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

பம 09 வன்முறைகள்   
இதுவறர 1,059 பபர் றகது  03

ப�ொலிஸ் ஊடகப் ப�ச்ொளர் பெரிவிப்பு

வன்முறை மூலமாக 
செயய பே.வி.பி.முயற்சி   

03
வாக்குகளால் செய்ய முடி்யாததத

தாககுதல் சதாடர்பில் உரிய 
விொரறை நடத்தபபட பவண்டும

03
அஹிம்சை வழி ப�ோரோட்டம

நமபிகறகயில்லா பிபரரறைறய
ெமர்பபித்தாலும ஒன்ைறர வருடம எடுககும 03

தலைகலை மாற்றும் அரசால் பைனில்லை

க�ோதுமை ைோவின் விமை   
35 ரூபோவோல் அதி�ரிப்பு   

அத்தியாவசியமற்ற அரசாங்க   
ஊழியர்களுக்கு இன்று விடுமுற்ற   

பலாரனஸ் ஹசல்வநாயகைம்,                   
ஷம்ஸ் பாஹிம் 

  
அத்தியாவசிய பச்வகைள் 

தவிர்்நத ஏ்னய அரச ஊழியர்-
கைள் இனறு  ஹவள்ளிககிழ்ம 
கைட்மககு சமுகைமளிககை 
பவணடிய அவசியம் கி்ட-
யாஹதன பிரதமர் பாராளுமன-

்றத்தில் ஹதரிவித்தார். 
இனறு அரசது்்றயில் அத்-

தியாவசிய பச்வகைள் தவிர்்நத 
ஏ்னய அரச ஊழியர்கை்்ள 
கைட்மககு சமுகைமளிககை பவண-
டாஹமனக பகைட்டுகஹகைாள்-
கினப்றன. அது எரிஹபாருள் 
பிரச்சி்னககு உதவியாகை அ்ம-
யுஹமனறும் அவர் ஹதரிவித்தார். 

இன்று சமுகமளிககத் தேவையிலவலையென அறிவிப்பு  

சட்டவிரராதமா்க அவுஸ்திரரலியா   
சசல்ல முயன்்ற 21 ரேர ற்கது   

(ஹபரியபபாரதீவு தினகைரன நிருபர்)
   
சட்டவிபராதமாகை படகு மூலம் அவுஸ்திபரலி-

யாவுககு ஹசல்ல முற்பட்ட 21 பபர் ்கைது 
ஹசயயபபட்டுள்்ளனர். மட்டககை்ளபபு 

களுைாஞ்சிககுடியிலிருந்து   ்கடும் வஙகுரராத்து நிற்லயில
இ்லஙற்கயின் சோருளாதாரம்
அயமரிகக ய�ாருளாோர நிபுணர் எசசரிகவக

புதிய அறமசசர்களுக்கு 
சம்ேளம் வழங்கபே்டாது  
நாடு எதிர்ஹகைாணடுள்்ள 

ஹபாரு்ளாதார ஹநருக-
கைடி நி்ல்ய கைருத்திற் 
ஹகைாணடு, அரசாஙகைத்தில் 
அ்மச்சர்கை்ளாகை பதவிபயற்-
பபார் அ்மச்சர்கைளுககைான 
சம்ப்ளம் மற்றும் சலு்கை-
கை்்ள ஹபற்றுகஹகைாள்்ளாத 

வ்கையில் தீர்மானஙகைள் 
பமற்ஹகைாள்்ளபபட்டுள்்ளதாகை 
பிரதமர் ரணில் விகரமசிஙகை 
ஹதரிவித்தார். பாராளுமன-
்றத்தில் பநற்று எரிஹபாருள் 
ஹநருககைடி நி்ல்ம ஹதாடர்-
பில் உ்ரயாற்றும் 
பபாபத பிரதமர் 

்கரேடிய ோராளுமன்்றத்தில 
இேபேடுச்காற்ல பிரரரறை

கைபனடிய நாடாளுமன்றத்தில் 
நி்்றபவற்்றபபட்ட இனபபடு-
ஹகைா்ல ஹதாடர்பான பிபரர-
்ண்ய இலங்கை  நிராகைரித்-
துள்்ளது.  

கைபனடிய பாராளுமன்றத்தில் 
பிபரர்ண ஏற்றுகஹகைாள்்ளபபட்-
டதற்கு இலங்கை அரசாஙகைம் 

வருத்தம் ஹதரிவித்துள்்ளது. இலங-
்கையில் நட்நததாகைக கூ்றபபடும்  

பயஙகைரவாதத்துககு எதிரான 
தாககுதல் மற்றும் பம 18ஆம் 
திகைதி்ய இனபபடுஹகைா்ல-
யாகை அஙகீகைரித்துள்்ளது. இனப-

படுஹகைா்ல என்ற அப-
பட்டமான ஹபாயயான

இனப்�டுயகாவலை என்�து அப்�ட்டமான ய�ாய்

ர்காோ குழு முத்லாவது 
அறிக்ற்க இன்று 
ோராளுமன்றில சமரபபிபபு

ோராளுமன்்றத்துக்கு மஹிநத  
விமாேத்தில வரவிலற்ல 
பாராளுமன்ற அமர்வு-

கைளுககைாகை முனனாள் பிர -
தமர் மஹி்நத ரா�பக்ஷ 
விமானத்தில் அ்ழத்-
துச் ஹசல்லபபட்டதாகை 
சமூகை ஊடகைஙகைளில் 
ஹவளியான ஹசயதிகை்்ள 

அவரின அலுவலகைம் 
பநற்று வியாழககிழ்ம 
நிராகைரித்துள்்ளது.  

இ்நத விடயம் குறித்து 
டுவிட்டரில் பதிவிட்-
டுள்்ள மஹி்நத 
ரா�பக ஷவின

ேைறான �்டத்து்டன் ய�ாய்ொன யசய்திகள்

ஒரு இறோத்தல் 
போணின் விமை 
ரூ.30 ஆல் அதி�ரிப்பு

்தைவோக�மையில் 
ைண்சரிவு அபோயம்

(ெற்்றன சுழற்சி நிருபர்)

ம்லயகைத்தில் கைடும் கைாற்றுடன கூடிய ம்ழ 
ஹதாடர்ச்சியாகை ஹபயது வருவதால், 
மககைளின இயல்பு வாழக்கை முற்்றாகை 

 ேதுறளயில குளவிக் ச்காடடு

நோன்கு பபண�ளின்   
நிமை �வமைககிடம் 

(லுணுகை்ல நிருபர்) 
  
பது்்ள லுணு -

கை்லப பகுதி -
யின அடாவத்்த 
ஹபரு்நபதாட்டப 
பிரி்வச் பசர்்நத 
நானகு ஹபண ஹதாழிலா்ளர்-
கைள், கு்ளவிக ஹகைாட்டுககு இலககைாகி, லுணுகை்ல 
்வத்தியசா்லயில் அனுமதிககைபபட்டு சிகிச்்ச 
ஹபற்று வருகின்றனர்.  

இச்சம்பவம் பநற்று (19) அடாவத்்த 
ஹபரு்நபதாட்டப பிரிவில் 

நல்லசதாரு புதிய சமிக்றஞை  

ஜனோதிபதியின் அலுவை�ம்   
முன்போ� நிமனகவந்தல்  

(பலாரனஸ் ஹசல்வநாயகைம் 
ஷம்ஸ் பாஹிம்)   

யுத்தத்தினால் உயிரி-
ழ்நத தமது உ்றவினர்கை்்ள 
நி்னவு கூருவதற்கு கைட்நத 
வருடம் த்ட விதிககைபபட்-
டிரு்நதும், இம்மு்்ற �னா -
திபதியின உத்திபயாகைபூர்வ 
அலுவலகைத்தின முனபாகை நி்னபவ்நதல் ந்ட-
ஹபற்்றது.   

இது ஒரு புதிய சமிக்கை்ய கைாட்டுவ-
தால், இத்ன அஙகீகைரிககை 

றிஸ்வான பசகு மு்கைதீன  

எ்நதஹவாரு நபரும் தனது ்கையிருபபில் 
்வத்திருககைககூடிய ஹவளிநாட்டு நாண-
யத்தாள்கைளின ஹபறுமதி 15,000 அஹம-
ரிககை ஹடாலர்கைளிலிரு்நது 10,000 அஹம-
ரிககை ஹடாலர்கை்ளாகை கு்்றககை நடவடிக்கை 
எடுககைபபட்டுள்்ளதாகை, மத்திய வஙகியின 
ஆளுநர் கைலாநிதி ந்நதலால் வீரசிஙகை ஹதரி -
வித்தார்.  

பநற்று (19) இலங்கை மத்திய வஙகியில் 
ந்டஹபற்்ற, அதன நாணயக ஹகைாள்்கை 
ஹதாடர்பான முடிவுகை்்ள அறிவிககும் ஊட -
கைவியலா்ளர் ச்நதிபபில் கைல்நது ஹகைாணடு 
கைருத்து ஹவளியிட்ட மத்திய வஙகி ஆளுநர் 
இத்னத் ஹதரிவித்தார்.  

இதனபபாது பமலும் ஹதரிவித்த அவர்,  
அ்நநியச் ஹசலாவணிச்சட்டத்தின கீழ, 

தற்பபாது நபர் ஒருவர் ஹவளிநாட்டு நாண -

யஙகை்்ள ்வத்திருககைக கூடிய உச்ச வரம்-
பாகை 15,000 ஹடாலர் ஹபறுமதி குறிபபிடப-
பட்டுள்்ளது.  

அத்துடன, இச்சட்டத்தினகீழ ஹவளி -
நாட்டு நாணயம் எவ்வாறு தனககு கி்டககைப 

ஹபற்்றது எனப்த அ்நநபர் வி்ளககைமளிககைக 
கூடியதாகை இருககை பவணடுஹமனவும் அவர் 
இதனபபாது சுட்டிககைாட்டினார்.  

நபர் ஒருவர் ஹவளிநாடு ஹசனறு 
திரும்பிய பபாது அல்லது 

பவளிநோட்டு நோணயங�மை ம�யிருப்பில்  
மவததிருப்கபோருககு இறுதிச் ்சந்தரப்பம்  
ைங்கியில வைப்பிலி்ட 02 ைாரங்கள் அைகாசம்  

நா்ளா்நதம் 8,000 ச்மயல் எரிவாயு 
சிலிணடர்கை்்ள பநற்று முதல் ச்ந்தகை -
ளில் விநிபயாகிககை லிற்ப்றா நிறுவனம் 
நடவடிக்கைகை்்ள எடுத்துள்்ளது.  

அபதபநரம், 3,800 ஹமற்றிகஹதான 
அ்ளவிலான எரிவாயு தாஙகிய மற்று-
ஹமாரு கைபபல் நாட்்ட வ்நத்ட்நதுள்-
்ளதாகை அதன உயர் அதிகைாரி 
ஒருவர் ஹதரிவித்தார்.  

தேற்று முேல 8,000 சிலிண்டர்கள்  

்சமையல் எரிவோயு விநிகயோ�ம்  
வழமைககு திரும்பியது  

அ்னத்து அரச 
பாடசா்லகைளுககும், 
பநற்று முதல் முதலாம் 
தவ்ண விடுமு்்ற 
ஆ ர ம் ப ம ா வ த ா கை 
கைல்வி அ்மச்சு அறி -
வித்துள்்ளது.

 அரச மற்றும் அரச அனுமதி ஹபற்்ற 
தனியார் பாடசா்லகைளின, இ்நத 
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போட்சோமை�ளுககு  
கநற்று மு்தல் விடுமுமற  

(பலாரனஸ் ஹசல்வநாய-
கைம்,ஷம்ஸ் பாஹிம்)   

பாராளுமன்ற உறுப-
பினர்கைளுககு கு்்ற்நத 
வி்லயில் எரிஹபாருள் 
வ ழ ங கை ப ப டு வ த ா கை 
ஹதரிவிககைபபடும் குற் -
்றச்சாட்்ட மினசகதி 

எரிசகதி அ்மச்சர் கைஞசன 
விப�பசககைர முற்்றாகை நிரா-
கைரித்தார்.   

பாராளுமன்ற உறுபபினர்-
கைளுககு கு்்ற்நத வி்லயில் 
எரிஹபாரு்்ள வழஙகுவ-
தற்கு எவ்வித தீர்மானமும் 
எடுககைபபடவில் -
்லஹயனறு 

எம்.பிமாருககு ைழங்கிெோன யசய்தி ய�ாய்ொனது   

ைோனிய விமையில் எவருககும்   
எரிபபோருள் வழங�ப்படவில்மை   

ஒருவர ்காயம், 25 ரேர இ்டம்சேயரவு

க்டற்கவர �குதியில �்டகு்டன் வகோகினர்  

சமூக ஊ்டக யசய்திகளுககு மறுப்�றிகவக

வகயிருப்பில வைத்திருககும் 
ய்டாலைர் 15,000 இலிருந்து 

10,000 ஆக குவறப்பு  

ஜனாதிபதி ம்காட்ாபய தமலமேயில் மபார் வீரர்்களின் 13 ஆவது நிமனவு தின நி்கழ்வு்கள் மேற்று 
(19) முற்ப்கல் ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர மபார்வீரர் நிமனவுத்தூபியில் ேம்வபற்்றது. இந் நி்கழ்வில் பாது்காப்பு 
அமேச்சின் வெயலாளர் வஜனரல் (ஓய்வு) ்கேல் குணரடண, வபாதுப் பாது்காப்பு அமேச்சின் வெயலாளர் 
மேஜர் வஜனரல் (ஓய்வு) ஜ்கத் அல்விஸ், பாது்காப்பு பதவி நிமலப் பிரதானியும் இராணுவத் தளபதியுோன 
வஜனரல் ஷமவந்திர சில்வா, முப்பம்த் தளபதி்கள், வபாலிஸ் ோ அதிபர், சிவில் பாது்காப்பு திமணக்கள 
பணிப்பாளர் உள்ளிட் அதி்காரி்கள் ்கலந்து வ்காண்னர்.   

அரசு ே்டைடிகவக எடுககாவிடின்   
த�ககரி உற்�த்திகள் நிறுத்ேப்�்டலைாம்   
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“கணவரை எப்படிக் ககொலவது” என்ற புத்த-
கதர்த எழுதிய அகெரிக்க எழுத்தொளர் நொனசி 
கிைொமப்டன புரைொபி கணவரை ககொன்ற சநர்த-
கததின ர்பரில ரகது கசயயப்பட்டுளளொர்.   

அவர் 63 வய்தொை ்தைது கணவர் ர்டனியல 

புரைொபிரய துப்பொக்கியொல சுட்்ட்தொக சநர்தகிக்-
கப்படுகி்றது.  

71 வயது கிரைமப்டன புரைொபி ்பணப பிைச் -
சிரையில சிக்கியிருந்த்தொகத க்தரிவிக்கப்பட்-
்டது. அவைது கணவனின க்பயரில ்பல கொபபீடு -

கள இருந்த்தொகவும அவர் இ்றந்தொல கெொத்தம 
1.4 மிலலியன க்டொலர் வழஙகப்படும எனறும 
அைசுத்தைபபு வழக்கறிஞர் கூறிைொர்.  

சரெயல வலலுநைொக ரவரலகசய்த 
ர்டனியல புரைொபி சரெயல கலலூரியின 

வகுபபு ஒனறின கவளிரய ககொலலப்பட்்டொர். 
கிட்்டத்தட்்ட அர்த ரநைம கிரைமப்டன புரைொபி 
சரெயல கலலூரி கவளிரய கொணப்பட்்ட்தொகத 
க்தரிவிக்கப்பட்்டது.  

கிரைமப்டன புரைொபி ரவததிருந்த அர்த 
வரக துப்பொக்கிரயக் ககொண்டு ்தொன அவர் 
ககொலலப்பட்்டொர்.   

ஆைொல ்தெது துப்பொக்கி கொணொெலர்பொய -
விட்்ட்தொக கிரைமப்டன புரைொபி கூறிைொர். நிதி 
கநருக்கடியிலும 10 கொபபீடுகளுக்கு அவர் 
க்தொ்டர்நது ்பணம கசலுததிவந்தொர்.    

உக்ரைன மீ்தொை ைஷயொவின 
ஆக்கிைமிபபு ்பல ஆண்டுகளுக்கு 
நீடிக்கக்கூடிய சர்வர்தச உணவு 
கநருக்கடி ஒனர்ற விரைவில ஏற்ப -
டுத்தக்கூடும எனறு ஐக்கிய நொடுகள 
சர்ப எச்சரிததுளளது.   

விரல அதிகரிபபுக் கொைணெொக 
ஏரழ நொடுகளில உணவு ்பொது -
கொபபினரெ இந்தப ர்பொரிைொல 
ரெொசெர்டநதிருப்ப்தொக ஐ.நொ 
கசயலொளர் நொயகம அனர்டொனிரயொ 
குட்்டைஸ் குறிபபிட்டுளளொர்.   

உக்ரைனிய ஏறறுெதிகள 
ர்பொருக்கு முநதிய நிரலக்கு மீட்-
க்டடுக்கப்ப்டொவிட்்டொல சில நொடு-
களில நீண்்ட கொல ்பஞசம ஏற்ப்டக் -
கூடும எனறும அவர் எச்சரித்தொர்.  

உக்ரைன க்பருெளவொை 
சரெயல எண்கணய அர்தர்பொனறு 
ரசொளம ெறறும ரகொதுரெ ர்பொன்ற 
்தொனியஙகரள ஏறறுெதி கசயயும 
நிரலயில அநநொட்டு துர்றமுகஙக-
ளில இருநது விநிரயொகஙகள துண்-
டிக்கப்பட்டுளளை.   

இ்தைொல சர்வர்தச விநிரயொகங-
கள குர்றநதிருப்பர்தொடு ெொறறு 
க்பொருட்களின விரல அதிகரிப-
புக்குக் கொைணெொகியுளளது. க்டந்த 
ஆண்டின இர்த கொலப்பகுதியு-
்டன ஒபபிடுரகயில உலக உணவு 
விரலகள கிட்்டத்தட்்ட 30 வீ்தத-
திறகு ரெல அதிகரிததிருப்ப்தொக 
ஐ.நொ குறிபபிட்டுளளது.   

நியூரயொர்க்கில க்டந்த பு்தனகி-
ழரெ உரையொறறிய குட்்டைஸ், 
ர்பொரு்டன கொலநிரல ெொற்றம 
ெறறும க்பருநக்தொறறும ரசர்நது 
்பல மிலலியன கணக்கொை ெக்க -
ளின உணவு ்பொதுகொபர்ப அச்சு -
றுத்தலுக்கு உளளொக்கி இருப்ப-
ர்தொடு க்தொ்டர்நது ஊட்்டச்சதது 

குர்ற்பொடு, ்பட்டினி ெறறும ்பஞசத -
திறகு வழிவகுக்கும என்றொர்.   

“நொம ஒன்றொக இரணநது கசயற-
்பட்்டொல இபர்பொது எெது உலகில 
ர்பொதுெொை உணவு உளளது. 
ஆைொல இனர்ற நொம இந்தப 
பிைச்சிரைரய தீர்க்கொவிட்்டொல, 

எதிர்வரும ெொ்தஙகளில உணவு 
்பற்றொக்குர்ற அச்சுறுத்தலுக்கு 
முகமககொடுபர்பொம” எனறு அவர் 
குறிபபிட்்டொர்.   

உக்ரைனின உணவு உற்பததிரய 
மீள ஒருஙகிரணப்பது ெறறும 
ைஷயொ ெறறும க்பலொைஸ் இரு 
நொடுகளின உை உற்பததி சர்வர்தச 
சநர்தக்கு திருமபுவர்த இந்தப பிைச்-
சிரைக்கு ஒரை சரியொை தீர்வொக 
உளளது எனறும அவர் எச்சரித்தொர்.   

உக்ரைனின துர்றமுகஙகளில 
உளள ்தொனியஙகரள ஏறறுெதி 

கசயய அனுெதிக்குெொறு அவர் 
ைஷயொரவக் ரகட்டுக்ககொண்்டொர். 
ைஷயொவும உக்ரைனும உலகின 
ரகொதுரெ இருபபில 30 வீ்ததர்த 
உற்பததி கசயகின்றை.  

உக்ரைன, ெொ்தநர்தொறும சுெொர் 
நொலரை மிலலியன க்தொன அள-

விலொை உணவுப க்பொருட்கரள 
அ்தன துர்றமுகஙகள வழி ஏறறு -
ெதி கசயகி்றது. ஆைொல ைஷயப 
ர்பொர்க் கப்பலகள அந்தத துர்றமு-
கஙகரள மு்டக்கியுளளை.  

இருபபில ஏற்பட்்ட இர்டயூறு 
கொைணெொக உலககஙகிலும உணவு 
விரலகள அதிகரிததுளளை.  

உக்ரைன மீது க்டந்த க்பபைவரி 
ெொ்தததில ைஷயொ ்பர்டகயடுபர்ப 
ஆைமபித்தர்பொது, ஏறறுெதி சீர்கு -
ரலநது, விரலவொசி விண்ரண 
முட்டும அளவுக்கு உயர்ந்தது. 

க்டந்த சனிக்கிழரெ ரகொதுரெ 
ஏறறுெதிக்கு இநதியொ ்தர்ட விதித -
்தபின அ்தன விரலவொசி இனனும 
உயர்ந்தது.  

ைஷய ்பர்டகயடுபபுக்கு முன -
ை்தொகரவ, உணவு ்பொதுகொபபின -
ரெயொல ்பொதிக்கப்படுரவொரின 

எண்ணிக்ரக உயர்நதுவந்த 
நிரலயில, ைஷயொ இனனும 
கடிைெொை சூழலுக்கு ்தளளியுள-
ள்தொக, கெர்ென கவளியு்றவு-
துர்ற அரெச்சர் அனைரலைொ 
ர்பர்ர்பொக் பு்தனகிழரெ குற்றம-
சொட்டிைொர்.  

“்தொனியப ர்பொரை ைஷயொ 
க்தொ்டஙகியுளளது. உலகளொ-
விய உணவு கநருக்கடிரய அது 
தூண்டியுளளது” எை அவர் க்தரி-
விததுளளொர். ”மிலலியன கணக்-
கொை ெக்கள, குறிப்பொக ெததிய 
கிழக்கு ெறறும ஆபிரிக்க நொடுக-
ளில உளள ெக்கள ்பட்டினி ஏற்ப-
டும ஆ்பதர்த எதிர்ககொண்டுளள 
நிரலயில ைஷயொ இர்த கசயதுள-
ளது” எை அவர் க்தரிவித்தொர்.  

இ்தனிர்டரய, ”மிகப க்பரி-
யளவில உலகளொவிய உணவு 
கநருக்கடிரய செகொலததில” 

உலகம எதிர்ககொண்டு வருவ்தொக, 
அகெரிக்க கவளியு்றவு கசயலொளர் 
ஆண்்டனி பிளிஙகன க்தரிவிததுள -
ளொர். ைஷய ெைொதி்பதி விளொடிமிர் 
புடினின ‘ர்தர்நக்தடுக்கப்பட்்ட 
ர்பொர்் மூலம இச்சூழல ரெொசெொகி -
விட்்ட்தொக அவர் க்தரிவித்தொர்.  

உணவு ்பொதுகொபபினரெரய 
சரிகசயயும திட்்டஙகளுக்கு உலக 
வஙகி ரெலும 12 பிலலியன 
க்டொலர் நிதியு்தவிரய அறிவித்த 
அர்த நொளில குட்்டைஸ் இவவொறு 
கருதது க்தரிவிததுளளொர்.    
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உக்ரைனிய ப�ோர்: உலக உணவு  
நெருககடி �ற்றி ஐ.ெோ எச்சரிக்க

உக்ரைனின ெரியுர்பொலிலுளள 
அர�ொவஸ்்டல உருக்கொரலயில ்பதுங-
கியிருந்த ரெலும 700 வீைர்கள ்தஙகளி-
்டம சைணர்டநதுளள்தொக ைஷயொ க்தரி-
விததுளளது.   

ரநட்ர்டொ அரெபபில உக்ரைன 
இரணவ்தறகு எதிர்பபு க்தரிவிதது வந்த 
ைஷயொ, அநநொட்டின மீது க்டந்த க்பபை-
வரி ெொ்தம 24ஆம திகதி ்பர்டகயடுத-
்தது. மூனறு ெொ்தஙகரள எட்டியுளள 
ர்பொரில உக்ரைன ்தைபபில அதிக இழப-
புகள ஏற்பட்டுளளை.   

்தரலநகர் கிரயவ, கொர்கீவ உளளிட்்ட 
்பகுதிகரளத க்தொ்டர்நது மிகபக்பரிய 
நகைமும, ்தஙகளின கட்டுப்பொட்டில 
இருக்கும க்டொன்பொஸ் கிரீமியொ தீ்பகற-
்பததுக்கும இர்டரய உளளதுெொை ெரி-
யுர்பொல நகரைக் ரகப்பறறுவ்தறகொக 
ைஷயப்பர்ட க்தொ்டர்நது ர்பொரிட்டு வரு -
கி்றது. ெரியுர்பொலின க்பரும்பொலொை 
்பகுதிகரள ரகப்பறறிைொலும மிகபக்ப -
ரும உருக்கொரலயில உக்ரைன வீைர்கள 
்பதுஙகியிருநது சண்ர்டயிட்டு வந்தைர்.   

க்டந்த இரு ெொ்தஙகளொக ெரியுர்பொல 

இரும்பொரலயில ்பதுஙகி ர்பொைொடி வந்த 
உக்ரைன வீைர்கள, ரவறுவழியினறி 
்தறர்பொது ைஷயொவி்டம சைணர்டநதுள-
ளைர்.   

க்டந்த திஙகள இைவு 959 ர்பர் சைண -
ர்டந்த நிரலயில ரெலும 771 வீைர் -
கள சைணர்டநதுளள்தொகவும இ்தைொல 
்தறர்பொது 1,730 உக்ரைன வீைர்கள 
்தஙகள கட்டுப்பொட்டில இருப்ப்தொகவும 
ைஷய ்பொதுகொபபுத துர்ற ்தகவல க்தரி -
விததுளளது. இவர்களில 80 ர்பர் கொய -
ெர்டநதிருப்ப்தொகவும ்தகவல க்தரிவிக்-

கப்பட்டுளளது.   
சைணர்டந்த ஒவகவொரு வீைரி்டமும 

விசொைரண ந்டத்தப்படும எனறும க்தரிகி-
்றது. சைணர்டந்த வீைர்கள, க்டொைட்ஸ்க் 
குடியைசு கட்டுப்பொட்டில உளள ஒலிரயொ 
நிவகொவில உளள சிர்றக்கு ககொண்டு 
கசலலப்படுகின்றைர்.   

உக்ரைன வீைர்கள சைணர்டநதுளளது 
குறிதது உலக கசஞசிலுரவச் சஙகம 
்பதிவு கசயதுளளது. அவர்களின ்பொது-
கொபபு உறுதி கசயயப்ப்ட ரவண்டும 
எனறு ரகட்டுக்ககொண்டுளளது.    

மரியுப�ோலில் பமலும் 700  
உக்ரைன் வீரைர்கள் ்சரைண்

'கணவ்ரை எப�டிக நகோல்வது' என புத்தகம்  
எழுதியவர் கணவ்ரைக நகோன்்ற்தோகக ்கது

்பொகிஸ்்தொன ெததிய 
அைசு அ்தன எதிர்ப்பொ -
ளர்களது குைலகரள 
நசுக்கும வரகயில 
கசயற்படுவ்தொக அந -
நொட்டு முனைொள 
பிை்தெர் இமைொன 
கொன குற்றமசொட்டி-
யுளளொர்.   

அைசியலரெபர்ப 
மீறிய்தொக க்பொயயொை குற்றச்சொட்டு 
சுெத்தப்பட்டு ்தெது அைசு கவளி-
ரயற்றப்பட்்ட்தொக க்பண் வழக்க-
றிஞர்களு்டைொை சநதிபபில அவர் 

க்தரிவித்தொர்.   
ச ்ப ொ ந ொ ய க ரின 

தீர்பபு, ஆளுநர் 
ெறறும ெைொதி்பதி-
யின அதிகொைஙகள 
ெறறும ்பொைொளுென்ற 
இர்றரெ ஆகியரவ 
இந்த சதிததிட்்டத-
தின கவறறிக்கொக 
்பறிக்கப்பட்்ட்தொக -

வும அவர் குறிபபிட்்டொர்.   
அைசுக்கு எதிைொக ர்பொைொ்ட இந்த 

ர்தசம ்தயொைொக இருப்ப்தொகவும 
அவர் கூறிைொர்.     

�ோகிஸ்தோன் அரைசின் மீது  
இம்ரைோன்கோன் குற்்றச்சோட்டு

்தறர்பொர்தய அை-
சியல கசொலலொ்டல-
கரளக் கவைததில 
ககொண்டு, அைசு, 
நீதிததுர்ற ெறறும 
ஆயு்தப்பர்டகளுக்கு 
எதிைொை வி்டயங-
கரள ஒளி்பைபபுவ-
ர்தத ்தவிர்க்குெொறு க்தொரலக்கொட்சி 
நிறுவைஙகளுக்கு மினைணு ஊ்டக 
ஒழுஙகுமுர்ற ஆரணயம உத்தை -
விட்டுளளது.  

கசயதி ெறறும ந்டபபு விவகொ-
ைஙகளில அைசு நிறுவைஙகளுக்கு 
எதிைொை வி்டயஙகரள ஒளி்பைப -

புவர்த ்தவிர்க்கு-
ெொறு அரைதது 
கசயெதி க்தொரலக்-
கொட்சி ரசரவகளுக்-
கும ்பொகிஸ்்தொன 
மினைணு ஊ்டக 
ஒ ழு ங கு மு ர ்ற 
ஆரணயம உத்தை-

விட்டுளளது.   
எனினும நொட்டின ஆயு்தப 

்பர்டகள ெறறும நிதிததுர்ற மீது 
குற்றம சுெததுவ்தொக எந்த அைசியல 
கட்சிகள அலலது குழுக்கரளயும 
இந்த ஆரணயம குறிபபிட்டு கூ்ற -
விலரல.     

�ோகிஸ்தோன் ஊடகஙக்ை  
கட்டுப�டுத்த வழிகோட்டல்

செொ்தொைம, ஸ்தீைத்தனரெ 
ெறறும உரையொ்டலுக்கொை சூழரல 
ரெம்படுததுவ்தறகொக நொம மிகவும 
சிரைகபூர்வெொை நட்பு்றரவ இந -
தியொவு்டன ககொண்டுளரளொம 
எனறு குறிபபிட்டுளள இநதியொவுக் -
கொை வியட்நொம தூதுவர் ்பொம சொன 
கசளவ, ்பொதுகொபபு, அணுசக்தி 
க்தொழிலநுட்்பம ர்பொன்ற முக்கிய 

துர்றகளில க்தறகொசிய நொ்டொை 
இநதியொவிைொல ெொததிைரெ எெக்கு 
உ்தவ முடியும எனறும அவர் கூறி -
யுளளொர்.   

வர்த்தக ெறறும ரகதக்தொழில சம -
ரெளைம ஏற்பொடு கசயதிருந்த கலந-
துரையொ்டலில கலநது ககொண்டு 
உரையொறறும ர்பொர்த அவர் ரெற-
கண்்டவொறு குறிபபிட்்டொர்.     

இந்தியோவுடன் உ்ற்வ  
பமம்�டுததும் வியட்ெோம்

வ்ட ககொரியொ அணுவொயு்தச் 
ரசொ்தரைரய ந்டததுவ்தறகுத 
்தயொைொக இருப்ப்தொக கசயதி கவளி-
யொகியுளளது.   

அ்தறகுப க்பொருத்தெொை ரநைதர்த 
எதிர்்பொர்தது அது கொததுளளது எனறு 
க்தன ககொரியொவின ்பொைொளுென்ற 
உறுபபிைர் ஒருவர் கூறியுளளொர்.   

க்தன ககொரியொவின ர்தசிய 
உளவுச் ரசரவப பிரிவுக்கு அவர் 
விளக்கம ்தநதுளளொர்.  

வ்ட ககொரியொ 
ககொவிட்–19 ரநொய 
்பைவலொல ்பொதிக்கப-
்பட்டிருந்தொலும அ்தன 
அணுவொயு்தத ்தயொர்நி-
ரலயில ெொற்றமிலரல 
எனறு அவர் குறிபபிட்-
டுளளொர்.   

அகெரிக்க ெைொதி்பதி 
ரெொ ர்ப்டன இனறு 
க்தன ககொரியொவுக்குப 

்பயணம ரெறககொளளும ரநைததில 
இந்தச் கசயதி கவளியொகியுளளது.   

ெைொதி்பதி ர்ப்டன, க்தன ககொரி -
யொவுக்கும ெப்பொனுக்கும வருரக-
புரியும ரநைததில வ்ட ககொரியொ 
அணுவொயு்தச் ரசொ்தரைரய ந்டத -
்தக்கூடும எனறு அகெரிக்க உளவுத -
துர்ற கூறியிருந்தது.   

வ்ட ககொரியொ கர்டசியொக 
2017ஆம ஆண்டில அணுவொயு்தச் 
ரசொ்தரைரய ந்டததியது.    

அணு ஆயு்தச ப்சோ்த்ன  
ெடத்த வடநகோரியோ ்தயோர்

ைஷயொவின எரிக்பொருளில ்தஙகி 
இருப்பர்த ஐநது ஆண்டு கொலத-
தில முடிவுக்குக் ககொண்டுவை 220 
பிலலியன க்டொலர் திட்்டம ஒனர்ற 
ஐரைொபபிய ஆரணயம அறிவிததுள-
ளது. ்பசுரெ ஆற்றலுக்கு ெொறுவர்த 
விரைவு்படுத்தவும அது திட்்டமிட்-
டுளளது. 

ஐரைொபபிய ஒனறிய நொடுகளுக்கு 
ைஷயொ 40 வீ்த எரிவொயுரவயும 27 
வீ்த எண்கணயரயயும வழஙகுகி-
்றது. இ்தறகு எதிைொக ்தர்ட விதிப்ப -
்தறகு இந்த ஒனறிய நொடுகளிர்டரய 
இணக்கம ஒனர்ற எட்டுவதில 
சிக்கல இருநது வருகி்றது. 

'கூடிய விரைவில ைஷய எரிக்பொ-
ருளில இருநது நொம விடு்தரல 
க்பறுவர்த உறுதி கசயவ்தறகு 
எெது திட்்டதர்த ெறக்றொரு கட்்டத-
திறகு எடுததுச் கசலகிர்றொம' எனறு 
பிைசலஸில இந்தத திட்்டதர்த அறி-
வித்த ஐரைொபபிய ஒனறிய ஆரணய 

்தரலவர் உர்சுலொ கவொன க்டர் 
கலரயன க்தரிவித்தொர்.

உக்ரைன மீ்தொை ைஷயொவின ்பர்ட-
கயடுபர்ப அடுதர்த ஐரைொபபிய 
ஒனறியம இந்த ந்டவடிக்ரககரள 
எடுதது வருகி்றது.  

வரும ஓகஸ்ட் ெொ்தம ஆைமபிக் -
கும வரகயில ைஷயொவின நிலக்க-
ரிக்கு ஐரைொபபிய ஒனறியம ்தர்ட 
விதிததிருப்பர்தொடு ஆண்டு இறு-
தியில ைஷயொ எரிக்பொருளுக்கொை 
ரகளவிரய மூனறில இைண்டு ்பங-
கொகக் குர்றக்க திட்்டமிட்டுளளது. 

ரைஷய எரிந�ோரு்ை ்கவிடும் 
ஐபரைோப�ோவின் திட்டம் நவளியீடு

வ்ட ககொரியொவில ககொவிட்–19 
ரவைஸ் க்தொறறு சூழல ரெொசெர்ட-
யும ரவரளயில ெருநதுகள, ெருதது-
வச் சொ்தைஙகள ஆகியவறறின உற-
்பததி முடுக்கிவி்டப்பட்டுளளது.  

கொயச்சரலக் குர்றக்கும ்பொைம்ப -
ரிய ெருநதுகளின உற்பததியும அதி-
கரிக்கப்பட்்ட்தொக நொட்டின அைச 
கசயதி நிறுவைம க்தரிவித்தது.  

ரெொசெொை ரவைஸ் ்பொதிபர்ப 
்தடுக்கவும அதிலிருநது குணெர்ட-
யவும அந்தப ்பொைம்பரிய ெருநதுகள 
்பயனுளள்தொய இருப்ப்தொக நிறுவ-
ைம கூறியது.  

இ்தறகிர்டரய வ்ட ககொரியொ-
வுக்கு உ்தவ அகெரிக்கொவும க்தன 
ககொரியொவும முனவநதுளளை. 
ஆைொல அவறறுக்குப பிரயொஙயொங 
்பதில அளிக்கவிலரல.  

அது சீைொவி்டமிருநது அவசைகொல 
இருபபுகரளப க்பறுவ்தொகத ்தக -

வலகள கவளியொயிை.  
வ்ட ககொரியொவில புதி்தொக 

260,000க்கும அதிகெொரைொர் கொயச்-
சலொல ்பொதிக்கப்பட்்ட்தொகத க்தரி-
விக்கப்பட்்டது. அவர்கரளயும 
ரசர்தது சுெொர் 2 மிலலியன ர்பர் 
ரநொயவொயப்பட்டுளளைர். ரெலும 
ஒருவர் உயிரிழநதுளளொர்.  

நிரலரெரயக் கட்டுப்படுத்தொ-
விட்்டொல புதிய ரவைஸ் க்தொறறு 
ைகஙகள உருகவடுதது உலகரெ 
்பொதிக்கப்ப்டக்கூடும எனறு உலக 
சுகொ்தொை அரெபபு எச்சரித்தது.    

வடநகோரியோவில் 2 மில்.  
ப�ருககு 'கோயச்சல்' �ோதிபபு
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022  மே 20 வெள்ளிக்கிழனே

திதி: --்பஞ்சமி

ராகுகாலம :  ்பகல் :  10.30  - 12.00ெனர
சு்பமேரம : கானல : 09.00  - 10.30ெனர

சு்பகிருது ெருடம - னெகாசி 6

இன்னறைய சு்பதினம

20 முதல் 25 ெனர

வதாழுனக 
மேரம

சுபஹ்  - 04.34
லுஹர்  - 12.08
அஸர்  - 03.32
மஃரிப்  - 06.21
இஷா  - 07.36

 மேஷம  - சுகம

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - தனம

கடகம - - ம்பாட்டி

சிமேம - - மகா்பம

கன்னி - - முயறசி

துலாம  - ேன்னே

விருச்சிகம - - நினறைவு

தனுசு  - வெறறி

ேகரம - - வ்பாறுனே

கும்பம - ேறைதி

மீனம - - வ்சலவு

மயாகம: சிததமயாகம

3

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராேச்்சந்திரகுருக்கள்
(்பாபு ்சரோ)

கனடியன் ட�ொலர்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல279.08 291.91

யூர�ொ
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல385.89 401.40

ஐப்ொன் டயன்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல2.7810 2.8886

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல262.54 271.61

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல448.89 468.16

சுவிஸ பி�ொஙக்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல365.24 379.01

அடெரிக்க ட�ொலர்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல361.72 374.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல251.46 267.85

குறிதத
வினல

குறிதத
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 967.44

குவைத் டினொர் 1,188.53

ஓெொன் ரியொல் 947.41

கட�ொர் ரியொல் 99.83

சவூதி ரியொல் 97.24

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 99.30

நாணய
மாற்று

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,                   
ஷம்ஸ் போஹிம்   

அடுத்த எரிசபோருள் கபபல ்வரும் 
்வரர கோததிருககோ்த ்வரகயில 
ல்தர்வயோன எரிசபோருரை கைஞ்-
சியபபடுத்தக கூடிய ல்வர�ததிட்-
டஙகரை முன்சனடுகக ல்வண்டு-

சென்றும் பிர்தெர் ரணில 
விககிரெசிஙக ச்தரிவித-
துள்ைோர்.   எரிசபோருள் கப-
பச�ோன்று (18) ்வந்துள்-
ைது. 

அததுடன் இன்று (20)  இந்திய 
நிதியு்தவி திட்டததின் கீழ் ‘செோர்-
ணெோ�ோ’ என்்ற கபபல நோட்டுககு 

்வருரக ்தரவுள் -
ைது.  

அ ல ்த ல ்வ ர ை 
ெோர்ச் (28) ஆம் திகதி 
கபபச�ோன்று ்வந்-
துள்ைது. ரக்வெம் 
சடோ�ர் இல�ோரெ-
யினோல அ்தறகோன 
சடோ�ரர சபற-
றுகசகோள்்வ்தறகோன 
நட்வடிகரக எடுக-
கபபட்டுள்ைது.  எரி-
சபோருளுடன் சி� 

கபபலகள் ்வந்துள்ைதுடன் ச்தோடர்ந்-
தும் சி� கபபலகள் ்வந்து-
சகோண்டிருககின்்றன. 

ஜூன் ெனர மதனெயான எரிவ்பாருள் னகயிருப்பில்  

வீடிமயா எடுதததாமலமய குழப்்பநினல

(ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,                  
ஷம்ஸ் போஹிம்)   

்வோககுகள் மூ�ம் சபறறுகசகோள்ை 
முடியோ்தர்த ்வன்முர்ற மூ�ம் 
சபறறுக சகோள்ை�ோசென்்ற எதிர்-
போர்பபில�லய லேவிபி செயறபட்டுள்-
ை்தோக முன்னோள் அரெச்ெர் ெெல ரோே-
பக்ஷ போரோளுென்்றததில ச்தரிவித்தோர்.   

சபோறுரெ இல�ோ்த நிர�லய அண்-
ரெயில இடம்சபற்ற ்வன்முர்றக-
ளுககு கோரணசென ச்தரிவித்த அ்வர், 
ெககரை உசுபபிவிட்டு லெறசகோள்-
ைபபட்ட நட்வடிகரககள் நோடு தீககி-
ரரயோக ்வழி்வகுத்தது என்றும் அ்வர் 
ச்தரிவித்தோர்.   

நோடு சபரும் சநருககடி நிர�ரய 

எதிர்சகோண் -
டு ள் ை து டன் 
அரன்வரும் 
இ ர ணந் து 
அ்தறகோன நட-
்வடிகரககரை முன்சனடுபபல்த அ்வ-
சியெோகும். ெககள் பிரச்சிரனகளுககு 
முககியதது்வம் சகோடுதது புதிய பிர-
்தெரின் கீழ் ஒன்றிரணந்து நோட்ரட 
கட்டிசயழுபப நட்வடிகரக முன்சன-
டுககபபட ல்வண்டும். அ்தறகோக கட்சி 
லப்தஙகரைக கடந்து நோம் சிந்திகக 
ல்வண்டும்.   

அரசியலில சூழ்நிர�கலகற்ற்வோறு 
விட்டுக சகோடுபபுகளும் அ்வசியம் 
என்பர்த அரன்வரும் புரிந்-
துசகோள்ை ல்வண்டும்.   

்சன்பயில் ்சேல் ராஜ்பக்ஷ ்சாட்னட

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

அரசிய�ரெபரப கிழிதச்தறிந் -
துவிட்டு அதிகோரதர்த ரகபபற்ற 
முடியுசென நிரனத்தோல, நோட்டின் 
எதிர்கோ�ம் சீரழி்வது உறுதிசயன 
முன்னோள் அரெச்ெர் சகஹலிய 
ரம்புகச்வல� போரோளுென்்றததில 
ச்தரிவித்தோர்.   

நோடு 53 பிலலியன் சடோ�ரர 
கடனோக செலுத்த ல்வண்டியுள் -
ைது. 

ஒரு்வர் ெட்டுலெ அ்தரன 
சபோறுபலபறக முடியோது. சநருக -
கடியோன சூழ்நிர�யில ்த்வறு -
கரை ெரி செய்து, நோட்ரடக 
கட்டிசயழுபப அரன்வரும் 
இரணந்து செயறபடு்வது அ்வசி -
யசெனவும் அ்வர் ச்தரிவித்தோர்.   

நோடு சபரும் ெ்வோலகரை 
எதிர்சகோண்டுள்ைது.  22 மில -

லியன் ெக -
களும் துர -
தி ர் ்ஷ ட ெ ோ ன 
நி ர � ர ய 
எ தி ர் ச க ோ ண் -
டுள்ைனர். 

ஆ ன ோ ல 
ஒரு்வர் மீது 
ெட்டும் விரல 
நீ ட் டு ்வ து 
முர்றயல� என்றும் ச்தரிவித்த 
அ்வர், அரசிய�ரெபரப கிழித -
ச்தறிந்துவிட்டு அதிகோரதர்த 
ரகபபற்ற முடியுசென்று நிரனத -
்தோல, அது நோட்டின் எதிர்கோ�தர்த 
சீரழிதது விடும் என்றும் ெரபயில 
ச்தரிவித்தோர்.   போரோளுென்்றததில 
லநறறு (19) நரடசபற்ற கடந்்த 
(09)  இடம்சபறறுள்ை ்வன்முர்ற 
ெம்ப்வஙகள் ச்தோடர்போன 
ெரப 

நாடு 53 பில்லியன் ட�ாலர் 
க�னில் தனித்து ஒருவரால் 
ட�ாறுப்�றக முடியாது 
அதிகாரதனதக் னகப்்பறறுெனத விடவும 
ஒறறுனேயாக வ்சயற்படுெது அெசியம         

குணசிங்கபுர பிரமத்சததில் மேறறு ்பனடயினர எரிொயு சிலிணடரகனள வ்பாதுேக்களுக்கு விநிமயாகிதத ம்பாது பிடிக்கப்்பட்ட ்படம. 
இதில் பிரமத்சொசிகள் ்பலர எரிொயுனெப் வ்பறுெதறகாக ெரின்சயில் நிற்பனதப் ்படததில் காணலாம. 

(ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், 
ஷம்ஸ் போஹிம்)  

ச ்வ ளி ந ோ டு க ளி ல 
்வசிபலபோர் ெறறும் பு�ம் -
சபயர் அரெபபுககளின் 
உ்தவியுடன், நோட்டுக -
கோன ெருந்துப சபோருட்-
கள் அததியோ்வசியப 
சபோருட்கரை சபறறுக 
சகோள்்வ்தறகோன நட்வடிகரககரை 
லெறசகோண்டு ்வரு்வ்தோக எதிர்ககட்-
சித ்தர�்வர் ெஜித பிலரெ்தோெ போரோ-
ளுென்்றததில ச்தரிவித்தோர்.  

