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ப�ோரோட்டங்கள் எண்டு கூறி ்கட்டசியில 
�ள்ளிக்கூ்ட, �ல்கடலக்்கழ்க பிள்டளை்க-
ளிண்்ட �டிப� நோசமோக்கியதுதோன் மிசசம் 
ப�ோல கி்டக்கு....

அததண்்டோ  உண்டமதோன், எலலோ-
ருக்கும் �டிபபின்ர அருடம ததரியோது, 
இனியோவது நோடப்டோ்ட பிள்டளை்களின்ர 
�டிபட�யும் �ற்றி சிந்திபப�ோம்...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

90 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

16பக்்கங்கள் 1932 - 2022

நீர்தமதேக்்கங்களில் 
நீர ேட்டம் உயரவு;

மழை-
யுடனான 
காலநிழல 
காரணமாக, 
தற்பாது அமு-
லாககபபடும் மின் தழட ்ேரதழத 
எதிரகாலததில் குழைகக முடியும் 
என மின்்ார ்ழபயின் சி்ரஷட 
பபாறியியலாளரகள் ்ஙகம் பதரி-
விததுள்ளது. மழையுட-
னான காலநிழலயால், 

உல்க வஙகியி்டமிருந்து 

்லாரன்ஸ் ப்ல்்வோயகம்,   
ஷம்ஸ் பாஹிம்

உலக ்வஙகியிடமிருந்து இலங -
ழகககு ்ேறறு 160 மில்லியன் அபம-
ரிகக படாலரகள் கிழடததுள்-
ளதாக பிரதமர ரணில்

எமது சமமதத்துடனே
CWCயுடன் சஜித் னேச்சு 160 மில். டடொலர்களை 

இலஙள்க டேறுகிறது மின் டெட்டு னேரங்கள் 
குளறெளடயும ெொய்ப்பு 

ஐககிய 
மககள் ்கதி 
தழல்வர ்ஜித 
பி்ரமதா், 
தமிழ் முற-
்பாககு கூடடணி-
யுடன் கலந்து 
்பசி எஙகளது 
ஒபபுதலுட-

்ன்ய, இபதாகா உடன் ்பச்சு-
்வாரதழத ேடததியுள்ளார 
என தமிழ் முற்பாககு

டமொறட்டு ளெ னமயர 
CID இல் சரணளடவு

காலிமு கததிடல் தாககுதல் ்ம்ப-
்வம் பதாடரபில் குறைபபுலனாய்வு 
தி ழணககளததில் ்ரணழடந்த 
பமாைடடுழ்வ ேகர முதல்்வர 
்மன் லால் ழகது

எதன�ோலின் விலை அதிகரிப்பு;

மதுபா ன உறபததி நிறு்வனஙகள் 
மதுபான விழலழய மீண்டும்  அதிக -
ரிகக ேட்வடிகழக எடுதது ்வரு்வதாக 
பதரிய்வருகிைது.

மதுபான உறபததிககாக பயன்ப -
டுததபபடும் எத்னாலின் 
விழல

இலஙழக ்வரலாறறில் முதல் 
முழையாக பகாழும்பில் முள்ளி-
்வாய்ககால் நிழன்்வந்தல் நிகழ்வு 
ேழடபபறைது.  

பகாழும்பு காலிமுகததிடலில் 
்பாராடடம் ேடததி ்வரும் பகுதியில் 
அஙகு ஆரபபாடடததில் ஈடுபட-
டுள்்ளாரால் ்ேறறு இந்த நிகழ்வு 
ேடததபபடடது. இதன்்பாது ஈழகச்-
சுடர ஏறைபபடடு யுததததில் உயிரி-
ைந்த்வரகளுககு ஒரு நிமிட பமௌன 
அஞ்லியும் ப்லுததபபடடது.  

யுததததில் உயிரிைந்த்வர-
கள், யுததததின்்பாது 

ஆளும், எதிரக்்கடசி இரணம்டயும் 

்லாரன்ஸ் ப்ல்்வோயகம், ஷம்ஸ் பாஹிம் 

இன்னும் இரண்டு ்வாரஙகளில் அர்ாஙக கடசிழய ஒரு 
நிழலபபாடடுககு பகாண்டு ்வரமுடியும் என்று பதரிவிததுள்ள 
பிரதமர ரணில் விகரமசிஙக, இந்த கால அ்வகா்ததுள் ஆளும் 
மறறும் எதிரககடசி என்ை இரண்டு தரபழபயும் ஒரு 
்வழிபபடுததமுடியும் என்றும் பிரதமர ேம்பிகழக

எரிபபாருள் ேற்றும் Gas பபறுவதேற்கு

்லாரன்ஸ் ப்ல்்வோயகம், ஷம்ஸ் பாஹிம் 

 இரண்டு தினஙகளுககு எரிபபாருள்  மறறும் ்ழமயல் 
எரி்வாயுழ்வ பபறறுகபகாள்்வதறகாக ்வரிழ்யில் காததி -
ருகக ்்வண்டாம் என்றும் எதிர்வரும் ்னி, ஞாயிறு தினங -
களில் ்வைழம்பான்று அந்த விநி்யாகஙகள் 
ேழடபபறும் என்றும் எரி்கதி மின்்கதி

எனது வீடு 04 ேணி மேரோ்க எரிந்தேது;

ஷம்ஸ் பாஹிம், ்லாரன்ஸ் ப்ல்்வோயகம்  

4 மணி்ேரமாக வீடுகளும் ப்ாததுக-
களும் தாககபபடடு தீழ்வககபபடட 

்பாதும் புததளம் ேகர ் ழப தீயழணப-
புப பழட ்ம்ப்வ இடததுககு 
்வரவில்ழல. 

ராஜீவ் காந்தி ககாலை வழக்கிலிருந்து 
பேரறிவாளன் பேற்று விடுதலை
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     இலங்கையில் முதலீடு செய்ய வாருஙகைள்;

பல்்்வறு உள்ோடடு, ப்வளி -
ோடடு குழுககளும் தனிேபரகளும் 

பபாருளாதார மறறும் அரசியல் 
பேருககடிழய ஒரு காரணமாக 

பயன்படுததி, ்தசிய பாது -
காபபில் அழுததஙகழளப 

பிர்யாகிகக முயறசிககின்-
ைனர என்பதில் ்ந்்தக-

மில்ழல. ோம் அதழன ஒன்றுபடடு முறிய-
டிகக ்்வண்டும். அப்பாதுதான் துணிச்்லான 
்பார வீரனின் ோடடிறகான அரபபணிபபு 

பாதுகாககபபடும் என ஜனாதிபதி ்காடடா-
பய ராஜபக ஷ பதரிவிததார.

்தசிய பழட வீரர தினதழத முன்னிடடு 

ஜனாதிபதி விடுததுள்ள ப்ய்தியி்ல்ய 
அ்வர இவ்வாறு பதரிவிததுள்ளார. 
பதாடரந்து அச்ப்ய்தியில் ்மலும் 

மஹிநத மற்றும ேொமல்
னேற்று ேொரொளுமன்றத்தில்

்லாரன்ஸ் ப்ல்்வோயகம், ஷம்ஸ் பாஹிம் 

முன்னாள் பிரதமர மஹிந்த ராஜபக ஷ ்ேறறு 
பாராளுமன்ை அமரவுககு ்வருழக தந்திருந்தார. 

பிரதமர பதவிழய இராஜினாமா ப்ய்த 
பின்னர அ்வர பாராளுமன்ைததிறகு 

இரண்டு ெொரத்தினுள் ஒரு ெழிக்கு ட்கொண்டு 
ெருனென் எே பிரதமர சளேயில் டதரிவிப்பு

இரண்டு திேங்களுக்கு 
ெரிளசயில் நிற்்கொதீர்கள் 

சலையில் அலைசசர் 
கஞச� வினேனசகர முன்்வரிலச ஆச�த்தில் 

அைர்ந்திருந்தோர் ைஹிந்த

முள்ளிெொய்க்்கொல் நிளேனெநதல்   
்கொலிமு்கத்திடலில் அனுஷ்டிப்பு   

வரலாற்றில் முதேற்தே்டமவயா்க மேற்று   

புத்தைம ே்கர சளே தீயளணப்பு 
ேளட ்கண்டுட்கொள்ைவில்ளல

எல்லாம் அரசியல் பினனணி என 
அலிசப்ரி ரஹீம் MP ்கவமல  

இந்திய உசச நீதிேன்ற்ததினால் தீரப்பு
இந்தியாவின் முன்னாள் பிரதமர ராஜீவ காந்தி 

பகாழல ்வைககில் குறை்வாளி என அறிவிககபபட-
டிருந்த ்பரறி்வாளழன இந்திய உச்் நீதிமன்ைம் 
்ேறறு விடுதழல ப்ய்துள்ளது.

முன்னாள் பிரதமரின் பகாழல பதாடர-
பான குறைச்்ாடடில் இருந்து தன்ழன

மதுேொே ெள்க்களின் 
விளல அதி்கரிக்்கலொம வாக்கு மூலம் பபற்்ற பின ம்கது ைன�ோ கனேசன் ததரிவிப்பு 

புைம் கேயர் தமிழருக்கு 
சஜித் உருக்கமான அலழப்பு

இைஙலகயின்  கேருக்கடி 
பிரித்தானியா அவதானம் 

03தொரிக் அஹமட் பிரபு டதரிவிப்பு 

ேொட்டில் ஏற்ேட்டுள்ை டேொருைொதொர, அரசியல் டேருக்்கடிளய ்கொரணமொ்க ேயன்ேடுத்தி

சுதந்திர நாட்டுக்ா் உயிர்த்தியா்ம் செயத மற்றும் அங்வீனமடைந்த 

வீர, வீராங்டன்ளுககும் மரியாடத செலுத்துவதா் ஜனாதிபதி சதரிவிப்பு 
ஒன்றுேட்டு முறியடிக்்க னதசிய 
ேளடவீரர்கள் திேத்தில் 
ஜேொதிேதி சூளுளர 

பதசிய பாதுகாப்பில் அழுத்தஙகளை 
பிரபயாகிகக சில சகதிகள் முயற்சி
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பிரதமர் அலுவலகத்தின் செலவீனஙகளை 
குறைக்க தீர்மானம்  

பிரதமர் ரணில் விகரமசிங்கவின் 
ஆல�ோசனைககு அனமவோ்க பிரதமர் 
அலுவ�்கத்தின் சச�வீைங்கனை 
குனைப்பதற்கு பிரதமர் அலுவ�்கம் 
தீர்மோைம் லமற்ச்கோண்டுளைது.  

இதற்்கனமய பிரதமர் அலுவ�-
்கத்தின் சச�வீைங்கனை நூற்றுககு 
50 வீதமோ்க குனைக்க தீர்மோனிக்கப-
்பட்டுளைதோ்க பிரதமர் அலுவ�்கம் 
சவளியிட்டுளை அறிகன்கயில் சதரி-
விக்கப்பட்டுளைது.  

நோட்டில் ச்போருைோதோர சநருக்கடி 
ஏற்்பட்டுளை நின�யில், சச�வீ-
ைங்கனை குனைத்து ஏனைய அரச 

நிறுவைங்களுககு முன்மோதிரியோ்க 
சசயற்்பட லவண்டும் எை பிரதமர் 
தைது அலுவ�்க ்பணியோைர்்களுககு 
ஆல�ோசனை வழஙகியுளைதோ்கவும் 
அநத அறிகன்கயில் சதரிவிக்கப்பட்-
டுளைது.  

அத்துடன் ஏனைய அரச நிறுவைங-
்களிலிருநது திருபபி அனுபபினவக-
்கப்பட்ட 26 உத்திலயோ்கத்தர்்கள தங-
்கைது நிறுவைங்களுகல்க திருபபி 
அனுபபினவக்கப்பட்டுளைதுடன், 
16 வோ்கைங்களும் மீை அனுபபினவக-
்கப்பட்டுளைதோ்க சதரிவிக்கப்பட்-
டுளைது.  

ெனத் நிஷாநத, மிலன் ஜயதிலககவுககு  
25 ஆம் திகதி வளர விைககமறியல்

ஸ்ரீ�ங்கோ ச்போதுஜை ச்பரமுை-
வின் ்போரோளுமன்ை உறுபபிைர்்க -
ைோை சைத் நிஷோநத மற்றும் மி�ன் 
ஜயதி�க்க ஆகிலயோனர எதிர்வரும் 
25 ஆம் தி்கதி வனர விைக்கமறி-
யலில் னவககுமோறு ச்கோழும்பு 
ல்கோட்னட நீதவோன் நீதிமன்ைம் 
லநற்று உத்தரவிட்டுளைது.

்கோலிமு்கத்திடலில் ஈடு்பட்ட 
மக்கள மீது தோககுதல் நடத்தியனம 

சதோடர்பில் குற்ைப பு�ைோய்வுப 
பிரிவிைரோல் இவர்்கள லநற்று முன்தி -
ைம் ன்கது சசய்யப்பட்டைர்.

இநநின�யில், முன்ைோள 
மோ்கோண சன்ப உறுபபிைர் அமல் 
சில்வோ மற்றும் சமோரட்டுவ 
மோந்கர சன்ப ஊழியர் ஒருவரும் 
எதிர்வரும் 25ஆம் தி்கதி வனர 
விைக்கமறியலில் னவக்கப்பட் -
டுளைைர்.

க்கமாழும்பு விஹமார ்்கமாதேவி 
பூங்கமாவில் க்கமாவிட் ேடுப்பூசி 

ச்கோழும்பு விஹோர ம்கோலதவி 
பூங்கோவில்  ச்கோவிட்  தடுபபூசி 
ஏற்றும் லவன�த்திட்டம் இன்று 
முதல்  சசயற்்படுத்தப்படும் என்று 
இ�ஙன்க இரோணுவம் அறிவித்துள -
ைது.  

திங்கட்கிழனம முதல் சனிககி-
ழனம வனரயோை ஆறு நோட்்களிலும்-
்கோன� 8.00 மணி முதல் மோன� 4.00 
மணி வனர ச்கோவிட் தடுபபூசி வழங -

கும் நடவடிகன்க்கள முன்சைடுக-
்கப்படும் என்று இரோணுவ ஊட்கப 
ல்பசசோைர் பிரில்கடியர் நி�நத பிலர -
மரத்ை சதரிவித்தோர்.  

20 வயதுககு லமற்்பட்டவர்்க -
ளும்  4வது ச்கோவிட் தடுபபூசினயப 
ச்பை விரும்பு்பவர்்களுககும் இஙகு 
ச்கோவிட் தடுபபூசினயப ச்பற்றுக-
ச்கோளை முடியும் என்றும் அவர் 
லமலும் சதரிவித்தோர். 

ஜூனில் 65,000 க்ட்ரிக கேமான் 
யூரியமா இைககு்தி கெயயப்்படும்!

இநதிய ்கடன் திட்டத்தின் கீழ் 
அடுத்த மோதம் முதல் வோரத்தில் 
65,000 சமட்ரிக சதோன் யூரியோனவ 
இைககுமதி சசய்ய திட்டமிட்டுள-
ைதோ்க விவசோய அனமசசு சதரிவித்-
துளைது.  

லமலும் விவசோயி்களுககு லசதை 
உரங்களுககு லம�தி்கமோ்க யூரியோ 
உரமும் வழங்கப்படும் எை விவசோய 
தினணக்கைம் சதரிவித்துளைது.  

லமலும், 80,000 சமட்ரிக சதோன் 
லசதை உரங்கள உளளூர் விவசோய 
நி�ங்களுககு சிறு ல்போ்கத்திற்்கோ்க 
விநிலயோகிக்கப்பட்டுளைை.  

4 மில்லியன் லீற்ைர் உயிர் திரவ 
உரங்களும் 3 மில்லியன் லீற்ைர் 
லசதை திரவ உரங்களும் விவசோயி-
்களுககு விநிலயோகிக்கப்பட்டுளை-
தோ்க விவசோய தினணக்கைம் லமலும் 
சதரிவித்துளைது.  

க�ாழும்பின் பல பகுதி�ளுக்கு 

ச்கோழும்பின் ்ப� ்பகுதி்களில் வோர 
இறுதியில் 10 மணிலநர நீர் சவட்டு 
அமுல்்படுத்தப்படவுளைதோ்க நீர் 
வழங்கல் சன்ப சதரிவித்துளைது.  

அநத வன்கயில் சனிககிழனம (21) 
இரவு 10 மணி முதல் ஞோயிற்றுககி-
ழனம (22) ்கோன� 8 மணி வனர நீர் 
விநிலயோ்கம் தனடப்படும் எை நீர் 
வழங்கல் சன்ப சதரிவித்துளைது.  

ச்கோழும்பு 12,13,14 மற்றும் 15 

ஆகிய ்பகுதி்களில் நீர் சவட்டு 
அமுல்்படுத்தப்படவுளைதுடன், 
ச்கோழும்பு 1 மற்றும் 11 ஆகிய ்பகு-
தி்களுககு குனைநத அழுத்தத்தில் நீர் 
விநிலயோ்கம் சசய்யப்படவுளைதோ்க-
வும் சதரிவிக்கப்பட்டுளைது. ்பரோ-
மரிபபு ்பணி்கள ்கோரணமோ்க இநத 
நீர் சவட்டு அமுல்்படுத்தப்படுவ -
தோ்க நீர்வை சன்ப லமலும் சதரிவித்-
துளைது.  

திருவாவடுதுமை ஆதீனம் கென்மனயில் உள்ள இலஙம� துமை உயர் ஸ்ானி�ரா-
லயத்திற்கு வரும� ்ந்ார். அவமர துமை உயர் ஸ்ானி�ர் டாக்டர் டி. கவங�மடஷ்-
வரன் வரமவற்ைார். ஆதீனம், இலஙம�  ேக்�ளுக்கு நல்வாழ்த்துக்�ம்ளத் க்ரிவித்து, 
மிஷன் வ்ளா�த்தில் ஒரு சிைப்பு பூமைமயயும் நடத்தினார்.

படம்: சுமலாசென �ேம�

வமார இறுதியில் 10  
்ணிதேர நீர கவட்டு  

நடநது முடிநத ெம்்பவஙகள் 
ஒரு முன்்னாடடம் மடடு்ம

ல�ோரன்ஸ் சசல்வநோய்கம்,   
ஷம்ஸ் ்போஹிம்   

நடநது முடிநத சம்்பவங-
்கள ஒரு முன்லைோட்டம் 
மட்டுலம. எமது சசயற்்போ-
டு்களில் மோற்ைம் ஏற்்படோ-
விட்டோல் அது முழு தினரப-
்படமோ்க அரஙல்கறுவனத 
தவிர்க்க முடியோது எை 
முன்ைோள அனமசசர் ட�ஸ் அழ்கப-
ச்பரும ்போரோளுமன்ைத்தில் சதரிவித்-
தோர்.   

இநத அழிவு்கலைோடு நோம் ஒன்-
றினணயோவிட்டோல் லமோசமோை 
நின�னய சநதிக்க லநரும். நோட்டின் 
எதிர்்கோ�ம் சதோடர்பில் ்கவைம் 
சசலுத்தி எமது எண்ணத்னத மோற்றிக 
ச்கோளை லவண்டும் என்றும் அவர் 
சன்பயில் சதரிவித்தோர்.   

தீர்மோைம் எமது ன்கயில� உளைது 
்போரோளுமன்ைத்தில் 225 ல்பரும் 
இதனைப புரிநது ச்கோண்டு சசயற்்ப-
டுவது அவசியம் என்றும் அவர் சதரி-
வித்தோர்.   

83 ல் நனடச்பற்ை அழிவிற்குப 
பின்ைர் மி்க லமோசமோை அழிவு இது-
வோகும்.அநத நின�ககு நோட்டு மக்கள 
தளைப்பட்டுளைைர் என்்பனத நோம் 
உணர லவண்டும் என்றும் அவர் சதரி-
வித்தோர்.   

்போரோளுமன்ைத்தில் லநற்று நனட-
ச்பற்ை ்கடநத 9ஆம் தி்கதி இடம்-
ச்பற்ை வன்முனைச சம்்பவங்கள 

சதோடர்்போை சன்ப ஒத்தி-
னவபபு லவனை விவோதத்-
தில் உனரயோற்றும் ல்போலத 
முன்ைோள அனமசசர் 
இவவோறு சதரிவித்தோர்.   

அது சதோடர்பில் அவர் 
லமலும் சதரிவிகன்கயில்:   

்ப ோ ர ோ ளு மன் ை த் தி லு ம் 
சவளியிலும் எமது சசயற்்போ-
டு்கள இநத ஆர்ப்போட்டங-

்களின் ச்போதுவோை அடிப்பனடயோ்க 
உளைது.   

பிளனை்கள இல்�ோத நோடு 
ல்போன்று நோம் சசயற்்பட்டு வருகின்-
லைோம். சசோத்துக்கள ல்போைோல் அதனை 
ச்பற்றுக ச்கோளை�ோம் ஆைோல் எமது 
பிளனை்களின் எதிர்்கோ�ம் ல்களவிக-
குறியோகி விடககூடோது. எமது சசயற்-
்போடு்கள அவர்்களின் எதிர்்கோ�த்னத 
்போதித்து விடககூடோது.   

 எமது பிளனை்கள 6 இ�ட்சத்துக-
கும் லமற்்பட்லடோர் ்கல்விப ச்போதுத் 
தரோதர சோதோரண தர ்பரீட்னச எழு-
தவுளைைர் அவர்்கள சுதநதிரமோ்க 
அதனை லமற்ச்கோளை சநதர்ப்பம் 
ஏற்்படுத்திக ச்கோடுப்பலத எமது ்கட-
னமயோகும் என்றும் அவர் லமலும் 
சதரிவித்தோர்.

ஆளும்்கட்சி எதிர்க்கட்சி என்றில்-
�ோமல் அனைவருககும் ச்போறுபபு 
உளைது அநத ச்போறுபன்ப நோட்டில் 
உளை அனைவரும் எதிர்்போர்த்து ்கோத்-
துளைைர்.மக்கள மோற்று ஏற்்போடு்க-
ளுககு சசல்� முடியும். 

ெமாேமாரண உணறவ எ்ககும் ேமாருங்கள்  
அேற்கு ்பணம் கெலுதேவும் ேயமார

ல�ோரன்ஸ் சசல்வநோய்கம், ஷம்ஸ் ்போஹிம்

அனமசசர்்கள மற்றும் ்போரோளுமன்ை உறுபபிைர் -
்கள தமது சசோகுசு வோழ்கன்கக்கோ்க ்போரோளுமன்-
ைத்னத ்பயன்்படுத்துவதோ்க மக்கள மத்தியில் ஒரு 
தவைோை எண்ணம் ்கோணப்படுவதோ்க  முன்ைோள 
அனமசசர் ரலமஷ் ்பத்திரை ்போரோளுமன்ைத்தில் 
சதரிவித்தோர்.

அநத தவைோை எண்ணத்னத நிவர்த்தி சசய்வ-
தற்்கோ்க ்போரோளுமன்ைத்தில் சோதோரண வின�யில் 
சோதோரண உணனவ எமககும் வழஙகுமோறு  
அனைத்து உறுபபிைர்்களும் ன்கசயோப்பமிட்டு 

நோம் ச்போநோய்கருககு ்கடிதம் ஒன்னை ன்கய -
ளித்துளலைோம் என்றும் அவர் சன்பயில்  
சதரிவித்தோர். 

்போரோளுமன்ை உறுபபிைர்்கள அவர்்க-
ைது தமது குடும்்பத்திைனரயும் கூட்டி 
வநது அவர்்களுககு ்போரோளுமன்ைத்தில் 
விருநது்பசோரம் நடத்துவதோ்க தப்போை 
எண்ணம் சமூ்கத்தில் ்பரப்பப்பட்டுளை-
தோ்கவும் சதரிவித்துளை அவர், மக்கள உண்னம 
நின�னய சதரிநது ச்கோளவதில்ன� என்றும்சுட்-
டிக்கோட்டிைோர். அது சதோடர்பில் அவர் சன்பயில் 
லநற்று  லமலும் சதரிவிகன்கயில்:

்போரோளுமன்ைத்தின் 225 உறுபபிைர்்கள 
மீது மக்களுககு ஆத்திரம் உளைது.

மக்கள ்கஷ்டப்படும் ல்போது அவர்்கள 
்போரோளுமன்ைத்தில் விருநது ல்போன்று 
உணவருநதி சசோகுசோ்க வோழ்கிைோர்்கள 
என்்பலத அதற்குக ்கோரணம்.

அத்துடன் ்போரோளுமன்ை உறுபபிைர் -
்கள தமது குடும்்பத்லதோடு ்போரோளுமன்ைத்-

திற்கு வநது உணவருநதி சசல்வதோ்கவும் அவர்்கள 
தப்போை அபிபபிரோயத்னத ச்கோண்டுளைைர். அநத 
எண்ணத்னத நிவர்த்தி சசய்ய லவண்டும் என்றும் 
அவர் சன்பயில் லமலும் சதரிவித்தோர்.

அனைவரதும் னைய�ொப்பத்துடைொை ைடிதம் ச்பொநொ�ைருக்கு னை�ளிபபு
முன்னாள அமேசெர் ரமேஷ் பத்திரன க்ரிவிப்பு

கபாரு்ளா்ார கநருக்�டிக்கு தீர்வு �ாணும் வம�யில்:  

ல�ோரன்ஸ் சசல்வநோய்கம்,   
ஷம்ஸ் ்போஹிம்

நோட்டின் ச்போருைோதோர சநருக்க-
டிககு தீர்வு ்கோணும் வன்கயில் தற் -
ல்போதுளை 5 அனமசசர்்களுடனும் 
இன்று விலசட ல்பசசுவோர்த்னத நடத்-
தவுளைதோ்க பிரதமர் ரணில் விககிர -
மசிங்க ்போரோளுமன்ைத்தில் சதரிவித் -
தோர் .

அலத லவனை, ஆளும் ்கட்சி 
எதிர்க்கட்சி என்றில்�ோமல் 
இனணநது ்பயணிப்பது அவசியம் 
எை சதரிவித்த பிரதமர், ச்போருைோ-
தோர சநருக்கடி சதோடர்்போை நடவ -
டிகன்க்களில் எதிர்க்கட்சியிைரும் 
்பஙல்கற்்க முடியும் என்றும் அவர் 
சன்பயில் சதரிவித்தோர்.

அலதலவனை சர்வலதச நோணய 
நிதியம், உ�்க வஙகி மற்றும் நட்பு 
நோடு்களுடன் ல்பசசுவோர்த்னத நடத்-
தப்பட்டு வருவதோ்க சதரிவித்த 

அவர், உ�்க வஙகியிடமிருநது 
தற்ல்போது 160 மில்லியன் சடோ�ர் 
கி ன ட க ்க ப ச ்ப ற் று ள ை த ோ ்க வு ம் 
அவற்னை எரிச்போருள ச்கோளவை-
விற்்கோ்க ்பயன்்படுத்த தீர்மோனித்துள-
ைதோ்கவும் சதரிவித்தோர்.

்போரோளுமன்ைத்தில் லநற்று ்கவை -
யீர்பபு ல்களவிசயோன்றுககு்ப ்பதி� -
ளிககும் ல்போலத பிரதமர் இவவோறு 
சதரிவித்தோர்.

சன்பயில் அவர் சதோடர்நதும் ்கருத் -
துத் சதரிவிகன்கயில்,

துனைமு்கத்திற்கு எரிச்போருள ்கப -
்பல்்கள வநதிருநதோலும் ்கோ�நின� 
சூழ்நின� ்கோரணமோ்க எரிச்போருனை 
விநிலயோகிப்பதற்்கோை சசயற்்போடு்க-
ளில் பிரசசினை்கள நி�வுகின்ைை.

அதற்கு தீர்வு ்கோணும் வன்கயில் 
ச�ோறி்கள மூ�ம் எரிச்போருனை 
விநிலயோகிக்க நடவடிகன்க எடுக்கப -
்பட வுளைது. அதற்்கோ்க லதனவயோை 

ச�ோறி்கனை ச்பற்றுக 
ச்கோளளும் நடவடிக -
ன்க்கள முன்சைடுக்கப-
்பட்டுளைை.

நிதி சநருக்கடினய 
நிவர்த்தி சசய்யும் 
வன்கயில் உ�்க வங-
கியிடமிருநது எமககு 
தற்ல்போது 160 மில் -
லியன் சடோ�ர் நிதி 
கினடக்கபச்பற்றுள -
ைது. லமலும் நிதினய 
ஆசிய அபிவிருத்தி வஙகியிடமி-
ருநது ச்பற்றுகச்கோளவதற்்கோை நட -
வடிகன்க்கள லமற்ச்கோளைப்பட்-
டுளைை.

அரசோங்க ஊழியர்்களுககு பிரசசி -
னை்கனை எதிர்லநோக்க லநர்நதோல் 
அவர்்களுககு உதவி்கனை வழங்க-
வும் நடவடிகன்க எடுக்க லவண்டும்.

நோட்டில் தற்ல்போது நி�வும் எரி -
ச்போருள சநருக்கடி ்கோரணமோ்க 
முசசக்கரவண்டி உரினமயோைர்்கள 
ச்பரும் ்போதிபபு்கனை எதிர் லநோககி 

வருகின்ைைர். அவர் -
்கள தமது சதோழில் -
்கனை இழநதுளைைர். 
எரிச்போருள விநிலயோ-
்கத்தில் அவர்்களுககு 
முன்னுரினமயளிக்கப -
்பட லவண்டும்.

சர்வலதச நோணய 
நிதியத்துடைோை ல்பசசு -
வோர்த்னதக்கோ்க ஆல�ோ -
சனைக குழு அனமப-
்பது சதோடர்பில் 

முன்ைோள நிதியனமசசர் அலி சபரி 
நடவடிகன்க்கனை லமற் ச்கோண்டி -
ருநதோர். அநத சசயற்்போடு்கள சதோட-
ரப்படும்.

நோட்டின் ச்போருைோதோரம் சதோடர்-
பில் தற்ல்போதுளை அறிகன்க்கள 
தவைோைதோ்க ்கோணப்படுகின்ைை. 
அவற்னை சரி சசய்து அடுத்த வோரத் -
தில் ்போரோளுமன்ைத்தில் சமர்பபிக்க 
நடவடிகன்க எடுக்கப்படும் என்றும் 
அவர் சன்பயில் லமலும் சதரிவித் -
தோர்.(ஸ)

தற்்பாதுள்ை 5 அளமசெர்களுடனும் 
இன்று ்்பசசுவார்த்ளத நடத்த முடிவு

உலை வங்கியிடமிருந்து கினடத்த 160 மில்லி�ன் யடொலர் எரிய்பொருள் யைொள்வைவுக்கு யசலவிடப்படும்
பிர்ேர் ரணில் விக்கிரேசிங� க்ரிவிப்பு

இலஙளகககு ரூ.9 ்காடி மதிப்புள்ை நிவாரண ச்பாருடகள்
திருசசி எம்.ல்க. ஷோகுல் ஹமீது   

இ�ஙன்கககு தமிழ்நோடு அரசு 
சோர்பில் முதற்்கட்டமோ்க ரூ.9 ல்கோடி 
மதிபபுளை நிவோரண ச்போருட்்கள 
்கப்பல் மூ�ம் அனுபபி னவக்கப-
்பட்டது. சசன்னை துனைமு்கத்தில் 
புதன்கிழனம மோன� ்கப்பன� முத -
�னமசசர் மு.்க.ஸ்டோலின் ச்கோடிய-
னசத்து அனுபபி னவத்தோர்.   

 இ�ஙன்க வர�ோற்றில் இல்�ோத 
அைவுககு ச்போருைோதோர சிக்கலில் 
தவித்து வருகிைது. இதனையடுத்து 
தமிழ்க ல்பரனவயில் இ�ஙன்க தமி-
ழர்்களுககு உதவிடும் வன்கயில் 
தீர்மோைம் ச்கோண்டு வரப்பட்டது. 
ச்போருைோதோர சநருக்கடியில் சிககித் 
தவிககும் ஒட்டுசமோத்த இ�ஙன்க 
மக்களுக்கோ்க, ரூ.80 ல்கோடியில் 
40,000 சதோன் அரிசியும், ரூ.28 

ல்கோடி மதிபபில் உயிர் ்கோக்கககூடிய 
137 மருநதுப ச்போருட்்களும், 15 

ல்கோடி ரூ்போய் மதிபபி�ோை குழநனத-
்களுககு வழங்க 500 சதோன் ்போல்மோ-

வும் வழங்க தமிழ்க அரசு முனைப-
புடன் இருப்பதோ்க ல்பரனவயில் 
முதல்வர் அறிவித்தோர்.   

திமு்க உளளிட்ட ்பல்லவறு ்கட்சி 
நோடோளுமன்ை மற்றும் சட்ட மன்ை 
உறுபபிைர்்கள தங்கள ஒரு மோத ஊதி-
யத்னத இ�ஙன்க மக்களுககு வழங-
கிைர். இதில் முதல்வர் மற்றும் எநத 
தன�வர்்களின் ்படமும் இடம் ச்பை-
வில்ன�. ஒன்றிய மற்றும் மோநி� 
அரசின் முத்தினர மட்டுலம இடம்-
ச்பற்றுளைது.   

 இதில் சிைபபு நி்கழ்வோ்க இ�ங-
ன்கககு அனுபபி னவக்கப்படும் அத்-
தியோவசியப ச்போருட்்களின் மோதிரித் 
சதோகுபபினை இ�ஙன்க துனணத் 
தூதர் முனைவர் சவங்கலடசுவரனி-
டம் முதல்வர் ஸ்டோலின் வழஙகி-
ைோர்.

அமேசெர் டலஸ அழ�ப்கபருே ெமபயில் அறிவுறுத்து  

முளளிவாயக்�ாலில் உயிரிழந் ேக்�ளுக்�ா�:

ல�ோரன்ஸ் சசல்வநோய்கம்,   
ஷம்ஸ் ்போஹிம்

 யுத்தத்தின் ல்போது  முளளிவோய்க-
்கோலில் உயிரிழநத மக்கனை நினைவு 
கூர்நது தமிழ் லதசியக கூட்டனமபபி-
ைர் லநற்று சன்பயில் ஒரு நிமிட லநர 
சமௌை அஞசலி சசலுத்திைர்.

 ்போரோளுமன்ைத்தில் லநற்று  நனட-
ச்பற்ை  ்கடநத 9 ஆம் தி்கதி இடம்-
ச்பற்ை  வன்முனை சம்்பவங்கள  
சதோடர்்போை சன்ப ஒத்தினவபபு 
லவனை விவோதத்தில் உனரயோற்றிய   
தமிழ் லதசிய கூட்டனமபபின் வன்-
னிமோவட்ட ்போரோளுமன்ை உறுபபி-
ைர்  விலைோலநோ்கரோத லிங்கம், முள-
ளிவோய்க்கோலில் உயிரிழநத எமது 
மக்கனை நினைவு கூர்நது எைககு-
ரிய  லநரத்தில் ஒரு நிமிட சமௌை 
அஞசலி சசலுத்த அனுமதி தோருங-
்கள எை   ச்போபீடத்திற்கு தன� தோங-
கியவரிடம் ல்கோரிவிட்டு  ஒரு நிமிட 
சமௌை அஞசலி சசலுத்திைோர்.

விலைோலநோ்கரோதலிங்கம் எம்.பி.யு-

டன் சசல்வம் அனடக்க�நோதன் எம்.
பி., ்கருணோ்கரன் எம்.பி. ஆகிலயோ-
ரும் எழுநது நின்று சமௌை அஞசலி 
சசலுத்திைர்.

அதனையடுத்து  ஒழுஙகுபபிரச-
சினை எழுபபிய ஆளும் தரபபு  புத்-
தைம் மோவட்ட எம்.பி. யோை சிநத்க 
மோயோதுன்ை, அவர் தமிழ் சமோழியில் 
ல்பசிைோர். அதன் சமோழி ச்பயர்பல்ப 
எமககு விைஙகியது. அதன் மூ�ம் 
இவர்்கள நநதிக்கடலில் ச்கோல்�ப-
்பட்ட ்பயங்கரவோதி்களுகல்க சமௌை 
அஞசலி சசலுத்தியுளைைர் என்்பது 
புரிகிைது. எைலவ  இவவிடயத்னத 
ஹன்ஸோட்டிலிருநது நீக்க லவண்டும் 
என்ைோர்.

அபல்போது சன்பககு தன�னம தோங-
கிகச்கோண்டிருநத  பிலரம�ோல் சதோ�-
வத்த எம்.பி. இவவிடயம் சதோடர்-
பில் நோன் ச்போநோய்கரின் ்கவைத்துககு 
ச்கோண்டு சசல்லவன். அவர் அது 
சதோடர்பில் ்கவைம் சசலுத்துவோர் 
எை குறிபபிட்டோர்.

ேமிழ் தேசிய கூட்்டற்ப்பு
ெற்பயில் க்ௌன அஞெலி



இவ்வாண்டு த�வாடக் -
கத்தில் இருந்து மே 
12ஆம் திகதி ்ரை 
அதேரிக்க தடவாலருக்கு 
நிகைவான இலஙரக 
ரூபவாவின் தபறுேதி 
44.3 வீ�த்�வால் வீழ்ச்சியரடந்துள்-
ளது.

குறிபபவாக, இந்� ஆண்டு ேவார்ச் 
ேவா� த�வாடக்கத்தில் இருந்து 
தெலவா்ணி விகி�ம் கணிெேவாக 
குரைந்துள்ள�வாக ேத்திய ்ஙகி 
த்ளியிட்டுள்ள ெமீபத்திய 
அறிக்ரக த�ரிவிக்கிைது.

இம�ம்ரள, அந்நியச் 
தெலவா்ணி பறைவாக்குரை கவாைண-
ேவாக கடும் தபவாருளவா�வாை தெருக்கடி 
ஏறபட்டுள்ளது. இ�ன் கவாைணேவாக 
உணவு தபவாருட்கள் உள்ளிட்ட 
அத்தியவா்சியப தபவாருட்களின் 
விரலயும் கடுரேயவாக அதிகரித்-
துள்ளது.

எரிதபவாருள் பறைவாக்-
குரை ேறறும் நீண்ட 
மெை மின்த்ட்டும் 
த�வாடர்கின்ைது. ேருந்து 
த ப வா ரு ட் க ளு க் கு ம் 
கடும் �ட்டுபபவாடு ஏற-

பட்டுள்ள நிரலயில் ேருத்து் 
துரையும் தபரிதும் பவாதிக்கபபட் -
டுள்ளது. ெவாட்டில் ஏறபட்டுள்ள 
தபவாருளவா�வாை தெருக்கடி கவாைண-
ேவாக ஒரு ்ருடத்திறகு முன்பு 
இருந்�ர� விட �றமபவாது 30 வீ�ம் 
அதிகேவாக உணவுக்கவாக ேக்கள் 
பணத்ர� தெலுத்� மெரிட்டுள்ள -
�வாக த�ரிவிக்கபபடுகின்ைது.

இவ்வாைவான நிரலயிமலமய, 
இந்� ஆண்டு த�வாடக்கத்தில் 
இருந்து மே 12ஆம் திகதி ்ரை 
அதேரிக்க தடவாலருக்கு நிகைவான 
இலஙரக ரூபவாவின் தபறுேதி 
44.3 வீ�த்�வால் வீழ்ச்சியரடந்துள்-
ள�வாக த�ரிவிக்கபபடுகின்ைது.
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
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ஆசிரியபீடம  
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2022  மே 19 வியாழக்கிழனே

திதி: --சஷ்டி

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

இன்னறைய சு்பதினமத�ாழுனக 
மேரம

மயாகம: சித�மயாகம

3

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல279.08 291.91

யூர�ொ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல385.89 401.40

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல2.7810 2.8886

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல262.54 271.61

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல448.89 468.16

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல365.24 379.01

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல361.72 374.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல251.46 267.85

குறித�
வினல

குறித�
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 967.44

குவைத் டினொர் 1,188.53

ஓெொன் ரியொல் 947.41

கட�ொர் ரியொல் 99.83

சவூதி ரியொல் 97.24

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 99.30

நாணய
மாற்று

சு்பகிருது வருடம னவகாசி 5

சுபஹ்  - 04.34
லுஹர்  - 12.08
அஸர்  - 03.30
மஃரிப்  - 06.20
இஷா  - 07.34

எம.பிகள் வீடுகளுக்கு தீ னவத�து த�ாடர்பில்

(மலவாைன்ஸ் தெல்்ெவாயகம்,               
ஷம்ஸ் பவாஹிம்)

எம்.பிகளின் வீடுகள் 
மீது ெடத்திய  �வாக்கு�ல் -
களுடன் ஐக்கிய ேக்கள் 
ெக்தி ேறறும் மே.வி.பிக்கு 
த�வாடர்புள்ளது. அ�றகவான 
ஆ�வாைஙகளும் எம்மிடம் 
உள்ளன. 

இது த�வாடர்பில் அந்�க் கட் -
சிகள் உரிய ெட்டிக்ரக எடுக்க 
ம்ண்டும் என முன்னவாள் ைவாேவாஙக 
அரேச்ெர் அருந்திக தபர்ணவாந்து 
மெறறு ெரபயில் மகவாரினவார்.

பவாைவாளுேன்ைத்தில் மெறறு உரை -
யவாறறிய அ்ர் கிைவாே ேட்டத்தில் 
இரு கட்சிகளுக்கும்  த�வாடர்புள்ள 
�ரல்ர்கள் உள்ளனர். அ்ர்கள் 
த�வாடர்பில் நியவாயேவாக விெவாைரண 
ெடத்தி அ்ர்கரள கட்சியில் 

இருந்து அகறை ம்ண்டும்.  
அ்ர்கள்  த�வாடர்பவான 
ஆ�வாைஙகள் எம்மிடம் 
உள்ளன. மே.வி.பி �ரல -
்ர்களின்  ் ழிகவாட்டல்களு -
டமன இந்� �வாக்கு�ல்கள் 
ெடந்��வாக கருதுகிமைவாம்.

ெவான் அைசியலின் ஊடவாக 
5 ெ�ம் கூட �்ைவாக ெம்பவா -

தித்துகிரடயவாது. ஆனவால் எனது 
அரனத்து தெவாத்துக்களும் அழிக் -
கபபட்டன.

எனம் �்ைவான முன்ேவாதிரிரய 
கவாண்பிக்க ம்ண்டவாம் என மகவாருகி -
மைவாம் 1988-,89 மபவான்ை நிரலரய 
ஏறபடுத்� முயலக் கூடவாது என்ைவார்.

ெவான் தபவாலிஸ்ேவா அதிபருடன் 
மபசிமனன். ரகதுதெயயபபட்ட் 
400 மபரில் 150 மபர் மே.வி.பி ஆ� -
ை்வாளர்கள் என அ்ர் குறிபபிட்ட -
�வாகவும் அ்ர் த�ரிவித்�வார்.

�ாக்கு�லுடன் த�ாடர்பு்படுததி காடட முயறசி

(மலவாைன்ஸ் தெல்்ெவாயகம்,-
ஷம்ஸ் பவாஹிம்)

எம்.பிகளின் வீடுகள் 
மீ�வான �வாக்கு�லுக்கு 
மே.வி.பிக்கு த�வாடர்பு 
இருபப�வாக கவாண்பிக்க 
சிலர் முயல்கின்ைனர்.
எந்� ஒருவிெவாைரணக்கும் 
மே.வி.பி  �யவாைவாக உள்ளது என 
மே.வி.பி �ரல்ர் அநுை குேவாை திெவா -
ெவாயக்க மெறறு பவாைவாளுேன்ைத்தில்  
த�ரிவித்�வார்.

1989 ஆம் ஆண்டின் பின்னர் ேன -
ெவாயக நீமைவாட்டத்தில் இரணந்து அை-
சியலில் இரணந்து ேனெவாயக கட்ட -
ரேபரப பலபபடுத்தி ்ருகிமைவாம்.
அன்று மு�ல் எேது கட்சி ஆ�ை்வா-
ளர்கள் பலரும் தகவால்லபபட்டவார்-
கள்.ஆனவால் ெவாம் ஒரு கல்ரல கூட 
அடிபப�றகவாக எடுக்கவில்ரல.

அரேதியவாக ெடந்� ஆர்பபவாட்ட -
கவாைர்கள் மீது ெடந்� �வாக்கு�லினவால் 

�வான் இந்� நிரல ஏறபட்-
டது.  அஙகு பல்ம்று கட்சி -
களுடனும் த�வாடர்புள்மளவார் 
உள்ளனர். ்ன்முரைகரள 
ெவாம் ஒருமபவாதும் ஆ�ரிக்-
கவில்ரல. எம்.பிகளின் 
வீடுகள் மீ�வான �வாக்கு�ல் 
த�வாடர்பில் அநுைவா�புைம்,-
மககவாரல, உட்பட பல பகு -

திகளில் ரகது தெயயபபட்டவாலும் 
அதில் ஒரு மே.வி.பி உறுபபினர் 
கூட கிரடயவாது. சுயவாதீனேவாக எந்� 
விெவாைரணக்கும் முகஙதகவாடுக்க 
எேது கட்சி �யவாைவாக உள்ளது.

9 மபர் ேண்தணன்தணய ்ரிரெ -
யில் உயிரிழந்�னர். பெரள பிைச் -
சிரனயவால் வி்ெவாயம் அழிந்�து. 
அ�னவால் ேக்கள் ம்�ரனயுடனும் 
மகவாபத்துடனும்  இருந்�னர். 1988 
இல் எனது வீடும் தீக்கிரையவானது. 
அந்� ம்�ரனரய ெவானும் உணர் -
ம்ன். ெவாம் எந்� விெவாைரணக்கும் 
�யவாைவாக இருக்கிமைவாம் என்ைவார்.

பாராளுமன்ற அதிகாரத்தை 
அதிகரிபபததை அரசின த�ாககம்

மலவாைன்ஸ் தெல்்ெவாயகம், 
ஷம்ஸ் பவாஹிம்

ப வா ை வா ளு ேன் ை த் தி ற -
குள்ள அதிகவாைத்ர� 
அதிகரிபபம� அைெவாஙகத்-
தின் மெவாக்கேவாகும் என 
ெரப மு�ல்்ர் அரேச்-
ெர் திமனஷ் குண்ர்�ன 
மெறறு பவாைவாளுேன்ைத்தில் 
த�ரிவித்�வார்.

அந்� ்ரகயில் பவாைவாளுேன்ைத்-
திறகுள்ள அதிகவாைத்ர� அதிகரித்து 
அரனத்து அரேச்சுக்களுக்கும் 
மேறபவார்ர் குழுக்கரள அரேக்க 
ெட்டிக்ரக எடுக்கபபடும் என்றும்  

அரேச்ெர் த�ரிவித்�வார். 
பவாைவாளுேன்ைத்தில் மெறறு 
ேவாத்�ரை ேவா்ட்ட எம்.
பி புத்திக பத்திைன எழுப-
பிய மகள்வி ஒன்றுக்கு பதி-
லளிக்ரகயிமலமய அ்ர் 
இவ்வாறு த�ரிவித்�வார்.

