
அருள் சத்தியநாதன்  

தமிழக முதல்வர் மு.க. 
ஸ்ாலின் தலைலையி-
ைான தமிழக அரசின் ஊ்ா-
கவும் தமிழக ைககள் சார்்ா-
கவும் இைஙலக ைககளுககு 
அனுப்ப்டும் அத்தியா-

்வசிய உணவு ்வலககள் 
நாட்டின் அலனத்து ்குதிக-
ளுககும் கில்ககு-
மைன இ.மதா.கா. 

புைம்ம்யர் மதாழி -
ைாளர்கள் இைஙலகககு 
சட்் ரீதியான ்வழிக -
ளில ்ணம் அனுபபும் 
ப்ாது அ்வர்கள் அனுபபும் மதாலகயின் 
அடிப்ல்யில மின்சார ்வாக -
னஙகலள இறககுைதி மசயய 

நாட்டில ்ாம்பு விஷ தடுபபு 
ைருந்து இலைாலையால இது்வ-
லரயில 20 ப்ர் ்வலரயில உயிரி-
ழந்துள்ளதாக அகிை இைஙலக 
ைருத்து்வ அதிகாரிகள் சஙகத்தின் 
தலை்வர் ைருத்து்வர் கிஷாந்த தசநா -
யகக மதரிவித்துள்ளார்.   

அடுத்த மூன்று ்வாரஙகளுககுள் 
ைருத்து்வைலனகளில அத்தியா்வ -
சிய ைருந்துகளுககும் கடுலையான தட்டுப்ாடு 
ஏற்டும் என்றும் அ்வர் குறிபபிட்்ார்.   

இைகு்வாக கில்ககும் ம்ாருட் -
கலள மகாண்டு ்பயா ம்றபறால  
ைறறும் ்பயா டீசல என்்்வறலற 
குலறந்த விலையில உற்த்தி மசயய 

முடியும் என யாழப்ாணத்லதச் 
பசர்ந்த ஓயவும்றற ஆயவு கூ் உத -
வியாளர் மதரிவித்துள்ளார்.   

ந்வாலியிலன பசர்ந்த 

மூன்று பிள்லளகளின் தாயான 
ஹிருணிகா பிபரைச்சந்திரவின் அநா -
கரீகைாக எடுககப்ட்் புலகப -்
்ஙகலள ம்வளியி் ப்வண்்ாம் 
என சமூக ஊ்க ஆர்்வைர்கள் 

ைறறும் ்ா்வலனயாளர்களி்ம் பிரதைர் ரணில விகரை -
சிஙக ப்வண்டுபகாள் விடுத்துள்ளார்.   

ஒழுககைான சமூகத்தில தாயலைலய மகாச்-
லசப்டுத்தப்்க கூ்ாது. எலைா்வறறிறகும் 
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90 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

 1932 - 2022

பைாரன்ஸ மசல்வநாயகம்  

இந்திய தூதுககுழுவு்ன் பைறமகாள் -
ளப்ட்் ப்ச்சு்வார்த்லத ்யனுள்ள-
தாக அலைந்ததாகவும் இந்தியாவு்ன் 
்ைைான இருதரபபு உறவுகலள முன்மன-
டுத்துச் மசல்வதறகு எதிர்்ார்த்துள்ளதாக -
வும் பிரதைர் ரணில விகரைசிஙக மதரிவித்-
துள்ளார்.  

பிரதைர் ரணில விகரைசிஙகவுககும் 
இந்திய ம்வளிவி்வகார மசயைா-
ளர் வினய கு்வாட்ரா 

இந்தியாவுடன் பலமான இருதரப்பு உறவு ததாடரும்

பைாரன்ஸ மசல்வநாயகம், 
ஷம்ஸ ்ாஹிம் 

  
இரண்டு எரிம்ாருள் கப-

்லகள் இன்றும் நாலளயும் 
நாட்ல் ்வந்தல்யவுள்-
ளதாக மின்சகதி, எரிசகதி 
அலைச்சு மதரிவித்தது.   

இன்லறய தினம் 40,000 

மைறறிக மதான்னு்ன் 
ம்றபறால  கப்ல ஒன்றும் 
நாலளய தினம் டீசல கப்ல 
ஒன்றும் நாட்ல் ்வந்தல்ய-
வுள்ளதாக மின்சகதி எரிசகதி 
அலைச்சர் கஞசன விபேபச-
கர மதரிவித்துள்ளார்.   

பநறலறய தினம் 
ம்றபறாலு்ன் 

பெற்றோல் விநி்�ோகம் இன்று
மட்டுபெடுத்தபெட்்ட அளவில்

40,000 மெ.ம�ொன் ஏற்றிய கப்பல் வருகக �ொெ�ம்

கிளிமநாச்சி நகரில அலைந்-
துள்ள எரிம்ாருள் நிரபபு நிலை -
யத்தில எரிம்ாருள் ம்றறுக-
மகாள்ள ்வந்த ம்ண் ் தில அதி்ர் 
ஒரு்வர் தனது பிள்லளயு்ன் 
பநறறு ப்ாராட்்த்தில ஈடு்ட்்ார்.  

அரச உத்திபயாகத்தர்களுககு எரி-
ம்ாருள் ்வழஙகப்்ைாட்்ாது என 

எரிம்ாருள் விநிபயாகத்தர்களால அறி-
வுறுத்தப்ட்்து.  

இந்த நிலையில எரிம்ா-
ருள் ம்றறுகமகாள்ள ்வந்த

எரிபெோருள் நிலை�ததில்
பெண் அதிெர் அவமதிபபு!
பிளகளையுடன் ப்பொரொடடத்தில் குதித்��ொல் ்பர்பரபபு

திருச்சி எம்.பக. ஷாகுல ஹமீது
   
தூத்துககுடி, விளாத்திகுளை-

ருபக தாப்ாத்தி இைஙலக தமிழர் 
ைறு்வாழவு முகாமில ்வசிககும் 
ைககளுககு தமிழக அரசு சார்பில 
விலரவில வீடுகள் கட்டிக மகாடுக -
கப்்வுள்ளன.   

இைஙலகத் தமிழர் ைறு்வாழவு 
முகாம்களில ்வசிபப்ாரு்ன் 
அலைச்சர் மசஞசி பக.எஸ. 
ைஸதான் கைந்துலரயாடி, பதல்வகள் 
குறித்துக பகட்்றிந்தார். தாளமுத்துந -
கர், ைாசார்்ட்டி, குளத்து்வாய்ட்டியி -

லுள்ள இைஙலகத் தமிழர் ைறு்வாழவு 
முகாம்கலளயும் ஆயவு மசயதார்.  

தமிழக முதல்வர் மு.க. 
ஸ்ாலின் ஆபைாசலனப்டி 

இைஙலக அகதிகளுககோக  
்தமிழகததில் வீட்டுததிட்்டம்  

மு�ல்வர் ஸடொலின் ரூ. 317 பகொடி மெலவில்  இலகுவொக கிகடக்கும் ம்பொருடககளை ்பொவித்து

பைாரன்ஸ மசல்வநாயகம் 
 
அரிசிலய அதிகரித்த 

விலைககு விறறலை ைறறும் 
்துககி ல்வத்தல உள்ளிட்் 
முலறபகடுகள் மதா்ர்பில 665 ப்ர் 
லகது மசயயப்ட்டுள்ளதாக நுகர்-
ப்வார் வி்வகார அதிகார சல் மதரிவித்-
துள்ளது.  

பைற்டி அதிகாரசல் 
நா்ளாவிய ரீதியில இரண்-
்ாயிரத்துககும் பைற்ட்் 
சுறறி்வலளபபுகலள பைற-
மகாண்டுள்ள நிலையில    முலற-

பக்ாக மசயற்ட்டுள்ள 665 ப்ர் 
இதன்ப்ாது லகது மசயயப்ட்டுள்ள-
தாகவும் அதிகார சல்யின் 
உயர் அதிகாரி ஒரு்வர் 

அதிக விலைககு அரிசி விறற
665 ்ெர் இதுவலை லகது

சுெொர் 2000க்கும் பெற்்படட சுற்றிவகளைபபு
்தமிழக நிவோைண உ்தவிகள்
சகைருககும் சமமோக கில்டககும்

எவ்வி� பிரப�ெ ்பொகு்பொடுகளுக்கும் இடமில்கல

அத்தியா்வசிய பசல்வகளுக-
குள் உள்ள்ஙகாத ்வாகனஙகளின் 
இைகக தகட்டின் இறுதி இைககங-
களுககு அலைய ்வாரநாட்களில 
எரிம்ாருலள விநிபயாகிககுைாறு 
முன்ல்வககப்ட்் பயாசலன 

மதா்ர்பிைான கைந்துலரயா்லகள் ஆரம்்ைாகியுள்ளதாக 
மின்சகதி அலைச்சு மதரிவித்துள்ளது.   

இதன்்டி, இைகக தகட்டில 0,1, 2 ஆகிய இறுதி இைககங-
கலள மகாண்் ்வாகனஙகளுககான எரிம்ாருலள திஙகள் 
ைறறும் வியாழககிழலைகளிலும் 3,4,5,6 இைககங-
கலள மகாண்் ்வாகனஙகளுககு மசவ்வாய 

வோகன இைககத்தகட்டின் 
அடிபெல்டயில் எரிபெோருள்

 டொக்டர் கிஷொந� அதிர்ச்சி �கவல்   

ெோம்பு கடிககு மருந்தின்றி   
இதுவலை 20 ்ெர் மைணம்

ெமூக வகலத்�ளைஙகளில் அவதூறொன ்படஙகள ்பதிபவற்றம்

பெண்லம, ்தோயலமல�   
பகோசலசபெடுத்த ்வண்்டோம்   

5 நொடகளைொக டீெல் ம்பற நின்றொரொம்  
எரிம்ாருள் ம்றறுக மகாள் -

்வதறகாக எரிம்ாருள் நிரபபு 
நிலையத்தில ்வரிலசயில காத் -
திருந்த ைறறும் ஒரு்வர் உயிரி-
ழந்துள்ளதாக மதரிவிககப்டு-
கின்றது.  

மஹாரண, அஙகுரு்வமதாட்், ்்மகா் எரிம்ாருள் 
நிரபபு நிலையத்திறகு அருகில ்வரிலசயில காத்திருந்த ந் -
மராரு்வர் உயிரிழந்துள்ளதாக மதரிவிககப்டுகின்றது.   

உயிரிழந்த 63 ்வயதான அ்வர், டீசல ம்று்வதறகாக சுைார் 
05 நாட்களாக எரிம்ாருள் நிரபபு நிலையத்தில ்வரிலசயில 
காத்திருந்ததாக மதரிவிககப்டுகிறது.  

எரிபெோருள் வரிலசயில்   
மறறுபமோருவர் மைணம்  

மின்சோை வோகனம்
வோஙக வோயபபு

ெடடரீதியொக ்பணம் அனுபபினொல்

இைஙலகககு இந்தி�ோ
உசசளவு ஒததுலழபபு

மநருக்கடி நிகலயிலிருநது நொடகட மீடமடடுக்க

ஜனொதி்பதியிடம் இநதிய தூதுக்குழு உறுதியளிபபு

தண்டனைனய குனைத்தது
சென்னை பமல் நீதிமன்ைம  

03
புலிகளுக்கு உதவிய இருவருக்கு டயர் தட்டுபபாட்டால் 600 CTB 

பஸகள்  இனடநிறுத்தம  03
திருமணம செய்து னைககுமாறு   
இரு சபண்கள் பகாரிகனக   03

ஓரிரு தினஙகளில் நிகலகெ வழகெக்கு

ஹிருணிக்கொவுக்கொக 
பிர�ெர் பவண்டுபகொள

யாழில் ஆய்வுகூட 
உதவியாளர் விளக்கம்

குலறந்்த விலையில் ெ்�ோ

டீசல் மறறும் பெற்றோல்!

புலம்ம்பயர் ்பணியொளைர்களுக்கு ெந�ர்ப்பம்

அக்ககரப்பற்று நீதிென்றுக்கு வந� விபநொ� வழக்கு

இ.ம�ொ.கொ �கலவர்
மெநதில் ம�ொண்டெொன்
பநற்று ம�ரிவிபபு

 பைாரன்ஸ மசல்வநாயகம்   

மநருஙகிய நட்பு நாடு 
என்ற ்வலகயில தறப்ாது 
ஏற்ட்டுள்ள மநருககடி 
நிலையிலிருந்து மீள்்வதற-
காக இந்திய அரசாஙகம் 
இைஙலகககு உச்ச அளவு 
ஒத்துலழபல் ்வழஙகு-
மைன இந்திய ம்வளிவி்வ-
கார அலைச்சின் மசயைாளர் 
வினய கு்வாட்ரா மதரிவித்-
துள்ளார்.   

இைஙலகககு மதா்ர்ந்-
தும் நிதி உதவிகலள ்வழங-
கு்வது மதா்ர்பில ப்ச்சு-
்வார்த்லத ந்த்து்வதறகாக 
இந்திய ம்வளிவி்வகார அலைச்-
சின் மசயைாளர் வினய கு்வாட்ரா 
தலைலையிைான தூதுககுழு 

பநறறு இைஙலகககான விே-
யத்லத பைறமகாண்டிருந்தது.   

இககுழுவினர் மகாழும்பு 
பகாட்ல்யிலுள்ள ேனாதி்தி 
ைாளிலகயில பநறறு நண்்கல 
ேனாதி்தி பகாட்்ா-
்ய ராே்க ஷல்வ

இநதியொவின் உ�விகளுக்கு
இலஙகக அரசு ெற்றும் ெக்கள

ெொர்பில் ஜனொதி்பதி நன்றி ம�ரிவிபபு
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நொடுமுழுவதும் பெகவயில் ஈடு்படமுடியொ� நிகல

மு�ற்கடடெொக தூத்துக்குடியில் ஆரம்்பம்  

�மிழர் ஆசிரியர் ெஙகம் 

கண்டனம் ம�ரிவிபபு

மின்ெக்தி அகெச்சு ்பரிசீலகன

இநதிய உயர்ெடடக் குழுகவ 
ெநதித்�பின் பிர�ெர் ம�ரிவிபபு

்ாராளுைன்ற உறுபபினர் அத்துர -
லிபய ரதன பதரர், முன்னாள் ேனா-
தி்தி லைத்திரி்ாை சிறிபசனவுககு 
எதிராக குறறவியல விசாரலண 
திலணககளத்தில பநறறு முலறப்ாடு 
மசயதுள்ளார்.  

பறாயல ்ார்க மகாலை சம்்்வத்-
தின் குறற்வாளிககு ேனாதி்தி ம்ாது 
ைன்னிபபு ்வழஙகியலை சம்்ந்தைாக 

முன்னாள் ேனாதி்தி லைத்திரி்ாை 
சிறிபசன, அண்லையில ம்வளியிட்-
டிருந்த தக்வலுககு எதிராக இந்த 
முலறப்ாட்ல் மசயதுள்ளதாக ரதன 
பதரர் கூறியுள்ளார்.  

அண்லையில சிஙகள மதாலைக-
காட்சி ஒன்றில ஒளிப்ரப்ான நிகழச்-
சியில கைந்துகமகாண்் 
முன்னாள் ேனாதி்தி

லமததிரிககு எதிைோக அததுைலி்� 
ை்தன ்்தைர் யில் முலறபெோடு

பறொயல் ்பொர்க் ெரண �ண்டகன குற்றவொளி விடு�கல ெம்்பவம் ;
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ஈக்வட�ோரில் ஆர்ப்ோட�ங்கள் 
தீவிரம்: ்ோது்கோ்பபு நெருக்கடி

ஐடரோ்ப்ோவுககு எரி்வோயு: ரஷ்ோ 
முழுமை்ோ்க நிறுத்தும் அச்சம்

ஈக்வட�ோரின் புட�ோ நகரின் 
போதுகோப்ப பபோலிஸோரோல் 
உறுதி பெய� முடி�வில்்லை 
என்று அநநோட்டு உள்து்ை 
அ்ைசெர் பட்ரிசிட�ோ கரிடலைோ 
பெரிவித்துள்்ோர்.   

இநெ நகரில் க�நெ பெவ்-
்வோயககிழ்ை இ�மபபறை 
டைோெல்க்் அடுத்து பபோலிஸ் 
நி்லை�ம ெோககபபட்டிருபப-
டெோடு ஆர்பபோட்�ககோரர் ஒரு்வர் 
பகோல்லைபபட்டுள்்ோர். 18 பபோலிஸோர் 
கோணோைல்டபோயிருபபெோக கரிடலைோ 
பெரிவித்ெோர்.   

அரசின் பபோரு்ோெோர ைறறும ெமூகக 
பகோள்்ககளுககு எதிரோக ஈக்வட�ோ-
ரில் க�நெ ஒன்பது நோட்க்ோக இ�ம-
பபறறு ்வரும டைோெல்களிடலைட� இநெ 
்வன்மு்ை ப்வடித்துள்்து.   

இென்டபோது எரிபபோருள் வி்லை்� 
கு்ைபபது ைறறும வி்வெோ� பபோருட்-
களுககு வி்லை ்வரமபு நிர்ணயிபபது 
உட்ப� டகோரிக்கக்் ஆர்பபோட்-
�ககோரர்கள் விடுத்துள்்னர்.   

ஈக்வட�ோரில் பணவீககம, ட்வ்லை-
யின்்ை ைறறும ஏழ்ை நி்லை அதி-
கரித்துள்்து. 2020 பெோ�ககம டீெல் 
வி்லை இரட்டிபபோகி இருபபடெோடு 
பபறடைோல் வி்லையும அதிகரித்துள்-
்து.   

பகோடரோனோ பபருநபெோறறு உசெம 
பபறறிருநெடபோது ஈக்வட�ோர் அரசு 
ைறறும ெர்்வடெெ நோண� நிதி�த்திறகு 
இ்�ட� 6.5 பில்லி�ன் ப�ோலைர் நிதி� 
பபறு்வெறகோன டபசசு்வோர்த்்ெ இ�ம-
பபறைது. இநெ நிதி இநெ ஆண்டின் 
பிறபகுதியிடலைட� கி்�ககும என்று 
எதிர்போர்ககபபடுகிைது.

உக்ரன் பநருககடியில் ெனது 
அரசி�ல் பெல்்வோக்க பலைபப-
டுத்ெ ஐடரோபபோவுககோன எரி்வோ-
யு்்வ ரஷ�ோ முழு்ை�ோக நிறுத்-
ெக கூடும என்று ெர்்வடெெ எரிெகதி 
நிறு்வனம எசெரிக்க விடுத்துள்-
்து. இெறகு உக்ரன் இபடபோடெ 
ெ�ோரோக ட்வண்டும என்றும அது 
அறிவுறுத்தியுள்்து.   

“ரஷ�ோ பெோ�ர்நது அங்கும 
இங்கும பல்ட்வறு சிககல்க்்க 
கண்�றி்வ்ெயும, ஐடரோபபோவுககு 
எரி்வோயு விநிட�ோகத்்ெ டைலும 
கு்ைபபெறகோன ெோககுக்்த் 
பெோ�ர்நது டெடு்வ்ெயும ைறுகக 
முடி�ோது. சிலைட்வ்் அெ்ன முழு-
்ை�ோக நிறுத்ெக கூடும” என்று ெர்்வ-
டெெ எரிெகதி நிறு்வனத்தின் பணிபபோ-
்ர் போதிஹ் பிடரோல் க�நெ புெனன்று 
ப்வளியிட்� அறிக்கயில் குறிபபிட்-
டுள்்ோர்.   

“இநெக கோரணத்ெோல் ஐடரோப-
போவுககு அ்வெரநி்லை திட்�ங்கள் 
டெ்்வபபடும” என்றும அ்வர் ்வலியு-
றுத்தியுள்்ோர்.   

ஐடரோபபி� ஒன்றி�ம ரஷ�ோவின் 
எண்பணய ைறறும நிலைககரிககு ெ்� 
விதித்ெடபோதும எரி்வோயு இைககுை-
தி்� நிறுத்ெவில்்லை. ரஷ� எரி்வோ-
யுவில் ஐடரோபபோ பபரிதும ெங்கியுள்-
்்ை குறிபபி�த்ெககது.

பென் கிழககு போகிஸ்ெோ-
னில் 1000ககும அதிகைோ-
டனோர் பகோல்லைபபட்� ெகதி-
்வோயநெ பூகமபத்தின் மீட்பு 
ந�்வடிக்ககள் கடும ை்ழ, 
கரடுமுர�ோன நிலைபபரபபு 
ைறறும டபோதி� ்வ்ங்கள் 
இல்லைோெெோல் போதிககபபட்-
டுள்்ன.   

6.1 ரிச�ர் அ்வில் க�நெ 
புென்கிழ்ை பதி்வோன இநெ 
பூகமபத்்ெ அடுத்து கட்�� 
இடிபோடுகளில் பலைரும சிககி 
இருபபெோக அஞெபபடுகிைது. 
இங்கு பபருமபோலும டெறறு 
ைண்ணோடலைட� கட்��ங்கள் 
எழுபபபபடுகின்ை்ை குறிப-
பி�த்ெககது.   

ஆபகோனின் சுகோெோர கட்-
�்ைபபு முன்னர் இல்லைோெ 
அ்வுககு வீழசசி கண்டிருககும 
நி்லையிடலைட� இநெ அனர்த்ெம 
இ�மபபறறுள்்து.   

ஆபகோனில் ஆட்சியில் இருககும 
ெலிபோன் நிர்்வோகம அதிக ெர்்வடெெ உெ-
விக்் டகோரியுள்்து. பெோ்லைத்பெோ-
�ர்பு ்வ்லை�்ைபபுகளும டைோெைோ-
கப போதிககபபட்டுள்்ன.   

“எமைோல் அநெப பகுதிக்் 
அ்�� முடி�ோதிருககிைது. ்வ்லை�-
்ைபபுகள் மிக டைோெைோக உள்்ன” 
என்று ெலிபோன் டபசெோ்ர் ஒரு்வர் 
டரோயட்�ர்ஸ் பெயதி நிறு்வனத்திறகு 
பெரிவித்துள்்ோர்.   

இதில் டைோெைோக பதிககபபட்� 
பகதிகோ ைோகோணத்தின் பெோ்லைதூர 
பகுதிகளுககு அ்வெர முகோமகள் 
ைறறும உணவு ்வழங்கு்வதில் ஐககி� 
நோடுகள் நிறு்வனமும சிரைத்்ெ 
எதிர்பகோண்டுள்்து.   

இநெ பூகமபத்தின் ்ை�ப பகு-
திககு அருகில் இருககும கிரோைங்-
கள் முறைோக அழிநதுள்்ன. வீதிகள் 
ைறறும பெோ்லைடபசி டகோபுரங்கள் 
சி்ெநது கோணபபடு்வடெோடு உயி-
ரிழபபு டைலும அதிகரிககக கூடும 

என்று உயிர் ெபபி�்வர்கள் ைறறும 
மீட்போ்ர்கள் பெரிவித்துள்்னர். 
இநெ அனர்த்ெத்தில் சுைோர் 1,500 டபர் 
கோ�ை்�நதிருபபெோக அதிகோரிகள் 
பெரிவித்துள்்னர்.   

க�நெ இரண்டு ெெோபெங்களில் 
ஆபகோனில் இ�மபபறறிருககும 
அதிக உயிரிழபபுக பகோண்� பூகம-
பம ஆட்சியில் இருககும ெலிபோன்க-
ளுககு பபரும ெ்வோலைோக ைோறியுள்்து. 
ப்வளிநோட்டு துருபபுகள் ப்வளிட�-
றி�்ெ அடுத்து ெலிபோன்கள் க�நெ 
ஆண்டு ஆட்சி்� ்கபபறறினர்.   

டகோஸ்ட் நகரில் இருநது சுைோர் 44 
கிடலைோமீறைர் பெோ்லைவில் க�நெ 
புென்கிழ்ை அதிகோ்லை ஏறபட்� 
இநெ பூகமபத்தின் அதிர்வு போகிஸ்-
ெோன் ைறறும இநதி�ோவிலும உணரப-
பட்�து.   

ஆபகோன் ஏறகனட்வ ைனிெோபி-
ைோன ைறறும பபோரு்ோெோர பநருக-
கடி்� ெநதித்திருககும நி்லையில் 
உெவி டெ்்வபபடும ைககளுககு 
உெவி அளிபபெறகு அரசினோல் 
முடி�ோதிருபபெோக மூத்ெ ெலிபோன் 
அதிகோரி�ோன அபதுல் கஹர் பல்கி 

குறிபபிட்டுள்்ோர். இநெ அனர்த்ெம 
பெோ�ர்பில் ெைது நிறு்வனம முழு்ை-
�ோக அணிதிரட்�பபட்டிருபபெோக 
ஐ.நோ ெ்லை்வர் அன்ப�ோனிட�ோ குட்-
�ரஸ் பெரிவித்துள்்ோர். பூகமபம ஏற-
பட்� பகுதிககு சுகோெோர குழுககள், 
ைருத்து்வ விநிட�ோகங்கள், உணவு 
ைறறும அ்வெர முகோமகள் அனுபபப-
பட்டிருபபெோக ஐ.நோ அதிகோரிகள் 
பெரிவித்ெனர்.   

எனினும இரவு பபயெ கடும 
ை்ழ�ோல் உணவுகள் போதிககபபட்-
டிருபபெோகவும மீட்போ்ர்கள் அங்கு 
்வர சிரைத்்ெ எதிர்பகோண்டிருபபெோ-
கவும பகதி�ோ ைோகோணத்திறகோன ெக-
்வல்து்ை ெ்லை்வர் முஹைது அமீன் 
ஹு்ெபோ பெரிவித்துள்்ோர்.   

பகதி�ோவின் க�ோன் ைறறும 
பர்ைோல் ைோ்வட்�ங்களிடலைட� அதி 
கம டபர் உயிரிழநதுள்்னர். க�ோனில் 
கிரோைம ஒன்று முழு்ை�ோக அழிந-
துள்்து.   

“ஒரு ெத்ெம டகட்�து. எனது 
படுக்க குலுங்க ஆரமபித்ெது” 
என்று உயிர் ெபபி� ஷபீர் என்ப-
்வர் பி.பி.சி பெயதி நிறு்வனத்திறகு 

கூறினோர். “உட்கூ்ர கீடழ 
இடிநது விழுநெது. நோன் 
சிககிக பகோண்ட�ன், ஆனோல் 
என்னோல் ்வோனத்்ெப போர்கக 
முடிநெது. எனது டெோள்-
பட்்� பப�ர்நதுவிட்�து, 
எனது ெ்லையிலும கோ�ம ஏற-
பட்�து, ஆனோல் என்னோல் 
ப்வளிட� ்வர முடிநெது. என்-
்னபடபோல் என்னு�ன் ஒடர 
அ்ையில் இருநெ எனது குடும-
பத்தின் ஏழு அல்லைது ஒன்பது 
டபர் உயிரிழநதிருபபோர்கள் 
என்பது உறுதி” என்றும அ்வர் 
குறிபபிட்�ோர்.   

பூகமபத்்ெ அடுத்து 
பெோ்லைடபசி டகோபுரங்கள் 
டெெம அ்�நதிருபபெோல் 
போதிககபபட்� பகுதிகளு�ன் 
பெோ�ர்்ப ஏறபடுத்ெ முடி-

�ோதுள்்து. உயிரிழபபு எண்ணிக்க 
இன்னும அதிகரிககலைோம என்று அங்-
குள்் ஊ�கவி�லைோ்ர் ஒரு்வர் குறிப-
பிட்டுள்்ோர்.   

“ெைது உைவினர்களின் நி்லை 
குறித்து பலைருககு பெரி�ோதுள்்து. 
ஏபனன்ைோல் அ்வர்களின் பெோ்லைடப-
சிகள் பெ�றபோ�துள்்ன. எனது ெடகோ-
ெரர் ைறறும அ்வரது குடுமபத்தினர் 
உயிரிழநதுள்்னர்.

இெ்ன பலை ைணி டநரத்திறகு 
பின்னடர பெரிநதுபகோண்ட�ன். பலை 
கிரோைங்களும அழிநதுவிட்�ன” 
என்று அ்வர் கூறியுள்்ோர்.   

இநெ பூகமபத்தில் 3,000ககும 
அதிகைோன வீடுகள் அழிநதுள்்ன. 
க�நெ புென்கிழ்ை இரவு ்வ்ர 
போதிககபபட்� பகுதிகளில் இருநது 
சுைோர் 600 டபர் மீட்கபபட்டிருபப-
ெோக பகதிகோ ைோகோண ெலிபோன்களின் 
மூத்ெ இரோணு்வ ெ்பதியின் பெயதித் 
பெோ�ர்போ்ர் முஹைது இஸ்்ைல் 
முஆவி�ோ குறிபபிட்டுள்்ோர்.   

இதில் கு்ைநெது 200,000 டபர் 
போதிககபபட்டிருபபெோக பெஞசிலு-
்்வச ெங்கம ைதிபபிடுகிைது.    

ஆ்ப்கோன் பூ்கம்்ம்:

்சர்வடே்ச உேவி ட்கோரும் ேலி்ோன்: உயிரிழ்பபு அதி்கரிககும் அச்சம்

மீட்புக் குழுவினர் பாதிப்புற்ற  
பகுதிகளை அளைவதில் சிரமம்

குருந்தூர் மளை வழக்கு; முல்ளைத்தீவு 
நீதிமன்றால் ஒத்தி ளவப்பு
ைோங்கு்ம குறூப நிருபர்

முல்்லைத்தீவு நீதிைன்ை கட்�-
்்்�  மீறி குருநதூர் ை்லையில் 
அ்ைககபபட்�  விகோ்ர கட்டு-
ைோன பணி பபோலிஸோரி�ம வி்க-
கம டகோரி� ்வழககு 30 ஆம திகதி 
்வ்ர ஒத்தி்்வககபபட்டுள்்து.

ெமிழர்களின் பூர்வீக ்வழிபோட்டி -
�ைோன முல்்லைத்தீவு - ெண்ணிமு-
றிபபு, குருநதூர் ை்லையில் க�நெ 
12.06.2022 (ஞோயிறு) அன்று, 
'கடபோக' கல்லினோலைோன புத்ெர் சி்லை 
ஒன்றி்ன அ்ைபபெறகும, அங்கு 

நீதிைன்ை கட்�்்்� மீறி அ்ைக-
கபபட்� விகோ்ரயில் விடெ� 
பபௌத்ெ ்வழிபோடுக்் டைறபகோள்-
்வெறகும மு�றசிகள் டைறபகோள்-
்பபட்டிருநென.

இநெ ந�்வடிக்கககு எதிர்பபுத் 
பெரிவித்து அபபகுதி ெமிழ ைககள் 
ஆர்பபோட்�ம டைறபகோண்�்ெத் 
பெோ�ர்நது அநெ மு�றசிகள் ்கவி-
�பபட்டிருநென.

இந நி்லையில் குருநதூர்ை்லை 
ஆதிசி்வன் ஐ�னோர் ஆலை� நிர்்வோ-
கத்தினர் ைறறும, முன்னோள் ்வ�ைோ-
கோணெ்ப உறுபபினர் து்ரரோெோ 

ரவிகரன் ஆகிட�ோர் 16.06.2022  
தினம குருநதூர்ை்லை  பெோ�ர்பில் 
அ்ன்வரும இ்ணநது ைன்றில் நீெ-
்வோனின் க்வனத்திறகு பகோண்டு ்வந-
திருநெனர். குருநதூர்ை்லை பெோ�ர்-
போன AR 673/18 என்ை குறித்ெ 
்வழககு, மீண்டும டநறறு (23) முல்-
்லைத்தீவு நீெ்வோன் நீதி ைன்றில் முல்-
்லைத்தீவு நீெ்வோன் நீதி ைன்ை  நீதிபதி 
ரி.ெர்வணரோஜோ முன்னி்லையில் விெோ-
ர்ணககோக எடுத்துக பகோள்்பபட்-
�டபோது,  இநெ ்வழககில்  ்வரு்க 
ெநெ பபோலிஸோர் இது பெோ�ர்போன 
பூரணைோன வி்ககத்்ெ அளிபப-

ெறகு முடி�ோெ சூழநி்லையில் இருப-
பெோகவும டைலைதிகைோக ெைககு 
வி்ககைளிபபெறகும   கோலைம 
டெ்்வ என டகோரியிருநெனர். இ்வர்-
கள் கூறி� கருத்துககளுககு எதிர் 
கருத்துககளும பெரிவிககபபட்டி-
ருநெது. இநெ வி��ங்க்் அ்வெோ-
னித்ெ நீெ்வோன், ்வழககுத் பெோடுனர் 
ெரபபோன பபோலிஸோர் இநெ ்வழககுத் 
பெோ�ர்போக ெங்களு்�� நி்லைப-
போடு பெோ�ர்பில் மீ்  நீதிைன்றிடலை 
பதில் கூறு்வெறகோக, இநெ ்வழககு 
விெோர்ணக்்  30 ஆம திகதிககு 
ஒத்தி ்்வபபெோக பெரிவித்ெோர்.

யாழில் பிரதேச சசயலாளர்களின் 
திடீர் அறிவிப்புக்களால் எரிப�ாருள் 
நிரப்பு நிலையங்களில் குழப்�ங்கள்

�ோழ.விடெ� நிருபர் 

�ோழபபோணத்தில் பிரடெெ பெ� -
லைோ்ர்களின் திடீர் அறிவிபபுகக -
்ோல் எரிபபோருள் நிரபபு நி்லை�ங் -
களில் குழபபங்கள் ஏறபட்டுள்்ன.

கல்வி�ங்கோட்டு எரிபபோருள் 
நிரபபு நி்லை�த்தில் எரிபபோருள் 
பபறு்வெறகோக ைககள் பலை ைணி 
டநரம நீண்� ்வரி்ெகளில் கோத் -
திருநெ ட்வ்், நல்லூர் பிரடெெ 
பெ�லைர், ெைது பிரடெெ பெ�லைக உத் -
திட�ோகத்ெர்களுககு ைோத்திரடை எரி -
பபோருள் ்வழங்க ட்வண்டும என எரி -
பபோருள் நிரபபு நி்லை�த்தினருககு 
பணித்திருநெோர். அெனோல் அங்கு 
குழபபம ஏறபட்�து.

நல்லூர் பிரடெெ பெ�லைக உத்தி -
ட�ோகத்ெர்களுககு டநறறு முன்தி -
னம திருபநல்ட்வலி எரிபபோருள் 
நிரபபு நி்லை�த்தில் எரிபபோருள் 
விநிட�ோகிககபபட்� நி்லையிலும 
டநறறு கல்வி�ங்கோட்டு எரிபபோருள் 

நிரபபு நி்லை�த்தி்னயும பிரடெெ 
பெ�லைக உத்திட�ோகஸ்ெர்களுககு 
ஒதுககி�்ை�ோல் குழபபங்கள் ஏற -
பட்�ன.

அடெட்வ்் டகோபபோய பிரடெெ 
பெ�லைகத்தினரோல் டகோபபோய எரி -
பபோருள் நிரபபு நி்லை�த்தில் அத்தி -
�ோ்வசி� டெ்்வ பணி�ோ்ர்களுககு 
எரிபபோருள் விநிட�ோகிககபபடும 
என அறிவித்ெல் ஒட்டி�்ை�ோல் 
குழபபங்கள் ஏறபட்�ன.

குறித்ெ எரிபபோருள் நிரபபு நி்லை -
�த்தில் ைககள் நீண்� டநரம ்வரி -
்ெயில் கோத்திருநெ ட்வ்் குறித்ெ 
எரிபபோருள் நிரபபு நி்லை�த்தில் 
அத்தி�ோ்வசி� டெ்்வ பணி�ோ -
்ர்களுககு ெோன் எரிபபோருள் விநி -
ட�ோகிககபபடும என அறிவித்ெல் 
ஒட்�பபட்�்ை�ோல் குழபபம 
ஏறபட்டு அறிவித்ெல்க்் ைககள் 
கிழித்பெறிநது குழபபத்தில் ஈடுபட் -
�்ை குறிபபி�த்ெககது.