அது ச்தோடர்பில அ்வர்களுடன் 
லபச்சு்வோர்தர்த நடத்தபபட்டு ்வரு-
்வ்தோக அ்வர் ெரபயில ச்தரிவித்தோர்.  

போரோளுென்்றததில லநறறு நரட-
சபற்ற கடந்்த (09) நோட்டில இடம்-
சபற்ற ்வன்முர்றச் ெம்ப்வஙகள் 

ச்தோடர்போன ெரப 
ஒததிர்வபபு ல்வரை 
வி்வோ்தததில உரரயோற-
றும்லபோல்த எதிர்ககட்சித 
்தர�்வர் இவ்வோறு ச்தரி-
வித்தோர்.   அ்வர் ெரபயில 
ச்தோடர்ந்தும் உரரயோறறு-
ரகயில:  

நோடு எதிர்சகோண்டுள்ை 
சநருககடி நிர�யில 

எதிர்ககட்சி ்தெது பஙகளிபரப ்வழங-
கு்வ்தறகு நட்வடிகரககரை லெற-
சகோண்டு ்வருகி்றது.  

அந்்த ்வரகயில நோட்டில ்தட்டுப-
போடு நி�வும் ெருந்துப சபோருட்கள் 
ெருதது்வ உபகரணஙகள், போடெோர� 
உபகரணஙகரை ்வழஙகும் ல்வர�த-
திட்டம் ஒன்ர்ற எதிர்ககட்சி நரடமு-
ர்றபபடுததி ்வருகி்றது.  

 அத திட்டததின் கீழ், 

நாட்டுக்கு ்தவவயான மருந்துகள், 
அத்தியாவசியப ட�ாருட்கள்  

புலமவ்பயர ேக்களின் உதவிகளுடன்:  

எதிரக்கட்சி விமஷட மெனலததிட்டம
சநருககடியோன சூழலிலும் 

க.சபோ.்த ெோ்தோரண ்தரப பரீட்ரெ 
எதிர்்வரும் (23)  திஙகட்கிழரெ 
ச்தோடககம் ேூன் (01)  ்வரர நரடசப-
றுகி்றது.இ்தறகுத ல்தர்வயோன ெக� ஏற-
போடுகளும் ்தயோர்படுத்தபபட்டுள்ை்தோக 
பரீட்ரெகள் ஆரணயோைர் நோயகம் எல.
எம்.டீ. ்தர்ெலென ச்தரிவிததுள்ைோர்.   

ஆரணயோைர் இதுச்தோடர்போக (18) 
அரெோஙக்தக்வல திரணககை லகட்லபோர் 
கூடததில நடததிய க�ந்துரரயோடல 
ஒன்ர்ற நடோததினோர்.  ெோண்வர்கள்,-
சபறல்றோர்கள் ெறறும் ஆசிரியர்கள் 
இதில க�ந்து சகோண்டனர்.இஙகு 
அ்வர் ச்தரிவித்த்தோ்வது,

போடெோர� விண்ணபப்தோரிகள் 
4,07,129 லபரும் 1,10,367 ்தனிபபட்ட 
விண்ணபப்தோரிகளும் உள்ைடஙக�ோக 
செோத்தம் 5,17,496 விண்ணபப்தோரிகள் 
இம்முர்ற பரீட்ரெககுத ல்தோற்றவுள்ை-

னர். இ்தறசகன 3,844 பரீட்ரெ நிர�-
யஙகள்  ெறறும் 542 ஒருஙகிரணபபு 
நிர�யஙகள் ்தோபிககபபட்டுள்ைன.   

பரீட்ரெககுத ல்தர்வயோன கட்தோசி 
உள்ளிட்ட எரனய சபோருட்கள் 
்தறலபோது பரீட்ரெ நிர�யஙகளுககு 
அனுபபபபட்டு ்வருகின்்றன.பரீட்ரெ 
வினோத்தோள்கள் எதிர்்வரும் நோட்களில 
அனுபபிர்வககபபடும். பரீட்ரெககோன 
அனுெதிபபததிரஙகள் அரனததும் 
்தறலபோது அனுபபிர்வககபபட்டுள்-
ை்தோல, போடெோர� விண்ணபப்தோரிக-
ளுககு போடெோர�யில அனுெதிப பத-
திரஙகரைப சபறறுகசகோள்ைமுடியும். 
்தனிபபட்ட விண்ணபப்தோரிகளுககு 
அனுெதிபபததிரஙகள் ்தோெ்தெோனோல, 
பரீட்ரெகள் திரணககைததின் 
இரணயத்தைததின் மூ�ம் பதிவி-
்றககம் செய்துசகோள்ைமுடி-
யும். பரீட்ரெககோக 

G.C.E.O/L �ரீட்வசை திஙகள் ஆரம�ம   
அவனத்து ஏற�ாடுகளும பூர்த்தி

கோலிமுகததிடலில அஹிம்ரெ 
்வழியில லபோரோட்டம் நடததிய 
இரைஞர்கள் மீது நடத்தபபட்ட 
்தோககு்தல ச்தோடர்போகவும் அ்தரன 
்தடுகக உரிய அதிகோரிகள் ்த்வறி -
யது குறிததும் உரிய விெோரரண 
நடததி நியோயதர்த நிர�நோட்ட 
ல்வண்டும் என ஐககிய ெககள் 
ெகதி போரோளுென்்ற உறுபபினர் 

இம்தியோஸ் போககீர் ெோககோர் ச்தரி -
வித்தோர். ஒததிர்வபபு ல்வரை 
வி்வோ்தததில லநறறு உரரயோற -
றிய அ்வர் லெலும் குறிபபிடுரக -
யில, 

நோட்டில அவ்வபலபோது இவ்வோ -
்றோன ்வன்முர்றகள் ச்வடிததிருககி -
்றது. இந்்த லெோெெோன க�ோச்ெோரம் 
ெோற்றபபட ல்வண்டும் .குலரோ்தத -

தின் மூ�ம் எந்்த தீர்வும் கிரடக -
கோது என அரனதது ெ்தஙகளும் 
்வலியுறுததுகின்்றன. கோலிமுகததி -
டலில நடத்தபபட்ட ஆர்பபோட் -
டம் ஏரனய ஆர்பபோட்டஙகரை 
விட ெோற்றெோனது .அ்தரன முழு 
உ�கமும் அ்வ்தோனித்தது. ஆனோல 
அ�ரிெோளிரகயிலிருந்து ்வந்்த 
குண்டர்கள் ்தோககு்தல நடததினர்.

நோடுமுழு்வதும் கடந்்த (09)  இடம்-
சபற்ற ்வன்முர்றகள் ச்தோடர்பில 
லநறறு (19) வியோழககிழரெ கோர� 
்வரர 812 முர்றபபோடுகள் கிரடத-
துள்ை்தோக சபோலிஸ் ஊடகபலபச்ெோ-
ைர் சிலர்ஷட சபோலிஸ் அததியட்ெகர் 
நிஹோல ்தலது்வ ச்தரிவித்தோர்.  

இ்வறறில அதிகை்வோன முர்றப-

போடுகள் லெல ெோகோணததிலிருந்ல்த 
கிரடததுள்ைன. இம்ெோகோணததில 
ெோததிரம் 455 முர்றபபோடுகள் கிரடத-
துள்ைதுடன்,ச்தன் ெோகோணததில 121 
முர்றபபோடுகள் கிரடததுள்ைன.   

இவ்வோறு கிரடத்த முர்றபபோடு-
களுககரெய நோடு முழு்வதும் 1,059 
லபர் ெந்ல்தகததின் லபரில ரகது 

செய்யபபட்டுள்ைனர். இ்வர்களில 
452 லபருககு பிரண ்வழஙகபபட்-
டுள்ைது. 473 லபர் விைககெறியலில 
ர்வககபபட்டுள்ைனர்.  

இர்வ, ச்தோடர்பில

தாக்குதல் டதா�ர்பில் உரிய
விசைாரவை ந�த்தப�� ்வண்டும

அஹிமன்ச ெழி ம்பாராட்டம

்ம 09 வன்முவைகள்; இதுவவர 
1,059 ்�ர் வகது  

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,                       
ஷம்ஸ் போஹிம்  

்தர�கரை ெோறறி அரெககப -
படும் அரெோஙகதர்த ெர்்வல்தெம் 
ஒருலபோதும் ஏறறுகசகோள்ைப 
லபோ்வதிலர�சயன எதிர்ககட்சி-
யின் பிர்தெ சகோரடோ �க்ென் கிரி -
சயல� போரோளுென்்றததில ச்தரிவித-
்தோர்.  

அல்தல்வரை, நம்பிகரகயில -
�ோப பிலரரரணரயக சகோண்டு்வர 
நட்வடிகரக எடுத்தோலும் அ்தறகு-
ஒன்்றரர ்வருட கோ�ம் எடுககும். 
ஒழுஙகு பததிரததில இடம் சபறறி-
ருந்்தலபோதும் அ்தரன உடனடியோக 
எதுவும் செய்ய முடியோச்தன்றும் 
அ்வர் ெரபயில ச்தரிவித்தோர்.  

போரோளுென்்றததில லநறறு நரட-
சபற்ற கடந்்த (09)   இடம்சபற்ற 
்வன்முர்றச் ெம்ப்வஙகள் ச்தோடர்-
போன ெரப ஒததிர்வபபு ல்வரை 

வி ்வ ோ ்த த -
தில, உரர-
ய ோ ற று ம் 
லபோல்த அ்வர் 
இ வ ்வ ோ று 
ச்தரிவித்தோர்.  

அ து 
ச ்த ோ ட ர் பி ல 
அ்வர் லெலும் ச்தரிவிகரகயில:   
நோட்டில (09) நரடசபற்ற ்தோககு்தல 
ெம்ப்வஙகள், ெர்்வல்தெ ரீதியோக எடுத-
துககோட்டபபட்டுள்ைது. அ்தனோல ெர்-
்வல்தெ ரீதியில எெது நோடு நம்பிகரக 
இழந்துள்ைது.  

அன்ர்றய தினம் அ�ரி ெோளி-
ரகயிலிருந்ல்த இந்்த ்வன்முர்ற 
ச்வடிததுள்ைது. அரெதியோன ஆர்ப-
போட்டதர்த லெறசகோண்ட்வர்கள் 
மீது ்தோககு்தல நடத்தபபட்டுள்ைது. 
அரெதியோன  ஆர்பபோட்டம் நடத -
து்வ்தறகு அரன்வருககும் 
உரிரெ உள்ைது. 

இரு ஊ�கவியலாளர்களின் வக்�சிகள்   
�றிக்கப�ட்� சைம�வம; சைவ�யில் அறிவிபபு  

பபற்றால் தட்டுப்பாடு  
விரைவில் முடிவுக்கு  

வாக்குகளால் டசையய முடியாதவத வன்முவை 
மூலமாக டசையய ்ே.வி.பி.முயறசி   
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்தோய்நோட்டுககோக உயிர் தியோகம் 
செய்்த லபோர்வீரர்கரை நிரனவு 
கூரும் ்வரகயில லநறறு (19) முற-
பகல ஸ்ரீ ேய்வர்்தனபுர லபோர்வீரர் 
நிரனவுததூபியில (ரணவிரு ஸ்ெோர-
கய) விலஷட நிகழ்வு ஏறபோடு செய்-
யபபட்டது. இந்நிகழ்வில உயிர் நீத்த 
லபோர் வீரர்கள் சகௌரவிககபபட்ட-
னர்.   

இ்தன்லபோது, பிர்தெ அதிதியோக 
ேனோதிபதி லகோட்டோபய ரோேபக்ஷ 
க�ந்துசகோண்டதுடன் நிகழ்வில 
போதுகோபபு அரெச்சின் செய�ோைர் 
சேனரல கெல குணரட்ண (ஓய்வு), 
சபோதுப போதுகோபபு அரெச்சின் செய-
�ோைர் லெேர் சேனரல (ஓய்வு) ேகத 
அலவிஸ், போதுகோபபு ப்தவி நிர�ப 
பிர்தோனியும் இரோணு்வத ்தைபதியு-
ெோன சேனரல ஷல்வந்திர சில்வோ,  
முபபரடத ்தைபதிகள், சபோலிஸ் ெோ 
அதிபர், சிவில போதுகோபபுத திரணக-
கைததின் பணிபபோைர் நோயகம், 
ரணவிரு லெர்வ அதிகோர ெரபயின் 
்தர�்வர் ெறறும் முபபரட அதி-
கோரிகள் ெறறும் சிவில போதுகோபபு 
திரணககை அதிகோரிகள் க�ந்து 
சகோண்டனர்.   

ஜனாதிபதி தலைலையில்
பபார் வீரர்்களின் 13 ஆவது 
நிலனவு தின நி்கழ்வு்கள்

(ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,                
ஷம்ஸ் போஹிம்)   

போரோளுென்்றததில செய்தி லெக -
ரிககச் சென்்ற இரு ஊடகவிய�ோைர்-
களின் ரகலபசிகள் பறிககபபட்ட 
ெம்ப்வம் ச்தோடர்பில, ெபோநோயகர் 
்தனது முடிர்வ லநறறு ெரபககு அறி-
வித்தோர்.   

இது ச்தோடர்பில, ்தோன் விெோரரண 
நடததிய்தோகவும் அனுெதி ்வழஙகப -
படோ்த பகுதியில வீடிலயோ செய்்த -
்தோல�லய இந்்த குழபப நிர� உரு -
்வோன்தோகவும் ஊடகவிய�ோைர்கள் 
்வழிகோட்டலகரை முர்றயோக லபண 
ல்வண்டுசெனவும் அ்வர் லகோரினோர்.    
இது ச்தோடர்பில லநறறு 
விலஷட அறிவிபசபோன்ர்ற 

இன்று அல்லது நாளை 
நிள்லளை வழளைக்கு திரும்பும்  

பரீட்சை எழுதும் மாணவருக்கு   
பபாக்குவரத்து பிரச்சி்ை இருக்்ாது  

நமபிக்வகயில்லா பி்ரரவை 
சைமர்பபித்தாலும: ஒன்ைவர 
வரு�ம எடுக்கும  

வ்பாலிஸ் 
ஊடகப் ம்பச்்சாளர 

வதரிவிப்பு  

3,844 நினலயங்களில் 
5,17,496 ம்பர மதாறறுகின்றைனர 



நாட்டின் நல்வாழ்வுக்கு 
ஆர�வாக்கியமவான சிறு்ர்-
கள் சந்ததியயவான்று அ -்

சியம். இன்று பவாடசவாலை மவாண-
்ர்களிலடரய மிக ர்கமவாகப் 
ப�வி ்ரும் 'முதுகுத்தண்டு 
்லைவு' உபவால்த ஆர�வாக்கிய-
மவான பிள்லைகளின் எதிர்கவாை 
்வாழ்க்லகலய சீர்குலைக்கிறது. 
விரசடமவாக பவாடசவாலை மவாண-
்ர்கள் யகவாண்டு யசலலும் அதிக 
நிலறயுடன் கூடிய புத்தகப்லப 
அ்ர்களின் கலவிக்கு உ்தவியவாக 
இருப்பல்தக் கவாட்டிலும் அ்ர்-
களின் உடல நைததிற்கு யபரும் 
பவாதிப்பவாகர் உள்ைது. ரமலும் 
்தற்ரபவாது கவாணப்படும் நிகழ் -
நிலை கலவி (online studies) கவா�-
ணமவாக இந்த நிலைலம ரமலும் 
அதிகரிததுள்ைலமக்கு கவா�ணம் 
அ்ர்கள் ்த்றவான முலறயில 
அமர்ந்தபடி கலவி நட்டிக்லகக-
ளில ஈடுபடு்்தவாகும்.   

அ்தனவால இந்தப் பி�ச்சிலன 
உள்ளிட்ட என்பு மற்றும் ந�ம்பு 
பவாதிப்புகளுக்கவாக மிகவும் ய்ற்றி -
க�மவாக சிகிச்லச அளிக்கும் இடம் 
பற்றி நவாம் இந்தக் கட்டுல�யில க் -
னதல்தச் யசலுததியுள்ரைவாம்.   

முதுயகலும்பு ய்தவாடர்பவான 
அலனதது ரநவாயகள் என்பு 
ரநவாயகள் மற்றும் ந�ம்பு சம்பந-
்தமவான ரநவாயகலை அயமரிக்கவா 
உள்ளிட்ட ரமற்குைக நவாடுகள் 
மற்றும் ஐர�வாப்பிய நவாடுகளில 
மிகவும் பி�பைமவான ஒஸ்டிரயவாபதி 
ல்ததிய முலற மூைம் குணப்ப -
டுததும் இைஙலகயில அலமந-
துள்ை ஒர�யயவாரு ல்ததிய மததிய 
நிலையம் ஒஸ்டிரயவாபதி கிளினிக் 
நிறு்னமவாகும்.   

அயமரிக்கவா உள்ளிட்ட ரமற்கு-
ைக நவாடுகளில பி�பைமவான இந்த 
ஒஸ்டிரயவாபதி ல்ததிய முலறலய 
ஆன்மீக சிகிச்லச முலற, இயற்லக 
மருதது் அறிவியலின் முன்-
ரனற்றததுடன் கைநது ஹீலிஙபதி 
என்னும் புதிய சிகிச்லசமுலறலய 
இைஙலக ரப�வாசிரியர் ஒரு்ர் உரு -
்வாக்கியுள்ைவார். அ்தன் பி�கவா�ம் 
ஒஸ்டிரயவாபதி மற்றும் ஹீலிஙபதி 
சிகிச்லச ப�ந்த அைவிைவான பை 

ரநவாயகலை குணமவாக்கும் திறன் இந்த 
புதிய ல்ததிய முலறயில கவாணப்படு -
கின்றது.   

அ்தன் ்�ம்பு எவ்ைவு விரி்வா-
னய்தன்றவால குணமவாக்க முடியவாது 
எனக் கூறப்படும் பவார்க்கின்சன், கவிட் 
ரபவான்ற ரநவாயகளுக்கும் ய்ற்றிக�மவாக 
சிகிச்லச அளிக்கக் கூடிய்தவாக கவாணப்ப-
டு்ர்தவாடு, இது இந்த மருதது் அறி-
வியல யபற்ற பவாரிய ய்ற்றியவாகும். 
்தற்ரபவாது உைகம் பூ�வாவும் உள்ை இைட்-
சக்கணக்கவான ரநவாயவாளிகள் இச்சிகிச்லச 
முலற மூைம் குணமலடநதுள்ைவார்-
கள். இந்த ல்ததிய முலறயில உள்ை 
விரசட ்தன்லம என்னய்ன்றவால எந்த -
ய்வாரு மருநல்தயும் உட்யகவாள்ைவாமலும் 
மற்றும் சததி�சிகிச்லசயின்றியும் ரநவாயக -
ளுக்கவான சிகிச்லச அளிப்ப்தவாகும்.   

இது்ல� இைஙலகயில ஆயி�க்க-
ணக்கவான ரநவாயவாளிகள் சிகிச்லச அளிக் -
கப்பட்டு குணமலடநதுள்ைவார்கள். 
இந்த சிகிச்லச முலற இைஙலகக்கு 
சிை ்ருடஙகளுக்கு முன்னர�ரய அறி -
முகம் யசயயப்பட்டது. இந்தக் குறுகிய 
கவாைததில இைஙலகயில நவாைவாபுறமும் 
்சிக்கும் ரநவாயவாளிகள் யபருமைவில 
குணமலடநதுள்ைதுடன், அ்ர்களின் 
முதுயகலும்பு ய்தவாடர்பவான 
ரநவாயகள், மூட்டு்லி, என்பு 
ரநவாயகள், உணர்வின்லம, 
ஒஸ்டிரயவாயபவார�வாசிஸ் ந�ம்-
புச் சுருக்கம், மனஅழுத்தம், 
பவார்க்கின்சன், முதுயகலும்பு 
்லைவு, பக்க்வா்தம், ந�ம்பு 
ரநவாயகள், தூக்கமின்லம, 
ரசவார்வு, குருதி ய்தவாகுதி 
ய்தவாடர்பவான ரநவாயகள், 
்தலசநவார் இறுக்கம் ரபவான்ற 
பை ரநவாயகைவால பீடிக்கப்பட்-
ட்ர்கள் குணமலடநதுள்ைவார்-
கள். பவாடசவாலை மவாண்ர்க-
ளுக்கிலடரய மிக ர்கமவாகப் 
ப�வி ்ரும் முதுயகலும்பு 
்லைவு சிகிச்லச இதில விரச-
டமவாகும்.   

அவ்வாறவான பிள்லைகள் 
யபருமைவு சிகிச்லச யபறு -
்ர்தவாடு பைர் குணமலடநது 
ய்ளிரயறியும் உள்ைவார்கள். 
அததுடன் சமூகததில குலறந-
்தைவு அ்்தவானதல்தப் யபறும் 
ம வா ற் று த தி ற ன வா ளி க ளு க் கு ம் 
விரேடமவாக சிகிச்லசகள் 
ரமற்யகவாள்ைப்படுகின்றன.   

இது இைஙலகயர்களுக்கு 
கிலடத்த அரிய சந்தர்ப்பமவா-
கும். ய்ளிநவாடுகளில உள்ை 
இலைஞர்கள் ்தஙகைது ்தவாய 
நவாட்டிற்கு ்நது அநநவாட்டில 
அ்ர்கள் யபற்ற சிகிச்லச 
ரபவான்று அ்தவா்து அல்தயும் 
விட சிறப்பவாக இஙகு சிகிச்லச 
யபறும் சந்தர்ப்பம் உள்ை-
ர்தவாடு, அ்ர்கள் இைஙலகயில 
கழிக்கும் கவாைதல்த மிகவும் 
நைததுடன் கழிப்ப்தற்கவான சந-
்தர்ப்பமும் கிட்டியுள்ைது.   

ஹீலிஙபதி பற்றிய மருதது் அறிவி -
யலை உைகுக்கு அறிமுகம் யசய்த இைங -
லகய�வான யடவாக்டர் ரப�வாசிரியர் சவாக� 
கருணவாதிைக்க ்தலைலமயில ரமற் -
யகவாள்ைப்படும் இந்த அரிய ரசல்யவா -
னது ்தற்ரபவாது ர்தசிய மற்றும் ய்ளிநவாட் -
ட்ர்களின் பவா�வாட்டுக்கும் விருதுக்கும் 
பவாததி�மவாகியுள்ைது. 'ையன்ஸ் கழகம்', 
அகிை இைஙலக ்தஹம் சு்ந்த மன்றம் 
உள்ளிட்ட பை அலமப்புகள் ர்தசமவா -
னிய மற்றும் புகழ் யபற்ற யகௌ�் விரு -
துகள் பை்ற்றவால யகௌ�விக்கப்பட்ட 
ரப�வாசிரியருக்கு 'அலனதது மக்களின-
தும் ஒருஙகிலணந்த அலமப்பு' மூைம் 
'ல்ததிய விதயவா கீர்ததி' என்னும் 
யகௌ�் விருது அண்லமயில ்ழஙகப் -
பட்டது. இஙகிைவாநதின் இ�ண்டு லநட் 
ப்தவிகைவால யகௌ�விக்கப்பட்டுள்ைவார். 
இந்த ல்ததிய முலற மூைம் இைட்சக் -
கணக்கவான ரநவாயவாளிகலை குணப்படுத -
திய்தற்கவாகர் இவவிருதுகள் அளிக்கப்-
பட்டன. அது அ்ரின் உயரிய பணிக்கு 
அளிக்கப்பட்ட யகௌ�்மவாகும்.   

ஒஸ்டிரயவாபதி கிளினிக் நிறு்னததின் 
மூைம் ரமலுயமவாரு பணி ரமற்யகவாள் -
ைப்பட்டு ்ருகிறது. ஆ்த�்ற்ற ரநவாயவா -
ளிகளுக்கவான ய்தவாண்டர் ரசல்யவாகும். 

ம்தகுருமவார்கள் ஊனமுற்ற இ�வாணு் 
வீ�ர்கள் மற்றும் கலைஞர்கலை மிகவும் 
கருலணயுடன் ரநவாக்கும் ரப�வாசிரியர் 
ம்தகுருமவார்களுக்கும் இ�வாணு் வீ�ர்க-
ளுக்கும் இை்சமவாக சிகிச்லச அளிப்ப -
ர்தவாடு ஆ்த�்ற்ற ரநவாயவாளிகள் மற்றும் 
கலைஞர்களுக்கு சலுலக விலையில 
சிகிச்லச அளிக்கிறவார். அததுடன் யபவாது -
மக்களின் ர்ண்டுரகவாளுக்கிணஙக 
்தற்ரபவாது ஒஸ்டிரயவாபதி கிளினிக்கின் 
கிலையயவான்று மவாத்தலற மிரிஸ்்ஸ 
பி�ர்தசததிலும் திறக்கப்பட்டுள்ைது. 
மவாத்தலற பி�ர்தச மக்களுக்கு அது ஒரு 
ஆறு்தைவான விடயமவாகும்.   

ட�ொக�ர்கள் மற்றும்
குணமட�ந்தவர்களின் சில
்கருத்து்கள் பின்வருமொறு:

Dr. Thilini Dayarathna (M.B.B.S)   
I am doctor 

tilini Dayarathna. I 
came to professor 
Sagar Karnathilake, 
3 months ago. I 
had back pain and 
scoliosis for 14 
years. I suffered 
immensely. I fed up 
of everything my 
paining was venished soon after I got 
treatments. All the others recommended 
medicines and surgeries now I am 
spending normal life. This is fine treatment 
system I recommended it for anyone I 
thank full for doctor for curing all illnesses 
that I had.   

ட�ொக�ர விஜயன் (MBBS)
இரத்தினபுரி

எ ன க் கு 
ர ம வா ச 
மவான முது -
கு ் லி 
க வா ண ப் -
ப ட் ட து . 
ந வான் 
ந வா ட் டி ல 
பி � ப -
ைமவான ல்ததியர்களிடம் 
யசன்ரறன். ஆனவால எதுவி்த 
பயனும் இலலை. என் நண்பர் 
ஒரு்ர் கூறிய்தவால யடவாக்டர் 
சவாக�விடம் யசன்ரறன். முள் -
ைந்தண்டில L4, L5 ந�ம்பு 
இறுக்கம், ்ைது கவாலில 
கவாணப்பட்ட பைவீனம், யகண் -
லடக்கவால ்தலச இறுக்கம் என் -
ப்ற்றிற்கு சிகிச்லச யபற்றுக் 

யகவாண்ரடன். இப்ரபவாது 80% 
குணமலடநதுள்ரைன். யவா�வாலும் 
சுகமவாக்க முடியவாது என்று கூறிய 
ரநவாலய யடவாக்டர் குணப்படுத-
தியுள்ைவார். இவ்வாறவான ரநவாயுள் -
ை்ர்கள் யடவாக்டல� சநதிதது 
சிகிச்லச யபறுமவாறு ரகட்டுக் 
யகவாள்கிரறன். 

Doctor v.p.c RajaKaruna 
(M.B.B.S)   
Dip.HA PG Dip.HD Colombo & 
lecturer   

Thank you 
very much 
p r o f e s s o r 
S a g a r a 
Karunathi laka 
and his team 
for giving great 
relief for my 
mother who 
was suffering from a bad backache 
for more than 10years time . As a 
doctor, to me it was such a surprise 
to see mothers improvement with 
the treatment method which is called 
"osteopathy and healing Pathy" 
especially for spinal problem such as 
backache scocliosis, frozen shoulder 

& many other conditions.   

ட�ொக�ர வீரவர்தன   

நவான் ்சிப்பது 
இ ஙகிைவாநதில. 
எனக்கு பதது ்ருட 
கவாைமவாக கடுலம-
யவான ்தலை்லி 
க வா ண ப் ப ட் ட து . 
ரமற்கததிய மருத -
து்ம் மற்றும் 
ஆயுர்ர்்த சிகிச் -
லசயும் எடுததுக் 
யகவாண்ரடன். ஆனவால குணமலட-
யவிலலை. பின்னர் இலணய்தைம் 
ஊடவாக இந்த சிகிச்லச பற்றி அறிநது 
யகவாண்ரடன். நவான் ஐநது நவாட்கள் 
சிகிச்லச யபற்றுக் யகவாண்ரடன். எனக்கு 
யபருமைவு மவாற்றம் ய்தரிந்தது. கழுத -
தில கவாணப்பட்ட இறுக்கம் குலறநது 
விட்டது. ்தலை்லியும் ஏற்படவிலலை. 
நவான் இந்த ரநவாயவால மிகவும் ்ருநதிய-
்ள். என்லன குணமலடயச் யசய்த்தற் -
கவாக  யடவாக்டருக்கு நன்றி கூறுகின்ரறன். 

William j Burke,
DO. Family practice program director, 
doctors hospital.   

ஒ ஸ் டி ர ய வா ப தி 
ல் ததிய சிகிச்லச 
முலற சிகிச்லசயவா-
ைர் யபறும் ரமைதிக 
ப யி ற் சி ய வா கு ம் . 
ஒஸ்டிரயவாபதி இரு 
லககைவாலும் அளிக் -
கப்படும் சிகிச்லச 
ஆகும். ஒஸ்டிரயவா -
பதி ல்ததிய முலறயவானது ரநவாய அறி -
குறிகலை அறிநது யகவாண்டு அளிக்கும் 
முலறயவாகும். மருநது மவாததில�கலை 
அளிப்பல்த விட இ�ண்டு லககைவாலும் 
சமநிலையற்ற நிலைலமலய சீர்யசய-
்து மிகவும் சிறந்த்தவாகும்.   

ட�ொக�ர பூரண கீரத்தி டெரரரொ 
(M.B.B.S), ெணிபெொளர, ட�ொக�ர, 
ஒஸ்டிரயொ கிளினிக   

மனி்த உடலுக்கு 
எவவி்த பவாதிப்லப-
யும் ஏற்படுத்தவா்த 
மிகவும் ்த�மவான 
மற்றும் இயற்லக 
சிகிச்லச முலறயவாக 
ஒ ஸ் டி ர ய வா ப தி 
சிகிச்லச முலறலய 
கு றி ப் பி ட ை வா ம் 
இந்த சிகிச்லச முலற பக்கவிலைவுகைற்-
றது. மருநது உட்யகவாள்ைல மற்றும் சததி -
�சிகிச்லசயற்றது. முதுயகலும்பு ய்தவாடர் -
பவான அலனதது ரநவாயகலையும் மற்றும் 
ந�ம்பு ரநவாயகளுக்கவான உயர் ்த�ததிைவான 
ய்ற்றிக�மவான சிகிச்லச முலறயவாக 
இ்தலன சநர்தகமின்றி குறிப்பிடைவாம்.   

ஒஸ்டிய�ா கிளினிக் வைத்தி�
மத்தி� நிவை�ம், மாையே.   

531/1 அத்துருகிரி� வீதி, மாையே.   
அைசர இைக்்கங்கள்:
0767333971/0775260401   

த�ாவையேசி இைக்்கங்கள்:
0112054444/0112054433/0112054499   

கிவை: மிரிஸ்்ஸ மாத்�வை   
யமைதி்க �்கைல்களுக்கு:
www.osteodr.com என்னும்

இவை� �ைத்வ�ப் ோரவையிடவும்.   

editor.tkn@lakehouse.lk

அரசியல் விவ்கொரங்களில் ்கவனம் டெலுத்-
துவட்தப ெொரககிலும் டெொருளொ்தொர மீட்-
சிக்கொன வி�யங்களிரலரய இலஙட்க-

யின் அரசியல்வொதி்களும் ெொ்தொரண டெொதுமக்களும் 
இபரெொது அதி்க ்கரிெடன டெலுத்்த ரவண்டியிருக-
கின்்றது. இலஙட்கயின் இன்ட்றய டெொருளொ்தொர 
டெருக்கடிடயப ெற்றிச் சிநதிககின்்ற எவரும் இ்தடன 
ஒபபுக ட்கொள்வர.  

்தொயெொட்டின் மீது உண்டமயொன ெற்றுக ட்கொண்� 
எமது அரசியல்வொதி்கள் இந்த ய்தொரத்்தத்ட்த 
மு்தலில் புரிநது ட்கொள்ள ரவண்டியது மி்க அவசியம். 
அரசியல் ரெொட்�ொரெொட்டி்களில் அவர்கள் ட்தொ�ரந -
தும் ்கொலத்ட்த விரயம் டெயது ட்கொண்டிருபெொர்க -
ளொனொல், எதிர்கொலத்தில் அரசியல் டெயவ்தற்ர்க 
ெொட�ொன்று இல்லொமல் ரெொகும் நிடலடம உருவொ-
்கக கூடும்.  

ெொட்டின் டெொருளொ்தொர நிபுணர்கள் ெலர இதுெற்-
றிய எச்ெரிகட்கடய ட்தொ�ரச்சியொ்க டவளியிட்டு 
வருகின்்றனர. மத்திய வஙகியின் ஆளுெரும் கூ� 
இலஙட்கயின் டெொருளொ்தொரம் ஆெத்்தொன நிடலடம -
யில் உள்ளட்த ெமீெத்தில் ்கவடலயு�ன் ெொட்டு மக்க-
ளுககு டவளிபெடுத்தியிருந்தொர. ஆனொல் எமது அரசி -
யல்வொதி்களில் ெலர அந்த எச்ெரிகட்க அறிவிபடெ 
டெொருட்ெடுத்திய்தொ்கத் ட்தரியவில்டல.  

அவர்களில் ெலர அரசியல் விவ்கொரங்களிரலரய 
இன்னும் ்தமது ்கவனத்ட்தச் டெலுத்திக ட்கொண்டி-
ருககின்்றனர. ெொட்டின் டெொருளொ்தொரம் இனிரமலும் 
ரமொெமட�யுமொனொல் ெொம் அ்தலெொ்தொளத்துககுள் 
வீழ்நது விடுரவொடமன்்ற ய்தொரத்்தத்ட்த அரசியல் -
வொதி்கள் ெலர இன்னுரம புரிநது ட்கொள்ளவில்டல. 
அரசியல் மொத்திரரம அவர்களுககுத் ர்தடவயொ்க 
உள்ளது. எமது அரசியல்வொதி்கள் இன்று மக்களுககு 
ஆற்்ற ரவண்டிய ென்டம ஒன்ர்றடயொன்று்தொன்.  

அரசியல் மொடயயில் இருநது அவர்கள் மு்தலில் 
டவளிரய வர ரவண்டும். அரசியல் ரெொட்�ொரெொட்டி-
்கள், அதி்கொர ரமொ்கம் ஆகியவற்ட்றடயல்லொம் ஒரு-
பு்றம் ஒதுககி டவத்து விட்டு, ெொட்டின் டெொருளொ்தொ -
ரத்ட்த எவவொறு மீட்ட�டுக்கலொம் என்ெட்தயிட்டும், 
மக்களின் எதிர்கொலம் குறித்தும் அவர்கள் நி்தொன-
மொ்கச் சிநதிக்க ரவண்டும். அவவொறில்டலரயல் 
டெொருளொ்தொர டெருக்கடியொனது ரமலும் ரமொெமட� -
வ்தற்ர்க இ�முண்டு. மக்கடள டெருக்கடிககுள் ்தள்ளி 
விட்� குற்்றத்துககுரிய ெொத்திரவொளி்களொ்க அவர்கள் 
்கணிக்கபெடுவொர்கள்.  

ெொட்டின் இன்ட்றய டெொருளொ்தொர நிடலடம குறித்-
தும், டெொருளொ்தொர வீழ்ச்சியில் இருநது ெொட்ட� மீட்ட�-
டுபெ்தற்்கொன எதிர்கொல துரி்த திட்�ங்கள் ட்தொ�ரெொ்கவும் 
பிர்தமர ரணில் விககிரமசிங்க ்க�ந்த வொரம் ட்தளிவுெ-
டுத்தியிருந்தொர. புதிய பிர்தமரொ்கப ெ்தவிரயற்்ற இரண்-
�ொவது ெொளன்று ஊ�்கடமொன்றுககு வழஙகிய ரெட்-
டியிரலரய அவர இதுெற்றி விளக்கமளித்திருந்தொர. 
பிர்தமரின் எதிர்கொலத் திட்�ங்கள் ட்தொ�ரெொ்க இலங-
ட்கயிலும் டவளிெொடு்களிலும் இருநது அரசியல்வொதி-
்கள் ெலர ெொரொட்டுத் ட்தரிவித்திருந்தனர.  

இலஙட்க மக்கள் அடனவரும் ஒரு வி�யத்ட்த 
ட்தளிவொ்கப புரிநது ட்கொள்ள ரவண்டியுள்ளது. 
டெொருளொ்தொரப பின்னட�டவப டெொறுத்்தவடர 
எமது ெொடு அதி்க தூரத்துககு பின்ரனொககித் ்தள் -
ளபெட்டு விட்�து. இன்ட்றய வீழ்ச்சியொனது எமது 
ெொட்டின் வரலொற்றில் முன்டனொரு ரெொதும் ஏற்ெ�ொ்த -
்தொகும். இந்த வீழ்ச்சிககு யொர ்கொரணடமன்று ஒருவ -
டரடயொருவர குற்்றம் சுமத்திக ட்கொண்டிருபெ்தனொல் 
எதுவி்த ெயனும் எமககு ஏற்ெ�ப ரெொவதில்டல. அது 
்கொலத்ட்த ரமலும் வீணடிககும் டெயலொகும்.  

டெொருளொ்தொர வீழ்ச்சிக்கொன ்கொரணங்கடளக 
்கண்�றிநது, அவவொ்றொன ்தவறு்கள் எதிர்கொலத்தில் 
நி்கழொ்தவொறு ெொம் எம்டமத் திருத்திக ட்கொள்வர்த 
இன்ட்றய நிடலயில் ெமரயொசி்தம் நிட்றந்த்தொகும். 
அது மொத்திரமன்றி டெொருளொ்தொரத்தில் துரி்தமொ்க 
முன்ரனறுவ்தற்்கொன திட்�ங்கடள வகுத்து அவற்-
ட்றச் டெயல்ெடுத்துவர்த இன்றுள்ள ர்தடவயொகும். 
இந்த வி�யத்தில் இன்னும் அரசியல் ரெ்தங்கடள 
முன்டவத்து முரண்ெட்டுக ட்கொண்டிருந்தொல் துன்ெங-
்கரள ரமலும் ட்தொ�ரவ்தற்கு இ�முண்டு.  

டெொருளொ்தொர மீட்சிடயன்ெது ஒரர இரவில் ெ�நது 
விடுவ்தல்ல. டெொருளொ்தொர மீட்சிக்கொன திட்�ங்கடள 
எமது ெொடு முன்டனடுத்்தொலம் கூ�, இன்ட்றய 
டெருக்கடியொனது ரமலும் சில ்கொலத்துககு ட்தொ�ரு -
டமன்ெர்த டெொருளொ்தொர நிபுணர்களின் ்கருத்்தொகும். 
குறிபபிட்� சில ்கொலப ெகுதிககுப பின்னரர ெொட்டின் 
டெொருளொ்தொரம் ெடிபெடியொ்க முன்ரனறிச் டெல்லு -
டமன அவர்கள் கூறுகின்்றனர. அதுவடர அரபெ-
ணிபடெ ரமற்ட்கொள்ள ரவண்டியவர்களொ்க மக்கள் 
உள்ளனர. மக்களின் ெகிபபுத் ்தன்டமயிலும், அர -
சியல்வொதி்களின் புரிநதுணரவிலும்்தொன் ெொட்டின் 
டெொருளொ்தொர மீட்சி ்தஙகியுள்ளது என்ெர்த உண்டம.  

டெொருளொ்தொர அபிவிருத்தித் திட்�ங்கடளப டெொறுத்-
்தவடர பிர்தமர ரணில் விககிரமசிங்க மிகுந்த 
ஆற்்றலும், அனுெவமும் மிக்கவடரனப ரெொற்்றப -
ெடுகின்்றொர. அவர ெரவர்தெ ரீதியில் ென்மதிபபும் 
டெல்வொககும் டெற்்ற ஒரு அரசியல் ்தடலவரொவொர. 
அவர ெ்தவிரயற்்றதும் ெரவர்தெ ெொடு்கள் டவளியிட்-
டிருந்த அறிகட்க்கள் இ்தற்குச் ெொன்்றொகும். எனரவ 
இன்ட்றய டெருக்கடியில் இருநது மீள்வது ெற்றி 
மொத்திரரம ெொம் அடனவரும் ்தற்ரெொது சிநதிக்க 
ரவண்டும். அரசியல் வன்மமும், ரெொட்�ொரெொட்டியும் 
இஙர்க ட்தொ�ருமொனொல் எமது அழகிய ர்தெம் டமன்-
ரமலும் சீரழிநது ரெொகுடமன்்ற ய்தொரத்்தத்ட்த ஒவ -
டவொருவருரம புரிநது ட்கொள்ள ரவண்டும்.

35, டி. ஆர. விஜயவர்தன மொவத்ட்த, ட்கொழும்பு- - 10

்தெொல் டெட்டி இலக்கம் : 834
ட்தொடலரெசி இலக்கம் : 2429429, 2429272, 2429279

டெகஸ் : 2429270, 2429329, விளம்ெர மு்கொடமயொளர : 2429321

குறள் தரும் சிநதனை
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ஹிஜ்ரி வரு�ம் 1443 ஷவவொல் பிட்ற 18
சுெகிருது வரு�ம் டவ்கொசி மொ்தம் 06ஆம் ெொள்       டவள்ளிககிழடம

அரசியல் பேதங்களை புறநதள்ளி விட்டு  
அபிவிருத்தியில் ்கவனம் செலுத்துபவோம்!

ரசவா்தலனகலை எதிர்தது ய்லைக் கூடியது,
அந்தச் ரசவா்தலனகலைக் கண்டு கைஙகவாமல 
மகிழ்வுடன் இருக்கும் மனம்்தவான்.

இடுக்கண் வருங்கொல் ெகு்க அ்தடன
அடுத்தூரவது அஃட்தொபெ தில்

ஒஸ்டிய�ாேதி வைத்தி�சாவை
முதுத்கலும்பு உோவ�, என்பு, நரம்பு
வி�ாதி்கள் அவைத்துக்கும்
சிகிசவச�ளிக்கும் மத்தி� நிவை�ம்

இநதிக்க பிரிய்தரென வி்தொன...?

ஹீலிஙேதி ேற்றி� மருத்துை அறிவி�வை
உைகுக்கு அறிமு்கம் தசய� இைஙவ்க�ராை 
மருத்துை யேராசிரி�ர சா்கர ்கருைாதிைக்்க 
�வைவமயில யமற்த்காள்ைப்ேடும் இந�
அரி� யசவை�ாைது �ற்யோது ய�சி�
மற்றும் தைளிநாடடைர்களின் ோராடடுக்கும்
விருதுக்கும் உள்ைாகியுள்ைது

இைஙவ்கயில அவமநதுள்ை
ஒயரத�ாரு நம்பிக்வ்க�ாை
வைத்தி� மத்தி� நிவை�ம்
ஒஸ்டிய�ாேதி கிளினிக்
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ப�ொத்துவிலில் பெங்கு �ரிச�ொதனை;
37 ச�ருக்கு சிவப்பு எச�ரிக்னக

(ஒலுவில் விசேட நிருபர்)  

பபொத்துவில் சுகொதொர வைத்திய-
திகொரி அலுைலகத்திற்குடபடட 
பகுதிகளில் படங்கு நுளம்பு பரைக் 
கூடிய இடங்கவள வைத்திருநத 37 
சபருக்கு சிைப்பு அறிவித்தல் விடுக்-
கப்படடுளளதொக, பபொத்துவில் 
சுகொதொர வைத்தியதிகொரி டொக்டர் 
ஏ.யூ. அப்துல் ேமட பதரிவித்தொர்.  

 சதசிய படங்கு கடடுப்பொடடு 
ைொரத்திவைபயொடடி கல்முவைப் 
பிரொநதிய சுகொதொர சேவைகள பணிப்-
பொளர் வைத்திய கலொநிதி டொக்டர் 
ஐ.எல்.எம். றிபொஸின் ஆசலொேவைக்-
கவமய பபொத்துவில் பிரசதேத்தில் 
புதன்கிழவம (18) பபொதுச் சுகொதொர 
பரிசேொதகர்கள, பபொலிஸொர் மற்றும் 
விசேட படங்பகொழிப்பு பேயலணியி-
ைர் இவைநது வீடு வீடொகச் பேன்று 
படங்பகொழிப்பு நடைடிக்வக முன்-
பைடுக்கப்படடதொக பதரிவித்தொர்.   

 பருை மவழ பபயதவதயடுத்து 

பபொத்துவில் சுகொதொர வைத்தியதி-
கொரி பிரிவில் அதிகளைொை படங்கு 
சநொயொளர்கள இைங்கொைப்படடுள-
ளதொகவும், இதில் கூடுதலொக கர்ப்பி-
ணித்தொயமொர்கள, சிறுைர்கள மற்றும் 
பொடேொவல மொைைர்கள ஆகிசயொர் 
பொதிக்கப்படடுளளதொகவும் பதரிவித்-
தொர்.   

 பபொத்துவில் சுகொதொர வைத்திய-
திகொரி பிரிவுக்குடபடட 07 கிரொம 
சேைகர் பிரிவுகளில் 367 வீடுகளில் 
சமற்பகொளளப்படட படங்பகொ-
ழிப்பு பரிசேொதவையின் சபொசத 
படங்கு நுளம்பு பரைக் கூடிய இடங்-
கவள வைத்திருநத 37 சபருக்கு 
சிைப்பு எச்ேரிக்வக விடுக்கப்படடுள-
ளதொகவும் பதரிவித்தொர்.   

 சிைப்பு எச்ேரிக்வக விடுக்கப்பட-
டைர்கள ஒரு ைொர கொலத்திற்குள 
குறித்த இடங்கவள துப்புரவு பேயய 
சைண்டுபமைவும், மீறுபைர்களுக்-
பகதிரொக ேடட நடைடிக்வக எடுக்கப்-
படுபமைவும் பதரிவித்தொர்.    படங்கு 

நுளம்பு பரவுைதற்கு ஏதுைொை 
பைற்றுக்கொணிகவள வைத்திருப்ப-
ைர்கள இரண்டு ைொர கொலத்திற்குள 
துப்புரவு பேயய சைண்டுபமைவும், 
தைறும் படேத்தில் ேடடநடைடிக்வக 
எடுக்கப்படுபமைவும் பதரிவித்-
தொர்.     பபொதுமக்கள விழிப்புடன் 

பேயல்படடு வீடுகளில் சதங்கியுளள 
குப்வபகள, நீர் தங்கியுளள இடங்-
கள சபொன்்றைற்வ்ற அகற்றி படங்கு 
நுளம்புகள பபருகுைதற்கு இடம் 
பகொடுக்கொத ைவகயில் துப்புரைொக 
தமது இடங்கவள வைத்து பகொளளு-
மொறு சகடடுளளொர்.   