இந்�க் மகள்விக்கு பதில-
ளித்� ெபவாெவாயகர் ேஹிந்� 
யவாபபவா அமப்ர்�ன, 
மேறபவார்ர் குழுக்கரள 

அரேபப�றகு முன் அரேச்ெைர் 
த�வாடர்பில் தீர்ேவானம் மேறதகவாள்-
ளபபட ம்ண்டும் என மகட்டுக்-
தகவாண்டவார். அ�ன் மபவாது எழுந்� 
ெரப மு�ல்்ர் திமனஷ் குண்ர்�ன:

மேறபவார்ர்க் குழுர் தெயற-
படுத்து்�றகு ேனவாதிபதியும் பிை�-
ேரும் அனுேதி ்ழஙகியுள்ளனர். 
அரனத்து அரேச்சுக்களுக்கும் 
மேறபவார்ர் குழு அரேக்கபபட்-
டுள்ளது. 

அ�றகவான ெட்டிக்ரக விரைவில் 
மேறதகவாள்ளபபடும். ெபவாெவாயகர் 
ேறறும் கட்சித் �ரல்ர்கள் அ�ற-
கவான ெட்டிக்ரககரள மேறதகவாள்-
்ர். 

எவ்வாதைனினும் அரேச்ெைர் 
நியமிக்கபபட்ட பின்னமை அ�றகவான 
ெட்டிக்ரககள் மேறதகவாள்ளபப-
டும் என்றும் அரேச்ெர் மேலும் த�ரி-
வித்�வார். 

்கதைான 400 தபரில் 150 தபர்
தே.வி.பி ஆதைரவாளர்கள்

அருந்திக்க பெர்னாண்டனா எம்.பி

எநதை சுயாதீன விசார்ைககும்
முகங்காடுகக தே.வி.பி தையார்

அமைச்சரமை நியை்த்தின் பின் ஏறெனாடு

யுததை ்வற்றி தினததில்  
வீரர்களுககு பதைவி உயர்வு
யுத்� த்றறி 

தி ன த் ர � 
(மே 18) முன்-
னிட்டு அடுத்� 
நிரலக்கு �கு -
தியுரடய 396 
அ தி க வா ரி க ள் 
ேறறும் 8,110 சிபபவாயகளுக்கு ப�வி 
உயர்வு ்ழஙகபபட்டுள்ளது.  

முபபரடகளின் �ளபதியும் அதி-
மே�கு ேனவாதிபதியுேவான மகவாட்-
டவாபய ைவாேபக்ஷ ேறறும் பவாதுகவாபபு 
அரேச்சின் அனுேதியுடன் பவாது-
கவாபபுப ப�வி நிரல பிை�வானியும் 
இைவாணு்த் �ளபதியுேவான தேனைல் 
ஷம்ந்திை சில்்வாவினவால் இவ்வாறு 
ப�வி உயர்வு ்ழஙகபபட்டுள்ளது.  

மெறறு (18) மு�ல் அமுலுக்கு 
்ரும் ்ரகயில் இவ்வாறு ப�வி 
உயர்வு ்ழஙகபபட்டுள்ளது.  

இம�ம்ரள இலஙரக கடறப-
ரடயின் 74 அதிகவாரிகள் ேறறும் 
2,010 சிபபவாயகளுக்கும் ப�வி 
உயர்வு ்ழஙகபபட்டுள்ள�வாக 
இலஙரக கடறபரட த�ரிவித்துள்-
ளது.  

US ்�ாலருககு நிகரான 
ரூபாவின ்பறுமதி வீழ்ச்சி

்ை 12 ைமர 44.3%த்்னால் வீழ்சசி 

இலங்னகயில் மு�லீடு தசயய வாருங்கள்

(மலவாைன்ஸ் தெல்்ெவாயகம்,                  
ஷம்ஸ் பவாஹிம்)

�றமபவார�ய தெருக்கடி நிரலயில் 
இருந்து மீள்்�றகவாக இலஙரக-
யில் மு�லீடு தெயய ்ருேவாறு ெகல 
டயஸ்மபவாைவாக்களிடமும் எதிர்க்கட்-
சித் �ரல்ர் ெஜித் மெறறு மகவாரிக்ரக 
விடுத்�வார். அத்ம�வாடு த்ளிெவாட்டில் 
பணிபுரியும் இலஙரகயர்கள் �ேது 
பணத்ர� உண்டியல் மபவான்ை முரை -
களில் அல்லவாேல் மெைடியவாக அனுப -
புேவாறும் அ்ர் அரழபபு விடுத்�வார். 
ேக்கள் ெலன் ெவார்ந்� விடயஙகளில் 
அைெவாஙகத்துடன் இரணந்து தெயற-
பட ெவாம் �யவாைவாக இருபப�வாவும் 
எதிர்க்கட்சித்�ரல்ர் இ�ன்மபவாது 
த�ரிவித்�வார். 

பவாைவாளுேன்ைத்தில் மெறறு ெரட-
தபறை ஒத்திர்பபும்ரள வி்வா -
�த்தில் உரையவாறறிய அ்ர் மேலும் 
குறிபபிடுரகயில், 

புதிய அைசியல் கலவாெவாைத்ர� 
உரு்வாக்க முன்்ருேவாறும் அைசின் 
தெயறபவாடுகளுக்கு ஒத்துரழக்குேவா-
றும் பிை�ேர் அரழபபு விடுத்�வார். 
ேக்களின் ெலனுடன் த�வாடர்புள்ள 
விடயஙகளுக்கு ஒத்துரழக்க எேது 
�ைபபு �யவாைவாக உள்ளது.

அ்ெை சிகிச்ரெ பிரிவுகள் மூடபப -
டும் நிரல ஏறபட்டுள்ளது. அ்றறுக்-
குத் ம�ர்யவான உபகைணஙகரள 
்ழஙக எேது கட்சி திட்டமிட்டுள்-
ளது. எதிர்க்கட்சியவாக எேது ஒத்து-
ரழபரப ்ழஙக இருக்கிமைவாம்.  
உயிர்கவாபபு ேருந்துகளின் �ட்டுப -
பவாடு கவாணபபடுகிைது. அ்றரை 
முழுரேயவாக ்ழஙக எேக்கு ்ெதி 
இல்ரல. முடிந்� உ�விகரள ்ழங-
கும்வாம்.

�ரல்ர்கரள ேதிக்க எனது 
�ந்ர� கறறுத் �ந்துள்ளவார். எனது 
முன்னவாள் �ரல்ைவான 
புதிய பிை�ேருக்கு உ�்

இலங்கயின ்�ருககடி 
பிரிததைானியா அவதைானம்

இலஙரகயில் உணவுபபவாதுகவாபபு 
ேறறும் ்வாழ்்வா�வாைம் உட்பட 
அரனத்து நிரலரேகரளயும் உன்-
னிபபவாக அ்�வானித்து ்ரு்�வாக 
பிரிட்டனின் த்ளிவி்கவாை தபவாது-
ெல்வாய அரேச்ெர் �வாரிக் அஹேட் 
பிைபு த�ரிவித்துள்ளவார்.

மேலும், இலஙரகயின் கடன்-
நிரல த�வாடர்ந்தும் �வாஙகிக்தகவாள்ள 
முடியவா� விடயம் என ெர்்ம�ெ ெவாண-
யநிதியம் ேதிபபிட்டுள்ளது எனவும் 

குறிபபிட்டுள்ளவார். இந்நிரலயில் 
கடரன மபண்�கு நிரலக்கு ேவாற-
று்�றகு அ்சியேவான சீர்திருத்�ங-
கள் நிதி உ�விகள் குறித்து ெர்்ம�ெ 
ெவாணய நிதியத்துடன் மேறதகவாள்ளப-
படும் மபச்சு்வார்த்ர�கரள ்ைம்ற-
ப�வாகவும் அ்ர் த�ரிவித்துள்ளவார்.

இம�ம்ரள, �றமபவார�ய 
தெருக்கடி திடீதைன உரு்வாக-
வில்ரல எனவும் அ்ர் த�ரிவித்-
துள்ளவார்.

புலம் ்பயர் தைமிழருககு 
சஜித உருககமான அ்ழபபு 
உணடியல் முமைமய ்விரக்கவும் ஆ்�னா்சம்

இனறையடி மசர்்ந� உலக ஷாதுலியயா �ரீக்காவின் ஆன்மீகத �னலவர் சங்னகக்குறிய அஷ்தஷயஹ் அஜவாத அப்துல்லாஹ் அல் ்பாஸி அல் ேக்கி அஷ் ஷாதுலி (ரஹ்) 
அனலஹி ேறறும சீனன் மகாடனட ்பாஸியயா த்பரிய ்பள்ளிவாசலில் அடங்கப்்படடுள்ள அதமீக ஞானி தேௌலவி முஹமேத உதுோன் தலப்ன்ப, ஆலிம (ரஹ்) அனலஹி 
ஆகிமயார் த்பயரிலா கத�முல் குர்ஆன் ேஜலிஸ் சீனன் மகாடனட ்பாஸியயா த்பரிய ்பள்ளிவாசலில் அணனேயில் ேனடத்பறறைது. இ்நநிகழ்வில் கலீ்பஷ் ஷாதுலி தேௌலவி அஸ் 
தெயயித, அலவி தேௌலானா (முர்ஸி), அஷ் தஷயக் இஹ்ொனுததீன், அபுல் ஹென் (ேளீமி) ஆகிமயார் உனரயாறறுவன�யும ்பங்கு்பறறிமயாரில் ஒரு ்பகுதியினனரயும 
்படங்களில் காணலாம.                   (்படங்கள்: ம்பருவனள விமசட நிரு்பர்)

்னாரிக அஹைட் பிரபு ப்ரிவிப்பு 

வீடுக்ள இழநதை எம்.பிகளுககு வீடுகள்
வழஙக முனனுரி்ம அளிககக கூ�ாது

(மலவாைன்ஸ் தெல்்ெவாயகம்,ஷம்ஸ் 
பவாஹிம்)

எம்.பிகளின்  வீடுகரள �வாக்கி 
அழித்� அரன்ரையும் ரகது 
தெயது கடுரேயவான �ண்டரன 
்ழஙக ம்ண்டும் எனவும் �னது 
கட்சி ஆ�ை்வாளர்கள் இ�னுடன் 
த�வாடர்புபட்டிருந்�வால் �ேது கட்சி 
உரிய ெட்டிக்ரக எடுக்கும் எனவும்  
எதிர்க்கட்சித் �ரல்ர் ெஜித் பிமைே-
�வாஸ மெறறு பவாைவாளுேன்ைத்தில் த�ரி-
வித்�வார். 

வீடுகரள இழந்� எம்.பிகளுக்கு 
வீடுகள் ்ழஙகு்�றகு முன்னுரிரே 
்ழஙகவாேல் பவாதிக்கபபட்ட ேக்க-
ளுக்கு ெஷ்டஈடு ்ழஙக ம்ண்டும் 
எனவும் அ்ர் குறிபபிட்டவார்.

ப வா ை வா ளு ேன் ை த் தி ல் 
மெறறு உரையவாறறிய 
அ்ர்,

பிை�ேர் ப�வி விலகு-
்ர� முன்னிட்டு ெடந்� 
கூட்டத்தின் பின்னர் �வான் 
்ன்முரை த்டித்�து. 
எம்.பி ஒரு்ர் தகவால்லப-
பட்டவார்.  30 ெவாட்களுக்கு 
மேல் அரேதியவாக 
ெடந்� ஆர்பபவாட்டத்-
தின் மீ�வான �வாக்கு�லின் 
பின்னமை ்ன்முரை த்டித்�து. 9 
ஆம் திகதி ெரடதபறை அெம்பவாவி-
�ஙகளுடன் த�வாடர்புள்ள அரன -்
ரையும் ரகது தெயது கடுரேயவான 
�ண்டரன ்ழஙக  ம்ண்டும்.

எம்.பிகளுக்கு வீடுகள் ்ழஙக 

முன்னுரிரே ்ழஙகு -்
�வாக வீடரேபபு அரேச்-
ெர் பிைென்ன ைணதுஙக 
கூறியிருந்�வார். ஆனவால் 
மகஸ் த்டிபபு, ்யல் 
நிலஙகள் மெ�ம் கவாை-
ணேவாக பவாதிக்கபபட்ட 
ேக்களுக்கு நி்வாைணம் 
்ழஙகம் அைெவாஙகம் 
முன்னுரிரே அளிக்க 
ம்ண்டும்.

வீடுகள் அழிக்கப-
பட்ட�றகு எதிைவாக ெர்்ம�ெ பவாைவா-
ளுேன்ைத்திறகு தெல்ல ம்ண்டும் 
என பந்துல குண்ர்�ன மகவாரினவார். 
ேனி� உரிரே ஆரணக்குழுவுக்கு 
தெல்ல ம்ண்டும் என்ைவார். ஆனவால் 
�மிழ் ஊடகவியலவாளர்கள் கவாணேல் 

மபவான�றகு எதிைவாகவும் லெந்� தகவால்-
லபபட்ட�றகு எதிைவாகவும்  அஙகு 
தென்ை்ர்கரள ம�ெத்துமைவாகிகள் 
என்ைவார்கள்.

கவாலிமுகத்திடலிலும் அலரிேவாளி-
ரகக்கு அருகிலும் ெடந்� �வாக்கு�-
லின் பின்னமை ்ன்முரை த்டித்-
�து. அந்� �வாக்கு�லுக்கவாக ேவாரல 
ெடந்து �வாக்கு�ரல நியவாயபபடுத்� 
முடியவாது.

எேது கட்சியினர் �வாக்கு�ல்க-
ளில் த�வாடர்புபட்டிருக்கவில்ரல. 
அவ்வாறு யவாைவா்து த�வாடர்பட்டிருந்-
�வால் அ்ர்களுக்கு கட்சி அடிபபரட-
யில் விெவாைரண ெடத்தி ெட்டிக்ரக 
எடுபமபவாம். எேது கட்சி ்ன்முரை-
களுடன் த�வாடர்புபட்ட கட்சி அல்ல 
என்ைவார்.

-்னாககு்லுடன் ஐ.ை.்ச ஆ்ரைனாளர்கள் ப்னாடரபுெட்டிருந்்னால் ்கடும் நடைடிகம்க

லயனஸ் கழகததின சர்வததைச,  
மாவட� மா�ாடுகள் ஆரம்பம்
லயன்ஸ் கழகத்தின் ெர் -்

ம�ெ ்ருடவாந்� ேவாெவாடும், 
ேவா்ட்ட ேட்ட 17 ஆ்து 
்ருடவாந்� ஒன்றுகூடலும்  
எதிர்்ரும் (22) ஞவாயிற-
றுக்கிழரே தகவாழும்பு 
�வாஜெமுத்ைவா மஹவாட்டலில் 
ெரடதபைவுள்ளது. கழகத்-
தின் ேவா்ட்டத் �ரல்ர் 
தைவாஷவான்யவாபபவா �ரலரேயில் 
ெரடதபறும் இந்நிகழ்வில் தகௌை்  

அதிதிகளவாக லயன்ஸ் கழகத்தின் 
இஸ்ேத் ஹமீட், கழகத்தின் முன்னவாள் 

ேவா்ட்ட ஆளுெர் லென்�-
குண்ர்�ன ஆகிமயவார் பங-
மகறகவுள்ளனர்.  

கவாரல எட்டு முபபது 
ேணிக்கு ்ர்த்�க ெம்மேள-
னக் கூட்டம் ஆைம்பேவா்து-
டன்,ேவாரல மூன்று முபபது 
ேணிக்கு ேவா்ட்ட ேவாெவாடும் 
ெரடதபைவுள்ளது.மேலும், 

இந்நிகழ்வில் ்ருடவாந்� பரிெளிபபு 
விழவாவும் ெரடதபறு்துடன் 
இைவாபமபவாென விருந்தும் ்ழஙகப-
பட உள்ளது.  

்பாராளுேன்றை குழுக்களுக்கு

(மலவாைன்ஸ் தெல்்ெவாயகம்,                   
ஷம்ஸ் பவாஹிம்)

மகவாப,மகவாபவா உள்ளிட்ட முக்கிய 
பவாைவாளுேன்ை குழுக்களுக்கு ஐக்கிய 
ேக்கள் ெக்தி பிை�வான நிபுணர்களவான 

ஹர்ெ டி சில்்வா, இைவான் விக்ைேைத்ன 
ேறறும் கபீர் ஹவாசிம் ஆகிமயவாரை 
நியமிக்குேவாறு எதிர்க்கட்சித் 
�ரல்ர் ெஜித் பிமைே�வாஸ மெறறு 
பிை�ேரிடம் மகவாரிக்ரக 
விடுத்�வார். 

ஹர்ச, இரான, கபீ்ர நியமிகக
பிரதைமரி�ம் சஜித தகாரிக்க

-பிர்ைர ்சனா்்கைனா் ெதில்



எனது சட்டப் ப�ோரோட்டத்திற்கு உதவிக்கர-
மோ்க இருநத அனனத்து ஊ்ட்க நண�ர்-
்களுககும் நன்றி கூறுகின்பறேன்.  

முதல்வர் மு.்க.ஸ்டோலின் உட�்ட அனன்வ-
னரயும் பநரில சநதித்து நன்றி ததரிவிப்ப�ன். 
எனககு ஆதர்வோ்க இருநத அனன்வருககும் 
நன்றி. 

இவ்வோறு பநற்று விடுதனையோன ப�ரறி்வோ-
ளன் ததரிவித்தோர்.  

இநதிய முன்னோள் பிரதமர் ரோஜீவ 
்கோநதி த்கோனை ்வழககில ப�ரறி்வோளனன 
விடுதனை தசய்து உசசநீதிமன்றேம் பநற்று 
தீர்ப்பு ்வழங்கியது. இதனனயடுத்து ப�ரறி-
்வோளன் ்கருத்துத் ததரிவித்ததோ்வது:

'அவவிய தநஞசத்தோன் ஆக்கமும் தசவ-
வியோன்  

ப்கடும் நினனக்கப் �டும்'  
அதோ்வது த்கட்ட்வர்்கள் மகிழ்சசியோ்க 

்வோழ்்வது; நலை்வர்்கள் துன்�த்தில இருப்-
�து ஆகிய இரணன்டயும் இநத உை்கம் 
நினனத்துப் �ோர்ககும். ஏன் என்றேோல இது 
இயற்ன்க நீதி கின்டயோது. நலை்வர்்கள் ்வோழ 
ப்வணடும். த்கட்ட்வர்்கள் வீழ ப்வணடும் 
என்�னததோன் இநதக குறேளில ்வள்ளு்வர் 
கூறுகிறேோர்.  

31 ஆணடு ்கோை சினறே ்வோழ்கன்கயில 
தமிழ்நோடடு மக்கள் மற்றும் உை்கத் தமிழர்-
்கள் அனன்வரும் என்னன ஆதரித்தோர்்கள். 

அன்பு தசலுத்தினோர்்கள். தங்்களின் வீடடு 
பிள்னளயோ்க என்னன நினனத்தோர்்கள்.  

இதற்கு முககிய ்கோரணம் எனது அம்மோ. 
அம்மோவின் தியோ்கம், ப�ோரோட்டம். ஆரம்� 
்கோைங்்களில அம்மோ நினறேய அ்வமோனங்்க-
னளச சநதித்துள்ளோர். நினறேய புறேக்கணிப்-
பு்கனள சநதித்துள்ளோர். இனத எலைோம் 
மீறித்தோன் 31 ஆணடு ்கோைம் இன்டவி-
்டோமல ப�ோரோடினோர். எங்்களின் �க்கம் 
உள்ள உணனம எங்்களுககு ்வலினமனயக 
த்கோடுத்தது.  

'தோய்' நோ்வனை 4 முனறே ்வோழ்கன்க-
யில �டித்துள்பளன். 18 ்வயது, சினறேக-
குச தசன்றே பிறேகு, தூககு கின்டத்த பிறேகு 
என்று ஒவத்வோரு ்கோை்கட்டத்திலும் இநத 
நோ்வனைப் �டித்துள்பளன். ஒவத்வோரு 
்கோை்கட்டத்திலும் ஒவத்வோரு உணர்ன்வ 
அநத நோ்வல த்கோடுத்துள்ளது. அதன் பிறேகு 
இநத நோ்வலு்டன் எனது அம்மோன்வ ஒப்பி-
்டத் ததோ்டங்கிபனன். எனது குடும்�த்தின் 
ப�ோரோட்டம் இலைோமல இநத த்வற்றினய 
த�ற்றிருக்க முடியோது.  

இது என் அம்மோ, எனது குடும்�த்தின் 
ப�ோரோட்டம் மடடும் இலனை. எலைோ ்கோை-
்கட்டங்்களில �ைர் எங்்களுக்கோ்க உனழத்-
துள்ளோர்்கள். ஆதரவு ததரிவித்துள்ளோர்-
்கள். அரசின் ஆதரவு மற்றும் மக்களின் 
ஆதரன்வ உரு்வோககியது எனது தங்ன்க 
தசங்த்கோடியின் தியோ்கம்தோன்.  

தியோ்கரஜன் ஐ.பி.எஸ, நீதி�தி ப்க.டி.  
பதோமஸ ஆகிபயோரின் தீர்ப்பு்கள்தோன் என்னன 
இங்கு த்கோணடு ்வநது நிறுத்தியுள்பன. 
நீதி�தி கிருஷண ஐயர் எனக்கோ்க பிரதம-
ருககு ்கடிதம் எழுதியுள்ளோர். நினனத்துக கூ்ட 
�ோர்க்க முடியோத ்வழக்கறிஞர்்கனள எலைோம் 
எனக்கோ்க அமர்த்திக த்கோடுத்துள்ளோர். மூத்த 
்வழக்கறிஞர் ப்கோ�ோல சங்்கர நோரயோணன் 
6 ஆணடு்கள் எநதத் ததோன்கயும் ்வோங்்கோ-
மல எனக்கோ்க ்வோதோடியுள்ளோர். தமிழ்க அரசு, 
ரோப்கஷ திரிப்வதி உள்ளிட்ட அரசியல அனமப்பு 
சட்ட ்வலலுநர்்கனள ன்வத்து ்வோதோடி, இநதத் 
தீர்ப்ன� த�ற்றுத் தர ்கோரணமோ்க இருநதோர்.  

இப்�டி நோன் நன்றி தசோலை ப்வணடிய-
்வர்்களின் �டடியல நீண்டது. ்வோய்ப்பு கின்டக-
கும் ப�ோது அனன்வருககும் பநரில நன்றி 
தசோலப்வன். இநத நீதியனமப்பு முனறேயில 
திறேம்�்ட சட்டப் ப�ோரோட்டத்னத நி்கழ்த்தினோல 
நோம் ஏபதோ ஒரு ்கட்டத்தில த்வற்றியன்டய 
முடியும். ஒரு சோமோனியன் இதுப�ோன்றே ்வழக-
கில உள்பள மோடடிக த்கோண்டோல, அது மி்கப் 
த�ரிய துன்�மோன சட்டப் ப�ோரோட்டமோ்க இருக-
கும் என்�தற்கு நோன்தோன் எடுத்துக்கோடடு.  

இப்ப�ோதுதோன் த்வளிபய ்வநது உள்பளன். 
இப்ப�ோதுதோன் மீணடு ்வநதுள்பளன். 
த்கோஞசம் மூசசு வி்ட ப்வணடும்.

இவ்வோறு ப�ரறி்வோளன் ததரிவித்தோர்.

editor.tkn@lakehouse.lk

நோடு மு்கம்த்கோடுத்துள்ள த�ோருளோதோர 
தநருக்கடி மற்றும் அதன் வினள்வோ-
்கத் பதோற்றேம் த�ற்றுள்ள அரசியல 

தநருக்கடி என்�ன நோடடின் ஸதிரத்தன்னமககும் 
உறுதிப்�ோடடுககும் த�ரும் ச்வோைோ்க அனமநது 
வி்டக கூடிய அசசுறுத்தனைத் பதோற்றுவித்துள்ளன. 
அதனோல இநத இரணடு தநருக்கடி்களுககும் வினர-
்வோ்கவும் ப்வ்கமோ்கவும் தீர்வு ்கோணப்�்ட ப்வணடிய 
அ்வசியம் உணரப்�டடுள்ளது. 

இவ்வோறேோன சூழலில ஜனோதி�தி ப்கோட்டோ�ய ரோஜ -
�க்ஷவின் அனழப்ன� ஏற்று பிரதமர் �தவினய 
ஏற்றுக த்கோணடுள்ள பிரதமர் ரணில விககிரம-
சிங்்க, இவவிரணடு தநருக்கடி்களதும் ஆழ அ்கைம் 
குறித்து ்க்டநத 16 ஆம் தி்கதி நோடடு மக்களுககு 
உனரயோற்றும் ப�ோது எடுத்துகூறினோர்.  அத்பதோடு 
அநதநருக்கடி்களுககுத் தீர்வு ்கோண�தற்்கோன ந்ட்வ-
டிகன்க்கனளயும் அ்வர் முன்தனடுத்துள்ளோர். குறிப் -
�ோ்க த�ோருளோதோர தநருக்கடிககுத் தீர்வு ்கோணும் 
்வன்கயில பநச நோடு்களதும் சர்்வபதச அனமப்பு்க-
ளதும் உதவி, ஒத்துனழப்பு்கனளப் த�ற்றுக த்கோள் -
்வதற்்கோன ப�சசு்வோர்த்னத்கனள அ்வர் �தவி ஏற்றே-
னதத் ததோ்டர்நது ஆரம்பித்துள்ளோர். 

இப்ப�சசு்வோர்த்னத்களின் ப�ோது பநசநோடு-
்கள் இைங்ன்கனய த�ோருளோதோர தநருக்கடியில 
இருநது மீடத்டடுப்�தற்குத் பதன்வயோன உதவி ஒத்-
துனழப்பு்கனள நலகு்வதோ்க உறுதியளித்துள்ளன. 
அநத ்வன்கயில இநதியோ இப்த�ோருளோதோர தநருக -
்கடியிலிருநது இைங்ன்கனய மீடத்டடுப்�தற்கு 
ஆரம்�ம் முதல எரித�ோருள், மருநதுப் த�ோருட்கள் 
உள்ளிட்ட �ை உதவி, ஒத்துனழப்பு்கனள நலகி ்வரு -
்வபதோடு தற்ப�ோது 60 ஆயிரம் தமற்றிக ததோன் 
யூரியோன்வயும் அனுப்பி ன்வத்துள்ளது. உை்க 
்வங்கி 160 மிலலியன் அதமரிக்க த்டோைர்்கனள 
பநற்று ்வழங்கியுள்ளது. 

நோடடின் த�ோருளோதோர தநருக்கடிககுத் தீர்வு 
்கோணத்வன முன்தனடுக்கப்�டும் முயற்சி்களுககு 
சோத்கமோன பிரதி�லிப்பு்கள் கின்டக்கப் த�றேத் 
ததோ்டங்கியுள்ளன. என்றேோலும் இப்த�ோருளோதோர 
தநருக்கடிககு ்கடசி்களோ்கப் பிரிநது நின்று தீர்வு பத்ட 
முடியோது. இநதநருக்கடியில இருநது மீடசி த�றே 
தற்ப�ோது முன்தனடுக்கப்�டும் ந்ட்வடிகன்க்களில 
அற்� அரசியல இைோ�ம் பதடும் தசயற்�ோடு்களில 
எ்வரும் ஈடு�டு்வது நலைதலை. நோடு மு்கம் த்கோடுத்-
திருப்�து பதசிய த�ோருளோதோர தநருக்கடி அன்றி 
ப்வறிலனை. அதன் தோக்கங்்களுககும் �ோதிப்பு்க-
ளுககும் இன, மத, பிரபதச ப�தங்்களுககு அப்�ோல 
எலைோ மக்களுபம மு்கம் த்கோடுத்துள்ளனர். 

அதன் ்கோரணத்தினோல இவ்வோறேோன பிரசசி-
னனககு ்கடசி அரசியல ப�தங்்களுககு அப்�ோல 
ஒன்று�டடு தீர்வு பதடு்வது அ்வசியம். அதுப்வ 
மக்களின் எதிர்�ோர்ப்�ோகும், அவ்வோறேோன ந்ட்வடிக-
ன்கயின் ஊ்டோ்கப்வ நோடும் மக்களும் இநதநருக்க-
டியில இருநது வினர்வோ்கவும் உறுதியோ்கவும் மீடசி 
த�றே முடியும். 

இருநத ப�ோதிலும், இநதநருக்கடியோன சூழலி -
லும் சிைர் அற்� அரசியல இைோ�ம் பதடும் தசயற் -
�ோடு்களில ஈடு�்டக கூடிய்வர்்களோ்க உள்ளனர். இது 
எவவிதத்திலும் நியோயப்�டுத்தக கூடிய தசயற்�ோடு 
அலை. 

இவவிதமோன தசயற்�ோடு்களின் வினள்வோ-
்கப்வ �ோரோளுமன்றேத்னதபய குனறேகூறும் அள -
வுககு நினைனம உரு்வோகியுள்ளது. இவ்வோறேோன 
நினைனம நீடிப்�தற்கு இ்டமளிக்கக கூ்டோது. 
ஏதனனில அது �ோரோளுமன்றே ஜனநோய்கத்தில 
மக்கள் நம்பிகன்க இழககும் நினைனமனயக கூ்ட 
ஏற்�டுத்தி வி்டைோம். இது ஆபரோககியமோனதலை. 

இப்பின்னணியிலதோன் நோடடு மக்களுககு உனர-
யோற்றிய பிரதமர் ரணில விககிரமசிங்்க, 'தற்ப�ோது 
நோடடில உரு்வோகியுள்ள சிக்கல நினைககு தீர்வு 
்கோணும் த�ோருடடு அனனத்துக ்கடசி்களதும் �ங் -
்களிப்பு்டன் பதசிய சன� அலைது அரசியல சன� 
உ்டனடியோ்க அனமக்கப்�்ட ப்வணடும்' என்று ்வலி-
யுறுத்தினோர். இபத ப்கோரிகன்கனய அ்வர் �ோரோளு-
மன்றேத்திலும் பநற்றுமுன்தினம் முன்ன்வத்தோர். 

இவ்வோறேோன சன�தயோன்னறே அனமப்�தன் 
ஊ்டோ்க நோடடில நவீன யு்கத்திற்கு த�ோருத்தமோன 
அரசியல ்கைோசோரத்னத உரு்வோக்கக கூடியதோ்க 
இருககும். அக்கைோசோரமோனது நோடு தநருக்க -
டி்களுககு மு்கம் த்கோடுககும் சநதர்ப்�ங்்களில 
எலைோம் அனனத்துத் தரப்பினரும் ஒன்று�டடு 
தசயற்�டு்வதற்கு ்வழி்வகுப்�தோ்க அனமயும். அவ -
்வோறேோன ஒன்று�ட்ட ்கைோசோரத்னதபய மக்களும் 
எதிர்�ோர்ககின்றேனர். அதன் ஊ்டோ்க நோடும் மக்க-
ளும் நன்னம்கள் த�ற்றுக த்கோள்ளு்வர். 

ஆ்கப்வ நோடு மு்கம் த்கோடுத்துள்ள த�ோருளோதோர 
மற்றும் அரசியல தநருக்கடி்களுககு தீர்வு்கனளப் 
த�ற்றுக த்கோள்ளவும் �ோரோளுமன்றேத்னத மக்கள் 
குனறேகூறு்வனதத் தவிர்த்து �ோரோளுமன்றே ஜனநோ -
ய்கத்னத ்வலுப்�டுத்திக த்கோள்ளவும் புதிய பிரதம -
ரின் பயோசனன த�ரிதும் ்வழி்வகுக்க முடியும் என் -
�தில ஐயமிலனை. அதனோல ச்கை ்கடசி்கனளயும் 
உள்ள்டககிய சன� நோடன்ட அபிவிருத்திப் �ோனத -
யிலும் இடடுச தசலை முடியும். அதுப்வ நோடடின் 
பதன்வயும் எதிர்�ோர்ப்பும் ஆகும்.

35, டி. ஆர். விஜய்வர்தன மோ்வத்னத, த்கோழும்பு- - 10
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நாட்டை கடடியெழுப்புவதறகான 
ஆககபூரவமான ஆல�ாச்னகள்

ஊழ் என்பது வெல்ல முடியாத ஒனறு என்பார்கள். 
ச�ாரவில்லாமல முயற்சி சமற்வ்காள்்பெர்கள்
அநத ஊழையும் சதாலவி அழையச் வ�யொர்கள்.

ஊனழயும் உப்�க்கம் ்கோண�ர் உனைவின்றித்
தோழோது உஞற்று �்வர்

நாட்டின் இறையாணறமைக்ா் தமைதுயிறை தியா்ம் 
செய்தாருக்ா் ்தசிய ்�ார்வீைர் தினம் அனுஷ்டிப்பு

எனது நன்றிககுரியவர்்ளின்
�ட்டியல் மி்வும் நீண்டது

ஐம்�து ஆணடு ்ால இலககியப் �யணம்:
இதுவறை நாற�துககு ்மைற�ட்்ட நூல்்ள்

தனிநோடு ப்கோரி சுமோர் மூன்று தசோப்-
தங்்களோ்க ப�ோரோடி ்வநத விடுதனைப் 
புலி்களுககு எதிரோ்க இைங்ன்க த்வற்றி 

த�ற்றேனதயடுத்து, மூன்று தசோப்த ்கோை 
பமோதலின் முடின்வ ஒடடுதமோத்த பதசமும் 
பம 18, 2009 அன்று த்கோண்டோடியது.   

நோடடின் இனறேயோணனம, பிரோநதிய ஒரு-
னமப்�ோடு மற்றும் சுதநதிரத்திற்்கோ்க தமது 
த�ோன்னோன உயிர்்கனள தியோ்கம் தசய்த 
இரோணு்வம், ்க்டற்�ன்ட, விமோனப்�ன்ட, 
த�ோலிஸ மற்றும் சிவில �ோது்கோப்பு தினணக-
்களத்தின் பதச�கதியுள்ள ப�ோர்வீரர்்களின் 
பநசத்துககுரிய நினனவு்கனள மரியோனதயு-
்டன் நினனவுகூரும் தினபம பதசிய ப�ோர்வீரர் 
தினமோகும் (த்வற்றி தினம்).  

2009 பம மோதத்திற்கு முன்னர் 
இரோணு்வத்தின் வீரமிக்க ப�ோர்வீரர்்கள் 
(23,962), ்க்டற்�ன்ட (1160), விமோ-
னப்�ன்ட (443), 2598 த�ோலிசோர் 
மற்றும் 456 சிவில �ோது்கோப்பு தினணக-
்களப் �ணியோளர்்கள் என தமோத்தம் 
28,619 ப�ர் விடுதனைப் புலி்களின் 
�யங்்கர்வோதத்திற்கு எதிரோன ப�ோரில 
உயிர்த் தியோ்கம் தசய்துள்ளனர். அ்வர்-
்களின் வீரம், வினைமதிப்�ற்றே தியோ்கம் 
மற்றும் தன்னைமற்றே அர்ப்�ணிப்புக்கோ்க 
அன்னறேய தினம் ஒவத்வோரு ஆணடும் 
மரியோனதயு்டன் நினனவு கூரப்�டுகிறேது.  

தமிழீழ விடுதனைப் புலி்களின் பதோல-
விககு ்வழி்வகுத்தது இைங்ன்க ஆயுதப் 

�ன்ட்கள் என்�து மறுக்க முடியோத, மறுக்க 
முடியோத உணனம. �ன்டயினரின் அர்ப்�-
ணிப்பு ்கோரணமோ்க, இைங்ன்க பிரனஜ்களோ-
கிய சிங்்கள்வர்்கள், தமிழர்்கள், முஸலிம்்கள், 
�றேங்கியர்்கள் மற்றும் ஏனனய அனன்வரும் 
இப்ப�ோது நிம்மதியோன ்வோழ்கன்கனய அனு-
�வித்து ்வருகின்றேனர்.  

பமலும் ்வ்டமோ்கோணத்தில உள்ள �ை 
த�ற்பறேோர் விடுதனைப் புலி்களோல �ை்வந-
தமோ்க ்கட்டோயப்�டுத்தப்�ட்ட ்வயதுககுட�ட்ட 
பிள்னள்கள் உட�்ட தமது பிள்னள்கனள 
�ற்றி �யப்�்ட ப்வணடியதிலனை என்�னத-
யும் மறேநது வி்ட முடியோது. இவ்வோறேோன-
ததோரு சூழலில த்வற்றி தினம் புரிநது த்கோள்-

ளப்�்ட ப்வணடியது்டன் �ோரோட்டப்�்ட 
ப்வணடியதும், த்கோண்டோ்டப்�்ட ப்வண-
டியதுமோகும். இது நோடடிலுள்ள சிங்்கள, 
தமிழ், முஸலிம் மற்றும் ஏனனய சமூ்கங்-
்களுககு கின்டத்த �ோரிய த்வற்றியோகும் 
என்�தில எவவித சநபத்கமுமிலனை.  

இவ்வோறு நோடடின் இனறேயோணனமக-
்கோ்க மனிதோபிமோனமோன இறுதி யுத்தத்தில 
சிறேப்�ோ்கச தசயல�ட்ட �ன்டப்பிரிவு்களில 
58 ்வது �ன்டப்பிரிவு மி்க முககியமோ்க 
தி்கழ்்வது்டன் அன்று அப்�ன்டப்பிரிவின் 
தள�தியோன தற்ப�ோனதய �ோது்கோப்பு 
�தவிநினை பிரதோனியும் இரோணு்வத் தள-
�தியுமோன தஜனரல சப்வநதிர சில்வோ 
அ்வர்்கள் தனது �ன்டயினனர சிறேப்�ோ்க 
்வழிந்டத்தி பிரிவினன்வோத தசயல�ோடு-
்களில இருநது நோடடினன விடுவிப்�தில 
மி்கமுககிய �ங்கினன ்வகித்தோர்.  

�யங்்கர்வோதி்களின் த்கோடூரமோன 
பிடியில இருநது ஒரு இைடசத்திற்கும் 
பமற்�ட்ட த�ோதுமக்கனள விடுவிப்�தன் 

மூைம் புதுமோத்தளனில மி்கப் த�ரிய �ண-
யகன்கதி்கள் மீடபு �ணினயயும் அ்வரது 
பிரிவு ந்டத்தியது.  

இவ்வோறு இனம், மதம், அரசியல ப�த-
மின்றி நோடடின் இனறேயோணனம, பிரபதச 
ஒருனமப்�ோடு மற்றும் சுதநதிரத்திற்்கோ்க 
தியோ்கம் தசய்த்வர்்கனள இைங்ன்கயர்்கள் 
இநத த்வற்றி தினத்தன்று த�ருமிதத்து்டன் 
த்கௌரவிககின்றேனர்.

உனழககும் ்வர்க்கத்தின் த�ருனம 
ப�சும் பம மோதம் 12 ஆம் தி்கதி-
யு்டன் 83 ்வயனதப் பூர்த்தி தசய்-

துள்ளோர் இைககிய உைகின் ஈடினணயற்றே 
உனழப்�ோளியோன ஆ.மு.சி.ப்வைழ்கன். ஒப்-
�ற்றே சோதனன்களுககுச தசோநதக்கோரரோய் 
தி்கழ்�்வர் அ்வர். மட்டக்களப்பு மோ்வட்டத்தின் 
திருப்�ழு்கோமம் கிரோமத்னதச பசர்நத வி்வசோயி-
யோன அ்வர்,  திருககுறேள் த�ருனம ப�ோற்று்வ-
தில தன் ்வோழ்நோள் முழு்வதும் எழுத்துப் �ணி 
தசய்து ்வருகின்றேோர். 

ப�ரோசிரியர் வித்தியோனநதன் அ்வர்்களோல 
‘சோரதி அலை �ோரதி’ எனப் ப�ோற்றேப்�ட்ட்வர். 
ப�ரோசிரியர் சி்வத்தம்பி முதல �ை �ன்டப்�ோ-
ளி்களும் வியநது �ோரோடடி அணிநதுனர்கள் 
எழுதிச சிறேப்பித்த �ன்டப்�ோளி என எணணற்றே 
த�ருனம்களுககுச தசோநதக்கோரர்.  

1939.05.12 இல சின்னத்தம்பி, ்வள்ளி-
யம்னம தம்�தியரின் ம்கனோ்கப் பிறேநத இ்வரது 
இயற்த�யர் ப்வலமுருகு. தமிழின் பமல 
த்கோண்ட �ற்று ்கோரணமோ்க ப்வைழ்கன் ஆனோர். 
1952 முதல திரோவி்ட இயக்க சிநதனன்களின் 
�ோல ஈர்க்கப்�டடு, சோதியற்றே சமத்து்வ சமுதோய 
மறுமைர்சசியில ஆர்்வம் த்கோணடு, 1963இல 
தனது பிறேநத ஊனர விடடு த்வளிபயறினோர். 

இ.ப�ோ.சவில சோரதியோ்க இனணநது 
த்கோணடு, 32 ்வரு்டங்்களுககு பமல தனது 
ததோழிலில �லப்வறு இன்னல்கள் மத்தியில 
சோதனன்கள் �ை புரிநது சோரதி �யிற்றுன-
ரோய் ஓய்வு த�ற்றேோர். தோன் �ணிபுரிநத மட-
்டக்களப்பு சோனையில 1985 ்கோைப்�குதியில 
உயரதி்கோரி்களின் ஒத்துனழப்பு்டன் �டிப்�்கம் 
ஒன்றினன ஆரம்பித்தோர். 'தசண�்கம்' எனும் 
த�யரில ன்கதயழுத்து சஞசின்கயும் த்வளி-
யிட்டோர். �லப்வறு விழோக்கனள முன்னின்று 
ந்டத்தினோர்.  

1972 இல இ்வரது முதல நூைோன ‘தீயும் 
ததன்றேலும்” த்வளி்வநதது. இநத ்வரு்டம் 
அ்வரது த்வளியீடடு �யணத்தில த�ோன்விழோ 

்வரு்டமோகும். இது்வனர 07 
்கவினதத் ததோகுப்புக்கள், 06 
சிறு்கனதத் ததோகுப்புக்கள், 10 
நோ்வல்கள், 03 குறுநோ்வல-
்கள், 05 உனரநூல்கள், 05 
்வரைோற்று நூல்கள், 05 ஆய்-
வுநூல்கள் என 40ககு பமற்-
�ட்ட நூல்கனள எழுதி த்வளியிடடுள்ளோர்.  

இ்வருன்டய ்வோழ்கன்க ்வரைோற்றினன 
'மோனி்டபநயன் ஆ.மு.சி.ப்வைழ்கன்' எனும் 
த�யரில ்க.பிர�ோ்கரன் (அதி�ர்) எழுதியுள்-
ளோர். 2014 இல இ்வரது �்வளவிழோவினன 
முன்னிடடு �லப்வறு ்கவிஞர்்கள் எழுதிய ்கவி-
னத்கள் ததோகுக்கப்�டடு 'சநதனக்கோடு' எனும் 
த�யரில த்வளியி்டப்�ட்டது.  

தசலலும் இ்டதமலைோம் திருககுறேனள முதன்-
னமப்�டுத்து்வபதோடு 'திருககுறேள் முன்னணிக 

்கழ்கம்' எனும் த�யரில மன்றேங்்கனள நிறுவி 
அநதநத ஊரில ்கனை, இைககிய நோட்டமுள்ள 
இனளஞர்்கனள ஒன்றினணத்து அ்வர்்கனள 
ஊககுவிப்�ோர். அதுமடடுமன்றி மட்டக்களப்புத் 
தமிழ்ச சங்்கத்தின் மீளுரு்வோக்கம், மட்டக்க-
ளப்புத் தமிழ் எழுத்தோளர் ப�ரன்வ, ்வோனழச-
பசனன தமிழ் ்கனை இைககிய மன்றேம் எனப் 
�ை இைககிய அனமப்புக்களின் உரு்வோக்கத்-
தில �ோரிய �ங்்களிப்பினன ்வழங்கியுள்ளோர்.  

்கவிஞன், ததன்றேல, தசங்்கதிர், ஞோனம், 

ஜீ்வநதி ப�ோன்றே சஞசின்க்களில அன்புக்கோ்க 
சிை �ன்டப்புக்கனள எழுதியுள்ளோபர தவிர, 
அதற்கு முன்பும் பின்பும் ப்வதறேநதப் �த்திரி-
ன்க்களிலும் அ்வர் எழுதியதிலனை.  

தனகத்கன ஒரு �ோணியினன ்வகுத்துக 
த்கோணடு தோன் பிறேநது ்வளர்நத பிரபதசத்-
திலும் அதனன அணடியுள்ள சூழலிலும் 
்வோழ்நத, ்வோழ்கின்றே மக்களின் ்வோழ்வியல, 
வி்வசோயத் ததோழில சோர்நத சமுதோயத்தின் 
்கட்டனமப்பு ்வளர்சசிப்�டிநினை்கனள பிரபதச 
தமோழிநன்டயிபைபய எழுதி �டிப்ப�ோனர வியக-
்கவும் நயக்கவும் தசய்்வதில ்வலை்வர் அ்வர்.  

்க்டநத 2015 ஆம் ஆணடு முதல பதசிய 
அளவில சிறேநத நோ்வல்களுககு �ரிசு ்வழங்கி 
்வருகின்றே 'த�யோர்ப்வ' நிறு்வனத்தினோல 
2018 இல ந்டத்தப்�ட்ட விழோவில ப்வைழ்க-
னின் ‘�னிசனசயடி முன்மோரியும் சட்டககிண-
றும்’ எனும் நோ்வலும் பதர்வு தசய்யப்�டடு 
ஒரு இைடசம் �ரிசு த�ற்றேது. அதுப�ோன்று 
இைங்ன்க அரசின் ்கைோபூஷண விருது, சோஹித்-
திய விருது மோ்கோணமட்டத்திைோன முதைனமச-

சர் விருது, ஆளுநர் விருது 
மற்றும் �லப்வறு இைககிய 
அனமப்புக்கள் இ்வரது �ன்டப்-
புக்கனள �ோரோடடி �ை விருது-
்கனள ்வழங்கியுள்ளன. 

இைங்ன்கயிலும் தமிழ்-
நோடடிலும் �ை மோண்வர்்கள் 
இ்வரது �ன்டப்பு்கனள ஆய்வு 

தசய்து �ட்டங்்கள் த�ற்றுள்ளனர். இனளஞர்-
்கனள ஊககுவிப்�தில என்றும் தளரோமல 
இயங்கி்வரும் ஆ.மு.சி. இன்னும் �ை ஆண-
டு்கள் நைமு்டன் ்வோழ்நது இைங்ன்கத் தமிழ் 
இைககியத்திற்கு ்வளம் பசர்க்க ப்வணடும் என 
்வோழ்த்துப்வோம்.

எஸ.ஏ.ஸ்ரீதர்...?
(வா்ைசலச்ன)

எம்.எஸ.எம் நஜோத்...?
இராணுவ ஊடைக பணிப்பகம், 
இராணுவத் த்�்மெகம்

83 வயதிலும் சாதனைகள்
பனைத்து வரும் ஆ.மு.சி.வவலழகன்

(திருசசி எம்.ப்க. ஷோகுல ஹமீது)

'ஒரு சாமானியன் உள்வளே மாட்டிக் ககாணைால், 
அது மிகப் கபரிய  துன்பமாை சட்ைப் வபாராட்ைமாக 
இருக்கும் என்பதற்கு நான்தான்  எடுத்துக்காட்டு' 
என்கிறார் விடுதனல கபற்ற வபரறிவாளேன்



முன்னாள் பிரதமர் ரனாஜீவ் கனாந்தி ககனாலை வழக்கில் 
லகது கெய்யப்பட்டு சிலையில் இருந்த ப்பரறிவனாளன 
உள்ளிட்்ட 7 ப்பரின தூக்குத் தண்டல் ஆயுள் தண்ட-
ல்்யனாகக் குலைக்கப்பட்டிருந்தது.   

