
ல�ோரன்ஸ்                      
செல்வநோயகம்  

 
ெர்வலேெ நோணய 

நிதியத்துடன் (IMF) 
ஏ ற ்ப டு த் ே ப ்ப ட -
வுள்ள உடன்்படிக்க 
சேோடரபில ெர்வ-
லேெ நோணய நிதியத்-

தின் நி்ைல்வறறுக 
குழுவின் அனுமதி 
இது்வ்ர கி்டககப-
ச்பைவில்� எனவும் 
அநே அனுமதி கி்டத்-
ேேன் பின்னர உரிய 
ேரபபினருககு அறி-
வி ப ்ப ே ற கு 
நட்வடிக்க

நம் நோட்டின் 
ேமிழ் இ�ககிய ்வர-
�ோறறில முன்லனோ-
டிகளுள ஒரு்வரோன 
ச ே ல ல ே ோ ட் ் ட 
அ ரு ள ்வ ோ க கி 
அபதுல கோதிர 
பு�்வர இ�ககிய 
உ � கு க கு 
ஆறறிய 

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

  
நோட்டின் ்வருமோனத்தில 86 

வீே நிதி அரெோஙக ஊழியரக-
ளின் ெம்்ப்ளம் மறறும் ஓய்வூதி-
யத்துககோக செ�விடப்படு்வேோ-
கவும் இத்ே்கய சூழ்நி்�யில 
உண்மயோன நி்�்ம்ய 
மககளுககு சேளிவு்படுத்து்வ-

தில ஊடகஙகளின் ஒத்து்ைபபு முககியமோனசேன்-
றும் அ்மசெர ்பநது� குண்வரேன ்போரோளு-
மன்ைத்தில சேரிவித்ேோர.  

கணடியில கடநே 
்வோரம் கோணோமல-
ல்போன 24 ்வயேோன 
ல்பரோே்ன ்பலக்�க-
கைக மோண்வன்  கணடி 
- மகோ்வலி ஆறைஙக்ர-
யில இருநது ெட�மோக 
மீட்கப்பட்டுள்ளோர.

அநே மோண்வன் யகக� ்பகுதி்யச லெரநே்வசர-
னவும் ல்பரோே்ன ்பலக்�ககைகத்தில க்�பபிரி-
வில கலவி ்பயில்ப்வசரனவும் சேரிவிககப -
்படுகின்ைது.  

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்
   
திரில்போஷ சேோடரபில பிரசசி்ன -

கள உள்ளசேன்்ப்ே ஏறறுக சகோள-
கின்லைோம். எனினும் அரசியல 
மறறும் ்வரத்ேக லநோககஙகளுககோக 
அது சேோடரபில ல்போலியோன குற -
ைசெோட்டுக்்ள முன்்்வப -
்ப்ே ஏறறுகசகோள்ள 

இ�ங்கயிலிருநது ச்வளிநோடுகளுககு 
சகோணடு செல�ப்பட்டுள்ள அரிய மறறும் ்வர -
�ோறறு மதிபபுமிகக புத்ேகஙகள மறறும் ஆ்வ-

ணஙகள உள்ளடஙகிய விலெட புத்ேகக கணகோட்-
சிசயோன்்ை இ�ங்கயின் 75ஆ்வது 
சுேநதிர தினத்்ே முன்னிட்டு நடத்ே 
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90 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

 1932 - 2022

75ஆவது சுதந்திர தினத்த முன்னிட்டு 
விசேட ேரவசதே புததகக் கணககாட்சி   
க�ொழும்பு புத்த� �ண�ொட்சியை பொரயவையிட்்ட பின் ஜனொதிபதி க்தரிவிப்பு

ேகல இன மக்கள் ேமூகததினதும் 
உரி்மகள் உறுதி சேய்யப்படும்

அ்னத்து இன ெமூகஙகளின-
தும் உரி்மக்்ள உறுதி செய்ய 
அரெோஙகம் நட்வடிக்க எடுத்து 
்வரு்வேோக ச்வளிவி்வகோர அ்மச-
ெர அலி ெபரி சேரிவித்துள்ளோர.  

ஐககிய நோடுகள ச்போதுச ெ்்பக 
கூட்டத்திறகு ெமோநேரமோக ந்ட-
ச்பறும் உயரமட்ட சிறு்போன்்ம 
ெமூக கூட்டசமோன்றில ்்வத்து 
அ்வர இே்னத் சேரிவித்துள்ளோர.  

அசமரிககோவின் நியூ-
லயோரககில  ந்டச்பறறு

ஐ.நொ உைர்மட்்ட கூட்்டததில் அலி சப்ரி உறுதி

மீனவரகளுக்கு கு்ைவின்றி
எரிச்பகாருள் கி்டக்க ஏற்பகாடு

கடறசைோழி�ோ்ளரகளுககுத் 
லே்்வயோன எரிச்போரு்்ள 
வி்ரவில ச்பறறுக சகோடுப-
்பேறகு நட்வடிக்ககள எடுக-
கப்பட்டிருப்பதுடன், இேறக-
்மய மீன்வரகள நோ்ளோநேம் 
எரிச்போரு்்ளப ச்பறறுக-
சகோள்வேறகு ஏற்போடுகள செய்-
யப்பட்டிருப்பேோக கடறசைோ-
ழில அலு்வலகள 
அ்மசெர டக்ளஸ் 

ஆல�ொசயன குழு கூட்்டததில் அய்மசசர ்டக்ளஸ் உறுதி

வடக்கு, கிழக்கு எம்பிமகாருக்கு
சதளிவு்படுததவுள்்ள நீதி்ய்மசேர

்வடககு, - கிைககு ்போரோளு-
மன்ை உறுபபினரகளுடன் 
ல்பசசு்வோரத்்ே நடத்ே உத்லே-
சித்துள்ளேோக நீதிய்மசெர 
விலேேோெ ரோே்பக ஷ சேரிவித்-
துள்ளோர.  

லநற்ைய ்போரோளுமன்ை 
அமரவில அ்வர இே்னத் 
சேரிவித்ேோர.  

சேனீ்வோவில இடம்ச்பறும் மனிே 
உரி்மகள ல்பர்்வ அமரவின்ல்போது, 

ல்போரககுறைம் சேோடரபில 
ச்வளியக விெோர்ணகள 
இ�ங்கயின் அரசிய�்மப-
புககு முரணோன்்வ என ச்வளி-
வி்வகோர அ்மசெர அலி ெபரி 
சேரிவித்திருநேோர.  

இது சேோடரபில லநறறு 
்போரோளுமன்ைத்தில ேமிழ்த் 

லேசியக கூட்ட்மபபினோல லகளவி 
எழுப்பப்பட்டது. "கடநே 
2015 செபசட ம்்பரில 

கஜனீவைொ ்மொநொடு; ்தமிழர பிரசசியன; ச்மொ்தொன முன்கனடுப்பு:

IMF உ்டன் லபசசுவைொரதய்த�ள் க்தொ்டரகின்்றன

லபொலி குற்றசசொட்டு�ய்ள நிரொ�ரிககில்றொம்

'திரிச்பகாஷ' பிரசசி்ன்்ய   
அரசி்யலகாக்க சவணடகாம்

அரச, ்தனிைொர ஊ்ட�ங�ளி்டம் அய்மசசர பந்து� ல�ொரிகய�

நகாட்டுக்கு அ்பகீரததி ஏற்படகாத
வ்கயில் சே்யற்பட அ்ழபபு

்மததிை வைஙகி ஆளுநர ்தய�ய்மயில் ஒக.06 இல் பைணம்

IMF உடன் கலந்து்ர்யகாட
இலங்க குழு அசமரிக்ககாவுக்கு 

ெர்வலேெ நோணய நிதியத்-
தின் (IMF) உத்லேெ கடன் 
்வெதிகள சேோடரபில அேன் 
அதிகோரிகளுடன் க�நது்ரயோடு-
்வேறகோக, இ�ங்க பிரதிநிதிகள 
குழுச்வோன்று அசமரிககோ செல�-
வுள்ளது.  

அடுத்ே மோேம் 6ஆம் திகதி ச்வோஷிஙடன் செல�வுள்ள 
அ்வரகள, அஙகு லம�திக க�நது்ரயோடலக்்ள லமற -
சகோள்ளவுள்ளனர.  

இநே க�நது்ரயோடலில மத்திய ்வஙகியின் 
ஆளுநர உளளிட்ட அரெோஙக பிரதிநிதிகள க�நது

டிசம்பர வையர நிறுததிைது லிறல்றொ

புதி்ய      சிலிணடரகள்
விநிச்யகாகம் இ்டநிறுததம்

உளநோட்டுச ெந்ேயில புதிய 
எரி்வோயு ச்வறறு சிலிணடர-
கள, எதிர்வரும் டிெம்்பர மோேம் 
்வ்ர விற்ப்ன செய்யப்பட 
மோட்டோது என லிறலைோ  எரி்வோயு 
நிறு்வனம் சேரிவித்துள்ளது.  

ச்வளிநோட்டில ்வசிககும் 
இ�ங்கயரகளுககோக, நோட்டில 
உள்ள அ்வரக்ளது உைவினரகள 
ெோர்போக சடோ�ரக்்ள செலுத்தி 

எரி்வோயு சகோளக�ன்க்்ள ்வைங -
கும் ்வ்கயில லிறலைோ  எரி்வோயு நிறு -
்வனம் செயறதிட்டம் ஒன்்ை 

சு்மொர 07 இ�ட்சம் க்டொ�ர�ள் கபறு்மதிைொன

அவேர மருந்து மறறும் மருததுவ
ச்பகாருட்கள் இலங்கக்கு

அசமரிககோவில இருநது 7 இ�ட்ெம் அசம-
ரிகக சடோ�ரகளுககும் அதிக ச்பறுமதியு்டய 
அ்வெர மருநதுகள மறறும் மருத்து்வ ச்போருட்-
கள இ�ங்கககு ்வைஙகப்படுகின்ைன.  

அசமரிககோவில உள்ள உ�கின் முன்னணி 
மருத்து்வ நிறு்வனம் ஒன்றினோல இநே மருந-
துப ச்போருட்கள ்வைஙகப்படு்வேோக அசமரிககோவில உள்ள இ�ங்க 
தூேரகம் அறிக்க ஒன்்ை விடுத்து அறிவித்துள்ளது.  

இேன்்படி, இ�ங்கககு 7 �ட்ெத்து 73 ஆயிரம் அசமரிகக 
சடோ�ரகள ச்பறுமதியோன மருநது மறறும் மருத்து்வ 

அலுவை�� �்டய்மககு சமு�்மளிககும் லபொது

அரே உததிச்யகாகததரகளுக்கு
ச்பகாருததமகான உ்டகள்

அரெ உத்திலயோகத்ேரகள அலு்வ�கஙக-
ளுககு கட்மககோக ்வரு்க ேரும் ல்போது 
அலு்வ�கத்திறகு ச்போருத்ேமோன 
உ்டக்்ள அணி்வது சேோடரபில 
புதிய சுறறுநிரு்பம் ஒன்்ை ச்வளியிட 
ச்போது நிர்வோக உளநோட்டு அலு்வல-
கள, மோகோண ெ்்பகள மறறும் உள -
ளூரோட்சி மன்ைஙகளுககோன அ்மசசு 
தீரமோனித்துள்ளது.  

ச்போது நிர்வோக உளநோட்டு 

சு்மொர 15 மில். க்டொ�ர கபறு்மதிைொன
600 சம.சதகான் அரிசி்்ய
வழஙகி்யது அவுஸ்திசரலி்யகா

அவுஸ்திலரலியோவி -
னோல நன்சகோ்டயோக 
அளிககப்பட்ட சுமோர 15 
மிலலியன் அசமரிகக 
சடோ�ர ச்பறுமதியோன 
அரிசி இ�ங்க்ய ்வந -
ே்டநதுள்ளது.  

இநே அரிசி சேோ்க ேறல்போது நி�வும் ச்போரு்ளோ-
ேோர சநருககடியோல அதிகம் ்போதிககப்பட்ட்வரகளுககு 
வி்ரவில விநிலயோகிககப்படுசமன சேரிவிககப்பட்-
டுள்ளது. 600 சமட்ரிக சேோன் அரிசி இநே 
நன்சகோ்டயில உள்ளடஙகுகிைது. 

இறுதி உடன்்படிக்்க ேகாததி்யமகானதும்
அ்மசேர்வக்கு அறிவிக்கப்படும்

அருள்வகாக்கி அபதுல் ககாதிர 
புலவர நி்னவுப ச்பரு்ர

�ொணொ்மல்லபொன
ச்பரகாத்ன ்பல்க்லக்கழக 
மகாணவன் ேடலமகாக மீட்பு  

நவைம்பர மு்தல் அமுல்படுத்த அய்மசசர திட்்டம் 

எரிச்பகாருள் நிரபபு நி்ல்யஙகள்
சில தனி்யகார கட்டுப்பகாட்டில்

இ�ங்க ச்பறலைோலிய கூட்டுத்ேோ -
்பனத்திறகு செோநேமோன 1250 எரிச்போ -
ருள நிரபபு  நி்�யஙகளில ஒரு ்பகு -
தியின் கட்டுப்போட்டி்ன ேனியோருககு 
்வைஙக தீரமோனித்துள்ளேோக அ்மசெர 
கஞென விலேலெகர சேரிவித்துள்ளோர.  

இ�ங்க ச்பறலைோலிய கூட்டுத்ேோ -
்பனத்திறகு செோநேமோன எரிச்போருள 
நிரபபு  நி்�யஙக்்ள ேனியோருககு ்வைஙகு்வேறகோன 
ல்வ்�திட்டத்தின் மீ்ளோய்வு கூட்டத்தின் ல்போலே அ்மச -
ெர கஞென விலேலெகர  இவ்விடயத்்ே சேரிவித் -
துள்ளோர.  

பொரொளு்மன்றில் அய்மசசர க�கெலிை க்தரிவிப்பு புதிை சுறறு நிருபம் - ்தைொரொகி்றது

அக்மரிக� முன்னணி ்மருததுவை நிறுவைனம் அனுப்பியவைப்பு

இலங்கக்கு உதவுவதகாக சவளிநகாட்டு
தூதுவரகள் ஜனகாதி்பதியிடம் உறுதி 

ச்போரு்ளோேோர சநருககடியிலிருநது மீள்வேறகு ெர்வ-
லேெ நோணய நிதியத்தின் உேவிக்்ளப ச்பறறுகசகோள்ள 
இ�ங்கககு முழு்மயோன ஒத்து்ைப்்ப ்வைஙகு்வ-
ேோக ச்வளிநோட்டு தூது்வரகள ேனோதி்பதியிடம் உறுதிய-
ளித்துள்ளனர.

ேனோதி்பதி அலு்வ�கத்தில லநறறு (22) பிற்பகல 
ந்டச்பறை    ச்வளிநோட்டு தூது்வரகளுககும்  ேனோ-
தி்பதி ரணில விககிரமசிஙகவுககும் இ்டயி-
�ோன ெநதிபபின்ல்போலே    தூது்வரகள 

கபொரு்ளொ்தொர கநருக�டியில் இருந்து மீ்ள

சபொநொை�ர ஊ்டொ� ஜனொதிபதி பொரொளு்மன்றுககு அறிவிப்பு

கபொரு்ளொ்தொர ரீதியில் பொதிப்புறல்றொருககு பகிரந்்தளிக� ஏறபொடு

்மொணவைர ஒருவைர ்மதிை உணவுககு ல்தங�ொய்த துணடு�ள் 
க�ொணடு வைந்்த கசய்தியில் உணய்மயில்ய�.  

உணவு ்பகாதுககாப்்ப 
அரசு உறுதி சேயயும்  

எந்்தகவைொரு குழந்ய்தலைொ, 
குடும்பல்மொ உணவு 
கநருக�டிககுள்்ளொனொல் தீரவு �ொண 
விலச்ட லவைய�ததிட்்டமும் ்தைொர   

நோட்டில எநேச்வோரு குைந்ேலயோ,  ந்பலரோ 
அல�து குடும்்பலமோ உணவு சநருககடிக-
குள்ளோனோல இேறகுத் தீரவு கோண விலெட 
ல்வ்�த்திட்டசமோன்று பிரலேெ செய�-
கஙகள மறறும் மோ்வட்ட செய�கஙகள மட்-
டத்தில ஏறகனல்வ ந்டமு்ைப்படுத்ேப 
்பட்டுள்ளேோக ேனோதி்பதி அலு்வ�கம் அறி-
வித்துள்ளது.  

அத்துடன் ேனோதி்பதியின் விலெட ்பணிப-
பு்ரயின் ல்பரில ேனோதி்பதி அலு்வ�கத்தில 

உணவுப ்போதுகோபபுத் திட்டப பிரி -
ச்வோன்றும் ஆரம்பிககப்பட்டுள்ளது. 

011- 4354647 மறறும் 011-4354354 
ஆகிய சேோ்�ல்பசி இ�ககஙகளுககு 
அ்ைத்து 5705/5707 ஆகிய நீட்டிபபு 
இ�ககஙகளினூடோக ேனோதி்பதி அலு -
்வ�கத்துககு இது சேோடர்போன ேக-
்வலக்்ள ்வைஙக முடியுசமன்றும் 
அறிவிககப்பட்டுள்ளது. ்வறு்ம கோர-
ணமோக மோண்வத் ே்�வி ஒரு்வர 

மதிய உணவுககு லேஙகோய்த் துணடுக்்ள 
்போடெோ்�ககு எடுத்து்வநேேோக லேசிய ்பத் -
திரி்ககள மறறும் ெமூக ஊடகஙக-
ளில ச்வளியோன செய்தி சேோடரபில 

ஜனொதிபதி அலுவை��ததின் ஊ்டொ� முய்றைொன ஏறபொடு
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இந்தியாவின் வேதாந்தா நிறு-
ேனமும் தாயோனனச் வேரந்த 
ப�ாக்ஸ் ப�ான் நிறுேனமும் 
இனைந்து குஜராத் மாநிலத்-
தில் 19.5 பில்லியன் அபமரிக்� 
ப�ாலர பேலவில் பேமி �ண்-
�க்�ர தயாரிப்பு நிறுேனத்னத 
ஆரம்பிக்�வுள்ளதா� பேயதி 
பேளியாகியுள்ளது.

ம�ாராஷ்டிரா மாநிலத்துக்கு பேல்-
லவிருந்த இத் பதாழிறோனலனய 
�டும் முயறசியின் பின்னர தமது 
மாநிலத்துக்கு ப�ாண்டு ேந்ததா� 
பதரிவித்திருக்கும் குஜராத் மாநில 
முதல்ேர பூவ�ந்திர�ாய �டவ�ல், 
இத்திட�ம் ஒரு இலடேம் புதிய 
வேனல ோயப்பு�ன்ள உருோக்-
கும் என்றும் தமது அரசு இத்திட�ம் 
பூரத்தியாேதறகு வதனேயான ே�ல 
ஒத்துனைப்பு�ன்ளயும் ேைங்கும் 
என்றும் பதரிவித்துள்ளார.

உல� பேமி �ண்�க்�ர ேந்னத-

யில் முதலி�த்னத ப�றறுக் ப�ாள-
ேதறகு அபமரிக்�ா, சீனா, ஜப்�ான் 
ஆகிய நாடு�ள முயறசித்து ேருகின்-
றன. 

இந்தியாவும் தமது சுயவதனேனய 
பூரத்தி பேயயவும் ஏறறுமதியில் 
ஈடு��வும் முயறசித்து ேருகிறது. 
இதன் ப�ாருடடு பேமி�ண்�க்-
�ர உற�த்தியல் ஈடு��விரும்பும் 
நிறுேனங்�ளுக்கு �த்து பில்லியன் 
ப�ாலர ப�றுமதியான ஊக்குவிப்-
புக்�ன்ள ேைங்� இந்தியா முன்ேந்-
துள்ளது.

2 2022 செபசடெம்பர் 23 செள்ளிக்கிழமை23–09–2022

19ம் நூறறாண்டில் �ாலனித்துே 
ஆடசிக்குள சிக்குண்டிருந்த ஆசிய, 
ஆபிரிக்� நாடு�ள �லேறறிலும் 
தத்தம் ேமயங்�ள மறறும் �லாோரங்-
�ன்ளப் புத்துயிரப்பிக்கும் வநாக்கில் 
�ல அறிஞர�ள, �ன�ப்�ாளி�ள, 
�னலஞர�ள... என �ல வமனத�ள 
வதான்றி �ங்�ளித்து �ாலத்தால் 
அழியாத பு�ழப�றும் ேரம் ப�ற-
றுள்ளனர. அந்த ேரினேயில் 19ம் 
நூறறாண்டின் இரு�ன�த் தோப்தங்-
�ளில் ஈைத்து இஸ்லாமிய இலக்கி-
யத் தமிழ ேரினேயில் அறிஞர சித்தி 
பலப்ன� வ�ாலவே வ�ேவும் வ�ாற-
றவும் �� வேண்டிய வமனதவய 
அருள ோக்கி அல்லா பிச்னே 
அப்துல் �ாதிர புலேர ஆோர. 

�லரும் இேர குறித்து இேர 
யார;? என வ�ளவி எழுப்பும் 
ேம�ால சூைலில் அேரது நினனவு 
நான்ளபயாடடி இக்�டடுனர பிர -
சுரிக்�ப்�டுேதில் பதல்வதாடன� 
மீடியா குழுமம் ோர�ா� வ�ருேன� 
ப�ாளகிவறாம். ஈைத்து இஸ்லா-
மிய இலக்கியத்தின் ப�ாடுமுடி 
என வ�ாறறப்�டும் அருள ோக்கி 
அப்துல் �ாதிருப் புலேர மனல-
ய�த்தின் தனல ந�ராயத் தி�ழும் 
�ண்டி மாந�ரின் பதன் தினேயில் 
36 கிவலாமீறறர பதானலவிலுள்ள 
பதல்வதாடன�யின் வீரபுரி எனப்� -
டும் தறவ�ானதய வ�ாப்பிடடியில் 
1866 ஆ�ஸ்ட மாதம் 30ம் தி�தி 
அல்லாப்பிச்னே ராவுத்தர மறறும் 
ஹவோ எனும் இந்திய ேம்ோேளி 
தம்�தியினரின் புதல்ேராயப் பிறந் -
தார. 

நான்கு ேவ�ாதரர�ள மறறும் 
நான்கு ேவ�ாதரி�ளு�ன் பிறந்த 
புலேர, தந்னத ேழியில் இந்திய 
ேம்ோேளியினரா�வும் தாய 
ேழியில் பேத மு�ாந்திரம் மாமு 
பநயனார னேத்திய தில�த்தின் 
ேம்ோ ேழியினரா�வும் அன�யா-
்ளம் �ாைப்�டுகிறார என்�து குறிப் -
பி�த்தக்�து. 

புேலர தமது ஆரம்�க் �ல்வினய 
1860 - 1871 �ாலப்�குதியில் வ�ாப்-
பிடடிய இஸ்லாமிய மாரக்�க் 
�ல்வி வ�ாதிக்கும் மத்ரஸாவிலும் 
தமிழ வித்தியாலயத்திலும் �றறுத் 
வதரந்தது�ன் �ண்டியிலுள்ள 
குயின்ஸ் எ�ப�மியிலும் �ல்வி 
�றறுள்ளதா� ஆேைச்ோன்று�ள 
ோன்று ��ரகின்றன. 1877 முதற 
ப�ாண்டு இலக்கியத்தின் மீதிருந்த 
தனது �ாதனல பேளிப்�டுத்தத் 
பதா�ங்கிய அறிஞர, 1881 �ளில் 
யாழப்�ாைத்தில் அருள ோக்கி 
எனும் �ட�ம் சூட�ப்�டடு ப�ௌர -
விக்�ப்�ட�ார. புலேரின் இலக்கி -
யத்தின் மீதான ஆரேத்னத இனங் -
�ண்டு ப�ாண்� அேரது தந்னத 
அ.பி ராவுத்தர உயர�ல்விக்�ா� 
புலேனர இந்தியாவிலுள்ள திருப் -

�த்தூர தமிழ வித்தியாலயத்திறகு 
அனுப்பினார. அங்கு தமிழ இலக்-
கியம் �றறுத் வதரந்த அருளோக்கி 
ஈைத்து இஸ்லாமிய தமிழ உலகிறகு 
அன்று முதல் �ங்�ாறறத் பதா�ங்கி-
னார எனலாம். 

அவேன�யில் புலேர குறித்த 
பதளிோனதும் சுருக்�மானது-
மான ேரலாறறுப் �ாரனேனயச் 
பேலுத்துேது ோலப் ப�ாருத்தமா� 
அனமயும். ஈைத்து இஸ்லாமிய 
இலக்கிய மரபு மறறும் பிற இலக் -
கிய மரபு�ளுக்கு �ாலனிய ஆடசி-
யின் 1880 /-1930 ேனரயான �ால 
�ட�ம் மி� முக்கியமான �ால�ட-
�மா�த் தி�ழகிறது. குறிப்�ா� 
இக்�ால �ட�த்தில் 1918 ேனர 
தனது �ணியினன அருளோக்-
கிப் புலேர பேயதுள்ளனமனயக் 
�ாைலாம். முறறிலும் இலக்கிய 
மரபு வ�ணி இலக்கியம் �ன�க்-
கும் ஆறறனலக் ப�ாண்டிருந்த 
புலேர நவீனத்னதப் புறக்�ணித்துப் 
பின்னர இன�க்�ால இஸ்லாமிய 

மரபில் உறுதியா�க் �ாலூன்றி நின்ற 
அதன் இறுதி தனலமுனறயின் முக்-
கியமான ஆளுனமயா� இஸ்லா-
மிய இலக்கிய மரபில் அன�யா்ளம் 
�ாைப்�டுகிறார. 

இந்த பின்புலத்தில் அருளோக்கி 
குறித்த வத�னல முன்பனடுத்துச் 
பேல்லும் ப�ாழுது முஹம்மத் நபி 
(ஸல்) அேர�ன்ளப் பு�ழந்து �ாடி-
ய�ாசிம் புலேனர அடிபயாடடிப் 
�ாடிய ேந்தத் திருப்பு�ழ அேரது 
இஸ்லாமிய உலகிற�ான முதல் 
இலக்கிய அன�யா்ளமா� வநாக்-
�ப்�டுகிறது. அதன் ஓரிரு ேரி�ன்ள 
இங்கு குறிப்பிடுேது ப�ாருத்தமா� 
அனமயும் என நினனக்கிவறன். 

" க�ொத்துற்றம லர்த்துற றியகுழ 
லிச்சைகக�ழு க�ொட்டிட் க�ொளிர்நுதல் 
க�ொட்�த்தினு ்ைத்துப் �ரிமள முயர்-

சசை்ல...." 
குறிப்�ா� இப்�ா�ல்�ள 

15ம் நூறறாண்டின் பின் தமிழில் 
வமவலாங்கியிருந்த சிறறிலக்கிய 
மரபிலும் அருளோக்கி ப�றறிருந்த 
ஆழந்த ஞானத்னத எடுத்துக்�ாடடு-
ேதா� அனமந்துள்ளது. 

அந்த ேரினேயில் பதா�ரச்சியா -
�வே ஈைத்து இஸ்லாமிய ஆன்மி�த்-
துனற மரபின் ே்ளரச்சிக்கும் அருள 
ோக்கியின் �ங்�ளிப்பு�ள ப�ரும-
்ளவில் �ாைப்�டுகின்றன. குறிப்-
�ா� ேம �ாலத்தில் வமவலாங்கியி-
ருந்த சூபித்துே ஆன்ம பநறியில் 
ப�ருமுனனப்பு �ாடடியுள்ள இேர 
�ாதிரியயா தரீக்�ா பநறியிலும் 
அதி� ஈடு�ாடு ப�ாண்டிருந்ததா� 
அறிய முடிகிறது. அனதப் �னற 
ோறறும் விதமா� புலேரின் ே�ல 
நூல்�ளும் இஸ்லாமிய ஆன்மி�ம் 
�றறியதா�வும், அல்லாஹனேயும், 
முஹம்மத் (ஸல்) அேர�ன்ளயும் 
பு�ழ�னேயா�வும், ேலிமார�-
ன்ளப் �ாடுேதா�வுவம அனமயப் 
ப�றறுள்ளது என்�து குறிப்பி�த்-
தக்�து. 

அந்த ேன�யில் இஸ்லாமிய 
தமிழ இலக்கியத்தின் முக்கியமான 
தூண்�ளுள ஒருேரா�க் ப�ாண்�ா-
�ப்��வும், நினனவு கூரப்��வும் 
வேண்டிய ஆளுனமவய அருள-
ோக்கி அப்துல் �ாதிருப் புலேர 
என்�னத இன்னறய தனலமுனற-
யினர அறிந்து ப�ாள்ள இந்நினன-
வுப் வ�ருனரயும் �்ளமனமத்துக் 
ப�ாடுக்கும் என்�தில் மாறறுக் 
�ருத்துக்�ள இல்னல எனலாம். 

மி� முக்கியமா� புலேரின் இஸ் -
லாமிய இலக்கியத் பதாண்டு�ள 
சிலேறனற அேரின் ஆளுனமக்-
குரிய எடுத்துக் �ாடடு�்ளா� இக்-
�டடுனரயில் குறித்துக் �ாடடுேது 
சிறப்�ானதா� அனமயும். அது 
குறித்துக் �ேனம் பேலுத்துன�யில் 
தன்பீகுள முரீதீன் எனும் புலேரின் 
உனரநன� நூல் இஸ்லாமிய ேமூ-
�த்தின் மீதான அக்�னறக்குச் சிறந்த 
எடுத்துக் �ாட�ாகும். அதாேது 
1897ல் அறிஞர சித்தி பலப்ன�யின் 
அஷ்ரானுல் ஆலம் என்ற நூலுக்கு 
�லராலும் எதிரப்பு பதரிவிக்�ப்-
�ட�வேன்ள, அேறனற மறுத்து 
ேமூ�த்தின் மறுஎழுச்சி அல்லது 

புத்பதழுச்சியின் அேசியத்னத ேலி-
யுறுத்தும் ேன�யில் சித்தி பலப்ன� -
யின் இஸ்லாமியப் �ணி�ளுக்குத்-
துனை நின்றனமக்குச் ோன்றா�வும் 
இப்புத்த�ம் ேனரயப்�ட�தா� 
அறிய முடிகின்றது. 

இந்நூலின் ஊ�ா�ப் புலேர ேம-
�ாலத்தில் இஸ்லாமிய ேமூ�த்தின் 
மத்தியில் சில முல்லாக்�்ளால் �டு -
னமயா�ப் பின்�றறப்�ட� மாரக்� 
வி�யங்�ள எனும் மூ� நம்பிக்ன�-
�ன்ள �ன்ளந்து ஞான ஒளி �ாயச்ே 

அறிஞர சித்தி பலப்ன�க்குப் �க்� 
�லமா� நின்று உனைத்துள்ளனத-
யும் எம்மால் அறிய முடிகின்றது. 
அந்த ேன�யில் தன்பீகுள முரீதீன் 
என்னும் நூனல இயறறமிழ ேேன 
நன�க்கு மாறற நூலாசிரியருக்குப் 
புலேர உதவியுள்ளனமயானது 
அருளோக்கியின் இஸ்லாமிய ஆன் -
மி�க் �ருத்தா�லுக்குச் சிறந்த எடுத்-
துக் �ாட�ாகும். 

இஸ்லாமிய ஆன்மீ�க் �விஞ-
பனன்றும், ேந்தத்திருப்பு�ழ �ாடிய 
�ாேலபரன்றும் அன�யா்ளம் 
�ாைப்�டும், புலேர மனலயின் 
புலனமச் போத்து அருள ோக்கியின் 
இஸ்லாமிய இலக்கியத் பதாண்டு -

�ள �றறி �லாபூஷைம் எஸ். எம். 
ஏ ஹஸனின் கூறறிலிருந்து நல்ல 
வி்ளக்�பமான்னறப் ப�ற முடியு -
மா� உள்ளது. 

'அதாேது தமிழ இலக்கிய மரபில் 
சிறந்த தமிழ இஸ்லாமிய இலக்கி-
யங்�ன்ளப் �ன�ப்�தில் தன்னி� -
ரறறேரா�த் தன்னன அருளோக்கி 
ஆக்கிக் ப�ாண்�ார. அறபுச் போற -
�ன்ளயும், இஸ்லாமிய �ருத்துக் -
�ன்ளயும் இலக்கிய அனமப்பில் 
புகுத்தி அறபு �வி நயத்னதயும் 
தமிழ உலகுக்கு அறிமு�ம் பேயது 
னேப்�தில் முதன்னம ப�றறு 
வி்ளங்கினார. இேரால் �ன�க்�ப் -
�ட� இஸ்லாமிய இலக்கிய பிர�ந் -
தங்�ளில் இதற�ான ோன்று�ளநி-
னறயவே �ாைப்�டுகின்றன. 

இேரது �ா�ல்�ள �லேறறில் 
வதனேயான இ�த்தில் அறபுச்-
போற�ன்ளக் ன�யாண்டிருப்�தால் 
இஸ்லாமிய தமிழ இலக்கிய 
நயத்னத உள்ளோவற அனு�விக் -
�ச் பேயகிறது. அதனால் இலக்கிய 
நயம் எவவித்திலும் குனறவு ��ாது 
இஸ்லாமிய தத்துேங்�வ்ளாடு 
நினறவு ப�றறுக் �ாைப்�டுகிறது'. 
இக்கூறறானது புலேரின்இஸ்லா-
மிய இலக்கிய �ங்�ளிப்பின் ேகி�ா -
�த்னத பேவேவன பதளிவூடடுகி-
றது எனலாம். 

வமலும் இேர �றறித் வதடு -
ன�யில் �ாதிரியயா தரீக்�ாவில் 
ஈடு�ாடு ப�ாண்� புலேர தரீக்�ா 
ேம்�ந்தமா� இ�ம் ப�றும் நி�ழ-
வு�ளின் வ�ாபதல்லாம் �வி �ாடி -
யுள்ளார. இதனால் இேர �ண்டி 
தரஹா வித்துோன் என்ற சிறப்புப் 
�ட�த்னதயும் ப�றறுள்ளார. இது 
ஆன்மி� ரீதியில் புலேரக்கு இருந்த 
ஆரேத்தினன எடுத்துக் �ாடடு -
கிறது. அவத ேமயம் இஸ்லாமிய 
�ல்வி வமம்�ாடடினன முதலா -
�க் ப�ாண்டு திண்னைப் �ளளிக் 
கூ�ம் ஒன்னறயும் ப�ாண்டு ந�த்-
தியுள்ளார. இது ேமூ�த்தின் மீதான 
அேரது அக்�னற மறறும் ஏனன -
வயாரு�ன் அேர பநருங்கிப் �ை -
கியனம வ�ான்றேறறிறகு 
ஆதாரமா�க் �ாைப்�டுகிறது 
எனலாம். 

குறிப்�ா� புலேரால் ஆரம்-
பிக்�ப்�ட� அத்திண்னைப் 

�ளளிகூ�வம வித்துேதீ� ம�ா 
வித்தியாலயமா�வும், இன்று �/
எனேல்ப�ால்ல முஸ்லிம் மத்திய 
�ல்லூரியா�வும் தரமுயரத்தப்�ட-
டுள்ளது என்�தும் சுடடிக்�ாட�த்-
தக்�து. அந்தேன�யில் புலேரால் 
வினதயி�ப்�ட�வத பதல்வதாட -
ன�யின் �ல்வி அச்ோணி என்�தும் 
அது இன்று அப்பிரவதேத்தில் �ல் -
லாயிரம் ஆசிரிய ப�ருமக்�ள, அதி -
�ர�ள, னேத்தியர�ள, ப�ாறியிய -
லா்ளர�ள, ஊ��வியலா்ளர�ள, 
�ல்�னலக்�ை� விரிவுனரயா்ளர�ள 
என நீண்டு பேல்லும் �ல்வியியலா -
்ளர�ன்ளயும், அதற�ா� முன்னின்று 
உனைப்�ேர�ன்ளயும் வதாறறுவித் -
துள்ளது எனலாம். அந்தப் ப�ரு-
னமயின் ஆரம்� �ரத்தா வித்துேதீ -
�ம் அ.பி. அப்துல்�ாதிர ஆோர. 

தமிழில் எல்லா ேந்தங்�ளிலும் 
�வினத புனனந்த இேர அறபுச் ேந் -
தத்திலும் �வினத இயறறியுள்ளனம 
வ�ாறறுதறகுரிய பேயலாகும்.' 

அடுத்து புலேரின் இஸ்லாமிய 
இலக்கிய �ன�ப்பு�ளில் 'பிர�ந்த 
�ஞேம்' எனும் நூல் குறிப்பி�த் -
தக்� முக்கியத்துேம் ோயந்தது. 
இதில் புலேரின் ஆறு நூல்�ள உள -
்ள�க்�ப்�டடுள்ளன. இந்நூவல 
புலேருக்�ான இஸ்லாமிய இலக் -
கிய உலகின் அன�யா்ளத்னத 
தூக்கி நிறுத்தியது எனலாம். அந்த 
ேன�யில் இந்நூலில் உள்ள�க் -
�ப்�டடுள்ள நூல்�்ளா� 'அன�க் -
�லமானல'; (அல்லாஹவின் 
சிறப்பு�ன்ள கூறி அன�க்�லம் 
வதடுதல்),'முனாஜாத்து' (முஹம் -
மத் நபியின் ப�யரில் �ா�ப்�ட -
டுள்ளது.) 'என �னல ேண்ைம்'; 
(முஹம்மத் நபியின் ப�யரில் 
�ா�ப்�டடுள்ளது.) 'எண்�னல 
ேன்பமல்லினே ேண்ைம்' 
(முஹியயத்தீன் ஆண்�ன� �றறி 
�ா�ப்�டடுள்ளது.),'�ண்டி �திற -
றுப்�த்தந்தாதி' (�ண்டி மீராமக்�ம் 
தர�ாவில் நல்ல�க்�ம் பேயயப் -
�டடுள்ள பேயஹஹு சிஹாபுத்தீன் 
ேலியுல்லாஹ ப�யரில் �ா�ப் -
�டடுள்ளது.) 'அருள மணிமானல' 
(�ண்டி சிஹாபுத்தீன் ேலியுல் -
லாஹ �றறி �ா�ப்�டடுள்ளது.) 
இவோறா� �ல்வேறு இலக்கிய 
ோன்று�ன்ள இஸ்லாமிய உல -
குக்கு �ரிேளித்த புலேர உல� 
தீ�ம், முத்தமிழச் சிங்�ம், �னல -
ேல்வலான், �ல்விக்��ல் வ�ான்ற 
இன்னும் சில சிறப்புப் ப�யர�்ளா -
லும் ப�ாண்�ா�ப்�டடுள்ளனம 
ஈைத்து இஸ்லாமிய இலக்கிய 
மரபில் அேர ப�ாண்�ா�ப்�� 
வேண்டிய அேசியத்னத மீ்ளமீ்ள 
ேலியுறுத்துேதா� அனமயப் ப�ற -
றுள்ளது எனலாம். 

இவோறா� ஈைத்து இஸ்லாமிய 
இலக்கிய மரபின் அச்ோணியா� 
தி�ழந்த பமயஞான அருளோக்கி 
அல்லாபிச்னே ராவுத்தர அப்துல் 
�ாதிர புலேர 1918.09.23 ஆம் 
தி�தி �ண்டியில் இறப்ப�யதினார. 
இறப்ப�யதி நூறறாண்டு�ள ��ந் -
தாலும் அேரது இலக்கிய வேனே 
இலக்கியம் உள்ளேனர ோழும் 
எனும் அ்ளவிறகு அேர ஆறறிய 
�ணி�ள ஏரா்ளம் ப�ாடடிக் கி�க் -
கின்றன.

ஈழத்து இஸ்லாமிய இ்க்கியத்தின் 
சிகரம் மெய்லான அருள் வலாக்கி

செல்ெோடமடெ ஊடெக ைன்றம ைற்றும 
அென கீழ் இயங்கும  அருள்ெோக்கி 
அபதுல கோதிர் கமை இைக்கியக் கழகம 
ஆகியமெ இமைந்து நோமைய தினம 
(24) ஏற்்போடு செய்துள்ை 'நிமிடெ வித்-
துெோன அருள்ெோக்கி அபதுல கோதிர்' 
நிமனவு ்்பருமையிமன முனனிடடு 
இக்கடடுமை பிைசுைைோகின்றது.   

ஏ.்ே. கோஷி்போ ்பர்வின   
B.A (Hons) in History,   

்்பைோெமன ்பலகமைக்கழகம.

சீரவ�டு அன�ந்திருக்கும் 
�ாகிஸ்தான் ப�ாரு்ளாதாரத்னத 
மீ்ளவும் �டடி எழுப்புேதறகு ேர-
ேவதே நாைய நிதியமும் நடபு 
நாடு�ளும் எடுத்துேரும் முயறசி-
�ளுக்கு ேமீ�த்திய �டும் மனை, 
பேள்ளம் வமாேமான பின்ன-
ன�னே ஏற�டுத்தியிருப்�தா� 
ஆசியன் னலட இன்�ரபநஷ -
னல் பேயதிச் வேனே பதரிவித் -
துள்ளது.

�ாகிஸ்தானுக்கு நிதி உதவி ேைங் -
குேதறகு முன்ேந்திருக்கும் ேரே-
வதே நாைய நிதியம் 1.1 பில்லியன் 
அபமரிக்� ப�ாலர�ன்ள ஒதுக்கியுள -
்ளது. வமலும் �ட�ார, சீனா, ேவூதி 
அவரபியா, ஐக்கிய அரபு குடியரசு 
மறறும் ேரேவதே நிதி நிறுேனங்-
�ள �ாகிஸ்தானுக்கு இந்நிதியாண் -
டில் நான்கு பில்லியன் அபமரிக்� 
ப�ாலர�ன்ள ேைங்கும் என எதிர-
�ாரக்�ப்�டுகிறது. �ாகிஸ்தான் 
மத்திய ேங்கியில் ேவூதி அவரபியா 
ப�ரும்ளவில் �ை னேப்பு�ன்ள 
வமறப�ாளளும் என எதிர�ாரப்� -
தா� அந்நாடடின் நிதியனமச்ேர மிப்-
�ாஸ்மாயில் கூறியுள்ளார.

இனே �ாக். நிதி நினலனம�ளில் 
முன்வனறறத்னத ஏற�டுத்தும் என்ற 
எதிர�ாரப்பில் ேமீ�த்திய மனையும் 
பேள்ளமும் ப�ரும் பின்னன�னே 
உருோக்கியிருப்�தா� இச்பேயதிச் 
வேனே கூறியுள்ளது.

ேமீ�த்திய மனை பேள்ளம் 
�ாகிஸ்தானின் 80 மாேட�ங்�ளில் 
மி�க் �டுனமயான வேதங்�ன்ள ஏற -
�டுத்தியிருப்�தா�வும் பமாத்தம் 
118 மாேட�ங்�ள பேள்ளத்தால் 
�ாதிக்�ப்�டடிருப்�தா�வும் 33 மில் -
லியன் �ாகிஸ்தானியர அ�தி�்ளா� 
இ�ம்ப�யரந்திருப்�தா�வும் பதரி-
வித்திருக்கும் இச் பேயதிச் வேனே, 
30 பில்லியன் அபமரிக்� ப�ாலர�ள 
என வேதம மதிப்பி�ப்�டடுள்ளதா� 
குறிப்பிடுகிறது.

மழை வெள்ளம்; பாக். வபாரு்ளாதார 
நிழைழை மமலும் சீர்குழைந்துள்ளது

இந்தியலாவின் மூன்்லாவது 
மெமிகண்டக்்டர் பன்்லாட்டு 
நிறுவனம் குஜரலாத்தில்

அவுஸ்திவரலியாவில் 
இரண்டு ோர�ாலத்-
துக்கு நன�ப�றும் ��ற-
�ன� யுத்தப் �யிறசியில் 
�லந்து ப�ாளேதற�ா� 
ஐ.என்.எஸ். ேத்புரா என்ற 
��ற�ன� வ�ாரக்�ப்�-
லும் ��ல் வராந்து விமா-
னமும் ��ந்த 12ம் தி�தி 
அவுஸ்திவரலிய �ாரவின் 
��ற�ன�த் த்ளத்னத 
பேன்றன�ந்ததா� இந்திய �ாது-
�ாப்பு அனமச்சு பதரிவித்துள்ளது.

இரு�து நாடு�ன்ளச் வேரந்த ��ற-
�ன� வீரர�ள �லந்து ப�ாளளும் 
இப்�யிறசி �ாரவின் துனறமு�த்தி-
லும் ��லிலும் நன�ப�றறு ேருகி-
றது. �க்�ாடு – 2022 எனப் ப�யரி�ப்-
�டடுள்ள இப்�யிறசியில் இந்திய 
வ�ாரக்�ப்�ல்�ள உட�� 15 வ�ாரக் 
�ப்�ல்�ள, 30 வ�ார விமானங்�ள 
மறறும் மூோயிரம் �ன�வீரர�ள 
�லந்து ப�ாண்டுள்ளனர.

இவத ேமயம் �ாரவினில் பிர-
மாண்�மா� நன�ப�றறு முடிந்த 
எக்ேரனேஸ் பிடச் பிப்ளக் 22 என்ற 
��ல், ஆ�ாய யுத்தப் �யிறசியில் 
இந்தியாவும் �லந்து ப�ாண்டிருந்-
தது. 17 நாடு�ள �லந்து ப�ாண்� 
இப்�யிறசியில் 2,500 வீரர�ள �ங்-
ப�டுத்துக் ப�ாண்�னர. 

நூறு விமானங்�ள �யிறசியில் 
ஈடு�டடிருந்தன. இப்�யிறசியில் 
இந்திய விமானங்�ளும் �ப்�ல்�-
ளும் �ங்வ�றறிருந்தன.

அவுஸதிரரலிய 
யுத்்தப் பயிற்சியில் 
இந்தியலா பஙரகற்பு

30 பில்லியன் அகம. க�ொலர் சசைத மதிப்பீடு



03 அமைச்சு செயலாளர்கள்,    
ஜப்ானுக்கான தூதுவருககு    
உயர்தவி்கள் ்ற்றிய 
குழுவின் அனுைதி    

மூன்று அமைச்சுக்களின் செயலா-
ளர்கள் ைற்றும் தூதுவர ஒருவரின் 
நியைனங்களுககு பாராளுைன்்ற 
உயரபதவி்கள் பற்றிய குழுவின் 
அனுைதி (20) வழங்கபபட்டதா்க 
பாராளுைன்்ற செயலாளர நாய்கம் 
தம்மிக்க தெநாயக்க சதரிவிததார.   

அதற்்கமைய, ஜபபானுக்கான 
புதிய தூதுவரா்க சராடனி ைனனா-
ரஞென் சபனரராவின் நியைனததுககு 
உயர பதவி்கள் பற்றிய குழுவின் 
அனுைதி வழங்கபபடடுள்ளது.   

இனதனவமள, சபருநனதாட்டக 
ம்கதசதாழில் அமைச்சின் 
செயலாளரா்க 
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 செபசடம்பர் 23 செள்ளிக்கிழனை

திதி: --தினரயயோதசி

ரோகுகோலம :  ்பகல் :  10.30 -  12.00ெனர
சு்பயேரம : கோனல : 9.00  -  10.30ெனர

சு்பகிருது ெருடம - புரடடோசி  6

இன்னறைய சு்பதினம

23 முதல் 26 ெனர

சதோழுனக 
யேரம

சுபஹ்  - 04.44
லுஹர்  - 12.03
அஸர்  - 03.16
மஃரிப்  - 06.07
இஷா  - 07.17

 யைஷம  - சுகம

ரிஷ்பம  - - நினறைவு

மிதுனம - - தனம

கடகம - - ய்போடடி

சிமைம - - யகோ்பம

கன்னி - - முயறசி

துலோம  - ேன்னை

விருச்சிகம - - செலவு

தனுசு  - செறறி

ைகரம - - ச்போறுனை

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - ்போரோடடு

யயோகம: ைரண-சிதத யயோகம

3

இரோசி ்பலன்கள்

கலோநிதி இரோைச்ெந்திரகுருக்கள்
(்போபு ெர்ைோ)ஜனோதி்பதி யேறறு (22) ்பணடோரேோயக்க ெர்ெயதெ ஞோ்பகோர்தத ைோேோடடு ைணட்ப ெளோகததில் ேனடச்பறறு ெரும 23 ஆெது சகோழுமபு ெர்ெயதெ புததகக் கணகோடசினய ்போர்னெயிடுெதறகோக சென்றிருந்தோர். இதன்ய்போது  கண-

கோடசி ெளோகததுக்கு ெருனக தந்திருந்த ச்போது ைக்களுடன் ஜனோதி்பதி ரணில் விக்கிரைசிஙக சியேகபூர்ெ உனரயோடலிலும ஈடு்படடோர்.

   னலாரன்ஸ் செல்வநாய்கம்  

பாராளுைன்்ற உறுபபினர்கள் 
தவிரநத னவறு எவரும் பாராளு-
ைன்்றததில் உமரயாற்்ற முடியாது. 
சவளியாட்களின் குரல் பதிவு்கமள 
ெமபயில் ஒலிவாஙகியில் ஒலிக்கவி-
டுவதும் தவ்றானசதன ெபாநாய்கர 

ைஹிநத யாபபா அனபவரதன அமைச்-
ெர ச்கஹலிய ரம்புகசவலவுககு அறி-
வுறுததினார.

சபாதுஜன சபரமுன ்கடசியில் 
இருநது சுயாதீனைா்க செயற்ப்ட 
தீரைானிதது எதிரக்கடசியிலைரநது 
செயற்படும் ன்க,பி.எஸ். குைாரசிறி 
ெமபயில் வினெ்ட கூற்ச்றான்ம்ற முன்-

மவதது குறிபபிடும்கயில், சபாலன்-
னறுமவ விலச்சிய ்கல்வி வலயத-
தில் பா்டொமல ைாணவர்கள் உணவு 
உடச்காள்ளாைல் ையஙகி விழுந-
துள்ளனர. அனதனபான்று ்கம்பஹா 
ைாவட்டததில் மினுவாஙச்காம்ட 
்கல்வி வலயததில் ைாணவர 
ஒருவர னதங்காய் 

வெளி ஆட்களின் குரல் பதிவு்களை   
சளபயில் ஒலிக்கச் வசயெது தெறு  

ெ்போேோயகர் ென்பயில் ெலியுறுதது

ைனலஷியாவில் இலஙம்கய-
ருககு 10,000 னவமலவாய்பபு-
்கமள வழஙகுவதற்்கான ஒபபநதம் 
எதிரவரும் ஒகன்டாபர ைாதம் ம்கச்-
ொததி்டபப்டவுள்ளதா்க அமைச்ெர 
ைனுஷ நாணயக்கார சதரிவிததார.  

இதற்ச்கன ைனலசிய ைனித வள 
அமைச்ெர எம்.ெரவணன்  ைற்றும் 
ைனலசிய சதாழிலாளர ந்டவடிக-
ம்க்கள் பணிபபாளர நாய்கம் உள்-
ளிட்ட ராஜதநதிரி்கள் ஒகன்டாபர 
ைாதததில் இலஙம்கககு வரும்க தர -
வுள்ளனதாடு, பததாயிரம் னவமல 
வாய்பபு்களுக்கான தும்ற்கள், ஒப-
பநத ்காலஎல்மல, ெம்பளம் உள்-
ளிட்ட விதிமும்ற்கள் குறிததும் தீர-

ைானிக்கபப்டவுள்ளதா்கவும் 
அமைச்ெர சதரிவிததார.  

இநத னவமல வாய்பபு ெந-
தரபபங்கமள இலஙம்கயர்க-
ளுககு சபற்றுகச்காடுபபது 
சதா்டரபான ஒபபநதததில் 
ம்கச்ொததிடுவது சதா்டரபா்க 
சதாழிலாளர ைற்றும் சவளி -
நாடடு னவமல வாய்பபு 
அமைச்ெர ைனுஷ நாணயக-
்கார, நாடடிலுள்ள ைனலசிய 
உயரஸ்தானி்கர   ்டான் னயங 
தாய்யு்டன் ்க்டநத 22 ஆம் தி்கதி 
சதாழிலாளர ைற்றும் சவளிநாடடு 
னவமல வாய்பபு அமைச்சின் நம்ட-
சபற்்ற ெநதிபபில் நீண்ட னநரம் 

்கலநதுமரயாடினார.   அமைச்ெர 
ைனலசிய அரசி்டம் ்க்டநத 
ஜூன் ைாதம் 23ஆம் னததி 

மலேஷியாவில் 10,000 லேலேோய்ப்பு  
ஒப்பந்தம் ஒகலடாபர் மா்தம் லைச்ாத்து  

ெம்பளம, ஒப்பந்த கோலஎல்னல, விதிமுனறைகள் குறிததும தீர்ைோனிக்கப்படும  

எதிரவரும் 73 வது 
இராணுவ ஆணடு நிம்றவு 
ைற்றும் இராணுவ தினதமத 
முன்னிடடு (ஒகன்டாபர 10) 
அமனதது   ைத ஆசீரவாத 
நி்கழ்வு்கள் புனித ்கதிர்காைம் 
கிரிசவஹர ைற்றும் முரு்கன் 
ஆலய வளா்கததில் புதன்கி -
ழமை (21) இ்டம்சபற்்றது.   

இந நி்கழ்வின் பிரதை அதி-
தியா்க இராணுவத தளபதி   
சலபடினன் சஜனரல் 
விககும் லியனன்க   ்கலநது ச்காண்ட-
து்டன், அதி்காரி்கள் ைற்றும் சிபபாய் -
்களும் ்கலநது ச்காண்டனர.  

முரு்கன் ஆலய ஆசீரவாதததிற்-
்கா்க இராணுவ ச்காடி்கமள தளபதி 
வழஙகினார. 

்கதிர்ககாமத்தில் மத 
ஆசீரெகாத பூளை்கள்   

னலாரன்ஸ் செல்வநாய்கம்   

இநதியாவின் நிதி உதவித திட்டத-
தின் கீழ் வ்டககுக்கான ரயில் பாமத 
புனரமைபபு பணி்கள் எதிரவரும் 
ஜனவரி ைாதம் ஆரம்பிக்கபபடு-
சைன ஊ்ட்கததும்ற ைற்றும் னபாக-
குவரதது அமைச்ெர பநதுல குணவர -
தன சதரிவிததார.   

புனரமைபபு ந்டவடிகம்க்களுக-
்கா்க ஜனவரி ைாதம் முதல் ஐநது 
ைாதங்களுககு வ்டககுக்கான ரயில் 
னெமவ்கள் நிறுததபப்ட உள்ளதா்க-
வும் அவர சதரிவிததார.   

வ்டககு ைக்களுககு சி்றநத ரயில் 
னெமவமய சபற்றுக ச்காடுககும் 
னநாககினலனய வ்டககுக்கான ரயில் 
பாமத புனரமைபபு ந்டவடிகம்க்கள் 
முன்சனடுக்கபப்டவுள்ளதா்கவும் 
அவர சதரிவிததார.   

பாராளுைன்்றததில் னநற்று தமிழ் 
பததிரிம்க்களின் ஊ்ட்கவியலாளர-
்களு்டன் ்கலநதுமரயாடிய னபானத 
அவர இவவாறு சதரிவிததார.   

ரயில் னெமவ்கள் விஸ்தரிபபு ந்ட -
வடிகம்க்கள் சதா்டரபில் னைலும் 
சதரிவிதத அமைச்ெர,   

அரெ ஊழியர்களின் நலன் ்கருதி 

்காஙன்கென்தும்றககும் கிளிசநாச்-
சிககுமிம்டயில் வினெ்ட ரயில் 
னெமவ்கள் ஆரம்பிக்கபபடடு அது 
சி்றபபா்க முன்சனடுக்கபபடடு வரு -
கின்்றன. அனத னவமள வ்டககுக-
்கான இரவு சொகுசு ரயில் னெமவ-
்களும் நம்டமும்றயில் 
உள்ளன என்றும் அவர 

5 ைோதஙகளுக்கு யெனெகள் நிறுததம

னநதரா சதாமலக்காடசில்  நாமள 
ெனிககிழமை (24) ்காமல 8.30 ககு 
ஒளிபரபபா்கவுள்ள  "ொளரம்" நி்கழ்ச் -
சியில் பிரபல ்கவிஞரும் வலம்புரி 
்கவிதா வட்ட செயலாளருைான ைாளி -
்காவதமத இளசநஞென் முரஷிதீன் 
்கலநது ச்காள்ளவுள்ளதா்க அறிவிக்கப-
படடுள்ளது .

 சினரஷ்ட ஊ்ட்கவியலாளரா்கவும் 
விளஙகும் முரஷிதீன் ஐனராபபிய, 
அசைரிக்க நாடு்களுககு விஜயம் னைற்ச்காணடு பல ெரவனதெ 
ஊ்ட்க ைாநாடு்களிலும் பஙன்கற்றிருககி்றார என்பது குறிபபி்டத-
தக்கது.

நேத்ரகா டிவி சகாைரம் நி்கழ்ச்சியில் 
இைவேஞசன் முரஷிதீன்

பணடிதர ்க.வீர்கததி நூற் -
்றாணடுப புலமைப பகிரவு 
நி்கழ்வு  ஒகன்டாபர 02ம் 
தி்கதி ஞாயிற்றுககிழமை 
பி.ப.3.30 ைணிககு ச்காழும் -
புத தமிழ்ச் ெங்கத தமலவர 
ெட்டததரணி ந்டராஜர 
்காணடீபன் தமலமையில் 
யாழ்பபாண, ஆமனபபநதி 
குருகுல ைண்டபததில் நம்ட -
சப்றவுள்ளதா்க ஏற்பாடடுககுழு அறிவித -
துள்ளது.

“பணடிதர ்க.வீர்கததி நூற்்றாண -
டுப புலமைபபகிரவு” என்னும் 
தமலபபில் னபராசிரியர எஸ்.சிவ -
லிங்கராொ, னபராசிரியர செ.னயா -
்கராொ, ்கவிஞர னொ.பதைநாதன், 
முமனவர ்க.இரகுபரன்,  சத.ை -
துசூதனன் ஆகினயார சி்றபபுமர 
நி்கழ்ததவுள்ளார்கள். நன்றி உமரமய 
ச்காழும்புத தமிழ்ச் ெங்க சபாதுச்செ -
யலாளர  ஆழ்வாபபிள்மள ்கநதொமி 

நி்கழ்ததவுள்ளார என த்கவல் சவளி்டபபட -
டுள்ளது.  

யகாழில் பண்டிதர ்க.வீர்கத்தி  
நூற்காண்டுப் புலளமப் பகிரவு  

சதஹிவமள , ்கல்கிஸ்ெ                      
வினெ்ட நிருபர  

ெ்கல ைத வழிபாடடுத தலங -
்களிலுமுள்ள னைல் தளங்களில் 
சூரிய ெகதி மின்ொரததுக்கான 
இமணபமப வழஙகுவதற் -
்கான ைாற்றுத திட்டசைான்ம்ற 
நம்டமும்றபபடுதத திட்டமிட -
டுள்ளதா்க மின்ெகதி, எரிெகதி 
அமைச்ெர ்கஞென வினஜனெக்கர 
சதரிவிததார.   

அமனதது ைத வழிபாடடுத 
தலங்களான சபௌதத விொ -
மர்கள் ,  இநது ஆலயங்கள், 
பள்ளிவாெல்்கள், கிறிஸ்தவ 
ஆலயங்களில் மின்ொர ்கட்ட -
ணப படடியல் இம்ைாததிலி -
ருநது மும்ை்டங்கா்க அல்லது 
்க்டநத படடியமலவி்ட 90 
வீதைா்க அதி்கரிக்கபபடடுள்ளது.   இமவ 
ெம்பநதைா்க ெரவைதத தமலவர்கள் மின் -
ெகதி அமைச்ெர ்கஞென வினஜனெக்கர ைற்றும் 

இராஜாங்க அமைச்ெர இநதிக்க அநுருததவு்ட -
னும் (21) அமைச்சில் ெநதிதது ்கலநதுமரயா -
டினர.    இதன்னபானத அமைச்ெர இவவாறு 
சதரிவிததுள்ளார.   அமைச்ெமர ெநதிதத ெர -

வைதத தமலவர்களும் 
அமைச்ெரி்டம் சதரி -
விகம்கயில், அதி்கரிக -
்கபபடும் மின் ்கட்டண 
படடியமல செலுதத 
மு டி ய ா து ள் ள த ா ்க வு ம் 
ைதவழிபாடுடடுததலங -
்கள் எவவித வருைானம் 
இல்லாத ்கட்ட்ட்டங்க -
சளன்றும் இஙகு ைதக 
்க ்ட ம ை ்க ளு க ்க ா ்க ன வ 
மின்ொரம் உபனயா்கபப -
டுததுவதா்கவும். ்க்டநத 
்காலங்களில் ஒர சிறிய 
சதாம்கமய வா்டம்க -
யா்க செலுததி வநனதா -
சைன்றும் சதரிவிததுள் -
ளனர.   இதற்கு ைாற்றுத 
திட்டைா்கனவ ெ்கல ைத 

வழிபாடடுத தலங்களிலும் சூரிய ெகதி மின்ொரத -
துக்கான இமணபமப வழஙகுவதா்க அமைச்ெர 
்கஞென வினஜனெக்கர சதரிவிததார.   

சரெ மத ெழிபகாடடு தலங்களுககும்   
சூரிய சகதி மின்சகாரக ்கட்டளமப்பு   

ெ்டககுக்ககான ரயில் பகாளத புனரளமப்பு:   
ைனெரி மகாதம் முதல் ஆரம்பம்
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அனைச்ெர் கஞென வியஜயெக்கர சதரிவிபபு   
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இலங்கையில் உணவுப் ப�ொருடகைளின் 
வி்லகைள் �ல மடஙகைொகை உயர்ந்து விடடன. 
அரிசி உட�டட தொனியஙகைள், உ�உணவுப் 

ப�ொருடகைள், மரககைறி வ்கைகைள் ப�ொன்்ற அ்னத்து 
உணவுப் ப�ொருடகைளுககுபம வி்லகைள் கைடு்மயொகை 
அதிகைரித்து விடடன. உணவுப் ப�ொருடகைளின் வி்ல-
பயற்றத்்தச் சமொளிககை முடியொமல் மககைள் சிரமப்�-
டுகின்்றனபரன்�்த மறுப்�தறகில்்ல.   

நொடடில் நிலவுகின்்ற ப�ொருளொதொர பநருககைடிபய 
இதறகைொன கைொரணமொகும். அபதபவ்ள ப�ொருளொ-
தொர பநருககைடி ஏற�டடதறகைொன கைொரணிகைளும் �ல-
வொகும். இலங்கையில் வருடககைணககில் பகைொவிட 
பதொறறு தொககைம் நிலவியது. பகைொவிட பதொற்்றக 
கைடடுப்�டுத்துவதறகும், அத்பதொறறினொல் பீடிககைப்�டட 
மககை்ளக குணப்�டுத்துவதறகுபமன அரசொஙகைம் 
ப�ருந்பதொ்கை நிதி்யச் பசலவிடடது.   

அவபவ்ளயில் பகைொவிட தடுப்பு நடவடிக்கைக -
கைொன பசலவினஙகைள் �றறி அரசொஙகைம் ப�ொருட�-
டுத்தியதில்்ல. மககைளின் �ொதுகைொப்பு மடடுபம பிரதொ-
னம் என்்ற உறுதிப்�ொடடிபலபய அரசொஙகைம் பகைொவிட 
தடுப்பு நடவடிக்கைககைொகை ப�ருந்பதொ்கை நிதி்யச் 
பசலவிடடது. நீணட கைொல முடககைத்தினொல் வருமொனம் 
இழந்திருந்த மககைளுககு �ணஉதவி வழஙகுவதற -
கைொகை அரசு பசலவிடட நிதி ஏரொளம். அத்துடன் பகைொவிட 
பதொறறினொல் �ொதிககைப்�டடிருந்த குடும்�ஙகைளுககு 
உணவு நிவொரணம் வழஙகும் நடவடிக்கையும் அரசி -
னொல் முன்பனடுககைப்�டடது.   