வ�ொத்துவில் சுகொதொர மெத்தியதிகொரி 
அட்ொமைசமசேமை நிலொமியொ வித்தியொலயத்தில் வித்தியரம� விழொ அதி�ர் எம.எப்.
நளீம தமலமேயில்  புதன்கிழமே (18) ஆரமபித்து மெக்கப்�ட் ம�ொது.
 (�்ம;�ொலமுமை திைகரன் நிரு�ர்)

சேொய்நதேருது  எம.எஸ்.கொரியப்�ர் வித்தியொலயத்தில் தரம 1 க்கு ேொணெர்கமை ெர-
மெற்கும  வித்தியொரம� விழொ, அணமேயில் �ொ்சேொமல ேண்�த்தில் இ்மவ�ற்்ற  
ம�ொது.   (�்ம;சேொய்நதேருது விமசே் நிரு�ர்)

அட்ொமைசமசேமை பிரமதசேத்திற்குட�ட் ஆலம குலம எனுமி்த்தில்  டிப்�ர் ெொகை-
வேொன்று வசேவெொயக்கிழமே (17) மெக கடடுப்�ொடம்யிழ்நது ெொயக்கொலுக்குள் 
கும்சேொய்நது கி்ப்�மதக் கொணலொம.  (�்ம;�ொலமுமை திைகரன் நிரு�ர்)

முள்ளிவாய்க்ால் நினைவவந்தல்; 
திரு்கவ்ாவிலில் அனுஷ்டிப்பு

(திருக்சகொவில் திைகரன் நிருபர்-)

முளளிைொயக்கொல் 13ைது  ஆண்டு 
நிவைசைநதல் நிகழ்வு கஞ்சி 
ைழங்கி ஆத்மேொநதிப் பிரொர்த்தவை-
கள  மற்றும் நிவைவுப் சபரூவர 
என்பை திருக்சகொவிலில்  புதன்கி -
ழவம (18) இடம்பபற்்றது.

முளளிைொயக்கொல் நிவைசைந-
தலொைது திருக்சகொவில் பிரசதே  
பபொது மக்களின் ஏற்பொடடில் 
திருக்சகொவில் ஆதொர வைத்தியேொ-
வலக்கு அருகில்  பிரதொை வீதியில்  
இடம்பபற்்றது.

இதன்சபொது இறுதி  யுத்தத்தில் 
படுபகொவல பேயயப்படட தமிழ் 

உ்றவுகளின் ஆத்ம ேொநதி சைண்டி  
பிரொர்த்தவைகள மற்றும் நிவைவுப் 
சபரூவரகள என்பை இடம்பபற்-
்றவதத் பதொடர்நது  கஞ்சி ைழங்கி  
அனுஷ்டிக்கப்படடது. 

இந நிவைசைநதலில்  தமிழ் 
சதசியக் கூடடவமப்பின் திருக்சகொ-
வில் பிரசதே ேவப தவிேொளர்  இ.வி.
கமலரொஜன், கொவரதீவு பிரசதே ேவப 
தவிேொளர் சக.பஜயசிறில், திருக்-
சகொவில்  பிரசதே ேவப உறுப்பிைர் -
களொை சக.கொநதரூபன், வீ.பஜயச்-
ேநதிரன் பொரொளுமன்்ற  உறுப்பிைர் 
ரீ.கவலயரேனின் பேயலொளர் கண் -
ைதொேன், கடசி ஆதரைொளர்கள உள -
ளிடட பலர் கலநதுபகொண்டைர்.

மூதூர் பிரதேசத்தில்
டெங்கு தசோேனை

சதொப்பூர் குறூப் நிருபர்

மூதூர்  சுகொதொர வைத்திய அதிகொரி 
பிரிவிற்குடபடட பிரசதேங்களில்  
புதன்கிழவம  (18) வீடுகள சதொறும் 
படங்கு பரிசேொதவை நடைடிக்வக 
சமற்பகொளளப்படடது. புதன்கி-
ழவம  (18) முதல் எதிர்ைரும் 22 ஆம் 
திகதி ைவர சதசிய படங்கு ஒழிப்பு 
விசேட  ைொரமொக அரேொங்கத்தொல் 
அறிவிக்கப்படடுளள நிவலயில், 
இச்பேயற்பொடு முன்பைடுக்கப்படு-
ைதொக மூதூர் சுகொதொர வைத்தியதி -
கொரி முவகதீன் பொைொ ஹில்மி  பதரி-
வித்தொர் .

இதன்  சபொது மூதூர் சுகொதொர 
வைத்திய அதிகொரி பிரிவிற்குடபடட 
வீடுகள மற்றும்  பபொது இடங்களில் 

படங்கு பரிசேொதவை நடைடிக்வக  
சமற்பகொளளப்படடது.  இதன்-
சபொது  படங்கு பரவும் ைவகயில் 
சுற்றுச்சூழவல வைத்திருநத வீடடு  
உரிவமயொளர்களுக்கு எச்ேரிக்வக 
விடுக்கப்படடசதொடு, ஆசலொேவை-
களும் ைழங்கப்படடவம  குறிப்பி-
டத்தக்கது. படங்கு  பரிசேொதவை 
நடைடிக்வகயில் முதூர் சுகொதொர 
பணிமவையின் பபொதுச் சுகொதொர  
பரிசேொதகர்கள, பபொலிஸொர், கடற் -
பவடயிைர் உளளிடசடொர் ஈடுபடடி-
ருநதைர். மூதூர்  சுகொதொர வைத்திய 
அதிகொரி பிரிவில் இவைருடத்தில் 
மொத்திரம் 176 படங்கு  சநொயொளர் -
கள இைங்கொைப்படடுளளதொக, 
மூதூர் சுகொதொர வைத்திய அதிகொரி 
ஹில்மி  முவகதீன் பதரிவித்தொர்.  

்தம்பல்ாமத்தில் நினைவவந்தல் அனுஷ்டிப்பு
தம்பலகொமம்  
குறூப் நிருபர்

மு ள ளி ை ொ ய க் க ொ ல்   
இைப் படுபகொவல 
நி வ ை ச ைந த ல்   
நிகழ்வு புதன்கிழவம 
(18)   திருசகொைமவல 
த ம் ப ல க ொ ம த் தி ல்  
இடம் பபற்்றது.

தம்பலகொமம்  நொன்கு 
ைொேல் சகொயில் முன்-
்றலில் இடம்பபற்்ற 
முளளிைொயக்கொல்  நிவைசைநதல், 
இலங்வக தமிழ் அரசுக் கடசியின் 
திருசகொைமவல மொைடட ைொலிபர்  
முன்ைணியின் ஏற்பொடடில் இடம் 
பபற்்றது. 

இதன் சபொது முளளிைொயக்கொலில்   

உயிர் நீத்தைர்களுக்கொை அகைைக்-
கம் பேலுத்தப்படடு பபொதுச் சுடர்  
ஏற்்றப்படடது. மக்கள கண்ணீர் 
மல்க உைர்வு பூர்ைமொக   கொைொமல் 
சபொை உ்றவுகளுக்கொக கூடடு 
பிரொர்த்தவையில் ஈடுபடடைர். 

்ானைதீவில் 
முள்ளிவாய்க்ால்
நினைவவந்தல்

(கொவரதீவு குறூப் நிருபர்)

முளளிைொயக்கொல் அைலத்தின் 
13ஆைது நிவைசைநதல் நிகழ்வு  
புதன்கிழவம (18) கொவரதீவில் 
இடம்பபற்்றது .

தமிழ்  சதசிய கூடடவமப்பின்  
கொவரதீவு பிரசதே ேவப தவிேொ-
ளர் கிருஷ்ைபிளவள  பஜயசிறில் 
தவலவமயில்  கொவரதீவு பபொதுச் 
ேநவத கடடிடத்திற்கு  முன்ைொல் 
இடம்பபற்்றது.  முதலில், அங்கு 
பநயவிளக்கு ஏற்றி அகைைக்கம் 
பேலுத்தப்படடது. அதன்பின்பு 
கஞ்சி கொயச்சி மக்களுக்கு ைழங்கப்-
படடது.  இந  நிகழ்வில், கல்முவை 
மொநகர ேவபயின் முன்ைொள  உறுப்-
பிைர் சிைஞொைம்  பஜயக்குமொர், 
கொவரதீவு பிரசதே ேவப உறுப்பிைர்க -
ளொை திருமதி.சி.பஜயரொணி,  ே. ேசி-
குமொர், தமிழ் சதசிய கூடடவமப்பு 
பிரமுகர் தொ.பிரதீபன் ஆகிசயொரும்  
கலநது பகொண்டைர். 

அ்க்னைப்்பற்று ்பள்ளி்ககுடியிருப்பு
அஸ் - ஸ்பாவில் சா்தனை விழா 

(ஒலுவில் கிழக்கு திைகரன் நிருபர்)

அக்கவரப்பற்று  பளளிக்குடியி-
ருப்பு  அஸ் - ஸபொ கனிஷ்ட வித்தியொ-
லயத்தின் 5 ைது ேொதவை  ைருடத்வத 
சநொக்கிய வைபைம் பொடேொவல 
அபிவிருத்திச் ேங்கத்தின் பேயலொளர்  
எஸ்.எம்.லொபீர்  தவலவமயில்  புதன்-
கிழவம (18)  பொடேொவல  சிசரஷ்ட 
ஆசிரியர் திருமதி  ஏ.பீ. சுபீன் தவல-
வமயில் நவடபபற்்றது.

இந நிகழ்வில்  அக்கவரப்பற்று 
ைலயக் கல்வி அலுைலகத்தின் பிரதி 
கல்விப் பணிப்பொளர்களொை  ஏ.ஜீ. 
பஸ்மில், ஏ.எம். ஹஸீம், ஏ.எஸ். 
அஹமட கியொஸ் உளளிடசடொர் 
பிரதம  அதிதிகளொகக் கலநது பகொண்-
டைர். ஆரம்பப்  பிரிவு உதவிக்கல்-
விப் பணிப்பொளர் எஸ். அம்ஜத்கொன் 
பகளரை அதிதியொகவும்,  உதவிக் 

கல்விப் பணிப்பொளர் ஏ.எல்.பொயிஸ், 
அக்கவரப்பற்று பதில் சகொடடக்  
கல்விப் பணிப்பொளர் முகம்மத் 
உவைஸ் விசேட அதிதிகளொகவும், நிந-
தவூர் மொைடட  வைத்தியேொவலயின்  
வைத்திய அத்தியடேகர் படொக்டர் 
எம்.ஏ.நபீல், முன்பிளவள  பருை 
அபிவிருத்தி உத்திசயொகத்தர் ஏ.எல். 
அப்துல் கனி  முன்ைொள அதிபர்  அஷ்-
சேயக் சக.ஏ.எல். வநஸர் அதிதிகளொ-
கவும் கலநது பகொண்டைர். 

இதன்  சபொது இவைொண்டு தரம் 
1 இற்கு இவைப்புச் பேயயப்படட 
மொைைர்களுக்கு  பிரதம  அதிதி அக்-
கவரப்பற்று ைலயக் கல்வி அலுைல-
கத்தின் பிரதி கல்விப்  பணிப்பொளர்க-
ளொை ஏ.ஜீ.பஸ்மி உடபட  பகளரை 
விசேட மற்றும் ஏவைய அதிதிகளொல்  
வித்தியொரம்பம் பேயது வைக்கப்பட-
டவம குறிப்பிடத்தக்கது.

மடடக்களப்பு விசேட நிருபர்  

ஏ்றொவூர் நகர ேவபயின் ஏற்பொட -
டில் பபண்களுக்கொை பிரத்திசயக 
நூலகம் தி்றநது வைக்கப்படடுளள-
தொக நகர ேவபத் தவிேொளர் எம்.எஸ். 
நழிம் பதரிவித்தொர்.

ஏ்றொவூரில்தொன் பபண்களுக்-
கொை  தனியொை பபொதுச் ேநவத-
யும் உளளது.  அசதசபொல் பபண் -
களுக்கொை தனியொக உடற்பயிற்சி 
ஏற்பொடுகளும் ஏ்றொவூர் ைொவிக்க-

வரசயொரத்தில் ஏற்பொடு பேயது 
பகொடுக்கப்படடுளளதொக அைர் 
சமலும் பதரிவித்தொர். பொத்திமொ 
மகளிர் நூலகம் என்்ற பபயரில் ஆரம் -
பிக்கப்படடுளள இநத ைொசிகேொவல 
தி்றப்பு விழொ பேவைொயக்கிழவம 
(17) ஏ்றொவூர் ைொவிக்கவரசயொரத்தில் 
அவமநதுளள கிரொம அபிவிருத்திச் 
ேங்கக் கடடடத்தில் தி்றநது வைக்கப்-
படடுளளது.

இநநிகழ்வில், ஏ்றொவூரின் பபண் 
ஆளுவமகளொை பிரசதே பேயலொ-

ளர் நிஹொ்றொ,  ஏ்றொவூர் சுகொதொர 
வைத்திய அதிகொரி ஷொபி்றொ,  பிரசதே 
பேயலக திடடமிடல் பிரதிப் பணிப்-
பொளர் சிஹொைொ, பதன்வைப் பயிர்ச் 
பேயவக ஆயவுகூடப் பபொறுப் -
பொளர் ஜொஹி்றொ நகர ேவப உறுப் -
பிைர் சுவலஹொ உடபட ஏ்றொவூர் 
நகர ேவபச் பேயலொளர் எம்.எச்.
எம். ஹமீம்,  நகர ேவப பிரதித் தவி-
ேொளர் ஏ.எஸ்.எம். றியொழ் உடபட 
இன்னும் பல அதிதிகள கலநது 
பகொண்டைர்.

அட்ொமைசமசேமை T B ஜொயொ வித்தியொலயத்தில் இ்மவ�ற்்ற வித்தியொரம� நிகழ்வில், ஆசிரியர் அருஸீைொ ேொணென் எம.ஆர்.ேஹி-
தியிக்கு ஏடு வதொ்க்கி மெக்கப்�டுெமதயும, ேொணெர்கள் ெரமெற்கப்�டுெமதயும �்ஙகளில் கொணலொம.  (�்ம; மக.எம.எம.சேபீக்)

ஏறாவூரில் ப்பண்ளு்ககு பிைத்திவே் நூல்ம திறநதுனவப்பு
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வெறமறோல் தட்டுபெோடு   ... (03ஆம் பக்கம் பாரக்க)

அதனபடி எரிபபாருளை ்கைஞ்சி-
யபபடுத்தி ளைபபதற்கு நடைடிகள்க 
எடுக்கபபட வைண்டும். அதனமூலம் 
அடுத்தக ்கபபல் ைரும் ைளையில் 
்காத்திருக்க வைண்டிய அைசியம் ஏற்-
படாபதனறும் பிைதமர குறிபபிடடார.   
அவதவைளை, எரிபபாருள் தடடுப-
பாடளடக ்கருத்திற்ப்காண்டு அத்தி-
யாைசியமற்்ற பயணங்களைத் தவிரத்-
துகப்காள்ைது சி்றநதது எனறும் அைர 
பதரிவித்தார.   

பாைாளுமன்றத்தில் வநற்று நாடடில் 
நிலவும் எரிபபாருள் பநருக்கடி 
நிளலளம பதாடரபில் உளையாற்றும்-
வபாவத, அைர இநத வைண்டுவ்காளை 
முனளைத்தார.   

இது பதாடரபில் அைர வமலும் பதரி-
விகள்கயில்,    ஜூன மாத நடுபபகுதி 
ைளை நாடடுககுத் வதளையான எரி-
பபாருள் ள்கயிருபபில் உள்ைது.இநத 
ைாை இறுதியில் பபற்வ்றால் தடடுப-
பாடு ைழளமககு திரும்பும்.    எதிரக-
்கடசியினர சிலர கூறுைளதபவபானறு 
்க.பபா.த சாதாைண தை பரீடளசககு 
வதாற்றும் மாணைர்களுககு வபாககுை-
ைத்து பதாடரபான பிைச்சிளன ஏற்பட 
சநதரபபமிருக்காது.   

எரிபபாருள் பநருக்கடி்களுககு தீரவு 
்காண நடைடிகள்க எடுக்கபபடடு 
ைரும் அவதவைளை, அத்தியாைசிய-
மற்்ற பயணங்களை தவிரத்துக ப்காள்-
ளுமாறும் அைர வ்கடடுக ப்காண்டார.   

ெோக்குகளோல் வெய்ய... (03ஆம் பக்கம் பாரக்க)

அவதவைளை, ்கடநத (09)  தி்கதி 
நளடபபற்்ற ்காலிமு்கத்திடல் சம்பைத்-
தில் பபாலிஸாரும் தமது ்கடளமளய 
நிள்றவைற்்றத் தைறியுள்ைனர.   

ஹம்பாநவதாடளட மாைடடத்தில் 
பபரும் அழிவு ஏற்படடுள்ைது.பபரு-
மைவிலான அைசியல்ைாதி்களின வீடு-
்கள்,ைா்கனங்கள் பஸ்கள் தீ ளைத்து 

ப்காளுத்தபபடடன.   எமது வீடு்க -
ளும் பசாத்துக்களும் அளிக்கபபட -
டுள்ைன. நாம், 1932 ல் இருநது 
அைசியல் பசயபைர்கள். மி்க வநர-
ளமயான அைசியல் பசயபைர்கள். 
அதனால்தான இனறும் அபபகுதி 
மக்கள் எமககு ஆதைைளிபபதா்கவும் 
அைர வமலும் பதரிவித்தார.  

இரு ஊடகவி்யலோளரகளின்... (03ஆம் பக்கம் பாரக்க)

பைளியிடட அைர,    இச்சம்பைம் 
பதாடரபா்க நான பளடக்கை வசவித-
ருககு ைழஙகிய அறிவுறுத்தலினபடி, 
பாைாளுமன்ற பபாலிஸார விசாை-
ளண்களை வமற்ப்காண்டு எனனிடம் 
அறிகள்க சமரபபித்தனர.   

 17-05-2022 அனறு ்காளல குழு அள்ற 
எண். 01 இல் நளடபபற்்ற அைசாங்கக 
்கடசிக கூடடத்துககுப பினனர. ்காளல 
10.00 மணியைவில் ைநது ப்காண்டி-
ருநத எம்.பி.க்களை இருைர வீடிவயா 
எடுத்துள்ைனர.   

 இநநடைடிகள்கயில் அதிருபதிய-
ளடநத இைண்டு பாைாளுமன்ற உறுப-
பினர்கள், இருைருளடய இைண்டு 
ள்கத்பதாளலவபசி்களையும் ள்கப-
பற்றி, சளபககுள் ைநது, சம்பைம் 
பதாடரபில் விைக்கமளித்ததுடன, 

இது பதாடரபில் விசாைளண நடத்தப-
பட வைண்டுபமனவும் வ்காரிகள்க 
விடுத்துள்ைனர.  இைர்கள் இருைரும் 
பாைாளுமன்ற அமரவு்கள் பதாடரபா்க 
பசயதி திைடட ைநத பாைாளுமன்ற 
ஊட்கவியலாைர்கள் என பதரியைந-
துள்ைது. எம்.பிக்களின ்கருத்துக்களை 
பதிவு பசயய குறிபபிடட சில இடங-
்களில் மாத்திைவம அனுமதி ைழங்கப-
படடுள்ைது.     ஏளனய இடங்களில், 
அைற்ள்ற பப்ற பளடக்கை வசவிதரின 
அனுமதிளய பப்ற வைண்டும்.  

இநநிளலயில், அவைா்றான 
விவேட அனுமதி எதுவும் பப்றப-
படாததால், இரு ஊட்கவியலாைர்க-
ளும் அனுமதியற்்ற இடத்தில் இருநது 
பணிளய வமற்ப்காண்டுள்ைதா்க பதரி-
யைநதுள்ைது.   

நம்பிக்மகயில்லோ   ... (03ஆம் பக்கம் பாரக்க)

 அலரி மாளிள்கககு ைநதைர்கவை 
இநத தாககுதல்்களை நடத்தியுள்ை-
னர.சிலர பபாலிஸார மீதும் தாககு -
தல் நடத்துைளத  ்காணமுடிநதது.  

பாைாளுமன்ற உறுபபினர்களும் 
அதற்கு தூபமிடடுள்ைனர.இது சர -
ைவதச ரீதியில் எமது நாடடுககுப 
பபரும் அபகீரத்திளய ஏற்படுத்தி-
யுள்ைது. இலஙள்கயின ைைலாற்-
றில் இதுைளை எநத அைசாங்கமும் 
நாடளட ைஙகுவைாத்து நிளலககு 
தள்ைவில்ளல. இம்முள்ற நாடடின 
ஜனாதிபதி வமற்ப்காண்ட தீரமானங -
்கவை, இநத ைஙகுவைாத்து நிளலககு 
்காைணமாகியுள்ைது.   

20 ஆைது அைசியலளமபபுத் 
திருத்தத்ளத ப்காண்டு ைநதவபாது 
அைைது எைைதும் வயாசளன்களை 
பபற்றுக ப்காள்ைவில்ளல. சபாநா -

ய்கர அதில் பங்காைர எனவ்ற நான 
குறிபபிட விரும்புகினவ்றன. நிளல -
யியற் ்கடடளைளய நிறுத்தி அைர 
பசயற்படடுள்ைார.  

அதனால் இபவபாது பாைாளு-
மன்றத்திற்கு 05 சதவீத அதி்காைங-
்கள் கூட இல்லாமல் வபாயுள்ைது.   
பபாலிஸ நிளலய பபாறுபபதி்காரி-
்களின நியமனங்கள் கூட அைசியல்-
ைாதி்களின விருபபபபடிவய நடககி-
்றது. சடட மாஅதிபரினால் தாக்கல் 
பசயயபபடட ைழககு்களில் குற்்ற -
ைாளி்கள் விடுதளலயாக்கபபடடுள்-
ைனர. அவைாறு 35 வபர விடுதளல 
பசயயபபடடுள்ைனர. அைசாங்கம் 
ஆடசிப பபாறுபவபற்்ற சில ்காலங-
்களில் மனித உரிளம ஆளணககுழு-
வில் குற்்றச்சாடடு்களுககு இலக்கா-
கியுள்ைது.    

நோட்டுக்குத் மதமெ்யோன  ... (03ஆம் பக்கம் பாரக்க)

இதுைளை 138 மில்லியன ரூபா 
பபறுமதியான மருநதுப பபாருட-
்கள் மற்றும் மருத்துை உப்கைணங்கள் 
பபற்றுக ப்காடுக்கபபடடுள்ைதுடன 
153 இலடசம் ரூபா பபறுமதியான 
்கணினி உடபட ்கல்வி உப்கைணங்கள் 

பாடசாளல்களுககு ைழங்கபபடடுள்-
ைன. தற்வபாது இருதய வநாயக்கான 
மருநது்களை பபற்றுகப்காடுபபதற்-
்கான நடைடிகள்க்களும் வமற்ப்காள்-
ைபபடடு ைருைதா்கவும் அைர வமலும் 
பதரிவித்தார. 

நோடு 53 பில்லி்யன் வடோலர... (03ஆம் பக்கம் பாரக்க)

ஒத்திளைபபுவைளை விைாதத்தில் 
உளையாற்றும் வபாவத முனனாள் 
அளமச்சர ப்கஹலிய ைம்புகபைல்ல 
இவைாறு பதரிவித்தார.   

சளபயில் அைர பதாடரநதும் 
உளையாற்றுள்கயில்:   

நாடடில் 1956,1971, 1983, 1988 
- 1989 ்காலங்களில் அழிவு்கள் ஏற்ப-
டாதிருநதிருநதால், நாடு தற்வபாது 
பபரும் முனவனற்்றம் அளடநதிருக-
கும்.   

இனறு நாடு எதிரப்காண்டுள்ை 
நிளலககு அளனத்து அைசாங்கங-
்களும் பபாறுபவபற்்க வைண்டும். 
எைரும் ள்க ்கழுவி விடடுச் பசல்ல 
முடியாது.   

்கடநத இைண்டு ைருட ்கால பசயற் -

பாடு்கவை, இதற்கு ்காைணபமன எை -
ைாைது பசானனால் அது பபரும் விந-
ளதயாகும்.   

அவதவபானறு எத்தள்கய நடைடிக-
ள்க்களை வமற்ப்காண்டாலும் அை-
சியலளமபபுககிணங்கவை அதளன 
வமற்ப்காள்ை வைண்டும்.அளத மீறி 
பசயற்படடால் எைருககும் அைசாங-
்கத்ளத ப்காண்டு பசல்ல முடியா-
மல்வபாகும். பல்வைறு ்கருத்துக்கள் 
இருக்கலாம் எனினும் நாடடின தற் -
வபாளதய சூழ்நிளலயில் பாைாளுமன-
்றத்தில் 225 வபரும் ஒனறிளணநது 
பசயற்படுைது அைசியம். அபவபாது -
தான நாம் இளணநது சரைவதச முன -
னிளலககு பசல்ல முடியும் எனறும் 
அைர வமலும் பதரிவித்தார.  

மே 09 ென்முமறகள்;  ... (03ஆம் பக்கம் பாரக்க)

புதனகிழளம நடத்தபபடட சுற்றிை-
ளைபபுக்களில் 176 வபர ள்கது பசய-
யபபடடனர. இைர்களில் 66 வபர 
நீதிமன்றத்தில் ஆஜரபடுத்தபபடடு 

பிளணயில் விடுதளல பசயயபபட-
டுள்ைனர. 60 வபர விைக்கமறியலில் 
ளைக்கபபடடுள்ைதா்க பபாலிஸ 
வபச்சாைர வமலும் பதரிவித்தார.

கடும் ெங்கும�ோத்து நிமலயில்...
பைளியிடும்வபாவத இநத விட-

யத்ளத குறிபபிடடுள்ைார.   அறி-
விக்கபபடடுள்ை  பணவீக்கம் 21.5 
சதவீதம் என்ற வபாதிலும், அைைது 
அைவீடு்களினபடி உண்ளமயான 
பணவீக்கம் 132 சதவீதம் எனறு அைர 
குறிபபிடடுள்ைார.   அதற்ளமய, அதி-

்காைபூரை பணவீக்க விகிதத்ளத விட 
உண்ளமயான பணவீக்க விகிதம் 06 
மடஙகு அதி்கமா்க உள்ைபதனவும் 
அைர சுடடிக்காடடியுள்ைார.  

இத்தள்கய உயர பணவீக்கம் ஒரு 
பபாருைாதாைப வபைழிவு. இதனால் 
பணக்காைர்களை விட ஏளழ்கள் 

அதி்கம் பாதிக்கபபடுைதுதான இஙகு 
உண்ளமயான பிைச்சிளனபயன வபைா-
சிரியர எச்சரிகள்க விடுத்துள்ைார.   

இவைா்றானபதாரு, சூழ்நிளலயின 
இறுதியில் அைசியல் பிைச்சிளனவய 
உருைாகுபமன அைர குறிபபிடடுள்-
ைார.   

இவதவைளை இலஙள்கயின தற்-
வபாளதய நிலைைபபடி நாடு ைஙகு-
வைாநது நிளலளய அளடநதுள்ைதா்க 
சுடடிக்காடடபபடுகி்றது. அடுத்து 
ைரும் நாட்கள் மி்கவும் வமாசமான-
தா்க இருககும் என பபாருைாதாை நிபு-
ணர்கள் எச்சரித்துள்ைனர.  

புதி்ய அமேசெரகளுக்கு 
இதளன பதரிவித்தார. அது 

பதாடரபில் பிைதமர வமலும் பதரி-
விகள்கயில்,  

எரிபபாருள் பநருக்கடிககு 

தீரவு ்காண்பற்்கான வைளலத் -
திடடங்களை முனபனடுககும் 
அவதவைளை, அளமச்சர்கள் நியம-
னம் பதாடரபிலும் சில தீரமானங்கள் 

வமற்ப்காள்ைபபடடுள்ைன.அளமச் -
சர்கைா்க நியமிக்கபபடுவைார, 
சம்பைத்ளத பபற்றுகப்காள்ை 
மாடடார்கள். அவதவபானறு அளமச்-

சர்களுக்கான சலுள்க்களை குள்றக-
்கவும் நடைடிகள்க எடுக்கபபடும் 
எனறும் பிைதமர பதரிவித்தார. 

ஒரு இறோத்தல்... 
வபக்கரி உரிளமயாைர்கள் சங்கம் 

பதரிவித்துள்ைது.  
வ்காதுளம மாவின விளலளய 

அதி்கரித்துள்ைளம ்காைணாமா்க 
இவைாறு வபக்கரி பபாருட்களின 
விளல்களும் அதி்கரித்துள்ைதா்க 

பதரிவிக்கபபடுகின்றன.  

நோன்கு வெணகளின்...   
இடம்பபற்றுள்ைது. அடாைத்ளத 

பபருநவதாடடப பிரிவில் வதயிளல 
பறிககும் வைளையில் ஈடுபடடி-
ருநத பபண் பதாழிலாைர்கள் மீது, 
மைபமானறிலிருநத குைவிக கூடு 

்களலநது, பபண் பதாழிலாைர்களை 
ப்காடடியுள்ைன.  

இச்சம்பைத்தில், பலர குைவிக 
ப்காடடுககு இலக்கான வபாதிலும், 
ஆபத்தான நிளலயிலுள்ை நானகு 

பபண் பதாழிலாைர்கவை, ளைத்தி -
யசாளலயில் அனுமதிக்கபபடடுள்-
ைனர.   

இைர்களின நிளல ்கைளலககிட -
மா்க இருபபதா்க ளைத்தியசாளல 

ைடடாைங்கள் பதரிவித்தன. ளைத் -
தியசாளலயில் அனுமதிக்கபப-
டாத பலர ஆைம்ப சிகிச்ளச்களைப 
பபற்று வீடு திரும்பியுள்ைளம குறிப-
பிடத்தக்கது. 

ெோடெோமலகளுக்கு...  
ஆண்டுக்கான முதலாம் தைளண விடுமுள்ற 

இனறு ைழங்கபபடவுள்ைதா்க ்கல்வி அளமச்சு ஏற்-
்கனவை பதரிவித்திருநதது.  இநநிளலயிவலவய, 
முதலாம் தைளண விடுமுள்ற வநற்று முதல் ஆைம் -
பமாைதா்க ்கல்வி அளமச்சு பினனர அறிவித்துள் -
ைது.  இைண்டாம் தைளண ்கற்்றல் பசயற்பாடு்க -
ளுக்கா்க பாடசாளல்கள் எதிரைரும் ஜூன மாதம் 
06ஆம் தி்கதி மீை தி்றக்கபபடவுள்ைன.

தலெோக்கமலயில்... 
பாதிக்கபபடடுள்ைதுடன ஆங -

்காஙவ்க மண்சரிவு்களும் இடம்பபற்-
றுள்ைன.    தலைாக்களல வஹமச்-
சநதிைா மாைத்ளத பகுதியில் வநற்று 
(19) ்காளல 6.30 மணியைவில் 
பதாடர குடியிருபபு பதாகுதியின 
பினபு்றத்தில் 50 அடி உயைத்திலுள்ை 
மதில் சரிநது விழுநததில் நானகு 
குடியிருபபு்கள் வசதமாகியுள்ைன.   

இதனவபாது, ஒரு வீடடில் இருநத 
53 ையதுளடய தாய ஒருைருககு 
ள்க்களில் ்காயங்கள் ஏற்படடது.
இதனால், அைர உடனடியா்க தல -
ைாக்களல வதாடட மருத்துை நிளல-
யத்தில் சிகிச்ளச பபற்றுள்ைார. 
அத்வதாடு, ்கரபபிணித் தாபயாருைர 
எவவித ஆபத்துக்களுமினறி பதய-
ைாதீனமா்க உயிர தபபியுள்ைார.   

அத்வதாடு வீடு்களின சுைர்கள் 
இடிநது விழுநதுள்ைவதாடு,பப-
றுமதிமிக்க பபாருட்களும் மண் 
வமடடில் புளதநதுள்ைதா்க பாதிக-
்கபபடடைர்கள் பதரிவித்தனர.இப-
பகுதியில்,பதாடரநது மளழ பபய-
ைதால் மண் சரிவு அபாயங்களும் 
ஏற்படடுள்ைன.   

வமலும், பாதிக்கபபடட நானகு 

குடும்பங்களைச் வசரநத 25 வபர உ்ற-
வினர்கள் வீடு்களில் தங்க ளைக்கப-
படடுள்ைனர.    

இவைாறு பாதிக்கபபடட குடும்-
பங்களுககு உதவி்களை ைழஙகுை-
தற்கு நுைபைலியா பிைவதச பசயல்கம்  
மற்றும் தலைாக்களல பபாலிஸார, 
நடைடிகள்க்களை வமற்ப்காண்டுள்-
ைனர.  

ஜனோதிெதியின் அலுெலகம்...   
வைண்டுபமன லங்கா முஸலிம் 

்காஙகிைஸ தளலைர ைவூப ஹககீம் 
பதரிவித்தார. பாைாளுமன்றத்தில் 
வநற்று நளடபபற்்ற ஒத்திளைபபு 
வைளை விைாதத்தில் உளையாற்றி-
யவபாவத அைர இதளன பதரிவித்-
தார. யுத்தம் நிள்றைளடநது சமாதா-
னம் நிளலநாடடபபடட வபாதும் 
நாடடில் முனவனற்்றம் ஏற்படவில்-
ளலபயனறு பதரிவித்த அைர புதிய 

அைசியல் ்கலாசாைம் ஒனள்ற உரு-
ைாககுைதற்்கா்க ஒத்துளழக்க தயார 
எனறும் பதரிவித்தார. பாைாளுமன -
்றத்தில் அளனத்து ்கடசி்களையும் 
உள்ைடககி சளப ஒனறு உருைாக-
கும் வயாசளனளய ைைவைற்்ற அைர, 
புதிய அைசியல் ்கலாசாைம் ஒனள்ற 
உருைாககுைதா்க இருநதால், 
அளமச்சுப பதவி்களுக்கா்க எதிைணி 
எம்பிக்களை பலி எடுபபளத நிறுத்த 

வைண்டும் எனறும் அைர வ்காரினார.   
 அலரிமாளிள்கயில் நளடபபற்்ற 

கூடடத்தில் பிைதமர ஆற்றிய 
உளையில் எநத தைறும் இல்ளல 
எனறு குறிபபிடட அைர, அதனபின-
னர சிலர ஆதைைாைர்களை தூண்டி-
விடும் ைள்கயில் உளையாற்றியதா்க 
குற்்றஞ்சாடடினார. 

ைனமுள்றளய தடுக்க தைறியது 
பதாடரபில் பபாலிஸமா அதிப -

ரும், சிவைஷட பிைதிப பபாலிஸ மா 
அதிபர பதனனவ்கானும் ஒருைளை-
பயாருைர குற்்றஞ்சாடடுகின்றனர. 

பபாதுமக்கள் பாது்காபபு அளமச்-
சின பசயலாைர பிைதம நீதியைசருககு 
அனுபபியுள்ை ்கடிதத்தில், நிறுை -
னங்களை குற்்றஞ்சாடடி இருககி-
்றார. 

இளை தை்றான முனமாதிரி்கள் 
எனறும் அைர குறிபபிடடார. 

கமனடி்ய ெோ�ோளுேன்றத்தில்... 
குற்்றச்சாடளட அைசாங்கம் திட -

டைடடமா்க நிைா்கரித்துள்ைது. 
இலஙள்க பதாடரபான பாைாளு -
மன்ற பிவைைளண, உத்திவயா்கபூரை 
்கருத்துககு முைணா்கவுள்ைது.

்கவனடிய அைசாங்கம், இனபப -

டுப்காளல நடநததா்கக ்கண்டறி -
யவில்ளல.  இலஙள்க, ்கவனடிய 
அைசாங்கத்திற்கு உண்ளமயான 
நிளலளம பதாடரபா்க  உயர மட -
டத்தில் விைக்கமளிக்கபபடடது 
நிளனவுகூைத்தக்கது. 

இந நிளலயில்,  இலஙள்க அதன 
நல்லிணக்க பசயல்முள்றயில் குறிப -
பிடத்தக்க முனவனற்்றத்ளத அளடந -
துள்ைது. 

அது பதாடரநது நடநது ப்காண் -
டிருககி்றது. இதுபற்றி ்கவனடிய 

அைசாங்கத்திற்கு பதாடரநது பதரி -
விக்கபபடடது. இனபபடுப்காளல 
என்ற ைாரத்ளதககு குறிபபிடட சட -
டபூரை அரத்தங்கள் இருபபதா்கவும் 
அைசாங்கம் மீண்டும் ைலியுறுத்துகி -
்றது.

மகோெோ குழு முதலோெது... 
விதாைணவினால் இனறு(20) 

பாைாளுமன்றத்துககு சமரபிக்கப -
படவுள்ைது.    2021.08.04 முதல் 
2021.11.19 ைளையான ்காலப -
பகுதியில் அைசாங்க ்கணககு்கள் 
பற்றிய குழு முனனிளலயில் 
அளழக்கபபடட 07 அைச நிறுை -
னங்கள் மற்றும் ஒரு விவசட ்கணக -

்காயவு அறிகள்க பதாடரபான 
விசாைளண பற்றிய த்கைல்்கள் 
இநத அறிகள்கயில் உள்ைடக்கப -
படடுள்ைன.   

அதற்்களமய, நனனடத்ளத 
மற்றும் சிறுைர பைாமரிபபுச் 
வசளை்கள் திளணக்கைம், கூடடு -
்றவு அபிவிருத்தித் திளணக்கைம், 

சமூ்க அபிவிருத்தித் திளணக்க -
ைம், மதுைரித் திளணக்கைம், குரு -
நா்கல் மாந்கை சளப, குடிைைவு 
- குடிய்கல்வுத் திளணக்கைம், சுற் -
்றாடல் அளமச்சு மற்றும் சு்காதாை 
வபாோககு மற்றும் சுவதச 
ளைத்திய அளமச்சின மருத்துை 
விநிவயா்க பிரிவினால் வமற்ப்காள் -

ைபபடும் மருத்துை விநிவயா்கங -
்கள், விநிவயா்க முள்ற பதாடரபில் 
2018 மாரச் 14 ஆம் தி்கதியிலான 
்கணக்காயைாைர நாய்கத்தின 
விவேட ்கணக்காயவு அறிகள்க 
பதாடரபா்க விசாைளண பசயயப -
பட த்கைல்்கள் இநத அறிகள்கயில் 
உள்ைடக்கபபடடுள்ைன.  

தோயநோட்டுக்கோக உயிரத் தி்யோகம் வெயத மெோரவீ�ரகமள நிமனவு  கூரும் 
ெமகயில் மநறறு (19) ஸ்ரீ ஜ்யெரதனபு� மெோரவீ�ர  நிமனவுத்தூபியில் (�ணவிரு  
ஸேோ�க்ய) விமேட நிகழ்வு  நடத்தபெட்டது. இங்கு முன்னோள் பி�தேர ேஹிநத �ோஜ-
ெக் ே ேலர ெமள்யம் மெத்து அஞெலி வெலுத்துெமத கோணலோம்.  

வெளிநோட்டு நோண்யங்கமள... 
எைவைனும் பரிசா்க ைழஙகிய, 

தனது உளடளமயில் உச்சபடச-
மா்க ளைத்திருக்கக கூடிய 15,000 
படாலர பபறுமதியான பைளிநாடடு 
நாணயத்ளத 03 மாதங்கள் ைளைவய 
அவைாறு தனது உளடளமயில் 
ளைத்திருக்க முடியுபமனவும், அதன 
பினனர தனது பைளிநாடடு நாணயக 
்கணககிவலா அல்லது சாதாைண ்கணக-
கிவலா ளைபபிலிட வைண்டுபமன 
அைர இதனவபாது சுடடிக்காடடி-
னார.  

அண்ளமக்காலமா்க ்கறுபபுச் சந-
ளதயில் ்காண்பிக்கபபடும் இலாப 
நிளலளய ்கருத்திற் ப்காண்டு, 
பபாதுமக்கள் பைளிநாடடு நாணயங-

்களை வசமிக்க ஆைம்பித்துள்ைளம 
பதரியைநதுள்ைதா்க அைர இதன-
வபாது குறிபபிடடார.   இவைாறு 
பைளிநாடடு நாணயங்கள் பாரிய-
ைவில் வசமிக்கபபடுைளத தடுத்து, 
அைற்ள்ற பபற்று தற்வபாது நாடடில் 
ஏற்படடுள்ை அத்தியாைசிய இ்றக-
குமதித் வதளைக்கா்க பயனபடுத்து-
ைவத இநநடைடிகள்கயின வநாக்க-
பமன ்கலாநிதி நநதலால் வீைசிங்க 
பதரிவித்தார.  

தற்வபாது படாலர விளல குள்றை-
ளடநது ைருைதாலும், ள்கயிருபபில் 
ளைத்திருக்கககூடிய உச்சபடச பைளி-
நாடடு நாணயத் பதாள்களய 10,000 
படாலைா்க குள்றக்க நடைடிகள்க 

எடுக்கவுள்ைதாலும், இவைாறு தங்க-
ைது ள்கயிருபபில் பைளிநாடடு நாண-
யங்களை ளைத்திருபவபார அைற்ள்ற 
ைஙகி்களில் ளைபபிலிடுைதற்்கான 
சரியான தருணம் இதுவை என அைர 
இதனவபாது சுடடிக்காடடினார.  

அதற்்களமய,  இவைாறு பைளி-
நாடடு பணத்ளத ளைத்திருபபைர-
்கள் அநதப பணத்ளத ைஙகியிலுள்ை 
பைளிநாடடு நாணயக ்கணககில் 
படாலைா்க ளைபபிலிடவைா அல்லது 
அநதப பணத்ளத ரூபாைா்க மாற்றி 
ரூபாவில் ளைத்திருககுமாறும் குறிப-
பிடட அைர, இநநடைடிகள்கக்கா்க 
02 ைாை ்கால அை்காசம் ைழங்கபப-
டுைதா்கவும் பதரிவித்தார. அதன 

பினனர அவைாறு ள்கபபற்்றபபடும் 
பணத்துககு, அநநியச் பசலாைணிச் 
சடடத்தின கீழ் அபைாதம் விதிக்கவும் 
உரிய சடட நடைடிகள்க எடுக்கபபடு-
பமனவும் அைர பதரிவித்தார.   இது 
ஏற்்கனவை உள்ை சடடம் எனபவதாடு, 
அதளன தற்வபாது இறுக்கமா்க நளட-
முள்றபபடுத்தும் விடயவம தற்வபாது 
வமற்ப்காள்ைபபடுைதா்கவும், அைற்-
றில் வமலும் இறுக்கங்களை ப்காண்டு 
ைை நடைடிகள்க எடுக்கவுள்ைதா்க-
வும் பதரிவித்த அைர, அண்ளமயில் 
பல்வைறு இடங்களில் அதி்க பதாள்க-
யிலான பைளிநாடடு நாணயத்தாள்-
்கள் ள்கபபற்்றபபடடளமயும் சுடடிக-
்காடடினார.  

ேோனி்ய விமலயில் எெருக்கும்...   
பதரிவித்த அைர, பாைாளுமன்ற 

உறுபபினர்களுககு எரிபபாருள் தடடுப-
பாடு பதாடரபில் சமூ்கத்தில் தை்றான 
்கருத்து நிலவுைதா்க பதரிவித்தார. 
பாைாளுமன்றத்ளத பிைதிநிதித்துைபப-
டுத்தும் எதிர்கடசி உறுபபினர்களுககு 
அநீதி இளழத்துள்ைதா்கவும் பதரி-
வித்த அளமச்சர, அவைா்றான தீரமா-
னம் எடுக்கபபடமாடடாபதனவும் 
குறிபபிடடார.     சநளத விளலளய 
விட குள்றநத விளலககு எண்பணய 
ப்காள்ைனவு பசயைதற்்கான சநதரப-

பம் எநத ்காலத்திலும் எம்.பிக்களுககு 
ைழங்கபபடவில்ளல எனவும், எதிர்கா-
லத்தில் அவைா்றான தீரமானம் எடுக-
்கபபடமாடடாபதனவும் அளமச்சர 
பதரிவித்தார.     பபாலிஸ எரிபபாருள் 
நிைபபு நிளலயங்களில் எம்.பிக்களுககு 
குள்றநத விளலயில் எரிபபாருள் ைழங-
்கபபடுைதா்க சமூ்க ைளலத்தைங்களில் 
பதரிவிக்கபபடுைது குறித்து வநற்று 
சளபயில் எதிைணி எம்.பிக்கள் குற்-
்றம்சாடடினர. இதற்குப பதிலளித்த 
அளமச்சர, சில ஊட்கங்கள் தை்றான 

பசயதி பைளியிடடதா்கவும் எரிபபா-
ருள் நிைபபு நிளலய இயநதிைம் பளழய 
விளலளய ்காண்பித்தாலும் கூடுதல் 
விளலவய அ்றவிடபபடடுள்ைதா்கவும் 
அைர பதரிவித்தார.   எம்.பிக்கள் பாைா-
ளுமன்றம் ைருைதற்்கா்க பபாலிஸ 
எரிபபாருள் நிைபபு நிளலயத்தில் எரி-
பபாருள் ைழஙகுமாறு சபாநாய்கர 
வ்காரியிருநதார.     ஆனால் எம்.பி்க-
ளுககு விவேட சலுள்க ைழஙகுைளத 
பபாதுமக்கள் எதிரககும் நிளலயில், 
இநத முடிவு தை்றானபதனது எதிைணி-

யினர பதரிவித்திருநதனர.   மக்களின 
விைகதி மற்றும் வ்காபத்ளத புரிநதுக-
ப்காள்ை முடிகின்றது. பாைாளுமன்ற 
உறுபபினர்களுககு சலுள்க விளலயில் 
எரிபபாருள் ைழங்கபபடுைதா்க 
பைளியாகும் த்கைல் பபாயயானது.    
தற்வபாது சநளதயில் ஒவை விளலயி-
வலவய எரிபபாருள் ைழங்கபபடுைதா-
்கவும், எநத தைபபினருககும் மானிய 
விளலயில் எரிபபாருள் ைழங்கபபட-
வில்ளலபயனவும் அைர குறிபபிடடுள்-
ைார. (பா)  

ெட்டவிம�ோதேோக அவுஸதிம�லி்யோ...   
மாைடடம் புதுககுடியிருபபு 

்கடற்்களையிலிருநது அவுஸதிவை-
லியாவுககு சடடவிவைாதமா்க  
பசல்லமுற்படட 21 வபவை வியா -
ழககிழளம(19) அதி்காளல புதுக -
குடியிருபபு ்கடற்்களையில் ளைத்து 
ள்கது பசயயபபடடனர. இைர்களு -
டன வசரத்து இைண்டு இயநதிைப பட -
கு்களும் ள்கபபற்்றபபடடுள்ைதா்க 
்கடற்பளடயினர பதரிவிககின்றனர.    
புலனாயவு பிரிவுககு கிளடத்த இை-
்கசியத் த்கைளலயடுத்து, புதனகி -
ழளம அதி்காளல இைண்டு மணிய-

ைவில் விவசட அதிைடிபபளடயினர 
புதுககுடியிருபபு ்கடற்்களையில் சுற்-
றிைளைத்தனர.    இதனவபாது இரு 
படகு்களில் அவுஸதிவைாலியாவுககு 
சடடவிவைாதமா்க பசல்ைதற்கு தயா -
ைாகிய 04 பபண்்களும் ,17 ஆண்்க -
ளுமா்க, 21 வபர ள்கதானதுடன இரு 
படகு்களும் மீட்கபபடடன.