இவர்களின கருலை மனு அபப்பனாது நிலுலவயில் 
இருந்தது. நீண்ட கனாைம் கருலை மனு நிலுலவயில் 
இருப்பது அநீதிக்கு ெமமனா்து. தனல் விடுவிக்க 
பவணடும் எனறு பகனாரிக்லக விடுத்து ப்பரறிவனாளன 
2016 இல் மனுதனாக்கல் கெயது, அதனபின உசெ நீதி-
மனைத்தில் பமனமுலையீடு கெயது இருந்தனார்.   

தமிழ்னாடு அரசு இ்யற்றி்ய தீர்மனா்த்திற்கு ஆளு்ர் 
ஒபபுதல் அளித்து தனல் விடுவிக்க பவணடும் எனறு 
அவர் மனுவில் குறிபபிட்்டனார். தமிழ்னாடு அலமசெர-
லவயின தீர்மனா்த்லத தமிழ்னாடு ஆளு்ர் ஏற்கனா-
மல் கனாைம் தனாழத்தி வந்த நிலையில், ப்பரறிவனாளன 
மனுதனாக்கல் கெயதனார். உசெ நீதிமனைத்தில் க்டந்த 
சிை வனாரஙகளனாக வழக்கில் விெனாரலை ்்டந்து வந்த 
நிலையில் க்டந்த 11 ஆம் திகதி விெனாரலை முடிந்தது.   

இந்த வழக்கில் தமிழ்னாடு அரசு லவத்த வனாதத்தில், 
'தண்டல் லகதி ஆயுள்தண்டல் க்பற்று இருக்-
கிைனார். ெட்்டப்படி ஆயுள்தண்டல் க்பற்ை 
லகதிகலள விடுவிக்கும் ெக்தி குடி்யரசுத் 
தலைவருக்குக் கில்ட்யனாது. அது மனாநிை அர-
சுக்கு மட்டுபம உள்ளது. ஆளு்ர் அலமசெ-
ரலவ முடிவிற்கு கட்டுப்பட்்டவர். அவர் அதில் 
முடிவு எடுக்க பவணடும். மனாைனாக 3 வரு்ட-
மனாக ஒரு முடிலவ கி்டபபில் ப்பனா்டக் கூ்டனாது. 
விடுதலை கெயயும் அலமசெரலவ தீர்மனா-
்த்லத ஆளு்ர் குடி்யரசுத் தலைவருக்கு அனுப்ப 
முடி்யனாது. இந்த விவகனாரத்தில் அவர்கள் அரசி்யல் ெனாெ-
்த்தின அடிப்பல்டல்ய அழித்து விட்்ட்ர். கருலை 
மனு மீது முடிகவடுக்கும் அதிகனாரம் மத்தி்ய அரசுக்குத்-
தனான உள்ளது எ் எஙகும் குறிபபி்டப்ப்டவில்லை' 
எனறு குறிபபிட்டிருந்தது.   

அபதபவலள மத்தி்ய அரசு லவத்த வனாதத்தில், 'ப்பர-
றிவனாளன வழக்கில் தண்டல் குலைக்கும் அதிகனாரம் 
குடி்யரசுத் தலைவருக்கு மட்டுபம உள்ளது. ஏற்க்பவ 
அவரின தூக்குத் தண்டல் ஆயுள் தண்டல்்யனாக 
குலைக்கப்பட்டு விட்்டது. அவருக்கு ஏற்-
க்பவ ஒரு நீதி ெலுலக வழஙகப்பட்டு 
விட்்டது. இத்னால் மீணடும் அவரின 
தண்டல்ல்ய குலைக்கக் கூ்டனாது. இந்த 
வழக்கு மத்தி்ய புை்னாயவு அலமபபு விெனா-
ரித்த வழக்கு. இதன கனாரைமனாக அதில் 
குடி்யரசுத் தலைவர் முடிவு எடுக்கபவ 
அதிகனாரம் உள்ளது. ஆளு்ர் ஏற்க்பவ 
குடி்யரசுத் தலைவருக்கு இந்த மனுலவ 
அனுபபி விட்்டனார். இத்னால் அவர்தனான 
இதில் முடிவு எடுக்க பவணடும்' எனறு 
குறிபபிட்்டது.   

இதில் உசெ நீதிமனை நீதி்பதிகள் 
லவத்த வனாதத்தில் பினவருமனாறு குறிப-
பிட்்ட்ர்.  

"ஆளு்ர் எப்படி மனாநிை அலமசெரலவ 

எடுக்கும் முடிலவ குடி்யரசுத் தலைவருக்கு அனுப்ப-
ைனாம்? ப்பரறிவனாளன ஆயுள் தண்டல் லகதி என்ப-
தனால் அவரின விடுதலையில் ஆளு்ர்தனான ஒபபுதல் 
அளிக்க பவணடும். அவர் குடி்யரசுத் தலைவருக்கு 
அனுபபி்யது தவறு. இந்தி்ய கூட்்டனாசசி தத்துவத்திற்பக 
இது எதிரனா்து. ப்பரறிவனாளல் ்யனார் விடுதலை 
கெயவது எனை அதிகனார பமனாதலுக்கு இல்டயில் ப்பரறி-
வனாளன ஏன சிக்கித் தவிக்க பவணடும்? அவலர ஏன 
்னாஙகபள விடுதலை கெய்யக் கூ்டனாது? அலமசெரலவ 
முடிவு எடுத்த விவகனாரத்தில், ஆளு்ர் முடிகவடுக்க 

பவணடி்ய அவசி்யபம இல்லை. இந்த விவ-
கனாரத்தில் ஆளு்ரின அதிகனாரம் குறித்து 
முடிகவடுக்கப ப்பனாகிபைனாம்".  

இவ்வனாறு உசெநீதிமனைம் கூறி்யது.   
"ப்பரறிவனாளன ஏற்க்பவ சிலையில் 30 

வரு்டம் இருந்து விட்்டனார். அவர் அஙபகப்ய 
்படித்தும் விட்்டனார். அவரின ்்டத்லதயில் 

எந்தப பிரசெல்யும் இல்லை. நீஙகள் விடுதலை 
கெயயும் வலர கனாத்திருக்கனாமல் ்னாஙகபள ஏன 
விடுதலை கெய்யக் கூ்டனாது?" எனறு உசெ நீதிமனைம் 
மத்தி்ய அரசுக்கும், தமிழ்னாடு ஆளு்ருக்கும் கடுலம-
்யனா் பகள்விகலள எழுபபி்யது.   

 இந்த நிலையில் உசெநீதிமனை நீதி்பதிகள் ப்பரறி-
வனாளல் விடுதலை கெயவதனாக தீர்பபு வழஙகி்ர். 
இந்தி்ய வரைனாற்றில் உசெ நீதிமனைம் இது ப்பனானை 
தீர்பல்ப வழஙகுவது மிகவும் அரிதனாகும். நீதி்பதிகள் 
வழஙகி்ய தீர்பபில், "ப்பரறிவனாளன வழக்கில் ஆளு்ர் 

கெயத தனாமதம் நீதிமனை ்பரிசீைல்க்கு 
உட்்பட்்டது. அவரின விடுதலை மீது 
ஆளு்ர் முடிவு எடுக்கனாமல் கனாைம் தனாழத்-
தி்யது. 28 மனாதஙகள் இதில் முடிவு எடுக்-
கனாமல் இருந்தது தவறு. அவர் கனாைதனாம-
தம் கெயதது தவறு. இத்னால் அவலர 
விடுதலை கெயகிபைனாம்" எனறு கூறியுள்-
ளது.  

இது ஒருபுைமிருக்க 31 ஆணடு கனாைம் 

மகல்க் கனாக்க நீதிமனை ்படிப்யறி ப்பனாரனாடி்ய தனாயின 
ப்பனாரனாட்்டம் கவனறுள்ளது. எமனி்டம் இருந்து கைவன 
ெத்்யவனான உயிலர மீட்்டனார் ெனாவித்திரி எனறு புரனாைக் 
கலதகளில் ்படித்திருபப்பனாம். க்டந்த 31 ஆணடுகனாை-
மனாக சிலைவனாெம் அனு்பவித்து வந்த மகல் ப்பனாரனாடி 
மீட்டிருக்கிைனார் அற்புதம்அம்மனாள்.  

கலளத்துப ப்பனா் முகம், கனால்களில் இைப்பர் 

கெருபபு, கணைனாடி, கவள்லள முடி, பதனாளில் ஒரு 
ல்ப... இதுதனான அற்புதம்மனாள் குறித்த அல்ட்யனாள-
மனாக இருக்கும். த்து மகனின உயிலரக் கனாக்கவும், 
சிலையில் இருந்து விடுவிக்கவும் அவர் ்ப்யணித்த 
்பனாலதகள் கல்லும் முள்ளும் நிலைந்தலவ. ரனாஜிவ்-
கனாந்தி ககனாலை வழக்கில் தன மகன லகது கெய்யப்பட்-
்டனான எனை கெயதி பகட்டு 32 ஆணடுகள் ஆகி விட்்டது. 
இபதனா, முதல்முலை்யனாக தன மகனுக்கு விடுதலை 
கில்டத்து விட்்டது எனை தீர்பல்ப பகட்டு மகிழசசியில் 
இருக்கிைனார் அந்தப க்பண.  

அவரது 32 ஆணடுகனாை ப்பனாரனாட்்டம் முடிவுக்கு வந்-
துள்ளது.  

கைவர் குயில்தனாெனு்டன அனபு, அறிவு, அருள் 
எ் மூனறு குழந்லதகளு்டன வசித்து வந்தனார் அற்பு-
தம்மனாள். கெனல் க்பரி்யனார் தி்டலில் தஙகி, ்பட்்ட்யப-
்படிபபு ்படித்துவந்தனார் ப்பரறிவனாளன. அபப்பனாலத்ய பிர-
தமர் ரனாஜிவ் கனாந்தி ககனால்ைப்பட்்டதும், ப்பரறிவனாளல் 
சி.பி.ஐ விெனாரலைக்கு அலழத்தது. விெனாரலைக்குப 
பிைகு பூந்தமல்லி சிலையில் அல்டக்கப்பட்்டனார் ப்பரறி-
வனாளன.   

ப்பரறிவனாளன ரனாஜிவ் கனாந்தி ககனாலை வழக்கில் 
லகது கெய்யப்பட்்ட பிைகு, தன வனாழக்லகப்ய மனாறி்ய-
தனாக குறிபபிட்டுள்ளனார் அற்புதம் அம்மனாள். சிலையில் 
அல்டக்கப்பட்டிருந்த மகல்ப ்பனார்க்க பவணடும் 
எனைனால், ப�னாைனார்ப்பட்ல்டயில் இருந்து கெனல்க்கு 
வந்து, சி.பி.ஐ அதிகனாரிகளி்டம் அனுமதி வனாஙகி, 

மீணடும் பூந்தமல்லி கெனறு அஙகு கனாத்திருந்து 
்பனார்க்க பவணடும். ்பை ்னாட்கள் ப்பரறிவனாளல்ப 
்பனார்க்கனாமபைப்ய திரும்பியிருக்கிைனார் அற்புதம்மனாள்.   

அதன பிைகு கதனா்டஙகி்யது அற்புதம்மனாளின 
நீதிப ப்பனாரனாட்்டம். அவர் ஏைனாத நீதிமனைம் இல்லை, 
ப்பனாகனாத ஊபர இல்லை. அந்த அளவுக்கு ெட்்டத்லத 
்ம்பி தனனுல்ட்ய ப்பனாரனாட்்டத்லத கதனா்டர்ந்தனார் அற்-
புதம்மனாள். ப்பரறிவனாளனுக்கனா் ்பனாெபப்பனாரனாட்்டத்தில், 
முதல் கவற்றி க்பற்ை இ்டம் முன்னாள் சி.பி.ஐ அதிகனாரி 
தி்யனாகரனா�னின ம்மனாற்ைம்தனான. ஒரு தனாயின 
ப்பனாரனாட்்டம் என் கெயயும் எனைனால், குற்ை உைர்சசி-
யில் இருந்த அதிகனாரியின ம்ெனாட்சில்ய தட்டி எழுபபி, 
உணலமல்ய கவளிக்ககனாணடு வரும்.   

அற்புதம்மனாளின ப்பனாரனாட்்டம் அலதத்தனான கெயதது. 
சி.பி.ஐ அதிகனாரி ப்பரறிவனாளனி்டம் ்்டத்தி்ய விெனார-
லையில், 'எ்க்கு எதுவும் கதரி்யனாது' எ் ப்பரறிவனா-
ளன கூறி்யலத வனாக்குமூைத்தில் தவிர்த்தலத சி.பி.ஐ 
அதிகனாரி தி்யனாகரனா�ப் ஒபபுக் ககனாண்டனார்.  

"இது என தவறுதனான எ் தி்யனாகரனா�ன வனாக்குமூ-
ைம் தந்தனார். ரனாஜிவ் கனாந்தி வழக்கில் குற்ைம் ெனாட்்டப-
்பட்்ட மகன ப்பரறிவனாளனுக்கனாக அலமசெர்கள், தமிழக 
முதல்வர்கலள ெந்தித்தனார் அற்புதம்மனாள். எப்படி்யனாவது 
மகன வீடு வர பவணடும் எனை ப்பனாரனாட்்டம் கதனா்டர்ந்து 
ககனாணப்ட இருந்தது. தூக்குத் தண்டல் ரத்து கெய-
்யப்பட்்டது.   

அற்புதம் அம்மனாளின கதனா்டர் ப்பனாரனாட்்டத்தனால், ப்பர-
றிவனாளன உட்்ப்ட இந்த வழக்கில் சிலையில் இருக்கும் 
7 ப்பலரயும் விடுதலை கெய்ய பவணடும் எ் தமிழக 
அரசு மத்தி்ய அரசுக்கு கடிதம் எழுதி்யது. இந்த வழக்கில் 
தமிழக ஆளு்ர் முடிகவடுப்பனார் எனறு மத்தி்ய அரசு 
கதரிவித்தது. தமிழக அரசு ஆளு்ருக்கு மீணடும் 
இலத ்பரிந்துலரத்தது. அதற்கனாக முதல்வலர ப்ரில் 
ெந்தித்து ்னறி கெனான்னார் அற்புதம்மனாள்.  

சிறுநீரகப பிரசெல் ஏற்்பட்்டதனால், ப்பரறிவனாள-
னுக்கு முதனமுலை்யனாக ்பபரனால் வழஙகப்பட்்டது. 
அபப்பனாது த்க்குப பிடித்தலத, மகனுக்குப பிடித்தலத 
ஆலெ ஆலெ்யனாய கெயது ககனாடுத்து ்பனாெமனாய ்பனார்த்-
துக் ககனாண்டனார். 10ஆவது முலை்யனாக ப்பரறிவனாள-
னுக்கு ்பபரனால் நீடிக்கப்பட்்டது. தனல் விடுதலை 
கெய்யக் பகனாரி ப்பரறிவனாளன உசெநீதிமனைத்தில் 
தனாக்கல் கெயத மனு மீதனா் விெனாரலையில் மனார்ச 9 
ஆம் திகதி அவருக்கு பிலை வழஙகி தீர்ப்பளித்தது. 
31 ஆணடுகளுக்குப பிைகு ப்பரறிவனாளனுக்கு பிலை 
கில்டத்தது. ப்ற்லை்ய தி்ம் வரைனாற்று சிைபபு மிக்க 
தீர்ப்பனாக ப்பரறிவனாளல் விடுதலை கெயது உசெ-
நீதிமனை நீதி்பதிகள் தீர்ப்பளித்துள்ள்ர். மகனின 
விடுதலைக்கனாக 31 ஆணடுகளனாக ப்பனாரனாடி்ய இந்தத் 
தனாயின ப்பனாரனாட்்டத்துக்கு கவற்றி கில்டத்துள்ளது. 31 
ஆணடுகனாைம் உைக்கம் மைந்து ப்பனாரனாடி்ய அற்புதம்-
மனாள் ப்ற்லை்ய இரவுதனான நிம்மதி்யனாக உைஙகி்னார்.   

இபதபவலள ப்பரறிவனாளனு்டன லகதனாகி 30 ஆண-
டுகளுக்கும் பமைனாக சிலைத் தண்டல் அனு்பவித்து 
வரும் மற்லை்ய 6 ப்பருக்கும் இந்தத் தீர்பபு க்பனாருந்-
தும் என்பதனால் அவர்களும் விலரவில் விடுதலை கெய-
்யப்ப்டைனாம் எ்க் கூைப்படுகிைது.

புைம்க்ப்யர்ந்த மணணில் ஒரு 
வனாரப்பத்திரிலகல்ய 26 ஆணடுகள் 
கதனா்டர்ந்து ்்டத்துவது என்பது இை-
குவனா் கனாரி்யமல்ை, எத்தல்ப்யனா 
விதமனா் ெவனால்கலள எதிர்ககனாணடு 
ஊ்டகத்துலையில் கதனா்டர்ந்தும் ்ப்ய-
ணிப்பது என்பது மிகவும் கடி்மனா்து. 
கதனா்டக்க கனாைத்தில் ்பத்திரிலகல்ய அச-
பெற்றுவதற்கனா் கைனி கமனக்பனாருட்-
கள் ப்பனாதி்ய அளவு இருக்கவில்லை. 

எ்பவ ஒரு கெயதில்ய முதலில் 'லரப' 
கெயது, பின்ர் அலத கவட்டி ஒட்டித்-
தனான பிரதிகள் எடுக்க பவணடியிருந்-
தது. ஆ்னாலும் வனாரனாவனாரம் தவைனாமல் 
்பத்திரிலக இனறுவலர கவளிவந்து 
ககனாணப்ட இருக்கிைது.   

க்்டனாவுக்குப புைம் க்ப்யர்ந்த புதிதில் 
எ்து சிறுகலதகள், கதனா்டர் ் னாவல்கள், 
்ப்யைக் கட்டுலரகள் எனறு க்டி்ய 
வனாெகர்கலள எ்க்குத் பதடித்தந்தது 
உத்யன ்பத்திரிலகதனான. தஙகப ்பதக் -
கம் தந்து எனல்க் ககௌரவித்த க்பரு-

லமயும், அதன பின்ர் ்்டந்த உத்யன 
சிறுகலதப ப்பனாட்டிகளுக்கு எனல் 
்டுவரனாகத் கதரிவு கெயத க்பருலமயும் 
உத்யன ்பத்திரிலக ஆசிரி்யரனா் அவ-
ருக்பக உரி்யது. 1000 ஆவது இதழில் 
‘குமுதினி’ எனை எ்து குறு்னாவலை-
யும் கவளியிட்டு எனல்க் ககௌரவப்ப -
டுத்தி இருந்தனார்.   

ெமீ்பத்தில் இைஙலகயில் இருந்து 
கவளிவரும் 'ஞனா்ம்' இதழ ்்டத்-
தி்ய ெர்வபதெ இைக்கி்யப ப்பனாட்டியில் 
க்்டனா தமிழ எழுத்தனாளர் இலை்யத் -
லதச பெர்ந்த உத்யன ஆசிரி்யர் ஆர்.
என.பைனாபகந்திரலிஙகம்(எதுவலர), 
சிந்தல்பபூக்கள் எஸ். ்பத்ம்னாதன(-
சிந்தல்பபூக்கள்), எழுத்தனாளர் குரு 
அரவிந்தன (அம்மனாவின பிள்லளகள்) 
ஆகி்ய மூவருக்கும் சிைபபுப ்பரிசுகள் 
கில்டத்திருந்த். ெர்வபதெப ப்பனாட்டி -
யில் எமது இலை்யத்லதச பெர்ந்த 
மூவர் ்பரிசு க்பற்ைலத ஒரு ெனாதல்்யனா-
கபவ கருதுகினபைன.   

சிைந்த கவிஞரும், எழுத்தனாளருமனா் 
்ண்பர் பைனாபகந்திரலிஙகம், 'மலை-

்யன்பன' எனை க்ப்யரிலும் எழுதி வரு -
கினைனார். விழனாக் கனாணும் இசெந்தர்ப்பத்-
தில் அவரது கலை, இைக்கி்ய, ஊ்டக, 
ெமூக பெலவகலளப ்பனாரனாட்டி, எ்து 
குடும்்பத்தின ெனார்்பனாகவும், க்்டனா தமிழ 
எழுத்தனாளர் இலை்யத்தின ெனார்்பனாகவும் 
அவலரயும், அவரது குடும்்பத்தி்லர-

யும் வனாழத்துவதில் க்பருலம்யல்டகின-
பைன.

்பனாதுகனாபபு விளக்குகள் தவிர இதர அல்த்து 
வலக்யனா் அழகி்யல் கெ்யற்்பனாடுகள் மற்றும் கட்்ட்ட 
முகபபுகலள அழகி்யல் பதலவகளுக்கனாக ஒளிரச 
கெயதல் ப்பனானைவற்லை கட்டுப்படுத்திக் ககனாள்ளு-
மனாறும் அவர் பகட்டுக் ககனாண்டனார்.  

அவர் அனுபபியுள்ள விபெ்ட ஊ்டக அறிக்லகயில் 
பமலும் கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளதனாவது:  

அந்நி்ய கெைனாவணி தட்டுப்பனாட்்டனால் ஏற் -
்பட்்ட எரிக்பனாருள் விநிப்யனாகப பிரசசில்க-
ளனால் ்னாட்டில் மினெனார விநிப்யனாகம் கடுலம -
்யனாகப ்பனாதிக்கப்பட்டுள்ளது. க்டந்த இரணடு 
மனாதஙகளனாக கதனா்டர்சசி்யனா் மினெனார 
விநிப்யனாகத்லதப ப்பணுவது ஒரு ெவனாைனாக 
மனாறியிருந்தது. இதன கனாரைமனாக மக்கள் 
கடும் சிரமஙகலள எதிர்ப்னாக்கி்யது்டன, 
உற்்பத்தி கதனாழில்கள் மற்றும் பெலவத் 
துலைகள் கடுலம்யனாகப ்பனாதிக்கப்பட்டுள் -

ள். இதன விலளவனாக ்னாட்டின க்பனாருளனா-
தனார நிலைலம பமலும் பமனாெமனாகியுள்ளது.  

இந்த வி்ட்யஙகலளப க்பனாருட்்படுத்தனா -
மல், உசெகட்்ட மினெனாரத் பதலவ நிைவும் 
பி.்ப. 6.00 முதல் இரவு 9.00 வலர்யனா் 
கனாைத்திலும் கூ்ட வணிக நிறுவ்ஙகளனால் 
விளம்்பர ப்னாக்கஙகளுக்கனாகவும் அழகி்யல் 
ப்னாக்கஙகளுக்கனாகவும் மினெனாரம் ்ப்யன்படுத்-
தப்படுகிைது. க்ப்யர்ப்பைலககலள ஒளியூட்டு-
தல், அசசி்டப்பட்்ட மற்றும் டிஜிட்்டல் விளம்்பரப 
்பைலககலள ப்பகரனாளி ஏற்்படுத்தும் மின-
விளக்குகளனால் ஒளியூட்டுதல், கட்்ட்ட முகபபு-
கலள அழகி்யல் பதலவகளுக்கனாக ஒளியூட்டு -
தல் ப்பனானைவற்லைக் குறிபபி்டைனாம். 

மினவிளக்குகலளயும் அதப்னாடு கதனா்டர் -
புல்ட்ய உ்பகரைஙகலளயும் விற்்பல் 
கெய்பவர்கள் தஙகள் கனாட்சி்யலைகளில் 
வனாடிக்லக்யனாளர்கலள கவர்வதற்கனாக அதிக 

எணணிக்லகயிைனா் மினவிளக்குகலளக் ககனாண்ட 
ெனாத்ஙகலள கதனா்டர்சசி்யனாக ஒளிரச கெயகினை -
்ர். ்பை ெம்ய வழி்பனாட்டுத் தைஙகளும் அதிக எண -
ணிக்லகயிைனா் மினவிளக்குகலளப ்ப்யன்படுத்தி 
கட்்ட்டஙகள் மற்றும் சுற்றுச சுவர் கட்்டலமபபுகலள 
கதனா்டர்ந்து ஒளிரச கெயவலதயும் அவதனானிக்க 
முடிகிைது. சிை ெந்தர்ப்பஙகளில் இரவு முழுவதும் 
ஒளிரச கெயதுள்ளலமல்ய கனாைக் கூடி்யதனாக இருக்-
கிைது.  

மினெனார விநிப்யனாகத்தில் கணிெமனா் முனப்ற்-
ைம் ஏற்்படும் வலர இந்த ெக்தி விர்யத்லதக் கட்டுப்ப -
டுத்துவது அவசி்யமனாகிைது. கீழக் குறிபபி்டப்பட்டுள்ள 
்்டவடிக்லககள் மினெனாரத் தல்டல்யக் குலைக்கவும் 
க்பறுமதிமிக்க மினெனாரத்லத எதிர்கனாை விநிப்யனாகத்-
திற்கனாக பெமிக்கவும் உதவும். 

இவ்வனாறு இைஙலக நிலைக்பறு ெக்தி அதிகனாரெ-
ல்பயின தவிெனாளர் என.ஜி.ரஞ்சித் பெ்பனாை த்து 
அறிக்லகயில் கதரிவித்துள்ளனார்.

52022  பம 19 வி்யனாழக்கிழலம 19–05–2022

க்்டனா தமிழ எழுத்தனாளர் 
இலை்யத்தின ஆரம்்பகனாை,
ஆயுட்கனாை அஙகத்தவரும் 

முன்னாள் தலைவரும், தற்ப்பனாலத்ய
கெ்யைனாளருமனா் ்ண்பர்
ஆர். என. பைனாபகந்திரலிஙகம் 
அவர்களின 50 ஆணடு கனாை கலை,
இைக்கி்ய, ஊ்டக, ெமூக பலவல்யப 
்பனாரனாட்டி க்்டனா தமிழ எழுத்தனாளர்
இலை்யத்தின ெனார்்பனாகவும், எ்து
குடும்்பத்தின ெனார்்பனாகவும்
வனாழத்துகலளத் கதரிவித்துக் 
ககனாள்கினபைன.

இந்தி்ய முன்னாள் பிரதமர்
ரனாஜீவ் கனாந்தி ககனாலை வழக்கில்
ப்பரறிவனாளல் விடுதலை

கெயது உசெநீதிமனைம் ப்ற்று அதிரடித்
தீர்பபு வழஙகி உள்ளது. உசெநீதிமனைம்
த்க்கு உள்ள அதிகனாரத்லத ்ப்யன்படுத்தி,
வழக்கில் 142-வது பிரிலவச கெ்யல்்படுத்தி
ப்பரறிவனாளல் விடுதலை கெயதுள்ளது.
உசெநீதிமனை நீதி்பதிகள்
எல் ்னாபகஸ்வர ரனாவ், ப்பனா்பணைனா
மற்றும் பிஆர் கவனாய ஆகிப்யனார் தீர்பபு 
வழஙகி உள்ள்ர்.

31 வருடங்களுக்கு பின்னர் வவற்றி வெற்்ற  
ஒரு ெரிதாெத் தாயின ொசப் பொராடடம்!

பதசி்ய வலை்யலமப்பனால்
வழஙகப்படும் மினெனாரத்லதப
்ப்யன்படுத்தி க்ப்யர்ப்பைலககலள

ஒளியூட்டுவலதயும், அசசி்டப்பட்்ட மற்றும் 
டிஜிட்்டல் விளம்்பரப ்பைலககலள 
ப்பகரனாளி ஏற்்படுத்தும் மினவிளக்குகளனால் 
ஒளியூட்டுவலதயும் தவிர்த்துக்
ககனாள்ளுமனாறும் இைஙலக நிலைக்பறு 
ெக்தி அதிகனாரெல்பயின தலைவர்
என.ஜி.ரஞ்சித் பெ்பனாை க்பனாதுமக்களி்டம் 
பவணடுபகனாள் விடுத்துள்ளனார்.

அநாவசிய மினவ்னாளி அலங்காரங்களை தவிர்த்து
மினசாரத்ளத சிக்்க்னமா்க ெயனெடுத்த உதவுங்கள்!

குரு அரவிந்தன...?
(தலைவர், கனடா தமிழ்
எழுததாளர் இலையம்)

இலஙள்க நிளலவெறு சக்தி அதி்காரசளெயின 
தளலவர் விடுக்கும் பவண்டுப்காள்

இந்திய சடடத்ளதபய அளசக்்க
ளவத்த உசசநீதிமன்றத் தீர்ப்பு

சிள்றவாசம் அனுெவிக்கும் ஏள்னய ஆறு
பெரும் விளரவில் விடுதளலயாகும் வாய்ப்பு!

்களல, இலக்கிய, ஊட்க, சமூ்கப் ெணியில் அளர நூற்்றாண்டு   
நிள்றளவக் வ்காண்டாடும் ஆர்.என.பலாப்கந்திரலிங்கம்
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புலம் பெயர் தமிழருக்கு... 03ஆம் பக்கத் த�ொடர் 
�யொரொ்க இருககிற�ொம். எமது 

நொட்டி ல் மு�லிட வருமொறு சர் -
வற�ச சமூ்கத்திடமும் ற்கொருகி -
ற�ொம். 

ச்கல புலம் தபயர் அமமப்பு்களுக-
கும் இங்கு பல்றவறு தும�்களில் 
மு�லீட தசயய வருமொறு ற்கொருகி-
ற�ொம் என�ொர்.

ஹர்்ச, இரான், கபீமர... 03ஆம் பக்கத் த�ொடர் 
இ�ற்கு பதிலளித்� பிர�மர்  ரணில் 

விககிரமசிங்்க,  �னககு ஹர்ச டி  சில்-
வொவுடன இமைந்து பணியொற்� 
முடியும் எனவும் குழுக்களுககு 
அவர்்கமை நியமிப்பது குறித்து 
ஏமனய ்கட்சி்களுடன இமைந்து 
முடிவு தசயய முடியும் எனவும்  
குறிப்பிட்டொர்.

பொரொளுமன�த்தில் றநற்று உமர-
யொற்றிய எதிர்க்கட்சித் �மலவர், 
புதிய அரசியல் ்கலொசொரம் உருவொக -
கு�ற்கு உடனபடுவ�ொ்க இருந்�ொல்  
தபொருைொ�ொர நிபுைர்்கைொன ஹர்ச டி 
சில்வொ,இரொன விகரமரத்ன மற்றும் 
்கபீர் ஹொசிம் ஆகிறயொமர  நியமிககு-
மொறு ற்கொருகிற�ன என�ொர்.

புததளம் நகர ்சமெ தீயமைப்பு... 
இந்� �ொககு�லின பினனணியில் 

அரசியல் றநொக்கறம இருந்�து என 
புத்�ைம் மொவட்ட பொரொளுமன� 
உறுப்பினர் அலி சப்ரி ரஹீம் த�ரி -
வித்�ொர்.  

வனமும�யில் எம்.பிக்கள் 
உட்பட அரசியல் பிரதிநிதி்களின 
வீடு்கள் மற்றும் தசொத்துக்கள் றச�-
மொக்கப்பட்டது த�ொடர்பொன ஒத்தி -
மவப்பு றவமை பிறரரமை மீ�ொன 
விவொ�த்தில் உமரயொற்றிய அவர் 
றமலும் குறிப்பிட்ட�ொவது,   

றம 9 ஆம் தி்கதி யொறரொ தசய� �வ -
றுககு யொருகற்கொ �ணடமன வழங் -
்கப்பட்டது. 200-300 றபர் எனது 
வீட்டுககு வந்�ொர்்கள். அரசியல்-

வொதி்கைொல் ற்கொட்டொற்கொறஹொம் 
ஆர்ப்பொட்டம் புத்�ைத்தில் ஆரம்-
பிக்கப்பட்டது. நொம் தமௌனமொ்க 
இருந்ற�ொம். ற்கஸ் மற்றும் எரிதபொ-
ருள் �ட்டுப்பொட்டுககு எதிரொ்க ஆர்ப் -
பொட்டம் நடத்�ப்பட்டது. புத்�ைத் -
தில் அரசியல் அடககுமும�்கள் 
இருந்� நிமலயில் நொனும் அரசிய-
லுககு வந்ற�ொம். எமது ்கொலத்தில் 
அடககுமும� நடக்கவில்மல. 

எனது வீட்மட �ொக்க சிலர் எனது 
அலுவல்கம் ,எனது வீடு எனப -
வற்ம� �ொககிய பினனர் எனது 
ம்களின வீட்மடயும் �ொககினொர்்கள். 
தபொருட்்கமை த்கொள்மையடித்�ொர்-
்கள்.4 மணிறநரம் இது நீடித்�து. 

4000 பொடசொமல புத்�்கங்்கள் பகிர 
மவத்திருந்ற�ொம். அமவ திருடப் -
பட்டன. சில அழிக்கப்பட்டன. 
நொன வசதியொ்க வொழந்�வன. அர -
சியல் ஊடொ்க உமழக்கவில்மல. 
ஆனொல் அமனத்து உமடமம்களும் 
அழிக்கப்பட்டன. நொன அணிந்-
துள்ை உமட கூட புதி�ொ்க ம�த்து 
எடுத்��ொகும். 

தீமய அமைப்ப�ற்கு புத்�ைம் 
ந்கர சமபயின உ�வி நொடப்பட்ட 
றபொதும் தீயமைககும் பமட 
அனுப்பப்படவில்மல. அரசியலின 
ஊடொ்க சம்பொதிககும் 1988 மு�ல் 
பொல்தபொடி விற்று சிறிது சிறி�ொ்க 
முனறனறிறனன. எமது தசொத்தில் 

40 வீ�ம் தபொதுமக்களுககு வழங்்கப்-
பட்டது. 3 ்கம்பனி்கள் அழிக்கப்பட்-
டன. இந்� அநியொயம்  

31 வருடங்்கைொ்க புத்�ைத்தில் 
பொரொளுமன� பிரதிநிதித்துவம் 
இருகவில்மல. புத்�ைத்தின ஊடொ்க 
சிறுபொனமம பிரதிநிதித்துவம் 
தப� உமழத்தும் எதுவும் கிமடக்க-
வில்மல.  

இைம் வயதினர் �ொன �ொககு�ல் 
நடத்தினொர்்கள். எதிர்்கொலத்தில் அர -
சியலுககு வர இருப்பவர்்கள் �ொன 
அவர்்கமை தூணடிவிட்டொர்்கள். பிர -
�மர் மொறுவ�ொல் பிரச்சிமன தீரொது. 
225 றபரும் இமைந்து தசயற்பட்-
டொறல தீர்வு வரும் என�ொர்.  

மதசிய ொதுகாப்பில் அழுததஙகமள... 
த�ரிவிக்கப்பட்டுள்ை�ொவது, 
�ொய நொட்டின சு�ந்திரத்ம� -

யும் நொட்டின ஒருமமப்பொட்மட -
யும் பொது்கொத்�, வீரமிக்க பமட -
வீரர்்கமை  நொம் எனறும் ம�க்க 
மொட்றடொம். 

அவர்்களின தியொ்கத்தின உயிர்ச்சக-
திமய நொங்்கள் எப்றபொதும் மதிககி-
ற�ொம் எனபற� அ�ற்குக ்கொரைம். 

எனறவ, இந்� ஆணடும் ற�சிய 
றநொக்கத்திற்்கொ்க பமடவீரர்்கள் 
ஆற்றிய ம்கத்�ொன தியொ்கங்்கமை 
நிமனவுகூர்ந்து ற�சிய பமடவீரர் 
தினத்ம�க த்கொணடொடுகிற�ொம்.

இனறு நொம் எதிர்றநொககும் தநருக -
்கடியொன நிமல நம்மில் எவரும் 

எதிர்பொர்த்�து அல்ல. தபொருைொ�ொர 
தநருக்கடியொனது, அரசியல் மற்றும் 
சமூ்க சிக்கலொன நிமல வமர வியொ -
பித்�து. 

எவவொ�ொயினும், இந்� நொட்டின 
இம�யொணமம மற்றும் சு�ந்திரத்-
துக்கொன த்கொள்ம்கமய நொங்்கள் 
கும�த்து மதிப்பிட மொட்றடொம். 

ஏதனன�ொல் எல்லொவற்றிற்கும் 
றமலொ்க �ொய நொட்மடக ்கொக்க 
றவணடும் என� அபிலொமை இருப் -
ப�னொல் ஆகும்.

மனி�ொபிமொன நடவடிகம்க்களின 
மூலம் யுத்�த்தின சொபத்ம� முடி -
வுககுக த்கொணடு வந்து, நொட்டில் 
அமமதிமய ஏற்படுத்தியவர்்கள் 

எமது வீர வீரொங்்கமன்கள். 
தவறுப்பும், ற்கொபமும், பழி-

வொங்்கலும் அதில் இருக்கவில்மல. 
எனறவ, அமமதியொன �ொய நொட்டில் 
இனவொ�த்திற்ற்கொ றவறு எந்� தீவிர -
வொ�த்திற்ற்கொ இடமில்மல. 

இலங்ம்க சமூ்கத்தில் ஒரு �னித் -
துவமொன தபறுமதியொ்க நொங்்கள் 
இ�மனக ்கருதுகிற�ொம்.

வரலொற்றில் பல சவொலொன ்கொல -
்கட்டங்்கமையும் சந்�ர்ப்பங்்கமை-
யும் நொம் ்கடந்து வந்திருககிற�ொம். 

அந்� ஒவதவொரு சந்�ர்ப்பத்தி -
லும் ற�சொபிமொனி்கள் எப்றபொதும் 
முனனிமல வகித்�னர் எனபம� 
ம�ந்துவிடக கூடொது.

இந்� குழு நொட்டின ஒட்டுதமொத்� 
பமட வீரமரயும் பிரதிநிதித்துவப்ப-
டுத்துகி�து. 

எனறவ, �ற்றபொம�ய சவொமல 
இனனும் உனனிப்பொ்கப் பொர்க -
கும் தபொறுப்மப வரலொறு உங்்க-
ளுககு வழங்கியுள்ைது எனபம� 
நிமனவில் த்கொள்வது அவசியம்.

ற�சிய பமடவீரர் தினத்ம� முன -
னிட்டு, சு�ந்திர நொட்டிற்்கொ்க உயிர் 
தியொ்கம் தசய� மற்றும் அங்்கவீன -
மமடந்� வீர வீரொங்்கமன்களுககு 
எனது த்கைரவமொன மரியொம�மய 
தசலுத்துவ�ொ்கவும் ஜனொதிபதி 
விடுத்துள்ை தசயதியில் றமலும் 
த�ரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.

ராஜீவ் காந்தி பகாமல வழக்கிலிருந்து... 
விடு�மல தசயயுமொறு ற்கொரி 

றபரறிவொைன இந்திய உச்ச நீதி-
மன�த்தில் �ொக்கல் தசய� வழககு 
த�ொடர்பொ்க தீர்ப்பு றநற்று வழங்்கப் -
பட்டுள்ைது.   

றபரறிவொைன த�ொடொ்ந்� வழக-
கில் இந்திய உச்ச நீதிமன�த்தில், 
இந்திய மத்திய, மொநில அரசு்கள் 
எழுத்துபூொ்வமொன வொ�ங்்கமைத் 
�ொக்கல் தசயதிருந்�ன. அவமர விடு -
விககும் அதி்கொரம் யொருககு எனபது 
த�ொடொ்பொ்க இந்திய மத்திய மற்றும் 
�மிழ நொடு மொநில அரசு்கள் சொர்பில் 
வொ�ங்்களும் நமடதபற்�ன.

முனன�ொ்க, இந்� வழககு ்கடந்� 
11-ஆம் தி்கதி விசொரமைககு எடுக -
்கப்பட்டதுடன, தீர்ப்மப தி்கதி 
குறிப்பிடொமல் உச்ச நீதிமன�ம் ஒத் -
திமவத்�து.

இந்� நிமலயில், இந்� வழககில் 
நீதியரசர்்கள் எல். நொற்கஸ்வர ரொவ 
�மலமமயில் நீதியரசர்்கள் பி.ஆர்.
்கவொய, ஏ.எஸ்.றபொபணைொ அடங்-
கிய நீதியரசர்்களினொறல இவவழககு 
விசொரிக்கப்பட்டது.

இந்� விடயத்ம� முழுமமயொ்க 
ஆரொயந்� பினனறர �மிழ்க அமமச்-
சரமவ தீர்மொனத்ம� நிம�றவற்றி-
யுள்ைது. ஆளுநர் முடிதவடுக்கொமல் 
இந்திய குடியரசுத் �மலவருககு 
அனுப்பி மவத்�மம சட்டப்படி 
�வறு.

இந்திய அரசியலமமப்புச் சட்டத்-
தின 161-வது பிரிவின படி முடிவு-
்கமை எடுக்க  �மிழ்க ஆளுநர் �ொம-
�ப்படுத்திய�ொல், அரசியலமமப்புச் 
சட்டத்தின 142 பிரிமவ பயனப -
டுத்தி இந்திய உச்ச நீதிமன�றம றபர-
றிவொைமன விடு�மல தசயவ�ொ்க 
நீதியரசர்்கள் தீர்ப்பளித்துள்ைனர். 

30 ஆணடு ்கொலம் சிம�யிலிருந்� 
றபரறிவொைமன விடு�மல தசயது 
இந்திய உச்ச நீதிமன�த்தின மூனறு 
நீதியரசர்்கள் அமர்வு இந்� வரலொற்று 
சி�ப்புமிக்க தீர்ப்மப வழங்கியுள்-
ைது.

இந்திய உச்ச நீதிமன�ம் ஏற்்க-
னறவ ்கடந்� மொர்ச் மொ�ம் றபரறிவொ-
ைமன பிமையில் விடு�மல தசயதி-
ருந்�மம குறிப்பிடத்�க்கது.

இரண்டு தினஙகளுக்கு வரிம்சயில்... 
அமமச்சர் ்கொஞசன விறஜறச்கர 

பொரொளுமன�த்தில் த�ரிவித்�ொர்.
எரிதபொருமை தபற்றுகத்கொள் -

வ�ற்்கொ்க  எதிர்வரும் ஜூன மொ�த் -
திற்கு மொத்திரம் 350 மில்லியன 
அதமரிக்க தடொலர்்கள் ற�மவப்ப -
டுவ�ொ்க சமபயில் த�ரிவித்� அவர், 
முனனர் 150 மில்லியன தடொலரொ்க 
இருந்� அந்� த�ொம்க �ற்றபொது 530 
மில்லியன தடொலரொ்க அதி்கரித்துள் -
ை�ொ்கவும் அவர் த�ரிவித்�ொர்.

ஏற்்கனறவ 730 மில்லியன 
தடொலர் ்கடன வழங்்க றவணடி-
யுள்ை நிமலயில் எரிதபொருமை 
த்கொள்வனவு தசயவ�ற்்கொ்க  ஆக்க-
பூர்வமொன றயொசமன்கள் இருந்�ொல்  
எதிர்க்கட்சி அம� சமபயில் முன-
மவக்க முடியும் எனறும் அவர் த�ரி -
வித்�ொர்.

பொரொளுமன�த்தில் றநற்று ்கவன -
யீர்ப்பு  ற்கள்வி ஒனறுககு பதிலளிக -
ம்கயிறலறய அமமச்சர் இவவொறு 
த�ரிவித்�ொர்.

அது த�ொடர்பில் றமலும் த�ரி-
வித்� அமமச்சர்:

எரி தபொருள் த்கொள்வனவு மற்றும் 
விநிறயொ்கம் த�ொடர்பில் இதுவமர 
67 றயொசமன்கமை எமககு கிமடத்-
துள்ைன. அதில் ஆக்கப்பூர்வமொன 
39 றயொசமன்கள் இனங்்கொைப்-
பட்டுள்ைன. எனினும் எத்�ம்கய 
றயொசமன்கள் முனமவக்கப்பட்டொ-
லும்   ்கடன  பற்றுப் பத்திரம்  வங்கி-
்களினொல் வினிறயொகிக்கப்படொவிட்-
டொல் எந்� நனமமயும் கிமடயொது.

இரணடு அரச வங்கி்கைொல் அது 
முடியொமல் றபொயுள்ை நிமலயில் 
வர்த்�்க வங்கி்களுடறனறய அ�ற்-
்கொன நடவடிகம்க்கமை முனதன-
டுக்க றவணடியுள்ைது.

நொட்டில் �ற்றபொது எரிதபொருளுக -
்கொன �ட்டுப்பொட்டுக்கொன மற்று-
தமொரு ்கொரைம்  எரிதபொருள் வர்த்�-
்கம் மற்றும் எரிதபொருமை றச்கரித்து 
மவககும் நடவடிகம்க்கைொகும். 
அந்� நடவடிகம்க்கள் நிறுத்�ப்பட்-
டொல் மொத்திரறம எரிதபொருள் விநி -
றயொ்கத்ம� மும�யொ்க முனதன-
டுக்க முடியும் எனறும் அவர் றமலும் 
த�ரிவித்�ொர். இரண்டு வாரததினுள் ஒரு வழிக்கு...

த�ரிவித்துள்ைொர்.  
பொரொளுமனறில் றநற்று ஐககிய 

மக்கள் சகதியின பொரொளுமன� உறுப்-
பினர் எஸ்.எம். மரிக்கொர் எழுப்பிய 
ற்கள்விககு பதிலளிககும்றபொற� பிர-
�மர் இ்�மன த�ரிவித்�ொர்.

ரணில் விககிரமசிங்்கவின சர்வ -
்கட்சி அரசொங்்கத்துககு ஆளும் ்கட்சி 
ஆ�ரவு வழங்குவ�ொ்க கூறியறபொ-
தும், ஆளும் ்கட்சி இனனும் �மது 
்கட்டுப்பொட்டில் இருப்ப�ொ்க பசில் 
ரொஜபகச றநற்று ்கொட்டிவிட்ட�ொ்க 
மரிக்கொர் சுட்டிக்கொட்டினொர்.

எனறவ ரணில் விககிரமசிங்்க, 
ரொஜபகசர்்கமை பொது்கொப்ப�ற்ற்க 
பிர�மரொகியுள்ைொர் எனறு மரிக்கொர் 
குற்�ம் சுமத்தினொர்

எனினும் இ�ற்கு பதிலளித்� 
ரணில் விககிரமசிங்்க,  �ொம் நொட் -
டுககு றசமவ தசயயறவ வந் -

துள்ை�ொ்கவும் ரொஜபகசர்்கமை 
்கொப்பொற்� வரவில்மல எனறும் 
குறிப்பிட்டொர்.

விமரவில் நொட்டுக்கொன தபொருைொ -
�ொர றவமலத்திட்டத்ம� சமர்ப்பிக-
்கவுள்ை�ொ்கவும் அவர் உறுதியளித்-
�ொர்.