நொடடில் ப�ொருளொதொர பநருககைடி உருவொகுவதறகைொன 
பிரதொன கைொரணி இதுபவயொகும். அத்துடன் பகைொவிட 
பதொறறு கைொரணமொகை சுறறுலொத்து்்றயும் முடஙகிக 
பகைொணடதனொல் நொடடுககைொன அந்நிய பசலொவணி 
வருமொனம் ப�ருமளவில் �ொதிககைப்�டடிருந்தது. அபத-
சமயம் கைடந்த அரசொஙகை கைொலத்தில் தவ்றொன ப�ொரு-
ளொதொரக பகைொள்்கைகைள் கை்டப்பிடிககைப்�டடதும் ப�ொரு-
ளொதொர வீழ்ச்சிககைொன கைொரணபமன்று ப�ொருளொதொர 
நிபுணர்கைள் சுடடிக கைொடடியுள்ளனர்.   

ப�ொருளொதொர பநருககைடி கைொரணமொகை உணவுப் 
ப�ொருடகைளின் வி்ல மொத்திரமன்றி அன்்றொட 
�ொவ்னப் ப�ொருடகைள் அ்னத்தினதும் வி்லயும் 
உயர்ந்து விடடது. ப�ொருடகைளின் வி்லபயற்றத்துககு 
நியொயமொன கைொரணஙகைள் ஒருபு்றம் இருந்தொலும், 
வியொ�ொரிகைளில் �லர் பகைொள்்ள இலொ�ம் கைருதி தங-
கைளது சுயவிருப்�த்தின்�டி ப�ொருடகைளின் வி்லகை்ள 
அதிகைரித்து வருவதொகை ப�ொதுமககைள் பதரிவிககின்்றனர்.   

மரககைறி உட�ட �ல்பவறு ப�ொருடகைளின் வி்ல-
பயற்றத்துககு வியொ�ொரிகைபள கைொரணபமனக கூ்றப்� -
டுகின்்றது. ம்லயகைப் �குதியிலுள்ள பதொடடஙகைளில் 
வி்ளகின்்ற மரககைறிகை்ள பசய்கையொளர்கைளிடமி -
ருந்து மிகைக கு்்றந்த வி்லயில் பகைொள்வனவு பசய -
கின்்ற வியொ�ொரிகைள், அம்மரககைறி வ்கைகை்ள 
பகைொழும்பு மறறும் நகைர்ப்�குதிகைளுககுக பகைொணடு 
வந்து அதிகை வி்லயில் விற�்ன பசயது வருகின்-
்றனர்.   

இதன் கைொரணமொகை பசய்கையொளர்கைளுககு மிகைக 
கு்்றவொன வருமொனபம கி்டககின்்றது. அவர்கைள் 
வறு்மயிபலபய வொழ்கின்்றனர். ஆனொல் மரககைறி-
கை்ள பகைொள்வனவு பசயது விற�்ன பசயகின்்ற 
வியொ�ொரிகைபளொ அதிகை இலொ�மீடடி வருகின்்றனர். அதிகை 
வி்ல பகைொடுத்து மரககைறி வ்கைகை்ள வொஙகுகின்்ற 
மககைளும் இதனொல் �ொதிககைப்�டுகின்்றனர். மரககைறி 
வ்கைகைளின் வி்லகை்ள சரிவு நி்லககுக பகைொணடு 
வருவதறகு இத்த்கைய வியொ�ொரிகைள் ஒருப�ொதுபம 
இடமளிப்�தில்்ல என்�துதொன் உண்மயொகும்.   

மரககைறி வ்கைகைளுககு மொத்திரமன்றி �ல்பவ்றொன 
உணவுப் ப�ொருடகைளின் வி்லபயற்றத்துககு வியொ-
�ொரிகைபள கைொரணமொகை உள்ளதொகை பதரியவருகின்்றது. 
அதொவது வியொ�ொரிகைளில் �லர் தொஙகைள் நி்னத்த-
வொறு ப�ொருடகைளின் வி்லகை்ள நிர்ணயிப்�வர்கை-
ளொகை உள்ளனர். நுகைர்பவொருககு ஏற�டுகின்்ற �ொதிப் -
புகை்ளயிடடு வியொ�ொரிகைளில் �லர் ஒருப�ொதுபம 
அககை்்ற பகைொள்வதில்்ல. ப�ொருளொதொர பநருககைடி 
பவ்ள்யப் �யன்�டுத்தி அதிகை இலொ�மீடடுவதி -
பலபய வியொ�ொரிகைளில் �லர் கைணணுஙகைருத்துமொகை 
உள்ளனர்.   

உணவுப் ப�ொருடகைளின் வி்லயுயர்வுககு ப�ொருளொ-
தொர பநருககைடி மொத்திரம் கைொரணமல்ல, வியொ�ொரிகைள் 
�லரின் சுயநலன்மிககை பசயற�ொடுகைளுபம இதறகுக 
கைொரணமொகை அ்மந்துள்ளது. இவவொ்றொன மு்்றபகை-
டுகைளுககு பதொடர்ந்தும் இடமளிப்�து மு்்றயல்ல. 
அவவொறு இடமளித்தொல் உணவுப் ப�ொருடகைளின் 
வி்லகை்ள கைடடுப்�ொடடுககுள் பகைொணடு வருவது 
முடியொத கைொரியமொகி விடலொம். இவவிடயத்தில் அர-
சொஙகைம் கைடு்மயொன நடவடிக்கைகை்ள பமறபகைொள் -
வது அவசியபமன்ப்ற மககைள் கைருதுகின்்றனர்.   

ப�ொருளொதொர பநருககைடி்ய கைொரணமொகைக கூறி -
யவொறு நொம் எந்நொளும் அலடசியமொகை இருந்துவிட 
முடியொது. ப�ொருளொதொர பநருககைடி்யச் சொதகைமொகைப் 
�யன்�டுத்திய�டி பகைொள்்ள இலொ�மீடடுகின்்ற வியொ -
�ொரிகைள் விடயத்தில் மிகைவும் அவதொனமொகை இருப்�து 
அவசியமொகும். உணவுத் தயொரிப்புககைொன ப�ொருட-
கைளுககு வி்லகைள் அதிகைரிககின்்ற ப�ொது உற�த்திப் 
ப�ொருடகைளின் வி்லகை்ள வியொ�ொரிகைள் அதிகைரிக-
கின்்றனர். ஆனொல் உணவுத் தயொரிப்புககைொன ப�ொருட-
கைளின் வி்லகைள் கு்்றவ்டகின்்ற ப�ொது உணவு 
உற�த்திப் ப�ொருடகைளின் வி்லகை்ள அவர்கைள் 
கு்்றப்�தில்்ல.   

இவவொ்றொன விடயஙகைள் குறித்து அரசொஙகைம் தீவிர 
கைவனம் பசலுத்துவது அவசியம். ப�ொதுமககைள் �ொதிக -
கைப்�டொத விதத்தில் நடவடிக்கை பமறபகைொள்ள பவண -
டியது மிகைவும் முககியம்.
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தேரேல்மைய அரசியலில இருந்து விடுபட்டு 
தேச்மைய அரசிய்ை உருவாக்க தவண்டும்

ஷங்காய் ஒத்துழைப்பு 
உச்சி மகாநகாட்-
டில் (Shanghai 

Cooperation Organisation--_
SCO) இந்தியப் பிரதமர் நரரந்-
திர ரமகாடி பஙர்ற்றிருந்தகார். 
உஸ்பக்கிஸதகானில் ்டந்-
த15ஆம், 16ஆம் தி்தி்ளில் 
இம்மகாநகாடு நழட்பற்்றது.

இம்மகாநகாட்டில் ்லந்து 
்்காள்ள உஸ்பகிஸதகான் 
்ென்றிருந்த பிரதமர் நரரந்திர 
ரமகாடிக்கு அஙகு சி்றப்பகான 
வரரவற்பு அளிக்்ப்பட்டிருந்-
தது.  

உஸ்பகிஸதகானில் உள்ள 
ெமர்்ண்ட் ந்ரத்தில் இந்த 
மகாநகாடு நழட்பற்்றது. ரஷய_
உக்ழரன் ரபகாருக்குப் பின்னர் 
பிரதமர் நரரந்திர ரமகாடி, 
ரஷய ஜனகாதிபதி வி்ளகாடிமிர் 
புட்டின், சீன ஜனகாதிபதி ஜி 
ஜின்பிங ஆகிரயகார் ்லந்து 
்்காண்ட முக்கியமகான முதல் 
மகாநகாடு இது்வன்பது குறிப்பி-
டத்தக்்து.  

ஷங்காய் ஒத்துழைப்பு கூட்-
டழமப்பு என்பதுதகான் உல-
கிரலரய மி்ப்்பரிய கூட்ட-
ழமப்பு ஆகும். ஐரரகாப்பகா, 
-ஆசியகாழவச் ரெர்ந்த பல்ரவறு 
நகாடு்ழ்ள உள்ளடக்கிய கூட்-
டழமப்பு இதுவகாகும்.  மக்்ள 
்தகாழ் அடிப்பழடயில் 
இதுதகான் உலகிரலரய ்பரிய 
கூட்டழமப்பகா்க் ்ருதப்படுகி-
்றது. உலகின் 60 ெதவீத மக்்ள 
்தகாழ்யினர் இந்த கூட்டழமப்பின் கீழ் 
வருகி்றகார்்ள. அரதரபகால் உலகின் 60 
ெதவீத நிலப்பரப்பு இந்த கூட்டழமப்-
பின் கீழ் வருகி்றது. உலகின் 30 ெதவீத 
ஜி.டி.பி இந்த கூட்டழமப்பின் கீரைரய 
வருகி்றது.  

இந்த அழமப்பில் இந்தியகா முக்கிய-
மகான உறுப்பு நகாடு ஆகும். சீனகா, இந்தியகா, 
ரஷயகா, பகாகிஸதகான், ஈரகான் ஆகியழவ 
இந்த கூட்டழமப்பில் இருக்கும் முக்கி-
யமகான உறுப்பு நகாடு்ள என்பது குறிப்பி-

டத்தக்்து. ்டந்த 2020_- 2021 
்கால்ட்டத்தில் சீனகாவுக்கும் 
- இந்தியகாவுக்கும் இழடரய 
்டும் எல்ழலப் பிரச்சிழன 
நிலவியது. அப்ரபகாது இந்த 
SCO மகாநகாடு பிரச்சிழனயின் 
தீவிரத்ழதத் தணிப்பதில் 
முக்கிய ்காரணமகா் இருந்-
தழம குறிப்பிடத்தக்்து. பிர-
தமர் ரமகாடி இந்த மகாநகாட்டில் 
உழரயகாற்றினகார். ரஷய ஜனகா-
திபதி வி்ளகாடிமிர் புட்டிழன 
பிரதமர் ரமகாடி தனியகா் ெந்தித்-
தும் ரபச்சு நடத்தியுள்ளகார்.

்டந்த 2001- ஆம் ஆண்டில் 
ஷகாங்காய் ஒத்துழைப்பு 
அழமப்பு ்தகாடங்ப்பட்டது. 
ரஷய ஜனகாதிபதி வி்ளகாடிமிர் 
புட்டின், சீன ஜனகாதிபதி ஜி 
ஜிஙபிங, மற்றும் பகாகிஸதகான் 

பிரதமர் ்ஷபகாஸ ்ஷரீப் ஆகிரயகாரும் 
இம்மகாநகாட்டில் ரநரில் ்லந்து ்்காண்ட-
னர். 

இம்மகாநகாட்டில் உழரயகாற்றிய பிரத-
மர் நரரந்திர ரமகாடி "உல்ம் ்்காவிட்-
19 ்தகாற்ழ்ற முறியடித்து வருகி்றது. 
்்காரரகானகா ்தகாற்று மற்றும் உக்ழரன்_ 
- ரஷயகா இழடரயயகான ரபகாரகால் உல்்ளகா-
விய விநிரயகா்ச் ெஙகிலியில் ்நருக்்டி 
ஏற்பட்டது. ்பகாருட்்ள உற்பத்தியின் 
ழமயமகா் இந்தியகா மகா்ற விரும்புகி்றது. 
ஒவ்வகாரு துழ்றயிலும் புதுழம்ழ்ள 
நகாங்ள ஆதரிக்கிர்றகாம். இன்று இந்திய 
நகாட்டில் 70,000 இற்கும் ரமற்பட்ட 
ஸடகார்ட் அப்்ள மற்றும் 100 யூனி்கார்ன்-
்ள உள்ளன" என்று குறிப்பிட்டகார். 

2020 இடம்்பற்்ற ்ல்வகான் பள்ளத்-

தகாக்கு தகாக்குதல் ெம்பவத்திற்குப் பி்றகு, 
முதன் முழ்றயகா் சீன ஜனகாதிபதிழய 
ரநரில் ெந்தித்து ரபசியுள்ளகார் பிரதமர் 
நரரந்திர ரமகாடி. அரத ரபகால  உக்ழரன்_ 
- ரஷயகா இரகாணுவ நடவடிக்ழ்்ளுக்-
குப் பி்றகு ரஷய ஜனகாதிபதிழய பிரதமர் 
ரமகாடி ரநரில் ெந்தித்து ரபசியுள்ளகார் என்-
பதும் குறிப்பிடத்தக்்து. 2020 ்ல்வகான் 
பள்ளத்தகாக்கு தகாக்குதல் நி்ழ்வுக்கு 
பின்பு, முதல் முழ்றயகா் சீன ஜனகாதிபதி-
யுடன் ஒரர ரமழடயில் பிரதமர் ரமகாடி 
பஙர்ற்றுள்ளகார்.  

்்காரரகானகா ்காலத்தில் இந்த மகாநகாடு 
ஒன்ழலனில் மட்டுரம நடந்து வந்தது. 
முதன்முழ்றயகா் ்்காரரகானகாவிற்கு 
பின்பகா் இந்த மகாநகாடு ரநரடியகா் நடந்-
துள்ளது. ்பகாரு்ளகாதகாரம், பகாது்காப்பு, 
்காலநிழல மகாற்்றம் பற்றி பிரதமர் ரமகாடி 
உழரயகாற்றியுள்ளகார். ெர்வரதெ தீவிரவகா-
தம், எல்ழல தகாண்டிய தீவிரவகாதம் பற்-

றியும் அவர் பிரஸதகாபித்துள்ளகார். ரநரடி-
யகா்வும், மழ்றமு்மகா்வும்  தீவிரவகாத 
அழமப்பு்ளுக்கு எதிரகா் பிரதமர் ரமகாடி 
தனது உழரயில் குறிப்பிட்டுள்ளகா்ரன்-
பது குறிப்பிடத்தக்்து.

இது இவவிதமிருக்் இந்திய ்வளியு-
்றவு அழமச்ெர் எஸ. ்ஜய்ெங்ர் ஷங்காய் 
ஒத்துழைப்பு அழமப்பின் பிரதிநிதி-
்ழ்ள ெந்தித்துக் ்லந்துழரயகாடியுள்ளகார். 
உல்ம் ஆற்்றல் மற்றும் உணவு ்நருக்-
்டிழய எதிர்்்காளவதகா் இதன் ரபகாது 
அவர் எடுத்துழரத்துள்ளகார்.

பகாது்காப்பு, ்பகாரு்ளகாதகாரம் ஆகிய 
துழ்ற்ளில் உஸ்பகிஸதகான் ஜனகா-
திபதியகால் உருவகாக்்ப்பட்ட வர்த்த் 
இழணப்பு மற்றும் ்லகாெகாரம் என்பன 
முக்கியமகானழவ என ்ஜய்ெங்ர் குறிப்-
பிட்டகார்.  பிரகாந்திய ஒத்துழைப்பு மூலம் 
எதிர்்்காள்ள ரவண்டிய ெவகால்்ள 
குறித்தும் அவர் ்ருத்துக்்ழ்ள பகிர்ந்து 
்்காண்டகார்.

ரமலும் ஆப்்கானிஸதகான் விவ்காரத்-
தில் இந்தியகாவின் நிழலப்பகாட்ழட ் ஜய்-
ெங்ர் இதன் ரபகாது மீண்டும் வலியுறுத்தி-
யிருந்தகார்.

தேர்தல்ழமய அரசியலில் இருந்து 
விடுபட்டு ரதெழமய அரசியழல 
உருவகாக்் ெ்ல ்ட்சி்ளும் ஒன்றி-

ழணய ரவண்டும். ரதர்தல் ழமய அரசியல் 
நகாட்டில் நல்ல பல திட்டங்ள வருவதற்கு 
தழடயகா் இருக்கின்்றது என்பழத எல்-
ரலகாரும் புரிந்தகா் ரவண்டும் என்று பகாரகாளு-
மன்்ற உறுப்பினர் ெட்டத்தரணி எஸ. எம். 
எம். முஷகாரப் பகாரகாளுமன்்றத்தில் ்தரிவித்-
தகார்.  

ரதசிய ெழப அழமத்தல் ்தகாடர்பகான 
விவகாதத்தில் ்லந்து ்்காண்டு உழரயகாற்-
றும் ரபகாரத பகாரகாளுமன்்ற உறுப்பினர் 
முஷகாரப் இவவகாறு ்தரிவித்தகார். அவர் 
அஙகு ்தகாடர்ந்தும் உழரயகாற்றுழ்யில் 
குறிப்பிட்டதகாவது: 

ெர்வ்ட்சி அரெகாங்ம் அழமக்்ப்படு-
மகா் இருந்தகால் அதில் எல்லகாக் ்ட்சி -்
ழ்ளயும் ரெர்ந்தவர்்ள பிரதிநிதித்துவப்ப-
டுத்தப்படுகின்்ற ரபகாது முன்மகாதிரியகான 
ெட்டங்ள வருவதற்்கான வகாய்ப்பு்ள 
உள்ளன. அதனூடகா் முன்மகாதிரியகான 
்பகாரு்ளகாதகார திட்டங்ள ஏற்பட்டு நகாடு 
நல்ல்தகாரு நிழலக்கு ்ெல்லும் என்்ற ஒரு 
எதிர்பகார்ப்பு எம்மிடம் இருந்தது.  

ஆனகால் ெர்வ ்ட்சி அரெகாங்ம் அழமக்-
்ப்படுவதற்்கான ரபச்சுவகார்த்ழத்ள 
பலவும் இடம் ்பற்்ற ரபகாதிலும் கூட 
ரதர்தழல ழமயப்படுத்தியதகான ரபகாக்கு 
்காரணமகா் ெர்வ ்ட்சி அரெகாங்ம் என்்ற 
மி்ப் ்பரும் வகாய்ப்பிழன இந்தப் பகாரகாளு-
மன்்றம் இைந்து நிற்கின்்றது.  

ரதசிய ெழப என்்ற ்ெகால்லகாடல் 
ரபகாலரவ ெர்வ ்ட்சி அரெகாங்ம்,புதிய-
்தகாரு ரதர்தல் என்்ற மூன்று ்ெகால்லகாடல்-
்ளும் ெம்காலத்தில் அதி்மகா் பகாவிக்்ப்ப-
டுகின்்றன.  

ஒரு ரதர்தழல ரநகாக்கிய ந்ர்வகானது 
்வறுமரன அரசியல் ஆதகாயத்திற்்கான 
முயற்சியகா் இருக்குரம அல்லகாமல் 
நகாட்டின் மீது ரநெம் ்்காண்ட சிந்தழன-
யகா் இருக்்காது. இலஙழ்யின் மி்ப்்ப-
ரும் அபத்தங்ளில் ஒன்று ரதர்தல்ழமய 
அரசியலகாகும். இஙகு ரதெழமய அரசியல் 
இல்லகாழமயகாகும்.  

இந்தியகா மற்றும் தகாய்லகாந்து நகாடு்ளில் 
ரதசிய ்பகாரு்ளகாதகார ்நருக்்டி ஏற்பட்ட 
ரபகாது இவவகா்றகான்தகாரு ரதசிய ெழபழய 

பகாரகாளுமன்்றத்தில் உருவகாக்கி அழனத்து 
பகாரகாளுமன்்ற உறுப்பினர்்ளினதும் பங-
ர்ற்புடன் நகாட்ழடக் ்ட்டி்யழுப்பிய-
ழமக்கு இந்த இரண்டு நகாடு்ழ்ளயும் உதகா-
ரணமகா்ச் ்ெகால்ரவன்.  

அரத ரபகான்று பிஜியில் ஏற்படுத்தப்-
பட்ட ெழபயும் ஒரு ்பகாரு்ளகாதகார ரதசிய 
ெழபயகா் உருவகாக்்ப்பட்டு அதனூடகா் 
அந்த நகாட்ழட நல்ல்தகாரு நிழலக்குக் 
்்காண்டு வந்தழதயும் நகான் இஙகு நிழனவு 
கூருகின்ர்றன். எனரவ இந்த ரதசிய ெழப-
யினூடகா் ஒரு இடர்பகாடு மிகுந்திருக்கின்்ற 
நிழலயில் ஒரு தீர்ழவ ரநகாக்கி ந்ர்கின்்ற 
முயற்சி பகாரகாட்டத்தக்்து.   

வ்ளர்ச்சி அழடந்த நகாடு்ளிரல மி்ப்-
்பரிய பின்னழடழவ ெந்தித்த பின்னர்-
தகான் ்பரும் பகாய்ச்ெலுடன் அந்த நகாடு்ள 
முன்ரனறி இருக்கின்்றன. ஜப்பகானின் 
ஹிரரகாஷிமகா நகா்ெகாகி ந்ரங்ள தகாக்்ப்-
பட்டரபகாது அடுத்த தழலமுழ்றயும் பகாதிக்-
்ப்படும் ஆபத்து ரவறு எந்த நகாடு்ளுக்கும் 
ஏற்படவில்ழல. ஹிரரகாஷிமகா, நகா்ெகாகி 

ரபகான்்ற ந்ரங்ளில் ரபகாடப்பட்ட குண்டு-
்ள அம்மக்்ழ்ள மட்டும் அல்ல அடுத்து 
வரும் இரண்டு மூன்று தழலமுழ்ற்ழ்ள-
யும் பகாதிக்கின்்ற நிழலழம இருந்த ரபகாதும் 
தமது தவறு்ழ்ள ஒத்துக் ்்காண்டு,நமக்கு 
அநியகாயம் ்ெய்தவர்்ழ்ள பழிதீர்ப்பழத 
விடுத்து நகாம் எப்படி இந்த நிழலயிலி-
ருந்து முன்ரன்றலகாம் என்பது பற்றி சிந்தித்-
தகார்்ள. அதனகால்தகான் மி் முன்ரனறிய 
நகாடகா் அவர்்ள மகாறி இருக்கின்்றகார்்ள.  

இடர்பகாடு நமக்கு இன்று மி் முக்கி-
யமகான ஒரு பிரச்சிழனயகாகும்.நகாம் சில 
ஆபத்தகான இடர்பகாடு்ழ்ளயும் ெந்தித்தி-
ருக்கின்ர்றகாம். அவற்றிழன நகாம் புரிந்து 
்்காள்ள ரவண்டும்.  

இன்று நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்்ற இவவகா-
்றகான ஒரு இடர்பகாட்டு நிழலக்கு சுதந்திரத்-
திற்கு பின்னரகான பலரும் ்காரணம் என்று 
்ெகால்லப்படுகின்்ற நிழலயில் ஆட்சி 

அதி்காரத்தில் இருப்பவர்்ள தப்பித்துக் 
்்காள்ள முடியகாது.நிச்ெயமகா் அவர்்்ளது 
பிழையகான தீர்மகானங்ள நகாட்டுக்கு ்நருக்-
்டிழய ்்காடுத்திருக்கின்்றது என்பழத 
யகாரகாலும் மறுக்் முடியகாது.  

மக்்ள அவதிப்படுகி்றகார்்ள உண்ழம.
நகாங்ள ஒரு விடயத்ழத புரிந்தகா் 
ரவண்டும். ்டந்த வகாரம் ்ெக் குடியரசு 
தழலந்ரத்தில் சுமகார் எழுபதகாயிரம் ரபர் 
கூடி எரிெக்தியின் விழல அதி்ரிப்புக்கு 
எதிரகா் ரபகாரகாடியிருக்கின்்றகார்்ள.  

இன்ழ்றய உல்த்ழத நகாம் உற்று ரநகாக்் 
ரவண்டும். உக்ரயனுழடய யுத்தத்துக்குப் 
பின்னர் மி்ப்்பரிய ்பகாரு்ளகாதகார ்நருக்-
்டி ஏற்பட்டிருக்கின்்றது.   

சீன நகாடு எழதச் ்ெய்த ரபகாதும் முன்-
ரனறிக்்்காண்டிருந்த நகாடு என்பது எல்-
ரலகாருக்கும் ் தரியும். ் பகாரு்ளகாதகார ரீதியில் 
முன்்னகாரு ரபகாதும் இல்லகாத வழ்யில் 
சீனகா பின்னழடழவச் ெந்தித்திருக்கின்்றது 
என்பழத புளளிவிபரங்ள எடுத்துக்்காட்டு-
கின்்றன.  

அரதரபகான்று ஐரரகாப்பிய யூனியனுக்கு 
்்காடுக்கின்்ற எரிெக்திழய நிறுத்தப் 
ரபகாவதகான எச்ெரிக்ழ்ழய ரஷயகா விடுத்-
துக் ்்காண்டிருக்கின்்றது.  

எனரவ உல்த்தில் ்பகாரு்ளகாதகாரத் தட்-
டுப்பகாடு ஏற்படுவதற்கும்,்பகாருட்்ளின் 
விழல்ள அதி்ரிப்பதற்கும் இப்ரபகாது 
்காலம் வந்துள்ளது.  

உல்ம் மி்ப்்பரும் ஆபத்ழத ெந்திக் -்
வுள்ளது.குறிப்பகா் இலஙழ்யும் ெந்திக்் 
உள்ளது.இந்த ஆபத்திலிருந்து நம்ழம விடு-
வித்துக் ்்காளவதற்கு, இந்தத் துயரத்தில் 
இருந்து மீட்சி ்பறுவதற்கு வழி என்ன 
என்று சிந்திக்கின்்றரபகாது இந்தத் ரதசிய 
ெழப ஒன்ர்ற நமக்கு முன்னகால் உள்ள தீர்-
வகாகும்.  

இந்தத் ரதசிய ெழபயூடகா் எத்தழ்ய 
பங்ளிப்பு்ழ்ள இந்த பகாரகாளுமன்்ற உறுப்-
பினர்்ள வைங் ரவண்டும்,்ட்சித் தழல-
ழம்ள எவவகாறு ்பகாறுப்புத் தன்ழமயு-
டன் நடந்து ்்காள்ள ரவண்டும் என்்ற 
்தளிவு இருக்் ரவண்டும்.  

ரதர்தல் முழ்றயில் நல்ல்தகாரு முடி-
வுக்கு வகாருங்ள,்ட்சி்ள ரெர்ந்து ஒரு 
நல்ல முடிவுக்கு வர முடியகாவிட்டகால் ெர்-
வஜன வகாக்்்டுப்புக்கு ரபகாரவகாம் என்று 
ஜனகாதிபதி ்ெகால்லியிருக்கின்்றகார். எனரவ 
அது நல்ல விடயம். 

மகா்காணஙளுக்்்ன்று இருந்த ஒரர அதி-
்காரம் மகா்காண ெழபயகாகும், ெமஷடி வழர 
ர்ட்டுக் ்்காண்டிருந்த மக்்ளுக்கு ஒரு 
ஆறுதல்தகான் மகா்காண ெழப ஆகும். ம்காண 
ெழப திருத்தச் ெட்டத்திற்கு ஆதரவகா் 
ழ்ழய உயர்த்திவிட்டு இப்ரபகாது புதிய 
ரதர்தல் ெட்டத்ழத எதிர்ப்ரபகாம் என்பதகான 
இந்தப் ்பகாய் ர்காஷங்ழ்ளப் ரபெகாமல் 
நகாட்டுக்கு நல்லழதச் ்ெய்ய வகாருங்ள.  

எல்ரலகாரும் தவறிழைத்திருக்கிர்றகாம். 
இனிரமலகாவது அந்தத் தவறிவிருந்து 
விடுபடுங்ள.   

நகாம் எடுத்த தீர்மகானங்ள பிழையகா் இருக்-
்லகாம். -அந்தத் தவறு்ழ்ள ஒத்துக் ்்காண்டு 
ரதசிய ெழபயினூடகா் நல்ல பல ெட்டங -்
ழ்ளக் ்்காண்டு வகாருங்ள. ்பகாரு்ளகாதகாரத் 
திட்டங்ழ்ளக் ்்காண்டு வகாருங்ள.

உை்க பபாருளாோரம், பாது்காப்ப
SCO மைாநாட்டில முன்னி்ைபபடுத்திய 
இந்தியப பிரேமைர நதரந்திர தமைாடி

எஸ்.எம்.அறூஸ்...?

உஸ்பெக்கிஸேதானின் சமர்கண்ட் ந்கரில் சிறபபெதா்க
நடநதேறிய ஷங்கதாய் ஒத்துழைபபு உச்சிமதாநதாடு
(Shanghai Cooperation Organisation-(SCO)

ச்கல ்கட்சி்களும் ஒன்றிழைய 
தேண்டும் என்கிறதார முஷதாரப எம்.பி

மக்களை ஏமாற்றும்   
வியாபாரத் தந்திரம்!

அழவ நடுவில் ரபெப் பயப்படுகி்றவன், என்னதகான் அரிய நூல்்ழ்ளப்
படித்திருந்தகாலும் அந்த நூல்்ள அழனத்தும் ரபகார்க்்்ளத்தில் ஒரு ரபடியின்
ழ்யில் உள்ள கூர்ழமயகான வகாழ்ளப் ரபகாலரவ பயனற்்றழவ்்ளகாகி விடும்.

�்கையகைத்துப் ப�டி்கை ஒள்வொள் அ்வயகைத்து
அஞ்சு மவன்கைற்ற நூல்
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அகில இலஙமகை ஜமமிய்யதுல் உலைா ெம்பயின் உ்ப 
தமலெர் அஷசஷெயக்  எச். உைர்தீனின் கைடெநத 35 ெருடெ 
கைால செமெம்யப ்பாராட்டி கைண்டியில் நடெததப்படும 
ைாச்பரும செமெ நலன் ்பாராட்டு விழா கைண்டி கைட்டுக்-
கைமல ஜுமஆப ்பள்ளிொெலில் 25-.09-.2022 ஆம திகைதி 
ஞாயிற்றுக் கிழமை அஸர் சதாழுமகையுடென் இடெமச்பற-
வுள்்ளது.

அல் புர்க்கைானிய்யா அரபுக் கைல்லூரியின் நிர்ொகைம, 
ஆசிரி்யர் குழு, கைல்லூரியின் ்பமழ்ய ைாணெர் குழு 
ைற்றும அதி்பர், கைண்டி சிட்டி ஜமமிய்யதுல் உலைா, 
கைண்டி சிட்டி ைஸ்ஜித ெமசை்ளனம, கைண்டி முஸ்லிம ெர்த-
தகை ெஙகைம,  கைண்டி ஜனாஸா நலன்புரிச் ெஙகைம,  கைண்டி 
ைசல ்பள்ளிொெல் ஆகி்ய அமைபபுக்கைளின் ஏற்்பாட்டில் 
நமடெச்பறும இநநிகைழ்வுக்கு பிரதை அதிதி்யாகை அஷ-
சஷெயக்  ஏ. சி. எம. ஜிபரி ஹஸ்ரத, சகைௌரெ அதிதி்யாகை 
்பாகிஸ்தான் நாட்டின் ெதிவிடெப பிரதிநிதி அபெல் ைமரக்-
கைாரும கைலநது சகைாண்டு சிறபபிக்கைவுள்்ளனர். 

அகில இலஙமகை ஜமமிய்யதுல் உலைா ெம்பயின் 
உ்ப தமலெராகைவும அதன் பிரொரப ்பணி்யா்ளராகைவும 
்பணிபுரிநது செ்யலாற்றி ெரும இெர் நாட்டின் ஏமன்ய 
ைதஙகைம்ளயும சகைௌரெப்படுததிச் செ்யற்்படும ஓர் 
இஸ்லாமி்ய ைார்க்கைப ச்பாதகைராொர். ைத நல்லிணக்கைம, 
ைற்றும இனஙகைளுக்கிமடெச்ய ெகைொழ்மெ ைதிததுச் 
செ்யற்்படும இெர் அகில இலஙமகை ஜமமிய்யதுல் உலைா 
ெம்பயினால் ெழஙகைப்படும ெகைல ச்பாறுபபுக்கைம்ளயும 
செவெசன திறன்்படெ நிமறசெற்றுெதிலும அதன்  ெ்ளர்ச்-
சிக்கும தனது முழுப்பஙகைளிபம்பயும ெழஙகியுள்்ளார். 
அமெ ைட்டுைல்ல கைண்டி ைாெட்டெ ஜமமிய்யதுல் உலைா 
ெம்பயின் தமலெராகைவும, கைண்டி 'ஜொ' ஜுமஆ ்பள்ளி-
ொெல் பிரதான இைாைாகைவும, கைண்டி கைட்டுக்கைமல அல் 
புர்க்கைானிய்யா அரபுக் கைல்லூரியின் அதி்பராகைவும ்பணிப-
்பா்ளராகைவும இருநது கைண்டி ைண்ணுக்கு அருமச்பரும 
ெை்யப ்பணி்யாற்றியுள்்ளார்.

அெரது சொநத ஊரான ்பண்டொசகைாஸ்ெதமத சுமல-
ைானிய்யா அரபுக் கைல்லூரி ைற்றும ்பண்டொரசகைாஸ்-
ெதமத ைடிசகை மிதி்யாமல என்ற இடெததில் அமைந-
துள்்ள ்பாததிைததுஸ் ஸஹரா ைகைளிர் அரபுக் கைல்லூரி 
ஆகி்யெற்றின் ஸ்தா்பகை அதி்பராகை இருநது இரவு, ்பகைல் 
்பாராைல் ைார்க்கைக் கைல்வியின் சைம்பாட்டுக்கைாகை அெர் ஓர் 
ஆரொரமில்லாைல் ்பரநது்பட்டெ சநாக்சகைாடு தான் பிறநத 
ைண்மணயும ைறொைல் ெகைலமரயும அரெமணததுக் 
சகைாண்டு செ்யற்்படும விதம ச்பாற்றத தக்கைதாகும. இத-
தமகை்ய சிறபபுக்கைம்ளயும ஆளுமைகைம்ளயும சகைாண்டெ 
அகில இலஙமகை ஜமமிய்யதுல் உலைா ெம்பயின் உ்ப 
தமலெர் அஷசஷெயக்  எச். உைர்தீனின் கைடெநத 35 ெருடெ 
கைால செமெம்யப ்பாராட்டி கைண்டியில் நடெததப்படும  
ைாச்பரும செமெ நலன் ்பாராட்டு  விழாமெ முன்னிட்டு 
தினகைரன் ்பததிரிமகைக்கு ெழஙகி்ய செவவி.

கைலநதுமர்யாடி்யெர்:- இக்்பால் அலி

 சகைள்வி: நீங்கள் ஒரு மார்க்கப் பிரசாரப் பணியா-
ளரா்க இருந்த பபாதிலும் இந்ாட்டில் பன்மு்க ஆளுமம-
்கமள்க க்காண்ட ஒருவரா்க மதி்க்கப்பட்டு வருகின்றீர்கள். 
எனினும் அந்த வம்கயில் உங்களும்டய ஆரம்ப ்கல்வி 
வாழ்கம்க பற்றி்க கூறுவீர்களா? 
 
்பதில்: குருநாகைல் ைாெட்டெததில் ்பண்டொரசகைாஸ்-

ெதமத  ைடிசகை மிதி்யாமல ைததி்ய கைல்லூரியில்   ஆரம்ப 
மு தல் இமடெநிமலக் கைல்வி ெமரயிலும கைற்சறன். என்-
னுமடெ்ய முழுபச்ப்யர் சலாகுவிதானலாசகை ஹால்தீன் 
உ ைர்தீன். 1978 இல் கை. ச்பா. த ொதாரணப ்பரீட்மெ 
எழுதிசனன். 1981 இல் கை. ச்பா. த உ்யர் தரப ்பரீட்மெக்-
கும சதாற்றி சிததி்யமடெநசதன். இஸ்லாமி்ய நாகைரீகைம,  
ச்பாருளி்யல்,  புவி்யல் விஞஞானம,  தமிழ் ஆகி்ய ்பாடெங-
கைளில் ச்பறுச்பறுகைம்ளப ச்பற்று ்பல்கைமலக்கைழகைததிற்கு 
சதரிவு செய்யப்பட்சடென். ஆனாலும நான்  1978 இல்  
ரவலததுல் உலைா என்ற அரபுக் கைல்லூரியில் ்பகுதிசநர 
ெகுபபுகைளுக்குச் சென்று ைார்க்கைக் கைல்விம்ய ்படிததுக் 
சகைாண்டிருநசதன். ஆதலால்  அமரொசிக் கைாலம அரபுக் 
கைல்லூரியில் ்பாடெஙகைம்ளப ்பயின்று சகைாண்டிருப்பதால் 
அதமன முடிதது விட்டு  ்பல்கைமலக்கைழகைம செல்லலாம 
என்று இருநசதன். எனினும வீட்டில் நிலவி்ய ச்பாரு்ளா-
தார சூழ்நிமல அதற்கு இடெமசகைாடுக்கை வில்மல.

பின்பு 1983 ஆம ஆண்டு இறுதிப ்பகுதியில் அக்கு-
றமண  ஜாமிய்யா ரஹைானிய்யா அரபுக் கைல்லூரியில் 
சதாடெர்நது கைற்்பதற்கைாகை  இமணநது சகைாண்சடென். அஙகு  
ைார்க்கைக் கைல்விம்யத சதாடெர்நது கைற்று 1987 இல் 
கைல்விம்ய நிமறவு செயது சகைாண்டு செளிச்யறிசனன். 

சகைள்வி: உங்களும்டய குடும்பம் க்தா்டரபில்,..

்பதில்: தநமதயின் ச்ப்யர் சலாகுவிதானலாசகை 
ஹால்தீன்.  அெர் வி்யா்பாரததிலும விெொ்ய நடெெடிக்மகை-
கைளிலும அதிகை ஈடு்பாடு சகைாண்டெெர். எஙகைள்  குடும்பததில் 
ஆண் பிள்ம்ளகைள் மூன்று ச்பர்.  ச்பண்கைள் நான்கு ச்பர்.  
நான் தான் வீட்டில் மூததென். வீட்டில் ்பல ச்பாரு்ளாதார 
சநருக்கைடிகைள் நிலவின. ஆதலால் குடும்பச் சுமைம்யயும 
சுைக்கை செண்டி்ய நிமலமை ஏற்்பட்டெது. 1987 இல்  அக்-
குறமண அரபுக் கைல்லூரியில் இருநது செளி்யானதுடென் 
கைண்டி ச்பராதமன வீதியில் அமைநதுள்்ள கைண்டி 'ஜொ 
ஜுமஆ' ்பள்ளிொெலில் முழு சநரம ெை்யக் கைடெமை புரி-
ெதற்கைாகை இமணநது சகைாண்சடென்.  அஙகு இருநது 
சகைாண்டுதான்  சதாடெர்நது இற்றெமரயிலும ைார்க்கைப 
்பணிகைம்ள ச்பரார்ெததுடென் செயது ெருகின்சறன். 

சகைள்வி: மனி்த சமூ்கத்தின் வளரச்சி்ககு பல ம்கத்-
்தான சமயப் பணி்கமள ஆற்றி வருகின்றீர்கள். அமவ 
பற்றி கூற முடியுமா? 

்பதில்: நான் 1988 இல் கைண்டி 'ஜாொ' ஜுமஆ ்பள்-
ளிொெலில் ்பகுதி சநர அரபு ைதரஸாசொன்மற ஆரம-
பிதசதன். அஙகு குர்ஆன் ைனனப பிரிொன  ஹிபலு 
்பகுதிம்யயும ைற்றும கிதாபு ்பகுதிம்யயும செர்தது ஆரம-
பிதசதன்.  இது ெமரக்கும இநத ஜுமஆப ்பள்ளிொெ-
லில் தான் பிரதான இைாைாகை கைடெமை்யாற்றி ெருகிசறன். 
ஆனால் இப்பள்ளியில்  தற்ச்பாது எநதவிதைான ெம்ப்ள-
முமின்றி  கைடெமை்யாற்றி ெருகின்சறன்.

1990 இல் முதலாெது ஹஜ் ்ப்யணம சைற்சகைாண்-
சடென்.  அஙகு இருநது இலஙமகை ெநத ெை்யததில் கைண்டி 
கைட்டுக்கைமலயிலுள்்ள அல் புர்க்கைானிய்யா அரபுக் கைல்லூ-
ரியில்  அதி்பர் ஒருெர் இல்லாத செற்றிடெம ஒன்று நிலவி-
்யது. இநத அரபுக் கைல்லூரி கைட்டுக்கைமல மெ. எம. எம. 
ஏ. கிம்ளயின் மூலம 1989 இல் ஆரமபிக்கைப்பட்டெது. 
இஙகுள்்ள ெகைல நிர்ொகிகைளுமடெ்ய செண்டுசகைாளுக்கு 
இணஙகை 1990 இல் இநத ைதரஸாமெப ச்பாறுபச்பற்-
சறன். இமைதரஸாவின் ஆரம்ப அதி்பராகை நாெலபபிட்டி 
ைர்ஹும புர்ஹானுதீன் (சதெ்பநதி) ஹஸ்ரத இருநதார்-
கைள். 1990 இல் இருநது சுைார் மூன்று தொபத கைாலம 
இநத அரபுக் கைல்லூரியின் அதி்பராகை கைடெமை்யாற்றியுள்-
ச்ளன். குறிபபிட்டெ சில ெருடெஙகைளுக்கு முன்னர்தான் 
அதி்பர் ்பதவியில் இருநது விலகி தற்ச்பாது ்பணிப்பா்ள-
ராகை நி்யமிக்கைப்பட்டுள்ச்ளன். இநத ைதரஸாவில் இருநது 
200 க்கும சைற்்பட்டெ சைௌலவிைார்கைளும 300 க்கும 
சைற்்பட்டெ ஹாபிழ்கைளும செளி்யாகி இருக்கிறார்கைள் 
என்்பது குறிபபிடெததக்கை அமெைாகும.

இஙகு  கைல்வி ்பயிலும ைாணெர்கைள் ஆரம்ப கைாலததில் 
இருநது  அரொஙகைததினால் நடெததப்படும ச்பாதுப  ்பரீட்-
மெகை்ளான  கை. ச்பா. த ொதாரண தரம ைற்றும கை.ச்பா. த 
உ்யர் தரப ்பரீட்மெகைளுக்கு சதாற்றி சிததி்யமடெநது, அெர்-
கைள் உள்நாட்டு செளிநாட்டுப ்பலக்மலக்கைழகைஙகைளில் 
கைல்வி ்பயின்று ெருகிறார்கைள். ெவூதி அசரபி்யா ைதினாப 
்பல்மலக்கைழகைததிலும எகிபது  அல் அஸ்ஹர் ்பல்கைமலக்கை-
ழகைததிலும எனப ்பல்செறு நாட்டுப ்பல்கைமலக்கைழகைஙகைளி-
லும உ்யர் கைல்விம்யப ச்பற்று ெருகிறார்கைள்.

அமெ ைட்டுைல்ல அரெ நிறுெனஙகைள், ்பாடெொமல-
கைள்,  தனி்யார் நிறுெனஙகைள் ச்பான்ற இடெஙகைளில் உ்யர் 
சதாழில் ்பதவிகைம்ள ஆற்றி ெருகின்றார்கைள்.

அசத ச்பான்று தான் பிறநத ஊரில் உள்்ள  ைடிசகை 
மிதி்யாமல  2004 இல்  ்பாததிைததுஸ் ஸஹரா என்று 
அரபுக் கைல்லூரியின்  ஸ்தா்பகை தமலெராகை கைடெமைபுரிகி-
சறன்.  இதில் 300க்கும சைற்்பட்டெ ைாணவிகைள் ்பட்டெஙகைள் 
ச்பற்று செளிச்யறியுள்்ளார்கைள். இமைதரஸாவில் இலங-
மகையின் ்பல ்பாகைஙகைளிலும உள்்ள பிள்ம்ளகைள்  கைல்வி 
்பயிலுகின்றனர். குருநாகைல் ைாெட்டெததில் ்பண்டொரசகைாஸ்-
ெதமத சுமலைானிய்யா அரபுக் கைல்லூரியின் ஸ்தா்பகை 
ததமலெராகை கைடெமை புரிகின்சறன்.  இதில் இருநது 
100 க்கு சைற்்பட்டெ உலைாக்கைள் செளி்யாகியுள்்ளார்கைள்.  
சைாததைாகை இஙகு 500 க்கும சைற்்பட்டெ உலைாக்கைள், 
சைௌலவி்யாக்கைள் என ்பட்டெஙகைள் ச்பற்று  செளி்யாெ-
தற்கு ஓர் உநது ெக்தி்யாகைவும ஒரு ெழிகைாட்டி்யாகைவும 
இருநதுள்ச்ளன். 

சகைள்வி: அகில இலஙம்க ஜம்மியயதுல் உலமா 
சமபயின் மு்ககிய ப்தவி்களிலும் பணி்களிலும் கபாறுப்பு 
வாயந்த ஒருவரா்க ்க்டமமயாற்றி வருகின்றீர்கள். நீங்கள் 
முன்னின்று சமூ்கத்தின் பமகலழுச்சி்க்கா்க ஆற்றிய பங்க-
ளிப்பு பற்றி கூறுவீர்களா?

்பதில்: அகில இலஙமகை ஜமமிய்யதுல் உலைா 
ெம்பயில் நான் கைடெநத 10 ெருடெஙகைளுக்கு சைலாகைப 
பிரொரப ்பணியின் ச்பாறுபபு அதிகைாரி்யாகை நி்யைனம 
ச்பற்று கைடெமை்யாற்றி ெருகின்சறன்.  அகில இலஙமகை 
ஜமமிய்யதுல் உலைா ெம்பயின் அமனதது விடெ்யஙகைம்ள-
யும ெமூகைததிற்கு சகைாண்டு செல்ெதற்கைான ்பகுதி்யாகை பிர-
ொரப ்பணி அமைநதுள்்ளது. எனசெ இதில் நீண்டெகைால-
ைாகை ்பணிபுரிநதுள்ச்ளன். இநநாட்டில் முஸ்லிமகைளுக்கு 
ஏற்்பட்டெ  சநருக்கைடி்யான கைாலகைட்டெம ைற்றும சகைாசரானா 
சதாற்று அொதாரண சூழ்நிமலயிலும கூடெ நாடெ்ளாவி்ய 
ரீதியில் மூன்று ெருடெததிற்கும சைல் முழு நாட்மடெயும 
சுற்றி ெநதுள்ச்ளன். எல்லாக் கிம்ளகைம்ளயும ெநதித-
துள்ச்ளாம.  ்பள்ளி நிர்ொகிகைள், உலைாக்கைள்,  ்பல்துமற 
ொர்நதெர்கைள் என ச்பரி்யார்கைம்ளச் ெநதிதது  ்பல கூட்டெங-
கைம்ள ஏற்்பாடு செயது  இநநாட்டில் நடெக்கும நிமலமை 
குறிததும ச்பாறுமை்யாகை நடெநது சகைாள்்ள செண்டும. 
ஏமன்ய ெை்யததெர்கைளுடென் மிகைவும சநருக்கைைாகை அன்-
்பாகைவும ்பண்்பாகைவும நடெநது சகைாள்்ள செண்டும.  

எஙகைளுமடெ்ய தூயமை்யான எண்ணஙகைம்ளயும ்பண்-
்பாடுகைம்ளயும கைாட்டெ செண்டும என அறிவுமர கூறி 
சனாம.  ெகைொழ்வு, புரிநதுணர்வு இன நல்லிணக்கை சைம-
்பாட்மடெ கைட்டி எழுபபுெதற்கைாகை ்பல நூற்றுக்கும சைற்்பட்டெ  
விஹாமரகைளுக்கு  சென்றுள்ச்ளாம. கிறிஸ்தெ சதொல-
்யஙகைள், இநதுக் சகைாயில்கைள் முதலி்யெற்றுக்குச் சென்று 
சதளிவுகைம்ள ஏற்்படுததியுள்ச்ளாம.

இநத நாட்டில் ச்பரும்பான்மையின ெசகைாதரர்கைச்ளாடு 
முடியுைான விடெ்யஙகைளில் செர்நது  ்ப்யணிக்கை செண்டும. 
நாஙகைள் ஒற்றுமை்யாகை ொழ செண்டும. இலஙமகை 
ஒரு ்பல்லின ெமூகை கைட்டெமைபம்ப சகைாண்டெ நாடொகும. 
்பல்லின ெமூகைததில் இனஙகைளுக்கிமடெச்ய கைருதசதாற்று-
மையிமன ஏற்்படுததுதல், சதசி்ய ஒருமைப்பாடு, நல்லி-
ணக்கைம, ஐக்கி்யம, ெகைொழ்வு, புரிநதுணர்வு என்்பெற்மற 
ஏற்்படுததுெதற்கைாகை நாஙகைள்  நிமற்ய நிகைழ்ச்சிகைம்ள 
நடெததியுள்ச்ளாம. இன நல்லிணக்கைதமத கைட்டி எழுபபு-
ெதற்கைாகை கைடெநத 10 ெருடெஙகைளுக்கு சைலாகை அர்ப்ப-
ணிபபுடென் ்பணி்யாற்றியுள்ச்ளன். மிகைசநருக்கைடி்யான 
சூழ்நிமலயிலும ெரி அதசதாடு  சகைாசரானா சதாற்றுக் 
கைாலததிலும ெரி அகில இலஙமகை ஜமமிய்யதுல் உலைா 
ெம்ப என்மனச்ய இதற்கு ச்பாறுப்பாகை நி்யைனம செய-

திருநதார்கைள்.
சகைாசரானா சதாற்றினால் நல்லடெக்கைம செய்யப்பட்டெ 

ஓட்டெைாெடியில் அமைநதுள்்ள சதசி்ய மை்யொடிக்கும 
்பல முமற ்ப்யணம செயதுள்ச்ளன்.  அது ெம்பநதைான 
ஆசலாெமனக் கூட்டெஙகைள் , நல்லடெக்கைம செயெது சதாடெர்-
்பான கைலநதுமர்யாடெல்கைள் ச்பான்றெற்றில் நிமற்யக்  
கைலநது சகைாண்சடென்.சகைாசரானா கைாலததில் நிமற்ய 
இடெஙகைளுக்குச் சென்று  ச்பாது ைக்கைளுக்கு சுகைாதாரப 
்பாதுகைாபபு சதாடெர்பில் அறிவுறுததல் ஆசலாெமனகைள் 
ெழஙகி ெநசதன். நாட்டின் எல்லாப ்பாகைஙகைளுக்கும 
செல்ெதற்கைான அனுைதிப்பததிரதமத அரசு எனக்கு 
ெழஙகியிருநதது. அதனால் எனக்கு எல்லா இடெஙகைளுக்கு 
செல்லக் கூடி்ய ொயபபு கிமடெததது என்று குறிபபிட்டுச் 
சொல்லலாம.

சகைள்வி: தூர ப்ா்ககும் எதிர்காலப் பாரமவயும் 
பிறமர வழி்்டத்தும் ஆற்றலுமி்க்க நீங்கள் எழுத்துத் துமற-
யிலும் ்கால் பதித்துள்ளீர்கள்.அந்த வம்கயில் உங்கள் 
நூல் ஒன்று்ககு ்தமிழ கமாழித்துமறப் பபராசிரியர எம். ஏ. 
நுஹமான் மனமுவநது அணிநதுமர வழஙகி இருப்பது 
என்பது உங்கள் எழுத்்தாற்றலு்ககு கபரும் வலிமம பசர்க-
கிறது. எனபவ  நீங்கள் முஸ்லிம் சமூ்கத்தின் வளரச்சி்ககும் 
எழுச்சி்ககும் வழிப்காலிய எத்்தம்கய நூல்்கமள எழுதியுள்-
ளீர்கள்? அமவ பற்றி கூறுவீர்களா?

்பதில்: சகைாசரானா கைாலததில் வீட்டில் முடெஙகி 
இருநதமை்யால்  அநத ஓயமெப ்ப்யன்்படுததி மகைநூல்-
கைம்ள எழுதுெமத ஆரமபிதசதன்.   இதற்கு  ைக்கைள் 
ைததியில் இருநது ்பலதத  ஆதரவு கிமடெததது.  விசெடெ-
ைாகை ெக்பு ெம்பத தமலெர் கூடெ என்மன ஆர்ெப்படுததி  
எனக்கு ஆசியுமர தநதுள்்ளார். அசதச்பான்று அகில 
இலஙமகை ஜமமிய்யதுல் உலைா ெம்பயின் தமலெர் 
அஷசஷெயக்  ரிஸ்மி முபதி, பிரதித தமலெர் அஷசஷெயக் 
அகைார் முஹைட்  ச்பான்ற முக்கி்ய பிரமுகைர்கைள் என் 
எழுததுப ்பணிகைளுக்கு ஆக்கைமும ஊக்கைமும தநதார்கைள்.  
ச்பராதமன ்பல்கைமலக்கைழகை  தமிழ் சைாழிததுமறப ச்பரா-
சிரி்யர் எம. ஏ. நுஹைான் ச்பான்றெர்கைள் என் எழுதது 
மு்யற்சிகைளுக்கு உற்ொகைமும ஒததுமழபபும தநதுள்்ளார். 

இதுெமரயிலும மும சைாழிகைளிலும 11 புததகைஙகைள் 
செளியிட்டுள்ச்ளன்.  ைகிழ்ச்சிகைரைான குடும்ப ொழ்க்மகை,  
ைாநபியின் ைருததுெ ெழிகைாட்டெல்கைள்,  அருள் மிகு ரைழா-
னும அதன் ெட்டெ திட்டெஙகைளும,  ்பள்ளிொெல்கைள் ஊடொகை 
ெமூகைதமத ெலுவூட்டுசொம, ைாற்று ைதததெர்கைம்ள 
ைதிதது ொழ ெழிகைாட்டும ைார்க்கைம இஸ்லாம ஆகி்ய 
மகைநூல்கைம்ள எழுதியுள்ச்ளன்.  ஆஙகிலததில் சஹபபி 
சைசரச்,  த ச்பரபச்பட்க் சைடிசின் ஆகி்ய இரு நூல்கைள் 
ஆஙகிலததில் எழுதப்பட்டுள்்ளன. சிஙகை்ளததில் பிரிததிைத 
யுகை திவி்யக் கைரா.  ைஸ்ஜித முஸ்லிம சதெஸ்தான ைகின் 
ெைாஜ்ய ெவி்பலகைன்ெமு,  நபிததுைாசகை மெததி்ய ைகை 
ச்பன்வீை,  ெசகைாதர ஆகைமி்யன்டெ கைருகைரமின் ஜீெதவீைட்டெ  
ைகைச்பன்ென தஹை இஸ்லாம ஆகி்ய நூல்கைம்ள எழுதி-
யுள்ச்ளன்.

சகைள்வி: நீங்கள் எதிர்காலச் சந்ததியினரு்ககு 
என்ன கசால்ல விரும்புகின்றீர்கள்?

்பதில்: ச்பாதுொகை எஙகைளுமடெ்ய சநர கைாலதமத  
எநத்ளவு ெமூகைததின் சதமெக்கைாகை ்ப்யன்்படுதத முடியுசைா 
அநத்ளவுக்கு  எைது ெமூகைம  சைசலழுச்சி ச்பறும என்்ப-
தில் எவவித ஐ்யப்பாடும இல்மல.  எஙகை்ளது நபி நா்யகைம 
(ஸல்) அெர்கைள் தனக்கைாகை ொழ வில்மல.  பிறருக்கைா-
கைததான்  ொழ்நதார்கைள். உஙகைளில் சிறநத ைனிதர் ்யார் 
என்றால்  உஙகைளுமடெ்ய செ்யல்்பாடுகைள்  பிறருக்கு பிரச்யா-
ெனைாகை அமைநதிருததல் செண்டும.  அறிவு, ஆற்றல், 
்பண்பு,  அன்பு ஆகி்யெற்மற பிறருக்கைாகைப பிரச்யாெனப-
்படுததுதல் அெசி்யம. அமெ  எஙகைளுக்கு ைறுமை ொழ்க்-
மகையில்  சிறப்பானதாகை அமையும.  ஆதலால் இன்றுள்்ள 
ெநததியினர்கைளுக்கு சொல்ல செண்டி்ய ஒன்று.  ்படிபபின் 
்பக்கைம நன்கு கைெனம செலுதத செண்டும.  துமறொர்நத 
எநதக் கைல்வி என்றாலும ெரி  ஆலிைாகைலாம. ஹாபிழாகை-
லாம ஏமன்ய துமற ொர்நத கைல்வியிலும  கைெனம செலுத-
துஙகைள். 

அடுதது அல்லாவின் சதாடெர்பு  விடெ்யததிலும சீராகை 
நடெநது சகைாள்ளுஙகைள். அல்லாஹவுமடெ்ய சதாடெர்பு சீராகை 
செண்டும. விசெடெைாகை உலைாக்கைள்  எைது கைால சநரத-
மதப   பிரச்யாெனப்படுதத செண்டும. 

சிஙகை்ளம, ஆஙகில சைாழி கைட்டொ்யம  கைற்றுக் சகைாள்ளு-
தல் செண்டும.  எழுததுத துமறயிலும ொசிபபுத துமற-
யிலும  அதிகை ஆர்ெதமத ெ்ளர்ததுக் சகைாள்்ள செண்டும.  
ச்பாதுொகை ெமூகைததிற்கு ெரக் கூடி்ய  எல்லா விடெ்யஙகைளுக்-
கும நாஙகைள் ஒததுமழபபு ெழஙகை செண்டும.  ஊசராடும 
குடும்பதசதாடும  செர்நது ஒற்றுமை்யாகை  அன்்பாகை  நடெந-
தால் எதிர்கைாலம உஙகைளுக்கு மிகைச் சிறப்பாகை இருக்கும.  

சகைள்வி: இத்்தம்கய பணி்களு்க்கா்க ்தங்களு்ககு 
கிம்ட்க்கப் கபற்ற பாராட்டு்க்களும் விருது்கள் பல. எனினும் 
அமவ பற்றி சுரு்க்கமா்க

்பதில்: இைாம ொதியி கைலாபீடெததின் விருது.  2020 
இல் நிவராஸ் இன்்பாஸ் ைாணெர்கைளின் விசெடெ விருது, 
தாரு ஆயிஷொ அரபுக் கைல்லூரியின் விருது, கைண்டி கைட்டுக்-
கைமல மெ. எம. எம. ஏ. இன் விருது, 2012 இல் ்பண்-
டொரசகைாஸ்ெதமத சுமலைானிய்யா அரபுக் கைல்லூரியின் 
விருது, 2017 இல் கைம்பம்ள ஜமமிய்யதுல் உலைாக் 
கிம்ளயின் விசெடெ விருது, 2022 இல் த கைார்டி்யன் ்பவுண்-
சடெெனின் விருது, 2012 இல் அநநூர் ெமூகை நல நிதி நிறுெ-
னததின் விருது, 2016 கைண்டி சிட்டி ஜமமிய்யதுல் உலைா 
ெம்பயின் விருது, 2014 கைாலித ்பவுண்சடெென் விருது, 
2020 இல் ரொஹிய்யா அரபுக் கைல்லூரியின் விருது, 
2016 கைண்டி கைட்டுக்கைமல அல் புர்க்கைானிய்யாவின் 25 
ஆெது ஆண்டு நிமறவு விழா விருது, 2020 இல் சகைௌரெ 
கைலாநிதி விருது  உள்ளிட்டெ ்பல அமைபபுக்கைளின் மூலம 
்பல ்பாராட்டுக்கைளும விருதுகைளும கிமடெததுள்்ளன.

அகில இலங்கை ஜம்மிய்யதுல் 
உலமா ச்ையின் உை த்லவர் 

அஷ்ஷெய்க் எச். உமர்தீனின்...

35வருட கால 
சேவவ நலன் 
பாராட்டு விழா
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ைலேஷியாவில் 10,000... (03ஆம ்பக்்கத் ச�ாடெர்)

விடுத்� லெண்டுல்காளுக்கு ்பதிேளிக் -
கும மு்கைா்கலெ ்பத்�ாயிரம லெமே 
ொய்பபு்கமை இேஙம்கயர்்களுக்கு 
ச்பற்றுக் ச்காடுப்ப�ா்க உயர்்ஸ�ானி்கர் 
உத்திலயா்கபூர்ெைா்க அறிவித்துள்ைார்.   

இவெைவு ்காேமும ைலேசிய 
நாட்டின் லெமேொய்பபு ெந�ர்ப்பங-
்கள் ்பங்கைால�ஷ், இநதியா ல்பான்்ற 
நாடு்களுக்ல்க கிமடெத்து ெநதிருந�ா-
லும நான் ்கடெந� ஜூன் 23ஆம தி்கதி 
Datuk Seri M.Saravanan க்கு எழுத்து 
மூேம லெண்டுல்காள் விடுத்��ற்கு 
உடெனடியா்க நடெெடிக்ம்க எடுத்��ற்கு 

உயர்்ஸ�ானி்கருக்கு நன்றி ச�ரிவிக்-
கின்ல்றன் என அமைசெர் கூறினார்.  

ைலேசிய லெமேொய்பபு ச�ாடெர் -
்பா்க உத்திலயா்கபூர்ெைா்க இரு�ரபபு 
ஒப்பந�த்திற்கு அமைய நடெெடிக்ம்க 
லைற்ச்காள்ளும மு�ல் ெந�ர்ப்பம 
இதுொகும. 

2018 ஆம ஆண்டு அமைசெர் 
ைனுஷ நாணயக்்கார செளிநாட்டு 
லெமே ொய்பபு பிரதி அமைசெரா்க 
இருந� லெமையில் ச�ாழில் ்பயிற்சிக்-
்கா்க ைலேசியாவுடென் புரிநதுணர்வு ஒப -
்பந�ம ஒன்றில் ம்கசொத்திட்டிருந�ார்.  

ெடெக்குக்்கான ரயில் ்பாம�  ... (03ஆம ்பக்்கத் ச�ாடெர்)

ச�ரிவித்�ார்.   
்பாராளுைன்்றத்தில் லநற்று உமர -

யாற்றிய அெர்,   
ரயில்லெ ஊழியர்்களுக்கு ெம்பைம 

ெழஙகுெ�ற்கு ைாத்திரம மில்லியன் 
்கணக்்கான ரூ்பா செேவிடெப்படுகி்றது. 
அத்துடென் லைேதி்க லநர ச்காடுப்ப -
னொ்க 2.3 மில்லியன் செேவிடெப-
்படுகி்றது. அ�மன ஈடு செய்யும 
ெம்கயிலேலய ரயில் ்கட்டெணத்ம� அதி -

்கரிப்ப�ற்கு நடெெடிக்ம்க எடுக்்கப்பட்டெது. 
எனினும ரயில் ்கட்டெண அதி்கரிபபுக்கு 
எதிர்பபுத் ச�ரிவித்து ரயில் நிமேய 
அதி்பர்்கள் பிரலெெச சீட்டு ெழஙகுெம� 
�விர்த்து ெந�னர். ெரவுக்கு மிஞ்சிய 
செேவு ஏற்்பட்டொல் அந� நிறுெனங-
்கமை முன்சனடுத்துச செல்ெதில் ஏற்-
்படும ்கஷ்டெங்கள் ச�ாடெர்பில் அமனெ-
ரும ச�ளிவு ச்ப்ற லெண்டும என்றும 
அமைசெர் லைலும ச�ரிவித்�ார்.  

செளி ஆட்்களின்... (03ஆம ்பக்்கத் ச�ாடெர்)

துண்டு்கமை ்ப்கல் உணவுக்்கா்க 
ச்காண்டுெநதிருப்ப�ா்க ்பத்திரிம்கயில் 
செய்தி செளியிடெப்பட்டிருக்கின்்றது.  

இவொ்றான நிமேயில் ைாணெர்்க -
ளின் உணவு ச�ாடெர்பில் அரொங்கம 
மும்றயான லெமேத்திட்டெம ஒன்ம்ற 
நமடெமும்றப்படுத்� லெண்டுசைன ல்கட் -
டுக்ச்காண்டொர்.  