மடடக்கைபபு, யாழ்பபாணம், 
கிளிபநாச்சி, ைவுனியா மற்றும் 
திருவ்காணமளல மடடக்கைபபு 
வபான்ற பிைவதசங்களைச் வசரநதைர-
்கவை ள்கதாகியுள்ைனர.

மகோதுமே ேோவின்... 
அறிவித்துள்ைது.  வ்காதுளம 

மாவின விளல உயரளைக ்கடடுபப-
டுத்த அைசாங்கம் நடைடிகள்க எடுக்கா-
விடடால், அடுத்த ைாைம்முதல் ச்கல 
வபக்கரி  உணவு உற்பத்தி்களும் நிறுத்-
தபபடுபமன அகில இலஙள்க வபக்கரி 
உரிளமயாைர சங்கத்தின தளலைர 
என.வ்க ஜயைரத்தன பதரிவித்துள்ைார.   

வபக்கரி உணவு உற்பத்தி்களுக்கான 
ச்கல மூலபபபாருட்களின விளல்கள் 
பபருமைவு அதி்கரித்துள்ைதால், சிறு 

மற்றும் மத்தியதை பாண் உற்பத்தி 
வபக்கரி்கள் தமது உற்பத்தி்களை முழு-
ளமயா்க நிறுத்திவிடடதா்கவும் அைர 
சுடடிக்காடடினார.  இநநிளலயில், 
04 ஆயிைம் ரூபாவுககும் குள்றநத 
விளலயில் விற்்கபபடட வ்காதுளம மா 
மூளடபயானறின விளல தற்வபாது 
12 ஆயிைம் ரூபாைா்கவும் 37.5 கிவலா 
எரிைாயு சிலிண்டர ஒனறின விளல 
20,000 ரூபாைா்க அதி்கரித்துள்ைபதன-
வும் ஜயைரத்தன சுடடிக்காடடினார.   

ெோ�ோளுேன்றத்துக்கு ேஹிநத...  
முனனாள் ஒருஙகிளணபபு 

பசயலாைர கீதாநாத் ்காசிலிங்கம், 
மஹிநத ைாஜபக்ஷ ப்காழும்பிலிருப-
பதா்கவும், சமூ்க ைளலதைங்களில் 
கூ்றபபடுைது வபால் பஹலிப்காப -
டரில் அைர பாைாளுமனறுககு ைை-

வில்ளலபயனறும் வீதி ைழியா்கவை 
அைர பாைாளுமன்றத்துககு ைநததா-
்கவும் கூறினார.வமலும் சமூ்க ஊட-
்கங்களில் பைளியான புள்கபபடம் 
பளழயது எனறும் அைர பதரிவித்-
துள்ைார.  

ெமே்யல் எரிெோயு விநிம்யோகம்...  
வநற்றுமுனதினம் 2, 800 பமற்றிகபதான எரிைாயு 

தாஙகிய ்கபபல் ஒனறு நாடடுககு ைநதிருநதவபா-
தும், சீைற்்ற ைானிளல ்காைணமா்க அதிலிருநது எரி-
ைாயுளை தளையி்றககுைதில் சிக்கல் ஏற்படடிருநதது.  

இதளனயடுத்து, ்கபபல் ப்காழும்புத் துள்றமு-
்கத்தில் நஙகூைமிடபபடடு, அதிலிருநது சளமயல் 
எரிைாயு தளையி்றக்கபபடடதுடன, தாஙகி ஊரதி்கள் 

ஊடா்க ப்கைைலபபிடடிககு ப்காண்டு பசல்லபபட-
டது.   இதனால் திடடமிடடபபடி நாடு முழுைதும் 
முனபனடுக்கபபடவிருநத எரிைாயு விநிவயா்கம் 
தளடபபடடிருநதது.   இநநிளலயில், வநற்று முன-
தினம் 8,000 சளமயல் எரிைாயு சிலிண்டர்கள் மாத்தி-
ைவம விநிவயாகிக்கபபடடிருநததா்க பதரிவிக்கபபடு-
கின்றது.  

G.C.E.O/L ெரீட்மெ ... (03ஆம் பக்கம் பாரக்க)

வமற்ப்காள்ைபபடும் விரிவுளை்கள் 
மற்றும் பிைத்திவய்க ைகுபபுக்கள் 
இனறு (20)   நள்ளிைவு 12 மணியுடன 
நிறுத்தபபடவைண்டும்.   

பரீடளசயில் வதாற்றுைதற்கு அனு-
மதிபபத்திைம் மற்றும் அளடயாை 
அடளட்கள் ்கடடாயமாக்கப-
படடுள்ைது. அனுமதிபபத்திைம் 
கிளடத்தவுடன அதளனச் சரிபாரத் -
துகப்காள்ைவைண்டும். திருத்தப -
பட வைண்டுமாயின பரீடளச்கள் 
திளணக்கைத்தின இளணயத் தைத் -
தின மூலம் திருத்தியளமத்துக 
ப்காள்ைல் வைண்டும். பினனர 
திருத்தபபடட பிைதி அச்சிடபபட-
டு,அதளன அனுமதிபபத்திைத்துடன 

இளணத்து பரீடளச மண்டபத்தில் 
பிைதான பபாறுபபதி்காரியிடம் 
சமரபபித்து பரீடளசயில் வதாற்்றமு-
டியும்.   

ப்காவிட 19 பபருநபதாற்று 
இனனும் நிலவுகின்ற ளமயால்,-
பரீடளச நிளலயங்களில் சு்காதாை 
ைழிமுள்ற்கள் பினபற்்றபபடல் 
வைண்டும். ப்காவிட 19 பதாற்று உறு -
திபபடுத்தபபடட விண்ணபபதா-
ரிககு பரீடளச நிளலயத்தில் விவே 
ஏற்பாடு பசயயபபடும். விவேடவத-
ளையுளடய மாணைர்கள் 590 வபர 
இம்முள்ற விண்ணபபித்துள்ைனர. 
இைர்களுக்கான ைசதி்கள் ஏற்பாடு 
பசயயபபடடுள்ைன.   



திரவ பால் உறபத்தியில் கிளிந�ாச்சி   
மாவட்ட தேவவகளுக்கு முன்னுரிவம  

பரந்தன் குறூப் நிருபர்   

கிளிந�ொச்சி மொவட்டத்தில் மமற்-
ந�ொள்ளப்படும் பொல் உற்பத்தியை 
மொவட்ட மக�ளுககு கிய்டக�ககூ-
டிை வய�யில் மமம்படுத்துவ்தற்கு 
�ொல்�ய்ட வ்ளர்ப்மபொருக�ொன 
விமே்ட �லநதுயரைொ்டலில் தீர்மொ-
னங�ள நியைமவற்ைப்பட்டன.   

கிளிந�ொச்சி மொவட்டத்தில் 
�ொல்�ய்ட வ்ளர்ப்மபொரு்டனொன 
விமே்ட �லநதுயரைொ்டநலொன்று 
ம�ற்றுமுன்தினம் பிற்ப�ல் மொவட்ட 
நேைல� மண்டபத்தில் அரே அதிபர் 
ரூபொவதி ம�தீஸவரன் ்தயலயமயில் 
�ய்டநபற்ை மபொம்த மமற்படி தீர்மொ-
னம் ந�ொணடு வரப்படடுள்ளது   

�ொல்�ய்ட அபிவிருத்தி சு�ொ்தொர 
தியைக�்ளத்தின் �ொல்�ய்ட மருத் -
துவர்�ள, �ொல்�ய்ட உற்பத்திக கூட-
டுைவுச் ேங�ங�ளின் பிரதிநிதி�ள, 
மொவட்ட மற்றும் மொ�ொை விவேொை 
தியைக�்ள பணிப்பொ்ளர்�ள, திட -
்டமி்டல் பணிப்பொ்ளர், நீர்ப்பொேன 
தியைக�்ள பணிப்பொ்ளர் உளளிட்ட 
பல அதி�ொரி�ளு்டன், மொவட்டத் -
தின் முன்னணி �ொல்�ய்ட வ்ளர்ப்-
மபொர், உளளூர் மற்றும் ்தனிைொர் பொல் 
மே�ரிப்பொ்ளர்�ளும் இககூட்டத்தில் 
�லநதுந�ொணடிருந்தனர்.   

இ்தன் மபொது மொவட்டத்தின் 
பொல் உற்பத்தி ந்தொ்டர்பொ� ஆரம்-
பத்தில் �வனம் நேலுத்்தப்பட்ட -

ம்தொடு பொல்மொவுக�ொன ்தடடுப்பொடு 
நிலவும் சூழ்நியலயில், மொவட்டத்-
துககுளம்ள வசிககும் மக�ளுககு 
கிய்டககூடிை வய�யில் பொல் விநி-
மைொ�த்ய்த மமம்படுத்து்தல் ந்தொ்டர்-
பிலும் ்தனிைொர் பொல் ந�ொளவன-
வொ்ளர் மொவட்டத்தின் ம்தயவககு 
மிஞ்சிைய்தமை நவளிமொவட்டங-
�ளுககு எடுத்துச்நேல்லும் வய�யி -
லும் தீர்மொனம் நியைமவற்ைப்பட-
்டன.   

ந்தொ்டர்நது �ொல்�ய்ட உற்பத்திக 
கூடடுைவுச் ேங�ங�ள மமற்ந�ொள -
ளும் பொல் மேரிப்பு, விநிமைொ�ம், 
நபறுமதிமேர் உற்பத்தி�ள உள -
ளிட்ட பல்மவறு முைற்சி�ளிலும் 
எதிர்ம�ொக�ப்படும் ேவொல்�ள 
ந்தொ்டர்பொ� �லநதுயரைொ்டப்பட்ட-
ம்தொடு அவற்றுககுத் தீர்வு�ொை எடுக-
�ப்ப்டமவணடிை �்டவடிகய��ள 
குறித்தும் இஙகு ஆரொைப்பட்டது. 
அத்ம்தொடு மமலும் �ொல்�ய்ட�ளுக-

�ொன தீவனங�ய்ளப் நபற்றுக-
ந�ொளவதிலுள்ள ேவொல்�ள குறித்தும் 
இஙகு ஆரொைப்பட்டது. �ொல்�ய்டத் 
தீவனமொ� புல் உற்பத்தியில் ஈடுப -
டுவது்டன், அதிலிருநது யேமலஜ் 
எனப்படும் �ொல்�ய்டத் தீவன உற் -
பத்தியிலும் �ொல்�ய்ட வ்ளர்ப்மபொர் 
�வனம் நேலுத்்தமவணடும் என 
இஙகு மவணடும�ொள விடுக�ப்பட -
்டது.   

 ந்தொ்டர்நது அதி�்ளவு எணணிக -
ய�ைொன பணயை வ்ளர்ப்மபொர் 
எதிர்ந�ொளளும் மமயச்ேல் ்தரயவப் 
பிரச்சியன ந்தொ்டர்பொ� இஙகு 
விமே்ட �வனம் நேலுத்்தப்பட்டது. 
�ன�ொம்பிய�ககு்ளம் பகுதியில் ஏற்-
�னமவ மமயச்ேல் ்தரயவகந�ன 
ஒதுக�ப்பட்ட �ொணியை உரிை 
ம்தயவககுப் பைன்படுத்்த �்டவ-
டிகய� எடுப்ப்தொ� தீர்மொனிக�ப்-
பட்டது்டன், பூ��ரி பளளிககு்டொ 
மற்றும் முழங�ொவில் பிரம்தேங�ளி-

லும் மமயச்ேல் ்தரயவக�ொன ஏற்பொ-
டு�ய்ளச் நேயவது ந்தொ்டர்பொ�வும் 
ஆரொைப்பட்டது.   

இம்தமவய்ள, நபரும் எணணிய� -
யில் �ொல்�ய்ட வ்ளர்ப்மபொர் அ்தயன 
ஒமர இ்டத்தில் படடிைொ� அய்டத்து 
வ்ளர்ப்ப்தன் மூலம் �ொல்�ய்ட �ழி-
வு�ளிலிருநது ்தரம் வொயந்த மே்தன 
உரத்்தைொரிப்பில் ஈடுபடும் ேொத்திைப்-
பொடு�ள குறித்தும் இஙகு விரிவொ� 
ஆரொைப்பட்டது. 

இயவ ்தவிரவும், புைமவலித் 
திட்டம், மமயச்ேல் ்தரயவ�ளுககுள 
அத்துமீறிை பயிர்ச்நேயய�, ஆற்றுப் -
படுகய�, ஒதுககீடடுக �ொணி�ய்ள 
மமயச்ேல் ்தரயவைொ� பைன்படுத்்த 
ஏற்பொடு நேய்தல், �ொல்�ய்ட�ளுக-
�ொன �ொப்புறுதி, வீதி�ள மற்றும் 
புய�யிர்தப் பொய்த�ளில் �ொல்�ய்ட-
�ள விபத்துககுள்ளொவய்த ்தடுத்்தல் 
உளளிட்ட பல வி்டைங�ள குறித் -
தும் இஙகு விரிவொ� �லநதுயரைொ-
்டப்பட்டது. 

ப யி ர் ச் ந ே ய ய � ை ொ ்ள ர் � ளு ்டன் 
இயைநது முடிவு எடுக�ப்ப்ட -
மவணடிை வி்டைங�ள ந்தொ்டர்பொ� 
இயைந்த கூட்டநமொன்யை எதிர் -
�ொலத்தில் �்டத்துவது எனவும், 
ந்தொ்டர்நது குறிப்பிட்ட �ொல இய்ட-
நவளியில் �ொல்�ய்ட வ்ளர்ப்மபொ -
ருக�ொன கூட்டங�ய்ள �்டொத்துவது 
என்றும் இஙகு தீர்மொனம் எடுக�ப்-
படடுள்ளயம குறிப்பி்டத்்தக�து.   

கருகம்பன் கிராம மககள்
கவனயீர்ப்பு ப்பாராட்டம

�ரநவடடி தின�ரன் நிருபர் 

வ்டமரொடசி, மநதிய� �ரு�ம்-
பன் கிரொம மக�்ளொல் ம�ற்றுமுன்-
தினம் பு்தன்கிழயம �வனயீர்ப்பு 
மபொரொட்டநமொன்று பருத்தித்துயை 
நீதிமன்ைம் முன்பொ� முன்நனடுக�ப்-
பட்டது. 

�்டந்த 12 ஆம் தி�தி �ய்டககு 
நேன்று வீடு திரும்பிக ந�ொணடிருந்த 
16 வைதுய்டை �ர�ம்பன், மநதிய�, 
புமலொலியை மேர்ந்த நெைச்ேநதிரன் 
அனுென் என்ை மொைவன் அம்த 
இ்டத்ய்த மேர்ந்த �பர் ஒருவரொல் ்தொக-
�ப்படடு படு�ொைமய்டந்தொர். இவர் 
்தற்ேமைம்  ைொழ். மபொ்தனொ யவத்தி-
ைேொயலயில் தீவிர சிகிச்யே பிரிவில் 

சிகிச்யே நபற்றுவருகின்ைொர். மொை 
வயன ்தொககிை குற்ைச்ேொடடில் ேந-
ம்த��பர் ஒருவர் ம�ற்றுமுன்தினம் 
பருத்தித்துயை நபொலிஸ விமே்ட பிரி-
வினரொல் ய�து நேயைப்படடு பருத்-
தித்துயை நீ்தவொன் நீதிமன்றில் ஆெர்-
படுத்்தப்படடிருந்தொர். 

இ்தன்மபொது அஙகு கூடிை மக�ள 
ேநம்த� �பர் ஏற்�னமவ பொரிை குற்ைச்-
ேொடடில் பியையில் விடு்தயல நேய-
ைப்பட்டவநரன ந்தரிைவநதுள்ளது. 
இநநியலயிமலமை மொைவன் மீது 
்தொககு்தல் �்டத்தியுள்ள்தொ�வும் அவ-
ருககு பியை வழங� மவண்டொம் 
எனக ம�ொரிமை அயமதிைொன 
முயையில் மக�ள �வனயீர்ப்பு 
மபொரொட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.  

எஞ்சிய பாலை  வெளிமாெட்டங்களுக்கு விநியயாகிக்்க ந்டெடிக்ல்க  

யாழ். இந்துக கல்லூரி ்பழைய மாணவர் 
சஙக நிர்வாக சழ்ப தெரிவு  

வாராந்ெ சிறப்புச் தசாறத்பாழிவும, நாயன்மார் குருபூழை நிகழ்வும
ஸ்ரீைஸ்ரீ ஆறுமு்கநாெைர் வபருமான் ஆண்டு:

ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமு��ொவலர் நபரு 
மொன் ஆணடிமல (2022) இ்ளம் 
இநதுச் சிைொர்�ளிய்டமை �ொவலர் 
நபருமொன் பற்றிை விழிப்புைர்யவ 
ஏற்படுத்தும் மு�மொ�, ைொழ்.
மொவட்ட இநது ேமை அைந�றிப் 
பொ்டேொயல�ளில் 'வொரொந்தச் நேொற் -
நபொழிவும் - மொ்தநம்தொறும் �ொைன்-
மொர் குருபூயெ நி�ழ்வும்' சிவஸ்ரீ 
ப ொ ல . தி ரு கு ை ொ னந ்த க கு ரு க � ள 
(நரொைன்மரொ, �ன்டொ) அவர்�ளின் 
அனுேரயையு்டன் ேமைமெொதி �திர் -
�ொமன் நிெலிங�ம் ஒழுங�யமப்-
பில் �ய்டநபற்று வருகின்ைன.

  20 ஆவது நேொற்நபொழிவு நி�ழ்வு 
உரும்பிரொய �ொ�லிஙம�ஸவரர் அை -
ந�றிப் பொ்டேொயல மண்டபத்தில், 
இன்று நவளளிககிழயம பி.ப.3.30 
மணிககு இநது �லொேொர உத்திமைொ-
�த்்தர் திருமதி நெைமதி நேநதூரன் 
்தயலயமயில் இ்டம்நபைவுள்ளது.  

 '�ொவலர் நபருமொனின் வொககும் 
வொழ்வும்' எனுந ந்தொனிப்நபொருளில் 
யேவப்புலவர் நபொன். ேநதிரமவ-
லின்  சிைப்புச் நேொற்நபொழிவு �ய்ட -
நபறும். நேொற்நபொழிவிலிருநது 
வினொக�ள ந்தொடுக�ப்படடு மொை -
வர்�ளுக�ொன பொரொடடுப் பரிசில்�ள 

வழங�ப்ப்டவுள்ளன.  19 ஆவது 
நேொற்நபொழிவு நி�ழ்வு �யியனதீவு 
�ொ�பூஷணி அமு்தசுரபி இநது அை-
ந�றிப் பொ்டேொயல மண்டபத்தில் 
இன்று பி.ப.2.30 மணிககு இநது 
�லொேொர உத்திமைொ�த்்தர் திருமதி 
விஜி்தொ ்தவசீலன்  ்தயலயமயில் 
இ்டம்நபைவுள்ளது .  

'�ொவலர் நபருமொனின் யேவ 
வொழ்வு'  எனுந ந்தொனிப்நபொருளில் 
இ்ளம்யேவப்புலவர் சிவந�றிச்-
நேம்மல் ே.�வநீ்தன் நேொற்நபொழிவு 
ஆற்றுவொர்.  ைொழ்ப்பொைம் நீர்மவலி 
அருளமிகு �ந்தசுவொமி ம்தவஸ்தொ -

னத்தில் �்டத்தும் வொரொந்தச் சிைப்-
புச்நேொற்நபொழிவு ஆலை ேணமு� 
விலொே மண்டபத்தில் இன்று மொயல 
5.00 மணிககு �ய்டநபறும். ஆலைத்-
தின் பிர்தமகுரு சிவஸ்ரீ இரொமெநதிர 
சுவொமி�ொ்தககுருக�ளின் ஆசியுயர-
யைத் ந்தொ்டர்நது பரிபொலன ேயபத் 
்தயலவர் ்த.மேொதிலிங�ம்   ்தயல -
யமயுயர ஆற்றுவொர். சிைப்புச் -
நேொற்நபொழிவியன யேவப்புலவர் 
�ந்த. ேத்திை்தொேன் 'பொடும் பணிமை 
பணிைொய அருளவொய' என்னும் வி்ட -
ைப்நபொருளில் நி�ழ்த்துவொர். 

திருஞொனேம்பந்தர் �ொைனொர் 

குருபூயெ நி�ழ்வு ம�ொண்டொவில் 
ய�லொே�ொ்தர் மவ்தசிவொ�ம அை-
ந�றிப் பொ்டேொயலயில் எதிர்வரும் 
22.05.2022 ஞொயிற்றுககிழயம 
�ொயல 09.00 மணிககு இநது 
�லொேொர உத்திமைொ�த்்தர் திருமதி 
�குலொ ரமபநதிரரொேொ ்தயலயமயில் 
�ய்டநபறும். ைொழ் பல்�யலக�ழ� 
்தமிழ்த்துயை வொழ்�ொள மபரொசிரி-
ைர் அ.ேணமு�்தொஸ அவர்�ளும், 
ெப்பொன் �கசுஜின் பல்�யலக�ழ� 
முன்யன�ொள மபரொசிரிைர்  திருமதி 

மமனொன்மணி ேணமு�்தொஸ அவர் -
�ளும் பிர்தம விருநதினர்�்ளொ�-
வும் ந�ௌரவவிருநதினரொ� இநது 
�லொேொர உத்திமைொ�த்்தர் திருமதி 
மொ.அனந்தலடசுமியும் �லநது சிைப்-
பிக�வுள்ளனர்.'ஞொனககுழத்ய்த' 
எனுந ந்தொனிப்நபொருளில்  ே.�வநீ-
்தன்   சிைப்புச்நேொற்நபொழிவு ஆற் -
றுவொர். நேொற்நபொழிவில் இருநது 
மொைவர்�ளி்டம் வினொக�ள 
ந்தொடுக�ப்படடுப் பொரொடடுப் பரி -
சில்�ள வழங�ப்படும்.
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4ஆவது தகாவிட 19 ெடுப்பு 
மருந்பெறறும திட்டம ஆரம்பம 
ைொழ். விமே்ட நிருபர்

வ்டமொ�ொைத்தில் 60 வைதுககு மமற்பட-
்டவர்�ளுககு �ொன்�ொவது மமலதி� ந�ொவிட 
19 ்தடுப்பு மருநம்தற்றும் திட்டம் ஆரம் -
பிக�ப்ப்டவுள்ள்தொ� வ்டமொ�ொை சு�ொ்தொர 
மேயவ�ள பணிப்பொ்ளர்  யவத்திை �லொநிதி 
ஆ. ம�தீஸவரன் ந்தரிவித்்தொர்.

்தடுப்புமருநம்தற்றும் திட்டம் ந்தொ்டர்பொ�  
வ்டமொ�ொை சு�ொ்தொர மேயவ�ள பணிப்பொ-
்ளர் நவளியிடடுள்ள நேயதிககுறிப்பிமலமை 
இவ்வி்டைம் ந்தரிவிக�ப்படடுள்ளது. 

மமலும் அந்த  நேயதிககுறிப்பில், 
ந�ொவிட-19 ்தடுப்பு மருநம்தற்றும் திட்டத்-
தின் கீழ் 60 வைதுககு மமற்பட்டவர்�ளுக -
கும் 20 வைதுககு மமற்பட்ட ம�ொய எதிர்ப்பு 
பிரச்சியன உள்ளவர்�ளுககும் மமலதி�மொ� 
�ொன்�ொவது ்த்டயவைொ� ந�ொவிட 19 ்தடுப் -
பூசிைொனது (யபேர்) இவ்வொரம் மு்தல் வழங-
�ப்ப்டவுள்ளது. 

மமற்கூைப்பட்டவர்�ளில் ஏற்�னமவ 
ந�ொவிட-19 ்தடுப்பூசியை மூன்று ்த்டயவ�ள 
நபற்றுகந�ொணடு மூன்று மொ்தம் நியைவுற்ை-
வர்�ள மடடுமம இத்்தடுப்பூசியியன நபற்-
றுகந�ொள்ளலொம்.

60 வைதுககு மமற்பட்டவர்�ளுககு இத்-
்தடுப்பூசிைொனது அந்தந்த பிரம்தேங�ளுககு-
ரிை சு�ொ்தொர யவத்திை அதி�ொர பணிமயன-
யில் வழங�ப்படும். 

ந�ொவிட-19 மூன்று ்தடுப்பூசி�ய்ளயும் 
நபற்றுகந�ொண்ட 60 வைதுககு மமற்பட-
்டவர்�ள ்தமது ்தடுப்பூசி அடய்டயியன 
ேமர்ப்பித்து ்தமககுரிை �ொன்�ொவது ்தடுப்பூ -
சியியன (யபேர்) நபற்றுகந�ொள்ள முடியும்.

மமலும் சு�ொ்தொர அயமச்ேொனது �ொடு முழு -

வதும் உள்ள 20 வைதுககு மமற்பட்ட ம�ொய 
எதிர்ப்பு பிரச்சியன உள்ளவர்�ளுககும் இத்-
்தடுப்பூசியியன �ொன்�ொவது ்த்டயவைொ� 
வழங� முடிவு நேயதுள்ளது.  

எனமவ வ்டமொ�ொைத்தில் ைொழ் மபொ்தனொ 
யவத்திைேொயல மற்றும் பருத்தித்துயை, 
ஊர்�ொவற்துயை, ந்தல்லிப்பய்ள, ேொவ�ச் -
மேரி ஆ்தொர யவத்திைேொயல�ளிலும், கிளி-
ந�ொச்சி, முல்யலத்தீவு, வவுனிைொ, மன்னொர் 
ஆகிை மொவட்டங�ளிலுள்ள மொவட்ட 
நபொது யவத்திைேொயல�ளிலும் மமற்கூ-
ைப்பட்ட 20 வைதுககு மமற்பட்ட ம�ொய 
எதிர்ப்பு பிரச்சியன உள்ளவர்�ளுககும் இத்-
்தடுப்பூசி�ள வழங�ப்ப்டவுள்ளன. 

20 வைதுககு மமற்பட்டவர்�ளில் பின்வ-
ரும் ம�ொய நியலயமயுள்ளவர்�ளுககு  இத்-
்தடுப்பூசி வழங�ப்ப்ட உள்ளது.

ம�ொய எதிர்ப்புக குயைபொடடு நியலயம 
ம�ொயினொமலொ அல்லது ம�ொயககுரிை சிகிச்-
யேயினொமலொ ஏற்பட்டவர்�ள, �ொடபட்ட 
சிறுநீர� ந்தொகுதியு்டன் ந்தொ்டர்புய்டை 
ம�ொயநியலயம�ள, திணம அங�ங�ள 
(சிறுநீர�ம், ஈரல், சுவொேப்யப மபொன்ையவ) 
மற்றும் என்புமச்யே அல்லது ஸந்டம் நே 
மொற்று அறுயவ சிகிச்யேககுடபட்டவர்�ள, 
புற்றும�ொய உய்டைவர்�ளில் அ்தற்�ொன 
சிகிச்யே நபறுபவர்�ள மற்றும் அ்தற்குரிை 
சிகிச்யேயியன நியைவு நேய்தவர்�ள, மண-
ணீரல் இல்லொ்தவர்�ள மற்றும் மணணீரல் 
ந்தொழிற்பொடடு பிரச்சியன உய்டைவர்�ள, 
மவறு ஏ்தொவது ம�ொய நியலயம�ளினொல் 
ம�ொய எதிர்ப்புச் ேகதி குயைந்த நியலயில் 
உள்ளவர்�ள என சிகிச்யேைளிககும் நபொது 
யவத்திை நிபுைரொல் ்தடுப்பூசிக�ொ� பரிநது-
யரக�ப்படுபவர்�ள. 

ைொழ்.இநதுக �ல்லூரியின் பயழை 
மொைவர் ேங�ம் – ந�ொழும்பு வரு-
்டொந்தப் நபொதுக கூட்டம் எதிர்வரும் 
22 ஆம் தி�தி ஞொயிற்றுககிழயம-
ைன்று �ொயல 9.30 மணிககு பம்ப-

லப்பிடடி, ேரஸவதி மண்டபத்தில் 
�ய்டநபை ஏற்பொ்டொகியுள்ளது. ேங� 
உறுப்பினர்�ள �லநதுந�ொளளும் 
இககூட்டத்தில் புதிை நிர்வொ�ச்ேயப 
ந்தரிவும் �ய்டநபறும்.  

கடும காறறு காரணமாக 
3 குடும்பஙகள் ்பாதிப்பு,
ஒருவர் உயிரிைப்பு 
பருத்தித்துயை விமே்ட நிருபர்

ைொழில் வீசிை �டும் �ொற்று �ொரைமொ� மூன்று குடும்பங�ய்ளச் 
மேர்ந்த 10 மபர் பொதிக�ப்படடுள்ள்தொ� அனர்த்்த மு�ொயமத்துவ 
பணிப்பொ்ளர் ந்தரிவித்்தொர். 

ைொழில் ம�ற்று பு்தன்கிழயம வீசிை �ொற்று �ொரைமொ� மூன்று 
குடும்பங�ய்ளச் மேர்ந்த 10 மபர் பொதிக�ப்பட்டம்தொடு ஒருவர் உயி-
ரிழநதுள்ள்தொ� ைொழ். மொவட்ட  அனர்த்்த மு�ொயமத்துவ உ்தவிப் 
பணிப்பொ்ளர் என் சூரிை ரொெொ ந்தரிவித்்தொர். 

ைொழில் வீசிை �டும் �ொற்றினொல் ம�ொப்பொய �ல்லூர் �ொயர��ர் 
ஆகிை பிரம்தேங�ய்ளச் மேர்ந்த குடும்பங�ள இவ்வொறு பொதிக�ப் -
படடுள்ளன. 

ம�ொப்பொய மெ 286 கிரொம மேயவைொ்ளர் பிரிவில் ஒரு குடும்பத் -
ய்தச் மேர்ந்த மூவர் �ல்லூர் மெ 97 கிரொம மேயவைொ்ளர் பிரிவில் 
ஒரு குடும்பத்ய்தச் மேர்ந்த இருவர் பொதிக�ப்பட்டது்டன் ஒருவர் 
உயிரிழநதுள்ளொர்.

�ொயர��ர் மெ 41 கிரொம மேயவைொ்ளர் பிரிவில் ஒரு குடும்பத் -
ய்தச் மேர்ந்த ஐவரும் இவ்வொறு பொதிக�ப்படடுள்ள்தொ� அவர் 
மமலும் ந்தரிவித்்தொர்.

ச்டலம மீடபு 
பரந்தன் குறூப் நிருபர் 

முல்யலத்தீவு மொநய்த கிழககு பிரம்தேத்தில் பொணடிைன்கு்ளம் 
பகுதியில் கிைற்றுககுள  ந்தொஙகிை நியலயில்  குடும்பஸ்தர் 
ஒருவர் ம�ற்று அதி�ொயல ே்டலமொ� மீட�ப்படடுள்ளொர்.  

அம்த இ்டத்ய்த மேர்ந்த  மூன்று பிளய்ள�ளின் ்தநய்தைொன 
ஐைொத்துயர துயரரடைசிங�ம் (65) என்பவமர ே்டலமொ� மீட�ப்-
படடுள்ளொர் 

குடும்பஸ்தர் நீண்ட �ொலமொ� ்தனியமயில் வொழ்நது வந்த 
நியலயில் இவ்வொறு ே்டலமொ� மீட�ப்படடுள்ளொர். இச்ேம்ப -
வம் ந்தொ்டர்பில் மமலதி� விேொரயை�ய்ள �ட்டொங�ண்டல்  
நபொலிஸொர் மமற்ந�ொணடு வருகின்ைனர்-.
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பபறநறலாரை மதிபநபலாம்

'ஸப்ர்' என்றால் 
ப�றாறுமை எனறு 
ப�றாருள�டும். அவச -

ரம், க�றா�ம், �தட்டம், க�ரறாமச 
ைற்றும் �ழிக்குப்�ழி க�றான் தீய 
குணங�மை அ்டக்கும் ஆற்்ல் 
ப�றாண்ட �லம் ப�றாருந்திய ஓர் 
உயர் �ணக� ப�றாறுமையறாகும். 
எனகவதறான நபி(ஸல்) அவர்�ள 
ைல்யுததததில் பவற்றி ப�று� -
வன உணமையறான வீரன அல்ல 
க�றா�ததின க�றாது தனமன அ்டக்-
கிக் ப�றாள�வகன உணமையறான 
வீரனறாவறான' என்றார்�ள.                      

(ஆதறாரம்: பு�றாரி)
ப�றாறுமையின சி்ப்பு �ற்றி 

அல்குர்ஆனும் அல்-ஹதீஸும் 
சிலறாகிததுச் குறிப்பிடுகின்ன.  
ப�றாறுமைமயக் ப�றாணடும் 
பதறாழும�மயக் ப�றாணடும் (அல்-
லறாஹ்வி்டததில்) உதவி கதடுங-
�ள.                    (ஸூரறா ��ரறா : 45) 

எங�ள இம்வகன எங�ள மீது 
ப�றாறுமைமய அதி�ரிக்� பசயவறா-
யறா�. (உனக்கு) முற்றிலும் வழிப்�ட்ட-
வர்�ைறா� (எங�மை ஆக்கி) எங�மை 
நீ ம�ப்�ற்றிக்ப�றாளவறாயறா�.

(ஸூரறா அல் அஃரறாப் : 126)
நறாம் உங�மை அச்சம், 

�டடினி மூலமும் பசல்வம், 
உயிர், விமைச்சல் ஆகியவற்றில் 
இழப்புக்�மை ஏற்�டுததுவதன 
மூலமும் கசறாதிப்க�றாம். நபிகய 
ப�றாறுமையறாைர்�ளுக்கு நனைறா-
ரறாயம் கூறுங�ள. ப�றாறுமையறா-
ைர்�ள யறாபரனில் அவர்�ளுக்கு 
ஏதும் துன�ம் நி�ழந்தறால் நறாம் 
அல்லறாஹ்வுக்குரியவர்�ள அவ-
னி்டகை மீள�வர்�ைறா�வும் 
உளகைறாம் எனறு கூறுவறார்�ள 

(ஸூரறா ��ரறா : 155-156)
முஃமின�ளின �றாரியங�ள ஆச்-

சரியதமத தருகின் அமனததும் 
அவனுக்கு சி்ப்�றா�கவ முடிவுறு-
கின்ன. முஃமின அல்லறாத கவறு 
எவருக்கும் அவவறாறு வறாயப்�-
தில்மல. அவனுக்கு ைகி ழச்சி 
ஏற்�ட்டறால் நனறி பசலுததுவறான. 
அது அவனுக்கு சி்ந்த முடிமவக் 
ப�றாடுக்கின்து. துன�ம் கநர்ந்-
தறால் ப�றாறுமை ப�றாளவறான 
அதுவும் அவனுக்கு சி்ந்த 
முடிமவ ப�றாடுக்கின்து. 

(ஆதறாரம்: முஸ்லிம்)
ப�றாறுமை ஒரு க�்டயம். 

அதற்குரிய நனமை சுவர்க்�ம் 
என�து நபிபைறாழியறாகும்.. 

இவவறாறு ப�றாறுமை �ற்றி ஏரறா -
ைைறான அல்குர்ஆன அல் ஹதீஸ் 
�றாணப்�டுகின்ன. எல்லறா நிமல-
�ளிலும் ப�றாறுமைமயக் �ம்டப்-
பிடிப்�து மி�வும் சி்ப்�றானதறா-
கும். 

ப�றாறுமை ப�றாளை கவணடிய 
சந்தர்ப்�ங�ள �ல உளைன. அவ-
வப்க�றாது ஏற்�டும் நி�ழவு�-
ளுக்கு ஏற்� ப�றாறுமை ப�றாளவது 
அவசியைறாகும். க�றா�ம் வரும் 
க�றாது அ்டக்கிக் ப�றாளைல்,  
க�ரறாமச வருகின் க�றாது க�றாது-
ைறாக்கிக் ப�றாளைல், கசறாதமன�ள 
வரும் க�றாது தறாஙகிக் ப�றாளைல், 
�றாவததின �க்�ம் உளைம் ஈர்க்�ப்-
�டும் க�றாது தவிர்ந்து ப�றாளைல், 
நற்�றாரியங�ளில் கசறார்வு ஏற்�டும் 
க�றாது தி்ட உறுதியறாய இருததல்,   
இழப்புக்�ள ஏற்�டும் க�றாது 
ப�றாருட�டுததறாைல் நிற்்ல்,  
வறாழக்ம�ச் சுமை�ள அதி�ரிக்கும் 
க�றாதுதறாஙகிக் ப�றாளைல், �ழிக் -
குப் �ழி உணர்வு ஏற்�டும் க�றாது 
ைனனிததல், விருப்புக்கு ைறா்றான 
முடிவு�மை க�டகும் க�றாது ஏற் -
றுக்ப�றாளைல் ஆகியன அவற்றில் 
குறிப்பி்டததக்�மவயறாகும்.

இவவறா்றான சந்தர்ப்�ங�ளில் 
�ம்டபிடிக்கும் ப�றாறுமையறானது 
ைனிதனுக்கு அவனது பவற்றிப்�றா-
மதமய பவளிச்சமிடடுக் �றாடடு -
கின்து. அதனறால் தறான நபி(ஸல்) 
அவர்�ள, ப�றாறுமை ஓர் ஒளி என-
்றார்�ள            (ஆதறாரம்: முஸ்லிம்).

பதறாழும�, ஸக்�றாத, கநறானபு, 
ஹஜ், குர்ஆன திலறாவத, திக்ர், 
இம்வனின �ம்டப்புக்�ள 
�ற்றிய சிததமன க�றான்ன 
ஆனைறாமவ சுததப்�டுததக்கூடிய 
இஸ்லறாம் �றாடடிததரும் �யிற்சி� -
ைறாகும். இப்�யிற்சி�ள பவற்றிய-
ளிக்கும் க�றாது ைனிதன உயர்ந்த 
ஆனமீ� �ணபு�மை பவளிப்� -
டுததுவறான. இப்�ணபு�மை அல் 
குர்ஆன அல் ஹதீஸும் �றாரறாடடு-
வது்டன அதமன �ம்டபிடுக்குைறா-
றும் க�றாதிக்கின்ன. இப்�ணபு -
�ளில் ப�றாறுமையும் ஒன்றாகும். 
எனகவ எைது வறாழவில் ப�றாறு-
மைமயக் ம�க்ப�றாணடு பவற்றி 
ப�ற்றி்ட முயற்சிப்க�றாம்.

உைர் (ரழி) அவர்�ைது புதல்வர்�-
ைறான அப்துல்லறாஹ்வும் உம�துல்-
லறாஹ்வும் ஒரு மும் ஈரறாக்ம� 

கநறாக்கிச் பசல்லும் �ம்டயில் பசனறிருந்த-
னர். அவர்�ள திரும்பி வரும் கவமையில் 
�ஸ்ரறாவின �வர்னரறான அபூ மூஸறா அல்அஷ்-
அரீ (ரழி) அவர்�மை சந்திக்� கநர்ந்தது. அவர் 
அவவிருவமரயும் வரகவற்்றார். 

'உங�ள இருவருக்கும் மி�வும் �யனுளை 
எமதயறாவது எனனறால் பசயய முடியுைறா� 
இருந்தறால் பசயகவன' என்றார். பினனர் 
'இஙகு நறான அமீருல் முஃமினீன அவர்�-
ளுக்கு அனுப்� மவக்�விருக்கும் �ணம் 
உணடு. அதமன நறான உங�ளி்டம் தருகி-
க்ன. அதமனப் �யன�டுததி  நீங�ள ஈரறாக்கி-
லிருந்து ப�றாருட�மைக் ப�றாளவனவு பசயது 
ப�றாணடு பசனறு ைதீனறாவில் விற்�மன பசய-
யலறாம். 

அமீருல் முஃமினீன அவர்�ளுக்கு மூல-
தனதமதச் பசலுததிவிடடு, இலறா�தமத 
நீங�ள எடுததுக் ப�றாளைலறாம் எனக் கூறினறார். 
நறாங�ள அதமன விரும்புகிக்றாம் என அவவி-
ருவரும் கூறினர். எனகவ, அவர் அவவிருவ-

ரி்டமும் �ணதமதக் ப�றாடுததறார். உைர் (ரழி) 
அவர்�ளுக்கு அவவிருவரி்டமிருந்தும் �ணத-
மதப் ப�றுைறாறு ஒரு �டிததமதயும் ப�றாடுத-
தனுப்பினறார். 

அவவிருவரும் ஈரறாக்கில் ப�றாருட�மைக் 
ப�றாளவனவு பசயது ப�றாணடு வந்து ைதீ-
னறாவில் விற்�மன பசயது இலறா�மீடடினர். 
மூலதனதமத உைர் (ரழி) அவர்�ளி்டம் ம�ய-
ளிதத க�றாது, '�ம்டயிலிருந்த அமனவருக்-
கும் உங�ள இருவருக்கும் �்டன தந்தது 
க�றால் அவர் ப�றாடுததறாரறா?' என வினவினர். 
அதற்கு அவவிருவரும் 'இல்மல என்னர்'. 
'நீங�ள இருவரும் அமீருல் முஃமினீன அவர் -
�ளின புதல்வர்�ள என�தனறால் உங�ளுக்கு 
�ணம் தந்திருக்கி்றார். எனகவ, �ணதமதயும் 
இலறா�தமதயும் தந்துவிடுங�ள' என்றார்.

அப்க�றாது அப்துல்லறாஹ் (ரழி) பைௌனைறா� 
இருந்தறார். உம�துல்லறாஹ் (ரழி) 'இப்�ணம் 
கும்ந்திருந்தறால் அல்லது அழிந்தி-
ருந்தறால் நறாங�ள அதமன பசலுதத 
கவணடி இருந்திருக்கும், எனகவ 
நீங�ள இவவறாறு இலறா�தமதக் 
க�றாருவது நியறாயயைற்் ஒரு வி்டயம்' 

அமீருல் முஃமினீன அவர்�கை!' என்றார். 
அப்க�றாது உைர் (ரழி) அவர்�ள  திரும்�வும் 
'�ணதமதயும் இலறா�தமதயும் பசலுததுங-
�ள' என்றார். பதறா்டர்ந்தும் அப்துல்லறாஹ் 
(ரழி) பைௌனம் சறாதிததறார். ஆனறால், உம�-
துல்லறாஹ் (ரழி) திரும்�வும் ஆடகச�ம் பதரி-
விததறார். 

அவகவமை உைர் (ரழி) அவர்�ைது 
அமவத கதறாழர்�ளில் ஒருவர் 'அமீருல் முஃமி-
னீன அவர்�கை! இந் ந்டவடிக்ம�மய நீங�ள 
கிரறாழறா� (முழறார�றா) �ருதலறாகை!' என்றார். 

அப்க�றாது உைர் (ரழி) அதமன நறான 
கிரறாழறா� �ருதுகிக்ன என்றார். பினனர் 
மூலதனதமதயும் இலறா�ததில் �றாதிமயயும் 
ப�ற்றுக் ப�றாண்டறார். அப்துல்லறாஹ் (ரழி), 
உம�துல்லறாஹ (ரழி) அவர்�ளும் இலறா�த-
தில் மீதி அமரப்�ஙம�ப் ப�ற்றுக் ப�றாண்ட-
னர். (முவததறா ைறாலிக்)

இனம்ய நவீன அறிவியல் யு�த-
தில் ைனிதர்�ள �ல்கவறு விதைறான 
பிரச்சிமன�ள, பநருக்�டி�ளுக்-

குள உழனறு ப�றாணடிருக்கின்றார்�ள. என்றா-
லும் இததம�ய பநருக்�டியறான சூழலிலும் 
தம்மைப் ப�ற்் தறாய - தந்மதயமரப் ப�றாறுப்-
�றா�க் �வனிததுக்ப�றாளை கவணடும். அது 
அல்லறாஹ்வின அருமையும் அனம�யும் 
ப�ற்றுததரக்கூடிய பசயற்�றா்டறாகும். அகத-
கநரம் இம்�ட்டமைமய ைதிதது தைது 
ஆனமி� நிமலமய வைர்தது ப�றாளைவும் 
இது ைறாப�ரும் வறாயப்புைறா�வும் அமையும். 

இஸ்லறாம் தம்மைப் ப�ற்ப்டுதத தறாய 
- தந்மதயருக்�றா� பிரறார்ததிக்கும்�டி ைறாத -
திரம் ைனிதனுக்கு �ட்டமையி்டவில்மல. 
ைறா்றா�, நம்மைப் �ரறாைரிதது வைர்க்� 
யறாருமில்லறாது நிரறாதரவறான நிமலயில் 
குழந்மதயறா� இருந்த கவமையில் எைது 
சு�ததுக்�றா�வும், கதமவ�ளுக்�றா�வும் 
தம்மைகய அர்ப்�ணிததுக் ப�றாண்டவர் -
�ள தறான  ப�ற்க்றார் ஆவர். 