கனடா உதயன் பத்திரிமகயின் ‘இலஙமகச் சிறப்பிதழ்' பிரதிகள் தற்பாது உலவகஙகும் 
உள்்ள கமல இலக்கிய ஆரெலரகளின் கரஙகளில் உதயன் எழுத்தா்ளரக்ளால் மகயளிக்-
கப்படுகின்றன. இநத ெமகயில் ்ைறபடி இதழின் பிரதி ஒன்மற வென்மனயில் தஙகி-
யுள்்ள கனடா எழுத்தா்ளர வீமைமைநதன் வென்மன ைதுரா டரெல்ஸ் பிரயாை முகெர 
நிறுென அதிபர வி்கடி. பாலனிடம் ெழஙகினார.  
வென்மனயில் பல பிரசுர நிறுெனஙகளின் அதிபரகள் எழுத்தா்ளரகள் ைறறும் கனடா 
உதயன் நிறுெனத்தின் வென்மனப் பிரதிநிதிகள் ஆகி்யாமரயும் ெநதித்து ெரும் எழுத்-
தா்ளர வீமைமைநதன் அெர, கனடா உதயன் பத்திரிமகயில் எழுதிய கடடுமரகம்ளத் 
வதாகுக்கும் பணிகளிலும் ஈடுபடடு ெருகின்றார.    

உலக ெஙகியின் நிதியுதவியில் கடடப்படும் கல்வியஙகாடு வபாதுச்ெநமத வதாகுதி கடடு -
ைானப் பணிகம்ள உலக ெஙகியின் அதிகாரிகள் புதன்கிழமை பாரமெயிடடனர. இதன்-
்பாது ெடைாகாை உள்ளூராடசி ஆமையா்ளர பறறிக் நிரஞென், யாழ். ைாநகர முதல்ெர 
வி.ைணிெணைன், யாழ் ைாநகர ஆமையா்ளர இ.த.வஜயசீலன் உள்ளிடட அதிகாரிகள் 
பலரும் கலநது வகாணடனர.
 படம் யாழ்.வி்ெட நிருபர

எரிப�ொருள் தட்டுப�ொட்்ொல் �த்திரிகைைள் மு்ங்கும் அ�ொயம்
�ோழ.விடெ� நிருபர் 

�ோழபபோணத்தில் நிலைவும எரிபபோ-
ருள் ெட்டுபபோடு கோரணைோக பத்திரி்க-
கள் மு�ங்கும அபோ�ம உள்்ெோக பெரி-
விககபபடுகிைது.  �ோழபபோணத்்ெ 
ெ்ைோக பகோண்டு 3 பத்திரி்ககள் 

அசசு பதிபபோக ப்வளி்வருகின்ைன.
எரிபபோருள் ெட்டுபபோடு கோரணைோக 
குறித்ெ பத்திரி்ககள் விநிட�ோகத்தில் 
பபரும சிககல்க்  ் எதிர்பகோண்டுள்-
்ன. பத்திரிக்க விநிட�ோக பணியில் 
ஈடுபடும பணி�ோ்ர்கள் எரிபபோருள் 

இன்்ை�ோல் சிரைங்க்  ் எதிர்-
பகோண்டுள்்ெோல் விநிட�ோக பணிகள் 
போதிககபப�வுள்்ன. அெனோல் பத்-
திரி்ககள் மு�ககும அபோ�த்்ெ 
எதிர்பகோண்டுள்்து.  இது பெோ�ர்-
பில் பத்திரிக்க நிறு்வன ெ்லை்வர்-

கள், ஆசிரி�ர் பீ�த்தினர் ்வ�ைோகோண 
ஆளூநர் , ைோ்வட்� பெ�லைர் ஆகிட�ோ-
ரு�ன் கலைநது்ர�ோடி� டபோதிலும 
ெோெகைோன பதில்கள் கி்�ககபபபை-
வில்்லை என பெரிவிககபபடுகிைது.  
அடெட்வ்  ்�ோழில் மூன்று பெோ்லை-

கோட்சி நிறு்வனங்கள்,  ்வோபனோலி 
டெ்்வகள் என்பன உள்்�ங்கலைோக 10 
ககும டைறபட்� ஊ�க நிறு்வனங்கள் 
உள்்ன. அ்வறறில் பணி�ோறறும ஊ�-
கவி�லைோ்ர்கள் ஊ�க பணி�ோ்ர்கள் 
என பலைரும எரிபபோருள் ெட்டுபபோட்-

டினோல் பபரும சிரைங்க்  ் எதிர்-
பகோண்டுள்்னர். அடெடபோன்று �ோழில் 
இருநது பகோழுமபில் உள்  ் ஊ�க 
நிறு்வனங்களில் பணி�ோறறும ஊ�க-
வி�லைோ்ர்களும பபரும சிரைங்க்் 
எதிர்பகோண்டுள்்னர்.



தமிழீழ விடுதலைப் புலி-
களுக்கு புத்துயிர் அளித்து 
இைஙலகயில் தாக்குதல் 
நடத்த சதி சசயததாகக் கூறப்-
படும் இரண்டு இைஙலகயர்-
களுக்கு விதிக்கப்படட தண்-
டலைலய சசனலை மேல் 
நீதிேனற ேதுலரக் கிலை 
மநற்று குலறத்துளைது.  

இந்தியாலை விடடு சைளி -
மயறுைதாகவும், சடடம் 
ஒழுஙகு பிரச்சிலையில் ஈடுபட -
ோடமடாம் எனறும் அைர்கள, ைழங -
கிய உறுதிசோழிலய அடுத்து நீதி-
ேனறம் இந்த தண்டலை குலறப்லப 
ைழஙகியுளைது.  

கிருஷ்ணகுோர் ேற்றும் சுபாஸக-
ரன ஆகிமயாருமக இந்த தண்டலை 

குலறப்பு ைழஙகப்படடுளைது.   
இைர்களுக்கு 10 ஆண்டுகள சிலறத்-
தண்டலை ைழஙகப்படட நிலையில் 
ஏற்கைமை அைர்கள 6 ைருடஙகள 
ேற்றும் 10 ோதஙகலை சிலறயில் 
கழித்துளைைர்.  

இந்தநிலையில் சோத்த தண்ட -
லைலய சசனலை 
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விற்பனன பிரிவு 
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2022 ஜூன் 24 வெள்ளிக்கிழனை

திதி: --சஷ்டி

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

சு்பகிருது ெருடம -சித்தினர 5

இன்னறைய சு்பதினமவ�ாழுனக 
நேரம

 நைஷம  - வசலவு

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - �னம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமைம - - நகா்பம

கன்னி - - முயறசி

துலாம  - ேன்னை

விருச்சிகம - - நினறைவு

�னுசு  - வெறறி

ைகரம - - வ்பாறுனை

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - சுகம

நயாகம: சித்�நயாகம

3

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராைச்சந்திரகுருக்கள்
(்பாபு சரைா)

21 மு�ல் 25 ெனர

சுபஹ்  - 04.33
லுஹர்  - 12.14
அஸர்  - 03.41
மஃரிப்  - 06.29
இஷா  - 07.45 

ைாகைஙகளுக்காை டயர் 
தடடுப்பாடு கார்ணோக நாடு-
முழுைதும் இைஙலக மபாக்கு -
ைரத்து சலபக்கு சசாந்தோை 
சுோர் 600 மபருந்துகள மசலை-
யிலிருந்து இலடநிறுத்தப்பட-
டுளைை.  

 விநிமயாக நிறுைைங-
கள,  டயர்களுக்கு அதிக 
விலையிலை மகாருைதால்,   
மபருந்துகள மசலையிலிருந்து 
இலடநிறுத்தப்படடுளைதாக சதரி-
விக்கப்படடுளைது.  

 இது சதாடர்பில் கருத்து சைளி-
யிடடுளை இைஙலக மபாக்குைரத்து 

சலபயின பிரதிப் சபாதுமுகாலே-
யாைர்  , டயர்கள கிலடப்பதில் 
சதாடர்ந்தும் தாேதம் நிைவுைதாக 
சதரிவித்துளைார்.  

 இமதமைலை, தனியார் 

டயர் தட்டுப்பாட்டபால் 600 CTB 
்ஸ்கள் இடடநிறுததம்  
ோடு முழுெதும நசனெயில் ஈடு்படமுடியா� நினல

அக்கனரப்பறறு நீதிைன்றுக்கு ெந்� விநோ� ெழக்கு

ைரக்காசபாை பிரமதசத்தில் எரி -
சபாருள நிரப்பு நிலையத்தில் கட -
லேயிலீடுபடடிருந்த சபாலிஸ 
அதிகாரிக்கும் இராணுை அதிகாரிக் -
குமிலடயில் மோதல்  இடம்சபற் -
றுளைது.  

ைரகாசபாை தும்ேைசதனிய பிர -
மதசத்திலுளை எரிசபாருள நிரப்பு 
நிலையத்தில் பாதுகாப்பு கடலேயில் 
ஈடுபடடிருந்த இராணுை அதிகாரி 
ஒருைருக்கும் சபாலிஸ உத்திமயாகத் -
தருக்குமிலடயில் ைாக்குைாதம் ஏற் -
படடுளைது.  

அப்மபாது இராணுை அதிகாரி 
ேற்றும் சபாலிஸ உத்திமயாகத்த -
ருக்கு இலடமய மோதல் ஏற்படடது. 

இராணுை அதிகாரியிைால் தாக்கப் -
படட சபாலிஸ உத்திமயாகத்தர் ைரக் -
காசபாை லைத்தியசாலையில் அனுே -
திக்கப்படடுளைார்.  

தாக்குதல் சம்பைம் சதாடர்பில் 
இராணுை அதிகாரி சபாலிஸாரால் 
லகது சசயயப்படடுளைார். அைலர 
மநற்று ைரகாசபாை நீதைான நீதிேன -
றத்தில் ஆஜர்படுத்த நடைடிக்லக 
எடுக்கப்படடிருந்தது.  

ெரக்காவ்பால எரிவ்பாருள் நினலயத்தில்  

புலிகளுக்கு உ�விய இருெருக்கு

தணடடைடய குடைததது
செனடை மேல் நீதிேனைம்

 இைஙலகயின பால் உற்பத்திக் 
லகத்சதாழில் ேற்றும் விைசாயம் 
சார்ந்த லகத்சதாழில்களின அபிவி-
ருத்தி சதாடர்பில் நியூசிைாந்தின 
உதவிலய இைஙலக சைளிநாடட -
லுைல்கள அலேச்சர் மபராசிரியர் 
ஜீ.எல்.பீரிஸ மகாரியுளைார்.   

ருைாண்டாவின கிகாலியில் 
நலடசபறும் சபாதுநைைாய அரச 
தலைைர்கள ோநாடடில் கைந்து-
சகாளைச் சசனற சைளிநாடட -
லேச்சர் மபராசிரியர் ஜீ.எல். பீரிஸ, 
நியூசிைாந்தின சைளிநாடடலுைல் -
கள ேற்றும் உளளூராடசி அலேச்-
சர் நலையா ேஹூதாலை சந்தித்து 

மபச்சு நடத்திைார். இதன -
மபாமத அைர் இவைாறாை 
மகாரிக்லகலய முனலைத்-
துளைார்.   

தற்மபாது சகாழும்பில் 
சர்ைமதச நா்ணய நிதி-
யத்துடன நலடசபற்று 
ைரும் பணியாைர் ேடட 
க ைந் து ல ர ய ா ட ல் க ள 
ேற்றும் உ்ணவு, எரிசபா -
ருள, ேருந்து விநிமயாகம் 
சதாடர்பாக இருதரப்பு 
நனசகாலடயாைர்கள ேற்றும் பை-
தரப்பு நிறுைைஙகளிடமிருந்து 
நாடு சபற்றுக் சகாளளும் ஆதரவு 

குறித்து சைளிநாடடலேச்சர் பீரிஸ, 
நியூசிைாந்தின சைளிநாடடலேச்ச -
ரிடம் விைக்கிைார்.   

அடுத்த சிை ைாரஙகளில் 
நிதிலயக் கடடுப்படுத்துைதன 
முக்கியத்துைத்லத அைர் சுடடிக் 
காடடிைார். நியூசிைாந்து ேற்றும் 
சபாதுநைைாய நாடுகளின 
ஆதரவு சதாடர்பில் ஆராயை-
தற்கு நியூசிைாந்து சைளிநாடட -
லேச்சர் ஒப்புக்சகாண்டார்.   

இைஙலகயின பால் உற்பத்திக் 
லகத்சதாழில் ேற்றும் விைசா -
யம் சார்ந்த லகத்சதாழில்களின 
அபிவிருத்தி சதாடர்பில் நியூசி-

ைாந்தின உதவிலய சைளிநாடடு 
அலுைல்கள அலேச்சர் 
பீரிஸ மகாரிைார். 

பால் உறபத்தி, விவசாய கைத்்தாழில்  
அபிவிருத்திக்கு நியூஸிலாந்தின் உதவி  

 G.L.பீரிஸ் நியூஸிலாந்து அனைச்சரிடம நகாரிக்னக

பாைமுலை திைகரன நிருபர்   

இந்தியாவிலிருந்து ைந்த சபண் 
ஒருைர் ஒரு குழந்லதயின தாயாை அக்க-
லரப்பற்று சபண் ஒருைலர திருே்ணம் 
சசயது லைக்குபடி கூறியலதயடுத்து இரு 
சபண்கலையும் உை நை ேருத்துைரிடம் 
காண்பித்து அறிக்லக சேர்ப்பிக்குோறு 
அக்கலரப்பற்று நீதைான நீதிேனறம் உத்த-
ரவிடடுளைது.   

அக்கலரப்பற்று சபண்ணின தந்லத 
சபாலிஸில் சசயத முலறப்பாடலடயடுத்து 
அக்கலரப்பற்று நீதிேனறத்திைால் இரு சபண்-
கலையும் இவைாறு உை நை ேருத்துைரிடம் 
காண்பித்து அறிக்லகலய சேர்ப்பிக்குோறு நீதி-
ேனறம் உத்தரவிடடுளைது.   

இச்சம்பைம் சதாடர்பாக சதரியைருைதா-
ைது, கடந்த திஙகடகிழலே (20)இந்தியாவி-
லிருந்து அக்கலரப்பற்றுக்கு தைது நண்பிலய 
மதடி சபண் ஒருைர் ைந்துளைார். தாஙகள 
இருைரும் நண்பிகைாக சதாலைமபசி மூைம் 
உலரயாடி ைந்ததாகவும் தற்மபாது திருே்ணம் 
சசயைதற்கு விருப்பம் சதரிவித்துளைதாகவும் 
அந்த சபண்கள கூறியுளைைர்.   

இதலையடுத்து அக்கலரப்பற்று சபண்ணின 
சபற்மறார் சபாலிஸில் முலறப்பாடு சசயதலத-

யடுத்து அக்கலரப்பற்று நீதைான நீதிேனறத்தில் 
இரு சபண்கலையும் புதனகிழலே நீதைான 
எம்.எச்.எம்.ஹம்ஸா முனனிலையில் ஆஜர்ப-
டுத்திைர்.   

இருைரது விைக்கஙகலையும் மகடட நீதிபதி 
இருைரும் திருே்ணம் சசயயக் மகாரியதால் இரு-
ைலரயும் கல்முலை ைடக்கு லைத்தியசாலை-
யின உைநை ேருத்து நிவு்ணரிடம் காண்பித்து 
அதன அறிக்லகலய எதிர்ைரும் 27ஆம் திகதி 
நீதிேனறத்தில் சேர்ப்பிக்குோறு உத்தரவிடடார்.   

கடந்த இரண்டு ைருடஙகளுக்கு முனைர் 
இந்தியாவில் திருே்ணம் சசயதுளை நண்பி 
ஒருைர் மூைம் சதாலைமபசியூடாக இந்திய 
சபண்ணின சதாடர்பு ஏற்படடதாகவும் அக்க-
லரப்பற்று சபண் கூறிைார்.   

"உைக்கு திருே்ணோகி ஒனறலர ையது 
ேகளும் க்ணைரும் இருக்கினறைர். இந் 

நிலையில் நீ ஏன இந்தப் சபண்ல்ண 
திருே்ணம் முடிக்க மைண்டும்” எை அக்-
கலரப்பற்று சபண்ணின தந்லத தைது 
ேகளிடம் மகடடுளைார்.   

“அந்தப் சபண்ல்ண திருே்ணம் 
முடிக்க விரும்புகிமறன. அைளுடன 
ைாழ ஆலசப்படுகிமறன. அைலை திரு-
ே்ணம் சசயது இந்தியாவுக்கு சசல்ை 
விரும்புகிமறன” ேகள தன தந்லதயி-

டம் கூறியுளைார்.   
தமிழ் நாடலடச் மசர்ந்த சபண் தைது நண்பி 

மூைோக அறிமுகோகி சதாலைமபசி, ைடஸ-
ஆப் ஊடாக மபசி ைந்ததாகவும் இருைரும் 
திருே்ணம் சசயைதற்கு இ்ணஙகிக் சகாண்ட-
தாகவும் அதன பின அைலர இந்தியாவுக்கு 
அலழத்ததாகவும் இைஙலகயில் தற்மபாது 
கடவுசீடடு சபறமுடியாத நிலை இருப்ப-
தால் இைஙலகக்கு ைருோறு அைர் அந்தப் 
சபண்ல்ண அலழத்ததாகவும் கூறியுளைார். 
இந்திய சபண் கடந்த 20 ஆம் திகதி இைஙலக 
ைந்ததாகவும் தான அைலை திருே்ணம் முடிக்க 
விரும்புைதாகவும் தைது ைாக்கு மூைத்தில் சதரி-
வித்துளைார்.   

இந்நிலையிமைமய இரு சபண்கலையும் உை 
நை நிபு்ணரிடம் ஒப்பலடக்க நீதிேனறம் தீர்ோ-
னித்துளைது.   

ஏழு ஆண்டுகளாக குனறைத்து விடு�னல

திருேணம் செய்து டைக்குேபாறு   
இரு ச்ண்கள் ம்கபாரிக்ட்க   

உளேல ைருத்துெரிடம
 அனழத்துச்வசன்று அறிக்னக
 சைரபபிக்க நீ�ொன் உத்�ரவு

இரு நாடுகளுக்கும் இலடயி-
ைாை சபாருைாதார ஒத்துலழப்லப 
மேலும் ைலுப்படுத்த மைண்டிய 
மநரம் ைந்துவிடடது. இதன 
மூைம் ஆலட, விைசாயம், சுகா -
தாரம் ேற்றும் முதலீடு உளளிடட 
பல்மைறு துலறகளில் முனமைற்றம் 
ஏற்படுசேை இைஙலகக்காை பங -
கைாமதஷ உயர்ஸதானிகர் தாரிக் 
அரிபுல் இஸைாம் (Tareq Ariful 
Islam) மநற்று சதரிவித்தார்.   

மநற்று (23) பிற்பகல் மகாடலட -
யிலுளை ஜைாதிபதி ோளிலகயில் 
ஜைாதிபதி மகாடடாபய ராஜபக் -
ஷலை சந்தித்த மபாமத உயர்ஸதா-

னிகர் இவைாறு சதரி-
வித்துளைார்.   

2022 இரு நாடுக-
ளுக்குமிலடயிைாை 
இராஜதந்திர உறவு-
களுக்கு 50 ஆண்டு 
பூர்த்தியாகிறது. இந்த 
காைகடடத்தில், இரு 
அ ர ச ா ங க ங க ளு ம் 
மிகவும் சநருக்க-
ோகவும் இ்ணக்க-
ோகவும் சசயற்பட 
முடிந்தது. தற்மபாலதய சபாருைாதார 
சநருக்கடியில் பஙகைாமதஷ ைழஙகும் 
ஒத்துலழப்லப ஜைாதிபதி பாராடடி-

ைார்.   ைர்த்தகம், சுற்றுைா ேற்றும் கல்வி 
ஆகிய துலறகளில் இரு நாடுகளுக்கும் 
இலடயிைாை ஒத்துலழப்லப 
ைலுப்படுத்துைதற்காை 

்ங்களபாமதஷ் உயர்ஸதபானி்கர் 
ஜைபாதி்தியுடன ெந்திபபு

0606

  மைாரனஸ சசல்ைநாயகம்  

 ஹம்பாந்மதாடலட துலறமு-
கம் 2017ஆம் ஆண்டு 99 ைருடத் -
திற்கு குத்தலகக்கு ைழஙகப்பட -
டுளை மபாதும் அந்த நிதியின 
மூைம் துலறமுகத்லத நிர்ோ-
ணிப்பதற்காக சபற்றுக் சகாள -
ைப்படடுளை கடலை சசலுத்தத் 
தைறியுளைதாகவும் அரசாஙகத்-
தின மைறு நடைடிக்லககளுக்கு திலறமசரி  
அந்த நிதிலய சசைவிடடுளைதாகவும் மகாப் 
குழுவில் சதரியைந்துளைது.

அமதமைலை ஹம்பாந்மதாடலட துலறமு-
கத்லத நிர்ோணிப்பதற்காக சபற்றுக் சகாள -
ைப்படடுளை சைளிநாடடுக் கடன சதாலக 
சம்பந்தோக அரசாஙகத்தின எந்தசைாரு 
க்ணக்குப் பதிவிலும் தகைல்கள இதுைலர 
கா்ணப்படவில்லைசயனறும் மகாப் குழு 
சதரிவித்துளைது.

 துலறமுக அதிகார சலப ஊழியர்களுக்காக 
2021ஆம் ஆண்டு மேைதிக மநரக் சகாடுப்பை -
வுகலை ைழஙகுைதற்காக 585 மகாடி ைழஙகப்-
படடுளைதாகவும் மகாப் குழுவில் சதரிவிக் -

கப்படடுளைது. அதில் 117 மகாடி 
ரூபா மேைதிக ஊழியர்கள கா்ணப்-
படும் பிரிவுகளில் ஊழியர்களுக்காக 
ைழஙகப்படடுளைதாக சதரிவிக்கப் -
படுகிறது.  

 2019, 2020 ைருடஙகளின 
துலறமுக அதிகார சலபயின க்ணக்-

காயைாைர் அறிக்லகயில் இந்தத் தகைல்கள 
குறிப்பிடப்படடுளைதுடன, அதலை பரி-
சீைலை சசயைதற்காக மகாப் குழு அதன 
தலைைர் மபராசிரியர் சரித மஹரத் தலைலே -
யில் மநற்று முனதிைம் கூடிய மைலையி -
மைமய இந்தத் தகைல்கள சைளியிடப்பட -
டுளைை.  அதனமபாது ஊழியர்களுக்கு 
மேைதிக மநரக் சகாடுப்பைவுகலை ைழங -
குைதற்கு சாதார்ண முலறலே ஒனலற 
தயாரிக்குோறு மகாப் குழுவின தலைைர் 
துலறமுக அதிகார சலபக்கு பரிந்துலர சசய -
துளைார்.   ஹம்பாந்மதாடலட துலறமுகம் 
2017ஆம் ஆண்டு குத்தலகக்கு ைழங-
கப்படட 

ஹம்பாந்ந�ாட்னட துனறைமுகம :  

99 ைருட குததட்க மூலம் ச்ைப்ட்ட  
நிதியில் ்கடன செலுததப்டவில்டல

ச்பாலிஸ அதி்கபாரிடய தபாக்கிய   
இரபாணுை அதி்கபாரி ட்கது

க�ோப் குழுவில் த�வல்   
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நாடு எதிர்காண்டுள்ள ்�ாரு்ளாதார 
்நருககடி நாட்டின் எல்ா மட்்டத்தி-
லுள்ள மகக்ளதும் வாழ்வில தாககங்-

கள்ளயும் �ாதிப்புககள்ளயும் ஏற�டுத்தியுள்ளது. 
இந்நருககடியானது மககள்ள மன உள்ளச்சலுக-
கும் உட்�டுத்தி இருககின்்றது.   

அநநிய ்்ச்ாவணி �ற்றாககுள்றயினால 
ததாற்றம் ்�றறுள்ள இப்்�ாரு்ளாதார ்நருகக -
டியின் விள்ளவான ்�ாருட்களின் விள்தயற்ற-
மும் எரி்�ாருள மறறும் எரிவாயு தட்டுப்�ாடும் 
இதறகு அடிப்�ள்டயாக உள்ளன. இப்்�ாரு்ளா-
தார ்நருககடி மககளுககு தாககமாகவும் �ாதிப் -
�ாகவும் மாத்திரமல்ாமல, சுளமயாகவும் 
அளமவளதத் தவிரப்�தில விதே்ட கவனம் ் ்சலுத் -
தப்�ட்டுள்ளது. இதன் நிமித்தம் �லதவறு ந்டவடிக -
ளககளும் முன்்னடுககப்�ட்்ட வண்்ணமுள்ளன.   

இவவா்றான நிள்யில ்�ாரு்ளாதார கஷ்டங்-
களுககு முகம் ்காடுத்துள்ள மககளுககு �்ண 
ரீதியில நிவார்ணம் அளிககும் திட்்ட்மான்ள்ற 
முன்்னடுப்�தறகு அர்சாங்கம் தீரமானித்துள-
்ளது. இத்திட்்டத்தின் கீழ் குள்றநத வருமானம் 
்�றும் 33 இ்ட்்சம் குடும்�ங்களுககு இநத 
நிவார்ணக ்காடுப்�னளவ வழங்க எதிர�ாரககப்-
�ட்டுள்ளது. இதன்�டி, 'இம்மாதம் முதல அடுத்து 
வரும் ஆறு மாதங்களுககு மாதா மாதம் ரூ�ா 
5000.00 வீதம் நிவார்ணக ்காடுப்�னவு வழங்-
கப்�டும்' என்று குறிப்பிட்டுள்ள ்�ண்கள, சிறுவர 
விவகாரம் மறறும் ்சமூக வலுவூட்்டல அளமசசின் 
்்சய்ா்ளர நீல �ண்்டார, 'இத்திட்்டத்திற்கன 
உ்க வங்கியும் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியும் நிதி -
யுதவி வழங்கியுள்ளன' எனக கூறியுள்ளார.   

தறத�ாளதய ்�ாரு்ளாதார ்நருககடியின் 
�லதவறு விதமான அ்்சௌகரியங்களுககும் 
முகம் ்காடுத்துள்ள மககளுககு இது ஒரு ஆறு-
த்ான ந்டவடிகளகயாக அளமயும். அதததநரம் 
்�ாரு்ளாதார ்நருககடிககு மத்தியிலும் மகக -
ளின் ந்ன்கள குறித்தும் கவனம் ்்சலுத்திய -
�டி ்்சயற�ட்டுக ்காண்டிருப்�ளத அர்சாங்கம் 
மீண்டும் உறுதிப்�டுத்தி உள்ளது.   

இநநாடு முகம் ்காடுத்துள்ள ்�ாரு்ளாதார 
்நருககடியினால �்ணவீககம், எரி்�ாருள 
மறறும் எரிவாயு �ற்றாககுள்ற, ்�ாருட்களின் 
விள்தயற்றம் என்�ன ்�ரிதும் அதிகரித்து 
கா்ணப்�டுகின்்றன. இதனால நாட்டின் அளனத்து 
மட்்டங்கள்ளயும் த்சரநத மககள �்விதமான 
அ்்சௌகரியங்களுககு முகம் ்காடுத்த வண்்ண -
முள்ளனர. �்ர ்தாழில வாய்ப்புககள்ள இழந -
திருககின்்றனர. அன்்றா்ட உ்ணவுககாக ்�ரும் 
சிரமங்களுககு முகம் ்காடுத்துள்ளவரகளும் ்சமூ-
கத்தில இருககதவ ்்சய்கின்்றனர.   

என்்றாலும் இவவிதமான ்நருககடிகளுககு 
மககள உள்ளாவளதத் தவிரப்�து ்தா்டரபில 
ஆரம்�ம் முதல விதே்ட கவனம் ்்சலுத்தப்�ட்டுள -
்ளது. இதளன அடிப்�ள்டயாகக ்காண்டு �்வா-
்றான தவள்த்திட்்டங்களும் முன்்னடுககப்�ட்டு 
வருகின்்றன. அநத வளகயிலதான் தறத�ாது 
இநத நிதி ்காடுப்�னவு வழங்க ந்டவடிகளக எடுக-
கப்�ட்டு இருப்�து குறிப்பி்டத்தககதாகும்.   

அதததநரம், 2020 ஆம் ஆண்டு மாரச மாதம் 
நடுப்�குதியில நாட்டில ் காவிட் 19 ் தாறறு �திவா-
கத் ் தா்டங்கியது. அதன் கார்ணத்தினால இத்்தாற-
றின் �ரவுதள்க கட்டுப்�டுத்தும் தநாககில நாடு 
முழுளமயாக மு்டககப்�ட்்டது. இதன் விள்ளவாக 
குள்றநத வருமானம் ்�று�வரகள ்�ாரு்ளாதார 
்நருககடிககு அன்றும் முகம் ்காடுத்தனர. அச்சம-
யமும் மககளின் ந்ன்கள குறித்து கவனம் ் ்சலுத்-
திய அர்சாங்கம், குள்றநத வருமானம் ்�று�வர-
களுககு அன்றும் மாதாமாதம் ரூ�ா 5000.00 
வீதம் ்காடுப்�னவு ்�றறுக ்காடுத்தது. முதல 
இரண்டு மாதங்களும் நா்்டங்கிலுமுள்ள குள்றநத 
வருமானம் ்�று�வரகளுககு இக்காடுப்�னவு 
வழங்கப்�ட்்ட த�ாதிலும், அதன் பின்வநத கா்ப்-
�குதியில அநதநதப் பிரதத்சங்களில ்காவிட் 19 
்தாறறு �ரவுதல கட்டுப்�ாட்டுககாக முன்்னடுக-
கப்�ட்்ட ந்டவடிகளககளின் அடிப்�ள்டயில இக்கா-
டுப்�னவு ்�றறுக ்காடுககப்�ட்்டது.   

இவவாறு குள்றநத வருமானம் ்�றும் மக-
களின் ந்ன்கள ்தா்டரபில விதே்ட கவனம் 
்்சலுத்தி ந்டவடிகளககள முன்்னடுககப்�ட்டு 
சூழலில தறத�ாது இநந்டவடிகளக முன்்னடுக-
கப்�ட்டு இருககின்்றது. தறத�ாளதய சூழலில இது 
்�ரிதும் வரதவறகப்�்ட தவண்டிய திட்்டமாகும்.   

ஆகதவ ்�ாரு்ளாதார ்நருககடியில இருநது 
மீட்சி ்�றுவதறகும் இந்நருககடி மககளுககு 
சுளமயாக அளமவளத தவிரப்�தறகும் அர்சாங்-
கம் முன்்னடுககும் ந்டவடிகளககளுககு ஆதர-
வும் ஒத்துளழப்பும் நலகப்�்ட தவண்டும். அது 
நாட்டினதும் மககளினதும் ந்ன்கள்ள முன்னி -
ள்ப்�டுத்தி கட்சி ந்ன்களுககு அப்�ா்ானதாக 
அளமய தவண்டும். ்�ாரு்ளாதார ்நருககடியில 
இருநது மீட்சி ்�்ற த�தங்களுககு அப்�ால ஒன் -
று�ட்டு ்்சயற�்ட தவண்டும் என்�தத மககளின் 
எதிர�ாரப்�ாகும்.
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த�ால ்�ட்டி இ்ககம் : 834
்தாள்த�சி இ்ககம் : 2429429, 2429272, 2429279

்�கஸ் : 2429270, 2429329,  வி்ளம்�ர முகாளமயா்ளர : 2429321

குறள் தரும் சிநதனை

4 2022 ஜூன் 24 ்வளளிககிழளம24–06–2022

ஹிஜ்ரி வரு்டம் 1443 துலககஃதா பிள்ற 23
சு�கிருது வரு்டம் ஆனி மாதம் 10ஆம் நாள            ் வளளிககிழளம

குறைந்த வருமானம் பெறுெவர்களுக்கு   
நிவாரணம் வழங்கும் விசேட திடடம்

என்ன இப்படிச் செய்து விட்டோ்ே எனறு வருந்தும்படியோ்ன
செயல்களைச் செய்யோது விடு்க; ஒரு்வளை தவறோ்கச் செய்து
விடடோல, திரும்பவும அளதச் செய்யோது இருப்பது நல்லது.

எற்்றன்று இரங்குவ ்்சய்யறக ்்சய்வாதனல
மற்றன்ன ்்சய்யாளம நன்று

மக்கள் மனம் ்கவர்ந்த வச்ந்தம் ரி.வி  
நாளை 13ஆவது அ்களவயில் ்காலடி

‘மனி்தநநய ஒன்றிளைவு’ திட்டத்தின் ஊ்டா்க
50,000 குடும்்பங்களுககு அவசர்கால நிவாரைம்

்தம்்பல்காமம் இளைஞளர  
்காடடுககுள் துரத்திய ்கரடி!

வாழ்வின் வ்சநதமாய் இ்ங்ளக 
மககளுககு தனது அரப்�-
ணிப்�ான த்சளவளய ஆறறி, 

்தாள்ககாட்சி வர்ாறறில தனக்கன 
தனி இ்டத்ளதப்பிடித்து இன்று வளரககும் 
மககள மனதில நீங்காத இ்டத்ளதப் பிடித்தி-
ருககும் வ்சநதம் ்தாள்ககாட்சி நாள்ள 
(25.06.2022) தன்னுள்டய 13வது அக-
ளவயில கால �திககி்றது.  

ஒரு த்சாப்தத்ளதக க்டநது இ்ங்ளக மக-
களுள்டய வாழ்களகயிலும் அவரகளுள்டய 
்்சயற�ாட்டிலும் முறறுமுழுதாக தன்ளன ஈடு-
�டுத்திக ்காண்டுள்ள ்தாள்ககாட்சியாக 
வ்சநதம் ்தாள்ககாட்சி கா்ணப்�டுகி்றது.  

க்டநத கா்த்தில இ்ங்ளகயில நி்விய 
அ்சாதார்ண தவள்ளகளிலும் கூ்ட ்தா்டரச-
சியாக மககத்ளாடு மகக்ளாக நின்று அவர-
களுள்டய ததளவகள்ள, குள்றநிள்றகள்ள 
அறிநது முடிநத அ்ளவுககு ்சமூக த்சளவ 
்்சய்த   ்தாள்ககாட்சியாக �ரி்ணமித்த 
வர்ாறள்ற இ்ங்ளக மககள நன்கறிவர. 
2022 ஆம் ஆண்டு பி்றநதது முதற்காண்டு 
இன்றுவளர நி்வுகின்்ற மிகவும் இககட்்டான 
சூழ்நிள்ளய நாடு மட்டுமன்றி ஒட்டு்மாத்த 
மககளும் அனு�வித்து வருகின்்றனர.  

முழுநாடும் எரி்�ாருள தட்டுப்�ாடு, 
தவள்யில்ாப் பிரசசிளன, ்�ாரு்ளாதா-
ரப் பிரசசிளன என்று எண்ணி்்டங்காத �் 
பிரசசிளனகள்ள எதிர்காண்டுள்ளது. ஒவ-
்வாருவரும் தங்களுள்டய வாழ்களகளய சிர-
மத்து்டன் ந்டத்திக ்காண்டிருககி்றாரகள.  

இப்�டியான கா்கட்்டத்திலும் கூ்ட ஒரு 
அர்ச ்தாள்ககாட்சி என்்ற வளகயில 
இன்று வளரககும் �் ்சமூக த்சளவகள்ள 
இ்ங்ளக மககளுககு வழங்கி ்காண்டு வரு-
கின்்றது வ்சநதம் ்தாள்க-
காட்சி. எனதவ வ்சநதம் 
்தாள்ககாட்சி மககளின் 
்தாள்ககாட்சி என்�தத 
்சரியான �தமாகும்.  