அ�ற்கு அமைசெர் ச்கசெலிய ரம-
புக்செல்ே ்பதிேளிக்ம்கயில், மினு -
ொஙச்காமடெ ்கல்வி ெேயத்தில் இடெம -
ச்பற்்ற�ா்க ச�ரிவிக்்கப்படும ெம்பெம 
ச�ாடெர்்பான செய்தி செளிெந�துடென் 
அதுச�ாடெர்பில் அந� ்பாடெொமே அதி-
்பருடென் ச�ாடெர்புச்காண்டு �ான் ்கேந -
துமரயாடிய�ா்க ச�ரிவித்�ார். அந� 
்பாடெொமே மி்கவும சிறிய ்பாடெொமே 
15 ஆசிரியர்்கலை அஙகு ்பணிபுரிகின்-
்றனர்.   

்பாடெொமே அதி்பர் அது ச�ாடெர்பில் 
ச�ரிவிக்ம்கயில், இந� செய்திமய 

ல்கள்விப்பட்டெவுடென் ்பாடெொமே அபிவி-
ருத்திக் குழு கூடி, அதுச�ாடெர்பில் ்கேந-
துமரயாடிய�ா்கவும, ்பாடெொமே ஆசி-
ரியர்்கள் அமனெமரயும அமழத்து 
அதுச�ாடெர்்பா்க விொரித்�ல்பாதும அது -
ச�ாடெர்பில் எந� �்கெலும கிமடெக்்கவில்-
மேசயன்ல்ற ச�ரிவித்��ா்கவும அதி்பர் 
ச�ரிவித்�ாசரன குறிபபிட்டெ அமைசெர் 
ச்கசெலிய ரமபுக்செல்ே அதி்பர் ச�ரி-
வித்� ச�ாமேல்பசி குரல் ்பதிமெ ஒலி -
ொஙகியில் ஒலிக்்கசசெய்�ார்.  

இ�ன்ல்பாது ெ்பாநாய்கர்,அமைசெர் 
ச்கசெலிய ரமபுக்செல்ேவுக்கு அறிவு-
றுத்�ல் ஒன்ம்ற ெழஙகினார்.  ்பாராளு -
ைன்்றத்தில் ்பாராளுைன்்ற உறுபபினர்-
்கள் ைாத்திரலை உமரயாற்்ற முடியும.   

செளியாட்்களுக்கு உமரயாற்்ற 
முடியாது. அ�னால் செளியாட்்களின் 
ச�ாமேல்பசி குரல் ்பதிமெ ஒலிொஙகி -
யில் ஒலிக்்கசசெய்ெது �ெ்றான செயல் 
என்றும சுட்டிக்்காட்டினார். 

்கதிர்்காைத்தில் ை�... (03ஆம ்பக்்கத் ச�ாடெர்)

புனி� இடெத்தின் அபிவிருத்திக்்கான 
ைற்றுசைாரு நிதி நன்ச்காமடெயும இரா-
ணுெத் �ை்பதியினால் ்கதிர்்காைம 

முரு்கன் ஆேய ்ப்ஸநாயக்்க நிேலையி-
டெம ம்கயளிக்்கப்பட்டெது.

03 அமைசசு செயோைர்்கள்... (03ஆம ்பக்்கத் ச�ாடெர்)

பீ.எல்.ஏ.லஜ. �ர்ைகீர்த்தி, ந்கர அபி -
விருத்தி ைற்றும வீடெமைபபு அமைச -
சின் செயோைரா்க பி.எச.சி. ரத்நா-
யக்்க ைற்றும ச்பாதுைக்்கள் ்பாது்காபபு 
அமைசசின் செயோைரா்க எ்ஸ. செட்-
டியாரசசி ஆகிலயாரின் நியைனங்க-
ளுக்கு அனுைதி ெழங்கப்பட்டுள்ைது.  

அ�ற்கு லைேதி்கைா்க, இேஙம்க 
நிமேச்பறு�கு ெலு அதி்காரெம்பயின் 

�மேெரா்க எல்.எச. ரஞ்சித் லெ்பா-
ேவின் நியைனத்துக்கும இேஙம்க 
மின்ொர (�னியார்) நிறுெனத்தின் 
(LECO) �மேெரா்க அதுே பிரிய�ர்-
ஷன டி. சில்ொவின் நியைனத்துக்கும 
நீர் ெழங்கல் ைற்றும ெடி்காேமைபபு 
ெம்பயின் �மேெரா்க நிஷாந� ரண-
துங்கவின் நியைனத்துக்கும குழுவின் 
அனுைதி ெழங்கப்பட்டுள்ைது. 

உணவு ்பாது்காபம்ப...   
்கெனம செலுத்தியுள்ை ஜனாதி்பதி 

அலுெே்கம, இது ச�ாடெர்்பான �்கெல்்க-
மைத் திரட்டியதுடென் அந� செய்தியில் 
உண்மையில்மேசயன்றும உறுதிப்ப-
டுத்தியுள்ைது. இச செய்தி ச�ாடெர்பில் 
�்கெல்்கமைப ச்ப்ற ஜனாதி்பதி அலுெ-
ே்கம நடெெடிக்ம்க எடுத்�து. இ�ன்்படி, 
மினுொஙச்காமடெ பிராநதிய ்பணிப்பாைர் 
ெஜிர ரணராஜா, ்கம்பொ ைாெட்டெ செய-
ோைர் டெபிள்யூ. ெத்தியானந�, திவுேப-
பிட்டிய பிரல�ெ செயோைர், மினுொங-
ச்காமடெ ்கல்வி ெேய திவுேபபிட்டி ்கல்விப 
பிரிவின் ்பணிப்பாைர், ச்காஙச்காடெமுல்ே 
புனி� அநல�ானியார் ்கனிஷ்டெ ்கல்லூரி-
யின் அதி்பர் ஆகிலயாரிடெமிருநது �்கெல்-
்கள் ச்பற்்றப்பட்டென.   

அத்துடென், ைாணவி ொழும பிரல�ெ 
கிராை உத்திலயா்கத்�ர் ைற்றும அபிவி-
ருத்தி உத்திலயா்கத்�ர் ஆகிலயாரிடெமிருந-
தும �்கெல்்கள் ச்ப்றப்பட்டென. எனினும, 
இந�த் �்கெல்்களின்்படி அவொ்றான-
ச�ாரு ெம்பெம எதுவும அப்பகுதியில் ்பதி-
ொ்கவில்மேசயன்று உறுதியாகியுள்ைது.  

எவொ்றாயினும, �ற்ல்பாம�ய ச்பாரு-

ைா�ார நிமேமை  ்காரணைா்க உணவு 
சநருக்்கடி ஏற்்பட்டொல் இ�ற்்கான ைாற்று 
ஏற்்பாடு்கள் செய்யப்பட்டுள்ைன.  

இ�ன்்படி எந�சொரு குழநம�லயா, 
ந்பலரா அல்ேது குடும்பலைா உணவு 
சநருக்்கடிக்கு உள்ைானால் இ�ற்குத் 
தீர்வு ்காண விலெடெ லெமேத்திட்டெசைான்று 
பிரல�ெ செயே்கங்கள் ைற்றும ைாெட்டெ 
செயே்கங்கள் ைட்டெத்தில் ஏற்்கனலெ நமடெ-
மும்றப்படுத்�ப ்பட்டுள்ை�ா்கவும ஜனாதி-
்பதி அலுெே்கம ச�ரிவித்துள்ைது.  

அத்துடென் உே்க உணவுத் திட்டெத்தின் 
கீழ் உ�வி ச்ப்றத் �குதியான அைவுல்கால்-
்கமைக் ச்காண்டெ �ரபபினரா்க 05க்கும 
லைற்்பட்டெ உறுபபினர்்கமைக் ச்காண்டெ 
ெமுர்த்தி ்பயனாளி்கைது குடும்பங்கள், 
ஊனமுற்ல்றார் ைற்றும நாட்்பட்டெ லநாயா-
ைர்்கமைக் ச்காண்டெ குடும்பங்கள், 05 
ெயதுக்குட்்பட்டெ குழநம�்கமைக் ச்காண்டெ 
ெறுமையான குடும்பங்கள், ்கணென் 
அல்ேது ைமனவி இல்ோ� குடும்பங்கள், 
்கர்பபிணிப ச்பண்்கள் ைற்றும ்பாலூட்-
டும �ாய்ைார்்கமைக் ச்காண்டெ குடும்பங-
்கள், ஆரம்பக் ்கல்வி கூடெ ச்ப்றா� ஏமழக் 

குடும்பங்கள், ்கடுமையான உணவுப ்பற்-
்றாக்கும்றயுள்ை குடும்பங்கள் ைற்றும 
்கடுமையான உணவுப ்பஞ்ெத்தில் இருக்-
கும குடும்பங்கள் என்்பன அமடெயாைம 
்காணப்பட்டுள்ைன.  

இவொ்றான குடும்பங்களுக்கு உே்க 
உணவுத் திட்டெத்தின் கீழ் ைா�ாந�ம 
15,000 ரூ்பாமெ கிராை உத்திலயா்கத்�ர்-
்கள் ைற்றும பிரல�ெ செயோைர்்களூடொ்க 
ெழங்க முடியும. அ�ற்்கமைய மு�ல் 03 
ைா�ங்களுக்கு ்பணம ெழங்கப்படுெது-
டென் லைலும 06 ைா�ங்களுக்கு உணவு 
ெழஙகும திட்டெம நமடெமும்றப்படுத்�ப்ப-
டுகி்றது.  

இது�விர ைா�நல�ாறும 10,000 
ரூ்பா வீ�ம 06 ைா�ங்கள் ெமர ச்காடுப-
்பனவு ெழங்க அரொங்கத்தினால் ஏற்்பாடு 
செய்யப்பட்டுள்ைது.  

இெற்றில் உள்ைடெங்கா� ைற்றும �ற்-
ெையம உணவு கிமடெக்்காைல் �விக்கும 
குடும்பங்கள் இருபபின் அெர்்களுக்கு 
குறுகிய ்காேத்தில் உணவு ெழங்க 
ொய்பபு உள்ைது. கிராை அலுெேர்்கள், 
பிரல�ெ செயோைர்்கள் ஊடொ்க ஜனாதி-

்பதி செயே்கத்தின் உணவு ்பாது்காபபு 
திட்டெப பிரிவுக்கு ல்காரிக்ம்க முன்மெக்்க 
லெண்டும.  லைலும, ஊட்டெசெத்து கும்ற-
்பாடுள்ை ைாணெர்்கமைக் ச்காண்டெ 
குடும்பங்கள் இருந�ால், அது ச�ாடெர்பில் 
ஆய்வு்கள் நடெத்�ப்பட்டு, அத்�ம்கய குடும-
்பங்களுக்கு அரொங்கம செயல்்படுத்தி 
ெரும ச்பற்ல்றார் ்பாது்காெேர் திட்டெங்கள் 
மூேம உணவு உ�வித் திட்டெங்கள் ெழங-
்கப்படும.  

லைலும, உணவின்றி �விக்கும குடும-
்பங்கள் ்பற்றிய �்கெல்்கமை ்பாடெொமே 
ஆசிரியர்்களும லெ்கரித்து, ஜனாதி்பதி 
அலுெே்கத்திற்கு அனுப்ப முடியும. அத்-
�ம்கய குடும்பங்களுக்கு உ�ெ விரும-
பு்பெர்்களும இதில் இமணநது உ�வி 
ெழங்க முடியும.  

அதுைட்டுமின்றி கிராை உத்திலயா்கத்-
�ர்்கள் ைற்றும பிரல�ெ செயோைர்்கள் 
ஜனாதி்பதி அலுெே்கத்துடென் ச�ாடெர்பு 
ச்காண்டு இந� லெமேத்திட்டெங்கமை 
செயற்்படுத்துெ�ற்கு ்பங்களிபபுச செய்ய 
முடியுசைன்றும ஜனாதி்பதி அலுெே்கம 
ச�ரிவித்துள்ைது.

மீனெர்்களுக்கு கும்றவின்றி...
ல�ொனந�ா   ச�ரிவித்துள்ைார்.  
அமைசெர் டெக்ை்ஸ ல�ொனந�ா 

�மேமையில் நமடெச்பற்்ற ்கடெற்ச்றா-
ழில் அலுெல்்கள் அமைசசுொர் ஆலோ-
ெமனக் குழுக் கூட்டெத்திலேலய இவொறு 
ச�ரிவித்�ார்.   

அத்துடென், நன்னீர் மீன்பிடிமய லைம-
்படுத்தும லநாக்கில் இவெருடெ இறுதிக்-

குள் அமடெயாைம ்காணப்பட்டெ 4,000 
குைங்களில் மீன் குஞ்சு்கமை இடுெ-
�ற்கு எதிர்்பார்த்திருப்ப�ா்கவும, நாட்டின் 
்பல்லெறு ்பகுதி்களில் இேஙம்கக் ்கடெற்-
ச்றாழில் கூட்டுத்�ா்பனத்தின் விற்்பமன 
நிமேயங்கமை அமைப்ப�ற்்கான நடெ-
ெடிக்ம்க்கள் குறித்துக் ்கெனம செலுத்-
தியிருப்ப�ா்கவும அமைசெர் சுட்டிக்்காட்-

டினார்.   
அல�லநரம, ்கடெற்ச்றாழில் தும்றொர் 

பிள்மை்களின் ்கல்வி, சு்கா�ாரம 
ைற்றும நேன்புரிமய லைம்படுத்துெ-
�ற்்கான விலெடெ லெமேத்திட்டெசைான்று 
எதிர்ெரும ஒக்லடொ்பர் 01ஆம தி்கதி 
ச்காண்டொடெப்படெவிருக்கும சிறுெர் தினத்-
துடென் இமணந��ா்க ஆரமபிக்்கவிருப-

்ப�ா்க ்கடெற்ச்றாழில் இராஜாங்க அமைச-
ெர் பியல் நிஷாந� ச�ரிவித்�ார்.   

இ�மனவிடெவும, 1996ஆம 
ஆண்டின் 02ஆம இேக்்க ்கடெற்ச்றா -
ழில், நீர்ொழ் உயிரின ெைங்கள் ெட்டெத் -
தின் கீழ் மூன்று ஒழுஙகுவிதி்களுக்கும 
அமைசசுொர் ஆலோெமனக் குழுவில் 
அனுைதி ெழங்கப்பட்டெது.   

நாட்டுக்கு அ்பகீர்த்தி ஏற்்படொ�...
ஒருல்பாதும அரொங்க ஊழியர்்க-

ளுக்கு ெம்பைம ெழஙகுெம� அரொங-
்கம நிறுத்�ாச�ன ச�ரிவித்� அமைசெர் 
லெறு திட்டெங்களுக்கு ஒதுக்்கப்பட்டுள்ை 
நிதிமயப ச்பற்ல்ற �ற்ல்பாது ெம்பைம 
ெழங்கப்பட்டு ெருெ�ா்கவும ச�ரிவித்-
�ார்.  

ெருைானத்ம� விடெ செேவு அதி்கைா-
னால் எந� நிறுெனலைா வீலடொ ்கடென் 
ச்பறுெம� �விர்க்்க முடியாச�ன்்பம� 
குறிபபிட்டெ அமைசெர், ெர்ெல�ெ நாணய 
நிதியத்திடெம 16 மும்ற அரொங்கங்கள் 
்கடென் ச்பற்றுள்ை�ா்கவும ்கடெந� அர-

ொங்கமும 1.6 பில்லியன் சடொேமரக் 
்கடெனா்க ச்பற்றுள்ை�ா்கவும அமைசெர் 
ச�ரிவித்�ார்.  

்பாராளுைன்்றத்தில் லநற்று நமடெ-
ச்பற்்ற இேஙம்க ச�ாமேக்்காட்சி கூட்-
டுத்�ா்பன திருத்�ச ெட்டெம மூேம மீ�ான 
விொ�த்தில் உமரயாற்றும ல்பால� 
அமைசெர் இவொறு ச�ரிவித்�ார்.  

ெம்பயில் ச�ாடெர்நதும உமரயாற்றிய 
அமைசெர்,  

அரொங்கத்தின் ெரி ெருைானம 1268 
பில்லியனா்க உள்ைல்பாது அரொங்க 
ஊழியர்்களுக்கு ெம்பைம ெழஙகுெ�ற்கு 

1115 பில்லியன் செேவிடெப்படுகி்றது. 
இந� மீதி ்பணத்ம� மெத்துக்ச்காண்டு 
எவொறு ்கடென் செலுத்துெது, எவொறு 
எரிச்பாருமை ச்பற்றுக் ச்காள்ெது, 
எவொறு நாட்டுக்கு ல�மெயான அத்-
தியாெசிய ச்பாருட்்கமை ச்காள்ெனவு 
செய்ெது என்்பது ச�ாடெர்பில் சிநதிக்்க 
லெண்டும.  

நாம புதி�ா்க சிநதிக்்க லெண்டியுள்ைது 
இந� நிமேயில் ெர்ெ ்கட்சி லெமேத்திட்-
டெம �ற்ல்பாது அெசியைாகி்றது. அத்தியா-
ெசிய ச்பாருட்்கமை ச்காள்ெனவு செய்ெ-
�ற்கு ்கடென் ்பற்றுப ்பத்திரம விநிலயாகிக்்க 

லெண்டியுள்ைது. ெர்ெல�ெ நாணய நிதி-
யத்திடெம ்கடென் ச்பற்றுக் ச்காள்ெ�ற்்கான 
ல்பசசுொர்த்ம�்கள் ொத்தியைா்க முன்-
சனடுக்்கப்பட்டுள்ைன. எவொ்றாயினும 
எைது செளிநாட்டுக் ம்கயிருபம்ப அதி்க-
ரிக்்க லெண்டியுள்ைது.  

ரூ்பொஹினி கூட்டுத்�ா்பனத்ம�ப 
ச்பாருத்�ெமரயில் மி்கவும ்கஷ்டெப-
்பட்டு அ�மன முன்சனடுக்்க லெண்டி-
யுள்ைது.  

நான் ்ப�விலயற்்ற நாள் மு�ல் 
இதுெமர எெமரயும   அஙகு எந�ப ்ப�-
விக்கும நியமிக்்கவில்மே. 

'திரில்பாஷ' பிரசசிமனமய...   
முடியாச�ன சு்கா�ார அமைசெர் 

ச்கசெலிய ரமபுக்செல்ே ்பாராளுைன்-
்றத்தில் ச�ரிவித்�ார்.   

நாட்டில் திரில்பாஷ �ட்டுப்பாடு ைற்றும 
அபலோசடொக்ஷின் பிரசசிமன உள்ை-
ச�ன்்பம� ைறுக்்க முடியாச�ன சுட்டிக்-
்காட்டிய அமைசெர் ல்பாஷாக்கின்மை 
ைற்றும திரில்பாஷ விெ்காரம ச�ாடெர்-
பில் ெம்பக்கு அறிவியல் பூர்ெைான 
அறிக்ம்கசயான்ம்ற ெைர்பபிப்ப�ற்கு 
நடெெடிக்ம்க எடுக்்கப்படுசைன்றும 
ச�ரிவித்�ார்.    ்பாராளுைன்்றத்தில் 
லநற்று நமடெச்பற்்ற ொய்மூே விமடெக்-
்கான வினாக்்கள் லெமையில் லெஷா 
வி�ானல்க எமபி எழுபபிய ல்கள்வி ஒன்-

றுக்குப ்பதிேளிக்கும ல்பால� அமைசெர் 
இவொறு ச�ரிவித்�ார்.   

நசசுத்�ன்மை ச்காண்டெ திரில்பாஷ 
பிள்மை்கள் ைற்றும ்கர்பபிணித் �ாய்-
ைார்்களுக்கு விநிலயாகிக்்கப்பட்டுள்ை�ா்க 
செளியாகியுள்ை செய்தி்கள் ச�ாடெர்பில் 
லெஷா வி�ானல்க எம.பி இ�ன்ல்பாது 
ல்கள்வி எழுபபினார்.   

அது ச�ாடெர்பில் லைலும ச�ரிவித்� 
அமைசெர்:   

சு்கா�ாரத்தும்றக் ்கட்டெமைபபில் சிே 
பிரசசிமன்கள் உள்ைன என்்பம� நாம 
ஏற்றுக்ச்காள்கின்ல்றாம. நசசுத்�ன்மை 
ச்காண்டெ திரில்பாஷ, பிள்மை்கள் ைற்றும 
்கர்பபிணித் �ாய்ைார்்களுக்கு விநிலயா-

கிக்்கப்பட்டுள்ை�ா்க செளியாகியுள்ை 
செய்தி ச�ாடெர்பில் சு்கா�ாரத்தும்ற 
அமைசசு விலெடெ ்கெனம செலுத்தியுள்-
ைது.   அபலோசடொக்ஷின் ச�ாடெர்பில் 
்கருத்துக்்கமை செளியிட்டெ ந்பர் அது 
ச�ாடெர்பில் விரிொ்க ச�ளிவு்படுத்துைாறு 
சு்கா�ார அமைசசு உத்திலயா்கபபூர்ெ-
ைா்க அறிவித்துள்ைது. எனினும அெர் 
�னது ெட்டெத்�ரணியின் ஆலோெமன-
மயப ச்பற்றுக்ச்காண்டு விைக்்கைளிப்ப-
�ா்க குறிபபிட்டுள்ைார்.   

அபலோசடொக்ஷின் ச�ாடெர்பில் 
்கடெந� ஒன்்றமர ைா�த்துக்கு முன்னர் 
இருந� �ரவு்கமை மெத்துக்ச்காண்லடெ 
�ற்ல்பாது குற்்றசொட்டுக்்கள் முன்மெக்-

்கப்பட்டு ெருகின்்றன.   
ெம்பாநல�ாட்மடெ ைாொட்டெத்தில் 

ைந�ல்பாெமண ்பாதிபபு 85 ெ�வீ�த்-
�ால் அதி்கரித்துள்ை�ா்க செளியாகும 
அறிக்ம்க அடிப்பமடெயற்்ற�ாகும.   

ெம்பாநல�ாட்மடெ ைாெட்டெத்தில் 5 
ெ�வீ�த்துக்கும கும்றொன ைந�ல்பா-
ெமண ்பாதிபபு ்காணப்படுெ�ா்கலெ 
ைாெட்டெ சு்கா�ார அதி்காரி்கள் அறிக்ம்க 
ெைர்பபித்துள்ைனர்.   

அந� ெம்கயில் ைந�ல்பாெமண 
ைற்றும திரில்பாஷ விெ்காரம ச�ாடெர்-
பில் ெம்பக்கு அறிவியல் பூர்ெைான 
அறிக்ம்க ெைர்பபிக்்கப்படும என்றும 
அமைசெர் லைலும ச�ரிவித்�ார்.  

விலெடெ ெர்ெல�ெ புத்�்கக்... 
ஏற்பாடு செய்திருப்தபாக ஜனபாதி -

்தி ரணில் விக்கிரமசிஙக சதரிவித்-
தபார்.   

ஜனபாதி்தி நேறறு (22) ் ண்பாரேபா -
யக்க ெர்்வநதெ ஞபா்கபார்த்த மபாேபாட்டு 
மண்் ்வளபாகத்தில் ேட்ச்றறு 
்வரும் 23 ஆ்வது சகபாழும்பு ெர்்வ-
நதெ புத்தகக் கணகபாட்சிடய ்பார்-
ட்வயிடு்வதறகபாக சென்றிருநதபார். 
இதன்ந்பாநத ஜனபாதி்தி நமறகண-
்்வபாறு சதரிவித்தபார்.   

சுதநதிர தினத்டத முன்னிட்டு 
ே்த்தப்்வுளள புத்தகக் கணகபாட்-
சிக்கு இலஙடக புத்தக ச்வளியீட்-
்பாளர்கள ெஙகத்தின் ஒத்துடைபட் 
ச்ற எதிர்்பார்ப்தபாகவும் ஜனபாதி -
்தி சதரிவித்தபார்.   

இநத ்வரு் புத்தகக் கணகபாட்சி-
யில் 400 இறகும் நமற்ட்் உள-
ேபாட்டு மறறும் ச்வளிேபாட்டு புத்தக 
ச்வளியீட்்பாளர்களின் விற்டனக் 
கூ்ஙகள இ்ம்ச்றறுளளன. 

ெடெக்கு- கிழக்கு எமபிைாருக்கு...
சஜனீ்வபா மனித உரிடமகள ந்ர-

ட்வயில் நீதியடமசெர் விநஜதபாெ 
ரபாஜ்க்ஷவின்  இணக்கத்து்ன், 33/1 
என்ற தீர்மபானம் முன்ட்வக்கப்ட்-
்து. அதில், ெர்்வநதெ ேபாடுகளில் 
நீதி்திகளபால் விெபாரிக்கப்்ந்வண-
டும் என்று குறிபபி்ப்ட்டிருநதது. 
எனினும், பின்னர் இலஙடகயின் 
நகபாரிக்டகக்கு அடமய அது ச்பாதுே-
ல்வபாய ேபாடுகள மறறும் ஏடனய ேபாடு-
களின் நீதி்திகள என்ற்வபாறு மபாறறப-
்ட்டிருநதது.

 இம்முடற ச்வளிவி்வகபார அடமச-
ெரு்ன் அபந்பாடதய மறறும் தற-
ந்பாடதய நீதியடமசெரபாக விநஜதபாெ 
ரபாஜ்க்ஷவும் சஜனீ்வபா சென்றிருந-
தபார். அமர்வின்ந்பாது அரெபாஙகத்தின் 
நிடலப்பாடு  சதரிவிக்கப்ட்்து.

இதன்ந்பாது. ச்வளிவி்வகபார 
அடமசெர் அலி ெபரி ச்வளியக 
ச்பாறிமுடற அரசியலடமபபுக்கு முர-
ணபானது என்று குறிபபிட்டிருநதபார்.  

 முன்னதபாக 2015 ஆம் ஆணடு அர-
சியடமபபுக்கு உட்்ட்டிருநத இநத 
வி்யம், தறந்பாது அரசியலடமபபு 
முரணபானது எப்டி என்று ெட்யில் 
தமிழ்த் நதசியக் கூட்்டமபபு 
நகளவி எழுபபியது.  

 இதறகு ்திலளித்த நீதியடமசெர் 
விநஜதபாெ ரபாஜ்க்ஷ, தமிழ் நதசியக் 
கூட்்டமபபு இநத வி்யத்தில் 
சகபாணடிருக்கும் அக்கடறடய 
தபாமும் சகபாணடிருப்தபாக குறிபபிட்-
்பார்.  

 எனினும், மபாறி்வநத அரெபாஙகங-
கள கபாரணமபாக இதில் மபாறறஙகள 
ஏற்ட்்டம யபா்வரும் அறிநதநத.  

 இநநிடலயில், இநத பிரசசிடன 
குறித்து எதிர்்வரும் ்வபாரஙகளில் 
்வ்க்கு, கிைக்கில் நிடலயபான ெமபாதபா-
னத்டத ந்ணும் ்வடகயில் ்வ்க்கு, 
கிைக்கு ்பாரபாளுமன்ற உறுபபினர்களு-
்ன் ந்சசு்வபார்த்டத ே்த்த உத்நதசித்-
துளளதபாக அ்வர் சதரிவித்துளளபார். 

அரெ உத்திலயா்கத்�ர்்களுக்கு...
அலு்வல்கள, மபாகபாண ெட்கள 

மறறும் உளளூரபாட்சி மன்றஙகளுக்-
கபான அடமசசின் செயலபாளர் பிரியநத 
மபாயபாதுன்ன இதடன சதரிவித்துள-
ளபார்.  இவ்வி்யம் சதபா்ர்பிலபான 
சுறறு நிரூ்த்திடன தயபாரிப்தறகுரிய 
ஆநலபாெடன உரிய அதிகபாரிகளுக்கு 
்வைஙகப்ட்டுளளதபாகவும் அ்வர் 
நமலும் சதரிவித்துளளபார்.  

 அரெ ஊழியர்கள அலு்வலகஙக-
ளுக்கு க்டமக்கபாக ்வருடக தரும் 
ந்பாது, ச்ணகள நெடலயும், 
கர்பபிணி ச்ணகள அ்வர்களுக்கு 
ச்பாருத்தமபான உட்டயயும், 

அணிய ந்வணடும் என சுறறுநிரூ்த்-
தில் குறிபபி்ப்ட்டுளளது.  

 நமலும், ஆணகளுக்கு ச்வளடள 
நிற நமறெட்ட்யும், கருபபு நிற 
கபாறெட்ட்டயயும் அலு்வலக 
ஆட்யபாக ்ரிநதுடரக்கவும், ெப-
்பாத்து அணி்வதடன கட்்யபாமபாக்-
கு்வதறகும் கலநதுடரயபா்ல்கள 
இ்ம்ச்றறு ்வரு்வதபாகவும், ச்பாது 
நிர்்வபாக உளேபாட்டு அலு்வல்கள 
மபாகபாண ெட்கள மறறும் உளளூ-
ரபாட்சி மன்றஙகளுக்கபான அடமசசின் 
செயலபாளர் பிரியநத மபாயபாதுன்ன 
சதரிவித்துளளபார்.  

IMF உடென் ்கேநதுமரயாடெ...
சகபாளளவுளளனர். ச்பாலர் 

சேருக்கடி கபாரணமபாக ச்பாருளபா-
தபார ெ்வபால்கடள எதிர்சகபாணடுளள 
இலஙடகக்கு, 2.9 பில்லியன் அசம-
ரிக்க ச்பாலர் நீண்கபால க்ன் ்வெ-
திக்கபான ்ணிக்குைபாம் மட்் உ்ன் -
்பாடு அணடமயில் எட்்ப்ட்்து.  

 இநத சதபாடகயபானது 4 ்வரு் 
கபாலப்குதியில் எட்டு த்வடணக -
ளபாக இலஙடகக்கு ்வைஙகப்் உள -
ளதபாக சதரிவிக்கப்டுகிறது.  

 இநத ஆணடு ஏபரல் 12ஆம் திக -

தியிலிருநது தறகபாலிகமபாக இட -்
நிறுத்தப்ட்டுளள ச்வளிேபாட்டுக் 
க்டன செலுத்து்வது சதபா்ர்்பான 
மறுசீரடமபபு ந்வடலத்திட்்த்தின் 
உ்ன்்டிக்டககள மறறும் முன் -
நனறறம் குறித்தும் இநதக் கூட்்த் -
தில் கலநதுடரயபா்ப்்வுளளது.  

 அதன்்டி, க்ன் மறுசீரடமபபு 
ந்வடலத்திட்்த்தின் முன்நனறறம் 
சதபா்ர்்பான அறிக்டகடய இன்று 
முன்ட்வக்க நிதியடமசசு திட்்மிட்-
டுளளது. 

ெ்கே இன ைக்்கள்... 
ெரும இக்கூட்டெத்தில்  அெர் லைலும 

ச�ரிவிக்ம்கயில், 
அரசியேமைபபின் பிர்காரம சிறு-

்பான்மை ெமூ்கத்தினரின் உரிமை்கள் 
உறுதிப்படுத்�ப்படுகி்றது. இன ெமூ்கங-
்களுக்கு இமடெயில் நல்லிணக்்கத்ம�-
யும நமபிக்ம்கமயயும ்கட்டிசயழுப்ப 
அரொங்கம முமனபபு ்காட்டி ெருகி்றது. 

இனங்களுக்கு இமடெயிோன ஐக்கி-
யத்ம� ்கட்டிசயழுபபுெ�ற்்கான ல்பசசு-
ொர்த்ம�்கள் ்பல்லெறு ைட்டெங்களில் 
லைற்ச்காள்ைப்பட்டு ெருகின்்றன. ை� 
குலரா� செயற்்பாடு்கமை லைற்ச்காள்-
லொருக்கு எதிரா்க எவவி� சநகிழ்வுத் 
�ன்மையும ்காட்டெப்படொது எனவும அெர் 
குறிபபிட்டுள்ைார்.

எரிச்பாருள் நிரபபு நிமேயங்கள்...
எதிர்்வரும் ே்வம்்ர் மபாதம் முதல் 

இத்திட்்த்டத ேட்முடறப்டுத்-
தவுளளதபாகவும் அடமசெர் நமலும் 
சதரிவித்துளளபார்.  

எரிச்பாருள நிரபபு  நிடலயஙக-
டளின் கட்டுப்பாட்டிடன ச்ற-
றுக்சகபாளளும் தனியபார் நிறு்வனங -
களுக்கு எரிச்பாருடள இறக்குமதி 
செய்்வதறகும், எரிச்பாருடள விநி-
நயபாகிப்தறகும், எரிச்பாருடள 
விற்டன செய்்வதறகும் அதிகபாரங-

கடள ்வைஙகு்வதறகு எதிர்்பார்ப -்
தபாக அடமசெர் குறிபபிட்டுளளபார்.  

இதறகடமய இலஙடக ச்ற -
நறபாலிய கூட்டுத்தபா்த்தின் எரிச்பா-
ருள நிடலயஙகடள தனியபாருக்கு 
விற்டன செய்யும் திட்்த்திறகு 
அடமய இது்வடர 24 நிறு்வனஙகளி-
்மிருநது நகளவி ்த்திரத்துக்கபான 
இணக்க மனு கிட்க்கபச்றறுளள-
தபாக அடமசெர் கஞென விஜயநெகர 
சதரிவித்துளளபார். 

600 சை.ச�ான் அரிசிமய...
நமலும் அரிசி, ்ருபபு ்வடககள 

மறறும் ெடமயல் எணசணய் என்்ன-
வும் விடரவில்   அவுஸ்திநரலியபாவி-
னபால்  இலஙடகக்கு ்வைஙகப்்வுள-
ளது.  இருேபாடுகளும் ்ல தெபாபதகபால 
ேட்ட்ப ்கிர்நது சகபாளகின்றன. 

இநத ்ஙகளிபபு ்பாரிய சேருக்கடி-
யின் ந்பாது எஙகளின் ேல்சலணணத்-
தின் விரி்வபாக்கமபாகும்” என்று இலங-
டகக்கபான அவுஸ்திநரலியபாவின் 
உயர்ஸ்தபானிகர் ந்பால் ஸ்டீ்ன்ஸ் 
கூறினபார். 

புதிய Gas சிலிண்டெர்்கள்...
அறிமுகப்டுத்தியுளளது. இதன் 

கபாரணமபாக இவ்்வபாறு எரி்வபாயு 
சகபாளகலன் விநிநயபாகத்டத இட -்
நிறுத்தியுளளதபாக லிறநறபா  நிறு -
்வனம் அறிவித்துளளது. ேபாட்டில் 
அநநிய செலபா்வணி டகயிருபபில் 
ஏற்ட்டுளள தட்டுப்பாடு கபாரண-

மபாக இநத திட்்ம் செயல்்டுத்தப-
்ட்டுளளது.  இநதந்வடள, மக்கள 
எரி்வபாயுட்வ சிக்கனமபாக ்யன் -்
டுத்த விரும்பு்வதபால் ெடமயல் எரி-
்வபாயுவின் நதட்வ குடறநதுளளதபாக 
லிறநறபா  நிறு்வனத்தின் தடல்வர் 
முதித்த பீரிஸ் சதரிவித்துளளபார். 

ல்பரா�மன ்பல்்கமேக்்கழ்க... 
க்நத 18 ஆம் திகதி ஞபாயிறறுக்-

கிைடம அம் மபாண்வன் கபாணபா -
மல்ந்பாயிருநதபார். மபாண்வனபால் 
16 ஆம் திகதியி்ப்ட்டு எழுதப -
்ட்் கடிதம் மபாண்வனின் விடுதி 

அடறயில் இருநது ச்பாலிஸபாரபால் 
மீட்கப்ட்டிருநதது. மபாண்வனின் 
மரணம் சதபா்ர்பில் ந்ரபாதடன 
ச்பாலிஸபார் நமலதிக விெபாரடண-
கடள நமறசகபாணடு ்வருகின்றனர். 

அெெர ைருநது ைற்றும... 
ச்பாருட்கள ்வைஙகப்டு்வநதபாடு 

இது இலஙடக ரூ்பாவில் 279 மில்-
லியன் ரூ்பாவுக்கும் அதிக ச்று-
மதியபாகும்.  இநத மருநது மறறும் 

மருத்து்வ ச்பாருட்கடள டகயளிப-
்தறகபான நிகழ்வு அசமரிக்கபாவில் 
உளள இலஙடக தூதரகத்தில் இ்ம்-
ச்றறுளளது.

அருள்ொக்கி அபதுல் ்காதிர்... 
அரும்்ணிகள ்றறி இளம் தடல-

முடறயினருக்கு எடுத்துச செபால்லும் 
நேபாக்கில் இநத ்வரு்மும் நிடனவுப 
ந்ருடரசயபான்டற ே்பாத்த சதல்-
நதபாட்ட் ஊ்க மன்றம் திட்்மிட்-
டுளளது.  

இநத ்வரு்த்திறகபான நிடனவுப 
ந்ருடர “சதல்நதபாட்ட் – புதிய-
நதபார் மபாறறத்டத நேபாக்கி” என்ற 
கருபச்பாருளில் ேபாடள 24ம் திகதி 
(ெனிக்கிைடம) மு.். 9.30 மணி 
முதல், சதல்நதபாட்ட், புல்வர் 
மடல அடி்வபாரத்தில் அடமநதுளள, 
க/எனெல்சகபால்ல மத்திய கல்லூரி 
பிரதபான மண்்த்தில் ேட்ச்ற-
வுளளது. நிடனவுப ந்ருடரயிடன 
கலபாநிதி ரவூப சஸய்ன் (ேளீமி) 
நிகழ்த்தவுளளபார்.

இநநிகழ்வின் மறறுசமபாரு முக்கிய 

அம்ெமபாக அருள்வபாக்கி அபதுல் 
கபாதிர் புல்வடர ஜனரஞெகப்டுத்தும் 
நேபாக்கில் 1965இல் புல்வர் பிறநத 
நூறறபாணடு விைபாவின் ந்பாது புல்வர் 
்றறிய சிறபபிதசைபான்டற ச்வளி-
யீட்்டமக்கபாக தினகரன் நதசிய 
ேபாளிதழிறகும், புல்வர் இயறடக-
சயய்திய நூறறபாணடிடன அனுஷ்-
டிக்கும் ்வடகயில் 2018ம் ஆணடு 
ஜுன் மபாதம் ஞபானம் ெஞசிடகயின் 
217ஆ்வது இதடை புல்வர் ்றறிய 
சிறபபிதைபாக ச்வளியிட்் ஞபானம் 
ெஞசிடகயின் இடண ஆசிரியர் ட்வத்-
தியர் ஞபானம் ஞபானநெகரனுக்கும், 
புல்வர் ்றறிய சிறபபிதசைபான்டற 
ச்வளியிட்் சதன்னிநதியபாவின் 
இளம்பிடற எம். ஏ. ரகுமபானுக்கும் 
சதல்நதபாட்ட் ஊ்க மன்றமபானது, 
'அருள்வபாக்கி நேென்' விருது ்வைஙகி 
்பாரபாட்டி சகௌரவிக்க உளளது.

இறுதி உடென்்படிக்ம்க... 
எடுப்தபாக ஜனபாதி்தி தனக்கு 

சதரிவித்ததபாக ெ்பாேபாயகர் நேறறு 
(22) ்பாரபாளுமன்றத்தில் அறிவித்தபார்.   

IMF உ்ன்்டிக்டக குறித்து 
நேறறுப ்பாரபாளுமன்றத்தில் எழுப-
பிய வி்யம் சதபா்ர்பில் அறி-
விபச்பான்டற விடுத்து ெ்பாேபாய-
கர் இதடனக் குறிபபிட்்பார். இது 
சதபா்ர்பில் அடமசெரட்வயும் 
இது்வடர சதளிவு்டுத்தப் -்
வில்டல என்றும், அடனத்து தக்வல்-

களும் கிட்த்த பின்னர் விடர்வபாக 
அடமசெரட்வக்கு அறிவிக்க ே்்வ-
டிக்டக எடுப்தபாகவும் ஜனபாதி்தி 
தனக்குத் சதரிவித்ததபாக ெ்பாேபாயகர் 
இதன்ந்பாது குறிபபிட்்பார்.   

அநதந்பான்று, இது சதபா்ர்பில் 
எதிர்க்கட்சி உளளிட்் உரிய அடனத்-
துத் தரபபினருக்கும் அறிவிக்க ே -்
்வடிக்டக எடுப்தபாக ஜனபாதி்தி 
தனக்கு சதரிவித்ததபாகவும் ெ்பாேபாய-
கர் அறிவித்தபார்.  

இேஙம்கக்கு உ�வுெ�ா்க செளிநாட்டு...
இந� உறுதிமய ெழஙகினர்.

்கடென் ைறுசீரமைபபு ைற்றும ெர்ெல�ெ 
நாணய நிதியத்தின் ்கடென் உ�விமயப 
ச்பறுெது ச�ாடெர்பில் ஜனாதி்பதி செளி-
நாட்டுத் தூதுெர்்களுக்கு விைக்்கைளித்-
�ார். இசெநதிபபின் ல்பாது, ெர்ெல�ெ 
நாணய நிதியத்தின் உ�வி்கமைப ச்பறு-
ெ�ற்கும, ்கடென் ைறுசீரமைபபிற்கும 
�ைது ஒத்துமழபம்ப ெழஙகுெ�ா்க 
செளிநாட்டுத் தூதுெர்்கள் ஜனாதி்பதியி-
டெம உறுதியளித்�னர். ்பரி்ஸ க்ைப (Paris 
Club) ைற்றும ்பரி்ஸ க்ைபபில் அங்கத்து-
ெம அல்ோ� 23 நாடு்களின் தூதுெர்-
்கள் இசெநதிபபில் ்கேநது ச்காண்டெனர். 
இேஙம்க எதிர்ச்காண்டுள்ை ச்பாருைா-
�ார சநருக்்கடியில் இருநது மீள்ெ�ற்கு 
�ைது முழுமையான ஒத்துமழபம்ப 
ெழஙகுெ�ா்கவும இேஙம்க நிசெயம 
இபபிரசசிமனயிலிருநது மீண்சடெழும 
என்றும செளிநாட்டுத் தூதுெர்்கள் 
இ�ன்ல்பாது நமபிக்ம்க செளியிட்டெனர். 
்கடென் ைறுசீரமைபபு ச�ாடெர்்பான ்கேந-
துமரயாடெல்்கமை இவெருடெ இறுதிக்குள் 
நிம்றவு செய்ய எதிர்்பார்ப்ப�ா்கவும 
அ�ற்கு ல�மெயான அமனத்து அர்ப-
்பணிபபுக்்கமை செய்து ெருெ�ா்கவும 
ஜனாதி்பதி இ�ன்ல்பாது செளிநாட்டு 

தூதுெர்்களிடெம சுட்டிக்்காட்டினார்.
இேஙம்கயின் �ற்ல்பாம�ய ச்பாரு-

ைா�ார நிமே ைற்றும ்கடென் ைறுசீர-
மைபபு ச�ாடெர்்பான முன்லனற்்றம 
குறித்து நிதியமைசசின் செயோைர் 
ைகிந� சிறிெர்�ன ைற்றும ைத்திய ெங-
கியின் ஆளுநர் ்கோநிதி நந�ோல் 
வீரசிங்க ஆகிலயார் இ�ன்ல்பாது விைக்-
்கைளித்�னர். இ�மனயடுத்து, செளிவி-
ெ்கார தூதுெர்்களுக்கு நன்றி ச�ரிவித்� 
ஜனாதி்பதி, எதிர்்காே ெந�தியினருக்்கா்க 
�ற்ல்பாம�ய சநருக்்கடிமய , செற்றி-
ச்காள்ெ�ற்கு அமனெரும ஒத்துமழக்்க 
லெண்டும என ல்கட்டுக்ச்காண்டொர். இ�ற்-
்கா்க அரொங்கம செளிப்பமடெத் �ன்-
மையுடெனும, ெைத்துெத்துடெனும ்பணி-
யாற்றும என்றும ஜனாதி்பதி லைலும 
ச�ரிவித்�ார்.  இராஜாங்க அமைசெர்்க-
ைான ரஞ்சித் சியம்போபிட்டிய, �ாரக்்க 
்பாேசூரிய, சஷொன் லெைசிங்க, ல�சிய 
்பாது்காபபு ச�ாடெர்்பான ஜனாதி்பதியின் 
சிலரஷ்டெ ஆலோெ்கரும ஜனாதி்பதி ்பணிக்-
குழாம �மேெருைான ொ்கே ரத்நா-
யக்்க, செளிவிெ்கார அமைசசின் செய-
ோைர் அருணி விஜயெர்�ன உள்ளிட்டெ 
்பே அரொங்க அதி்காரி்களும இசெநதிப-
பில் ்கேநது ச்காண்டெனர்.   
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?நீங்கள் அகில இலங்்க 
்ை. எம். எம். ஏ. பேர்ை-

யின் ்கண்டி மாைட்டப் ேணிப்ோள-
ரா்க எவைாறு தெரிவு தெய்யப்ேட-
டீர்கள்.? 

அகில இலங்கை ்ை. எம். எம். 
ஏ. பேர்ையின் முன்்னாள் பேசியத் 
ே்லைர் சஹீட் எம். ரிஸ்மியின் 
அறிமுகைம் அைரு்ைய முகைப்புத்ே -
கைத்தின் ைனாயிலனாகை ஏறேட்ைது. அேன் 
பின்பு அை்ரத் தேனாைர்பு தகைனாணை 

பேனாது 1966 இல் கைம்ே்ை்யச் 
பசர்்நே ஜசனாயில் ஹனாஜியனார் என்ே -
ைர் ்ை. எம். எம். ஏ இன் பேசியத் 
ே்லைரனாகை இரு்நதிருக்கிறனார். அபே -
பேனான்று அைர் கைம்ே்ையின் ஆரம்-
ேத்தில் கைம்ே்ைக் கி்ையின் ே்ல -
ைரனாகைவும் இரு்நதுள்ைனார். ்ை. எம். 
எம். ஏ. தகைனாழும்பு அலுைலகைத்-
திறகு குர்ஆன் ்ைப்ேேறகைனா் ஒரு 
தேனாருள் ஒன்று கைம்ே்ையில் இரு்ந-
துேனான் அன்ேளிப்பு தசயயப்ேட்-
டுள்ைது. அது இன்னும் தகைனாழும்பு 
ே்ல்ையகைத்தில் இருக்கிறது. 

அக்கைனால கைட்ைத்தில் மூன்று 
அ்ைப்புக்கைள் கைம்ே்ையில் 

இயஙகி ை்நதுள்ை். ஆணடியனாகை-
ைைத்்ே, கைஹட்ைப்பிட்டிய, இல்-
லைத்துர ஆகிய கி்ைகைள் இயஙகி 
ை்நதுள்ை். பிறகைனாலத்தில் அக்கி-
்ைகைளின் தசயறேனாடு ை்ற்நது 
விட்ைது. ஐ்நது ேசனாப்ேம் கைனாலைனாகை 
கைம்ே்ையில் ்ை. எம். எம். ஏ. 
இன் தசயறேனாடு கைனாணேேறகில்்ல.
பேனாட்டித் ேன்்ையி்னால் அைறறின் 
தசயறேனாடு இல்லனாைற பேனாய இருக் -
கைலனாம். 

ஆ்னாலும் ைைை்ை, அக்கு -
ற்ை, கைணடி ஆகிய ் ை. எம். எம். 
ஏ. கி்ைகைள் எல்லனாம் ்ை. எம். 
எம். ஏ. பேர்ை உருைனா் கைனாலத்-
தில் இரு்நது தசயறேட்ை்ையனா-
கும். அ்நேப் பேர்ையின் உருைனாக் -
கைத்தில் கைம்ே்ை ்ை. எம். எம். ஏ 
இன் ைரலனாறும் ேதிைனாகியுள்ைது. 

இவைனாறு இ்நே விையஙகை்ைப் 
ேறறி முன்்னாள் ்ை. எம். எம். ஏ. 
பேர்ையின் பேசியத் ே்லைர் 
சஹீட் எம். ரிஸ்மி ்ை. எம். எம். 
ஏ. ேறறி ஒரு தேளிைனா் விைக்கைம் 
ஒன்்றத் எ்க்குத் ே்நேனார். அேன் 
பின்பு ்ை. எம். எம். ஏ. இன் கைணடி 
ைனாைட்ைப் ேணிப்ேனாைர் தேௌஸ் ஏ. 
கைனாேர் ைறறும் முன்்னாள் பேசியத் 
ே்லைர் சஹீட் எம். ரிஸ்மி ஆகிய 
இருைரும் என்னு்ைய வீட்டுக்கு 
ைரு்கை ே்நேனார்கைள்.

அைர்கைள் ைரு்கை ே்நே தி்த்தில் 
கைம்ே்ையிலுள்ை இைம் ைனாலிேர்-
கை்ை ைரை்ைத்து கூட்ைம் ஒன்்ற 
ஏறேனாடு தசயபேன். அைர்கைள் அக் 
கூட்ைத்தில் கைம்ே்ை ்ை. எம். 
எம். ஏ. பேர்ையின் கி்ையி்் 
மீைவும் அஙகுரனார்ப்ேைம் தசயது 
தசயறேடுஙகைள் என்று பகைனாரிக்்கை 
விடுத்ேனார்கைள். 'எட்லட் யு்்ட் -
ைட் ஸ்ரீலஙகைனா' என்ற என்னு்ைய 
அ்ைப்பின் அஙகைத்ேைர்கை்ையும் 
ஒன்றி்ைத்து ்ை. எம். எம். ஏ. 

ஊைனாகைச் தசயைேறகு முன்ை்நபேன்.
அப்தேனாழுது அகில இலங்கை 
்ை. எம். எம். ஏ. பேர்ையின் 
உே ே்லைரனாகை சஹீட். எம். ரிஸ்மி 
இரு்நேனார். அேன் பின் ேதில் ே்ல-
ைரனாகைவும் அைர் இரு்நேனார். பின்பு 
ே்லைரனாகை இரு்நேனார். அைருைன் 
இ்ை்நது தேனாைர்ச்சியனாகை தசயற-
ேட்டு ை்நபேன். 

?நீங்கள் எவைாறான ேணி்க-
ளில் ஈடுேடடு ைந்தீர்கள்?

ரைைனான் கைனாலம் ை்நேனால் ப�னான்பு -
கைனால விபசை உலருைவுப் தேனாதிகைள் 

ைைஙகுேல் பேனான்ற �ைைடிக்்கை-
கை்ை கைம்ே்ைப் பிரபேசத்தில் 
முன்த்டுத்பேனாம். கைம்ே்ை ைட் -
டுைல்ல தைளிப்ேகுதியிலும் 
தசயபேனாம். புசல்லனா்ை, தைளி-
கைல்ல, ஹ்நேனா்், ைஹியயனாைப் 
ேள்ளி பேனான்ற ேர்நது ேட்ை ேகுதி-
கைளிலும் எைது ேணிகை்ை முன்த -்
டுத்துச் தசன்பறனாம். 

இரணடு ைருைம் கைம்ே்ை ்ை. 
எம். எம். ஏ கி்ையி்் தசயது 
தகைனாணடு தசன்பறன். இைம் ைனாலி -
ேர்கை்ை உருைனாக்கிப்ன். கைம்ே-
்ையில் கை. தேனா. ே சனாேனாரைப் ேரீட்-
்சக்குத் பேனாறறும் 300 ைனாைை, 

ைனாைவிகைளுக்கு ேரீட்்ச ைழிகைனாட் -
ைல் நிகைழ்ை கைம்ே்ை தேரிய 
ேள்ளிைனாசல் ைணைேத்தில் �ைத்தி-
ப்னாம்.

சர்ைபேச கைனாேலர் தி்த்்ே தேனாது 
ைக்கைள் பைறு பகைனாைத்தில் ேனார்ப்ேனார்-
கைள். ஆ்னால் �னாஙகைள் அன்்ே எப்-
ேடிப் ேகிர்்நது தகைனாள்பைனாம் என்ற 
அடிப்ே்ையில் ையது முதிர்்நபேனார் 
நி்லயத்திறகு விஜயம் தசயபைனாம். 
அஙகு அைர்கைளுைன் இரு்நது உைவு -
கை்ைப் ேகிர்்நதுணடு அன்பி்்ப் 
ேரிைனாறிக் தகைனாள்பைனாம். அப்ேடி ஒரு 
புதிய பை்லத் திட்ைத்்ே தசயது 
ைருகிபறனாம். இரணடு ைருைஙகைள் 
மிகைத் திறன்ேை சமூகைப் ேணிகை்ை 
தசயது ைருகின்பறனாம்.

இரணடு ைருைத்தில் புதிய ே்ல -
்ைத்துைத்திைம் கைம்ே்ை ்ை. 
எம். எம். ஏ. கி்ை்ய ஒப்ே்ைத் -
பேன். ஆ்னால் ே்லைர் சஹீட் எம். 
ரிஸ்மி என்்் ்கைவிைவில்்ல. 
கைணடி ைனாைட்ைத்தின் ேணிப்ேனாை-
ரனாகை கைை்ையனாறறக் கூடிய தேௌஸ் 
ஏ. கைனாேர் தைளி�னாட்டில் வியனாேனார 

�ைைடிக்்கையில் ஈடுேட்டு ைருை-
ேனால் அைர் ைனாத்ே்ை ைனாைட்ைத்திற-
குப் ேணிப்ேனாைரனாகை நியமிக்கைப்ேட்டு 
2021 இல் டிசம்ேர் ைனாேம் கைணடி 
ைனாைட்ைத்திறகுப் ேணிப்ேனாைரனாகை 
என்்் நியை்ம் தசயேனார்கைள். 

அேன் பின்பு கைணடியில் ேல ்ை. 
எம். எம். ஏ. கி்ைகைள் பின்ேஙகிய 
நி்லயில் இரு்நேது. தேரியைவில் 
தசயறேனாடுகைள் இருக்கை வில்்ல. 
ஆைைஙகைள் இல்்ல. அ்நே ப�ரத்-
தில் அைர்கை்ை அடிக்கைடி ச்நதித்து 
அைர்கைளுக்கைனா் ைழிகைனாட்ைல்கை்ைச் 
தசயது கூடுேலனா் பை்லத் திட் -
ைஙகை்ை முன்த்டுத்பேனாம்.

முேலனாைது பை்லத் திட்ைைனாகை 
கைம்ே்ையிலுள்ை ைர்த்ேகைப் பிர-
முகைர்கைள் அரசியல், பிரமுகைர்கைள் 
அம்ஜத் ஹனாஜியனார். ைஷீர் முக்ேனார், 
ேஸ்லனான் ேனாரூக், ்ை. எம். எம். 
ஏ. பேர்ையின் பேசியத் ே்லைர் 
சஹீட் எம். ரிஸ்மி, தேனாருைனாைர் 
ேனாசில் உள்ளிட்ைைர்கைளுக்கைனா் 
விபசை விருது ைைஙகி தகைௌரவித்-
பேனாம். இ்நநிகைழவுக்கு பிரேை அதிதி-
யனாகை கைம்ே்ை பிரபேச தசயலனாைர் 
கைல்நது தகைனாணைனார். 

கைல்ஹின்்்யில் கைல்வித் 
து்ற்ய பைம்ேடுத்திப்னாம். 
ைஹியயனா்ையில் வி்ையனாட்டுத் 

து்ற்ய ஊக்குவித்பேனாம். அக் -
குற்ைக் கி்ை்ய மீை பு்ர் -
நிர்ைனாைம் தசயபேனாம். ைத்பேதகை -
ேர, உைத்ேலவின்்், ைைை்ை 
பேனான்ற இைஙகைளில் புதிய நிர்ைனாகை 
தேரிவுகை்ை �ைத்திப்னாம். கைணடி 
்ை. எம். எம். ஏ. கி்ை உயிர்ப்பித்-
ேல் பேனான்ற �ைைடிக்்கையில் ஈடு-
ேட்பைனாம். இத்ே்கைய �ைைடிக்்கை-
யின் மூலம் கைணடி ைனாைட்ைத்தில் 
்ை. எம். எம். ஏ. கி்ைகைள் துரிே -
ைனாகை தசயறேைத் தேனாைஙகி்.

அ்நே ை்கையில் இம்மு்ற அகில 
இலங்கை ்ை. எம். எம். ஏ. பேர-
்ையின் 72 ைது பேசிய ைனா�னாடு 
இலங்கை ைன்றக் கைல்லூரியில் 
இைம்தேறறது. சிற்நே ைனாைட்ைப் 
ேணிப்ேனாைருக்கைனா் விருது எ்க்கு 
கி்ைக்கைப்தேறறது. ைைை்ை, 
ைஹியயனாை, கைல்ஹின்்், கைட்டுக்-
கை்ல ஆகிய ஐ்நது கி்ைகைளுக்கும் 
எட்டு விருதுகைள் இம் ைகைனா�னாட்டின் 
பேனாது கி்ைத்துள்ை்ை குறிப்பிைத் -
ேக்கை அம்சைனாகும். 

?இவை்மப்பின் ஊ்டா்க 
நீங்கள் முன்தனடுக்கவுள்ள 

தெ்யற் திட்டங்கள் ்யா்ை?
்ை. எம். எம். ஏ. என்ேது ஒரு 

பேசிய அ்ைப்பு. இ்ைஞர்கைள் ைத்-
தியில் ைக்கைள் ையப்ேடுத்ேலுக்கைனா் 
தசயலைர்வுகைள், ேயிறசிக் கைருத்ேரங-
குகைள் கி்ைகைளின் மூலம் முன்த -்
டுக்கைப்ேடுகின்ற பை்லத் திட்ைம் 
இருக்கிறது. கி்ை ைட்ைத்தில் ைய -
ேனா்ைர்கைள். இரணைனாைது ே்லமு-
்றயி்ர்,மூன்றனாைது ே்லமு்ற-
யி்ர் எ் இருக்கிறனார்கைை.இதில் 
விபசைைனாகை இைம் ே்லமு்றயி-
்ர்கை்ை உள்ைனாஙகுேல் பைணடும். 
அவைனாறு உள்ைனாஙகி அைர்கைளுக்கு 
உகை்நே மு்றயில் ைழிகைனாட்டுேல்-
கை்ையும் ஆபலனாச்்கை்ையும் 
ைைஙகுேல் பைணடும்.

?உங்களுககு பைறு அ்மப்-
புக்கபளாடு தொ்டரபு்கள் 

உள்ளொ? 
பஜ. பஜ. ேவுணபைசனு்ைய 

ைழிகைனாட்ைலும் ஆேரவும் எ்க்கு 
இருக்கிறது என்று தசனால்லலனாம். 
இவை்ைப்பு அறிமுகைம் எப்ேடிக் 
கி்ைத்ேது என்றனால், இலங்கையின் 
சுே்நதிர தி் விைனா இைம்தேறவி-
ரு்நேது.அப்பேனாது கைம்ே்ை கைல்வி 
ைலயத் தி்ைக்கைைத்தின் ேணிப்ேனா-

ைரிைமிரு்நது 500 ைரக்கைன்றுகைள் 
தேறறுத் ேருைனாறு எம்மிைம் 
பகைனாரிக்்கை விடுத்ேனார். பஜ. 
பஜ. ேவுணபைசன் அ்ைப் -
பின் ே்லைர் ஹனீப் ைரக்-
கைன்றுகைள் ேகிர்்நேளிப்ே-
ேனாகை �னாம் அறி்நபேனாம். அைரிைம் 
பகைனாரிக்்கை விடுத்ே பேனாது தேரிய 
தலனாறி ஒன்றில் 500 ைரக்கைன்றுகை்ை 
அைர் அனுப்பி ்ைத்திரு்நேனார். 

எஙகைளு்ைய பை்லத் திட்ைங-
கைள் யனாவும் அரச நிறுை்ஙகைபைனாடு 
இ்ை்நதுேனான் பைறதகைனாணடுள்-
பைனாம். பிரபேச தசயலகைம், கைல்வித் 
தி்ைக்கைைம், தேனாலிஸ் நி்லயம், 
்ைத்தியசனா்ல, சுகைனாேனார ்ைத்திய 
அலுலகைம் ஊைனாகைத்ேனான் இ்நே 
பை்லத் திட்ைஙகை்ை �னாஙகைள் 
முன்த்டுப்பேனாம். அல்லது ேள்-
ளிைனாசல்கைளின் நிர்ைனாகிகைளின் 
ஊைனாகைத் ேனான் �னாஙகைள் நி்றயப் 
ேணிகைள் தசயதுள்பைனாம். ேனிப் -
ேட்ை மு்றயில் தசயைதில்்ல.

?அப்ேடி்யாயின் உங்கள் ்கல்வி 
ைாழக்்க ேற்றி

�னான் 1997 இல் பிற்நபேன். 2002 
இல் என்னு்ைய ஆரம்ேக் கைல்வி 
முேல் கை. தேனா. ே சனாேனாரை ேரம் 
ை்ரயிலும் கைம்ே்ை சனாஹிரனாக் கைல்-
லூரியில் கைறபறன். கை. தேனா. ே உயர் 
ேரக் கைல்வி்ய நுைதரலியனா தசன்பச -
வியஸ் கைல்லூரியில் கைறபறன். அேன் 
பின்பு தகைகுணுதகைனால்ல அஸ்ைனா 
கைல்வி நி்லயத்தில் விஞஞனா்ப் 
பிரிவில் கைறபறன். 

?உங்களுககு ெமூ்கப் ேணி்க-
ளில் தூண்டுெலா்க இருந்ெ-

ைர்கள் ேற்றி
என் ே்ந்ே ேள்ளிைனாசல்கைளில் 

இைனாைனாகை கைை்ையனாறறி ைருேைர்.
அைர் சமூகைத்பேனாடு ஈடுேனாடு உ்ை -
யைர். அைர் தேயர் உ்ைன்தீன் 
தைௌலவி. அப்ேனாவும் ஒரு சமூகை 
பச்ையனாைர்.அைர் ஊரின் ே்லை-
ரனாகை தசயறேட்ைைர். சிஙகைை, ேமிழ, 
முஸ்லிம் ஆகிய அ்்த்து ைக்கைளுக்-
கும் ஊர் ே்லைரனாகை இரு்நது தசயற-
ேட்ைைர்.என் ே்ந்ே இரத்தி்புரி, 
�னாைலப்பிட்டி, உைத்ேலவின்்் 

பேனான்ற ேல ேள்ளிகைளில் கைை்ை-
யனாறறியைர். 

ே்ந்ே சமூகைப் ேணிகைளில் ஈடுே -
டும் பேனாது என்்்யும் அ்ைத்-
துச் தசல்ைனார். தேனாலிஸ் நி்லயத்-
தில் சில அ்ைப்புக்கைள் ே்ந்ேக்கு 
ைரும். அஙகு ே்ந்ே தசன்று 
தேனாதுக்கைனாரியஙகைளில் ஈடுேடுை்ே 
அைேனானித்து ை்நபேன். அது ைட்டு-
ைல்ல சமூகைத்தில் ஏறேடும் பிைக் -
குகை்ை தீர்த்து ்ைப்ேேறகைனாகை ே்ந-
்ேயிைத்தில் ைருைனார்கைள். அைர் 
அே்் நிேனா்ைனாகை சைநி்லபயனாடு 
பிைக்குகை்ைத் தீர்த்து ்ைப்ேனார். 

கை. தேனா. ே உயர் 
ேரத்தில் கைல்வி கைறறுக் 
த கை னா ண டி ரு க் கு ம் 
பேனாபே சமூகைப் ேணிகை -
ளில் ஈடுேை பைணடும் 
என்ற ஆர்ைம் எ்க்கு 
ஏறேட்ைது. �னான் 
ேனாைசனா்ல தசல்லும் 
பேனாது சில ேனாைஙகை -
ளுக்கு உரித்ேனா் ஆசி -
ரியர்கைள் இல்்ல. 
அ்நே ஆசிரியர் தைற -
றிைத்்ே நிரப்புை-
ேறகைனா் ஆைனாகை �னான் 
இருத்ேல் பைணடும் 
என்ற ஆேஙகைம் எ்க்-
குள் அக்கைனால கைட்ைத் -
தில் இரு்நேது. 

2017 இல் கைஹட்ை-
பிட்டியவிலுள்ை அல் மி்னா என்ற 
ேனாைசனா்லயில் உள்ை அதிே்ரச் 
ச்நதித்பேன். அப்ேனாைசனா்லயின் 
அதிேர் �னான் ஐ்நேனாம் ஆணடு கைல்வி 
ேயிலும் பேனாது அப்ேனாைத்திறகு ஆசி -
ரி்யயனாகை இரு்நேைர். இஙகுள்ை 
பிள்்ைகை்ை கைல்வியின் ேனால் 
ஆறறுப்ேடுத்தி ைலுவூட்டுைேற-
கைனா் ஒரு ச்நேர்ப்ேம் ஒன்்றத் ேரு -
வீர்கைைனா எ் அனுைதி பகைட்பைன். 
அேறகு அதிேரும் இைக்கைம் தேரி-
வித்ேனார்.