இதமனக் �ருததில் ப�றாணடு ப�ற்க்றார் 
மீது எல்மலயில்லறா அனபும் �ருமண -
யும் �றாடடும்�டி இம்வன �ட்டமையி-
டுகின்றான. குறிப்�றா�, தறாமய ைதிததுப் 
க�றாற்றும் வம�யில் முஹம்ைத (ஸல்) 
அவர்�ள இவவறாறு குறிப்பிடடுளைறார்�ள. 
'சுவனம் அனமனயின �றாலடியில் இருக் -
கின்து.'

ப�ற்க்றார் வயது முதிந்தவர்�ைறாகி 
விட்டறால், அவர்�மை அனபு �ருமணயு -
்டன ந்டறாதத கவணடும். அவர்�ள மீது 
�றாடடும் �ருமணயினறாலும், �ரிவினறாலும் 
எந்தபவறாரு கும்யும் ஏற்�்டப் க�றாவ -
தில்மல. ப�ற்க்றாருக்குத பதறாண்டறாற் -
றுவதும், கசமவ புரிவதும் இஸ்லறாததில் 
பதறாழும�க்கு அடுததப்�டியறான முக்கியத-
துவம் வறாயந்த �்டமையறா� க�றாற்்ப்�டு -
கின்து.

கைலும் இததம�யபதறாரு கசமவமயத 
தம் பிளமை�ளி்டமிருந்து எதிர்�றார்ப்�தும் 
ப�ற்க்றார் ப�ற்றுளை  உரிமையும் கூ்ட. 
முதிர்ந்த வயதின �றாரணைறா� ப�ற்க்றார் 
அறிந்தும், அறியறாைலும் புரிகின் தவறு -
�ளுக்�றா� அவர்�மை குற்்ம் சறாட்டகவறா 
�டிந்து ப�றாளைகவறா கூ்டறாது. அது மி�வும் 
பவறுக்�ததக்� இழிவறான பசயலறாகும். 
அவவறா்றான பசயற்�றா்டறானது ப�ற்க்றா-
மரப் பிளமை�ள பதறா்டர்பில் ப�ரும் �வ-
மலக்கு உளைறாக்�க்கூடியதறா� அமையும்.  

ப�ற்க்றாமர 'சீ' என் வறார்தமத ப�றாணடு 
கூ்ட விழிக்�கவறா ஏசகவறா அல் குர்ஆன அனு-
ைதிக்�வில்மல என�மத ஒவபவறாருவரும் 
புரிந்து ப�றாளை கவணடும். 

இது பதறா்டர்பில் அல் குர்ஆன மி�வும் 
பதளிவறா�க் குறிப்பிடடிருக்கின்து. 

'உம் அதி�தி(யறாகிய அல்லறாஹ்) விதித-
துளைறான, 'அவமனததவிர கவப்வமர -

யும் நீங�ள வணங�றாதீர்�ள. தறாய - தந்மதய-
ரி்டம் மி� �ணணியைறான மும்யில் ந்டந்து 
ப�றாளளுங�ள. ப�ற்க்றாரில் ஒருவகரறா 
இருவருகைறா முதுமைமய அம்டந்து 
விட்ட நிமலயில் உம்மி்டம் இருந்தறால், 
அவர்�மை ‘சீ’ எனறுகூ்ட கூ்றாதீர்!

கைலும், அவர்�மைக் �டிந்து க�சறாதீர்! 
ைறா்றா�, அவர்�ளி்டம் �ணணியைறா�ப் 
க�சுவீரறா�! கைலும், �ணிவு்டனும், �ரு-
மணயு்டனும் அவர்�ளி்டம் ந்டந்து ப�றாள -
வீரறா�'

கைலும், 'என இம்வகன! சிறுவயதில் 
எவவறாறு எனமன இவர்�ள �ருமணயு்டன 
�றாசதது்டனும் வைர்ததறார்�கைறா, அவவறாறு 
இவர்�ள மீது நீ �ருமண புரிவறாயறா�! என 
நீர் இம்ஞ்சிய வணணம் இருப்பீரறா�'

(அல் குர்ஆன: 17:23,24)  
ஆ�கவ ப�ற்க்றாரு்டனும் மூதகதறாரு்ட-

னும் அன�றா�வும் �ருமணயறா�வும் ந்டந்து 
ப�றாளவதில் ஒவபவறாருவரும் சிரதமத 
எடுததுக்ப�றாளை கவணடும். அவர்�ைது 
ைனம் கநறா�றாத�டி தம் பசயற்�றாடு�மை 
அமைததுக் ப�றாளைவும் தவ்க்கூ்டறாது. 
அவற்றின ஊறா்டறா� அல்லறாஹ்வின அன-
ம�யும் அருமையும் ப�ற்றுக்ப�றாளை 
முயற்சிப்க�றாம்.

வலாஙகுதல், விற்்ல், சந்மத-
யின இயல்�றான க�றாடடி-
நிமல க�றான் வி்டயங�-

ளில் இஸலறாம் தனிைனித சுதந்திரதமத 
ஏற்றுக்ப�றாளகி்து. ஆனறால் சில தனி -
ைனிதர்�ளின க�ரறாமசமய இஸ்லறாம் 
அஙகீ�ரிப்�தில்மல. அததம�ய ஒனறு-
தறான அடுததவர்�ளுக்கு கதமவ இருக் -
கும் க�றாது, தீஙகிமழக்கும் விதைறா�, 
ப�றாருட�மைப் �துக்கி விமலமய 
அசறாதறாரணைறான மும்யில் உயர்ததி, 
அதி� இலறா�ம் ப�ற்றுக்ப�றாளளும் 
பசயற்�றா்டறாகும். இவவறாறு ப�றாருட-
�மைப் �துக்குவமத இஸ்லறாம் தடுத -
துளைது.

'நிச்சயைறா� நறாம் உங�மை அகிலததறா-
ருக்கு அன�றா�, அருைறா�கவ அனுப்பி -
கனறாம் (ஆதறாரம்: அனபியறா 107) எனறு 
அல்லறாஹ் நபி (ஸல்) அவர்�மைப் �ற்றி 
குறிப்பிடுகி்றான. 'நிச்சயைறா� நறான 
அனம�ப் �ரிசறா� ப�ற்்வன' எனறு நபி 
(ஸல்) அவர்�ள குறிப்பிடடுளைறார்�ள. 

(ஆதறாரம்: ஹறாகிம், த�ரறானி,  ம�ஹகி) 
ஒருவன அனபுளைவனறா� இருப்� -

தன மூலம் இம்யனம� ப�ற்றுக்-
ப�றாளை முடியும். 'இரக்�ைறா� ந்டந்து 
ப�றாள�வர்�மை ரஹ்ைறானும் (அன�றா-
ைன, அல்லறாஹ்) கநசிப்�றான. பூமியில் 
இருப்�வர்�ளுக்கு அனபு �றாடடுங -
�ள. வறானததில் உளைவன உங�ளுக்கு 
அனபு �றாடடுவறான' எனறும் அனனறார் 
கூறியுளைறார்�ள. 

(ஆதறாரம்: அஹ்ைத, அபூதறாவூத, திர்மிதி) 
இந்த நபிபைறாழி�ளின ஊ்டறா� 

முஸ்லிம், முஸ்லிம் அல்லறாதவர், 
ைனிதன, மிரு�ம் என் கவறு�றா -
டினறி அமனதது �ம்டப்பு�ளு்டனும் 

அன�றா� ந்டந்துப�றாளை கவணடும் 
என�தமனப் புரிந்துப�றாளைலறாம். 

அந்த வம�யில் ஒரு வியறா�றாரியு-
ம்டய முழு எணணமும் முயற்சியும் 
அதி� இலறா�தமதப் ப�ற்றுக்ப�றாளவ-
து்டன ைறாததிரம் சுருஙகி வி்டலறா�றாது. 
ைனிதறாபிைறானம் நிம்ந்த ஒரு சந்மத-
மயக் �டடிபயழுப்புவகத இஸ்லறாத-
தின கநறாக்�ைறாகும். இந்த அடிப்�ம்ட -
யில்தறான �துக்�மல இஸ்லறாம் ஹரறாம் 
ஆக்கியுளைது. சந்மதயின ச�்ட ஓட-
்டததுக்கு ஏற்� விமலமயத தீர்ைறானிக்-
�வி்டறாது ப�றாருட�ளின விமலமயக் 
கூடடுவதற்�றா� ப�றாருட�மை �துக்கு -
வமதகய இது குறிதது நிற்கி்து.

�துக்�ல் என�து 'ைனிதர்�ளும், அர-
சு�ளும், உயிரினங�ளும் �டுமையறான 
கதமவயில் இருக்கும் க�றாது �ணம், 
ப�றாருள, �யன, �ணி க�றான்வற்ம் 
அதன �ற்்றாக்கும் �றாரணைறா� வழ -
மைக்கு ைறாற்்ைறா� விமல அதி�ைறா� 
உயரும் வமர, அவற்ம் வழங�றாது 
தவிர்ந்து ப�றாளவமத அல்லது �துக்கு -
வமத குறிக்கும்'

அதறாவது ைனிதர்�ளுக்கு அவசியைறான-
வற்ம் வழங�றாது தடுததுக்ப�றாளவகத 
�துக்�ல் ஆகும். உணவுப்ப�றாருட�ள, 
ஆம்ட�ள, ைருததுவம், ைறாததிமர�ள, 
�ருவி�ள க�றான் ப�றாருட�ைறா� ைறாத -
திரைல்லறாைல் பதறாழில்வறாணமை, 
க�றாக்குவரதது, ைருததுவம் க�றான் 
கசமவ�ைறா�வும் கூ்ட இது அமைய -
லறாம். இமவ  ைனிதனுக்கு மி� அவசி-
யைறானமவ. அவற்ம் ப�ற்றுக்ப�றாடுப்-
�து வறாஜிப் (மி� அவசியம்) ஆகும்.

அகதகநரம் ஒரு ப�றாருள �ற்்றாக்கு-
ம்யறா� இல்லறாத நிமலயில் அவற்ம் 

கசமிப்�து ைறார்க்� ரீதியறா�த தடுக் -
�ப்�ட்டதல்ல. ஆனறால் �துக்�ல் 
ைனிதர்�ள, நறாடு, உயிரினங�ளுக்கு 
தீஙகு விமைப்�தன �றாரணைறா�கவ  
இஸ்லறாம் அதமன ஹரறாைறாக்கியுளைது. 
இஙகு மிரு�ங�மைக் கூ்ட உளை்டக்கி-
யிருப்�து இஸ்லறாததின சி்ப்�ம்சதமத 
எடுததுக்�றாடடுகின்ன. அதறாவது அத-
தியறாவசியத கதமவ (ழரூரியயறாத) 
கதமவ�மை (ஹறாஜியயறாத) நிம்கவற்-
றுவது இஸ்லறாததின கநறாக்�ங�ளில் 
ஒன்றா�வும்  �்டமையுைறா� விைஙகுகி-
்து.  அதனறால் கதமவ�ள பூர்ததியம்ட-
வதற்கு தம்டயறா� அமைவது தடுக்�ப்-
�ட்டமவயறாகும். 

ஒரு த்டமவ நபி (ஸல்) அவர்�ள 
'ப�றாருட�மை �துக்கு�வன �றாவியறா -
வறான' என்றார்�ள.   (ஆதறாரம்: முஸ்லிம், 

அபூ தறாவூத, திர்மிதி, இப்னு ைறாஜறா)
�றாவிமயத தவிர கவறு யறாரும் 

ப�றாருட�மைப் �துக்� ைறாட்டறார்�ள. 
�றாவி என் பசறால் ஒரு பைனமையறான 
பசறால் அல்ல. அது ஒரு �டுமையறான 
பசறால். பிர்அவன, ஹறாைறான, அவர்-
�மை சறார்ந்த ப�றாடூரைறானவர்�மை 
குர்ஆன இததம�ய பசறால்மலப் �யன-
�டுததி �ணடிக்கி்து. 

'பிர்அவன, ஹறாைறான, அவர்�மை 
சறார்ந்தவர்�ள �றாவி�ைறா� இருந்தறார்�ள' 

(�ஸஸ் 08)
இகதகவமை �துக்கு�வன பதறா்டர்-

பில் நபி (ஸல்) அவர்�ள குறிப்பிடும் 
க�றாது, 'யறார் உணவுப் ப�றாருட�மை 
நறாற்�து இரவு�ள �துக்கி மவக்கி்றாகரறா 
அவமன விடடும் அல்லறாஹ் நீஙகிக்-
ப�றாளகி்றான. அவனும் அல்லறாஹ்மவ 
விடடு நீஙகி விடுவறான எனறுளைறார்�ள. 

(ஆதறாரம்: அஹ்ைத)
ைஃ�ல் இப்னு யஸறார் (ரழி) அவர்�-

ளின ைரணததருவறாயில் உமையறா  �வர்-
னரறான உம�துல்லறாஹ் இப்னு ஸியறாத 
(ரழி) அவர்�ள சு�ம் விசறாரிப்�தற்�றா� 
வந்தறார்�ள. அப்க�றாது அவர் ைஃ�ல் 
(ரழி) யி்டம் 'நறான ஹரறாைறான மும்யில் 
ைக்�ளின இரதததமத ஓடடியுளைதறா� 
நீங�ள �ருதுகிறீர்�ைறா? எனறு க�ட�, 
'எனக்கு அப்�டி பதரியறாது' என்றார்�ள. 
மீணடும் 'முஸ்லிம்�ளும்டய விமல 
என் வி்டயததில் நறான தமலயீடு 
பசயதுளைதறா� நீங�ள �ருதுகிறீர் -

�ைறா? எனறு க�ட�, 'எனக்கு அப்�டி 
பதரியறாது' எனக்கூறிவிடடு, எனமன 
'உட�றார மவயுங�ள' என்றார்�ள. 
அவமர அைர்ததி மவதத க�றாது 'உம�-
துல்லறாகவ பசவிைடுங�ள' எனறு கூறி, 
நறான நபி�ைறாரி்டம் �லமும் பசவிை -
டுதத ஒரு வி்டயதமத கூறுகிக்ன என-
்றார்�ள. அதறாவது, 'விமலமய அதி�-
ரிப்�தற்�றா�  யறார் பசயல்�டுகின்றாகரறா 
அவமர அல்லறாஹ் நரகில் மி� �டுமை -
யறான இ்டததில் அைர்ததுவறான' என்றார்-
�ள.

(ஆதறாரம்: முஸ்னத அஹ்ைத,  த�ரறானி)
கைலும் 'யறார் நறாற்�து தினங�ள 

உணமவ �துக்கி மவக்கி்றாகரறா அவரது 
உளைம் �டுமையறாகிவிடும்' எனறு 
அலி(ரழி)  அவர்�ள குறிப்பிடடுளைறார்-
�ள.  அதறாவது அவனது உளைம் இறு -
கிவிடும். �ருமன, இரக்�ம், அனபு 
க�றான் பதயவீ� �ணபு�ள நீஙகிவி-
டும்.   �துக்�ல் பசய�வனின உளைம் 
�டுமையறா�ப் �ல �றாரணங�ள துமண -
புரிகின்ன.  அவன தனது நலமன 
ைறாததிரகை �றார்க்கி்றான. சமூ�ததுக்கு 
ஏற்�டும் தீஙம� கநறாக்குவதில்மல. 
விமலகும்யும் க�றாது �வமலப்�டு -
வறான, கூடும் க�றாது ைகிழச்சியம்ட -
வறான. அவனது உளைததிலிருந்து அனபு 
நீஙகி விடுவதும் அந்த இ்டதமத �டும் 
க�றாக்கு பிடிததுக்ப�றாளவதும் ஆச்சரி-
யைறானதல்ல. ஒருவனி்டம் அனபு எடு -
�டடு க�றாவது ஒரு தண்டமனயறாகும். 
எனகவ ைக்�ள கதமவயு்டன இருக்கும் 
க�றாது �துக்கு�வனி்டம் சுயநலனும் 
அனபு இல்லறாத வரண்ட க�றாக்கும் ஏற் -
�டுவது இயல்�றானது. அவன தனது 
ைறாளிம�மய ைனிதர்�ளின எலும்புக்கூ-
டு�ளின மீதுதறான அமைததுக்ப�றாளகி-
்றான. அவன �ல்லறாயிரக்�ணக்�றானவர் -
�ளின இரதததமத உறிஞ்சுகின்வன. 

அதனறால் தறான நபி (ஸல்) அவர்�ள, 
'�துக்கு�வன மி� கைறாசைறானவன. 
விமல�ள கும்வம்டவமத �றாணும் 
க�றாது �வமலப்�டுவறான. விமல உயர் -
வமத �றாணும்க�றாது சந்கதறாஷைம்ட -
வறான என்றார்�ள.

(ஆதறாரம்: த�ரறானி, ம�ஹகி) 
ைற்ப்றாரு த்டமவக் குறிப்பிடும் 

க�றாது, ப�றாருட�மைக் ப�றாஞ்சம் 
ப�றாஞ்சைறா� சந்மதப்�டுதது�வன 

வறாழக்ம� வசதி�ள ரிஸ்க் வழங�ப்�-
டுகி்றான. ைக்�ளுக்கு கதமவயிருந்தும் 
�துக்கி மவததிருந்து ஒகரயடியறா� சந் -
மதக்கு க�றாடு�வன சபிக்�ப்�ட்டவ-
னறாவறான எனறும் நபி (ஸல்) அவர்�ள 
கூறினறார்�ள. 

(ஆதறாரம்: இப்னு ைறாஜறா, தறாரமி)
இவவறா்றான பினனணயில் உணவுப்-

ப�றாருட�மை �துக்குவது தறான ஹரறாம். 
ஏமனய ப�றாருட�மை �துக்�லறாம் 
எனறு நிமனப்�து மி�வும் தவ்றான-
தறாகும். ைனிதர்�ளுக்கு கதமவயுளை 
நிமலயில் எந்தபவறாரு ப�றாருமைப் 
�துக்குவதும் ஹரறாம். அது உணவுப் 
ப�றாருட�ைறா�கவறா உம்ட, ைருதது -
வம், வீடடுப�றாருட�ள, �றா்டசறாமலக்கு 
கதமவயறானமவ, கசமவ�ள உளளிட்ட 
அமனததும் அ்டஙகும். அதனறால் 
ைனிதனுக்கு �யன�டும் ப�றாருட� -
மைப்  �துக்குவது �றாரிய அைவில் 
தீஙகு�மை ஏற்�டுததும். ைனிதனின 
கதமவ உணவு ைறாததிரைல்ல, ைறா்றா� 
உணணல், �ரு�ல், வறாழதல், �ற்்ல், 
ைருந்துபசயதல், இ்டம் ப�யர்தல், 
பதறா்டர்புப�றாளளுதல் க�றான் அமனத-
து்டனும் பதறா்டர்பு�டுகின்து. 

ைனிதர்�ளுக்கு தீஙகு ஏற்�டும் 
விதைறா� �துக்�ப்�டும் அமனததும் 
�துக்�ல் என் வட்டததில் வரும். 
ைனிதனின கதமவ அதி�ரிக்� அதி� -
ரிக்� �றாவததின �றாரதூரம் அதி�ரிதது 
பசல்லும். இதில் மி� பிரதறானைறானது 
அததியறாவசிய ப�றாருட�ைறாகும்.

ைக்�ளின வறாழக்ம�ப் க�றாக்கு ைறாறி-
விட்டன. ைறானு்ட கதமவ�ள வைர்ந் -
துளைன. ஒரு �றாலததில் ஆ்டம்�ரைறா� 
�ருதப்�ட்ட வி்டயங�ள இனறு அத-
தியறாவசியைறா� ைறாறிவிட்டன. இனறு 
அவசியைறா� �ருதப்�டும் வி்டயங�ள 
நறாமை அததியறாவசியைறான கதமவயறா� 
ைறா்லறாம். அதனறால் ைனிதனுக்கு 
கதமவ இருக்கும்க�றாதும் ப�றாருளுக்கு 
�ற்்றாக்கும் இருக்கும் க�றாதும் �துக்கு-
வது முற்றிலும் பிமழயறான பசயற்�றாடு 
என�து பதளிவறாகி்து. 

 யூ.மே றமீஸ்...
எம்.ஏ. (சமூேவியல்)

வேௌலவி :

எம்.யூ.எம் ொலிஹ்...
(அல்-அஸ்்ஹரி) வெலிேே.

ஏ.எம்.மு்ஹம்ேத் ஸபொன்...
சீனன்மோடமடை, மேருெமை.

பபலாறுரமயின்
ம்கத்துவம்

பபலாது நிதி குறித்து உமர் (ைழி)

அபூ ேதீ்ஹா...

மர்லின் மரிக்கார்

E--−mail:  

ஆலமுல்
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சீரற்ற காலநிலலயால் நுவரரலியா 
மாவட்டத்தில் 151 குடும்பஙகள் ்பாதிப்பு
தலவாக்கலல குறூப், மஸ்்கலியா 
தின்கரன் விசேட நிருபர்கள்

சீரற்ற ்காலநிலலயினால் சேறறு 
முன் தினம் (18) வலர நுவ்ரலியா 
மாவடடத்தில் 151 குடும்பங்க -
லைச் சேர்நத 518 சபர பாதிக்கப்பட -
டுள்ைதா்க நுவ்ரலியா மாவடட 
அனரத்த மு்காலமத்துவ பிரிவின் 
உதவிப் பணிப்பாைர ரஞ்சித் 

அழ்கச்கான் ்தரிவித்துள்ைார.   
்வள்ைம், மணேரிவு மறறும் பலத்த 
்காறறினால் இ்நத பாதிப்புக்கள் ஏற -
படடுள்ைன.நுவ்ரலியா பிரசதே 
்ேயல்கப் பிரிவில் 30 குடும்பங்க -
லைச் சேர்நத 121 சபரும், அம்ப்க -
முவ பிரசதே ்ேயலாைர பிரிவில் 
108 குடும்பங்கலைச் சேர்நத 350 
சபரும், ்்காத்மலல பிரசதே ்ேய -
லாைர பிரிவில் 10 குடும்பங்கலைச் 

சேர்நத 37 சபரும், ஒசர குடும்பத் -
லதச் சேர்நத 04 சபர வலப்பலன 
பிரசதே ்ேயலாைர பிரிவிலும் 02 
குடும்பங்கலைச் சேர்நத 06 சபர 
ஹஙகுரான்்்கத்த பிரசதே ்ேயலா -
ைர பிரிவிலும் ்வள்ைத்தினால் 
பாதிக்கப்படடுள்ைனர.சமலும், 
இயறல்க அனரத்தம் ்காரணமா்க 
நுவ்ரலியா மாவடடத்தில் 53 
வீடு்கள் பகுதியைவில் சேதம -

லட்நதுள்ைன.  மலழ எச்ேரிகல்க 
விடுக்கப்படடுள்ை பிரசதேங்களி -
லும் ஏலனய பிரசதேங்களிலும் 
வசிககும் மக்கள் அறிவுறுத்தல்்க -
ளுககு அலமய மி்க அவதானத்து -
டன் ்ேயறபடுமாறும் நுவ்ரலியா 
மாவடட அனரத்த மு்காலமத்துவ 
பிரிவின் உதவிப் பணிப்பாைர 
ரஞ்சித் அழ்கச்கான் சமலும் ்தரி -
வித்துள்ைார.  

இலங்கை த�ோட்ட தே்ையோளர்  
ேஙகைத்தின் 24ைது தேரோளர் மோநோடு
ோவலப்பிடடி சுழறசி நிருபர  

இலஙல்க சதாடட சேலவ -
யாைர சேலவயாைர ேங்கத்தின் 
24வது சபராைர மாோடு ோலை 
ேனிககிழலம (21) ்காலல 8.00 
மணிககு ்்காழும்பு 07இல் 
உள்ை ஸசடன்லி விஜயசு்நதர 
மாவத்லதயில் அலம்நதுள்ை 
சமல்மா்காண அழகியற ்கலல -
யரஙகில் ேலட்ப்றவுள்ைது. 

இதில் ்கணடி, ச்க்காலல,அ -
விோ்வல்ல, இரத்தினபுரி, மத் -

து்கம,்தனியாய, ்காலி, புேல் -
லாவ, ஹற்றன், தலவாக்கலல, 
நுவ்ரலியா, பதுலை ஆகிய 
மாவடடங்களிலிரு்நது சபராைர -
்கள் ்கல்நதுக ்்காள்ைவுள்ைனர. 

அன்ல்றய தினம் ேங்கத் -
தின் புதிய தலலவர, இரு 
உபத்தலலவர்கள், ்பாருைா -
ைர,   ்கவுன்சில் அங்கத்தினர -
்கள் அறுவர ஆகிசயார ்தரிவு 
்ேயப்படவுள்ைனர. இதற்கான 
ஏறபாடலட ேங்கத்தின் ்பாதுச் -
்ேயலாைர ்ராபட பிரான்சிஸ 
்ேய்து வருகி்றார.

 ஹற்றன் விசேட , ஹற்றன் சுழறசி 
நிருபர்கள்

தலவாக்கலல ்பாலிஸ பிரி -
வுககுடபடட சஹமச்ே்நதிரா 
மாவத்லத பகுதியில்   சேறறு 
்காலல  குடியிருப்புககு பின்பு -
்றத்தில் அலமக்கப்படடிரு்நது 
பாரிய 50 அடி உயரத்திலுள்ை 
மதில் ஒன்று ேரி்நது விழு்நததில் 
ோன்கு குடியிருப்பு்கள் சேதமாகி 

உள்ைன. இ்நத மணதிடடு ேரி்நது 
வீழ்நததன் ்காரணமா்க சுவர்கள் 
இடி்நது விழு்நதுள்ைன. இதனால் 
வீடு்களில் இரு்நத ்பருமதி மிக்க 
்பாருட்களும் மண சமடடில் 
புலத்நதுள்ைன. பாதிக்கப்படட 
ோன்கு குடும்பங்கலைச் சேர்நத 25 
சபர உ்றவினர்கள் வீடு்களில் தஙகி -
யுள்ைனர.

ேம்பவத்தில் வீடடில் இரு்நத 
53 வயதுலடய தாய் ஒருவருககு 

ல்க்களில் ்காயங்கள் ஏறபடடுள் -
ைது. அவர தலவாக்கலல சதாட -
டத்தில் இயஙகும் மருத்துவ நிலல -
யத்தில் சிகிச்லே ்பறறு வீடு 
திரும்பியுள்ை ார. இ்நத அனரத்தத் -
தின்சபாது  ்கரப்பிணித் தா்யாரு -
வர எவ்வித ஆபத்துக்களும் இன்றி 
்தய்வாதீனமா்க உயிர தப்பியுள் -
ைார.  

 பாதிக்கப்படட குடும்பங்க -
ளுககு உதவி்கலை வழஙகுவதறகு 

நுவ்ரலியா பிரசதே ்ேயல்கம் 
மறறும் தலவாக்கலல ்பாலிஸார  
ேடவடிகல்க்கலை சமற்்காண -
டனர.  மலலய்கத்தில் ்கட்நத சில 
தினங்கைா்க ்தாடரச்சியா்க மலழ 
்பய்து வருவதனால் பல பிரசத -
ேங்களில் மணேரிவு அபாயம் ஏற -
படடுள்ைது. இதனால் மக்கள் மி்க 
அவதானமா்க இருககுமாறு இடர 
மு்காலமத்துவ மத்திய நிலலயம் 
ச்கடடுக்்காணடுள்ைது.

தலவாக்கலல பிரததசத்தில் மணசரிவு 
நான்கு வீடு்கள் தசதம்; ஒருவர் ்காயம்

கைண்டி மோநகைர ே்ேக்கு
சு.கை உறுப்பினர் நியமனம்

(மாவத்த்கம தின்கரன் நிருபர)  

்கணடி மாே்கர ேலபயில் ஸ்ரீலங்கா 
சுத்நதிரக ்கடசி ோரபா்கப் பிரதிநி-
தித்துவப்படுத்தும் உறுப்பினர ஒரு-
வரின் ்வறறிடத்திறகு கிஙஸலி 
பிரேன்ன குமார புதிதா்க நியமிக்கப்-
படடுள்ைார.  

்கணடி மாவடட ஸ்ரீலங்கா சுத்நதி-
ரக ்கடசி அலமப்பாைரும் முன்னாள் 
மத்திய மா்காண முதலலமச்ேர ேரத் 
ஏக்கோயக்க தலலலமயில் இடம்-
்பற்ற இ்நநி்கழவில் ்கணடி மாே்கர 

ேலப உறுப்பினரா்க கிஙஸலி பிர-
ேன்ன பதவிப் பிரமாணம் ்பறறுக 
்்காணடார.  

இதில் இ்நநி்கழவில் ்கணடி 
மாவடட ஸ்ரீலங்கா சுத்நதிரக ்கடசி-
யின் முன்னாள் பாராளுமன்்ற உறுப் -
பினர்கள், ேப்ர்கமுவ மா்காண ேலப 
முன்னாள்  ஆளுேர, ்கணடி மாவடட 
ஸ்ரீலங்கா சுத்நதிரக ்கடசிஅலமப்-
பாை சிவபாலன், ஐ. ஐனூடீன், 
வஹாப் மாஸடர உள்ளிடட ்கடசி-
யின் மாவடட , ்தாகுதி அலமப்பா -
ைர்கள், பலர ்கல்நது ்்காணடனர.

ேோதுகைோப்ேோன இ்டஙகைளுக்கு
இ்டம்்ேயருமோறு எசேரிக்்கை

(இரத்தினபுரி சுழறசி நிருபர)  

இரத்தினபுரி மாவடடத்தில் 
்தாடரு ம் மலழ ்காரணமா்க இம் -
மாவடடத்தில் பர்நதைவில் மண -
ேரிவு  இடம்்ப்றலாம் என எச்ே -
ரிகல்க ்ேய்யப்படடுள்ைது.  

இரத்தினபுரி குருவிட, எஹலி -
ய்்காலட, ்கலவான, எலபாத்த, 
்பல்மதுலை, எஹலிய்்காலட, 
்கஹவத்த, நிவித்தி்கலல,  இம் -
புல்சப, ்்காடக்க்வல, பலாங -
்்காலட, கிரி்யல்ல   ஆகிய 
பிரசதே ்ேயல்கப் பிரிவு்களில் 
மணேரிவு அபாயம் நிலவுவ தா்க 
சதசிய ்கடடிடங்கள் ஆராய்ச்சி 
நிறுவனம் மறறும் இரத்தினபுரி 
மாவடட ்ேயல்கத்தின் அறிவு -
றுத்தல்்களுககிணங்க ஒவ்்வாரு 
பிரசதே ்ேயல்க இடர மு்காலமத் -
துவ மறறும் கிராம சேலவ அதி்கா -
ரி்கள் எச்ேரிகல்க விடுத்துள்ைனர.   

இப்பிரசதேங்களில் வசிககும் 
மக்கள் விசேடமா்க ஏற்கனசவ 
மணேரிவு அபாய இடங்கைா்க 
அவதானத்துககு உடபடுத்தப் -
படடுள்ை இப்பகுதிலய விடடுப் 
பாது்காப்பான இடங்களுககு 
இடம்்பயருமாறு அறிவுறுத்தப் -
படடுள்ைனர.  

இசதசவலை ்கலவான, ்பல் -
மதுை, இரத்தினபுரி பிரசதே 
்ேயல்க பிரிவு்களுககு சிவப்பு 
அலடயாை எச்ேரிகல்க வழங்கப் -
படடுள்ைது.  

இப்பிரசதேங்களுககு அணமித்த 
பிரசதேங்களில் வசிககும் மக்க -
ளும் அவதானமா்க இருககுமாறு 
எச்ேரிகல்க ்ேய்யப்படடுள்ைனர. 
இசதசவலை ்களுத்துல்ற மாவட -
டத்தின் புைத்சிங்கை பிரசதே ்ேய -
ல்கப் பிரிவிலும் மணேரிவு அச்சு -
றுத்தல் நிலவுவதா்க எச்ேரிகல்க 
்ேய்யப்படடுள்ைது.  

நிலவும் கடும் வ�ொருளொதொர வெருக்கடிக்கு தீர்வுகொணுேொறு மகொரி   லுணுகல �தில் 
த�ொல் அலுெலகத்துக்கு முன�ொக அரச ஊழியர்கள்  மெற்று கெனயீர்ப்பு ஆர்ப்�ொட்டத்-
தில் ஈடு�ட்ட  ம�ொது... (லுணுகல நிரு�ர்)

பெருநததாட்ட ெகுதி்களில் உரம், விறகு
தடடுபொடு; ததயிலல உறெத்தி ொதிபபு
ஹடடன் விசேட நிருபர.  

்பரு்நசதாடடப்பகுதியில் உரம்  
மறறும் வி்றகு  தடடுப்பாடு ்கார-
ணமா்க சதயிலல உறபத்தி பாரிய 
அைவில் வீழச்சியலட்நதுவருவதா்க 
்பரு்நசதாடடத்துல்ற நிரவா்கங்கள் 
்தரிவிககின்்றன.

எமது ோடடுககு   அ்நநிய்ேலா-
வணிலய மி்கப்்பரிய அைவில் 
ஈடடித்த்நத ்பரு்நசதாடட துல்ற 
்கட்நத ்காலங்களில் இரோயன உர  
இ்றக்கமதி தலட ்ேய்யப்படடதன் 
்காரணமா்க   பாரிய அைவில் பாதிப்-
பு்ககுள்ைாகியது. இ்நநிலலயில் 
தறசபாது டீேல் விலலசயற்றம் ்கார-
ணமா்க வி்றகின் விலல அதி்கரித்-
துள்ைதால்  சதயிலல ்தாழிறோலல-
்கள்  சதயிலல  தூள்  தயாரிப்பதில் 
சிக்கலல எதிர்்காணடுள்ைது. சில 
்தாழிறோலல்களுககு சபாதுமான 
அைவு வி்றகும் கிலடப்பதில்லல 
என்றும் இதனால் தரமான சதயிலல 
தூள் உறபத்தி ்ேய்வதில் சிக்கல் 

நிலல சதான்றியுள்ைதா்கவும் 
்தாழிறோலல நிரவாகி்கள் ்தரி-
விககின்்றனர.   சதயிலல தளிர்கலை  
சதயிலல தூைா்க மாறறும்  ேடவ-
டிகல்க  வி்றகு மூலசம இன்றும் பல 
்தாழிறோலல்களில் சமற்்காள்ைப்-
படுகின்்றன.

்கட்நத ்காலங்களில் ்பரு்நசதாட-
டங்கயில் உள்ை சதயிலல ்தாழிற-
ோலல்களுககு ஒரு ்கனமீற்றர வி்றகு 
2000 ரூபாவுககு ்பறறுக்்காடுக-

்கப்படடதா்கவும் 
தறசபாது ஒரு ்கன-
மீற்றர வி்றகு 4000 
ரூபாவா்க விலல 
அ தி ்க ரி க ்க ப் ப ட -
டுள்ைதா்கவும் அதி-
்க ரி க ்க ப் ப ட டு ம் 
வி்றகு ்பறறுக-
்்காள்ை முடியாத 
நிலல ்காணப்-
ப டு வ த ா ்க வு ம் 
சதயிலல ்தாழிற-
ோலல ்பாறுப்பா-

ைர்கள் ்தரிவிககின்்றனர.  
மலலய்கப்பகுதியில் உள்ை 

சதயிலல ்தாழிறோலல்களுககு 
்கட்நத ்காலங்களில் யடடியன்-
சதாடலட, கித்துல்்கலல, பலாங-
்்காலட, ்மாரடடுவ,இரத்தினபுரி 
உள்ளிடட பிரசதேங்களிலிரு்நது 
வி்றகு ்பறறுக்்காள்ைப்படடன. 
தறசபாது ோடடில் ஏறபடடுள்ை 
டீேல் தடடுப்பாடு மறறும் விலல-
சயற்றம் ்காரணமா்க வி்றகு வியா-

பாரி்கள் ்தாழிறோலல்களுககு 
வி்றகு விநிசயா்கம் ்ேய்வதலன 
நிறுத்தியுள்ைனர.    தறசபாது எமது 
ோடடில் ஏறபடடுள்ை ்டாலர தட-
டுப்பாடடிலன நீககுவதறகு ்பரும் 
துலணயா்க உள்ை ்பரு்நசதாடடத்-
துல்றலய பாது்காப்பது ்பாறுப்பு 
வாய்்நதவர்களின் ்கடலமயாகும். 

இரோயன உரம் இல்லாததன் 
்காரணமா்க சதயிலல ்்காழு்நதின் 
அைவு பாரிய அைவில் குல்ற்நது 
்பரு்நசதாடடத்துல்றயில் சவலல 
்ேய்யும் ்தாழிலாைர்களுககு 
சவலலயில்லா பிரச்சிலன ஏறபட-
டது. தறசபாது   வி்றகு பற்றாக-
குல்ற ்காரணமா்க சதயிலல தூளின் 
தரம் குல்ற்நது ேரவசதே ே்நலதயில் 
இலஙல்க சதயிலலக்கான ச்கள்வி 
குல்ற்நது வருமானம் பாதிக்கப்ப-
டும் நிலல உருவாகும். எனசவ இது 
குறித்து ்பாறுப்பு வாய்்நதவர்கள் 
கூடிய அக்கல்ற ்ேலுத்த சவணடும் 
என சதயிலல உறபத்தித் துல்றயினர 
ச்காரிகல்க விடுகின்்றனர.

மஸ்்கலியா தின்கரன் விசேட நிருபர 

ஹற்றன்  அரே மறறும் தனியார 
சபரு்நது்கள் தரிப்பிடம் குன்றும் குழி-
யுமா்க ்காணப்படும் அவல நிலல 
்தாடரவதால் பயணி்கள், மாணவர-
்கள் ,வசயாதிபர்கள் மிகு்நத ்கஷடத்-
துககு உள்ைாகி வருகின்்றனர.

ோள் ஒன்றுககு  நூறறு ்கணக்கான 

அரே , தனியார சபரு்நது்கள் இ்நத தரிப்-
பிடத்திலிரு்நது பல்சவறு பகுதி்களுக-
கும்  ்ேல்கின்்றன.   இ்நத பஸ நிலல-
யத்தில் மலழ ்காலங்களில்  சேறும் 
ே்கதியுமா்க நீர சதஙகி நிறகும் அவல 
நிலல குறித்து பல்காலமா்க பு்கார 
்தரிவிக்கப்படடு வருகி்றது. எனினும்  
ஹற்றன் பஸநிலலயத்தின் இ்நத பரிதா-
ப்கரமான நிலலசயா ்தாடரகி்றது.  

மோற்றதம கைோணோ� 
ஹற்றன் ேஸ் நி்லயம்
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(கல்நேவ தினகரன் வி்ேட நிருபர் )

தமுத்தகம பபொருளொதொர மததிய நிலையததின் முன்பொக அநு -
ரொதபுரம்- பொபதனிய பிரதொன வீதியில இடம்பபற்ற ்மொடடொர் 
லேக்கிள் விபததில  அநுரொதபுரம் ்பொதனொ  லவததியேொலையில 
சிகிசலே பபறறு வநத 67 வயதுலடய பபண் ஒருவர் கடநத 15 
ஆம் திகதி  மரணமலடநதுள்ளதொக பபொலிஸொர் பதரிவிததனர்.  

இநத விபததுச ேம்பவம் கடநத 09 ஆம் திகதி தமுத்தகம 
பபொலிஸ் பிரிவில தமுத்தகம பபொருளொதொர மததிய நிலையத -
தின் முன்பொக இடம்பபறறுள்ளது. பிரதொன  வீதியில   ்மொடடொர் 
லேக்கிளில கடக்க  முறபடட ்வலளயில அநுரொதபுரம் திலேயி -
லிருநது தமுத்தகம நேகர் பிர்தேதலத ்நேொக்கி ்வகமொக வநத 
்மொடடொர் லேக்கிளில ்மொதி இநத விபதது ேம்பவம்  இடம் -
பபறறுள்ளது. 

 கணவனும்,மலனவியும் பயணிதத ்மொடடொர் லேக்கிளில 
பின்பக்கமொக அமர்நது வநத 67 வயதுலடய தமுத்தகம பிர்த -
ேதலதச ்ேர்நத பபண் ஒருவ்ர இநத விபததில  மரணமலடந -
துள்ளொர். ்மைதிக விேொரலணகலள தமுத்தகம பபொலிேொர் 
்மறபகொண்டு வருகின்்றனர். 

ம�ோட்ோர் சைக்கிள் விபத்தில்
வம�ோதிபப் பபண் உயிரிழப்பு  

(்பருவலள வி்ேட நிருபர் )  

வரைொறறுப் பிரசிததிபபற்ற 
்பருவலள மருதொலன ஸொவியொவில 
155வது வருட ஷொதுலியயொ மனொகிப் 
மஜ்லிஸின் ஆரம்ப நிகழ்வு எதிர்வரும் 
22 ஆம் திகதி ஞொயிறறுக்கிழலம மொலை 
மஃரிப் பதொழுலகயின் பின் கலீபததுஷ் 
ஷொதுலி பமௌைவி எம். ஐ. எம் ரபீக் 
(பஹ்ஜி) தலைலமயில நேலடபபறும்.  

ஸொவியொ நிர்வொக ேலபத தலைவர் 
அல்ொஜ் ஜொபிர் மு்ம்மத, அப்ரொர் 
பள்ளிவொேல ஜமொஅத ேலபததலை -
வர் ேடடததரணி எம். ஏ. எம். ்னபி 
ஆகி்யொரின் வழிகொடடலின் கீழ் நேலட -
பப்றவுள்ள இம் மஜ்லிஸின் ஆரம்ப 
தின நிகழ்வில கலீபததுஷ் ஷொதுலி 

பமௌைவி அஸ்பஸயயித அைவி 
பமௌைொனொ (முர்ஸி) வி்ேட பேொற -
பபொழிவொறறுவொர். ஷொதுலியயொத தரீக் -
கொவின் ஸ்தொபகர் அல குதபுல அக்பர் 
இமொம் அபுல்ேன் அலியுஷ் ஷொதுலி 
(ரலி) அவர்களின் 850 ஆவது ஜனன 
தினதலத முன்னிடடும் ஷொதுலியயொ 
மஷொயிகுமொர்களின் ஞொபகொர்ததமொக -
வும் இம் மஜ்லிஸ் நேலடபபறுவதொக -
வும் ஸொவியொ நிர்வொகக்குழு உறுப்பினர் 
பயொஸ் மு்ம்மத ்மலும் பதரிவித -
தொர்.  

22 ஆம் திகதிஆரம்பமொகும் இம் -
மஜ்லிஸ் ்ம 30ஆம் திகதிவலர இடம் 
பபறறு 31 ஆம் திகதி மொலை தமொம் 
லவபவம் நேலடபபறும்.  

மபருவசை �ருதோசை ஸோவி�ோவில்  
155வது வரு் �ைோகிப் �ஜ்லிஸ்

அநுரொதபுரம் ்மறகு தினகரன் நிருபர்  

நேொடளொவிய ரீதியில எரிபபொ-
ருளுக்கு தடடுப்பொடு நிைவும் 
நிலையில அநுரொதபுரம் மொவட-
டததில நேகர மறறும் கிரொமப் 
பு்றஙகளிலுள்ள நேடுததர மறறும் 
சிறிய வியொபொர நிலையஙகளில 
பபற்்றொல மறறும் டீேல பல்வறு 
விலைகளில விறபலன பேயயப்-
படடு வருவதொக நுகர்்வொர் பதரி-
விக்கின்்றனர்.  

எரிபபொருள் நிலையஙகளில 
ஒரு லீடடர் பபற்்றொல 338 ரூபொ-
விறகு விநி்யொகிக்கப்படடு 
வரும் நிலையில குறிதத வியொபொர 
நிலையஙகளில ஒரு லீடடர் 400 
ரூபொவிறகு விறபலன பேயயப் -
படடு வருகின்்றன. ஒரு ்பொததல 
பபற்்றொல 320, 340, 360 மறறும் 
380 ரூபொவிறகு விறபலன பேய -
யப்படடு வருவதுடன் ஒரு 
லீடடர் டீேல 350 ரூபொவிறகும் 
விறபலன பேயயப்படுவதொக 

நுகர்்வொர் பதரிவிக்கின்்றனர்.  
எரிபபொருள் நிலையஙகளில எரி -
பபொருளுக்கு தடடுப்பொடு நிைவும் 
்பொது வியொபொர நிலையஙகளில 
பதுக்கி லவக்கப்படடு கூடுதைொன 
விலைக்கு எரிபபொருள் விறகப் -
படடு வருவதொக நுகர்்வொர் அஙக -
ைொயக்கின்்றனர். 

இது பதொடர்பில ேம்பநதப்படட 
அதிகொரிகள் நேடவடிக்லக எடுக்க 
்வண்டும் எனவும் ்கொரிக்லக 
விடுக்கின்்றனர்.  

பெற்றோல், டீசல் கூடுதல் விலைக்கு   
விற்கபெடுவதோ்க பெோதுமக்்கள் த்கவல்?

நடுத்தர, சிறிய வியாபார நிமையங்களில்  

்ம்பொந்தொடலட குறூப் நிருபர்  

்ம்பொந்தொடலட மொவடட 
விவேொயிகள் பபரும் ்பொகததிறகு 
விவேொய நேடவடிக்லககலள ஆரம் -
பிக்க நேடவடிக்லக எடுதத்பொதி -
லும் தறபபொழுதுள்ள விலைகளுக்கு 
ஏறப விவேொயததிலன முன்பனடுத -
துச பேலை முடியொத நிலை ஏறபட -
டுள்ளதொக விவேொயிகள் கவலை 
பதரிவிக்கின்்றனர்.   

எண்பணயின் விலை அதிகரிதத -
தன் கொரணமொக வயலகலள தயொர்ப் -
படுததுவதறகொக உழவு இயநதிரத -
திறகு 25000 ரூபொவிறகும் கூடுதல 
பதொலக பேலுதத ்வண்டியுள் -
ளது. அத்தொடு யூரியொ உரததின் 
விலையும் 45,000 ரூபொவிறகும் 
அதிகமொன விலையில விறபலன 
பேயயப்படடு வருவதினொல இநத 
விலைகளில விவேொயததிலன முன் -
பனடுததுச பேலவது பொரிய பிரச -

சிலனயொக உருபவடுததுள்ளபதன -
வும் விவேொயிகள் பதரிவிததனர்.  