�ொம் கூறிய பினனறர ்கொலிமு்கத் -
திடல் �ொககு�ல் த�ொடர்பில் றநற்று 
இருவர் ம்கதுதசயயப்பட்ட�ொ்க பிர -
�மர் இ�னறபொது த�ரிவித்�ொர். 

�ொம் சிம�ககு தசல்லும் வம்கயில் 
நித்திமரககு தசல்லப்றபொவதில்மல 
எனறு மகிந்�ொனந்� அளுத்்கமற்க 
கூறியிருப்பொரொ்க இருந்�ொல், 
�ற்றபொது அவர் நித்திமரயில்லொமல் 
24 மணித்தியொலங்்களும் றசமவ 
தசயய வொயப்பு ஏற்பட்டுள்ை�ொ்க 
பிர�மர் ரணில் விககிரமசிங்்க  குறிப்-
பிட்டொர்.

ேஹிந்த ேற்றும் நாேல் மநற்று...
வரும்க �ந்�து இதுறவ மு�ல்மு -

ம�யொகும்.
றமலும் மஹிந்� ரொஜபக்ஷவுககு 

ஆளும் ்கட்சியில் 4ஆவது முனனணி 
ஆசனம் வழங்்கப்பட்டுள்ைது.

இற�றநரம் நொடொளுமன� உறுப் -
பினர் நொமல் ரொஜபக்ஷவும் றநற்ம�ய 
பொரொளுமன� அமர்வில் ்கலந்து-
த்கொணடிருந்�மமமய அவ�ொனிக்க 
முடிந்�து.

நொட்டில் ்கடந்� 9ஆம் தி்கதி ஏற்-
பட்ட வனமும�ச் சம்பவங்்கமைத் 
த�ொடர்ந்து, ப�விமய இரொஜினொமொ 

தசய� மஹிந்� ரொஜபக்ஷ அலரிமொளி-
ம்கயில் இருந்து பொது்கொப்பொ்க திரு-
ற்கொைமமலககு அமழத்துச் தசல்-
லப்பட்டிருந்�ொர்.

இ�மனயடுத்து, அவர் திருற்கொை-
மமல ்கடற்பமட �ைத்தில் பொது்கொப்-
பொ்க �ங்்கமவக்கப்பட்டுள்ை�ொ்க 
பொது்கொப்பு அமமச்சு அறிவித்திருந்-
�து.எனினும் அவர் நொட்மடவிட்-
டுத் �ப்பிச் தசனறுள்ை�ொ்க �்கவல் -
்கள் தவளியொகியிருந்� நிமலயில், 
அவர் றநற்று பொரொளுமன�த்திற்கு 
வரும்க �ந்திருந்�ொர்.

மின் பவட்டு மநரஙகள்  குமைவமையும்... 
நீர்மின உற்பத்தி நிமலயங்்கமை 

அணடியுள்ை நீர்த்ற�க்கங்்களில், 
நீர்மட்டம் குறிப்பிடத்�க்க அைவு 
உயர்வமடந்துள்ைமமறய இ�ற் -
குக ்கொரைமொகும் என அந்� சங்்கம் 
குறிப்பிட்டுள்ைது.

இனம�ய தினமும், 3 மணித்தியொ-
லமும் 40 நிமிடங்்களும் மினசொரம் 
துணடிக்கப்படுகி�து.

நீர்மின உற்பத்தி நிமலயங்்கமை 
அணடிய பகுதி்களில் உள்ை நீர்த் -
ற�க்கங்்களின நீர்மட்டம், �ற்றபொது 
50 ச�வீ�மைவில் உயர்வமடந்துள்-
ை�ொ்க மினசொர சமபயின சிறரஷட 
தபொறியியலொைர் சங்்கத்தின ஊட்கப் 
றபச்சொைர் நந்தி்க பத்திரை த�ரிவித் -
துள்ைொர்.

நீர்மின உற்பத்தி மூலம் ்கடந்� 

வொரம் 210 ஜி்கொதவொட் மினசொரம் 
கிமடக்கப்தபற்றுள்ைது.

நீர்த்ற�க்கங்்களின நீர்மட்டம் 
றமலும் அதி்கரித்�ொல், மினனுற்பத்-
திமய றமலும் அதி்கரிக்க முடியும் 
என மினசொர சமபயின சிறரஷட 
தபொறியியலொைர் சங்்கத்தின ஊட்கப் 
றபச்சொைர் நந்தி்க பத்திரை த�ரிவித் -
துள்ைொர்.

இற�றவமை, புதுப்பிக்கப்பட்ட 
சகதிமய றமம்படுத்துவ�ற்கு நட -
வடிகம்க எடுககுமொறு ஜனொதி -
பதி பணிப்புமர விடுத்து சுமொர் 3 
மொ�ங்்கள் ்கடந்துள்ை நிமலயில், 
அந்�ப் பணி்கள் த�ொடர்பில் 
�ம்மொல் திருப்தியமடய முடியொ -
துள்ை�ொ்கவும் அவர் குறிப்பிட்டுள் -
ைொர்.

முள்ளிவாயக்கால் நிமனமவந்தல்...   
்கொைொமலொக்கப்பட்டவர்்கள், 

ம்கது தசயயப்பட்டவர்்கள் உள்ளிட்-
டவர்்கமை நிமனவுகூரும் மு்கமொ்க 
இந்� நி்கழவு ஏற்பொடு தசயயப்பட்-
ட�ொ்க ஏற்பொட்டுக குழுவினர் த�ரி-
வித்�னர்.  

பல்்கமலக்கழ்க மொைவர்்கள் உள் -
ளிட்ட பலரும் இந்� நி்கழவில் பங் -
ற்கற்றுள்ைதுடன, �மிழர்்களுடன 
சிங்்கை மக்களும் பங்ற்கற்றுள்ைனர். 

அத்துடன, சிங்்கை, கிறிஸ்�வ ம�த் 
�மலவர்்களும் இந்� நி்கழவில் பங்-
ற்கற்�னர்.  

்கடந்� ்கொலங்்களில் வடககு, 
கிழககில் முள்ளிவொயக்கொல் நிமன -
றவந்�ல் நி்கழவு்கமை நடத்துவ-
�ற்கு �மடவிதிக்கப்பட்டிருந்� 
நிமலயில், இனறு இலங்ம்கயின 
�மலந்கர் த்கொழும்பிறலறய இந்� 
நி்கழவு்கள் நமடதபற்�ன.

ேதுொன வமககளின் விமல...
அதி்கரிக்கப்பட்டுள்ைது.
தபல்வத்ம� சீனி நிறுவனம் 

உற்பத்தி தசயயும் எ�றனொலின 
விமல 700 ரூபொயில் இருந்து 1000 
ரூபொவொ்க அதி்கரிக்கப்பட்டுள்ைது. 
இனனுதமொரு நிறுவனமும் இ�ன 
விமலமய அதி்கரித்திருககி�து.

எ�றனொல் உற்பத்திக்கொ்க பயன -
படுத்�ப்படும் இயந்திரங்்களுககு 
ற�மவயொன எரிதபொருளின விமல 
200 வீ�த்தினொல் அதி்கரித்து இருப்ப-
�னொல் எ�றனொலின விமலயும்  அதி-
்கரிக்கப்பட்டுள்ை�ொ்க அந்நிறுவனங்-
்கள் த�ரிவிககின�ன.

போைட்டுவ மேயர்  CID இல் ்சரைமைவு...
தசயயப்பட்டுள்ைொர்.
இற�றவமை, ்கொலிமு்கத்திடல் 

மற்றும் த்கொள்ளுப்பிட்டி பகுதி்களில் 
்கடந்� 9 ஆம் தி்கதி இடம்தபற்� 
வனமும� சம்பங்்கள் த�ொடர்பில் 
நவ சிங்்கறை அமமப்பின �மலவர் 
டொன பிரியசொதும் ம்கது தசயயப்பட்-

டுள்ைொர்.வொககுமூலம் வழங்குவ-
�ற்்கொ்க றநற்று முற்ப்கல் அவர் குற் -
�ப்புலனொயவு திமைக்கைத்திற்கு 
வரும்க �ந்திருந்�ொர்.  இ�னறபொது, 
வொககுமூலம் தபற்றுக த்கொள்ைப்-
பட்ட�ன பினனர் அவர் ம்கது தசய-
யப்பட்டுள்ைொர்.

எேது ்சம்ேதததுைமன CWCயுைன்...
கூட்டணியின �மலவர் மறனொ 

்கறைசன த�ரிவித்துள்ைொர். 
்கடந்� ்கொலங்்களில், அரசொங்்கத்-

தில் அல்லது ஒரு ற�சிய  கூட்ட-
ணியில் இருந்�, ்கட்சி்கள் நடந்து 
த்கொணட மும�யில் இருந்து 
மொறுபட்டு தபருந்�னமமயுடனும், 
அரசியல் நொ்கரீ்கத்துடனும், �மிழ 
முற்றபொககு கூட்டணி (�முகூ) 
இந்� விடயத்ம� சமூ்க றநொககில்  

ம்கயொள்கி�து எனபம� அமனவ-
ரும் அறிந்துகத்கொள்ை  றவணடும். 

இத�ொ்கொவுடன நமடதபற்� றபச்-
சுக்களின தபறுறபறு பற்றி, எமககு 
சஜித் பிறரம�ொச விைககி கூறியுள்-
ைொர்.  

உரிய றவமையில் �முகூ இதில் 
்கலந்துக த்கொணடு கூட்டொ்க முடி-
வு்கமை எடுககும் எனறும் அவர் 
கூறியுள்ைொர்.

160 மில். பைாலர்கமள இலஙமக... 
விககிரமசிங்்க த�ரிவித்துள்ைொர்.
 பொரொளுமன�த்தில் றநற்று உமர -

யொற்றும் றபொற� அவர் இ�மன 
த�ரிவித்துள்ைொர்.

ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியிடமி-
ருந்து இலங்ம்க விமரவில் மொனியம் 
தப� உள்ை�ொ்கவும் அவர் த�ரிவித்-
�ொர்.

�ற்றபொம�ய தபற்ற�ொல் மற்றும் 
உர தநருக்கடிககு தீர்வு ்கொணப-
�ற்கும் நிதிமயப் தபறுவ�ற்கும் 
பல்றவறு பிரொந்தியங்்களில் உள்ை 
தவளிநொட்டு இரொஜ�ந்திரி்கள் 
மற்றும் இலங்ம்கத் தூதுவர்்களுடன 
்கலந்துமரயொடி வருவ�ொ்க அவர் 
றமலும் த�ரிவித்�ொர்.

உரத தட்டுப்ொட்டுக்கு விமரவில் தீர்வு:

றலொரனஸ் தசல்வநொய்கம்

நொட்டில் நிலவும் உர பிரச்சி-
மனககு தீர்வு ்கொணப�ற்கு துரி� 
நடவடிகம்க றமற்த்கொள்ைப்பட்டுள்-
ை�ொ்க  பிர�மர் ரணில் விகரமசிங்்க 
றநற்று பொரொளுமன�த்தில் த�ரிவித் -
�ொர்.

எதிர்வரும் தபரும் றபொ்கத்திற் -
்கொன உரத்ம� விவசொயி்களுககு  
மும�யொ்கப் தபற்றுக த்கொடுக்க  
முடியும் என சமபயில் நம்பிகம்க 
தவளியிட்ட பிர�மர், இந்தியொ 

அதமரிக்கொ உட்பட தவளி -
நொடு்களிலுள்ை இலங்-
ம்கத் தூதுவர்்களுடன 
அது த�ொடர்பில் றபச்சு -
வொர்த்ம� நடத்�ப்பட்டு 
வருவ�ொ்கவும் அவர் த�ரி-
வித்�ொர்.

ப ொ ர ொ ளு மன � த் தி ல் 
றநற்று தபொலனனறுமவ 
மொவட்ட எம்.பி கிங்ஸ் 
தநல்சன உரம் சம்பந்�மொ்க  
எழுப்பிய ற்கள்விதயொனறுககு பதி-
லளிககும் றபொற� பிர�மர் ரணில் 

விகரமசிங்்க இவவொறு 
த�ரிவித்�ொர்.

 அது த�ொடர்பில் 
சமபயில் றமலும் த�ரி -
வித்� அவர் ;

உரம் தநருக்கடி த�ொடர்-
பில் விவசொயி்கள் எதிர்-
த்கொள்ளும் தநருக்கடி்க -
ளுககு விமரவில் தீர்வு 
்கொணப�ற்்கொன நடவ-
டிகம்க றமற்த்கொள்ைப் -

பட்டு வருகி�து.
உகமரன யுத்�ம் ்கொரைமொ்க சர்-

வற�ச சந்ம�யில் உரத்தின விமல 
தவகுவொ்க அதி்கரித்துக ்கொைப்படு-
கி�து.

அது த�ொடர்பில் இந்தியொவிலுள்ை 
எமது தூதுவர் மிலிந்� தமொரத்கொட, 
வொஷிங்டனில் உள்ை எமது தூதுவர் 
மகிந்� சமரசிங்்க, பீஜிங்கில் உள்ை 
எமது தூதுவர் பொலி� த்கொஹனன  
ஆகிறயொருடனும் றபச்சுவொர்த்ம�-
்கமை நடத்தி வருகினற�ொம்.

 விமரவில் அ�ற்்கொன தீர்வு முன -
தனடுக்கப்படும் எனறும் அவர் 
றமலும் த�ரிவித்�ொர்.

இந்தியா, அமெரிக்ா உட்பட சர்வதேச தூது்வர்ளுடன் 
பேச்சுவார்த்தை நட்ததைபேட்டு வருகிறது
பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க சபையில் ததரிவிப்பு

ொராளுேன்ை உறுப்பினர்களின்:

றலொரனஸ்   
தசல்வநொய்கம்,   
ைம்ஸ் பொஹிம்

பொரொளுமன� உறுப் -
பினர்்களின பொது்கொப்பு 
மற்றும் அவர்்களின 
வீடு்கள் தசொத்து்களுக -
்கொன பொது்கொப்மப உறு-
திப்படுத்தும் சட்டம் 
அ ர சி ய ல ம ம ப் பின 
மூலம் உறுதிப் படுத் -
�ப்பட றவணடும் என 
முனனொள் அமமச்சர் பந்துல குை -
வர்�ன பொரொளுமன�த்தில் த�ரிவித் -
�ொர்.

இடம் தபற்றுள்ை �ொககு�ல்்கள் 
றபரழிவு்கள்  த�ொடர்பில் சர்வற�ச 
பொரொளுமன�த்திற்கு அறிவிககுமொ-
றும் அவர் சபொநொய்கமரக ற்கட்டுக-
த்கொணடொர்.

நிரொயு�பொணி்கைொன முனனொள் 
அமமச்சர்்கள் மற்றும் பொரொளு -
மன� உறுப்பினர்்களின வீடு்களின 
மீது �ொககு�ல் றமற்த்கொணடு 
அவர்்களின குடும்பத்தினமர அச் -
சுறுத்தி மனி�ொபிமொனமற்� நட -
வடிகம்க்கள் றமற்த்கொள்ைப்பட் -
டுள்ைன. 

இத்�ம்கய நடவடிகம்க்களுககு 
முற்றுப்புள்ளி மவககும் வம்கயில் 
அரசியல் அமமப்பின மூலம் சட்டங் -
்கள் உறுதிப்படுத்�ப்பட றவணடும் 

எனறும் அவர் 
சமபயில் ற்கட்டுக 
த்கொணடொர்.

  பொரொளுமன�த்-
தில் றநற்று நமட -
தபற்� ்கடந்� 9 ஆம் 
தி்கதி இடம்தபற்� 
வனமும� சம்பவங் -
்கள்  த�ொடர்பொன சமப 
ஒத்திமவப்பு றவமை 
விவொ�த்தில் உமரயொற்-
றும் றபொற� முனனொள் 

அமமச்சர் இவவொறு த�ரிவித்�ொர்.
அது த�ொடர்பில் அவர் றமலும் 

த�ரிவிகம்கயில்;
்கடந்� 9ஆம் தி்கதி நமடதபற்� 

வனமும� சம்பவங்்களினறபொது 
தபருமைவிலொன பொரொளுமன� 
உறுப்பினர்்களின வீடு்கள் �ொக்கப்-
பட்டும் தீககிமரயொக்கப்பட்டுமுள்-
ைன. அவர்்கைது  பிள்மை்களும் 
உ�வினர்்களும் தபரும் அச்சத்துட-
றனறய இனறும் உள்ைனர்.

வீடு்கள் தீககிமரயொவம�ப் 
பொர்த்து சந்ற�ொசப்படுபவர்்கள் உள் -
ைனர்.

 நொம் மக்கள் மனம� பணபடுத் -
துவ�ற்்கொ்க பொடுபட்டவர்்கள் அ�ற் -
்கொ்க உச்ச அைவில் நடவடிகம்க-
்கமை றமற்த்கொணடவர்்கள்

எனறும் அவர் றமலும் த�ரிவித்-
�ொர்.

வீடு்ள், மசாத்துக்ளின் ்பாது்ாப்பு  
அரசியல்ைபபின் மூலம் 
உறுதிபேடு்ததைபேட பவண்டும்

ஆரப்்பாடடக்ாரர்ள் மீது ோககுேல்   
நடத்ே த்வண்டிய எந்ே அ்வசியமும்
ஜனாதி்பதிககு கிடடயாது

றலொரனஸ் தசல்வநொய்கம்,   
ைம்ஸ் பொஹிம்   

ஆர்ப்ொட்ைக்காரர்களின் மீது தாக்-
குதல் நைதத மவண்டிய எந்த அவசிய-
மும் ஜனாதிெதிக்மகா (முன்னாள்) பிர-
தேருக்மகா கிமையாது என முன்னாள் 
அமேச்சர் ரமேஷ் ெததிரன ொராளுேன்-
ைததில் பதரிவிததார்.   

ஒரு ோதததிற்கு மேல் அர்சாஙகத-
திற்கு எதிராக ஆர்ப்ொட்ைம் ப்சயதவர்கள் 
மீது ஒரு கல்மலக்கூை எரிவதற்கு நைவ-
டிக்மக எடுக்காக அவர்களுக்கு அவ்வாறு 
தாக்குதல்கமள நைதத மவண்டிய அவசி-
யம் கிமையாது என்றும் அவர் ்சமெயில் 
பதரிவிததார்.   

அமதமவமள ொராளுேன்ைததின் 
225 எம்பிக்களில் 25 மெர் மேற்பகாள்-

ளும் மோ்சோன ப்சயற்ொடுகளினால் 
ஏமனய 200 எம்பிக்களும் ொதிக்கப்ெடு-
கின்ைனர். அவ்வாைானவர்கள் இனஙகா-
ைப்ெை மவண்டும் என்றும் அவர் பதரி-
விததார்.   

ஆர்ப்ொட்ைக்காரர்கள் மீதான தாக்கு-
தல்கமளத தடுப்ெதற்கு மதமவயான 
உததரவு பிைப்பிக்கப்ெட்டுள்ளமொதும் 
ஒரு சில பொலிஸ் உயர் அதிகாரிகளின் 
ப்சயற்ொமை இந்த தாக்குதலுக்கு காரை-
ோகியுள்ளது என்றும் அவர் பதரிவித-
தார்.   ொராளுேன்ைததில் மநற்று நமை-
பெற்ை கைந்த 9ஆம் திகதி இைம்பெற்ை 
வன்முமைச ்சம்ெவஙகள் பதாைர்ொன 
்சமெ ஒததிமவப்பு மவமள விவாதத-
தில் உமரயாற்றும் மொமத முன்னாள் 
அமேச்சர் இவ்வாறு பதரிவிததார்.   

சபையில் முன்னாள் அபமசசர் ரமமஷ் ைத்திரண



உக்ரைனின் மரியுப�ோல் நகரில் 
உள்ள உருககோ்ை்ை தகக -
்ைத்திருநத சுமோர் 1,000 உக்ரை -
னிை �்ையினர் சரைண்ைநதுள -
்ளதோக ரைஷை �ோதுகோப்பு அ்மச்சு 
ததரிவித்துள்ளது.   

உக்ரைனிை இரைோணுைத்தின் 
694 �்ையினர் மற்றும் அபசோவ் 
�்ைப்பிரி்ைச் பசர்நதைர்கள 
கைநத 24 மணி பநரைத்திற்குள 
சரைண்ைநததோக அது குறிப்பிட் -
ைது. இதன்�டி தமோத்தம் 959 
�்ையினர் சரைண்ைநதுள்ளனர்.   

இநத உருககோ்ையில் இருநது 
தைளிபைறுபைோர் ரைஷை கட்டுப் -
�ோட்டு �குதிககு அ்ைத்துச் 
தசல்ைப்�டுகின்்றனர். இதன் -
�டி மரியுப�ோல் நகர் ரைஷைோவின் 
முழு்மைோன கட்டுப்�ோட்டுக -
குள ைநதுள்ளது.

�ோகிஸதோனின் த�ஷோைர் 
நகரில் இரு சீககிைர்கள சுட்டுக-
தகோல்ைப்�ட்ை சம்�ைத்திற்கு 
எதிர்ப்புத் ததரிவித்து சீககிை சமூ -
கத்தினர் ஆர்ப்�ோட்ைத்தில் ஈடு -
�ட்டுள்ளனர்.  

இரு சீககிை க்ை உரி்மைோ-
்ளர்கள கைநத ஞோயிற்றுககிை்ம 
அ்ைைோ்ளம் ததரிைோதைர்க்ளோல் 
சுட்டுகதகோல்ைப்�ட்ைனர்.   

இநநி்ையில் கிரைோண்ட் டிரைங்க 
வீதி்ை மறித்து ஆர்ப்�ோட்ைத்-
தில் ஈடு�டு�ைர்கள “எமககு நீதி 
பைண்டும்” மற்றும் “மதச் சிறு-
�ோன்்மயினருககு �ோதுகோப்பு 
ைைங்கு” என்று கூறும் �தோ்க-
க்்ள ஏநதி இருநதனர்.   

தப்பிச்தசன்்ற தோககுதல்தோரி-
க்்ள பதடி ததோைர்நது விசோரை-
்ணகள இைம்த�ற்று ைருகின்-
்றன.     

உைகின் மிகப்த�ரிை இரைோணுை 
கூட்ைணிைோன பநட்பைோ அ்மப்-
பில் இ்ணைதற்கு பின்ைோநது 
மற்றும் சுவீைன் நோடுகள பநற்று 
உத்திபைோகபூர்ைமோக விண்ணப்-
பித்துள்ளன.   

உக்ரைன் மீதோன ரைஷைோவின் 
�்ைதைடுப்்� அடுத்து ஏற்�ட்-
டுள்ள �ோதுகோப்பு அச்சுறுத்த்ை 
அடுத்பத இரு நோடுகளும் இநத 
முடி்ை எடுத்துள்ளன.   

“பநட்பைோவில் இ்ணைதற்-
கோன பின்ைோநது மற்றும் சுவீ -
ைனின் பகோரிக்க்ை நோன் 
ைரைபைற்கிப்றன். நீங்கள எமது 
தநருங்கிை கூட்ைோளிகள” என்று 
பநட்பைோ தசைைோ்ளர் நோைகம் 
பேன்ஸ ஸதைோல்ைன்ப�ர்க ததரி-
வித்துள்ளோர்.   

“இது ஒரு ைரைைோற்றுத் தருணம். 
இத்ன நோம் ்கப்�ற்்ற 
பைண்டும்” என்று பிரைசல்ஸில் 
இருககும் பநட்பைோ த்ை்மை-
கத்தில் பநற்று உ்ரைைோற்றும்ப�ோது 
ஸதைோல்ைன்ப�ர்க ததரிவித்தோர்.   

�னிப்ப�ோர் கோைம் முழுைதும் 
நடுநி்ைைோன தகோள்க்ை பின் -
�ற்றி ைநத இநத இரு நோடுகளும் 
பநட்பைோவில் இ்ணை முடிதை-
டுத்திருப்�து ஐபரைோப்பிை �ோது -
கோப்பு கட்ை்மப்பில் குறிப்பிைத்-
தகக மோற்்றமோக �ோர்ககப்�டுகி்றது.  

இநத விண்ணப்�ங்கள பநட்-
பைோவின் 30 அங்கத்துை நோடுக்ளோல் 
�ரிசீை்னககு உட்�டுத்தப்�ை-

வுள்ளன. இநத ந்ைமு்்றககு 
சுமோர் இரைண்டு ைோரைங்கள எடுத்துக 
தகோளளும் என்று எதிர்�ோர்ககப்�டு-
கி்றது. எனினும் பின்ைோநது மற்றும் 
சுவீைன் இ்ணைது குறித்து துருககி 
ேனோதி�தி ரிசப் ்தயிப் எர்துைோன் 
எதிர்ப்்� தைளியிட்டிருநதோர்.   

அைரைது ஆட்பச�்ன்ை சமோ-
ளித்து, எதிர்�ோர்த்த�டி ப�ச்சுைோர்த்-
்தகள இைம்த�ற்்றோல் இநத இரு 
நோடுகளும் சிை மோதங்களுககுள 
பநட்பைோ அங்கத்துைத்்த த�ற்று -
விடும். இநத ந்ைமு்்றககு ைைக -
கமோக எட்டுத் ததோைககம் 12 மோதங்-

கள எடுத்துகதகோளகின்்றப�ோதும், 
ரைஷைோவின் அச்சுறுத்தல் இருககும் 
சூைலில் இத்ன வி்ரைவு�டுத்த 
திட்ைமிைப்�டுகி்றது.   

சிை நோட்களுககுள இநத 
நோடுக்்ள பசர்ககும் தநறிமு -
்்ற்ை உறுதிப்�டுத்த எதிர்�ோர்ப்�-
தோக கனைோ கூறியுள்ளது.   

இநத விண்ணப்�க கோைத்தில் 
பின்ைோநது மற்றும் சுவீைனின் �ோது -
கோப்்� உறுதிப்�டுத்துைதற்கு 
குறிப்�ோக இங்கிைோநது உட்�ை 
�ை பநட்பைோ நோடுகளும் முன்ைந -
துள்ளன.   

கைநத த�ப்ரைைரி 24 ஆம் திகதி 
உக்ரைன் மீது ரைஷைோ �்ைதை-
டுத்த்த அடுத்பத பநட்பைோ அங்-
கத்துைத்்த த�றும் திட்ைத்திற்கு 
பின்ைோநது மற்றும் சுவீைன் தள-
்ளப்�ட்ைதோக கருத்துக கணிப்பு-
கள கூறுகின்்றன.   

எனினும் இநத நோடுகள அங்கத்-
துைத்்த த�றுைதற்கு எர்துைோ-
னின் கடு்மைோன நி்ைப்�ோடு 
த�ரும் முட்டுககட்்ைைோக மோறி-
யுள்ளது.   

துருககியின் நி்ைப்�ோட்்ை 
மற்்ற சுவீைன் அநநோட்டுககு தூதுக-
குழு ஒன்்்ற அனுப்�விருப்�தோக 
அறிவிப்பு தைளிைோன நி்ையில், 
சுவீைன் மற்றும் பின்ைோநது பிரைதி -
நிதிகள துருககி ைநது “ததோநதரைவு 
தசயைக கூைோது” என்று எர்துைோன் 
கைநத திங்கட்கிை்ம கூறியிருந-
தோர்.   
துருககிைோல் �ங்கரைைோதிகள 

என்று கூ்றப்�டும் குழுககளுககு 
பின்ைோநது மற்றும் சுவீைன் ஆதரைவு 
அளிப்�தோக துருககி குற்்றம்சோட்டு-
கி்றது. 2019 ஆம் ஆண்டு துருககி, 
சிரிைோவில் இரைோணுை நைைடிக்க 
ஒன்்்ற ஆரைம்பித்த்த அடுத்து 
துருககி மீது சுவீைன் த்ைக்்ள 
விதித்த்ம குறிப்பிைத்தககது.   

அதமரிககோ த்ை்மயிைோன 
பநட்பைோ கூட்ைணியின் விரிைோக-
கத்திற்குப் �திைடி தகோடுககப்�டும் 
என ரைஷை ேனோதி�தி வி்ளோடிமிர் 
புட்டின் எச்சரித்துள்ளோர்.    
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நாணய நிதியத்துடன்  
பாக். பபச்சு ஆரமபம

த�ோரு்ளோதோரை தநருகக -
டியில் உள்ள �ோகிஸதோன் 
தீர்ககமோன நிதி்ை த�று-
ைதற்கோக சர்ைபதச நோணை 
நிதிைத்துைன் பநற்று ப�ச்-
சுைோர்த்்தக்்ள ஆரைம்பித்-
தது.   

பதசிை கைன் தநருககடி, 
�ணவீககம் மற்றும் ரூ�ோய 
மதிப்பு வீழ்ச்சிைோல் �ோதிக-
கப்�ட்டிருககும் �ோகிஸ-
தோன் தனது த�ோரு்ளோதோரைத்-
திற்கு சர்ைபதச உதவி்ை 
எதிர்�ோர்த்துள்ளது.   

கட்ைோர் த்ைநகர் பைோஹோவில் 
பநற்று ஆரைம்�மோன இநதப் ப�ச்சு-
ைோர்த்்த அடுத்த ைோரைமும் நீடிககும் 
என்று எதிர்�ோர்ககப்�டுகி்றது.   

குறிப்�ோக எரித�ோருள மற்றும் 
மின்சோரைம் ப�ோன்்ற தசைவுமிகக 
மோனிைங்களுககோன நிைோரைணங் -
க்்ள எதிர்�ோர்ப்�தோக நிதி அ்மச் -
சர் முப்தோ இஸ்மல் ததரிவித்தோர்.     

அமபபத்்கர் அவைவய  
நிறுை ப�ாடி அறிவிப்பு
லும்பினி புத்த �ல்க-

்ைககைகத்தில் கைோநிதி 
பீம்ரைோவ் அம்ப�த்கர் 
அ்ை்ை நிறுவுை-
தற்கு இநதிைோ மற்றும் 
பந�ோ்ளம் இ்ைபை 
தீர்மோனம் நி்்றபைற்-
்றப்�ட்ைதோக இநதிை 
பிரைதமர் நபரைநதிரை பமோடி 
ததரிவித்துள்ளோர்.   

ஒருநோள �ைணமோக 
பந�ோ்ளம் தசன்்ற பிரைத-
மர் பமோடி புத்த பூர்ணிமோ 
தகோண்ைோட்ைத்தின்ப�ோது கோத்மண்-
டுவில் அநநோட்டு பிரைதமர் முன்னி -
்ையில் இத்னத் ததரிவித்தோர்.   

த�்ளத்த கைோசோரை மற்றும் �ோரைம் -

�ரிை ்மைத்தின் அடிககல்்ை 
நட்டிை பிரைதமர் பமோடி, சர்ைபதச 
த�்ளத்த கூட்ை்மப்பு மூைம் நிர்மோ-
ணப் �ணிகள பமற்தகோள்ளப்�டும் 
என்று ததரிவித்தோர்.     

சுவீடன் �ற்றும பின்்ாந்து நாடு்கள்  
பநடபடாவில் இவணய விணணப்பம

சீன வி�ானம பைணடும�ன்று  
வீழத்்தப்படட்தா்கச் சந்ப்த்கம
ததற்கு சீனோவில் கைநத மோர்ச் 

மோதம் திடீதரைன்று த்ரை்ை பநோககி 
விழுநது வி�த்துககு உள்ளோன 
்சனோ ஈஸைர்ன் விமோனம், 
பைண்டும் என்று வீழ்த்தப்�ட்டி-
ருப்�தோக அதமரிகக விசோரை்ணைோ-
்ளர்கள நம்புகின்்றனர்.   

இநத விமோனத்தில் எநத இைநதிரை 
அல்ைது ததோழில்நுட்� பகோ்ளோ்்ற-
யும் விசோரை்ணைோ்ளர்கள கண்டுபி-
டிககவில்்ை என்று அதமரிகக ஊை -
கங்கள தசயதி தைளியிட்டுள்ளன.   

ததற்கு சீன நகரைங்க்ளோன குன்மிங் 
மற்றும் குைோன்சுககு இ்ைபை 
�ைணித்துக தகோண்டிருநத இநத 
விமோனம் வி�த்துககுள்ளோனதில் 
அதில் இருநத 132 ப�ர் தகோல்ைப்-
�ட்ைனர்.   

“விமோனி அ்்றயில் இருககும் 
ைோபரைனும் தசயைச் தசோல்லிபை 
இநத விமோனம் இத்ன தசயதிருக-
கும்” என்று விசோரை்ணைோ்ளர்க்்ள 
பமற்பகோளகோட்டி தசயதி தைளிைோ -
கியுள்ளது.   

விமோனத்தின் கட்டுப்�ோடுகளுக-
கோன அ்மப்பு மூைம் விமோனம் 
தசங்குத்தோக வீழ்ைதற்கு தள்ளப்�ட் -

டிருககி்றது என்று வி�த்து இைம்-
த�ற்்ற �குதியில் இருநது மீட்கப்-
�ட்ை கறுப்புப் த�ட்டியில் இருநது 
த�்றப்�ட்ை தரைவுகள கோட்டுைதோக 
இது �ற்றி தைளிைோன ஆரைம்�க 
கட்ை அறிக்கயில் குறிப்பிைப்�ட் -
டுள்ளது.   

அதமரிகக அதிகோரிக்்ள பமற் -
பகோளகோட்டி ஏ.பி.சி தசயதி நிறுை -
னம் தைளியிட்ை தசயதியிலும், 
இநத வி�த்து பைண்டுதமன்று 

பமற்தகோள்ளப்�ட்ை ஒன்று என்று 
குறிப்பிைப்�ட்டுள்ளது.   

29 ஆயிரைம் அடி உைரைத்தில் 
இருநது 90 டிகிரி பகோணத்தில் 
அநத விமோனம் சிை நிமிைங்களில் 
த்ரையில் விழுநதது. விமோனத்தில் 
தீப்பிடித்த நி்ையில் அது ம்ைப்� -
குதியில் விழுநதுவிட்ைது. ைோரைோைது 
�ைைநதமோக விமோனியின் அ்்றக -
குள நு்ைநது விமோனத்்த விைச் -
தசயதிருககைோம் என்்ற சநபதகமும் 

எழுநதுள்ளது. முன்னதோக, வி�த்து 
பநரிட்ை உைபனபை விமோனம் 
தசங்குத்தோக விழுநது வி�த்திற்குள -
்ளோனது நிபுணர்க்்ள குைப்�த்தில் 
ஆழ்த்திைது. விமோனம் ஒரு உைரைத் -
தில் நி்ைைோக தசன்று தகோண்டி -
ருககும் ப�ோது, அது தசங்குத்தோக 
விைோது என்றும், அதற்கு மிதககும் 
தி்றன் உண்டு எனவும் நிபுணர்கள 
ததரிவித்தனர்.  

கைநத 28 ஆண்டுகளில் சீனோவில் 
ஏற்�ட்ை மிக பமோசமோன விமோன 
வி�த்து இதுைோகும். பைகமோக 
த்ரையி்றங்கும் ப�ோது,   விமோனப் 
ப�ோககுைரைத்துக கட்டுப்�ோட்ைோ்ளர் -
கள மற்றும் அருகிலுள்ள விமோனங் -
களிலிருநது �ைமு்்ற அ்ைப்பு 
விடுத்தும் விமோனிகள �திைளிகக -
வில்்ை என்று அதிகோரிகள ததரி -
வித்தனர்.  

2015 மோர்ச் மோதத்தில், தேர்மன் -
விங்சின் இ்ண விமோனி ஏர்�ஸ 
ஏ320 விமோனத்்த பைண்டுதமன்று 
பிரைோன்ஸின் ம்ைப்�குதியில் 
பமோதவிட்டு வி�த்துககுள்ளோக -
கிைதில் விமோனத்தில் இருநத 150 
ப�ரும் தகோல்ைப்�ட்ைனர்.     

பாக். சீக்கியர்  
ஆர்ப்பாடடம

1,000 உக்வரனிய  
பவடயினர் சரண

�ர்�ப் மபாருள் ம்தாடர்பில்  
அம�ரிக்்காவில் விசாரவண
அதமரிககோவில் கைநத ஐம்�து 

ஆண்டுகளில் அைதோனிககப்�ட்ை 
அ்ைைோ்ளம் கோணப்�ைோத �்றக-
கும் த�ோருட்கள �ற்றிை முதைோைது 
�கிரைங்க தகோங்கிரைஸ விசோரை்ணயில் 
தசோற்�மோன வி்ளககங்கப்ள கி்ைத் -
துள்ளன.   

�ோரைோளுமன்்ற புைனோயவு உ� குழு 
முன் கைநத தசவ்ைோயககிை்ம 
பதோன்றிை, த�ன்ைகன் அதிகோரிகள, 
இது�ற்றி தற்ப�ோது இைம்த�ற்று 
ைரும் விசோரை்ணயின் பமைதிக தக -
ைல்க்்ள தைளியிைவில்்ை.   

எனினும் இநத ைோனில் பதோன்றும் 
மர்மப் த�ோருள �ற்றி தரைவு பசகரிக-
கும் முைற்சிக்்ள ஒருங்கி்ணகக 
புதிை தசைைணி ஒன்றுககோன �ணிப்-
�ோ்ளர் ஒருைர் நிைமிககப்�ட்டிருப்� -
தோக அைர்கள குறிப்பிட்ைனர்.  

ைோனில் அ்ைைோ்ளம் கோணமுடி -
ைோத த�ோருளகளின் எண்ணிக்க 
கைநத 20 ஆண்டில் அதிகரித்துள்ள -
தோக அதமரிகக �ோதுகோப்பு அ்மச்சு 
கூறியுள்ளது.  

ததோழில்நுட்� முன்பனற்்றம், 
மர்மப் த�ோருள குறித்து தகைல் 
அளிககும் ப�ோக்க ைைககமோககு-
ைதற்கு இரைோணுைம் பமற்தகோண்ை 

முைற்சி ஆகிைைற்்றோல் கூடுதல் 
த�ோருட்கள கண்டுபிடிககப்�ட்ை-
தோக அ்மச்சு குறிப்பிட்ைது.  

கைநத ஆண்டு தைளிைோன அறிக -
்கயின்�டி அ்ைைோ்ளங்கோண 
முடிைோத த�ோருட்கள ததோைர்பில் 
2004ஆம் ஆண்டிலிருநது 140ககும் 
அதிகமோன சம்�ைங்கள �திைோயின.  

�ைைற்றுககுக கோரைணத்்தக கண் -
டுபிடிகக முடிைவில்்ை என்று 
அ்மச்சு கூறியிருநதது. பைற்றுைக 
மனிதர்களின் சோத்திைத்்த நிரைோக -

ரிகக முடிைோது. இருப்பினும் அைர் -
கள குறித்து இதுை்ரை உறுதிைோன 
ஆதோரைம் ஏதுமில்்ை என்று அதிகோரி-
கள கூறினர்.  

எனினும் இரைோணுை விமோனங்-
கள ைோனில் மர்மப் த�ோருட்க்்ள 
கோணும் ப�ோககு ததோைர்நது இருநது 
ைருகி்றது. இதில் சிை அதமரிகக 
இரைோணுை ரைோைோர் அ்மப்புகளில் 
ஆளில்ைோ விமோனங்கள அல்ைது �்ற-
்ைக்ளோல் ஏற்�ட்ை குைப்�ங்க்ளோக 
இருககைோம் என்று கூ்றப்�டுகி்றது.     

ம்பனான் மபாதுத் ப்தர்்தலில்  
ஹிஸ்புல்்ா கூடடணி ப்தால்வி

தை�னோன் த�ோதுத் பதர்தலில் 
ஈரைோன் ஆதரைவு ஷிைோ முஸலிம் 
ஹிஸபுல்ைோ அ்மப்பு மற்றும் 
அதன் கூட்ைணி த�ரும்�ோன் -
்ம்ை இைநதுள்ளது.   

கைநத ஞோயிற்றுககிை்ம நைநத 
பதர்தலில் 128 ஆசனங்க்்ளக 
தகோண்ை �ோரைோளுமன்்றத்தில் 
அநதக கூட்ைணி 62 இைங்க்்ள 
தைன்்றபதோடு த�ரும்�ோன்்மககு 
மூன்று ஆசனங்க்்ள கு்்றைோக 
த�ற்றுள்ளது.   

ஹிஸபுல்ைோ தனது தசோநத இைங் -
க்்ள தைன்்றப�ோதும் ேனோதி�தி 
்மதகல் அவுனின் கிறிஸதை சுதந -
திரை பதசப்�ற்று இைககம் பதோல்வி 
அ்ைநதுள்ளது.   

சவூதி அபரைபிைோவுைன் தநருக -
கம் தகோண்ை கிறிஸதை ப�ோட்டிக 
கட்சி ஒன்்றோன தை�னோனிை சகதி 
13 ஆசனங்க்்ள தைன்றுள்ளது.   

கைநத �ை தசோப்தங்களில் முதல் -
மு்்றைோக நோட்டின் மிகப்த�ரிை 
சுன்னி கட்சிைோன எதிர்கோை இைக -
கம் இன்றிபை இம்மு்்ற பதர்தல் 
இைம்த�ற்்றது. 

இநதக கட்சியின் த்ைைரைோன 
முன்னோள பிரைதமர் சோத் ஹரிரி இநத 

ஆண்டு ஆரைம்�த்தில் அரைசிைலில் 
இருநது விைகிை்ம குறிப்பிைத்தக -
கது.   

எனினும் முழு தைற்றிைோ -
்ளர் ஒருைர் இல்ைோ்ம மற்றும் 
நோட்டின் அதிகோரைப்�கிர்வு அரைசி -
ைல் கட்ை்மப்புககு மத்தியில் 
குறிப்பிைத்தகக மோற்்றங்கள நிகழ் -
ைதற்கோன ைோயப்பு கு்்றைோகபை 
உள்ளது.   

தை�னோனில் அரைசிைல் எழுச்சி 
ஒன்று ஏற்�ட்ை 2019ககு பின்னர் 

இைம்த�றும் முதைோைது பதர்த -
ைோக இது இருநதது.   

தை�னோனில் �ோரிை த�ோரு்ளோ -
தோரை தநருககடி ஒன்று ஏற்�ட்ைபத 
அங்கு ஆர்ப்�ோட்ைங்கள தைடிக -
கக கோரைணமோனது. தை�னோனில் 
உணவு, எரித�ோருள மற்றும் மருந -
துகளுககு கடும் தட்டுப்�ோடு இருப் -
�பதோடு, மககள ததோ்கயில் 80 
வீதமோனைர்கள ைறு்மகபகோட் -
டில் இருப்�தோக கணிககப்�ட்டுள -
்ளது.     
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மாங்குளம் குறூப், மன்ார் குறூப், 
கரவெட்டி தி்கரன, ெவுனியா குறூப், 
ஓமந்தை விசேட, ோெகசசேரி, யாழ்.
விசேட, சகாப்்ாய் தி்கரன நிரு-
்ர்கள்

இறுதிககட்ட யுததைததின ச்ாது 
இடம்வ்ற்ற தைமிழி் ்டுவகா்ை-
யின 13 ஆம் ஆண்டு நி்்செநதைல் 
நிகழ்வுகள் சேறறு இடம்வ்ற்ற்.   

ெடககு கிழககு முள்ளிொய்ககால் 
நி்்செநதைல் வ்ாதுககட்ட்மப்-
பின ஏற்ாட்டில் இநநிகழ்வுகள் 

சேறறு இடம்வ்ற்ற். இநநிகழ்-
வில் இறுதியுததைததில் ்ாதிககப்்ட்ட 
ஒருெர் வ்ாதுசசுடர் ஏறறிய்தை 
வதைாடர்நது ஏ்்யெர்களும் உயிரி-
ழநதை தைம்மு்டய உ்றவுகளுககு சுட-
சரறறி, மைர் தூவி அஞேலி வேலுததி-
்ர்.    

இசதைசெ்ள முள்ளிொய்ககால் 
பிரகட்மும் வெளியிடப்்ட்டுள்-
ளசதைாடு கடநதை 2009 ஆம் ஆண்டு 
இறுதிககட்ட யுததைததின ச்ாது முள்-
ளிொய்ககாலில் ்ல்ைாயிரககணக-
கா் மககள் ஒனறு கூடியிருநதை்ர். 

மககள் ்ாரிய உணவு வேருககடிககு 
முகம் வகாடுததை்ர். மககள் உணவுத 
சதை்ெககாக ்ல்செறு இன்ல்-
க்ள ேநதிததை்ர். அ்தை நி்்வுகூ-
ரும் விதைமாக முள்ளிொய்ககால் கஞ-
சியும் ெழங்கப்்ட்டது.   

இசதைசெ்ள முள்ளிொய்ககா-
லில் மரணிததை உ்றவுகளின ஆதம 
ோநதி பூ்ையும், வேய்தீ்ம் ஏறறி 
ெழி்டும் நிகழ்வும், சேறறு (18.05) 
புதைனகிழ்ம கா்ை 08.30 மணிககு 
ெவுனியா குருமனகாடு ஸ்ரீ விோ-
யகர் ஆையததில் இடம்வ்ற்றது. 

ெவுனியா மாெட்ட அநதைணர் ஒன-
றியததின ஏற்ாட்டில் இடம்வ்ற்ற 
இநநிகழ்வில் முன்ாள் ெடமாகாண 
ே்் உறுப்பி்ர் வே. மயூரன, தைமிழ் 
விருட்ேம் அ்மப்பின தை்ைெர். 
வே.ேநதிரகுமார், அநதைணர் ஒனறிய 
நிர்ொகததி்ர், ஆைய ்ரி்ாை்ே-
்்யி்ர் மறறும் வ்ாதுமககள் எ் 
்ைரும் கைநது வகாண்டிருநதை்ர்.  
கிளிவோசசியில் முள்ளிொய்ககால் 
நி்்செநதைல் 2022 நிகழ்வு ேமதது-
ெக கட்சி அலுெைகததில் உணர்வுபூர்-
ெமாக அனுஷ்டிககப்்ட்டது.

கண்ணீரில் நனைந்தது முள்ளிவாய்ககால்
உயிரிழந்த உறவுகளு்ககு சுடரேற்றி அஞ்சலி

க�ோப்ோய் ப்ோலிஸ் பிரிவு; இருகேறு 
வி்த்து சம்ேங�ளில் நோல்ேர் ்லி   
யாழ்.விசேட, கரவெட்டி தி்கரன 
நிரு்ர்கள்  

சகாப்்ாய் வ்ாலிஸ் பிரிவுககுட்-
்ட்ட ்குதியில் சேறறு முனதி்ம் 
வேவொய்ககிழ்ம இரவு இடம் -
வ்ற்ற இருசெறு வி்தது ேம்்ெங்க-
ளில் ோல்ெர் உயிரிழநதுள்ள்ர்.   

திருவேல்செலி, இராமலிங்கம் 
வீதியில் பூங்கனிசசோ்ைககு 
அருகில் வேவொய்ககிழ்ம இரவு 
, இரண்டு சமாட்டார் ்ேககிள்கள் 
சேருககு சேர் சமாதி வி்ததுககுள் -
ளா்தில் மூனறு இ்ளஞர்கள் உயி -
ரிழநதுள்ள்ர்.   