அப்பேனாது கைம்ே்ை தேனாலிஸ் 
நி்லயப் தேனாறுப்ேதிகைனாரியும் 
என்ப்னாடு �ன்கு ேைக்கைம். அைர் 
ே்ந்ேபயனாடு மிகை த�ருக்கைைனா் 
உற்ைப் பேணி ை்நேனார். ஆேலனால் 
அை்ரச் ச்நதித்து ைனாைைர்கைளுக்கு 

பேனா்ே ஒழிப்பு தேனாைர்ேனா் விழிப் -
புைர்வூட்ைல் சம்ே்நேைனாகை உ்ர-
யனாறற பைணடும் எ் பகைனாரிக்்கை 
விடுத்பேன். அைர் அேறகு சம்ைேம் 
தேரிவித்ேனார். 

65 கை. தேனா. ே சனாேனாரை ேரப் பிள்-
்ைகைளுைன் 65 ேனாயைனார்கைளுக்கைனா் 
விழிப்புைர்வூட்ைல் தசயலைர்்ை 
அப்ேனாைசனா்லயில் இலைசைனாகை 
�ைத்திப்ன்.அப்பேனாது ்கையில் 
தேருைைவு ேைம் இல்்ல. எப்ே-

டியும் இ்ேயும் தசயய பைணடும் 
என்ற மு்்ப்புைன் தசயறேட்-
பைன். இதில் �னான் பிள்்ைகைள் 
எவைனாறு தேறபறனார்கைளுைன் �ை்நது 
தகைனாள்ை பைைடும். தேறபறனார்கைள் 
எவைனாறு பிள்்ைகைளுைன் �ை்நது 
தகைனாள்ை பைணடும் என்ற ே்லப்-
பில் உ்ரயனாறறிப்ன். அதில் 
விபசைம் என்்தைன்றனால் பிள்்ை-
கைளும் தேறபறனார்கைளும் என்்் 
ஆரத்ேழுவி என்்் விய்நது 
ேனாரனாட்டி்னார்கைள். இ்நே தசயறறிட்-
ைத்்ே தேனாைர்ச்சியனாகைச் தசயய 
பைணடும் என்று அப்தேனாழுதுேனான் 

�னான் ஒரு தீர்ைனா்த்்ே எடுத்பேன். 
எ்நேதைனாரு அறவீடும் இல்லனாைல் 
இ்நே பை்லத் திட்ைத்்ே தசயய 
பைணடும் என்ற எணைத்்ே 
ைைர்த்துக் தகைனாணபைன். என்னு -
்ைய கைன்னி முயறசி தைறறியளித்-
ேது.

2018 இல் இரு்நது எஙகைள் இல் -
லத்தில் 20 ைருைஙகைைனாகை அரபுக் 
கைல்லூரி ஒன்று இயஙகி ைருகி-
றது. அதில் கைல்வி ேயிலும் பிள்-
்ைகைளின் தேறபறனார்கை்ை ைரை -
்ைத்து சமூகைச் தசயறேனாடுகை்ை 
முன்த்டுப்ேது தேனாைர்பிலனா் 
கூட்ைம் ஒன்்ற �ைத்திப்ன். 
அதில் எவைனாறு அன்ேளிப்புக்கை்ை 
தேறறுக் தகைனாள்ைலனாம் என்ற அடிப்-
ே்ையில் ேை பசகைரிப்புத் திட்ைத்-

்ேயும் அறிமுகைம் தசயபேன். அ்நே 
ை்கையில் முேன் முேலனாகை ரூேனாய 
ஐம்ேேனாயிரம் நிதி பசகைரிக்கைப்ேட்-
ைது. அ்நேப் ேைத்்ே தகைனாணடு 
எஙகைளு்ைய அரபுக் கைல்லூரி ைனாை-
ைர்கை்ை அ்ைத்துக் தகைனாணடு ைஹ-
ரகைை புறறுப�னாய ்ைத்தியசனா்லக்-
குச் தசன்பறனாம். 

புறறு ப�னாய ்ைத்தியசனா்ல-
யில் உள்ை பிள்்ைகைளுக்கு அரபுக் 
கைல்லூரியில் ேயின்று தகைனாணடி -

ரு்நே பிள்்ைகைளின் 
கைரத்தி்னால் உைவுப் 
தேனாருட்கைள் அன்ே -
ளிப்புச் தசயபேனாம்.
இதில் ஒரு சமூகை �ல் -
லிைக்கைமும் கைனாைக் 
கூடியேனாகை இரு்நேது 
எ ் ல னா ம் . அ டு த் து 
திஹனாரியிலுள்ை அங-
கைவீ்ர் நி்லயத்திற-
கும் தசன்று �னாஙகைள் 
உைவுப் தேனாருட்கைள் 
ேகிர்்நேளித்பேனாம். 

இப்ேடி கைை்நே ஐ்நது 
ைருைஙகைளில் சுைனார் 
150 பை்லத் திட்ைங-
கை்ை தசயதுள்பைன். 
இ்நே பை்லத் திட் -

ைஙகை்ை பிரித்துச் தசயறேடுத்தி 
ைருகின்பறன். கை.தேனா. ே சனாேனாரை 
ேரம், உயர் ேரப் ேரீட்்சக்கு 
பேனாறறும் பிள்்ைகைளுக்கைனா் ைழி -
கைனாட்ைல் கைருத்ேரஙகுகைள். பேனா்ே 
ஒழிப்பு பை்லத் திட்ைம். ைரம் 
�டு்கை பை்லத் திட்ைம், அ்னா்ே 
இல்லம், முதிபயனார் இல்லம், ைலது 
கு்ற்நபேனார் நி்லயம் பேனான்ற 
இைஙகைளுக்குச் தசன்று அைர்கைளு -
ைன் பசர்்நது கைல்நது்ரயனாைல்கைள் 
�ைத்துேல், சிரைேனா்ஙகைள் தசயேல், 
அைர்கைளுக்கு பே்ையனா் உ்ைகைள் 
சனாப்ேனாடுகைள் தேறறுக் தகைனாடுத்ேல் 
பேனான்ற �ைைடிக்்கைகைளில் ஈடு-
ேட்டு ைருகின்பறனாம்.

உலருைவுப் தேனாதிகைள் ைைஙகு-
ேல், விே்ைத் ேனாயைனார்கைளுக்கு உேவி 
தசயேல், அைர்கைளுக்கு சுயதேனாழில் 
ைனாயப்்ே ஏறேடுத்திக் தகைனாடுத்ேல், 
உலப்ே்்யில் ஒரு வீதைனான்்ற நிர்-
ைனாணித்துக் தகைனாடுத்துள்பைனாம். 

முேலில் ஹக்கீமியயனா அரபுக் 
கைல்லூரி பிள்்ைகைளின் தேறபறனார்-
கைள் ைத்தியில் ஆரம்பிக்கைப்ேட்ை 
சமூகைப் ேணி அது ேர்நது விரி்நது 
ேட்ை ப�னாக்கில் தசன்று பின்பு 
எக்லட் யு்்ட்ஸ் ஸ்ரீலனாஙகைனா என்ற 
தேயரில் இயஙகி ைருகின்றது. இ்நே 
அ்ைப்பில் 250 பேர் அைவில் அங-
கைத்ேைர்கைள் இருக்கின்ற்ர். இதில் 
எல்லனா சமூகைத்்ேச் பசர்்நே பிள்்ை-

கைளும் இ்ை்நது தகைனாணடுள்ை-
்ர். இேன் உேவிப் ேணிப்ேனாைரனாகை 
தசனாஸ்டிக்கைனா என்ற பிள்்ை தசயற-
ேட்டு ைருகின்றனார். இ்நே அ்ைப்பு 
உருைனாக்குைேறகு முன்்ர் �னான் 
ேல சமூகைத் தேனாணடு நிறுை்த்தில் 
பசர்்நது இயஙகியுள்பைன். 

குறிப்ேனாகை இ்நே நிதி்ய எஙகை -
ளு்ைய அஙகைத்ேைர்கைளிைத்தில் 
இரு்நது ேனான் தேறறு தசயது ைரு-
கின்பறனாம். 

சுறறு ைட்ைனாரத்திலுள்ை ே -்
ை்நேர்கைள், �ன்தகைனா்ையனாைர்கைள் 
ஆகிபயனார்கைளுைன் தேனாைர்புகை்ை 
ஏறேடுத்தி தசயது ைருகிபறனாம். எங -
கைளு்ைய அ்்த்துப் ேணிகைளும் 
தேனாணடு அடிப்ே்ையில் ேனான் 
தசயது ைருகிபறனாம்.

சமூக நல சசவையில் இளம் தவலவைகள் 
உருைாககப்படுதல் சைண்டும்

அகில இலஙமகை மெ. எம. எம. ஏ. ப்பரமெயின் 
கைண்டி ைாெடடெப ்பணிப்பாளர் இஹ்திொன் ஹுமைன்-
தீன். இெர் இமமுமை நமடெச்பறை அகில இலஙமகை 
மெ.எம.எம.ஏ. ப்பரமெயின் 72 பேசிய ைாநாட-
டில் சிைநே ைாெடடெப ்பணிப்பாளருக்கைான விருமேப 
ச்பறறுக் சகைாண்டெெர். எக்லட யுமனடஸ் ஸ்ரீலாஙகைா 
அமைபபின் இயக்குனர். இவெமைபபின் மூலம 
்பல்பெறு ெமூகைப ்பணிகைமள ஆறறிெரும இளம 
துடிபபுமிக்கை ெமூகைச் செயற்பாடடொளர். அெரின் ெமூகை 
பெமெகைள் சோடெர்்பான கைலநதுமரயாடெல்,..

பநர்கைாணல் ஜீெராஜ்

அகில இலங்கை 
்ை. எம். எம். ஏ. பேர்ையின் 

கைண்டி மாைட்டப் ேணிப்ோளர் 
இஹ்திசான் ஹு்ைன்தீன்
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உ லகில் ஒவசெொரு 
பிரச்சிமைக்கும 

ஒரு தீர்வு இருக்்கத்ொன் செய்கிறது. 
ஒவசெொரு ச்ொல்மலயில் இருந்தும 
மீள ஒரு உ்பொயமும இருந்து ச்கொண்டு 
்ொன் இருக்கிறது. 

இது ச்ொடெர்பில் அல் குர்ஆன்,  
ஆ்கவெ, நிச்ெயைொ்க ்கஷடெததுடென் 
எளிது இருக்கிறது. (அல் குர்ஆன் 
94:5,6) என்று குறிபபிட்டுள்ளது.

நீங்கள் வீதியில் சென்று ச்கொண்-
டிருக்கின்றீர்்கள். வீதியின் ஒரததில் 
முட்செடிசயொன்று ்கொணப்படுகி-
றது. அதிலுள்ள முட்்களில் உங்கள் 
ஆமடெ்கள் ைொட்டிக் ச்கொள்கின்றை. 
அ்ைொல் உங்களொல் அஙகிருந்து 
வைலும ந்கர முடியொ் நிமல ஏற்ப-
டுகிறது. அதிலிருந்து நீஙகிச் செல்ெ-
்ற்கொை உ்பொயங்கமளவய நீங்கள் 
மு்லில் ம்கயொளுவீர்்கவள அன்றி 
அது குறிதது எெரிடெமும முமறயிட்டுக் 
ச்கொண்டிருக்்கவெொ, அந்் முட்செடிக்கு 
எதிரொ்க ஒப்பொரி மெக்்கவெொ ைொட்டீர்-
்கள். அ்றகு ்பதிலொ்க எவெொறு நடெந்து 
ச்கொண்டெொல் இதிலிருந்து விடு்படெ 
முடியும என்று ்ொன் நீங்கள் சிந்திப-
பீர்்கள். 

அந்் ெம்கயில் ைக்்களுமடெய விெ-
்கொரங்களிலும இத்ம்கய நடெதம்வய 
ெரியொைது என்ற உண்மைமய அறி-
வுள்ள ைனி்ன் அறிந்து ச்கொள்ெொன். 
்பலவி்ைொை நடெதம்்கள், ்பண்பு்கள் 
ச்கொண்டெ ைக்்கள் ைததியில் ெொழும 
வ்பொது சிலருடென் வைொ்ல் நிமல 
ஏற்பட்டு விடெலொம. சிலரிடெமிருந்து 

துயரமும ச்ொல்மலயும ெரலொம. 
்ைக்குரிய உரிமைமய ெரிெரத ்ர-
வில்மல என்ற உள்ளுணர்வு ஒருெ-
ரில் எழலொம. 

இத்ம்கய ஒவசெொரு ெந்்ர்ப்பததி-
லும கூச்ெல்்கள், எதிர்பபு்கள், வ்கொஷங-
்கள் வ்பொட்டுக் ச்கொண்டு முமறயீடு்கள் 
ெைர்பபிதது ச்கொண்டு இருப்ப்றகு 
்பதிலொ்க அபபிரச்சிமைமய தீர்க்்கக்கூ-

டிய உ்பொயம என்ை என்று சிந்திக்்க 
வெண்டும. ெொழ்வின் ஒவசெொரு பிரச்-
சிமைமயயும நொம ெெொலொ்க எடுததுக்-
ச்கொள்ள வெண்டும. 

உங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சி-
மைமய பிறர் உங்களுக்கு புரிந்் அக்-
கிரைம என்றும அதீ் செயல் என்றும 
நீங்கள் ்கரு் முற்பட்டெொல் அ்ன் 
விமளெொ்க முமறயீடு்கள், எதிர்க்கூச்-
ெல்்கள் இடும ைவைொ்பொெம ்ொன் 
உங்களுக்குள் எழும. இறுதியில் இது 
உங்கமள நிரொமெயின் ்பக்்கம இட்டுச்-
செல்லும. இபவ்பொம்ய சூழ்நிமலயில் 
என்ைொல் ஒன்றுவை செய்ய இயலொது 
என்ற முடிவுக்குத ்ொன் ெரு-
வீர்்கள். முமறயீடு செய்யும 
ைைப்பொன்மை உங்கமள 
நிரொமெ நிமலக்கு இட்டுச்-

செல்லலொம. அ்ைொல் இ்றகு வநர் 
ைொறொ்க ஒவசெொரு பிரச்சிமைமயயும 
நைக்கு விடெப்பட்டெ ெெொலொ்க நீங்கள் 
்கருதினீர்்கவளயொைொல் உங்களுக்குள் 
உறஙகிக் ச்கொண்டிருக்கும ஆறறல்்கள் 
ைலரத ச்ொடெஙகும. நிமலமைமய 
ெைொளிக்்கக்கூடிய தீரமும உங்களுக்-
குள் ஏற்படும. 

முந்ம்ய நிமலயில் உங்களுமடெய 

உள்ளம எதிர்ைமறயொை திமெமய 
வநொக்கிச் சென்று ச்கொண்டிருந்்து. 
இபவ்பொது உடென்்பொடெொை, ஆக்்கபூர்ெ-
ைொை ெம்கயில் நமடெவ்பொடெத துெங-
கும. இது்ொன் இன்மறய உலகில் 
ஒவசெொருெருமடெய செறறிக்கும 
வ்ொல்விக்குமுரிய இர்கசியைொகும. 

இவவுலகில் ஒருெருக்கு ஏற்படும 
பிரச்சிமையிலிருந்து விடு்படெ அெர் 
முமறயிடும ைவைொநிமலமய அமடெ-
கிறொர் எனில் வீணொய்பவ்பொெது அத -
்ம்கயெரின் விதியொகும. இ்றகு 
வநர்ைொறொ்க ்ைக்கு ஏற்படும பிரச் -
சிமை்கமள தீர்க்கும உ்பொயங்கமள 
வ்டிபபிடிக்கும ைவைொ்பொெதம் 
ஒருெர் ்ைக்குள் ெளர்ததுக்ச்கொண் -
டெொல் நிச்ெயம அெர் செறறியமடெந்வ் 
தீருெொர். 

 இஸ்லாம் என்ற வலார்த்தை 
'ஸ்லாம்' எனும் மூ்ச்-
ச�லால்லிலிருந்து பி்றந்-

தைது. அது அ்ைதி, �ைலாதைலானம், இணங்கிச் 
ச�ல்்ல், �லாதுவலாக நடந்து சகலாள்ளல், பலாது-
கலாப்பு பபலான்ற பல்பவறு அர்ததைங்க்்ள்த 
தைரக்கூடியதைலாக உள்ளது.

அந்தைவ்கயில் அ்ைதி்ய விரும்பி, 
பநசி்தது, அதைறகலாகப் பிரலார்ததை்ன ச�யதைப் 
இஸ்லாம் எனபதைன சபலாரு்ளலாகும். இதைனலால்-
தைலான அ்ைதி்ய ஒவசவலாரு முஸலிமின 
வலாழ்விலும் ஒவசவலாரு நலாளும் ப்்ற�லாறறும் 
வ்கயில் இஸ்லாம் ைனிதைரகளுக்கி்டயி-

்லான உ்றவுக்்ளயும் சதைலாடரபுக்்ளயும் வடி-
வ்ைக்கி்றது.

ைன அ்ைதி, குடும்ப வலாழ்வில் அ்ைதி, 
�மூக அ்ைதி, �ரவபதை� அ்ைதி என்ற-
வலாறு இஸ்லாம் அ்ைதி்ய அடி்ததை்ள-
ைலாகக் சகலாண்டுள்ளது. இவவ்கயில் 
அ்ைதி்யப் பூமியில் நி்்நலாட்டுவபதை 
இஸ்லா்ததின முதைன்ையலான குறிக்பகலா்ளலா-
கும். இது சதைலாடரபில் அல்்லாஹு்ததைஆ்லா 
அல்குரஆனில் பினவருைலாறு குறிப்பிடு -
கி்றலான.

'இ்்றவ்ன நி்னவுகூரவதைன மூ்ம் உள -
்ளங்கள அ்ைதிய்டகின்றன.' 

(ஸு்றலா ரஃ்த: 28)
'நீங்கள ைன நிம்ைதி சப்றபவண்டும் என-

பதைறகலாகபவ உங்களிலிருந்பதை அவன உங்க-
ளுக்கலான து்ண்யப் ப்ட்ததைலான.' 

(ஸு்றலா ரூம்: 21)
'அவரகள �ைலாதைலான்ததினபலால் திரும்பிவிட் -

டலால் நீங்களும் அதைன பக்கம் திரும்பிவிடுங்-
கள.' (ஸு்றலா அனபலால்: 61)

அபதைபபலானறு இரு பிரிவினர தைங்களுக்கி-
்டபய �ண்்டயிட்டுக் சகலாண்டலால் அவர-
களி்டபய �ைலாதைலானம் ச�யது ்வக்குைலாறு 
அல்குரஆன கட்ட்்ளயிடுகி்றது. 

(ஸு்றலா ஹுஜுரலா்த: 9)
இவவலாறு �ைலாதைலான்த்தையும் அ்ைதி்ய-

யும் இஸ்லாம் தைனது பபலாதை்னகளின அடிநலா-
தைைலாகக் சகலாண்டுள்ளது.

ஒவசவலாரு சதைலாழு்கயின முடிவி -
லும் இரு புயங்களிலுமுள்ள வலான 
தூதைரக்்ள (ை்க்குைலாரக்்ள) பநலாக்கி 
'அஸஸ்லாமு அ்்க்கும்' (உங்கள மீது 

�லாந்தி உண்டலாகட்டும்) எனறு ஒரு 
முஸலிம் பிரலார்ததை்ன புரிகின்றலான.

பநரடி �ந்திப்புகள, �ந்தி்ததுப் பிரிகின்ற 
தைருணங்கள, சதைலா்்பபசி அ்ைப்புகள, 
கடிதைங்கள, குறுஞச�யதிகள என ைனிதைரகளு-
டனலான அ்ததை்ன உ்றவலாடல்களின ஆரம்ப்த-
திலும் இறுதியிலும் 'உங்கள மீது அ்ைதியும் 
�லாந்தியும் உண்டலாகட்டும்' எனும் வலார்த -
்தை்ய நலாம் பயனபடு்ததுகிப்றலாம். இதுபவ 
ஒரு முஸலிமின வலாழ்்தது மு்்றயலாகும். முக -
ைனகளில் தை்் சி்றந்தைதுைலாகும்.

தைலாம் வலாழும் �மூக சூைலில் அ்ைதி்ய 
நி்்நலாட்டுவதும் அதை்ன பரவச் ச�யவ -
தும் ைலாரக்க்ததில் மிகச் சி்றந்தை ச�யல்க்ளலா-
கும். 'இஸ்லா்ததில் எது சி்றந்தைது எனக் பகட்-
கப்பட்ட ஒரு �ைய்ததில், பசி்தபதைலாருக்கு 
உணவளிப்பதும் அறிமுகைலானவரகளுக்கும் 
அறிமுகைலாகலாதைவரகளுக்கும் ஸ்லாம் ச�லால்வ-
துைலாகும் என நபி ஸல்்ல்்லாஹு அ்்ஹி 

வஸல்்ம் அவரகள கூறினலாரகள. (ஆதைலாரம்: 
மு்ததைபக்குன அ்்ஹி)

இப்ரலாஹீம் நபியவரகள தைைது தைலாய நலாட்-
டுக்கலாக இவவலாறு பிரலார்ததை்ன ச�யதைலாரகள. 
'யலா அல்்லாஹ்! ைக்கலாவலாகிய இந்நகர்த்தை 
அ்ைதியளிக்கக்கூடியதைலாக ஆக்குவலாயலாக.' 
(ஸு்றலா பகரலா: 126) அபதைபபலானறு எைது தைலாய 
நலாட்டின அ்ைதிக்கலாக நலாமும் அல்்லாஹ்வி-
டம் பிரலார்ததை்ன ச�யய கட்ைப்பட்டுள-
ப்ளலாம்.

அ்ைதியலான குடும்ப ைறறும் �மூக 
சூை்்க் கட்டிசயழுப்புவதைனூடலாக 
நலாட்டில் நிம்ைதியலான, ைன ைகிழ்ச்சியு-
டன கூடிய வலாழ்க்்க்ய �லா்ததியப்படு்த-
துபவலாம். பைலாதைல், யு்ததைம், வனமு்்ற, 
ப்க்ை, கலாழ்ப்புணரச்சி எனபன இல்்லாதை 
அைகியசதைலாரு பதை�்த்தை உருவலாக்குபவலாம்.

நி்றம், இனம், பலால், சைலாழி, கு்ம், பகலா்த-
திரம், பதை�ம், நலாடு, நகரம்; என்ற பவறுபலாடு-
க்்ள்த தைலாண்டி ைனிதை �ை்ததுவமும் �பகலாதை-
ர்ததுவமும் �மூக நீதியும் பகலாப்லாச்சுகின்ற 
வலாழ்விய்் பவண்டி அல்்லாஹ்விடம் இரு -
கரம் ஏந்துபவலாம்.

அல்்லாஹு்ததைஆ்லா எம் அ்னவரது தைனிப்-
பட்ட, குடும்ப ைறறும் �மூக வலாழ்க்்கயில் 
அ்ைதி்யயும் சுபீட்�்த்தையும் நிம்ைதி்ய-
யும் நி்்்ததிருக்க அருளபுரிட்டும். 

ச்ொகுபபு:    -
ஜதது முஹமைத ஹம்ொ ...
 

ஏ.எம. மு்கமைத ்வெொன் ...
சீைன்வ்கொட்மடெ, வ்பருெமள 

அஷ-மஷக் எம. அர்்கம நூரொமித
ச்பொதுச் செயலொளர்
அகில இலஙம்க ஜமஇய்யததுல் உலைொ

அருள் ைமறயொம அல் குர்ஆ -
னின் ஆரம்ப அததியொயவை 
அல் ்பொததிஹொ ஆகும. இது 

ைக்்கொவில் அருளப்பட்டெ ஏழு ெெைங்க-
மளப ச்கொண்டெவ்ொர் சூரொ. இந்் அத-
தியொயததின் இரண்டெொெது ெெைைொ்க 
'அல்ஹமது லில்லொஹி ரபபில் ஆலமீன்' 
(எல்லொ பு்கழும அல்லொஹ்வுக்வ்க. (அென் 
்ொன்) அகிலத்ொர் அமைெமரயும 
்பமடெதது ெளர்ததுப ்பக்குெப்படுதது்பென்' 
(01:02) என்ற ெெைம இடெமச்பறறுள் -
ளது. இவெெைம இரண்டு பிர்ொை ்பகுதி-
்கமளக் ச்கொண்டுள்ளது. அ்ன் ஆரம்பப-
்பகுதி ஓ்ப்பட்டெதும அல்லொஹ் புரிந்துள்ள 
அருள்்கமள இமறநமபிக்ம்கயொளனின் 
நிமைவுக்குக் ச்கொண்டு ெரக்கூடிய 
ெம்கயில் அமைந்துள்ளது. அ்ன் ஊடெொ்க 
அல்லொஹ்மெ ைனி்ன் சுயைொ்கவெ 
பு்கழ்ந்து துதிக்்க ெழிெம்க செய்யப்பட்டுள் -
ளது. அ்ைொல் இமறநமபிக்ம்கயொளன் 
இயல்்பொ்கவெ 'அல் ஹமதுல்லில்லொஹ்' 
என்று (எல்லொப பு்கழும அல்லொஹ்வுக்வ்க 
உரி்ொ்கட்டும) குறிபபிடுெொன். 

அல்லொஹ்வின் அருள்்கமள ைனி்ன் 
இயல்்பொ்கவெ புரிந்து ச்கொள்ளும வ்பொது 
இவெொர்தம் ்ன்னியல்்பொ்கவெ செளிப-
்படெ வெண்டும. அதுவெ அல்லொஹ்வின் 
ஏற்பொடெொகும. 

இவெெைததின் இரண்டெொம ்பகுதி 'ரபபில் 
ஆலமீன்' (அமைதது உல்கங்கமளயும 
்பமடெதது, ்பரொைரிதது, ்கண்்கொணிதது, 
்பொது்கொதது நிர்ெகிப்பென் அகிலங்களின் 
இமறென்) என்கிறது. 

இஙகு ஆலம என்றொல் உல்கம. 
ஆலமூன் என்றொல் ்பல உல்கங்கமளக் 
குறிபபிடும. இது ்பன்மைச் செொல். இஙகு 
உல்கங்கள் என்்பது ைனி்ர்்கள் உல்கம, 
விலஙகு்கள் உல்கம, ்ொெரங்கள் உல்கம 
உள்ளிட்டெ எல்லொ ்பமடெபபிைங்களதும உல-
்கங்கமளக் குறிப்ப்ொ்க சில இஸலொமிய 
அறிஞர்்கள் ச்ரிவிததுள்ளைர்.  

இ்ன்்படி ்பமடெபபிைங்கள் அமைதம -்
யும ்பமடெத்ெைொ்கவும அெறமற ்பரொை -
ரிதது, ்கண்்கொணிதது, ்பொது்கொதது நிர்ெகிப -
்பெைொ்கவும அல்லொஹ் இருக்கின்றொன். 
அதவ்ொடு அென் ்பமடெபபுக்்கமள சீர்திருத-
்க் கூடியைெைொ்கவும ்பண்்படுத்க்கூடிய -
ெைொ்கவும உள்ளொன். ்பமடெபபுக்்கமளப 
்பமடெத்வ்ொடு ்ன் ்பணி்கமள அென் 
நிறுததிக் ச்கொள்ளவில்மல. ஒவசெொரு 
்பமடெபபுக்கும வ்மெயொை அமைதம்-
யும அென் ெழஙகிக் ச்கொண்டிருப்பெைொ்க-
வும இருந்து ச்கொண்டிருக்கின்றொன். 

அவ்வநரம அல்லொஹ்வுக்கும அெைது 
்பமடெபபு்களுக்கும இமடெயில் ஒரு விைொ-
டியும அறு்படெொ்தும ச்ொடெரொைதுைொை 
ச்ொடெர்பு இருந்து ச்கொண்வடெ இருக்கின்றது. 
அல்லொஹ்வின் நொட்டெம அனுைதி இன்றி 
்பமடெபபு்களொல் எதுசெொன்மறயும ஆறற 
முடியொது. இந்் உலகில் இடெமச்பறக்கூடிய 
எதுசெொன்றும அெைது ்கட்டெமள, அனுை -
தியுடென் ்ொன் நி்கழுகின்றது. இது இஸலொத-
தின் அடிப்பமடெ அமெங்களில் ஒன்றொகும. 
அல்லொஹ் ்பமடெப்பொளன் என்்பம் எல்லொ 
ைனி்ர்்களும ஏறறுக்ச்கொள்கின்றைர். 
ஆைொலும அெைொல் அமைதது 
்பமடெபபு்களும ்பரொைரிக்-

்கப்படுெம்யும நிர்ெகிக்்கப்படுெம்யும 
்கண்்கொணிக்்கப்படுெம்யும ஏறறுக்ச்கொள்-
ளப பின்நிறகின்றைர். அெைொல் எல்லொ-
ெறமறயும எவெொறு செய்ய முடியும எை 
எண்ணுகின்றைர். இது அெைது ஆறறல்்க-
மளயும ெல்லமைமயயும உரிய ஒழுஙகில் 
அறிந்து ச்ரிந்து ச்கொள்ளொ்்ன் செளிப-
்பொவடெ அன்றி வெறில்மல. அ்ன் விமள-
ெொ்கவெ நமபிக்ம்க ச்ொடெர்பில் ்பலவீைங்க-
ளும குமற்பொடு்களும ஏற்படுகின்றை. 

கிவரக்்க ்ததுெஞொனி அரிஸவடெொட்டிலின் 
ஆரம்பக் ச்கொள்ம்கயும இவெொறு ்ொன் 
இருந்்து. இமறென் ்பமடெப்பொளன் ்ொன். 
அதவ்ொடு அெைது ்பணி முடிந்து விட்டெது. 
இந்் உலகில் நடெந்து ச்கொண்டிருக்கும 
அமைதது நி்கழ்வு்களும அெறறின் இயல்-
பிவலவய இடெமச்பறுகின்றை என்று அெர் 
்கருதிைொர். இப்படியொை ்பொர்மெ ஆரம்பம 
மு்ல் இன்று ெமரயும நீடிக்்கவெ செய்கி-
றது. 

ஆைொல் ைனி்னின் இப்பொர்மெமய நிரொ-
்கரிக்கும ெம்கயில் ்ொன் ரபபில் ஆலமீன் 
என்ற ்ப்ம அமைந்திருக்கின்றது. அல்லொஹ் 
்பமடெபபு்கமள ்பமடெப்பவ்ொடு ைொததிரம 
நின்று விடெொது அெறமற நிர்ெகிதது, ்பரி்பொ-
லிதது, ்கண்்கொணிததுக் ச்கொண்டிருப்பெைொ-
்கவும இருக்கின்றொன். வ்மெயொை ைொற-
றங்கமளயும சீர்திருத்ங்கமளயும அென் 
செய்து ச்கொண்டிருக்கின்றொன் என்்பம் 
இது ச்ளிெொ்க எடுததியமபிக் ச்கொண்டிருக்-
கின்றை. அல்லொஹ்வுக்கும ்பமடெபபு்களுக்-
கும இமடெயிலொை ச்ொடெர்்பொைது அன்பின் 
அடிப்பமடெயிலொைதும அருளின் அடிப்பமடெ-
யிலொைதும, ்கருமணயின் அடிப்பமடெயிலொ-
ைதும, இரக்்கததின் அடிப்பமடெயிலொைதும 
ஆகும. அந்் ெம்கயில் ்பமடெபபு்களின் 
இருபவ்ப அல்லொஹ்வின் எல்மலயில்லொ் 
அருளின் செளிப்பொடு ்ொன். 

அ்ைொல் 'அல்ஹமது லில்லொஹி ரபபில் 
ஆலமீன்' என்ற ெெைதம  ் அ்றவ்கயுரிய 
்கண்வணொட்டெததில் வநொக்கும வ்பொது இந்  ்உண்-
மை்கமளப புரிந்து ச்கொள்ளக் கூடிய்ொ்க 
இருக்கும. 

ச்பொதுெொ்க ஒரு ைனி்ன் ்ன்மைப 
்பறறி சிந்திததுப ்பொர்த்ொல், ்ம உறுபபு-
்கள் ்ொம விரும்பொவிட்டெொலும கூடெ இயஙகிக் 
ச்கொண்டிருப்பம் அெைொல்  அெ்ொ-

னிக்்க முடியும. ்ைக்கு செொந்்ைொை அெ-
யெங்கள் ்ைது அனுைதி இன்றி இயஙகு-
கின்றை. இது எவெொறு ெொததியைொகிறது. 

உறுபபுக்்களின் செொந்்க்்கொரன் இருக்கும 
வ்பொது அெைது ்கட்டெமள, அனுைதி இன்றி 
அெறறொல் எவெொறு ச்ொழிற்படெ முடிகிறது. 
அமெ சீரொ்கவும ஒழுஙகுமுமறயொ்கவும 
செயற்படுெ்ற்கொை ்கட்டெமளமய அமெ 
எஙகிருந்து ச்பறறுக்ச்கொள்கின்றை. இமெ 
குறிதது ஒவசெொருெரும சிந்திததுப ்பொர்க்்க 
வெண்டும. 

இவெொறு ்ொன் ஒவசெொரு ்பமடெபபும 
இயஙகி ச்ொழிற்பட்டுக் ச்கொண்டிருக்கின்-
றை. அமெ விருமபிவயொ விரும்பொைவலொ 
அல்லொஹ்வின் ்கட்டெமள, நிர்ணயப்படி 
செயற்படுகின்றை. (அல் குர்ஆன்)

அல்லொஹ்வின் ்கட்டெமள, ்கண்்கொணிபபு, 
நிர்ெகிபபு இல்லொவிட்டெொல் ஒவசெொரு 
்பமடெபபும ்மமிஷடெப்படி செயற்படும நிமல 
வ்ொறறம ச்பறும. அது முரண்்பொடு்களுக்-
கும வைொ்ல்்களுக்கும ெழிெகுக்கும. அ்ன் 
விமளெொ்க சீரழிவு்களும வ்பரழிவு்களும 
்ொன் ஏற்படும. அது இந்் பிர்பஞெததிைதும 

உல்கததிைதும இருபம்பவய வ்கொள்-
விக்கு உள்ளொக்கி விடும. 

உ்ொரணைொ்க சூரிய குடும்பததில் 
பூமி உள்ளிட்டெ ஏமைய வ்கொள்்கள் 
சூரியமை ெலம ெந்து ச்கொண்-
டிருக்கின்றை. இந்்க் வ்கொள்்கள் 
நீள்ெட்டெப ்பொம்யில் அெறறுக்கு 
நிர்ணயிக்்கப்பட்டுள்ள ்பொம்யில் 
சீரொ்க இயஙகுெ்ற்கொை ஏற்பொடு-
்கள் செய்யப்பட்டுள்ளை. அவவெற-
்பொட்டுக்கு அமைய எந்்செொரு 
வ்கொளும ்ைக்கு நிர்ணயிக்்கப்பட்டெ 
்பொம்யில் இருந்து சிறி்ளவெ-
னும செளிவயறி விலகி செல்ல 
முடியொது. அ்றகு இடெைளிக்்கப்படெ-
வும இல்மல. இவவெற்பொடு இல்-

லொவிட்டெொல் நிமலமை எவெொறு இருக்கும 
என்்பம் சிந்திததுப ்பொர்ப்பது அெசியம. 
அந்் ஏற்பொட்மடெ செய்்ென் ்ொன் ெர்ெ 
ெல்லமை ்பமடெத் அல்லொஹ். அெமைத 
்விர வெறு எெரொலும அ்மைச் செய்யவெ 
முடியொது. 

அவ்வ்பொன்று ைனி்மை விடெவும 
்பலைொை ்பமடெபபு்கள் ்கடெலிலும ்மரயிலும 
்கொணப்படுகின்றை. அமெ ைனி்னுக்கு ்பணி-
புரிகின்றை. அெனுக்்கொ்க உமழக்கின்றை. 
ஒரு சில ்பமடெபபுக்்கள் ்மமைத தியொ்கம 
செய்து அெனுக்கு உணெொ்க அமைகின்றை. 
இன்னும சில ்பமடெபபு்கள் ைனி்னின் விருப-
்பததிறகு ஏற்ப செயற்படுெவ்ொடு அெைது 
இருபபிடெததிறகு வ்மெயொை ்கட்டிலொ்க, 
்டியொ்க, ்க்ெொ்க, இருக்ம்கயொ்க என்ற்படி 
ைொறிக் ச்கொள்கின்றை. ைனி்மை விடெவும 
்பல ைடெஙகு ்பலம ச்கொண்டெ ைமல்களும 
கூடெ ைனி்னின் விருப-
புக்கு இணஙகிச் செயற-
்படுகின்றை. இவெொறு 
இப்பமடெபபு்கள் செயற-
்படுெ்ற்கொை ஏற்பொ-
டு்கமள செய்்ென் 
யொர் என்்பம் நொம 
எண்ணிப ்பொர்க்்க 

வெண்டும?  அ்ைொல் ் ொன் அல்லொஹ் ் ன் 
அருள் ைமறயில் '(ைனி்ர்்கவள) ெொைங்க-
ளிலும பூமியிலும உள்ளமெ்கமள நிச்ெய-
ைொ்க அல்லொஹ் உங்களுக்கு ெெப்படுததித 
்ந்திருக்கின்றொன்' (அல் குர்ஆன் 31:20) 
என்று குறிபபிட்டுள்ளொன்.

அவெொறொைச்ொரு ஏற்பொடு இல்லொ-
விட்டெொல் ைனி்னுக்கும ஏமைய ்பமடெப-
பு்களுக்கும இமடெயில் வைொ்ல்்களும 
முரண்்பொடு்களும நிச்ெயம ஏற்படும. ைனி-
்னுக்கு ்பமடெபபு்கள் ்கட்டுப்படெொ் நிமல 
உருெொகும. அ்ன் விமளெொ்க அெைது 
இருபவ்ப வ்கள்விக் குறியொகிவிடும. குறிப-
்பொ்க ைனி்ன் உணவுக்கு கூடெ திண்டெொடும 
நிமலக்கு கூடெ மு்கம ச்கொடுக்்க வநரிடும. 
அதுவும ைனி் ெர்க்்கம உள்ளிட்டெ முழு 
பிர்பஞெமும அழிந்து வ்பொ்கவெ ெழிெகுக்-
கும.

இவெொறு மி்கவும நுணுக்்கைொை ஒழுங -
ம்கயும ெைநிமலமயயும ்கை்கச்சி்ைொ்க 
ஏற்பொடு செய்து மெததிருப்பென் ்ொன் 
அல்லொஹ். 

இ்மை ெரியொை ்கண்ச்கொண்டு 
வநொக்கும எந்்செொரு ைனி்னும 'அல் 
ஹமது லில்லொஹ் ரபபில் ஆலமீன்' என்று 
அல்லொஹ்மெ இயல்்பொ்கவெ பு்கழ்ந்து 
துதிப்பொன்.  

இ்ன்்படி 'ரபபில் ஆலமீன்' என்ற ்ப்த-
தின் ஊடெொ்க இஸலொததின் அடிப்பமடெயும 
அ்ன் சீரொை ்ன்மையும ச்ளிெொ்க எடுத-
தியம்பப்படுகிறது. இந்் ஏற்பொடு்கமள 
அறிந்து ச்ரிந்து செயற்படுெது அெசியம. 
அ்ற்கொை ஏற்பொட்மடெயும ஊக்குவிபம்ப-
யும அல்லொஹ்வெ செய்து மெததிருக்கின்-
றொன். அதில் திைமும 17 ்டெமெ்கள் இந்் 
அததியொயதம் ஓதுெது அெசியம. அ்ொெது 
ஐவெமளத ச்ொழும்கயின் ஒவசெொரு ரக்-
அததிலும இ்மை ஓ் வெண்டும. இல்லொ-
விடில் ச்ொழும்க நிமறவெறொது என்று நபி 
(்ல்) அெர்்கள் குறிபபிட்டிருக்கின்றொர்்கள்.

ஆ்கவெ இவெெைததின் ஊடெொ்க அல்லொஹ் 
எவெளவு ைொச்பரும உண்மைமய எடுததி-
யமபியுள்ளொன் என்்பம் ைனி்ன் மு்லில் 
புரிந்து ச்கொள்ள வெண்டும. அ்றவ்கற்ப 
அெமை பு்கழ்ந்து நிமைவுகூர்ந்்்படி ்ம 
ஒவசெொரு செயமலயும அமைததுக்ச்கொள்ள 
வெண்டும. அது அெனுக்கு இமறயருளொ-
்கவும ச்பரும்பொக்கியைொ்கவும நிச்ெயம 
அமையபச்பறும. 

புரிந்து க�ொள்ள வேண்டிய உண்்மை

ரப்பில் ஆலமீன்

   -ைர்லின் ைரிக்்கொர் ...

மர்லின் மரிக்கார்

E--−mail:  

ஆலமுல்

சமாதானத்திற்கு முக்கியமளிக்கும்
இறைவழிகாட்டல் 

பிரச்சிறனறய சவாலாக
கருதினால்...

இஸலொம ச்பண்்கமள குடும-
்பததிலும ெமூ்கததிலும முழு-
மையொை அங்கைொ்க ்கரு-

துகிறது. ைகிழ்ச்சிக்கும அமைதிக்கும 
ெழிெகுப்பெர்்களொ்க அெர்்கள் விளங-
குகின்றைர். 

இது ச்ொடெர்பில் அல்லொஹ் -்
ஆலொ ்ன் அருள்ைமறயில், 'அென் 
(அல்லொஹ்) உங்கள் இைததிலிருந்து 
துமணெமர ்பமடெத்ென். அெர்்கள் 
மூலம நீங்கள் அமைதிச்பற வெண்டும 
என்்ப்ற்கொ்க உங்களுக்கிமடெயில் அன்-
ம்பயும அருமளயும வ்ொறறுவித்ொன். 
இது அெனுமடெய ெொன்று்களில் உள்-
ளமெயொகும. சிந்திக்கும ைக்்களுக்கு 
இதில் நிச்ெயைொ்க நிமறய ெொன்று்கள் 
உள்ளை'. (அல் குர்ஆன் 30:21)

அவ்வநரம ச்பண்்கள் முதுமை 
அமடெந்துள்ளெர்்களொ்க இருபபினும 
இள ெயதிைரொ்க இருபபினும அெர்-

்களது நலன்்களில் அக்்கமற ்கொட்-
டுெம் இஸலொம ச்பரிதும வ்பொற-
றியுள்ளது. அதவ்ொடு ச்பண், ்ொய் 
அல்லது ைமைவி அல்லது ெவ்கொ்ரி 
அல்லது ை்கள் என்ற எந்  ்ஸ்ொைததில் 
இருந்  ் வ்பொதிலும அெர்்களுடென் நீதியொ-
்கவும நியொயைொ்கவும நடெந்து ச்கொள்ள 
வெண்டும என்று இஸலொம ெலியுறுததி-
யும இருக்கின்றது. 

ஒரு ்டெமெ நபி (்ல்) அெர்்கள், 
'அென் இழந்்ெைொ்கட்டும' என்றொர்்கள். 
இ்மை செவியுறற ந்பசரொருெர், 'அெர் 
யொர் அல்லொஹ்வின் தூ வ்ர? எை விை-
விைொர். அபவ்பொது நபி (் ல்) அெர்்கள், 
'ெயது முதிர்ந்  ் ச்பறவறொர் இருெரும  
அல்லது அெர்்களில் ஒருெர் ்மவைொடு 
இருந்தும சுெர்க்்கதம  ்அமடெ-
யொ்ெர்' என்று குறிபபிட்டெொர்-
்கள். (ஆ்ொரம: முஸலிம)

ைறசறொரு ெந்்ர்ப்பத-

தில், 'இரக்்க சிந்ம் இல்லொ்ெர் 
நன்மைவய அறறுபவ்பொைெர் ஆெொர்' 
என்றும, 'இரண்டு ச்பண் ைக்்கமள 
ெளர்தது ்பரொைரிப்பெரும நொனும நீதித-
தீர்பபு நொளில் அடுத்டுதது இருபவ்பொம' 
என்றும நபி (்ல்) அெர்்கள் எடுததியம-
பியுள்ளொர்்கள். (ஆ்ொரம: முஸலிம)

இந்் நபிசைொழி ச்பண்்கமள 
இஸலொம எவெளவு தூரம ச்கௌரெப்ப-
டுததி ச்பருமைப்படுததி இருக்கின்றது 
என்்பம்த ச்ளி்படுததுகின்றது.  

உண்மையில் ச்பண்்களின் உரிமை-
்கமள உறுதிப்படுததி அெர்்கமளக் 
ச்கௌரப்படுததியுள்ள ைொர்க்்கைொ்க 
இஸலொம விளஙகுகிறது என்றொல் 
அது மிம்கயொ்கொது. 

பெணகளின் உரிறமகறை 
உறுதிப்ெடுத்திய மாரக்கம்
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தரம_5 ெகுபபு ைாணெர்்களுக்்கான
Gyikf; fjpu;

புலமைப ்பரிசில் ்பரீடமெ ைாதிரி வினாததாள் --– I I 1 ைணிததியாலம 15 நிமிடெம

(10ஆம ்பக்்கம ்பார்க்்க)

திருமதி.பதமமா சந்திரமமமாகன்
புனித அந்மதமானியமார் கல்லூரி
ககமாழும்பு - 13

Gyikg; guprpy; guPl;ir juk; 5 - gFjp II 
vy;yh tpdhf;fSf;Fk; tpilaspf;Ff. 

 

I.  fPNo nfhLf;fg;gl;l ge;jpia thrpj;J Nfl;fg;gl;l Nfs;tpfSf;F 
tpilaspf;Ff. 

 
 tpQ;Qhd fz;Lgpbg;Gf;fspy; fzpdp Kf;fpa ,lj;ij tfpf;fpd;wJ. ,J 

fl;Gy nrtpg;Gy ClfkhFk;. fzpdp kpfr;rpwe;j njhiyj; njhlu;G 
rhjdkhf tpsq;FfpwJ. ,jd;%yk; cyf tplaq;fis tPl;by; ,Ue;jgbNa 
mwpe;Jnfhs;s KbtNjhL ,J fy;tpf;F ngUksT cjtp Gupfpd;wJ. mJ 
kl;Lky;yhky; rpwe;jnjhU nghOJNghf;F rhjdkhfTk; jpfo;fpwJ. 

 
1. fzpdp vj;jifa ClfkhFk;? 
 

 ………………………………………………………………………………………. 
2. fzpdpapd; gad; xd;W vOJf. 
 

 ……………………………………………………………………………………… 
3. ,g;ge;jpapy; ,lk;ngw;Ws;s ,uz;L ,lg;ngau;fisAk; vOJf. 
 

 ……………………………………………………………………………………… 
4. m/wpid xd;wd;ghy; xUik ngau;r;nrhy; xd;wpid ge;jpapypUe;J njupf. 
 

 …………………………………………………………………………………….. 
5. ,q;F ngUksT vDk; gjk; tpsf;Fk; fUj;J ahJ? 
 

 …………………………………………………………………………………….. 
6. xj;j fUj;J jUf. 

 i. cyfk; - …………………………..   ii. cjtp  -  ………………....... 
 
II. gpd;tUtdtw;Ws; kpfg;nghUj;jkhd nrhy;iy milg;Gf;Fs; ,Ue;J njupT 

nra;f. 
 

7. gid tlyp Nghy Ntk;G ……………………………..……… (Fl;b / fd;W) 
 
8. ML ke;ij Nghy khd; ……………………………….…… ($l;lk; / Fk;gy;) 
 
9. czT cz;l gpd;G rpwpJ Neuk; ………………………………… (cyTjy; 

/ coTjy;) ed;W 
 
10. mf;fhy kd;du;fs; ………………………………… (kwk; / kuk;) kpf;ftu;fs;. 
 

III.  
11. Kfk; kyu;jy; vDk; kuGj; njhlupd; fUj;J ahJ? 
 

 ………………………………………………………………………........................ 
 
12. tprhuiz Kbtpy; toq;fg;gLtJ ……………………………………………… 
 
13. nghUj;jkhd gadpiy nrhy;iyj; njupf. 

 i. mk;khTk; kfSk; re;ijf;Fr; ……………………… (nrd;wdu; / nrd;whu;) 

 ii. jhtuj;jpd; kPJ #upa xsp ……………….……..……… (gl;lJ / gl;ld) 

 iii. FUtpfs; thdpy; …………………………………….. (gwe;jd / gwe;jJ) 

14. gpd;tUk; gonkhopfisg; G+uzg;gLj;Jf. 
 

 i. kpd;Dtnjy;yhk; - …………………………………………….………………. 
 

 ii. MwpYk; rhT - …………………………………………………………….…. 
 

IV. fPNo jug;gl;Ls;stw;wpw;Fg; nghUj;jkhd nrhy;iy milg;gpypUe;J njupT 
nra;J Gs;spf;Nfhl;bd; kPJ vOJf. 

 
(rpWtu;fs;> ehq;fs;> $tpaJ> Nghthu;fs;> tpisahbd) 

 
15. jd;ik> gd;ik> ngau;r;nrhy; ………………………………………………….. 
 
16. m/wpid> gd;ik> tpidKw;W …………………………………………………. 
 
17. cau;jpid> gd;ik> ngau;r;nrhy; ……………………………………………… 
 
V. rupahd Kiwapy; vOjg;gl;l nrhy;ypd; fPo;f; NfhbLf. 

18. ntw;wpiy / ntj;jpiy 
 

19. Nghapiy / Gifapiy 
 
 
 
 
 
 

VI. 
20. cUtpy; jug;gl;ltw;wpd; Mq;fpy ngau;fis vOJf. 
 
 
 
 
 
 
 

 i. ……………..……………   ii. ……………………………. 

 iii. gpd;tUk; Mq;fpy thf;fpaj;jpd; fUj;ij jkpopy; vOJf. 

 Please sit down 
 

 ……………………………………………………………………………………. 
 
21. gpd;tUk; nrhw;fspd; rpq;fs fUj;ij jkpo; vOj;Jf;fspy; vOJf. 
 

 i. fha;fwpfs; - ……………………… ii. fzpdp - …………………………… 
 

 iii. jz;zPu; - …………………………. 
 

VII.  ghlrhiy  Nfhtpy;  tPL 
22. 
 
 
 
 
 
 
  Efd;   rpNuhdp  f]hd; 
 
 NkNy tiuglj;jpy; %d;W gps;isfs; gazpj;j ghij fhl;lg;gl;Ls;sJ. 

mjw;fika fPNo Nfl;fg;gl;l Nfs;tpfSf;F tpiljUf. 
 

 i. %tupy; mjpf J}uk; gpuahzk; nra;j gps;is ahu;? 
 

  ……………………………………………………………………………….. 

ii. Efid tpl f]hd; vj;jid jlit mjpfkhf tyJgf;fk; 
jpUk;gpapUg;ghd;? 

 

  ………………………………………………………………………………. 

VI. 
20. cUtpy; jug;gl;ltw;wpd; Mq;fpy ngau;fis vOJf. 
 
 
 
 
 
 
 

 i. ……………..……………   ii. ……………………………. 

 iii. gpd;tUk; Mq;fpy thf;fpaj;jpd; fUj;ij jkpopy; vOJf. 

 Please sit down 
 

 ……………………………………………………………………………………. 
 
21. gpd;tUk; nrhw;fspd; rpq;fs fUj;ij jkpo; vOj;Jf;fspy; vOJf. 
 

 i. fha;fwpfs; - ……………………… ii. fzpdp - …………………………… 
 

 iii. jz;zPu; - …………………………. 
 

VII.  ghlrhiy  Nfhtpy;  tPL 
22. 
 
 
 
 
 
 
  Efd;   rpNuhdp  f]hd; 
 
 NkNy tiuglj;jpy; %d;W gps;isfs; gazpj;j ghij fhl;lg;gl;Ls;sJ. 

mjw;fika fPNo Nfl;fg;gl;l Nfs;tpfSf;F tpiljUf. 
 

 i. %tupy; mjpf J}uk; gpuahzk; nra;j gps;is ahu;? 
 

  ……………………………………………………………………………….. 

ii. Efid tpl f]hd; vj;jid jlit mjpfkhf tyJgf;fk; 
jpUk;gpapUg;ghd;? 

 

  ………………………………………………………………………………. 

 iii. rpNuhdp ,lg;gf;fk; jpUk;gpaJ vj;jid jlit? 
 

  ……………………………………………………………………………… 
 
23. $l;bDs; cs;s ,yf;fq;fisg; gad;gLj;jp 

cUthf;ff;$ba kpfg;ngupa vz; vJ? 
 

    ……………………………………………………………..….. 
24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i. gpujhd jpirfspy; cs;s vz;fspd; $l;Lj;njhif ahJ? 
 

 ………………………………………………………………………………………. 

ii. ve;j vjpu; vjpu;j; jpirfspd; $l;Lj;njhif ,uz;Lk; rkdhdJ? 
 

 ………………………………………………………………………………………. 

25. 25 Njq;fha;fspy; 3/5 gq;F tpw;fg;gl;lJ. kpFjp ,Uf;Fk; Njq;fha;fspd; 
,uz;L klq;F ahJ? 

 

 …………………………………………………………………………………….. 
26. ,q;Fs;s vz; rl;lk; fhl;Lk; vz;Zf;F mLj;J 

tUk; vz; ahJ? 
 

 ……………………………………………………….. 
 
 
 
27. nru;tpd; &gha; 1200.00f;F 5 Gj;jfq;fs; thq;fpdhd;. xU Gj;jfj;jpd; tpiy 

vd;d? 
 

 …………………………………………………………………………………….. 
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28. 10830 ,t;ntz;iz nrhw;fspy; vOJf. 
 

 ………………………………………………………………………………………. 
29. ,q;Fs;s rpwpa Kf;Nfhzj;jpd; xUgf;f ePsk; 

2cm vdpy; ngupa Kf;Nfhzj;jpd; %d;W gf;f 
nkhj;j ePsk; vt;tsT? 

 

 ………………………………………………………… 
 
 

VIII. rupahd tpilapd; fPo;f;NfhbLf. 
 
30. ,yq;ifapd; fiuNahu khfhzq;fs; my;yhjJ 

 i. njd; khfhzk;> tl khfhzk; 
 ii. fpof;F khfhzk;> Nky; khfhzk; 

 iii. kj;jpa khfhzk;> Cth khfhzk; 
 
31. ehf kuj;jpYs;s G+f;fspd; ,jo;fspd; vz;zpf;if 

 i. 4    ii. 5    iii. 6 
 
32. Njrpaf;nfhb miuf;fk;gj;jpy; Vw;wg;gLk; re;ju;g;gk; 

 i. Jf;f jpdk;  ii. Rje;jpu jpdk;  iii. Njrpa Jf;f jpdk; 
 
33. twz;l gpuNjrj;jpy; tsUk; jhtu tifahdJ 

 i. ehfjhsp   ii. Njapiy   iii. gyh 
 
34. KiyA+l;b ,dj;ij rhu;e;j fly;tho; capupdk; 

 i. kPd;    ii. jpkpq;fyk;  iii. ntsthy; 
 
35. ,iyf;fQ;rp jahupf;f nghUj;jkhd jhtu ,iyfs; 

 i. rhj;jhthup> Klf;nfhj;jhd;  ii. Mkzf;F> vUf;fiy 

 iii. kuts;sp> rhj;jhthup 
 
36. gpd;tUtdtw;Ws; ,yj;jpudpay; Clfk; my;yhjJ 

 i. thndhyp   ii. gj;jpupif   iii. njhiyf;fhl;rp 
 
37. xypk;gpf; nfhbapy; fhzf;fpilf;Fk; tl;lq;fspd; vz;zpf;if 

 i. 4    ii. 5    iii. 6 
 
38. ,yq;ifapy; mbf;fb Vw;glf; $ba ,aw;if mdu;j;jk; my;yhjJ 

 i. kpd;dy;jhf;fk;  ii. kz;rupT   iii. epyeLf;fk; 
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்கடெந் ொர (16.09.2022) வினாத்ாள்- 1 இற்கான விமடெ்கள்

01 05 09 13 17 21 25 29 33 372 1 1 1 2 2 2 1 3 3

02 06 10 14 18 22 26 30 34 382 2 3 2 1 1 1 1 3 2

03 07 11 15 19 23 27 31 35 391 3 2 1 1 3 3 3 1 1

04 08 12 16 20 24 28 32 36 403 2 3 3 2 1 2 2 2 3

28. 10830 ,t;ntz;iz nrhw;fspy; vOJf. 
 

 ………………………………………………………………………………………. 
29. ,q;Fs;s rpwpa Kf;Nfhzj;jpd; xUgf;f ePsk; 

2cm vdpy; ngupa Kf;Nfhzj;jpd; %d;W gf;f 
nkhj;j ePsk; vt;tsT? 

 

 ………………………………………………………… 
 
 

VIII. rupahd tpilapd; fPo;f;NfhbLf. 
 
30. ,yq;ifapd; fiuNahu khfhzq;fs; my;yhjJ 

 i. njd; khfhzk;> tl khfhzk; 
 ii. fpof;F khfhzk;> Nky; khfhzk; 

 iii. kj;jpa khfhzk;> Cth khfhzk; 
 
31. ehf kuj;jpYs;s G+f;fspd; ,jo;fspd; vz;zpf;if 

 i. 4    ii. 5    iii. 6 
 
32. Njrpaf;nfhb miuf;fk;gj;jpy; Vw;wg;gLk; re;ju;g;gk; 

 i. Jf;f jpdk;  ii. Rje;jpu jpdk;  iii. Njrpa Jf;f jpdk; 
 
33. twz;l gpuNjrj;jpy; tsUk; jhtu tifahdJ 

 i. ehfjhsp   ii. Njapiy   iii. gyh 
 
34. KiyA+l;b ,dj;ij rhu;e;j fly;tho; capupdk; 

 i. kPd;    ii. jpkpq;fyk;  iii. ntsthy; 
 
35. ,iyf;fQ;rp jahupf;f nghUj;jkhd jhtu ,iyfs; 

 i. rhj;jhthup> Klf;nfhj;jhd;  ii. Mkzf;F> vUf;fiy 

 iii. kuts;sp> rhj;jhthup 
 
36. gpd;tUtdtw;Ws; ,yj;jpudpay; Clfk; my;yhjJ 

 i. thndhyp   ii. gj;jpupif   iii. njhiyf;fhl;rp 
 
37. xypk;gpf; nfhbapy; fhzf;fpilf;Fk; tl;lq;fspd; vz;zpf;if 

 i. 4    ii. 5    iii. 6 
 
38. ,yq;ifapy; mbf;fb Vw;glf; $ba ,aw;if mdu;j;jk; my;yhjJ 

 i. kpd;dy;jhf;fk;  ii. kz;rupT   iii. epyeLf;fk; 

39. vz;nza; ngwg;gLk; jhtuq;fs; 

 i. ney;> gaW  ii. fw;whis> Ntk;G iii. Ntk;G> Mkzf;F 
 
40. rpWtu; J\;gpuNahfk; njhlu;ghf mwptpf;f Ntz;ba mtru njhiyNgrp 

,yf;fk; 

 i. 1929   ii. 1939   iii. 1969 
 
41. vjpupfsplkpUe;J jg;Gtjw;F cliyg; ge;JNghy; RUl;bf; nfhs;Sk; gpuhzp 

 i. Mik   ii. Mkby;yh   iii. ej;ij 
 
42. flYzTfspypUe;J clYf;F fpilf;Fk; rj;Jg;nghUs; 

 i. tpw;wkpd; A  ii. mabd;   iii. ,Uk;G 
 
43. Gtp #upaidr; Rw;wp xU jlit gazpf;f vLf;Fk; fhy msthdJ? 

 i. 1 ehs;   ii. 1 khjk;   iii. 1 tUlk; 
 
44. ,yq;ifapy; mike;Js;s cyf kuGupikf;Fupait 

 i. rpq;fuh[tdk;  ii. jhkiuf;NfhGuk;   iii. jyjh khspif 
 
45. vyfuf; fhy;thia fl;Ltpj;j murd; 

 i. jhJNrdd;  ii. gz;Lfhgad;  iii. trg kd;dd; 
 
46. gapUf;F rhjfkhd gpuzpahf mikahjJ 

 i. kz;GO   ii. ej;ij   iii. NjdP 
 
47. Nridg;gapu;r;nra;if nra;Ak; NghJ Kjd;Kjyhf nra;a Ntz;ba 

NtiyahdJ.  

 i. gpuhzpfis mg;Gwg;gLj;jy;  ii. epyj;ij vupA+l;ly; 
 iii. tpijj;jy; 
 
48. jw;fhyg; Nghf;Ftuj;jpd; Kf;fpa mD$ykhdJ 

 i. nryT FiwT   ii. tpiuthf gazk; nra;ayhk; 

 iii. ghJfhg;gpd;ik  
 
49.    ,f;FwpaPL czu;j;JtJ> 

    i. thfdk; epWj;Jkplk; 
    ii. thfdk; nry;Ykplk 

    iii. thfdk; epWj;jj; jil 
 
50. ahidfs; ruzhyak; mike;Js;s ,lk; 

 i. nj`ptiy  ii. gpd;dtiy  iii. fz;b 

39. vz;nza; ngwg;gLk; jhtuq;fs; 

 i. ney;> gaW  ii. fw;whis> Ntk;G iii. Ntk;G> Mkzf;F 
 
40. rpWtu; J\;gpuNahfk; njhlu;ghf mwptpf;f Ntz;ba mtru njhiyNgrp 

,yf;fk; 

 i. 1929   ii. 1939   iii. 1969 
 
41. vjpupfsplkpUe;J jg;Gtjw;F cliyg; ge;JNghy; RUl;bf; nfhs;Sk; gpuhzp 

 i. Mik   ii. Mkby;yh   iii. ej;ij 
 
42. flYzTfspypUe;J clYf;F fpilf;Fk; rj;Jg;nghUs; 

 i. tpw;wkpd; A  ii. mabd;   iii. ,Uk;G 
 
43. Gtp #upaidr; Rw;wp xU jlit gazpf;f vLf;Fk; fhy msthdJ? 

 i. 1 ehs;   ii. 1 khjk;   iii. 1 tUlk; 
 
44. ,yq;ifapy; mike;Js;s cyf kuGupikf;Fupait 

 i. rpq;fuh[tdk;  ii. jhkiuf;NfhGuk;   iii. jyjh khspif 
 
45. vyfuf; fhy;thia fl;Ltpj;j murd; 

 i. jhJNrdd;  ii. gz;Lfhgad;  iii. trg kd;dd; 
 
46. gapUf;F rhjfkhd gpuzpahf mikahjJ 

 i. kz;GO   ii. ej;ij   iii. NjdP 
 
47. Nridg;gapu;r;nra;if nra;Ak; NghJ Kjd;Kjyhf nra;a Ntz;ba 

NtiyahdJ.  

 i. gpuhzpfis mg;Gwg;gLj;jy;  ii. epyj;ij vupA+l;ly; 
 iii. tpijj;jy; 
 
48. jw;fhyg; Nghf;Ftuj;jpd; Kf;fpa mD$ykhdJ 

 i. nryT FiwT   ii. tpiuthf gazk; nra;ayhk; 

 iii. ghJfhg;gpd;ik  
 
49.    ,f;FwpaPL czu;j;JtJ> 

    i. thfdk; epWj;Jkplk; 
    ii. thfdk; nry;Ykplk 

    iii. thfdk; epWj;jj; jil 
 
50. ahidfs; ruzhyak; mike;Js;s ,lk; 

 i. nj`ptiy  ii. gpd;dtiy  iii. fz;b 

51. jfuk; xd;wpid ntl;l gad;gLk; cgfuzkhdJ 

 i. ths;   ii. FwL   iii. fj;jp 
 
52. kpf tpiutpy; cf;ff;$baJ 

 i. gpsh];bf;   ii. ,Uk;G   iii. fha;e;j ,iyfs; 
 
53. jr;Rj; njhopYf;F gad;gLj;jg;gLk; cgfuzk; 
 
 
 
 
 

 i.    ii.    iii.   
 