இவறறுடன் வயல ்வலைக -
ளுக்கு கூலிக்கொக அமர்ததப்படும் 
நேபர்களின் நேொளொநத பகொடுப்பனவு -
களும் 2500 ரூபொவிவிலிருநது 3000 
ரூபொ வலர அதிகரிக்கப்படடுள்ளது. 
ேநலதயில உள்ள கிருமி நேொசினிக -
லளயும் வியொபொரிகள் நேொளொநதம் 
பல்வறு விலைகளில விறபலன 
பேயது வருவ்தொடு இவறறிலன 
உரிய கொைததில ்தலவக்்கறப தட -
டுப்பொடு இன்றிபபறறுக் பகொள்ள 
முடியொத நிலையும் ஏறபடடுள்ளது.   

இதனொல ்மறபடி பிசசிலனகளுக் -
கொன தீர்விலன பபறறுக் பகொடுக்க 
அதிகொரிகள் நேடவடிக்லக எடுப்பொர் -
க்ளயொனொல இம்முல்ற பபரும் 
்பொகததின்்பொது எவ்வித தடஙகளு-
மின்றி விவேொயததிலன முன்பனடுக்க 
முடியும் எனவும் விவேொயிகள் பதரி-
விக்கின்்றனர்.   

விெசாய  வபாருட்களின் விமை அதி்கரிப்பு;

(் ைொரன்ஸ் பேலவநேொயகம்,-
ஷம்ஸ் பொஹிம்)  

 பொரொளுமன்்ற உறுப் -
பினர்களின் வீடுகள் மீது 
நேடததப்படட தொக்குதல 
பதொடர்பில ஐ.ம.ே பொரொ -
ளுமன்்ற உறுப்பினர் ்ரீன் 
பபர்னொண்்டொ (18)  
ேலபயில மன்னிப்பு ்கொரினொர். 
இநத ேம்பவஙகள் பதொடர்பில 
முழுலமயொன விேொரலண நேடதத 
்வண்டும் என்று ்கொரிய அவர்,  
எம்.பிகளின் வீடுகள் மீதொன தொக் -
குதலை அனுமதிக்க முடியொது 
என்்றொர்.  

க ொ லி மு க த தி ட -
லில நேடநத தொக்குத -
லின் பின்ன்ர இநத 
வன்முல்ற நிலை ஏறபட-
டது. பநதுை குணவர்தன 
பை மொணவர்களுக்கு 
கறபிததவர். கொமினி 
பைொகு்க எனது திரும -

ணததின் ்பொது லகபயொப்பமிட -
டவர். அவர்களின் வீடுகள் தீலவக்-
கப்படடுள்ளன.நேடநத அழிலவ 
அனுமதிக்க முடியொது. இரதத 
ஆறு ஓடொமல இதறகு தீர்வு கொண 
்வண்டும் என்றும் அவர் பதரிவித-
தொர்.   

எம்.பிக்்களின் வீடு்கள் மீதோை  
தோக்குதல் ைம்பவம் பதோ்ர்பில்
ஹரீன் எம்.பி ேன்னிப்பு ம்காரினார்  

ஹம்போநமதோடச் விவைோயி்கள்
விவைோ�ம் பையவதில் போதிப்பு 

பிரபை கலவிமொனும் ேன்மொர்க்க 
அறிஞரும், எழுததொளருமொன 
அல-் ொஜ் எம்.ஏ.பஸயயத முகம்-
மதுலடய இழப்பு முஸ்லிம் ேமூ-
கததின் மததியில பொரிய இலடபவ-
ளிலய ்தொறறுவிததிருக்கி்றது என 
ஸ்ரீைஙகொ முஸ்லிம் மீடியொ ்பொரம் 
விடுததுள்ள அனுதொபச பேயதியில 
பதரிவிக்கப்படடுள்ளது.  

்நேறறுமுன்தினம் (18) கொைமொன 
அன்னொரது மல்றலவபயொடடி 
விடுததுள்ள அனுதொபச பேயதியில 
்மலும் பதரிவிக்கப்படடுள்ள-
தொவது,  

கடநத பை ஆண்டு கொைமொக 
ேமூகப் பணிகளில தன்லன முழு-
லமயொக அர்ப்பணிதது பேயறபடடு 
வநத இவர், கிழக்கிைஙலக இஸ்ைொ-
மிய வைது குல்றந்தொர் அலமப்லப 
ஸ்தொபிப்பதில முழு மூசேொக ஈடு-
படடு இன்று அநத நிறுவனம் பொரிய 

அளவில வளர்சசி 
அலடகின்்ற அளவுக்கு 
பல்வறு தியொகங-
க்ளொடு அவறல்ற 
வளர்சசியலடய பேயதி-
ருக்கி்றொர்.   

இவர், அ்தியொ 
என்்ற அலமப்பின் ஸ்-
தொபகர்களில ஒருவரொக 
இருநது மரணிக்கின்்ற 
வலர அ்தியொ பேயற-
பொட்டொடு தன்லன முழுலமயொக 
அர்ப்பணிதது, கிழக்கு மொகொணத-
தி்ை்ய அ்தியொ பொடேொலை 
மறறும் அ்தியொ பறறிய பல்வறு 
வலகயொன பேயறபொட்டொடு 
தன்லன முழுலமயொக அர்ப்பணித-
துச ஏறபடட ஒருவரொக திகழ்ந-
தலத கொணக்கூடியதொக இருக்கின்-
்றது. மறறும் பல்வறு நூலகலள 
பவளியிடடு இருக்கின்்ற இவர், 

'ஸைவொதது மொலை' என்-
கின்்ற அவருலடய நூல 
மிகவும் புகழ்பபற்றதொ-
கும்.   

'் ொதிமுல அ்தியொ, 
என்கின்்ற படடமளிதது 
ப க ௌ ர வி க் க ப் ப ட ட 
அவர், சி்ரஸ்ட ஊடகவி-
யைொளரொக இருக்கின்்ற 
ஸ்ரீைஙகொ முஸ்லிம் 
மீடியொ ்பொரததின் 

்தசிய அலமப்பொளர் பமௌைவி 
எஸ்.எம்.எம். முஸ்தபொ பைொஹியின் 
தநலதயுமொவொர். அன்னொருலடய 
ேகை பொவஙகலளயும் மன்னிதது 
்மைொன பஜன்னததுல பிர்பதௌஸ் 
கிலடக்க பிரொர்ததிப்பதொகவும் 
்மறபடி அலமப்பு விடுததுள்ள 
பேயதியில பதரிவிக்கப்படடுள்ளது.   

(எம்.எஸ்.எம்.ஸொகிர்)  

்கோத்தோன்குடி மு்கம்�தின் �சைவு  
முஸ்லிம் ைமூ்கத்திற்கு போரி� இழப்பு  

பவலி்க�யில் அரி� வச்க
மிரு்கம் ்கண்டு பிடிப்பு  
(பவலிகம தினகரன் நிருபர்) 

பவலிகம, மிதிகம பிர்தேத -
தில இனநபதரியொத மிருகம் ஒன்று 
கிரொம மக்களொல கண்டு பிடிக்கப்பட-
டுள்ளது. 

மிதிகமவில இநத மிருகம் பை 
தடலவ நேடமொடியதொக பதரிவிக்-
கின்்ற கிரொம மக்கள், அதறகு  அசேம-
லடநது நேடமொடியுள்ளனர். 

இதனொல கடநத 15ஆம் திகதி 
முதல கிரொம இலளஞர்கள் குழு 
இநத விைஙலக ்தடும் பணியில 
ஈடுபடடனர். 

திடீபரன நேடமொடிய இவ்வி -
ைஙலக பபொதுமக்கள் கண்டுபிடிதது 
வனஜீவரொசிகள் அதிகொரிகளிடம் ஒப் -
பலடததுள்ளனர். 

இவ்வொ்றொன மிருகதலத தொம் 
இதறகு முன்னர் கொணவிலலை 
என்றும் மொததல்ற மிரிஸ்ஸ வனஜீ -
வரொசிகள் கொரியொையததிறகு பதரி-
யப்படுததிய்பொது, அவர்கள் குறிப்-
பிடட பிர்தேததிறகு வருலக தநது 
இநத அரிய இன விைஙலக எடுததுச 
பேன்்றதொகவும்  பிர்தே மக்கள் பதரி-
விக்கின்்றனர். 

(பவலிகம தினகரன் நிருபர்) 

கடநத சிை நேொடகளொக பதன் பிரொந-
தியததில நிைவிவரும் மலழயு-
டனொன கொைநிலையொல படஙகு 
பரவும் அபொயம் ்தொன்றியுள்ளதொக 
சுகொதொர பிரிவினர் எசேரிக்கின்்றனர். 
குறிப்பொக கொலி, மொததல்ற மொவட-
டஙகளில பதொடர்நது மலழ பபயது 
வருவதொல இவ் எசேரிக்லக விடுக்-
கப்படடுள்ளது. 

நீர்த்தஙகி நிறகும் இடஙகலள 
இனஙகண்டு அவறல்ற உடனுக்கு -
டன் அகறறுமொறு சுகொதொர பிரிவி -
னர் அறிவுறுததுகின்்றனர். ்மலும் 
பகொதிததொறிய நீலரப் பருகுமொறும் 
மூன்று நேொடகளுக்கு ்மைொக கொயச-
ேல இருக்குமொயின் அண்லமயி-
லுள்ள லவததியேொலைக்குச பேன்று 
இரததப் பரி்ேொதலன பேயது பகொள்-
ளுமொறும் ்வண்டப்படுகின்்றனர். 

அநுரொதபுரம் ் மறகு தினகரன் நிருபர்  

கடநத 09 ஆம் திகதி நேொடடின் 
சிை பகுதிகளில இடம்பபற்ற அேொ-
தொரண சூழ்நிலையின் கொரணமொக 
அநுரொதபுரம் மொவடடதலத பிர-
திநிதிததுவப்படுததும் முன்னொள் 
இரொஜொஙக அலமசேர் துமிநத 
திஸொநேொயக்கவின் வீடடில இருநத 
லகததுப்பொக்கியும் முன்னொள் 
அலமசேர் பே்ொன் ்ேமசிஙக-
வின் வீடடில இருநத 60 பவுன் 
தஙக ஆபரணஙகளும் திருடப்பட -
டுள்ளதொக அநுரொதபுரம் தலைலம-
யக பபொலிஸொர் பதரிவிததனர்.  

அநுரொதபுரம் விமொன நிலைய 
வீதியில அலமநதுள்ள துமிநத 
திஸொநேொயக்க மறறும் எச .பீ. ்ேம-
சிஙக ஆகி்யொரின் வீடுகளும் 
ஆர்ப்பொடடக்கொரர்களினொல தீக்கி-
லரயொக்கப்படடதுடன் பேொததுக்-

களுக்கும் ்ேதமொக்கப்படடிருந-
தலம குறிப்பிடததக்கது.  

 பொதுகொப்பு அலமசசினொல 
துமிநத திஸொநேொயக்கவுக்கு வழங-
கப்படடிருநத (பிரவுனிங) லகத-
துப்பொக்கி ேம்பவததின் ்பொது 
அவரின் வீடடில இருநது திருடப் -
படடுள்ளதொக அநுரொதபுரம் தலை -
லமயக பபொலிேொர் பதரிவிததனர்.  

பே்ொன் ்ேமசிஙகவின் வீடலட 
தீயிடடு ்ேதப்படுததிய குழுவினர் 
வீடடின் அலுமொரியில இருநத 60 
பவுன் தஙக நேலககலள திருடிச 
பேன்றுள்ளதொகவும் முல்றப்பொடு 
பேயயப்படடுள்ளதொக பபொலிேொர் 
பதரிவிததனர்.  தீலவப்பு மறறும் 
தொக்குதல கொரணமொக வீடு மறறும் 
பேொததுக்களுக்கு பொரிய ்ேதம் விலள-
விக்கப்படடுள்ளதொக பபொலிஸொர் 
்மலும் பதரிவிததனர்.  

துமிநத திஸோநோ�க்்க, பைஹோன்  
ஆகிம�ோரின் வீடு்களில்  திருடடு   
ம்கததுப்பாக்கி, 60 பவுன் நம்க்கள் வ்காள்மளை

்கடந்த 09ஆம் தி்கதிய அசம்பாவி்தம்;  

பதன் பகுதியில் ்கடும் �சழ;
ப்ங்கு பரவும் அபோ�ம் 
ம�லும் அதி்கரிப்பு  

அன்ைோசி்கல தமிழ் வித்தி�ோல�த்தில் 'பிள்சை ஆயவு' வழி்கோட்ல் நி்கழ்வு   

களுததுல்ற மொவடடததிறகுடபடட 
மததுகம அன்னொசிகை தமிழ் விததி -
யொையததில "பொடேொலைப் பக்கத -
்தொற்றம் மறறும் பிள்லள ஆயவு" 
பேயறறிடட நிகழ்வு பொடேொலை 
அதிபர் ஏ.ஸீ.எம். றிப்கொன் தலை -
லமயில ்நேறறு (19) பொடேொலையில 
நேலடபபற்றது.   

 தர்கொ நேகர் ்தசிய கலவியியற கல -
லூரியிலிருநது வருலக தநத கலவியி -
யற கலலூரி சி்ரஷ்ட ஆஙகிை பொட 
விரிவுலரயொளர் என். சிவசபேலவன் 
தலைலமயிைொன ஆசிரிய பயிலுனர் -

கள் இநநிகழ்வில கைநது பகொண்டு 
சி்றப்பிததனர். அததுடன் மொணவர்க -
ளுக்கு ்தலவயொன கலவி வழிகொட -
டலகள் உடபட பல்வறு விடயங -
கள் பதொடர்பொகவும் இதன்்பொது 
வருலக தநத ஆசிரிய பயிலுனர்க -
ளொல வழிகொடடலகளும் வழஙகப் -
படடன.   

பொடேொலைக்கு வருலக தநத 
்மறபடி கலவிக்குழுவினலர 
பொடேொலை அதிபர் ஏ.ஸீ.எம். 
றிப்கொன் தலைலமயிைொன ஆசிரி -
யர் குழொததினர் வர்வற்ற்தொடு 

அன்ல்றய தினம் பொடேொலையில 
நேலடபபற்ற பவேொக் வொர நிகழ் -
விலும் அவர்கள் கைநது பகொண்டு  
மொணவர்களின் லகவண்ணததில  
உருவொக்கப்படட  பவேொக் கூடுக -
லளயும் கண்டு  மகிழ்வுற்றனர்.  

இப்்பொடடியில சி்றநத மொண -
வியொக பதரிவு பேயயப்படட 
பொடேொலை மொணவி மறறும் ஆசிரி -
லயக்கும் கலவிக் கலலூரி ஆஙகிை 
விரிவுலரயொளர் சிவசபேலவன் பரிசு 
வழஙகி பகௌரவிததலம வி்ேட 
அம்ேமொகும்.  

அநுரா்தபுர ோெடடததிலுள்ளை ்கமைஞர்்களுக்கு இருபது இைட -
சம் ரூபா வபறுேதியான இைெச ்காப்புறுதி சான்றி்தழ் ெழஙகும் 
நி்கழ்வு ோெடட அரசாங்க அதிபர் ஜன்க ஜயசுந்தர ்தமைமே -
யில் அணமேயில் ்கசமசரி ம்கடமபார் கூடததில் நமடவபற்றது. 
இ்தன்மபாது ஒருெருக்கு ்காப்புறுதி சான்றி்தழ் ெழஙகுெம்த -
யும் ்கைநதுவ்காணட ்கமைஞர்்கமளையும் படததில் ்காணைாம்.
(படங்கள்:- அநுரா்தபுரம் தின்கரன் நிருபர்)  

ஸ்ரீைங்கா முஸ்லிம் மீடியா மபாரம் அனு்தாபம்
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இலங்காபுரியின் தமலந்ரேகா்வும் 
வ�கார்ணபூமியகா்வும் சிறப்புத் திரு-
ந்ரேகான வ்காழும்பு ேகாந்ரத்தில் 

ஸ்ரீ ்திமர�ன் வீதியில் எழுநதருளி அருள்-
பகாலிக்கும் ்லியு்ெரதனகாகிய முரு்ப் 
வபருேகான் ஸ்ரீ ்திரமெலகாயுத சுெகாமி 
என்ற திருநகாேத்மதகாடு எழுநதருளி அருள்-
பகாலிக்கும் ்திரமெலகாயுத சுெகாமியின் சுப 
கிருது புதுெருட ேம்காற�ெ வபரு விழகா 
13.05.2022 வெள்ளிக்கிழமே ஆரம்ப-
ேகாகி வதகாடரநது பத்து தினங்ளகா் நமட-
வபறறு ெருகின்றது.  

ேம்காற�ெத்தில் சிறப்பு உற�ெேகாகிய 
மதரத்திருவிழகா நகாமள 21.05.2022 
�னிக்கிழமே நமடவபறவுள்ளது. �்ல 
ஆன்ே ம்காடி்ளும் ெழிபட்டு உய்யும் 
ெண்ணம் ம்காயில் வ்காணடருளியிருக்-
கும் எம்வபருேகான் திருத்மதரில் ஆமரகா-
்ணித்து வ்காழும்பு ேகாந்ர வீதி்ளில் 
பெனி ெரும் திருக்்காட்சி அறபுதேகா் 
அமேயவுள்ளது.   

ேம்காற�ெத்தில் சிறப்பிடம் வபறும் 
மதரத்திருவிழகா இமறெனுக்குரிய சிறநத-
வதகாரு இரகாஜப�காரேகாகும். ேக்்ளது   

பக்தியின் இலக்்்ணேகா் இமறெ-
னுக்ம் அரப்பணிக்்ப்பட்ட மதரில் ்மல 
ேரபும் �ேய ேரபும் �ங்ேகாகின்றன. 
அமனத்து ேக்்ளது திருப்பணி ம்ங்கா-
ரியத்தினகால் உருெகாகிய மதர ்மலஞர-
்ளது ம்ெண்ணத்திறகு சிறநதமதகார 
எடுத்துக் ்காட்டு. நீணட்காலேகா் மப்ணப்-
பட்டு ெரும் சிறப விதி முமற்ளுக்ம்றப 
அமேக்்ப்படுெது இத்மதரகாகும்.   

இமறெனது திருமேனிமயத் தகாஙகி 
ஆலய வீதியில் அம�நதகாடிச் வ�ல்-
லும்மபகாது அதன் நி்ரறற ்ம்பீரேகான 
மதகாறறம் ேக்்ள் ேனமத விட்ட்லகாதது. 

இன்வனகாரு ெம்யில் சிெகாலித்வதரியும் 
அக்கினிப் பிழம்பின் ெடிவில் மதர மதகாற-
றேளிக்கிறது. தீமே்ள் யகாெறமறயும் சுட்-
வடரித்து விடுெதன் குறியீடு இது. நமட�ப் 
வபருேகானின் ம்யிலுள்ள அக்கினி அழித்-
தல் வதகாழிமலமய ்காட்டுகிறது.   

அநத ெம்யில்�ங்காரத் வதகாழிமல 
நிமறமெறற தேது வேய்யடியகார்மள 
்காெல் வ�ய்து ெகாழ்விக்் ஸ்ரீ ்திரமெலகா-
யுத சுெகாமி மதரில் ஆமரகா்ணித்து ெரும் 
அழ்கான திருக்்காட்சி அறபுதேகா் அமேய-
வுள்ளது. எல்மலகாரும் ெகாரீர! ெகாரீர! எழில் 
வ்காஞ்சும் வ்காழும்பு ேகாந்ரத்தின் ்திமர-
�ன் வீதியில் எழுநதருளும் முரு்னின் 
மதரத்திருவிழகா ்கா்ண ெகாருங்ள். ெடம் 
பிடிக்் ெகாருங்ள்!. 

இவெகாலயத்தில் ்டநத 12ஆம் தி்தி 
ேகாமல ்்ணபதி ம�காேம், ெகாஸ்து �காநதி, 
கிரகாே �காநதி என்பன  நடத்தப்பட்டு ்டநத 
13ஆம் தி்தி நமடவபறற வ்காடிமயறறத்-

துடன் இம்ேம்காற�ெம்  ஆரம்பேகானது. 
்டநத 12ஆம் தி்தியிலிருநது வதகாடரநது 
10 நகாட்்ளுக்கு தினமும் ்காமலயும் 
ேகாமலயும் விமேட அபிமே்ம், தீபகாரகா-
தமன, ெ�நத ேணடப பூமஜ என்பன  
நடத்தப்பட்டு சுெகாமி உள் வீதி உலகா ெரு-
தலும் இடம்வபறறு ெருகின்றன. இவெகால-
யத்தில் இன்று 20ஆம் தி்தி 6 ேணிக்கு 
�ப்பறத் திருவிழகா வெளிவீதி உலகா நமட-
வபறும்.  

நகாமள  21ஆம் தி்தி  �னிக்கிழமே 
்காமல 7 ேணிக்கு மதரத்திருவிழகா  நமட-
வபறவுள்ளது. நகாமள ேகாமல 5 ேணிக்கு 
மதரடி  உற�ெம் நமடவபறவுள்ளது. இவ-
ெகாலயத்தில் 22ஆம் தி்தி 9 ேணிக்கு 
தீரத்மதகாற�ெமும் ேகாமல 5 ேணிக்கு 
திருக்்ல்யகா்ணம் பூநதணடிம்யும் 
24ஆம் தி்தி ேகாமல 5 ேணிக்கு பூங்கா-
ெனமும் 27ஆம் தி்தி ேகாமல 5 ேணிக்கு 
மெரெர  பூம�யும் நமடவபறும்.

ஸ்ரீ கதிரேசன் வீதி கதிரரவேலாயுத
சுவோமி ஆலய ரதர திருவிழா நாளை

இமடநிமல ்ல்விக்்கா்;  

ஹம்பாந்தபாட்டை குறூப் நிரு்ர்

ஹம்பாந்தபாட்டை ஸபாஹிரபா 
்தசிய ்பாடைசபா்ைக்கு இவ் வரு-
டைத்திற்கு ஆறபாம தரத்திற்கு மபாண-
வர்்க்ை அனுமதிக்கும நி்கழ்வு 
்பாடைசபா்ை அதி்ர் எம. எம. ரிஸபான் 
த்ை்மயில் (18)  வவகுவிமரி்ச-
யபா்க ந்டைவ்ற்றது. 

ஹம்பாந்தபாட்டை இக்ரபா ஆரம் 
வித்தியபாையம, நூர் ஆரம் வித்தி-
யபாையம ஆகிய ஆரம் ்பாடைசபா்ை-
்களில் ஆரம்க் ்கல்வி்ய பூர்த்தி 
வசயத மபாணவர்்க்ை  இ்டைநி்ைக் 
்கல்விக்்கபா்க ஸபாஹிரபா ்தசிய ்பாடைசபா-
்ைக்கு அனுமதிக்்கப்்டடைனர். 

இவ்வபாறு முதல் நபாள் ்பாடைசபா-
்ைக்கு வரு்்க தநதமபாணவர்்கள் 
்்ண்ட வபாத்தியத்துடைன் ஊர்வ-
ைமபா்க அ்ைத்து வரப்்டடு தரம 
ஏழு மபாணவர்்கைபால் குறித்த மபாண-
வர்்களுக்கு சின்னம மற்றும மைர்க் 

வ்கபாத்து வைங்கி வர்வற்்கப்்ட-
டைனர். இநநி்கழ்வில் வி்சடை அதி-
தியபா்க ஹம்பாந்தபாட்டை இக்ரபா 
ஆரம் வித்தியபாையத்தின் சி்ரஷடை 
ஆசிரி்ய என்.ஆர். ்்க. தபாஹிரீன் 
்கைநது வ்கபாண்டை்தபாடு அவருடைன் 
நூர் ஆரம் வித்தியபாையத்தின் அதி்ர் 
எம. இமதியபாஸ் ்கரீம, இக்ரபா ஆரம் 

வித்தியபாையத்தின் பிரதி அதி்ர் நிலூ 
ஷபானியபா்டைன், ஸபாஹிரபா ்தசிய 
்பாடைசபா்ையின் பிரதி அதி்ர்்கைபான 
டி, யூ. எஸ். அரூஸியபா,எம. சீ. எஸ். 
்பாயிஸபா, ்பாடைசபா்ை அபிவிருத்திச் 
சங்்க நிர்வபா்கக் ்கமிடடி உறுப்பினர்்க-
ளுடைன் வ்ற்்றபார்்களும ்கைநது சிறப்-
பித்தனர்.   

ஹம்பாந்தபாட்டை ஸபாஹிரபாவிற்கு 
புதிய மபாணவர்கள் இ்ணவு

அக்கரைப்பற்றில் டெங்கு ஒழிபபு ச�ோதரை  
அக்்க்ரப்்ற்று வடைக்கு தின்கரன், 
அக்்க்ரப்்ற்று மத்திய நிரு்ர்்கள்  

 
்தசிய வடைங்கு வபாரத்்த முன்-

னிடடு அக்்க்ரப்்ற்று சு்கபாதபார 
்வத்திய அதி்கபாரி ்ணிம்னக்குட-
்டடை பிர்தசத்தில் புதன்கிை்ம 
(18) வடைங்கு ்ரி்சபாத்ன ஆரம -
பித்து ்வக்்கப்்டடைது.  

்கல்மு்ன பிரபாநதிய சு்கபாதபார 
்ச்வ்கள் ்ணிப்்பாைரின் வழி்கபாட-
டைலில், அக்்க்ரப்்ற்று சு்கபாதபார 
்வத்திய அதி்கபாரி டைபாக்டைர் எப்.
எம.ஏ.்கபாதர் த்ை்மயில் வ்பாதுச் 
சு்கபாதபார ்ரி்சபாத்கர்்கள், முப்்்டை-
யினர், வடைங்கு ்கை தடுப்பு பிரிவி-
னர் மற்றும சு்கபாதபார ்ணியபாைர்்கள் 
இ்ணநது இச்வசயற்திடடைத்தில் 

ஈடு்டடைனர்.  வடைங்கு ்ரவக்கூடிய 
உடபுற மற்றும வவளிப்புற இடைங்-
்க்ை அ்டையபாைம ்கண்டு அத்ன 
்கடடுப்்டுத்தும வழிமு்ற்கள் 
மற்றும வ்பாதுமக்்கள் சுற்றுச்சூை்ை 
சுத்தமபா்க ்வத்திருக்்க ்வண்டிய 
அவசியம ்ற்றி ்வத்திய அதி்கபாரி-
யினபால் வ்பாதுமக்்களுக்கு விழிப்பு -
ணர்வூடடைப்்டடைது.  

வீதி ச�ோதரை �ோவடியில்   
அதி நவீை ்கமைோக்கள்  

இரைஞர் ்போைோளுமன்ற பிைதி அரமச�ர் 
இநசதோசைசிய அதி்கோரி �நதிபபு

வ்ரிய்்பாரதீவு தின்கரன் நிரு்ர்

மடடைக்்கைப்பு மபாவடடைம ்களுவபாஞ்சிகுடி வ்பாலிஸ் 
பிரிவுக்குட்டடை வ்ரிய்கல்ைபாறு ்பாைத்தில் அ்மந -
துள்ை வ்பாலிஸ் மற்றும இரபாணுவப் ்்டையினர் 
இ்ணநத வீதிச் ்சபாத்னச் சபாவடியில் அதி நவீன 
்கண்்கபாணிப்புக் ்கமரபாக்்கள் வ்பாருத்தப்்டடு அது 
புதன்கிை்ம (18) உத்தி்யபா்க பூர்வமபா்க திறநது ்வக் -
்கப்்டடுள்ைது.   

்களுவபாஞ்சிக்குடி வ்பாலிஸ் நி்ைய வ்பாறுப்்தி்கபாரி 
ரி.அ்்யவிக்கிரமவின் த்ை்மயில் ந்டைவ்ற்ற 
இநநி்கழ்வில், கிைக்கு மபா்கபாண சி்ரஷடை பிரதிப் 
வ்பாலிஸ் மபாஅதி்ர் ்கமல் சில்வபா, மடடைக்்கைப்பு 
பிரதிப் வ்பாலிஸ் மபாஅதி்ர் தி்னஸ் ்கருணபாநபாயக்்க, 
மடடைக்்கைப்பு மபாவடடை சி்ரஷடை வ்பாலிஸ் அதி்கபாரி 
சுதத் மபாசிங்்க ்களுவபாஞ்சிகுடிப் பிர்தச உதவிப் 
வ்பாலிஸ் அத்தியடச்கர் வெயநத வெயரத்ன உள்ளிடடை 
வ்லிஸ் உயரதி்கபாரி்கள் இதன்்்பாது ்கைநது வ்கபாண்டு 
இத்னத் திறநது ்வத்துள்ைனர்.  

வ்ரிய்கல்ைபாறு ்பாைத்தில் அ்மநதுள்ை வ்பாலிஸ் 
மற்றும இரபாணுவப் ்்டையினர் இ்ணநத வீதிச் 
்சபாத்னச் சபாவடியில் வ்பாருத்தப்்டடுள்ை அதி 
நவீன ்கண்்கபாணிப்புக் ்கமரபாக்்கள் மூைம, மடடைக்்க-
ைப்பு ்கல்மு்ன பிரதபான வீதியில் ்யணிக்கும சந -
்த்கத்திக்கிடைமபான வபா்கனங்்கள், குற்றச் வசயல்்களில் 
ஈடு்டடு விடடு வபா்கனங்்களில் தப்பிச் வசல்்வர்்க -
்ையும, இைகுவபான மு்றயில் அ்டையபாைம ்கபாண 
முடியும என இதன்்்பாது ்கைநது வ்கபாண்டை வ்பாலிஸ் 
அதி்கபாரி்கள் வதரிவித்தனர்.  

ரு்ஸக்  ்பாரூக்

இ்ைஞர் ்பாரபாளுமன்றத்தின் வவளிவிவ்கபார பிரதி 
அ்மச்சர் அஹமத் ஸபாதிக் இந்தபா்னசியபாவின் உயர்ஸ்தபா-
னி்கரபாைய அதி்கபாரி ்்பாயிக்  நூர்தீ்ன  சநதித்தபார்.

த்ை்மத்துவம மற்றும வமபாழி ரீதியபான ்கற்்்க என் -்
வற்்ற விருத்திவசயவது வதபாடைர்்பா்க ்கைநது்ரயபாடைப்்ட-
டைது. இநத சநதிப்பில்  இ்ைஞர் ்பாரபாளுமன்ற உறுப்பினர் 
வமபாஹமட முப்தி மற்றும வமபாஹமட அஸீம ஆகி்யபாரும 
்கைநது வ்கபாண்டைனர். 

இநத நி்கழ்வில் இைங்்்க இ்ைஞர்்களின் வவளிவி-
வ்கபார மற்றும இரபாெதநதிர ந்கர்வு்க்ை விருத்திவசயயும 
மு்கமபா்க இைம சமூ்கத்தின் மத்தியில் இரபாெதநதிர ்கல்வி -
மு்ற்கள், மபாதிரி ஐக்கிய நபாடு்கள் நி்கழ்வு்கள் மூைம அறி -
மு்கப்்டுத்துவது வதபாடைர்்பா்கவும இ்ைஞர் ்பாரபாளுமன்ற 
உறுப்பினர்்களினபால் அங்கு ்கைநது்ரயபாடைப்்டடைது.

 

DEPARTMENT OF LOCAL GOVERNMENT, NORTHERN PROVINCE
STATE MINISTRY OF PROVINCIAL COUNCILS AND

LOCAL GOVERNMENT AFFAIRS
LOCAL DEVELOPMENT SUPPORT PROJECT (LDSP) -

LOAN NUMBER : P163305
1)  The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka has received a loan from the World Bank (WB) towards the 

cost of Local Development Support Project (LDSP), and intends to apply part of the proceeds of this loan to 
payments under the Hiring of Vans mentioned in the table below.

2)  The Chairman, Provincial Project Procurement Committee (PPPC), Department of Local Government, Northern 
Province now invites sealed bids from eligible and qualified bidders for Hiring of Vans mentioned in the table 
below.

No Contract 
No

Contract 
Name

Types of 
Vehicles 
required 
on rent

Contract 
Period 
(Days)

Bid 
Security 
Amount  

(Rs)

Bid 
Validity 
Period

Bid
Security 
Validity 
Period

Vehicle 
Required 

Place, Nos & 
Period

01
NP/LDSP/
PIU/VEH

Hiring of 
Vans

Five  Vans 
(Seating 

capacity – 
minimum
10 seats) 

with driver 
and fuel

July 2022 
to 

December 
2022

30000.00 
per van

Up to 
19.08.2022

Up to
16.09.2022

Jaffna  - 1   

Kilinochchi - 1   

Mullaitivu - 1     

Mannar - 1

Vavuniya - 1

3) Bidding will be conducted through National Competitive Bidding (NCB) procedure. 

4)  Qualification requirements are indicated in Section II and Section VII (Bidding Data and Contract Data) of the 
Bidding document.

5)  Interested bidders may obtain further information from Commissioner, Department of Local Government, 
Northern Province, Elders Home Complex, A9 Road, Kaithady, (T.P No: 0212213728, Fax No: 0212215738) 
and inspect the bidding documents at the address given below from 20th May 2022 until 16th June 2022 
from 09:00 Hrs to 15:00 Hrs on normal working days.

6)  A complete set of Bidding Documents in English language may be purchased by interested bidders on 
the submission of a written application to the Chairman, Provincial Project Procurement Committee 
(PPPC), Local Development Support Project, Department of Local Government, Elders Home Complex, 
Kaithady, Jaffna from 20th May 2022 until from 16th June 2022 from 09:00 Hrs to 15:00 Hrs on normal 
working days upon payment of a non-refundable fee of Three Thousand Five Hundred Rupees (Rs.3,500.00). 
The method of payment will be by cash.

7)  Bids shall be delivered in duplicate to the address below at Chairman, Provincial Project Procurement 
Committee (PPPC), Local Development Support Project, Department of Local Government, Elders 
Home Complex, Kaithady, Jaffna on or before 14.00 Hrs on 17th June 2022. Late bids will be rejected.  
Bids will be opened soon after closing in the presence of the bidders’ representatives who choose to attend 
(17th June 2022, 14.00 hrs).

8)  A pre-bid meeting will be held on 10th June 2022, 14.00 hrs at Department of Local Government, Northern 
Province, Elders Home Complex, A9 Road, Kaithady.

Chairman,
Provincial Project Procurement Committee (PPPC),
Local Development Support Project, 
Department of Local Government,
Elders Home Complex,
Kaithady.

20.05.2022.

INVITATION FOR BIDS (IFB)



12 2022  மே 20 வெள்ளிக்கிழமே20–05–2022

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
2022/ 2023 Mz;bw;F aho;g;ghzk; - 
Nghjdh itj;jparhiyapy; cs;sf 

njhiyNgrp mikg;Gf;fis guhkhpj;jy; 
kw;Wk; NrHtp]; nra;jy; 

1.  fPNo tpghpf;fg;gLkhW> 2022/ 2023 Mz;bw;F> aho;g;ghzk; Nghjdh itj;jparhiyapy; NEC SVS 8100 IP 
PABX cs;sf njhiyNgrpapd; tUlhe;j guhkhpg;G NritfSf;F jifik kw;Wk; mDgtKila kw;Wk; 
ek;gfkhd jifikahd tpz;zg;gjhhpfsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis gpuhe;jpa ngWiff; 
FOtpd; jiytH miof;fpd;whH. 

2. Njrpa Nghl;b Nfs;tp (NCB) Kiwa+lhf tpiykDf;fs; elj;jg;gLk;. 

3.  xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;F jifik ngWtjw;F> rpj;jpfukhd tpiykDjhuH mgfPHj;jpahNdhH gl;baypy; 
,lk;ngwhJ ,Ug;gJld; njhiyj;njhlHG cgfuzq;fis toq;Fjy; kw;Wk; guhkhpj;jYf;fhf 
njhiyj;njhlHGfs; xOq;FgLj;jy; Mizf;FO (TRC) ,d; fPo; tpiykDjhuH gjpT nra;jpUj;jy; 
Ntz;Lk;. mj;Jld; ,e;j Nehf;fj;jpw;fhd tpahghu gjpitf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  fPo;f;fhZk; Mtzq;fspd; cWjp nra;ag;gl;l gpujpfSld; &gh 1>500.00 XH kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 
nrYj;Jtjd; Nghpy; kw;Wk; fPo;f;fhZk; Kfthpf;F XH vOj;J %y Ntz;Ljiy rkHg;gpg;gjd; Nghpy; 
2022 Nk 20 Kjy; 2022 [_d; 05 K.g. 9.00 kw;Wk; gp.g. 3.00 ,w;Fk; ,ilapy; Ntiy ehl;fspy; 
aho;g;ghzk; Nghjdh> itj;jparhiyapd; epHthf mYtyhplkpUe;J MHtKs;s tpiykDjhuHfshy; 
Mq;fpy nkhopapyhd XH KOikahd njhFjp tpiykD Mtzq;fis nfhs;tdT nra;ayhk;. 

 gpujpfshtd> 

  tpahghu gjpTr; rhd;wpjopd; XH gpujp 

  njhiyj;njhlHG xOq;FgLj;jy; Mizf;FO (TRC) mDkjpg;gj;jpuj;jpd; XH gpujp

5.  2022 [_d; 5 tiu K.g. 9.30 kzpf;Fk; gp.g. 3.00 kzpf;Fk; ,ilapy; Ntiy ehl;fspy; cs;sf 
mikg;ig ghHitapl KbAk;. 

6.  nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis aho;g;ghzk; Nghjdh itj;jparhiy gzpg;ghshplk; cs;s Nfs;tpg; 
ngl;bapy; efy;fSldhd nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis itg;gpyplyhk; my;yJ 2022 [_d; 06k; jpfjp 
K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; mtiu milAkhW Nkw;gb KfthpapYs;s aho;g;ghzk; Nghjdh 
itj;jparhiy> gzpg;ghsUf;F Kfthpaplg;gl;L gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd 
Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; Nkw;gb Kfthpapy; rKfkspf;Fk; tpiykDjhuhpd; gpujpepjpfs; 
Kd;dpiyapy; %lg;gl;l gpd;dH cldbahfj; jpwf;fg;gLk;. 

7.  119 ehl;fs; nry;YgbahFk; fhyj;jpw;F (2022.10.03 tiu) ,yq;if &gh 100>000.00 ngWkjpAila 
,yq;ifapYs;s ek;gfkhd tq;fpapdhy; toq;fg;gLk; XH tpiykDg; gpizia vy;yh tpiykDTlDk; 
,izj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDjhuH my;yJ mtuJ gpujpepjpfspy; xUtH tpiykD jpwf;fg;gLk; 
Ntisapy; rKfkspf;f mDkjpf;fg;gLtH. 

8.  ve;j my;yJ vy;yh tpiykDitAk; epuhfhpf;Fk; mj;Jld; XH tpiykDtpd; VjhtJ gFjpia> 
ve;jf;fhuzKk; $whkNyNa xg;ge;jk; toq;Ftjw;F Kd;dH ve;j Neuj;jpYk; Vw;Wf;nfhs;Sk; 
chpikia aho;g;ghzk;> Nghjdh itj;jparhiyapd; gzpg;ghsH nfhz;bUg;ghH. Mff;Fiwe;j my;yJ 
ve;j tpiykDitAk; Vw;Wf;nfhs;Sk; flg;ghl;il Nrit ehLeH nfhz;bUf;fkhl;lhH. 

9.  MHtKs;s jifikahd tpiykDjhuHfs; Nkyjpf jfty;fis K.g. 9.00 kzpf;Fk; gp.g. 2.30 
kzpf;Fk; ,ilapy; Nrit ehl;fspy; aho;g;ghzk; Nghjdh itj;jparhiyapd; itj;jparhiy 
nrayhshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

10.  tpiykDTf;F Kd;duhd $l;lk; 2022 Nk 27k; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F aho;g;ghzk; Nghjdh 
itj;jparhiy> gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; eilngWk;. 

gzpg;ghsH (jiytH)
gpuhe;jpa ngWiff; FO> 
Nghjdh itj;jparhiy> aho;g;ghzk;. 

2022 Nk 20 

1986 Mk; Mz;bd; 32 Mk; ,yf;fr; rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;lthwhd> 
1961 Mk; Mz;bd; 29 Mk; ,yf;f> kf;fs; tq;fpr; rl;lj;jpd; 29D 

vd;Dk; gpuptpd; fPohd tpw;gid 

kf;fs; tq;fp 
ngWkjpkpf;f Mjdnkhd;wpd; Vy tpw;gid 

$l;bize;j tq;fpg; gpupT 
fhzpj;Jz;lk;: Nky; khfhzk; fk;g`h khtl;lj;jpy; mjpfhup gj;J rpaNd NfhuisapYs;s 
fe;Jnghl ,y. 282 fpuhk mYtyu; gpupT kw;Wk; gpafk gpuNjr nrayhsu; gpupT 
Mfpatw;wpDs; tUfpd;w fe;Jnghlapy; mike;Js;s ~~fue;jnfhy;ytj;j" vd 
miof;fg;gLtJk;> cupkk; ngw;w epy msitahsu; vr;.Nf. k`pe;j vd;gtupdhy; 
jahupf;fg;gl;l 2014.09.03 Me; jpfjpa 5881 vd;Dk; ,yf;f tiuglj;jpy; Fwpj;Jf; 
fhl;lg;gl;lJkhd fhzpapd; A vDk; fhzpj;Jz;L. 

fhzpapd; tp];jPuzk; fl;blk;> gapu;fs; kw;Wk; vy;yhtw;iwAk; Nru;j;J ,UgJ jrk; 
ehd;F G+r;rpak; Ngu;r;r]; (A-0, R-0, P-20.40). fk;g`h fhzpg; gjptfj;jpy; ,yf;fk; 
N247/101 ,d; fPo; gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ. 
kf;fs; tq;fpapdhy; vdf;fspf;fg;gl;l mjpfhuj;jpd; fPo;> cupa ,lj;jpy; 2022 [_d; 15 
Me; jpfjp K.g.11.30 kzpf;Fj; njhlq;Ffpd;w gfpuq;f Vyj;jpd; %yk; ehd; tpw;gid 
nra;Ntd;. 

jPu;khdk; gw;wpa mwptpj;jYf;fhf:- 2020.08.28 Me; jpfjpa murhq;f tu;j;jkhdpiaAk; 
2020.08.28 Me; jpfjpa jpdkpd nla;ypepA+]; kw;Wk; jpdfud; gj;jpupiffisAk; ghu;f;fTk;. 

Mjdj;Jf;fhd mZF top:- njy;nfhl re;jpapypUe;J gpafk tPjp (Gjpa fz;btPjp) 
neLfpYk; Rkhu; 1 fp.kP. J}uj;jpw;Fr; nrd;W> rpak;gyhNg fdp\;l ghlrhiy tpisahl;L 
ikjhdk; fle;jJk;> ,lg;GwkhfTs;s nfhq;fpwPl; ,lg;gl;l P.S. tPjpf;Fj; jpUk;gTk;. 
mt;tPjpneLfpYk; Rkhu; 400 kPw;wu;fs; nrd;W Y}f;ubt; fhu;ld; vdg;gLk; gFjpahf;fk; 
nra;ag;gl;l fhzpf;Fupa 30 mb mfyKila nfhq;fpwPl; tPjpia miltjw;F 
,lg;Gwkhfj; jpUk;gTk;. gpd;du; mq;fpUe;J T re;jp tiu Rkhu; 75 kPw;wu;fs; gazpj;J 
,lg;Gwkhfj; jpUk;gp 20 kPw;wu;fs; njhlu;e;J nrd;why; Fwpj;j fhzpahdJ ,lg;gf;f 
Kbtpy; fhzg;gLk;. 

nfhLg;gdT nra;Ak; Kiw:- Vyj;jpd; Kbtpy; ntw;wpaPl;ba nfhs;tdthsu;fs; gpd;tUk; 
njhiffisf; fhrhfr; nrYj;j Ntz;Lk; 

1.  nfhs;tdTtpiyapd; 10% 
2.  cs;@ujpfhu rigf;Fr; nrYj;jg;gl Ntz;ba tpw;gidfspd; 01% tup. 
3.  tpw;gid tpiyapd; 2½% tPjkhd (,uz;liu rjtPjk; khj;jpuk;) Vytpw;gidahsu; 

juF. 

4.  vOJtpidQu; kw;Wk; $Tdu; fl;lzk; 1000/- 
5.  tpw;gidapd; nkhj;jr; nryTj; njhifAk; Vida tpjpg;gdTfs; vitNaDk; 

,Ug;gpd; mt;tpjpg;gdTfSk;. 

6.  tpw;gidr; rhd;wpjOf;fhd Kj;jpiuf; fl;lzk;. 

nfhs;tdT tpiyapd; kPjp 90% tpw;gidj; jpfjpapypUe;J 30 ehl;fspDs; cjtpg; nghJ 
Kfhikahsu; - mwtPLfs;> kf;fs; tq;fp> mwtPLfs; gpupT> jiyikf; fhupahyak;> 
10MtJ khb> rpw;wk;gyk; V. fhu;bdu; khtj;ij> nfhOk;G- 02 vd;gtUf;Fr; 
nrYj;jg;gLjy; Ntz;Lk;. 

njhiyNgrp: 011-2481613> 011-2334281  njhiyefy;: 011 2436947 

nrhy;yg;gl;l njhif NkNy tpjpf;fg;gl;lthW 30 ehl;fspDs; nrYj;jg;glhtpbd;> 
tq;fpahdJ VyNt nrYj;jg;gl;l nfhs;tdT tpiyia (10%) ifafg;gLj;Jtjw;Fk; 
Mjdj;ij kPs tpw;gid nra;tjw;Fk; cupikAilajhFk;. 

cupj;JWjpfisAk; NtW rk;ge;jg;gl;l Mtzq;fisAk; Nkw; Fwpg;gplg;gl;l 
KftupapypUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

Kd;dwptpj;jypd;wp tpw;gidia epWj;Jtjw;fhd my;yJ ,uj;Jr; nra;tjw;fhd 
cupikia kf;fs; tq;fp nfhz;Ls;sJ. 