சகாப்்ாய் பூதைர் மடததைடி்ய 
சேர்நதை மசகநதிரன மகிநதைன (ெயது 
25), கசசேரி கிழக்க சேர்நதை 
வ்றாபினேன ோர்ள்ஸ் (ெயது 23) 
மறறும் ே்ா்திப்பிள்்ள வீதி, 
சுன்ாகத்தை சேர்நதை சயாகோதைன 
சமர்வின சடனுைன (ெயது 17) 
ஆகிய மூெசர உயிரிழநதுள்ள்ர்.   

சமாட்டார் ்ேககிளில் இருெ-
ரும் மறறுவமாரு சமாட்டார் ்ேக-
கிளில் மூெரும் ்யணிததை செ்ள 
பூங்கனிசசோ்ைககு அருகில் இரு 
சமாட்டார் ்ேககிளும் சேருககு 
சேர் சமாதி வி்ததுககுள்ளா்தில் 

இருெர் ேம்்ெ இடததில் உயிரிழந-
துள்ள்ர். ்டுகாயம்டநதை மூெர் 
யாழ்.ச்ாதை்ா ்ெததியோ்ையில் 
சிகிச்ேககாக அனுமதிககப்்ட்ட 
நி்ையில் ஒருெர் சிகிச்ே ்ை-
னினறி உயிரிழநதுள்ளார். ஏ்்ய 

இருெரும் வதைாடர்நதும் ஆ்ததைா் 
நி்ையில் சிகிச்ே வ்றறு ெருகின -
்ற்ர்.   

உரும்பிராயிலும் வி்ததில் ஒருெர் 
உயிரிழநதுள்ளார்.  சகாப்்ாய் 
வ்ாலிஸ்பிரிவுககுட்்ட்ட உரும்பி-
ராய் ்குதியில் வேவொய்ககிழ்ம 
இரவு இடம்வ்ற்ற வி்ததில் ஒருெர் 
உயிரிழநதுள்ளார்.   

சகாப்்ாய் வதைற்க சேர்நதை 
து்ரராோ மயூரன (ெயது 27) என -்
ெசர உயிரிழநதுள்ளார்.   

ேநசதைகே்ர் சமாட்டார் ்ேககி -
ளில் ்யணிததை செ்ள, சமாட்டார் 
்ேககிள் செக கட்டுப்்ாட்்ட 
இழநது வீதி அருசக இருநதை மின -
கம்்ததுடன சமாதி வி்தது 
ஏற்ட்டதைாக வதைரிவிககப்்டு-
கின்றது. இருசெறு வி்தது ேம் -்
ெங்கள் வதைாடர்பிலும் சகாப்்ாய் 
வ்ாலிஸார் விோர்ணக்ள முன -
வ்டுததுள்ள்ர்.   

பேரினவாத அரசியலின் விளைபவ 
தறபோளதய போருைாதாரச் சீர்குளைவு
மாங்குளம் குரூப் நிரு்

மு ள் ளி ெ ா ய் க க ா ல் 
நி்்செநதைல் நிகழ்வு -
கள் சேறறு இடம்வ்ற-
்றது.

இநநிகழ்வில் ெடககு 
கிழககு முள்ளிொய்க-
கால் நி்்செநதைல் 
வ ் ா து க க ட் ட ் ம ப் பி -
்ால் முள்ளிொய்ககால்  
பிரகட்ம்  வெளியிடப்்ட்டது. 
இநதை முள்ளிொய்ககால்  பிரகட்த-
தில் சமலும் வதைரிவிககப்்ட்டுள்-
ளதைாெது, 

ஈழத தைமிழர்களின ெரைாறறில் 
துயர்மிகு ோட்களில் ஒன்றாகிய முள்-
ளிொய்ககால் இ்ப்்டுவகா்ை 
நி்்வு ோளா் சம 18ல் மீண்டும் 
ஒரு தைட்ெ ோம் கூடியுள்சளாம். 
இ்ெழிப்பின ்ாரதூரத தைன்ம -
்யயும், அசே மூட்டும் அதைன ்ரிமா-
ணத்தையும், அெற்றால் எங்களுககு 
ஏற்ட்ட இழப்புக்ளயும் நி்்வு 
கூர்ெதைறகா் ஒரு ோள் மட்டுமல்ை.

எததை்் துயரங்கள் ெநதைாலும் 
அழுததைங்கள் தைரப்்ட்டாலும் 

ோங்கள் சதைாறறுப் ச்ாக 
மாட்சடாம்; முள்ளி -
ொய்ககால் எமது எழுச-
சியின முடிெல்ை எ்ப் 
பிரகட்ம் வேய்கின்ற 
ஒரு ோளுமாகும். முள்ளி-
ொய்ககா்ைத வதைாடர்ந -
தும் அதை்் ஒட்டிய ோட் -
களிலும் தைாயகவமங்கும் 
்ைெநதைமாகக காணாம -
ைாககப்்ட்ட எங்கள் உ்ற-

வுக்ளயும் ோங்கள் இநதை சேரததில் 
நி்்வு கூருகினச்றாம்.

ஏ்்ய இ்ங்கள் ேன்ம வ்ற -
றுவிடககூடாது என்தைறகாகப் 
வ்ாருளாதைார இைககுகள் மாறறிய-
்மககப்்ட்ட். 70 ஆண்டு காை 
ச்ரி்ொதை அரசியலின வி்ள்ெ 
தைறச்ாது வ்ாருளாதைாரச சீர்கு்ை-
ொக ோடு அனு்விககின்றது. இனறு 
ஏற்ட்டுள்ள வ்ாருளாதைாரப் ச்ரழி -
வின தைாககங்கள் அ்்தது மகக்ள-
யும் சதைேம், இ்ம் என்ற செறு்ாடு 
இனறி ்ாதிததுள்ளது. ஏ்ழகள் 
மட்டுமனறி ேடுததைர ெர்ககததி்ர், 
முதைைாளிகள், வதைாழிைாளிகள் எ் 
அ்்ெ்ரயும் ்ாதிததுள்ளது. சர்வபதச கணித ஒலிம்பியாட் போட்டிக்கு 

கிளிப�ாச்சி மகா வித்தியாைய மாணவன் பதரிவு

கிளிவோசசி குறூப் நிரு்ர்

63 அெது ேர்ெசதைே கணிதை ஒலிம் -
பியாட் ச்ாட்டிககு இைங்்க 
ோர்்ாக ெடமாகாணததிலிருநது 
தைமிழ் மாணென ஒருென வதைரி-
ொகியுள்ளார்.  கிளிவோசசி மகா 
விததியாையத்தைச சேர்நதை வதைய்-
செநதிரம் திருககுமரச் இவொறு 
வதைரிொகியுள்ளார்.  இதை்்யடுதது 

கிளிவோசசி மகா விததியாையததின 
அதி்ர் வையநதி தை்்ாைசிங்கம் 
தை்ை்மயில் மாணென  வகளர-
விககப்்ட்டார். எதிர்ெரும் ைூ்ை 
மாதைம் சோர்செயின ஒஸ்சைா ேக -
ரததில் ச்ாட்டி ே்டவ்்றவுள்ள 
நி்ையில்  இைங்்கயிலிருநது ஆறு 
மாணெர்கள் வதைரிொகியுள்ள்ர். 
அெர்களில் இெரும் ஒருெர் என்து 
குறிப்பிடததைககது. 

ேஸ் ேளன மரத்தில் பமாதி
விேத்து, இருவர் காயம் 
ஓமந்தை விசேட 
நிரு்ர் 

யாழ்ப்்ாணம் 
கண்டி பிரதைா் 
வீதியில் மதை-
ொசசி சியம்-
் ை க ஸ் வ ெ ெ 
பிரசதைேததிறகு 
அருகில் சேறறு  
(17) மா்ை ்ஸ் 
ஒனறு வீதி்ய 
விட்டு விைகி 
்்் மரததில் 
ச ம ா தி ய தி ல் 
இருெர் காயம-
்டநதுள்ளதைாக வ்ாலிஸார் வதைரி-
விததை்ர். ெவுனியாவிலிருநது அநு-
ராதைபுரம் சோககி ்யணிததை தைனியார் 
்ஸ் இவொறு வி்ததுககுள்ளாகி-
யுள்ளது.

்ஸ் வீதிககு அருகிலிருநதை ்்் 
மரததுடன சமாதி வி்ததுககுள்ளா-
்தில் ்்்மரம் முறிநது வீழ்நதுள்-
ளது. வி்ததில் ்ஸ் ோரதி உட்்ட 

மறறுவமாருெர் காயம்டநது 
ெவுனியா ்ெததியோ்ையில் அனு-
மதிககப்்ட்டுள்ளதைாக வ்ாலிஸார் 
வதைரிவிததை்ர். அதிசெகமாக ொக-
்த்தை வேலுததிய்மயி்ால் 
இவவி்தது ஏற்ட்டுள்ளதைாகவும் 
ேம்்ெம் வதைாடர்்ா் சமைதிக விோ-
ர்ணக்ள பூ்ாெ வ்ாலிஸார் 
சமறவகாண்டு ெருகின்ற்ர்.

மாங்குளம் குரூப் நிரு்ர்

முள்ளிொய்ககாலில் உயிர்நீததை 
உ்றவுகளுககு, முன்ாள் ெடமாகா-
ணே்் உறுப்பி்ர் து்ரராோ ரவிக-
ரன சேறறு ேநதிககடலில் மைர்தூவி 
அஞேலி வேலுததியுள்ளார்.

எங்கள் வ்ரு்மமிகு ெரைாறின 
சோகமா் இறுதிக காட்சிகளின 
வமௌ்மா் ோட்சிசய இநதை ேந-

திககடல். ஏராளமா் எங்கள் உ்ற-
வுகளின கண்ணீரும், வேநநீரும் 
கைநதுள்ள இநதைக கடைன்்்ய 
ெணங்கி, உயிர்நீததை எங்கள் உ்றவுக-
ளுககு மைர் தூவி அஞேலி வேலுததி-
யதைாக அெர் வதைரிவிததைார். சமலும் 
அஞேலி நிகழ்வுகளில் க்ரது்்றப்-
்றறு பிரசதைேே்் உறுப்பி்ர் சின -்
ராோ சைாசகஸ்ெரன கைநதுவகாண்-
டிருநதை்ம குறிப்பிடததைககது.

�ந்திக்கடலில் மைர்தூவி அஞசலி 



92022  மே 19 வியாழக்கிழமே 19–05–2022

வாச்சிக்குடா விஷேட நிருபர்  

அக்்கரைபபற்று ஆரையடிஷவம்-
பிலு ம்  முள்ளிவாயக்்கால் நிரை -
ஷவந்தல்  நி்கழ்வும், முள்ளிவாயக் -
்கால் ்கஞ்சி வழங்கும் நி்கழ்வும் 
செவவாயக்கிழரை (17) ைாரை  
நரடசபற்்றது.

அக்்கரைபபற்று ஸ்ரீ வம்மிய -
டிபபிள்ரளையார் ஆைய முனபா்க  
முனைாள்  பாைாளுைன்ற  உறுபபி -
ைர் ்கவீநதிைன ஷ்காடீஸவைன ்தரை-
ரையில் இடம்சபற்்ற நிரைஷவந-
்தல்  நி்கழ்வில், ்கல்முரை ைாந்கை 
ெரப உறுபபிைர் மு.ெநதிைஷெ்கைம், 
ஆரையடிஷவம்பு  பிைஷ்தெ ்தமிழை-
சுக் ்கட்சியின ்தரைவர் ஆர்.செ்க-

நா்தன, ஆரையடிஷவம்பு பிைஷ்தெ 
்தமிழ்  இைக்கிய ஷபைரவ ்தரைவர் 
்க.கிருஸ்ணமூர்த்தி உள்ளிட்ட பைர் 
்கைநது ச்காணடைர்.

நி்கழ்வில் முள்ளிவாயக்்கால் 
உள்ளிட்ட பல்ஷவறு ெம்ப்கவங்்க-
ளின ஷபாது உயிர் நீத்்த உ்றவு்கரளை 
நிரைவு கூர்நது நிரைவுச்சுடர் ஏற் -
்றபபட்டது. இ்தனஷபாது முனைாள் 
பாைாளுைன்ற உறுபபிைர் உள்ளிட் -
டவர்்கள் நிரைவுச்சுடர்்கரளை ஏற்றி 
ரவத்்தைர்.

பினபு உயிர்நீத்்த உ்றவு்களின 
ஆத்ைாொநதி ஷவணடி இரு நிமிட 
பிைார்த்்தரையும் இடம்சபற்்றது. 
ச்தாடர்நது முள்ளிவாயக்்கால் ்கஞ்சி 
வழங்கும் நி்கழ்வும் ஆைம்பித்து 

ரவக்்கபபட்டது. இங்கு  உரையாற்-
றிய  ்கல்முரை ைநா்கை ெரப உறுபபி-
ைர் மு.ெநதிைஷெ்கைம், ்தற்ஷபார்தய  
பிை்தைர் இ்றந்தவர்்கரளை நிரைவு 
கூை ்தரடயில்ரை என்றார். ஆைால்  
முள்ளிவாயக்்காலில் நிரைஷவந-
்தரை நடத்்த முடியாது இைாணுவத்-
திைர் பல்ஷவறு  நடவடிக்ர்கயிரை 
முனசைடுத்து வருகின்றைர் . 

இங்கு  உரையாற்றிய முனைாள் 
பாைாளுைன்ற உறுபபிைர் ்கவீநதி-
ைன ஷ்காடீஸவைன,   யுத்்தம் முடிவ-
ரடந்த பினைர் ைகிந்த ைாெபக் ே 
ெைாதிபதியா்க  இருக்கும்ஷபாது 13 
ஆவது திருத்்த ெட்டத்திற்கு ஷைல் 
செனறு வடகிழக்கு ்தமிழ்  ைக்்க-
ளுக்கு தீர்ரவ சபற்றுத்்தருஷவன 

எை உள்நாட்டிலும் ெர்வஷ்தெத்திலும்  
கூறிைார். ஆைாலும் இதுவரையில் 
13 பிளைஸ ச்தாடர்பா்க யுத்்தம் முடி -
வரடநது  ைக்்கரளை பலிச்காணடு 
13 வருடங்்கள் நிர்றவரடநதும் 
எவவி்த நடவடிக்ர்கயும்  எடுக்்கபப-
டவில்ரை.  

இந்த நிரையில் சிங்்களை ைக்்கஷளை  
அவரை துைத்தும்  நிரை ஏற்பட்டுள்-
ளைது. ைக்்கள் அனறு ்தமிழ் ைக்்கள் 
பட்டதுயரை அவர் இனறு  அனுப -
விக்கின்றார். அனறு அவர் வடகி-
ழக்கிஷை வாழ்ந்த ைக்்கரளை துைத்தி  
அடித்்தார். ஆைால் இனறு வடகிழக்-
கின ்தாய்கைாை திருஷ்கா்ணைரை-
யிஷை அவர் ்தஞ்ெம்  புகுநதுள்ளைார் 
என்றார்.

ஊடகவியலாளர் முஸ்தபாவின் 
்தந்்த காலமானார்
ைட்டக்்களைபபு குறூப நிருபர்

ஓயவு  சபற்்ற அதிபரும், பிைபை எழுத்்தாளைரும், -
ஸைவாத்து ைாரை  நூைாசிரியரும்,கிழக்கிைங்ர்க 
இஸைாமிய வைது குர்றநஷ்தார் பாடொரை  ஸ-
்தாப்கரும், இைக்கியவாதியும், அஹதியா இயக்-
்கத்தின  ஆயுட்்காை செயற்பாட்டாளைருைாை ்கைா-
பூெ்ணம் அல்ஹாஜ் எம்.ஏ.செயயிது முஹம்ைது  
பு்தனகிழரை (18) அதி்காரை ்காைைாைார்.

அனைாைது ெைாஸா நல்ைடக்்கம் ்காத்்தானகுடி முர்கதீன சைத்ர்த 
சபரிய ெும்ஆ பள்ளிவாெல் ரையவாடியில்  ஷநற்று இடம்சபற்்றது. 

இவர்  சிஷைஷட ஊட்கவியைாளைரும், சிறீைங்்கா முஸலிம் மீடியா ஷபாைத்-
தின ஷ்தசிய  அரைபபாளைருைாை சைௌைவி எஸ.எம்.எம்.முஸ்தபாவின 
அனபு ்தநர்தயாவார்.

முன்னாள் பாராளுமன்்ற உறுப்பினர் ககாடீஸ்வரன் ்த்ல்மயில் 

அக்கரைப்பற்று பிளரளையார் ஆலயம் முன்பா்க  
முளளிவாயக்கால் நிரைவவந்தல் நி்கழ்வு

பபாத்துவில் ்்வத்தியசா்லயில் 
ப்வசாக் தின நிகழ்வுகள்

(பாைமுரை விஷெட நிருபர்)  

சவொக் பணடிர்கரயசயாட்டி 
அம்பார்ற ைாவட்டத்தின பல்ஷவறு  
பிைஷ்தெங்்களும் ஞாயிற்றுக்கிழரை 
(15) சவொக் கூடு்களிைால் அைங்-
்கரிக்்கபபட்டு  ை்த வழிபாடு்கள் 
ைற்றும் பல்ஷவறு நி்கழ்வு்களும் 
இடம்சபற்்றை.  

சபாத்துவில் ஆ்தாை ரவத்தியொ -
ரையிலும் சவொக் திை நி்கழ்வு்கள்  
மி்கவும் சி்றபபா்க இடம்சபற்்றது. 
ரவத்தியொரை வளைா்கம் சவொக் 
கூடு்களிைால்  அைங்்கரிக்்கபபட்டு 
பல்ஷவறு நி்கழ்வு்களும் இடம்சபற்-
்றை.  

ரவத்தியொரையில் உள்ளை 
ஷநாயாளைர்்கள், ரவத்தியொரை  உத் -
திஷயா்கத்்தர்்கள், ஊழியர்்களுக்கு 

(்தனெல்) ப்கல் ஷபாெைம் வழங்்கப-
பட்டதுடன,  அனர்றய திைம் இைவு 
பக்திபபாடல் ைற்றும் பல்ஷவறு 
ஷபாட்டி நி்கழ்ச்சி்களும்  இடம்சபற்-
்றை. அ்தரைத்ச்தாடர்நது ெ்கைருக்-
கும் உ்ணவு ைற்றும் பாைம் எனபை  
வழங்்கபபட்டது.   

குறித்்த ஷபாட்டி நி்கழ்ச்சி்களில் 
சவற்றிசபற்்றவர்்களுக்கு  சபாத்து-
வில் ஆ்தாை ரவத்தியொரை நைன -
புரிச் ெங்்கத்திைால் பரிசில்்களும்  
வழங்்கபபட்டது.   

ரவத்திய அத்தியட்ெ்கர் சடாக்டர் 
ரீ.எஸ.ஆர்.ரீ.ஆர்.ைொப,  நைனபு-
ரிச் ெங்்கத்தின ்தரைவர் சடாக்டர் 
ஏ.எம்.எம்.இஸஸடீன, செயைாளைர்  
சடாக்டர் எஸ.எச்.யஸீர் உள்ளிட்ட 
பைர் ்கைநதுச்காணடு குறித்்த பரி-
சில்்கரளை  வழங்கி ரவத்்தைர்.  

மூதூரில் மீன்பிடி
ப்தாழில் பாதிப்பு

(மூதூர் திை்கைன நிருபர்)

்தற்ஷபாது  மூதூர் ச்காட்டியா-
ைக்குடாக் ்கடலில் ஏற்பட்டுள்ளை 
்கடல் ச்காந்தளிபபு ைற்றும்  
வீசும் பைைாை ்காற்றிைாலும் 
்தக்வாந்கர், ஹபீபந்கர், ெம்பூர், 
்கடற்்கரைச்ஷெரை,  இ்றால் -
குழி, பஹ்ரியாந்கர் ஷபான்ற 
கிைாை ்கரைஷயாை மீைவர் -
்கள் ்கடந்த சிை திைங்்களைா்க  
்கடலுக்கு செல்ை முடியா்த 
நிரையில் சபரும் முடக்்கத் -
திற்கு  உள்ளைாகி உள்ளைைர்.

அன்றாட ஜீவஷைாபாய 
ச்தாழிைா்க சபருைளைவிைாை 
்கரைஷயாை  மீைவர்்கள் மீனபி-
டித் ச்தாழிலில் ைாத்திைம் ஈடு-
படுபவர்்கள்.  இநநிரையில் 
ஆழ்்கடல் மீனபிடி, தூணடில் -
ச்தாழில் ைற்றும் வரைத்ச்தா-
ழில் எை  ச்தாழில் புரியும் பை 
நூற்றுக்்க்ணக்்காஷைார் மீனபிடித் 
ச்தாழிலுக்கு செல்ை  முடியாது 
சபரிதும் ்கஸடபபடுகின்றைர். 

்வா்ைசகச்ன வி்வசாயிகளின்  
கபாராடடம் ்கவிடப்படடுள்ளது
்கல்குடா நிருபர்

வாரழச்ஷெரை  ்கைநை ஷெரவ 
திர்ணக்்களைத்திைால் உைம் வினி -
ஷயா்கம் ைற்றும் நஷடஈட்டுக்கு  பதி-
வ்தற்கு ்கட்டாயம் திர்ணக்்களைத்தில் 
சபாருட்்கள் ச்காள்வைவு செயய 
ஷவணடும் எை  கூறியரைக்கு 
எதிர்பபு ச்தரிவித்து, வாரழச்-
ஷெரை ்கைநை ஷெரவ திர்ணக்்களைத் -
திற்கு  முனபா்க விவொயி்கள்   சிைர் 
செவவாயக்கிழரை  (17) ஷைற்-
ச்காள்ளையிருந்த ஷபாைாட்டம்  ர்கவி-
டபபட்டது. 

வாரழச்ஷெரை ்கைநை ஷெரவ 
திர்ணக்்களைத்தின கீழ்  இருபத்-
ச்தானபது விவொய அரைபபுக்்கள் 
உள்ளைை. இதில் விவொயி்களுக்கு 
வழங்குவ்தற்்கா்க ரைைம்பாசவளி 
பாமில் இருநது ைாங்்கனறு  ச்காள் -
வைவு செயது விவொயி்களுக்கு ்கட்-
டாயத்தின ஷபரின ஒரு ்கனறு 300  
ரூபாவுக்கு விற்பரை செய்தரை 
்காை்ணைா்கஷவ விவொயி்கள் 
ஷபாைாட்டம் செயவ்தற்கு  ்தயாைாை 
நிரையில் ஆர்பபாட்டம் ர்கவிடப-
பட்டது.

தினகரன் செய்திக்கு பலன்

(பாைமுரை கிழக்கு திை்கைன நிருபர்) 

அட்டாரளைச்ஷெரை  பிைஷ்தெ 
செயை்கப பிரிவுக்குட்பட்ட 
பாைமுரை ்கைநை ஷெரவ ைத்திய 
நிரையத்திற்கு  முனைால் ஒலுவில் 
பாைமுரை பிை்தாை வீதியில் 
அரைநதுள்ளை  பயணி்கள்  ஷபாக்-
குவைத்து ்தரிபபிடம் ஒலுவில் பிை -
ஷ்தெத்தில் ்கடந்த 01.02.2021ஆம் 
தி்கதி   வீசிய மினி சூ்றாவளியிைால் 
முற்்றா்க ஷெ்தைரடந்தது.  

இ்தைால் பயணி்கள் சபரும் 
அசெௌ்கரியங்்கரளை எதிர்ச்காணட -
ைர்.

இது  ச்தாடர்பா்க ்கடந்த வருடம் 
2021.10.06 ஆம் தி்கதி  திை்கைன 
பத்திரிர்கயில்  சவளியாை செயதி-

யின ஊடா்க ெம்ைந்தபபட்ட அதி்கா-
ரி்களுக்கு  சுட்டிக்்காட்டபபட்டது. 
இ்தன பயைா்க ்தற்சபாழுது  பஸ்த-
ரிபபு  நிரையம் அட்டாரளைச்ஷெரை 
பிைஷ்தெ ெரபயின உ்தவியிைால் புை-
ைரைக்்கபபட்டு  ்தற்சபாழுது ைக்்கள் 
பாவரைக்்கா்க விடபபட்டுள்ளைது.

சபாது  ைக்்களின நைன ்கருதி பய -
ணி்கள் ஷபாக்குவைத்து ்தரிபபிடத்ர்த 
புைைரைபப்தற்கு  உ்தவி செய்த அட்-
டாரளைச்ஷெரை பிைஷ்தெ ெரபக்கும், 
பிைஷ்தெ ெரபயின ்தவிொளைர்  ைற்றும் 
உறுபபிைர், பிைஷ்தெ ெரப நிருவா்கத் -
திற்கும்  திை்கைன பத்திரிர்க  ைற்றும் 
அ்தன ஆசிரியர் பீடத்துக்கும் சபாது 
ைக்்கள் நனறிரயயும் பாைாட்ரடயும்  
ச்தரிவிக்கின்றைர்.

சாயந்தமருது துர்்ாற்ற வி்வகாரம்; சுகா்தார 
்தரப்பினரின்  உயர்மடட கலநது்ரயாடல்  
நற்பிட்டிமுரை விஷெட நிருபர்   

ொயந்தைருதில் சிை நாட்்களைா்க 
பிநதிய ைாரை சபாழுது மு்தல் 
அதி்காரை ஷநைம் வரை துர்நாற் -
்றம் வீசிவருவ்தா்க ைக்்கள் விெைம் 
ச்தரிவிக்கின்றைர். இது ச்தாடர்-
பில் ொயந்தைருது ெும்ஆ சபரிய-
பள்ளிவாெல் நிர்வாகி்கள், பிைஷ்தெ 
வாசி்கள், சபாது அரைபபுக்்கள் 
இந்த தூர்நாற்்றம் ச்தாடர்பில் 
்கல்முரை பிைாநதிய சு்கா்தாை அதி்கா-
ரி்கள், ்கல்முரை ைாந்கை ெரபயிைர் 
நடவடிக்ர்க எடுக்்கஷவணடும் எை 
ஷ்கட்டுக்ச்காணடைர்.   

இது ச்தாடர்பில் நடவடிக்ர்க 
எடுத்து ொயந்தைருது விைங்்கறு-
ைரை அடங்்களைா்க பல்ஷவறு இடங்-
்களில் ஷொ்தரை நடவடிக்ர்கயில் 
ஈடுபட்ட சு்கா்தாைத்துர்றயிைர், பை 
உணரை்கரளை இ்தனஷபாது ்கணட-
றிந்தைர். இபபிைச்சிரைக்கு நிைந்தை 
தீர்ரவ சபற்றுக்ச்காடுக்கும் சு்கா்தாை 
அதி்காரி்கள் ைற்றும் பிைஷ்தெ முக்கி-

யஸ்தர்்களுடைாை உயர்ைட்ட ்கைந-
துரையாடல் ஒனறு ொயந்தைருது 
பிைஷ்தெ சு்கா்தாை ரவத்திய அதி்காரி 
யூ.எல்.எம். நியாஸ ்தரைரையில்  
செவவாயக்கிழரை (17) இடம்சபற்-
்றது.   

 இக் ்கைநதுரையாடலில் 
்கல்முரை ைாந்கை ஆர்ணயாளைர் 
எம். சி. அனஸார், ்கல்முரை பிைாந-
திய சு்கா்தாை ஷெரவ்கள் பணிபபா-

ளைர் டாக்டர் ஐ.எல்.எம். றிபாஸ, 
்கல்முரை ைாந்கை பிை்தை சு்கா்தாை 
ரவத்திய அதி்காரி டாக்டர் எம்.
ஷெ.ஷ்க.எம். அர்ெத் ்காரியபபர், 
ைாந்கை சபாறியியைாளைர் எம்.ஷெ. 
எம். செௌசி, ொயந்தைருது சபாலிஸ 
நிரைய சபாறுபபதி்காரி எம்.ஐ.எம். 
ெம்சுதீன, ொயந்தைருது ெும்ஆ பள்-
ளிவாெல் நிர்வாகி்கள் உள்ளிட்ட 
பைர் ்கைநது ச்காணடைர்.   

நுகர்வோர போதுகோப்பு ெட்டத்தை 
மீறிய வரததைகரகளுக்கு அபரோதைம்
(ஒலுவில் விஷெட நிருபர்)

அம்பார்ற ைாவட்டத்தில் ்கடந்த 
ஏபைல் ைா்தம் நு்கர்ஷவார் பாது்காபபுச் 
ெட்டத்ர்த மீறி வியாபாை நடவடிக்-
ர்க்களில் ஈடுபட்டு வந்த 35 வழக்-
கு்களுக்கு, நீதிைன்றங்்களிைால் 06 
இைட்ெத்தி 06 ஆயிைத்தி 500 ரூபாய 
அபைா்தம் விதிக்்கபபட்டுள்ளை்தா்க, 
பாவரையாளைர் அலுவல்்கள் அதி்காை 
ெரபயின அம்பார்ற ைாவட்ட புை-
ைாயவு உத்திஷயா்கத்்தர் ஷ்க.எம்.ஏ. 
றிஸலி ச்தரிவித்்தார்.

இக்்கட்டாை ்காை ்கட்டத்தில் ்கட்-
டுபபாட்டு விரைரய மீறி கூடு்தைாை 
விரைக்கு சபாருட்்கள் விற்பரை 
செயயபபடுவ்தா்க நு்கர்ஷவார் செய்த 
முர்றபபாட்ரடயடுத்து அம்பார்ற, 
ச்தஹியத்்தக்்கணடி, சபாத்துவில், 
அக்்கரைபபற்று, ்கல்முரை, ெம்-
ைாநதுர்ற ஆகிய பிைஷ்தெங்்களில் 
அம்பார்ற ைாவட்ட அைொங்்க அதிபர் 
ஷெ.எம்.ஏ. டக்ளைஸின ஆஷைாெரைக்-
்கரைய பாவரையாளைர் அலுவல்-
்கள் அதி்காை ெரபயின அம்பார்ற 
ைாவட்ட சபாறுபபதி்காரி எஸ.என.

எம். ொலிய பணடாை ்தரைரையில் 
சுற்றி வரளைபபு்கரளை பாவரையாளைர் 
அலுவை்கல்்கள் அதி்காை ெரபயின 
புைைாயவு உத்திஷயா்கத்்தர்்கள் ஷைற்-
ச்காணட்தா்க ச்தரிவித்்தார்.

அம்பார்ற, ச்தஹியத்்தக்்கணடி, 
அக்்கரைபபற்று, சபாத்துவில், 
்கல்முரை, ெம்ைாநதுர்ற ஆகிய நீதி-
ைன்றங்்களின நியாயாதிக்்க பிரிவுக்-
குட்பட்ட பிைஷ்தெங்்களில் ஷைற்ச்காள்-
ளைபபட்ட 34 சுற்றிவரளைபபு்களில், 
்தாக்்கல் செயயபபட்ட 35 வழக்கு்க-
ளுக்கு நீதிைன்றங்்களிைால் 06 இைட்-

ெத்தி 06 ஆயிைத்தி 500 ரூபாய அப-
ைா்தம் விதிக்்கபபட்டுள்ளை்தா்கவும் 
கூறிைார்.

அைொங்்கத்திைால் நிர்்ணயிக்்கப-
பட்டுள்ளை அத்தியவசியப சபாருட்்க-
ளின ்கட்டுபபாட்டு விரைரய விட 
கூடு்தல் விரைக்கு விற்பரை செய-
பவர்்கள் எதிர்்காைத்தில் பாவரையா-
ளைர் அலுவல்்கள் அதி்காை ெரபயின 
புைைாயவு உத்திஷயா்கத்்தர்்களைால் 
வர்த்்த்க நிரையங்்களில் திடீர் சுற்றிவ-
ரளைபபு்கள் ஷைற்ச்காள்ளைவுள்ளை்தா்க-
வும் அவர் ஷைலும் ச்தரிவித்்தார்.

அததியோவசிய சபோருடகளின் வி்ல 
சதைோ்டரபோன கலந்து்ரயோ்டல்
கிணணியா திை்கைன நிருபர்

கிணணியா  பிைஷ்தெ செயை்கத்திற்குட்பட்ட பிை-
ஷ்தெங்்களில் அத்தியாவசிய சபாருட்்களின  விரை 
ச்தாடர்பிைாை ்கைநதுரையாடல் கிணணியா 
பிைஷ்தெ செயை்க ஷ்கட்ஷபார் கூடத்தில்  செவவாயக் 
கிழரை (17) நரடசபற்்றது.

கிணணியா பிைஷ்தெ செயைாளைர் எம்.எச்.எம். ்கனி 
்தரைரையில் நரடசபற்்ற இக் ்கைநதுரையாட-
லில், கிணணியா பிைஷ்தெ செயை்க பிரிவுக்குட்பட்ட  
கிணணியா ந்கை ெரப ்தவிொளைர் எம்.எம். நிவாஸ, 

கிணணியா பிைஷ்தெ ெரப ்தவிொளைர் ஏ.எஸ. நஸீர், 
கிணணியா சு்கா்தாை ரவத்திய அதி்காரி எம்.எச்.
எம். றிஸவி, குறிஞ்ொக்ஷ்கணி சு்கா்தாை ரவத்திய 
அதி்காரி எம்.எம்.எம். அஜித், கிணணியா சபாலிஸ 
நிரைய சபாறுபபதி்காரி,  கிணணியா ்கடற்பரட 
்கட்டரளையிடும் ்தளைபதி,  கிணணியா ரவத்திய-
ொரை ரவத்திய அத்தியட்ெ்கர்  ஆகிஷயாஷைாடு, 
கிணணியா பிைஷ்தெ செயை்க பிரிவுக்குட்பட்ட  
வர்த்்த்க, ெச்தாெ ைற்றும் பைஷநாக்கு கூட்டு்றவு 
விற்பரை நிரையங்்களின ்தரைவர்்கள் உட்பட 
பை முக்கிய பிைமு்கர்்களும்  ்கைநது ச்காணடைர்.
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கட்சிகளை உளைத்தல், உறுப்பினரகளை விளைக்கு
வாங்கும் அரசியல் கைாசாரம் ஒழிக்கப்்பை வவண்டும்
(நுவரெலியா தினகென் நிருபர்)  

பஷிலொஜபக்க்ஷ அெசியலில 
இருக்கும் வரெ நாட்டில மாற்-
றதரதை ரகாண்டுவெமுடியாரதைன, 
நுவரெலியா மாவட்்ட பாொளுமன்ற 
உறுப்பினரும் மரையக மக்கள் 
முன்னணியின் தைரைவருமான 
வவலுசாமி இொதைாகிருஸ்ணன் ரதைரி-
விததுள்்ார்.  பிெதி சபாநாயகர் 
ரதைரிவு ரதைா்டர்பாக வநற்று (18) ஊ்ட -
கஙகளுக்கு கருதது  ரதைரிவிக்ரகயி-
வைவய இவவாறு ரதைரிவிததைார். இது 
ரதைா்டர்பாக அவர் ரதைரிவிததைதைாவது,

சபாநாயகர் ரதைரிவில கட்சிகள் 
ஒற்றுரமயாக ரசயற்ப்ட தீர்மானித -
திருநதைன. இதைரன இலைாமல ரசய்-
தைவர் இநதை ரபஷில ொஜபக் ஷவவ. 
அெசியலில இருநது ஒதுஙகும் வரெ 
அலைது அவரெ அப்புறப்படுததைாதை-
வரெ நாட்டி அெசியலில மாற்றதரதை 
ரகாண்டுவெ முடியாது. 

பிெதி சபாநாயரெ ரதைரிவு ரசய்யும் 
வி்டயததில, 

ரபண்ர்ணாருவர் ரதைரிவாக 
வவண்டுரமன்பவதை பிெதைமரின் கருத -

தைாக இருநதைது. இதைன்படி, அரனதது 
தைெப்பினரு்டனும் ஜக்கிய மக்கள் 
சக்தி கைநதுரெயாடி ரபண் ஒரு 
வரெ ரபயரிட்டிருநதைது.அதைற்கு 
அரனவரும் சம்மதிததிருநதைனர். 
இநநிரையிவைவய, ரபஷில ொஜ -
பக் ஷவின் ஏற்பாட்டில ஸ்ரீ ைஙகா 
ரபாதுஜன ரபெமுனவின் சார்பில 
ஒருவர் நியமிக்கப்பட்்டார்.  

இதைனால, பாொளுமன்றததில 
இருவெது ரபயர்கள் முன்ரமாழியப்-
பட்்டன.இதைனால, வாக்ரகடுப்பின் 

மூைமாக ஒருவரெ ரதைரிவு ரசய்ய 
வவண்டிய  சூழ்நிரை ஏற்பட்்டது. 

இெண்டு குழுக்க்ாக பிரிநது 
ரசயற்ப்டவும் இநநிரைரம வழி -
வகாலியது. பாொளுமன்ற உறுப் -
பினர்களிர்டவய இருநதை ஒற்று -
ரமரய சீர் குரைததைது இதுதைான்.
கட்சிகர் உர்டப்பது, உறுப்பி -
னர்கர் விரைக்கு வாஙகுவது 
வபான்ற நிரைரமகள் அெசிலில 
இலைாதுவபாக வவண்டுமானால, 
குறிததை இநநபர் அெசியலிலிருநது 
ஒதுஙக வவண்டும்.

பாொளுமன்றததில, பிெதைமர் 
ெணில விக்ெசிஙக நிரனப்பது 
வபாை ந்டக்க முடியாது என்பரதை 
இநதை பிெதி சபாநாயகர் ரதைரிவு 
புைப்படுததியுள்்து. இரதை, பிெ -
தைமருக்கு உ்ணர்ததைவவ இவவாறு 
ரசய்யப்பட்்டது.

இ வ வ ா ற ா ன வ ர் க ளு ்டன் 
ரதைா்டர்நது பிெதைமர் எப்படி பய -
ணிக்கப்வபாகின்றார்? அவர் எதிர் -
பார்க்கின்ற மாற்றதரதை எவவாறு 
நர்டமுரறப்படுததுவார்.? வதைசிய 
அெசாஙகம் ஒன்ரற அரமப்பது 

அலைது அரனதது கட்சிகளும் 
இர்ணநது ரசயற்படுவது என்ப -
ரதைலைாம் ரவறும் வபச்சில மாத -
திெவம இருக்க முடியும்.இவற்ரற 
ரசயலில காட்்ட முடியாதை 
நிரைரமவய ஏற்பட்டுள்்து.  

பிெதைமர் ெணில விக்ெமசிஙக 
இநதை வி்டயம் ரதைா்டர்பாக உ்டனடி -
யாக சரியான ஒரு முடிரவ எடுக்க 
வவண்டும். யாரு்டன் ரதைா்டர்நது 
பயணிப்பது. அப்படியானால உ்ட -
னடியாக ரசய்ய வவண்டிய மாற் -
றஙகள் என்ன? என்பரதை சிநதிதது 
ரசயற்ப்ட வவண்டும்.

இலைாவிட்்டால அவர் எதிர் -
பார்க்கின்ற இைக்ரக வநாக்கி 
ஒரு நாளும் பயணிக்க முடியாது. 
ரபஷிசிலின் தைரையீடு ரதைா்டரு -
மாக இருநதைால ஏரனய கட்சிகள் 
பிெதைமருக்கு வழஙகுவதைற்கு தீர்மா -
னிததிருக்கின்ற ஆதைெரவ ரதைா்டெ 
முடியுமா? என்ற வகள்வியும் ஏற்ப -
டும்.எனவவ இது ரதைா்டர்பாக பிெ -
தைமர் உ்டனடியாக சிநதிதது ரசயற் -
ப்ட வவண்டும் என்றும் அவர் 
ரதைரிவிததுள்்ார்.

சட்ட விர�ோத மோணிக்க ்கல் அ்கழ்வு
நோன்கு ரேர் க்கது, பேோருட்களும் மீடபு
(மஸரகலியா தினகென் விவஷ்ட 
நிருபர்) 

க்டநதை 16 ம் திகதி மாரை 
வவர்யில வநார்வூட் ரபாலிஸ 
நிரைய ரபாறுப்பதிகாரிக்கு இெக-
சிய  இெகசிய தைகவலகள் கிர்டத -
தைரதை ரதைா்டர்நது, சட்்ட விவொதைமாக 
மாணிக்க கற்கள் அகன்ற 4 வபர் சந-
வதைகததின் ரபயரில ரகது ரசய்யப்-
பட்டு உள்்னர்.

ரபாகவநதைைாவ வநார்வூட் பகுதி -
யிலுள்் காசலரி நீர் வதைக்கததிற்க்கு 
நீரெ வழஙகும் பிெதைான ஆறுகளில 
ஒன்றான ரகசலகமு ஓயாவில,இவர் -
கள் ரகது ரசய்யப்பட்்டனர். 

இவர்களி்டமிருநது மாணிக்க 
கற்கள் அகழ்வதைற்கான உபகெ்ணங-
கள்,மற்றும் அகழ்நரதைடுக்கப்பட்்ட 
மாணிக்கக்கல படிமஙகள்  என்பன 
ரகப்பற்றப்பட்்டதைாக வநார்வூட் 
ரபாலிஸ நிரைய ரபாறுப்பதிகாரி 
பிவெமைால ரதைரிவிததைார்.

இதுபற்றி அவர் வமலும் கூறு -
ரகயில, இெகசிய தைகவலகர் 
ரதைா்டர்நது வநார்வூட் ரபாலிஸ 
நிரைய அதிகாரி மற்றும் ரபாலிஸார் 
அஙகு ரசன்று சுற்றி வர்தது 
நான்கு வபரெ ரகது ரசய்தைனர். 
இவர்கள், ஹற்றன் நீதிமன்றததில 
ஆஜர்படுததைப்ப்ட உள்்னர்.       

நீர்்தரத்கக்க்ததின் ம்ததியில் 
ரதோற்றமளிககும் ்கண்கவர் மலர்்கள்

(ஹற்றன் சுழற்சி நிருபர்)  

மஸரகலியா, மவுஸஸாக்கரை 
நீர்தவதைக்கததில நீர் வற்றிப்வபாகும் 
காைப்பகுதியில, நீர்தவதைக்கததின் 
மததியில வண்்ணமயமான பூக்கள் 
பூததுக் குலுஙகுவது அழகிய காட்சி-
யாக மாறியுள்்து.   இநதை அழகான 
பூக்கள் ஊதைா, ரவள்ர் மற்றும் நீை 

நிறஙகர் ரகாண்டுள்்ன. இநதை 
மைர்கள் ரகாததுக் ரகாததைாக பூத-
துள்்து்டன், முட்களும் உள்்ரம 
குறிப்பி்டததைக்கது.   ஒவரவாரு 
முரறயும் நீர் வற்றும்வபாது இநதை 
அழகான பூக்கள் பூதது குலுஙகுவ-
தைாக இதைரன பார்ரவயிடுவதைற்கு 
வருவவார் கூறுகின்றனர்.  

இரத்தினபுரி பகுதியில் வன்முறையில்

ஈடுபட்ட 14 பபர் இதுவறர றைது
(பைாஙரகார்ட தினகென் நிருபர்)  

இெததினபுரி ரபாலிஸ பிரிவில, -
வன்முரறகளில ஈடுபட்டு ரசாத-
துக்களுக்கு வசதைம் விர்விததைரம 
ரதைா்டர்பில இதுவரெ 14 வபர் ரகது 
ரசய்யப்பட்டுள்்னர். இச்சம்ப -
வஙகள் பற்றி ரசய்யப்பட்டிருநதை 
ஒன்பது முரறப்பாடுகளுக்கி்ணஙக 
இவர்கள் ரகதைாகியுள்்னர்.

பைாஙரகார்டத ரதைாகுதி பாொ -

ளுமன்ற உறுப்பினர் அகிை சாலிய 
எலைாவ், பைாஙரகார்ட  நகெ 
சரபத தைரைவர் வஸன்தை கு்ணெதன, 
பைாஙரகார்ட பிெவதைச சரபத 
தைரைவர் சுனில  வபமசிரி ஆகி-
வயாரின் வீடுகள் வசதைப்படுததைப்-
பட்்டரம வாகனஙகளுக்கு மற்றும்  
வீடுகளுக்கு தீரவக்கப்பட்்டரம 
ரதைா்டர்பிவை இவர்கள் ரகதைாகியுள்-
்னர்.

இச்சநவதைக நபர்களில முச்சக்கெ 

வண்டி சாெதிகள், வியாபாரிகளும் 
அ்டஙகுவதைாக குற்றத தைடுப்புப் 
பிரிவு  ரதைரிவிததுள்்து.  

இெததினபுரி வைய ரபாலிஸ 
அதிகாரி வசனக வீெசிஙகவின்  
பணிப்புரெயின் கீழ்,  குற்றததை-
டுப்பு பிரிவின் ரபாறுப்பதிகாரியும், 
பிெதைான  ரபாலிஸ பரிவசாதைகரு-
மான விவஜவசகெவின் வமற்பார்ரவ-
யின் கீழ் வமைதிக விசாெர்ணகக்ள்  
முன்ரனடுக்கப்படுகின்றன.   

குககுரல்கங்க 
நீர்்தரதக்க்ததின் 
இரு வோன்்கதவு்கள் தி்றப்பு
(இெததினபுரி சுழற்சி நிருபர்)

இெததினபுரி மாவட்்டததின் 
கைவான மற்றும் அதைரன அண்-
மிததை பிெவதைசஙகளில ரபய்து 
வரும் மரழ காெ்ணமாக, கிர் 
ஆறுகளின் நீர்மட்்டம் அதிகரித-
துள்்து.இதைனால, குக்குவைகஙக 
ஆற்றில  ரவள்்ம் ஏற்பட்டு, 
இதைன் இருவான் கதைவுகள் திறக் -
கப்பட்்டதைாக இநநீர்த வதைக்கததின் 
ரபாறியியைா்ர்கள் வநற்றுத ரதைரி-
விததைனர். இதைனால, களுததுரற 
மாவட்்டததின் பு்தசிஙக் பிெ-
வதைசததில பை வீதிகள் நீரில மூழ்கி 
வபாக்குவெதது பாதிக்கப்பட்டி -
ருநதை வபாதிலும், இநநிரைரம 
தைற்வபாது சீெர்டநதுள்்தைாக நீர்ப் -
பாசனத திர்ணக்க்ததின் பிெவதைச 
காரியாைய அதிகாரிகள் ரதைரிவிததை-
னர்.       

நுவரரலியா மாவட்டத்தில் 106 வர்த்்தைர்ைளுக்கு
எதிராை வழக்கு, ரூபா 12 இலட்சம் அபரா்தம்
(நுவரெலியா தினகென் நிருபர்)

நுவரெலியா மாவட்்டததில 
க்டநதை நான்கு மாதைததில  106 வர்த -
தைகர்களுக்கு எதிொக வமற்ரகாள்்ப்-
பட்்ட ந்டவடிக்ரகயில,12 இைட்ச 
ரூபா தைண்்டப்ப்ணமாக அறவி்டப் -
பட்டுள்்தைாக நுவரெலியா பாது-
காப்பு நுகர்வவார் அதிகாெசரபயின் 
அதிகாரி ஒருவர் ரதைரிவிததுள்்ார்.
நுவரெலியா, வைப்பரன, ஹற்றன் 
மற்றும் நாவைப்பிட்டிய  நீதிமன்றங-
களில இநதை வர்ததைகர்களுக்கு எதிொக 
வழக்கு ரதைாடுக்கப்பட்டிருநதைது.