ரசிகரகளிள்டதய ஏதகா-
பித்த வரதவறபு கார்ணமாக 
இன்று வளரககும் இ்ங்ளக 
மககளுள்டய வாழ்களக-
யில தவிரகக முடியாத ஒரு 
அள்வரிள்சயாக வ்சநதம் 
�ரி்ணமிககின்்றது. தமலும் 
�் ்சமூக ஊ்டகங்களின் 
வரவிலும் கூ்ட அதறகு 
ஈடு்காடுத்து அதறதகற� 

தன் த்சளவளய விஸ்தரித்து வியாபித்து 
ஒவ்வாரு ரசிகர மனதிலும் நீங்கா இ்டம்பி-
டித்துள்ளது வ்சநதம் டிவி.  

எனதவ ்மன்தமலும் இன்னும் �் 
தரமான நிகழ்சசிகள்ள எதிரகா்த்திலும் 
வழங்குவதறகு வ்சநதம் ்தாள்ககாட்சி 
தயாராகதவ இருககின்்றது. இ்ங்ளகயில 
இருககும் �் தனியார ்தாள்ககாட்சிக-
த்ளாடு த�ாட்டி த�ாட்டுவது மட்டுமில்ாமல 
தரவரிள்சயிலும் முன்னணியாகத் திகழ்கின்-

்றது.  
எனதவ ்தா்டரசசியாக 

உங்களுள்டய அன்ள�யும் 
ஆதரளவயும் எப்்�ாழுதும் 
நலகுவீரகள என்்ற நம்பிக-
ளகயு்டன் இநத 13 ஆவது 
ஆண்டிலும் நாங்கள கால 
�திககித்றாம். என்றும் எங்-
கத்ளாடு ததாள்காடுத்து 
இருககக கூடிய எங்களு-
ள்டய அதி ்�றுமதியான 
்தாள்ககாட்சி ரசிகர-
கள எம் வி்ளம்�ரதாரரகள 
மறறும் எங்களுள்டய ந்ன்-
விரும்பிகள அளனவருககும் 

இநத தவள்ளயில நாங்கள நன்றி கூ்ற க்ட-
ளமப்�ட்டுளத்ளாம்.

‘மனிததநய ஒன்றிள்ணவு’ 50,000 
குடும்�ங்களுககு ரூ. 125 மிலலி-
யனுககும் அதிக்ளவான ்�றுமதி 

்காண்்ட அவ்சரகா் நிவார்ணங்கள்ள விநி-
தயாகித்துள்ளது. நா்ட்ளாவிய ரீதியில முன்-
்னடுககப்�டும் இநத அவ்சரகா் நிவார்ண 

ந்டவடிகளகயு்டன் இள்ணநது 
்காளளுமாறு அளனத்து நிறுவ-
னங்கள்ளயும் அளழககித்றாம்.  

தறத�ாது நி்வும் ்�ாரு்ளாதார 
்நருககடிககு மத்தியில நாட்டில 
மிகவும் �ாதிககப்�ட்்ட ்சமூகங்க-

ளுககும் குடும்�ங்களுககும் ஆதரவு வழங் -
குவதறகாக ஆரம்பிககப்�ட்்ட ‘மனிததநய 
ஒன்றிள்ணவு’ அவ்சரகா் நிவார்ண முயற-
சியானது 2022 ஜூன் 7, நிள்வரப்�டி 
நா்ட்ளாவிய ரீதியில உள்ள அவ்சர நிவார-
்ணம் ததளவப்�டும் 50,000 குடும்�ங்க -
ளுககு ரூ.125 மிலலியன் ்�றுமதியான 
்�ாருட்கள்ள விநிதயாகித்ததன் மூ்ம் 
இரண்்டாவது ளமலகலள் எட்டியுள்ளது.  

இநத ்்சயறறிட்்டமானது ்டய்்ாக ஆசி-
ஆட்்டா பிஎலசி, MAS Holdings, Hemas 
Holdings PLC, CBL Group, Citi மறறும் 
Sunshine Holdings PLC ஆகியவறறின் 
கூட்டு முயறசியாகும். இது அடிப்�ள்டத் 
ததளவகள்ளக கூ்ட பூரத்தி ்்சய்ய முடி -

யாமல வறுளமயில வாடும் 
200,000 குடும்�ங்களுககு 
நிவார்ணம் வழங்குவளத 
தநாககமாகக ்காண்டுள்ளது. 
ITN, சியத, சுவர்ணவாஹினி, 
டி.வி ்தர்ண மறறும் வ்சநதம் 
ஆகியளவ ஊ்டக �ங்கா்ளராக 
இநத முயறசிககு அதரவிளன 
வருகின்்றன.  

தறத�ாது   நாட்டின் 25 மாவட்-
்டங்களிலு ம்  அவ்சரகா் நிவார -

்ணங்கள விநிதயாகிககப்�ட்டு வருகின்்றன. 
தமலும் ்�ாரு்ளாதார மீட்சித் திட்்டத்தின் 
மூ்ம் நாட்டில நிள்யான நன்ளமகள 
நிள்நாட்்டப்�டும் வளர 'மனிததநய ஒன் -
றிள்ணவு' திட்்டமானது அதன் நிவார்ண 
ந்டவடிகளககள்ளத் ்தா்டரும். நா்ட்ளாவிய 
ரீதியில கடுளமயாகப் �ாதிககப்�ட்டுள்ள 
200,000 குடும்�ங்களுககு உ்டனடி நிவா-
ர ்ணம் வழங்குவதறகான எமது கூட்டு 
முயறசியில எங்களு்டன் இள்ணநது ்காள -
ளுமாறு ஏளனய அளனத்து நிறுவனங்க -
ளுககும் அளழப்பு விடுககின்த்றாம்.   

'மனிததநய ஒன்றிள்ணவு' �றறிய 
தம்திக வி�ரங்களுககு https://www.
dialog.lk/corporate இறகு ்்சலலுங்கள.

காட்டில தன்ளனத் துரத்தி வநத 
்�ரிய கரடி ஒன்றி்டமிருநது தப்-
புவதறகாக இள்ளஞர ஒருவர 

ஓடிச ்்சன்று மரத்தில ஏறியுள்ளார. ஆனால 
கரடி அநத இ்டத்ளத விட்டு நகரவிலள். 
அககரடி அங்கிருநது ்்சலலும் வளர மூன்று 
நாட்கள்ள மரத்தித்தய கழித்த அநத 
இள்ளஞளர ் �ாலிஸார மறறும் இராணுவத்-
தினர இள்ணநது இரண்டு நாட்கள ததடுதல 
தமற்காண்டு நண்�கல தவள்ளயில கண்டு-
பிடித்துள்ளாரகள.

இவவாறு காட்டில கா்ணாமல த�ாய் கண்-
டுபிடிககப்�ட்்டவர திருதகா்ணமள் மாவட்்டத்-
தின் தம்�்காமம் 10 ஆம் ்கா்னிளயச 
த்சரநத ்சாகுல ரிஸ்வான் எனப்�டும் 22 
வயது திரும்ணமான இள்ளஞராவார. தம்-
�்காமம் ஈச்சங்கு்ளம் காட்டுப் �குதியில 
மாடுகள்ள வ்ளரககும் தனது ளமத்துனர 
இருககும் இ்டத்திறகு ்்சலவதறகாக க்டநத 
16 ஆம் திகதி காள் காட்டின் வழிதய 
�ய்ணம் ்்சய்ளகயில அவர இவவா்றான 
்சம்�வ்மான்றுககு முகம் ்காடுத்துள்ளார.  

இநத இள்ளஞர காட்டில கா்ணாமல 
த�ாயுள்ளதாக அவரின் மளனவி க்டநத 
17ஆம் திகதி தம்�்காமம் ்�ாலிஸில 
முள்றப்�ாடு ்்சய்துள்ளார. இதளனயடுத்து 
அங்கு க்டளமயாறறும் �தில ்�ாலிஸ் 
நிள்ய ்�ாறுப்�திகாரியான ்�ாலிஸ் �ரி-
த்சாதகர நாககா்நத முளளிப்்�ாத்தாளன 
திஸ்ஸபுர இராணுவ முகாமுககு ்�ாறுப்-
�ான தகர்ணல ராஜகுருளவ ்தா்டரபு 
்காண்டு அவரகளின் உதவிளய தகாரினார. 
வனவி்ங்கு பிரிவினளரயும், கிராமத்து மக-
கள்ளயும் இள்ணத்து ததடுதல ந்டவடிகளக 

ஒன்ள்ற அவர தமற-
்காண்்டார. அன்று இரவு 
வளர ததடிய த�ாதும் 
அவளரக கண்டுபிடிகக 
முடியவிலள். அவவாறு 
ததடுதல ந்டவடிகளகளய 
த ம ற ் க ா ண் ்ட வ ர க ள 
யாளன மறறும் கரடிக-
ளின் அசசுறுத்தலுககும் 
முகம் ்காடுத்தாரகள. 
அவறள்ற விரட்டியகக 
வனவி்ங்கு பிரிவினர 
ந்டவடிகளக எடுத்தாரகள.  

மறுநாளும் ததடுதல 
ந்டவடிகளக தமற்காள-
்ளப்�ட்்டததாடு அதறகாக 
தம்திக �ள்டயணியி-

னரும் கிராமத்தினரு்டன் இள்ணநது 
்காண்்டாரகள. அன்று �கல கா்ணாமல 
த�ாயிருநத இள்ளஞர குட்ள்ட்யான்-
றில நீர அருநதும் த�ாது கிராமத்த-
வரகளும் மறறும் இராணுவத்தினரும் 
கண்டுள்ளாரகள.பின்னர அவரின் 
அருகில ்்சன்று அவளர மீட்டுள்ளார-
கள. அவரின் உ்டம்பில கீ்றலகள மாத்தி-
ரதம கா்ணப்�ட்்டதாகவும் தவறு எதுவித 
காயங்களும் கா்ணப்�்டவிலள் 
என்றும் அவரகள ்தரிவித்தாரகள.   

இவவாறு மீட்கப்�ட்்ட இள்ளஞன் 
பின்னர தான் முகம் ்காடுத்த ்சம்�வம் 
�றறி இவவாறு விவரித்தார.

"நான் எனது ளமத்துனருககு 
்தாள்த�சி அளழப்்�ான்ள்ற எடுத்த 
பின்னர அவரகள இருககும் இ்டத்திறகு 
்்சல் ஆயத்தமாதனன். நான் காட்டில 
ந்டநது ் காண்டிருககும் ் �ாழுது ் �ரிய கரடி 
ஒன்ள்றக கண்த்டன். அது என்ளனப் �ாரத்த-
வு்டன் என்ளன துரத்தத் ்தா்டங்கியது. நான் 
அதனி்டம் இருநது தப்பிக ்காளவதறகாக 
ஓடிதனன். எவவ்ளவு தூரம் ஓடிதனன் என்று 
எனககு ஞா�கத்தில இலள்.

நான் நன்்றாகப் �யநதிருந-
ததன். அதன் பின்னர ஒரு ்�ரிய 
மரத்தில ஏறிக ்காண்த்டன். இரவு 
முழுவதும் மரத்தித்தய இருந-
ததன், தூங்கவிலள். அடுத்த-
நாள இ்றங்கி �ாளதளய ததடிக 
்காண்டு வநததன். நான் ் தா்டரந-
தும் காட்டுககுளத்ளதய ்்சன்றுள-

த்ளன். ்தாள்த�சிககும் 
'சிகனல' கிள்டககவிலள். 
எனககு 'சிகனல' கிள்டத்த 
த�ாது நான் தகவள் வீட்்டாரி்டம் 
கூறிதனன். பின்னர ்தாள்த�-
சிளய நிறுத்தி ளவத்துக ்காண்த்டன். 

காட்டில �ழங்கள்ள உண்டு, 
அன்று இரவும் ஒரு குட்ள்டயில நீளர 
அருநது விட்டு மரத்தில ஏறி இருநது 

்காண்த்டன். அன்ள்றய 
இரளவயும் மிகுநத �யத்-
து்டன் மரத்தித்தய கழித்-
ததன். எநதவித ்வளிச-
்சமும் இருககவிலள். 
எனது மரத்ளதச சுறறி 
மிருகங்களின் ்சத்ததம 
தகட்்டது. காள்யில நான் 
அருகிலிருநத குட்ள்டயில 
நீர அருநதும் த�ாது கிரா-
மத்து மககள்ளயும் இரா-
ணுவத்ளதயும் கண்த்டன். 
என்ளன கிராமத்துககு 
அளழத்து வநதாரகள. 
நான் அவரகளுககு நன்றி 
கூறுகித்றன்". 

இவவாறு அநத 
இள்ளஞர வி�ரித்தார.

இநதச ்சம்�வம் �றறி தம்�்காமம் 
்�ாலிஸ் நிள்ய �தில ்�ாறுப்�திகாரி 
்�ாலிஸ் �ரித்சாதகர நாககநத் கூறி-
யதாவது:

"இநத இள்ளஞன் கா்ணாமல 
த�ானளம ்தா்டர�ாக முள்றப்�ாடு 
கிள்டத்தவு்டன், நான் எனது உயர அதி-
காரிகளு்டன் ் தா்டரபு ் காண்டு இராணு-
வம் மறறும் வனவி்ங்கு பிரிவினர சி -்
ரு்டன் �ாரிய ததடுதல ந்டவடிகளகளய 
தமற்காண்டு இள்ளஞளரக கண்டுபி-
டித்ததாம்.  

கரடி துரத்திய தவள்ளயில அநத 
இள்ளஞர  கிராமத்துப் �ககம் ஓ்டாமல 

எதிரத்திள்சயில ஓடிதய காட்டுககுள ்வகுதூ-
ரம் ் ்சன்று கா்ணாமல த�ாயுள்ளார. இவளர 
கு்ளத்துப் �குதியில இருநது 15 கித்ாமீட்்டர 
தூரத்தில அனுராதபுரம் மாவட்்ட எலள்யில 
கண்டுபிடித்ததாம். தறத�ாது காடுகளில 
ததன் உள்ளது. அதளன உட்்காளவதறகாக 
கரடிகள வருவதுண்டு. 

இநதக காட்டுககுள மககள நுளழவதறகு 
தள்ட ்்சய்யப்�ட்டுள்ளது. ஆனாலும் மாடு 
வ்ளரப்�வரகள அவறள்ற தமய்ப்�தறகாக 
காட்டிறகுள ்்சலகி்றாரகள. வனவி்ங்கு 
அதிகாரிகள அதறகுத் தள்ட ் ்சாலவதிலள். 
நான் கிராமத்தவரகளுககு காட்டுககுள அநா-
வசியமாக நுளழய தவண்்டாம் எனக கூறு-
கின்த்றன். அத்து்டன் இநத ந்டவடிகளகயில 
இள்ணநது ்காண்்ட ்�ாலிஸ் அதிகாரிகள, 
இராணுவத்தினர, வனவி்ங்கு அதிகாரிகள 
மறறும் கிராமத்தவரகளுககு நன்றி ்தரிவிக-
கித்றன்". 

இவவாறு ்�ாலிஸ் �ரித்சாதகர நாககந-
த் ்தரிவித்தார.

திதனஷ சுநதர...?

இரவு முழுகக காட்டு
விலங்குகளின் பயங்கர
ஒலி; அச்சத்துடன்
கழிந்த இரவுகள்!

உயிர் ்தப்புவ்தறகாக மரத்தில் ஏறிக 
ககாணடவர் மூன்று நாட்களின் பின்்னர் 
இராணுவம், கபாலிஸ் த்தடு்தலில் மீட்பு!

எஸ். தகாதேஸ்வரராஜா  
(முகாமமயாளர் வ்சந்தம் ரி.வி)

தமிழில: வீ.ஆர.வய்ட்
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 ைர்லின் ைரிக்்கார்...  

இஸ்காத்தின் பிரதகான ்டமை-
்ளில் ஒன்்றே ஹஜ் ஆகும். 
வ�காருளகாதகார ெசதி�மடத்த ஒவ்-

வெகாருெரும் ெகாழ்காளில் ஒரு தடமெ நிமறே-
்ெறறே ்ெண்டிய ்டமை இது.  அ்த் -்
ரம் ெருடத்திறகு ஒரு தடமெ குறிக்்ப�டட 
்கா்த்தில் நிமறே்ெறறேப�டும் ்டமையகா-
்வும் விளங்கிக் வ்காண்டிருக்கிறேது ஹஜ். 
அதுதகான் துல் ஹஜ் ைகாதைகாகும். 

ஹிஜ்ரி ஒன்�தகாம் ஆண்டில் ்டமையகாக்-
்ப�டட இக்்டமையகானது, ்டமை்ளின் 
ஒழுங்கில் இறுதியகா் விதியகாக்்ப�டடதகா-
கும். சத்தியம் வசயயப�டடும் �காது்காக்்ப-
�டடும் உள்ள  பூமிக்கு உட்காலும் உள்-
ளத்தகாலும் ்ைறவ்காள்ளப�டுகின்றே ஒரு 
�யண்ை ஹஜ். இது ஒறறுமையினதும் 
சைத்துெத்தினதும் குறி்காடடியகா்வும் ைகாத்-
திரைல்்காைல் உ்்்காவிய முஸலிம் -்
ளின் ஐக்கிய ைகா்காடகா்வும் தி்ழுகின்றேது. 

இங்கு அமைந்துள்ள ்ஃ�காமெ முன்-
்்காக்கி ்காளகாந்தம் வதகாழுெது ஒவ்வெகாரு 
முஸலிமின் மீதும் ்டமையகாக்்ப�டடுள்-
ளது. இது உ்கில் அமைக்்ப�டட முதல் 
�ள்ளிெகாச்காகும்.  

ஹஜ் ் டமையின் வசயல்�காடு்ள் 'மீ்காத்' 
எனப�டும் எல்ம்யிலிருந்து ஆரம்�-
ைகாகும். அந்த எல்ம்யி்் இஹரகாம் 
ஆமடமய அணிந்து வ்காள்ள ்ெண்டும் 
அல்்து ஹஜ் வசயெதற்கான (நியயத்) 
எண்ணம் வ்காண்டு அதமன வைகாழிந்து 
வ்காள்ள ்ெண்டும். இஹரகாம் என்�து 
ஆடம்�ரைறறே சகாதகாரண வெண்ணிறே 
ஆமடயகாகும். இது ைரணைமடந்த பின்னர் 
அணிவிக்்ப�டும் '்�ன்' ஆமடக்கு சை-
னகானது. இவ்ெகாமடமய அணிந்ததன் 
பின்னர் சகாதகாரண நிம்யில் தனக்கு 
அனுைதிக்்ப�டட விடயங்்ள் தனக்கு 
தடுக்்ப�டடுள்ளது என்று ்ருதுெகார்்ள். 

இதமன வதகாடர்ந்து ஹஜ் ்கா்ம் முழு-
மையகா் 'இமறேெகா உனக்கு �தி்ளித்து 
விட்டன். உனக்கு நி்ரகா் எதுவுமில்ம். 

பு்ழும், அருள்்ளும், அதி்காரமும் உனக்-
்்யுரியன. உனக்கு நி்ரகா் எதுவுமில்ம்' 
என்றே ெகார்த்மதமய வைகாழிந்தெர்்ளகா் 
இருப�கார்்ள். ஹஜ்ஜின் அடுத்த வசயல்-
�காடு 'தெகாப' ஆகும். இது ்ஃ�கா என்றே 
இமறேயில்்த்மத சுறறி ெருெமத குறிக்-
கும். வதகாடரகா் 'ஸ�கா', 'ைர்ெகா' என்றே இரு 
ைம்த்வதகாடரில் ்ெ்ைகா் ்டந்து ்டக்் 
்ெண்டும். அத்்தகாடு துல்ஹஜ் பிமறே 
ஒன்�தில் �்ல் ்்ரத்தில் 'அர�கா' மைதகா-
னத்தில் தரித்திருக்் ்ெண்டும். அத்்தகாடு 
'ஜம்ரகா' எனப�டும் இடங்்ளில் மைத்-
தகானுக்கு ்ல்வ்றிதல், 'மினகா' என்றே 
மைதகானத்தில் இரமெ ்ளித்தல், 'ஹத்யு' 
எனப�டும் �லியிடல் ்�கான்றேெறறுடன் 

ஸுன்னத்தகான �் விடயங்்ளும் ்காணப-
�டுகின்றேன.

இஹரகாம் முதல் கிரிமயயகா் அமைந்தி-
ருப�்தகாடல்்காைல் ை்னகா இசமச்ளுக்கு 
அடிமையகாகும் நிம்யிலிருந்து விடு�டடு 
உள்ளத்மதயும் சிந்தமனமயயும் ஒழுங்-
கு�டுத்துெதற்கான சிறேந்த �யிறசியகா -்
வும் விளங்குகிறேது. 'தல்பியகா' என்�து 
இமறேெனுக்கு ்டடுப�டு்ென் என்றே பிர -்
டனைகா்வும் 'தெகாப' என்�து ைகானுட உள்-
ளத்மதயும் இமறேெனின் புனிதத்மதயும் 
சங்்மிக்்ச வசயகின்றே உயர்ந்த ஆன்மீ் 
வசயல்�காடகா்வும் உள்ளது. 'ஸஃயு' என்றே 
வதகாங்்்காடடம் இமறேதிருபதிமயயும் ைன்-
னிபம�யும் அமடந்து வ்காள்ெதற்கான 
சிறேப�கான ஏற�காடகாகும்.

'அர�கா', 'மினகா' ்�கான்றே இடங்்ளில் 
தரிப�வதன்�து உள்ளத்தி்் இமறேயச-
சத்மத நிரபபிக் வ்காண்டு இரு ்ரங் -்
மளயும் அெமன ்்காக்கி உயர்த்தி மிக்் 
எதிர்�கார்பபுடன் அெனிடம் பிரகாத்தமன 

புரிெதகாகும். 'ஜம்ரகா' க்்ளில் ்ல்வ்றிதல் 
என்�து உள்ளத்தில் �காதிபம� ஏற�டுத்தும் 
தீய மைத்தகானிய சக்தி்மள இழிவு�டுத்த-
ெதகாகும். 'ஹத்யு' என்றே �ழியிடல் என்�து 
தியகா்ம், அர்ப�ணம் ்�கான்றேெறறின் குறி-
யீடகா் அமைந்திருக்கின்றேது.

்ைலும் அமனத்து ெணக்் ெழி�காடு-
்ளினதும் பிரதகான வ�காது்்காக்்ம் அல்-
்காஹவுக்கு ்ன்றியுள்ளெனகா் இருப-
�தும் அென் வசகான்ன�டி அெனுக்கு 
்டடுப�டுெதுைகாகும். ஹஜ்ஜின் பிரதகான 
்்காக்்மும் அதுதகான். எனினும் இதுெல்-
்காத இன்னும் �் ்்காக்்ங்்ளும் ஹஜ்-
ஜுக்கு உள்ளன. 

அது தனியகாளின் உள்ளத்திலும், சிந்-
தமனயிலும், ெகாழவிலும், சமூ-
்த்திலும் �் தகாக்்ங்்மளயும் 
ைகாறறேங்்மளயும் ஏற�டுத்தக்கூடி-
யதகாகும். 

இதமன அல்்காஹ 'ஹஜ் 
வசயயுைகாறு ைக்்ளுக்கு வ�காது அறிவிபபு 
வசயவீரகா். அெர்்ள் வெகு தூரைகான 
இடங்்ளில் இருந்வதல்்காம் ்டந்தும் ஒட-
ட்ங்்ளில் �யணம் வசயதும் உம்மிடம் 
ெருெகார்்ள். அெர்்ளுக்்கா் அங்கு ஏற-
�டுத்தப�டடுள்ள ்ன்மை்மள அெர்்ள் 
்காணடடும். ்ைலும் அல்்காஹ அெர் -்
ளுக்கு ெழங்கிய ்கால்்மட்மள சி் 
குறிபபிடட ்காட்ளில் அெனது வ�யர்கூறி 
அறுத்திட ்ெண்டும். அெறறிலிருந்து 
அெர்்ளும் சகாபபிடடு ்தமெயகான ெறிய-
ெர்்ளுக்கும் வ்காடுத்து விடுங்்ள்.' (ஹஜ் 
27, 28) என்று குறிபபிடுகிறேகான்.

ஹஜ் கிரிமய மூ்ம் �்விதைகான �யன்-
்மள அமடந்து வ்காள்ள்காம். அெறறில் 
பிரதகானைகானது ஆன்ைகா ்�காஷிக்்ப�டு-
ெதகாகும். அதகாெது  ஆன்ைகாமெ �்ப-
�டுத்துெதில் ஹஜ்ஜுக்கு வ�ரும் �ங்கு 
உண்டு. அதனகால் ஒரு முஸலிம் ஹஜ்மஜ 
சிறேந்த ்டடுசசகாதனைகா் �யன்�டுத்திக் 
வ்காள்ெகான். இமறேயசசத்தகால் தன்மன 

நிரபபிக்வ்காள்ளவும், அல்்காஹவுக்கு 
முழுமையகா் ்டடுப�டுெதறகு உறுதிபூ -
ணவும், �காெசவசயல்்ளுக்்கா் ்ெம்ப-
�டடு அதிலிருந்து நீங்கி தன்மன தூய-
மைப�டுத்திக் வ்காள்ளவும் ஹஜ் துமண 
நிற்கூடியதகாகும். 

அ்த்்ரம் ஹஜ் யகாத்திமரயகானது, 
ைனிதனின் அறிவுக் ்ண்்மள திறேந்து 
விடக்கூடியதகா்வும் உள்ளது. தன்மன 
சூழவுள்ள �காரிய பிர�ஞசத்மத �கார்க்-
்வும்  வித்தியகாசைகான ்்காசகாரங்்ள், 
்கா்நிம் ைகாறறேங்்ள் ்�கான்றேெறமறே 
அறிந்து புது அனு�ெங்்மள வ�றறுக்-
வ்காள்ளவும் அறிமெ விரிெகாக்கி வ்காள்ள-
வும் ஹஜ் துமணநிறகிறேது. 

்ைலும் ஹஜ்ஜில் வியகா�கார ்்ன் -
்ளும் ்காணப�டுகின்றேன. ்பி(ஸல்) 
அெர்்ளது ்கா்த்துக்கு முன்பிருந்்த 
இருந்து ெருகின்றே ஒரு ்மடமுமறே 
இது. உ்் விடயங்்ளகான இ்கா�ம் 
வ�றுதல், ெகாழக்ம் ெசதி்மள அனு� -
விப�மத சி் ஸஹகா�கா ்தகாழர்்ள் சங் -
்டைகான ஒன்றேகா்க் ்ருதினகார்்ள். இது 
ெணக்் ெழி�காடு்ளில் ஒரு குமறேமெ 
ஏற�டுத்தும். 

்ன்மை்ள் குமறேெமடந்த விட்காம் 
என்று அெர்்ள் நிமனத்தகார்்ள். 
ஆனகால் அல்்காஹ இதமன அங்கீ் -
ரித்தகான். நியயத் என்றே எண்ணம் சீரகா் 
இருந்தகால், பிரதகான இ்க்கு ஹஜ்மஜ 
நிமறே்ெறறுதல் என்றும் இருக்கும் -
்�காது இது சரியகான்த என்�து அல்குர்ஆ -
னின் ்ருத்தகாகும். 'உக்்காழ, ைஜன்னகா, 
துல் ைஜகாஸ ்�கான்றேமெ ஜகாஹிலியயகா 
்கா் சந்மத்ளகா் ்காணப�டடன. அங்கு 
வியகா�காரம் வசயதெர்்ள் ஹஜ் ்கா்த்-
தில் வியகா�காரத்தில் ஈடு�ட தயக்்ம் ்காட-
டினகார்்ள். இது�றறி ்பி (ஸல்) அெர் -்
ளிடம் வினவினகார்்ள். அசசையம், அல் 
குர்ஆனின் 'ஹஜ் பிரயகாணத்தின் ்�காது 
நீங்்ள் வியகா�காரம் வசயது உங்்ள் 
இரடச்னிடமிருந்து ்�ரருமள ்தடுெது 
உங்்ள் மீது குறறேைகா்காது' (�்ரகா 198) 
என்றே ெசனம் அருளப�டடது. 

                      (ஆதகாரம்: பு்காரி)

அ்த்ெமள, 
இஸ்காைகானது அடிப�-
மடயகான சி் விடயங்்மள 
்�காதமன்ளகா் ைகாத்திரம் முன்-
மெக்்காது ெணக்் ெழி�காடு்ளுடன் 
இமணத்்த மெத்துள்ளது. இதன் மூ்ம் 
ஒரு முஸலிமின் அறிவிலும் சிந்தமன-
யிலும் உணர்விலும்  ்டத்மதயிலும் 
அதமன வ்காண்டு ெர அது எதிர்�கார்க்கி -
றேது. உதகாரணைகா் கூடடுத் வதகாழும்யில் 
்காம் ்காணுகின்றே ச்்காதரத்துெம், சைத்-
துெம், சுதந்திரம் ்�கான்றே �ண்பு்மள 
ஹஜ்ஜில் இன்னும் ஆழைகா் அெதகானிக்-
்்காம். 

இங்கு பிர்தச, பிரகாந்திய, வைகாழி, இன, 
தர, �தவி என்றே வித்தியகாசங்்மள ைறேந்து 
ஒ்ர வித ஆமட அணிந்து, ஒ்ர விதைகான 
ெணக்்ங்்ளில் ஈடு�டடு ஒ்ர ்்காைத்மத 
வைகாழிந்தெர்்ளகா் ஒ்ர ்்காக்்த்்தகாடு 
ஒன்றுகூடி இருப�மத ்காண்காம். அமன-
ெரும் ஏ்ன் அல்்காஹமெ ்ம்பி ஒ்ர 
்ஃ�காமெ சுறறி ெந்து ஒ்ர ் ெதத்மத ஓதி 
ஒ்ர ்பிமய பின்�றறி ஒ்ர வசயல்்மள 
வசயெவதன்�து எத்துமண ஆழைகான ஒறறு-
மைமய வெளிப�டுத்தி நிறகிறேது என்�மதப 
புரிந்து வ்காள்ள்காம். 

ஹஜ் என்�து சைகாதகான ்கா்த்தில் 
சைகாதகான பூமிமய ்்காக்கிய சைகாதகான �ய-
ணைகாகும். அது �காது்காக்்ப�டட சைகாதகான 
பூமியகாகும். 'அங்கு நுமழ�ெர் அசசம் 
தீர்ந்து �காது்காக்்ப�டுெகார்' 

(ஆ் இம்ரகான் 97).
 எனது தந்மதமயக் வ்காம் வசயத-

ெமர அங்கு ்ண்டகாலும் அெருக்கு ்கான் 
எதமனயும் வசயய ைகாட்டன் என்று உைர் 
(ரழி) அெர்்ள் குறிபபிடடுள்ளகார்்ள். அந்த 
நி்த்தில் ெகாழகின்றே �றேமெ்ள் மிரு்ங் -
்ள் ்ெடமடயகாடக் கூடகாது. தகாெரங் -
்ள் வெடடப�ட கூடகாது என்றே ்டடமள 
ைனிதன் ைகாத்திரைன்று ஏமனய �மடப -
பு்ள் கூட நிம்ைதியகா் இருக்் அனுை -
திக்்ப�ட ்ெண்டும் என்�மத ்காடடுகி -
றேது. 

ஆ்்ெ ஹஜ் ்டமைமய அதற்் 
உரிய ஒழுங்கில் நிமறே்ெறறிடு்ெகாம்.

ஹஜ்
மர்லின் மரிக்கார்

E--−mail:  

ஆலமுல்

 ஒர் அறிமுகம்

அஷவையக் யூ.்். றேமீஸ எம்.ஏ  
               (சமூ்வியல்)

அல்்காஹதஆ்கா பிர�ஞசம் உள் -
ளிடட அத்தமன ெஸது்மளயும் 
�மடத்து �ரி�காலித்துக் வ்காண் -

டிருப�ெனகாெகான். 'அென் எமதப �மடக்்க் 
்ருதினகாலும் அதமன 'ஆகு்' எனக்கூறிய 
ைகாத்திரத்தில் உட்ன அது ஆகிவிடுகிறேது'              
(02-: 117) என்று அல் குர்ஆன் கூறிக்வ்காண்-
டிருக்கின்றேது. அவ்ெகாறேகான ைகாவ�ரும் சக்திமய-
யும் ஆறறேம்யும் தன்ன்த்்த வ்காண்டுள்ள 
அல்்காஹ �மடப�்தகாடு நின்று விடகாது, தகாம் 
�மடக்கின்றே அமனத்து �மடபபுக்்மளயும் 
நிர்ெகிக்்க்கூடியெனகா்வும் இருந்து வ்காண்-
டிருக்கின்றேகான். அெனது �ரகாமிபபும், ்ண்்கா-
ணிபபும் நிர்ெகா்மும் இல்்காவிடடகால் இப�மடபபு-
்ள் எப்�கா்தகா அழிந்து ்காசைகாகி இருக்கும். 

உதகாரணத்திறகு ஞகாயிறறு வதகாகுதிமய எடுத்து 
்்காக்கினகால் சூரியமனச சுறறி ஒன்�து ்்காள்்ள் 
ெ்ம் ெந்த ெண்ணமுள்ளன. அெறறுக்கு நிர்ணி -
யிக்்ப�டட ஒழுங்கிலும் �காமதயிலும் அமெ ெ்ம் 
ெருகின்றேன. தைக்கு நிர்ணிக்்ப�டட ஒழுங்குக்கு 
அப�கால் அமெ அணுெளவு கூட வசயற�ட எண் -
ணுெதுமில்ம், அதற்கா் முயறசிப�துமில்ம். 
ஏவனனில் அல்்காஹ விதித்துள்ள நிர்ணயத்திறகு 
அப�கால் வசயற�ட எண்ணுெது கூட அழிமெயும் 
்காசத்மதயு்ை ்தடித்தரக்கூடியதகா்்ெ இருக்கின் -
றேது. அதனகால் அவ்ெகாறேகான நிம் ஏற�டுெமதத் 
தவிர்ப�தற்கான ஒழுங்ம் அல்்காஹ  ஈர்பபுசசக்தி-
மயக் வ்காண்டு உறுதிப�டுத்தி மெத்திருக்கின்றேகான். 
அதனகால் எந்தவெகாரு ்்காளும் ஒன்மறே ஒன்று 
முந்திச வசல்்்ெகா, வ்ருங்கிச வசல்்்ெகா, வசகாற� 
்்ரம் ஒரிடத்தில் தரித்து ஒயவெடுத்து �யணிக்்்ெகா 
அல்்து பிரிந்து வி்கிச வசல்்்ெகா முயறசிப�-
தில்ம்.  

தைக்கு நிர்ணயிக்்ப�டட ஒழுங்குக்கு ஏற� வசயற-
�டுெ்த அெறறின் �ணியகாகும்.  அதனகால் பிர -
�ஞசம், அதிலுள்ள  ்்காள்்ள் உள்ளிடட அமனத்து 
�மடபபு்ளும் அல்்காஹவின் ்டடமளக்கு ஏற� 
அசவசகாடடகா் வசயற�டடுக் வ்காண்டிருக்கின்றேன. உதகா-
ரணத்திறகு  ஞகாயிறறுத் வதகாகுதியிலுள்ள பூமி்யகா 
அல்்து ்ெறு ஏதகாெவதகாரு ்்கா்ளகா வசயற�டுைகா-
யின் அமெ ஒன்றுடன் ஒன்று ் ைகாதுண்டு ் �ரழிவு்ள் 
ஏற�டும். குறிப�கா் பூமியிலுள்ள உயிரினங்்ள் உள்-
ளிடட �மடபபு்ளும் அழிவு்ளுக்கும் ்சதங்்ளுக்-
கும் உள்ளகாெமதத் தவிர்க்்்ெ முடியகாது. 