11/55> Nghf`tj;j> 
FlhGj;fKt> mq;nfhl 
njhiyNgrp : 011 2053286>
072 3207533>076 9217329

<. v];. uhkehaf;f> 
ePjpkd;w MizahsUk; 
cupkk; ngw;w Vy tpw;gidahsUk;> 
kjpg;gPl;lhsu; kw;Wk; 
(mfpy ,yq;if rkhjhd ePjthd;)

 

ml;NlhHdp mjpfhug; gj;jpuj;ij 
,uj;Jr; nra;jy; njhlHghf

tlkj;jpa khfhzk;> mDuhjGuk;> 
khj;jisr; re;jp> ,y. 181 1/2 ,y; tjpAk; 
Njrpa Ms; milahs ml;il ,y 
732511091V nfhz;l rhHjpa Gd;rp N`thNf 
gpujPg; rkpd;j Mfpa ehd;> mDuhjGuk; 
caH ePjpkd;w epahahjpf;fj;jpDs; flik 
GhpAk; gpurpj;j nehjhhpRk; jpUkjp kjhuh 
tpN[rpq;f mtHfshy; cWjpg;gLj;jg;gl;l 
,y. 365k; 2021.12.13Mk; jpfjpAila 
ml;NlhHdp mjpfhug; gj;jpuj;jpd; %yk; 
mDuhjGuk;> I.S. tPjp> ,y 17y; tjpAk; 
mk;gyq;nfhlNf gpujPg; epye;j Njrg; gphpa 
(Nj.m.m.,y. 761812882V) vd;gtUf;F 
mjpfhuk; mspf;fg;gl;lJ. Nkw;gb 
ml;NlhHdp mjpfhug; gj;jpuk; mDuhjGuk; 
gpujp khtl;l gjpthsH fhhpahyaj;jpy; 
02Mk; Gj;jfj;jpy; 02Mk; gphptpy; 406Mk; 
jpd Gj;jfj;jpd; fPo; gjpT nra;ag;gl;ls;sJ.

vd;dhy; toq;fg;gl;l Nkw;gb ml;NlhHdp 
mjpfhug; gj;jpuj;jpid ,jdfj;J ,uj;Jr; 
nra;tNjhL> ,d;iwa jpdj;jpd; gpd;dH 
Nkw;gb ml;NlhHdp mjpfhug; gj;jpuj;jpd; 
%yk; Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;jnthU 
nraw;ghl;bw;Fk; nghWg;ghf khl;Nld; 
vd;Wk; ,yq;if rdehaf Nrhrypr 
Fbaurpw;Fk; mjd; gpui[fSf;Fk; 
,j;jhy; mwpaj;jUfpd;Nwd;;.

fhHjpa Gd;rpN`thNf gpujPg; rkpd;j
,y. 181/ 1/2> khj;jisr; re;jp> mEuhjGuk;.

Nky; khfhz rig

khfhz nghwpapay; epWtdk;
Solar Photovoltaic (PV) Kiwikia mKy;elhj;Jtjw;fhf 
Nky; khfhz rigapd; murhq;f fl;blq;fspd; $iuia 
thliff;F mkHj;Jjy; njhlHghd tpiykDg;gbtq;fis 
toq;fy; kw;Wk; tpiykDj;jpwj;jy; jpfjpfis ePbg;Gr; 
nra;jy;

Fwpj;j tplak; njhlHghf 2022.05.04 md;W jpdkpd> 
jpdfud; kw;Wk; nlapyp epa+]; gj;jphpiffspy; 
gpuRhpf;fg;gl;l mwptpj;jy; njhlHghdJ.

mjd; gpufhuk; ,jw;fhd tpiykDg;gbtq;fis toq;Fk; 
,Wjpj; jpdk; 2022.06.06 tiuAk;> tpiykDj;jpwf;Fk; jpdk; 
2022.06.07 md;W K.g. 10.30 tiuAk; ePbf;fg;gl;Ls;snjd 
,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

NkYk; ,jw;fhd tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022.05.25 
md;W K.g. 10.30 ,w;F Kd;ida gj;jphpif mwptpj;jypy; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kfthpapy; eilngWk;.

gpujpg; gpujhd nrayhsH (nghwpapay;)
nghwpapay; epWtdk; (Nk.kh)
5Mk; khb> 
,yf;fk; 204> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> 
gj;juKy;y.
njh.Ng. 011-2092504

kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rig

,Wjp jPu;khd nghJ mwptpj;jy; 
cj;Njr fNjhl;Lf;fjpu; BAg; fz;zhbia 

kPl;nlLg;gjd; %yk; XLfis cw;gj;jp

nra;jy; jpl;lj;jpw;fhd; Muk;g Rw;whly; guprPyid mwpf;if

Njrpa Rw;whly; rl;lj;jpd; gpupT 23t (4) ,d; fPohd mwptpj;jy;

Nkw;$wg;gl;l Muk;g Rw;whly; guprPyid mwpf;ifia Ma;T 

nra;jjd; gpd;du; kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rigahdJ 22 etk;gu; 

2000 k; jpfjpad;W ntspaplg;gl;l 1159/22 Mk; ,yf;f tu;j;jkhdp 

mwptpj;jy; %yk; jpUj;jpaikf;fg;gl;l 1993 Mk; Mz;bd; 1 Mk; 

,yf;f Njrpa Rw;whly; rl;l (fUj;jpl;lq;fis mq;fPfupg;gjw;fhd 

mwptpj;jy; Kiw) xOq;Ftpjp 9(i) ,w;fikthf ,y. 170/6> 
nfhlghwf`yd;j tPjp> fpuptj;JLttpy; mike;Js;s rpNyhd; 

Nt];l; nkNd[;kd;l; (jdpahu;) epWtdj;jpw;F Nkw;$wg;gl;l 

jpl;lj;jpid eilKiwg;gLj;Jtjw;fhd mq;fPfhuj;jpid 

Fwpj;Jiuf;fg;gl;l epge;jidfs;> tpNrl tpjpfSf;fikthf toq;f 

jPu;khdpj;Js;sJ vd;gjid ,j;jhy; nghJkf;fs; ahtUf;Fk; 

mwpaj;jUfpNwd;. 2000 Mk; Mz;bd; 53tJ ,yf;f (jpUj;jpaikf;fg;gl;l) 

Njrpa Rw;whly; rl;lj;jpd; nghJ Mtzkhf Nkw;$wg;gl;l Muk;g 

Rw;whly; guprPyid mwpf;ifahdJ kj;jpa Rw;whly; mjpfhu 
rigapd; Njrpa Rw;whly; jfty; ikaj;jpy; cs;sJ.

gzpg;ghsu; ehafk; 
kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig 
'gupru gpar"> ,y. 104> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> 
gj;juKy;y.

t/ ,yq;if Nrkpg;G tq;fp 

tpiykDf; Nfhuy; 
gapu;r; nra;iff;fhf fhzpnahd;iw 

Fj;jiff;F toq;fy;
 

,yq;if Nrkpg;G tq;fpf;Fr; nrhe;jkhd fPNo 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s fhzpia gapu;r;nra;iff;fhf 

Fj;jiff;F toq;f ,j;jhy; tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ. 

Kftup    :  ,y. 65/11>V nghdtp];lh tPjp 

Etnuypah. 

fhzpapd; tp];jPuzk;  : Vf;fu; 1 Ngu;r; 23.51 

Fj;jiff; fhyk;  :  Kjyhk; tUl Kbtpy;> jpUg;gp 

GJg;gpf;Fk; mbg;gilapy; 02 

tUlq;fs; 

,yq;if Nrkpg;G tq;fpapd; ngWif - rpNu\;l 

Kfhikahsupdhy; thu ehl;fspy; mYtyf Neuq;fspy;> 

K.g.8.30 ,ypUe;J gp.g.4.00 tiu Fj;jiff;F toq;fy; 

njhlu;ghd Nkyjpf jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

2022.06.03 md;W gp.g 2.00 tiu tpiy kDf;fs; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. 

Nkyjpf jfty;fSf;fhf 0711688548/ 071325306 njhlu;G 
nfhs;Sq;fs; 

,yq;if Nrkpg;G tq;fp 

mw;Nwhzpj;jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
,yq;if rdehaf Nrhrypr Fbaurpd; Nky; khfhzk;> fk;g`h khtl;l> ePh;nfhOk;G> 

nghpaKy;y> %h; njU> 22 Mk; ,yf;fj;jpYs;stUk; 623100383V  vd;w Njrpa milahs 

ml;ilapd; chpikahsUk; AB978307 vd;w fdlh flTr;rPl;bd; chpikahsUkhfpa 

ehd; 6221 vd;w ,yf;fj;jpd; fPOk; 2010.07.28 Mk; jpfjpaplg;gl;lJk; V.V. g\Ph; 

m`kl; ePh;nfhOk;G gpurpj;j rl;lj;juzpapdhy; mj;jhl;rpg; gLj;jg;gl;lJk; vd;dhy; 

toq;fg;gl;lJkhd mw;Nwhzpj;jj;JtkhdJ ,y;yhnjhopf;fg;gl;L kw;Wk; ,uj;Jr; 

nra;ag;gl;Ls;snjd ,j;jhy; mwptpg;gJld; vdJ mw;Nwhzpj;jj;Jtf;fhuhpdhy; 

vdJ ngahpy; Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;jnthU nfhLf;fy; thq;fYf;Fk;; my;yJ 

nraw;gl;LfSf;Fk; ehd; 2022 Nk 19 Mk; jpfjpapypUe;J nghWg;Ngw;f khl;Nld; vd 

,yq;if murhq;fj;jpw;Fk; kw;Wk; nghJ kf;fSf;Fk; mwpaj; jUfpd;Nwd;.                                                                                                                       

nghJ kf;fsplk; 

mgptpUj;jp MNyhridfisg; 

ngw;Wf;nfhs;sy;

gz;lhutis gpuNjr rig

2023 Mz;il ,yf;fhff; nfhz;L 
jahhpf;fg;gLk; nryT kjpg;gPL 
kw;Wk; mgptpUj;jp jpl;lkplYf;F 
cw;gLj;Jtjw;fhf gpuNjr rig mjpfhug; 
gpuNjrj;jpy; nghJkf;fspd; mgptpUj;jp 
MNyhridfisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F 
gz;lhutis gpuNjr rig jPHkhdpj;Js;sJ.

02. mjdbg;gilapy; mjNdhL 
rk;ge;jg;gl;l MNyhridfis 2022 [_d; 
30k; jpfjpf;F Kd; gjpTj; jghypy; jiytH> 
gz;lhutis gpuNjr rig> gz;lhutis 
vd;w Kfthpf;F mDg;GkhW gpuNjr rig 
mjpfhug; gpuNjrj;jpd; nghJ kf;fsplk; 
,j;jhy; Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpwJ.

jiytH>
gz;lhutis gpuNjr rig
gz;lhutis.

057-2222544/ 057-2222517

fpuhkpa tPlikg;Gj;jpl;lk; kw;Wk; eph;khzk; 
kw;Wk; fl;bl nghUl;fs;

ifj;njhopy;fs;  Cf;Ftpj;jy; ,uh[hq;f 
mikr;R

fl;blq;fs; jpizf;fsk;  
tpiykDf;fSf;fhd 

miog;G

murhq;f  fl;blq;fSf;fhd 
mtru tpN\l gOJ ghh;j;jy;fs;> 
Nkk;gLj;jy;> GJg;gpj;jy;fs;> rpwpa 

Ntiyfs; kw;;;;;;;;;;;;Wk; guhkhpj;jy; tUlk; 
2022/2023

tpiykDf;fs;  jpwj;jiy ePbj;jy;   
2022.04.21 Mk; jpfjpaplg;gl;l ~nlapyp epA];| 
gj;jphpifapy; gpuRhpf;fg;gl;l NkNy Fwpg;gpl;Ls;s 
ngWif njhlh;ghdJ. ,t;tpsk;gukhdJ 
gpd;tUkhW jpUj;jg;gl;Ls;snjd jaT nra;J      
ftdpf;fTk;. 

•  tpiykDf;fis jpwj;jy; 2022.06.09 
Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzp tiu  
ePbf;fg;gl;Ls;sJ. 

•   2022.06.08 Mk; jpfjpad;W K.g. 3 kzp  
tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;ij 
ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

•  tpiykDg;gpizahdJ 2022 xf;Nuhgh; 5 Mk; 
jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapy; 
,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

Kd;ida mwptpj;jypd; tpsk;guj;jpd; Vida 
epajpfs; kw;Wk; epge;jidfspy; vt;tpj 
khw;wKkpy;iy.

nghwpapayhsh;>
fl;blq;fspd; gzpg;ghsh; ehafk;>
fl;;;;blq;fs; jpizf;fsk;>
~~nrj;rphpgha||> gj;juKy;y.

www.buildings.gov.lk

SP ND-8154 Ashok  
Leyland Viking 2010,  
bus கூடிய விமைக் 
மேள்விக்கு வெலிபல் 
/பினான்ஸ் பிஎல்சி 
இை. 310,  ோலி வீதி,  
வோழும்பு- 03. வ�ா.மப - 
0714542 958
 031237

WP AAF - 4890 
Bajaj Three wheel 
2012 கூடிய விமைக் 
மேள்விக்கு வெலிபல் 
/ பினான்ஸ் பிஎல்சி 
இை. 310,  ோலி வீதி,  
வோழும்பு-03. வ�ா.மப.- 
071 1210 810
 031238
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nfhOk;G khefu rig

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;/ 

tpiykDjhuu;fspd; 
jifik

kPsspf;fg; 
glhj Nfs;tp 
/ tpiykD 
Mtzf; 
fl;lzk;

tpiykD Kwp / gpiz 
ngWkjp &gh

1. CPD15/ 
972/2022

Oder Eliminator kw;Wk; 
Technical Alcohol 70% 
vd;gtw;Wf;fhd ngWif

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

10>000.00 &ghTf;fhd 
epge;jidaw;w cld; 
gzk; ngw;Wf;nfhs;s 
KbAkhd gpiz Kwp

2. CPD20/ 
0961/2021

laHfs; 
kWrPuikg;gjw;fhd  
Nfs;tp

&gh 
2>160.00

20>000.00 &ghTf;fhd 
epge;jidaw;w cld; 
gzk; ngw;Wf;nfhs;s 
KbAkhd gpiz Kwp

3. CPD18/ 
1193/2022

2022 - 2025 (3 tUl) 
fhyj;jpw;F CMC e-LG 
Kiwikf;fhd 
xj;Jiog;G kw;Wk; 
guhkhpg;gpw;fhd Nfs;tp

&gh 
5>400.00

100>000.00 &ghTf;fhd 
epge;jidaw;w cld; 
gzk; ngw;Wf;nfhs;s 
KbAkhd gpiz Kwp

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; 
167-1-001-6-3169425 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 2022-06-08Mk; 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 [_d; 08Mk; 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; jpfjpapy;pUe;J 150 ehl;fs; tiu nry;Ygbahjy;; Ntz;Lk;. tpiykD Kwp/ gpiz 
2022.11.05Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. tpiyf;Nfhuy;fs; 2022.10.06Mk; 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 [_d; 09Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;dH 
cs;sply; Ntz;Lk;. 

 c.  2022 [_d; 09Mk; 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.

khfhz Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsk;
tlkj;jpa khfhzk;

1.  tlkj;jpa khfhz Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsj;jpd; ngWiff; FOj; jtprhshpdhy; gpd;tUk; eph;khzq;fSf;fhf 
jifik tha;e;j kw;Wk; jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Njrpa Nghl;b tpiyf;Nfhuy; Kiwapd; fPo; 
Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. Njrpa Nghl;b hPjpapy; tpiyf;Nfhuy;fs; Nkw;nfhs;sg;gLk; 
vd;whYk; ,e;j tpiyf;Nfhuy; tlkj;jpa khfhz eph;thf vy;iyapDs; gjpT nra;ag;gl;Ls;s xg;ge;jf;fhuh;fSf;F 
tiuaWf;fg;gl;Ls;sJ. (ml;ltizapd; njhlh; ,yf;fk; ,uz;by; Fwpg;gplg;gl;Ls;s nraw;wpl;lj;jpw;F ,J 
Vw;GilajhfhJ)

2.  xg;ge;jj;ijg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd jifikiag; ngWtjw;fhd ntw;wpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahsh; 
gl;baypy; cs;thq;fg;gl;ltuhf ,Uj;jy; $lhJ vd;gJld; fl;bl eph;khzj;jpd; nghUl;L fPo;f; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 
ICTAD gjpTj; juj;ijg; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

3.  ,J njhlh;gpy; Mh;tk; fhl;Lk; tpiykDjhuh;fs; jiyikf; fzf;fhsh;> khfhz Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsk;> 
gz;lhuehaf;f khtj;ij> mEuhjGuk; (025-2223790) mth;fsplkpUe;J Nkyjpf jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk; 
vd;gJld; tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fis gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s epWtdq;fSf;F tUif je;J 
ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

4.  kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;Jtjd; Nghpy; 2022-06-09Mk; jpfjp tiu K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp 
tiuahd fhyj;jpy; gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s epWtdq;fSf;F vOj;J%y Nfhhpf;ifnahd;iwr; 
rkh;g;gpj;jjd; gpd; Mh;tKs;s Nfs;tpjhuh;fs; Mq;fpy nkhopapyhd KOikahd tpiykD Mtzj; 
njhFjpnahd;iwg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

njh. 
,y.

Ntiy njhlh;ghd ,yf;fk; kw;Wk; 
tpguk;

epjpaspg;G kjpg;gPL 
nra;ag;gl;l 
nkhj;jr; 
nryT  
(&gh)

Njitg; 
gLk; Mff; 
Fiwe;j 
,f;lhl; 
juk;

tpiykDg; 
gpizg; 
ngWkjp 
(&gh)

xg;ge;jf; 
fhyk; 

(ehl;fs;;)

tpiykD 
Mtzf; 
fl;lzk; 
(&gh)

01 khfhz Rfhjhu Nritfs; 
jpizf;fsj;jpd; mYtyff; 
fl;blj;  njhFjpia eph;khzpj;jy; 
- (VO khbfs;) ,uz;lhtJ khb 
Ntiyfis epiwT nra;jy;

PSSP 26.6 
kpy;ypad;

C 4
C 5

&gh 
300>000.00 

(119 ehl;fs; 
nry;Ygb 
ahFk;)

270  
ehl;fs;

&gh 
11>000.00

02 khfhz Rfhjhu Nritfs; 
gzpg;ghsh; mYtyfj;jpd; VO 
khbf; fl;blj;jpy; Neubahf 
,bjhq;fp Kiwiknahd;iw 
toq;fp nghUj;Jjy;

PSSP 1.9 kpy;ypad; EM 3
EM 4

&gh 
25>000.00 

(91 ehl;fs; 
nry;Ygb 
ahFk;)

45  
ehl;fs;

&gh 
2>000.00

5.  tpiyf;Nfhuy;fs; efy; gpujpfs; rfpjk; 2022-06-10Mk; jpfjp K.g. 11.00 kzpf;F Kd; jiyth;> jpizf;fs ngWiff; 
FO> khfhz Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsk;> tlkj;jpa khfhzk;> mEuhjGuk; vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; 
mDg;gyhk; my;yJ me;epWtdq;fspy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. jhkjpj;j tpiykDf;fs; 
epuhfhpf;fg;gLk; vd;gJld; tpiyf;Nfhuy;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;L Kbtile;j cldLj;J mr;re;jh;g;gj;jpy; rKfk; 
je;Js;s tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

6.  midj;J tpiykDf;fSlDk; gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ngWkjpf;Fr; rkkhd ,yq;if kj;jpa 
tq;fpapy; gjpT nra;Js;s mq;fPfhpf;fg;gl;l epWtdj;jpdhy; toq;fg;gl;l  tpiykDg; gpiznahd;iw ~~khfhz 
Rfhjhu gzpg;ghsh;> tlkj;jpa khfhzk;|| vDk; ngahpy; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

jtprhsh;>
jpizf;fs ngWiff; FO>
khfhz Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsk;> 
tlkj;jpa khfhzk;.
2022-05-20.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

ePHnfhOk;G khefu rig

ngWif mwptpj;jy; 
fPo;f;fhzg;gLk; ml;ltizapYs;s Mjzq;fis 2022.07.01 Kjy; (02) ,uz;L tUl fhyj;jpw;Ff; Fj;jiff;F 
tpLtjw;fhf> ePHnfhOk;G khefu rigapdhy; Kj;jpiuaplg;gl;l ,uz;L gpujpfspy; tpiykDf;fs; 
Nfhug;gLfpd;wd. 

njhlH 
,yf;fk;

Fj;jif Mjdq;fs; 
Mff; Fiwe;j 
Nfs;tp &gh

kPsspf;fg;gLk; 
itg;Gj; 

njhif &gh

tpiykDg; 
gbtf; fl;lzk; 

&gh

01 tp];j;hPd; khtj;ij khl;biwr;rpf; fil 576,620/- 57,000/- 3,000/-

02 Kd;df;fua khl;biwr;rpf; fil 568,590/- 56,000/- 3,000/-

03 nfhr;rpf;fil kj;jpa re;ij khl;biwr;rpf;fil 220,500/- 22,000/- 3,000/-

04 nfhr;rpf;fil kj;jpa re;ij Ml;biwr;rpf; fil 27,500/- 3,000/- 3,000/-

05 nfhr;rpf;fil kj;jpa re;ij gd;wp ,iwr;rpf; 

fil
181,500/- 18,000/- 3,000/-

06 fPHj;jp rpq;` tPjp khl;biwr;rpf; fil 233,530/- 23,000/- 3,000/-

07 fPHj;jprpq;` tPjp Nfhop ,iwr;rpf;fil 82,280/- 8,000/- 3,000/-

ngWif tpz;zg;gg;gbtq;fis toq;fy; :  2022.05.20 Kjy; 2022.06.03 md;W gp.g. 02.30 tiu 
ePHnfhOk;G khefu rig fzf;fhsH gphptpy;

ngWif tpz;zg;gq;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj; jpdk; : 2022.06.06 md;W K.g. 10.00 ,w;F 

ngWif tpz;zg;gq;fis jpwj;jy; : 2022.06.06 md;W K.g. 10.30 ,w;F

epge;jidfs; 

01. ,yq;ifg; gpuirfs; khj;jpuk; ,jw;fhf tpz;zg;gpf;fyhk;.

02. ngWif tpz;zg;gg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf jk; Msilahsj;ij cWjpg;gLj;Jjy; Ntz;Lk;. 

03.  khjphpg;gbtf; fl;lzk; kw;Wk; itg;Gj; njhifiar; nrYj;jpa gpd;dH tpz;zg;gg; gbtq;fs; toq;fg;gLk;. 
tpz;zg;gq;fSld; toq;fg;gLk; epge;jidfspw;fikthf cq;fs; tpiykDf;fs; rkHg;gpf;fg;gly; 
Ntz;Lk;. 

04.  rpj;jpfukhd tpiykDjhuH> kPsspf;fg;gLk; itg;Gj; njhiff;F Nkyjpfkhf> tpiykDj; njhiapd; 25% 
,w;fhd fhRg; gpiznahd;Wk; rigapy; itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;. 

05.  midj;J tpiykDf;fSk;> mit Fj;jiff;F toq;fg;gLk; jpdj;jpypUe;J xU tUl fhyj;jpw;F rl;l 
g+Htkhf nry;YgbahFk;. Kjyhk; Mz;by; nrYj;jg;gl;l tpiykDj; njhifapd; 5% ,w;fhd 
njhifAld; NrHj;J ,uz;lhk; Mz;bw;fhd tpiykDj; njhif mwtplg;gLk;. 

06.  ngWif itg;Gj; njhif jtpHe;j> Vida midj;J nfhLg;gdTfspw;Fk; mur thpj;njhif nrYj;jg;gly; 
Ntz;Lk;. 

07.  ngWifg;gbtq;fspy;> tpiyfs; vOj;jpy; kw;Wk; ,yf;fj;jpy; gpiofspd;wpj; njspthff; Fwpg;gplg;gly; 
Ntz;Lk;. gpd;dH> tpiyfspy; khw;wq;fs; Vw;gLj;j NeUkhapd; xw;iwf; fPw;wpy; mtw;iw ntl;b 
tpz;zg;gg;gbtj;jpy; ifnahg;gkpl;L cWjpg;gLj;jg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. khw;wk; Nkw;nfhs;sg;gl;l 
tpiykDf;fSk;> gpiofspd;wpj; njspthf vOj;jpYk; ,yf;fj;jpYk; Fwpg;gplg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

 mt;thwpy;yhj tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

08.  tpiykDf;fs;> khjphpg;gbtq;fspy; chpathW g+uzg;gLj;jg;gl;L> %yg;gpujp kw;Wk; ,uz;lhk; gpujp 
jdpj;jdp ciwfspy; NrHj;J Kj;jpiuapl;L mitapuz;ilAk; XUiwapy; NrHj;J Kj;jpiuapl;L mjd; 
,lJ gf;f Nky; %iyapy; Mjdj;jpd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L> khefu MizahsH> khefu rig> 
ePHnfhOk;G vd;w Kfthpf;F 2022.06.06 md;W K.g. 10.00 ,w;F Kd;dH gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; 
Ntz;Lk;. my;yJ khefu Mizahshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; 
NrHj;jy;  Ntz;Lk;. 

09.  tpiykDj;jpwf;fg;gLk; Ntisapy;> tpz;zg;gjhuH my;yJ mthpd; mDkjp ngw;w xUtH 
rKfkspj;jpUf;fyhk;. 

10.  vt;tpj epahakhd fhuzq;fSkpd;wp rpj;jpfukhd tpiykDjhuH> nld;liu epuhfhpj;jy;> mthpd; 
gpizj;njhif rigf;F chpj;jhf;fg;gLk;. 

11.  ,t;tpiykD njhlHghd rigapd; jPHkhdk; ,Wjpj; jPHkhdkhf mikAk;. Nkyjpf tpguq;fis khefu 
fzf;fhshplk; (031-2222275) %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

2022.05.17Mk; jpfjp khefu MizahsH>
ePHnfhOk;G khefu rig>
khefu rig mYtyfj;jpy; ePHnfhOk;G. 

ePHnfhOk;G khefu rig

tpiykD mwptpj;jy; 
fPo;f;fhzg;gLk; ml;ltizapy; cs;s Mjdq;fis 2022.07.01 Kjy; (02) ,uz;L tUl fhyj;jpw;Ff; 
Fj;jiff;F tpLtjw;fhf ePHnfhOk;G khefu rigahdJ> Kj;jpiuaplg;gl;l ,uz;L gpujpfspy; tpiykDf;fis 
NfhUfpd;wJ. 

njhlH 
,yf;fk;

Fj;jif Mjdq;fs; 
Mff; Fiwe;j 
Nfs;tp &gh

kPsspf;fg;gLk; 
itg;Gj; 

njhif &gh

tpiykDg; 
gbtf; fl;lzk; 

&gh

01 nfhr;rpf;fil QhapW re;ij 1982430/- 198000/- 3000/-

02 rdpf;fpoik ,uT re;ij 6373536/- 637000/- 3000/-

03 mypahnghs jpdrhp re;ij 166100/- 16000/- 3000/-

04 uh[gf;\ g+q;fhtpd; I];fpuPk; $lk; 25000/- 
(khjhe;jk;)

3000/- 3000/-

05 g]; epiyaj;jpw;fz;ikapYs;s foptiwj; 

njhFjp
400000/- 40000/- 3000/-

06 Gjpa ePjpkd;wj; njhFjpapy; cs;s 

thfdj;jhpg;gplk;

65000/- 
(khjhe;jk;)

6500/- 3000/-

07 B rhg;Gf;fl;blj; njhFjpapd; gpd;dhYs;s 

foptiwj; njhFjp
20000/- 3000/- 3000/-

tpiykDg;gbtq;fis toq;fy; :  2022.05.20 Kjy; 2022.06.03 md;W gp.g. 02.30 tiu 
ePHnfhOk;G khefu rigapd; fzf;fhsH gphptpy;

tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;siy KbTWj;Jjy; : 2022.06.06 md;W K.g. 10.00 

      mt;Ntisapd; gpd;dH rkHg;gpf;fg;gLk; 
tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

tpiykDj; jpwj;jy; : 2022.06.06 md;W K.g. 10.30 ,w;F

epge;jidfs; 

01.  midj;J tpiykDf;fSk;> mit Fj;jiff;F tplg;gLk; jpdj;jpypUe;J xU tUl fhyj;jpw;F 
rl;lg+Htkhf nry;YgbahFk;. Kjyhk; Mz;bw;fhfr; nryj;jg;gl;l tpiykDj; njhifapd; 5% ,w;fhd 
njhifAld; NrHj;J ,uz;lhk; Mz;bw;fhd tpiykDj; njhif mwtplg;gLk;.

02.  gbtf; fl;lzk; kw;Wk; itg;Gj; njhifiar; nryj;jpa gpd;dH tpiykDg;gbtq;fs; toq;fg;gLk;.
03.  tpz;zg;gq;fSld; toq;fg;gLk; epge;jidfspw;fikthf cq;fs; tpiykDf;fisr; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.
04.  re;ijfspw;fhd tpiykDf;fisr; rkHg;gpf;ifapy;> tpiykDj; njhifapd; (06) MW khjq;fspw;fhd 

njhiff;F epfuhd kw;Wk; nry;Ygbf;fhyk; xU tUlk; Md> khefu Mizahshpd; ngahpy; mur 
mq;fPfhuk; ngw;w tq;fpnahd;wpypUe;J ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l tq;fp tiuT xd;W rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

05.  Vida Mjdq;fspw;fhf tpiykDj; njhif &gh 800000/- ,w;F Nky; tpiykDf;fisr; rkHg;gpf;ifapy; 
tpiykDj; njhifapd; 12 khjq;fspd; njhiff;F epfuhd kw;Wk; xU tUlk; nry;Ygbf;fhyk; cila> 
khefu Mizahshpd; ngahpy; mur mq;fPfhuk; ngw;w tq;fpnahd;wpypUe;J ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l tq;fp 
tiuT xd;W rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

06.  Fwpj;j Jiwapy; tpiykDjhuUf;F mDgtk; ,Ug;gpd;> mtw;iw cWjpg; gLj;Jtjw;fhd rhd;Wfs; 
rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

07.  rpj;jpfukhd tpiykDjhuH> rigapd; re;ijfspw;fhf 03 %d;W khj fhyj;jpw;fhd njhifiaAk;> Vida 
Mjdq;fspw;fhf (06) MW khj fhyj;jpw;fhd njhifiaAk; xU fpoikapDs; rigapy; itg;Gr; nra;jy; 
Ntz;Lk;.

08.  ,yq;ifg; gpuirfs; khj;jpuk; ,jw;fhf tpz;zg;gpf;fyhk;.
09.  tpiykD khjphpg;gbtq;fis gpioapd;wpg; g+uzg;gLj;jp> gz itg;Gr; nra;ag;gl;l gw;Wr; rPl;bd; 

%yg;gpujpia ,izj;J> %yg;gpujp efy; gpujpnad jdpj;jdp ciwfspy; NrHj;J mtw;wpd; ,lJ gf;f 
Nky; %iyapy;> Mjdj;jpd; ngaH kw;Wk; %yg; gpujp my;yJ efy; gpujpnadf; Fwpg;gpl;L> khefu 
MizahsH> khefu rig> ePHnfhOk;G vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj;jghypy; Fwpj;j jpfjp> Fwpj;j Neuj;jpw;Ff; 
fpilf;ff;$bathW mDg;Gjy; my;yJ Neubahf khefu Mizahshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 
ngWifg; ngl;bapw; NrHj;jy; KbAk;. Nkyjpf tpguq;fis khefu fzf;fhshplk; (031-2222275) %yk; 
ngw;Wf;nfhs;syhk;.

10.  tpiykDj; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; tpiykDjhuH my;yJ mthpd; mDkjp ngw;w xUtH 
rKfkspj;jpUf;fyhk;.

11.  ,t;tpiykDj; njhlHghf ,Wjpj;jPHkhdk; rigf;F chpj;jhFk;. 

2022.05.17Mk; jpfjp khefu MizahsH>
ePHnfhOk;G khefu rig>
khefu rig mYtyfj;jpy; ePHnfhOk;G. 
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jpUj;jk;
Cth khfhz rig

gpujp nghJr; nrayhsH 
(nghwpapay; Nrit) mYtyfk;

2022 Vg;uy; 27k; jpfjp Gjd; jpdkpd gj;jphpif - 1Mk; gf;fk;> 
jpdfud; gj;jphpif 11Mk; gf;fk; kw;Wk; nlapyp epa+]; gj;jphpif 
27k; gf;fj;jpy; gpuRukhd ngWif mwptpj;jYld; rk;ge;jg;gl;l 
fPo;f;fhZk; tplaq;fs; kl;Lk; jpUj;jg;gLfpwJ.

06.  Nfs;tp tpepNahfpf;fg;gLk; ,Wjpj; jpfjp 2022.06.03k; jpfjp 
tiu ePbf;fg;gLfpd;wJ.

08.  Nfs;tpg; gpizahf tq;fpg; gpiznahd;iw rkHg;gpg;gjhapd; 
mjd; nry;YgbahFk; fhyk; 2022.10.06k; jfpjp MFk;.

09.  Nfs;tp nry;YgbahFk; fhyk; 2022.09.06 tiuahdjhf 
,Uj;jy; Ntz;Lk;

11.  Nfs;tp rkHg;gpf;ff;$ba ,Wjpj; jpfjp kw;Wk; Neuk; 
2022.06.06k; jpfjp gp.g. 2.00 tiu MFk;.

12.  2022.06.06 gp.g. 2.00 ,w;F gJis> gpq;muht> gpujpg; nghJr; 
nrayhsH (nghwpapay; Nrit) mYtyfj;jpy; Nfs;tpfs; 
jpwf;fg;gLtJld;> mt;Ntisapy; Nfs;tpjhuH my;yJ 
gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;.

jiytH - ngWiff; FO
gpujpg; nghJr; nrayhsH (nghwpapay; Nrit) mYtyfk;>
gpq;muht> gJis.
njh.Ng/ ngf;]; ,y. 055-2222218>
<nkapy; - desengupc@gmail.com
jpfjp- 2022.05.17

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR murhq;fk;

neLQ;rhiyfs; mikr;R

tPjp mgptpUj;jp rig
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy;
2022/ 2023 tiuapYkhd 9 khj fhyg;gFjpf;F njw;Fjpir 
mjpNtf neLQ;rhiy> nfhOk;G- fl;Lehaf;f mjpNtf 

neLQ;rhiy kw;Wk; mjpNtf neLQ;rhiy ,af;fq;fs;> guhkhpg;G 
kw;Wk; Kfhikj;Jt gphptpd; ntspaf Rw;Wtl;l neLQ;rhiyf;F 
gazpfs; thfdq;fis thliff;F mkh;j;Jtjw;fhd miog;G

1.  Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; NkNyAs;s 
ngWiff;fhf (fPNoAs;s ml;ltizapYs;s thfdq;fs;) jFjpAk; 
jifikAKila tpiykDjhuh;fsplkpUe;J tPjp mgptpUj;jp mjpfhurigapd; 
rhh;ghf mjpNtf neLQ;rhiy ,af;fq;fs;> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt gphptpd; 
ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis miof;fpd;whh;. ,q;Nf 
,U tpiykDf;fs; mike;jpUg;gJld; tpiykDjhuh;fs; xd;W my;yJ ,uz;L 
tpiykDf;fSf;F jdpj;jdpahf tpiykDf;fis rkh;g;gpf;fyhk;. KOikahd 
tpguq;fs; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; mike;Js;sd.   

,y.           xg;ge;j ,yf;fk; thfd ,dk; vz;zpf;if

01. RDA/EOM/& M/PRC//2022/MECH/22 ( For Southern 
Expressway)

Van – 8 Seater 03

Van-5 Seater 03

Crew Cabs 02

Double Cabs 02

02. RDA/EOM & M/PRC/2022/MECH/23 (For Colombo-
Katunayake Expressway & Outer Circular Highway)

Van 8 Seater 04

Crew Cabs 01

2.  Mh;tKk; jFjpAKs;s  tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy gz;lhufk> ty;fk> 
f`l;lf`hN`d> tPjp mgptpUj;jp rig> mjpNtfneLQ;rhiy ,af;fk;> ngWif 
gphptpypUe;J (njhiyNgrp: 038-2289122> njhiyefy;: 038-2289560) ngw;W mYtyf 
Neuq;fspy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;. 

3.  xt;nthU thfdj;jpw;Fk; 10>000 &gh njhiff;fhd tpiykDg;gpiznahd;Wld; 
tpiykDf;fs; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDg;gpizahdJ 
epge;jidaw;w tq;fp cj;juthj ghq;fpy; Gfo;tha;e;j tq;fpapypUe;J ngwg;gl;lJk; 
gj;juKy;y> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> ~kfneFk k`hnkJu|> 216 Mk; 
,yf;fj;jpYs;s tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig gzpg;ghsh; ehafj;jpd; ngahpy; 
toq;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. nry;YgbahFk; jd;ikapypy;yhky; ,izf;fg;gLk; 
ve;jnthU tpiykDTk; epuhfhpf;fg;gLk;. 

4.  2022.05.20 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.06.03 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J 
gp.g. 2.30 kzp tiuAk; 1000 &gh + ngNrt Mfpatw;iw kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 
nrYj;jpa gpd;dh;> gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`hN`d> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig> 
EOM&M gphptpd; gzpg;ghsUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; 
%yk; rpq;fs nkhopapYs;s xt;nthU tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; xt;nthU 
njhFjpiaAk; Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. 

5.  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 2022.06.03 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F my;yJ 
mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; gzpg;ghsh; (EOM&M gphpT)> 
tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> f`l;lf`hN`d> ty;fk> gz;lhufk vd;w Kfthpf;F 
mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ NeubahfNt xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd 
tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. xt;nthU jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 
chpj;jhd xg;ge;j ,yf;fj;ij jaT nra;J Fwpj;Jf;fhl;lTk;. 

6.  gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`hN`d> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig> EOM&M 
gphptpd; gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; 
cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w 
gpujpepjpfs; jpwf;Fk; Ntisapy; rKfkspf;FkhW Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. 

    
jiyth;>

EOM & M  gphptpd; ngWiff; FO>
gzpg;ghsh; (EOM & M gphpT) Nk/ gh.>

tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> 
f`l;lf`hN`d> ty;fk> gz;lhufk.

mlF Mguzq;fis Vy tpw;gid Nkw;nfhs;Sk; 
jpdj;jpid gpw;NghLjy; - 2022

fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW chpa fhyk; g+Hj;jpahfpa kPl;fg;glhj jq;f Mguzq;fis 
2022.05.07k; jpfjp Kjy; 2022.05.15k; jpfjp tiuahd fhyg;gFjpapy; gfpuq;f Vy tpw;gid 
nra;tjw;fhd rfy Vw;ghLfSk; Nkw;nfhs;sg;gl;L jpdfud; gj;jphpif %yk; 2022.04.22k; 
jpfjp gfpuq;fg;gLj;jg;gl;bUe;jJ. 

vdpDk; jtpHf;f Kbahj fhuzq;fspdhy; ,t; Vy tpw;gid Fwpj;j jpdj;jpy; ,lk; 
ngwhJ vd;gJld; Vw;fdNt mwptpf;fg;gl;bUe;j ,lq;fspNyNa 2022.05.28k; jpfjp fhiy 
9.00 kzpf;F mlF Mguzq;fs; Vy tpw;gid Nkw;nfhs;sg;gLk; vd;gjid md;ghd 
thbf;ifahsHfs; midtUf;Fk; njhptpj;Jf;nfhs;fpd;Nwhk;. 

mjw;Nfw;g mlF Mguzq;fis kPl;Lf;nfhs;tjw;fhd ,Wjpj; jpfjpahdJ 2022.05.27 
tiuapy; ePbf;fg;gl;Ls;sJ. 

mlF itf;fg;gl;l 
,Wjp jpfjp

mlF fhyk;
mbg;gilahfpa 

jpfjp
g+Hj;jpahfpa fhyk;

2020.12.31
12 khj fhyj;jpw;F 

mlF itf;fg;gl;lit
2021.12.31

01 tUl fhyk; 

g+Hj;jpahfpait

2021.06.30
06 khj fhyj;jpw;F 

mlF itf;fg;gl;lit
2021.12.31

06 khj fhyk; 

g+Hj;jpahfpait 

2021.09.30
03 khj fhyj;jpw;F 

mlF itf;fg;gl;lit
2021.12.31

03 khj fhyk; 

g+Hj;jpahfpait

gphpTj; jiytH - fld; mwtPLfs; 
gpuNjr mgptpUj;jp tq;fp
,yf;fk; - 933> fz;b tPjp> 
ntjKy;y> 
fsdp. 
2022.05.20

2023 Mz;bw;fhf tuT nryTj;jpl;l 
MNyhridfisg; ngw;Wf;nfhs;sy;

nfhnga;fNd gpuNjr rig
1987  ,y.15 gpuNjrrig rl;lj;Jld; thrpf;fg;gl Ntz;ba> 
tlNky; khfhz MSeuhd uh[hnfhy;YNu mtu;fspdhy; 
2021.10.29 Mk; jpfjp kw;Wk; ,y.2199/15 ,yq;if rdehaf  
Nrh\yprf; Fbaurpd; tu;j;jkhdpapy; (mjptpN\l) gpuRupg;gjw;F 
eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;s gpuNjr rig tuT-nryTj;jpl;l 
ngWif kw;Wk; nraw;gLj;jg;gLk; tpjpfs; ,y.6 ,d; gpufhuk; 
nfhnga;fNd gpuNjr rigapd; jiytuhd vd;dhy; 2020Mk; 
Mz;bd; tuT-nryTjpl;lj;jpw;fhf mgptpUj;jp MNyhridfis 
nghJkf;fsplkpUe;J Nfhug;gLtjhf njuptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.

cq;fsJ 2023 Mk; Mz;bw;fhd> mgptpUj;jp MNyhrid my;yJ 
MNyhridfis 2022 [_d; 30Mk; jpfjpf;F Kd; vdf;F 
fpilf;fnra;AkhW jghypy; my;yJ nfhz;L te;J xg;gilf;FkhW 
jaTld; mwptpj;Jf;nfhs;fpNwd;.

2022.05.17k; jpfjp nfhnga;fNd gpuNjr rigapy;
jiytu;
nfhnga;fNd gpuNjr rig.

Fspahg;gpl;b efu rigapd; 
2023 Mk; Mz;bw;fhd 

tuT nryT kw;Wk; mgptpUj;jpj; 
jpl;lq;fisj; jahhpg;gjw;fhf 

Kd;nkhopTfisg; 
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd mwptpj;jy;
Fspahg;gpl;b efu rigapd; 2023Mk; Mz;bw;fhd 

tuT nryT mwpf;ifiaj; jahhpf;ifapy;> %yjd 

nrytpdq;fs; kw;Wk; mgptpUj;jpj; jpl;lq;fis 

cs;slf;Ftjw;fhf> efu rig mjpfhug; gphptpy; 

trpf;Fk; nghJ kf;fsplkpUe;J Kd; nkhopTfisg; 

ngw;Wf;nfhs;tjw;Fj; jpl;lkplg;gl;Ls;sJ.

mjd; gpufhuk;> cq;fs; Kd; nkhopTfis vOj;JUtpy;> 

2022 [_d; 30Mk; jpfjpf;F Kd;dH. Nehpy;> jghypy;> 

njhiyefy; %yk; my;yJ kpd;dQ;ry; %yk; efu 

rigf;F mDg;gp itf;fTk;. Nkyjpf tpguq;fis 

mYtyf Neuq;fspy; efu rigapd; epjp mYtyhplk; 

(037-4947850) ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Fspahg;gpl;b efu mgptpUj;jpf;fhd cq;fs; gq;fspg;ig 

nkr;Rfpd;Nwd;.

V.vk;. yf;\;kd; mjpfhhp>

jiytH

Fspahg;gpl;b efu rig

njhiyNgrp ,y : 037-4947798/ 037-2281275
njhiyefy; ,y. : 037-2281114

kpd;dQ;ry; Kfthp: : kuliyauc@gmail.com
,izaj;jsk; : kuliyapiti ya.uc.gov.lk

ngWiff;fhd miog;G
Gj;jrhrdk;> kjk; kw;Wk; fyhrhu tptfhu mikr;R

kj;jpa fyhrhu epjpak;
(kj;jpa fyhrhu epjpa rPfphp nraw;wpl;lj;jpw;fhd Jg;GuNtw;ghl;Lr; Nritfisg; ngw;Wf;nfhs;sy;)

njh. 
,y.

Nfs;tp 
,yf;fk;

tpguk;
kjpg;gPl;Lj; 

njhif &gh 
kpy;ypad;

vjph;ghh;f; 
fg;gLk; 
jifik

khjphpg; 
gbtf; 
fl;lzk;  
kw;Wk; 
tpepNah 
fpj;jy;

tpiykDg; 
gpiz Kwpapd; 
nry;YgbahFk; 
fhyk; kw;Wk; 

ngWkjp

tpiy 
kDf;fs; 
toq;Fjy;;

tpiy kDf;fs; 
Vw;Wf;nfhs;sg; 
gLk; ,Wjp ehs; 

/ Neuk; kw;Wk; 
,lk;

1. 
CCF/HQ/

Service/03/ 
2022

rPfphpa 
nraw;wpl;lj;jpw;fhd 
Jg;GuNtw;ghl;Lr; 
Nritfisg; 
ngw;Wf;nfhs;sy;

12 kpy;ypad;

tpahghu gjpT 
kw;Wk; 05 

tUlj;jpw;Ff; 
Fiwahj 

njhlh;r;rpahd 
Nrit 

mDgtk;

&. 
3500.00

&. 120000.00 
118 ehl;fs; 

tiu

2022-05-20
-

2022-06-10

2022-06-15 gp.g. 
2.00 kzp

01.  tpiykD Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;j;jy; kw;Wk; gzk; nrYj;Jjy; - rPfphpa nraw;wpl;lj;jpw;fhd Jg;GuNtw;ghl;Lr; Nritiag; 

ngw;Wf;nfhs;tjw;F ,iaghd tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fis ,y. 212/1, ngsj;jhNyhf;f khtj;ij> nfhOk;G-07 kj;jpa fyhrhu 

epjpa gpujhd mYtyfj;jpd; rpwhg;gh; gphptpy; kw;Wk; nraw;wpl;l Kfhikahsh;> kj;jpa fyhrhu epjpak;> rPfphpa nraw;wpl;lj;jpypUe;J 

2022-05-20Mk; jpfjp Kjy; 2022-06-10Mk; jpfjp tiuahd thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; 3.00 kzp tiuapy; 

Nkw;nfhs;syhk;.