அதிக விரைக்கு ரபாருட்கர் 
விற்பரன ரசய்தைரம, ரபாருட்க -
ளின் விரைகர்க் காட்சிப்படுத -
தைாரம உள்ளிட்்ட குற்றச்சாட்டுக -
ளுக்காகவவ இவவர்ததைகர்கள்  மீது 
வழஙகு தைாக்கல ரசய்யப்பட்்டது.

இது ரதைா்டர்பாக அவரி்டம் 
வினவியரபாழுது.

 ரதைா்டர்ச்சியாக வசாதைரனக -
ளில ஈடுபட்டுவருகின்வறாம். எங -
களுக்கு ரபாது மக்களி்டமிருநது 
ரதைா்டர்நதும் புகார்கள் கிர்டததை 
வண்்ணவம உள்்ன.

 நாட்டில ஏற்பட்டுள்் ரபாரு -

்ாதைாெ ரநருக்கடியால, சிை வர்த -
தைகர்கள் ரபாருட்கர் அதிக 
விரைக்கு விற்பது ரதைா்டர்பாக 
அதிக முரறப்பாடுகள் கிர்டத -
துள்்ன.

எனவவ, அதிகாெ சரப என்ற 
வரகயில ரபாது மக்களின் 
நைரன கருததிற்ரகாண்டு ரசயற் -
படுகின்வறாம்.

குறிப்பாக அததியாவசிய 
ரபாருட்கர் விற்பரன ரசய் -
கின்ற சிலைரற வியாபாரி -
கள், ரமாததை வியாபாரிகளுக்கு 
எதிொகவவ அதிக வழக்குகள் 

தைாக்கல ரசய்யப்பட்டுள்்ன. 
வமலும், உெம் கிருமிநாசினிகர் 
விற்பரன ரசய்கின்ற வியாபாரி -
கள், மருநதைகஙகள் எரிவாயு விற் -
பரனயா்ர்கள் வபான்ற வர்ததை -
கர்களுக்கு எதிொகவும் அதிகமான 
வழக்குகள் தைாக்கல ரசய்யப்பட் -
டுள்்ன. அண்ரமயில, கினி -
கதவதைரன பகுதியில எரிவாயு 
சிலின்்டர்கர் பதுக்கிரவததி -
ருநதை முகவரின் இலைதரதை முற்று -
ரகயிட்்டவபாது, அவரி்டமிருநது 
230 ஏரிவாயு சிலின்்டர்கள் ரகப் -
பற்றப்பட்்டன.அதில 12.5 கிவைா 

எர்டயுர்டய 177 சிலிண்்டர்க -
ளும் 5 கிவைா எர்ட ரகாண்்ட 28 
சிலின்்டர்களும் 2.3 கிவைா எர்ட 
ரகாண்்ட 25 சிலின்்டர்களும் பதுக் -
கிரவக்கப்பட்டிருநதை நிரையின் 
கண்டுபிடிக்கப்பட்்டன.

இரதையடுதது,சகை எரிவாயு 
சிலின்்டர்களும்  கினிகதவதைரன 
ரபாலிஸ நிரையததில ரவதது 
ரபாது மக்களுக்கு விற்பரன 
ரசய்யப்பட்்டது.இதைன் மூைம் 
கிர்டததை 532789 ரூபா  அெசாங -
கததின் நிதியில ரவப்பிலி்டப்பட் -
்டதைாகவும் அவர் குறிப்பிட்்டார்.

மீ்கஹகியுல  பி�ரதச குடும்ேங்களுககு 
விவசோய உே்க�ணங்கள், விகத்கள் அன்ேளிப்பு  
ஹாலிஎை விவஷ்ட நிருபர்  

வதைாட்்ட வீ்டரமப்பு உட்கட்்ட-
ரமப்பு இொஜாஙக அரமச்சின் 
விரனததிறனான வாழ்வாதைாெ வமம்-
பாட்டுத திட்்டததின் கீழ், விவசாய 
உபகெ்ணஙகள் மற்றும் விரதைப் 
ரபாதிகள் விவசாயிகளுக்கு வழங -
கப்பட்்டன. 

இநநிகழ்வு, மீகஹகியுை பிெவதைச 
ரசயைகததில உதைவிப் பணிப்பா்ர் 
திருமதி பிரியநதி ஐொஙகனி தைரை-
ரமயில  இ்டம்ரபற்றது.விவசாய 
குடும்பஙகளின் வாழ்வாதைாெத ரதை 
வமம்படுததும் வநாக்கில இப்ரபா-
ருட்கள் வழஙகப்பட்்டன.

இதைற்கி்ணஙக மீகஹகியுை "வறா" 
ரபரிய பிெவதைசததில அர்டயா்ம் 
கா்ணப்பட்்ட 35 குடும்பஙகளுக்கு 
இவவுபகெ்ணஙகள் வழஙகப்பட்-

்டன. 
மீகஹகியுை பிெவதைச ரசயைா்ர் 

திருமதி என்.பி.சமெவிக்ெமவின் 
பணிப்புரெயின்வபரில, ரபருந-

வதைாட்்ட சமூக ரதைா்டர்பா்டல உததி-
வயாகததைரின் பஙகுபற்றுதைலு்டன் 
மீகஹகியுை பிெவதைச ரசயைகததில 
இநநகிழ்வு இ்டம்ரபற்றது.

ஹற்றன் பி�ரதச மணணுககு
ப்கௌ�வம் பேறறு்ததநரதோருககு ேோ�ோடடு

(தைைவாக்கரை குறூப் நிருபர்)  

ஹற்றன் பிெவதைச ஆசிரியர்கள் 
ஐவர் கலவி மற்றும் முகாரமததுவ 
துரறகளில கைாநிதி பட்்டம் ரபற்று 
ஹற்றன் மண்ணுக்கும், மரையகத-
திற்கும் ரபருரம வசர்ததுள்்னர். 
ஹற்றன் ரஹைன்ஸ கலலூரியின் 
ஆசிரியர் ரசலரையா குமார், ரகாட்-
்டகரை வகம்ரிஜ் கலலூரியின் ஆசி -
ரியர் வவலுப்பிள்ர் ெவமஸகுமார், 
பததைரன ஸ்ரீபாதை வதைசிய கலலூரியின் 
சிவெஷ்ட விரிவுரெயா்ர் முதரதையா 
கிருஸ்ணகுமார், நுவரெலியா கலவி 
வையததின் ஆசிரிய ஆவைாசகர் 
வவலுசாமி ஸ்ரீகுமார், ரகாதமரை 
கலவி வையததின் வகாட்்டக் கலவிப் 
பணிப்பா்ர் மாரிமுதது சுப்ெம-
ணியம் இஙகர்சால ஆகிவயாவெ, 
ரவளிநாட்டு பலகரைக்கழகம் ஒன் -
றினூ்டாக கைாநிதி பட்்டததிரன 

ரபற்றுள்்னர். இவர்கள் கைாநிதி 
பட்்டதரதை ரபறுவதைற்கும் இவர் -
களின் ஆய்வுக்கும் வழிகாட்டியா-
கவும் வ்வா்ர்க்ாகவும் ரசயற்-
பட்்ட கைாநிதி ரபான்னம்பைம் 
சிஙகெட்்ணம், கைாநிதி சுப்ெமணி-
யம் தைனபாைன், கைாநிதி எஸ.ரதைய்-
வவநதிென், கைாநிதி சநதிெகுமார் 
ஆகிவயார் இவர்க்ால ரகௌெவிக்-
கப்பட்்டனர். இநநிகழ்வு ஹற்றன் 
அஜநதைா வெவவற்பு மண்்டபததில 
(16) இ்டம்ரபற்றது. இதைன்வபாது 
கைாநிதி ரபான்னம்பைம் சிஙகெட் -
்ணததிற்கு கைாநிதி பட்்டம் ரபற்ற 
ஆசிரியர்க்ால நிரனவு பரிசு வழங-
கப்பட்்டது. இநநிகழ்வில மரைய-
கம் ரதைா்டர்பான பிெச்சிரனகர் 
ஆய்வுக்குட்படுததி பயன் உறுதி 
வாய்நதை முன்ரமாழிவுகர் உரிய 
தைெப்பினருக்கு வழஙகுவதைற்கு பூெ்ண 
முடிவுகளும் எடுக்கப்பட்்டன.  

ஓடும் �யிலுககு முன்்ோல்  
ேோயநத இகைஞர், ம�ணம்  
(ஆ.ெவமஸ)  

நானுஓயா-ரபெகும்பெ ெயில நிரை-
யததிற்கருகில,   செக்கு ெயிலுக்கு 
முன்னால பாய்நது (16) இர்ஞர்   
ஒருவர், சிகிச்ரசப் பைனின்றி உயிரி-
ழநதைதைாக ரபாலிஸார் ரதைரிவிததைனர்.   
கநதைப்பர  ் ரபாலிஸ பிரிவுக்குட்-
பட்்ட பார்க் வதைாட்்டததில வசிக்கும் 
ரபருமாள் ொவமஸவென் (வயது 39) 
என்பவவெ உயிரிழநதுள்்ார்.இவர்,-
திரும்ணம் முக்காதைவரெனவும் 
ரதைரியவநதுள்்து.   ெயிலுக்குமுன் 
பாய்நது, உயிரெ மாய்ததுக் ரகாள்் 
முயற்சிததைது ஏன்?என்பது என்பது 
ரதைா்டர்பில நானுஓயா ரபாலிசார் 
விசாெர்ணகர  ் வமற்ரகாண்டு 
வருகின்றனர்.இச்சம்பவம் குறிதது 
நானுஓயா ரபாலிஸார், செக்கு ெயில 
ஓட்டுநரி்டம் விசாெர்ணகர  ் ஆெம்-
பிததுள்்னர்.   

பதரு நோய்கைோல் 
ேோதசோரி்கள் அபசௌ்கரியம்
(பைாஙரகார்ட தினகென் நிருபர்)

பைாஙரகார்ட நகெம், ஏரனய கிொ-
மபுறப் பாரதைகள் மற்றும் பிெதைான 
பாரதைகளில கூட்்டமாக அரைநது 
திரியும் ரதைரு நாய்க்ால, ரபரும் 
கஷ்டஙகர்யும் ஆபததுகர்யும்.
எதிர்ரகாள்  ் வவண்டியுள்்தைாக 
ரபாதுமக்கள் சுட்டிக் காட்டுகின்ற-
னர். இதைன் காெ்ணமாக வாகனஙகர் 
ரசலுததும் சாெதிகள் பை பிெச்சிரனக-
ளுக்கு ஆ்ாகியுள்்னர். இநதை நாய்-
க்ால பாரதையில விபதது ஏற்படும் 
நிரைரமகளும் அதிகரிததுள்்ன.

பைாஙரகார்ட நகரிலும் மற்றும் 
இொசகரை- பின்னவை- ரவலிவக-
ரபாை- பம்பஹின்ன- கைகம-நகெங-
களில கட்்டாக்காலி மாடுகளும் 
கூட்்டமாக பாரதையில அரைநது 
திரிவதைாகவும் ரபாதுமக்கள் ரதைரிவிக்-
கின்றனர். அவதை சமயம் பின்னவை 
பாரதையிலும் இெததினபுரி பாரதையி-
லும் கலரதைாட்்ட, ரபட்டிகை, ஓலு-
கன்ரதைாட்்ட பாரதைகளிலும் நாய்கள் 
கூட்்டமாக பாரதையில அரைநது திரி-
வதைால, பா்டசாரைக்கு ந்டநது வரு-
கின்ற மா்ணவர்களும் பாதிக்கப்படுவ-
தைாக ரதைரிவிக்கப்படுகிறது.

வீட்டுக்குத தீயிட்டு ககாளளையிட்ை்தாக முளைப்்பாடு
அக்குறர்ண குறூப் நிருபர்

கண்டி மாநகெ சரப ரபாதுஜன 
ரபெமுன உறுப்பினர் சஙகீத சிலவா-
வின் வீட்டுக்கு தீயி்டப்பட்்டதில 
சுமார் 34 பவுண் எர்ட ரகாண்்ட  
தைஙக நரககள் கா்ணாமல வபாயுள்-
்தைாக,(18) அவரின் மரனவி 
ரபாலிஸ நிரையததில முரறப் -
பாடு ரசய்துள்்ார்.

கண்டியில அரமக்கப்பட்டிருநதை 

வகாட்்டாவகாகம கிர் க்டநதை (09) 
தைாக்கப்பட்்டது.இரதையடுதது கண்டி 
வபாகம்பரறப் பிெவதைசததிலுள்் 
கண்டி மாநகெ சரப உறுப்பினர் 
சஙகீத சிலவாவின் வீடும் தைாக்கப்-
பட்்டது.

இச்சம்பவதரதையடுதது வமற்படி 
வீட்டிலிருநதை  34 பவுண் எர்ட 
ரகாண்்ட தைஙக நரககள் மற்றும் 
8 இைட்ச ரூபா ரொக்கப் ப்ணம் 

உட்ப்ட இன்னும் ரபறுமதியான 
பை ரபாருட்கள்  கா்ணாமல 
வபாயுள்்தைாக அவெது மரனவி 
வக.ஜீ  வெனுகா தைர்மவஙச,கண்டி 
ரபாலிஸில முரறப்பாடு ரசய்துள்-
்ார்.காலி முகததி்டல சம்பவதரதை-
யடுதது ஏற்பட்்ட கைவெததில சம் -
பநதைப்பட்்டவர்கர் ரகது ரசய்யும் 
ந்டவடிரககள் எடுக்கப்பட்டு வரு -
கின்றன.
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= [atHjdGu nghJ itj;jparhiy
ghtidapypUe;J mfw;wg;gl;l rpijtile;j 

gjhHj;jq;fis tpw;gid nra;tjw;fhf

tpiykDf; Nfhuy;
1.  = [atHjdGu nghJ itj;jparhiyapd; ghtidapypUe;J mfw;wg;gl;l 

gpd;tUk; cgfuzq;fs; kw;Wk; njhFjpfis tpw;gid nra;tjw;fhf> MHtKs;s 

jug;gpdhplkpUe;J> ngWiff;FOtpd; jiythpdhy; tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

,yf;fk; cUg;gb
myF 

vz;zpf;if

kPsspf;fg; 

glhj itg;Gj; 

njhif &gh

kPsspf;fg; 

gLk; itg;Gj; 

njhif &gh

01 Q 224/22 kUj;Jt cgfuzq;fs; 

kw;Wk; mYtyf 

cgfuzq;fs;

njhif 

nkhj;j 

khf

1000.00 5>000.00

02 Q 225/22 nyhz;lhpg; gphpT 

,ae;jpuq;fs;

04 1000.00 5>000.00

  Nkw;gb njhifia = [atHjdGu itj;jparhiyapd; fhrhshplk; nrYj;jpg; 

ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;bd; gpujpnahd;iw itj;jparhiyapd; toq;fy; 

gphptpy; rkHg;gpj;J ,jw;fhd tpguq;fSld; $ba tpiykDg; gbtq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. mit> 20.05.2022 Kjy; 08.06.2022 tiu thu Ntiy ehl;fspy; 

K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu toq;fg;gLk;.

3.  tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;s Kd;dH gz;lq;fspd; njhFjpfisg; 

ghprPyid nra;jy; kpd;rhug; ghptpd; jpU. [adhj; mtHfisr; re;jpj;J 

Nkw;nfhs;syhk;.

4.  midj;J tpiykDf;fSk;> Kj;jpiuaplg;gl;l ciwfspy; NrHj;J itj;jparhiyapd; 

E}yfj;jpw;fz;ikapYs;s ngWifg; ngl;bapy; 09.06.2022 md;W K.g. 10.00 ,w;F 

Kd;dH NrHf;fg;glyhnkd;gJld;> gpd;tUk; Kfthpf;Fg; gjpTj;jghypYk; 09.06.2022 

K.g. 10.00 ,w;F Kd;dH fpilf;ff;$bathW Kd;itf;fyhk;. tpiykDj; jpwj;jy; 

09.06.2022 md;W K.g. 10.00 ,w;F itj;jparhiyapd; khehl;L kz;lgj;jpy; 

eilngWk;> Fwpj;j ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tpiykDtpd; ngaH (= 

[atHjdGu nghJ itj;jparhiyapd; ghtidapypUe;J mfw;wg;gl;l rpijtile;j 

gjhHj;jq;fis tpw;gid nra;tjw;fhd tpiykDf; Nfhuy;) kw;Wk; ,yf;fk; 

Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. mt;Ntisapy; tpiykDjhuHfs; rKfkspj;jpUf;fyhk;. 

jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; kw;Wk; g+uzg;gLj;jg;glhj tpz;zg;gq;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;.

5.  Fwpj;j tpiykDit KOikahf my;yJ mjd; gFjpnahd;iw> Vw;Wf;nfhs;Sk; 

my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik ngWiff;FOtpw;F chpj;jhFk;.

6.  Nkyjpf tpguq;fis itj;jparhiyapd; toq;fy; gphptpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

njhiyNgrp ,y. 011-2778610 ePbg;G 3142 my;yJ 011-2778624

jiytH>

jpizf;fsg; ngWiff; FO>

= [atHjdGu nghJ itj;jparhiy

jsgj;gpl;ba> ENfnfhil.

fz;b khefu rig

Nfs;tp fhy vy;iyia ePbj;jy;
fz;b khefu rigapdhy; 2022.04.22k; jpfjp rpq;fs nkhopapy; jpdkpd gj;jphpifapYk;> 

jkpo; nkhopapy; jpdfud; gj;jphpifapYk; Mq;fpy nkhopapy; nlapyp epa+]; 

gj;jphpifapYk; Nfs;tp mwptpj;jy; gpuRhpf;fg;gl;l fPNo ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; 

Nfs;tpfspd; fhy vy;iy jtpHf;f Kbahj fhuzj;jpdhy; ePbf;fg;gLfpwJ. 

Nfs;tpg; gbtq;fs; thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; mYtyf Neuq;fspy; 2022.05.31k; jpfjp 

gp.g. 2.45 tiu tpepNahfpf;fg;gLtJld; 2022.06.01 K.g. 10.00 ,w;F jpwf;fg;gLk;. 

Nkyjpf tpguq;fis fz;b khefu fzf;fhsH (tUkhdk;) ,lk; mYtyf Neuq;fspy; 

Nehpy; my;yJ 081-2227395 njh.Ng. ,yf;fj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

ml;ltiz

01)  nkdpf;Fk;Gu tpNrl nghUshjhu epiyaj;jpw;F cs;gpuNtrpf;Fk; thfdq;fspy; 

fl;lzq;fis mwtpLk; chpikia jw;fhypfkhf Fj;jiff;F tply;. 

02)  Nghfk;gu thu re;ijapy; fl;lzq;fis mwtpLk; chpikia jw;fhypfkhf 

Fj;jiff;F tply;. 

03) kj;jpa re;ij ,y. 167 (khl;biwr;rp) fil miw Nfs;tp Nfhuy; 

04)  fz;b khefu rigf;F nrhe;jkhd kyry$l mikg;ig jw;fhypfkhf Fj;jiff;F 

tply;. 

2022.05.13k; jpfjp Nf.Nf.[p.b.I.gP. tpN[jpyf;f 

fz;b khefu rigapy; khefu MizahsH 

gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
khjhe;j thliff;F mkh;j;Jjy; mbg;gilapy; 

02 vz;zpf;ifahd Nkhl;lhh; fhh;fis toq;fy;
thfd toq;Feh; KOjhf guhkhpf;fg;gl;l thfdq;fis toq;Fgth; vd;w epge;jidf;F cl;gl;ljhf 

epiyahd khjhe;j thliff;F toq;fy; mbg;gilapy; ,U tUl fhyj;jpw;F (24 khjq;fs;) ,U 

Nkhl;lhh; fhh;fis toq;Ftjw;fhf jFjpAs;s toq;Feh;fsplkpUe;J gy;fiyf;fof khdpaq;fs; 

Mizf;FOtpd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis 

miof;fpd;whh;. 

jFjpAs;s toq;Feh;fs; ,yq;ifapYs;s cyfg; Gfo; ngw;w thfd chpikg; ngah;fisAila 

tpw;gidahsh;fshd thfd Kfth;fshfTk; ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; fPo; gjpT ngw;w epjpaply; 

epWtdq;fshfTk; fhh; thliff;F toq;Fk; Nritfs; (mjhtJ fhnuhd;iw thliff;F toq;Fk; 

fk;gdpfs;)  Mfpatw;Wld; Mff; Fiwe;jJ 10 thfdq;fisAila epWtdkhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

2022.05.19 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.06.02 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 3 

kzpf;Fkpilapy; xt;nthU tpiykDtpw;Fk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 3>000 &ghit (%thapuk; &gh 

khj;jpuk;) gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpd; rpwhg;gUf;F nrYj;jpa gpd;dh;> nfhOk;G-07> 

Nthl; gpuNjrk;> 20 Mk; ,yf;fj;jpYs;s gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpd; nghJ 

epUthfj;jpd; gpujp nrayhshplkpUe;J tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw 

ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

toq;Feh; xU thfdj;jpw;F my;yJ 2 thfdq;fSf;fhd tpiykDf;fis rkh;g;gpf;fyhk;. 

xU thfdj;jpw;F 43>200 &ghtpw;fhdJk; (ehw;gj;jp %thapuj;J ,UE}W &gh khj;jpuk;) ,U 

thfdq;fSf;fhfntdpd; 86>400 &ghtpw;fhdJk; (vz;gj;jhuhapuj;J ehD}W &gh khj;jpuk;) 

ngWkjpahd kPsspf;fg;gLk; tpiykDg;gpizahf midj;J tpiykDf;fSk; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lnkd;gJld; mj;njhiffs; gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpd; rpwhg;ghplk; nuhf;fg; 

gzj;jpy; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk; my;yJ ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; fPo; gjpT ngw;w mq;fPfhpf;fg;gl;l 

th;j;jf tq;fpnahd;wplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l tq;fp cj;juthjkhfTk; 2022.09.14 Mk; 

jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapYkpUj;jy; Ntz;Lk;. nry;YgbahFk; jd;ikapypy;yhky; 

,izf;fg;gLk; ve;jnthU tpiykDTk; epuhfhpf;fg;gLk;. 

chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; jghYiwapd; ,lJ gf;f 

gf;f Nky; %iyapy; “Bid for the supply of Motor Cars under monthly hiring basis to the UGC” vd 
milahskplg;gl;L ,U gpujpfspy; 2022.06.02 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf 

fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; jiyth;> jpizf;fs ngWiff; FO> gy;fiyf;fof khdpaq;fs; 

Mizf;FO> ,y. 20> Nthl; gpuNjrk;> nfhOk;G-07 vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ 

nfhOk;G-07> Nthl; gpuNjrk;> 20 Mk; ,yf;fj;jpYs;s gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpd; 

gpujp nrayhshpd; nghJ eph;thf mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. 

tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; 2022.06.02 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;F Gjpa rig miwapy; 

jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fis jpwf;Fk; epfo;tpy; toq;Feh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

gpujpepjpfs; rKfkspf;FkhW mDkjpf;fg;gLthh;fs;.

gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOthdJ tpiykDf;fspd; jahhpj;jy; my;yJ rkh;g;gpj;jy; 

njhlh;ghf toq;Feh;fSf;F Vw;gLk; ve;jnthU MFnryT my;yJ nrytpdq;fSf;Fk;  gy;fiyf;fof 

khdpaq;fs; Mizf;FOthdJ nghWg;Ngw;f khl;lhJ. 

Nkyjpf jftiy 011-2585183/077 3 683 929  Mfpa njhiyNgrp ,yf;fq;fspD}lhf gy;fiyf;fof 

khdpaq;fs; Mizf;FOtpd; nghJ epUthfj;jpw;fhd gpujp nrayhshplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;.

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO.

,y. 30> Nthl; gpuNjrk;>

nfhOk;G-07.

19.05.2022                                                               

Rfhjhu mikr;R
Njrpa Nghl;buPjpapyhd tpiykDf; Nfhuy; 
Kiwikapd; fPo;> itj;jparhiyf;F gr;ir 

czTg; gjhHj;jq;fis toq;fy; 
2022/ 2023

midj;J tpiykDjhuHfspw;Fkhd mwptpj;jy;
Nkw;gb ngWif njhlHghf> 2022.04.28 md;W ,g;gj;jphpifapy; 

gpuRukhd ngWif mwptpj;jy; njhlHghdJ.

mjd; gpufhuk; 2022.05.19Mk; jpfjpf;F Vw;ghL nra;ag;gl;bUe;j 

tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;sy; ,Wjpj; jpdk; kw;Wk; 

tpiykDj; jpwf;Fk; jpfjp 2022.06.01Mk; jpfjp tiu 

ePbf;fg;gl;Ls;snjd jaT nra;J ftdpf;fTk;. NkYk; 

tpiykDg; gpizak; nry;Ygbf;fhyk; 2022.09.28 md;W tiu 

ePbf;fg;gly; Ntz;Lk;. mt; mwptpj;jypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

Vida tplaq;fs; khw;wkpd;wp mt;thNw ,Uf;Fnkd NkYk; 

mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.

jiytH>

mikr;rpd; ngWif ~B| FO>

Rfhjhu mikr;R

,yq;if Njrpa E}yfj;jpw;F 
Xiyr;Rtbfis ifafg;gLj;jy;
,yq;if Njrpa E}yfk; ,yq;ifapYs;s E}yfq;fspd; Kjy; ju 

E}yfk; MtJld; mJ ,yq;iff;Nf chpj;jhd tpNrl Gj;jf 

Nrfhpg;nghd;iwf; nfhz;l E}yfkhFk; cyfpd; Vida ehLfspYs;s 

Njrpa E}yfq;fs; NghyNt> ,yq;if Njrpa E}yfj;jpd; Kd;dpa 

Nehf;fkhdJ ,e;ehl;bd; ntspaPLfshd rfy Mtz kuGhpikfis 

xd;W NrHj;jy;> ghJfhj;jy; kw;Wk; jw;fhy re;jjpapdH NghyNt 

vjpHfhy re;jjpapdJk; gad;ghl;il Nehf;fhff; nfhz;L ghJfhj;J 

elj;jpr; nry;yyhFk;. ,e;Nehf;ifg; g+Hj;jp nra;tjw;fhf fhyj;jpw;F 

fhyk; ntspaplg;gLk; Gj;jfq;fs; cs;s Vida jfty;fis NrHj;Jf; 

nfhs;tjw;F eltbf;if vLf;fg;gLtJld; gy;NtW Kiwfspd; Clhf 

,e;ehl;by; ntspaplg;gl;l gioa Gj;jfq;fis xd;W NrHg;gjw;fhf 

gy;NtW Kaw;rpfs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. ,j; jpl;lj;jpd; fPo; 

,e;ehl;bd; gy;NtW ,lq;fspy; NghyNt jdp egHfsplk; ,Uf;Fk; 

Xiyr; Rtbfis xd;W NrHf;Fk; Ntiyj; jpl;lnkhd;W 

Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 

,t;thW xd;W NrHf;fg;gLk; Xiyr; Rtbfs; Kiwahf ghJfhf;fg;gl;L> 

nghJ thrfHfspd; gpuNahrdj;jpw;fhf ,yq;if E}yfj;jpy; 

itf;fg;gLtjw;F eltbf;ifnaLf;fg;gLk;. mjdbg;gilapy; 

cq;fsplk; cs;s Xiyr; Rtbfis ,yq;if E}yfj;jpw;F 

toq;Ftjw;F MHtk; fhl;Ltjhapd; jiytH> Njrpa E}yfk; kw;Wk; 

Mtzthf;fy; Nrit rig> ,y. 14> epj`]; khtj;ij> nfhOk;G-07 

vd;w Kfthpf;F mwptpf;FkhW jaTld; Nfl;Lf; nfhs;tJld; 

njhiyNgrp ,y. 011-3428363 %yk; NkYk; tprhhpj;jwpayhk;. 

,yq;if Njrpa E}yf> 
Mtzthf;fy; Nrit rig

fy;tp mikr;R
,y. 14> epj`]; khtj;ij> 

nfhOk;G-07.

NATIONAL 
LIBRARY
OF SRI LANKA

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

ePh;g;ghrd mikr;R

ePHg;ghrdj; jpizf;fsk;

xd;wpizf;fg;gl;l ePNue;J kw;Wk; ePh; tsq;fs; Kfhikj;Jt nraw;wpl;lk; 

[Integrated Watershed and Water Resources Management Project (IWWRMP)] 

nraw;wpl;l ,yf;fk;: P166865.   fld; ,y. IDA-66210

Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyNfhuy;

Rehabilitation of Dewahuwa Scheme
Contract No: LK-MOMDE-123606-CW-RFB

2022-04-22Mk; jpfjpa jpdfud; gj;jphpifapy; gpuRukhd Nkw;gb tpiyf;Nfhuy; tpsk;guj;jpy; 

gpd;tUk; tifapy; jpUj;jq;fs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sjhf ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

tp;iykDf;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; (jpUj;jg;gl;l) 

,Wjpj; jpfjp kw;Wk; Neuk;

- 2022-06-03Mk; jpfjp 

K.g. 10.00 kzp 

tpiykDf;fs; nry;YgbahFk; fhyk; - 2022-09-10Mk; jpfjp tiu

tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwp nry;YgbahFk; fhyk; - 2022-10-28Mk; jpfjp tiu

2022-06-02Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzp tiu tpiykDf;fisf; nfhs;tdT nra;ayhk;.

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

ePHg;ghrdj; jpizf;fsk;> 

,y. 230> ngsj;jhNyhf;f khtj;ij> nfhOk;G-07.              2022-05-19Mk; jpfjp.

gjpthsu; ehafk; jpizf;fsk; 
Nghl;Nlh gpujp Nritapid toq;Fjy;

,e;j jpizf;fsj;jpd; jPT KOtJk; mike;Js;s fpis 

mYtyfq;fs; 53 ,w;fhf 2022/23 tUlj;jpw;fhf mYtyfq;fspy; 

cs;s murhq;fj;jpd; fbj Mtzq;fspd; Nghl;Nlh gpujpfspidg; 

ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf jpizf;fs Nfs;tp rigapd; jiytupdhy; 

2022.06.09e; jpfjp gp.g. 02.00 kzp tiu Nfs;tpfs; Vw;Wf; 

nfhs;sg;gLk;.

02.  Nfs;tp Mtzq;fspy; fhl;lg;gl;Ls;s ,izg;gpd; gpufhuk; 

ntt;Ntwhf my;yJ midj;J mYtyfq;fSf;Fk; 

gl;baw;gLj;jg;gl;l mYtyf Fwpg;gpd; tyaj;jpd; fPo; 

cs;s midj;J mYtyfq;fSf;Fk; Nfs;tpapid 

rku;g;gpf;Fk; ,aYik cs;sJ. Nfs;tp Mtzq;fs; 

2022.06.09 e; jpfjp K.g.11.00 kzp tiu kPs nrYj;jg;glhj 

&.12>500.00 fl;lzj;jpid ,e;j jpizf;fsj;jpd; jiyik 

mYtyfj;jpd; fhrhsuplk; nrYj;jp ngw;Wf; nfhz;l 

gw;Wr;rPl;bid fzf;fhsu; (toq;fy;) ,lk; toq;fp ngw;Wf; 

nfhs;s ,aYk; vd;gJld; njhiyNgrp ,yf;fk; 011- 3070870 

MFk;. Njitahapd; fl;lzkpd;wp Nfs;tp Mtzq;fspid 

,e;j mYtyfj;jpy; guprPyid nra;J ghu;f;f ,aYk;.

03.  Kd; Nfs;tp fye;Jiuahly; Nfs;tpahsu;fSld; 2022.06.03 

e; jpfjp K.g.10.00 kzpf;F gjpthsu; ehafk; jpizf;fsj;jpd; 

jiyik mYtyfj;jpy; elhj;jg;gLk;.

04.  G+u;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tp Mtzq;fs; Nfs;tp epge;jidfspd; 

gpufhuk; 645>000.00 &gha;fs; Nfs;tp ghJfhg;G gpizAld; 

02 gpujpfSld; $bajhf Kj;jpiuapl;L 2022.06.09 e; 

jpfjp K.g.02.00 kzpf;F Kd;gjhf ,e;j mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg;ngl;bapy; ,ly; my;yJ gjpTj; 

jghypy; gjpthsu; ehafk;> gjpthsu; ehafk; jpizf;fsk;> 

,y. 234/ V3> nld;rpy; nfhg;NgfLit khtj;ij> gj;juKy;iy 

vd;Dk; Kftupf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;. Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 

itf;fg;gl;Ls;s ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

Nghl;Nlhg; gpujp Nritapid toq;Ftjw;fhf tpiy kDf; 

Nfhuy; 2022/23" vd Fwpg;gplg;gLy; Ntz;Lk;.

05.  2022.06.09 e; jpfjp gp.g.02.00 kzpf;F Nfs;tpfs; 

jpwf;fg;gLtJld; me;Neuj;jpw;F gpd;du; fpilf;fg;ngWk; 

Nfs;tpfs; epuhfupf;fg;gLk;.

gjpthsu; ehafk;> 

Nfs;tpr; rigapd; jiytu;

gjpthsu; ehafk; jpizf;fsk;> 

,y. 234/A3> 
nld;rpy; nfhg;NgfLit khtj;ij> 

gj;juKy;iy

Nfs;tpg; gj;jpu mwptpj;jy; 

2015Mk; Mz;L 15Mk; ,yf;f Njrpa xs\j 

xOq;FgLj;jy; rig ,yf;fk; 131(1)(,) cs;s 

rl;lj;jpd; gpufhuk; kw;Wk; nfsut ePjpkd;w 

fl;lisapd; gb ,yq;if tho; kf;fsplk; 

kd;dpg;G NfhUfpd;Nwhk;. 

,yf;fk; 95/4/A fkj;nfhly;y [h-vy 

Kfthpapid tjptplkhff; nfhz;l v.lgps;a+.v. 

`\pdp yf;\pfh vd;gtUk;> ,yf;fk; 13> 

nfhOk;G tPjp fl;Lehaf;fhit tjptplkhff; 

nfhz;l n[atPuNf utPd; ky;gpwpa ngdhz;L 

vd;tUk; 2015 ,yf;fk; 15 Njrpa xs\j 

xOq;FgLj;jy; rig ,yf;fk; 106 (2) (m)> 120 

(2) gphpit kPwpa jd; gpufhuk; nfsut k`u 

ePjthd; ePjpkd;wj;jpd; Kd;dpiyapy; 

Fw;wthspahtJld; ,yf;fk; 131(1) (,) rl;lj;jpd; 

gb ,j;jtiw jpUk;gTk; nra;ahj gb ,yq;if 

tho; kf;fsplk; kd;dpg;G Ntz;b epw;fpd;Nwhk;. 

jpwd;fs;; mgptpUj;jp> njhopw;fy;tp> Muha;r;rp kw;Wk; 
Gj;jhf;f mikr;R

Njrpa gapYeh; kw;Wk; ifj;njhopy; 
gapw;rp mjpfhu rig

Njrpa gapYeh; kw;Wk; ifj;njhopy; gapw;rp mjpfhu rigapd; 

25 khtl;l mYtyfq;fs; kw;Wk; me;j mYtyfq;fNshL 

,ize;j gapw;rp epiyaq;fspy; xU tUl fhyj;jpw;F 

Rj;jpfhpg;G Nritia toq;Ftjw;F jifik tha;e;j kw;Wk; 

mjpfhug+h;t tpiykDjhuh;fsplkpUe;J tpiykDf;fs; Nfhuy;

Nkw;gb tplak; njhlh;gpy; 2022 Vg;uy; khjk; 20Mk; jpfjpa 

jpdfud;> jpdkpd kw;Wk; nla;yp epa+]; gj;jphpiffspy; 

gpuRhpf;fg;gl;l gj;jphpif tpsk;guj;jpd; gpufhuk; 2022 Nk 

khjk; 13Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzpf;F KbTWj;jg;gltpUe;j 

tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;Sk; jpfjp kw;Wk; Neuk; 2022 Nk 

khjk; 25Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sjhfTk;> 

tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022 Nk khjk; 20Mk; jpfjp 

gp.g. 2.00 kzpf;F ,uh[fphpa jiyik mYtyfj;jpd; Nfl;Nghh; 

$lj;jpy; ,lk;ngWk; vd;gjhf rfy tpiykDjhuh;fSf;Fk; 

,j;jhy; mwpaj;jug;gLfpd;wJ.

ehl;by; epyTk; Culq;Fr; rl;l epiyik fhuzkhf 2022-05-12Mk; 

jpfjpf;F Kd; tpiykDg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F 

Kbahky; Nghdjhy; tpiykDjhuh;fs; 2022-05-24Mk; jpfjp 

gp.g. 3.00 kzp tiu tpiykDf;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd 

NkYk; mwpaj;jug;gLfpd;wJ.

jiyth;>

ngWiff; FO>

Njrpa gapYeh; kw;Wk; ifj;njhopy; gapw;rp mjpfhurig>

971> =  [ath;jdGu khtj;ij>

ntypfl>

,uh[fphpa.

ngWif mwptpj;jy;

mwptpj;jy;
2007Mk; Mz;bd; 

7Mk; ,yf;f 

fk;gdpfs; rl;lk; 

9(1)Mk; gphptpd; fPo;> 

gpd;tUk; fk;gdp> 

2020 brk;gH 05Mk; 

jpfjp $l;bizf;fg; 

gl;Ls;snjd 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

fk;gdpapd; ngaH: 

Nuhr fl;L 

cd$Ut 

(gpiutl;) ypkpl;ll; 

gjpT ,yf;fk; :

PV 00247496
gjpT Kfthp : 

,y. 53/3B> fphpfhP]; 

tPjp> jpk;gphpf];aha> 

nfhOk;G-07. 

rigapd; rhHghf> 

fphpfhp]; ghHl;dH];> 

fk;gdp nrayhsH> 

53/3> fphpfhp]; tPjp> 

nfhOk;G-07. 
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Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jp rigapd; Gjpa gRk; ghiy tpw;gid 
nra;tjw;F tpiykDf;fis NfhUtjw;fhd mwptpj;jy;

2022 [_iy 01Mk; jpfjp Kjy; Mf];l; 31Mk; jpfjp tiuahd fhyg;gFjpapy; gpd;tUk; NLDB gz;izfspypUe;J Gjpa gRk; ghiy 

tpw;gid nra;tw;fhf cs;ehl;L nfhs;tdthsh;fs; / epWtdq;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis nfhOk;G-05> 

,y. 40> ehty tPjp> ehuhn`d;gpl;b> Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jpr; rigapd; jiyth; miof;fpwhh;.

gz;iz Kfthp
xU ehisf;F fpilf;fj;jf;f gRk; 

ghypd; mjpfgl;r ruhrhp msT (yPw;wh;)

Nghgj;jyht Nghgj;jyht gz;iz> Nghgj;jyht 2>500

nkdpf;ghyk; nkdpf;ghyk; gz;iz> Nghj;jyht 3>000

lafk lafk gz;iz> lafk 3>000

hpjpafk hpjpafk gz;iz> mk;gyhe;njhl;l 6>000

nuhrpl;lh nuhrpl;lh gz;iz> nfhl;lfy 200

kue;jhtpy kue;jhtpy gz;iz> gpq;fphpa 200

Mz;bfk Mz;bfk gz;iz> jk;gnjdpa 550

fy;nghf;Fz fy;nghf;Fz gz;iz> clgj;jht 200

nfhTy;ntt nfhTy;ntt gz;iz> ehuk;ky 500

Uf;fj;njd;d Uf;fj;njd;d gz;iz> gpq;fphpa 250

ehuq;fy;y ehuq;fy;y gz;iz> fpj;jyht 200

rpwpq;fgj rpwpq;fgj gz;iz> gly;fk 200

nky;rphpGu nky;rphpGu gz;iz> nky;rphpGu 250

epf;fntul;ba epf;fntul;ba gz;iz> epf;fntul;ba 150

Xak;kLt Xak;kLt gz;iz> Myagj;Jt 100

nfhs;tdthsh;fs; gpd;tUk; khjphp tbtj;jpd; gpufhuk; tpiykD Mtzq;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

njhpT nra;ag;gl;l nfhs;tdTjhuh;/fs; Nkw;gb xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;F 07 ehl;fSf;F Kd; Njrpa gz;iz tpyq;F 

mgptpUj;jp rigAld; rl;lg+h;tkhd cld;gbf;ifnahd;wpy;; ifr;rhj;jpl ,zq;Fjy; Ntz;Lk; vd;gJld; xg;ge;jk; ifr;rhj;jplg;gl;L 02 

thuq;fSf;Fs; nfhs;tdT nra;Ak; ghypd; msTf;Fg; ngWkjpahd tq;fp itg;G / tq;fp cj;juthjj;ij itj;jy; Ntz;Lk;. ,iaGila 

gz;izfspypUe;J ghiy Nghf;Ftuj;Jr; nra;jy; ,iaGila nfhs;tdthsh;fshNyNa Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;.

jpfjp:

jiyth;>

Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jp rig>

,y. 40> ehty tPjp>

ehuhn`d;gpl;b> nfhOk;G-05.

Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jp rigaplkpUe;J Gjpa gRk; ghiyf; nfhs;tdT nra;tjw;fhd tpiyf;Nfhuy;
nfhs;tdthsh; / epWtdj;jpd; ngah;      : ...........................................................................................................................................................
nfhs;tdthshpd; cj;jpNahfg+h;t Kfthp  : ...........................................................................................................................................................
fPo;f;Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpiyfspy; Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jp rigaplkpUe;J gpd;tUk; msthd Gjpa gRk; ghiyf; nfhs;tdT 

nra;tjw;F ehd;/ehk; ,zq;FfpNwd;/,zq;FfpNwhk;.

gz;iz xU yPw;wh; Gjpa gRk; 

ghypw;fhd tpiy (&gh)

xU ehisf;F nfhs;tdT nra;a ,zq;Fk; 

Gjpa gRk; ghypd; msT (yPw;wh;)

Fat % SNF %

01 ..................................

Vida tpiyfs;: 

…………………….     ………..………………………………………
jpfjp       nfhs;tdthsh;/epWtdj;jpd; cj;jpNahfg+h;t Kj;jpiu kw;Wk; ifnahg;gk;

Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiyf; Nfhuy;fis 2022-06-02Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;Fg; gpe;jhky; ,e;j mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

tpiyf;Nfhuy; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk; my;yJ jiyth;> Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jpr; rig> j.ng. ,y. 1748> ,y. 40> 

ehty tPjp> ehuhn`d;gpl;b> nfhOk;G-05 vDk; Kfthpf;Fg; gjpT jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. jaT nra;J fbj ciwapd; ,lJgf;f 

Nky; %iyapy; tpiyf;Nfhuypd; ngaiuf;; Fwpg;gplTk;. Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jpr; rigapd; jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk;.

md;iwa jpdNk gp.g. 2.30 kzpf;F tpiyf;Nfhuy;fs; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; tpiykDjuh;fs; my;yJ mth;fsJ gpujpepjpfs; jkJ 

Msilahsj;ij cWjpg;gLj;Jtjd; Nghpy; tpiyf;Nfhuy; jpwf;Fk; epfo;tpy; fye;Jnfhs;s mDkjpf;fg;gLth;.

jiyth;>

Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jp rig>

,y. 40> ehty tPjp>

ehuhn`d;gpl;b>

nfhOk;G-05.

njhiyNgrp: 011-2501701/2, 077-3782127

ngWif mwptpj;jypd; jpUj;jk;
,yq;if rdehaf Nrhryprf; FbauR

ePh;g;ghrd mikr;R
ePHg;ghrdj; jpizf;fsk;

Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyNfhuy;
2022 Vg;uy; 27Mk; jpfjp jpdfud; gj;jphpifapy; gpuRhpf;fg;gl;l tpiyf;Nfhuy; mwptpj;jypy; gpd;tUkhW jpUj;jq;fs; 

nra;ag;gl;Ls;sjhf jaTld; mwptpj;Jf;nfhs;sg;gLfpd;wJ.

tpiyf; 

Nfhuy; 

,y.

toq;fy; tpguq;fs; vz;

zpf;if

kPsspf;fg; 

glhj 

itg;G 

(&gh)

tpiyf; 

Nfhuy; 

nry;Ygb 

ahf 

Ntz;ba 

fhyk;

tpiyf; 

Nfhuy; 

gpiz Kwpj; 

njhif

(&gh)

gpiz Kwp 

nry;Ygbf; 

fhyk;

IFB/ID/GOSL/ 
NCB/2022/005

msit cgfuzq;fisf; nfhs;tdT nra;jy;

Lot 01 - Procurement of Total 
Sta  ons 05

6,000.00

2022 
Mf];l; 

17Mk; jpfjp 

tiu

100,000.00 2022 
nrg;nlk;gH 

14Mk; jpfjp 

tiu
Lot 02 - Procurement of Auto 
Levels 25 50,000.00

IFB/ID/GOSL/ 
NCB/2022/009

ckh Xa fPo; ePNuhl;l 

mgptpUj;jpj; jpl;lj;jpw;F 

50kg rPnke;J %ilfis 

toq;Fjy; 

30>000 

%ilfs;
18,000.00

2022 

Mf];l; 

31Mk; jpfjp 

tiu

1,000,000.00

2022 
nrg;nlk;gh; 

28Mk; jpfjp 

tiu

tpiykDf; Nfhuy; Mtzq;fs; 2022 [_d; 01Mk; jpfjp gp.g. 03.00 kzp tiu tpiykDf;fs; toq;fg;gLk;. 

2022 [_d; 02Mk; jpfjp gp.g. 02.00 kzpf;F KbTWj;jg;gLk; vd;gJld; mjd;gpd; cld; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; 

vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

2022 Vg;uy; 27Mk; jpfjp ,e;jg; gj;jphpifapy; gpuRhpf;fg;gl;l ngWif mwptpj;jypy; cs;s tplaq;fs; khw;whky; 

mt;thNwapUf;Fk;.

jiyth;>          jpfjp: 2022-05-19

jpizf;fs ngWiff; FO>

ePHg;ghrdj; jpizf;fsk;> 

,y. 230> ngsj;jhNyhf;f khtj;ij> nfhOk;G-07

,yq;if JiwKf mjpfhu rig

jpUj;jk; gw;wpa mwptpj;jy;
1.  2022 Vg;uy; 21 kw;Wk; 22 kw;Wk; 2022 Vg;uy; 28 kw;Wk; 29Mk; jpfjpfspy; jpdfud;> jpdkpd kw;Wk; 

nla;yp epa+]; gj;jphpiffspy; ,yq;ifj; JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fsg; ngWiff; FOj; 

jiythpdhy; Muk;gj;jpy; gpuRhpf;fg;gl;l Nfs;tpapd; jpfjpfs; gpd;tUk; tifapy; jpUj;jk; nra;ag;gl;Ls;sJ 

vd;gJld; mit gpd;tUkhW jpwf;fg;gLk;.