54. fhw;wpy; gut Kbahj tpj;J 

 i. vUf;fiy   ii. gUj;jp   iii. Njf;F 
 
55. eha; jdJ tpau;itia ntspNaw;Wk; cWg;ghdJ 

 i. Njhy;   ii. %f;F   iii. ehf;F 
 
56. ,yq;iff;F Nkw;F jpirapy; mike;Js;s ehL 

 i. Mgpupf;f ehLfs;  ii. ,e;jpah   iii. rPdh 
 
57. khiyapy; kyUk; G+ 

 i. nrt;te;jp   ii. me;jpke;jhiu  iii. fLGy; 
 
58. ePupd; vt;tpay;G fhuzkhf epwr;rhaq;fs; jahupf;fg;gLfpd;wd. 

 i. fiuf;Fk; ,ay;G ii. kpjf;Fk; ,ay;G  iii. guTk; ,ay;G 
 
59. tpuy; Nghd;W gpsTgl;L fhzg;gLk; ,iyfisf; nfhz;l jhtukhdJ 

 i. Mkzf;F   ii. gyh   iii. njd;id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

கிழக்கின் இலக்கியவாதி கலாபூஷணம் 
இரா.கிருஷணபிள்ளை காலமானார்

இலக்கிய உலகில் 'இராகி' எனும புமன-
ச்பயரால் அமழக்்கப்படும கிழக்கு ைா்கா-

ணததின் மூத் இலக்கிய ஆளுமை ்கலாபூஷ-
ணம வித்்கர் இரா.கிருஷணபிள்மளை  ்கடெந் 
20 ஆம தி்கதி செவொய்க்கிழமை அதி்காமல 
்காமரதீவில் ்காலைானார்.  84ெய்ான 
பிர்பல எழுத்ாளைர் இராகியின் பூ்வுடெல் 
நேறறுமுன்தினம பு்ன்கிழமை  ்காமல 10 
ைணியளைவில் ்காமரதீவு இநது ையானததில் 
்்கனம செய்யப்படடெது.  ்காமரதீமெச் நெர்ந் 
பிர்பல எழுத்ாளைர் இரா.கிருறணபிள்மளை சிறந் ஆசிரிய-
ரா்க, அதி்பரா்க நெமெயாறறி  ஓய்வு ச்பறறெராொர்.

 இலக்கிய உலகில்  ்கவிம ,்சிறு்கம் ோெல், ோடெ்கம, ்கட-
டுமர,வில்லுப்பாடடு என இலக்கிய துமறயில் 60 ஆண்டு 
்கால ஈடு்பாடு உமடெயெர். 12 இறகும நைற்படடெ நூல்்கமளை 
அச்சிடடு செளியிடடெெர்.

 1939. 09. 15ஆம ந்தி ்பாண்டிருபபில் பிறந் இரா-
ைக்குடடி கிருஷணபிள்மளை ்காமரதீவில் திருைணம செய்்ார். 
1979இல் 'வில்லிமெயில் விபுலானந்ர்' என்ற மு்ல் வில்-
லுப்பாடமடெ ்யாரித்ார்.

 ்பாண்டியூர் இராகி. இராகி என புமனச்பயரில் எழுதி 

ெந்ார். ோடடின் ்பல ்பகுதி்களில் ஆசிரியப ்பணி-
யாறறி இறுதியில் ்காமரதீவு விபுலானந்ா ைததிய 
்கல்லூரியில் பிரதி அதி்பரா்கப ்பணியாறறி  ஓய்வு 
ச்பறறார்.  ்கல்முமன ்கல்வி ைாெடடெ ஆசிரியர் தின 
ந்பாடடியில் மு்லிடெம ச்பறற ்பல ோடெ்கங்கமளை 
எழுதி இருக்கின்றார். ஆன்மி்க இலக்கிய சிறந்  
ந்பச்ொளைர்.    அம்பாமற ைாெடடெததில் 2008 
்களில் 'தி்காைடுல்ல அபிைானி', ந்சிய ைடடெததில்  
'்கலாபூஷணம'ந்பான்ற விருது்கமளை ச்பறறெர். 
கிழக்கின் உன்ன் வித்்கர் விரும்யும ச்பறறுள்-

ளைார். இெர் ஒரு ெமு்க நெமெயாளைருைாொர்.
்காமரதீவு கிராைததில் கிராை அபிவிருததி ெங்க ்மலெ-

ரா்க, சிக்்கனக்்கடென் கூடடுறவு ெங்க  ச்பாருளைாளைரா்க, சுொமி 
விபுலானந் ஞா்ப்கார்த் ்பணிைன்றததின் முக்கிய உறுப-
பினரா்க, ்காமரதீவு பிரந்ெ செயல்க ்கலாொர ந்பரமெ 
ஆநலாெ்கரா்க, இநது ெைய விருததி ெங்க ஆநலாெ்கரா்க, 
்கம்பன் ்கமலக் ்கழ்க ஸ்ா்ப்கரா்க ்பணியாறறி ெநதிருந்ார். 
அம்பாமற ைாெடடெ ்மிழ் எழுத்ாளைர் நைம்பாடடு ந்பரமெ-
யின் ஆநலாெ்கரா்கவும செயற்படடொர்.

மாத்தளை செல்ா ...?

மு ்லாைாண்டு ச்ாடெக்்கம ்பல்்க-
மலக்்கழ்கம ெமர இலஙம்க-
ொழ் பிள்மளை்களுக்கு இலெெக் 

்கல்வி ெரதம் ச்பறறுக் ச்காடுத் இலங-
ம்கயின் மு்லாெது ்கல்வி அமைச்ெர் 
்கலாநிதி சி.டெபிள்யூ. டெபிள்யூ. ்கன்னங்கர 
இவவுலம்க விடடுப பிரிநது இன்றுடென் 
53 ஆண்டு்கள் நிமறெமடெகின்றன.

 ச்ன்னிலஙம்கயின் ்பலபபிடடிய 
ரன்ச்ாமந்ப கிராைததில் 1884 ஆம 
ஆண்டு ஒக்நடொ்பர் 13 ஆம தி்கதி சி.டெ-
பிள்யூ. டெபிள்யூ ்கன்னங்கர பிறந்ார். 
அெர் ஆரம்பக் ்கல்விமய ்காலியில் 
உள்ளை ரன்ச்ாமந்ப செஸலி ்கல்லூரியில் 
்கறகும நெமளையில் கிமடெத் புலமைப 
்பரிசில் மூலம ்காலி ரிச்ைன்ட ்கல்லூரியில் 
்னது ்கல்விமயத ச்ாடெர்ந்ார். 

 அஙகு ்கணி்ப பிரிவில் இலஙம்க-
யிநலநய மு்லாெது ைாணெனா்க சித-
தியமடெந்ார்.  ்பாடெொமலக் ்கல்வியின் 
பின்னர் ரிச்ைன்ட ்கல்லூரியின் ஆசிரிய-
ரா்க ்கடெமை புரிந்ார். 

பின்னர் ெடடெம ்பயின்று ெடடெத்ரணி-
யா்க ்காலி நீதிைன்றததில் ்பணி புரிந-
்ார்.

 1917 ஆம ஆண்டு '்காலி ந்சிய 
ெங்கம' என்னும அரசியல் அமைபம்ப 
்றந்பாம்ய ஜனாதி்பதியான ரணில் 
விக்கிரைசிங்கவின் ்பாடடெனரான ்பதந்-
்கமையில் ெசித் சீ.எல்.விக்கிரைசிங்க 
உள்ளிடடெ ்காலி பிரந்ெததின் ைக்்கள் 
்மலெர்்களுடென் ஆரமபிதது  ்கன்னங்கர 
அச்ெங்கததின் செயலாளைரானார். 

பின்னர் இலஙம்க ந்சிய ெங்கததில் 

இமணந் ்கன்னங்கர ஒரு ெந்ர்ப்பததில் 
அ்ன் ்மலெரா்கவும ச்ரிொனார். 

 1923 ஆம ஆண்டு அரசியலமைபபு 
ெம்பயின் ச்ன்ைா்காண உறுபபின-
ரா்க ச்ரிவு செய்யப்படடெ அெர், பின்னர் 
்காலியின் உறுபபினரா்க அரசியலமைபபு 
ெம்பமயயும பிரதிநிதிததுெம செய்்ார். 
1931 ஆம ஆண்டு ெடடெொக்்க ெம்பயின் 
்காலி உறுபபினரா்க ச்ரிொனார். 1936 
ஆம ஆண்டு ைதது்கை  ச்ாகுதியில் ந்பாட-
டியிடடு செறறி ச்பறறார். 

 ெடடெொக்்கெம்ப ்காலததில் இலஙம்க-
யின் மு்லாெது ்கல்வி அமைச்ெரானார். 
அெர் இலெெ  ்கல்வி ெடடெதம் ்யாரிதது 
அரெ ெம்பயில் முன்மெதது அ்றகு அங-
கீ்காரம ச்பறறார். அ்ன் மூலம இலஙம்க-
யில் உள்ளை ைாணெர்்கள் அமனெருக்கும 
இலெெக் ்கல்விமய ச்பறறுக் ச்காடுக்்க 
ேடெெடிக்ம்க எடுத்ார். 

அ்னால்' இலெெக் ்கல்வியின் ்நம்' 

என இன்றும ோடடு ைக்்கள் அமனெரும 
அன்புடென் ச்காண்டொடுகிறார்்கள். 

 1946 ஆம ஆண்டு ஐக்கிய ந்சிய 
்கடசி அமைப்ப்றகு முன்னின்று 
உமழத் ்மலெர்்களிமடெநய அைரர் 
்கன்னங்கரவும ஒருெராொர். 1952 ஆம 
ஆண்டு ்கன்னங்கர ஐக்கிய ந்சியக் ்கடசி-
யின் பிரதித ்மலெரா்கவும நியமிக்்கப்பட-
டிருந்ார். 

அமைச்ெரா்க இருந் நெமளையில் 
ஒருந்பாதும செளிோடடு  விஜயங்கமளை 
நைறச்காள்ளைா் அெர், நேர்மையான 
அரசியல்ொதியா்க ோடடு ைக்்கள் அமன-
ெரினதும ச்கௌரெததுக்கு உரியெரா்கத 
தி்கழ்ந்ார். 

  20 ெருடெ ்காலம அமைச்ெரா்க ்ப்வி 
ெகித் அெர் ்னது ொழ்க்ம்கயின் இறுதி 
்காலதம் ேடுத்ர ெர்க்்க குடிை்கனா-
்கநெ ொழ்ந்ார். அ்னால் அெருக்கு 
1965ஆம ஆண்டு ைா்ததிறகு 500 
ரூ்பா  ்பணதம் ெழங்க அரசு தீர்ைா-
னித்து. 

83 ெருடெ ்காலம இவவுலகில்  
ொழ்ந் ்கலாநிதி சி. டெபிள்யூ.டெபிள்யூ. 
்கன்னங்கர 1969 ஆம ஆண்டு செபடெம-
்பர் ைா்ம 23 ஆம தி்கதி அ்ாெது இற-
மறக்கு 53  ஆண்டு்களுக்கு முன்னர் 
ைண்ணுலம்க விடடுப பிரிந்ார். இநோட-
டிலுள்ளை ேன்றியுள்ளை ைக்்கள்  இன்மறய 
தினம ச்கௌரெததுடென் அெர் ோைதம் 
நிமனவு கூருொர்்கள்.

இலவச கல்வியின் தந்த கலாநிதி கன்னஙகர 
ம்ைநது இன்றுடன் 53 ஆண்டுகள நி்ைவு

மாதத்ளை சசாமுவின் 100 சிறுக்தகள 
அடஙகிய ததாகுப்பு வி்ரவில் தவளியீடு
ைனி் நேயதம்யும, ைனி் 

உரிமைமயயும, ெமூ்கததில் 
அடெக்்கப்படடெ ைக்்களின் உள்ளைக் குமு-
றல்்கமளையும, புலமச்பயர்ந் ்மிழர்-
்களின் மு்கெரி ்மிழ் என்்பம்யும 
்னது ்பமடெபபு்களில் செளிப்படுததி 
ெரு்பெர் இலஙம்கயில் ைாத்மளை-
யில் பிறந் ைாத்மளை நொமு.

 புலமச்பயர்நது அவுஸதிநரலியா 
சிடனி ே்கரில் ொழும இெர்  வீரந்கெரி, 
தின்பதி, தின்கரன், சிந்ாைணி, சிரிததி-
ரன், ஈழோடு, ைாணிக்்கம, ச்காழுநது 
ஆகிய இ்ழ்்களிலும, ஆனந்வி்க-
டென், ்கல்கி, குமு்ம, புதிய ்பார்மெ, 
்ாைமர, ்காைந்னு, ்கமணயாழி, 
சு்பைங்களைா, குஙகுைம, இநதியா டூநடெ 
்மிழ், தீ்பம, தினைணி ்கதிர், தீராேதி 
ஆகிய இ்ழ்்களிலும ைக்்கள் ஓமெ, 
ைநலசிய ேண்்பன், ்மிழ் ைலர் ஆகிய 
ைநலசிய இ்ழ்்களிலும, புதினம, ஈழந்க-
ெரி ஆகிய பிரிடடென் இ்ழ்்களிலும எழு-
தியுள்ளைார்.

  பிர்பல எழுத்ாளைர் அைரர் சஜய-
்காந்ன் 'ேைக்ச்கன்சறாரு பூமி' என்ற 
இெரின் சிறு்கம்த ச்ாகுதியின் முன்-
னுமரயில், 'எனக்குப பிடித்ம் பிடித-
்து என்ந்பன்; பிடிக்்கா்ம் பிடிக்்கா-
்து என்ந்பன். இதுநெ ஒரு ்பமடெப்பாளி 
என்கிற முமறயில் எனது நிமலயும 
ஆகும. ைாத்மளை நொமுவின் ்கம்்கள் 
எனக்குப பிடிததிருக்கின்றன. ொழ்க்ம்க-
யில் எழுது்பெனுக்கு இருக்கும பிடிபபும 
்கடெமையுணர்வுடென் கூடிய அெனது 
்கண்நணாடடெமும இந்க் ்கம்்கமளை 
ஈழதது முறந்பாக்கு இலக்கியப ்பமடெப-
பு்களின் ெரிமெயில் நிச்ெயம ஏறறி 

மெக்கும' என்றார்.   உல்கத்மிழ்ச் 
ெங்கம செளியிடடெ ்பன்மு்க நோக்கில் 
அயல்கத ்மிழ்ப ்பமடெபபு்கள் என்ற 
ச்ாகுபபில் மு.கிறிஸநடொ்பர், 'புலம-
ச்பயர்ந் ்மிழ் எழுத்ாளைர்்களில் 
இலஙம்க ைமலய்கததிலிருநது அவுஸ-
திநரலியாவுக்குப புலமச்பயர்ந் எழுத-
்ாளைர் ைாத்மளை நொமுவின் புமன-
்கம்்கள் ைமலய்கத ்மிழர் ைறறும 
புலமச்பயர்ந் ஈழத்மிழரின் பிரச்மன-
்கமளைப ந்பசுகின்றன. ெமூ்க ய்ார்த-
்தம் ்பதிவு செய்யும எழுத்ாளைரா்க 
விளைஙகுகிறார். ்மிழின் ய்ார்த் 
எழுத்ாளைர்்களில் இெருக்குத ்னி இடெ-
முண்டு என்கிறார்.  

 இெர் ஆறு ோெல்்கமளையும, ஒரு 
குறுோெல் ச்ாகுதிமயயும ோன்கு 
்பயணக்்கம் ச்ாகுபம்பயும, ஐநது 
்மிழ் இலக்கிய ைறறும ஆய்வு ்கடடு-
மரத ச்ாகுதிமயயும, இரண்டு குடடிக் 
்கம்த ச்ாகுபம்பயும இரண்டு 
சைாழிச்பயர்பபு நூமலயும செளி-
யிடடுள்ளைார். அந் உல்கததில் இந் 

ைனி்ர்்கள் என்ற இெரின் ோெலுக்கு 
இலஙம்க (1991) ொகிததிய விரும -்
யும எல்மல ்ாண்டொ அ்கதி்கள் மூலஸ 
(1991) ்ானம (1998) ஆகிய நூல்-
்களுக்கு இலஙம்க சு்நதிர இலக்கிய 
அமைபபின் சிறந் ோெல் விருது்கள் 
ெழங்கப்படடென. அெர்்களின் ந்ெம 
என்ற சிறு்கம்த ச்ாகுதிக்கு ்மிழ்-
ோடு லில்லி ந்ெசி்காைணி விருது 
(1994) ச்காடுக்்கப்படடெது. ்பாலி 
மு்ல் மியான்ைார் ெமர என்ற ்பயண-
நூலுக்கு ்மிழ்க அரசின் ்மிழ் ெளைர்ச்-
சித துமற விருதும '்கண்டிச்சீமை' 
ோெலுக்கு (் மிழ்க அரசின்) உல்கத 
்மிழ்ச் ெங்கம ைறறும ்மிழ் ெளைர்ச்சித 
துமறயின் சிறந  ்ோெல் விருதும கிமடெத-
்து. வியக்்க மெக்கும ்மிழர் அறிவியல் 
நூலுக்கு ச்காழுமபு ்மிழ்ச் ெங்கததின் 
(2005) சிறந  ் நூலுக்்கான விருதும, 
்மிழ்க எழுத்ாளைர் ெங்க விருதும 
ச்காடுக்்கப்படடெது. ஆஸதிநரலியாவுக்குப 
புலம ச்பயர்நது ொழ்ந்ாலும புலமச்ப-
யர்ந  ் ்மிழ் இலக்கியததிலும ்மிழ் 
எழுத்ாளைர்்களிலும முக்கிய இடெதம் 
ெகிக்கும ைாத்மளை நொமுவின் 100 
சிறு்கம்்கள் அடெஙகிய ச்ாகுபபு 
விமரவில் செளிெர-
விருக்கிறது. 

இ த ச ் ா கு ப பு 
்மிழ் சிறு்கம் 
உலகில் புதிய ்ாக்-
்கதம்க் ச்காடுக்-
கும என ேம்பலாம.'

இலஙம்கயின் மு்ன்மையான 
நிதிச் நெமெ ெழஙகுனர்்க-

ளில் ஒன்றான ைஹிநதிரா ஐடியல் 
ஃபினான்ஸ, ோடெளைாவிய ரீதியில் விரி-
ெமடெநதுெரும ்னது கிமளை ெமலய-
மைபபில் ைறறுசைாரு புதிய கிமளைமய 
அண்மையில் சிலா்பததில் திறநது 
மெததுள்ளைது. இலக்்கம 22, நஷர்லி 
ச்காரியா ைாெதம், சிலா்பம என்ற 
மு்கெரியில் அமைநதுள்ளை இபபுதிய 
கிமளை, ொடிக்ம்கயாளைர்்களுக்கு நிறு-
ெனததின் இலடசியங்கமளைப பிரதி-
்பலிக்கும ெம்கயில் ேவீன ைறறும 
ேன்கு ெடிெமைக்்கப்படடெ இடெெெ-
திமய ெழஙகுகிறது. 

 இபபிரந்ெததில் உள்ளை ொடிக்-
ம்கயாளைர்்கள் இபந்பாது ைஹிநதிரா 
ஐடியல் ஃபினான்ஸின் விரிொன 
நிதித ்யாரிபபு்கள் ைறறும நெமெ-

்களின் ெரிமெமய செௌ்க-
ரியைா்கவும, மி்கவும ெெதி-
யா்கவும ச்பறறுக் ச்காள்ளை 
முடியும. நிமலயான மெபபுக்-
்கள், ்ங்கக் ்கடென்்கள் ைறறும 
குத்ம்க ெெதி்கள் ஆகியமெ-
யும இதில் அடெஙகும. 

 ைஹிநதிரா ஐடியல் 
ஃபினான்ஸின் சிநரஷடெ மு்கா-
மைததுெ அணிமயப பிரதிநி-
திததுெப்படுததும ெம்கயில் 
சிநரஷடெ அதி்காரி்கள், ைதிப-
புமிக்்க ொடிக்ம்கயாளைர்்கள், 
ஊழியர்்கள், சிறபபு விருநதி-
னர்்கள் முன்னிமலயில் ேமடெ-
ச்பறற விநெடெ திறபபு விழா 
நி்கழ்வின் ைததியில் புதிய கிமளை 
உததிநயா்கபூர்ெைா்க திறநது 
மெக்்கப்படடெது.

சிலாபததில் தனது கதவுக்ளைத திைநதுளளை 
மஹிநதிரா ஐடியல் ஃபினான்ஸ் லிமிடதடட

(்மிழில்: வீ.ஆர்.ெயலட)

(காளைதீவு குறூப் நிருபர்)

ைஹிநதிரா ஐடியல் ஃபினான்ஸ லிமிடசடெடடின் சிநரஷடெ 
மு்காமைததுெ அதி்காரி்களுடென் புதி்ா்க திறக்்கப்படடெ 
சிலா்பம கிமளையின் ஊழியர்்கள் ்காணப்படுகின்றனர்.
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ககதடி கமநல ்சகவ பிரிவுக்குடபடட தனங்கிளப்பு 
கமக்கார அகமப்பின் 2022/23 ஆம் ஆண்டிறகான 
பபாதுக்கூடடமும்- புதிய நிர்வாகத் பதரிவும் இன்று 
பவள்ளிக்கிழகம காகல 10 மணிக்கு தனங்கிளப்பு 
பபாது்நாக்கு மண்டபத்தில் இடம்பபறவுள்ளது.

கமக்கார அகமப்பின் தகலவர் ்வ.பாலசுப்பிரம-
ணியம் தகலகமயில் இடம்பபறவுள்ள இந்நிகழ்வில் 
முதன்கம விருந்தினராக ககதடி கமநல்சகவ நிகலய 
பபரும்்பாக உத்தி்யாகத்தர் பு.அருள்்நசனும்,  விருந்-
தினர்களாக தனங்கிளப்பு கிராமத்தின் கிராம அலுவ-
லர், பபாருளாதார உத்தி்யாகத்தர் மறறும் சமுர்த்தி 
அபிவிருத்தி உத்தி்யாகத்தர் ஆகி்யாரும் கலந்து 
பகாள்ளவுள்ளனர். இக்கூடடத்தில் கமக்கார அகமப்-
பின் அங்கத்தவர்கள் அகனவகரயும் தவறாது கலந்து-
பகாள்ளுமாறு கமக்கார அகமப்பினர் ்கடடுக்பகாண்-
டுள்ளனர். 

கமகககார அமமப்பின் ப�காதுககூட்டமும், 
புதிய நிர்காகத் பெரிவும்

முல்கலத்தீவு -தண்ணிமுறிப்பு, குருந்தூர் 
மகலயில் நீதிமன்றால் வழங்கப்படட கட-
டகளககள மீறி அங்கு பதாடர்ந்து மதவழி-
பாடடுத்தளத்துக்கான கடடுமானங்கள் 
்மறபகாள்ளப்படுவதாக முன்னாள் 
வட மாகாணசகப உறுப்பினர் 
துகரராசா ரவிகரன் மறறும், முன்னாள் 
ககரதுகறப்பறறு பல்நாக்குக் கூட-
டுறவுசசங்கத் தகலவர் இரத்தினராசா 
மயூரன் ஆகி்யார் பபாலிஸ்நிகலயத்-
தில் முகறப்பாடு பசய்துள்ளனர்.   

குறிப்பாக முல்கலத்தீவு நீதிமன்ற 
நீதிபதி ரி.சரவணராஜா ்நறறு குருந் -
தூர் மகலக்கு விஜயம் பசய்து, அங்கு 
கடடுமானப்பணிகள் எதகனயும் 
்மறபகாள்ளக்கூடாது எனக் கடடகள 

பிறப்பித்திருந்தார்.    இந்நிகலயில் 
21.09.2022 ்நறறுமுன்தினம் தாம் 
அங்கு பசன்ற்பாது அங்கு கடடுமா -
னப்பணிகள் பதாடர்ந்து இடம்பபறறு 
வருவதாக ரவிகரன் மறறும் மயூரன் 
ஆகி்யார் முகறப்பாடு பசய்துள்ள-
னர்.  

்மலும் அங்கு கடடுமானத்திறகுத் 
தயாரான நிகலயில் சீபமந்து கலகவ-
பசய்யப்படடிருந்தகம, கடடுமானப் 
பணிகள் இடம்பபறறகமக்கான அகட-
யாளங்கள், கடடுமானப் பபாருடகள் 
மறறும் கடடுமானப்பணிக்கான கருவி-
கள் அங்கு காணப்படடகம பதாடர்பிலும் 
முகறப்பாடடில் அவர்கள் சுடடிக்காடடியுள்-
ளகம குறிப்பிடத்தக்கது.  

குருந்தூர் மலையில் நீதிமன்றக்கட்டலைலை   
மீறி ்கடடுமானப்பணி்கள் த�ா்டர்கின்றன  

தடுபபுக்்காெலில் இருநத்படி ரவி்ரன், ையூரன் முமைப்பகாடு
தடுபபுக்்காெலில் இருநத்படி ரவி்ரன், ையூரன் முமைப்பகாடு -அங்ஜன் எம.பி 

சாவகச்சரி வி்ேட நிருபர்

எமது சமூகத்தில் இன்று பரவலாக இடம்-
பபறுகின்ற ்பாகதப்பபாருள் பாவகனகயக் 
கடடுப்படுத்த விகரவில் நடவடிக்கக எடுக்-
காவிடடால் காலப்்பாக்கில் பாரிய ஆபத்து-
ககள சந்திக்க ்நரிடும் என சாவகச்சரி நகர-
சகப உறுப்பினர் சு.நிதி்கசன் எசசரித்துள்ளார்.

கடந்த பசவவாய்க்கிழகம சாவகச்சரி நக-
ரசகபயில் இடம்பபறற மாதாந்த அமர்வில் 
கருத்து பதரிவிக்கும் ்பா்த அவர் இதகன 
சுடடிக்காடடியிருந்தார். இது பதாடர்பாக அவர் 
்மலும்  கருத்துத் பதரிவிக்ககயில்;

சாவகச்சரி நகரசகப எல்கலக்குடபடட 
சில பகுதிகளில் ்பாகதப்பபாருள் வியாபா-
ரம் பரவலாக இடம்பபறறு வருகின்றது. படங்-

கு்நாயிகன ஒழிப்பது மாத்திரம் சுகாதாரம் 
அல்ல.்பாகதப்பபாருள் பாவகனயும் சுகா-
தாரம் சார்ந்த பிரசசிகன்ய. இது சமூகத்தில் 
பாரிய விகளவுககள ஏறபடுத்தும். இதகன 
அகனத்துத் தரப்பினரும் உணர்ந்து ்பாகதப்-
பபாருள் வியாபாரம் மறறும் பாவகனகயக் கட-
டுப்படுத்த நடவடிக்கக எடுக்க ்வண்டும். 
பதன்மராடசியில் ்பாகதப்பபாருள் பாவகன-
யால் பாடசாகல மாணவர்கள் வழி தவறிப் 
்பாகும் அவலநிகல ஏறபடடுள்ளது. களவு 
உள்ளிடட சடடவி்ராத பசயறபாடுகள் அதி-
கரிக்கின்றன. வருங்கால சந்ததி இவவாறு 
சீர்பகடடுப் ்பாவதகன ஏறறுக்பகாள்ள 
முடியாது. இதகன தடுக்க ்வண்டிய கூட-
டுப்பபாறுப்பு சகலருக்கும் உள்ளதாக அவர் 
்மலும் பதரிவித்தார். 

ப்பால�பத்பாருள் ்பாவலனைால் ்பா்டசாலை
மாணவர்்கள் வழி�வறி தசல்லும் அவைம்

அடர்ந்த காடுகளுக்கு பாதிப்பு ஏறப-
டாத வககயில், வனவளப் பாதுகாப்பு 
மறறும் வனஜீவராசிகள் திகணக்களங்-
களினால் அகடயாளப்படுத்தப்படட 
காணிகளில் விவசாயம் மறறும் நீர்்வ-
ளாண்கம உறபத்திககள உடனடியாக 
ஆரம்பிப்பதறகு தீர்மானிக்கப்படடுள்-
ளதுடன், ஒருவார காலத்தில் அகவ 
பதாடர்பான நடவடிக்ககககள பூர்த்தி 
பசய்யுமாறும் சம்மந்தப்படட அதிகாரி-
களுக்கு ஆ்லாசகன வழங்கப்படடுள்-
ளது.   

அகமசசர்களான டக்ளஸ் ்தவா-
னந்தா மறறும் மஹிந்த அமரவீர 
ஆகி்யார் தகலகமயில் ்நறறு 
(22.09.2022) நகடபபறற உயர்மடடக்-
கூடடத்தி்ல்ய இத்தீர்மானங்கள் 
்மறபகாள்ளப்படடன. 

குறித்த திகணக்களங்களினால் 
அகடயாளப்படுத்தப்படடுள்ள 
தனியார் காணிகள் மறறும் யுத்தத்-
திறகு முன்னர் மக்கள் பயன்படுத்திய 
காணிகள் ்பான்றகவ பதாடர்பாக 
விரிவாக ஆராயப்படடு உரியவர்களி-
டம் ககயளிப்பதறகு தீர்மானிக்கப்பட-
டுள்ளது. 

வடக்கு மாகாணத்தில் வனப்பா-
துகாப்பு மறறும் வனஜீவராசிகள் 
திகணக்களங்களினால்  பாதுகாக்-
கப்பட ்வண்டிய இடங்களாக 
அகடயாளப்படுத்தப்படட பிர்த-

சங்களுள், விவசாயம் மறறும் நீர்்வ-
ளாண்கம எனப்படும் நீரியல் உயிரின 
வளர்ப்பு உறபத்திககள ்மறபகாள்-
வதறகு பபாருத்தமான இடங்ககள 
விடுவித்து, உறபத்திககள ்மற-
பகாள்வதறகு பிர்தச மக்களிடம் 
ககயளிப்பதறகு அகமசசர் டக்ளஸ் 
்தவானந்தாவினால் பதாடர்சசியான 
முயறசிகள் ்மறபகாள்ளப்படடு வரு-
கின்றன. அ்த்பான்று, மன்னார் 
சுவாமித் ்தாடடம் கிராமத்தில் கடந்த 
பல நூறறாண்டுகளாக ்தவாலயத்தி-
னால் பராமரிக்கப்படடு வந்த  ்தசிய 
பூங்கா அகமக்கும் திடடத்திறகு 
அகமய,  அண்கமயில் வனஜீவராசிகள் 
திகணக்களத்தினால் ககயகப்படுத்தப்-
படட காணிககள மீள் அளிப்பதறகும் 
திகணக்களம் சம்மதித்துள்ளது. 

அண்கமயில் மன்-
னாருக்கான விஜயத்-
திகன ்மறபகாண்ட 
அகமசசர் டக்ளஸ் 
்தவானந்தாகவ சந்-
தித்த சம்மந்தப்படட 
்தவாலயத் தரப்பினர், 
மக்கள் நலத்திடடங்-
களுக்கு பயன்படுத்-
தப்படட  காணிககள 
மீடடுத் தருமாறு 

க்ாரிக்கக முன்கவத்த-
னர்.

இந்நிகலயில், சம்மந்-
தப்படட தரப்புக்களுடன் இடம்பபறற 

ந்றகறய சந்திப்பின்்பாது, அகமசசர் 
டக்ளஸ் த்வானந்தாவினால் இவவிட-
யம் பிரஸ்தாபிக்கப்படட நிகலயில், 
சுவாமித் ்தாடடக் காணிககள மீள் 
அளிப்பதறகு சம்மதம் பதரிவிக்கப்பட-
டது.  இக்கலந்துகரயாடலில்,  துகறசார் 
அகமசசுக்களின் அதிகாரிகளும், கிளி-
பநாசசி மாவடட அரசாங்க அதிபர் உள்-
ளிடட கிளிபநாசசி, மன்னார் மறறும் 
முல்கலத்தீவு மாவடடங்களின்   அதி-
காரிகளும் கலந்து பகாண்டு தங்களின் 
கருத்துக்ககள பதரிவித்தனர் .  

இக்கலந்துகரயாடலில்  வன்னி 
மாவடட நாடாளு மன்ற உறுப்பின-
ரான இராஜாங்க அகமசசர் காதர் மஸ்-
தானும் கலந்து பகாண்டிருந்தார்.

கையைப்படுத்தப்பட்ட ைாணிைகை
மீள் கையளிப்ப்தற்கு இணகைம் 

ெனஜீெரகாசி்ள் திமைக்்ளத்தினகால்

கு ருந் தூ ர் ம க ல 
ஆக்கிரமிப்பிறகு 
எதிராக ஆர்ப்பாட-
டத்தில் ஈடுபடட 
முன்னாள் வடமா-
காணசகப உறுப்-
பினர் துகரராசா 
ரவிகரன் மறறும், 
முன்னாள் ககர-
து க ற ப் ப ற று 
ப ல ் ந ா க் கு க் 
கூடடுறவுசசங்கத் தகலவர் இரத்தினராசா மயூரன் ஆகி்யார் ்நறறு 
முல்கலத்தீவு பபாலிஸாரால் ககதுபசய்யப்படடிருந்தனர்.  

ககதுக்கு எதிர்ப்புத் பதரிவித்து முல்கலத்தீவு நகரப்பகுதியில் ்நறறு 
ஆர்ப்பாடடப் ்பரணிபயான்று முன்பனடுக்கப்படடது. குறிப்-
பாக முல்கலத்தீவு - ககரதுகறப்பறறு பல்நாக்குக்கூடடுறவு சங்க 
விறபகன நிகலயத்திறகு முன்பாக ஆரம்பித்த ஆர்ப்பாடடப் ்பர-
ணியானது, முல்கலத்தீவு பபாலிஸ் நிகலயம் வகர பசன்றது. இதில் 
ஈடுபடடவர்கள் 'எமது நிலம் எமக்கு ்வண்டும்', 'ரவிகரகனயும் 
மயூரகனயும் விடுதகலபசய்', 'வடக்கும் கிழக்கும் தமிழர் தாயகம்'  
உள்ளிடட பல ்காேங்ககள எழுப்பியவாறு ஆர்ப்பாடடத்தில் ஈடு-
படடனர். இதில் ககரதுகறப்பறறு பிர்தசசகப உறுப்பினர்கள், பல-
்நாக்கு கூடடுறவுசசங்க உத்தி்யாகத்தர்கள், சமூகபசயறபாடடாளர்-
கள் எனப்பலரும் கலந்துபகாண்டிருந்தகம குறிப்பிடத்தக்கது.

ரவி்கரன மற்றும் மயூரன ல்கதுககு எதிர்பபு 
த�ரிவித்து முல்லையில் ஆர்ப்பாட்டபப்பரணி
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யாழ்ப்பாணம் சங்கிலியன் 
்தாரண வாயில் புனரகமப்பு 
பணிகள் ்நறறு வியாழக்கிழகம 
ஆரம்பிக்கப்படடுள்ளது. பதால்லி-
யல் திகணக்களமும் யாழ்ப்பாண 
மரபுரிகம கமயமும் இகணந்து 
புனர்நிர்மாண பணிககள ஆரம்பித்-
துள்ளன. இதறகாக 2.3 மில்லியன் 
ரூபாய் பசலவு மதிப்பிடப்படடுள்-
ளது. அதறகான நிதி பங்களிப்பிகன 
யாழ்ப்பாண மரபுரிகம கமயம் வழங்-
கவுள்ளது. 

்தாரண வாயிலின் பாதுகாப்பு, புனர்-
நிர்மாணம் மறறும் நில வடிவகமப்பு 
ஆகிய பசயறதிடட்ம முன்பனடுக்-
கப்படவுள்ளது. 

சங்கிலியன் ்தாரண வாயில் 
அல்லது சங்கிலித்்தாப்பு வகளவு 
என அகழக்கப்படுவது யாழ்ப்பாண 
அரசின் ககடசி மன்னனான சங்கிலிய-
னின் மாளிகக அகமந்திருந்த இடம் 
எனக் கருதப்படுகின்றது. 

சங்கிலித்்தாப்பு வகளவு யாழ்ப்பா-
ணம் - பருத்தித்துகற வீதியில், நல்லூர் 
கந்தசுவாமி ்காயிலுக்குச சிறிது தூரத்-
தில் இது அகமந்துள்ளது.  

ைாழ்.சங்கிலிைன ப�ாரண வாயில்
புனரலமபபு ்பணி்கள் ஆரம்்பம் 

சாவகச்சரி வி்ேட நிருபர்

முல்கலத்தீவு-, குருந்தூர்மகல விவகாரத்-
தில் நீதிமன்ற கடடகளகய மீறிச பசயறபடு-
வது நாடடின் ஜனநாயகத் தன்கமகய ்கள்-
விக்குடபடுத்தியிருப்பதாக யாழ். மாவடட 
பாராளுமன்ற உறுப்பினரும்-பாராளுமன்றக் 
குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளருமான அங்கஜன் 
இராமநாதன் பதரிவித்துள்ளார்.

முல்கலத்தீவு நீதிமன்றத்தின் கடடகள-
ககள புறந்தள்ளி குருந்தூர்மகலப் பகுதியில் 
பதாடர்சசியாக முன்பனடுக்கப்படடு வரு-
கின்ற நில ஆக்கிரமிப்பு பசயறபாடகட கண்-
டித்து பவளியிடட ஊடக அறிக்ககயி்ல்ய 
அவர் இதகனக் குறிப்பிடடிருந்தார்.

்மலும் அவர் தனது கண்டன அறிக்ககயில் 
பதரிவித்ததாவது;

ஓர் திகணக்களத்தின் பசயறபாடு இரண்டு 
மதங்களுக்கு இகட்ய கு்ராதங்ககள 
ஏறபடுத்துவதாக இருக்கக்கூடாது.ஆனால் 
பதால்லியல் திகணக்களத்தின் பசயறபாடு 
இனங்களுக்கிகட்ய,மதங்களுக்கிகட்ய 
கு்ராதங்ககள ஏறபடுத்துவதாக காணப்படு-
கிறது.

மதித்து நடக்க ்வண்டிய நீதிமன்றக் கட-
டகளககள புறந்தள்ளுவபதன்பது நாடடின் 
ஜனநாயகத்கத மீறும் பசயறபாடு. நீதிமன்-
றக் கடடகளககள காப்பாறறுபவர்களாக 
பபாலிஸார் இருக்க ்வண்டு்ம தவிர- தவ-
றுககள கண்டு கிளர்ந்பதழும் மக்ககள அச-

சு று த் து வ த ா க 
ப ப ா லி ஸ ா ரின் 
ப ச ய ற ப ா டு 
அகமயக் கூடாது. 
கு ருந் தூ ர் -
மகல விவகா-
ரத்தில் நீதிமன்றக் கடடகள ்பணப்பட 
்வண்டும். பூர்வீக மக்களின் காணிகள், 
அவர்களின் விவசாய நிலங்கள் பாதுகாக்கப்-
பட ்வண்டும். பதால்லியல் திகணக்களம் 
இனங்களுக்கிகட்ய கு்ராதங்ககள ஏறப-
டுத்தும் பசயறபாடுககள உடனடியாக நிறுத்த 
்வண்டும்.இது்வ ஓர் ஜனநாயக நாடடிற-
கும்-அதன் ஆடசியாளர்களுக்கும் அழகு என 
்மலும் அவர் குறிப்பிடடிருந்தார்.

நீதிமன்றக ்கட்டலைலை அவமதிப்பது 
ஜனநாை்கத்ல� ப்கள்விககுட்படுத்துகி்றது

யாழ். வி்சட நிருபர்  

உலக சமாதான தினத்கத முன்னிடடு யாழ்ப்-
பாணத்தில் ்நறறுமுன்தினம் ்பரணி ஒன்று 
முன்பனடுக்கப்படடது. யாழ்.மாவடட மகளிர் 
அபிவிருத்தி திகணக்களத்தின் ஏறபாடடில் 
அகமதிப் ்பரணி யாழ்ப்பாணம் பிரதான 
பஸ் நிகலயத்தில் ஆரம்பித்து பநடுந்தூர பஸ் 
நிகலயத்தில் நிகறவகடந்தது. இதன்்பாது 
பபண்கள் அகமப்பினர், பபண் பிரதிநிதிகள் 
மகளிர் அபிவிருத்தி குழுக்களின் உறுப்பினர்கள் 
உள்ளிடட பலர் கலந்து பகாண்டனர்.   

நாடடில் சாந்தி சமாதானத்கத நிகலநிறுத்து-
வ்தாடு நாடு அகமதியாக பசயறபட அகனவ-
ரும் நல்லிணக்கத்துடன் ஒத்துகழக்க ் வண்டும் 
என்றும் இதன்்பாது வலியுறுத்தப்படடது.   

சமாதானத்கதயும் நல்லிணக்கத்கதயும் இன 
ஒறறுகமயும் வலியுறுத்திய பதாகதககளத் 
தாங்கியவாறு பபண்கள் யாழ்ப்பாண வீதியின் 
ஊடாக அகமதிப்்பரணியாக வலம் வந்த-
னர்.  

உலக சமாதான தினம் அனுஷ்டிப்பு   

 பருத்தித்துகற வி்சட, ்காப்பாய் 
குறூப்,யாழ் நிருபர்கள்   

குருந்தூர்மகலப் பகுதியில் முன்பன-
டுக்கப்படட ஆர்ப்பாடடம் பதாடர்பாக 
இருவர் ககது பசய்யப்படடகமக்கு 
நீதி்காரி யாழ்ப்பாண பல்ககலக்க-
ழக மாணவர்களால் ்நறகறய தினம் 
்பரணி ஆர்ப்பாடடபமான்று முன்பன-
டுக்கப்படடது.   

யாழ்.பல்ககலக்கழக பிரதான நுகழ-
வாயிலுக்கு முன்பாக ்நறறு நண்பகல் 
12 மணியளவில் ஒன்றுகூடிய பல்க-
கலக்கழக மாணவர்கள் அங்கிருந்து 
்காேங்ககள எழுப்பியவாறு ்பரணி-
யாக இராமநாதன் வீதி ஊடாக பர்மஸ்-
வராச சந்திகய அகடந்து அங்கிருந்து 
சிறிது ்நரம் வீதிகய முடக்கி ்பாராட-
டத்தில் ஈடுபடடனர். அதன்பின்னர் 
்பரணியாக பல்ககலக்கழகத்கத வந்த-
கடந்தனர்.   

முல்கலத்தீவு - தண்ணிமுறிப்பு, குருந்-
தூர்மகலகயச சூழவுள்ள தமிழ் மக்க-
ளுக்குரிய 632 ஏக்கர் பூர்வீக காணிககள 
பதால்லியல் திகணக்களம் அபகரிக்க 
முயறசிகள் ்மறபகாள்ளப்படுகின்-
றகம மறறும், நீதிமன்ற கடடகள-
கயப் புறந்தள்ளி மதவழிபாடடுத் தளம் 

அகமத்தல் என்பவறகறக் கண்டித்து 
்நறறுமுன்தினம்(21) குருந்தூர்மகல-
யில் அப்பகுதி மக்கள், அரசியல் கடசி 
பிரதிநிதிகள், சிவில்சமூகப் பிரதிநி-
திகள், பல்ககலக்கழக மாணவர்கள் 
பங்்கறபுடன் ஆர்ப்பாடடபமான்று 
முன்பனடுக்கப்படடது.  இந்த ஆர்ப்-
பாடடத்தில் கலந்துபகாண்ட முன்னாள் 
வடமாகாணசகப உறுப்பினர் து.ரவிக-
ரன், சமூக பசயறபாடடாளர் இ.மயூரன் 
ஆகி்யார் ககதுபசய்யப்படடகம 
குறிப்பிடத்தக்கது. இதகன கண்டித்்த 
யாழ்ப்பாண பல்ககலக்கழக மாணவர்-

கள் ்பாராடடத்தில் ஈடுபடடனர்.   'ரவி-
கரன் மறறும் மயூரகன விடுதகல பசய்', 
'எமது காணி எமக்கு ்வண்டும்', 'எமது 
மகல எமக்கு ்வண்டும்', 'குருந்தூர் 
மகலகய ஆக்கிரமிக்கா்த' ்பான்ற 
்காேங்கள் பல்ககலக்கழக மாண-
வர்களால் எழுப்பப்படடன. ரவிகரன் 
மறறும் மயூரன் விடுதகல பசய்யப்ப-
டாவிடடால் வடக்கு, கிழக்கு தழுவிய 
ரீதியில் பாரிய ஆர்ப்பாடடம் முன்பன-
டுக்கப்படுபமன யாழ்ப்பாண பல்க-
கலக்கழக மாணவர் ஒன்றியத்தினர் 
எசசரிக்கக விடுத்தனர்.   

குருந்தூர்மலை விவ்காரம்; ைாழ்ப்பாண 
்பல்்கலைக்கழ்க மாணவர்்கள் ஆர்ப்பாட்டம்  

(புதுக்குடியிருப்பு வி்சட நிருபர்)

குருந்தூர் மகல அபகரிப்பு, நீதிமன்ற 
உத்தரகவ மீறி விகாகர அகமக்கப்பட-
டகமக்கு எதிர்ப்பு பதரிவித்து ்நறறு-
முன்தினம் (21) இடம்பபறற ்பாராட-
டத்தின் ்பாது ககது பசய்யப்படட  
முன்னாள் வடக்கு மாகாண சகப உறுப்-
பினர் துகரராசா ரவிகரன் மறறும் குமு-
ழமுகன கிழக்கு கிராம அபிவிருத்தி 
சங்க தகலவரும் காணி அபகரிப்புக்கு 
எதிரான ்பாராடட குழுவின் தகலவரு-
மான இரத்தினராசா மயூரன் ஆகி்யார் 
முல்கலத்தீவு நீதவான் நீதிமன்றினால் 
்நறறு (22) பிகணயில் பசல்ல அனு-
மதிக்கப்படடுள்ளனர். ககது பசய்யப்-
படட இருவரும் முல்கலத்தீவு நீதவான் 

நீதிமன்ற நீதிபதி ரி .சரவணராஜா முன்-
னிகலயில் ஆஜர்படுத்தப்படட 
்பாது முல்கலத்தீவு பபாலிஸார் 
இவர்கள் இருவருக்கு எதிராகவும் 
தண்டகன சடடக்்காகவயின் பிரிவு 
140, பிரிவு 146 பிரிவு 147 மறறும் 
பிரிவு 344 கீழ் பி (B)அறிக்ககபயான்-

றிகன நீதிமன்றில்  தாக்கல் பசய்-
திருந்தனர். பபாலிஸார் இந்த 
வழக்கில் இன்னும் பலகர ககது 
ப ச ய் ய ் வ ண் டி யு ள் ள த ா க வு ம் 
பதால்லியல் திகணக்கள அதிகாரி-
களின் கடகமக்கு இகடயூறு ஏற-
படுத்தியதன் காரணத்தினா்ல்ய 
இவர்ககள ககது பசய்ததாகவும் 
மன்றில் பதரிவித்தனர். 

இந்நிகலயில் சடடத்தரணிக-
ளின் வாதங்ககள அடுத்து இரண்-
டு்பகரயும் தலா இரண்டு இலட-
சம் ரூபா ஆட பிகணயில் பசல்ல 
அனுமதித்த்தாடு அடுத்த வழக்-
கானது 2023 பபப்ரவரி மாதம் 
இரண்டாம் திகதிக்கு  தவகணயி-
டப்படுள்ளது.

ரவி்கரன,மயூரன சரீர பிலணயில் விடுவிபபு
குருநதூர் ைமை விெ்காரம



(பள்ளிக்குடியிருப்பு தினகரன் நிருபர்)

முன்பள்ளி டிப்்ளோமோ ஒருவ-
ருட கற்கநெறி நி்ைவ்டந்து 
ெோன்கு வருடஙகளுக்கு ்மலோகி-
யும் இதுவ்ர பரீட்சைகள் ெடத்தப்-
படவில்ல. இ்தனோல கோலஙகள் 
வீணோகக் கழிவ்தோக முன்பள்ளி 
ஆசிரி்ைகள் கவ்ல ந்தரிவிக்கின்-
ைனர். அம்போ்ை மோவடட போலர் 
போடசைோ்லகள் கலவிப் பணிைகத-
்தோல முன்பள்ளி டிப்்ளோமோ ஆரம்-
பிக்கப்படடது. 

மோகோண சை்ப முன்னோள் உறுப்-
பினர் எம்.எல.எம்.அமீரின் நிதி 
ஒதுக்கீடடிலும் ்வலட விஷன் நிறு-
வனததின் நிதிப்பஙகளிப்புடனும் 
அம்போ்ை மோவடட முன்பள்ளி 
ஆசிரி்ைகளின் வோண்ம்ை 
விருததி நசைய்யும் ்ெோக்கில இது 
ஆரம்பிக்கப்படடது.

சைம்மோந்து்ை மததிை கலலூரியில 

கடந்்த 2017 ஆம் ஆணடு ஆரம்-
பிக்கப்படட இக்கற்க நெறிக் -
கோன அ்னதது போடஙகளும் 
கடந்்த 2018 ஆணடு பூர்ததிை்டந்-
துள்ளது.

இந்நி்லயில குறித்த 
டிப்்ளோமோ கற்க நெறிக்கோன 
பரீட்சை கடந்்த 04 வருடஙகளுக்-
கும் ்மலோக ெடத்தப்படோமல 
இழுத்தடிக்கப்படுகிைது. இ்தனோல 
கற்க நெறி்ை நி்ைவு நசைய்து 
டிப்்ளோமோ சைோன்றி்த்ை நபறுவ-
தில சிக்கல ஏறபடடுள்ள்தோகவும் 
அவர்கள் ந்தரிவிக்கின்ைனர்.

என்வ, முன்பள்ளி கற்க 
நெறிக்கோன பரீட்சை்ை இனியும் 
்தோமதிைோது உடன் ெடததி 
டிப்்ளோமோ  சைோன்றி்த்ை நபறறுக் 
நகோள்வ்தறகு சைம்பந்்தப்படடவர்-
கள் ெடவடிக்்க எடுக்க்வணடு -
நமன  முன்பள்ளி ஆசிரி்ைகள் 
்கோரிக்்க விடுக்கின்ைனர்.
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தனியார் கல்வி நிறுவனஙகளால் 
அறநெறிப் பாடசாலைகளுக்கு பாதிப்பு

(மோளி்கக்கோடு குறூப் நிருபர்)

ஞோயிறறுக்கிை்மகளில ்தனிைோர் 
வகுப்புகள் இடம்நபறுவ்தோல சைமை-
ரீதியிலோன கலவி்ைக்கறக அைநெ-
றிப் போடசைோ்ல்ள, அஹதிய்ைோ 
போடசைோ்லகளுக்கு  மோணவர்கள் 
நசைலல முடிைோ்த நி்ல ஏறபடடுள்-
ள்தோக கிைக்கு ெடபுைவு ஒன்றிைம் 
ந்தரிவிததுள்ளது.

போடசைோ்லக் கலவியுடன்  சைமை 
கலவி்ையும் கறக ்வணடிை 
்்த்வ மோணவர்களுக்கு ஏறபட-
டுள்ளது. இ்தனோல, விடுமு்ை 
ெோடகளிலோவது சைமை கலவி்ைக் 
கறக மோணவர்களுக்கு அனுமதிை-
ளிக்கப்பட ்வணடும். எனினும், 
போடசைோ்லக் கலவிக்்க நபற்ைோர் 

முக்கிைததுவம் நகோடுக்கின்ைனர். 
இ்தனோல, சைனி மறறும் ஞோயிறு 
தினஙகளில ்தனிைோர் வகுப்புக-
ளுக்்க, நபற்ைோர் ்தஙகள் பிள்்ள -
க்ள அனுப்புகின்ைனர்.

சைமைக்கலவி அருகியுள்ள இக்கோ-
லததில மோணவர்களி்ட்ை,சைமைப்-
பறறு கு்ைவ்டந்து முதி்ைோர், 
ஆசிரிைர்கள் மறறும் ம்தத்த்லவர்-
க்ள மரிைோ்்த நசைலுததும் ்தன்்ம-
யும் கு்ைவ்டந்து  வருகின்ைது.

சைமூகததில இடம்நபறறுவரும் 
பல்வறுபடட சைடட வி்ரோ்த நசைைற-
போடுகள், ்போ்்தவஸ்து போவ்ன 
்போன்ை்வயும் அதிகரிததுள்ள-
்மக்கு ம்த ரீதியிலோன கலவிைறிவு 
இலலோ்ம்ை கோரணநமனவும் 
ஒன்றிைம்  ந்தரிவிததுள்ளது.

ததசிய உறபத்தியின் வளர்ச்சிக்கு  
சிறுததாடடச் நசயலககள் பைமதசர்க்கும

(கிணணிைோ தினகரன் நிருபர்) 
 
கிணணிைோ பிர்்தசை நசைைலகததிற-

குடபடட 700 வறிை குடும்பஙக-
ளுக்கு உலருணவுப்நபோதிகள் வைங-
கப்படடன.  

கிணணிைோ பிர்்தசை நசைைலகததில 
பு்தன்கிை்ம (21) இப்நபோதிகள் 
விநி்ைோகிக்கப்படடன.ஒவநவோரு 
குடும்பஙகளுக்கும் ்தலோ பத்தோயிரம் 
ரூபோ நபறுமதிைோன நபோதிகள் வைங-
கப்படடன.முஸ்லிம் "்ஹணடஸ்' 
நிறுவனம் இ்தறகோன அனுசைர-
்ண்ை வைஙகிைது.  

இந்நிகழ்வில திரு்கோணம்ல 
மோவடட அரசைோஙக அதிபரும் மோவட-
டச் நசைைலோளருமோன பி. எச். என். 
ஜைவிக்ரம, கிணணிைோ பிர்்தசை நசைை-
லோளர் முஹமட கனி, கிணணிைோ 
ெகரசை்ப ்தவிசைோளர் எம்.எம்.நிவோஸ், 
கிணணிைோ உ்தவிப் பிர்்தசை நசைைலோ-
ளர் பஹீமோ றிஷ்வி உள்ளிடட அரசை 
அதிகோரிகள், அரசை சைோர்பறை நிறுவனப் 
பிரதிநிதிகள் மறறும் பைனோளிகளும் 
இதில கலந்து நகோணடனர்.  

இந்நிகழ்வில பிர்தம அதிதிைோகக் 

கலந்து நகோணடு கருததுத ந்தரிவித்த 
மோவடட அரசைோஙக அதிபரும் மோவட-
டச் நசைைலோளருமோன பி.எச்.என். ஜை-
விக்ரம, சிறிை இடமோயினும் ்தமது 
வசிப்பிடஙகளில கோய்,கறிக்ள பயி-
ரிடுவது அவசிைம்.இச்சிறிை உறபத-
திகளூடோக்வ ்்தசிை உறபததி அதி-
கரிக்கிைது. இன்றுள்ள நபோருளோ்தோர 
நெருக்கடியில இவவோைோன திடடங-
களில ஈடுபட சைகலரும் முன்வரல 

அவசிைம். நவளிெோடுகளின் இைக்-
குமதியில ்தஙகியிருக்கும் நி்ல்ம-
க்ள மோறறுவ்்த இன்்ைை நெருக்-
கடிக்கு தீர்வோக அ்மயும்.

இ்தனோல்தோன், உறபததிச் 
நசைைன்மு்ை்ை வலுப்படுதது-
வ்தறகுத ்்த்வைோன ெடவடிக்-
்கக்ள அரசைோஙகம் ஆரம்பிததுள்-
ள்தோகவும் இ்தன்்போது அரசைோஙக 
அதிபர் ்மலும் ந்தரிவித்தோர்.

பாடசாலையின் புதிய  
கடடடத் திறப்பு விழா
(கலகுடோ தினகரன் நிருபர்)

வோக்ர பிர்்தசை நசைை -
லோளர் பிரிவிலுள்ள மீள்-
குடி்ைறை கிரோமமோன 
்கணிெகர் மதீனோ விததி-
ைோலைததில ஐ.எஸ்.ஆர்.
சீ. சிறிலஙகோ அ்மப்-
பினோல நிர்மோணிக்கப்-
படட புதிை கடடடத 
ந்தோகுதி திைப்பு விைோவும், 
இரணடோவது பரிசைளிப்பு 
விைோவும் கடந்்த பு்தன்கி-
ை்ம இடம்நபறைன.

போடசைோ்லயின் அதிபர் ஏ.மீரோ 
மு்கதீன் ்த்ல்மயில ெ்ட -
நபறை இந்நிகழ்வில, மடடக்களப்பு 
மததி கலவி வலை பணிப்போளர் 
டோக்டர் எஸ்.எம்.எம்.எஸ் உமர் 
நமௌலோனோ, ஐ.எஸ்.ஆர்.சீ. சிறி -
லஙகோ அ்மப்பின் திடட இ்ணப்-
போளர் ஏ.எல.ஜூ்னட ெளீமி, 
பிரதிக் கலவிப் பணிப்போளரும், ஓட-
டமோவடி ்கோடடக் கலவிப் பணிப் -
போளருமோன வீ.ரீ.அஜ்மீர், பிரதிக் 
கலவிப் பணிப்போளர் ்ஜ.்தோஜூன் 
நிஸோ, உ்தவிக் கலவிப் பணிப்போளர்-
களோன எம்.யூ.எம்.இஸ்மோயில, எம்.
ஏ.ஜோபீர் கரீம்,  ஆசிரிை ஆ்லோசைகர்-
களோன ஏ.எல.சைலோம், எம்.பீ.எம்.
சிததீக் மறறும் ஓடடமோவடி வர்த்தக 
சைஙகத ்த்லவரும் சைமுக்சை்வைோள-
ருமோன எம்.ஏ.சீ.எம்.நிைோஸ், ஹைோ 

இன்ரெஷனல கலக்ஷன் நிறுவன 
பணிப்போளர் ஏ.எல.ெஜிமுதீன் எனப் -
பலரும் கலந்து நகோணடனர்.

ஐ.எஸ்.ஆர்.சீ. சிறிலஙகோ அ்மப் -
பின் ஒரு ்கோடி்ை இருபத்்தந்து 
இலடசைம் ரூபோய் நிதியு்தவியில  
நிர்மோணிக்கப்படட இக்கடடடத -
தில அதிபர் கோரிைோலைம், கலோசைோர 
மணடபம், மோணவர்களுக்கோன 
வகுப்ப்ை ந்தோகுதி ஆகிை்வ 
அ்மந்துள்ளதுடன், அ்தறகோன ்தள -
போடஙகளும் உள்ளன.

போடசைோ்லயில இரணடோவது பரி -
சைளிப்பு விைோவில புல்மப் பரிசில 
பரீட்சையில சிததிை்டந்்த மோண -
வர்களும்,  போடஙகளில அதிகூடிை 
புள்ளிக்ளப் நபறை மோணவர்க -
ளும் பரிசிலகள் வைஙகி நகௌரவிக் -
கப்படடதுடன், மோணவர்களின் 
க்ல நிகழ்ச்சிகளும் இடம்நபற -
ைன.

தமபை காமத்தில் நிலைதபறு 
அபிவிருத்தி குறித்த பயிறசிநெறி
(கந்்தளோய் தினகரன் நிருபர்) 

  
நி்ல்பறு அபிவிருததி இலக்-

குகள் ந்தோடர்பிலோன பயிறசிநெ-
றிநைோன்று ்தம்பலகோமம் பிர்்தசை 
நசைைலக மணடபததில பு்தன்கி -
ை்ம (21) இடம் நபறைது.  

்தம்பலகோமம் பிர்்தசை நசைைலோளர் 
நஜ.ஸ்ரீபதி ்த்ல்மயில இடம் -
நபறை இச்நசைைலமர்வில, வளவோள-
ரோக கிைக்கு மோகோண மு்தல்மச்சின் 
திடடமிடல பணிப்போளர் ஏ.எஸ்.
எம்.போயிஸ் கலந்து சிைப்பித்தோர்.   

இதில, ஐக்கிை ெோடுகள் 2030 
நிகழ்ச்சி நிரல திடடம் மறறும் 17 
குறிக்்கோள்க்ள ் மைமோக ் வதது 
இஙகு விளக்கமளிக்கப்படடன.   

நி்ல்பறு அபிவிருததி, 

நி்ல்பறு அபிவிருததி உருவோக் -
கம், மி்லனிைம் அபிவிருததி 
குறிக்்கோள்கள், இலங்கயின் 
நி்ல்பைோன அபிவிருததி, 
மோகோண நி்ல்பைோன அபிவிருததி-
கள் உடபட பல விடைஙகள் இ்தன் -
்போது ந்தளிவூடடப்படடன.  

்தற்போ்்தை நபோருளோ்தோர 
நெருக்கடி நி்ல்மயில, நி்ல -
்பைோன அபிவிருததியின் முக்கி-
ைததுவம், நி்லைோன அபிவிருததி 
எணணக்கரு போதிக்கப்படும்்போது 
ஏறபடும் ்தோக்கஙகள் ந்தோடர்பிலும்  
மிக ந்தளிவோக விளக்கமளிக்கப்பட-
டது. இதில, உ்தவி பிர்்தசை நசைை-
லோளர் இரோ. பிரசைோந்்தன், நவளிக்-
கள உததி்ைோகத்தர்கள் எனப்பலர் 
கலந்து நகோணடனர்.     

பாடசாலைத் ததாடடத்தில் அறுவலட விழா
(நபரிைநீலோவ்ண வி்ஷட 
நிருபர்)

இஸ்லோமோபோத முஸ்லிம் 
மஹோவிததிைோலைத ்்தோடடத-
தின் அறுவ்ட விைோ,்ெறறு 
முன்தினம் (20) இடம்நபற -
ைது. போடசைோ்ல அதிபர் ஏ.ஜி.
எம். றிசைோத ்த்ல்மயில  
இடம்நபறை. இந்நிகழ்வில, 
கலமு்ன வலைக் கலவிப் 
பணிப்போளர் எம். எஸ் சைஹ 
– துல ெஜீம் பிர்தம அதிதி-
ைோக கலந்து நகோணடு அறுவ-
்ட்ை ஆரம்பிதது ்வத்தோர்.

இதில, முஸ்லிம் நபணகள் 
ஆரோய்ச்சி நசைைல முன்னணி -
யின் பணிப்போளர் சைபீனோ ஹசைம் -
டீன் நகௌரவ அதிதிைோகக் கலந்து -
நகோணடோர்.

வி்ஷட அதிதிகளோக பிரதிக் 
கலவிப்பணிப்போளர் ஏ.எச்.எம்.
ஜோபிர், இலங்க ந்தன்கிைக்குப் 
பலக்லக்கைக  சி்ரஷ்ட விரிவு -
்ரைோளர் அஸ்லம் சைஜோ, உ்தவிக் 
கலவிப் பணிப்போளரும் சைோய்ந்்தம -
ருது ்கோடடக் கலவிப் பணிப்போ -
ளருமோன என்.எம்.அப்துல மலிக், 

கலமு்ன முஸ்லிம் ்கோடடக் 
கலவிப் பணிப்போளர் வீ.எம். சைம்சைம் 
ஆகி்ைோர் கலந்து நகோணடனர்.

முஸ்லிம் நபணகள் ஆரோய்ச்சி 
நசைைல முன்னணியின் நசைைற -
றிடட உததி்ைோகத்தர்களோன ெதீரோ 
சைோலி, ்லலோ உ்டைோர், குமுது 
நப்ரரோ, மசினோ இலைோஸ் உடபட 
மும்ம்தத ்த்லவர்கள், அதிபர்கள் 
ஆசிரிைர்கள், மறறும் மோணவர்க -
ளும் கலந்து நகோணடனர்.

இந்நிகழ்வுக்கோன ஏறபோடடி்ன 

முஸ்லிம் நபணகள் ஆரோய்சி 
நசைைல முன்னணி மறறும்  டை்கோ -
னிைோ நிறுவனம் என்பன வைஙகியி -
ருந்்தன.

போடசைோ்லத ்்தோடடஙக்ள 
நிர்மோணம் நசைய்்தல எனும், கலவி 
அ்மச்சின் சுறறு நிருபததிறகமை, 
கலமு்ன வலைததிலுள்ள இஸ் -
லோமோபோத முஸ்லிம் விததிைோல -
ைததில மு்தன்மு்தலோக ்்தோடடம் 
அ்மக்கப்படடது குறிப்பிடத்தக் -
கது.

முன்பள்ளி டிப்தளாமா பரீடலசகள்  
இழுத்தடிக்கப்படுவதாக கவலை

நபருமதபாக பாவலனக்கு மடடக்களப்பு
விவசாயிகளுக்நகன ொைாயிரம நதான் பசலள  
மடடக்களப்பு மோவடட விவசைோ-

யிகள்  ் ெறறு (22) சுறைோடலது்ை 
அ்ம ச்சைர் ெஸீர்அஹமட போரோளு-
மன்ைததில சைந்திததுப் ்பசினர்.
விவசைோை ெடவடிக்்ககளில ்தோஙகள் 
எதிர்நகோள்ளும் பிரச்சி்னகள் 
மறறும் சைவோலக்ள எடுதது விளக் -
கிை விவசைோயிகள், இவற்ை நிவர் -
திக்க அவசைர முைறசிக்ள நசைய்-
யுமோறு அ்மச்சைரிடம் ்கோரிக்்க 
விடுத்தனர்.  