02.  tpiykDg; gpiz Kwpia Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tifapy;  ,e;j mYtyfj;jpd; rpwhg;gUf;F gzkhfr; nrYj;jpa gw;Wr;rPl;bd; %yk; 

my;yJ ,yq;ifapy; nraw;gLk; th;j;jf tq;fpnahd;wpy; jug;gl;Ls;s khjphpf;fikthf ngw;Wf;nfhz;l tpiykDg; gpiz Kwpia 

tpiykDf;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

03.  ,jw;fika g+h;j;jp nra;ag;gl;l cq;fsJ tpiykD gbtq;fis 2022-06-15Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Kd; jiyth;> ngWiff; 

FO> kj;jpa fyhrhu epjpak;> ,y. 212/1, ngsj;jhNyhf;f khtj;ij> nfhOk;G-07 vDk; Kfthpf;F Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;L gjpTj; 

jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ ,y. 530> tz. KUj;njl;LNt Mde;j NjNuh khtj;ij> ehuhn`d;gpl;b> nfhOk;G-05 vDk; 

Kfthpapy; mike;Js;s kj;jpa fyhrhu epjpaj;jpd; jiyik mYtyfj;jpd; toq;fy; gphptpy;; ,e;Nehf;fj;jpw;fhf itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; Nehpy; nfhz;L te;J cs;sply; Ntz;Lk;.

04.  tpiykDf;fs; 2022-06-15Mk; jpfjp  gp.g. 2.00 kzpf;F ,y. 530> tz. KUj;njl;LNt Mde;j NjNuh khtj;ij> ehuhn`d;gpl;b> 

nfhOk;G-05 vDk; Kfthpapy; mike;Js;s kj;jpa fyhrhu epjpaj;jpd; jiyik mYtyfj;jpy;;; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; ,jd;nghUl;L 

tpiykDjhuh; my;yJ mtuJ gpujpepjpnahUth; fye;J nfhs;syhk;.

05.  jhkjkhd my;yJ g+uzkw;W fpilf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk; vd;gJld; ngWiff; FOtpd; jPh;khdNk ,Wjpj; 

jPh;khdkhFk;.

06.  ,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis 0112076361 toq;fy; mjpfhhpaplkpUe;J kw;Wk; kj;jpa fyhrhu epjpaj;jpd; ,izajsj;ijg; 

(www.ccf.gov.lk) gad;gLj;jpg; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; nraw;wpl;l Kfhikahsh;> kj;jpa fyhrhu epjpak;> rPfphpa 

nraw;wpl;lj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njh.Ng. ,y. 066-2286945)

gzpg;ghsh; ehafk;>
kj;jpa fyhrhu epjpak;.

khNfh gpuNjr rig
2023Mk; Mz;bw;fhd mgptpUj;jp 

Kd;nkhopTfisf; Nfhuy;

khNfh gpuNjr rig mjpfhug; gphptpd; 2023Mk; 
Mz;bw;fhd cj;Njr %yjd nrytpdq;fs; kw;Wk; 
mgptpUj;jpj; jpl;lq;fis cs;slf;Ftjw;fhd 
cq;fs; Kd;nkhopTfis 2022 [_d; 30 ,w;F 
Kd;dH vdf;F mDg;gpitf;FkhW> 2020 gpuNjr 
rig tuT nryT mwpf;if jahhpj;jy; kw;Wk; 
mKyhf;fy; tpjpKiwfspd; 6(1) tpjpapd; gpufhuk; 
mwptpj;Jf;nfhs;fpd;Nwd;.

vr;.vk;. tp[pj;j mKDfk
jiytH>
khNfh gpuNjr rig

cLgj;jht gpuNjr rig
2023 tuT nryT Kd;nkhopTfisg; ngw;Wf;nfhs;sy;
2023Mk; Mz;bw;fhd cLgj;jht gpuNjr rigapd; tuT 
nryTfspw;fhd cj;Njr %yjd nryTfs; kw;Wk; mgptpUj;jpj; 
jpl;lq;fis cs;thq;Ftjw;fhf> cLgj;jht gpuNjr rigapd; 
mjpfhug; gphptpy; trpf;Fk; nghJ kf;fsplkpUe;J Kd;nkhopTfs; 
Nfhug;gLfpd;wd.

cq;fs; Kd;nkhopTfis 2022 [_d; 30Mk; jpfjpf;F Kd;dH 
~jiytH> cLgj;jht gpuNjr rig| vd;w Kfthpf;Fg; 
gjpTj;jghypy; my;yJ mYtyfj;jpy; Neubahf xg;gilf;FkhW 
Nfl;Lf;nfhs;fpd;Nwd;.

jiytH
cLgj;jht gpuNjr rig

njh.Ng.,y. 037-2286577/ 037-4947095

kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rig

Njrpa Rw;whly; rl;lj;jpd; gpupT 23t 

cggpupT (2) ,d; fPohd mwptpj;jy; 

Kd;nkhopag;gl;l ePu;nfhOk;G fopT 

ePufw;wy; cl;fl;Lkhdj;jpl;lj;jpw;fhd 

Rw;whly; jhf;f kjpg;gPl;L (R jh k) mwpf;if

kj;jpa Rw;whly; mjpfhurigapdJ 1988k; Mz;bd; 56k; ,yf;f kw;Wk; 

2000khk; Mz;bd; 53k; ,yf;f rl;lq;fshy; jpUj;jp mikf;fg;gl;lthW 

1980k; Mz;bd; 47k; ,yf;f Njrpa Rw;whly; rl;lj;jpd; gpupT 23 

t(1)w;F mikthf Njrpa ePu; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G 

rigapdhy; rku;g;gpf;fg;gl;l Kd;nkhopag;gl;l ePu;nfhOk;G fopT 

ePufw;wy; cl;fl;Lkhdj;jpl;lj;jpw;fhd Rw;whly; jhf;f kjpg;gPl;L 

(R. jh k) mwpf;ifahdJ gpd;tUk; ,lq;fspy; fhiy 8.30 kzp 

njhlf;fk; khiy 4.15 kzp tiu 30 ehl;fSf;F nghJkf;fspd; 

ghu;itf;fhf (Qhapw;Wf;fpoik kw;Wk; nghJtpLKiw ehl;fs; jtpu) 

gpuRupf;fg;gLk; jpdj;jpypUe;J itf;fg;gl;Ls;sJ

1. gpuNjr nrayfk; ePu;nfhOk;G 

2.  khefu rig ePu;nfhOk;G 

3.   fk;g`h khtl;l mYtyfk;> kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig> ,y. 
18411> fz;b tPjp> af;fiy 

4.    Njrpa Rw;whly; jfty; ikak;> kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig> 
'guprugpar"> 104> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> gj;juKy;y 

5.   ,izak;: www.cea.lk nghJkf;fs; vtNuDk; ,t;tpsk;gu 
jpfjpapypUe;J 30 ehl;fSf;Fs; jkJ fUj;Jf;fis gzpg;ghsu; 
ehafk;> kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rigf;F vOj;Jk; %yk; 

rku;g;gpf;f KbAk;.

gzpg;ghsu; ehafk;> 
kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig>
'guprugpar"> 
,y. 104> nld;rpy;nfhg;NgfLt khtj;ij> 
gj;juKy;y.

khtj;jfk gpuNjr rig

2023Mk; Mz;bw;fhd tuT 
nryTj;jpl;l MNyhridfisg; 

ngw;Wf;nfhs;sy;
1989 ,y. 12 khfhz (tpisT tpjpfs;) rl;lj;jpd; 2Mk; gphpTld; 
thrpf;fg;gl Ntz;ba 1987 ,y. 15 gpuNjr rig rl;lj;jpd; 184Mk; 
gphptpd; %yk; fpilj;Js;s mjpfhuq;fspd; gpufhuk; tlNky; 
khfhz nfsut MSeH uh[h nfhy;Y}Nu mtHfspdhy; 
2020.10.29k; jpfjp kw;Wk; ,y. 2199/15 vDk; ,yq;if rdehaf 
Nrh\ypr Fbaurpd; (mjp tpNrl) tHj;jkhdpapy; gpuRhpf;f 
jPHkhdpf;fg;gl;l gpuNjr rig tuT nryTj; jpl;l jahhpg;G kw;Wk; 
nraw;gLj;Jk; tpjpfs; ,y. 6,d; gpufhuk; khtj;jfk gpuNjr 
rigapd; jiytuhd vd;dhy; 2023Mk; Mz;bd; tuT nryTj; 
jpl;lj;jpw;fhd %yjd nryT kjpg;gPL kw;Wk; mgptpUj;jp 
jpl;lkplYf;F cw;gLj;Jtjw;F cj;Njrpf;Fk; MNyhridfs; 
(mgptpUj;jp MNyhridfs;) nghJ kf;fsplkpUe;J Nfhug;gLtjhf 
,j;jhy; mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;. 

mt; MNyhridfs; 2022.06.30k; jpfjpf;F Kd; vdf;Ff; fpilf;ff; 
$bajhf jghypy; my;yJ ifNahL nfhz;Lte;J xg;gilf;FkhW 

jaTld; Nfl;Lf;nfhs;fpNwd;.

2021.05.09  jiytH>
khtj;jfk gpuNjr rig> v];.Nf. mEu fky; ngNuuh> 
037-2299821  khtj;jfk gpuNjr rig. 
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2023 Mk; Mz;bw;fhd 
tuT nryTj;jpl;l 

MNyhridfisg; ngw;Wf;nfhs;sy; 
rpyhgk; efu rig 

1989 ,y. 12 khfhz rigfs; (tpisT tpjpfs;) rl;lj;jpd; 2Mk; gphpTld; 

thrpf;fg;gl Ntz;ba 255Mk; mjpfhukhd efu rig rl;lthf;fj;jpd; 193Mk; 

gphptpd; %yk; fpilf;fg; ngw;Ws;s mjpfhuj;jpd; gpufhuk;> tl Nky; khfhz 

nfsut MSeH uh[h nfhy;Y}Nu mtHfspdhy; 2020.10.29 kw;Wk; ,y. 

2199/15 ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR tHj;jkhdpapy; (mjptpNrl) 

gpuRhpg;gjw;F Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;s efu rig tuT nryTj; jpl;l jahhpg;G 

kw;Wk; mKy;gLj;Jk; tpjpfs; ,y. 06 ,d; gpufhuk; rpyhgk; efu rigapd; 

jiytuhd vd;dhy; 2023Mk; Mz;bd; tuT nryTj; jpl;lj;jpw;fhd %yjd 

nryT kjpg;gPl;bw;F kw;Wk; mgptpUj;jpj; jpl;lkplYf;F cw;gLj;Jtjw;F 

cj;Njrpf;Fk; MNyhridfs; (mgptpUj;jp MNyhridfs;) nghJ 

kf;fsplkpUe;J Nfhug;gLtjhf mwptpj;Jf;nfhs;fpNwd;. 

cq;fsJ 2023Mk; Mz;bw;fhd mgptpUj;jp MNyhridfs; my;yJ 

MNyhridfs; 2022.06.30k; jpfjpf;F Kd; vdf;F fpilf;FkhW gjpTj; 

jghypy; my;yJ nfhz;Lte;J xg;gilf;FkhW jaTld; mwptpj;Jf;nfhs;fpNwd;. 

    lgps;a+.vk;.V. J\hd; rj;Juq;f 

    jiytH> 

    rpyhgk; efu rig. 

2022 Nk 20k; jpfjp

rpyhgk; efu rig mYtyfk;> 

rpyhgk;. 

       

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

fkj;njhopy; mikr;R

Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy;
fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lk; (CSIAP)

nraw;wpl;l ,y.: P163742

1.  ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ cyf tq;fp - rh;tNjr mgptpUj;jp rq;fj;jplkpUe;J (IDA) tptrha 
mikr;rpd; fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lj;jpd; fpuar; nrytpw;fhf flidg; ngw;Ws;sJld; 
,f;fld; ngWiffspd; ghfnkhd;iw gpd;tUk; ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s jFjpahd gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf 
nrytpl cj;Njrpj;Js;sJ. 

2.  gpd;tUk; ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;s ngWiff;fhf jFjpAk; jifikAKs;s xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J tptrha 
mikr;rpd; fhy epiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha   nraw;wpl;lj;;jpd; (CSIAP) rhh;ghf> gpuhe;jpa ngWiff; 
FOj;jiyth; (njd; khfhzk;) Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,g;NghJ miof;fpd;whh;. 

,y. xg;ge;j ,y. Ntiyapd; tpguk;
CIDA 
gjpT

kPsspf;fg; 
glhj 

fl;lzk; 
(,y. &gh)

tpiyf; 
Nfhuy; 
gpiz 
Kwpapd; 
ngWkjp 

(,y. &gh)

tpiyf; 
Nfhuy; 
gpiz 
Kwpapd; 

nry;Ygbf; 
fhyk;

1 LK-MOA-267179-CW-
RFB/SP/DPDO/

Rehb.T(2)/2022/001

tPutpy mLf;ifapYs;s 
GQ;rpag;G [Junttapd; 
Gduikg;G Ntiyfs;

C5
Kjy; 
Nky;

4,500.00 400,000.00

20/09/2022
tiu

2 LK-MOA-267194-CW-
RFB/SP/DPDO/

Rehb.T(3)/2022/002

tPutpy mLf;ifapYs;s 
rpak;gyf];nttapd;  
Gduikg;G Ntiyfs;

C6 Kjy; 
Nky;

4,500.00 260,000.00

3 LK-MOA-267195-CW-
RFB/SP/DPDO/

Rehb.T(34)/2022/003

tPutpy mLf;ifapYs;s 
clnttapd; Gduikg;G 
Ntiyfs; 

C5 Kjy; 
Nky;

4,500.00 425,000.00

4 LK-MOA-267161-CW-
RFB/SP/DPDO/

Rehb.T(37)/2022/004

tPutpy mLf;ifapYs;s 
,j;jd;Ntflnttapd; 
Gduikg;G Ntiyfs;

C6 Kjy; 
Nky;

4,500.00 290,000.00

5 LK-MOA-267173-CW-
RFB/SP/DPDO/

Rehb.T(85)/2022/005

 tPutpy mLf;ifapYs;s 
fltunttapd;; Gduikg;G 
Ntiyfs;

C5 Kjy; 
Nky;

4,500.00 480,000.00

6 LK-MOA-267206-CW-
RFB/SP/DPDO/

Rehb.T(95)/2022/007

tPutpy mLf;ifapYs;s 
,Yf;Fngy];] nttapd; 
Gduikg;G Ntiyfs; 

C6 Kjy; 
Nky;

4,500.00 210,000.00

7 LK-MOA-267181-CW-
RFB/SP/ DPDO/

Rebh/2022/06

tPutpy mLf;ifapYs;s 
ghjt;nfk nttapd;; 
Gduikg;G Ntiyfs;

C6 Kjy; 
Nky;

4,500.00 280,000.00

3. Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; eilKiw %yk; tpiykDf;;Nfhuy; eilKiwg;gLj;jg;gLk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis `k;ghe;Njhl;il> eph;thff; fl;blj;njhFjp> 3Mk; khb>    
fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lk; (njd; khfhzk;)> gpujp nraw;wpl;l gzpg;ghshplkpUe;J 
ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njhiyNgrp: 047-2256304> njhiyefy;: 047-2256303) kw;Wk;; mNj ,lj;jpy; 2022 Nk 26Mk; jpfjp 
K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiuahd Ntiy ehl;fspy;; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpj;Jg; 
ghh;f;fyhk;.

5.  xg;ge;jj;ij toq;fg; ngWtjw;Fj; jifik nfhz;l ntw;wpfukhd tpiykDjhuh;fs; mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; 
,lk;ngw;wpUj;jy; $lhJ vd;gJld; tpiykD Mtzj;jpYs;s Njitg;ghLfisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. NkYk; 
rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gLk;; jpfjp tiu nry;Ygbahff; $ba eph;khzf; ifj;njhopy; 
mgptpUj;jp mjpfhu rigapd;  (CIDA)  Nkw;gb ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s ePh;g;ghrdk; kw;Wk; fhy;tha; tbfhyikg;G 
Jiwapy; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l  juk; kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l jug; gjpitg; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDjhuh;fs; 
xd;W my;yJ xd;Wf;F Nkw;gl;l xg;ge;jq;fSf;F tpiyfisf; Nfhuyhk; Mdhy; xg;ge;jf;fhuh;fs;; epjpapay; kw;Wk; 
Vida nfhs;ssT tiuaiwfspd; gpufhuk; njhpTfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

6.  Nkw;gb ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij (njhiff;F Nkw;Fwpg;gplg;gl;l ml;ltiziag; 
ghh;f;fTk;) 2022 Nk 26Mk; jpfjp Kjy; 2022 [_d; 22Mk; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J 
gp.g. 2.00 kzp tiuapy; nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;jpa gpd;dh;> Nkw;gb 4Mk; ge;jpapy; jug;gl;Ls;s KfthpapYs;s 
gpujp nraw;wpl;lg;   gzpg;ghsUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s 
tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw jFjpAs;s tpiykDjhuh;fs; nfhs;tdT nra;ayhk;. 

7.  tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;Wk; kw;Wk; Ntiyj; js tp[aKk; 2022  [_d; 02Mk; jpfjp Nkw;gb 4Mk; 
ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kfthpapy; elhj;Jtjw;F Vw;ghLfs; nra;ag;gl;Ls;sd. tsKs;s tpiykDjhuh;fs; 
,iaGila mjpfhhpfspd; cjtpAld; Ntiyj; jsj;ij jq;fs; nrhe;j nrytpy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

8.  tpiykDf;fSld; tpiykD Mtzj;jpy; jug;gl;Ls;s tpguj;jpd; gpufhuk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l ml;ltizapy; 
jug;gl;Ls;s njhiff;fhd epge;jidaw;w tpiyf;Nfhuy; cj;juthjnkhd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 
nry;YgbahFk; cj;juthjkw;w ve;jnthU tpiykDTk; gjpyspf;fg;glhj tpiykDthff; fUjg;gLk; vd;gJld; 
vt;tpj tprhuizfSkpd;wp epuhfhpf;fg;gLk;.

9.  tpiykD Mtzj;jpd; rfy gf;fq;fSk; tpiykDjhuuhy; ifnahg;gkplg;gl;L cj;jpNahfg+h;t Kj;jpiu 
nghwpf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

10.  tpiykDf;fs; %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp vd rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpia 
ntt;Ntwhd ciwfspy; ,l;L mjpy; ~~%yg; gpujp|| kw;Wk; ~~efy; gpujp|| vdf; Fwpg;gpl;L gpd; mt;tpU ciwfisAk; 
NtnwhU ciwapy; ,l;L Kj;jpiuf; Fwp nghwpj;J mjd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; Ntiyapd; tpguk; kw;Wk; xg;ge;j 
,yf;fk; vd;gd Fwpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;.

11.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis 2022 [_d; 22Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; 
jiyth;> gpuhe;jpa ngWiff; FO> fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lk;> gpujp nraw;wpl;lg; 
gzpg;ghsh; mYtyfk; (njd; khfhzk;)> 3Mk; jsk;> eph;thff; fl;blj;njhFjp> `k;ghe;Njhl;il vDk; Kfthpf;F 
gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ ,e;Nehf;fj;jpw;fhf itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; 
Ntz;Lk;. 

12.  fpilf;fg;ngw;w tpiykDf;fs; 2022 [_d; 22Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F KbTWj;jg;gLk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; 
tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; my;yJ njhpT nra;ag;gl;l tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; 
Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;. 

jiyth;>
gpuhe;jpa ngWiff; FO (njd; khfhzk;)>
fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lk;>
gpujp nraw;wpl;lg; gzpg;ghshpd; mYtyfk; (njd; khfhzk;)>
3Mk; jsk;>
eph;thff; fl;blj;njhFjp> `k;ghe;Njhl;il.
2022-05-20Mk; jpfjp.

       

ngWif mwptpj;jy;
gpujp nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh; mYtyfk; (tlNky; khfhzk;)

fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lk; (CSIAP)
fld; ,y.: 6346LK

1.  ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ rh;tNjr mgptpUj;jp rq;fj;jplkpUe;J (IDA) tptrha mikr;rpd; 

fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lj;jpd; (CSIAP) fpuar; nrytpw;fhfg; ngw;Ws;sJld; 

,f;fld; ngWiffspd; ghfnkhd;iw gpd;tUk; ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s xg;ge;jq;fspd; jFjpahd 

gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytpl cj;Njrpj;Js;sJ. 

2.  gpd;tUk; ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;sthW tpghpf;fg;gl;Ls;s Gduikg;G  NtiyfSf;F jFjpAk; jifikAKs;s 

xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J tptrha mikr;rpd; fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha   nraw;wpl;lj;;jpd; 

rhh;ghf> gpuhe;jpa ngWiff; FOj;jiyth; (tlNkkh) Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,g;NghJ miof;fpd;whh;. 

xg;ge;j 
,y.

Ntiyfspd; tpsf;fk;
Njitahd 
juk; kw;Wk; 
tpNrlj;Jtk;

xg;ge;jf; 
fhyk;

tpiy 
kDf;fspd;  
nry;Ygbf; 
fhyk;

tpiy kDg; 
gpiz Kwp

njhif kw;Wk; 
nry;Ygbf; 
fhyk; (&gh)

kPsspf;fg; 
glhj 

fl;lzk; 
(&gh)

LK-MOA- 
266094- 
CW-RFB

Gj;jsk; khtl;lj;jpYs;s 

fUtyf];ntt gpuNjr nrayhsh; 

gphpT> jg;Nght ASC gpuNjrk;>  
ney;ypntt mLf;ifapYs;s 

gd;ry;ntt> kw;Wk; ts];ntt> 

Njthyfe;jntt> rhypantt 

vd;gtw;wpd; Gduikg;G Ntiyfs; 

C5 my;yJ 

mjw;F Nky; 

(ePh;g;ghrdk; 

kw;Wk; 

tbfhyikg;G)

300 

ehl;fs;

2022 

xf;Nlhgh; 

7Mk; jpfjp 

tiu

550,000.00
2022 etk;gh; 

04Mk; jpfjp 

tiu

8,000.00

LK-MOA- 
266145- 
CW-RFB

FUehfy; khtl;lj;jpYs;s 

fy;fKt gpuNjr nrayhsh; 

gphpT> ed;Ndhpa ASC 
gpuNjrj;jpYs;s gpd; ntt kw;Wk; 

`y;kpy;yntt> cl Njhuthntt 

kw;Wk; mk;gd;nghy ASC 
gpuNjrj;jpYs;s khk;gpl;bfkntt> 

nfhuf;f`ntt> uNljudf];ntt> 

Kj;Jgz;lhNfntt vd;gtw;wpd; 

Gduikg;G Ntiyfs; 

C5 my;yJ 

mjw;F Nky; 

(ePh;g;ghrdk; 

kw;Wk; 

tbfhyikg;G)

365  
ehl;fs;

2022 

xf;Nlhgh; 

7Mk; jpfjp 

tiu

550,000.00
2022 etk;gh; 

04Mk; jpfjp 

tiu

8,000.00

LK-MOA 
-265929- 
CW-RFB

FUehfy; khtl;lj;jpYs;s 

mk;gd;nghy gpuNjr nrayhsh; 

gphpT> mk;gd;nghy ASC 
gpuNjrj;jpy; m];ntj;Jk 

mLf;ifapYs;s m];ntj;Jkntt> 

njkl;lntt> nkby;y mKd 

mLf;ifapYs;s eNyt ntt> 

ehytFlh ntt vd;gtw;wpd; 

Gduikg;G Ntiyfs;

C6 my;yJ 

mjw;F Nky; 

(ePh;g;ghrdk; 

kw;Wk; 

tbfhyikg;G)

240  
ehl;fs;

2022 

Mf];l; 

26Mk; jpfjp 

tiu

300,000.00
2022 nrg;nlk;gh;; 

23Mk; jpfjp 

tiu

6,000.00

LK-MOA- 
267064- 
CW-RFB 

FUehfy; khtl;lj;jpYs;s 

mk;gd;nghy gpuNjr nrayhsh; 

gphpT> mk;gd;nghy ASC 
gpuNjrj;jpy; jk;kd;dhntt 

mLf;ifapYs;s mq;FUg;Gtntt 

kw;Wk; gdjufk ntt> Flh ntt 

vd;gtw;wpd; Gduikg;G Ntiyfs;

C6 my;yJ 

mjw;F Nky; 

(ePh;g;ghrdk; 

kw;Wk; 

tbfhyikg;G)

240  
ehl;fs;

2022 

Mf];l; 

26Mk; jpfjp 

tiu

230,000.00
2022 nrg;nlk;gh;; 

23Mk; jpfjp 

tiu

6,000.00

LK-MOA- 
266155- 

CW-RFB /

FUehfy; khtl;lj;jpYs;s 

mk;gd;nghy ASC gpuNjrj;jpd; 
gPy;yntt> mkjpntt kw;Wk; 

m];ntt> ed;Ndhpa ASC 
gpuNjrj;jpd; k`h njhuht ntt 

vd;gtw;wpd; Gduikg;G Ntiyfs;

C5 my;yJ 

mjw;F Nky; 

(ePh;g;ghrdk; 

kw;Wk; 

tbfhyikg;G)

300  
ehl;fs;

2022 

xf;Nlhgh; 

7Mk; jpfjp 

tiu

525,000.00
2022 etk;gh; 

04Mk; jpfjp 

tiu

8,000.00

LK-MOA- 
265553- 

CW-RFB /

Gj;jsk; khtl;lj;jpYs;s 

tdhj;jtpy;Yt gpuNjr nrayhsh; 

gphptpd; tdhj;jtpy;Yt 

ASC gpuNjrk;> rkdyntt 
mLf;ifapYs;s rkdyntt> 

g`d;ntt kw;Wk; kfh 

tPuf;Fspantt vd;gtw;wpd; 

Gduikg;G Ntiyfs;  

C5 my;yJ 

mjw;F Nky; 

(ePh;g;ghrdk; 

kw;Wk; 

tbfhyikg;G)

270  
ehl;fs;

2022 

xf;Nlhgh; 

7Mk; jpfjp 

tiu

400,000.00
2022 etk;gh; 

04Mk; jpfjp 

tiu

8,000.00

LK-MOA- 
266117- 

CW-RFB /

FUehfy; khtl;lj;jpYs;s 

mk;gd;nghy ASC gpuNjrj;jpd; 
,`y je;jphpafk ntt> g`y 

je;jphpafkntt> mNg ntt> 

`phpahNyfkntt> CNutntt> 

glngj;Njntt> vy;ynghlfkntt 

kw;Wk; jq;f`ntt vd;gtw;wpd; 

Gduikg;G Ntiyfs; 

C5 my;yJ 

mjw;F Nky; 

(ePh;g;ghrdk; 

kw;Wk; 

tbfhyikg;G)

365  
ehl;fs;

2022 

xf;Nlhgh; 

7Mk; jpfjp 

tiu

600,000.00
2022 etk;gh; 

04Mk; jpfjp 

tiu

8,000.00

LK-MOA- 
266099- 
CW-RFB

Gj;jsk; khtl;lj;jpYs;s 

fUtyf];ntt gpuNjr nrayhsh; 

gphptpd; jg;Nght ASC gpuNjrj;jpd; 
ney;ypntt mLf;ifapYs;s 

jk;kd;Ndntt kw;Wk; [ae;jp 

ntt vd;gtw;wpd; Gduikg;G 

Ntiyfs;

C5 my;yJ 

mjw;F Nky; 

(ePh;g;ghrdk; 

kw;Wk; 

tbfhyikg;G)

270  
ehl;fs;

2022 

xf;Nlhgh; 

7Mk; jpfjp 

tiu

400,000.00
2022 etk;gh; 

04Mk; jpfjp 

tiu

8,000.00

LK-MOA- 
265555- 

CW-RFB /

Gj;jsk; khtl;lj;jpYs;s 

tdhj;jtpy;Yt gpuNjr nrayhsh; 

gphptpd; tdhj;jtpy;Yt 

ASC gpuNjrk;> rkdyntt 
mLf;if> fjpuhdfLt ntt> 

kfh jk;kd;Fskntt> 

jk;kd;Fsk Flhntt kw;Wk; 

GQ;rptPuf;Fspantt vd;gtw;wpd; 

Gduikg;G Ntiyfs;

C5 my;yJ 

mjw;F Nky; 

(ePh;g;ghrdk; 

kw;Wk; 

tbfhyikg;G)

300  
ehl;fs;

2022 

xf;Nlhgh; 

7Mk; jpfjp 

tiu

585,000.00
2022 etk;gh; 

04Mk; jpfjp 

tiu

8,000.00

LK-MOA- 
266086- 
CW-RFB 

Gj;jsk; khtl;lj;jpYs;s 

fUtyf];ntt gpuNjr nrayhsh; 

gphptpd; jg;Nght ASC gpuNjrj;jpd; 
ney;ypnttapYs;s ney;ypntt 

fpuhkk;> rpagyntt> gyPfkntt 

kw;Wk; nghpatpy;Yt vd;gtw;wpd; 

Gduikg;G Ntiyfs;

C4 my;yJ 

mjw;F Nky; 

(ePh;g;ghrdk; 

kw;Wk; 

tbfhyikg;G)

300  
ehl;fs;

2022 

xf;Nlhgh; 

7Mk; jpfjp 

tiu

625,000.00
2022 etk;gh; 

04Mk; jpfjp 

tiu

8,000.00

3. Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; eilKiw %yk; tpiykDf;;Nfhuy; eilKiwg;gLj;jg;gLk;.

4.  xg;ge;jj;ij ifaspf;fg; ngWtjw;fhf jFjpahf> rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; 

Nrh;f;fg;glhjth;fshfTk; eph;khzj;Jiwapy; NkNyAs;s ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;s juj;ij eph;khz ifj;njhopy; 

mgptpUj;jp mjpfhurigAld; (CIDA)  nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

5.  jifikj; jfty;fs; tpiykD Mtzj;jpd; 4Mk; gphptpy; cs;slf;fg;gl;Ls;sd. Nkyjpf tpguq;fs; tpiykD 

Mtzj;jpd; 5Mk; gphptpy; toq;fg;gl;Ls;sd. 

6.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis FUehfy;> af;fhgpl;ba tPlikg;G> ,y. 51> kp`pe;J 

khtj;ij>  fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lk;> gpujp nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh; mYtyfk; 

(tlNky; khfhzk;)> gpujp nraw;wpl;l gzpg;ghshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njhiyNgrp: 037-2227950> 
njhiyefy;: 037-2227950> kpd;dQ;ry;: dpdcsiapnwp@gmail.com) kw;Wk;; mNj ,lj;jpy; Ntiy ehl;fspy; 

K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

7.  2022 Nk 20Mk; jpfjp Kjy; 2022 [_d; 09Mk; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 

kzp tiuAk; Nkw;gb ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;jpa gpd;dh;> FUehfy;> 
af;fhgpl;ba tPlikg;G> ,y. 51> kp`pe;J khtj;ij>  fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lk;> 

gpujp nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh; mYtyfk; (tlNky; khfhzk;)> gpujp nraw;wpl;l  gzpg;ghsUf;F vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gnkhd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd 

njhFjpnahd;iw jFjpAs;s tpiykDjhuh;fs; nfhs;tdT nra;ayhk;. gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; 

gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

8.  2022 [_d; 10Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;duhf efy; gpujpfSldhd tpiykDf;fis 

jiyth;> gpuhe;jpa ngWiff; FO (tlNky; khfhzk;)> gpujp nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh; mYtyfk; (tlNky; 

khfhzk;)>   fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lk;> ,y. 51> kp`pe;J khtj;ij> af;f`gpl;ba 

tPlikg;G> FUehfy; vDk; Kfthpf;F   xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. ,yj;jpudpay; tpiykDf;Nfhuy; mDkjpf;fg;gl 

khl;lhJ. jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ. Nfs;tpg;  ngl;b gpujp nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh; 

(tl Nky; khfhzk;) mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;sJ.  tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; njhpTnra;ag;gl;l 

gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. xt;nthU xg;ge;jj;jpw;Fk; jdpj;jdpahd tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;.

9.  rfy tpiykDf;fSlDk; Nkw;gb ml;ltizapy; jug;gl;Ls;s jfty;fSf;fika tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwpnahd;W 

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

10.  tpiykDf;fSld; 1987Mk; Mz;bd; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; fPohd gjpTr; rhd;wpjioAk; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

11.  2022 Nk 27Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F FUehfy;> af;fhgpl;ba tPlikg;G> ,y. 51> kp`pe;J khtj;ij>  

fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lk;> gpujp nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh; mYtyfj;jpy; (tlNky; 

khfhzk;) tpiykDf; Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; ,lk;ngWk;. Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; jq;fs; nrhe;j 

nrytpy; ,jpy; fye;Jnfhs;syhk;.

jiyth;>

gpuhe;jpa ngWiff; FO (tlNky; khfhzk;)>

gpujp nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh; mYtyfk; (tlNky; khfhzk;)>

fhyepiyf;F rPuikthd ePh;;g;;ghrd tptrhaj;; jpl;lk; (CSIAP)>
,y. 51> kp`pe;J khtj;ij>

af;f`gpl;ba tPlikg;G>

FUehfy;.

jpfjp: 2022-05-20.



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022  ேம மா்தம 20ம திைதி கவளளிக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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2022  ேம 20 கவளளிக்கிழகம

 ்பஙை்ளாே்தஷ் -- இ�ஙகை

இலங்கை மற்றும் பஙகைளாதேஷ் அணிகைளுக்கு இ்ையில் 
இைம்்பற்்ற முேலாவது ்ைஸ்ட் தபாட்டி ்வற்றி தோல்-
வியின்றி நி்்றவ்ைந்துளளது.

தபாட்டியின் நாணயச் சுழற்சியில் ்வற்றி ்பற்்ற 
இலங்கை அணி முேலில் துடுப்படுதோை தீரமானிதேது.

அேன்படி, ேனது முேல் இன்னிஙசிற்கைாகை இலங்கை 
அணி அ்னதது விக்்கைட்டுக்கை்ளயும் இழந்து 397 ஓட்-
ைஙகை்ளப ்பற்றுக் ்கைாணைது.

இலங்கை அணி சாரபில் சி்றபபாகை துடுப்படுதோடிய 
அஞசதலா ்மததிவ்ஸ் 199 ஓட்ைஙகை்ளப ்பற்றிருந்ே 
தபாது துரதிஷ்ைவசமாகை ஆட்ைமிழந்ோர.

இேன் கைாரணமாகை அவர ேனது இரணைாவது ்ைஸ்ட் 
இரட்்ைச் சேத்ே ஒரு ஓட்ைதோல் ேவ்றவிட்டுளளார.

தமலும், திதனஷ் சந்திமால் 66 ஓட்ைஙகை்ளயும் 
குசல் ்மணடிஸ் 54 ஓட்ைஙகை்ளயும் மற்றும் ஓசே ்பர-
ணான்தைா 36 ஓட்ைஙகை்ளயும் இலங்கை அணி சாரபில் 
்பற்றுக் ்கைாடுததிருந்ேனர.

பந்து வீச்சில் நஹீம் ஹசன் 6 விக்்கைட்டுக்கை்ளயும் சகிப 
ஹல் ஹசன் 3 விக்்கைட்டுக்கை்ளயும் வீழ்ததியிருந்ேனர.

இந்நி்லயில் பதிலுக்கு ேனது முேல் இன்னிஙசில் துடுப-

்படுதோடிய பஙகைளாதேஷ் அணி சகைல விக்்கைட்கை்ளயும் 
இழந்து 465 ஓட்ைஙகை்ளப ்பற்றுக்்கைாணைது.

துடுபபாட்ைததில் ேமீம் இக்பால் 133 ஓட்ைஙகை்ள-
யும் முஸ்புகுர ரஹீம் 105 ஓட்ைஙகை்ளயும் அதிகைபட்ச-
மாகை ்பற்றுக் ்கைாணைனர. பந்துவீச்சில் விஸ்வா ்பர-
ணான்தைா உபா்ே கைாரணமாகை அவருக்கு பதிலாகை 
அணியில் இ்ணந்ே கைசுன் ராஜிே 4 விக்்கைட்கை்ளயும் 
அசிே ்பரணான்தைா 3 விக்்கைட்கை்ளயும் வீழ்ததியி-
ருந்ேனர. ேனது இரணைாவது இன்னிங்ஸை ்ோைரந்ே 
இலங்கை அணி 6 விக்்கைட்கை்ள இழந்து 260 ஓட்ைங-
கை்ள ்பற்றுக் ்கைாணைது.

அேனடிபப்ையில் 5 ஆம் நாள முடிவில் இலங்கை 
அணி 192 ஓட்ைஙகைள முன்னி்லயில் இருந்ே நி்லயில் 
தபாட்டி்ய இ்ைநிறுததியது.

இலங்கை அணி சாரபபில் நிதராஷன் திக்்வல்ல ஆட்-
ைமிழக்கைாமல் 61 ஓட்ைஙகை்ளயும் அணிதே்லவர திமுத 
கைருணாரதன 52 ஓட்ைஙகை்ளயும் ்பற்றுக் ்கைாணைனர.

பந்துவீச்சில் ் ேஜுல் இஸ்லாம் 4 விக்்கைட்கை்ள வீழ்ததி 
இருந்ோர.  தபாட்டியின் ஆட்ை நாயகைனாகை அஞசதலா 
்மததிவ்ஸ் ்ேரிவானார. இரு அணிகைளும் தமாதும் இரண-
ைாவது ்ைஸ்ட் தபாட்டி எதிரவரும் 22ம் திகைதி 

பஙகைளாதேஷின் மிரபூர நகைரில் இைம்்ப்றவுளளது.
அததுைன் பஙகைளாதேஷ் அணியின் ்சாரிபுல் இஸ்லாம் 

கைாயம் கைாரணமாகை ்ைஸ்ட் ்ோைரில் ஆைமாட்ைார 
என்பது குறிபபிைதேக்கைது.

்ேற்கைாசியாவின் அதிதவகை வீரரும், 
இலங்கையின் நட்சததிர குறுந்தூர ஓட்ை 
வீரருமான யுபுன் அதபதகைான், இதோலியில் 
கைைந்ே (18ம் திகைதி) ந்ை்பற்்ற Savona 
International 2022 தபாட்டித ்ோைரில் 
ஆணகைளுக்கைான 100 மீற்்றர ஓட்ைப 
தபாட்டியில் நான்கைாவது இைத்ேப 
்பற்றுக்்கைாணைார.

2022 பருவகைாலததில் ேனது முேலாவது 100 
மீற்்றர ஓட்ைப தபாட்டியில் பஙகு்கைாணை 
அவர, முன்னோகை ந்ை்பற்்ற ேகுதிச்சுற்றுப 
தபாட்டி்ய 10.04 ்சக்கைன்கைளில் ஓடி 
முடிதது இரணைாவது இைத்ேப பிடிதோர.

 கைாற்றின் தவகைததி்சகைாட்டியின் வாசிபபு 
அனுமதிக்கைபபட்ை அளவி்ன விை +2.3 
அதிகைமாகை இருந்ே கைாரணததினால் யுபுன் 
அதபதகைானின் தநரம் இலங்கை சாே்னயாகை 
கைருேபபட்டிருக்கைவில்்ல.

சரவதேச ்மயவல்லுநர சம்தமளனததின் 
விதிமு்்றகைளின் படி, குறுந்தூர ஓட்ைப 
தபாட்டிகைளில் வீர்ராருவர தபாட்டி்ய 
நி்்றவு ்சயே பி்றகு கைாற்றின் தி்சகைாட்டி 
இரண்ை விை கு்்றவாகை இருக்கை தவணடும். 
அேற்கு தமலதிகைமாகை இருந்ோல் ்வற்றி 
மாததிரதம வழஙகைபபடும் ேவிர, குறிதே 
கைாலப்பறுமதி ஒருதபாதும் சாே்னயாகை 
கைவனததில் ்கைாளளபபைமாட்ைாது.

 யுபுன் அதபதகைானில் நி்லநாட்டிய 
கைாலப்பறுமதியானது 100 மீற்்றர ஓட்ைப 
தபாட்டியில் இலங்கை வீரர ஒருவரினால் 
எந்ே்வாரு கைாலநி்லயிலும் 
்பற்றுக்்கைாளளபபட்ை அதிசி்றந்ே 
தூரமாகை பதிவாகியது.

அ்மரிக்கைாவில் உஷான் திவஙகைவுக்கு 
மற்று்மாரு ்வற்றி

முன்னோகை, கைைந்ே ஆணடு 
தஜரமனியின் ்ைஸைாவு நகைரில் 
ந்ை்பற்்ற சரவதேச ்மயவல்லுனர 
தபாட்டியில் பஙகு்கைாணை யுபுன் 
அதபதகைான், ஆணகைளுக்கைான 100 மீற்்றர 
ஓட்ைப தபாட்டி்ய 10.09 ்சக்கைன்கைளில் 
நி்்றவு ்சயது இலங்கையின் மின்னல் 
தவகை வீரராகை முததி்ர பதிதோர.

 கைாற்றின் தவகைததி்சகைாட்டியின் 
வாசிபபு அனுமதிக்கைபபட்ை அளவி்ன 
விை 2.2 அதிகைமாகை இருந்ே கைாரணததினால் 
யுபுன் அதபதகைானின் தநரம் இலங்கை 
சாே்னயாகை கைருேபபட்டிருக்கைவில்்ல 
என்பது குறிபபிைதேக்கைது.

 ேகுதிச்சுற்்்ற 10.04 ்சக்கைன்கைளில் ஓடிய 
யுபுன் அதபதகைான் அே்னத்ோைரந்து 
ந்ை்பற்்ற இறுதிபதபாட்டி்ய 10.16 
்சக்கைன்கைளில் ஓடிமுடிதது நான்கைாவது 
இைத்ேப ்பற்றுக்்கைாணைார.

குறிதே தபாட்டியில் முேலிைத்ே நைபபு 
ஒலிம்பிக் சம்பியனான இதோலியின் 
மாரஸைல் தஜ்கைாபஸ்  ்பற்றுக்்கைாணைார. 
தபாட்டி்ய அவர 10.04 ்சக்கைன்கைளில் ஓடி 
முடிதோர.

இேனி்ைதய, இரணைாவது இைத்ே 
ஆரேர சிஸ்ஸியும் (10.10 ்சக்.), மூன்்றாவது 
இைத்ே ஜிம்மி வி்கைௌட்டும் (10.14 ்சக்.) 
்பற்றுக்்கைாணைனர.

 தபங்கைாக்கில் ந்ை்பற்று 
முடிந்ே ஆசிய வி்ளயாட் -
டுத ்ோைருக்கைான ேகுதிகைாண 
தபாட்டிகைளின் மூலம் 2023ஆம் 
ஆணடு ஆசிய வி்ளயாட்டுப 
தபாட்டிகைளுக்கைான, ்ஹாக்கி 
்ோைருக்கு இலங்கை ஆணகைள 
்ஹாக்கி அணி ்ேரிவு ்சயயப -
பட்டிருக்கின்்றது.

அேன்படி ேகுதிகைாண 
்ோைரில் முன்னி்ல ்பற்்ற 
ஆறு அணிகைளில் ஒன்்றாகை 
இலங்கை ஆணகைள ்ஹாக்கி 
அணி மாறியிருபபதோடு, 
சீனாவில் ஆசிய வி்ளயாட் -
டுப தபாட்டிகைளிலும் வி்ள -
யாடும் சந்ேரபபததி்னப 
்பற்றிருக்கின்்றது.

இந்ே ேகுதிகைாண ்ோைரில் சிஙகைபபூ -
ரி்ன 5-2 என்கி்ற தகைால்கைள கைணக்கில் 
வீழ்ததிய இலங்கை ்ஹாக்கி அணி, 
பஙகைளாதேஷ் மற்றும் இந்தோனசியா 

ஆகிய நாடுகைளுைன் தோல்வி்யச் சந் -
திததிருந்ேது. இேன் பின்னர ்ோைரில் 
5 ்ோைக்கைம் 8 ஆம் இைம் வ்ரயி -
லான அணிகை்ள ்ேரிவு ்சயய ந்ை -
்பற்்ற தபாட்டிகைளில் ்ஹாங்கைாங 
அணியி்ன 5-2 என்கி்ற தகைால்கைள கைணக் -

கில் வீழ்ததிய இலங்கை, 
உஸ்்பகிஸ்ோன் அணியுை -
னான தமாே்ல 3-3 என்கி்ற 
தகைால்கைள கைணக்கில் சமநி -
்லபபடுததியிருந்ேது.

 ேகுதிகைாண ்ோைரின் 
மூலம் இலங்கையுைன் 
தசரதது ஆசிய வி்ளயாட் -
டுப தபாட்டிகைளுக்கைான 
்ஹாக்கி ்ோைருக்கு 
ஓமான், பஙகைளாதேஷ், 
ோயலாந்து, இந்தோதன -
சியா, உஸ்்பகிஸ்ோன் 
ஆகிய நாடுகைளும் ்ேரிவு 
் ச ய ய ப ப ட் டி ரு க் கின் -
்ற்ம குறிபபிைதேக்கைது. 
மறுமு்னயில் இந்ே ேகு -

திகைாண ்ோைரில் 7 தகைால்கை்ளப ்பற் -
றிருந்ே இலங்கையின் விபுல் வரணகுல 
்ோைரில் அதிகை தகைால்கைள ்பற்றிருந்ே 
வீரராகை மாறியிருந்ே்ம குறிபபிைத -
ேக்கைது.

100 மீற்றர் இலங்கை சாத்ை்ை
மீண்டும் தவ்றவிட்ார் யுபுன் அபேபகைான்

2023ஆம் ஆண்டு ஆசிை வி்ைைாடடுப் 
போடடிகைளில் இலங்கை ஹ�ாக்கி அணி

சமமாந்துகை ரிேல் கமற்றிக் விக்ளோடடு ைழைம ஏற்்பாடு கசய்த அணிக்கு 30 ஓவர்ைள மடடுப்படுத்்தப்பட்ட நடபு ரீதியி�ான ைடின ்பந்து கிரிக்கைட ே்பாடடி அக்-
ைகரப்பற்று  ேைாேல் விக்ளோடடுக் ைழைத்து்டன்  அக்ைகரப்பற்று க்பாது விக்ளோடடு கம்தானத்தில் நக்டக்பற்ைது. இந்்த ே்பாடடியில் ரிேல் கமற்றிக் அணி 3 
விக்ைடடுக்ை்ளால் கவற்றி க்பற்ைது.பிர்தம அதிதிோை ை�ந்து கைாண்ட நாபீர் ்பவுணே்டஷன் ஸ்்தா்பைத் ்தக�வர், க்பாரியிே�ா்ளர் உதுமாஙைணடு நாபீர்  கவற்றி 
கிண்ணத்திகன வழஙகி கவத்்தார்.                                                                          (்ப்டம: ஒலுவில் கிழக்கு தினைரன் நிரு்பர்)

முதல் டெஸ்ட் ப�ோட்டி டெற்றி  
பதோல்வியின்றி நிறைவு
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