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

Kd;G gpuRhpf;fg;gl;l  

KbTWj;jg;gLk;; 

jpfjp 

Gjpa KbTWj;jg;gLk;; 

jpfjp kw;Wk; Neuk;

CMS/LP/21/PT/02/52
Caltex Delo 1000 Marine SAE 40 16,380 
Liters 

11/05/2022
gp.g. 1.30

25/05/2022
gp.g. 1.30

CMS/LP/22/PT/13/053
Motor Tyres 1000 X 20 16 Ply ( Cross Ply ) 
-100 Nos 

12/05/2022
gp.g. 1.30

26/05/2022
gp.g. 1.30

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

12/05/2022
gp.g. 1.30

26/05/2022
gp.g. 1.30

CMS/LP/22/PT/01/001 PVC Double Insulated Wires 
12/05/2022
gp.g. 1.30

26/05/2022
gp.g. 1.30

CMS/LP/22/PT/09/018

Supply of Design, Supply, Implementation,  
Migrate Integration, Training, 
Commissioning   and Maintenance of 
Human Resources Information System 
(HIRS) for Sri Lanka Ports Authority    

13/05/2022
gp.g. 1.30

27/05/2022
gp.g. 1.30

CMS/LP/22/PT/20/001 01 No. Forklift Truck
13/05/2022
gp.g. 1.30

27/05/2022
gp.g. 1.30

Vida epge;jidfs; khw;wkpd;wp mt;thNwapUf;Fk;.

toq;fy; gphpT>

,yq;ifj; JiwKf mjpfhu rig>

,y. 45> Nyld; g];jpad; khtj;ij> nfhOk;G 01.

njhiyNgrp vz;fs; : 2482231> 2483338> 2482409> 2483766> 2482832

njhiyefy; ,y.  : 2381652> 2470443

Y¯}‹YMv Rv£l³£¹|x
fkj;njhopy; mikr;R

Ministry of  Agriculture

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR

tptrhaj;Jiw etPdkakhf;;fy; nraw;wpl;lk; - fkj;njhopy; mikr;R  

IDA Credit No.: 5873 LK

ngWif mwptpj;jy;
Supply and Delivery  of Tissue  Culture Banana Plants (Cavandish),

Chili Seeds (MICH-HY-1 HYBRID) and Fruit covering Bags (Guava,
Mango and Banana) for Northern, Eastern, Central & Uva Provinces.

2022.04.24 Mk; jpfjpad;W rpYkpd kw;Wk; rz;Nl xg;Nrth; gj;jphpiffspy; fPNo 

Fwpg;gpl;Ls;s mjpfhhpapdhy; gpuRhpf;fg;gl;l NkNyAs;s ngWif mwptpj;jy; njhlh;ghdJ. 

ehl;by; epyTk; jw;Nghja #o;epiyia fUj;jpw; nfhz;L ngWif mwptpj;jyhdJ 

gpd;tUkhW jpUj;jg;gl;Ls;sJ. 

1.  Nfs;tp Mtzq;fis toq;Fk; fhyg;gFjpahdJ 2022 Nk 30 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 

kzp tiuAk; ePbf;fg;gl;Ls;sJld; tpiykDf;fis jpwj;jyhdJ mitfis %ba 

gpd;dh; tpiuthfNt 2022 Nk 30 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F eilngWk;. 

2.  tpiykDg;gpizapd; nry;YgbahFk; fhykhdJ 2022 Xf];l; 22 Mk; jpfjpnad 

jpUj;jg;gl;Ls;sJ. 

3.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy 0777419521 vd;w 

njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf fkj;njhopy; mikr;R> tptrhaj;Jiw etPdkakhf;fy; 

nraw;wpl;l ngWifj; jpizf;fsj;jplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

4. NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s KfthpahdJ gpd;tUkhW:

jiyth;>

nraw;wpl;l ngWiff; FO>

tptrhaj;Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk;>

,y. 123/2, gd;dpg;gpl;ba ghij>

gj;juKy;y.

njhiyNgrp: 0112696086 my;yJ 0777419521

jpfjp: 17.05.2022

,yq;if JiwKf mjpfhu rig

gfpuq;f Vy tpw;gid mwptpj;jy; 

mOFk; gz;lq;fspd; tpw;gid
Vy tpw;gidj; jpdk; : 2022.05.19

vdJ ,yf;fk; : LD/S/SLPA/2022/04/PC-07,LD/S/CICT/2022/04/PC-13

nfhOk;G JiwKfj;jpd; JCT kw;Wk; CICT Kw;wntspfspy; itf;fg;gl;Ls;s mOFk; 

jd;ikapYs;s gz;lq;fSld; $ba %d;W nfhs;fyd;fisf;> (khJis kw;Wk; 

Njhil) nfhs;tdT nra;J mfw;wpf; nfhs;tjw;fhf> 2022.05.19 md;W 14.00 kzpf;F 

gz;lhuehaf;f jlhfj;jpd; eyd;Ghpf; fl;blj;jpy; ,t; Vy tpw;gid eilngWk;. 

ntw;wpfukhd tpiykDjhuHfs;> ,jw;fhf jhtu jdpikg;gLj;jy; epWtdj;jpd; 

mDkjpiag; ngw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lnkd;gJld;> mr;rhd;wpjiog; ngw;Wf;nfhs;sf;$ba 

tpiykDjhuHfs; khj;jpuk; ,jw;fhf tpz;zg;gpf;Fk; gb Nfl;Lf;nfhs;fpd;Nwd;. Fwpj;j 

rhd;wpjio (05) Ie;J ehl;fspw;Fs; ngw;Wf;nfhz;L rkHg;gpf;fj;jtWk; tpiykDjhuHfspd; 

gpizj; njhifahdJ> JiwKf mjpfhu rigf;F chpj;jhFk;. 

Vy tpw;gid fsj;jpw;F cl;gpuNtrpg;gjw;fhd mDkjpg;gj;jpuj;ijg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F 

kw;Wk; tpiykDg;gbtq;fs;> kPsspf;fg;glhj &gh 1>000/- ,w;fhd njhif ngNrt 

kw;Wk; kPsspf;fg;gLk; &gh 200>000/- ,w;fhd gpizj; njhifiar; nrYj;jp> nfdy; 

Kw;wntsp> ,y. 15> Nyhl;l]; tPjp> nfhOk;G-01 ,Ys;s> ,yq;if JiwKf mjpfhu 

rigapd; Nrit toq;fy; gphptpd; tpw;gidg; gphptpd; mYtyfj;jpy;> 2022.05.19 md;W 

08.30 kzp Kjy; 11.00 kzp tiuahd fhyg;gFjpapy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. md;iwa 

jpdk; 12.00 kzp Kjy; 14.00 kzp tiu gz;lq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;. Nkyjpf 

tpguq;fspw;fhf (www.slpa.lk) vd;w ,izaj;jpw;Fg; gpuNtrpf;fTk;. 

gpujhd KfhikahsH (Nrit toq;fy;)

2022.05.19

Nrit toq;fy; gphpT> 

,yq;if JiwKf mjpfhu rig. 

Trusted Marketplace of Classifi ed Advertisers

Tuition

Employment
Vehicle

Suzuki Swift Dzire me-
tallic black /  KN-0xxx 
- YOM-2010/  Indian 
1198CC /  manual /  
power steering /  power 
shutters /  central lock 
/  alloy wheels. In ex-
cellent condition. KM-
136, 700 done. Price 
- Rs. 4, 500, 000.00 (ne-
gotiable). Kandana. 
077-4207711.  
 

022520

Red Sports 14 - 1000 
cc Charade A/ C A/ 
wheels Rs. 775000/ = 
Coure 15 - 850 cc Rs. 
875, 000/ = 16 Auto 
Rs. 975, 000/ = Nuge-
goda. 0722841786,  
0718262853.  
 

019033

Toyota Prado 120 petrol 
2002/ 2005 KD-xxxx 
line A/ C 7 seater,  elec-
tric seat,  height control 
full option auto third 
owner,  118000 km Toy-
ota Prado 120 diesel 
2006/ 2008 KG-xxxx 
7 seater sunroof auto 
full option 145, 000 km. 
072 7449249,  077 908 
7333. 022466

Heritage Village seeks Kandyan Crown En-trepreneurs to extend exports /  tourism and all kinds welfare ser-vices locally /  interna-tionally,  seek decent partnerships urgently. d h a m i n b u l @ g m a i l . c o m  0773431763. 022689

While staying at home,  you can earn maximum income daily /  weekly /  monthly by giving any amount to our com-pany. We need people with lands or FD also. 0778355890. 020720

Bambalapitiya - Bam-balapitiya,  Kollupitiya,  Wellawatte,  Thimbiri-gasyaya Office space,  houses,  buildings available on rent. 500,  5000,  10000,  30000 sq.ft. with parking. 0776306726. 008371

Wattala Hekitta Main Road newly built 4000 square feet 25 feet height building for rent. Having 3-phase current water CCTV Camera facilities. Suit-able for Warehouse or Factory. Commer-cial area. 0760838548,  0770294075. 022030

KVA 60 brand new Per-kins Generator made in England,  KVA 32 John Deer Generator,  KVA 7 Listor Generator Italian brand new 100L,  200L,  270L Three-Phase,  Sin-gle Phase brand new Compressor for sale. Panadura. 0778460696,  0726267432. 022118

ABC Manpower Ser-vices is a Government owned institution. Con-tact us immediately for your requirements of Housemaids,  Watch-ers,  Drivers,  Infant Caretakers,  Attendants,  Labourers for Coconut Estates and Poultry Farms,  Cleaners and Labourers for different work categories. Mr Ranjan 0777171915,  0 7 1 0 4 4 4 4 1 6 ,  0117179323. 022062

Able Benz Prado Vezel 
BMW car lorry driv-
ers available. Super-
shine Service,  Dehi-
wala. 0777473694,  
0775822976. 022522

Accountant,  Accounts 
Clerk,  Book Keeper,  
Computer Operator,  
Secretary,  Receptionist,  
Telephonist,  Market-
ing Sales (boys /  girls),  
Drivers,  Helpers for 
supply. 0773595969.
 

022555

15 years experience on this field. Hardworking Housemaids,  Cleaning,  Babysitters,  male/ fe-male Attendants,  male/ female Cooks,  all routes experienced Drives,  Gardeners,  Couples,  Houseboys & Girls,  Salesmen /  Girls,  Boys & Girls for Garments and Companies,  Roomboys,  Watchers,  Dailycomers (8-5). All are warranty of one year with four (04) replacements and reasonable charge. Gov-ernment authorized and registered Company. Negombo - 0314306550 /  0759998555,  Dehi-wala - 0114551800 /  0778144404,  Co-lombo - 0113459766 /  0771555483,  Mrs Shany - 0759997555 /  0770840192. 022243

Vacancy available for 
an Estate Manager 
who has experience 
and knowledge in Co-
conut Cultivation and 
handling of Labour-
ers. Please contact : 
0777733204. 021951

Career Opportunities 
in Health Care Sector 
- A reputed hospital 
located in Nugegoda. 
ICU & Theatre trained 
Nursing Officer. * Di-
ploma /  Equivalent 
qualifications in Nurs-
ing * Minimum 5 years’ 
experience in similar 
capacity * Age below 
60 * Excellent com-
munication skills. At-
tractive salary & fringe 
benefits await the right 
candidate. Please for-
ward your CV with 
non-related referees. 
Email: c h a t h u r i . n s @ g 
m a i l . c o m  Mobile: 074-
2169832. 021347

Wanted MBBS /  SLMC 
registered Doctor for a 
channelling center near 
Kandy (full time /  part 
time). Accommodation 
available. 0777566105,  
0765479510. 016970

Financial Managers 
for Wealth Manage-
ment. Insurance and 
Financial selling ex-
perience is added ad-
vantage. (Colombo,  
Kalutara District). Call 
0772445146.  
 

022126

Need sales lady for Kirib-
athgoda clothing show-
room,  Salary Rs. 35, 
000/ =. 0777124642,  
0773709561. 022471

Trusted Marketplace of Classifi ed Advertisers 

Classifi ed27 March 2022

17

To publish at both Papers

Each Additional word Rs 20/-

Each Additional word Rs 20/-

For 15 Words

For 15 Words

(Only for 15 Words)

Rs. 500/-

Rs. 500/-

Rs. 700/-

Easiest way to publish your
Classified Advertisement while staying at home..

Ramani - 077 7 278 948/ 011 2 429 347Piyumi - 011 2 429 383 | Gayani - 011 2 429 342/ 343

Email - classifi ed@lakehouse.lk
 - 077 7 270 067

Green Light for Online TransferAcc. No. 000000377 - Corporate Branch

 Dzire me-
 KN-0xxx 

 Indian 
 manual /

power steering / power 
 central lock 

 alloy wheels. In ex-
cellent condition. KM-

700 done. Price 
000.00 (ne-

gotiable). Kandana. 

022520

 14 - 1000 
cc Charade A/C A/
wheels Rs. 775000/= 
Coure 15 - 850 cc Rs. 

= 16 Auto 
= Nuge-

goda. 0722841786,

019033

 120 petrol 
2005 KD-xxxx 

C 7 seater, elec-
 height control 

full option auto third 
 118000 km Toy-

ota Prado 120 diesel 
2008 KG-xxxx 

7 seater sunroof auto 
full option 145,000 km. 

 077 908 
022466

Heritage
Kandyan Crown En
trepreneurs to extend exports /
all kinds welfare ser
vices locally /
tionally,
partnerships urgently. dh
0773431763.

While
you can earn maximum income daily /
monthly by giving any amount to our com
pany. We need people with lands or FD also. 0778355890.

Bambalapitiya
balapitiya,
Wellawatte,
gasyaya Office space,houses,
available on rent. 500,5000,
sq.ft. with parking. 0776306726.

Wattala
Road newly built 4000 square feet 25 feet height building for rent. Having 3-phase current water CCTV Camera facilities. Suit

able for Warehouse or Factory. Commer
cial area. 0760838548,0770294075.

27 March 2022

Swift Dzire me
tallic black / KN-0xxx 
- YOM-2010/ Indian 

 manual /
power steering /

 central lock 
 alloy wheels. In ex

cellent condition. KM-
700 done. Price 

000.00 (ne
gotiable). Kandana. 
077-4207711.  

 14 - 1000 
cc Charade A/
wheels Rs. 775000/
Coure 15 - 850 cc Rs. 

= 16 Auto 
000/= Nuge

goda. 0722841786,
0718262853.  

Prado 120 petrol 
2005 KD-xxxx 

C 7 seater,
 height control 

full option auto third 
 118000 km Toy

ota Prado 120 diesel 
2008 KG-xxxx 

7 seater sunroof auto 
full option 145,
072 7449249, 077 908 

27 March 2022
27 March 2022
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EMPLOYMENT

Chef /  Chef De Partie /  Sous Chef /  Commis /  Kitchen Helpers Restau-rant Staff required with experience in Hot Kitch-en for a High-end Res-taurant opening soon in Colombo suburb. Send your CV to i n f o @ c e l e r y . l k  /  Call 0742001301 /  0773333859. 022353

Immediate vacancy - In 
five star hotel Colombo,  
vacancy type - Kitch-
en Steward (Kitchen 
Cleaners) for Mid 
Night Shift,  Steward-
ing Supervisor,  Wait-
ers. Contact for further 
details. 0778912293,  
0771543939. 021915

Reputed and well es-
tablished Chinese food 
restaurant requires. 
Salary - * Manager - 
50, 000/ - to 60, 000/ =,  
Supervisor - 40, 000/ 
= to 50, 000/ =,  Assis-
tant Cooks (Chinese) 
- 40, 000/ = to 50, 000/ 
=. Food & accommo-
dation free,  part time 
candidates also consid-
ered. Interviews will be 
held from Monday on-
wards from 10.00 a.m. 
to 12.00 noon. Dilaj 
Lounge (Pvt) Ltd.,  No. 
27,  Uyana Rd,  Mora-
tuwa. 022432

Restaurant Supervi-sors /  Steward required with experience in the hotel industry for a High-end Restaurant opening soon in Colom-bo suburb. Send your CV to i n f o @ c e l e r y . l k  /  Call 0773333859. 022347

Star class experienced 
cooks wanted,  below 
40 years,  must know 
how to make Sri Lank-
an food /  dessert,  Tam-
ilnadu food /  dessert,  
Indian food /  desserts. 
Please send your CV to 
email: i n f o @ s e r e n d i b . i t 
 

022469

Domestic Helper - Daily - Urgent. For a young couple with six months baby at Ele-ments Apartment,  Buthgamuwa Road,  Rajagiriya. Should be English speaking and able to do household work including clean-ing and cooking. Basis 5 days a week - Salary 35, 000.00. Candidates must be from Rajagiri-ya area. Apply imme-diately with references to email id h e a d h n t @ g m a i l . c o m  /  Call Mbl. 0717288097. 021827

071-1978009 - Male /  Fe-male domestic servants and all the other male /  female employees now can be obtained from Govt Registered Wat-tala Dharshana local manpower service with 15 yrs experience for a very reasonable salary. Call Chandran Master. 011-5783667 /  0115-811812 /  0115-811813 (Viber,  WhatsApp,  IMO 0779951175). No. 88/ D/ 2,  Pahala Karaga-hamuna,  Kadawatha. 
022028

Wanted - Teachers for Mathematics in English medium are required immediately. Working hours 10 a.m. to 5.30 p.m. Location - Thimbi-rigasyaya,  Colombo 05. Salary negotiable. Call 0779844804. 022338

Well qualified Teach-er Trainers,  subject Teachers are wanted for Galle. b l o o m i n g b u d s i s c h o o l @ g m a i l . c o 
m  Walk-in interviews from 20th March till 5th April. 0703318641. 

019204

Wanted English speak-ing live-in Driver for company Chairman’s Bungalow in Col-3 with experience in driving latest BMW & Lan-drover vehicles,  and good knowledge of Co-lombo roads. Attractive salary and meals. Ap-ply immediately with Bio-Data,  copies of certificates and contact telephone numbers to: The Secretary,  Wood-lands,  No. 12,  37th Lane,  off Queen’s Road,  Colombo 3. Telephone No. 011-2588836. 021716

Accounts Assistant (fe-male). Qualifications: passed GCE (O/ L),  good command of Sin-hala & English,  knowl-edge of MS Office. Contact: 071-2138139,  Pamunugama Stores,  55,  High Level Road,  Maharagama. 022456

Audit Trainee with A/ L Commerce O/ L Maths B. Apply. Agape Ac-counting Services,  89-1/ 2,  Bankshall Street,  Colombo 11. Email : a g a p e a c c s e r v i c e s @ g 
m a i l . c o m  WhatsApp 0755030954,  Tel. 0777239397. 021522

Female unmarried Ac-counts Clerk - Age 20-30 with QB knowl-edge and experience in computer is required immediately. Send your application to the following email ad-dress. Address: Chanas Foods (Pvt) Ltd,  Wella-watta. Email: f e r o z i y a 2 4 @ g m a i l . c o m  011-2807411,  074-0562339,  0767348529. 022095

Building Work Super-visor - Looking for a Supervisor with experi-ence on building main-tenance for one to two months assignment to supervise colour wash-ing /  repairs of a house in Rajagiriya. Could be long term too. Please contact immediately on 0712773543. 021828

English medium Pre-school Teachers are wanted. Glorious Pre-school,  Kadawatha. Call for interviews 0760917272. 020603

Piyumi  - 011 2 429 383
Gayani  - 011 2 429 342  

Ramani  - 011 2 429 347
Susantha  - 011 2 429 343Fax - 011 2 429 375/380
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Highlight your Classifi ed Advertisement to get more attraction
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Toyota Vitz 2008 / 2011, 
white, 1300 CC, 8 
Air Bags, showroom 
condition, service 
records available. Rs. 
54/25. Maharagama. 
075 122 5001         022551

 

Toyota Prado, 120, Petrol 
2002 / 2005, KD – xxxx, 
Line A/C, Seven seater, 
Electric seats, Height 
Control, Fully option, 
Auto, third owner, 
mileage 118000 Km, 
Toyota prado 120 diesel  
2006 / 2008, KG – xxxx, 
seven seater, sunroof 
Auto, full option, 
mileage 145000 Km. 
072 744 92 49 / 077 908 
7333          022466

 

Toyota Premio 2019, 
Pearl white, 1st owner, 
company maintained, 
mileage 30000 Km, 
mint condition. 071 778 
6047    020381 -rpt

 

Toyota Dyna, GY – xxxx, 
1999 / 2002, Length 
14 2/1, full body, A/C, 
Power, breadth face, 15 
B Engine, fornt and back 
uda Dunu, Height 7’ 4”, 
breadth 7’, Dehiwala. 
0777 209 442        022575

 

Suzuki Grand Vitara, 
manufactured year 
2013, Registered year 
2014, brand new, Price 
81 lakhs. 0771 077 544     
    017999 -rpt

 

Nissan Blue Bird, 1999, 
Auto, Power Shutters, 
Full Option, Power 
Mirrors, Dual Air Bags, 
Petrol, Beige Interior, 
Boralesgamuwa. 0776 
065 066       022585

 

Suzuki Stingray 2016 / 
2017, CAT – 8 xxx, 2nd 
owner, mileage 51000 
Km, Multifunction, 
Push Start. 49/-, 
Kottawa. 0753 411 009 

          022566

 

Red Sports – 14- , 1000 
CC, Charde, A/C, 
Alloy wheels, Rs. 
775000/-, Coure 15-, 
850 cc, Rs.875,000/-, 
16- Auto Rs. 975,000/-
, Nugegoda. 072 284 
1786 / 0718 262 853 

          019033

 

Leyland 3 cube, LJ – 
xxxx Series, Tipper for 
sale. Inquire 0773 071 
986          022102

 

Bolero Maxi Truck, PQ 
– xxxx, 2011, Back 
side cage. Mileage 
90000 Km. price 20/50, 
Maharagama. 0777 355 
040          022570

 

Toyota Land Cruiser BJ 
40, 1982, 4WD, 31 – 9 
xxx, diesel, manual, 
Power Steering, original 
body tag, pannipitiya. 
0705 321 132       022558

 

SSangyong Tivoli 2015, 
Company maintained, 
Mileage 65750km, 1600cc, 
Good Condition Motor 
Vehicle. – Pannipitiya. 076 
960 85 12     019348-rpt

 

Nissan Atlas JG-xxxx, 
2000/2005, A/C, Power, 
Power Shutter, QD 32 
Engine, 10 ½ lorry for 
Sale. Price – 29/75, 
Dehiwala – 077 7 355 
040     019354-rpt

Toyota Vitz 2008 / 2011, 
white, 1300 CC, 8 
Air Bags, showroom 
condition, service 
records available. Rs. 
54/25. Maharagama. 
075 122 5001        022551

Toyota Premio 2019, 
Pearl white, 1st owner, 
company maintained, 
mileage 30000 Km, 
mint condition. 071 778 

  020381 -rpt

EmploymentEmployment
Toyota Vitz 2008 / 2011, 
white, 1300 CC, 8 
Air Bags, showroom 
condition, service 
records available. Rs. 
54/25. Maharagama. 
075 122 5001 

Toyota Premio 2019, 
Pearl white, 1st owner, 
company maintained, 
mileage 30000 Km, 
mint condition. 071 778 
6047
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English spoken 20 
hours course. Natural 
conversation fluency. 
077 8717413 IELTS,  O/ 
L,  A/ L,  kids/ English 
medium,  Literature,  
English language per-
fect course,  interview,  
presentation,  1000 pri-
vate English teachers 
training program from 
ABC. Diploma in Eng-
lish,  special classes for 
educated students,  pro-
fessionals,  adults and 
very weak students. 
077 8717413. 018016

Grade 1 to 5 all subjects Cambridge syllabus /  English medium,  quali-fied lady Teacher in Maharagama. BA (Eng-lish medium). PGIE (TESL),  TKT Contact 0775742677. 018458

ICT - A/ L,  O/ L,  Nation-
al,  Cambridge,  Edex-
cel,  Python,  Pascal,  C#,  
Java,  SQL,  PHP,  Html 
experienced graduate 
teacher best results. 
0712295545. 016940

IELTS /  Spoken English,  
Australia qualified well 
experienced lady teach-
er. Best results guar-
anteed. 0716656325,  
0703885435,  
0768632275. 022468

International School 
children Sinhala,  Sin-
hala medium 1 - 8 
home visited 500/ = 
per hour. 077 5882518.
 

022527

Lady Teacher visits 
Online spoken Eng-
lish,  Sinhala,  Tamil & 
other subjects. GCE 
(O/ L) (A/ L) English. 
0770351835. 016564

Mathematics AS/ A2 AL OL Cambridge Edex-cel Pure Maths (P1-P4) Statistics (S1-S2) Me-chanics (M1-M3) Fur-ther Maths Additional & Combined Mathe Paper discussion also by re-sult oriented more than 15 years experienced Graduate Teacher (On-line/ Visiting /  Groups). 0777789976. 020637

LG single door Fridge 
Rs. 40, 000/ = Kenstar 
Air-Cooler 20, 000/ = 
Icon Box Fan Rs. 10, 
000/ = Blankets 5000/ 
= Chandeliers 1 large 
& 4 small Boxes Rs. 20, 
000/ =. 0716803618,  
0711769501. 019672

Learn to drive accurate-
ly and perfectly within 
the city without fear. 
Welcome Licence Hold-
ers with their own ve-
hicles. 0714225441.
 

020007

AABA ABE BSc. CIMA 
MBA Cambridge Edex-
cel National Mathemat-
ics English Business 
Accounts Economics 
Physics Chemistry Bi-
ology IT Psychology 
Statistics Geography 
0716128439,  0112685649,  
0112671710. 021850

A AL/ OL 6,  7,  8,  9 
Physics Chemistry 
Mathematics “A” as-
sured home visited. 
0723067730. 015935

English Language for adults willing to study from very basics and school children from Grade 1 to 13 home vis-its or at the class itself. Mobile 0759490759 (Munasinghe). 022594

English literature for 
Cambridge,  National 
(O/ L,  A/ L) by Eng-
lish graduate. 17/ 3,  
Pirivena Road,  Rat-
malana. 077 9604004.
 

018137

W. Thomas & Sons Pro-fessionals in firearms,  air rifles,  has manufac-tured 100% effective local guns for simians and giant squirrels with 5 years warranty,  speed 800,  200m range guns 30, 000/ = Chinese guns at very special prices speed 500,  range 50m from Rs. 20, 000/ = upwards - repairs from the mobile service - purchasing of guns only from Kadawatha company. 011-4361961,  011-5737777,  What-sApp - 0777 319250,  0727319250. 019353

Beds,  mattress,  tables,  steel cupboards,  vari-ety of chairs and fur-niture (Almost new) of a closed students hostel in Malabe for quick sale. 0711183154,  0764653862. 021973

Air Rifles W. Thomas & 
Sons - Kadawatha pres-
ent Chairman Desha-
manya Roystan Anton 
Thomas Esqr won the 
medal for the best en-
trepreneur of local Air 
Rifles and Shotgun In-
dustry in the year 2021 
and now local farmers 
can have air rifles with 
5 years warranty at 
very reasonable prices,  
concessions,  manu-
factured locally with 
English technology,  all 
the spares and repairs 
available,  excellent after 
sales service. TP - 0777 
079250,  0777319250. 
Inquiries - 0112972608,  
011-5737777. 020597

Retired Tri Forces or Po-lice Officer between 50-55 years is required to work as a Security Of-ficer at a bungalow in Colombo 07. Attractive salary with free meals and accommodation. Call 0112326070 dur-ing weekdays between 8.30 - 5.00 or send your application to c a r r i e r o p e r t u n i t y 2 0 1 5 @ g m a i l . c 
o m  021688

Security Officer O/ L - Factory,  Kohuwala,  Boralesgamuwa,  Pe-piliyana - Salary 45, 000/ = apartments Mount Lavinia,  Wella-watta,  Kirulapone,  Havelock Town,  Pol-hengoda. 011-2669199,  0772205009. 021293

Accountant,  Tamil gent early sixties,  London AAT fully qualified with more than 35+ years experience in managerial capacity. 0766887412. 022563

A girl graduated in IT from SLIIT with six months Internship experience is seeking for a job as a Software Engineer in a reputed company. Java related Technologies,  HTML,  CSS,  Javascript,  Rela-tional databases,  GIT expertised. Contact : 0711540918. 021747

Computer literated de-cent person worked at Faculty of Medicine having abilities of of-ficial English Letter Drafting,  translations,  likes to stay in and teach English for chil-dren while providing professional assistance for any company work. 0741-677358. 020330

We are looking for an ex-
perienced Hotel Man-
ager and a Chef for a 
holiday resort situated 
in Southern Province. 
0718826869. 021913

Wanted Conductor 
with experience in Co-
conut for estate below 
50 acres. 0777897837.
 

021500

Accountant,  Accounts 
Clerk,  Book Keepers,  
Secretary,  Computer 
Operator,  Receptionist,  
Telephonist,  Sales Boys 
/  Girls,  Peons,  Drivers,  
Helpers. Apply m s i v a 
d a s a n 5 0 8 @ g m a i l . c o m  
0773595969. 022534

Battaramulla - Multi-
national finance com-
pany has vacancies as 
Financial Advisors on 
full time or part time 
basis. Should have 
passed O/ L with Maths 
/  Arithmatic,  age 25 - 
55,  retired executives 
considered. Contact - 
0776539722. 022441

Job vacancy for un-
married lady - Post of-
fice documentation 
clerk,  Place - Welisara. 
Qualifications - Eng-
lish knowledge with 
computer. Send your 
CV to the below e-
mail address: i n f o . f a s 
t r a c k i n t l @ g m a i l . c o m  
TP 0716886699. No. 
832-2/ 1,  Negombo Rd,  
Welisara.  
 

021765

Polythene Bag cutting 
machine operators & 
helpers (Male/ Female) 
walk-in or apply to: No. 
785,  Negombo Raod,  
Mabola,  Wattala. 021830

Polythene Film Extrud-
er Machine Operators 
& Helpers (male/ fe-
male). Walk in or apply 
to : No. 785,  Negombo 
Road,  Mabola,  Wattala.
 

021831

Place Your
Photo Classified
Advertisement in

Only for 

+

+

+
Budget ADZ

Web
(www.adz.lk)

Hot Line - 0777 27 00 67

011  2  429  368 | 011  2  429  331

1,000/- + VAT

Security
L - Factory,
Boralesgamuwa,
piliyana - Salary 45,000/
Mount Lavinia,
watta,
Havelock Town,
hengoda. 011-2669199,0772205009.

Accountant,
early sixties,
AAT fully qualified with more than 35+ years experience in managerial capacity. 0766887412.

A girl
from SLIIT with six months Internship experience is seeking for a job as a Software Engineer in a reputed company. Java related Technologies,

CSS,
tional databases,
expertised. Contact : 0711540918.

Computer
cent person worked at Faculty of Medicine having abilities of of
ficial English Letter Drafting,
likes to stay in and teach English for chil
dren while providing professional assistance for any company work. 0741-677358.

Conductor
with experience in Co-
conut for estate below 
50 acres. 0777897837.

021500

Accountant, Accounts
 Book Keepers,

Secretary, Computer 
Operator, Receptionist,
Telephonist, Sales Boys 

 Peons, Drivers,
Helpers. Apply msiva

8@gmail.com
0773595969. 022534

Battaramulla - Multi-
national finance com-
pany has vacancies as 
Financial Advisors on 
full time or part time 
basis. Should have 
passed O/L with Maths 
 Arithmatic, age 25 - 

 retired executives 
considered. Contact - 
0776539722. 022441

vacancy for un-
married lady - Post of-married lady - Post of-married lady - Post of
fice documentation 

 Place - Welisara. 
Qualifications - Eng-
lish knowledge with 
computer. Send your 
CV to the below e-
mail address: infofof .fafaf s

l@gmail.com
TP 0716886699. No. 

1, Negombo Rd,
Welisara.  

021765

Polythene Bag cutting Bag cutting Bag
machine operators & 
helpers (Male/Female) 
walk-in or apply to: No. 

 Negombo Raod,
 Wattala. 021830

Polythene Film Extrud-
er Machine Operators 
& Helpers (male/fe-
male). Walk in or apply 
to : No. 785, Negombo 

 Mabola, Wattala.
021831

Wanted
with experience in Co
conut for estate below 
50 acres. 0777897837.

Accountant,
Clerk, Book Keepers,
Secretary,
Operator,
Telephonist,
 Girls, Peons,

Helpers. Apply m
san50

0773595969.
Battaramulla

national finance com
pany has vacancies as 
Financial Advisors on 
full time or part time 
basis. Should have 
passed O/
 Arithmatic,

55, retired executives 
considered. Contact - 
0776539722.

vacancy
married lady - Post of
fice documentation 
clerk, Place - Welisara. 
Qualifications - Eng
lish knowledge with 
computer. Send your 
CV to the below e-
mail address: i

ckintltlt
TP 0716886699. No. 
832-2/1,
Welisara.

Polythene
machine operators & 
helpers (Male/
walk-in or apply to: No. 
785, Negombo Raod,
Mabola, Wattala.

Polythene
er Machine Operators 
& Helpers (male/
male). Walk in or apply 
to : No. 785,
Road, Mabola,
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Apartment for sale at Elvitigala Flats. - 2 bed-rooms and 1 bathroom with furniture,  - Living and master bedroom with brand new A/ Cs,  bedrooms with large wardrobes,  - 1st fl oor,  - 1 allocated garage and ample parking space for visitors,  - Very quiet surrounding with play-ground,  jogging path,  children’s play area & outdoor exercise equip-ment,  - Located next to Trillium Residencies,  close to D.S. Senanayake & British School. Price - 25 M. 0777266878. 
022368

Colombo 03 - Luxury 
apartment for sale. 
Fully furnished 03 bed-
rooms with 03 bath-
rooms 1, 953 sq.ft. - Rs. 
70 Million. COC Deeds 
available. 0777223434.
 

022360

Colombo 04 - Ready 
to occupy apartments 
for sale brand new 03 
bedrooms with maid’s 
room and bathroom 
1, 550 sq.ft. - Rs. 42.5 
Million upwards. 
0777223434. 022354

Colombo 05 - Elegant 
luxury apartment for 
sale. 04 bedrooms,  04 
bathrooms with balco-
nies right around the 
unit with access from 
all bedrooms. 2, 025 
sq.ft. - Rs. 64 Million. 
0777223434. 022358

Colombo 08 - Add lux-
ury to your lifestyle 
ready to occupy apart-
ments 03-04 bedroom 
luxury apartments for 
sale. 1, 910 sq.ft. - 3, 960 
sq.ft. Rs. 62 Million 
upwards. 0777223434.
 

022357

Colombo 5 - Room avail-
able on rent only boy. 
T.P. 0711646807. 
  021184

Colombo 6,  Wellawatte,  
ladies furnished rooms 
attached bathrooms 
dining kitchen cooker 
washer fridge. 75/ 1,  
W.A. Silva Mawatha. 
Tel. 2591169,  
0755091379.  
 

022262

We extend our respect-
ful invitation to parents 
for our elders home in 
a calm and enchanting 
environment friendly 
staff with medical,  
nursing,  psycological 
counselling. Special 
protection and care 
for sick and disabled 
elders. 0777-169339,  
071-6004411.  
 

019082

We take care of elders 
at Madapatha and Pili-
yandala reasonable 
rate,  call for more in-
formation. 0779883270 
(Nohara),  0770638377 
(Roshan).  
  020607

For sale,  2 small Alfa 
safes,  1 large Alfa safe,  
2 steel cupboards,  teak 
showcases with glass,  
1 large teak counter at 
Perdeniya Road Kandy. 
0770392466,  another 
two Alfa safes in Co-
lombo,  all used items.
 

022457

LG OLED 55 inch TV 
450, 000 TV Stand 25, 
000 Bose TV Sound 
Bar 60, 000 Sofa with 
two recliner chairs and 
Coffee table 60, 000 two 
pedestal fans 8, 000 
Ferre cooking range 
70, 000 all items nearly 
new condition. Contact 
0774925340. 021966

For sale stamp collection 
in stock books India,  
Australia and UK. Con-
tact: 0742210795. 016889

Mathematics Science experienced gradu-ated international school teacher home visits Cambridge Lo-cal London (O/ L) A/ S 700/ - per lession. 077 2674187,  071 2138561. 
017291

Science Grades 10/ 11 (Sinhala medium) whole syllabus covered,  past and probable ques-tion papers discussed,  individual and group classes. Umesh Gu-nathilake 0715307098. 
022687

Spoken English read-ing writing listening,  4 months no age barrier fi ts in for all exams in-cluding IELTS. Palitha Jayasinghe. 0771671136,  0710104703. 018828

Up-country Bodu Govi parents seek an educat-ed pretty daughter from a respectable family for their age 25 (born in 1997) living in Kandy,  height 6’ smart gradu-ated son permanently employed as a Bank Ex-ecutive Offi cer. He in-herits properties. 019318

2022 G.C.E. O/ L Eng-lish retired teacher con-ducts classes. Home vis-its or at the class itself. Mobile 0759490759 (Munasinghe). 022582

Wanted Historical,  An-niversary Commemora-tive Souvenirs,  Book-lets,  Folders,  Posters,  Special Covers,  Special Publications and other memorability. Homes visited. Contact: 0112825355. 016893
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Exclusive residential 
and commercial land 
plots for sale in Kata-
na,  Kandawala,  closer 
to Negombo town,  
with all facilities. Call: 
0711485485. 020549

Gampaha District - Fac-
ing Negombo Main 
Road near Pinnagolla 
Junction 73 perches 
for sale. 2 km from Nit-
tambuwa Junction,  2 
km to Veyangoda en-
trance of the Central 
Highway. Flat land 
facing 40 feet 12 lakhs 
per perch. 0718325229,  
0711812635. 022525

Gampaha - Udugampola 
exclusive land blocks. 
Close to Airport with 
all facilities. Per perch 
Rs. 495, 000/ = on-
wards. 0711243243.
 

020555

In the vicinity of Co-
lombo - Kandy Road,  
Mahara,  Ekasath 
Mawatha,  85 perches,  
fully surrounded by a 
wall,  valuable land will 
be sold at your expect-
ed price immediately. 
Suitable for residence,  
ideal for building facil-
ity,  banquet halls,  ware-
house,  business space,  
sold at land value not 
for the house value. 
0711311888. 022473

Kadawatha - Kirillawala 
Exclusive land plots 05 
minutes to Highway In-
terchange and 03 min-
utes to Kandy Road. 
Initial payment 14 Lks 
onwards. 0710888222.
 

020507

Katunayake residential 
land blocks for sale,  
closer to Highway. Per 
perch Rs. 295, 000/ -. 
Call: 0715226666. 020542

Meerigama - Residen-
tial land plots. 5 kms 
to the Town close to 
Main Road and 3 min-
utes’ drive to Central 
Expressway Junction. 
Initial payment 5 lks. 
0702333111. 020501

Mount Lavinia,  Pei-ris Road 10 perch 3 storey luxury house (4250 sq.ft.) sale with all facilities. Rooms - 09,  kitchens - 03,  bath-rooms - 08,  parking - 02 with airconditioners. Contact : 0776218129 /  0740500447. 022105

Padukka - Exclusive 
land blocks facing Main 
Bus Route and paddy-
fi eld with all facilities. 
0715999222. 020502

Padukka,  close to High 
Level Road 46 perch 
land facing an enchant-
ing paddyfi eld in a 
calm location with fa-
cilities for sale. Contact 
0768988374. 022117

Rajagiriya,  Nanayak-
kara Mawatha,  10.8 
perches land for sale,  
28 lakhs per perch. 
0702459242. 022428

Ratmalana Kandawala 
Rd. 1 km from Galle 
Rd. opposite KDU 
rectangular land 23.6 
perches,  no brokers. 
Contact 0715332653.
 

021535

Ratmalana,  near 2nd 
Lane and 3rd Lane,  Jaya 
Mawatha two roomed 
house with one room 
annexe. 22 perches. Rs. 
54 Million negotiable. 
Contact : 0769447071.
 

021949

10 perches land with a 
small house at Piliyan-
dala,  electricity water. 
0112052544. 022465

20.8P with house in 
Kottawa,  Siddamulla. 
32 Million. No bro-
kers. 0363135307,  
0711896475. 022155

20’ Road 10.2 perch two 
storey 03 bedrooms 02 
bathrooms 01 servant 
toilet pantry kitchen 
hot water roof top 
CCTV. 0704151769.
 

022540

500 metres away from 
Delkanda Junction 9 
perches land for sale. 
27 lakhs per perch. 075-
8081651 /  0112801652.
 

021930

Malabe Weliwita Road,  
600 m to SLIIT Cam-
pus,  450m Horizon Col-
lege,  650m Neville Fer-
nando Hospital,  500m 
Chandrika Kumaratun-
ga Mawatha,  Walking 
path,  2.5 km Malabe 
Town,  16.5 perches 
valuable land facing 
scenic paddy fi eld in 
peaceful environment,  
for sale. 0765551192,  
0779601192. 022460

Meepe - Exclusive 500 
land blocks. Facing 
High Level Road. Per 
perch Rs. 237, 000/ -. 
Call today. 0717777888.
 

020543

Moratuwa Katukurun-da beautiful upstairs house for sale. 6 large rooms,  4 washrooms,  living room,  dining,  pantry,  kitchen,  ga-rage,  separate servant’s washroom. Fully tiled,  separate entrance to up-per fl oor,  3 balconies. Suitable for 2 families. Sale price Rs. 38 Mil-lion. Call 0773255090 /  0774074876. 022380

Hokandara South 
Yovun Pedesa 14 perch-
es land with all the 
facilities for immedi-
ate sale. 076-8770241.
 

022311

Homagama NSBM 
within sight like per-
manent income? 25 
perches land for sale,  
People’s Bank loan fa-
cilities. 076 5366900,  
0710442556. 022461

Homagama - Exclusive 
land blocks. Homaga-
ma Godagamage Watta 
Road. 5 minutes to 
High Level Road. En-
tire block for 36 LKS 
upwards. 0711888777.
 

020505

Kaduwela Ihala Bomiri-
ya Rakshapana Road 
fully completed house 
on 6 perches land for 
sale. 0773335412 /  
0775184410. 021952

Kirulapone Polhen-
goda Averihena Road,  
15 perches land 3 
million per perch 
(negotiable) No bro-
kers. 0718328716,  
0764710172. 022446

Battaramulla,  Subuthi-
pura,  20 perches land 
available in Subuthi-
pura at by Lane for 
sale. 4.5 Mn. PP. 072-
7344990,  0718567268.
 

022749

Buthgamuwa Road 
closer to Rajagiriya 
55 perches for sale. 1 
perch lkhs 35 facing 
to Main Road. Nawala 
22 perches 1 perch 45 
lakhs. Walking distance 
to Nawala Junction. 
Welcome genuine buy-
ers only. 0714225441.
 

020002

Close to Battaramulla 
Pelawatta Towns facing 
20 ft. wide Road. 8 + 
12 perch lands ideal for 
residential purposes for 
sale. 0714290392. 022128

Close to Malabe Town 
facing a large paddy 
fi eld and 20 ft. wide 
road. 15 perches land 
ideal for residential 
purposes for sale. Can 
be divided into two 
blocks. 0714290392.
 

022127

Colombo 03 - 2 storeyed 
on 6.97 perches with 5 
bedrooms and parking. 
Ideal for business or 
residence proximity to 
schools,  supermarkets 
and religious places. 
Muhandiram Road,  
Kollupitiya. Expecting 
Rs. 75 Million (nego-
tiable). 0779992620.
 

022219

Colombo 05 - Close to 
Lanka Hospital 17.65 
perch valuable land 
for sale. 2200 lakhs. 
0772410832. 022514

Eight (8) perches fl at 
bare land for sale. 
Nugegoda facing 20 feet 
wide road. Residential 
area,  walking distance 
to the town,  water 
and electricity acces-
sible. Clear title. View-
ing can be arranged 
by prior appointment. 
+94758494427. No 
brokers please. 020642

Colombo 06,  Dharma-
rama Road,  brand new luxury,  spacious apart-
ment with 4 bedrooms,  3 bathrooms and a servant room,  bath-
room available for rent. Contact - 0761699852.
 

022755

Dehiwela,  Ebenezer Place,  opposite Old Williams on Span Tow-
ers,  6th Floor,  fully fur-
nished with 2 rooms,  lift,  Generator for short /  long term rent. Rent monthly 95, 000/ =,  6 months advance. 0771434343. 022086

Mount Lavinia,  on Galle Road,  brand new apartment with 2 bed-
rooms,  2 washrooms,  fully air-conditioned on 7th Floor for rent. Unfurnished. Monthly 78, 500/ =. Advance 6 months. 0777778806.

 
022088

Super luxury apartment for rent in Shangrila Residence,  Colombo 2. 2 bedrooms /  1700 sq.ft. + 1 car park,  very high fl oor. Contact 0774567997 h k r e a l e s t a t e g r o u p s @ g m a i l . c o m 
 

022332

Wellawatte,  Madanga-watte,  near Savoy Ho-
tel,  3 rooms,  2 rooms,  attached bathrooms on 5th Lane,  with car park for immediate rent. Monthly 65, 000/ =. 6 months advance. 0777778806. 022087

Wellawatte,  37th Lane,  opposite Arpico,  ful-
ly furnished,  with 3 rooms,  AC,  on 5th Floor for rent. Rent monthly 110, 000/ =. 6 months advance. 0777778806.

 
022072

One acre Coconut land or bare land is required from Kurunegala Dis-
trict. No brokers. 0776570734. 022152
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G
khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R 

cs;@u; mgptpUj;jp cjtpj; jpl;lk; - PROJECT ID: P 163305
fpof;F khfhzk;> mk;ghiw

01.  cs;@u; mgptpUj;jp cjtpj; jpl;lj;jpd; nryit Nehf;fp cyf tq;fpaplk; ,Ue;J ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauRf;F fld; epjp xd;W fpilf;fg;ngw;wpUg;gNjhL fPOs;s 

ml;ltizapy; jug;gl;Ls;s gzpfSf;fhd nfhLg;gdTfSf;F ,e;jf; fldpy; gFjpia nraw;gLj;j cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ.

02.  fPOs;s ml;ltizapy; tpgupf;fg;gl;lthW gzpfSf;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk; ,Ue;J me;je;j cs;@uhl;rp epWtdq;fs; rhu;gpy; cs;@uhl;rp 

kd;w ngWiff; FO kw;Wk; khfhz jpl;l ngWiff; FOj; jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

03. Njrpa Nghl;b uPjpahd tpiykD (NCB) eilKiw %yk; tpiyNfl;G elj;jg;gLk;.

04.  xg;ge;jk; toq;fg;gLtjw;fhd jFjpia ngWtjw;F ntw;wpfukhd tpiykDjhuu;fs; mgfPu;j;jpahNdhu; gl;baypy; ,lk; ngwhjtuhfTk; epu;khzf; ifj;njhopy; mgptpUj;jp 

mjpfhurigAld; (CIDA) fPOs;s ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;l juk; kw;Wk; rpwg;Gj;jd;ikapy; gjpT nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

05.  tpiykD Mtzj;jpd; 4 Mk; gpuptpy; jifik Njitfs; Fwpg;gplg;gl;Ls;sd. tpiykD Mtzj;jpd; (gpupT 5) ml;ltizapy; Nkyjpf tpguq;fs; jug;gl;Ls;sd.