ைனிதன் பூமியில் �மடக்்ப�டடுள்ள ஒரு �மடப-
�கான ்�காதிலும் அென் பூமி்யகாடும், ெளிைண்ட -
்த்்தகாடும் பிர�ஞசத்்தகாடும் பிமணக்்ப�டடெ-
னகா்்ெ இருக்கின்றேகான்.  அதனகால் அல்்காஹவின் 
நிர்ணயத்திறகு ஏற� சூரியமன ெ்ம் ெந்து வ்காண்-
டிருக்கும் பூமி சூரியமன விடடு வி்கிச வசல்ெது 
அல்்து சூரியமன வ்ருங்கிச வசல்ெது இரண்டு்ை 
உயிரின அழிவுக்கு ெழிெகுக்்க்கூடியது என்று 
உயிரின விஞஞகானி்ள் வதரிவித்திருக்கின்றேனர். 
அதகாெது சூரியமன பூமி வ்ருங்கிச வசல்லும் ்�காது 
உஷணம் அதி்ரித்து உயிரினங்்ள் உயிர்ெகாழ 
முடியகாத நிம் ஏற�டுெது ்�கான்று சூரிமன விடடு 
பூமி வி்கிச வசல்லும் ் �காது குளிர் அதி்ரித்து உயிர் -
ெகாழ முடியகாத நிம்மை ஏற�டும். 

அதனகால் பூமிமய அல்்காஹ ைனிதன் உள்ளிடட 
உயிரின ெகாழவுக்கு வ�காறுத்தைகான ெம்யில் ்சசி -
தைகா் ெடிெமைத்திருக்கின்றேகான். இவ்ெடிெமைபபில் 
அணுெளவு �்வீனம் ஏற�டடகாலும் உயிரினங்்ள் 
�்விதைகான �காதிபபு்ளுக்கும் தகாக்்ங்்ளுக்கும் 
ைகாத்திரைல்்காைல் அழிவு்ளுக்கும் மு்ம் வ்காடுக் -
கும். குறிப�கா் சூரியனில் இருந்து �் ெம்யகான 
்சசுக்்திர்வீசசு்ள் வெளிப�டட ெண்ணமுள்ளன. 
அெறறில் அல்டரகா ெய்ட ஊதகாக் ்திரும் ஒன்றேகா-

கும். இந்்சசுக் ்திர்வீசசு்ள் பூமிமய ்்ரடியகா் 
ெந்தமடயுைகாயின் ைனிதன் உள்ளிடட உயிரினங் -
்ள் �ல்்ெறு விதைகான தகாக்்ங்்ளுக்கும் �காதிபபு-
்ளுக்கும் உள்ளகாகும். அதமனத் தவிர்ப�தற்கா் 
ஒ்சகான் �ட்ம் உள்ளிடட ்சசிதைகான ெடி்டடல் ஏற -
�காடு்மள அல்்காஹ வசயது மெத்திருக்கின்றேகான். 
இெறறில் �்வீனங்்ள் ஏற�டடகால் கூட ைனிதன் 
உள்ளிடட உயிரினங்்ளுக்கு �காதிபபு்ள் ஏற�ட்ெ 
வசயயும். குறிப�கா் சூரியனின்  ஊதகாக்்திர்்ள் 
பூமிமய ெந்தமடயுைகாயின் ்தகால் புறறு ்்காய உள்-
ளிடட �்வித ்்காய்ளுக்கு உள்ளகா்வும் ்்ரிடும். 

்ைலும் பூமியிலிருந்து சுைகார் 5000 ஒளி ஆண்-
டு்ளுக்கு அப�காலுள்ள ்்காள் ஒன்றிலிருந்து ஒலி 
வெளிப�டட ெண்ணமுள்ளன. அதமன ்காஸகா விஞ-
ஞகானி்ளும் �திவு வசயதுள்ளனர்.  அந்த ்்காள் 
பூமிமய வ்ருங்கி ெருைகாயின் அந்த ஒலியின் 
விமளெகா் ைனிதனின் வசவிப�மறே்ள் ்டும் �காதிப-
புக்கு உள்ளகாகும் என்றும் விஞஞகா்ளி்ள் சுடடிக்்காட-
டியுள்ளனர். 

அ்த்்ரம் பூமியின் ்ைற�குதியில் உள்ள ெளி-
ைண்ட்த்மத எடுத்து ்்காக்கினகால் அதில் �்வித 

ெகாயுக்்ள் ்காணப�டுெமத அெதகானிக்்்காம். அெற-
றில் ஒடசிசனும் ஒன்றேகாகும். இந்த ஒடசிசனுடன் ைனித 
உயிர்ெகாழவு பிமணக்்ப�டடிருக்கின்றேது. ெளி ைண்ட-
்த்தில் �் ெகாயு்ள் ் ்ந்துள்ள ் �காதிலும் அெறறில் 
ஒடசிசமன ைகாத்திரம் சுெகாசத்தின் ஊடகா் உள்ெகாங்கிய-
�டி உயிர்ெகாழும் �மடப�கா் ைனிதன் விளங்குகிறேகான்.  

இமெ இவ்ெகாறிருக்், ைனிதனின் உயிர்ெகாழவுக்கு 
ஆ்ரகாக்கியம் மி்வும் இன்றியமையகாதது. அந்த 
ஆ்ரகாக்கியத்திறகு சக்தி மி்வும் அெசியம். அந்த 
சக்திமய பூமிமய அடிப�மடயகா்க் வ்காண்டு விமள-
விக்்ப�டும் உணவுப �யிர்்ள் ஊடகா் வ�றறுக்-
வ்காள்ெதற்கான ஏற�காடமட அல்்காஹ வசயது மெத்-
திருக்கின்றேகான்.  அத்்தகாடு பூமியிலுள்ள அத்தமன 
�மடபபுக்்மளயும் ைனிதனுக்கு ெசப�டுத்திக் வ்காடுத்-
துள்ள அல்்காஹ, அமெ ைனிதனுக்கு உமழப�-
தற்கா் ஏற�காடு வசயது மெத்துள்ளகான். அெறறில் 
ைனிதமன விடவும் �்ம் வ்காண்ட விசகா்ைகான 
�மடபபு்ள் ்காணப�டட ்�காதிலும் அமெயும் அல்-
்காஹவின் ்டடமளக்கு ஏற� ைனிதனுக்கு ்டடுப�டடு 
அெனுக்்கா  ் உமழக்்க்கூடியனெகா  ்உள்ளன.  

இவ்ெகாறு அமனத்து �மடபபு-
்மளயும் ்சசிதைகா்ப �மடத்து 
நிர்ெகித்து ெருகின்றே அல்்காஹ, 
அெறறின் உரிமையகாளனகா்வும் 
அெறறின் மீது அதி்காரம் வசலுத்து-
�ெனகா்வும் இருக்கின்றேகான். எந்த-
வெகான்மறேயும் �ண்�டுத்துெதறகும் 
சீர்திருத்துெதறகும் அதி்காரம் வசலுத்-
தப�ட ்ெண்டும். அதமன அென் 
வசயகிறேகான். அெனது ் ண்்காணிபபு 
ைறறும் �காது்காபபின் கீழ பிர�ஞசத்-

திலுள்ள அமனத்து �மடபபு்ளும்  உள்ளன. அெனது 
்ண்்காணிபபின்றி எந்தவெகாரு �மடபபும் கிமடயகாது. 
�மடப�காளனுக்கும் �மடபபு்ளுக்கும் இமடயி்கான 
வதகாடர்பு ஒவ்வெகாரு வினகாடியும் ஒவ்வெகாரு நிம்யிலும் 
நீடித்த ெண்ணமுள்ளன. 

அதனகால் தகான் அல் குர்ஆன்,'ெகானங்்ளிலும் பூமியி-
லும் உள்ளமெ அமனத்து்ை (அமெ) விரும்பினகாலும் 
விரும்�காவிடடகாலும் அெனுக்கு கீழ�டிந்்த ்டக்கின்றேன. 
அன்றி (அமெயமனத்தும்) அென் �க்்்ை திரும்�க் 
வ்காண்டு ெரப�டும்' (02- : 83)  என்றும் 'ெகானங்்ளி-
லும் பூமியில் இருப�மெ அமனத்தும் (அமெ) விரும்-
பினகாலும், விரும்�காவிடடகாலும் அல்்காஹவுக்கு சிரம்�-
ணிந்து ெழி�ட்ட தீரும். ்காம்யிலும் ைகாம்யிலும் 
அெறறின் நிழல்்ளும் (அெனுமடய ்டடமளக்கு ெழி-
�ட்ட முன்பின் வசல்கின்றேன)' (13- :15) என்று குறிப-
பிடடிருக்கின்றேன.  இந்த ெசனங்்ளின் �டி அமனத்து 
�மடபபு்ளும் அல்்காஹவுக்கு கீழ�டிந்து ்டப�்தகாடு 
அெனுக்கு சிரம்�ணிந்து ெழி�டக்கூடியனெகா்வும் இருப-
�து வதளிெகாகிறேது. அெனது �ரகாைரிபபிலும் �காது்காப-
பிலும் வதகாடரகா  ்இருந்து ெருெதகால் தகான் �மடபபு்ள் 
நிம்ைதிமயயும், ைன அமைதியும் அமடந்து வ்காள்கின்-
றேன. இப�காது்காபபும் �ரகாைரிபபுமின்றி ஒரு வினகாடிகூட 
ைனிதனகால் அமைதி நிம்ைதிமய வ�றே்ெகா, உயிர்ெகாழ்ெகா 
முடியகாது. 

இவ்ெகாறு ைனித உயிர்ெகாழவுக்கு ்தமெயகான 
அத்தமன ஏற�காடு்மளயும் அல்்காஹ மி  ் நுணுக் -்
ைகா  ்திடடமிடடு ்ைறவ்காண்டுள்ளகான். அந்த ஏற�காடு்ள் 
அமனத்தும்  ஆசசரியைகானதும் அறபுதங்்ள் நிமறேந்த-
மெயுைகாகும். இமெ ைனிதன் தனக்்கா  ்வசயது வ்காண்-
டுள்ள ஏற�காடு்ள் அல் .் இருந்தும் இந்த ஏற�காடு்ளின் 
வ�றுைதிமயயும் ை்த்துெத்துெத்மதயும் ைனிதர்்ளில் 
வ�ரும்�கா்கானெர்்ள் அறிந்து வ்காள்ளகாதெர்்ளகா்்ெ 
இருக்கின்றேனர். அது ்ெம்க்குரிய விடயைகாகும். 
ஆனகால் இெறமறே அறிந்தெர்்ள் அெமன பு்ழந்து 
துதித்து ்ன்றி வசலுத்தி ெணங்கிக் வ்காண்டிருக்கிறேகார்-
்ள்.  

ஆ்்ெ அல்்காஹ ஏற�காடு வசயது தந்துள்ள ெசதி 
ெகாயபபு்ள், �காது்காபபு, ெகாழெகாதகாரம் உள்ளிடட 
அமனத்துக்்கா்வும் அெனுக்்கா் ைனிதன் எவ்ெளவு 
்ன்றி வசலுத்தினகாலும் அெறறுக்கு ஈடகா்காது. என் -
றேகாலும் அெனது ெழி்காடடல்்ளுக்கும் ்பி(ஸல்) 
அெர்்ளின் ் �காதமன்ளுக்கும் அமைய அெனுக்கு 
்ன்றி வசலுத்தி அெனது அன்ம�யும் அருமளயும் 
வ�றறுக்வ்காள்்ெகாம்.

மனித வாழ்வுக்ான 
்ச்சிதமான ஏற்ாடு்ள்

அபூமூஸகா (ரலி) அறிவிக்கிறேகார்்ள், 'ஒரு தடமெ 
்பி (ஸல்) அெர்்ள், 'எெர் அல்்காஹமெ சந்திக்் 
விரும்புகிறேகா்ரகா அெமர அல்்காஹவும் சந்திக்் 
விரும்புகிறேகான். எெர் அல்்காஹமெ சந்திக்் விரும்�-
வில்ம்்யகா அெமர சந்திக்் அல்்காஹவும் விரும் -
புெதில்ம்' எனக் குறிபபிடடகார்்ள்.  

(ஆதகாரம் : புஹகாரி)
தன்மனப �மடத்த இமறேெமன சந்திக்் 

்ெண்டும் என்�து ஈைகான் வ்காண்ட முஸலிமின் 
அடிைனது ஆமசயும் உள்ளக்கிடக்ம்யும் உண்மை-
யகான ஏக்்முைகா் இருக்கும். இந்த ஆமசயும் ஏக்்-
மும் எதிர்�கார்பபும் ஒருெது இதயத்மத உயிர்த்துடிப-
புடன் இயங்் மெக்கும். அெமர எல்்கா ெம்யகான 
இருள்்ளில் இருந்தும் வி்கி இருக்் ெழிெம் 
வசயயும். அல்்காஹமெ சந்திக்் ்ெண்டுவைன்றே 
ஆமச ஆமள்ய ைகாறறிவிடும். உ்் அழுக்கு்மள 
விடடும் அெனது உள்ளம் தூயமை அமடந்துவிடும். 
எந்த உள்ளத்தில் அல்்காஹமெ சந்திக்் ்ெண்டும் 
என்றே ஆமச ்ைழந்து வ்காண்டிருக்கிறே்தகா அ்த 
உள்ளத்தில் வெறுக்்த்தக்் தீமையகான விடயங்்மள 
எதிர்�கார்க்் முடியகாது. 

அல்்காஹமெ சந்திக்் ் ெண்டும் என்றே ஆர்ெ்ைகா 
எதிர்�கார்ப்�கா ஏக்்்ைகா ஆமச்யகா ஒருெருக்கு இல்-
ம்வயனில் அல்்காஹவும் அெரில் ்தமெயறறே-
ெனகாெகான். சத்தியத்மத ைதிக்்த் வதரியகாதெமன 
ைதிக்் ் ெண்டுவைன்றே ் தமெ, அெசியம் அல்்காஹ-
வுக்கு இல்ம். அென் ்தமெ்ள் அறறே பூரணத்துெ-
ைகானெனகா் இருக்கிறேகான். இதமன ஒவ்வெகாருெரும் 
வதளிெகா்ப புரிந்து வ்காள்ள ்ெண்டும். அதனகால் 
அல்்காஹமெ சந்திப�திலும் அெனது அருமளயும் 
அன்ம�யும் அமடந்து வ்காள்ெதிலும் ஒவ்வெகாரு-
ெரும் உசச�டச ்ெனம் வசலுத்த ்ெண்டும். அது 
ஈரு்் ெகாழவின் வி்ைகாசனத்திற்கான அடித்தளைகா் 
இருக்கும். 

அல்லாஹ்வை 
சந்திகக விரும்புவவைலாம்

   -ஜத்து மைஸறேகா ...

'(அதற்கு நன்றி செலுத்துவதற்்கா்) உங் -
ளது 'ரப்'பை பு்ழ்ந்து துதி செய்து அவனுபைய 
(அருபளயும்) மன்னிப்பையும் க்காருவீரகா்... 

நிசெயமகா் அவன் (துஆ' (பிரகாரத்தபை) க்பள 
அஙகீ்ரித்து) மன்னிப்புக க்காருதபையும் அஙகீ் -

ரிப்ைவைகா் இருககிறகான்'. (110 : 3) 
'(அபவ்ளுககு நன்றி செலுத்துவதற்்கா்) 

நீங்ள் உங்ளது 'ரப்'பை சதகாழுது குரைகானி 
(செய்து) ச்காடுத்து வகாருங்ள்'.  (108 : 2)

(நன்றி செலுத்துவதற்்கா்) இவ்வீட்டின் 
'ரப்'பை அவர்ள் வணங்வும். 

(106 : 3)

அல் குர்ஆனின் 
அருள் தரும் வசனங்கள்
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தண்டமைமை குமைததது... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

மேல் நீதிேன்றத்தின ேதுரைககி -
ரையொல் 7 ஆண்டு்கைொ்க குர்றக்கப்-
பட்டுளைன. 

இ�ரனயடுத்து இந்தியொரை 
விட்டு தைளிமயறுை�ொ்க குற்றம் 

சுேத்�ப்பட்டைர்்கள உறுதியளித்-
துளைனர். இந்தியொவில் இருந்து 
தைளிமயறும் ைரை ஏதிலி மு்கொம்்க-
ளில் �ங்கியிருக்கப்மபொை�ொ்க அைர் -
்கள நீதிேன்றத்தில் உறுதியளித்�னர்.

பங்களாததஷ்... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

சந்�ர்ப்பம் ்கொணப்படுை�ொ்க சுட் -
டிக்கொட்டிய உயர்்ஸ�ொனி்கர், �ற -
மபொர�ய நிரைரேரய இைங்ர்க -

யொல் விரைைொ்க தைறறித்கொளை 
முடியுதேன நம்பிகர்க த�ரிவித் -
�ொர். 

்டைர் தட்டுபபாட்்டால் 600... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

மபருந்து்களுககு, அைச மபருந்து 
சொரை எரிதபொருள நிைப்பு 
நிரையம் ஊடொ்க எரிதபொருரை 

த�ொடர்ந்தும் ைழங்குை�றகு 
இைங்ர்க மபொககுைைத்து சரப தீர் -
ேொனித்துளைது.

பால் உறபததி, விெசாை... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

ம்கொவிட்-19 �ொக்கத்தினொல் இைங் -
ர்கயில் தபொருைொ�ொை சைொல்்கள 
எவைொறு மேொசேரடந்துளைன 
எனபர� அரேசசர் பீரி்ஸ விைககி-
னொர். 

்கணினி ேறறும் �்கைல் த�ொழில்-
நுட்பம் மபொன்ற துர்ற்களுககு 
முககியத்துைேளித்து, உயர் ்கல்வி 
ேறறும் த�ொழிற்கல்வி ஆகிய துர்ற-
்களிைொன ஒத்துரழப்பின ைொயிைொ்க 
்கல்விரய ைொழைொ�ொைத்துக்கொன 
தபொருத்�ேொன�ொ்க நிரையொ்க ேொற-
றுைது குறித்து இரு அரேசசர்்களும் 
்கைந்துரையொடினர். 

்கொைநிரை ேொற்றம், புவி தைப் -
பேரட�ல் ேறறும் ்கடல் ைைங்்க -
ரைப் பொது்கொத்�ல் மபொன்ற விட-
யங்்களுககு இைங்ர்க ேறறும் 

நியூசிைொந்து ஆகிய இரு நொடு்களும் 
முககியத்துைம் அளித்துளை இசசந்-
�ர்ப்பத்தில், ்கடல் த�ொடர்பொன பிைச-
சிரன்களில் ஒத்துரழப்பது குறித்-
தும் அைர்்கள ்கைந்துரையொடினர். 

நவீன உைகில் ேனி�குைத்தின 
நனரேக்கொன சகதியொ்க தபொதுநை-
ைொயத்தின எதிர்்கொைம் பறறிய எண்-
ணங்்கரை இரு அரேசசர்்களும் 
பகிர்ந்து த்கொண்டனர். 

்கரீபியன பிைொந்தியத்துடன ைர்த் -
�்கம், சுறறுைொ ேறறும் சர்ைம�ச 
அைங்கு்களில் இரணந்து பணியொற-
றுைது த�ொடர்பொ்க தடொமினி்கொ-
வின தைளிநொட்டரேசசர் ்கைொநிதி. 
த்கனனத் தேல்ம்கொயர் டொமைொக்ஸ 
உடன இரு�ைப்பு ்கைந்துரையொடல்்க-
ளில் ஈடுபட்டொர். 

99 ெரு்ட குததம்க... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

மபொது கிரடத்துளை நிதி அம�-
மபொனறு மீ�முளை ்கடன துர்றமு்க 
அதி்கொை சரப திர்றமசரிககு தபறறுக 
த்கொடுத்துளை�ொ்கவும் ்கடன ைட்டி 
வீ�ம் குர்றந்� வீ�த்தில் தப்றப்பட்-
ட�ொ்கவும் துர்றமு்கத்ர� நிர்ேொ -
ணிப்ப�ற்கொ்க தபறறுகத்கொளைப்-
பட்ட ்கடரன மீைச தசலுத்�ொேல் 
திர்றமசரியொனது அந்� நிதிரய 

அைசொங்்கத்தின மைறு நடைடிகர்க -
்களுககு தசைவிட்ட �ொ்கவும் இ�ன 
மபொது த�ரிவிக்கப்பட்டுளைது.

 திர்றமசரியொனது மேறபடி ்கடன 
ேறறும் ைட்டிரய மீைசதசலுத்தி-
யுளை நிரையிலும் ்கணககுப் பதி-
வு்களில் அது உரிய வி�த்தில் பதிவு 
தசயயப்பட்டிருக்கவில்ரை எனப-
தும் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுளைது.

தமிழ்க நிொரண உதவி்கள்...
�ரைைர் தசந்தில் த�ொண்டேொன 

மநறறு த�ரிவித்�ொர்.   
அத்துடன �மிழ்கத்திலிருந்து 

இந்திய அைசொங்்கத்தின ஊடொ்க 
இைங்ர்கககு அனுப்பப்பட்ட 9,000 
தேறறிக த�ொன அரிசி இதுைரை 
இைங்ர்கயின பல்மைறு பகுதி்களி-
லும் விநிமயொகிக்கப்பட்டுளை�ொ்க 
தசந்தில் த�ொண்டேொன த�ரிவித்-
துளைொர்.  த்கொழும்பில் மநறறு நரட-
தபற்ற ஊட்கவியைொைர் சந்திப்பில், 
த�ரிவித்� தசந்தில் த�ொண்டேொன, 
இதுைரை �மிழ நொட்டில் இருந்து 
கிரடத்� உணவு்கள விநிமயொகிகக-
பட்டரே த�ொடர்பில் சிை இடங்்களி-
லிருந்து முர்றப்பொடு்கள கிரடத்துள-
ை�ொ்க குறிப்பிட்டொர்.  

இதில் ஹப்புத்�ரை, த�ொட்டிைொ-
்கை பிைம�சத்தில் பொல் ேொ விநிமயொ-
்கத்துக்கொ்க 50 ரூபொ ம்கொைப்பட்டரே 
த�ொடர்பில் விசொைரண ம்கொைப்பட்-
டுளை�ொ்க அைர் த�ரிவித்�ொர்.   

இந்� உணவு தபொருட்்கரை 
இந்திய அைசொங்்கம் த்கொழும்பு 
துர்றமு்கம் ைரையில் எடுத்து ைந்� 
பினனர், இைங்ர்க அைசு விநிமயொ-
்கத்துக்கொ்க 400 மில்லியன ரூபொரை 

தசைவிடுகி்றது.இந்� விநிமயொ்கம் 
முழுரேயொ்க அைச அதிபரின கீழ 
முனதனடுக்கப்படுகி்றது. தபருந்-
ம�ொட்டங்்களுக்கொன விநிமயொ்கத்தில் 
ம�ொட்ட மு்கொரேத்துைங்்கள உ�வி-
யளிககின்றன.

இ�னமபொது எரிதபொருள உட்-
பட்ட பல்மைறு சிைேங்்களும் எதிர்-
த்கொளைப்படுை�ொ்க தசந்தில் த�ொண்-
டேொன குறிப்பிட்டொர்.  

�மிழ்கத்தின இந்� உ�விப்தபொ-
ருட்்கள, இைங்ர்கயின அரனத்து 
பகுதி்களுககும் ைழங்்கப்படுை�ற-
்கொன ஏறபொடு்கள நரடதபறறு ைரு-
கின்றன.  

குறிப்பொ்க த�னனிைங்ர்கயின 
ேொத்�ர்றககு விநிமயொ்கம் நரட-
தபறறுளைது. ்களுத்துர்ற பிைம�-
சத்துக்கொன விநிமயொ்கம் எதிர்ைரும் 
ைொைங்்களில் இடம்தபறுதேனறும் 
தசந்தில் த�ொண்டேொன குறிப்பிட்-
டொர்.   

�மிழ்க அைசினொல் இைங்ர்கககு 
அனுப்பப்படும் நிைொைணப் தபொருட்-
்கரை �ொங்கிய வி.டி.சி.சன என்ற 
இைண்டொைது ்கப்பல் மநறறு ேொரை 
த்கொழும்பு துர்றமு்கத்ர� ைந்�-

ரடந்�து. 48 ம்கொடிமய 30 இைட்-
சம் இந்திய ரூபொ தபறுேதியொன 14 
ஆயிைத்து 712 த�ொன அரிசி, ஏழு 
ம்கொடிமய 50 இைட்சம் தபறுேதி-
யொன 250 த�ொன 'ஆவின' பொல்ேொ, 
11 ம்கொடி 90 இைட்சம் தபறுேதியொன 
உயிர் ்கொககும் ேருந்து்கள எனபன 
இக ்கப்பலில் உளைன. இைறறின 
தேொத்� ேதிப்பு 67 ம்கொடிமய 70 
இைட்சம் இந்திய ரூபொ என �மிழ்க 
அைசின குறிப்பில் த�ரிவிக்கப்பட்-
டுளைது.  

�மிழ்க அைசு தேொத்�ேொ்க 123 
ம்கொடி தபறுேதியொன நிைொைண 
தபொருட்்கரை இைங்ர்கககு அனுப்-
பிரைக்க முடிவு தசய�ம�ொடு 
அ�ன மு�ல் ்கட்டேொ்க 46 ம்கொடி 
ரூபொ தபறுேதியொன தபொருட்்கரை 
அனுப்பி ரைத்திருந்�து. அரை 
ைடககு, கிழககு, ேரைய்கம் உட்பட 
பை பகுதி்களில் ைொழும் உ�வி 
ம�ரைப்படும் குடும்பங்்களுககு 
இரடமய பகிர்ந்�ளிக்கப்பட்டன.  

�றமபொது ைந்துளை நிைொைண 
தபொருட்்கள, இதுைரை ைழங்்கப்-
படொ� ேொைட்டங்்களுககு அந்�ந்-
�ப் பகுதி ேொைட்டச தசயைொைர்-

்கள ஊடொ்க ைழங்்கப்படும் எனறு 
இ.த�ொ.்கொ. �ரைைரும் நிைொைண 
தபொருட்்கரை விநிமயொகிககும் 
தசயறபொட்டில் இரணப்பொைருேொ்க 
தசயல்பட்டு ைரும் தசந்தில் த�ொண்-
டேொன தின்கைனுககுத் த�ரிவித்�ொர்.  

அரனைருககும் பொல்ேொ ைழக-
்கப்படவில்ரை எனறு கூ்றப்படுகி-
்றம� எனறு அைரிடம் ம்கட்டமபொது, 
அரனைருககும் பொல் ேொ ைழங்்கப்-
படுைதில்ரை எனறும் ்கர்ப்பிணி-
்களுககும் சிறுைர் சிறுமியர் உளை 
குடும்பங்்களுககு ேட்டுமே பொல்ேொ 
ைழங்்கப்படுை�ொ்கவும் விைக்க-
ேளித்� தசந்தில் த�ொண்டேொன, 
தபருந்ம�ொட்டங்்களுககு கூட்டு்றவு 
சங்்கம், டிை்ஸட் நிறுைனம் ேறறும் 
சமுர்த்தி மூைேொ்க இரை பகிர்ந்�-
ளிக்கப்படும் என்றொர்.  

தபொருட்்கள இைைசேொ்கக கிரடத்-
�ொலும் அைறர்ற  ஒழுங்கு முர்றயொ்க 
எடுத்துச தசல்லும் மைரைத்திட்டத்-
துக்கொன தசைவு்கரை தபொறுப்ம்ற -்
றிருப்பது யொர் எனறு ம்கட்டமபொது, 
இ�ன தபொருட்டு திர்றமசரி 400 மில்-
லியன ரூபொரை ஒதுககித் �ந்திருப்ப-
�ொ்க தின்கைனிடம் த�ரிவித்�ொர். 

எரிவபாருள் நிமைைததில்...
சிைைொல் அைச உத்திமயொ்கத்�ர்-

்கரை �ைககுர்றைொ்க மபசும் தசயற-
பொடு்கள பைைைொ்க முனதனடுக்கப் -
பட்ட�ொ்க த�ரிவிக்கப்பட்டது.

இந்� நிரையில் ்கடரேககு 
தசல்ை எரிதபொருள தபறறுக-
த்கொளை தசன்ற அந்� தபண் பதில் 
அதிபர் இவைொறு மபொைொட்டத்தில் 
ஈடுபட்டொர்.  

இவவிடயம் குறித்து அைர் ்கருத்து 
த�ரிவிகர்கயில், ”்கடரேககு 
தசல்ை ைந்� எனரன �ைககுர்றைொ்க 
மபசுகின்றனர். ்கல்வி மைண்டொம், 
தபறம்றொமை மைண்டும் எனகின்ற-
னர்.  

ஆசிரியர்்கள என்றொல் �ைககு -
ர்றைொனைர்்கள இல்ரை. உங்்கள 
பிளரை்களுகம்க ்கல்வி பு்கட்டு-
கினம்றொம்.  எங்்களுககு முர்றயொ்க 
எரிதபொருள கிரடக்க மைண்டும். 
இல்ரைமயல் ்கறபித்�ல் தசயற-
பொட்ரட முனதனடுக்க முடியொது. 

நொ்கரீ்கமினறி �ைககுர்றைொ்க மபசு-
ேைவிறகு ஆசிரியர்்கள இல்ரை. 
இ�றகு நியொயேொன தீர்வு மைண்டும்.

அதுைரை ஆசிரியர்்கள பணிககு 
தசல்ைொது மபொைொட மைண்டும். 
இந்� விடயம் த�ொடர்பில் ்கல்வி 
அரேசசர் ேறறும் த�ொழிறசங்்கத் -
திறகு அறிவித்துளமைன. நிைந்�ை -
ேொன தீர்வு கிரடக்க மைண்டும். 
எேது த்கௌைைம் பொது்கொக்கப்பட 
மைண்டும்" என த�ரிவித்�ொர்.  

இ�னமபொது அைருடன 
தபொலிஸொர் ேறறும் தபொதுேக்கள 
சிைர் ்கைந்துரையொடி மபொைொட்-
டத்ர� ர்கவிடுேொறு ம்கொரியிருந்-
�னர். நிைந்�ை தீர்வு எட்டப்பட 
மைண்டும் என கூறி மபொைொட்டம் 
ர்கவிடப்பட்டதுடன, அைர்  
பொடசொரை ்கடரேககு தசல்ை எரி -
தபொருள தபறறுக த்கொடுக்க நடை -
டிகர்க எடுக்கப்பட்டரேயும் குறிப்-
பிடத்�க்கது.  

இவ விடயம் த�ொடர்பில் இைங் -
ர்கத் �மிழர் ஆசிரியர் சங்்கம் 
ம்கொரிகர்க ஒனர்றயும் முனரைத்து 
உளைது.  

ஒவதைொரு ஆசிரியரும் 
ஒவதைொரு சமூ்கத்தின விைககு்கள. 
�யவு தசயது எரிதபொருள நிைப்பு 
நிரைய உரிரேயொைர்்களும் அை -
சொங்்க அதிபர்்களும் ்கல்வி அரேச-
சும் ்கல்வித் திரணக்கைமும் இ�றகு 
விரைந்து தீர்வு்கொண மைண்டும் என 
இைங்ர்கத் �மிழர் ஆசிரியர் சங்்கம் 
ம்கொரியுளைது.  

இைங்ர்கத் �மிழர் ஆசிரியர் 
சங்்கம் ஊட்கங்்களுககு அனுப் -
பியுளை தசயதி குறிப்பிரைமய 
அவைொறு குறிப்பிடப்பட்டுளைது. 
அதில் மேலும் குறிப்பிடப்பட்டுள-
ை�ொைது, �றமபொது நொட்டில் உளை 
சூழநிரை எல்மைொருககும் தபொது-
ைொனது.  

ஆனொல் ஆசிரியர்்களின ்கடரே -

யும் அைர்்கள ஆறறும் பணியும் வித் -
தியொசேொனது. இந்� நிரையில் எரி-
தபொருளுக்கொ்க ஆசியர்்கரைக ்கொக்க 
ரைப்பதும் அைர்்கமைொடு அநொ்கரி்க-
ேொ்க நடந்து த்கொளை�ரனயும் ஏற்க 
முடியொது.  

சமூ்கத்தில் உளை குழந்ர�்கள 
ஒவதைொருைருககும் ்கல்வியூட்டி 
அைர்்கரைப் தபரியைர்்கைொககும் 
ஆசிரியர்்கரை எரிதபொருள நிைப்பு 
நிரையங்்களில் அைேொனப்படுத்து-
ைமும் பு்றக்கணிப்பதும் அநொ்கரி்க-
ேொனது.  

 இத்�ர்கய நிரை த�ொடரு -
ேொ்க இருந்�ொல் ஆசிரிய பணியில் 
இருந்து ஒதுங்்கமைண்டிய நிரை 
ஏறபடும். இனறு கிளிதநொசசியில் 
ஒரு ஆசிரிரய விட்ட ்கண்ணீர் ஒட் -
டுதேொத்� ஆசிரியர்்களும் விட்ட 
்கண்ணீருககுச சேேொனது” என 
அவ அறிகர்கயில் சுட்டிக்கொட்டப்-
பட்டுளைது.

இைஙம்கக்கு இந்திைா...
சந்தித்து மபசசுைொர்த்ர� நடத்தி-

னர். இ�னமபொம� இந்திய தைளி-
யு்றவு அரேசசின தசயைொைர் 
இவைொறு த�ரிவித்துளைொர்.   

 இந்திய ்கடனு�வித் திட்டத்தின 
கீழ இதுைரை இைங்ர்கககு எரிதபொ-
ருள, ேருந்துப் தபொருட்்கள, உைை-
ர்க்கள, அத்தியொைசிய உணவுப் 
தபொருட்்கள ஆகியைறர்ற இந்திய 
அைசொங்்கம் ைழங்கியுளைது. அது-
த�ொடர்பில் மீைொயவு ஒனர்ற   

 மேறத்கொண்டுளை இந்திய தூதுக-
குழுவினர் இைங்ர்கககு த�ொடர்ந்-

தும் ஒத்துரழப்பு ைழங்குை�றகு 
இந்திய அைசொங்்கம் அர்ப்பணிப்பு-
டன தசயல்படுை�ொ்கவும்  த�ரிவித்-
�து.

 இ�னமபொது ்கருத்து த�ரிவித்-
துளை ஜனொதிபதி ம்கொட்டொபய ைொஜ-
பக்ஷ தநருக்கடியொன ்கொை்கட்டத்தில் 
இைங்ர்கககு ஒத்துரழப்பு ைழங்கி 
இந்திய அைசொங்்கம் மேறத்கொள-
ளும் நடைடிகர்க்களுககு இைங்ர்க 
ேக்கள ேறறும் அைசொங்்கத்தின 
சொர்பில் இந்திய அைசொங்்கத்துககும் 
இந்திய ேக்களுககும் நனறி்கரைத் 

த�ரிவித்துக த்கொளை�ொ்க குறிப்பிட்-
டுளைொர்.

 நொட்டின தபொருைொ�ொைத்ர� 
்ஸதிைத் �னரேககு த்கொண்டு ைருை-
�ற்கொ்க இந்திய ்கடன திட்டத்தின 
கீழ எதிர்்கொை தசயறபொடு்கள த�ொடர்-
பில் இரு �ைப்பினருககுமிரடயில் 
மநறறு நீண்ட மநை மபசசுைொர்த்ர�-
யும் நரடதபற்றது.   