இ்்தைடுதது விவசைோை அ்மச்-
சைர் மஹிந்்த அமரவீர்வச் சைந்திப்ப-
்தறகோன ஏறபோடுக்ள அ்மச்சைர் 
ெஸிர்அஹமட ்மறநகோணடோர். 
வி்ஷட வோகனததில இவவிவ-
சைோயிகள் அ்ைததுச் நசைலலப்பட-
டனர். இச்சைந்திப்பில இரோஜோஙக 

அ்மச்சைர் விைோ்ைந்திரனும் கலந்து 
நகோணடோர்.

விவசைோயிகளின் பிரச்சி்னக்ள 
நசைவிமடுத்த அ்மச்சைர் மஹிந்்த அம -
ரவீர,மடடக்களப்பு மோவடடததுக்கு 
ெோலோயிரம் ந்தோன் பசை்ள்ை வைங-
குவ்தறகு இணக்கம் ந்தரிவித்தோர். 
எதிர்வரும் ஒக்்டோபரில நசைய்்க-
பணணப்படவுள்ள நபரும்்போகச் 
நசைய்்ககளுக்கு இந்்தப்பசை்ளகள் 
பைன்படுத்தப்படவுள்ளன.

்மலும், உரிை ்வ்ளக்கோன நீர்ப் -
போசைனம்,கோலெ்டைோளர்க ளோல 
உரி்ம்கோரப்படும் ்மய்ச்சைல்த்ர 
்போன்ை விடைஙகளுக்கு இரு்தரப்பி-
னருடனும் கலந்து்ரைோடி முடிநவ-
டுப்பந்தன இஙகு தீர்மோனிக்கப்பட-
டது.  

அமைச்சர் நஸீர்  அஹைடிடம் விவ்சாய அமைச்சர் உறுதி

கிணலணையடி அருள்மிகு ஸ்ரீ மகா   
விஷ்ணு ஆையத்தில் பாறகுட பவனி  
(போசிக்குடோ நிருபர்)  

மடடக்களப்பு மோவடடததில 
பிரசிததி நபறை ஆலைஙகளில 
ஒன்ைோன கிண்ணைடி வோ்ைச் -
்சை்ன அருள்மிகு ஸ்ரீ மகோ விஷ்ணு 
ஆலைததில போறகுடப்பவனி இடம் -
நபறைது.  

கோ்ல சுபமூகூர்த்த ்ெரததில 
போறகுடபவனி இடம்நபறறு சைஙகோ -
பி்ஷகம் ெ்டநபறைது.  

கடந்்த (06) இடம்நபறை எண -
நணய்க்கோப்பு சைோர்ததும் நிகழ்்வத 
ந்தோடர்ந்து கும்போபி்ஷகம் ெ்ட -
நபறைது.  

ஸ்ரீ்்தவி, பூ்்தவி, சை்ம்தமோக 
விஷ்ணுவிறகும் பிள்்ளைோர், 
கருடன், பலிபீடம், ெவக்கிரகம், 
்வரவர், மறறும் ஆஞசை்ெைர், 
ஆகிை பரிவோர மூர்ததிகளுக்கும் 
போல ஊறைப்படடு கிரி்ைகள் 
ெடோத்தப்படடன. இ்தறநகன ்ெர்த -
திக்கடன் நசைலுததுமுகமோக கறு -

வோக்்கணி ஸ்ரீ ஆலகணடி சிவன் 
ஆலைததிலிருந்து ஊர்வலமோக 
எடுததுவரப்படட போல ஊறைப் -
படடு கிரி்ைகள் ெடோத்தப்படடது.  

கும்போபி்ஷகத்்தத ந்தோடர்ந்து 
12 ெோடகள் மணடலோபி்ஷகப் 
பூ்ஜகள் இடம்நபறறு, திருவிைோக் -
கள் ெ்டநபறறு வருகின்ைன.  

ஆலைத ்த்லவர் நசை.நசைலவ -
ரோசைோ, ஆலைகுரு சிவஸ்ரீ க.நஜ -
ைசீலன குருக்கள் உடபட கும் -
போபி்ஷக பிர்தமகுரு ்வ்தோகம 
குருமணி கிரிைோ்ஜோதி சிவஸ்ரீ 
சைணமுக மயூரவ்தன குருக்கள் ்த்ல -
்மயிலோன குருமோர்களோல திருவி -
ைோக்கள் ெடோத்தப்படுகின்ைன.

தமபடலட கடறகலரயில் 
ஆணின் சடைம 
கலரநயாதுஙகல்

குடுமபஸதர் 
குத்திக் நகாலை

(திருக்்கோவில தினகரன் நிருபர்)

அம்போ்ை திருக்்கோவில 
நபோலிஸ்ப் பிரிவுக்குடபடட ்தம்-
பட்ட 02 கிரோம ்சை்வைோளர் 
பிரிவிலுள்ள கடறக்ரயில, ஆண 
ஒருவரின் சைடலம் க்ரநைோதுஙகி 
உள்ள்தோக நபோலிஸோர் ந்தரிவித-
துள்ளனர்.

்தம்பட்ட 02 சிததிவிெோைகர் 
ஆலைததிறகு முன்போக உள்ள 
கடறக்ர்ைோரம் இச்சைடலம் க்ர-
நைோதுஙகிைது. இ்்தக்கணணுறை 
நபோதுமக்கள் அப்பகுதி கிரோம 
்சை்வைோளர் மறறும் திருக்்கோ-
வில நபோலிஸோருக்கு ்தகவல 
வைஙகினர்.

சைம்பவ இடததிறகு வரு்க ்தந்்த 
கிரோம ்சை்வைோளர், நபோலிஸோர் 
மறறும் புனனோய்வு உததி்ைோகத-
்தர்கள் சைடலத்்த போர்்வயிடட-
னர்.

்தம்பிலுவி்லச் ்சைர்ந்்த பி.நஜ-
ைகோந்்தன், வவுனிைோ விவசைோைக் 
கலலூரி விரிவு்ரைோளர் என 
அ்டைோளம் கோணப்படடுள்ளோர். 
உைவினர்களிடம் சைடலம் ஒப்ப-
்டக்கப்படடுள்ளது.

(மடடக்களப்பு வி்ஷட நிருபர்)

மூதூர் நபோலிஸ் பிரிவிலுள்ள 
கிளிநவடடி போரதிபுரம் கிரோமத-
தில  குடும்பஸ்்தர் ஒருவர் குததிக் 
நகோ்ல நசைய்ைப்படடிருப்ப்தோக 
நபோலிஸோர் ந்தரிவித்தனர். உடற 
கூறைோய்வுப் பரி்சைோ்த்னகளின் 
பின்னர் சைடலம் ்ெறறு (22) உை-
வினர்களிடம் ்கைளிக்கப்பட-
டுள்ளது.

நசைவவோய்க்கிை்ம (20)இரவு 
இடம்நபறறுள்ள இச்சைம்பவத-
தில, கிளிநவடடி போரதிபுரம் கிரோ-
மத்்தச் ்சைர்ந்்த விவசைோயிைோன 
மூன்று பிள்்ளகளின் ்தந்்்த 
்சைோமசுந்்தரம் சிறிகந்்தரோசைோ (வைது 
50) என்பவ்ர குததிக் நகோ்ல 
நசைய்ைப்படடுள்ளோர்.

அன்்ைை தினம் மின்சைோரம் 
்த்டப்படடிருந்்த சைமைததில இந்-
்தக்நகோ்லச் சைம்பவம் இடம்நபற-
றிருப்ப்தோக கிரோமத்தவர்கள் ந்தரி-
விக்கின்ைனர். 

சிறிகந்்தரோசைோவின் வீடடுக்கு 
வந்து அவ்ர நவளி்ை வருமோறு 
அ்ைத்த சைந்்்தக ெபர்,  கததிைோல 
குததி விடடு ்தப்பிச் நசைன்ை்தோக 
ந்தரிவிக்கப்படுகின்ைது.

இச்சைம்பவம் ந்தோடர்போக போர-
திபுரம் கிரோமத்்தச் ்சைர்ந்்த அரு-
்மதது்ர கிருபோகரன் (வைது 47) 
எனும் சைந்்்தக ெப்ர நபோலிஸோர் 
்கது நசைய்துள்ளனர்.

தகாழிக்குஞ்சுகள் அன்பளிப்பு
 (திரோய்க்்கணி தினகரன் 
நிருபர்)

2021 ஆணடுக்கோன 
'அருனலு' வோழ்வோ்தோர அபி-
விருததி ்வ்லததிடடத-
தின் கீழ் அடடோ்ளச்்சை்ன 
பிர்்தசைததில ்கோழிக்குஞசு-
கள் வைஙகப்படடன. இப்பி-
ர்்தசைததிலிருந்து ந்தரிவுநசைய்-
ைப்படட  குடும்பஙகளுக்கு 
சுமோர் 2000 ்கோழிக்குஞசுகள் 
வைஙகப்படடன. இந்நிகழ்வு (21) 
அடடோ்ளச்்சை்ன  பிர்்தசை  நசைைலோ-
ளர் எம்.ஏ.சி. அஹமட சைோபீர்    ்த்ல-
்மயில இடம்நபறைது.

உ்தவிப் பிர்்தசை நசைைலோளர் சைடடத-
்தரணி எப். ெஹீஜோ முஸோபிர், அட-
டோ்ளச்்சை்ன பிர்்தசை கோலெ்ட 
்வததிை அதிகோரி டோக்டர் ்தஹோனோ 
அனீஸ், நிர்வோக உததி்ைோகத்தர் 

ஆர்.எம் ெளீல, சைமுர்ததி  ்த்ல்ம-
பீட முகோ்மைோளர் ஏ.எம். ஹமீட, 
சைமுர்ததி முகோ்மைோளர்களோன எம்.
ஏ.ஏ. ெஜீப், ஐ.யூ.ெபீஸோ, எஸ்.எல. 
அஸீஸ், திடட உ்தவிைோளர் ஏ.எஸ்.
எம் உ்னஸ், அபிவிருததி உததி-
்ைோகத்தர் (சைந்்்தப்படுத்தல) எஸ். 
ஸபோனோ, உடபட சைமுர்ததி உததி-
்ைோகத்தர்கள் பலரும் இதில கலந்து 
நகோணடனர்.

இரத்ததான முகாம
(அக்க்ரப்பறறு வடக்கு தினகரன் 
நிருபர்)

பல வருடஙகளோக இரத்த்தோன 
முகோம்க்ள சிைப்போக ெடோததி 
வரும், அக்க்ரப்பறறு பிர்்த-
சைததில இைஙகும் இஸ்லோமிை 
அ்ைப்பு வழிகோடடல ்மைம் 
ெோ்ள (24) இரத்த்தோன நிகழ்்வ 
ெடோத்தவுள்ளது.

அக்க்ரப்பறறு அஹ்லுஸ்-
ஸூன்னோ ஜூம்ஆ பள்ளிவோசைலில 
கோ்ல 9.00 மணி மு்தல ெ்டநப-
றுவ்தறகோன ஏறபோடுகள் நசைய்ைப்-
படடுள்ளது.

அக்க்ரப்பறறு ஆ்தோர ்வததி-
ைசைோ்லயுடன் இ்ணந்து ்மற-
நகோள்ளப்படும் இந்்த இரத்தோன 
முகோமில, நபணகளுக்நகன பிரத-
தி்ைக இடம் ஒழுஙகு நசைய்ைப்-
படடுள்ள்தோக ஏறபோடடு குழுவி-
னர் ந்தரிவிததுள்ளனர். 

விமைவில் நடத்துைாறும் க�ாரிக்ம�
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சிகிரியாவை சுற்றுலா மத்திய 
நிவலயமாக அவமகக நடைடிகவக
அக்குறணை குறூப் நிருபர்

கண்டி, கலஹா முதல் அல்துமுல்ல ஊடாக நுவரெ-
லியா வணெ 300 கிலலா மீறறர் நணடபாணதரயானணற 
அடுதத வருடம் ஏப்ெல் மாதம் ஆெம்பிக்கவும், சிகிரி-
யாவில் சுறறுலா மததிய நிணலயரமானணற அணமக்-
கவும் நடவடிக்ணக எடுததுள்ளதாக காணி, சுறறுலா 
துணற அணமச்சின ரெயலா்ளர் சூலாநநத ரபலெொ ரதரி-
வததார். 

லபொதணைத தாவெவியற பூஙகா அணமக்கப்பட்டு 
200 வருட பூர்ததிணய முனனிட்டு இடம்ரபறற  ணவப-
வததி லலலய அவர் இதணைதரதரிவிததார். இநநிகழ்-
வில் கலநதுரகாண்டு உணெயாறறும் லபாலத அவர் 
இவவாறு ரதரிவிததார். அவர் ரதாடர்நது கருதது ரதரி-
விக்ணகயில், 

சுறறுலாததுணறயிைர்  நாடி வரும் ஒரு நாடாக 
இலஙணக வி்ளஙகுகினறது. சிறநத கடறகணெ, சிறநத 
காறறு, சிறநத சூரிய ஒளி லபானற விடயஙகள 
மட்டுலம சுறறுலா ரதாடர்பாக பிெொெம் ரெயயப்படு-
கினறை. கலாொெம், பாெம்பரிய ணவததிய முணறகள, 
புொதை சினைஙகள, பாெம்பரிய விவொய மறறும் 
ணகதரதாழில் நுட்பமுணறகள லபானற பல அம்ெங-
கள ரவளிநாட்டவர் வியக்கும் அ்ளவில் உள்ளை. 

சிகிரியா குனறு உலக மெபுரிணமயாக்கப்பட்டாலும் 
அதன அலநக விடயஙகள ரவளிப்படுததப்பட-
வில்ணல.

அனறு சிகிரியா ஒரு சிறநத ரபாழுது லபாக்கு 
மததிய நிணலயமாக அணமக்கப்பட்டிருநதது. இலங-
ணகயில் புெதாை வெலாறு ரபறுமதிகள உள்ளை. 
கண்டி, கலஹா முதல் அல்துமுல்ல ஊடாக நுவரெ-
லியா வணெ 300 கிலலா மீறறர் நணடபாணதரயானணற 
அடுதத வருடம் ஏப்ெல் மாதம் ஆெம்பிக்க திட்டமிட்-

டுளல்ளாம். இதில் லபார்ததுக்லகயர் காலம் முதல் 
பயனபடுததப்பட்ட அடிப்பாணதகள உள்ளை. 
இப்படி இலஙணகயில் மணறநதுள்ளவறணற ரவளிப்-
படுதத லவண்டும்.  சுறறுலா துணறக்கு ‘எப்’ எனற 
ரெயலி ஒனணற அறிமுகம் ரெயயவுளல்ளாம். இதில் 
இலஙணகயின சுறறுலா 
ரதாடர்பாை அழகிய இடங-
கள பறறிய 2000றகும் 
லமறபட்ட புணகப்படங-
கண்ள பதிவிட உளல்ளாம்.  
அலதலபால் 200 றகும் லமற-
பட்ட வீடிலயா காட்சிகண்ள-
யும் பதிவிடவுளல்ளாம். 
ரவளிநாட்டு சுறறுலா பயணி-
ரயாருவர் விமாைநிணலயத-
தில் வநது இறஙகியது முதல் 
மீண்டும் திரும்பும் வணெ 
அவர்களுக்கு லதணவயாை 
அணைதது விடயஙகண்ளயும் 
ரதாகுதது அச்ரெயலி ஊடாக(-
எப்)  இலகுவாகப் ரபறறுக்-
ரகாள்ள நடவடிக்ணக எடுத-
துளல்ளாம் எனறார். 

சப்ரகமுவ மாகாண ஆசிரியர் பற்ாக்குற் 
பி்ரச்சிறைகள் த�ாடர்பில் கலந்துற்ரயாடல் 

கல்வி இொஜாஙக 
அணமச்ெர் அ.அெவிந-
தகுமாணெ ஐக்கிய 
லதசியக் கட்சியின 
இெததிைபுரி மாவட்ட 
அணமப்பா்ளர் எஸ்.
ஆைநதகுமார், ெந -
திதது கலநதுணெயாடி-
யுள்ளார். 

இச்ெநதிப்பு கல்வி -
யணமச்சில் லநறறு 
இடம்ரபறறது.

புதிதாக பதவி-
லயறறுக் ரகாண்ட 
அ.அெவிநதகுமாணெ, 
எ ஸ் . ஆ ைந த கு ம ா ர் 
மரியாணத நிமிததம் 
ெநதிதது கலநதுணெ-
யாடல்கண்ள நடததி -
யதுடன, அவருக்கு ரபானைாணட 
லபார்ததி ரகௌெவிததுள்ளார். 

அதணைத ரதாடர்நது, இெததிை-
புரி மறறும் லககாணல மாவட்டஙக-
ளில் ஏறபட்டுள்ள கல்வி பிெச்சிணை-
கள ரதாடர்பில், ஐக்கிய லதசியக் 
கட்சியின இெததிைபுரி மாவட்ட 
அணமப்பா்ளர் எஸ்.ஆைநதகு-
மார், கல்வி இொஜாஙக அணமச்ெர் 
அ.அெவிநதகுமாரின கவைததிறகு 
ரகாண்டு ரெனறுள்ளார். 

ெப்ெகமுவ மாகாைததிலுள்ள 

பாடொணலகளில் காைப்படும் ஆசி -
ரியர் பறறாக்குணற ரதாடர்பிலும் 
இதனலபாது கலநதுணெயாடல்கள 
நடததப்பட்டுள்ளை. 

இவவிடயம் ரதாடர்பில் 
விணெவில் தீர்வுகண்ள ரபறறுக்ரகா-
டுப்பதறகு நடவடிக்ணக எடுக்கப்ப -
டுரமை ஐக்கிய லதசியக் கட்சியின 
இெததிைபுரி மாவட்ட அணமப்பா-
்ளர் எஸ்.ஆைநதகுமாருக்கு, கல்வி 
இொஜாஙக அணமச்ெர் அ.அெவிநதகு-
மார் உறுதியளிததுள்ளார். 

பபாற� ஊசிமருந்துகள் 
விறபறை: சந்ப�க
நபர்கள் றகது 
(எம்.ஏ.அமீனுல்லா)

இண்ளஞர் யுவதிகளுக்கு லபாணத ஊசிமருநதுகண்ள 
வழஙகி நார்ளானறுக்கு இலட்ெக்கைக்காை ரூபாணவ ெம்-
பாதிதத குறறச்ொட்டில் இருவர் கடுகனைாவ ரபாலிஸா-
ொல் ணகது  ரெயயப்பட்டுள்ளைர்.

இவவாறு ெநலதகததின லபரில் ணகதாகியுள்ள இருவணெ-
யும் கண்டி நீதிமனறததில் ஆஜர்படுததிய பினைர் எதிர்வ-
ரும் 28 ஆம் திகதி வணெ வி்ளக்கமறியலில் ணவக்க நீதிமன-
றம் உததெவிட்டுள்ளது. 

லமலும் ரபாலிஸார் லமறரகாண்ட சுறறிவண்ளப்பின 
லபாது, தப்பிச்ரெனறதாக கூறப்படும்  லமலும் இரு ெநலத-
கநபர்கண்ளயும் ணகது ரெயவதறகாை நடவடிக்ணககண்ள  
ரபாலிஸார் லமறரகாண்டு வருகினறைர்.

ெநலதக நபர்கண்ள ணகது ரெயத லபாது,வீடு மறறும் அதன 
சுறறுப்புறஙகளிலிருநது லபாணத ஊசி பாவணைக்கு பயன-
படுததிய சுமார் 300 சிரிஞச்கள ரபாலிஸார்  கண்டுபிடித -
துள்ளைர். 

நாட்டின  பல்லவறு பகுதிகண்ளச் லெர்நத இண்ளஞர்கள 
இநத இடததிறகு  ஊசி மூலம் லபாணதப்ரபாருண்ள உடலி-
னுள ரெலுததிக்ரகாண்டதாக ரதரியவநதுள்ளதுடன அவர்க -
ளிடமிருநது 3000 முதல் 4000 ரூபா வணெ அறவிடப்பட்டுள-
்ளதாக ரபாலிஸார் ரதரிவிக்கினறைர்.

 பிெதாை ெநலதகநபர் 28 கிொம் ரஹலொயின லபாணதப் -
ரபாருண்ள தம்வெம் ணவததிருநத லபாது ணகதுரெயயப்பட் -
டிருநததுடன அதுரதாடர்பாை வழக்கு விொெணை கண்டி 
லமல்நீதிமனறததில் இருப்பதாகவும் ரதரியவருகினறை. 
கடுகனைாவ ரபாலிஸ் நிணலயப் ரபாறுப்பதிகாரி  ஆர்.எம்.
யு.பி.ெதநாயக்க தணலணமயில் இச்சுறறிவண்ளப்பு நடததப்-
பட்டது.                                                                                                 

மனிதகழிவு ஊடாக
இயற்க எரிவாயு
பதுண்ள திைகென 
விலெட நிருபர் 

உ ட பு ஸ் ஸ ல ா வ 
பிெலதெததில் மனிதக-
ழிவு ஊடாக இயறணக 
எரிவாயு (பலயாலகஸ்) 
ரபறறுக் ரகாளளும் 
வணகயில் முதறகட்ட 
அபிவிருததி பணிகள 
லநறறு காணல ஆெம்பிக்-
கப்பட்டை. 

உடபுஸ்ஸலாவ ரபாலிஸ் நிணலய 
ரபாறுப்பதிகாரி உ.டி. வெநத திஸா -
நாயக்க தணலணமயில் அபிவிருததிப்-
பணிகள ஆெம்பிக்கப்பட்டுள்ளை. 

இதுரதாடர்பாக ரபாலிஸ் 
நிணலய ரபாறுப்பதிகாரியிடம் 
விைவிய லபாது,

ரவலிமணட லூனுவதணத 
ரபாலிஸ் நிணலயததில் கடணம-
யாறறும் லபாது அஙகு கால்நணட 
கழிவால் இயறணக எரிவாயு ரபறறுக் 
ரகாளளும் திட்டரமானணற 
லமறரகாண்லடன. அது ொததிய-
மாைது. இதனூடாக லூனுவதணத 
ரபாலிஸ் நிணலயததில் ெணமயல் 
அணறக்கு லதணவயாை இயறணக 
எரிவாயு ரபறறுக் ரகாள்ளப்பட்ட-

துடன லமலும் இதனூடாக நானகு 
வீடுகளுக்கும் இயறணக எரிவாயு 
வழஙகப்பட்டை. தறலபாது நான 
உடபுஸ்ஸலாணவ ரபாலிஸ் நிணல-
யததிறகு இடமாறறம் ரபறறு 
நிணலய ரபாறுப்பதிகாரியாக வந-
துளல்ளன. ரபாலிஸ் நிணலயத-
தில் நானகு கழிவணறகள உள்ளை. 
இணவ நிெம்பி ரவளிலயறும் லபாது 
பைம் ரெலுததி அகறற லவண்டி-
யுள்ளது. இநநிணலயில் மனித கழிவு 
ஊடாக இயறணக எரிவாயு ரபறறுக் 
ரகாள்ள திட்டமிட்டு அதறகாை 
ரதாழில்நுட்ப ஆலலாெணைகண்ள-
யும் ரபறறு பணிகள ஆெம்பிக்கப் -
பட்டுள்ளை.

இததிட்டம் பூர்ததியாக சுமார் ஏழு 
இலட்ெம் ரூபா லதணவப்படுவதாக 
அவர் ரதரிவிததார். 

நுெசெலியா கல்வி ெலய

புதிய பணிபபாள்ராக
டி.எம்.பி.சி.லசந்� அபப்ரதை நியமைம்

தலவாக்கணல குறூப் நிருபர்

நுவரெலியா  கல்வி வலயததின  புதிய  வலய கல்விப்பணிப்-
பா்ளொக  டி.எம்.பி.சி.லெநத அலபெதை நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
நுவரெலியா வலய கல்வி காரியாலயததின பதில் வலய கல்விப் 
பணிப்பா்ளொக கடணமயாறறிய நிஹால் அழகலகான கம்பண்ள 
வலய கல்வி காரியாலயததிறகு வலய கல்விப் பணிப்பா்ளொக 
இடமாறறம் ரெயயப்பட்டணதயடுதது அப்பதவிக்கு அவர் நிய-
மிக்கப்பட்டுள்ளார். அவருக்காை நியமைக் கடிததணத உததிலயா-
கப்பூர்வமாக மததிய மாகாை ஆளுநர் ெட்டததெணி லலித.யூ.கம-
லகவிைால் லநறறு முனதிைம் (21)  வழஙகப்பட்டது. இலஙணக 
கல்வி நிர்வாக லெணவயின முதலாம் தெ அதிகாரியாை டி.எம்.
பி.சி.லெநத அலபெதை ஆசிரியர் லெணவயில் இணைநது நுவ-
ரெலியாவிலுள்ள  ரபெக்கும்புெ ஆெம்ப பாடொணலயில் ஆசி-
ரியொக பணிபுரிய ஆெம்பிததார். அதன பினைர் அம்லபவல, 
ஹிட்டிகல மறறும் நானுஓயா லஜம்ஸ் பீரிஸ் பாடொணலகளில் 
பிெதி அதிபொகவும் கடணமயாறறிைார். 2017 ஆம் ஆண்டு பிெ-
திக்கல்விப் பணிப்பா்ளொக நியமைம் ரபறற இவர், இறுதியாக 
ரகாதமணல கல்வி வலயததில் பிெதிக் கல்விப் பணிப்பா்ளொக-
வும்  கடணமயாறறியிருநதணம குறிப்பிடததக்கது.  

நடமாடும் விபசார விடுதிகள் 
(இெததிைபுரி சுழறசி நிருபர்)

இெததிைபுரி நகெம் மறறும் புறநகர் பகு-
திகளில் அதிகரிதது வரும் விபொெ கலாொ-
ெம் குறிதது ரபாதுமக்கள தெப்பில் ரபரும் 
கவணல ரதரிவிக்கப்படுகிறது.

இநநிணலயால் இ்ளம் தணல முணறயிைர் 
மறறும் பாடொணல மாைவர்கள பாதிக்கப்-

படுவதாக ரபறலறார் கவணல ரதரிவிக்கின-
றைர். 

கடநத காலஙகளில் ெம்பிெதாயபூர்வமாக 
விடுதிகளில் இடம்ரபறறு வநத விபொெத 
ரதாழில் ரபாலிஸாொல் லதடப்பட்டு சுறறி -
வண்ளக்கப்படுவதைால் நடமாடும் விபொெ 
விடுதிகள சூட்சுமமாை முணறயில் இயஙகு-
வதாகவும் ரதரிவிக்கப்படுகிறது.

இதறகாக முச்ெக்கெவண்டிகள அதிகமாக 
பயனபடுததப்படுவதாகவும் இவறறுக்கு 
அடிணமயாலைார்  பாதுகாப்பாை இடஙக-
ளுக்கு முச்ெக்கெ வண்டிகளில் அணழததுச் 
ரெல்லப்படுவதாகவும் கூறப்படுகிறது. 
இவவாறு விபொெததுக்கு அடிணமயாலைாரி-
டம் அதிகமாை ரதாணக அறவிடப்படுவதா -
கவும் சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது.

kf;fs; tq;fp
1986Mk; Mz;bd; 32Mk; ,yf;fr; rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;lthwhd 1961Mk; 

Mz;bd; 29Mk; ,yf;f kf;fs; tq;fpr; rl;lj;jpd; 29D gphptpd;fPohd jPHkhdk;

1986Mk; Mz;bd; 32Mk; ,yf;fr; rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;lthwhd 1961Mk; Mz;bd; 29Mk; ,yf;f 

kf;fs; tq;fpr; rl;lj;jpd; 29D gphptpd; fPo; kf;fs; tq;fpapd; gzpg;ghsh; rigapdhy; 2022.08.31Me; 

jpfjp eilngw;w mjdJ $l;lj;jpy; gpd;tUk; jPHkhdk; Vfkhdjhf epiwNtw;wg;gl;ljhf ,j;jhy; 

mwpaj;jug;gLfpd;wJ.

2007Mk; Mz;bd; 07Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd;fPo; Kiwahff; $l;bizf;fg;gl;l 

fk;ngdpnahd;whfTs;sJk;> PV 2653 vDk; gjptpyf;fj;ij nfhz;lJk; gj;juKy;y gpujhd 

tPjp> ,y. 42/2 vDk; Kfthpapy; jdJ gjpTngw;w mYtyfj;ijf; nfhz;Ls;sJkhd W`{D 

nltyg;nkd;l; fd;l;uf;lh;]; md;l; vd;[pdpah;]; (gpiwNtl;) ypkpl;ll; epWtdkhdJ nfhOk;igr; 

Nrh;e;j gpurpj;j nehj;jhhpR Njtpfh v];. k`tj;j vd;gtuhy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 2022 [dthp 

19Me; jpfjpa 1309Mk; kw;Wk; 1310Mk; ,yf;f <l;L Kwpfs; kPJ tUkjpahfTs;s nfhLg;gdtpy; 

jtiz jtwpAs;sjhifahy; nrhy;yg;gl;l <l;L Kwpfs; kPjhd Nkyjpf tl;bAld; Nrh;j;J E}

w;wpahW kpy;ypad; ,uz;L ,yl;rj;J vz;gj;njhd;gjhapuj;J ehD}w;wp ehw;gj;J %d;W &gh MW 

rjk; (&gh. 106>289>443.06) gzj;njhif ,g;NghJ kf;fs; tq;fpf;F tUkjpahfTk; NruNtz;bAk; 

cs;sJ.

2022.06.01Mk; jpfjpapypUe;J tpw;gidj; jpfjptiu E}w;wp %d;W kpy;ypad; ,uz;L ,yl;rk; 

&ghitf; (&gh 103>200.00) nfhz;l gzj;njhifnahd;wd; kPJ Mz;Lf;F  AWPLR + 4.5% vDk; 

tpfpjj;jpyhd Nkyjpf tl;bAld; Nrh;j;J Nkw;nrhy;yg;gl;l E}w;wpahW kpy;ypad; ,uz;L ,yl;rj;J 

vz;gj;njhd;gjhapuj;J ehD}w;wp ehw;gj;J %d;W &gh MW rjk; (&gh. 106>289>443.06) nkhj;j 

gzj;njhifiaAk; mj;Jld;  ngwg;gl;ljpypUe;jhd nfhLg;gdT (VNjDkpUg;gpd;) mjidAk; fopj;J 

nrhy;yg;gl;l kf;fs; tq;fpr; rl;lj;jpdJ gphptpf; fPo; (29L) mwtplg;gljf;f nryTj; njhiffisAk; 

gzq;fisAk; mwtpLtjw;fhf ,jw;fhd ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;sJk;> nfhOk;igr; 

Nrh;e;j gpurpj;j nehj;jhhpR Njtpfh v];. k`tj;j vd;guhy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;lJkhd Nkw;$wpa 

2022 [dthp 19Mk; jpfjpa 1309Mk; kw;Wk; 1310Mk; ,yf;f <l;L Kwpfs;  %yk; nrhy;yg;gl;l 

tq;fpf;F <L itf;fg;gl;l MjdKk; tsTfSk; nfhOk;G 08> ngahh;gPy;l; Njhl;lk;> ,yf;fk; 6A 
vDk; Kfthpiar; Nrh;e;j chpkk; ngw;w Vyjhuh; n\hf;nkd; md;l; rkutpf;fpuk (Schockman & 
Samerawikrema) vd;gthpdhy; gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gid nra;ag;gl Ntz;Lnkd kf;fs; tq;fpapd; 

gzpg;ghsh; rig> 1986Mk; Mz;bd; 32Mk; ,yf;fr; rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;lthwhd 1961Mk; 

Mz;bd; 29Mk; ,yf;f kf;fs; tq;fp rl;lj;jpdhy; mth;fSf;Fhpj;jhf;fg;gl;l jj;Jtj;jpd; fPo; 

,j;jhy; jPHkhdpf;fpd;wJ.

NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;l ml;ltiz

Nky; khfhzk; nfhOk;G khtl;lj;jpy; N`thfk; NfhwNsapy; gy;Ny gj;JtpYs;s fLnty gpuNjr 

nrayfg; gphptpDs;Sk; gj;juKy;y njw;F 492B fpuhk mYtyh; gphptpDs;Sk; tUfpd;w gj;juKy;yapy; 

mike;Js;s [ae;jpGu 1MtJ xOq;if ,lJ (guFk; khtj;ijapy;) 15Mk; thpkjpg;gPl;byf;fj;ijf; 

nfhz;Ls;sJk; gj;juKy;y ghh;k; kWngah; FUe;Jtj;j vd;wiof;fg;gLk; fhzpapahfTs;sJk;. 

(chpkk; ngw;w epy msitahsh; rP.B.v];. Fzjpyf;f vd;gthpdhy; jahhpf;fg;gl;l 1991.08.23Me; 

jpfjpa 1834Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l fhzpj;Jz;lk; 1,d; kPs; epy msitahf 

,Uf;fpd;w) chpkk;ngw;w epy msitahsh; rP.B.v];. Fzjpyf vd;gthpdy; jahhpf;fg;gl;l 

2009.10.06Me; jpfjpa 3709Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; fhzpj;Jz;lk; 1 vd milahskplg;gl;lJk; 

gphpf;fg;gl;L tiuaWf;fg;gl;lJkhd mf;fhzpj;Jz;L mlq;fYk;> nrhy;yg;gl;l fhzpj;Jz;lk; gpd;tUk; 

vy;iyfis cilaJ - tlf;F: Nkw;nrhy;yg;gl;l 1834Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l 

fhzpj;Jz;lk; 2> fpof;F: Nkw; nrhy;yg;gl;l 1834Mk; ,yf;f tiuglj;jpy;  Fwpj;Jf; fhl;lg;gl;l 

fhzpj;Jz;lk; 2. njw;F: jp];] khtj;ij kw;Wk; Nkw;F: guFk; khtj;ij> mj;Jld; gug;gstpy; 

,J. kz;> fl;blq;fs;> gaph;fs; kw;Wk; mjd;NkYs;s vy;yhtw;iwAk;> Nrh;j;J gjpdhW jrk; vl;L 

MW Ngh;r;Rf;fisf; (00V. 00W}. 16.86Ng.) nfhz;Ls;sJld; N`hkhfk fhzpg;gjptfj;jpy; njhFjp/
gf;fk; B 1272/59 vDk; gjptfj;jpd; fPo; gjpT nra;ag;gl;Lk; cs;sJ.

gzpg;ghsh; rigapd; fl;lisg;gb

gpujpg; nghJ Kfhikahsh; (mwtPLfs;)

kf;fs; tq;fp>

mwtPLfs; gphpT>

10MtJ khb> jiyik mYtyff; fl;blk;>

,y. 75> Nrh; rpw;wk;gyk; V fhh;bdh; khtj;ij>

nfhOk;G -02.

2022.08.10
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227-7762 Toyata 
dyna,  1993,  Lorry 
கூடிய விமைக் 
கேள்விக்கு செலி்பல் 
பினான்ஸ் பிஎல்சீ 
இை. 310,  ோலி 
வீதி,  சோழுமபு-
03. ச�ா.இ ை. 
- 07 1 4 542 958
 055701

WP YI - 5485 Bajaj 
- 2011,  Three-
wheel கூடிய விமைக் 
கேள்விக்கு செலி்பல் 
பினான்ஸ் பிஎல்சீ 
இை. 310,  ோலி வீதி,  
சோழுமபு- 03. ச�ா.க்ப 
- 07112 10810
 055703

New Thihariya 
Abdeen Medical,  
116C,  Colombo 
- Kand y Road,  Thi-
hariya  Junctio n 
Next t o Petrol 
Shed 0 74065633 3. 
எல்ைா வி� ைருத்துெ 
ஆய்வுகூடெ ்பரிகொ -
�மனேள் �ரைான 
ஆய்வுகூடெம மூைம 
ச்பற்றுக் சோள்்ளவும. 
உடெல் உறுபபுக்ேளின் 
சீராக்ேளுக்கும,  க�ால் 
க�ாய்ேள்,  சிறுநீர் 
ச�ாற்று ைா�விடொய் 
ஒழுங்கீனம உட்படெ 
எல்ைா க�ாய்ேளுக்கும 
ச�ாடெர்பு சோள்்ளவும.
 055043

2023Mk; tUlj;jpy; gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Fjy; kw;Wk; 

eph;khz xg;ge;jf;fhuuhf ,e;j gpuNjr rigapy; gjpT nra;J  nfhs;tjw;F vjph;ghh;f;Fk; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

cw;gj;jpahsh;fs;> toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J fPo;f; Fwpg;gplg;gl;Ls;s epge;jidfspd; fPo; 

2022.11.21Mk; jpfjp tiu vd;dhy; tpz;zg;gg; gbtq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

01.  toq;Feh;fs;> Nrit toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fshfg; gjpT  nra;J nfhs;tjw;F 

cj;Njrpg;gth;fspdhy; fPo;f; Fwpg;gplg;gl;l tpguq;fis cs;slf;fp jahhpj;Jf; nfhs;sg;gl;l tpz;zg;gg; 

gbtq;fis 2022.11.21Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; jiyth;> nfhl;bfhtj;j - Ky;Nyhpah gpuNjr rig> 

nfhj;jl;Lt Gjpa efuk; vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghy; %yk; my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J xg;gilf;fyhk;. 

tpz;zg;gg; gbtq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~toq;Feh;fisg; gjpT 

nra;jy; 2023|| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

I. nghUs; / Nrit toq;Feh;> xg;ge;jf;fhuhpd; ngah; kw;Wk; Kfthp:

II. njhiyNgrp ,yf;fk;> njhiyefy; ,yf;fk; kw;Wk; kpd;dQ;ry; Kfthp:

III.  gjpT nra;J nfhs;tjw;F vjph;ghh;f;Fk; toq;Fjy; Nritapd; ,yf;fk; kw;Wk; ngah; (ml;ltizapd; 

gpufhuk;)

IV.  tpahghuj;jpd; ngah; kw;Wk; Kfthp (tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;iwr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;)

V. mDgtk; njhlh;ghd tpguq;fs;:

VI.  eph;khzk; kw;Wk; jpUj;jNtiyfs; Jiwapd; gjpTfs; njhlh;ghd tpguq;fs; (rhd;wpjopd; gpujpnahd;iw 

,izj;jy; Ntz;Lk;)

VII.  ngWkjp Nrh; thpf;fhf (VAT) gjpT nra;J ngWkjpNrh; thpia nrYj;Jk; (VAT) epWtdkhdhy; ngWkjp 
Nrh; thpr; (VAT) rhd;wpjopd; gpujpnahd;iw ,izj;jy; Ntz;Lk;.

02. xt;nthU toq;Fjy; kw;Wk; Nritf;fhfTk; ntt;Ntwhd tpz;zg;gq;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

03.  ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s gjpTf; fl;lzj;ij nuhf;fg; gzkhf my;yJ jiyth;> nfhl;bfhtj;ij 

- Ky;Nyhpaht gpuNjr rigapd; ngaUf;F vOjg;gl;l fhNrhiy %yk; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. (fhRf; 

fl;lisfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ)

04.  xg;ge;jf;fhuh;fshfg; gjpT nra;J nfhs;tjw;F vjph;ghh;g;gth;fshy; jkJ jFjpfis Mtzr; rhl;rpfs; 

%yk; ep&gpj;jy; Ntz;Lk;.

    jiyth;>

    nfhl;bfhtj;j 
Ky;Nyhpah gpuNjr rig>

2022.09.23

nfhl;bfhtj;j Ky;Nyhpah gpuNjr rigapy;.

njhiyNgrp ,yf;fk;: 0112410288

ml;ltiz

toq;Fk; 

Nrit 

,yf;fk;

toq;Fk; nghUs; / Nritapd; ngah;
gjpTf; 

fl;lzk;

1. mYtyf fhfpjhjpfs; toq;Fjy; &. 1500.00

2. mYtyf cgfuzq;fs; / kuj; jsghlq;fs; / cUf;F / gpsh];bf; nghUl;fs; 

toq;Fjy;

&. 1500.00

3. mYtyf ,wg;gh; Kj;jpiufs; &. 1500.00

4. tPjp tpsf;F xspa+l;ly; cgfuzq;fs; kw;Wk; kpd;rhug; nghUl;fs; / cgfuzq;fs; 

toq;Fjy;

&. 1500.00

5. fzdp kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;> njhiyefy; ,ae;jpuq;fs;> mr;Rg; nghwpfs;> 

Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs;> Lg;Nsh ,ae;jpuq;fs; toq;Fjy;

&. 1500.00

6. fzdp Jizg;ghfq;fs; (Nlhdh;/ fhh;l;hpr; / kh];lh; Nuhy; / ik) toq;Fjy; &. 1500.00

7 Rfhjhuk; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L cgfuzq;fs; (Jk;Gj; jb / <h;f;fps; / kyry$lj; 

J}hpiffs; / nkhg; / Rj;jpfhpg;Gg; nghUl;fs;) toq;Fjy;
&. 1500.00

8. fl;bl eph;khzg; nghUl;fs; ABC / Chip fy; / fy; Js; (Quarry dust) / rPnke;J / 
kzy; toq;Fjy;

&. 1500.00

9. tPjp eph;khzg; nghUl;fs; Nfhyh]; / jhh; / gpl;Lkd;  toq;Fjy; &. 1500.00

10. fdufg; nghUl;fs; (,Uk;G / gPtPrp nghUl;fs; / ik tiffs;) toq;Fjy; &. 1500.00

11. MAh;Ntj kUe;Jfs; kw;Wk; Vida cgfuzq;fs; toq;Fjy; &. 1500.00

12 fpUkpehrpdpfs; / fis ehrpdpfs; cl;gl ,urhadg; nghUl;fs; toq;Fjy; &. 1500.00

13 thfd cjphpg;ghfq;fs; lah; / ba+g; / Nlg; / ngl;lwpfs; kw;Wk; buhf;lh; 
cjphpg;ghfq;fs; toq;Fjy;

&. 1500.00

14 rPUilj; Jzpfs;/ Vida Jzpfs;/ jpiur;rPiy tiffs; kw;Wk; rg;ghj;Jfs; toq;Fjy; &. 1500.00

15 tpisahl;Lg; nghUl;fs; toq;Fjy; &. 1500.00

16 g+e;Njhl;l myq;fhug; nghUl;fs; (g+r;rhbfs;/ fd;W tiffs; / cuq;fs;) toq;Fjy; &. 1500.00

17 mwptpj;jy; gyiffs; / ngah;g; gyiffs; / gjhiffs; / Rtnuhl;bfs; / fl;lTl; 
toq;Fjy;

&. 1500.00

18 mr;R Ntiyfs; (mr;rbf;fg;gl;l gbtq;fs; kw;Wk; Mtzq;fs;) &. 1500.00

19 thlif mbg;gilapy;  ,ae;jpuq;fs; toq;Fjy; (nrapd; Nlhrh; / ];fNtl;lh; / 
gf;Nfh Nyhlh;> tPjp mOj;jpfs; njhd; 10-12)

&. 1500.00

20 thlif mbg;gilapy; thfdq;fs; toq;Fjy; (nyhwp / bg;gh; / buhf;lh;) &. 1500.00

Nritfs;

21 czT ghdq;fs; toq;Fjy; &. 1500.00

22. thfd jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; fuh[; &. 1500.00

23 lah;fis kPs epug;Gjy; &. 1500.00

24 mYtyf cgfuz jpUj;jNtiyfs; &. 1500.00

25 fzdpfs; / Gifg;glg;gpujp / Lg;Nsh ,ae;jpuk; / mr;Rg;nghwp jpUj;jNtiyfs; &. 1500.00

26 thfdq;fis Nrh;tp]; nra;jy; &. 1500.00

27 gioa gj;jphpiffs; / rpije;j nghUl;fis nfhs;tdT nra;jy; &. 1500.00

28 epy msit Nritfs; &. 1500.00

29 tspr;rPuhf;fpfs; / fkuh Kiwik / nfkuh tiyaikg;G Kiwik jpUj;jNtiyfs; &. 1500.00

30 thfdq;fSf;fhd tspr;rPuhf;fk; &. 1500.00

31 kz; kw;Wk; rpije;j kz;fis Nghf;Ftuj;J nra;jy; &. 1500.00

32 jpiur;rPiyfis ijj;J KbTWj;jy; &. 1500.00

33 Kr;rf;fu tz;b jpUj;jNtiyfs;> cjphpg;ghfq;fspd; tpw;gid kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy; &. 1500.00

34 mghafukhd kuq;fs; kw;Wk; fpisfis ntl;b tPo;j;Jjy; &. 1500.00

35 xypngUf;fp ,ae;jpuq;fis toq;Fjy; &. 1500.00

36 jfdr;rhiyfSf;F vhpthA toq;Fjy; &. 1500.00

37 tha;f; ftrq;fs;> Kff; ftrq;fs;> if fOTk; jputq;fs;> ghJfhg;G cilfs;> 

fpUkpehrpdpj; jputq;fs; toq;Fjy;

&. 1500.00

38 eph;khz xg;ge;jk; 500000.00 &gh tiu &. 1500.00

39 eph;khz xg;gejk; 500000.00 Kjy; 1000000.00 tiu &. 1500.00

40 eph;khz xg;ge;jk; 1000000.00 &ghf;F Nky; &. 2000.00

 

 Nkw;gb 38> 39 kw;Wk;  40 ,yf;fq;fSf;F ,f;lhl; epWtdg; gjpT ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

2023Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fs; kw;Wk; 
xg;ge;jf;fhuh;fis gjpT nra;jy;

nfhl;bfhtj;j- Ky;Nyhpah gpuNjr rig - Gjpa efuk;> nfhj;jl;Lt

k`u gpuNjr rig mjpfhug; gpuNjrj;jpw;Fs; mike;Js;s fPNo ml;ltizapy; cs;s ,iwr;rpf;filfs; kw;Wk; 

thure;ijia 2023Mk; Mz;bw;F Fj;jiff;F tpLtjw;fhf nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 2022.10.26 K.g. 

10.00 tiu vd;dhy; Vw;fg;gLk;. Nfs;tpg; gbtq;fs; tpepNahfpf;fg;gLtJ 2022.10.25 gp.g. 3.00 tiu kl;LNk.

Nfs;tpg; gbtq;fs; k`u gpuNjr rigapd; jiyikafj;jpy; khj;jpuk; tpepNahfpf;fg;gLk;. Fwpj;j Nfs;tpg; 

gj;jpuq;fs; %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpfs; NtW Ntwhf ciwfspy; ,lg;gl;L mt; ,U ciwfisAk; XH 

ciwapy; ,l;L mt; ciwapd; ,lJ Nky; %iyapy; thure;ij my;yJ ,iwr;rpf; filapd; ngaH Fwpg;gpl;L 

nrayhsH k`u gpuNjr rig> g`y fuf`Kd> fltj;j vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ 

rigapy; cs;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;.

Nfs;tpfs; jpwf;fg;gly; 2022.10.26 K.g. 10.05 ,w;F ,lk; ngWtJld; mt;Ntisapy; Nfs;tpjhuUf;F 

rKfkspf;fyhk;.

Nkyjpf tpguq;fis fltj;j g`y fuf`Kd k`u gpuNjr rigapd; jiyikafj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Nfs;tp rk;ge;jkhd ,Wjpj; jPHkhdk; vLf;Fk; mjpfhuk; k`u gpuNjr rigf;F chpaJ.

V.V. RjPkh rhe;jdP

jiytH>

k`u gpuNjr rig>

g`y fuf`Kd> fltj;j

njh.Ng. 0112925247

2022.09.21

,yf; 

fk;
tpahghuj;jpd; jd;ik

Fiwe;jgl;r 

Nfs;tp 

(&. rjk;)

Nfs;tpg; 

gbtf; 

fl;lzk; 

(&. rjk;)

kPsspf;fg;gLk; 

Nfs;tp 

itg;Gj; 

njhif 

(&. rjk;)

01 #upfk thu re;ij 103,700.00 400.00 10,370.00

02 284/rP> vNluKy;y ML/ Nfhop ,iwr;rpf;fil 196,000.00 400.00 19,600.00

03 284/[p> vNluKy;y khl;biwr;rp fil 662,250.00 400.00 66,225.00

04 ,y. 300> jSgpl;ba khL/ gd;wp/ Ml;biwr;rpf; fil 151,000.00 400.00 15,100.00

05 mf;gHlTd; khl;biwr;rp fil 450,700.00 400.00 45,070.00

06 cLgpy thure;ij 600,000.00 400.00 60,000.00

07 ky;tj;J `pupgpl;ba thu re;ij 400,000.00 400.00 40,000.00

08 ky;tj;J`phpgpl;ba thure;ij gd;wpapiwr;rp fil 325,000.00 400.00 32,500.00

09 ky;tj;J`phpgpl;ba thure;ij ,y 01 kPd; fil 40,000.00 400.00 4,000.00

10 gy;tj;J`phpgpl;ba thure;ij ,y. 02 kPd; fil 40,000.00 400.00 4,000.00

11 ky;tj;J`phpgpl;ba thure;ij ,y. 03 kPd; fil 20,000.00 400.00 2,000.00

Nfs;tp mwptpj;jy;
k`u gpuNjr rig

tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;

Lanka Sugar Company (Private) Limited

ngUe;Njhl;l mikr;R

rpW Vw;Wkjp gapu;j; Njhl;l mgptpUj;jpg; gpupT

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
2022 kw;Wk; 2023 Mk; Mz;LfSf;fhf nrtdfy yq;fh rPdp 

epWtdj;jpd; njhopw;rhiy ,yf;fk; 01,d; rpw;Wz;br;rhiy kw;Wk; 
cgfuzq;fs; ,yf;fk; 02,d; rpw;Wz;br;rhiyia elj;jpr;nry;yy;
nrtdfy njhopw;rhiyapd; njhopw;rhiy ,yf;fk; 01 ,d; rpw;Wz;br;rhiy kw;Wk; cgfuzq;fs; 

,yf;fk; 02,d; rpw;Wz;br;rhiyia elj;jpr; nry;tjw;F nrtdfy tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp 

(jdpahu;) epWtd jpizf;fs ngWiff; FO jiytupdhy; cs;ehl;L toq;Feu;fsplk; ,Ue;J 

Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

myF Nfs;tp ,yf;fk;
kPsspf;fg;glhj 

tpiykD njhif 

tpiykD 

gpiz

nrtdfy -  njhopw;rhiy 

,yf;fk; 01 

Lsc/Sev/Canteen/
2022/ 2023-1 3>000.00 225>000.00

nrtdfy -  cgfuzq;fs; 

,yf;fk; 02

Lsc/Sev/Canteen/
2022/ 2023-2 1>500.00 45>000.00

tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdj;jpd; gpujpg; nghJKfhikahsu; (epjp) - ,yf;fk; 27> 

nky;Nghu;d; xOq;if> nfhOk;G 04 vd;w Kftupf;F vOj;J %y Nfhupf;if %yk; Nkw; Fwpj;j 

kPsspf;fg;glhj  tpiykD fl;lzj;ij nuhf;fg;gzkhf nrYj;jp 2022 xf;Nlhgu; khjk; 11Mk; jpfjp 

njhlf;fk; thuj;jpd; rhjhuz Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 2.00 tiu tpiykD 

Mtzj;ij ngWif Kfhikahsu; - ,yf;fk; 27> nky;Nghu;d; xOq;if> nfhOk;G 04 ,y; 

mike;Js;s jiyik mYtyfj;jpy; ,Ue;J ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. tpiykD Mtzj;ij 

toq;FtJ 2022 xf;Nlhgu; 11Mk; jpfjp gp.g. 2.00f;F KbTWk;.

Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l Mtzj;ij jiytu; - jpizf;fs ngWiff; FO> tiuaWf;fg;gl;l yq;fh 

rPdp (jdpahu;) epWtdk;> ,yf;fk; 27> nky;Nghu;d; xOq;if> nfhOk;G 04 vd;w Kftupf;F 2022.10.12 

Mk; jpfjp gp.g. 2.00f;F Kd;du; fpilf;FkhW gjpTj; jghypy; mDg;Gtjw;F my;yJ Fwpj;j 

Neuj;jpw;F Kd;du; tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk; - ,yf;fk; 27> nky;Nghu;d; 

xOq;if> nfhOk;G 04 ,y; jiyik mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bapy; 

,Ltjw;F KbAk;. tpiykDf;fis ,Lfpd;w ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tpiykD 

tpguk; kw;Wk; ,yf;fj;ij Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk; vd;gNjhL tpiykD Mtzj;ij g+u;j;jp nra;J 

Fwpj;j Mtzj;Jld; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. KOik ngwhj tpiykD Mtzq;fs; kw;Wk; 

jhkjpj;J fpilf;fpd;w tpiykD Mtzq;fs; uj;Jr; nra;ag;gLtNjhL tpiykDf; FOtpd; KbT 

,Wjp KbthFk;. 

tpiykD Mtzq;fs; jpwf;fg;gLtJ 2022.10.12 Mk; jpfjp gp.g. 2.10f;F tiuaWf;fg;gl;l yq;fh 

rPdp (jdpahu;) epWtdk; - ,yf;fk; 27> nky;Nghu;d; xOq;if> nfhOk;G 04 ,y; mike;Js;s 

jiyik mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;. me;jr; re;ju;g;gj;jpw;F tpiykDjhuu; my;yJ tpiykDjhuu; 

%yk; mjpfhuk; toq;fg;gl;l gpujpepjp xUtUf;F gq;Nfw;f KbAk;. 

midj;J tpiykDf;fSlDk; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; jpfjpapy; ,Ue;J 119 ehl;fSf;F 

nry;Ygbahd tifapy; njhopw;rhiy ,yf;fk; 01f;fhf &gh 225>000.00 (&gh ,uz;L ,yl;rj;J 

,Ugj;ijahapuk; khj;jpuk;) kw;Wk; cgfuzq;fs; ,yf;fk; 02f;fhf &gh 45>000.00 (ehw;gj;J 

Iahapuk; khj;jpuk;) tpiykD gpizfis ,izj;J mDg;g Ntz;Lk;. 

Nkyjpf tpguq;fSf;F njhiyNgrp ,yf;fk; 071 410 3359 / 077 010 3359 topahf tiuaWf;fg;gl;l 

yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdj;jpd; ngWif Kfhikahsiu miog;gjd; %yk; ngw;Wf;nfhs;s 

KbAk;.   

jiytu; - jpizf;fs ngWiff; FO

tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;

,yf;fk; 27> nky;Nghu;d; xOq;if> 

nfhOk;G 04.

2022.09.23   

,wf;fhkk; 04k; gphpT ,y. 

127> V.gp.rp. tPjpapy; 

trpf;Fk; `r;rp K`k;kJ 

e[;ghd; ep]h Mfpa ehd; 

(Nj.m.m.,y. 197952001580) 

,d;W Kjy; e[;Kd; ep]h 

vd ngah; khw;wpf; 

nfhz;Nld; vdTk;  ,dp 

Nky; rfy Mtzq;fspYk; 

Gjpa ngaiu gad;gLj;J 

Ntd; vdTk; ,yq;if 

rdehaf Nrh\yprf; 

FbauRf;Fk; kf;fSf;Fk; 

mwpaj;jUfpd;Nwd;.

e[;Kd; ep]h

ngah; khw;wk; 
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tpy;fKt gpuNjr rig

Nfs;tpf;fhd miog;G

tpy;fKt gpuNjr rigapd; ngWiff; FOtpd; jiytuhy; 
fPo;f;fhZk; ghtidapypUe;J mfw;wg;gl;l thfdq;fis 
tpw;gid nra;tjw;fhd tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

njhlH 

,y.
thfd ,yf;fk; tif

01 53-4732 kpl;Rgp\p nfg;

02 67-0339 nlapyH

03 CPRA-8217 buf;lH

04 49-8220 buf;lH

01.  Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; tpepNahfpj;jy; 2022.09.23 Kjy; 2022.10.12 K.g. 10.00 tiu 

kPsspf;fg;gLk; &. 5000/- Nfs;tpg; gpiz itg;G> kPsspf;fg;gLk; &. 3000/- gbtf; 
fl;lzj;ijAk; fhrhf nrYj;jp mYtyf Neuq;fspy; Nfs;tpg; gj;jpuq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. xt;nthU thfdj;jpw;Fk; NtWNtwhf Nfs;tpg; gj;jpuq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk;.

02.  kPsspf;fg;gLk; Nfs;tpg; gpizj;njhif nrYj;jg;gLtJ Nfs;tpfis rkHg;gpg;NghUf;F 

kl;LNk.

03.  nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 2022.09.23 Kjy; 2022.10.12 K.g. 10.00 ,w;F 

Kd; ~~jiytH> tpy;fKt gpuNjr rig||> vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; 

my;yJ mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. (Nkyjpf 

tpguq;fSf;F njh.Ng. 066-2250075)

04.  Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; jpwj;jy; 2022.10.12 K.g. 10.30 ,w;F ,lk;ngWtJld; mjw;fhf 

Nfs;tpjhuH my;yJ mtuJ gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;.

05.  Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; cs;spl;L mDg;gg;gLk; fbj ciwapd; ,lJ Nky; %iyapy; 

~thfd ,yf;fk; kw;Wk; thfdj;jpd; tifia Fwpg;gpl;L| ~thfdq;fSf;fhd Nfs;tp 

tpiykDf;fs; - 2022| vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

06.  tpy;fKt gpuNjr rigapd; jiythpd; mDkjpapd; Nghpy; thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; 

K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 4.00 tiu Nkw;gb thfdq;fisg; guPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;.

07.  xt;nthU thfdj;jpw;Fk; NtW Ntwhf Nfs;tpg; gj;jpuq;fis rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

08.  Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gl;ljd; gpd;G jpwf;fg;glhky; kjpg;gPl;L ngWkjpf;F 

Nky; ngWkjpAila mjp $ba Nfs;tpj; njhifiarkHg;gpj;Js;s Nfs;tpjhuUf;F 

Nfs;tpia toq;Ftjw;F eltbf;ifnaLf;fg;gLtJld;> Fwpj;j Nfs;tpjhuiu 

NjHe;njLj;j gpd;dH mtUf;F vOj;J %yk; mwptpf;fg;gLk;. mf; fbjk; fpilj;J 

07 ehl;fSf;Fs; Fwpj;j njhifia gpuNjr rigapy; fhrhf itg;Gr; nra;jy; 

Ntz;Lk;. mf; fhyj;jpw;Fs; mj;njhifia nrYj;Jtjw;F jtwpd; mf; Nfs;tpg; 

gj;jpuj;ij epuhfhpg;gjw;F eltbf;ifnaLf;fg;gLk;.

09.  ftdpf;fTk; - CP-RA-8217 (&. 17970/-) kw;Wk; 49-8220 (&. 8535/-) Mfpa 

buf;lHfSf;F epYit tUkhd mDkjpg;gj;jpuk; 2015 Mz;by; ,Ue;J ,Jtiu 

ngw;Wf;nfhs;sg;gltpy;iy mj;Jld; me;j epYit tUkhd mDkjpg;gj;jpu 

fl;lzj;ij thfdj;ij ngw;Wf;nfhs;gtuhy; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

10.  ve;j tplak; fhuzkhfTk; Nfs;tpg; gj;jpuj;ij Vw;Wf;nfhs;sy; my;yJ epuhfhpf;Fk; 

chpik rigf;FhpaJ.

Nf.V.gp. njd;df;Nfhd;

jiytH

tpy;fKt gpuNjr rig

2022.09.23k; jpfjp tpy;fKt gpuNjr rig mYtyfj;jpy;.

Breaking
boundaries

The Country’s 
largest

recruitment
database

For
jobseekers

www.observerjobs.lk

ml;NlhHzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;

fdlh> ntd;$tH gprp fpq;];Nt ,y. 944> 

tp5 V3 rp4> Vgp3 ,y; trpf;Fk; ky;ypfh 
mg;G`hkpyhNf netpy; Mde;jrphp ke;jPuj;d 

Mfpa vd;dhy; ujhthd> gz;lhuty 

tPjp> ,y. 345,y; trpf;Fk; vjphp#hpa 

Kjad;NryhNf Nrhghd;Gj;jpf vjphp#hpa 

vd;gtUf;F mjpfhuj;ij xg;gilj;J> 

ntd;$tH ,d; gfpuq;f nehj;jhhpR M\h 

ny`pM tpdhy; 2019.05.30k; jpfjp cWjp 

nra;ag;gl;l fk;g`h Nkyjpf cjtpg; 

gjpthsH ehafk; mYtyfj;jpd; jpdg; 

Gj;jfk; ,y. 2042 ,d; 11Mk; gf;fj;jpy; 

gjpT nra;ag;gl;Ls;s ml;NlhHzp mjpfhug; 

gj;jpuk; ,d;W Kjy; ,uj;J nra;ag;gLtjhf 

,yq;if muRf;Fk;> nghJ kf;fSf;Fk; 

,j;jhy; mwptpj;Jf; nfhd;fpNwd;.

ky;ypfh mg;G`hkpyhNf netpy; 

Mde;jrphp ke;jPuj;d

2022.09.22

,yq;if tq;fp
Vy tpw;gid mwptpj;jy;

1968Mk; Mz;bd; 34Mk; ,yf;fr;rl;lj;jhYk; 

1974Mk; Mz;bd; 10Mk; ,yf;f mjpfhur;rl;lj;jhYk; 

jpUj;jg;gl;lthW ,yq;if tq;fpf; fl;lisr;rl;lj;jpd; 22Mk; 

gphptpd;fPo;; (397Mk; mj;jpahak;) ntspaplg;gLk; tpw;gid 

mwptpj;jy;

1) fld; njhlHG ,yf;fk;: 84362350

,y. 84> GJ tPjp> `{Dg;gpl;b> tj;jis vd;w Kfthpapy; 

mike;Js;s ~tiuaWf;fg;gl;l jrdpkh (jdpahH)  

epWtdj;jhhpd;| fld; nghWg;GfSf;fhf <Litf;fg;gl;l 

,y. 84/B GJ tPjp> `{Dg;gpl;b vd;w ,lj;jpy; mike;Js;s 

Mjdj;jpd; tpw;gid.

,yq;if tq;fpf; fl;lisr;rl;lj;jpd; 19Mk; gphptpd;fPo; 

,yq;if tq;fpg; gzpg;ghsH rig vLj;j jPh;khdj;Jf;fika 

2021.05.21Mk; jpfjp ,yq;if rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; 

2229Mk; ,yf;f tHj;jkhdpapYk; 2021.05.07Mk; jpfjp jpdkpd> 

nla;yp epA+];> jpdfud; Mfpa ehspjo;fspYk; ntspaplg;gl;l 

mwptpj;jy;fSf;fika epYitapYs;s KjiyAk; tpw;gidj; 

jpfjp tiu nrYj;jNtz;bAs;s tl;biaAk; Nkw;Fwpg;gpl;l 

fl;lisr; rl;lj;jpd; 26Mk; gphptpd;fPo; mwtplj;jf;f 

nryTfisAk; gzq;fisAk; mwtpLk; nghUl;L 

fPNo ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;s Mjdj;ijAk;  

fl;llq;fisAk; ,y.50/3 tp`hu khtj;ij> nfhyd;dhit 

vd;Dk; Kfthpiar; Nrh;e;j hP md;l; vr; xf;\d;]; 

VyepWtdj;jpd; Vyjhuh; jpU. Jrpj;j fUzhuj;d mtHfs; 

2022.11.18Me; jpfjp fhiy 10.30 kzpf;F mNj ,lj;jpy; 

gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;ghnud ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpwJ.