06.  Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; ml;ltizapy; cs;s gl;bayplg;gl;l me;je;j cs;@uhl;rp epWtdj;jpd; jiytu;/nrayhsuplk; ,Ue;J Nkyjpf tpguq;fis ngwyhk; vd;gNjhL 

K.g. 9.00 kzp njhlf;fk; gp.g 16.00 kzp tiu ve;j xU Ntiy ehl;fspYk; mNj ,lj;jpy; tpiykD Mtzq;fis guPl;rpf;f KbAk;.

07.  19. 05. 2022 Mk; jpfjp njhlf;fk; 09.06.2022 Mk; jpfjp tiu K.g. 9.00 kzp njhlf;fk; gp.g. 15.00 kzp tiuapy; me;je;j cs;@uhl;rp epWtdq;fSf;F vOj;J%y tpz;zg;gk; 

xd;iw rku;g;gpj;J Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjp xd;iw nfhs;tdT nra;ayhk;.

08.  tpiykDf;fis 09.06.2022 Mk; jpfjp gp. g. 15.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;du; fPOs;s ml;ltizapy; jug;gl;Ls;s Kftupf;F rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; 

epuhfupf;fg;gLk;. gq;Nfw;f tpUk;Gk; tpiykDjhuu;fs; gpujpepjpfspd; Kd; tpiykDf;fs; Vw;gJ KbTw;w gpd; mit cld; jpwf;fg;gLk;.

09. tpiykDf;fs; fPOs;s ml;ltizapy; jug;gl;Ls;s jftypd;gb tpiykD gpiz xd;iw nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

10.  tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G me;je;j cs;@uhl;rp epWtdq;fspdhy; 30.05.2022 Mk; jpfjp gp. g. 14. 30 kzpf;F ,lk;ngWk;. Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; jkJ nrhe;j nrytpy; 

tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;gpy; gq;Nfw;fyhk;.

11. xg;ge;jk; toq;fg;gLtjpy; ngWiff; FOtpd; KbT ,WjpahdJ.

12. xg;ge;jk; toq;fg;gLtjw;F Kd; ve;j Neuj;jpYk; ,e;j ngWifia ,uj;Jr; nra;a my;yJ kPsg;ngw njhopy; toq;FeUf;F cupik cs;sJ.

Name 
of Local 

Authorities

Description 
of Works & 

Bid No.

Tenderable 
Bid Amount 
(Excluding 
VAT) (Mn)

Contract
Period
(Cal-
ender 
Days)

Required
Grade &

Speciality

Name of
Procure-

ment Entity

Place of 
Purchase 
of Bidding 
Document 

and T.P. No.

Price of 
the Bid 

Document 
(Rs.)

Required 
Bid Security

The Place, 
where 
Bids 

should be 
deposited 
& Bid will 
be opened

Bid 
Validity
Period
up to

Bid 
Security 
Amount 

(Rs.)

Validity
Period

Uhana 
Pradeshiya 
Sabha

Construction 
of Weekly 
Fair 
Business 
Outlets at 
Uhana Town 
Stage - 1
LDSP/
EP/AMP/
UPS/2022/04

29.575 Mn 180
Calender 
Days

C5 and C4,
Building
Construc-
tion

Department 
of  Local 
Government, 
Eastern 
Province, 
Trincomalee

Uhana 
Pradeshi-
ya Sabha 
0632250355

7,500.00 355,000.00 03.11.2022 ACLG 
Offi ce, 
Ampara

06.10.2022

Assistant Project Director (ACLG)
Local Development Support Project (LDSP)
Ampara District

tpiykDf;Nfhuy;

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; 

tpkhd Nritfs; (,yq;if) (jdpahh;) fk;gdp

tpiyf;Fwpg;gPl;L ,yf;fk; : 022/T/2022
xU tUl fhyj;Jf;fhf 336>000 foptiw Ngg;gu; Nuhy;fis

(Toilet Paper Roll) toq;Fjy;;

tiuaWf;fg;gl;;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) (jdpahu;) 

fk;gdpapd; jtprhsuhy;> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;- fl;Lehaf;f> nfhOk;G 

tpkhdepiyak; -  ,uj;kyhid kw;Wk; kj;jis -,uh[gf;\ ru;tNjr tpkhdepiyak;- 

kj;jis vd;w tpkhdepiyaq;fspy; ghtid nra;tjw;fhf khjhe;jk; 28>000 foptiw 

Ngg;gu; Nuhy;fis toq;fg;gLk; tifapy; xU tUl fhyj;Jf;fhf 336>000 foptiw Ngg;gu; 

Nuhy;fs; toq;Ftjw;fhf tpiyf;Fwpg;gPLfs; miof;fg;gLfpd;wd. 

tpiyf;Fwpg;gPl;L Mtzj;njhFjp jpUg;gpj; jug;glhj &gh ehd;fhapuk; (&gh 4>000.00) fhR 

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

gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;> fl;Lehaf;fhtpy; mike;Js;s toq;fy;njhlu; 

Kfhikj;Jt gpuptpw;Fr;; nrYj;Jtjd; %yk;; ngw;Wf; nfhs;s KbAkhf ,Ug;gJld; 

mjw;fhf tpiyf;$Weuhy; vOj;JUtpyhd Nfhupf;if Kd;itj;jy; Ntz;Lk;.

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

gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;> fl;Lehaf;fhtpy; mike;Js;s toq;fy;njhlu;; 

Kfhikj;Jt gpuptpdhy; 2022.05.20 Me; jpfjp Kjy; 2022.06.20 Me; jpfjp tiu VNjDk; 

Ntiynra;Ak; ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzptiuapyhd fhyg;gFjptiu 

tpiyf;Fwpg;gPl;L Mtzj;njhFjpfis ngw;Wf; nfhs;s KbAk;. Njitg;gLkhapd; 

NkNy $wg;gl;l tpiyf;Fwpg;gPl;L Mtzq;fs; toq;fy;njhlu;; Kfhikj;Jt gpupT 

mYtyfj;jpypUe;J ,ytrkhf ghu;itapl KbAk;.

tpiyf;$Weu;fs; mtu;fspd; tpiyf;Fwpg;gPLfs; fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f 

ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd;> tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; 

(,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd;> mike;Js;s toq;fy;njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpy; 

itf;fg;gl;Ls;s tpiyf;Nfs;tpfis nrWFk; ngl;bapy; itg;gPL nra;jy; Ntz;Lk;. 

NkYk;> tpiyf;$Weu;fspd; tpUg;gj;jpd; gpufhuk; mtu;fspdhy; Kj;jpiuf; Fwpaplg;gl;l 

tpiyf;Fwpg;gPLfs; NkNy $wg;gl;l tpyhrj;Jf;F xg;gilf;f KbAk;.

tpiyf;Fwpg;gPLfisg; nghWg;Ngw;wy; 2022.06.21 Me; jpfjp nrt;tha;f;fpoik gp;.g. 2.00 

kzpf;F KbtiltJld; cupa tpiyf;Fwpg;gPLfisj; jpwj;jy; mj;Jld; tiuaWf;fg;gl;l 

tpkhdepiyak; kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdp> gz;lhuehaf;f 

ru;tNjr tpkhdepiyak; fl;Lehaf;ftpy;; mike;Js;s toq;fy;njhlu; Kfhikj;Jt 

gpuptpy; ,lk;ngWk;. tpiyf;Fwpg;gPLfis tpiyf;$Weu;fs;; my;yJ mtu;fspd; mjpfhuk; 

ngw;w gpujpepjpfSf;F tpiyf;Fwpg;gPLfisj; jpwf;Fk;NghJ mjpy; gq;Nfw;f KbAk;.

tpiyf;Fwpg;gPl;L cj;juthjj;jpw;fhf ,yq;ifapy; nraw;gLfpd;w murpd; kj;jpa 

tq;fpapd; mq;fPfhuk; ngw;w tq;fpnahd;wpdhy; ntspaplg;gl;l jtprhsu;> tiuaWf;fg;gl;l 

tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; fk;gdp Ntz;lg;gLk; mbg;gilapy; nrYj;Jk; 

tifapy; ntspaplg;gl;l &gh ,uz;L ,yl;rj;J Kg;gj;njl;lhapuk; (&gh 238>000.00) 

ngWkjpahd tq;fpg;gpiz Kwp ,t;tpiyf;Fwpg;gPl;Lld; Kd;itf;fg;gLjy; Ntz;Lk;.

,J njhlu;ghf Nkyjpf jfty;fisg; ngwNtz;Lkhapd;> tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya 

kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) fk;gdpapd;> toq;fy;njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpd;> 

njhiyNgrp ,yf;fk;. 011-2264103/011-2264104 Clhf miog;gjd; %yk; my;yJ head.scm@
airport.lk vd;w kpd;dQ;ry; %yk;; my;yJ www.airport.lk ,izaj;jsj;jpw;F gpuNtrpg;gjd; 

%yk; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

jtprhsu;> 

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

gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;>

fl;Lehaf;f.

Y¯}‹YMv Rv£l³£¹|x
fkj;njhopy; mikr;R

Ministry of  Agriculture

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR

tptrhaj;Jiw etPdkakhf;;fy; nraw;wpl;lk; - fkj;njhopy; mikr;R  

IDA Credit No.: 5873 LK

ngWif mwptpj;jy;
Supply and Delivery of Plastic Nursery Trays, Polythene Mulch, 

Insect Proof Nets, Insect Proof Net Fixing Pro les, Galvanized Iron Pipes 
and Yellow Sticky Traps (cards) for Dry Chili Production Program in 

Northern, Eastern Central and Uva Provinces. 

2022.04.22 Mk; jpfjpad;W rpYkpd kw;Wk; nlapyp epA+]; gj;jphpiffspy; fPNo Fwpg;gpl;Ls;s 

mjpfhhpapdhy; gpuRhpf;fg;gl;l NkNyAs;s ngWif mwptpj;jy; njhlh;ghdJ. 

ehl;by; epyTk; jw;Nghja #o;epiyia fUj;jpw; nfhz;L ngWif mwptpj;jyhdJ 

gpd;tUkhW jpUj;jg;gl;Ls;sJ. 

1.  Nfs;tp Mtzq;fis toq;Fk; fhyg;gFjpahdJ 2022 Nk 27 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 

kzp tiuAk; ePbf;fg;gl;Ls;sJld; tpiykDf;fis jpwj;jyhdJ mitfis %ba 

gpd;dh; tpiuthfNt 2022 Nk 27 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F eilngWk;. 

2.  tpiykDg;gpizapd; nry;YgbahFk; fhykhdJ 2022 Xf];l; 17 Mk; jpfjpnad 

jpUj;jg;gl;Ls;sJ. 

3.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy 0777419521 vd;w 

njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf fkj;njhopy; mikr;R> tptrhaj;Jiw etPdkakhf;fy; 

nraw;wpl;l ngWifj; jpizf;fsj;jplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

4. NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s KfthpahdJ gpd;tUkhW:

jiyth;>

nraw;wpl;l ngWiff; FO>

tptrhaj;Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk;>

,y. 123/2, gd;dpg;gpl;ba ghij> gj;juKy;y.

njhiyNgrp: 0112696086 my;yJ 0777419521

jpfjp: 17.05.2022
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&

&
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-

-
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Rs. 700/-

Rs. 600/-

Rs. 550/-

Rs. 250/-

Rs. 550/-

Rs. 250/-

Rs. 600/-

Please E-Mail your Classified 
Advertisement / Marriage 
Proposal to

Easiest way to pay your Advertisement payments

classified@lakehouse.lk

Call for more Information -

Ramani - 077 7 278 948
Piyumi - 011 2 429 383
Gayani  - 011 2 429 347
Lakmali - 011 2 429 342

- Cost of each additional word - Rs. 20/-

- Cost of each additional word - Rs. 20/-

- Cost of each additional word - Rs. 20/-

- Cost of each additional word - Rs. 20/-

- Cost of each additional word - Rs. 20/-

- Cost of each additional word - Rs. 10/-

- Cost of each additional word - Rs. 10/-

Chamara - 0777 270 067
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Rs. 800/- Rs. 600/-
- Cost of each additional word - Rs. 25/- - Cost of each additional word - Rs. 25/-

* For 15 Words * For 15 Words

Sunday Observer Marriage 
proposal can be Published in 
Silumina by paying
additional payment of Rs. 200/-

Silumina Marriage proposal can 
be Published in Tharunee by 
paying
additional payment of Rs. 300/-

in Several Newspapers at aff ordable Rate

Marriage proposal

Acc.No. 000000377
LAKE HOUSE BRANCH

Green light for
Online Transfer

Hand over your Classifi ed 
Advertisements to Our nearest 

Branch Offi  ce
Anuradhapura - TEL : 025 22 22 370 FAX : 025 22 35 411
Kandy - TEL : 081 22 34 200 FAX : 081 22 38 910
Kataragama - TEL : 047 22 35 291 FAX : 047 22 35 291
Maradana - TEL : 011 2 429 336 FAX : 011 2 429 335
Matara - TEL : 041 22 35 412 FAX : 041 22 29 728
Nugegoda - TEL : 011 2 828 114 FAX : 011 4 300 860
Ja� na - TEL : 021 22 25 361 FAX : 021 22 25 361

Classifi ed 
Advertisement
in Several Newspapers 
at
aff ordable Rate

* For 15 Words
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tpiykDf;NfhUk; miog;G

nghyd;dWit khtl;l nrayff; fl;blj; njhFjp gpuNjr nrayfk; VO (07)> 

re;jpu kz;lgj;jpd; ehlf kz;lgk;> nts;is khspif kw;Wk; khtl;l nrayfk;/
murhq;f mjpghpd; cj;jpNahf ,y;yj;jpw;fhd g+q;fh kw;Wk; Rfhjhug; ghJfhg;Gr; 

Nritia toq;Ftjw;fhd ngWif - 2022 Mk; Mz;L

xg;ge;j ,yf;fk;  :  POL/FRM/F7/02/008
khtl;l nrayfk;  : nghyd;dWit

01.  nghyd;dWit khtl;l nrayff; fl;blj; njhFjp> gpuNjr nrayfk; VO (07)> re;jpu kz;lg 

ehlf kz;lgk;> nts;is khspif kw;Wk; khtl;l nrayhsh;/murhq;f mjpghpd; cj;jpNahf 

,y;yq;fspw;Fg; gpd;tUkhW g+q;fh kw;Wk; Rfhjhug; ghJfhg;Gr; Nritiag; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf 

jFjpAk; jifikAk; ngw;Ws;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fisj; 

jpizf;fsg; ngWiff;FOtpd; jiyth; NfhUfpd;whh;.

xg;ge;j 

,yf;fk;
ngWifapd; ngah;

tpiykDg; 

gpizj; 

njhif 

&gh

Nrit toq;fg;gl 

Ntz;ba epWtdq;fs;

Nrit 

toq;fy; 

fhyk;

tpiykD 

Vw;Wf; 

nfhs;sg;gLk; 

,Wjpj; jpdk; 

kw;Wk; 

tpiykDj; 

jpwj;jy;

POL/
FRM/
F7/02/ 

008

nghyd;dWit 

khtl;l nrayff; 

fl;blj; njhFjp 

gpuNjr nrayfk; 

VO (07)> re;jpu 

kz;lg eld 

kz;lgk;> nts;is 

khspif kw;Wk; 

khtl;l nrayfk;/
murhq;f mjpghpd; 

cj;jpNahf 

,y;yj;jpw;fhd 

g+q;fh kw;Wk; 

Rfhjhug; 

ghJfhg;Gr; 

Nritia ngw;Wf; 

nfhs;tjw;fhd 

ngWif

25>000.00

1.  khtl;l nrayff; 

fl;blj; njhFjp

Gjpa 

fl;blk; 

jpwf;fg;gLk; 

tiu

2022 [{d; 10 

md;W gp.g.2.00

2.  gpuNjr nrayfq;fs; 

jkd;fLit 

jpk;Gyhfy ntypfe;j 

yq;fhGu nkjphpfphpa 

`pq;Fuf;nfhl vs`u

tUlk; 

xd;wpw;fhf

3.  re;jpu kz;lg eld 

kz;lgk;

tUlk; 

xd;wpw;fhf

4. nts;is khspif
tUlk; 

xd;wpw;fhf

5.  khtl;l nrayhsh;/
murhq;f mjpgh; 

cj;jpNahf ,y;yk;

tUlk; 

xd;wpw;fhf

02.  ,jw;fhf Mh;tKs;s jifikfSila tpiykDjhuh;fs;> nghyd;dWit khtl;l nrayfg; 

gpujhd fzf;fhsh;/fzf;fhshplk; (027-2222061) Nkyjpf tpguq;fis ngw;Wf;nfhs;syhnkd;gJld;> 

fPo;f;fhzg;gLk; Kfthpapy; 2022 Nk khjk; 19 Kjy; 2022 [{d; khjk; 09 tiu thu Ntiy 

ehl;fspy; K.g.09.00 Kjy; gp.g.03.00 tiuahd fhyg;gphptpy;> Njitahd jifikfs; kw;Wk; 

tpiykD Mtzq;fis ghprPyid nra;J nfhs;syhk;. ,jw;fhf ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; 

gjpTnra;ag;ngw;Ws;s tzpf tq;fpnahd;wpypUe;J nghyd;dWit khtl;l nrayhshpd; ngahpy; 

ngw;Wf;nfhs;sg;gLk;> vt;NtisapYk; fhrhf khw;wpf; nfhs;sf;$ba gpizankhd;W rkh;g;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;.

03.  vOj;JUt tpz;zg;gnkhd;iw rkh;;g;gpj;J kw;Wk; kPsspf;fg;glhj &gh.1>500.00 ,w;fhd njhifia> 

nghyd;dWit khtl;l nrayf rpwhg;ghplk; fhrhf khj;jpuk; nrYj;jp> ,jw;fhd tpiykDg;gbtj; 

njhFjpnahd;iw ngw;Wf;nfhs;syhk;.

04.  chpathW g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs;> gpd;tUk; Kfthpf;F 2022 [{d; 10 md;W gp.g.2.00 

,w;F my;yJ mjw;F Kd;dh; fpilf;ff;$bathW gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; my;yJ Neubahf 

xg;gilj;jy; Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; %lg;gl;lJk; cldbahf tpiykDjhuh;fspd; 

Kd;dpiyapy; mit jpwf;fg;gLtJld; jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

jiyth;

jpizf;fsg; ngWiff;FO>

khtl;l nrayfk;>

nghyd;dWit.

njh.Ng.,y:027-2222061

2022.05.19

tpiykD mwptpj;jy;
ngUe;Njhl;l ifj;njhopy; mikr;R

vy;fLt ngUe;Njhl;l fk;gdp

tpiykD ,yf;fk;: EPL/PL/TB/T-04/2022-Red Quartz

vy;fLt ngUe;Njhl;l fk;gdpf;F chpj;jhd uj;tj;j ngUe;Njhl;lj;jpYs;s 
Nuhr jphpthdh gbTfisf; Fj;jiff;F  tpLtjw;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykD Nfhug;gLfpd;wJ

2022.05.19 Kjy; 2022.05.31 md;W gp.g.12.30 tiu Fwpj;j uj;tj;j ngUe;Njhl;l mYtyfj;jpy; 

my;yJ ,y.320> [dtj;J gpar> B.gP.[hah khtj;ij> nfhOk;G - 10 ,y; mike;Js;s 

vy;fLt ngUe;Njhl;l fk;gdpapd; cg mYtyfj;jpy; kw;Wk; 2022.05.19 Kjy; 2022.06.01 md;W 

gp.g.12.30 tiu uj;tj;ij cf;FtisapYs;s vy;fLt ngUe;Njhl;lf; fk;gdpapd; gpujhd 

mYtyfj;jpy; &gh 2>000/- ,jw;fhd kPsspf;fg;glhj njhifiar; nrYj;jp ,,jw;fhd 

epge;jidfSld; $ba tpiykDg; gbtq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;.

chpathW g+uzg;gLj;jg;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs;> 2022.06.01 md;W gp.g.1.00 

tiu vy;fLt ngUe;Njhl;lf; fk;gdpapd; uj;tj;ij> cf;FtisapYs;s gpujhd mYtyfj;jpy; 

ngWiff;FOtpd; jiythpdhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLtJld;> tpiykDjhuh;fspd; Kd;dpiyapy; 

2022.06.01 md;W gp.g.1.00 ,w;F mit jpwf;fg;gLk;. ngWiff;FOtpd; jiythpd; jPh;khdk; 

,Wjp jPh;khdkhf mikAk;.

jiyth;

ngWiff;FO> 

vy;fLt ngUe;Njhl;l fk;gdp>

gpujhd mYtyfk;>

uj;tj;ij> cf;Ftis

       njhiyNgrp ,yf;fk; : 066-2242522 - gpujhd mYtyfk;

    066-3682734 - uj;tj;ij ngUe;Njhl;lk;

    011-2698059 - nraw;ghl;L mYtyfk; = [atHjdGu gy;fiyf;fofk;

Njhl;l guhkhpg;G Nritf;fhd tpiykDf;fis mioj;jy;
(2022.04.01k; jpfjp gpuRhpf;fg;gl;l tpsk;guj;jpw;F NkyjpfkhdJ jpfjpfis ePbj;jy;

1.  fPo;f;fhZk; NritfSf;fhf jifikAk; jFjpAKs;s tpiykDjhuHfsplkpUe;J 

nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis = [atHjdGu gy;fiyf;fofj;jpd; rhHghf jpizf;fs 

ngWiff;FO (DPC) jiytH ,g;NghJ miof;fpd;whH.

xg;ge;jj;jpd; ngaH kw;Wk; xg;ge;j 

,y

kjpg;gplg;gl;l 

nryT 

(kpy;ypad;)

kPsspf;fg; 

glhj 

Nfs;tpf; 

fl;lzk; 

(&gh)

tpiykDg; 

gpiz 

(&gh)

tpiykD 

nry;Ygb 

ahjy;

01 njhopy;El;g gPlj;jpy; Njhl;l 

guhkhpg;G Nritia toq;Fjy;

9.0 3500.00 91000.00 11.08.2022

02 nghwpapay; gPlj;jpy; Njhl;l 

guhkhpg;G Nritia toq;Fjy;

3.0 2000.00 30500.00 11.08.2022

2.  vjpHghHf;Fk; Nritf; fhyk; 2 tUlq;fshFk; (365x2) xg;ge;jk; Muk;gj;jpy; toq;fg;gLtJ> 

,uz;lhk; tUlj;jpw;fhf GJg;gpg;gjw;F cl;gl;L xU tUl fhyj;jpw;fhFk;. Nrit 

toq;Fehpd; nraw;ghl;il ftdj;jpy;; nfhz;L ,g;GJg;gpj;jy; jPHkhdpf;fg;gLk;. Nrit 

toq;Fehpd; Ntz;Ljypd; gpufhuk; ,uz;lhk; tUlj;jpw;fhf xg;ge;jg; ngWkjp 5% - 10% tiu 

mjpfhpf;fg;gLk;. nghUl;fs;> ,urhadq;fspy; nryTfs; kw;Wk; njhopyhsH fl;lzq;fspd; 

mbg;gilapy; jpizf;fs ngWiff; FOtpdhy; toq;fg;gLk; Nkk;ghl;L tpfpjhrhuk; 

jPHkhdpf;fg;gLk;.

3.  Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuypd; fPo; ,f;Nfs;tpr; nraw;ghLfs; ,lk;ngWk;.

4.  ,J gw;wpa MHtk; fhl;Lfpd;w jifikahd Nrit toq;FeHfSf;F njh.Ng. ,y. 011-

2802856 Clhf cjtpg; gjpthsH/ epWtdq;fs; (jfty; kw;Wk; Nritfs;) mioj;J Nkyjpf 

jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;s KbtJld;. 2022 Nk 25k; jpfjp K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.30 tiu 

ve;j Ntiy ehl;fspYk; fPNoAs;s Kfthpapy; tpiykD Mtzq;fisg; ghprPypf;fyhk;.

5.  ,J gw;wp MHtk; fhl;Lfpd;w jifikahd Nrit toq;FeHfSf;F 2022 Nk 25k; jpfjp 

tiuahd ve;j Ntiy ehl;fspYk; K.g. 9.00 ,w;Fk; gp.g. 2.30 ,w;Fk; ,ilapy; Nkw;gb 

ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; rk;ge;jg;gl;l XH kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;Jtjd; 

Nghpy;> fPNoAs;s Kfthpf;F XH vOj;J%y tpz;zg;gj;ij rkHg;gpg;gjd; Nghpy; Mq;fpy 

nkhopapyhd XH KOikahd njhFjp tpiykD Mtzq;fis nfhs;tdT nra;ayhk;. 

fl;lzk; nrYj;Jk; Kiw fhrhf gy;fiyf;fof fhrhsH fUkgPlj;jpw;F MFk;.

6.  2022 Nk 26k; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F = [atHjdGu gy;fiyf;fofk;> epHthff; fl;blj;jpd; 

epHthf rig miwapy; tpiykDf;fs; %lg;gLk;.

7.  Nfs;tp cs;spLk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Nfs;tpapd; ngaH kw;Wk; 

Nfs;tp jpwf;fg;gLk; jpdj;ij Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fis 

2022 Nk 26 K.g 10.30 (Nfs;tp %lg;gLk; Neuk;) ,w;F my;yJ mjw;F Kd; fpilf;FkhW 

ENfnfhl> fq;nfhltpytpy; mike;Js;s = [atHjdGu gy;fiyf;fofj;jpd; cjtpg; 

gjpthsH/ epWtdq;fs; (jfty; kw;Wk; Nritfs;) ,w;F gjpTj; jghypy; rkHg;gpf;fyhk; 

my;yJ Nkw;gb mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; itg;Gr; nra;jy; 

Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gl;L mit jpwf;fg;glhkNyNa 

Nfs;tpjhuHfSf;F  jpUg;gpaDg;gg;gLk;. jhkjk; gw;wpa jghypLjiy cWjp nra;Ak; 

rhd;Wfs; Vw;fg;glkhl;lhJ nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;tjw;fhf Fwpj;j 

Neuk; Kbtile;jTld; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. Nfs;tpjhuHfSf;F my;yJ mjpfhuk; 

mspf;fg;gl;l gpujpepjpfSf;F (xU Nfs;tpjhuhpw;F xU gpujpepjpfs; tPjk; nghwpaplg;gl;l 

tpiykDf;fisj; jpwf;Fk; Ntisapy; rKfkspf;fyhk;.

8.  ,Wjpj; jPHkhdk; jpizf;fs ngWiff; FOtpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

9.  Nkw;gb ml;ltizapy; jug;gl;Ls;s rk;ge;jg;gl;l tpiykD nry;YgbahFk; jpfjp tiu 

tpiykDf;fs; nry;YgbahFk;

10.  rfy Nfs;tpg; gj;jpuj;JlDk; = [atHjdGu gy;fiyf;fofj;jpd; cg gPlhjpgjpapd; ngaUf;F 

Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLkhW> ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; gjpT nra;ag;gl;Ls;s 

tHj;jf tq;fpapypUe;J ngw;Wf;nfhz;l Nfs;tpg; gpiznahd;iw rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

Nkw;gb tplaq;fs; rk;ge;jkhf Fwpj;j Kfthpfs; fPo;f;fhZkhW.

Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; ghPl;rpj;jy;> tpz;zg;gq;fisr; rkHg;gpj;jy;> g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpg; 

gj;jpuq;fs; xg;gilj;jy; cjtpg; gjpthsH epWtdq;fs; (jfty;fs; kw;Wk; Nritfs;)

= [atHjdGu gy;fiyf;fofk;> fq;nfhltpy> ENfnfhil.

Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; jpwj;jy;

epHthff; fl;bl rig miw

= [atHjdGu gy;fiyf;fofk;

fq;nfhltpy> ENfnfhl

jiytH/ jpizf;fs ngWiff; FO>

= [atHjdGu gy;fiyf;fofk;

01.04.2022

tpiykDf; Nfhuiy ePbj;jy;
tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if kpd;rhu (jdpahh;) epWtdk;

Leco gpd;tUk; tifapy; tpiykDf;fs; toq;Fjy; kw;Wk; KbTWj;jy; jpfjpa ePbj;Js;sJ.

tpiyf;Nfhuy; Fwpg;gPl;byf;fk; KEL/ADM/PROC/2022(47)

tpiyf;Nfhuy; tpguk;
fsdp fpis mYtyfk;> ghtidahsh; Nrit 

epiyak; kw;Wk; Ngypanfhl fhzp

tpiyf;Nfhuy; fl;lzk; (kPsspf;fg;glhjJ) &gh 1,000.00

jpl;lkplg;gl;l tpiyf;Nfhuy; KbTWj;jy; jpfjp 2022 Nk 12Mk; jpfjp

jpUj;jg;gl;l tpiyf;Nfhuy; KbTWj;jy; jpfjp
2022 Nk 25Mk; jpfjp gp.g. 02.00 kzp (tpiykDf;fs; 

2022 Nk 24Mk; jpfjp tiu toq;fg;gLk;)

jpUj;jg;gl;l tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwpapd; 

nry;Ygbf; fhyk;

tpiyf;Nfhuy; KbTWj;jy; ,Wjp ehs; cl;gl 

kw;Wk; KbTWj;jy; jpfjp Kjy; 150 ehl;fSf;Fr; 

nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

Fwpg;Gj; Njitf;fhf tpiyf;Nfhuy; Mtzj;jpd; tiuit (tpiyf;NfhuYf;F my;y) 
www.promise.lk my;yJ www.leco.lk vDk; ,iza jsq;fspy; ghHitaplyhk;. 

                      
gpujhd nghwpapayhsH (fpis)> 

tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if kpd;rhu (jdpahH) epWtdk;> mYtyfk;> 

62> fz;b tPjp> jYfk> fsdp. 

njhiyNgrp : Tel: 011-2917746, 011-2910129
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E-mail - classifi ed@lakehouse.lk
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ஹம்பாந்தபாட்டை மபாவடடை அசம்பாவித சம்வம;

ஹம்பாந்தபாட்டை குறூப் நிரு்ர்

ஹம்பாந்தபாட்டை மபாவடடைத்தில் கடைநத 
09 மற்றும 10 ஆம திகதிகளில் ்மற்்கபாள்-
ளப்் டடை  சுமபார் 35 தபாக்குதல் சம்வஙகள் 
்தபாடைர்்பாக மு்ைப்்பாடுகள் கி்டைக்கப்-
்்ற்றுள்ளன.  அரச மற்றும தனியபார் ்சபாத்-
து க்களுக்கு ்சதம வி்ளவிப்்தினூடைபாக 
தற்்்பாழுதுள்ள ்ெருக்கடி நி்ைக்கு தீர்வு 
கி்டைப்்தில்்ை. ்்பாதுமக்களுக்கு இநத 
நி்ை்ம ் தபாடைர்்பாக ் தளிவி்ன ் ்ற்றுக் 
்கபாடுப்்தற்கு ெடைவடிக்்க எடுக்க்வண்டு-
்மன ஹம்பாந்தபாட்டை மபாவடடை ்சயைபா-
ளர் எச். பீ. சுமன்சகர  ்தரிவித்தபார். 

இநத தபாக்குதல் சம்வஙகள் ்தபாடைர்்பாக 
விசபார்ைகள் ஆரமபிக்கப்்டடு சந்தக 
ெ்ர்க்ள ்கது ்சயவதற்கபான ெடைவடிக்-
்கககள் முன்னடுக்க்டடு வருவதபாகவும 
மபாவடடை ்சயைபாளர் ்மலும ்தரிவித்தபார். 

ஹம்பாந்தபாட்டை மபாவடடைத்தில் அத்தி-
யபாவசிய ்ச்வக்ள முன்னடுத்து ெடைபாத்-
துவது ்தபாடைர்்பான கைநது்ரயபாடைல் சூம 
்தபாழிநுட்த்தினூடைபாக (17)  ெ்டை்்ற்ை-
்்பா்த மபாவடடை ்சயைபாளர் இவவபாறு ்தரி-
வித்தபார். 

இக் கைநது்ரயபாடைலில் ஹம்பாந-
்தபாட்டை மபாவடடை ்பாதுகபாப்பு, சுகபாதபாரத் 
து்ைகளின பிரதபானிகள், பிர்தச ் சயைபாளர்-
கள் மற்றும அரச நிறுவனஙகளின த்ைவர்க-
ளும கைநது்கபாண்டைனர்.

மபாவடடை ்சயைபாளர் இஙகு கருத்து 
்தரிவிக்்கயில், அரச மற்றும தனியபார் 
்சபாத்துக்களுக்கு ்சதம வி்ளவிப்்தினூ-
டைபாக தற்்்பாழுதுள்ள ்ெருக்கடி நி்ைக்கு 

தீர்வு கி்டைப்்தில்்ை. ்்பாதுமக்களுக்கு 
இநத நி்ை்ம ்தபாடைர்்பாக ்தளிவி்ன 
்்ற்றுக் ்கபாடுப்்தற்கு ெடைவடிக்்க எடுக்-
க்வண்டும. அத்்தபாடு எண்்ைய நிரப்பு 
நி்ையஙகளுக்கு ்்பாலிஸ் ்பாதுகபாப்பி்ன 
வழஙகுமபாறும  அவர்  உத்தரவிடடைபார். 

இஙகு உ்ரயபாற்றிய தஙகபா்ை சி்ரஷடை 
்்பாலிஸ் அதிகபாரி ்தரிவித்தபாவது, கடைநத 
09 ஆம மற்றும 10 ஆம திகதிகளில் எமது 
்்பாலிஸ் பிரிவிலும ்ல்்வறு சம்வங-
கள் இடைம்்ற்றுள்ள்தபாடு இவற்றில் அதி-
கமபான்வ திருடடுச் சம்வஙகளபாகும. 
ஏ்னய்வ தனிப்்டடை கு்ரபாதத்தினபால் 
்மற் ்கபாள்ளப்்டடை்வயபாகும எனவும 
அவர் இஙகு ்தரிவித்தபார்.

புத்தளம் காஸிமிய்ாவில் 
புதுமாணவரகள் சேரப்பு

கசேவல்்பால எரி்பாருள் 
நிலல்ததில் அலமதியினலம

புத்தளம தினகரன நிரு்ர்

புத்தளம கபாஸிமியயபா அரபுக்கல்லூரிக்கு  2022 ஆம 
ஆண்டுக்கபான புதிய மபாைவர்கள்  அனுமதிக்கப்்டை-
வுள்ளனர். 

தமிழ் ்மபாழி மூைம கிதபாபு பிரிவுக்கு ஆண்கள் மபாத்தி-
ரம அனுமதிக்கப்்டைவுள்ளனர்.

2022 ஆம ஆண்டு ்பாடைசபா்ைகளில் தரம 8 அல்ைது 
தரம 9 இல் கற்றுக்்கபாண்டிருக்கும அல்குர்ஆ்ன சரள -
மபாக ்பார்த்து ஓதக்கூடிய,

்பாடைசபா்ைக் கல்வியிலும மபார்க்கக்கல்வியிலும 
ஆர்வம உள்ளவர்கள் இ்ைத்துக் ்கபாள்ளப்்டைவுள்ள -
னர்.

பிைப்பு அத்தபாடசிப்்த்திரம, தற்்்பாழுது கற்றுக்்கபாண்-
டிருக்கும வகுப்்் உறுதிப்்டுத்தி அதி்ரின கடிதம, 
மபாைவரின கல்வி முன்னற்ை அறிக்்க மற்றும ்வறு 
த்க்மக்ள குறிக்கும சபானறிதழ்கள் ்்பானைவற்றின 
மூைப் பிரதிகள் மற்றும பு்கப்்டை பிரதிக்ளபாடு ்ெர்மு -
கப்்ரீட்சயில் ்ங்கற்குமபாறு ்கடகப்்டடுள்ளனர்.

இக் கல்லூரியின கற்்க ்ெறி கபாைம 7 வருடைஙகளபா-
கும.

இக்கபாைப்்குதியில் க.்்பா. த சபாதபாரை தரம மற்றும 
உயர்தரம,

அல் ஆலிம ்மௌைவி முதவஸ்ஸிதபா மற்றும ஸபான -
வியயபா, அஹதியயபா, Diploma in ICT, சிஙகளம மற்றும 
ஆஙகிை ்மபாழியறிவு என்ன கற்பிக்கப்்டுகினைன.

இதற்கபான ்ெர்முகப்்ரீட்ச இமமபாதம 22 ம திகதி 
ஞபாயிற்றுக்கிழ்ம கபா்ை 8.30 க்கு புத்தளம கபாஸிமியயபா 
அரபுக்கல்லூரியில் இடைம்்ைவுள்ளதபாக அதி்ர் அஷ-
்ெயக் அப்துல்ைபா மஹ்மூத் ஆலிம ்தரிவித்துள்ளபார்.

ஏை்வ விண்ைப்பிக்க தவறியவர்களும ்ெரடியபாக 
சமுகம தர முடியும எனறும அதி்ர் ்மலும ்தரிவித்தபார். 

்ககிரபாவ குறூப் நிரு்ர்

்கக்கிரபாவ க்னவல்்்பாை 
எரி்்பாருள் நி்ையத்தில் ்ெற்று 
(18) கபா்ை எரி்்பாருள் நி்ைய 
முகபா்மயபாளர் எரி்்பாருள் தர 
முடியபாது எனக்கூறியதபால் அவவி-
டைத்தில் அ்மதியின்ம ஏற்்ட -
டைது. 

அதிகபா்ை முதல் எரி்்பாருள் 
மு்ையபாக விநி்யபாகிக்கப்்டடு 
வநதுள்ளது.  சுமபார் 300 இற்கும 
அதிகமபான வபாகனஙகள் வரி்ச-
யில் நினறு்கபாண்டிருநத சநதர்ப்-
்த்தில் எரி்்பாருள் நி்ைய முகபா -
்மயபாளர் திடீ்ரனறு எரி்்பாருள் 
தீர்நதுவிடடைதபாக கூறியதபால் அவ-
விடைத்தில் குழுமியிருநத சபாரதிகள் 
தமது வபாகனஙகளபாலும அரு்கயி-
ருநத மரக்குற்றிகளபாலும வீதியி்ன 
மறித்து கூச்சலிடை ஆரமபித்தனர். 

இதனபால் சுமபார் 20 நிமிடைஙக-
ளுக்கு ்்பாக்குவரத்தும த்டைப்்ட -
டிருநதது. பினனர் கிரபாம வபாசிகள், 
சபாரதிகள் எரி்்பாருள் நி்ைய 
முகபா்மயபாள்ரபாடு சுமுகமபான 
மு்ையில் ்்ச்சுவபார்த்்தயில் 
ஈடு்டடை்தயடுத்து ்ஸ் ரக வபாக-
னஙகளுக்கு 10,000/- ரூ்பாவிற்-
கும, வபான ரக வபாகனஙகளிற்கு 
5,000/- ரூ்பாவிற்கும, சிறிய வபாக-
னஙகளுக்கும ்கபாள்கைனகளுக்-
கும 3,000/- ரூ்பாவிற்கும எரி்்பா -
ருள் வழஙகுவதற்கு எரி்்பாருள் 
நி்ைய முகபா்மயபாளர் ்்பாருந-
திக்்கபாண்டை்தபாடு மீண்டும எரி -
்்பாருள் வழஙக ஆரமபிக்கப்்ட-
டைது. இ்தத்்தபாடைர்நது சபாரதிகள் 
தமது வபாகனஙக்ள வீதியிலிருநது 
அப்புைப்்டுத்திய்தபாடு ்்பாக்குவ-
ரத்தும வழ்மக்கு திருமபிய்ம 
குறிப்பிடைத்தக்கது.

அரச மற்றும் தனியார் சசாத்துக்களை  
அழிப்பதால் தீர்வு கிளைப்பதில்ளலை

மபாவடடை பிரதபானிகள் கூடடைத்தில் 
மபாவடடை சசயலபாளர் சதரிவிப்பு

இைங்க அணிக்கு எதிரபான முதல் ்டைஸ்ட 
்்பாடடியில் ்ஙகளபா்தஷ அணி சகை விக்-
்கடடுக்க்ளயும இழநது 465 ஓடடைஙக்ள 
்்ற்ைது.

இைங்க அணி்ய விடை 68 ஓடடைஙகள் 
முனனி்ை ்்ற்ைது. சட்டைபாக்ரபாம ெகரில் 
ெ்டை்்ற்று வருகினை இநத ்டைஸ்ட ்்பாட-

டியில் இரு அணிகளும தஙகளது துடுப்்பாடடை 
்ைத்்த ்வளிக்கபாடடி வருகினை்ம குறிப்பி-
டைத்தக்கது.

ெபாையச் சுழற்சியில் ்வற்றி்்ற்றிருநத 
இைங்க அணி முதலில் துடுப்்்டுத்தபாடை தீர்-
மபானித்தது.

்ஙகளபா்தஷ அணி சபார்்பாக தமீம இக்்பால் 

133 ஓடடைஙகள் மற்றும முஸ்பிகுர் ரஹீம 105 
ஓடடைஙகள் ஆகி்யபார் சதம ்்ற்ைனர். அத்து-
டைன அவர்கள் இருவரும ்டைஸ்ட ்்பாடடிக-
ளில் 5 ஆயிரம ஓடடைஙக்ளயும கடைநத்ம 
வி்சடை அமசமபாகும. ்ஙகளபா்தஷ அணி 
சபார்்பாக லிடடைன தபாஸ் மற்றும மஹ்முதுல் 
ஹசன ஆகி்யபார் அ்ரச்சதம ்்ற்ைனர். 
இைங்க அணி சபார்்பாக கசுன ரபாஜித்த 4 விக்-
்கடடுக்களுக்கு 60 ஓடடைஙக்ளயும அசித்த 
்்ர்னபாண்்டைபா 3 விக்்கடடுக்களுக்கு 72 ஓட-
டைஙக்ளயும ்்ற்றுக்்கபாடுத்தனர். மஹ்மு-
துல் ஹஸனின விக்்கடடின பினனர், விஷவ 
்்ர்னபாண்்டைபாவின பிரதியீடடு வீரரபாக உள்-
வபாஙகப்்டடை கசுன ரபாஜித இரண்டு விக்்கட-
டுக்க்ள துரித கதியில் ்கப்்ற்றிய ்்பாதும, 
தமிம இக்்பால் தனனு்டைய 10 ஆவது ்டைஸ்ட 
சதத்துடைன தனது தரப்பிற்கு ் ்றுமதி ் சர்த்தபார்.

உ்பா்த கபாரைமபாக தமிம இக்்பால் ்மதபா-
னத்தி்ன விடடு ்வளி்யறியிருநத்தபாடு, 
அவர் ்வளி்யறும ்்பாது 15 ்்ளண்டைரிகள் 
அடைஙகைபாக 133 ஓடடைஙக்ள எடுத்திருநத்ம 
குறிப்பிடைத்தக்கது.

இைங்க அணியின முதல் இனனிங்ஸ 
(397) ஓடடைஙக்ள ்்ற்ைது. ்ஙகளபா்தஷ 
கிரிக்்கட அணியின ்நதுவீச்சில், ெயீம 6 விக்-
்கடடுக்ளயும சகிப் அல்- ஹசன 3 விக்்கடடு-

க்ளயும ்தஜூல் இஸ்ைபாம 1 விக்்கடடி-
்னயும வீழ்த்தினர்.

இைங்க அணி சபார்்பாக துரதிஷடைவச-
மபாக அஞ்ச்ைபா ்மதிவஸ் 199 ஓடடைங-
க்ள ்்ற்றிருநத ்்பாது, ெயீம ஹஸனின 
்நதுவீச்சில் ஆடடைமிழநது இரட்டைச்ச-
தத்்த தவைவிடடைபார். இைங்க ்டைஸ்ட 
அணி்ய ்்பாறுத்தவ்ர, சனத் ஜயசூ-
ரியவுக்கு அடுத்தப்்டியபாக 199 ஓடடைங-
க்ள ்்ற்று ஆடடைமிழநத இரண்டைபாவது 
இைங்க வீரரபாக ்மதிவஸ் மபாறியிருநதபார்.
துடுப்்பாடடைத்தில் ்மதிவஸ் மற்றும சநதி-

மபா்ை அடுத்து, குசல் ்மண்டிஸ் முதல் ெபாள் 
ஆடடைத்தில் 54 ஓடடைஙக்ள ்்ற்றுக்்கபாடுத்-
திருநதபார். 7 விக்்கடடுக்ள ்்பாடடியின 
ெபானகபாம ெபாள் ஆடடைத்தில் ்றி ்கபாடுத்தது ்ங-
களபா்தஷ அணி.

இைங்க அணியின ்வகப்்நதுவீச்சபாளர் 
விஷவ ்்ர்னபாண்்டைபா விைகினபார்.
்்பாடடியின இரண்டைபாவது ெபாள் ஆடடைத்-

தின்்பாது, துடுப்்்டுத்தபாடிக்்கபாண்டிருநத 
விஷவ ்்ர்னபாண்்டைபாவின த்ையில் ்நது 
தபாக்கியிருநதது. ்சபாரிபுல் இஸ்ைபாம வீசிய 
ஓவரில், விஷவ ்்ர்னபாண்்டைபாவின ்ஹல்-
மடடில் ்நது தபாக்கியது.

இதன கபாரைமபாக நீண்டை ்ெரம சிகிச் -
்சக்ள ்்ற்றுக்்கபாண்டை விஷவ ்்ர்-
னபாண்்டைபா, 3ம ெபாள் ்தநீர் இ்டை்வ்ள 
வ்ர துடுப்்்டுத்தபாடியிருநதபார். எனினும, 
்தநீர் இ்டை்வ்ளயின பினனர் அசித ்்ர்-
னபாண்்டைபா களமிைஙக, இவர் ஆடடைமிழநத 

பினனர் மீண்டும விஷவ ்்ர்னபாண்்டைபா துடுப்-
்்டுத்தபாடை களமிைஙகினபார். அ்த்ெரம, 2ம 
ெபாளில் இைங்க அணிக்கபாக ஓவர்க்ளயும 
வீசியிருநத இவர், 3ம ெபாளில்  மதிய்்பாசன 
இ்டை்வ்ள வ்ர ்நது வீசியிருநதபார். இவர் 
்மபாத்தமபாக 8 ஓவர்கள் ்நதுவீசி 42 ஓடடைங-
க்ள வழஙகியிருநதபார்.

்நது த்ையில் தபாக்கிய்ம கபாரைமபாக 
இவரபால் ்தபாடைர்நதும இநத ்்பாடடியில் 
வி்ளயபாடை முடியபாது எனை கபாரைத்தபால் 
முதல் ்டைஸ்ட ்்பாடடியிலிருநது விஷவ ்்ர்-
னபாண்்டைபா விடுவிக்கப்்டடைபார்.

ஐசிசியின விதிமு்ைப்்டி ்நது த்ையில் 
தபாக்கினபால், அவருக்கு ்திைபாக மபாற்று வீரர் 
ஒருவ்ர அணியில் இ்ைக்கமுடியும. 
அதன்டி, ்வகப்்நதுவீச்சபாளர் கசுன ரபாஜித 
அணியில் இ்ைக்கப்்டடைபார் என இைங்க 
கிரிக்்கட  அறிவித்துள்ளது.

இனறு ்்பாடடியின இறுதி ெபாளபாகும.

இலங்கையுடனான முதல் டடஸ்ட் ப�ாட்டி

பங்களாதேஷ் அணி 465 ஓட்டங்கள் குவிப்பு
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