 தநருக்கடியொன ்கொை்கட்டத்ர�க 
்கடந்து விரைவில் நொடு இயல்பு 
நிரைககுத் திரும்புதேன இ�ன-
மபொது இந்தியத் தூதுக குழுவினர் நம்-

பிகர்க தைளியிட்டனர்.   
 இந்திய தபொருைொ�ொை த�ொடர்பு-

்கள த�ொடர்பொன தசயைொைர் அஜய 
தசத், இந்திய பிை�ே தபொருைொ�ொை 
ஆமைொச்கர் ்கைொநிதி வி. ஆனந்� 
நொம்க்ஸைைன, இந்திய உயர்்ஸ�ொனி-
்கர் ம்கொபொல் பொகமை, பிைதி உயர்்ஸ�ொ-
னி்கர் விமனொத் ம்க. மஜ்கப், இந்திய 
பசுபிக ைைய இரணச தசயைொைர் 
்கொர்த்திக பொண்மட ேறறும் ஜனொதிப-
தியின தசயைொைர் ்கொமினி தசனைத் 
ஆகிமயொரும் இந்�ப் மபசசுைொர்த்ர�-
யில் ்கைந்து த்கொண்டிருந்�னர்.

இந்திைாவு்டன் பைைாை இருதரபபு.. 
�ரைரேயிைொன இந்திய உயர் -

ேட்ட தூதுககுழுவுககுமிரடயில் 
மநறறு த்கொழும்பிலுளை பிை�ேர் 
அலுைை்கத்தில் முககிய மபசசு-
ைொர்த்ர� நரடதபற்றது.  

இைங்ர்கககு த�ொடர்ந்தும் இந் -
தியொவின உ�வி்கரைப் தபறறுக 
த்கொளை�ற்கொன அந்�ப் மபசசுைொர்த்-
ர�ரயயடுத்து பிை�ேர் ைணில் விக-
கிைேசிங்்க �ேது ட்விட்டர் பதிவில் 
மேற்கண்டைொறு த�ரிவித்துளைொர்.

மேறபடி இந்திய தூதுககுழு மநற -
றுக்கொரை இைங்ர்கக்கொன விஜ -
யத்ர� மேறத்கொண்டதுடன மநறறு 
ேதியம் ஜனொதிபதி ம்கொட்டொபய 
ைொஜபக்ஷவுடன மபசசுைொர்த்ர�யில் 
ஈடுபட்டது. அ�ரனயடுத்து மநறறு 
பிறப்கல் பிை�ேர் ைணில் விககிைே-

சிங்்கவுடன மபசசுைொர்த்ர� நடத்தி -
யது.

மநறர்றய இந்� மபசசுைொர்த்ர� -
யில் இந்திய தைளியு்றவு தசயைொைர் 
வினய குைொத்ைொ, இந்திய தபொருைொ-
�ொை விை்கொைங்்களுக்கொன திரணக-
்கைத்தின தசயைொைர் அஜய தெத், 
இந்திய அைசொங்்கத்தின பிை�ே 
தபொருைொ�ொை ஆமைொச்கர் ்கைொநிதி 
வீ. ஆனந்� நொம்க்ஸைைன ஆகிமயொ-
ரும் ்கைந்து த்கொண்டுளைதுடன 
இைங்ர்கயின சொர்பில் ேத்திய ைங்-
கியின ஆளுநர் நந்�ைொல் வீைசிங்்க, 
நிதி அரேசசின தசயைொைர் ேஹிந்� 
சிறிைர்�ன ேறறும் பிை�ேரின தசய -
ைொைர் சேன ஏக்கநொயக்க ஆகிமயொ-
ரும் இந்� மபசசுைொர்த்ர�யில் 
்கைந்து த்கொண்டனர்.(ஸ) 

வபறதைால் விநிதைா்கம் இன்று...
்கப்பதைொனறு நொட்ரட ைந்�-

ரடயும் என ஏற்கனமை அரேசசர் 
்கஞசன விமஜமச்கை த�ரிவித்திருந்� 
நிரையில், �விர்க்க முடியொ� ்கொை-
ணங்்களினொல் �ொே�ேொகி அந்�க 
்கப்பல் இனறு நொட்ரட ைந்�ரட-
யும் எனறும் அரேசசர் மநறறு �னது 
டுவிட்டர் பதிவு மூைம் குறிப்பிட்டி-
ருந்�ொர்.  

அ�றகிணங்்க மநறறும் இனறும் 
நொடைொவிய ரீதியில் ேட்டுப்படுத்� 
அைவிமைமய தபறம்றொல்  விநிமயொ-
்கம் இடம்தபறும் எனறு த�ரிவித்-
துளை அைர், ஒட்மடொ டீசல் நொடைொ-
விய ரீதியில் விநிமயொகிக்கப்பட்டு 
ைரும் நிரையில் சுப்பர் டீசல் ேட்-
டுப்படுத்�ப்பட்ட அைவிமைமய 

விநிமயொகிக்கப்பட்டு ைருை�ொ்கவும் 
அைர் த�ரிவித்துளைொர்.   

நொட்டுககு ைைவுளை ்கப்பலில் 
இருந்து தபறம்றொல்  இ்றககும் நடை-
டிகர்க்கள உடனடியொ்க மேறத்கொள-
ைப்படும் எனவும் ஓரிரு தினங்்களில் 
ைழரேமபொனறு தபறம்றொரை விநி-
மயொகிக்க முடியும் எனறும் அ�ற-
கிணங்்க டீசல் விநிமயொ்கத்ர�யும் 
முடிந்�ைவு விரைைொ்க மேறத்கொள-
ை�றகு நடைடிகர்க எடுக்கப்படும் 
எனறும் அரேசசர் த�ரிவித்துளைொர்.   

எவைொ்றொயினும் மநறர்றய 
தினமும் சிை எரிதபொருள நிரையங்-
்களில் எரிதபொருள விநிமயொ்கம் ேட்-
டுப்படுத்�ப்பட்ட அைவில் நரட-
தபற்றர�யும் ்கொண முடிந்�து. 

வபணமை, தாயமைமை...   
முனபு �ொயரே எனபது ேதிக்கப்-

பட மைண்டும் எனறு பிை�ேர் த�ரி-
வித்துளைொர்.   

மநறறு முனதினம் (22) பிை�ேர் 
ைணில் விககிைேசிங்்கவின வீட் -
டிறகு முனனொல் ஹிருணிக்கொ 
ஆர்ப்பொட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்� 
மபொது அைைது உடல் அங்்கங்்கள 
த�ரியுேொறு எடுக்கப்பட்ட அநொ -
்கரீ்கேொன, மேொசேொன புர்கப்ப -
டங்்கள சமூ்க ஊட்கங்்களில் பகி -
ைப்பட்டரே த�ொடர்பில் ்கருத்து 
த�ரிவித்� மபொம� பிை�ேர் ைணில் 
விககிைேசிங்்க இவைொறு த�ரிவித் -
�ொர்.   

''அைசியல் ்கொைணங்்களுக்கொ -
்கமை ஹிருணிக்கொ எனது வீட்-

டிறகு அருகில் ைந்து ஆர்ப்பொட் -
டம் தசய�ொர். அர� நொ்கரீ்கேொ்க 
அணு்கமைண்டும். தபண்ரேரய, 
�ொயரேரய த்கொசரசப்படுத்தும் 
ைர்கயில் எைரும் அநொ்கரீ்கேொ்க 
நடந்துத்கொளைக கூடொது.'' என பிை-
�ேர் ைணில் விககிைேசிங்்க த�ரிவித்-
துளைொர்.   

பிை�ேர் ைணில் விககிைேசிங்்க-
வின இல்ைத்துககு முனபொ்க மநறறு 
முனதினம் (22) இடம்தபற்ற ஆர்ப் -
பொட்டத்தின மபொது எடுக்கப்பட்ட 
ஹிருணி்கொ பிமைேசசந்திைவின 
புர்கப்படங்்கள பை அநொ்கரி்கேொன 
முர்றயில் பகிைப்படுைது த�ொடர் -
பிமைமய பிை�ேர் ைணில் இந்�க 
்கருத்ர� தைளியிட்டுளைொர்.  

குமைந்த விமையில்... 
தசல்ைைொசொ சுமை்ஸகுேொர் மநறறு -

முனதினம் அ�ற்கொன தசயமுர்ற 
விைக்கத்திரன நி்கழத்திக ்கொட்டி-
யுளைொர்.   

இ�னமபொது அைர் மேலும் த�ரி -
விகர்கயில், 

ம�ங்்கொய எண்தணய, மைப்தபண் -
தணய, சொம்பல் மபொன்ற இைங்-
ர்கயில் இைகுைொ்க கிரடககும் 
மூைப்தபொருட்்கரை ரைத்து பமயொ 
டீசலிரன இைகுைொ்க �யொரிக்க 
முடியும்.   

அம�மபொனறு நீர் ேறறும் சிைட் -
ரடக்கரி மபொன்ற ்கொபன ைர்க்கரை 
பயனபடுத்தி பமயொ தபறம்றொரை 
இைங்ர்கயில் உறபத்தி தசயய 
முடியும் என குறிப்பிட்டுளைொர்.   

இ�ற்கொன �யொரிப்பு ேொதிரி 
தசயமுர்ற விைக்கமும் அைைொல் 
நி்கழத்திக ்கொட்டப்பட்டுளைது.   

பமயொ டீசலிரன சொ�ொைணேொ்க 
வீட்டிமைமய தசயய முடியும் 
எனவும், பமயொ தபறம்றொல்  �யொரிப்-
ப�றகு சுேொர் 50 மில்லியன மு�லீடு 
ம�ரைப்படும் எனவும் அைர் கூறி-
யுளைொர்.   

அத்துடன இ�றகு அனுசைரண-
யொைர்்களும், அைசின ஒத்துரழப்பும் 
கிரடககும் பட்சத்தில் சூழலுககு 
பொதிப்பில்ைொ� எரிதபொருரை 
மி்க குர்றந்� விரையில் உறபத்தி 
தசயது எரிதபொருள பிைசசரனககு 
தீர்வு்கொண முடியும் எனவும் சுட்டிக -
்கொட்டியுளைொர். 

மின்சார ொ்கைம்...
அனுேதிக்கப்படும் என த�ொழிைொ-

ைர் ேறறும் தைளிவிை்கொை அரேச-
சர் ேனுெ நொணயக்கொை த�ரிவித்துள-
ைொர்.  ஜப்பொன மைரை ைொயப்புத் 
திட்டத்தின கீழ மநறறுமுனதினம் 
(22) ஜப்பொன மநொககிச தசல்லும் 12 
மபர் த்கொண்ட பணியொைர்்கள குழு -
வுககும் இ்ஸமைலுககு பணிக்கொ்கச 
தசல்லும் நொனகு மபர் த்கொண்ட குழு -
வுககும் விேொனச சீட்டு ைழங்கும் 
நி்கழவில் ்கைந்துத்கொண்டு உரை-
யொறறும் மபொம� அைர் இவைொறு 
த�ரிவித்�ொர்.  

புைம்தபயர் த�ொழிைொைர்்களுககு 

ைரியில்ைொ ைொ்கனங்்கரை இ்றககு -
ேதி தசயை�ற்கொன அனுேதிப்பத்தி -
ைம் ைழங்குை�றகு அரேசசைரை 
பத்திைம் சேர்ப்பிக்கப்படும் என 
அரேசசர் த�ரிவித்�ொர்.  

�றமபொது ைொ்கன இ்றககுேதி 
�ரட தசயயப்பட்டுளை�ொல், 
ைங்கி முர்றயின மூைம் சட்டரீதி-
யொ்க பணம் அனுப்பும் தைளிநொட்-
டுத் த�ொழிைொைர்்களுககு ேட்டுமே 
இந்� ைொ்கனங்்கரை இ்றககுேதி 
தசயை�ற்கொன அனுேதிப்பத்திைம் 
ைழங்்கப்படும் என அரேசசர் த�ரி-
வித்�ொர். 

மைததிரிக்கு எதிரா்க அததுரலிதை... 
ரேத்திரிபொை சிறிமசன, ம்றொயல் 

பொர்க த்கொரை சம்பைத்தின குற்ற-
ைொளிககு ேனனிப்பு ைழங்குேொறு, 
அத்துைலிமய ை�ன ம�ைர் ம்கொரிகர்க 
விடுத்��ொ்க கூறியிருந்�ொர்.  

குற்றவியல் விசொைரண திரணக்க -
ைத்தில் முர்றப்பொடு தசய� பினனர், 
தைளியில் ஊட்கங்்களிடம் ்கருத்து 
தைளியிட்டுளை அத்துைலிமய ை�ன 
ம�ைர்,  

ஜூட் ேொந்� ஜயேஹொ என்ற 
நபரை விடு�ரை தசயயுேொறு 
சிர்றசசொரைரய அடிப்பரடயொ்க 
த்கொண்டு இயங்கும் விமசட நிபுணர்-
்கள குழுமை உத்�ைவிட்டது.  

அந்� குழுவில் முனனொள நீதிபதி -

்கள, சட்டத்�ைணி்கள, ேனநை ேருத் -
துை நிபுணர்்கள உட்பட முககியேொ-
னைர்்கள அங்்கம் ைகிககின்றனர்.  

இைர்்கமை விடு�ரை தசயயக 
கூடிய நபர்்கள குறித்� விசொைரண-
்கரை நடத்துைொர்்கள. அைர்்கமை 
விடு�ரை தசயயுேொறு பரிந்துரைத் -
�னர்.  

தஜயேஹொ என்ற நபருககு ைழங் -
்கப்பட்ட ேைண �ண்டரன ஆயுள 
�ண்டரனயொ்க குர்றத்து, அ�ன 
பினனர் சிை ைருடங்்கள தசன்ற 
பினனர், அைரை ேைண �ண்டரன-
யில் இருந்து விடுவிககுேொறு விமசட 
நிபுணர்்கள குழு பரிந்துரைத்திருந்-
�து எனக கூறியுளைொர்.

இைஙம்க அ்கதி்களுக்்கா்க...  
�மிழ்கம் முழுைதும் 106 

இைங்ர்க �மிழர் ேறுைொழவு 
மு்கொமில் ைசிககும் ேக்களுககு 317 
ம்கொடிரூபொவில் புதிய�ொ்க வீடு்கள 
்கட்டித்�ரும் திட்டத்ர� அறிவித்-
�ொர். 

மு�ற்கட்டேொ்க தூத்துககுடி 
ேொைட்டம் �ொப்பொத்தி மு்கொமிலுளை 

ேக்களுககு வீடு்கள ்கட்டுை�ற்கொன 
பணி்கள த�ொடங்்கப்படவுளைன. 
விைொத்திகுைம் அரும்க உளை �ொப்-
பொத்தி இைங்ர்க �மிழர் ேறுைொழவு 
மு்கொமில் ைசிககும் ேக்களுககு 
�மிழ்க அைசு சொர்பில் விரைவில் 
வீடு்கள ்கட்டிக த்கொடுக்கப்படவுள-
ை�ொ்கவும் அைர் கூறினொர்.   

பாம்பு ்கடிக்கு ைருந்தின்றி...   
சிை ேருந்து்களுககு �றமபொது 

பயனபடுத்�ப்படும் ேொறறு ேருந்து்க-
ளும் அடுத்� 3 ைொைங்்களுககுள ேருத்-
துைேரன ்கைஞசியங்்களில் இருந்து 
படிப்படியொ்க குர்றைரடயவுளை-
�ொ்கவும் அைர் த�ரிவித்�ொர்.   

ரைத்தியசொரை ்கைஞசியங்்களில் 
இருந்து 20 வீ� ேருந்து்கமை ைழங்-
்கப்படுை�ொ்கவும், அரையும் எதிர்-
ைரும் ்கொைங்்களில் நிர்றைரடய -

வுளை�ொ்கவும் ேருத்துைர் கிெொந்� 
�சநொயக்க சுட்டிக்கொட்டினொர்.   

�றமபொது ரைத்தியசொரை்களில் 
இருந்து த�ரிவு தசயயப்பட்ட 
மநொயொைர்்களுககு ேொத்திைமே 
ேருந்து்கள ைழங்்கப்படுை�ொ்கவும் 
ைய�ொன மநொயொளி்கரை விட இைம் 
மநொயொைர்்களுககு முனனுரிரே 
ைழங்்கப்படுை�ொ்கவும் த�ரிவிக்கப் -
படுகி்றது. 

ொ்கை இைக்்கததட்டின்... 
ேறறும் தைளளிககிழரே்களி -

லும் ைழங்்க நடைடிகர்க எடுககு-
ேொறு மயொசரன முனரைக்கப்பட்-
டுளைது.   

ைொ்கன இைக்க �்கட்டில் 6,7,8, 
9 ஆகிய இறுதி இைக்கங்்கரை 
த்கொண்ட ைொ்கனங்்களுக்கொன எரி-

தபொருரை பு�ன, சனி ேறறும் 
ஞொயிறறுககிழரே்களில் ைழங்கு-
ேொறும் மயொசரன முனரைக்கப்பட் -
டுளைது.   எவைொ்றொயினும், இந்� 
நரடமுர்ற ஆைம்பேொகும் தினம் 
த�ொடர்பில் இதுைரை எந்�வி� அறி-
விப்பும் தைளியொ்கவில்ரை.  

அதி்க விமைக்கு அரிசி... 
த�ரிவித்�ொர்.  
அதி்கரித்� விரையில் அரிசிரய 

விறபரன தசய� 186 மபரையும்   
விரை்கரைக ்கொட்சிப்படுத் -
�ொரே உளளிட்ட குற்றங்்களுக -
்கொ்க 479 மபரையும்   ர்கது 
தசயதுளை�ொ்கவும் அைர் த�ரி -

வித்துளைொர்.
 அைர்்கள த�ொடர்பில் மேறத்கொள-

ைப்பட்டுளை 22 ைழககு்களில் குற்ற-
ைொளி்களிடம் இருந்து 32 இைட்சம் 
ரூபொ �ண்டப்பணம் தபறறுகத்கொள -
ைப்பட்டுளை�ொ்கவும் அைர் த�ரி-
வித்துளைொர்.  

அரேசசர் நிேல் சிறிபொை டி 
சில்ைொ  ஸ்ரீைங்்கொ சு�ந்திைக ்கட்சியில் 
�றமபொது ைகிககும் ப�வி்களில் எந்-
�தைொரு ப�வியிலிருந்தும் அைரை 
விைக்கொரே உளளிட்ட ஆறு 
இணக்க நிபந்�ரனககு இணங்்க, 
முனனொள ஜனொதிபதி ரேத்திரி-
பொை சிறிமசன ேறறும் ்கட்சியின 
ேத்திய தசயறகுழுவுககு எதிைொ்க 
�ொக்கல்தசயயப்பட்டுளை ைழககு 
த்கொழும்பு ேொைட்ட நீதிேன்றத்தில் 
மநறறு இணக்கப்பொட்டிறகு ைந்துள-
ைது.  

அரேசசர் நிேல் சிறிபொை டி 
சில்ைொ ேறறும்  ஸ்ரீைங்்கொ சு�ந்-

திைக ்கட்சி இத்�ர்கய 
இணக்க நிபந்�ரனரய 
ஏறபடுத்திகத்கொண்டுள -
ை�ொ்கவும் அந்� இணக்க 
நி பந் � ர ன க கி ண ங் ்க 
ைழகர்க த�ொடர்ந்தும் 
முனதனடுத்துச தசல்ை 
முடியொது எனறும் இரு 
�ைப்பினைதும் சட்டத்�ை-
ணி்கள நீதிேன்றத்திறகு 
த�ளிவுபடுத்தியுளைனர். 
அ�ரனயடுத்து த்கொழும்பு ேொைட்ட 
நீதிபதி பூர்ணிேொ பைண்கே  ஸ்ரீைங்்கொ 
சு�ந்திைக ்கட்சிககு விடுத்திருந்� 
அரழப்பொரணரய இைத்துசதசயது 

ைழகர்க இணக்கப்பொட்-
டுககு த்கொண்டுைந்துள -
ைொர்.  

அரேசசர் நிேல் 
சிறிபொை டி சில்ைொ ்கட் -
சியில் ைகிககும் ப�வி 
சம்பந்�ேொ்க தீர்ேொ-
னத்ர� மேறத்கொளைர� 
விைககிகத்கொளளுேொறு 
முனனொள ஜனொதிபதி 
ரேத்திரிபொை சிறிமசன, 

்கட்சியின தசயைொைர் �யொசிறி ஜய-
மச்கை, ைசந்� அழகியைனன ேறறும் 
துமிந்� திஸொநொயக்க ஆகிமயொ-
ருகத்கதிைொ்க விடுக்கப்பட்டிருந்� 

அரழப்பொரண இவைொறு ைத்துச-
தசயயப்பட்டுளைது.  

நிேல் சிறிபொை டி சில்ைொ �ற -
மபொர�ய அைசொங்்கத்தில் அரேசசு 
ப�விரய தபொறுப்மபறறு 
த்கொண்டரே த�ொடர்பில்  ஸ்ரீைங்்கொ 
சு�ந்திைக ்கட்சி விடுத்� ஊட்க அறிக -
ர்கரய அடிப்பரடயொ்க ரைத்து 
இந்� ைழககு �ொக்கல்தசயயப்பட்-
டதுடன ஊட்க அறிகர்கககிணங்்க 
�ொம் �ேது ப�வி்களிலிருந்து விைகு-
�ல் ேறறும் சட்டத்திறகு முைணொ்க 
தீர்ேொனங்்கரை மேறத்கொளைது 
த�ொடர்பில் மேறபடி ைழககு த�ொட-
ைப்பட்டிருந்�து.  

நிமல் - ஸ்ரீல சு.க பிணக்கு நீதிமன்றத்தில் நேற்று இணக்கப்பாட்டுக்கு வந்தது
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கந்தப்பமை வகொங்கொடியொ ்்தொட்ட கொணி ்ைொசடி;

உண்மைக்கு புறம்பானது 
ஆவணங்களுடன் நிரூபிப்பு

ஆ.ரமேஸ்

நுவரரலியா பிரமேச சபை அதிகாரத்திற்குடைட்ட கநேபைபை ரகாஙமகாடியா மோட்டத்தில் மோசடி 
ரசயயபைட்டோக கூறபைடும் 80 மைர்சசஸ் காணி ரோ்டரைாக நுவரரலியா பிரமேச சபை ேவிசாைர மவலு -
மயாகராஜிற்கு எதிராக ைரபைபைடடு வரும் மோசடி குற்ற்சசாடடு உணபேக்கு புறம்ைானது எனைபே ஆவ -
ணஙகளு்டன நிரூபிக்கபைடடுளைது.

நுவரரலியா பிரமேச சபையில் 
அஙகம் வகிக்கும் 21 உறுபபினர -
கள இது ரோ்டரைாக விைக்கம் 
மகாரபைடடுளை நிபையில் பிரமேச 
சபையின ேவிசாைர மவலு மயாகராஜ் 
ேபைபேயில் நானுஓயா பிரமேச 
சபை பிரோன காரியாைய கூட்ட 
ேண்டைத்தில் மநற்று வியாழக்கி -
ழபே விமச்ட சபை அேரவு இ்டம் -
ரைற்றது.

இேனமைாது  சபை உறுபபினர -
களுக்கு இநே காணி ரோ்டரபில் 
உணபே ேனபேபய கடிே ஆோரங -
களு்டன ேவிசாைர உறுதிபைடுத்தி -
னார.

அத்து்டன ேவிசாைர சபையில் 
இக்காணி ரோ்டரைாக விைக்கே -
ளித்து உபரயாற்றுபகயில் ரேரிவித் -
ேோவது,. 

நான இக்காணிபய ேனிபைட்ட 
முபறயில் விற்று விட்டோக எனது 
வைர்சசிக்கும் ரகௌரவத்திற்கும் 
ைாதிபபு ஏற்ைடும் வபகயில் ஊ்ட -
கஙகளில் சமூக வபைத்ேைஙகளில் 
ேனிபைட்ட குழுவால் ரசயதிகள 
ைரபபி வருகினறாரகள.

நான இக்காணிபய விற்று ஏோவது 
ஒரு ரோபகபய அல்ைது மவறு 
வழியில் ைணத்பே ரைறவில்பை 
எனைபே உறுதியாக கூறுகினமறன.
யாருக்காவது இது சம்ைநேோக சந -
மேகம் இருபபின சட்டபூரவோக 
அேபன நிரூபிக்குோறு அறிவிக் -
கினமறன. ஊ்டகஙகளில் இவவா -
றான ரைாயயான ரசயதிகபை ைரப -
புவபே ேவிரத்துக் ரகாளளுோறு 
மகடடுக் ரகாளகினமறன.

நுவரரலியா பிரமேச சபை முனோ -
திரியான சபையாக மேரநரேடுக்கப -
ைடடுளைது்டன எனது வைர்சசிபய 
ேற்றும் எதிரகாை அரசியல் ைய -
ணத்பே ேடுபைேற்காக எனனு்டன 
ேனஸ்ோைத்தில் இருக்கும் ஒரு குழு -
வினரால் இவவாறான ரைாயயான 
வேநதிகபை பிரசாரம் ரசயகினறார -
கள.  சபையில் சட்டத் திட்டஙகளுக்கு 
அபேவாகவும் விதிமுபறகபை பின -
ைற்றி நப்டமுபறபைடுத்தும் சகை 
ந்டவடிக்பககளிலும் முபறக்மகடு -
கள நப்டரைறுகினறரேன கூறுவபே 
ேவிரத்துக்ரகாளை மவணடும். 
அமேமைானறு இவவாறான சூழ்நி -
பையில் ேக்கள மசபவபய முன -
ரனடுபைதில் அரசௌகரியஙகள 
ஏற்ைடடுளைது. எவவாறாயினும் 
ரோ்டரநதும்  ேக்கள மசபவபய 
முனரனடுபமைன என உபரயாற்றி -
னார.

17.00%   2025 'A" njhlh;fspd; fPo; &.60>000 kpy;ypaidAk; 18.00%   2028 'A" 
njhlh;fspd; fPo; &.30>000 kpy;ypaidAk; 18.00%   2031 'A" njhlh;fspd; fPo; 
&.60>000 kpy;ypaidAk; nfhz;l jpiwNrhp Kwpfs; 2022 a+d; 28Mk; jpfjp 

,lk;ngWk; Vyq;fspd; mbg;gilapy; toq;fg;gLfpd;wd.

,j;jpiwNrhp Kwpfspd; tpguq;fs; fPNo jug;gLfpd;wd.

njhlh;fs; 17.00% 2025 'A' 18.00% 2028 'A' 18.00% 2031'A'

ISIN* LKB00425F013 LKB00628A153 LKB00931E153

Kd;itf;fg;gl;l njhif 
&.60>000 

kpy;ypad;

&.30>000 

kpy;ypad;

&.60>000 

kpy;ypad;

eWf;F tPjk; 17.00%
Mz;nlhd;wpw;F

18.00%
Mz;nlhd;wpw;F

18.00%
Mz;nlhd;wpw;F

toq;fg;gl;l jpfjp 2021 a+d; 01 2022 rdthp 15 2022 Nk 15

Kjph;Tj;jpfjp 2025 a+d; 01 2028 rdthp 15 2031 Nk 15

eWf;F nfhLg;gdTfs; 

nrYj;jg;gLk; jpfjpfs;
01 a+d; & 

01 brk;gh;

15 rdthp & 

15 a+iy

15 Nk & 

15 entk;gh;

xd;W Nrh;e;j tl;b tPjk; &.100 ,w;F 

&. 1.3934

&.100 ,w;F &. 

8.3039

&.100 ,w;F &. 

2.2989

Vytpw;gidj;jpfjp 2022 a+d; 28> nrt;tha;f;fpoik

tpiyf;Fwpg;gPL rkh;g;gpf;fg; 

gLtjw;fhd ,Wjpj;jpfjpAk; 

NeuKk;

2022 a+d; 28> nrt;tha;f;fpoik> 

K.g.11.00 kzp

jPh;g;gdTj; jpfjp 2022 a+iy 01

tpiyf;Fwpg;gPl;bd; 

Mff;Fiwe;j njhif
Ie;J kpy;ypad; &gha;fs; (&.5>000>000/=) mj;Jld; xU 

kpy;ypad; &gha;fspd; (&.1>000>000/- ngUf;fq;fspypUe;J)

Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;J cz;ikahd tpiyfspd; (njhlh;fs; toq;fg;gl;l 

ehspypUe;J jPh;g;gdT nra;Ak; ehs; tiuahd xd;W Nrh;e;j tl;b ePq;fyhf) 

mbg;gilapy; tpiyf;Fwpg;gPLfs; Nfhug;gLfpd;wd. tpiyf;Fwpg;gPLfs; ,yq;if 

kj;jpa tq;fpahy; toq;fg;gl;l kpd;dpay; tiyaikg;G KiwfspD}lhf 

khj;jpuNk Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;.

xt;nthU njhlh;/ISIN njhlh;gpYk; re;ij epiyikfSf;fika 

Kd;itf;fg;gl;l njhifapid tpQ;rhj VNjDk; njhifapid ,yq;if 

kj;jpa tq;fp Vw;Wf;nfhs;syhk;

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

vk;.,rl;.vk;.Mrpk;

nghJg;gLfldpd;  fz;fhzpg;ghsh;/gjpthsh;
toq;Fk; mYtyfk;

nghJg;gLfld; jpizf;fsk;> 

,yq;if kj;jpa tq;fp>
30> rdhjpgjp khtj;ij> nfhOk;G-1.

njhiyNgrp: +94112477011> njhiyefy;: +94112477687
ntg;jsk; : www.cbsl.gov.lk

&.150>000 kpy;ypad; jpiwNrhp Kwpfis toq;fy;

*  gd;dhl;L gpizaq;fs; milahs ,yf;fk;

mf;Fapl;b nrf;Fhpl;B]; 

ypkpll; 2206297

,yq;if tq;fp 2541938

nfg;gpl;ly; viyad;]; 

ypkpll; 2317777

,yq;if nfhkh;\y; 

tq;fp gpvy;rp 2332319

g;nt];l; nfg;gpl;ly; 

l;nu]hP]; gpvy;rp 2639883

vd;v];gP gd;l; 

kNd[;kd;w; fk;gdp 

ypkpll; 2425010

kf;fs; tq;fp 2206783

rk;gj; tq;fp gpvy;rp 2305842

nryhd; tq;fp gpvy;rp 2456340

nty;j;w];w; 

nrf;Fhpl;B]; ypkpll; 2675096

fPo;f;fhZk; Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;Jk; ve;jnthU chpkk; ngw;w tHj;jf 
tq;fpfsplkpUe;Jk; jpiwNrhp cz;bay;fisf; nfhs;tdT nra;AkhW nghJkf;fs; 
miof;fg;gLfpd;wdh;.

fz;b khefu rig - Nfs;tp mwptpj;jy;

nlhk;ypd; g+q;fh re;ijf; fl;blj; njhFjpapd; 
02Mk; ,yf;f fil miwf;F Nfs;tpaply;

,q;F gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s fz;b khefu rigf;Fr; nrhe;jkhd fil miwfspd; chpikia Fj;jiff;F tpLtjw;fhf 2022-07-08Mk; jpfjp K.g. 9.45 kzp 

tiu Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfs; vd;dhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

Nfs;tpg; gbtq;fs; 2022-07-07Mk;; jpfjp gp.g. 2.45 kzp tiu toq;fg;gLk;; vd;gJld; 2022-07-08Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F mit jpwf;fg;gLk;. Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l 

Nfs;tpg; gbtq;fis khefu Mizahsh;> fz;b khefu rig vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J  khefu gpujhd fzf;fhshpd; miwapy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. (tpz;zg;gj;ijj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s re;ijf; fl;blj; 

njhFjpapd; ngah; kw;Wk; fil miw ,yf;fk; vd;gtw;iwf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;)

Nkyjpf tpguq;fis fz;b khefu fzf;fhsh; (tUkhdk;) mth;fsplk; mYtyf Neuj;jpDs; khj;jpuk; rKfk; je;Njh my;yJ 081-2227395 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; Clhf 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. (Nfs;tp Mtzq;fis mYtyf Neuj;jpDs; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;)

re;ijf; fl;blj; njhFjp
fil 
miw

tpahghuk;
kPsspf;fg;glhj Nfs;tpg; 
gbtf; fl;lzk; (mur 
thpfs; rfpjk;) (&gh)

kPsspf;fg;gLk; 
Nfs;tp itg;Gj; 
njhif (&gh)

Mff; Fiwe;j 
Nfs;tp
(&gh) 

khjhe;j fil 
thlif (mur thpfs; 

rfpjk;) (&gh)

fhy 
vy;iy

nlhk;ypd; g+q;fh Njrpa re;ij> 
rq;fuh[ khtj;ij> fz;b

02 fyg;G 
tpahghuk;

1>130.00 120>000.00 2>400>000.00 20>000.00
ePz;l 

fhyj;jpw;F

 Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; Nfs;tpj; njhiff;F Gwk;ghf murhq;fj;jpw;Fr; nrYj;j Ntz;ba thpfSk; Nrh;j;J mwtplg;gLk;. kjpg;gPl;Lj; jpizf;fsj;jpd; kjpg;gPl;bd; gpufhuk; 
fil thlifapy; jpUj;jk; nra;ag;gLtjw;F ,lKz;L.
 Nfs;tp itg;Gj; njhifapd; nghUl;L fz;b khefu rig rpwhg;gh; gphptpw;F nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;jpg; ngwg;gl;l gw;Wr;rPl;L my;yJ Nfhug;gLk;NghJ nrYj;jf;$ba 
,uj;Jr; nra;a Kbahj gpiz Kwpnahd;iw fz;b khefu rigapd; khefu Mizahshpd; ngahpy; ngw;W me;j Mtzq;fis Nfs;tpg; gbtq;fSld; ,izj;J 
fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; Nfs;tpapd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L mDg;Gjy; Ntz;Lk;. mt;thwy;yhj tpz;zg;gg; gbtq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

2022-06-16Mk; jpfjp  Nf.Nf.[P.I.B.[P. tpN[jpyf;f.
fz;b khefu rig mYtyfj;jpy;.  khefu Mizahsh;.

mw;Nwhh;zp jj;Jtg; gj;jpuj;jpid ,uj;Jr; nra;jy;
fk;g`h gpurpj;j nehj;jhhp]; B.v];.rP.Nf. 

n`l;bMur;rp mth;fspdhy; vOjp cWjp 

nra;ag;gl;l ,y. 121 kw;Wk; 2012.10.01Mk; 

jpfjp mw;Nwhh;zp jj;Jtg; gj;jpuj;jpd; Clhf 

tJUfk> ,y. 184/1> ~rprpu| ,y; FbapUe;J 
jw;NghJ my; rhj; nfhkh;\y; nrd;lh;> 

my; rhj; tPjp> gp.X.2197> Njh`h flhh; ,y; 

FbapUf;Fk; %jh nkuQ;QNf ,Nu\hd; 

cjaq;f gpNukrhu vDk; vd;dhy; tJUfk> 

,y. 184/1> ~rprpu| ,y; FbapUf;Fk; %jh 

nkuQ;QNf gpNukrhu vd;gtUf;F toq;fg;gl;l 

mw;Nwhh;zp mjpfhuk; ,jDld; KOikahf 

,uj;Jr; nra;ag;gLtjhf midtUf;Fk; 

mwpaj;jUfpd;Nwd;.

NkYk; Fwpj;j %jh nkQ;QNf 

gpNukrhutpdhy; Nkw;gb $wg;gl;l mw;Nwhh;zp 

jj;Jtg; gj;jpuj;jpd; kPJ Ghpag;gLk; 

ve;j eltbf;iff;Fk; kw;Wk; nfhLf;fy; 

thq;fy;fSf;Fk; ,jd; gpwF ehd; ve;jtpj 

nghWg;igAk; Vw;fkhl;Nld; vd;W ,jD}lhf 

$Wfpd;Nwd;.