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l ml;ltiz

Mjdj;jpd; tptuk;

Nky; khfhzj;jpd; fk;g`h khtl;lj;jpy; rpaNd Nfhuisapd; 

mjpfhhp gw;wpy; fsdp gpuNjr rig vy;iyf;Fl;gl;l (jYfk 

cg mYtyfk;) fsdp gpuNjr nrayfh; gphptpd; fPOs;s 

256D `{Dg;gpl;ba fpof;F  fpuhk NrtfH gphptpy; cs;s 

`{Dg;gpl;ba vd;w ,lj;jpy; mike;Js;s ,y. 84/B> GJ tPjp 
vDk; thpkjpg;gPl;L ,yf;fj;ijf; nfhz;l njy;f`tj;ij vd 

miof;fg;gLk; fhzpapd; chpkk; ngw;w epy msitahsH 

b.rp.vk;.v];. tpkyuj;d jahhpj;j 2003.08.03Mk;; jpfjpa 

238/2003Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; fhzpj;Jz;L A2B 
vd milahsg;gLj;jg;gl;Ls;s gphpf;fg;gl;lJk; vy;iy 

epHzapf;fg;gl;lJkhd fhzpahdJ tlf;fpy; `{Dg;gpl;ba 

GJ tPjpiaAk; mNj fhzpapd; xU gFjpiaAk; fpof;fpy; 

542/1994Mk; ,yf;f tiuglj;jpYs;s fhzpj;Jz;Lfs; D, C, 
B vd;gtw;iwAk; mNj fhzpapd; xU gFjpiaAk; njw;fpy; 

ghijiaAk; Nkw;fpy; fhzpj;Jz;L A2AIAk; vy;iyfshff; 

nfhz;Ls;sJ. NkYk;> Fwpj;j 238/2003Mk; ,yf;f 

tiuglj;jpd;gb ,Ugj;njl;L jrk; g+r;rpak; Ie;J Ngh;r;Rfs; (A0.
R0.P28.05) my;yJ g+r;rpak; jrk; g+r;rpak; VO g+r;rpak; xd;gJ 

Ie;J (0.07095) n`flaH gug;gsitAk; mjd;fz; fhzg;gLk; 

midj;ijAk; nfhz;Ls;s ,f;fhzpahdJ nfhOk;Gf; fhzpg; 

gjptfj;jpy; gf;fk; G68/98,y; gjpTnra;ag;gl;Ls;sJ.

,yq;if tq;fpg; gzpg;ghsh; rigf; fl;lisg;gb

jpU. lgps;A. v];.v];.gp Vf;fehaf;f

KfhikahsH

(mwtply;> fld; Nkw;ghHit)

,yq;if tq;fp

jiyefuf; fpis

jpfjp: 2022.09.16

,yq;if tq;fp

Njrj;jpd; tq;fpahsh;

Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsk; - Nky; khfhzk;

rikj;j czT toq;fy; - 2023
2023Mk; Mz;by; Nky; khfhzj;jpd; nfhOk;G gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gphptpd; 

gpd;tUk; itj;jparhiyfspw;F rikj;j czT toq;Ftjw;fhf> Nky; khfhzj;jpy; 

trpf;Fk; egHfs; kw;Wk; gjpT nra;ag;ngw;Ws;s tpahghu epWtdq;fsplkpUe;J 2022.09.23 

Kjy; 2022.10.17 tiu Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

  kPsspf;fg;glhj tpiykD itg;Gj; njhif &gh 1000 kw;Wk; Njrpa milahs 

ml;il> gjpit cWjpg;gLj;Jk; fpuhk mYtyhpd; rhd;wpjo; kw;Wk; Mjdr; 

rhd;wpjior; rkHg;gpj;J tpguq;fSld; $ba tpiykDg;gbtq;fis nfhOk;G 

Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsH gzpkidapy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

  2022.09.23 Kjy; 2022.10.16 md;W gp.g. 02.00 tiu khj;jpuk; ,jw;fhd 

tpiykDg;gbtq;fs; toq;fg;gLk;.

  midj;J tpiykDf;fSk; ,uz;L gpujpfspy; jdpj;jdp ,uz;L ciwfspy; 

NrHj;J Kj;jpiuapl;L 2022.10.17 md;W K.g. 10.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;dH 

fpilf;ff;$bathW> jiytH> ngWiff;FO> gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; 

gzpg;ghsH gzpkid> khspfhtj;ij> nfhOk;G-10 vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj;jghypy; 

my;yJ ,t; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; NrHg;gjd; %yk; 

rkHg;gpf;fyhk;.

  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; kw;Wk; mDg;gg;gl;l> ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; 

%iyapy;> ~rikj;j czT toq;fy; 2023 ......... itj;jparhiy| vdf; Fwpg;gpLjy; 

Ntz;Lk;.

itj;jparhiyapd; ngaH
kPsspf;fg;gLk; tpiykD 

itg;Gj; njhif &gh

khspfhtj;ij itj;jparhiy 33>438.00

nkhul;Lt itj;jparhiy 103>248.00

Ntj;ju itj;jparhiy 79>080.00

jsq;fk itj;jparhiy 41>496.00

nfh];fk itj;jparhiy 34>896.00

gpypae;jy itj;jparhiy 90>024.00

mj;JUfphpa itj;jparhiy 79>080.00

etfKt itj;jparhiy 33>438.00

ghJf;f itj;jparhiy 66>084.00

jiytH> ngWiff; FO>

gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsH gzpkid

khspfhtj;ij> nfhOk;G-10

tpiykD mwptpj;jy;

epe;jT+u; gpuNjr rig

2023 Mk; Mz;bw;fhd 
toq;Feu;fisg; gjpT 

nra;jy;
2023Mk; Mz;bw;fhf epe;jT+u; gpuNjr rigf;F 

gz;lq;fs; kw;Wk; Nritfs; toq;Fjy; kw;Wk; 

GJg;gpj;jy; eltbf;iffs; nra;jy;> guhkupg;G 

Ntiyfs; nra;jy;> kw;Wk; xg;ge;j NtiyfSf;F 

epe;jT+u; gpuNjr rigapy; gjpT nra;Jnfhs;s tpUk;Gk; 

toq;Feu;fs; xg;ge;jf;fhuu;fs; cw;gj;jpahsu;fsplkpUe;J 

tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

gjpT nra;tjw;fhf &gh 1000/= nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. 

tpz;zg;gg;gbtq;fis 2022.09.27k; jpfjp Kjy; 2022.10.26k; 

jpfjp tiu K.g. 8.30 njhlf;fk; gp.g.3.00 tiu gpuNjr 

rigapd; epjpg; gpuptpy; ,Ue;J ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

tpz;zg;gq;fis 2022.10.26k; jpfjp gjpT nra;Ak; 

,Wjpj;jpdkhFk; vd;gij njuptpj;Jf;nfhs;fpd;Nwd;.

vk;.V.vk;. jh`pu; 

nfsut jtprhsu;> 

gpuNjr rig> 

epe;jT+u;.

njhiyNgrp ,yf;fk; : 067-2250035

epe;jT+u; gpuNjr rig

Nfs;tpg;gj;jpu 
miog;G - 2023

epe;jT+u; gpuNjr rigapd; 2023Mk; Mz;Lf;fhd 

nghJr;re;ij jpwe;j ntsp> ntsthNyhil G+ ge;J cs;sf 

muq;F> nghJr;re;ij filaiwfs;> khl;biwr;rp> Nfhop 

,iwr;rp> Ml;biwr;rpf; filfis Fj;jiff;F cupkk; 

toq;Fjy; Nghd;wtw;Wf;fhd Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. 

epe;jT+u; gpuNjr rigf;Fupa Nkw;Fwpg;gpl;l Nfs;tpfis 

2023.01.01 Kjy; 2023.12.31Mk; jpfjp tiu Fj;jiff;F 

toq;Ftjw;fhd ~~rPy;|| itj;j Nfs;tpfs; ,j;jhy; 

miof;fg;gLfpd;wd.

  Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; tpepNahfpf;fg;gLk; Kjy; jpfjp 

27.09.2022 

  Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; tpepNahfpf;fg;gLk; ,Wjpj; jpfjp 

10.10.2022 ez;gfy; 12.00 kzp tiu 

  Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj; jpfjp 

11.10.2022 gpw;gfs; 2.00 kzp tiu 

  Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLk; jpfjpAk; NeuKk; 

11.10.2022 gp.g. 2.30 kzp

Nkyjpf tpguq;fSf;F mYtyfj;jpd; tpsk;gug; gyifapy; 

fhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;s tpsk;gu mwptpj;jiy ghu;f;fTk;.

vk;.V.vk;. jh`pu; 

nfsut jtprhsu;> 

gpuNjr rig> 

epe;jT+u;.

njhiyNgrp ,yf;fk; : 067-2250035

,yq;if Gifapuj Nritfs;
fLfz;zht Kw;wntspf;F Gifapujg; ghij jz;lthsq;fisg; 

ghPl;rpg;gjw;F EN 45 E1  jz;lthsq;fSf;fhd 

4000 vz;zpf;ifahd Fiwe;j cauKila nfhq;fpwPl; 

rpypg;gh;fis toq;Ftjw;fhd ngWif 

ngWif ,y. SRS/F.7879
01.  ,yq;if Gifapuj Nritfs;; jpizf;fsf; nfhs;tdTf; FO (Nk[h;) 

jtprhsh;> fLfz;zht Kw;wntspf;F Gifapujg; ghij jz;lthsq;fisg; 

ghPl;rpg;gjw;F EN 45 E1  jz;lthsq;fSf;fhd 4>000 vz;zpf;ifahd Fiwe;j 

cauKila nfhq;fpwPl; rpypg;gh;fis nfhs;tdT nra;tjw;fhf Kj;jpiu 

nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis cs;ehl;L jahhpg;ghsh;fs;/ toq;Feh;fsplkpUe;J 
ngw;Wf;nfhs;thh;. 

02.  rh;tNjr Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf; Nfhuy; %yk; tpiykDr; nraw;ghlhdJ 

elhj;jg;gLk;.

03.  fPNo toq;fg;gl;Ls;s KfthpapypUe;J 2022-09-23Mk; jpfjp Kjy; 2022-10-17Mk; 

jpfjp tiuapy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiu Mh;tKs;s jFjp 

tha;e;j tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;s KbtJld; 

tpiykD Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;.

 gpujpg; nghJ Kfhikahsh; (ngWiffs;);>

 Gifapuj ngWiffs; cg jpizf;fsk;>

 xy;nfhl; khtj;ij>  nfhOk;G-10. ,yq;if.

 njhiyNgrp : 94 (11) 2438078  my;yJ 94 (11) 2436818  
 njhiyefy; : 94 (11) 2432044

 kpd;dQ;ry; : srs.slr@gmail.com
 ,izajsk; : www.railway.gov.lk

04.  tpiykDjhuh;fs; fle;j Ie;J tUlq;fspy; ,yq;if Gifapuj Nritf;F 5>000 

vz;zpf;iff;Fk; Nkw;gl;l nfhq;fpwPl; rpypg;gh;fis toq;fpapUj;jy; my;yJ 50 

kpy;ypad; &ghtpw;Fk; Nkw;gl;l ngWkjpAila Kd; tYt+l;lg;gl;l nfhq;fpwPl; 

J}z;fs;; toq;fpapUj;jy; my;yJ 500 kpy;ypad; &ghTf;Fk; Nkw;gl;l ngWkjpAila 

Kd; tYt+l;lg;gl;l nfhq;fpwPl; fk;gq;fis toq;fpapUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; 

tpiyg;gl;bay;fspd; gpujpfisAk; (Copies of invoices) ,izj;jy; Ntz;Lk;.

05.  kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 30>500.00 &ghit nrYj;Jtjd; Nghpy;; 2022-09-23Mk; 

jpfjp Kjy; 2022-10-17Mk;  jpfjp tiu gp.g. 3.00 kzp tiuapy; ,yq;ifapy; 

nfhOk;G-10> xy;nfhl; khtj;ij> Gifapuj ngWiffs; cg jpizf;fs 

mYtyfj;jpw;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gp;g;gjd; %yk; 

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Mq;fpy nkhopapyhd KOikahd tpiyf;Nfhuy; 

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

06.  rfy tpiykDf;fSlDk; tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwpnahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. tpiyf;Nfhuy; gpiz KwpahdJ ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;lJk; ,yq;ifapy; nraw;gLk; tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;l 

1>700>000.00 &gh ngWkjpAila epge;jidaw;w cj;juthjkhftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

07  tpiykDf;fs; 2022-10-18Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; 

xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk; vd;gJld; tpiykDf;fs; KbTWj;jy; Neuj;jpd; 

gpd; cld; jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; 

ngw;w gpujpepjpfs; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;  Ntisapy; fye;Jnfhs;SkhW 

Ntz;lg;gLfpd;wdh;.

 jiyth;>

 jpizf;fsg; ngWiff; FO (Nky;epiy)>

 Gifapuj ngWiffs; cg jpizf;fs mYtyfk;>

 ,yq;if Gifapuj Nritfs;>

 xy;nfhl; khtj;ij>  nfhOk;G-10 ,yq;if
 

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO (Nky;epiy)>

,yq;if Gifapuj Nritfs;.

Ref. No. SRS/F.7879

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)



ப�ோதிய �ோதுகோப்பு இல்ோததன் கோர-
ணமோக ல்�னோன் வங்கிகள் லதோடர்ந்து 
கோ்வரரயின்றி மூடப்�ட்டிருக்கும் என்று 
அறிவிக்கப்�ட்டுள்்ளது.  

வோடிக்ரகயோ்ளர்கள் தமது முடக்கப்-
�ட்ட வங்கிக் கணக்கில இருந்து �ணதரத 
ல�றுவதற்கு வங்கிகர்ள முற்றுரகயிட்ட 
சம்�வங்கர்ளத லதோடர்ந்பத ல்�னோன் 
வங்கிகளின் சம்பம்ளனம் இந்த அறி-
விப்ர� விடுததுள்்ளது.   

வங்கி ஊழியர்கள் லதோடர்ந்து அச்சுறுத-
தர் எதிர்லகோள்வதோக அந்த சம்பம்ள-
னம் குறிப்பிட்டுள்்ளது.   

தனது குடும்� மருததுவச் லச்வுக்கோக 
வங்கியில உள்்ள தனது �ணதரத ல�ற 
கடந்த வோரம் ல�ண் ஒருவர் விர்ளயோட்-
டுத துப்�ோக்கிரயக் லகோண்டு வங்கி ஊழி-

யர்கர்ள மிரட்டி இருந்தோர். லதோடர்ந்து 
இதரனப்ப�ோன்ற ஐந்து சம்�வங்கள் 
�் வங்கிகளில இடம்ல�ற்றன.   

ல�ரும் ல�ோரு்ளோதோர லெருக்கடிரய 
சந்திததிருக்கும் ல்�னோனின் மக்கள் 
லதோரகயில 80 வீதததுக்கும் அதிகமோ-
னவர்கள் உணவு மற்றும் மருந்துகர்ள 
ல�றுவதற்கு ப�ோரோடி வருகின்றனர்.

பேருவளை உளைேநைதாட்ட சங்கத்தினர் 
ஏறேதாடு சசயை ஜனதாதிேதி கிண்ண அளை 
இறுதிப் பேதாடடியில், பேருவளை சுப்ேர் 
சன் அணிளை 1–0 என்்ற ப்கதால் ்க்ணக்கில் 
பைதாற்கடித்து, விைங்கல்ளலை சைடளலைன் 
உளைேநைதாட்டக் ்கழ்கம் சவறறிசேறறு 
இறுதிப் பேதாடடிக்கு ைகுதிசேறறுளைது.   

இநை பேதாடடி ்க்டநை திங்கடகிழளை 
(19) ைர்்கதா ந்கர் சதாஹிைதா ்கல்லூரி ளைைதா-
னத்தில் நள்டசேற்றது. இைன் இறுதிப் 
பேதாடடி ைர்்கதா ந்கர் யுளன்டட ்கழ்கத்து-
்டன் இ்டம்சே்றவுளைது. அளை இறுதிப் 
பேதாடடியில் சி்றநை வீைைதா்க விைங்கல்ளலை 
சைடளலைன் ்கழ்கத்தின் எம்.என். நஸைதான் 
விருது சேற்றதார்.

எய்ட்ஸ், கோசபெோய் மற்றும் மப -்
ரியோவுக்கு எதிரோன ப�ோரோட்டததுக்-
கோக சர்வபதச நிதியததுக்கு தீர்க்க-
மோன 14.25 பிலலியன் லடோ்ர் 
நிதி அளிக்க உ்கத தர்வர்கள் 
உறுதி அளிததுள்்ளனர்.   

லகோபரோனோ ல�ருந்லதோற்று கோர-
ணமோக இந்த பெோய்கர்ள ஒழிப்-
�தற்கோன நிதியில தடங்கல ஏற்-
�ட்டிருந்தது. ஐ.ெோ ல�ோதுச் சர�க் 
கூட்டததிற்கு மததியில அலமரிக்க 
ஜனோதி�தி பஜோ ர�டனினோல நியுபயோர்க்கில கடந்த புதன்கிழரம 
ெடததப்�ட்ட மோெோட்டிப்பய இந்த நிதி பசகரிக்கப்�ட்டுள்்ளது. 

�்தரப்பு சுகோதோர அரமப்பு ஒன்-
றுக்கோக உறுதி அளிக்கப்�ட்ட அதிக 
லதோரகயோக இது �திவோனது.   

“இந்த முதலீடு அடுதத ெோன்கு 
ஆண்டுகளில இந்த பெோய்களி-
னோல உயிரிழப்�வர்கர்ள 64 வீதம் 
குரறப்�பதோடு பமலும் 20 மிலலி-
யன் உயிர்கர்ள �ோதுகோக்கும்” 
என்று ர�டன் லதரிவிததோர். இந்த 
நிதியததிற்கு அலமரிக்கோ 6 பிலலி-
யன் லடோ்ரர வழங்குவதோக உறு-

தியளிததுள்்ளது. எய்ட்ஸ், கோசபெோய், மப்ரியோ பெோய்களுக்கு 
எதிரோன சர்வபதச நிதியம் 2002ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்�ட்டது.

இலைஙள்க ஒலிம்பிக் குழுவினதால் நிைமிக்்கப்ேட்ட 
்கனிஷ்ட அபிவிருத்திக் குழு இைம் ை்ட்கை வீைர்்களை 
அள்டைதாைம் ்கதாணும் 'இளைபைதார் எழுச்சி 2026' 
திட்டத்தின் கீழ் சசைறேதாடு்களை ஆைம்பித்துளைது. 

'இளைபைதார் எழுச்சி 2026' திட்டைதானது 
்கனிஷ்ட அபிவிருத்தி குழுவினதால் அளைக்்கப்ேட்ட 
விரிவதான மூன்று ்கட்ட மூபலைதாேதாைம் மூலைம் உறுதி-
ைதான ைறறும் சைதா்டர்ச்சிைதான வழி்கதாட்டல் ைறறும் 

ேயிறசியு்டன் இைம் ை்ட்கை வீைர்்களை சவளிக்-
ச்கதாணடுவருவளை இலைக்்கதா்கக் ச்கதாணடு உருவதாக்்கப்-
ேட்டைதாகும். 

'இலைஙள்கயில் விளைைதாடடு்களின் ைைத்ளை அதி-
்கரிப்ேது ைறறும் எைது வீைர்்களை சர்வபைசத்து்டன் 
பேதாடடியி்டச் சசயவைறகு ்கனிஷ்ட அபிவிருத்திக் 
குழு ேதிலைதா்க இருக்கும்' என்று அைன் ைளலைவர் 
ஷிைன்ை பீரிஸ சைரிவித்ைதார்.

இப்�ததிரிரக அபஸோஸிபயட்டட் நியூஸ் ப�ப்�ர்ஸ் ஒப் சிப்ோன் லிமிடட் கம்�னியரோல லகோழும்பு இ். 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மோவதரதயிலுள்்ள ப்க் ஹவுஸில 2022 லசப்லடம்�ர் மோதம் 23ம் திகதி லவள்ளிக்கிழரம அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்�ட்டது.
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பந்துவீச்சாளர் வரிச்யில்
தீக்ஷன ஓர் இடம் உயர்வு

லெபனான் வங்கிகள்  
காெவரையின்றி பூட்டு

வியங்கலரெ லைட்ரென்
இறுதிப் பபாட்டிக்கு தகுதி

எய்ட்ஸ், காசப�ாய், மபெரியாவுக்கு
எதிைாக 14 பில. ல�ாெர் பசகரிப்பு

இளம் த�கள வீைர்கரள 
பதடும் பணிகள் ஆைம்பம்

ஈைானில ‘ஹிஜாப்’ ஆர்ப்பாட்�ங்கள் 
தீவிைம்: பலி ஒன்பதாக அதிகரிப்பு

அலம. வட்டி வீதம்  
பமலும் அதிகரிப்பு

ைஷயாவில பபாருக்கு எதிைான  
பபைணிகளில 1,300 பபர் ரகது

பிலியநதரெ மத்தியக் கலலூரியி�ம்  
யாழ். லசன். பஜான்ஸ் அணி பதாலவி

ஈரோனின் கண்டிப்�ோன ஹிஜோப் 
சட்டங்கர்ள மீறிய குற்றச்சோட்டில 
ரகது லசய்யப்�ட்ட ல�ண் ஒருவர் 
உயிரிழந்தரதத லதோடர்ந்து 
லவடிதத ஆர்ப்�ோட்டங்களில உயி-
ரிழந்பதோர் எண்ணிக்ரக ஒன்�-
தோக அதிகரிததுள்்ளது.   

இதில �ோதுகோப்பு �ரடயினர் 
ஆர்ப்�ோட்டக்கோரர்கள் மீது சூடு 
ெடததியதில 16 வயது சிறுவன் 
ஒருவனும் லகோல்ப்�ட்டுள்்ளோன். 
தர்ெகர் லடஹரோன் உட்�ட 20 
பிரதோன ெகரங்களுக்கு இந்த 
�தற்ற சூழல �ரவியுள்்ளது.   

இதில ஆர்ப்�ோட்டததில ஈடு� -
டும் ல�ண்கள் தமது ஹிஜோப் 
துணிரய தீயிட்டு லகோளுததும் 
கோட்சிகள் சமூக ஊடகங்களில 
�ரவியுள்்ளன.   

22 வயதோன மஹ்ோ 
அமீன் என்ற ல�ண் ஹிஜோப் 
அணியோத குற்றததிற்கோக அற -
லெறிப் ல�ோலிஸோரோல கடந்த 
வோரம் ரகது லசய்யப்�ட்டு 
தோக்கப்�ட்ட நிர்யில உயிரி-
ழந்தோர். தோக்கப்�ட்டதோக கூறப்-
�டுவரத ல�ோலிஸோர் மறுதது 
வருகின்றனர்.

உ்கின் மிகப்-
ல�ரிய ல�ோரு்ளோ-
தோரமோன அலம-
ரிக்கோ விர்வோசி 
உயர்ரவ கட்டுப்� -
டுதத ப�ோரோடி வரும் 
நிர்யில அந்-
ெோட்டு மததிய வங்கி 
கடந்த 15 ஆண்டுக -
ளில இல்ோத அ்ள-
வுக்கு வட்டி வீததரத 
அதிகரிததுள்்ளது.   

தனது முக்கிய வட்டி வீததரத பமலும் 
0.75 வீத புள்ளிக்ளோல உயர்ததி இருப் -
�தோக மததிய ரிசர்வ் வங்கி லதரிவித-
துள்்ளது. இதன்மூ்ம் இ்க்கு வரம்பு 
3 வீதததில இருந்து 3.25 வீதமோக 
உயர்ததப்�ட்டுள்்ளது.   

இதனோல கடன் ல�றும் லச்வுகள் 
பமலும் அதிகரிக்கும் என்று வங்கி 
குறிப்பிட்டுள்்ளது.   

�ணவீக்கதரதக் கட்டுப்�டுததும் 
லச்வு கடுரமயோன ல�ோரு்ளோதோரச் 

சரிரவ ஏற்�டுததும் என்ற கவர்க்கு 
மததியிப்பய இந்த ெடவடிக்ரக எடுக் -
கப்�ட்டுள்்ளரம குறிப்பிடததக்கது.   

வட்டி வீததரத அதிகரிததரதத 
லதோடர்ந்து, �ங்குச் சந்ரத வீழ்ச்சிகண்-
டது. எண்லணய் விர்கள் சுமோர் ஒரு 
வீதம் குரறந்தன.  

�ணவீக்கம் கோரணமோக உ்கில கிட் -
டததட்ட அரனதது ெோடுகளின் வங்கிக-
ளும் தனது வட்டி வீததரத அதிகரிதது 
வருகின்றரம குறிப்பிடததக்கது.

உக்ரரன் ப�ோருக்கோக ஆயிரக்-
கணக்கோன பம்திக துருப்புகர்ள 
அணிதிரட்டும் ரஷய ஜனோதி�தி வி்ளோ-
டிமிர் புட்டினின் உததரவுக்கு எதிரோக 
ரஷயோவில இடம்ல�ற்ற ப�ரணிகளில 
நூற்றுக்கணக்கோபனோர் ரகது லசய்-
யப்�ட்டுள்்ளனர்.   

இதில 1,300க்கும் அதிகமோன-
வர்கள் ரகது லசய்யப்�ட்டிருப்�தோக-
வும் லசயின் பீட்டர்ஸ்ப�ர்க் மற்றும் 
லமோஸ்பகோவில ல�ரும் எண்ணிக்ரக-
யோபனோர் ரகதோகி இருப்�தோகவும் ரஷய 
மனித உரிரமகள் குழுவோன ஓ.வி.டி–
இன்ப�ோ லதரிவிததுள்்ளது. லமோஸ்பகோ-
வில இடம்ல�ற்ற ஆர்ப்�ோட்டததில, “ப�ோர் 
பவண்டோம்” என்று மக்கள் பகோசம் எழுப்பி-
யபதோடு லசயின் பீட்டர்ஸ்ப�ர்க்கில அணிதி-
ரட்டலுக்கு எதிரோக குரல்ழுப்பினர்.   

இரோணுவம் மற்றும் ப�ோரர விமர்சிப்�-
தற்கு எதிரோக ரஷயோவில கடும் சட்டங்கள் 
இருந்தப�ோதும் 38 ெகரங்களில கடந்த 
புதன்கிழரம (21) இந்த ஆர்ப்�ோட்டங்கள் 
இடம்ல�ற்றுள்்ளன.   

அனுமதியற்ற ஒன்றுகூடலகளுக்கோன 
முயற்சிகள் முறியடிக்கப்�ட்டதோக ரஷய 
உள்துரற அரமச்சு குறிப்பிட்டுள்்ளது.

இலைஙள்கயின் 19 வைதின் கீழ் 
மூன்்றதாம் பிரிவு ேதா்டசதாளலை அணி்க-
ளுக்கு இள்டயிலைதான ஒருநதாள கிரிக்-
ச்கட சைதா்டரில் ்க்டநை புைனன்று (21) 
நள்டசேற்ற பிலிைநைளலை ைத்திைக் ்கல்-
லூரிக்கு எதிைதான பேதாடடியில், ைதாழ். 
சசன். பஜதான்ஸ ்கல்லூரி 3 விக்ச்கடடு-
்கள வித்திைதாசத்தில் பைதால்விைள்டந-
ைது.  

சசன். பஜதான்ஸ ்கல்லூரி ளைைதானத்-
தில் நள்டசேற்ற இநைப் பேதாடடியில் 
நதா்ணை சுழறசியில் சவன்று முைலில் 
துடுப்சேடுத்ைதாடிை சசன். பஜதான்ஸ 
அணி 48.4 ஓவர்்களில் 173 ஓட்டங்க-
ளுக்கு ச்கலை விக்ச்கடடு்களையும் ேறி-

ச்கதாடுத்ைது. அண்டன் அபிபேக் 76 
ஓட்டங்களை சேற்றதார். ேதிசலைடுத்ைதா-
டிை பிலிைநைளலை ைத்திைக் ்கல்லூரி 
அணிக்கு சசன். பஜதான்ஸ ேநதுவீச்சதாைர்-
்கள சநருக்்கடி ச்கதாடுத்ைனர். எனினும் 
அநை அணி 46.3 ஓவர்்களில் 7 விக்ச்கட-
டு்களை இழநது சவறறி இலைக்ள்க எட-
டிைது. இைன்பேதாது சசதி்க டில்மித் 52 
ஓட்டங்களை சேற்றதார்.   

ைதாழ். சசன். பஜதான்ஸ ்கல்லூரி அணி 
ைங்களுள்டை குழுவில் சைதாத்ைைதா்க 4 
பேதாடடி்களில் இதுவளை விளைைதாடி-
யுளைது்டன், இைணடு சவறறி ைறறும் 
இைணடு பைதால்வி்களை சநதித்துள-
ைளை குறிப்பி்டத்ைக்்கது.

இ்ங்ரக உரத�ந்தோட்ட சம்பம்ளனததின்

இலைஙள்க உளைப்ேநைதாட்ட சம்பைைனத் -
தின் புதிை ைதாப்பு பநறறு (22) நள்டசேற்ற 
விபச்ட சேதாதுக் குழு கூட்டத்தில் மூன்றில் 
இைணடு ேஙகு சேரும்ேதான்ளைளை வி்ட 
அதி்க வதாக்கு்களினதால் நிள்றபவற்றப் -
ேட்டது.

ஒரு லீக்கிறகு மூன்று வதாக்கு்கள வீைம் வழங -
குவது சைதா்டர்ேதான சைத்துக்கு ஆைைவதா்க 48 
வதாக்கு்கள  அளிக்்கப்ேட்டபைதாடு எதிைதா்க 
வதாக்கு்கள எதுவும் அளிக்்கப்ே்டவில்ளலை.  

13 பேர் வதாக்்களிப்பில் ்கலைநது ச்கதாளை -
வில்ளலை. இநை சைத்து ைவிை ைற்ற அளனத் -
துக் சைத்து்களுக்கு ஆைைவதா்க 61 வதாக்கு்கள 
கிள்டத்ைபைதாடு எவரும் எதிைதா்க வதாக்்களிக்்க -
வில்ளலை என்ேது குறிப்பி்டத்ைக்்கது.

வத்ைளை சே்கதாஸஸ ப�தாட்டலில் இநை  

விபச்ட சேதாதுக் குழு கூட்டம் இ்டம்சேற -
்றது. 

ைதாப்பு வளைளவ பைறேதார்ளவ சசயவ -
ைற்கதா்க  சர்வபைச உளைேநைதாட்ட சம்பைை -
னத்தின் இரு பிைதிநிதி்களும் ஆசிை ்கதால்ேந -
ைதாட்ட சம்பைைனத்தின் பிைதிநிதி்களும் இநை  
சேதாதுக் கூட்டத்தில்  ்கலைநதுச்கதாண்டனர்.  

இநை புதிை ைதாப்பு நிள்றபவற்றப்ேட்ட -
ளைைடுத்து   விளைைதாடடுத்துள்ற  அளைச் -
சரின் விபச்ட அனுைதிளைப்  சேறறு 2022 
ஆம் ஆணடு ஒக்ப்டதாேர் 23 ஆம் தி்கதிைன்று   
ந்டத்துவைறகு தீர்ைதானிக்்கப்ேடடுளைது. பைர் -
ைளலைசைதாடடி ஓயவுசேற்ற பைல்நீதிைன்்ற 
நீதிேதி்கள இருவர் ைறறுை நிர்வதா்க அதி்கதாரி 
ஒருவர் உளளிட்ட சுைதாதீன பைர்ைல் குழு -
சவதான்றும் நிைமிக்்கப்ேடடுளைது.

சர்வபைச கிரிக்ச்கட ச்கைன்ஸிலின் புதுப்-
பிக்்கப்ேட்ட டி20 ேநதுவீச்சதாைர் ைைவரிளசயில் 
இலைஙள்க சுழறேநது வீச்சதாைர் ைஹீஷ தீக்ஷன 
ஓர் இ்டம் முன்பனற்றம் ்கணடு ஏழதாவது இ்டத்-
திறகு உைர்நதுளைதார்.   

இது அவைது சி்றநை ேநதுவீச்சு ைைவரிளச என்-
ேபைதாடு அவைது சுழறேநது ச்கதாவதான வனிநது 

�சைங்க இநை ைைவரிளசயில் ஆ்றதாவது இ்டத்-
தில் ைதாற்றம் இன்றி நீடிக்கி்றதார்.   

ஆசிை கிண்ணத் சைதா்டரில் சி்றப்ேதா்க ேநது 
வீசிை தீக்ஷன ஆறு பேதாடடி்களில் ஆறு விக்ச்கட-
டு்களை வீழ்த்தி இலைஙள்க அணி கிண்ணத்ளை 
ள்கப்ேறறுவதில் முக்கிை ேஙகு வகித்திருநைதார்.   

இைறகு முன்னர் ைைவரிளசயில் ஏழதாவது 

இ்டத்தில் இருநை இநதிை பவ்கப்ேநது வீச்சதாைர் 
புவபனஷவர் குைதார் இைணடு இ்டங்கள பின்ைள-
ைப்ேடடுளைதார். நதான்்கதாவது இ்டத்தில் இருநை 
அவுஸதிபைலிைதாவின் அ்டம் சம்ேதா ஐநைதாவது 
இ்டத்துக்கு ைளைப்ேடடிருப்ேபைதாடு ஆப்்கதான் 
சுழறேநது வீச்சதாைர் ைஷீத் ்கதான் நதான்்கதாவது 
இ்டத்திறகு வநதுளைதார்.   

டி20 ேநதுவீச்சதாைர் ைைவரிளசயில் அவுஸதி-
பைலிைதாவின் ப�சல்வுட சைதா்டர்நது முைல் 
இ்டத்ளை ைக்்களவத்துளைதார்.   

டி20 துடுப்ேதாட்ட வீைர் ைைவரிளசயின் முைல் 
ேத்து இ்டங்களில் ஒபை ைதாற்றைதா்க ேதாகிஸைதான் 
அணித்ைளலைவர் ேதாேர் அஸதாம் நதான்்கதாவது 
இ்டத்திறகு பின்ைளைப்ேடடு இநதிைதாவின் 

சூர்ைகுைதார் ைதாைவ் மூன்்றதாவது இ்டத்திறகு 
முன்பனற்றம் ்கணடுளைதார். ேதாகிஸைதானின் 
சைதா�ைட ரிஸவதான் சைதா்டர்நது முைலி்டத்தில் 
உளைதார்.   

இலைஙள்க ஆைம்ே துடுப்ேதாட்ட வீைர் ேத்தும் 
நிஸஸங்க சைதா்டர்நதும் எட்டதாவது இ்டத்தில் 
நீடிக்கி்றதார்.

�டம்: விமல கருணோதி்க்க

2022 லசப்லடம்�ர் 23 லவள்ளிக்கிழரம

புதிய யாப்பு மூன்றில இைண்டு 
லபரும்பான்ரமயு�ன் நிரைபவறைம்
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fy;fKt gpuNjr rig - 2023 Mk; Mz;bw;fhf 
toq;Feu;fisAk; xg;ge;jf;fhuu;fisAk; gjpT nra;jy;

2023Mk; Mz;bw;fhf fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhf gjpT nra;Jf; nfhs;tjw;F Vw;Wf; 

nfhs;sg;gl;l jahhpg;ghsH> toq;FeHfs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuHfsplj;jpy; tpz;zg;gg; gbtk; Nfhug;gLfpd;wJ. 

fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s gbtj;jpw;F ,zq;f xOq;fikf;fg;gl;l tpz;zg;gg; gbtk; 2022.12.31 Me; jpfjpf;F Kd; 'jiytu;> 

fy;fKt gpuNjr rig> fy;fKt" vd;w Kftupf;F gjpTj; jghypy; my;yJ Neupy; nfhz;L te;J nghWg;gilf;fyhk;. 

tpz;zg;gg;gbtk; ,lg;gLfpd;w fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; '2023 Mk; Mz;bw;F toq;Feu;fis gjpT nra;jy;" 

vd;W Fwpg;gplg;gl Ntz;Lk;. Fwpj;j jpfjpf;F gpd;G fpilf;fpd;w tpz;zg;gg; gbtq;fs; epuhfupf;fg;gLk;. 

nghUl;fs; / %yg;nghUl;fs; 

01.    vy;yh mYtyf vOJ fUtpfs; (Ngid> ngd;rpy;> 

fljhrp tiffs;> igy;> fhy;FNylu; cw;gl Vidaitfs;) 

02.  fzdp ,ae;jpuk;. 

03.    fzdp cjpupg;ghfq;fs;. (gpupd;lu;> A+.gp.v];.> Nlhdu;> upgd; 

vd;gd) 

04.  Nghl;Nlh gpujp ,ae;jpuk; kw;Wk; Nghl;Nlh gpujp 

,ae;jpuj;jpw;fhd Nkyjpf cjpupg;ghfq;fs;. 

05.    tPjp ntspr;rj;jpw;f;F Njitahd tPjp tpsf;F cw;gl 

vy;yh kpd;rhu cjpupg;ghfq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;. 

06. vy;yh thfdq;fSf;fhfTk; lau;> bAg;> gl;lup vd;gd. 

07.    thfd Nkyjpf cjpupg;ghfq;fs; (Nkhl;lhu; fpNul;lu;> JCB 
,ae;jpuk;> Bobcat thfdk;> nfg; thfdk;> buf;lu;. 

Kr;rf;fu tz;b> buk; buf;) 

08.    ̀ hl;ntahu; nghUl;fs;. (rPnke;J> kz; ntl;b> rty; 

vd;gd) 

09.    MNuhf;fpak; kw;Wk; Rfhjhu nghUl;fs; (rtu;f;fhuk;> 

tpk;> ily; fpsPdu;> fpUkpehrpdp nghUl;fs; Nghd;wd). 

10.  mYtyf tPl;L cgfuzk; toq;Fjy;. (kuk; / ,Uk;G 
ehw;fhyp> Nkir vd;gd) 

11.    ifj;njhopy; nghUl;fs; (fUq;fy;> rpg;]; fy;> fy; J}s;> 

kzy;> kz;> jpupthdh nfuty; (nghuY)> ABC fyitfs; 

vd;gd) 

12.   rPnke;jpapyhd jahupg;Gf;fs; (`pAk; Fsha;fs;> mr;Rf; 

fy;> G+r;rhb vd;gd) 

13.  Kd; fyit nfhd;fpwPl;. 

14.  jhu; 

15.  gyif  

16.   gz;bif nghUl;fs;. (nfdgp> jfL `l;> Nkil> %Lif 

vd;gd) 

17.   rq;fPj nghUl;fs;> Kd; gs;sp cgfuzq;fs; kw;Wk; 

tpisahl;L nghUl;fs;. 

18.  gpsh];bf; Fg;ig nfhs;fyd;> gpsh];bf; ePu; jhq;fp> 

Nrjdg;gris fyd;> Fsha; kw;Wk; ePu; Fsha; 

cjpupg;ghfq;fs; vd;gd. 

19.  E}yfg; Gj;jfq;fs;> rQ;rpif kw;Wk; gj;jpupif. 

20.  vupthA rpypd;lu;. 

21.   jhtuq;fspd; tiffs;. (G+f; fd;W tiffs; kw;Wk; 

Vida fd;W tiffs;) 

Nritfs; 

01.  mr;rf eltbf;if (Mtzq;fis xOq;fikj;jy;> Jz;L 

gpuRuk;> rhd;W gj;jpuq;fs;> gpy; vd;gd) 

02.  ngau; gyif> gjhif vd;gd kw;Wk; xOq;fikj;jy;. 

03.  mYtyf mjpfhuG+u;t milahs ml;il xOq;fikj;jy;. 

04.  gjtp Kj;jpiu xOq;fikj;jy;. 

05.  mYtyf cgfuzq;fis gOJghu;j;jy; kw;Wk; Nrit 

nra;jy;. (Nghl;Nlh gpujp ,ae;jpuq;fs;> tpuy; milahs 

,ae;jpuk; vd;gd) 

06.   fzdp ,ae;jpuk; kw;Wk; fzdp cjpupg;ghfq;fis 

gOJghu;j;jy; kw;Wk; Nrit nra;jy;. 

07.   thfd gOJghu;g;G kw;Wk; Nritfs; nra;jy;. (Nkhl;lu; 

fpNul;lu;> buk; buf;> JCB ,ae;jpuk;> nfg; thfdk;> nyhup> 

Kr;rf;fu tz;b> buf;lu; vd;gd). 08. jfd $lj;ij 

gOJghu;f;Fk; eltbf;if. 

09. epy msitr; Nrit. 

10.  gioa gj;jpupif> ntw;W Nghj;jy;> gioa ,Uk;G> 

vupahj bAg; gy;g; kw;Wk; CFL gy;g; vd;gtw;iw tpiyf;F 

vLj;jy;. 

11.  Fspu;gjdhf;fp mikg;ig gOJghu;j;jy;. 

12.  ePu; Fsha; mikg;G / ePu; gpy;lu; gOJghu;g;G. 

13.   &.2>000>000/= ngWkjpf;F Nkw;gl;l rptpy; nghwpapay; 

nraw;jpl;lj;jpw;fhf MNyhrid Nrit toq;Fjy; 

14.  &.2>000>000/= Nkw;gl;l xg;ge;jjhuu;fs;.

NkNy Fwpg;gplg;gl;l nghUl;fs; / %yg; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhf xU tplaj;jpw;F gjpTf; fl;lzk; 

&.1000/- vd;gJld;> xg;ge;jjhuu;fis gjpT nra;tjw;fhf &. 5000/- fl;lzk; mwtplg;gLk;.

fy;fKt gpuNjr rig - 2023 Mk; Mz;bw;fhf toq;Feu;fis kw;Wk; xg;ge;jjhuu;fis gjpT nra;Ak; khjpupg; gbtk; 
1. tpz;zg;gjhupapd; ngau;     :- ............................................................................................................................

2.  tpahghuj;jpd; ngau; kw;Wk; Kftup   :- ...................................................................................................................................

3.  tpahghuj;jpd; jd;ik     :- ............................................................................................................................

4.  tpahghuk; / ICTAD gjpT ,yf;fk; kw;Wk; jpfjp (gpujp xd;wpid ,izf;fTk;) :- ..................................................................

5.  gjpT nra;Jf; nfhs;tjw;F vjpu;ghu;fpd;w cUg;gbapd; ,yf;fk; :- ................................................................................................

6.  gjpT nra;Jf; nfhs;tjw;F vjpu;ghu;fpd;w cUg;gbfs; :- ..................................................................................................................

7.  njhiyNgrp ,yf;fk; :- ............................. mYtyfk; :- .................................... ifalf;f :- .....................................................

8.  ngf;]; ,yf;fk;     :- ............................................................................................................................

9. ntl; tup gjpT ,yf;fk;     :- ............................................................................................................................

10.   ,yf;fk; ................................... fhd & ..................................... ngWkjp cila fhNrhiy ,j;Jld; mDg;gg;gl;Ls;sJ. 2023 

Mk; Mz;bw;fhf jahupg;ghsu; / toq;Feu; / xg;ge;jf;fhuu; xUtuhf gjpT nra;J nfhs;SkhW jaTld; Nfl;Lf; 

nfhs;fpd;Nwd;.

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

jpfjp                                 tpz;zg;gjhupapd; / Kfhikahsupd; ifnahg;gk; kw;Wk; gjtp Kj;jpiu

nghJ tpjpKiwfs; 

01.  tpz;zg;gg; gbtj;Jld; tpahghu ngau; gjpT nra;ag;gl;ljw;fhd xU gpujp kw;Wk; ntl; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujp 

xd;wpidAk; ,izj;J mDg;g Ntz;Lk;. 

02.   fy;fKt gpuNjr rig mYtyfj;jpw;F tUifj; je;J nrYj;j ,aYkhdJld;> jghy; %yk; tpz;zg;gpg;gjhapd; 

'nrayhsu;. fy;fKt gpuNjr rig" vd;w ngaUf;F vOjpa fhNrhiyapid khj;jpuk; nrYj;j Ntz;Lk;. jghy; fl;lis 

nghWg;Ngw;fg;glkhl;lhJ. 

03.  vy;yh toq;fy;fSf;fhfTk; 30 ehs; fhy vy;iyf;F rigf;F fld; trjp toq;f Ntz;Lk;.  

,J gw;wp Nkyjpf tpguk; fy;fKt gpuNjr rigapd; njhiyNgrp ,yf;fk; 037-2254081 %yk; flik Neuj;jpDs; mioj;J 

ngw;Wf; nfhs;syhk;.

vr;. Nf. tpkyNrd> 

jiytu;> 

gpuNjr rig - fy;fKt.

ngWif mwptpj;jy;
khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig (Nk.kh)

(khfhz tPjp> Nghf;Ftuj;J> $l;LwT mgptpUj;jp kw;Wk; tHj;jf kw;Wk; epHkhzj;Jiw> 

Njhl;l mbg;gil trjpfs;> ifj;njhopy; kw;Wk; fpuhk mgptpUj;jp mikr;R - Nky; khfhzk;) 

laH> bAg; kw;Wk; cuha;Tg; gjhHj;jq;fisf; nfhs;tdT nra;jy;

Nfs;tp ,yf;fk;:- PRDA/WP/PRO/2022/29
,t; mjpfhu rigapd; fduf thfdq;fs; kw;Wk; ,yFuf thfdq;fspw;Fj; Njitahd laHfisf; nfhs;tdT 

nra;J nfhs;tjw;fhf> ,t;thwhd toq;fy;fis Nkw;nfhs;Sk; mq;fPfhpf;fg;gl;l toq;FeHfsplkpUe;J jpwe;j 

Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

S/

No.
Machine type Tyre Size Ply Rate

Tyre 
Qty

Tube Qty Flaps Qty

Bid Bond

Cash (Rs.)
Bank/

Insurance 
Bond

1. Asphalt Paver 825x20 Lug 14 PR 04 - -

25,000.00

        

50,000.00

2. Bituman/Water Bouser 1100x20 Lug 18 PR 04 06 -

3. Low Bed Trailer 1,000x15 18 PR 02 02 04

4. Prime Mover 1,200x20 18 PR 02 - -

5. Backhoe Loader/Skid 19.5x24 12 PR 06 06 -

6. Backhoe Loader/Skid Steer 
Loader

12x16.5 Lug 12 PR 06 04 (Long 
Valve)

04 (Short 
Valve)

7. Motor Grader/Wheel Loader 17.5x25 Lug 12 PR 04 04 -

8. Tipper/Crane Truck 1,000x20 18 PR 04 
(Rib) 
06 

(Lug)

06 -

9. Tipper/other 20" - - - 10

10. Crane Truck Tyre 900x20 16 PR 04 04 04

S/ 
No. Product Required Qts Units

1. Engine Oil 15W 40 4 drums

2. Hydraulic Oil SAE 10 1 drums

3. Hydraulic Oil HD 68 6 drums

4. Grease 15/16 Kg 15 Bucket

02.  2022.09.23 Kjy; 2022.10.10 tiuahd jpdq;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.30 tiu Nfs;tpg;gbtf; fl;lzk; 

&gh 1>150.00 I (mjpfhu rigapy; gjpT nra;Js;s toq;FeHfs; jtpHe;j) nrYj;jp> ,t; mjpfhu 

rigapd; ngWifg;gphptpy; ,jw;fhd Nfs;tp Mtzj; njhFjpnahd;iwg; ngw;Wf; nfhs;syhk;. ,jw;fhd 

Nfs;tpg; gpizaj;ij fhrhf ngWifg;gbtq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s epge;jidfspd; gpufhuk; Nkw;gb 

ngWkhdj;jpw;Fr; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

03.  Nkw;gb ngWiffspw;Fj; jifik ngWtjw;F Nfs;tpjhuH> 1987Mk; Mz;bd; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 8Mk; gphptpd; fPo; fk;gdpfs; gjpthshpdhy; toq;fg;gLk;> gjpTr; rhd;wpjo; Nfs;tp 

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

04.  Nfs;tpfis Vw;Wf; nfhs;sy; kw;Wk; jpwj;jy; 2022.10.11 md;W gp.g. 2.30 ,w;F ,t; mYtyfj;jpy; 

Nkw; nfhs;sg;gLtJld;> mt; Ntisapy; Nfs;tp jhuH my;yJ mthpd; mjpfhuk; mspf;fg;ngw;Ws;s 

gpujpepjpnahUtH rKfkspj;jpUf;fyhk;.

jiytH>

ngWiff;FO>

khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig (Nk/kh)
,y. 59> Gdpj nrg];jpad; NkL>

nfhOk;G - 12

njhiyNgrp ,y: 011-5676903

cyHe;j kw;Wk; gr;irahd kUe;Jfis nfhs;tdT 
nra;jy; - 2022 ehd;fhk; fhyhz;L

kw;Wk;
toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfs; - 2023
khfhz MAHNtj jpizf;fsk;

Rfhjhu> RNjr kUj;Jt> r%f eyd;Ghp> ed;dlj;ij kw;Wk; rpWtH ghJfhg;G Nrit mikr;R

kj;jpa khfhz rig
kj;jpa khfhz MAHNtj jpizf;fsj;jpd; ngWifr; rigapd; jiytuhy; khfhz MAHNtj jpizf;fsj;jpw;F 

2022Mk; Mz;bd; ehd;fhk; fhyhz;bw;fhd kUj;Jt cw;gj;jpfSf;F Njitahd cyHe;j kw;Wk; gr;irahd 

kUe;Jfis nfhs;tdT nra;jy; kw;Wk; jpizf;fsj;jpd; fPo; epHtfpf;fg;gLk; itj;jparhiy kw;Wk; khfhz 

MAHNtj kUe;Jfs; cw;gj;jpafj;jpw;F 2023Mk; Mz;bw;F fPo;f;fhZk; toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfisg; 

ngw;Wf;nfhs;sy; rhHghf jifikfisg; g+Hj;jp nra;Js;s mgfPHj;jpahNdhH gl;baypy; ,lk;ngwhj epWtdq;fs; 

kw;Wk; jdp egHfsplkpUe;J Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

njhlH 

,yf; 

fk;

toq;fy;fs;/ 
Nritfs;

epWtdk;

kPsspf;fg; 

glhj 

Nfs;tp 

Mtzf; 

fl;lzk; 

(&gh)

Nfs;tpg; gpizapd; 

ngWkjp nrhj;Jr; 

rhd;wpjo; 

ngWkjp 

(&gh)
fhrhf 

(&gh)

gpiz 

(&gh)

01

cyHe;j kw;Wk; 

gr;irahd 

kUe;Jfs; 

toq;Fjy;

khfhz MAHNtj kUe;Jfy; 

cw;gj;jpafk; - gy;NynfNy 

Fz;lrhiy

2>000/-
Nfs;tpg; 

ngWkjp 

apy; 1%

Nfs;tpg; 

ngWkjp 

apy; 2%

Njit 

,y;iy

02

tpLjp 

NehahsHfS 

f;fhd rikj;j 

czT 

toq;Fjy;

1.  khfhz MAHNtj itj;jparhiy 

gy;NynfNy Fz;lrhiy

1,000/- 10,000/- 20,000/- 100,000/-

2.  MAHNtj js itj;jparhiy - 

njhOt

3.  MAHNtj js itj;jparhiy - 

nfhj;kNy

4.  b.gP. njd;df;Nfhd; QhgfhHj;j 

MAHNtj js itj;jparhiy 

kw;Wk; fy;tp epiyak; khj;jis 

tlf;F fTLngyy;y

5.  v];.gP. Ntugpba QhgfhHj;j 

MAHNtj fpuhkpa itj;jparhiy - 

gd;tpy

6.  MAHNtj fpuhkpa itj;jparhiy - 

nfypXa

7.  MAHNtj fpuhkpa itj;jparhiy - 

`j;jfdht

8.  MAHNtj fpuhkpa itj;jparhiy - 

njd;d

9.  MAHNtj fpuhkpa itj;jparhiy - 

epy;jz;lh`pd;d

03

mOf;Fj; 

Jzpfs; 

ryit 

nra;jy;

1.  MAHNtj js itj;jparhiy - 

nfhj;kNy

500/- 1,000/- 2,000/- Njit 

,y;iy

2.  b.gp. njd;df;Nfhd; QhgfhHj;j 

MAHNtj js itj;jparhiy 

kw;Wk; fy;tp epiyak; khj;jis 

tlf;F fTLngyy;y

3.  v];.gP. Ntugpl;ba QhgfhHj;j 

MAHNtj fpuhkpa itj;jparhiy - 

gd;tpy

4.  MAHNtj fpuhkpa itj;jparhiy - 

nfypXa

5.  MAHNtj fpuhkpa itj;jparhiy - 

`j;jfdht

6.  MAHNtj fpuhkpa itj;jparhiy - 

njd;d

7.  MAHNtj fpuhkpa itj;jparhiy - 

epy;jz;lh`pd;d

04
cyHe;j tpwF 

toq;Fjy;

1.  khfhz MAHNtj kUe;Jfs; 

cw;gj;jpafk; gy;NynfNy 

Fz;lrhiy

1,000/- 2,500/- 5,000/- 10,000/-

2.  MAHNtj js itj;jparhiy - 

njhOt

3.  MAHNtj js itj;jparhiy - 

nfhj;kNy

4.  b.gP. njd;df;Nfhd; QhgfhHj;j 

MAHNtj js itj;jparhiy 

kw;Wk; fy;tp epiyak; khj;jis 

tlf;F fTLngyy;y

5.  v];.gP. Ntugpba QhgfhHj;j 

MAHNtj fpuhkpa itj;jparhiy - 

gd;tpy

6.  MAHNtj fpuhkpa itj;jparhiy - 

nfypXa

7.  MAHNtj fpuhkpa itj;jparhiy - 

`j;jfdht

8.  MAHNtj fpuhkpa itj;jparhiy - 

njd;d

9.  MAHNtj fpuhkpa itj;jparhiy - 

epy;jz;lh`pd;d

05

cztfk; 

Fj;jiff;F 

tply;

khfhz MAHNtj itj;jparhiy - 

gy;NynfNy> Fz;lrhiy
500/- 2,000/- 4,000/- Njit 

,y;iy

06

Nghriz 

epiyak; 

(cztfk;) 

Fj;jiff;F 

tply;

v];.gP. Ntugpl;ba QhgfhHj;j 

MAHNtj fpuhkpa itj;jparhiy 

- gd;tpy

500/- 1,000/- 2,000/- Njit 

,y;iy

02.  Nfs;tp Mtzq;fis 2022.09.23 Kjy; 2022.10.11 tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 

tiu khfhz MAHNtj jpizf;fsj;jpd; epjp cjtpahshplk; fhrhf nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr; rPl;il 

rkHg;gpj;J Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. Nfs;tpfis rkHg;gpf;Fk; NghJ jpizf;fsj;jpdhy; 

tpepNahfpf;fg;gLk; Nfs;tp Mtzq;fis khj;jpuk; ghtpj;jy; Ntz;Lk;. mt;thwy;yhj NghJ Nfs;tpfs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. Nfs;tpjhuHfSf;fhd mwpTWj;jy;fs; Nfs;tp Mtzq;fSld; tpepNahfpf;fg;gLk;.

03.  Nfs;tpg; gpiz Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gpLkhW ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mDkjpf;fg;gl;l 

tHj;jf tq;fpapypUe;J kj;jpa khfhz MAHNtj Mizahshplk; tpepNahfpf;fg;gl;l 2022.12.31k; jpfjp 

tiu nry;Ygbahd Nfs;tpg; gpiznahd;iw Nfs;tpg; gj;jpuj;Jld; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. mj;Jld; 

Fwpj;j gpizia fhrhf nrYj;Jtjhapd; kj;jpa khfhz MAHNtj jpizf;fsj;jpd; epjp cjtpahshplk; 

,yq;ifapy; nry;Ygbahd fhrpy; nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr; rPl;il Nfs;tpg; gpiznahd;whf 

rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;

04.  Nkw;gb gpiz itg;gpw;F Nkyjpfkhf ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;sthW toq;fy;fs; kw;Wk; Nritf;fhf 

Nfs;tpfis rkHg;gpf;Fk;NghJ Nfs;tpjhuHfs; FbapWf;Fk; gpuNjr nrayf mjpfhug; gpuNjrj;jpd; gpuNjr 

nrayhshpdhy; tpepNahfpf;fg;gLk; ngWkjp rhd;wpjopd; cWjp nra;ag;gl;l %yg; gpujpnahd;iw Nfs;tpAld; 

rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

05.  cyHe;j kw;Wk; gr;irahd kUe;JfSf;fhd tpiykDf;fis rkHg;gpf;Fk; Nfs;tpjhuHfs; xt;nthU 

kUe;Jf;Fk; khjphpia NtWNtwhf nghjpnahd;wpy; Rw;wp nghwpapl;L 2022.10.12k; jpfjp K.g. 8.30 Kjy; K.g. 

10.00 tiu kj;jpa khfhz MAHNtj jpizf;fsj;jpd; fzf;Fg; gphptpw;F gl;banyhd;Wld; xg;gilj;J 

rhpahd rhk;gpis xg;gilj;jjhf cWjpnahd;iw ngw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk;.

06.  rfy Nfs;tpg; gj;jpuq;fisAk; ,U gpujpfSld; jahhpj;J %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpjpia NtWNtwhf 

ciwfspy; ,l;L ngahpl;L> nghwpapl;L mt; ciwfs; ,uz;ilAk; kPz;Lk; xU ciwapy; ,l;L nghwpapl;L 

ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Nfs;tpfis rkHg;gpg;gJld; rk;ge;jg;gl;l toq;fypd; ngaH kw;Wk; 

epWtdj;ijf; Fwpg;gpl;L 2022.10.12 K.g. 10.30 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;G Fz;lrhiy> gy;NynfNy 

Kfthpapy; kj;jpa khfhz MAHNtj jpizf;fsj;jpd; ngWiff; FOj;  jiytUf;F gjpTj; jghypy; 

mDg;gyhk;. my;yJ kj;jpa khfhz MAHNtj jpizf;fsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

cs;splyhk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. Nfs;tpfis jpwj;jy; md;Nw 

K.g. 10.30 ,w;F ,lk;ngWtJld;> mt; Ntisapy; Nfs;tpjhuUf;F my;yJ mtuJ vOj;J %y mjpfhuk; 

xg;gilf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;.

07.  ngWif tplaq;fs; rk;ge;jkhd rfy jPHkhdq;fisAk; vLf;Fk; mjpfhuk; ngWiff; FOtpw;F chpaJ.

08.  Nfs;tp NfhUtJld; rk;ge;jg;gl;l ngWiff;F Kd;duhd $l;lk; 2022.10.05 K.g. 10.30 ,w;F kj;jpa khfhz 

MAHNtj jpizf;fsj;jpd; Nfl;NghH $lj;jpy; eilngWk;.

09.  Nfs;tp gw;wpa Nkyjpf tpguq;fis 081-2423144 njh.Ng. ,yf;fk; Clhf ngw;Wf;nfhs;syhk;. mj;Jld; 

Mtzq;fis jpizf;fs fzf;Fg; gphptpy; 2022.09.23 Kjy; 2022.10.11 tiu thuj;jd; Ntiy ehl;fspy; 

12.00 - 13.00 kzp tiu ,ytrkhf ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;.

jiytH>

jpizf;fg; ngWiff; FO>

khfhz MAHNtj jpizf;fsk;>

gy;NynfNy> Fz;lrhiy>

2022.09.23
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Vy tpw;gid mwptpj;jy;

,yq;if tq;fp
1968Mk; Mz;bd; 34Mk; ,yf;fr;rl;lj;jhYk; 

1974Mk; Mz;bd; 10Mk; ,yf;f mjpfhur;rl;lj;jhYk; 

jpUj;jg;gl;lthW ,yq;if tq;fpf; fl;lisr;rl;lj;jpd; 

22Mk; gphptpd;fPo;; (397Mk; mj;jpahak;) ntspaplg;gLk; 

tpw;gid mwptpj;jy;.

1)  fld; njhlHG ,yf;fq;fs;: 3768398> 80586773> 80442114> 

75384724> 75839122

fy; mKd> fphpnkl;ba> ,y. 570> jq;nfhy;y mhprp 

Miy vd;Dk; Kfthpiar; Nrh;e;j jpU. tf;fk nfju 

nghbmg;G`hkp <Litj;j Mjdj;jpd; tpw;gid.

,yq;if tq;fpf; fl;lisr;rl;lj;jpd; 19Mk; gphptpd;fPo; 

,yq;if tq;fpg; gzpg;ghsH rig vLj;j jPh;khdj;Jf;fika 

,yq;if rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; 2019.08.23Mk; 

jpfjp 2138Mk; ,yf;f tHj;jkhdpapYk; 2019.08.08Mk; jpfjp 

tpahof;fpoik nla;yp epA+];> jpdfud; kw;Wk; jpdkpd Mfpa 

gj;jphpiffspYk; ntspaplg;gl;l mwptpj;jy;fSf;fika 

epYit KjiyAk; tpw;gidj; jpfjp tiu tUkjpahf 

cs;s tl;biaAk; Nkw;Fwpg;gpl;l fl;lisr; rl;lj;jpd; gphpT 

26d; fPo; mwtpl Ntz;ba nryT kw;Wk; gzq;fisAk; 

mwtpLk; nghUl;L ,q;F fPo; ml;ltizapy; tpghpj;j 

nrhj;ijAk; epykidiaAk; ,y. 182/3 (50/3)> tp`hu 

khtj;ij> nfhyd;dht vd;Dk; Kfthpiar; Nrh;e;j 

M/S T&H xf;\d; VyepWtdj;jpd; Vyjhuh; jpU. Jrpj;j 

fUzhuj;d mtHfs; 2022.10.26Me; jpfjp Gjd;fpoik gp.g. 

1.30 kzpf;F mNj ,lj;jpy; gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gid 

nra;thnud ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpwJ.

Nkw;Fwpg;gpl;l KjyhtJ ml;ltiz

tlkj;jpa khfhz nghyd;dWit khtl;lk; yq;fhGu 

gpuNjr nrayhsh; gphptpy; kw;Wk; gpuNjr rig vy;iyfSs; 

rpq;`ygw;W k`fphpnkl;baht fpuhk cj;jNahfj;jh; gphpT 

,y. 150y; fy;mKd fpuhkj;jpy; mike;j ~nfhl ,lk| 

vd miof;Fk; fhzp msitahsh; ehafk; mjpfhukspj;j 

F.C.P.Po.126y; (ntspf;fsj;jhs; ,y. 01) tpghpj;j Jz;L 

,y. 128 vd milahskpl;l fhzpj;Jz;L tlf;fpy; Jz;L 

,y. 127k;> fpof;fpy; Jz;L ,y. 129k;> njw;fpy; Jz;L 

,y. 158k>; Nkw;fpy; Jz;L ,y. 16k;  vy;iyfshff; 

nfhz;L xU Vf;fh; ehd;F Ngh;r;Rfs; (V01.W}01.Ng.4) 

tp];jPuzKila fhzpAk; mq;F mike;Js;s kuq;fs;> 

gaph;fs;> fl;blq;fs; kw;Wk; rfyJk; MFk;. ,J 

nghyd;dWit khtl;l fhzpg;gjpfj;jpy; LDO/C/10/148y; 
gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ.

Nkw;Fwpg;gpl;l fhzp cj;juT ngw;w epy msitahsh; 

W.A. gpNukuj;d jahhpj;j 25.02.2011 jpfjpapl;l mz;ika 

tiuglk; ,y. 11/11d; gb gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;Ls;sJ.

Nkw;Fwpg;gpl;l fy;mKd fpuhkj;jpy; mike;j ~nfhl 

,lk| vd miof;Fk; cj;juT ngw;w epy msitahsh; 

W.A. gpNukuj;d jahhpj;j 25.02.2011 jpfjpapl;l tiuglk; 

,y. 11/11y; tpghpj;j Jz;L ,y. 1 vd milahskpl;l 

fhzpj;Jz;L tlf;fpy; F.C.P.126y; Jz;L ,y. 127k; 

fpof;fpy; F.C.P. 126y; Jz;L ,y. 129k;> njw;fpy; 

F.C.P.126y; Jz;L ,y. 158k;> Nkw;fpy; F.C.P.126y; Jz;L 

,y. 16k; vy;iyfshff; nfhz;L xU Vf;fh; ehd;F 

Ngh;r;Rfs; (V01.W}.01Ng.4) my;yJ n`f;lah;fs; g+r;rpak; 

jrk; ehd;F xd;W ehd;F vl;L (n`f;nlah;fs; 0.4148) 

tp];jPuzKila fhzpAk; mq;F  mike;Js;s kuq;fs;> 

gaph;fs;> fl;blq;fs; kw;Wk; rfyJk; MFk;.

Nkw;Fwpg;gpl;l ,uz;lhtJ ml;ltiz

xJf;fq;fs;:

1.  ,f;fhzpapy; fhzg;gLk; my;yJ mjd; Nkyhd (,t; 

toq;fypd; tpjpf;fika ngWkjpahd fw;fs; cl;gl) 

rfy fdpg;nghUs;fsJk; chpikAld; fdpg;nghUis 

mfo;tjw;F> NjLtjw;F Ntiynra;tjw;F vLj;Jr; 

nry;tjw;F  chpik murhq;fj;Jf;F xJf;fg;gl;Ls;sJ. 