%jh nkuQ;QNf ,Nu\hd;

cjaq;f gpNukrhu

,yq;if Nfhtpl;-19 mtrufhy gjpy; kw;Wk; 
Rfhjhu Kiwikfs;

jahu;epiy jpl;lk; - Rfhjhu mikr;R

(xw;iwf; fbjTiw tpiyf;Nfhuy; Kiw)

ehL: ,yq;if [dehaf Nrh\ypr FbauR

jpl;lj;jpd; ngau;: ,yq;if nfhtpl;-19 mtrufhy gjpy; kw;Wk; Rfhjhu Kiwikfs; 
jahu;epiy jpl;lk;> Rfhjhu mikr;rfk;

xg;ge;jj; jiyg;G: mq;nfhlapy; cs;s Njrpa njhw;W Neha;fs; epWtdj;jpy; (NIID) 
Kd;nkhopag;gl;l Njrpa jdpikg;gLj;jy; epiyak;

fld; ,y: 6595-lk
RFB Fwpg;G ,y: LK-MOH-252402-CW-RFB

1.  ,yq;if [dehaf Nrh\yprf; FbauR cyf tq;fpaplkpUe;J ,yq;ifapd; COVID-19 
mtruepiyg; gjpy; kw;Wk; Rfhjhu mikg;GfSf;fhd jahupg;Gj; jpl;lj;jpw;fhd epjpAjtpiag; 
ngw;Ws;sJ vd;gJld; Kd;nkhopag;gl;l Njrpa jdpikg;gLj;jiyg; ngWtjw;fhd 
xg;ge;jj;jpd; fPo; epjpAjtpapd; xU gFjpia Njrpa njhw;W Neha;fs; epWtfj;jpd; 
(NIID)> mq;nfhlapy; eph;khzpf;fg;glTs;s Njrpa jdpikg;gLj;jy;  epiyaj;jpd; fPohd 
nfhLg;gdTfSf;Fg; gad;gLj;j tpUk;GfpwJ. 

2.    mq;nfhlapy; cs;s Njrpa njhw;W Neha;fSf;fhd Njrpa epWtdj;jpy; (NIID) cj;Njr 
Njrpa jdpikg;gLj;jy; ikaj;ij epu;khzpg;gjw;fhd jFjpahd kw;Wk; jFjptha;e;j 
tpiykDjhuu;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis Rfhjhu 
mikr;rpd; nrayhsupd; rhu;ghf mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l epiyahd ngWiff; 
FOtpd;  jiytu; ,g;NghJ miof;fpwhu;> ,jd; kjpg;gPl;Lr; nryT 1>438 kpy;ypad; 
&gha;. 

  Ie;J khbfs; nfhz;l fl;blk; tYT+l;lg;gl;l nfhq;fpwPl; mikg;G kw;Wk; mbj;jsg; 
gFjpiaf; nfhz;Ls;sJ> BOQ/tiuglj;jpy; tptupf;fg;gl;Ls;sgb> jPtpu rpfpr;irg; gphpT 
(ICU)> jdpikg;gLj;jg;gl;l miwfSld; $ba njhw;W Neha;fSf;fhd rpwg;G rpfpr;irg; 
gpupT Mfpatw;iwf; nfhz;Ls;sJ. eph;khzf; fhyk; 455 ehl;fs;.

3.  cyf tq;fpapd; IPFfld; thq;Fgtu;fSf;fhd nfhs;tdT tpjpKiwfs; 4tJ gjpg;G> 2020 
etk;gupy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sgb> tpiyf;NfhuYf;fhd Ntz;LNfhisg; (RFB) gad;gLj;jp 
Njrpa Nghl;b tpiyf;Nfhuy; eilKiw %yk; tpiyf;Nfhuy; elhj;jg;gLk;> NkYk; 
nfhs;tdT xOq;Ftpjpfspy; tiuaWf;fg;gl;Ls;sjd; gpufhuk; jFjpAs;s midj;J 
tpiykDjhuh;fSk; ,jpy; gq;Fgw;wyhk;.

4.  xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;fhd jFjpiag; ngw> ntw;wpfukhd tpiykDjhuh; 
mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; ,y;yhjtuhftpUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld;  fl;bl eph;khzj;jpy; 
tpNrlj;Jtk; C1 my;yJ mjw;F Nkw;gl;l CIDA gjpitf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

5.  Mu;tKs;s tpiykDjhuh;fs;; gpd;tUk; KftupapYs;s nraw;wpl;l gzpg;ghshplk; Nkyjpf 
jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tpiykD Mtzq;fis 2022 [_d; 24Mk; 
jpfjp Kjy; 2022 [_iy 14Mk; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; 
gp.g. 3.00 kzp tiuapy; gpd;tUk; Kftupapy; ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

6.  Mu;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 2022 [_d; 24Mk; jpfjp Kjy; 2022 [_iy 14Mk; jpfjp 
tiuahd rhjhuz Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; gpd;tUk; 
KfthpapYs;s nraw;wpl;lg; gzpg;ghsUf;F vOj;J %ykhd Nfhhpf;ifnahd;iwr; nra;J 
kw;Wk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 100>000.00 (xU ,yl;rk; &gha;) &ghitr; nrYj;jpajd; 
gpd; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; 
nfhs;tdT nra;ayhk;. fl;lzj;ij ,yq;if tq;fpapd; jg;uNgd; fpisapy; Rfhjhu 
Nritfs; gzpg;ghsh; ehafj;jpd; ngahpy; Ngzg;gLk; 7040244 vDk; fzf;fpyfj;jpw;F 
itg;Gr; nra;J mjw;fhfg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fisg; 
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhfr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

7.  tpiykDf;fis 2022 [_iy 15Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzp my;yJ mjw;F Kd; 
gpd;tUk; Kfthpf;F xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. ,yj;jpudpay; tpiykDf;fs; mDkjpf;fg;gl 
khl;lhJ. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. ,e;epfo;tpy; fye;Jnfhs;s 
tpUk;Gk; tpiykDjhuu;fs; my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfs; fye;Jnfhs;syhk; vd;gJld; 
mth;fspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

8.  midj;J tpiykDf;fSlDk;   15>000>000.00 ,y. &gh (gjpide;J kpy;ypad; ,y. &gh 
kl;Lk;) ngWkjpahd tpiykDg; gpiz Kwp ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

9.  tpiyf;NfhuYf;F Ke;jpa $l;lnkhd;W 2022 [_iy 04Mk; jpfjp K.g. 10.00 
kzpf;F mq;nfhlapy; cs;s Njrpa njhw;W Neha; epWtdj;jpy; Vw;ghL nra;ag;gLk;. 
tpiykDf;fisj; jahupj;jy; kw;Wk; rku;g;gpj;jy; my;yJ js Ma;Tfspy; fye;Jnfhs;tJ 
njhlu;ghf tpiykDjhuh;fSf;F Vw;gLk; ve;jr; nryTfSf;Fk; Ntiy toq;Feh; 
nghWg;ghfkhl;lhu;.

10. NkNy Fwpg;gplg;gl;l Kftup

nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>
,yq;if nfhtpl;-19 mtrufhy gjpy; kw;Wk; Rfhjhu Kiwikfs;; jahu;epiy jpl;lk;> 
4tJ khb> N[. Mu;. [atu;jd epiyak;>
191> ju;kghy khtj;ij> nfhOk;G -07> ,yq;if
njhiyNgrp 094112674797
njhiyefy; 094112674342
kpd;dQ;ry;: tender.covid19erhsp@gmail.com

jiytu;
mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l epiyahd ngWiff;; FO.
Rfhjhu mikr;R> 
385> Rthrpupgha> tz. gj;Njfk tpkytd;r NjNuh khtj;ij>
nfhOk;G 10.
2022 [_iy 24Mk; jpfjp.

tpiyf;NfhuYf;fhd Ntz;LNfhs;
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தரம்_5 ெகுப்பு ைாணெர்களுக்்கான
Gyikf; fjpu;

புலமைப் பரிசில் பரீடமசை ைாதிரி வினாததாள் --– I 1 ைணிததியாலம் 15 நிமிடம்

திருமதி.பதமமா சந்திரமமமாகன்
புனித அந்மதமானியமார் கல்லூரி
ககமாழும்பு - 13

Gyikg; guprpy; guPl;ir juk; I 
vy;yh tpdhf;fSf;Fk; tpilaspf;Ff. 

 
rupahd tpilapd; fPo;f; NfhbLf. 
 
1. jug;gl;l $w;Wf;F nghUj;jkhd tpilapd; fPo;f; NfhbLf. 
 jhtu cz;zp> kug;nghe;J> gwf;Fk; 
 
 
 
 
 

      i.             ii.    iii. 
2. Kjypy; jug;gl;l cUTld; kpfg;nghUj;jkhd cUtpd; fPo;f; NfhbLf. 
 
 
 
 
 

     

 i.                    ii.         iii. 
 
3. ,ilntspf;F nghUj;jkhd vz; ahJ? 
 
 
 
 
 

 i.10     ii. 11    iii. 12 
 
4. kio nga;j cld; epfof; $baJ 

 i. #oypy; ntg;gk; mjpfupf;Fk; 

 ii. #oypy; ntg;gk; FiwAk; 

 iii. vq;Fk; ePu; epuk;gpf; fhzg;gLk; 
 

5. fzpdp – jfty; vdpy;> nfkuh - …………………… 

 i. xsp     ii. moF   iii. Gifg;glk; 
 
 
 
 
 

6 9 

2 3 
12 16 

9 8 

2 7 

15 

3 

9 
27 

? 

6. tz;zj;Jg;G+r;rpapd; gUtq;fis rupahf tupirg;gLj;jpdhy; tUtJ 

 i. Kl;il     Flk;gp     $l;Lg;GO     tz;zj;Jg;G+r;rp 

 ii. Flk;gp     Kl;il    $l;Lg;GO      tz;zj;Jg;G+r;rp 

 iii. Kl;il    $l;Lg;GO     Flk;gp     tz;zj;Jg;G+r;rp 
 

7. A gFjpf;F nghUj;jkw;w B gFjpia nfhz;bUf;Fk; njhFjp vJ? 

 i. A -     B - 

 ii. A -      B - 

 iii. A - k  f  f  l k  B -  k  f  f  l  k 

 
8. a];tpd; ANjir tpl caukhdtd; ANj]; rgpyid tpl caukhdtd; 

rgpyd; a];tpid tpl 

 i. caukhdtd;  ii. cauk; Fiwe;jtd;  iii. $wKbahJ 
 

9. ghlrhiy xd;wpy; 750 khztu;fs; fy;tp fw;fpd;wdu;. mjpy; 3/5 gq;F 
ngz;fs; vdpy; Mz; gps;isfspd; vz;zpf;if 

 i. 300    ii. 150     iii. 450 
 
10. xU rJu tbtkhd ikjhdk; xd;iw Rw;wp vy;yh gf;fq;fspYk; nfhbfs; 

elg;gl;ld. me;j ikjhdj;jpd; xU gf;fj;jpy; ,Ue;J ghu;f;Fk; NghJ 7 
nfhbfs; njupAkhapd; ikjhdj;ij Rw;wp cs;s nkhj;j nfhbfs; 
vj;jid? 

 i. 28 nfhbfs;  ii. 26 nfhbfs;   iii. 24 nfhbfs; 
 
11. Kfk; ghu;f;Fk; fz;zhbapy; ghu;f;Fk; NghJ vt;tpj khw;wKkpd;wp njupAk; 

vOj;J Nrhb vJ? 

 i.    ii.     iii. 
 

12. 2   7   12 
 7   12  17  
 12  17   ?   ,ilntspf;F nghUj;jkhd vz; ahJ?  

 i. 20    ii. 22     iii. 25 
 
13. 10 gbfs; cs;s xU gbf;fl;by; uhad; Kjy; gbapYk; arpf; gj;jhtJ 

gbapYk; epw;fpd;wdu;. uhad; xU gb VWk; NghJ arpf; ,uz;L gbfs; 
,wq;fpdhy; mtu;fs; ,UtUk; vj;jidahtJ gbapy; re;jpg;ghu;fs;? 

 i. 4    ii. 5     iii. 6 
 
 

PE AH SN 

6. tz;zj;Jg;G+r;rpapd; gUtq;fis rupahf tupirg;gLj;jpdhy; tUtJ 

 i. Kl;il     Flk;gp     $l;Lg;GO     tz;zj;Jg;G+r;rp 

 ii. Flk;gp     Kl;il    $l;Lg;GO      tz;zj;Jg;G+r;rp 

 iii. Kl;il    $l;Lg;GO     Flk;gp     tz;zj;Jg;G+r;rp 
 

7. A gFjpf;F nghUj;jkw;w B gFjpia nfhz;bUf;Fk; njhFjp vJ? 

 i. A -     B - 

 ii. A -      B - 

 iii. A - k  f  f  l k  B -  k  f  f  l  k 

 
8. a];tpd; ANjir tpl caukhdtd; ANj]; rgpyid tpl caukhdtd; 

rgpyd; a];tpid tpl 

 i. caukhdtd;  ii. cauk; Fiwe;jtd;  iii. $wKbahJ 
 

9. ghlrhiy xd;wpy; 750 khztu;fs; fy;tp fw;fpd;wdu;. mjpy; 3/5 gq;F 
ngz;fs; vdpy; Mz; gps;isfspd; vz;zpf;if 

 i. 300    ii. 150     iii. 450 
 
10. xU rJu tbtkhd ikjhdk; xd;iw Rw;wp vy;yh gf;fq;fspYk; nfhbfs; 

elg;gl;ld. me;j ikjhdj;jpd; xU gf;fj;jpy; ,Ue;J ghu;f;Fk; NghJ 7 
nfhbfs; njupAkhapd; ikjhdj;ij Rw;wp cs;s nkhj;j nfhbfs; 
vj;jid? 

 i. 28 nfhbfs;  ii. 26 nfhbfs;   iii. 24 nfhbfs; 
 
11. Kfk; ghu;f;Fk; fz;zhbapy; ghu;f;Fk; NghJ vt;tpj khw;wKkpd;wp njupAk; 

vOj;J Nrhb vJ? 

 i.    ii.     iii. 
 

12. 2   7   12 
 7   12  17  
 12  17   ?   ,ilntspf;F nghUj;jkhd vz; ahJ?  

 i. 20    ii. 22     iii. 25 
 
13. 10 gbfs; cs;s xU gbf;fl;by; uhad; Kjy; gbapYk; arpf; gj;jhtJ 

gbapYk; epw;fpd;wdu;. uhad; xU gb VWk; NghJ arpf; ,uz;L gbfs; 
,wq;fpdhy; mtu;fs; ,UtUk; vj;jidahtJ gbapy; re;jpg;ghu;fs;? 

 i. 4    ii. 5     iii. 6 
 
 

PE AH SN 

14.   ,t;TUtpYs;s nrq;Nfhzq;fspd; vz;zpf;if ahJ? 

   i. 2    ii. 3   iii. 4 
 
 

15. vz;Zk; vz;fs; 55 njhlf;fk; 66 tiu vz;Zk; NghJ ,yf;fk; ‘6’ 
tUfpd;w jlitfs; vj;jid? 

 i. 6    ii. 7     iii. 8 
 
16. mNdfkhd kpUfq;fspd; nghJ ,ay;ghf miktJ 

 i. Ntfkhf XLjy;   ii. Fl;b <d;W ghy; nfhLj;jy; 
 iii. khkpr czTfis kl;Lk; cz;Zjy; 
 
17. NgUe;J xd;wpy; 60 gazpfs; kl;LNk gazk; nra;aKbAk;. xNu jlitapy; 

200 gazpfs; gazpf;f fl;lhakhf vj;jid NgUe;Jfs; Njit? 

 i. 4    ii. 3     iii. 5 
 
18. #upad; kiwjy;> re;jpud; Njhd;Wjy; ,e;j epfo;TfSld; nghUe;Jk; 

kw;WnkhU epfo;T 

 i. gwitfs; ,iu Njlr; nry;Yjy;  ii. Mk;gy; kyu;jy; 

 iii. #oy; gpufhrkhjy; 
 
19. ,e;j cUtpYs;s nkhj;j Kf;Nfhzpfspd; vz;zpf;if 

 i. 8 
 ii. 10 
 iii. 12 
 

20. 8m ePsKk; 6m mfyKk; cs;s fljhrpj; Jz;bypUe;J 4m ePsKk; 3m 
mfyKk; cs;s vj;jid gFjpfis ntl;lyhk;? 

 i. 4    ii. 6     iii. 8 
 
21. 10 njhlf;fk; 20 tiuAs;s vz;fspy; 3 My; tFgLk; vz;fs; vj;jid 

cs;sd? 

 i. 2    ii. 3     iii. 4 
 

22. “,d;W khiy ,bAld; $ba kio nga;Ak;” vd thdpiy mtjhdpg;G 
epiyak; mwptpj;jJ. ,f;$w;W 

 i. epr;rakhf epfOk; ii. epr;rakhf epfohJ  iii. $wKbahJ 
 
 
 

14.   ,t;TUtpYs;s nrq;Nfhzq;fspd; vz;zpf;if ahJ? 

   i. 2    ii. 3   iii. 4 
 
 

15. vz;Zk; vz;fs; 55 njhlf;fk; 66 tiu vz;Zk; NghJ ,yf;fk; ‘6’ 
tUfpd;w jlitfs; vj;jid? 

 i. 6    ii. 7     iii. 8 
 
16. mNdfkhd kpUfq;fspd; nghJ ,ay;ghf miktJ 

 i. Ntfkhf XLjy;   ii. Fl;b <d;W ghy; nfhLj;jy; 
 iii. khkpr czTfis kl;Lk; cz;Zjy; 
 
17. NgUe;J xd;wpy; 60 gazpfs; kl;LNk gazk; nra;aKbAk;. xNu jlitapy; 

200 gazpfs; gazpf;f fl;lhakhf vj;jid NgUe;Jfs; Njit? 

 i. 4    ii. 3     iii. 5 
 
18. #upad; kiwjy;> re;jpud; Njhd;Wjy; ,e;j epfo;TfSld; nghUe;Jk; 

kw;WnkhU epfo;T 

 i. gwitfs; ,iu Njlr; nry;Yjy;  ii. Mk;gy; kyu;jy; 

 iii. #oy; gpufhrkhjy; 
 
19. ,e;j cUtpYs;s nkhj;j Kf;Nfhzpfspd; vz;zpf;if 

 i. 8 
 ii. 10 
 iii. 12 
 

20. 8m ePsKk; 6m mfyKk; cs;s fljhrpj; Jz;bypUe;J 4m ePsKk; 3m 
mfyKk; cs;s vj;jid gFjpfis ntl;lyhk;? 

 i. 4    ii. 6     iii. 8 
 
21. 10 njhlf;fk; 20 tiuAs;s vz;fspy; 3 My; tFgLk; vz;fs; vj;jid 

cs;sd? 

 i. 2    ii. 3     iii. 4 
 

22. “,d;W khiy ,bAld; $ba kio nga;Ak;” vd thdpiy mtjhdpg;G 
epiyak; mwptpj;jJ. ,f;$w;W 

 i. epr;rakhf epfOk; ii. epr;rakhf epfohJ  iii. $wKbahJ 
 
 
 
23. mLj;jLj;J cs;s vz;Zk; vz;fs; ehd;fpid $l;bdhy; ngwg;gLtJ 

 i. xw;iw vz;  ii. ,ul;il vz;  iii. rupahf $wKbahJ 
 
24. ,t;TUit KOikahf;f ,d;Dk; vj;jid 

fl;lq;fs; Njit? 

 i. 12 
 ii. 10 
 iii. 15 
 
25. xU rJu tbthd fljhrpia nrt;tf tbtkhf khw;w Fiwe;jJ mjid 

vj;jid jlit kbf;f Ntz;Lk; 

 i. 1 jlit   ii. 2 jlit   iii. 3 jlit 
 
26. ghlrhiyf;F fpof;Nf tPL tPl;Lf;Ff; fpof;Nf kuk; mike;Js;sJ. vdNt 

ghlrhiy kuj;jpw;F vj;jpirapy; mike;Js;sJ. 

 i. fpof;fpy;   ii. Nkw;fpy;   iii. tlf;fpy; 
 
27. ghlrhiy xd;wpy; tpisahl;Lg; Nghl;b jpq;fsd;W Muk;gpj;J njhlu;e;J 8 

ehl;fs; eilngw;wJ vdpy; tpisahl;Lg; Nghl;b Kbtile;j ehs; vd;d? 

 i. jpq;fs;   ii. nrt;tha;   iii. Gjd; 
 
28. Kf;Nfhz tbthd Kfq;fis kl;Lk; nfhz;l jpz;k cU vJ? 

 i. $k;gfk;   ii. fdTU   iii. ehd;Kfp 
 
29. gpd;tUtdtw;Ws; yPg; tUlkhf ,y;yhj tUlk; vJ? 

 i. 2000   ii. 2020   iii. 2022 
 
30. gr;ir> kQ;rs;> ePsk;> rptg;G> nts;is ,tw;Ws; NtWgl;l nrhy; 

 i. gr;ir   ii. ePsk;   iii. nts;is 
 

31.  +      +   =  24 

=  6  vdpy; 
 
    d; ngWkjp ahJ? 

i. 6    ii. 12     iii. 8 
 
 
 
 
 

- 

 

32. 6     7  = 50    8 
,Ugf;fKk; cs;s vz;fs; rkkhd kjpg;igg; ngw    >     ,tw;wpd; 
FwpaPL KiwNa? 

i. +,  -   ii. x,         iii. x,  - 
 

33. 2kg gaW &gha; 1600.00 vdpy; 100g gaw;wpd; tpiy vd;d? 
 i. &gha; 80.00  ii. &gha; 90.00   iii. &gha; 100.00 
 

 A – Nfhop 
 B – khL 
 C – ML 

 D – gd;wp 
NkNy nfhLf;fg;gl;l jfty; mbg;gilapy; fPNo cs;s tpdhf;fSf;F 
tpilaspf;Ff. 
 

34. khLfspd; vz;zpf;if 50 vdpy; Nfhopfspd; vz;zpf;if ahJ? 

  i. 50    ii. 30     iii. 25 
 
35. ,q;F mjpfkhf cs;s tpyq;fpd; vz;zpf;if 

  i. 50    ii. 75     iii. 100 
 
36. ,q;Fs;s tpyq;Ffspd; nkhj;j vz;zpf;if 

  i. 200    ii. 150     iii. 100 
 
37. nfhOk;gpypUe;J fhiy 7 kzpf;F Gwg;gl;l Giftz;b gp.g. 12.30f;F 

fz;bia mile;jJ. Giftz;bapd; gpuahz Neuk; vj;jid epkplq;fs;? 

  i. 5 kzp 30 epkplq;fs;   ii. 330 epkplq;fs; 
  iii. 3 kzp 30 epkplq;fs; 
 

38. xU iff;Fl;il ijg;gjw;F 30cm Jzp Njitg;gLfpwJ. mJNghy; 7 
iff;Fl;ilfs; ijf;f Njitahd Jzpapd; msit kPw;wu;> nrd;up kPw;wupy; 
jUf. 

  i. 210 cm   ii. 210 m    iii. 2m 10 cm 
 
 
 
 
 
 

C 

A B 

D 

 
39. gpd;tUk; ghj;jpuq;fspYs;s ePupd; nkhj;j msT 
 
 
 
 
 

  1 l   500 ml   300 ml  1l 250ml 
 

  i. 3050 ml   ii. 2750 ml    iii. 3l 
 
40. byf;rDf;F ,uz;L mz;zd;khu;fSk; xU jq;ifAk; ,Uf;fpwhu;fs; vdNt 

byf;rd; mtu;fSf;F 

  i. mz;zd;   ii. jk;gp   iii. rNfhjuu; 
   
 
 
 
 
 

(10 ஆம் பக்்கம் பாரக்்க)
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1.    (i)   புண்ணியம் வெய்யும் பூமி/ சுமெயான கல்வி/    

  சுகைான நிலவு

       (ii)  புன்னமக வெய்யும் பூக்கள்/ சிமலயான கறகள்/ 

  சுடவடெரிக்கும் சூரியன்

       (iii)  அதிக வெப்பம் வெ ளிவிடும் சூரியன்  

      (iv)  புண்ணியம்        

      (v)  சுமெயான / சுகைான    

       (vi)  வெய்யும்      (6 புள்ளிகள்)

2.    (i)  ்பமழமை  (ii) இனிமையானமெ      

       (2 புள்ளிகள்)

3.     (i)   (a)         (ii)  (r)  (iii) (a)        (iv) (r)        

                            (4 புள்ளிகள்)

4.     (i)   வகாடுத்த ொக்மக மீறு்தல் (ii) மிக ைகிழ்தல் 

           (2 புள்ளிகள்)

5.    (i)   ெமலஞன்                (ii) ்பதிபபுமை   

                           (2 புள்ளிகள்)

6.     ெருமுன் ந�ாமய காப்பாநய           (1 புள்ளி)             

7.     உழென்                                  (1 புள்ளி)     

8.     ைகநன, நீ ்பாடெொமலக்குச் வெல்கிறாயா?      (2 புள்ளிகள்)

9.      �ாம் மு்தலில் ெலப்பக்கமும் பின்னர் இடெப்பக்கமும் பின்னர் 

ெலப்பக்கமும் ்பார்தது வீதியிமன கடெக்கநெண்டும்.       

                                                        (2 புள்ளிகள்)

10.   அழு்தாலும் ெைாது          

                               (1 புள்ளி)             

11.   (i) Next year / NEXT YEAR        

         (ii) Rain bow / RAIN BOW                       (4 புள்ளிகள்)

12.   (i) Market       (ii) Market                          (2 புள்ளிகள்) 

13.   (i) I am Thirsty                                      (4 புள்ளிகள்)

14.   ைலெலகூடெம்                                (1 புள்ளி)             

15.   ைை வெல்லம் கறனொ                        (2 புள்ளிகள்)      

16.   35100

17.   2907, 2909, 3419, 3549, 3607        

18.   (i)   69          (ii)  159

19.   98    

20.   (i)  112    (ii)  8      

21.   315ml      

22.   1/8   

23.   7 ைணி 55 நிமிடெம்

24.   8/10 

25.   21.50 ைணிததியாலம்      

26.   (i)   இைண்டு      (ii)  2      

27.   175 ml

28.   ரூ. 407.50       

29.     (i)   5 ைாணெர்கள்   

  (ii)  50 + 55 + 45 + 55 = 205 ைாணெர்  

                 (14 x 2 = 28 புள்ளிகள்)

30.   (3) ஈைப்பலா       

31.   (1) கடெல் ைாஙகாய், எருக்கமல, ைா

32.   (4)  வெௌொல் ்பழஙகமை உண்டு விம்தகமை 

             வீடுகளில் ந்பாடு்தல்

33.   (2) ந்தனீ       

34.   (1) ்தெமை  

35.   (3) இைம் பிள்மைொ்தம்     

36.   (2) யாமனக்கால்       

37.   (2) ்பா்தாம் ்பருபபு

38.   (4) ைமழ      

39.   (4) ,மலயினால் 

40.   (1) அயடீன் குமற்பாடு  

41.   (2) �மனயாைல் முன்ந்பாலநெ இருந்திருக்கும் 

42.   (2) காயதம்த ெெர்க்காைததினால் கழுவு்தல்

43.  (4) ஆழைாக உடசுொசிதது வெ ளிச்சுொசித்தல் ஆகும்.

44.   (3) கலபம்ப       

45.   (3) ெஙகிலிதம்தயல்        

46.   (1)

47.   (1) ந�ாய்கள் ஏற்படுெம்தக் குமறக்கலாம்

48.   (4) கலாநிதி ஆனந்்த குைாைொமி 

49.   (2) இைததினபுரி        

50.   (2) ைகாெலி கஙமக        

51.   (1) ்தாைம்

52.   (4) கிறிக்கற, உம்தப்பந்்தாடடெம்        

53.   (3) சீகிரியா  

54.   (3) ்தண்டுநகாதி, அழுக்கணன், வெடடுக்கிளி

55.   (4) ரின்மீன்  

56    (2) மின்னஞெல் 

57.   (1) ந்பார்ததுக்கீெர், பிரித்தானியர்       

58.   (3) வெள்மை

59.   (3) இலஙமக அைெ ைருந்்தாக்கல் கூடடுத்தா்பனம்                     

                                           (30 x 1 = 30 புள்ளிகள்)

60.    எழுததுப பிமழகள் இன்றி ெரியான எழுொய் ்பயனி-
மலத வ்தாடெர்புகளுடென் ொக்கியஙகமை இருபபின் புள்ளி 

ெழஙகுக.                                         

                         (3 x 2 = 6 புள்ளிகள்)

வினாத்தாள் - ii இறகான விமடெகள் (17.06.2022)09 ஆம் ்பக்கத வ்தாடெர்

மனித ஆர�ோக்கியத்துக்கு
ஊட்டச்சத்துகளை வழங்கும் 
போ�ம்பரிய சிறுதோனியங்கள்

தற்கால நவீன உலகில் வேலலப்பளு, 
வநரப்பற்காக்குல், த�காலலவ்பசி 
வ்பகான  ்நவீன உ்ப்ரணங்ளின �காக்்ம் 

்காரணமகா  ் நகாம் எமது ஆவரகாக்கியதல� 
வ்பணிப ்பகாது்காப்பது என்பது ஒரு ்பகாரிய 
பிரச்சிலனயகா்வே ்காணப்படுகின்து. நகாம் 
எமது அன்காட ேகாழ்;வில் சரியகான உணவுப-
்பழக்  ் ேழக்்ங்லையும், நலடமுல்்லை-
யும் ஒழுங்கான முல்யில் பின்பறறினகால் 
மகாததிரவம �னிந்பர் ஆவரகாக்கியதல� வ்பண 
முடியும். அ�ன மூலம் சமூ  ்ஆவரகாக்கியதல� 
வமம்்படுத� முடியும். 

 �றவ்பகால�ய விஞ்கான உலகில் உணவு 
்பறறிய ்பல உணலம்லை நகாம் உணர்ந்து 
த்காளேதில்லல. உணவு என்பது மனி�லன 
ஆவரகாக்கியமகா் லேததிருப்ப�றகு மட்டு-
மனறி மனதிறகு உனன�மகான உணர்லேத 
�ரக்கூடிய�கா்வும் இருக்் வேணடும். 
ஆனகால் நகாம் வமலலதவ�ய உணவுேல -்
்ளில் வமகா்ம் த்காணடு எமது நகாவின 
சுலேக்கு முக்கியததுேம் த்காடுதவ� உணவு 
ேல்்லை உட்த்காளகினவ்காம். இவ்வுண-
வு்ள எமக்கு உ்ந்��கா என்பல� நகாம் சிந்தித-
துப ்பகார்ப்பதில்லல. 

�கானியங்ள என்பலே இயறல் அனலன 
எமக்குக் த்காடுத� ஒரு அருஙத்காலட. நமது 
மூ�கால�யர் ்காலததிலிருந்வ� உணேகா் 
்பயன்படுத�ப்பட்டு ேந்� சிறு�கானியங்ளின 
ம்ததுேதல� எதிர்்கால சந்�தியினருக்கு 
விைங்ப்படுத� வேணடிய ்ட்டகாயததில் 
நகாம் உளவைகாம். ஏதனனில் அந்� அைவுக்கு 
மக்்ளிடம் சிறு�கானியங்ளின ்பயன்பகாடு 
மி்வும் குல்ந்து விட்டது. நகாம் ்பயன்படுத-
தும் உணவு ேல்்ளில் சிறு�கானியங்ள 
முக்கியமகானலே. இேறல் 'கிரகாமதது உண-
வு்ள' எனறும் கூறுேர். உணவுசகார்ந்� நிபு-
ணர்்ள கூட சிறு�கானியங்ளில் உடலுக்குத 
வ�லேயகான ஊட்டச்சததுக்்ள அதி்ைவில் 
்காணப்படுே�கா்க் கூறுகின்னர். 

 த்பகாதுேகா் சிறு�கானியங்ள சகாம்்பல், 
தேளலை, மஞசள, சிேபபு நி்ங்ளில் 
்காணப்படுகின்ன. உடலுக்குத வ�லேயகான 

அலனதது வ்பகாசகாக்கு்ளும் 
சிறு�கானியங்ளில் ்காணப்படு-
கின்ன.இேறல் உட்த்காள-
ே�ன மூலம் உடலின ஆவரகாக்-
கியதல� வமம்்படுததுேதுடன, 
வநகாய் எதிர்பபு சக்திலயயும் 
அதி்ரிக்்லகாம். 

   சிறு�கானியங்ள அைவில் 
தநல்லல விட சிறி�கா் இருந்-
�காலும் அைவுக்்தி்மகான 
நனலம்லை உணடகாக்குகின-
்ன. இச்சிறு�கானியங்ளில் 
புர�ச்சதது, இரும்புச்சதது, 
சுணணகாம்புச்சதது, தசம்பு, 
த்பகாசு்பரசு, ்ல்சியம், மக்னீசி-
யம், விட்டமின்ள, நகார்ச்சத-
து்ள, அமிவனகா அமிலங்ள 
வ்பகான்ன ்காணப்படுகின்ன.  

 வ்ழ்ேரகு இலகுவில் சமி்பகாடலட-
யக் கூடிய�கா் இருப்ப�னகால் ஆறு மகா�க் 
குழந்ல� மு�ல் அலனதது ேயதினருக்கும் 
த்காடுக்்லகாம். 

்பகாலூட்டும் �காய்மகார்்ளுக்கு ்பகால்சு -
ரபபிலன அதி்ரிக்் உ�வும். உடலில் 
்காணப்படும் அதி் த்காழுபல்ப ்லரக்் -
வும் உ�வும். உடலுக்கு குளிர்ச்சிலயயும், 
ேலுலேயும் �ருேதுடன உடல் சூட்லட 

சமநிலலயில் வ்பணும். நகார்ச்சதது்ள இருப-
்ப�னகால் மலச்சிக்்ல் ஏற்படகாமலும் �டுக்-
கின்து. அததுடன மனஅழுத�தல� குல்ப-
்பதுடன, ஆவரகாக்கியமகான நிததிலர ஏற்பட 
ேழிேகுக்கின்து. வமலும் இரத�ததிலுளை 
குளுக்வ்காசின அைலேயும் சீரகா் வ்பணக் 
கூடிய�கா்வும் உளை�கால் நீரிழிவு வநகாயகாளி -்
ளுக்கும், இரத� அழுத� வநகாயகாளி்ளுக்கும் 
மி்வும் த்பகாருத�மகான �கானியமகாகும். 

 திலண நகார்ச்சதது அதி்ம் த்காணட உண-
ேகாகும். இ�னகால் மலச்சிக்்ல் ஏற்படகாமல் 

�டுப்பதுடன, ேயிறு மறறும் 
குடல் சகார்ந்� உறுபபு்ளுக்கு 
ேனலம உணடகாக்குகின்து. 

அததுடன புர�ச்சதது ்காரண-
மகா் உடலின �லச்ள ேலி-
லமயலடேதுடன, உடற்பரு-
மலன சீரகாக்கும். விட்டமின ஏ, 
பீட்டகா ்வரகாட்டீன ்காரணமகா் 
வநகாய் எதிர்பபு சக்திலய அதி -்
ரிப்பதில் திலண முக்கிய ்பஙகு 
ேகிக்கி்து.  

 சகாலம அரிசியகானது ேயிறு 
சகார்ந்� வநகாய்்லை தீர்க்்க்கூ-
டிய�கா்வும், மலச்சிக்்லல 
வ்பகாக்்க்கூடிய�கா்வும், நீரிழிவு 
வநகாய்க்கு சி்ந்� உணேகா்வும் 
்ரு�ப்படுகின்து. இதில் நகார்ச்-

சதது, �காது உபபுக்்ள மறறும் இரும்புச்சதது 
்காணப்படுகின்ன.  

  ேர்ரிசியில் புர�ச்சதது, இரும்புச்சதது, 
மறறும் சுணணகாம்புச்சதது அதி்ம் ்காணப-
்படுே�கானகால் உடல் ்பருமலன சீரகாக்்வும், 
மகா�விடகாய் சகார்ந்� வ்காைகாறு்லை நீக்்வும் 
்பயன்படுத�லகாம். இதில் நகார்ச்சதது, த்பகாஸ்ப-
ரஸ, மக்னீசியம், மங்னீசு, ்ல்சியம், தசம்பு, 
மறறும் விட்டமின பி வ்பகான்ன ்காணப்படு-
கின்ன.  

 ்ம்பு அரிசியகானது உடலில் ்காணப்படும் 
வ�லேயற  ் த்காழுபல்ப ்லரதது உடற்பரு-
மலன சீரகாக்  ் உ�வும். இதில் விட்டமின்ள 
அதி்ம் ்காணப்படுகின்ன.  

 வசகாைமகானது உடலுக்கு ேலிலமலய 
�ருேதுடன, ேயிறறுபபுண, உடற்பருமன 
ஆகியேறல்க் ்ட்டுப்படுததும் �னலம 
த்காணட�கா் ்காணப்படுகின்து.  

  இேறல்த �விர 'இலைத�ேனுக்கு 
எளளு' 'த்காழுத�ேனுக்கு த்காளளு' 
என் ்பழதமகாழிக்வ்ற்ப த்காளைகானது 
உடலிலுளை த்காழுபல்ப ்லரதது உடல் 
எலடலய குல்ப்பதில் மி்வும் முக்கி -
யமகான ்பஙகு ேகிக்கின்து. அததுடன 
உடலுக்கு ேனலமலயயும், எனபு மறறும் 
நரம்பு்ளுக்கு ேலுலேயும் �ருேதுடன 
மகா�விடகாய் சகார்ந்� வ்காைகாறு்ள, ல் ்கால் 
மூட்டு ேலி, நீரிழிவு, நரம்புத�ைர்ச்சி, 
மலச்சிக்்ல், சமி்பகாடினலம, த்காலஸ -
வரகால் வ்பகான் பிரச்சிலன்லையும் வ்பகாக் -
்ேல்லது. இதில் லேட்டமின்ள, புர�ச் -
சதது, இரும்புச்சதது ஆகியலே அதி்மகா் 
உளைன. 

  உல  ் மக்்ளின நலன ்ருதி ஐ.நகா. சல்ப 
எதிர்ேரும் 2023 ஆம் ஆணடிலன 'சர்ேவ�ச 
சிறு�கானிய ஆணடு' என அறிவிததுளைலம 
அலனேரும் அறிந்திருக்  ்வேணடிய விடயம். 
சிறு�கானியங்ளின வ�லே, ்பயன்பகாடு, அேற-
றின முக்கியததுேம் ்பறறிய விழிபபுணர்லே 
ஏற்படுத� எம்மகால் இயன்ல� தசய்யவேண-
டும்.   

 

மெததிய கலாநிதி 

வெல்வி விநனா்தா ெண்முகைாஜா  
 (சிநைஷடெ விரிவுமையாைர், 

சித்த ைருததுெ அலகு)   
யாழப்பாணம் ்பல்கமலக்கழகம்  

 கலாநிதி திருைதி வகௌரி ைாஜ்குைார்  
(சிநைஷடெ விரிவுமையாைர், ்தாெைவியல் துமற, 

விஞஞான பீடெம்)   
யாழப்பாணம் ்பல்கமலக்கழகம்  

கல்முமன ஆ்தாை மெததியொமலயின் மெததிய அததியடெ -
கர் மெததிய கலாநிதி  வடொக்டெர்  இைா. முைளீஸென் எழுதிய 'என் 
ைருததுெைமன �ாடகள்' என்ற  அநைரிக்காவின் உலக ்தமிழ ்பல்-
கமலக்கழக விருது வ்பறற மு்தல் கவிம்தத வ்தாகுதி நூல் ்தமிழ 
ந்தசிய கூடடெமைபபின் கல்முமன ைா�கை ெம்ப உறுபபினரும் 
பிை்பல ெமூக நெமெயாைருைான  ெந்திைநெகைம் ைாஜன் அெர்க -
ளுக்கு ெழஙகி மெக்கப்படடெது.  திருைதி சுஜி ைாஜனும் இந்நிகழவில் 
கலந்து வகாண்டொர்.                  (்படெம்: காமைதீவு குறூப நிரு்பர்)       

இலஙல்க்்கான சீனத தூதுேர் Qi-Zhenhong 
மறறும்- த்பகாதுமக்்ள ்பகாது்காபபு அலமச்-
சர் டிரன அலஸ ஆகிவயகாருக்கிலடயிலகான 
சிவந்பூர்ே சந்திபபு (2022.06.22) அணலம-
யில் ்பத�ரமுல்லலயில் உளை அலமச்சில் 
நலடத்பற்து.

 இலஙல்க்கும் சீனகாவுக்கும் இலட-

யிலகான இரு�ரபபு உ்வு்லை ேலுப்ப-
டுதது�ல், இலஙல்யின த்பகாருைகா�கார 
தநருக்்டி,  அரசியல் நிலலலம்ள மறறும் 
தநருக்்டிலயச் சமகாளிக்  ்எடுக்  ்வேணடிய 
நடேடிக்ல்்ள குறிதது அச்சந்திபபில் 
்லந்துலரயகாடப்பட்டது.   எல்லகா வநரங -்
ளிலும் இலஙல்க்கு சீனகா அளிதது ேரும் 

ஆ�ரவிறகு நனறி த�ரிவித� அலமச்சர், 
சீனகா த�காடர்ந்தும் இலஙல்க்கு ஆ�ரேளிக்-
கும் எனகின  ் �னது நம்பிக்ல்யிலனயும் 
த�ரிவித�கார்.   இலஙல்யின இனல்ய 
த்பகாருைகா�கார தநருக்்டிலயச் சமகாளிக்் 
இலஙல்க்கு அலனதது உ�வி்லையும் 
ேழஙகுே�கா  ்இலஙல்க்்கான சீனத தூதுேர் 

குறிபபிட்டுளைகார்.   த்பகாதுமக்்ள ்பகாது்காபபு 
அலமச்சுக்கு �னது முழு ஆ�ரலேயும் ேழங-
கிய�ற்கா  ் சீன அரசகாங்ததிறகு அலமச்சர் 
டிரன அலஸ நனறி த�ரிவித�கார்.

அமைச்சர் டிரன் அலஸுடன்  சீன தூதுவர் நடத்திய ்சந்திப்புெடாகடர் இரா.முரளீஸவரனின் 
நூல் அன்்பளிப்பு

 ஆளையடிரவம்பு பி�ரத்சத்தில் ்சட்டவிர�ோத
 ச்சயறபோடுகளை கடடுபபடுத்த ந்டவடிக்ளக

அம்்பகால  ் மகாேட்டததின ஆலலய-
டிவேம்பு பிரவ�சததில் இடம்த்ப-
றும் வ்பகால�பத்பகாருள ்பகாேலன 

மறறும் சமூ்விவரகா� தசயற்பகாடு்லை இல்லகா-
த�காழிக்கும் நடேடிக்ல்்லை பிரவ�ச தசயல-
்ததுடன இலணந்து சமூ்நல அலமபபுக்்ள 
முனதனடுக்கும் ேல்யிலகான விழிபபுணர்வுக் 
கூட்டம் பிரவ�ச தசயல  ் ்லகாசகார மணட்பத-
தில் நலடத்பற்து.  

 பிரவ�ச தசயலகாைர் வி.்ப்பகா்ரன �லல-
லமயில் இடம்த்பற  ் இக்கூட்டததில் பிர-
வ�சததில் உளை ஆலயங்ள மறறும் இந்து 
அலமபபுக்்ள, விலையகாட்டுக் ்ழ்ங்ள, 
சமூ் அலமபபுக்்ள, கிரகாம அபிவிருததி 
சங்ங்ள, த்பண்ள அலமபபுக்்ள என 
்பல்வேறு அலமபபுக்்ளின பிரதிநிதி -
்ள, கிரகாம உததிவயகா்த�ர்்ள, பிரவ�ச 
தசயல் கிரகாம உததிவயகா்த�ர்்ளுக்்கான 
நிருேகா் உததிவயகா்த�ர் ்பரிமைேகாணி சில் -
தேஸடர், சிவரஷட அபிவிருததி உததிவயகா -
்த�ர் வ்.பி.ரவிச்சந்திரன உளளிட்டேர்்ள 
்லந்து த்காணடனர்.  

 இ�ன வ்பகாது உலரயகாறறிய பிரவ�ச தசய-
லகாைர், "ஆலலயடிவேம்பில் அணலமக் 
்காலமகா் மீணடும் சட்டவிவரகா� தசயற்பகா-
டு்ள �லலதூக்கியுளைன. இ�லனத �டுப-

்ப�றகு பிரவ�ச தசயலகாைர் ஆகிய எனனகால் 
மகாததிரம் முடியகாது. ஆ்வே�கான சமூ் 
அலமபபுக்்ைகாகிய உங்ைது ்பங்ளிபல்ப 
எதிர்்பகார்க்கினவ்ன. இச்தசயற்பகாட்டில் அலன-

ேரும் இலணந்து ்பயணிபவ்பகாமகால் தேறறி 
த்பறுேது இலகு" என்கார்.  

  "இபபிரவ�சததில் உளை 90 வீ�மகானேர்-
்ள நல்லேர்்வை. ஆனகால் மிகுதியகான 10 

வீ�மகானேர்்ளின தசயற்பகாடு்வை 
பிரவ�சதல� ஒட்டுதமகாத�மகா  ்குழப-
புகின்ன. ஒரு குடம் ்பகாலில் ஒரு 
துளி விஷம் ் லப்பது வ்பகான்து அேர்-
்ளின தசயற்பகாடு. ஆ்வே அ�லனத 
�டுப்பது நமது ஒவ்தேகாருேரினதும் 
்டலம. இல்லலவயல் நமது சந்�தி 
நிம்மதியகா  ்ேகாழ முடியகாது" என்கார்.  

 "குற்ச் தசயல்்லைத �டுப்ப�றகு 
த்பகாறுப்பகானேர்்ள நடேடிக்ல் 
எடுக்்காவிடின அ�லன உயர் மட்-
டததிறகு த�ரிவிபவ்பகாம். குறிப்பகா் 
ஆலயங்ளின நலடத்பறும் அசம்-
்பகாவி�ங்ள த�காடர்்பகா  ் சம்்பந்�ப-

்பட்வடகாலர அலடயகாைப்படுததுேது நமது 
்டலம. இந்� விடயததில் த்பகாலிசகாரின உ�-
விக்கு வமலதி்மகா  ்இரகாணுேததின உ�விலய 

த்பறுவேகாம்" என்கார் அேர்.   வமலும் குற-
்தல� �டுப்ப�ற்கான ்படிமுல்்ள ்பறறியும் 
இஙகு த�ளிவு்படுத�ப்பட்டது.  

இக்கூட்டததில் ்பல்வேறு �லலேர்்ளும் 
்ருதது தேளியிட்டதுடன ஒட்டுதமகாத�மகா் 
த்பகாலிசகாரின திருபதியற  ் நடேடிக்ல்வய 
குற்ச்தசயல்்ள அதி்ரிப்ப�றகு ்காரணம் என-
்னர். அதவ�காடு பிரவ�ச தசயலகாைர் எடுக்கும் 
நடேடிக்ல்க்கு �காம் எபவ்பகாதும் உறுதுலண-
யகா  ்இருப்பதுடன, நீணட ்காலததின பினனர் 
துணிச்சலகா  ் பிரவ�சததின மீது ்பறறுடன 
தசயற்படும் பிரவ�ச தசயலகாைருக்கு நனறி த�ரி-
வித�னர்.  

 வி.சுகிர்்தகுைார்  
(ொச்சிக்குடொ விநேடெ நிரு்பர்)

 றிொத ஏ கா்தர் 
  (ஒலுவில் ைததிய விநெடெ நிரு்பர்)  
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காட்டுயானை தாக்கி 
குடும்பஸதர் ்பலி
அநுராதபுரம் தினகரன் நிருபர்                                           

அநுராதபுரம் சாலியபுர பகுதியில் காட்டுயானனயின் தாக்குத -
லுக்குள்ான குடும்பஸதர் ஒருவர் சம்பவயிடத்திலேலய,உயிரி -
ழநதாக அநுராதபுரம் பபாலிஸார் பதரிவித்தனர்.

சாலியபுர மகாவித்தியாேயத்திற்கு அருகிலுள் வடக்கு 
ரயில்பானதனய அண்மித்துள் காட்டுபபகுதியில்,இசசம்பவம் 
இடம்பபற்றுள்தாக விசாரனைகன் லமற்பகாண்டு வரும் 
பபாலிஸார் குறிபபிட்டனர். சாலியபுர,மாஙகடவ்,மஙக்புர 
பகுதினய வசிபபிடமாக பகாண்ட 43 வயதுடய குடும்பஸதலர 
இசசம்பவத்தில் உயிரிழநதார். சம்பவம் பற்றி லமலும் பதரியவ -
ருவதாவது. இநபனர தாக்கிய காட்டுயானன,எஙகும் பசல்ோது 
அவரது சடேம் கிடநத காட்டுக்கு அருகில் நின்்றது.

இதனால், வனஜீவராசிகள தினைக்க் பாதுகாபபு உத்திலயா -
கத்தர்கள மற்றும் பபாலிஸாரது பாதுகாபபுடன் பாரிய சிரமத் -
திற்கு மத்தியில் அவ்விடத்திலிருநது சடேத்னத எடுக்க முயற் -
சிக்கபபட்டது. பின்னர் காட்டுயானனனய அபபகுதியிலிருநது 
துரத்துவதற்கு வன ஜீவராசிகள தினைக்க் அதிகாரிகளும், 
பிரலதச மக்களும் நடவடிக்னக எடுத்தனர். பிலரத பரிலசாதனை -
கன் லமற்பகாளவதற்காக பிலரதம், அநுராதபுரம் லபாதனா 
னவத்தியசானேயில் னவக்கபபட்டுள்து. சம்பவம் பதாடர் -
பான லமேதிக விசாரனைகன் அநுராதபுரம் பபாலிஸார் 
லமற்பகாண்டு வருகின்்றனர்.

கிருமிநாசினி ்பதுக்கல்,
கூடுதல் வினைக்கு விற்ால்  
உரினையாளர்களுக்்கதிராக 
வழக்கு தாக்கல்  

ஒலுவில் விலசட நிருபர்  

அம்பான்ற மாவட்டத்தில் உரம் 
மற்றும் கிருமிநாசினிகன் சட்டவி -
லராதமாக பதுக்கி னவத்து கூடுதல் 
வினேக்கு விற்பனன பசயத கிருமி -
நாசினி விற்பனன நினேய உரினம -
யா்ர்களுக்பகதிராக வழக்கு தாக்கல் 
பசயதுள்தாக, நுகர்லவார் பாது -
காபபு அதிகார சனபயின் அம்பான்ற 
மாவட்ட பபாறுபபதிகாரி சாலிநத 
நவரத்ன பண்டார பதரிவித்தார்.  

உரம் மற்றும் கிருமிநாசினிகள அதி -
கூடிய வினேக்கு விற்பனன பசய -
யபபடுவதாகவும், பபாறிக்கபபட் -
டுள் வினே அழிக்கபபட்டு புதிய 
வினே பபாறிக்கபபட்டு விற்பனன 
பசயயபபடுவதாகவும் விவசாயிக -
்ால் நுகர்லவார் பாதுகாபபு அதிகார 
சனபக்கு முன்றபபாடு பசயயபபட்டி -
ருநதது.  

இம் முன்றபபாட்னடயடுத்து சம் -
மாநதுன்ற நீதவான் நீதிமன்்ற நியாயா -
திக்கத்திக்குட்பட்ட அட்டபபள்ம், 
நிநதவூர், சம்மாநதுன்ற ஆகிய பிர -
லதசஙகளில் நுகர்லவார் பாதுகாபபு 
அதிகார சனபயின் புோனாயவு 
உத்திலயாகத்தர்க்ால் லமற்பகாள -
்பபட்ட திடீர் பரிலசாதனனயின் 
லபாது அதிகூடிய வினேக்கு கிருமி -
நாசினிகள, உர வனககள மற்றும் 
காோவதியான பாவனனக்குதவாத 
கிருமிநாசினிகள விற்பனன பசயத 
வியாபாரிகள கண்டு பிடிக்கபபட் -
டுள்தாகவும், இவர்களுக்பகதிரா -
கலவ வழக்குத் தாக்கல் பசயயவுள் -
தாகவும் பதரிவித்தார்.    

மூதூர் ்பழங்குடி ைக்களின் காணி   
பிரச்சினைனய தீர்க்க விசேட குழு  
ஆளுநர் ஸ்தாபிப்பு   

தம்பேகாமம் குறூப நிருபர்  

மூதூர் நல்லூர் பகுதியில் வசிக்கும் 
ஆதிவாசி மக்களின் காணி பிரசசி-
னனக்கு தீர்வு காண்பது பதாடர்பில் 
கிழக்கு மாகாை ஆளுநர் அனுராதா 
யஹம்பத் விலசட கவனம் பசலுத்தியுள -
்ார்.  

யுத்தம் காரைமாக னகவிடப-
பட்ட காணிகளில் பல்லவறு மக்கள 
குடிலயற்்றபபட்டுள்துடன், தமது 
காணிகன் மீ் வழஙகுமாறு பூர்வீ-
கக் குடிகள கடநத 2009ஆம் ஆண்டு 
முதல் லகாரிக்னக விடுத்து வருகின்்ற-
னர். ஆனால், அநத லகாரிக்னககள மீது 
கவனம் பசலுத்தபபடாததால், ஆதிவா-
சிகள தஙக்து குன்றகன் ஆளுநரி -
டம் வி்க்கினர்.   

அதனனத் பதாடர்நது திருலகாை -
மனே மாவட்ட அபிவிருத்திக் குழுவில் 
பே தடனவகள பே தீர்மானஙகள எடுக்-
கபபட்டன. இது பதாடர்பில் ஆராயவ-
தற்காக ஆளுநர் அண்னமயில் மூதூர் 
பிரலதச பசயேகத்திற்கு விஜயம் பசய-
திருநதார்.  

பூர்வீக குடி மக்கன்ப பிரதிநிதித்-
துவபபடுத்தி, இநதக் காணிகளில் 
தற்லபாது வசிபபவர்கள குழுவும் 
வருனக தநதிருநதனர். இருதரபபு கருத் -
துகன்யும் ஆளுநர் இதன் லபாது எடுத்-
துனரத்தார்.  

அடுத்த வாரத்திற்குள பிரசசினனக்கு 
தீர்வு காை விலசட குழுனவ நியமித் -
தார்.    

,yq;if njd;fpof;Fg; gy;fiyf;fofk; 

ntspthhpg; gl;lg;gbg;Gfs; kw;Wk; 
njhopy;rhH fw;iffs; epiyak; 

Kjyhk; tUl Kjyhk; gUt tpahghu epUthf ,skhzp 
ntspthhpg; gl;lg;gbg;G ghPl;irfs; - 2016/ 2017

njd;fpof;Fg; gy;fiyf;fof ntspthhpg; gl;lg;gbg;Gfs; kw;Wk; njhopy;rhH 

fw;iffs; epiyaj;jpdhy; elhj;jg;gLfpd;w (2016/ 2017Mk; fy;tpahz;L) 

Kjyhk; tUl Kjyhk; gUt tpahghu epUthf ,skhzp ghPl;irfs; 

vjpHtUk; 02.07.2022Mk; jpfjp Kjy; eilngwtpUf;fpd;wd. ,g;ghPl;irf;fhd 

mDkjp ml;ilfis ntspthhpg; gl;lg;gbg;Gfs; kw;Wk; njhopy;rhH 

fw;iffs; epiyaj;jpy; (CEDPL) ngw;Wf;nfhs;sKbAk;. 

Nkyjpf tpguq;fSf;F 067-2052801 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpw;F 

njhlHGnfhs;SkhW Nfl;fg;gLfpd;wPH. 

gjpthsH> 
,yq;if njd;fpof;Fg; gy;fiyf;fofk;> 
21.06.2022

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR
tdrPtuhrpfs; kw;Wk; td ghJfhg;G mikr;R

tdrPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsk;

tpiykD mioj;jy;
cltsit ahidfs; ruzhyaj;jpd; Neha;tha;g;gl;l 

tpyq;Ffspw;fhf ghy; kh nfhs;tdT nra;jy;
WL/02/17/87/Milk-2/2022

tdrPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsj;jpd;> jpizf;fsg; ngWiff; FOtpd; jiythpdhy; 

cltsit ahidfs; ruzhyaj;jpd; ahidf; Fl;bfspw;fhf 2022/ 2023 tUlq;fspy; 
ghy; khit gpd; tUkhW nfhs;tdT nra;tjw;fhf jifikAs;s kw;Wk; MHtKs;s 

cw;gj;jpahsHfs; kw;Wk; Njrpa KftHfsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

cUg;gb miktplk;

khjhe;jk; 

toq;fg;gl 

Ntz;ba 

vz;zpf;if 

Kg

2022/ 2023 
Mz;by; 

toq;fg;gl 

Ntz;ba 

nkhj;j msT 

Kg
Foe;ij ghy;kh #j;jpuk; kl;lk; 1 gp/

gpnlhngf;Bhpak; nyf;b]; Gugnahbf; 

];l;Nud; mlq;fpAs;s Fiwe;jgl;rk; 

70% Nt GNuhBd; mlq;fpAs;s Infant 
milk Formula Stage 1-1 Minimum 70% whey 
Protein.
2. Probio  c Strain - Bi dobacterium Lac  s

cltsit 

ahidfs; 

ruzhyak;
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1.  tpiykDf; Nfhuy;> Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf; NfhUk; Kiwikapd; fPo; 

Nkw;nfhs;sg;gLk;.

2.  ,jw;fhf MHtKs;s tpiykDjhuHfs; 2022.07.14 tiu thu Ntiy ehl;fspy; 

mYtyf Neuq;fsps; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.00 tiu> gj;juKy;y> tdrPtuhrpfs; 

ghJfhg;Gj; jpizf;fsj;jpd; fzf;Fg;gphptpy; tpiykDg;gbtq;fis ,ytrkhfg; 

ghprPyid nra;J nfhs;syhk;.

3.  Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;s tpiykDg;gbtq;fis> K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 

2.00 tiu 2022.07.14 tiu tdrPtuhrpfs; gzpg;ghsH ehafk;> tdrPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; 

jpizf;fsk; vd;w ngaUf;F> Ra fbjj;jiyg;gpy; tpz;zg;gf;fbjnkhd;Wld;> 

fhrhf &gh 1>000.00 ,w;fhd kPsspf;fg;glhj itg;Gj; njhifia> jpizf;fsj;jpd; 

rpwhg;ghplk; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

4.  tpiykDf;fSld; &gh 25>000.00 ,w;fhd tpiykDg; gpizankhd;W rkHg;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lnkd;gJld;> mJ tpiykDg;gbtq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW> mur 

mq;fPfhuk; ngw;Ws;s tzpf tq;fpnahd;wpypUe;J my;yJ tdrPtuhrpfs; 

ghJfhg;Gj; jpizf;fsj;jpd; rpwhg;gUf;F 2022.07.15 md;W gp.g. 2.00 ,w;F Kd;dH 

gzj;ijr; nryj;jpg; ngw;Wf;nfhs;syhk; tpiykDg; gpizak; ,izf;fg;gl;buhj 

tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

5.  tpiykDg; gpizakhdJ> tpiykDj; jpwf;fg;gLk; jpdj;jpypUe;J Fiwe;jgl;rk; 

90 ehl;fspw;Fr; nry;YgbahFjy; Ntz;Lk;.

6.  g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs;> %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad jdpj;jdp 

ciwfspy; NrHj;J Kj;jpiuapl;L kPz;Lk; XUiwapy; NrHj;J Kj;jpiuapl;L> 

mt;Tiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;> ~cltsit ahidfs; ruzhya 

ahidf;Fl;bfspw;F ghy; khitf; nfhs;tdT nra;jy; 2022-WL/02/17/87/
Milk-2/2022| vdf;Fwpg;gpl;L> 2022.07.15 md;W gp.g. 2.00 ,w;F Kd;dH gpd;tUk; 

Kfthpf;Fg; gjpTj; jghypy; my;yJ tdrPtuhrpfs; jpizf;fsj;jpd; epjpg; gphptpy; 

itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; NrHj;jy; Nkw;nfhs;shnkd;gJld;> jhkjkhff; 

fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDj;jpwj;jy; md;iwa jpdk; 

gp.g. 2.00 ,w;F Nkw;nfhs;sg;gLtJld; mt;Ntisapy; tpiykDjhuH my;yJ 

mthpd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpnahUtH rKfkspj;jpUf;fyhk;.

7.  ,J njhlHghd Nkyjpf tpguq;fis 0112-871537 njhiyNgrp %yk; jpizf;fsj;jpd; 

gpujpg; gzpg;ghsH (epjp)ia mioj;Jg; ngw;Wf; nfhs;syhk;. tpiykD njhlHghd 

jPHkhdk; Nkw;nfhs;Sk; chpik jpizf;fsg; ngWiff; FOtpw;F chpj;jhtJld;> 

,t;twptpj;jypy; my;yJ khjphpg; gbtq;fspy; Fwpg;gplg;gLk; my;yJ Fwpg;gplg;glhj 

,g; ngWif njhlHghd VNjDk; tplaq;fs; njhlHghfj; jPHkhdpf;Fk; chpik 

tdrPtuhrpfs; jpizf;fsj;jpd;> gzpg;ghsH ehafj;jpw;F chpj;jhFk;.

8.  tpiykDf;fis> jahhpg;gjw;fhd vt;tpj nrytpdq;fspw;Fk;> jpizf;fsg; 

ngWiff;FOj; jiytH nghWg;Ngw;fkhl;lhH.

jiytH>

jpizf;fsg; ngWiff;FO>

tdrPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsk;

,y. 811/V> [ae;jpGu tPjp> gj;juKy;y.

,yq;if Gifapuj Nritfs;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

njkl;lnfhl RUNNING SHED ,d; cs;s fopf;fg;gl;l 
tbfl;bfs; (FILTERS) kw;Wk;  ,uj;kyhid nuapy;Nt 

fsQ;rpaj;jpYs;s SCRAP fis mfw;Wjy;

xg;ge;j ,y. SRS/F. 7744
01.  njkl;lnfhl Running shed kw;Wk; ,uj;kyhid nuapy;Nt fsQ;rpaj;jpYs;s fPo;f;fhZk; 

cUg;gbfis mfw;Wtjw;fhf Njrpa Nghl;b tpiykDf;Nfhuy; Kiwapy; nghwpaplg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if> nfhOk;G -10> xy;nfhl; khtj;j ,yq;if Gifapuj Nritapd; 

jpizf;fs ngWiff; FO ghhpa jiyth; ngw;Wf; nfhs;thh;.

cUg;gb 

,y.
tpguk; miktplk;

vz;zpf;if 

(mz;zsthf)

01 fopf;fg;gl;l tbfl;bfs; 

(Filters)
njkl;lnfhl Running shed 1500

02 ,Uk;Gj;Jfy;fs; (Scrap) ,uj;kyhid nuapy;Nt 

fsQ;rpak;

600 nk/njhd;

03 rf;fuq;fs; kw;Wk; lah;fs; ,uj;kyhid nuapy;Nt 

fsQ;rpak;

750 nk/njhd;

04 NubNal;lh;fs; ,uj;kyhid nuapy;Nt 

fsQ;rpak;

15 nk/njhd;

02. tpiykDf;fs; 2022.07.19k; jpfjp gp.g. 2.00 ,w;F %lg;gLk;.

03.  XH kPsspf;fg;glhj Mtzf;fl;lzkhf &gh 2450.00 (,uz;lhapuj;J ehE}w;wp Ik;gJ) 

nrYj;Jtjd; Nghpy; 2022.07.18k; jpfjp gp.g. 3.00 kzp tiu ,yq;if> nfhOk;G -10> xy;nfhl; 

khtj;j> gpujp nghJ Kfhikahsh; (ngWif) mYtyfj;jpypUe;J ngw;Wf; nfhs;sg;gLk; 

gbtq;fspy; tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

04.  tpiykDTld; tpiykD Mtzq;fspy; Fwpg;gplg;gLkhW &gh. 1>000>000.00 (xU kpy;ypad; 

&gh) njhifapy; XH tpiykDg; gpizia rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

05.  gpujpg; nghJ Kfhikahsh; (ngWif) ,d; mYtyfj;jpy; tpiykDf;fs; %lg;gl;lTld; 

cldbahfj; jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; Ntiyapy; tpiykDjhu;fs; my;yJ 

mth;fsJ mq;fPfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; rKfkspf;FkhW Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;.

06.  nghwpaplg;gll tpiykDf;fs; gjpTj; jghypy; my;yJ ifNahL nfhz;Lte;J fPo;f;fhZk; 

Kfthpapy; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

 jiyth;>

 jpizf;fs ngWiff; FO (ghhpa)>

 ,yq;if Gifapuj Nritfs;>

 gpujpg; nghJ Kfhikahsh; mYtyfk; (ngWif)>

 j.ng. vz; 1347> xy;nfhl; khtj;ij>

 nfhOk;G -10.

07.  tpiykD Mtzq;fis gpujpg; nghJ Kfhikahsh; (ngWif) ,d; mYtyfj;jpy; ,ytrkhf 

ghprPypf;fyhk;.

 njh.Ng. ,yf;fq;fs;: 94(11)2438078 my;yJ 94(11)2436818

 ngf;]; ,y: 94(11)2432044

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

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO (ghhpa)>

,yq;if Gifapuj Nritfs;.

njhlh;G ,y. SRS/F. 7744
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வது நிகழ்வொக மகுடம் கலை இைக்கிய வடடம் நடொத் -
தும் வி. லமக்கல் பகொலினின் 'என் இனிய ெடடொம் 
பூச்சிக்கு'கவில�த்  ப�ொகுப்பு பவளியீடடு விழொ ஞொயிற்-
றுக்கிழலம  மொலை 3.45 மணிக்கு மடடக்களப்பு பெொது 
நூைக ககடகெொர கூடத்தில் மடடக்களப்பு �மிழ்ச்்சஙகத் 
�லைவர வி. றஞ்சி�மூரத்தியின்  �லைலமயில் நலடபெ-
றவுளளது. 

யொழ்.  மொவடடச் ப்சயைொளர க. மகக்சன்,கிழக்குப் 
ெல்கலைக்கழக உெகவந�ர  கெரொசிரியர வ.கனகசிஙகம்    
ஆகிகயொர பிர�ம விருநதினரகளொக கைநதுபகொண்டு 
விழொலவ சிறப்பிக்கவுளளனர.கிழக்கு மொகொ்ண சுகொ�ொர 
அலமச்சின் மொகொ்ண ெணிப்ெொளர இரொ. பநடுஞ்ப்சழி -
யன் சிறப்பு விருநதினரொக கைநது  பகொளளும் இந நிகழ்-
வில் நூலின் மு�ற் பிரதிலய மடடக்களப்பு மொவடட 
பிரொநதிய சுகொ�ொர க்சலவகள தில்ணக்களப் ெணிப்ெொ -
ளர கு்ணசிஙகம் சுகு்ணன் பெற்றுக் பகொளவொர.நயவு-
லரலய கிழக்குப் ெல்கலைக்கழக சுவொமி விபுைொனந�ொ 
அழகியற் கற்லககள நிறுவக சிகரஷட விரிவுலரயொளர  
க. கமொகன�ொ்சன் ஆற்றவுளளொர.

பவளியீடடுலரலய எழுத்�ொளர ்ச. மணிக்சகரனும் 
வரகவற்புலரலய மடடக்களப்பு மொவடட �மிழ் எழுத்-
�ொளர ்சஙக பெொருளொளர கதிரவன் �. இன்ெரொ்சொவும் 
நன்றியுலரலய மகுடம் வி. லமக்கல் பகொலினும் நிகழ்த் -
�வுளளனர. (ஸ)

அக்கலரப்ெற்று வடக்கு, 
அக்கலரப்ெற்று மத்திய 
தினகரன் நிருெரகள  

அ க் க ல ர ப் ெ ற் று 
மு�ைொம் குறிச்சிலயச் 
க்சரந� அப்துல் கொ�ர 
்சொபிக் அெொன் (16 வயது) 
இலளஞன் மின்்சொரம் 
�ொக்கி உயிரிழந� ெரி�ொ -
ெகரமொன ்சம்ெவம் அக்கலரப்ெற் -
றில் பெரும் க்சொகத்ல� ஏற்ெடுத்தி -
யுளளது.  

இச்்சம்ெவம் பு�ன்கிழலம (22) 
மொலை அக்கலரப்ெற்று நூறொனியொ 
வடடொரத்தில் உளள வீடடில் 
இடம்பெற்றுளளது.  

்சம்ெவம் ப�ொடரபில் கமலும் 
ப�ரியவருவ�ொவது,  

அக்கலரப்ெற்று நூறொனியொ 
வடடொரத்தில் உளள நெபரொருவ -
ரின் வீடடில் ்சக நண்ெரகளுடன் 

வர்ணம் (பெயின்ட) 
பூ சி க் ப க ொ ண் டி ருந � 
கவலளயில் வீடடுக்கு 
அருகிலுளள மின்கம்பி -
யில் எதிரெொரொ� வி�மொக 
லகெடடதினொல் மின்்சொ -
ரம் �ொக்கி தூக்கி ஏறியப் -
ெடடு அவர ஸ�ைத்தி 
கைகய உயிரிழநதுள -
ளொர.   

பின்னர ஏலனயவரகளின் உ� -
வியுடன் அக்கலரப்ெற்று ஆ�ொர 
லவத்திய்சொலைக்கு பகொண்டு 
ப்சல்ைப்ெடடு பிகர� ெரிக்சொ� -
லனயின் பின் குடும்ெத்�ொரிடம் 
நல்ைடக்கத்திற்கொக ஜனொஸொ ஒப்ெ -
லடக்கப்ெடடது.  

இச்்சம்ெவம் ப�ொடரபில் 
கமைதிக வி்சொரல்ணகலள அக் -
கலரப்ெற்று பெொலிஸொர கமற் -
பகொண்டு வருகின்றலம குறிப்பிடத் -
�க்கது. 
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சிறுமியை தங்க யைத்திருநத   
இயைஞனுக்கு விைக்்கமறிைல்
பரொடடபவவ குறூப் நிருெர 

  
திருககொ்ணமலை- ககொமரஙகட-

வை பெொலிஸ பிரிவுக்குடெடட 
ெகுதியில் வீடடுக்கு க�டி வந� 
13 வயது சிறுமிலய வீடடில் �ஙக 
லவத்� இலளஞலர எதிரவரும் 
6ஆம் திகதி வலர விளக்கமறியலில் 
லவக்குமொறு திருககொ்ணமலை நீதி-
மன்றம் உத்�ரவிடடுளளது.  

திருககொ்ணமலையில் நீதிமன்ற 
நீ�வொன் முன்னிலையில் கநற்று 
ஆஜரெடுத்திய கெொக� இக் 
கடடலள பிறப்பிக்கப்ெடடுளளது.  

இவவொறு விளக்கமறியலில் லவக் -
கப்ெடடுளள இலளஞன் அக� ெகு-
திலயச் க்சரந� 19 வயது உலடயவர 
எனவும் பெொலிஸொர ப�ரிவித்�னர.  

அனுரொ�புரம் ம�வொச்சி ெகுதியில் 
வசித்து வந� 13 வயது சிறுமிலய 
லகயடக்கத் ப�ொலைகெசியில் கெசி 
கொ�லித்து வந� நிலையில் அச்சி-
றுமி �னது கொ�ைலன க�டி வந� 
கெொது அச்சிறுமிலய சிறுமியின் உற -
வினரகளுக்கு ப�ரியொது வீடடுக்கு 
அலழத்து ப்சன்று �ஙக லவத்��ொக 
ப�ரிவித்து குறித்� இலளஞர லகது 
ப்சயயப்ெடட�ொகவும் பெொலி்சொர 
ப�ரிவித்�னர.  