2.  chpikahsh;fs; ghijf;F itj;jpUf;Fk; ve;jnthU 

chpikAk; kw;Wk; ,t;toq;fy; jpfjpapy; eilKiwapy; 

itj;jpUf;Fk; Vida ciog;GfSk; MFk;.

epge;jidfs;

1.  ,q;F Fwpg;gpl;l cg gphptpd; myif tpl tp];jPuzj;jpy; 

Fwpg;ghf  1/4 Vf;fh; Nkl;L epyKk; tay; epyj;jpy; 

Vf;fh;fs; n`f;nlah;fSf;F Fiwe;j gphpf;fg;gl;lnjhU 

ghfj;ij chpikahsh; tpw;fyhfhJ.

2.  ,q;F Fwpg;gpl;Ls;s Mff;Fiwe;j gq;if tpl 

itj;jpUg;gitapd; gphpf;fg;glhj gq;if chpikahsh; 

tpw;fyhfhJ.

3.  ve;jnthU egUk; ,q;F 01MtJ epge;jidapy; 

Fwpg;gpl;l cg gphptpd; myif tpl tp];jPuzj;jpy; 

Fiwthd gphpf;fg;gl;lnjhU ghfj;Jf;F chpikahsuhf 

KbahJ.

4.  ve;jnthU egUk; ,q;F 02MtJ epge;jidapy; 

Fwpg;gpl;l Mff;Fiwe;j gq;if tpl Fiwthf 

itj;jpUg;gitfspd; gphpf;fg;glhj gq;fpd; 

chpikahsuhf KbahJ.

5.  ,jd; gpd;G fhzpj;Jz;Lf;F my;yJ mjd; ve;jnthU 

gFjpf;Fk; ePh;g;ghrd trjp mspf;f KbAkhapd; 

my;yJ jw;NghJ eph;khzpj;Js;s ePh;g;ghrd eph;khz 

Ntiyapd;NghJ my;yJ vjph;fhyj;jpy; ePh;g;ghrd 

Ntiyfs; Nkw;nfhs;s ,Ug;gpd; chpikahsh; me;j 

ePh;g;ghrd trjpfis toq;ff;$ba gpuNjrq;fs; 

rk;ge;jkhf ePh;g;ghrd fl;lisr;rl;lj;jpd; (453Mk; 

mj;jpahak;) Kd;Ndw;ghLfs; kw;Wk; mjd; fPohd 

rl;ljpl;lq;fSf;Fk; ,zq;f Ntz;Lk;.

6.  chpikahsh; murhq;f mjpghplkpUe;J vOj;jpy; 

mDkjp ngw;wpwhtpbd; my;yJ rk;ge;jg;gl;l 

mjpfhurigaplkpUe;J mDkjpg;gj;jpuk; ngw;wpwhtpbd; 

,f;fhzpapy; my;yJ mjd; Nky; fhzg;gLk; ve;jnthU 

fdpg;nghUs;fisAk; Njhz;lNth> NjlNth> 

vLf;fNth> gpuNahfpf;fNth> tpw;fNth> mfw;wNth 

KbahJ. 

7.  gpuNjr nrayhshpd; vOj;J%ykhd Kd; mDkjp 

,d;wp ,jd; ve;jnthU ghfj;ijNah my;yJ 

itj;jpUg;gitiaNah ntspNa toq;f KbahJ.

,yq;if tq;fp gzpg;ghsh; rig fl;lisg;gb.

            

jpU. S.M.C.T. mk;gj;jNy

Kfhikahsh;. 

,yq;if tq;fp

`pq;Fuf;nfhl

jpfjp: 05.09.2022

,yq;if tq;fp

Njrj;jpd; tq;fpahsh;

Vytpw;gid mwptpj;jy;
,yq;if tq;fp

1968Mk; Mz;L 34Mk; ,yf;fr; rl;lj;jhYk; 

1974Mk; Mz;L 10Mk; ,yf;f mjpfhur;rl;lj;jhYk; 

jpUj;jg;gl;lthW ,yq;if tq;fp fl;lisr; rl;lk; 

21Mk; gphptpd; (397Mk; mj;jpahak;) fPo; 

ntspaplg;gLk; tpw;gid mwptpj;jy; 

trjp njhlh;G ,yf;fq;fs;: 75955974> 77696837> 80562485

,y. 31> Nahjvy> `pq;Fuf;nfhl> vd;Dk; Kfthpiar; 

Nrh;e;j jpU. fq;fhdk;yhNf mg;G`hkp <Litj;j 

Mjdj;jpd; tpw;gid

,yq;if tq;fp fl;lisr; rl;lk; 19k; gphptpd; fPo; ,yq;if 

tq;fp gzpg;ghsh;fs; rig vLj;j jPHkhdj;Jf;fika 

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; 2019.10.18Mk; 

jpfjp 2146Mk; ,yf;fr; th;j;jkhdpapYk; 2019.10.07Mk; 

jpfjp tpahof;fpoik nla;yp epa+];> jpdfud; kw;Wk; 

jpdkpd Mfpa gj;jphpiffspYk; ntspaplg;gl;l 

mwptpj;jy;fSf;fika epYit KjiyAk; tpw;gidj; 

jpfjp tiu tUkjpahf cs;s tl;biaAk; Nkw;Fwpg;gpl;l 

fl;lisr; rl;lj;jpd; gphpT 26d; mwtpl Ntz;ba nryT 

kw;Wk; gzq;fisAk; mwtpLk; nghUl;L ,q;F fPo; 

ml;ltizapy; tpghpj;j nrhj;ijAk; epykidiaAk; ,y. 

182/3 (50/3)> tp`hu khtj;ij> nfhyd;dht vd;dk; 

Kfthpiar; Nrh;e;j jpUthsh;fs; T&H xf;\d; 

VyepWtdj;jpd; Vyjhuh; jpU. Jrpj;j fUzhuj;d mth;fs; 

26.10.2019Mk; jpfjp Gjd; fpoik gp.g. 3.00 kzpf;F mNj 

,lj;jpy; itj;J gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gid nra;thnud 

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

  Nkw;Fwpg;gpl;l KjyhtJ ml;ltiz

   tlkj;jpa khfhzk; nghyd;dWt khtl;lk; nkjpupfpupa 

(jw;rkak; `pq;Fuf;nfhl) gpuNjr nrayhsu; gpuptpy; 

rpq;fs gw;Wttpy; jpTyq;flty fpuhk cj;jpNahfj;ju; 

gpupT ,y.68Ay; jpTyq;flty fpuhkj;jpy; mike;j 

'cy;nfhy nghj;j %fyhd" vd miof;Fk; fhzp 

msitahsu; ehafk; mjpfhukspj;j F.C.P.Po136y; 
tpgupj;j Jz;L ,y.206 vd milahskpl;l fhzpj;Jz;L 

tlf;fpy; Jz;L ,y. 201k;> fpof;fpy; Jz;L ,y.205 

2/2k;> njw;fpy; Jz;L ,y.205 2/2k;> Nkw;fpy; Jz;L 

,y.205 2/2k; vy;iyfshff; nfhz;L ,uz;L Vf;fu; 

xU W}l; ehd;F Ngu;r;Rfs; (V02.W}01.Ng04) 

tp];jPuzKila fhzpAk; mq;F mike;Js;s kuq;fs;> 

gapu;fs;> fl;blq;fs; kw;Wk; rfyJk; mFk;. ,J 

nghyd;dWit khtl;l fhzpg;gjptfj;jpy; LDO/F/15/61y; 
gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ.

   Nkw;Fwpg;gpl;l fhzp cj;juT ngw;w epy msitahsu; 

W.A.gpNukuj;d> jahupj;j 23.02.2013 jpfjpapl;l mz;ika 

msit tiuglk; ,y.2013/39d; gb gpd;tUkhW 

tpgupf;fg;gl;Ls;sJ.

   Nkw;Fwpg;gpl;l jpTyq;flty fpuhkj;jpy; mike;j 

'cy;nfhy nghj;j %fyhd" vd miof;Fk; fhzp 

cj;juT ngw;w epy msitahsu; W.A.gpNukuj;d 
jahupj;j 23.02.2013 jpfjpapl;l tiuglk; ,y.2013/39y; 
tpgupj;j Jz;L 01 vd milahskpl;l fhzpj;Jz;L 

tlf;fpy; F.C.P.Po136y; Jz;L ,y. 201k;> fpof;fpy; 

F.C.P.Po136y; Jz;L ,y.205 2/2k;> njw;fpy; F.C.P.Po136y; 
Jz;L ,y.205 2/2k;> Nkw;fpy; F.C.P.Po136y; Jz;L 

,y.205 2/2k;> vy;iyfshff; nfhz;L ,uz;L Vf;fu; 

xU W}l; ehd;F Ngu;r;Rfs; (V02.W}01.Ng04) my;yJ 

n`f;nlau;fs; G+r;rpak; jrk; xd;gJ ,uz;L G+r;rpak; 

MW (n`f;nlau;fs; 0.9206) tp];jPuzKila fhzpAk; 

mq;F mike;Js;s kuq;fs;> gapu;fs;> fl;blq;fs; 

kw;Wk; rfyJk; MFk;.

Nkw;Fwpg;gpl;l ,uz;lhtJ ml;ltiz

xJf;fq;fs;:

1.  ,f;fhzpapy; my;yJ fhzpapd; Nky; fhzg;gLk; 

(,t;Thpj;J kd;wj;jpy; ,r;nrhy; ngWkjpahd fw;fgis 

cs;slf;Fk;) rfy fdpg;nghUl;fsJ chpikAk; mf; 

fdpg;nghUis mfo;tjw;fhd NjLtjw;fhd Ntiy 

nra;tjw;fhd vLj;Jr; nry;tjw;fhd chpikAk; 

murhq;fj;Jf;F cJf;fg;gl;Ls;sJ.

2.  ,t; Mjd;jpd;kPJ chpikahsh;fSf;Fs;s chpj;jhdJ 

,t;Thpj;J kw;Wk; cWjpapd; jpfjpapy; ,t;thjdj;jpd; 

kPJ jw;NghJ cs;s top tha;f;fhy; chpikfSf;F 

cl;gl;ljhFk;.

epge;jidfs;

1.  chpikahsh;> 1/2 Vf;fh;fs; Nkl;Lepyk; ..... n`f;uah;/
Vf;fh;fs; ePHg;ghrdf; fhzp vd ,q;F Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

fhzpapd; cg gphptpd; myiftplf; Fiwthd 

gug;gsTila gphpf;fg;gl;lnthU ghfj;ij 

ifAah;j;jyhfhJ.

2.  chpikahsh;> ,q;F 1/1 vdf; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

fhzpapd; Mff; Fiwe;j myfpYk; Fiwthd 

gphpf;fg;glhjnthU ghfj;ij ifAah;j;jyhfhJ.

3.  epge;jid 01,y; Fwpg;gplg;gl;l fhzpapd; cg 

gphpittplf; Fiwthd gug;gsTila gphpf;fg;gl;lnthU 

ghfj;jpw;F ve;jnthU egUk; chpikahsuhf 

,Uj;jyhfhJ.

4.  epge;jid 02,y; Fwpg;gpl;l fhzpapd; Mff; Fiwe;j 

myfpYk; Fiwthd gphpf;fg;glhjnthU ghfj;jpw;F 

ve;jnthU egUk; chpikahsuhf ,Uj;jyhfhJ.

5.  fhzpNah mjd; ve;jnthU gFjpNah fl;Lkhd 

fhyj;jpy; Vw;fdNt fl;lg;gl;l my;yJ ,jd; gpwF 

fl;lg;glTs;s ePHg;ghrd trjp  %yk; ePHg;ghrdk; 

nra;ag;glf; $bajhf ,Ue;jhy; my;yJ ,jd; gpwF 

ePHg;ghrdk; nra;ag;glf;$bajhf khwpdhy; ePHg;ghrdk; 

nra;ag;glf;$ba gFjp njhlh;gpy; ePHg;ghrdf; fl;lisr; 

rl;lj;jpy; (mj;jpahak; 453) $wg;gl;Ls;s 

Vw;ghLfSf;Fk;  mjd; fPo; tUk; ve;jnthU tpjpf;Fk; 

chpikahsh; ,zq;f Ntz;Lk;.

6.  murhq;f mjpghplkpUe;J vOj;J %y mDkjpiaAk; 

chpa mjpfhu rigaplkpUe;J chpkk; xd;iwAk; 

ngw;Wf; nfhz;lhNy xopa> fhzpapy; my;yJ 

fhzpapd;Nky; fhzg;gLk; fdpkq;fis chpikahsh; 

mfoNth NjlNth vLf;fNth chpik nfhz;lhlNth 

tpw;fNth NtW tpjj;jpy; ifAjph;f;fNth $lhJ. 

7.  gpuNjr nrayhpd; vOj;J %y Kd; Kd;kDkjp ,d;wp 

fhzpNa mjd; VNjDk; ghfNkh ifAjph;f;fg;glyhfhJ

,yq;if tq;fp gzpg;ghsh; rig fl;lisg;gb.

            

jpU. S.M.C.T.mj;gj;Ny

Kfhikahsh; 

,yq;if tq;fp

`pq;Fuf;nfhl

jpfjp: 05.09.2022

,yq;if tq;fp

Njrj;jpd; tq;fpahsh; rpw;Wz;br;rhiyfisf; Fj;jiff;F tpLjy; 2023

khfhz Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsk; - tlNky; khfhzk;

2023Mk; Mz;by; FUehfy; kw;Wk; Gj;jsk; gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; 

gzpg;ghsH gzpkidfspd; fPo; eilKiwg;gLj;jg;gLk;> jk;gnjdpa> epf;ftul;ba> 

fy;fKt kw;Wk; Gj;jsk; Mfpa Mjhu itj;jparhiyfspd; rpw;Wz;br;rhiyfis 

2023.01.01 Kjy; 2023.12.31 tiuahd fhyj;jpw;Ff; Fj;jiff;F tpLtjw;fhf 

2022.10.14 md;W K.g. 11.00 kzp tiu tl Nky; khfhz Rfhjhu Nritfs; 

gzpg;ghsH gzpkidapy; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

2022.10.13 tiu thu Ntiy ehl;fspy; mYtyf Neuq;fspy; gpd;tUk; Kfthpapy; 

Nehpy; rKfkspj;J> tl Nky; khfhz Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsUf;F 

vOj;JUt tpz;zg;gnkhd;iwr; rkHg;gpj;J gbtf; fl;lzk; &gh 10>000/- Ir; 
nrYj;jp ,jw;fhd Nfs;tpg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

02. tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;sy; kw;Wk; jpwj;jy;

,uz;L gpujpfspy; g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs; jghYiwfspy; NrHf;fg;gl;L> 

%yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp vdf; Fwpg;gpl;L mt;tpU ciwfisAk; xU 

jghYiwapy; cs;spl;L mjd;,lJ gf;f Nky; %iyapy; Nritapd; ngaH kw;Wk; 

itj;jparhiyapd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj; 

jpdj;jpw;F Kd;dH gpd;tUk; Kfthpf;Fg; gjpTj;jghypy; my;yJ ,t;tYtyfg; 

gpujhd fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; 

NrHj;jy; Nkw;nfhs;syhk;.

2022.10.14 md;W K.g. 11.00 ,w;F tpiykDf;fs; %lg;gl;L cldbahf K.g. 11.05 

,w;F mit jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy; Nfs;tpjhuH my;yJ mjpfhukspf;fg;gl;l 

gpujpepjpnahUtH rKfkspj;jpUf;fyhk;.

jiytH>

jpizf;fsg; ngWiff; FO>

tlNky; khfhz Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsH gzpkid>

FUehfy;.

2022.09.20

tpiykD mioj;jy;

Mu;tj;jpd; ntspg;ghL 
,yq;if [dehaf Nrhrypr FbauR 

nghJ epu;thfk;> cs;tptfhuk;;> khfhz rigfs; kw;Wk; 
cs;@uhl;rp mikr;R

,yq;if Njrpa kdpjts mgptpUj;jpr; rig

Njrpa kdpjts mgptpUj;jpf; nfhs;ifia cUthf;fy; 

Njrpa kdpjts mgptpUj;jpr; rigapd; rhu;ghf jpizf;fs MNyhridg; 

ngWiff; FO ,q;Nf tpgupf;fg;gl;l Nritfis toq;Ftjw;fhd mtu;fSila 

Mu;tj;ijf; Fwpg;gpLtjw;Fj; jFjptha;e;j  cs;@u; MNyhridahsu;fs; 

my;yJ cs;@u; epWtdq;fs; (,jd; gpd;du; MNyhridahsu;fs; vdf; 

Fwpg;gplg;gLk;)  mtu;fsJ Mu;tj;ijg; gw;wpa tpguq;fs; NHRDC apd; 
,izajsj;jpy; gpuRupf;fg;gl;Ls;sJ. Mu;tKs;s MNyhridahsu;fs; 

mtu;fs; Nritia toq;Ftjw;Fj; jFjpAilatu;fs; vd;gij ep&gpg;gjw;fhd 

jfty;fis (,J Nghd;w nraw;wpl;lq;fis nra;jpUg;gjw;fhd mDgtk;> 

,t;thwhd epge;jidfspd; mDgtk;> mtrpakhdJk; nghUj;jkhdJkhd 

jpwd;fs; ,Ug;gjw;fhd rhd;Wfs;) toq;Fjy; Ntz;Lk;. 

Njrpa ngWif Kftu; epiyaj;jpdhy; ntspaplg;gl;l MNyhridahsu;fspd; 

Nju;T kw;Wk; njhopy;toq;fy; topfhl;ly;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

eilKiwfSf;F Vw;gNt MNyhridahsu;fs; Nju;e;njLf;fg;gLthu;fs;.

Mu;tKs;s MNyhridahsu;fs; Nkyjpf jfty;fis Njrpa kdpjts 

mgptpUj;jpr; rigapd; ,izajsj;jpy; (www.nhrdc.gov.lk)  ngw;Wf;nfhs;s 
KbAk;.

 

Mu;tKs;s ntspg;gLj;jy;fs; 2022/10/14 Mk; jpfjp gp.g 2.00 kzpf;F my;yJ 

mjw;F Kd;du;  fpilf;ff;$bathW> fPo;tUk; Kftupf;Fg; gjpTj; jghy; %yk; 

mDg;ggLjy; my;yJ nld;lu; ngl;bapypLjy; Ntz;Lk;.

jiytu;

,yq;if Njrpa kdpjts mgptpUj;jp rig

354/2> 7Mk; khb> “epGzjh gpar”>
vy;tpbfy khtj;ij> nfhOk;G 05.

njhiyNgrp : 0112-595680

Njrpa Nrkpg;G tq;fp
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

Njrpa Nrkpg;G tq;fpf;F fhg;GWjpr; Nritfisg; 
ngw;Wf;nfhs;sy;

gpd;tUk; fhg;GWjp fhg;gPLfSf;fhf Njrpa Nrkpg;G tq;fpf;F fhg;GWjp Nritfis 

toq;Ftjw;fhf fhg;GWjp xOq;FgLj;jy; Mizf;FOtpy; gjpT nra;Jnfhz;Ls;s 

fhg;GWjp Nrit toq;Feh;fis miof;fpd;wJ.

I. Motor Vehicle Fleet
II. Fire Insurance Policy – (Head Of ce, Branches & Stores)

III.  Electronic All Insurance Cover – (Head Of ce, Branches & Stores)
IV. Bankers’ Indemnity Policy
V. Cyber Liability Policy

VI. Computer Crime Policy
VII. Burglary Insurance Cover – (Branches)

VIII. Public Liability

1.  2022-09-23Mk; jpfjpapypUe;J 2022-10-13Mk; jpfjp tiu Ntiy ehl;fspy; K.g. 8.30 

kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiu nfhOk;G-03> fhyp tPjp> 255Mk; ,yf;fj;jpYs;s 

Njrpa Nrkpg;G tq;fpapd; toq;fy;fs; gphpT> toq;fy;fs; KfhikahshplkpUe;J 

vOj;JUtpyhd Nfhhpf;ifnahd;wpd; Nghpy; ,iaGila tpguq;fs; njhlh;ghd 

Mtzq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;.

2.  tpiykDf;fis 2022-10-14Mk; jpfjp my;yJ  mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; 

toq;fy; Kfhikahsh;> toq;fy; gphpT> Njrpa Nrkpg;G tq;fp> 255> fhyp tPjp> nfhOk;G 

03 vDk; Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ toq;fy; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;.

3.  kPsspf;fg;glhj Mtzf; fl;lzkhf 13>000.00 &ghit nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;Jjy; 

Ntz;Lk;.

4.  tpiykDf;fs; 2022-10-14Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F mitfis %baJk; 

cldbahfNt jpwf;fg;gLnkd;gJld;> K.g. 10.00 kzpf;F gpd;dh; ngw;Wf; nfhs;sg;gLk; 

tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gl;L jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gp mDg;gg;gLk;.

5.  ve;jnthU my;yJ midj;J tpiykDf;fisAk; epuhfhpg;gjw;fhd chpikia 

nfhz;bUg;gJld;> vt;tpj fhuzq;fisAk; Kd; itf;fhky; ghfnkhd;iw 

Vw;Wf;nfhs;tjw;fhd chpikia Njrpa Nrkpg;G tq;fp nfhz;Ls;sJ.

,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis Njrpa Nrkpg;G tq;fpapd; (toq;fy;) rpNu\;l  

KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth; - $l;L th;j;jf ngWiff;FO – Nky;; kl;lk;>
Njrpa Nrkpg;G tq;fp>

,y. 255> fhyp tPjp> nfhOk;G-03.
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,yq;if Gifapuj Nritfs;
,yq;if Gifapuj Nritf;F 200>000 

vz;zpf;ifahd fy;tid];l; ,sh];bf; nuapy; 

fpspg;fspd; (GALVANIZED ELASTIC RAIL CLIPS) ngWif

ngWif ,y. SRS/F.7826

01.  ,yq;if> nfhOk;G-10> xy;nfhl; khtj;ij> ,yq;if 

Gifapuj Nritfs; jiyik mYtyfk;> ,yq;if 

Gifapuj Nritfs; jpizf;fsg; ngWiff; FOtpd; 

(cah; kl;lk;) jiytH epiyahd ghijfspd; kPs rpypg;gh; 

fl;ilfis ,Ljy; kw;Wk; kPs; jz;lthskpLjYf;fhf 

200>000 vz;zpf;ifahd fy;tid];l; ,sh];bf; jz;lthsf; 

fpspg;Gfis toq;Ftjw;fhf cs;ehl;L/ ntspehl;L 

cw;gj;jpahsh;fs;/ toq;Feh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; 

Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fisg; ngw;Wf;nfhs;thh;. 

tpiykDjhuh;fs; jq;fsJ tpiykDf;fis Neubahf 

my;yJ mw;Nwhzpj; jj;Jtk; mspf;fg;gl;lth;fSkhd 

mjpfhukspf;fg;gl;l ,yq;ifapy; gjpT nra;ag;gl;l 

Kfth;fspd;  Clhfr; rkh;g;gpf;fyhk;.

02.  2022-11-09Mk;;; jpfjpad;W  gp.g. 2.00 kzpf;F tp;iykDf;fis 

Vw;Fk; fhyk; KbTWk;.

03.  15>500.00 &gh kl;Lk; my;yJ mjw;Fr; rkkhdJk; ,yFtpy; 

khw;wf;$baJkhd ntspehl;L ehzaj;ij kPsspf;fg;glhj 

Mtzf; fl;lzkhfr; nrYj;Jtjd; Nghpy;; 2022-11-08Mk;; 

jpfjpad;W gp.g. 3.00 kzp tiuapy; (,yq;if Neuk;) 

,yq;ifapy; nfhOk;G-10> xy;nfhl; khtj;ij> Gifapuj 

Nritfs; fsQ;rpa mj;jpal;rfhpd; mYtyfj;jpypUe;J 

ngwg;glf;$bajhd Mq;fpy nkhopapyhd gbtq;fspy; 

kl;LNk tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

04.  tpiykDf;fSld;; 700>000.00 &gh VO ,yl;rk; ,yq;if &gh 

my;yJ mjw;Fr; rkkhdJk; ,yFtpy; khw;wf;$baJkhd 

ntspehl;L ehzaj;ij mth;fspd; tpiyf;Nfhuypd; xU 

gFjpahf tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwpnahd;whfr;; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;.

05.  ,yq;if> nfhOk;G-10> xy;nfhl; khtj;ij> ,yq;if 

Gifapuj Nritfspd; gpujpg; nghJ Kfhikahsh; 

(ngWiffs;)   mYtyfj;jpy; itj;J> tpiykDf;fis 

Vw;Fk; fhyk; Kbtile;j cldbahfNt mit jpwf;fg;gLk;. 

tpiy$Weh;fs; my;yJ mjpfhukspf;fg;gl;l mth;fspd; 

gpujpepjpfs; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; rkaj;jpy; mq;F 

rKfkhapUf;Fk;gb Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpd;wdh;.

06.  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis gjptQ;ry; %ykhfNth 

my;yJ Nehpy; xg;gilg;gjd; %ykhfNth fPo;f; 

Fwpg;gplg;gl;ltUf;Ff; fpilf;fr;nra;jy;; Ntz;Lk;.

 jiytH>

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

 ,yq;if Gifapuj Nritfs;>

 gpujpg; nghJ Kfhikahsh; (ngWiffs;) mYtyfk;>

 j.ng. ,y. 1347>

 xy;nfhl; khtj;ij>

 nfhOk;G-10.

07.  tpiykD Mtzq;fis ,yq;if> nfhOk;G-10> xy;nfhl; 

khtj;ij> Gifapuj Nritfs; gpujpg; nghJ Kfhikahsh; 

(ngWiffs;)   mYtyfj;jpy; ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; 

ghh;f;fyhk;. Nkyjpf jfty;fs; Njitg;gLkhapd; jaT 

nra;J njhlh;Gnfhs;sTk;: 

 gpujpg; nghJ Kfhikahsh; (ngWiffs;);>

 gpujpg; nghJ Kfhikahsh; (ngWiffs;) mYtyfk;>

 j.ng. ,y. 1347>

 xy;nfhl; khtj;ij>

 nfhOk;G-10.

 ,yq;if.

 njhiyNgrp: 94 (11) 2438078  my;yJ 94 (11) 2436818  
 njhiyefy;: 94 (11) 2432044

 

Ref. No. SRS/F.7826 jiyth;> 

  jpizf;fsg; ngWiff; FO (cah; kl;lk;)

  ,yq;if Gifapuj Nritfs;.

ngWif mwptpj;jy;

kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig 
Njrpa Rw;whly; rl;lj;jpd; gpupT 23t cggpupT 

(2) ,d; fPohd mwptpj;jy; 

khtdy;iyapy; cj;Njr ajpk`hd 

ePu;j;Njf;fj; 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; 2000Mk; 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; tbfhyikg;G rigapdhy; rku;g;gpf;fg;gl;l 

khtdy;iyapy; (Nffhiy khtl;lk;) cj;Njr ajpk`hd 

ePu;j;Njf;f fUj;jpl;lj;Jf;fhd Rw;whly; jhf;fkjpg;gPl;L (R. 

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

njhlf;fk; khiy 4.15 kzptiu 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;> khtdy;y 

2. gpuNjrrig> khtdy;y 

3.  Nffhiy khtl;l mYtyfk;> kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig> 

,y. 55/7> myNgulnrdptpuj;d khtj;ij> Nffhiy. 

4.  Njrpa Rw;whly; jfty; ikak;> kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig> 

~~guprugpar"> 104> nld;rpy;nfhNgfLt 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; mjpfhurigf;F vOj;J %yk; rku;g;gpf;f KbAk;.

gzpg;ghsu; ehafk;> 

kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig> 

~~guprugpar"> 

,y. 104>nld;rpy;nfNgfLt khtj;ij> 

gj;juKy;y.

jpTyg;gpl;ba gpuNjr rig

2023Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fs; kw;Wk;;  
xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;

2023Mk; tUlj;jpy; gpd;tUk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Fk; nghUl;L gjpT 

nra;Jnfhs;tjw;F tpUk;Gk; jifik tha;e;j mq;fPfhpf;fg;gl;l tpz;zg;gjhuh;fs;> 

xg;ge;jf;fhuh;fs; kw;Wk; cw;gj;jpahsh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

gpd;tUk; tifapyhd khjphpf;F mikthfj; jahhpf;fg;gl;l tpz;zg;gg; gbtq;fis 2022-11-

04Mk; jpfjp my;yJ mjw;F ~~nrayhsh;> jpTyg;gpl;ba gpuNjr rig> jpTyg;gpl;ba|| vDk; 

Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J xg;gilf;fg;glyhk;. 

tpz;zg;gg; gbtq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~2023Mk; 

tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;|| vdf; Fwpg;gplg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. chpa 

jpfjpf;Fg; gpd;dh; fpilf;fg;ngWk; tpz;zg;gg;gbtq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

nghUl;fs; / gz;lq;fs; - toq;Fjy;
01. midj;J tifahd mYtyf fhfpjhjpfs; 

02.  mr;rbf;fg;gl;l Mtzq;fs;> Gj;jfq;fs; kw;Wk; Vida mr;R Ntiyfs; (Jz;Lg; 

gpuRuq;fs;> rhd;wpjo;fs; Nghd;wd)

03. ngah;g; gyiffs;> gjhiffs;> cj;jpNahfg+h;t Kj;jpiufisj; jahhpj;jy;

04. mYtyf milahs ml;ilfisj; jahhpj;jy;

05. Qhgfr; rpd;dq;fs;> Qhgfg; ngah;g; gyiffisj; jahhpj;jy;

06.  fzdp ,ae;jpuq;fs;>  fzdp Jizg;ghfq;fs; 

07.  Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs;> efy; gpujp ,ae;jpuq;fs;> tpuy; Nuif gjpT ,ae;jpuk; 

kw;Wk; Vida mYtyf cgfuzq;fs;

08.  tPjpfis ntspr;rkhf;Ftjw;Fj; Njitahd tPjp tpsf;Ffs; kw;Wk; kpd; toq;fy; 

Jizg;ghfq;fs;

09. rfy thfdq;fSf;Fk; Njitahd lah;> ba+g;> gl;lwpfs; Nghd;wd

10.  thfd cjphpg;ghfq;fis toq;Fjy; (Nkhl;lh; fpNulh;> JCB ,ae;jpuk;> Bobcat 
,ae;jpuk;> nfg; thfdk;> buhf;lh;> Kr;rf;futz;bfs;)

11.  fdufg; nghUl;fs; (rPnke;J> kz;ntl;b> rty; vd;gd) kw;Wk; ePh;f; Foha; rhh;e;j 

nghUl;fs;

12. Rfhjhuk; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L nghUl;fs; (nghypnrf; ciwfs; Nghd;wd)

13.  fpUkp ehrpdpfs; kw;Wk; tptrha ,urhadg; nghUl;fs; (igNdhy;> nll;Nlhy;> 

nrrh;Nfhd;> nrrh;gpis vd;gd)

14. ghJfhg;Gf; ftrq;fs; (fk;g+l;];> kio mq;fpfs;> Kff; ftrk; vd;gd)

15. mYtyf jsghlq;fs; (cUf;F / kuf; fjpiu> Nkirfs; Nghd;wd)

16.  tPjpg; guhkhpg;Gg;; nghUl;fs; (fUq;fy;> rpg;]; fy;> fw;J}s;> fyitfs;> kzy;> kz;> 

fputy; ABC Nghd;wd)
17. rPnke;J rhh;e;j cw;gj;jpfs; (`pa+k; Foha;fs;> Gnshf; fw;fs;> g+r;rhbfs; Nghd;wd)

18. Kd;fyit nfhq;fpwPl;

19. jhh; / nfhyh]; 

20. ifj;njhopy;fSf;Fj; Njitahd nu[pNghh;k; kw;Wk; ,wg;gh; rPl;fs; 

21. ifj;njhopy;fSf;Fj; Njitahd gyiffs; toq;Fjy;

22. rPUilfs; kw;Wk; Jzpfs;> B Nrh;l; kw;Wk; cj;jpNahfg+h;t ,yr;rpidfs;

23. ,irf; fUtpfs; kw;Wk; Kd;gs;sp cgfuzq;fs; kw;Wk; tpisahl;Lg; nghUl;fs;

24.  rigapd; cw;rtq;fSf;Fj; Njitahd rpw;Wz;bfs;> Fsph;ghdq;fs; kw;Wk; FbePh; 

Nghj ;jy;fs;

25.  gpsh];bf; Fg;ig njhl;bfs;> gpsh];bf; fjpiufs;> gpsh];bf; ePh;j; jhq;fpfs;> 

nfhk;Ngh];l; njhl;bfs; Nghd;wd

26.  E}yfj;jpw;fhd Gj;jfq;fs;> rQ;rpiffs; kw;Wk; gj;jphpiffs;

Nritfs; toq;Fjy;
01.  mYtyf cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy; (Gifg;glg; 

gpujp ,ae;jpuk;> tpuy; Nuif gjpT ,ae;jpuk;; Nghd;wd)

02.  fzdpfs;> fzdp cjphpg;ghfq;fs;> mr;Rg;nghwpfspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; 

Nrh;tp]; nra;jy;

03.  thfdq;fs; kw;Wk; ,ae;jpNuhgfuzq;fis thliff;fkh;j;Jjy; (gf;Nfh ,ae;jpuk;> 

gOjile;j thfdq;fis ,Oj;Jr; nry;Yk; thfdk;> Ntd;> bg;gh; Nghd;wd)

04.  thfdq;fspd; jfu Ntiyfs; cl;gl ntspg;Gw jpUj;jNtiyfs; (nfg;> nyhwp> 

Kr;rf;fu tz;b> buhf;lh; Nghd;wd)

05. thfdq;fspd; ,ae;jpu jpUj;jNtiyfs;

06. thfdq;fspd; kpd;dpay; jpUj;jNtiyfs;

07. thfdq;fis Nrh;tp]; nra;jy;

08. jfdr;rhiyfspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; guhkhpg;Gr; Nritfs;

09. epy msit Nritfs;

10. rl;lj;juzp Nritfs;

11. tspr;rPuhf;fp Kiwikfspd; jpUj;jNtiyfs;

12.  2>000>000.00 &ghTf;F Nkw;gl;l ngWkjpahd rptpy; nghwpapay; nraw;jpl;lq;fSf;fhd 

MNyhridr; Nritfs;

13. eph;khz xg;ge;jq;fs; (500>000.00 &gh tiuahd Ntiyfs;)

14. eph;khz xg;ge;jq;fs; (500>000.00 &ghtpw;Fk; Nkw;gl;l Ntiyfs;)

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l Nritfspd; nghUl;L xU tplaj;jpw;fhd gjpTf; fl;lzj;ij gpd;tUk; 

tifapy; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. 

njh. 

,y.
tpguq;fs; njhif

01 nghUl;fs; kw;Wk; Nrit toq;Feh;fisg; gjpT nra;Ak; fl;lzk; 

(xU tplaj;jpw;F)

&gh 2>500.00

02 eph;khz xg;ge;jf;fhuh;fs; 500>000.00 &gh tiuahd Ntiyfs; &gh 6>000.00

03 eph;khz xg;ge;jf;fhuh;fs; 500>000.00 &ghTf;F Nkw;gl;l Ntiyfs; &gh 12>000.00

mYtyfg; gad;ghl;bw;F

gw;Wr;rPl;L ,y.  : ................................
jpfjp : ................................
njhif : ................................

jpTyg;gpl;ba gpuNjr rig

2023Mk; tUlj;jpd; nghUl;L toq;Feh;fshfg; gjpT nra;J 

nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gg; gbtk;

01. tpz;zg;gjhuhpd; ngah;: ............................................................................................................

02. tpahghuj;jpd; ngah; kw;Wk; Kfthp: .......................................................................................

03. tpahghuj;jpd; jd;ik: ...............................................................................................................

04.  tpahghu / ICTAD gjpT ,yf;fk; kw;Wk; jpfjp: ...................................................................
(gpujpnahd;iw mDg;gTk;)

05.  gjpT nra;tjw;F cj;Njrpf;Fk; tpla ,yf;fk;: nghUs;/Nrit:  ....................................

06. gjpT nra;tjw;F cj;Njrpf;Fk; tplak;: ................................................................................

07. njhiyNgrp ,y. mYtyfk;:…………………… ifNgrp: .................................................

08. njhiyefy; ,y.: ......................................................................................................................

09. ntl; thp gjptpyf;fk;;): .............................................................................................................
10.  …………………………. ,yf;fKila ……………………….. &gh ngWkjpAila 

fhNrhiynahd;iw ,j;Jld; ,izj;J mDg;gpAs;Nsd;. 2023Mk; tUlj;jpw;fhd 

cw;gj;jpahsh; / toq;Feh; / xg;ge;jf;fhuuhf gjpT nra;J nfhs;Sk;gb ,j;jhy; 

jaTld; Ntz;LfpNwd;.

    ………………………………               .....................................................................

            jpfjp                        tpz;zg;gjhuh;/ Kfhikahshpd; xg;gk;

nghJ epge;jidfs;

1. toq;Feh;fs; / xg;ge;jfhuh;fshy; me;je;j ngWkjpf;F vjphpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

fl;lzj;ijAk; mjw;Fhpa NBT (Njrj;ijf; fl;bnaOg;Gk; thp) 2% njhifiaAk;  

nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

2. rfy tpz;zg;gjhuh;fSk; mth;fsJ ngWkjp Nrh; thpapd; (ntl;) nghUl;lhd thp 

,yf;fj;ijf; Fwpg;gply; Ntz;Lk; (ntl; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;iw ,izj;jy; 

Ntz;Lk;) vd;gJld; rfy toq;fy;fspd; nghUl;Lk; 60 ehl;fSf;fhd fld; trjpia 

rigf;F toq;Fjy; Ntz;Lk;.

3. jpTyg;gpl;ba gpuNjr rig mYtyfj;jpw;F tUif je;J gjpT nra;a cj;Njrpg;gth;fs; 

thuj;jpd; jpq;fs; Kjy; nts;sp tiuahd flik ehl;fspy; (mur tpLKiw ehl;fs; 

jtpu) K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; rigapd; fhrhshplk; gzj;ijr; 

nrYj;jp gw;Wr; rPl;nlhd;iwg; ngw;Wf;nfhz;ljd; gpd; tpz;zg;gg; gbtj;ij xg;gilj;J 

gjpT nra;J nfhs;syhk;. jghy; %yk; tpz;zg;gpg;gjhapd; ~~nrayhsh;> jpTyg;gpl;ba 

gpuNjr rig|| vDk; ngaUf;F tiuag;gl;l fhNrhiyapd; %yk; kl;LNk nrYj;Jjy; 

Ntz;Lk;. jghw; fl;lisfs; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ.

04. Njitahd Ntisfspy; gjpT nra;ag;gl;l cw;gj;jpahsh;fs;> toq;Feh;fs; kw;Wk; 

xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J tpiykDf;fisf; NfhUk; my;yJ nfhs;tdT nra;Ak; 

chpik kw;Wk; Vida ngWif Kiwfis filgpbf;Fk; chpikia rig jd;dfj;Nj 

nfhz;Ls;sJ.

05. ,e;jr; rigapdhy; tpiyf;Nfhuy;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l toq;Feh;fs; mth;fSf;F 

,iaghf toq;Fk; rfy nghUl;fisAk; Nghf;Ftuj;Jf; fl;lzk; ,d;wp jpTyg;gpl;ba 

gpuNjr rigapd; gpujhd fsQ;rpaj;jpw;F toq;Fjy; Ntz;Lk; vd;gJld; mt;thW 

toq;Fk; NghJ ,iaGila tpiyg;gw;Wr;rPl;il (Bill) rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. chpa jpfjp 

kw;Wk; chpa Neuj;jpw;F Kd; nghUl;fs; kw;Wk; Nritifs toq;fj; jtWk; gl;rj;jpy; 

kPz;Lk; mwptpf;fhky; ,r;rigapdhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l mLj;j toq;FeUf;F fl;lis 

toq;fg;gLk; vd;gij ftdj;jpy; nfhs;sTk;. chpa Neuj;jpw;F tpiyfisr; rkh;g;gpf;fhj 

kw;Wk; chpa Neuj;jpw;F chpa juj;jpyhd nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;fj; jtWk; 

cw;gj;jpahsh;fs; / toq;Feh;fs; / xg;ge;jf;fhuh;fspd; ngah; gjpNtl;bypUe;J ePf;fg;gl;L 
mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; cs;slf;fg;gLk;.

,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis jpTyg;gpl;ba gpuNjr rigapd; 031-2246275  vDk; 

njhiyNgrp ,yf;fj;jpd;; %yk; flik Neuq;fspy; njhlh;Gnfhz;L ngw;Wf;nfhs;syhk;.

B.<. ,e;jpf [arpq;f>

jiyth;>

jpTyg;gpl;ba gpuNjr rig jpTyg;gpl;ba

2022-09.15.

jpTyg;gpl;ba gpuNjr rigapy;.
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Nfs;tp mwptpj;jy; - 2023
Gj;jsk; efu rig

2023k; Mz;Lf;F Gj;jsk; efu rigapd; ,iwr;rpf;fil 

kw;Wk; ,ju nrhj;Jf;fs; cl;gl gj;njhd;gJ (19) 

nrhj;Jf;fspd; tpahghu chpikfis Fj;jiff;F 

toq;Fk; nghUl;L Gj;jsk; efu rigapdhy; Nfs;tpfs; 

tutiof;fg;gLfpd;wd.

Fj;jiff;F tplg;gl;Ls;s nrhj;Jf;fs; gw;wpa tpguq;fs; 

Gj;js efu rigapd; mwptpj;jy; gyifapYk;> efuj;jpy; 

cs;s mur mYtyf mwptpj;jy; gyifapYk;> midj;J 

tl;lhuq;fspy; cs;s efu rig cWg;gpdHfspd; 

fhhpahyaq;fspYk; fhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sd.

Nfs;tpg; gbtq;fs;> epge;jidfs; vd;gtw;iw chpa 

nfhLg;gdTfis nrYj;jp 2022.09.27k; jpfjp K.g. 8.30 

Kjy; 2022.10.14k; jpfjp gp.g. 3.00 tiu Gj;js efu rig 

mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

Nfs;tp fl;Lg;ghLfSf;fikthf g+uzg;gLj;jg;gl;l 

gbtq;fis 2022.10.17k; jpfjp K.g. 10.00f;F Kd;dH 

~Nfs;tpg; gbtk; 2023| vd Fwpg;gpl;L ~jiytH> efu 

rig| vd Kfthpaplg;gl;L gjpTj;jghypy; mDg;gg;gly; 

Ntz;Lk; my;yJ Nfs;tpfis efu rigf;F Nehpy; te;J 

ifaspf;fNth my;yJ itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tp ngl;bapy; 

,lNth KbAk;.

Nfs;tpfs; ahTk; 2022.10.17k; jpfjp K.g. 10.30f;F 

jpwf;fg;gLk;. Nfs;tpfs; njhlHghf Nfs;tpr; rigahy; 

Nkw;nfhs;Sk; jPHkhdk; ,WjpahdjhFk;.

vk;.v];.vk;. ugPf;

jiytH>

Gj;jsk; efu rig

2022.09.23

th;j;jf ehk vr;rhpf;if mwptpj;jy;
gpd;tUk; KRYPTON th;j;jf ehkj;jpd; chpikahsh; kw;Wk; Vf 

chpikahsuhf uh[fphpa> ehty tPjpapYs;s 312Mk; ,yf;fj;jpd; 

mjd; Kf;fpa th;j;jf epiyaj;ijf; nfhz;l nrd;l;uy; 

,d;l];l;hP]; ypkpnll;bdhy;; (,yq;ifapd; fk;gdpr; rl;lj;jpd; 

fPo; xUq;fpizf;fg;gl;l epWtdk;) ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

09Mk; tFg;gpy; Rth; Rtpl;Rfs;> bhpg; Rtpl;Rfs;> M.C.B, R.C.C.B, 
Nrh;fpAl; gpNuf;fh; ngl;bfs;> N`hy;lh;fs;> gpsf; nlhg;fs;> gpsf; 

ngl;bfs; kw;Wk; gpsf;Ffs; kw;Wk; mJrhh;e;j Jizg;nghUl;fs; 

njhlh;ghfg; gad;gLj;Jtjw;F.

Rth; Rtpl;Rfs;> bhpg; Rtpl;Rfs;> M.C.B, R.C.C.B, Nrh;fpAl; gpNuf;fh; 
ngl;bfs;> N`hy;lh;fs;> gpsf; nlhg;fs;> gpsf; ngl;bfs; kw;Wk; 

gpsf;Ffs; kw;Wk; mJrhh;e;j Jizg;nghUl;fs; Mfpatw;wpy; 

Fwpg;gplg;gl;l th;j;jf ehkj;ijg; gjpT nra;J gad;gLj;Jtjd; 

%yk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l chpikahsh;> $wg;gl;lijg; 

gad;gLj;Jtjw;fhd gpuj;jpNaf chpikiag; ngw;Ws;shh;. 

th;j;jf ehkk; kw;Wk; mJ rhh;e;j midj;J chpikfSf;Fk; 

chpikAz;L. 

Nkw;$wpa tu;j;jf Kj;jpiuia ahNuDk; xUtu; my;yJ 

egu;fs; rl;ltpNuhjkhfg; gad;gLj;jpdhy; kw;Wk; / my;yJ 

gad;gLj;Jjy; kw;Wk;/my;yJ gjpTnra;jy; kw;Wk;/my;yJ 

Rtpl;Rfs; njhlu;ghf Nkw;fz;l tu;j;jf ehkk;(fs;) Nghd;w 

my;yJ xj;j milahsj;ij gjpT nra;a Kaw;rpj;jhy;> 

bhpg; Rtpl;Rfs;> M.C.B, R.C.C.B, Nru;f;A+l; gpNuf;fu; ngl;bfs;> 

N`hy;lu;fs;> gpsf; nlhg;fs;> gpsf; ngl;bfs;; kw;Wk; gpsf;Ffs; 

kw;Wk; njhlu;Gila Jizg;  nghUl;fs; kw;Wk;/ my;yJ 

re;ijg;gLj;jy;;> tpw;gid my;yJ tpepNahfk; Rtpl;Rfs;> bupg; 

Rtpl;Rfs;> M.C.B, R.C.C.B, Nru;f;fpA+l; gpNuf;fu; g;sf;> nlhg; 

N`hy;lu;fs;> gpsf; N`hy;lu;fs; NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

tu;j;jf ehkk;(fs;) Nghd;w my;yJ xj;j milahsq;fspd; 

fPo; ve;jnthU tbtj;jpYk; gpsf;Ffs; kw;Wk; njhlu;Gila 

Jizg; nghUl;fs; vd;gtw;wpd;  %yk; nghJkf;fis jtwhf 

topelj;Jtjd; %yk; Nkw;$wpa tu;j;jf Kj;jpiufs; kw;Wk; 

Nkw;$wpa tu;j;jf Kj;jpiufSf;F NkNy ngauplg;gl;l 

cupikahsupd; cupikfis kPWfpwJ.

$wg;gl;l tu;j;jf ehkq;fspdhy;; mj;jifa kPwy;fisj; 

jLf;f kw;Wk;/my;yJ epWj;Jjy; kw;Wk; Nrjq;fs; kw;Wk; gpw 

epthuzq;fis kPl;nlLg;gjw;fhf mj;jifa egu; my;yJ 

egu;fSf;F vjpuhf cupikahsuhd NkNy Fwpg;gplg;gl;ltu;fshy; 

rl;l eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

ve;jnthU tprhuizAk; mth;fspd; th;j;jf ehk ,yq;if 

KftUf;Fj; njhptpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

juq;f b rpy;th>

rl;lj;juzp kw;Wk; gpurpj;j nehj;jhhpR>

tHj;jf ehkk; kw;Wk; fhg;Ghpik Kfth;>

,y. 12> vngd;rh; gpNs];>

nj`ptis> ,yq;if.

njhiyNgrp: 94 1 4200445/ 94 777361857
njhiyefy;: 94 1 2714618

kpd;dQ;ry;: tharanga.desilva@gmail.com

,yq;if Nrkpg;G tq;fpapd; 
kd;dhh; fpisia ,lkhw;Wtjw;fhf 

thlif mbg;gilapy; mYtyf 
,lg;gug;ig ngw;Wf;nfhs;sy;

,yq;if Nrkpg;G tq;fp kd;dhh; fpisia nghUj;jkhd> 

ghJfhg;ghd kw;Wk; trjpahd ,lj;jpw;F ,lkhw;Wtjw;fhf fl;bl 

chpikahsh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd. vjph;ghh;f;fg;gLk; mYtyff; fl;blk; gpd;tUk; 

Njitg;ghLfisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

• miktplk; : kd;dhh; efuk;

• jiu gug;gsT : jiu jsj;jpy; 1>500 - 2>000 rJu 

mbfs;

• fl;blk; : kpd; gpwg;ghf;fpia nghUj;Jtjw;fhd 

,ltrjp kw;Wk; rpwe;j Njhw;wj;Jld; 

gpujhd tPjpia mZFk; ghijiaf; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

• trjpfs; : %d;W Ng]; kpd;rhu ,izg;G> ePh; 

toq;fy;> Jg;GuNtw;ghl;L trjpfs; 

kw;Wk; Vida mj;jpahtrpa trjpfs;.

• thfdj;jhpg;gplk; : Fiwe;jgl;rk; 3 thfdq;fSf;fhd 

,ltrjp

vjph;ghh;f;fg;gLk; khjhe;j thlif kw;Wk; fl;blj;jpd; jpl;l 

tiuglk;> epy msit tiuglk; kw;Wk; fhzp cWjpapd; efy; 

gpujpfSld; cq;fs; tpiyf;Nfhuy;fis gjpTj; jghypy; gpd;tUk; 

Kfthpf;F 2022 xf;Nlhgh; 07Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ 

mjw;F Kd; mDg;g Ntz;Lk;. fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; 

%iyapy; ~~kd;dhh; fpisf;fhd mYtyf ,lg;gug;gpw;fhd 

tpiyf;Nfhuy;|| vd jaT nra;J  Fwpg;gplTk;.

jiyth; - jpizf;fsg; ngWiff; FO>

,yq;if Nrkpg;G tq;fp> 

,y. 265> thh;l; gpNs];> nfhOk;G 07.

njhiyNgrp: 0112674700/1/2/3
2022-09-23.



IV 2022 செபசடெம்பர் 23 செள்ளிக்கிழமை23–09–2022

இப்பத்திரிமை அேஸாஸிேேடடெட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமிடெட ைம்பனிேரால் சைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேெர்்தன ைாெத்ம்தயிலுள்்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 செபசடெம்பர் ைா்தம 23ம திைதி செள்ளிக்கிழமை அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்படடெது.

ntspkil gpuNjr rig 2023Mk; Mz;bw;fhd tuT nryT Mtzk; njhlHghf 
mjpfhuj;jpw;Fw;gl;l gpuNjrj;jpd; Fbkf;fSf;F Kd;itf;Fk; mwptpj;jy; 

,yf;fk; 2199/25 ,id cila 2020 xf;NlhgH khjk; 29Mk; jpfjpapid nfhz;l ,yq;if 

[dehaf tHj;jkhdp gj;jpuj;jpd; mjp tpN\l mwptpj;jYld; njhlHGilaJ. 

mjd; rl;lk; 10 (2) (M) mj;jpahaj;jpd; fPo; 2023Mk; tUlj;jpw;fhd ntspkil mjpfhu  

vy;iyf;Fs; ntspkil gpuNjr rigapdhy; jahhpf;fg;gl;l tuT nryT Mtzj;jpid kjpg;gPL 

nra;J ghHg;gjw;F nghJ kf;fSf;F re;jHg;gk; toq;Ftjhf ,jD}lhf mwptpf;fpd;Nwd;. 

 jiytH> 

 gpuNjr rig> 

 ntspkil.

ngWif mwptpj;jy;
khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig (Nk.kh)

(khfhz tpjp> Nghf;Ftuj;J> $l;LwT mgptpUj;jp kw;Wk; tHj;jf> tPlikg;G kw;Wk; 

epHkhzj;Jiw> Njhl;l cl;fl;likg;G trjpfs;> ifj;njhopy; kw;Wk; fpuhk mgptpUj;jp mikr;R - 

Nky; khfhzk;)

fUq;fy; tiffis toq;fy;
,t; mjpfhu rigapd; gd;dy kw;Wk; tftj;j m];/Nghy;l; cw;gj;jpr;rhiyf;F %d;W khjq;fspw;Fj; Njitahd 

fUq;fy; tiffis toq;Ftjw;F mq;fPfhuk; ngw;w toq;FeHfsplkpUe;J Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. gpd;tUk; 

ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW ,jw;fhd tpz;zg;gg;gbtq;fisf; nfhs;tdT nra;jy; Ntz;Lk;.

Nfs;tp ml;ltiz

Nfs;tp ,yf;fk;
m];/Nghy;l; cw;gj;jp 

epiyak;

toq;fg;gl 

Ntz;ba msT 

fpA.kPw;wH

kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpg; gbtf; 

fl;lzk; &gh (gjpT 

nra;ag;ngw;Ws;s 

toq;FeHfis 

jtpHe;j)

Nfs;tpg; gpizj; 

njhif &gh

fhrhf

tq;fp 

tiuT 

xd;whf

PRDA/WP/
PRO/2022/30

gd;dy m];/Nghy;l; 

cw;gj;jpr;rhiy

0-5 518 2>000.00 + ngNrt 
(VAT)

43>000.00 86>000.00

5-10 480

10-20 140

PRDA/WP/
PRO/2022/31

tftj;j m];/Nghy;l; 

cw;gj;jpr;rhiy

0-5 1750 2>000.00 + ngNrt 
(VAT)

147>000.00 294>000.00

5-10 1250

10-20 900

02.  2022.09.22 Kjy; 2022.10.06 tiu thuNtiy ehl;fspy; K.g. 09.00 Kjy; gp.g. 02.30 tiu Nkw;gb gbtf; 

fl;lzj;ijr; nrYj;jp ,jw;fhd Nfs;tp Mtzq;fis ngWifg; gphptpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,jw;fhd 

Nfs;tpg; gpizaj;ijf; fhrhf my;yJ tq;fp tiuT xd;whf> ngWifg; gbtq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

epge;jidfspw;fikthf Nkw;gb ngWkhdj;jpw;F rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

03.  ngWifiag; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd jifikfisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf Nfs;tpj; njhifahdJ 5.0 

kpy; &ghtpw;F Nkw;gLk; re;jHg;gq;fspy; tpiykDjhuH Fwpj;j 1987Mk; Mz;bd; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 08Mk; gphptpd; gpufhuk; fk;gdpfs; gjpthshpdhy; toq;fg;gLk; nghJ xg;ge;jq;fs; 

gjpTr; rhd;wpjior; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

04.  Nfs;tpfis Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj; jpfjp 2022.10.07 md;W gp.g. 02.30 vd;gJld; tpiykDj;jpwj;jy; 

cldbahfNt ,t; mYtyfj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gLk;. mt; Ntisapy; toq;FeHfs; my;yJ mtHfspd; 

mjpfhuk; mspf;fg;ngw;w gpujpepjpnahUtH rKfkspj;jpUf;fyhk;.

jiytH>

ngWiff;FO>

khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig (Nk/kh)
,y. 59> Gdpj nrg];jpad; NkL>

nfhOk;G - 12

njh.Ng. ,y. 011-5676903

ngWif mwptpj;jy; kw;Wk; epge;jidfs;

khN`h gpuNjr rigf;F chpj;jhd> gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Mjdq;fs; 2023.01.01 

Kjy; 2023.12.31 tiuahd fhyj;jpw;F Fj;jiff;F tpLtjw;fhf> Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs;> 

2022.10.14 md;W K.g. 9.30 tiu vd;dhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

2022.09.23 Kjy; 2022.10.13 md;W gp.g. 1.00 tiu thu ehl;fspy;> khN`h gpuNjr rig mYtyfj;jpy; 

,jw;fhd khjphpg; gbtq;fs; toq;fg;gLk;.

01.  tpiykDg;gbtq;fs; ,uz;L gpujpfshf toq;fg;gLtJld;> mtw;iwg; gpiofspd;wpg; g+uzg;gLj;jp> 

%yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp vd jdpj;jdp ciwfspy; NrHj;J> ~jiytH khN`h gpuNjr rig> 

khN`h| vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ Neubahf ,t;tYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapy; NrHj;jy; KbAk;.

02.  tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwfs; Kj;jpiuaplg;gl;L> mtw;wpd; ,lJ gf;fNky; %iyapy; 

Fwpj;j tpiykDtpd; ngaH Fwpg;gplg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDtpd; ,uz;L gpujpfSk; chpa 

Neuj;jpw;F Kd;dH ,r;rigf;Ff; fpilf;fr; nra;tjw;F> tpiy kDjhuHfs; nghWg;Ngw;Wf;nfhs;sy; 

Ntz;Lk;.

03.  midj;J tpiykDf;fSk; Fwpj;j fUkj;jpw;fhd Mff;Fiwe;j tpiyf;Ff;$ba njhiff;fhf 

tpz;zg;gpj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDg; gbtq;fis toq;Ftjw;fhf> fhNrhiyfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl 

khl;lhnjd;gJld;> Mff;Fiwe;j Nfs;tpf;Ff; Fiwthf rkHg;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fs;> 

jhkjkhff; fpilf;fngWk; kw;Wk; KOikahfg; g+uzg;gLj;jg;glhj tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;> 

tpiykDg;gpizak; rigf;F chpj;jhf;fg;gLk;.

04.  tpz;zg;gg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhz;L mtw;iw rkHg;gpf;fj;jtWk; egHfspd; gpizj; njhif 

rigf;F chpj;jhf;fg;gLk;.

05.  2022.10.14 md;W K.g. 10.00 ,w;F khN`h gpuNjr rigapy; ngWiff; FOtpd; Kd;dpiyapy; 

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLtJld;> mt;Ntisapy; tpiykDjhuH my;yJ mthpd; gpujpepjpfs; 

rKfkspj;jpUf;fyhk;.

06.  khN`h gpuNjr rigapd; ngWiff; FOtpd; jPHkhdk;> ,Wjpj; jPHkhdkhf mikAk;.

07.  Nkyjpf tpguq;fis khN`h gpuNjr rigapy; Neubahf my;yJ 037-2275275 vd;w njhiyNgrp 

,yf;fj;ij mioj;Jg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

ml;ltiz

njhlH 

,yf; 

fk;

Mjdq;fspd; tpguk;

Mff; 

Fiwe;j 

Nfs;tp

kPsspf;fg; 

glhj gbtf; 

fl;lzk; &gh

kPsspf;fg; gLk; 

tpiykDg; 

gpizj; njhif 

&gh

1 khN`h khl;biwr;rpf;fil 1783100.00 1>000.00 89155.00

2 mk;gd;nghy khl;biwr;rp fil 203500.00 1>000.00 16280.00

3 khN`h Nfhopapiwr;rpf; fil 435600.00 1>000.00 34848.00

4 khN`h ,y 01 kPd; jl;L 253000.00 1>000.00 20240.00

5 khN`h ,y 02 kPd; jl;L 253000.00 1>000.00 20240.00

6 mgd;nghy kPd; jl;L 110000.00 1>000.00 8800.00

7 khN`h Gjpa nghJr; re;ij ,y 11 

fil miw

39600.00 1>000.00 3960.00

8 khN`h Gjpa nghJr; re;ij ,y 12 

fil miw

39600.00 1>000.00 3960.00

2022.09.23Mk; jpfjp

khN`h gpuNjr rigapy;

jiytH>

khN`h gpuNjr rig

ngWif mwptpj;jy;

khN`h gpuNjr rig

Gtpr;rhpjtpay; msit Ruq;fq;fs; gzpafk; 

Rw;whly; mikr;R

ngWif mwptpj;jy; 
Gtpr;rhpjtpay; msit Ruq;fq;fs; gzpafj;jpw;F fPo;f;fhZk; cUg;gbfis toq;Ftjw;F gzpafj;jpd; 

ngWiff; FOtpd; jiytuhy; nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Vw;fg;gLk;. 
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01 Inkjet Printer 55

PR/02/Q/
54/22 12,500.00 384,435.00 2022.10.13 2022.10.14

02 Deskop Computer 60

03 External Hard Disk 02

04 Notebook Computer 11

05 Multmedia Projector 04

06 Multimedia Projector 
Screen 04

07 UPS System 35

08 Color Printer 04

09 Dotmetrix Printer 02

10 Documents Scanner 14

11 Multifunction Laser 
Printer 01

Nkw;gb cUg;gbfis toq;Ftjw;F MHtk; fhl;Lfpd;wtHfs; jug;gl;Ls;s fl;lzj;ij nrYj;jp thu ehl;fspy; 

gp.g. 3.00 tiu Gtpr;rhpjtpay; msit Ruq;fq;fs; gzpafj;jpd; ngWif mjpfhhpaplk; Nfs;tp Mtzq;fs; 

kw;Wk; Fwpj;j khjphpfs; Vida jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fis Kj;jpiuapl;L NkNy jug;gl;Ls;s ,Wjpj; jpfjp gp.g. 2.00 ,w;F my;yJ 

mjw;F Kd; fpilf;FkhW jiytH> jpizf;fsg; ngWiff;FO> Gtpr;rhpjtpay; msit Ruq;fq;fs; gzpafk;> 

,y. 569> vgpl;lKy;y tPjp> gpl;lNfhl;Nl vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ Vw;Wf;nfhs;Sk; 

gphptpy; cs;s Fwpj;j Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. 

Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; KbtilAk; jpfjpapNyNa gp.g. 2.00 ,w;F Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLtJld; mt; Ntisapy; 

rKfkspg;gjw;F Nfs;tpjhuUf;F my;yJ mtuJ mjpfhuk; mspf;fg;gl;l gpujpepjpf;F mDkjp toq;fg;gLk;. 

jaT nra;J fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; fzdp kw;Wk; mJ rhHe;j Jizg;ghfq;fSf;fhd 

tpiykDf;fs; vd;W Fwpg;gpLq;fs;. 

jiytH> 

jpizf;fsg; ngWiff; FO> 

Gtpr;rhpjtpay; msit Ruq;fq;fs; gzpafk;> 

,y. 569> vgpl;lKy;y tPjp> 

gpl;lNfhl;Nl. 

ngWif mwptpj;jy; 
,yq;if Njrpa itj;jparhiy - nfhOk;G 10

nuf;rpd; jiyaid ciw kw;Wk; nuf;rpd; 
nkj;ij ciw nfhs;tdT nra;jy; 

,yq;if Njrpa itj;jparhiyf;F Njitg;ghl;bd; gb fPo;f;fhZk; nuf;rpd; nkj;ij 

ciwfs; kw;Wk; nuf;rpd; jiyaid ciwfis nfhs;tdT nra;tjw;fhd Nfs;tpfs; 

Nfhug;gLfpd;wd. 

cUg;gb 

,y.
cUg;gb

cUg;gb 

msT

njhlH 

,yf;fk;

1 - 3 cUg;gb tiu 

kPsspf;fg;glhj 

fl;lzk; (&)

01 nuf;rpd; nkj;ij ciw 

(72" x 36" x 0.5") 500

SF/08/2022 1500.00
02 nuf;rpd; nkj;ij ciw 

(72" x 30" x 05") 500

03 nuf;rpd; nkj;ij ciw 

(27" x 17") 1000

Nkw;gb toq;fYf;F jifikAila epWtdq;fs; kw;Wk; jdpegHfSf;F ,jw;fhf 

tpz;zg;gq;fisr; rkHg;gpf;f KbtJld; nuf;rpd; nkj;ij ciw kw;Wk; nuf;rpd; 

jiyaid ciwf;fhf Nkw;fz;lthW NtWNtwhf kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij ,yq;if 

Njrpa itj;jparhiyapd; fhrhsH gphptpw;F nrYj;jpa gpd;dH 2022.09.26 Kjy; 2022.10.18k; 

jpfjp tiu thu ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.00 tiuahd fhyj;jpw;Fs; ,yq;if 

Njrpa itj;jparhiyapd; toq;fy;fs; gphptpy; Fwpj;j Nfs;tp epge;jidfSldhd 

tpz;zg;gq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

2022.10.19k; jpfjp K.g. 10.00 ,w;F ,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; gpujk fzf;fhsH 

gzpkidapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. 

itj;jpa epGzH lgps;a+.Nf. tpf;ukrpq;`

jiytH> 

gpuNjr ngWiff; FO> 

,yq;if Njrpa itj;jparhiy. 
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