ெொதிக்கப்ெடட சிறுமி �ற்கெொது 
திருககொ்ணமலை பெொது லவத்-
திய்சொலையில் அனுமதிக்கப்ெட-
டுளள�ொகவும் வி்சொரல்ணகலள 
கமற்பகொண்டு வருவ�ொகவும் ககொம-
ரஙகடவை பெொலிஸொர ப�ரிவித்�-
னர.    

மின்சாரம் தசாக்கி   
இயைஞன மரணம்  

'என இனிை பட்சாம் பூச்சிக்கு' 
்கவியத நூல் வைளியீடடு விழசா

ைட்டு. ைாெட்்டத்தில்

மடடக்களப்பு குறூப் நிருெர  

மடடக்களப்பு மொவடடத்தில் எவவி� �ஙகு�லடயுமின்றி 
அர்ச உத்திகயொகத்�ரகளுக்கு பெற்கறொல் வழஙகப்ெடடு 
வருகின்றது.  

மொவடட அர்சொஙக அதிெர கக.கரு்ணொகரனின் வழி-
கொடடலில் பிரக�்ச ப்சயைக ரீதியொக எரிபெொருள நிரப்பு 
நிலையஙகளில் பிரக�்ச ப்சயைொளரகளினொல் அடலடகள 
வழஙகப்ெடடு குறித்� அடடலடகளுக்கு பெொற்கறொல் விநி-
கயொகிக்கப்ெடடது.  

ஆலரயம்ெதி பிக�்சத்தில் ெைகநொக்கு கூடடுறவுச் ்சஙக 
எரிபெொருள நிரப்பு நிலையத்தில் ெல்கவறு அர்ச தில்ணக் -
களஙகளில் கடலம புரியும் உத்திகயொகத்�ொரகள மிக நீண்ட 
வரில்சகளில் நின்று பெற்கறொலைப் பெற்றுக் பகொண்டனர.    

அர் உத்தியைசா்கத்தர்களுக்கு   
வபறயறசால் விநியைசா்கம்  

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy

2022/2023k; tUlq;fspy; ghJfhg;Gr; Nritfis 
toq;Ftjw;fhd Nfs;tp miog;G

Nfs;tp ,y. Q 252/22
01.  = [ath;jdGu nghJ itj;jparhiyf;fhd ghJfhg;Gr;  Nritfis toq;Ftjw;fhf 

,j;Jiwapy; mDgtk; tha;e;j mq;fPfhpf;fg;gl;l epWtdq;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; 
Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfis 2022-07-14Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiu = 
[ath;jdGu nghJ itj;jparhiyapd; jpizf;fsg; ngWiff; FOj; jiyth; 
miof;fpwhh;.

02.  Nfs;tp Nfhuy;fs; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd Nfs;tp Nfhuy; %yk; 
eilKiwg;gLj;jg;gLk;.

03.  2022-07-12Mk; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy;  K>g. 9.00 kzpf;Fk; gp.g. 
3;.00 kzpf;Fk; ,ilg;gl;l Neuj;jpy; kPsspf;fg;glhj Nfs;tp itg;ghf 3500.00 
&ghit (= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy)  fzf;fhsUf;Fr; nrYj;jpg; 
ngw;Wf;nfhz;l urPij (= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy) ngWif 
KfhikahsUf;Fr; rkh;g;gpj;J  Nfs;tp epge;jidfs; kw;Wk; tpz;zg;gg; 
gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

04.  Mh;tKs;s Nfs;tpjhuh;fs; Nkyjpf tpguq;fis ENfnfhl> jygj;gpl;ba> = 
[ath;jdGu nghJ itj;jparhiy toq;fy; mjpfhhpaplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; 
vd;gJld; Nkw;gb Kfthpapy; ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9.00 kzp Kjy; 
gp.g. 3.00 kzp tiuapy; Nfs;tp Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

  njhlh;G ,yf;fq;fs;: njh.Ng. 0112778624 kw;Wk; 0112778610 (ePbg;G: 3142> 3143) 
njhiyefy;: 011-2778624 kpd;dQ;ry;: suppliceof cesjgh@gmail.com 

05.  g+uzg;gLj;jg;gl;l ,U efy;fspyhd Nfs;tp Mtzq;fis 2022-07-14Mk; 
jpfjp K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; jiyth;> 
ngWiff; FO> = [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy> jygj;gpl;ba> ENfnfhl 
vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. my;yJ = [ath;jdGu 
nghJ itj;jparhiyapd; jiythpd; miwf;F mUfpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 
ngl;bapy; Nehpy; nfhz;L te;J cs;splyhk;. 

jiytH - ngWiff; FO>
= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy>
jygj;gpl;ba>
ENfnfhl.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

nfhOk;G khefu rig
tpiyf;Nfhuy;/ Nfs;tpfSf;fhd miog;G 

jFjpAk; jifikAKs;s Nfs;tpjhuh;fs;/tpiykDjhuh;fsplkpUe;J gpd;tUk; nghUl;fs;/Nrit toq;fy;fSf;fhf 

nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; nfhOk;G khefu rigapd; khefu Mizahsuhy; miof;fg;gLfpd;wd. 

njh. 

,y.

Nfs;tp  

,y.
tpguk;

Nfs;tpjhuu;fs;/
tpiykD 

jhuu;fspd; 

jifik

kPsspf;fg; 

glhj 

Nfs;tp / 
tpiykD 

Mtzf; 

fl;lzk;

tpiykD Kwp/ gpiz 

ngWkjp &gh

1. CPD21/ 
1400/2022

Copah; Nghf;Ftuj;jpw;fhf 

g];fis thliff;fkh;j;Jjy;

tu;j;jfg; gjpTld; 

,e;j tifahd 

toq;fy;fs;/ 
Nritfspy; 

mDgtj;ij 

ngw;w 

toq;Feu;fs;/ 
Nrit 

toq;Feu;fs;

&gh 

5>600.00

50>000.00 &ghTf;fhd 

epge;jidaw;w cld; 

gzk; ngw;Wf;nfhs;s 

KbAkhd gpiz Kwp

2. CPD13/ 
440/2022

nfhOk;G efu vy;iyf;Fs; 

cs;s khefu rig 

,lg;gug;GfSf;fhd 

n[dpl;Nlhhpay; Nritfs;

• Kfj;Jthuk; njw;F kUe;jfk; 

- Rfhjhu Fzg;gLj;jy; 

jpizf;fsk;

• nrd; Nkhp]; nghOJNghf;F 

kz;lgk; kw;Wk; rdr%f 

epiyak; - tpisahl;L 

ikjhdj; jpizf;fsk;

&gh 

5>600.00

• 15>000.00 &ghTf;fhd 

• 90>000.00 &ghTf;fhd 

epge;jidaw;w cld; 

gzk; ngw;Wf;nfhs;s 

KbAkhd gpiz Kwp

3. CPD16/ 
1246/2022

thfdq;fs; kw;Wk; 

,ae;jpuhjpfSf;fhd fhg;GWjp &gh 

5>600.00

200>000.00 &ghTf;fhd 

epge;jidaw;w cld; 

gzk; ngw;Wf;nfhs;s 

KbAkhd gpiz Kwp

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

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

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

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

6-3169425 vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;F tuT itf;fyhk;.

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

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

    tl;lhu mYtyfk; 04> 

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

tbfhyikg;G kw;Wk; ePH; toq;fy; gphpT>

    khspfhfe;j> nfhOk;G 10.

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

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

m.  xt;nthd;wpw;Fk; kPsspf;fg;glhj tpiykDf;Nfhuy; / Nfs;tp Mtzf; fl;lzj;ij 2022-07-06Mk; jpfjp tiuahd 

Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiuAk; efu kz;lg fhrhsh; fUkgPlj;jpw;F nrYj;jp 

kw;Wk; vOj;J %ykhd Nfhhpf;ifnahd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk;> nfhOk;G-07> efu kz;lgk;> nfhOk;G khefu 

rig> kj;jpa ngWif jpizf;fs mYtyfj;jpypUe;J tpiykDf;Nfhuy; / Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf; 

nfhs;syhk;.

M.  tpiykDf;Nfhuy; / Nfs;tp Mtzq;fs; 2022 [_iy 06Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzpf;Fg; gpd; toq;fg;glkhl;lhJ / 
,izajsj;jpy; ngw;Wf;nfhs;s KbahJ.

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

jpfjpapy;pUe;J 150 ehl;fs; tiu nry;Ygbahjy;; Ntz;Lk;. tpiykD Kwp/ gpiz 2022.12.03Mk; jpfjp tiu 

nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. tpiyf;Nfhuy;fs; 2022.11.03Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

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

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

ngl;bapy; 2022 [_iy 07Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;dH cs;sply; Ntz;Lk;. 

c.  2022 [_iy 07Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Nfs;tp/ tpiykD Vw;Wf;nfhs;tJ KbTWj;jg;gLk; vd;gJld; ,Wjp 

Neuj;jpw;F gpd; fpilf;fg;ngWk; Nfs;tp/ tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk; vd;gNjhL mjd; gpd;du; Nfs;tp/ 
tpiykDf;fs; cld; jpwf;fg;gLk;. ,e;j ehs; nghJ tpLKiw jpdkhf mwptpf;fg;gl;lhy;> mLj;J tUk; Ntiy 

ehspy; 10.00 kzpf;F Nfs;tp/ tpiykDf;fs; %lg;gLk;. Nfs;tp/ tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; epfo;tpy; gq;Nfw;gjw;F 

Nfs;tpjhuu;fs;/ tpiykDjhuu;fs; my;yJ mth;fspd;; mq;fPfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; mDkjpf;fg;gLtu;. 0112- 

686389> 0112-686369> 0112-662329 vd;w njhiyNgrp ,yf;fq;fspy; jiyik fzf;fhsu; (ngWif) mth;fsplkpUe;J 

Nkyjpf tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

C.  5.0 kpy;ypad; &ghTf;F Nkw;gl;l Nfs;tp/ tpiykDf;fisf; nfhz;l Nfs;tpjhuu;fs;/ tpiykDjhuu;fs; 1987Mk; 

Mz;bd;; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;j rl;lj;jpw;F mika nghJ xg;ge;jg; gjpTld; gjpT nra;j gpd; PCA (3) 
Mtzj;ij rku;;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

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

khefu Mizahsh;

nfhOk;G khefu rig.
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புதிய காத்ான்குடி தினகரன் நிருபர்  

காத்ான்குடி பபாலிஸ் பிரிவிலுள்ள 
காத்ான்குடியில் இள்ளஞர் ஒருவரின் சட-
லப�ான்று பு்ன்கிழள� மீடகபபடடுள்ள-
்ாக காத்ான்குடி பபாலிஸார் ப்ரிவித் -
னர்.  

காத்ான்குடி- 3 கு்ா வீதியிலுள்ள 
வீபடான்றிலலலய குறித் சடலம் மீட-
கபபடடுள்ளது. 23 வயதுளடய பதுர்-
தீன் சுளபக் அக�ட எனும் இள்ளஞலன 
இவவாறு சடல�ாக மீடகபபடடுள்ளார். 

குறித் இள்ளஞன் லேற்றிரவு தூக்கத -
துக்கு பசன்்றவர்  காளல தூக்கததிலிருந்து 
எழுபபா் நிளலயில் இவர் �ரண�ளடந் -
துள்ள்ாக ப்ரிய வருகி்றது.  

இள்யடுதது உ்றவினர்கள காத்ான்குடி 
பபாலிசாருக்கு அறிவித்ள்யடுதது காத-
்ான்குடி பபாலிஸ் நிளலய பபாறுபபதி-
காரி கதுமிந்் ேயனசிறியின் வழிகாடடலில் 
காத்ான்குடி பபாலிஸ் நிளலய குற்்றத -்
டுபபு பபாறுபபதிகாரி ஏ.எஸ்.எம்.ரஹீம் 
்ளலள�யில் பசன்்ற பபாலிஸார் ஆரம்பக்-
கடட விசாரளணகள்ள ல�ற்பகாணடனர்.  

இள்யடுதது காத்ான்குடி பபாலிசார் 
�டடக்க்ளபபு நீ்வான் நீதி�ன்்ற நீதிபதி 
பீடடர் லபாலின் கவனததிற்கு பகாணடு 
வந்்ள்யடுதது குறித் வீடடுக்கு பசன்்ற 
நீ்வான் சடலதள் பார்ளவயிடடதுடன் 
உ்றவினர்களிடம் விசாரளணகள்ள ல�ற் -
பகாணடார்.  

இ்ன் விசாரளணகள்ள காத்ான்குடி 
பபாலிஸ் நிளலய குற்்றத்டுபபு பபாறுப-
பதிகாரி ஏ.எஸ்.எம்.ரஹீம் பேறிபபடுததி -
னார்.  

இது ப்ாடர்பாக காத்ான்குடி பபாலிசார் 
ப்ாடர்ந்து விசாரளணகள்ள ல�ற் 
பகாணடு வருகின்்றனர். சடல�ாக மீடகப-
படட குறித் இள்ளஞர் கடந்் 40 தினஙக-
ளுக்கு முன்னர் �டடக்க்ளபபு சிள்றசசாளல -
யில் வி்ளக்க �றியலில் இருந்து பிளணயில் 
விடு்ளலயாகி இருந்்ார் எனவும் ப்ரிய 
வருகி்றது.  

காத்ான்குடி வீட்டில்   
இளைஞனின் சடலம் மீட்பு  

�ணடூர் நிருபர்  

கரடியனாறு பபாலிஸ் பிரிவிற்குடபடட 
பேல்லுசலசளன பிரல்சததில் பாவளனக்கு 
ளவததிருந்் பபாற்ல்றால் தீபபிடித்தில் 
ஆபத்ான நிளலயில் சிகிசளச பபற்று வீடு 
திரும்பிய் இ்ளம் யுவதி பலியான சம்பவம் 
லேற்று முன்தினம் (22) இடம்பபற்றுள்ள-
்ாக பபாலிஸார் ப்ரிவிததுள்ளனர்.  

பாடசாளல வீதி பேல்லுசலசளன பிரல் -
சதள் லசர்ந்் (19) வயது ேற்குணம் கலேந்-
தினி என்பவலர இந்் விபததில் பலியானவ-
ராவார்.  

ஆளரயம்பதி ்னியார் ஆளடதப்ா-
ழிசசாளலயில் பணிபுரிந்து வரும் குறித் 
யுவதி ்னது வீடடில் மின்பவடடு காரணத-
தினால் வி்ளக்கிளன எடுததுசபசல்லும் 
லபாது ்வறு்லாக வி்ளக்கு கீலழ விழுந் -்
தில் பாவளனக்காக வீடடில் ளவததிருந்் 
பபாற்ல்றால் லபாத்லில் தீபபிடித்தில் 
படுகாய�ளடந்து சிகிசளச பபற்று வீடு 
திரும்பிய நிளலயில் குறித் யுவதி வீடடி-
லிருந்்வாறு �ரண�ான்ாக பபாலிஸாரின் 
ஆரம்பக்கடட விசாரளணகளின் லபாது 
ப்ரியவந்துள்ளது.  

கரடியனாறு பபாலிஸ் நிளலய பபாறுப-
பதிகாரியின் பணிபபின் லபரில் சம்பவ 
இடததிற்குச பசன்்ற பிரல்ச திடீர் �ரண 
விசாரளண அதிகாரி எம்.எஸ்.எம்.ேசீர் சட-
லதள் பார்ளவயிடடதுடன் சடலதள் 
பிலர் பரிலசா்ளனக்கு உடபடுததிய 
பின்னர் உ்றவினர்களிடம் ஒபபளடத்ார். 
ல�லதிக விசாரளணகள்ள கரடியனாறு 
பபாலிஸார் ல�ற்பகாணடு வருகின்்றனர்.    

வீட்டில் ளைததிருந் 
பெற்றால் தீப்பிடித்தில் 
இைம் யுைதி ெலி  

சீட்டு ெணம் 
பிரச்சிளையில்   
மூைருக்கு 
பைட்டுகாயஙகள் 
பராடடபவவ குறூப நிருபர்

  
திருலகாண�ளல உபபுபவளி பபாலிஸ் 

பிரிவுக்குடபடட கன்னியா பகுதியில் சீடடு 
பணம் குறித் லேரததில் வழஙகபபடாள�-
யினால் சலகா்ரர்கள இருவருக்கிளடயில் 
ஏற்படட ளககலபபில் மூவர் காய�ளடந்் 
நிளலயில் திருலகாண�ளல பபாது ளவத -
தியசாளலயில் அனு�திக்கபபடடுள்ளனர். 
உபபுபவளி பபாலிஸ் பிரிவுக்குடபடட 
கன்னியா �ாஙகாய் ஊற்று பகுதியிலலலய 
லேற்று (23) இவவனர்த்ம் இடம்பபற்றுள-
்ளது.  

சம்பவம் குறிதது ப்ரியவருவ்ாவது- 
சலகா்ரர்கள இருவர் �ா்ாந்்ம் சீடடு 
லசர்க்கும் ேடவடிக்ளகயில் ஈடுபடடு 
வருவ்ாகவும் குறித் லேரததில் அக்காவி-
டம் ்ஙளக சீடடுக்கு பசலுத்லவணடிய 
பணதள் பகாடுக்காள�யினால் இருவருக் -
கிளடயில் வாக்குவா்ம் ஏற்படடுள்ளது.  

இல்லவள்ள அக்காவின் கணவர் 
லகாபம் பகாணட நிளலயில் ்ஙளகயின் 
கணவளர கததியால் பவடடிய்ாகவும் 
அ்ளன விலக்க பசன்்ற சக ேணபர்கள இரு -
வரும் கததி பவடடுக்கு இலக்கான்ாகவும் 
ப்ரியவருகின்்றது.  

குறித் சம்பவததில் மூவர் பவடடுக் 
காயஙகளுக்கு உள்ளான நிளலயில் திருலகா-
ண�ளல பபாது ளவததியசாளல விபதது 
லசளவ பிரிவில் சிகிசளச பபற்று வருவ்ா-
கவும் பபாலிசார் ப்ரிவித்னர்.   

njd; khfhz fy;tp mikr;R

tpiykD mioj;jy;

fzdp kw;Wk; Jiz cWg;Gf;fisf; nfhs;tdT nra;jy;
nghJf; fy;tp kWrPuikg;G nraw;wpl;lj;jpd; (GEMP) fPo; khfhz> tya fy;tp 

mYtyfq;fs; kw;Wk; ghlrhiyfspw;Fg; ngw;Wf;nfhLg;gjw;fhf fPo;f;fhzg;gLk; fzdp 

kw;Wk; Vida cgfuzq;fisf; nfhs;tdT nra;tjw;fhf> njd; khfhz fy;tp 

mikr;rpd; ngWiff; FOj; jiythpdhy;> Njrpa Nghl;b uPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; 

Kiwikapd; fPo;> jifikAs;s toq;FeHfsplkpUe;J> 2022.07.18 md;W gp.g. 2.00 tiu 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

njhlH 

,yf;fk;

tpguk; vz;zp 

f;if

kPsspf;fg; 

glhj gbtf; 

fl;lzk; &gh

tpiykDg; 

gpizj; 

njhif &gh

01 nl];f; nlhg; fzdpfs; (Core i3) 100 3500.00 280>000.00

02 UPS ,ae;jpuq;fs; 100

03 nlg;yl; fzdpfs; 300 3500.00 265>000.00

04 ];khHl; NghHl; (Smart Board) 20 3500.00 165>000.00

(njhopy;El;g tpguf;Fwpg;Gf;fs; kw;Wk; Vida tpguq;fs; tpiykDg;gbtq;fspy; 

cs;slf;fg;gl;Ls;sd.

02.  2022.06.23 Kjy; 2022.07.15 md;W gp.g. 3.00 tiu ngWifg; gbtq;fs; toq;fg;gLk;. 

,t;tikr;rpd; rpwhg;gUf;F 2022.07.15 md;W gp.g. 3.00 ,w;F Kd;dH> kPsspf;fg;glhj 

gbtf; fl;lzj;ijr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;ilg; gpujhd fzf;fhshplk; 

rkHg;gpj;J tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

03.  2022.07.18 md;W gp.g. 2.00 tiu tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLtJld;> md;iwa 

jpdk; gp.g. 2.30 ,w;F mikr;rpd; Nfl;NghH $lj;jpy; tpiykDj;jpwf;fg;gLk;. 

mt;Ntisapy; tpiykDjhuH my;yJ mthpd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpnahUtH 

rKfkspj;jpUf;fyhk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

04.  cq;fs; tpiykDf;fs;> 2022.07.18 md;W gp.g. 2.00 ,w;F Kd;dH fpilf;ff;$bathW> 

nrayhsH> njd; khfhzf; fy;tp mikr;R> jiukhb> jf;\pdgha mikr;Rf; 

fl;blj; njhFjp> yGJt> vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj; jghypy; my;yJ md;iwa jpdk; 

mNj Neuj;jpw;F Kd;dH ,t;tikr;rpd; fzf;Fg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; 

ngl;bapw; NrHj;jy; Ntz;Lk;.

05.  tpiykDf;fis mlf;Fk; jghYiwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;> 

ngWif tpguq;fspd; gpufhuk;> tpiykDr; rkHg;gpf;Fk; cgfuzj;jpd; ngaH 

Fwpg;gplg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

06.  tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj; jpdj;jpypUe;J xU fpoikf;Fs; fl;lisfs; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLtJld;> ,uz;L (02) fpoikfspw;Fs; toq;fy;fs; Nkw;nfhs;sg;gly; 

Ntz;Lk;. ehl;bd; elg;G epiyikfspd; gpufhuk;> jw;nghOJ njhiffis itj;Js;s 

epWtdq;fsplkpUe;J nfhs;tdT nra;ag;gly; Ntz;Lnkd;gjdhy;> Nkw;gb 

nkhj;j njhiff;fhfTk; my;yJ gFjp nahd;wpw;fhfthtJ tpiykDr;rkHg;gpf;Fk; 

,aYik cz;nld;gJld;> mt;thW rkHg;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fSk; ftdj;jpw; 

nfhs;sg;gLk;.

07.  ,J njhlHghd Nkyjpf tpguq;fis> 0775048106/ 0912242776 vd;w njhiyNgrp 

,yf;fq;fspd; %yk; my;yJ acc.moesp@gmail.com vd;w kpd;dQ;ry; %yk; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

08.  tpiykD Kd;Ndhbf;$l;lk;> 2022.07.11 md;W K.g. 11.30 ,w;F ,t;tikr;rpd; 

Nfl;NghH $lj;jpy; eilngWk;.

uQ;[pj; ahg;gh>

nrayhsH.

fy;tp> fhzp mikr;R>

njd; khfhzk;.

2022.06.23

Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jpr; rig

ngWif mwptpj;jy;
Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jpr; rigf;Fhpj;jhd gz;izfSf;F tpyq;FzT %yg; 

nghUl;fisf; nfhs;tdT nra;tjw;fhf cs;ehl;L tpyq;FzT cw;gj;jp %yg;nghUl;fs; 

toq;Feh;fsplkpUe;J gpd;tUk; fhyvy;iyf;F ,iaghf Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

fhy vy;iy - 2022 Mf];l; khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; 2022 nrg;nlk;gh; khjk; 30Mk; 

jpfjp tiu

tpyq;FzT tiffs;

Njitahd 

msT

(nk. njhd;)

tpiyf;Nfhuy; gpiz 

Kwpapd; ngWkjp 

(&gh)

Nrhsk; 203 406>000.00

njd;dk; Gz;zhf;F 351.5 277>685.00

gUg;Gj; Jfs; 40 72>000.00

cile;j mhprp 60 78>000.00

Nrhah mtiu 47 192>700.00

mhprp kpDf;fp 80 80>000.00

mhprpj; jtpL (vz;nza; mw;wJ) 280 214>200.00

mhprpj; jtpL 39 15>600.00

ghk; nfHdy; czT (Palm Kernel Meal) 10 5>500.00

gUg;G NfhJ 10 7>000.00

kPd; czTfs; (Fish Meal) 02 10>000.00

njd;dk; kz;b Gz;zhf;F 

(Coconut Sediment Poonac)
05 6>500.00

kuf;fwp Gujk; - PL 68 (Vegetable Protein) 02 8>000.00

Njitahd tpyq;FzT msT> tpguf;Fwpg;Gfs; (Speci cations) kw;Wk; epge;jidfis 

cs;slf;fpa tpiykDg; gbtq;fis flik (Ntiy nra;Ak;) gpd;tUk; KfthpapYs;s  

Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jpr; rigapd; toq;fy; KfhikahsUf;F Ntz;LNfhs; 

fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. xU tpiykDg; gbtj;jpw;F 

5>000.00 &gh tPjk; kPsspf;fg;glhj itg;nghd;W mwtplg;gLk;.

2022 [_iy khjk; 12Mk; jpfjp gp.g. 3.30 kzp tiu tpiykD Mtzq;fs; toq;fg;gLk; 

vd;gJld; 2022 [_iy khjk; 14Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F tpiykDf;fs; 

Vw;Wf;nfhs;sy; epiwTWk;  vd;gJld; me;Neuj;jpw;F gpd; nfhOk;G 05> ehty tPjp> 

ehun`d;gpl;b> 40Mk; ,yf;fj;jpy; mike;Js;s Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jpr; 

rigapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

jiyth;> ngWiff; FO>

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

,y. 40> ehty tPjp> 

ehun`d;gpl;b> 

nfhOk;G 05.

njh.Ng. ,y. 011 2501701/2,   011 5746308

,yq;if fl;lisfs; epWtdk;;
njhopy;El;gtpay; kw;Wk; %yjd 
Cf;Ftpj;jy; mikr;rpd; fPohdJ

ghJfhg;G Nritfis toq;Ftjw;fhd 
mioj;jy; - 2022/23

 
 

gpd;tUk; miktplq;fspYs;s mjdJ fl;bl njhFjpfSf;F ghJfhg;G Nritfis 

toq;Ftjw;fhf xg;ge;jf;fhunuhUtiu njhpT nra;tjw;fhf tpiykDf;Nfhuy;fis 

,yq;if fl;lisfis epWtdkhdJ miof;fpd;wJ.  

m)  nfhOk;G-08> vy;tpl;bfy khtj;ij> tpf;Nlhhpah gpuNjrk; 17 Mk; 

,yf;fj;jpYs;s 

 gpujhd fl;blk;.

M)  nfhOk;G-08> vy;tpl;bfy khtj;ij> tpf;Nlhhpah gpuNjrk; 17 Mk; 

,yf;fj;jpYs;s 

 Ma;T$l Nritfs; fl;blk;.

,)  nfhOk;G-08> vy;tpl;bfy khtj;ij> tpf;Nlhhpah gpuNjrk; 15/2  Mk;; 

,yf;fj;jpYs;s 

 Fj;jiff;F ngwg;gl;l fl;blk; (gpujhd fl;blj;jpw;F Kfg;ghfTs;sJ)

<)  nfhOk;G-08> vy;tpl;bfy khtj;ij> tpf;Nlhhpah gpuNjrk; 04  Mk;; 

,yf;fj;jpYs;s 

 Fj;jiff;F ngwg;gl;l fl;blk; (gpujhd fl;blj;jpw;F Kfg;ghfTs;sJ)

c)  nfhOk;G-08> nghwis> ll;yp  Nrdhehaf;f khtj;ij 02 Mk; ,yf;fj;jpYs;s 

Fj;jiff;F ngwg;gl;l fl;blk;.

2022.06.27 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.07.11 Mk; jpfjp tiuAk; 2>000 ,yq;if &gh + 
ngNrt Mfpatw;iw kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf nrYj;jpa gpd;dh;> thu ehl;fspd; 

mYtyf Neuq;fspy; ,yq;if fl;lisfs; epWtd epUthfj;jpw;fhd gzpg;ghshplkpUe;J 

tpiykDf;Nfhuy; gbtq;fs; kw;Wk; tpguq;fisAk; ifNaw;Wf; nfhs;syhk;.

tpiykDf;Nfhuy;fs; 2022.07.12 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzp tiuAk; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk;. 

     gzpg;ghsh; ehafk;>

     ,yq;if fl;lisfs; epWtdk;>

     ,y.: 17> tpf;Nlhhpah gpuNjrk;>

     vy;tpl;bfy khtj;ij>

     nfhOk;G-08.

     njhiyNgrp: 0112 671567-72

,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykD mwptpj;jy;
mfw;wpf;nfhs;sg;glhj fg;gy; ruf;Ffis tpw;gid nra;jy; 

tpiykD ,yf;fk; : 446

tpiykD eilKiwg;gLj;jg;gLk; jpdk; : 2022.07.06

nfhOk;G JiwKff;fsQ;rpaq;fs; kw;Wk; Kw;wq;fspy; itf;fg;gl;Ls;s gpd;tUk; gz;lq;fisf; 
nfhs;tdT nra;J mfw;wpf;nfhs;tjw;fhf> Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

tpiykD ,yf;fk; : 446

ghtidapypUe;J mfw;wg;gl;l 
,ae;jpuq;fs; 

gyif mWf;Fk; ,ae;jpuq;fs; 

ghtidapypUe;J mfw;wg;gl;l rf;fu 
ehw;fhypfs; 

gyiffs; (Sawn Timber) 

ntw;Wf; nfhs;fyd;fs; 

Hydrochloric Acid 

thfd cjphpg;ghfq;fs; ,Uk;G

czTg;gjhHj;jq;fs; 

kpd; cgfuzq;fs; 

Valve Guard 

cuk; 

Venneers 

Jzp tiffs; 

cg;G

rg;ghj;Jf;fs; 

Secondary Interior Doors

Nkhl;lhH irf;fps; cjphpg;ghfq;fs; 

,urhadg; gjhHj;jq;fs;

rikayiw cgfuzq;fs; 

ghtpj;j Milfs; kw;Wk; Vida 
tHj;jfg;gjhHj;jq;fs; Nghd;wit. 

kPsspf;fg;glhj &gh 1>000/- ,w;fhd njhifia kw;Wk; ngNrt Ir; nrYj;jp> nfdy; 
Kw;wk;> ,yf;fk; 15> Nyhl;l]; tPjp> nfhOk;G -1 ,y; mike;Js;s ,yq;if JiwKf 
mjpfhu rigapd; Nrit toq;fy; gphptpd; tpw;gidg;gphpT mYtyfj;jpy; 2022.06.28 md;W 
10.00 kzp Kjy; 2022.07.05 md;W 14.30 kzp tiu ,jw;fhd tpiykDg; gbtq;fisg; 
ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

Nkyjpf tpguq;fspw;fhf (www.slpa.lk) vd;w ,izaj;jsj;jpw;Fg; gpuNtrpf;fTk;. 

gpujhd KfhikahsH (Nrit toq;fy;)
2022.06.24Mk; jpfjp 
,yq;if JiwKf mjpfhu rig> 
Nrit toq;fy; gphpT> 
,y. 15> Nyhl;l]; tPjp> nfhOk;G-01. 

mwptpj;jy;
cs;@uhl;rp epWtd thf;nfLg;Gr; 

rl;lk; (262Mk; mjpfhuk;)

2012Mk; Mz;bd; 22Mk; ,yf;f cs;@uhl;rp epWtd thf;nfLg;G (jpUj;jr;) 

rl;lj;jpd; jpUj;jg;gl;l cs;@uhl;rp epWtd thf;nfLg;Gr; rl;lj;jpd; 66v 

rfpjk; thrpf;f Ntz;ba 66, mj;jpahaj;jpd; fPo; nra;ag;gLk; mwptpj;jy;

cs;@uhl;rp epWtd thf;nfLg;Gr; rl;lj;jpd; (262tJ mjpfhuk;) %yk; 

jpUj;jg;gl;l 2012Mk; Mz;bd; 22Mk; ,yf;f cs;@uhl;rp epWtd 

thf;nfLg;G (jpUj;jg;gl;l) rl;lj;jpd; 66v rfpjk; thrpf;f Ntz;ba 66, 

mj;jpahaj;jpd; tpjpKiwfspd; gpufhuk; tlkj;jpa khfhz cs ;@uhl;rp 

Mizahsuhfpa E}Ng N`tNf Nuhrp Mfpa vdf;F toq;fg;gl;Ls;s 

mjpfhuj;jpd; gpufhuk; tlkj;jpa khfhzj;jpd; mDuhjGuk; khtl;lj;jpy; 

jpug;gNd gpuNjr rigapy; ntw;wplkhfTs;s cg jiyth; gjtpf;F cg 

jiytnuhUtiu njhpT nra;J epakpj;Jf;nfhs;Sk; nraw;ghl;bw;fhd 

$l;lk; 2022-07-08Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F jpug;gNd rig $l;l 

kz;lgj;jpy; ,lk;ngWk; vd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

cs;@uhl;rp Mizahsh;>

tlkj;jpa khfhzk;.

2022-06-22>

mDuhjGuj;jpy; mike;Js;s

tlkj;jpa khfhz cs;@uhl;rpj; jpizf;fsk;.
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Rj;jpfhpg;G kw;Wk; g+q;fhg; guhkhpg;G 
eltbf;iffs;

khj;jis khtl;l nrayfg; ngWiff;FOj; jiytuhfpa vd;dhy; gpd;tUk; 

Nritfis toq;Ftjw;fhf 2022.07.15 md;W gp.g.02.00 tiu toq;Feh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

nraw;wpl;lk;

kPsspf;fg; 

glhj gbtf; 

fl;lzk; &gh

kPsspf;fg;gLk; 

tpiykDg; 

gpizj; njhif

khj;jis khtl;l nrayfg; Gjpa epUthff; 

fl;blj;njhFjp> gioa khtl;l nrayff; 

fl;blk;> vk;.rP.tPjp gapw;rp epiyak;> khtl;l 

nrayf cj;jpNahf ,y;yk; kw;Wk; mjd; 

tshfk; Rj;jpfhpg;G kw;Wk; guhkhpg;G

1500.00 50000.00

01.  2022.07.24 Kjy; 2022.07.15 md;W gp.g.02.00 tiu thu Ntiy ehl;fspy; 

gbtf; fl;lzj;ij ,t;tYtyf rpwhg;ghplk; nrYj;jp> mjd; gpujpnahd;iw 

fzf;Fg;gphptpy; rkh;g;gpj;J ,jw;fhd tpiykDg;gbtq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;.

02.  tpiykDf;fisr; rkh;g;gpg;gjw;F Kd;dh; fsg;ghprPyid Nkw;nfhs;sg;gl 

Ntz;Lnkdpd;> mjw;fhd Vw;ghLfs; nra;J nfhLf;fg;gLk;.

03.  tpz;zg;gjhuh; ngNrt ,w;fhfg; gjpT nra;jpUg;gpd;> mjd; ,yf;fj;ij 

fz;bg;ghf tpiykDtpy; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lnkd;gJld;> mjw;fhd 

rhd;wpjopd; gpujpnahd;W tpiykDg; gbtj;Jld; ,izj;J mDg;Gjy; 

Ntz;Lk;.

04.  g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs;> %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujpnad> 2022.07.15 

md;W gp.g.02.00 ,w;F Kd;dh;> 'jiyth;> jpizf;fsg; ngWiff;FO> khtl;l 

nrayfk;> khj;jis" vd;w ngaUf;F> ,t;tYtyf gpujhd fzf;fhshpd; 

mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; Nrh;j;jy; my;yJ 

gjpTj;jghypy; Nrh;j;jy; %yk; rkh;g;gpf;fyhnkd;gJld;> tpiykDf;fis 

mlf;Fk; ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy;> 'Rj;jpfhpg;G kw;Wk; g+q;fhg; 

guhkhpg;G eltbf;iffspw;fhd tpiykD" vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

05.  2022.07.15 md;W gp.g.02.15 ,w;F ngWiff;FOtpd; Kd;dpiyapy; tpiykD 

jpwf;fg;gLnkd;gJld;> mt;Ntisapy; tpiykDJhuh; my;yJ mthpd; 

vOj;JUt mjpfhukspf;fg;ngw;Ws;s gpujpepjpnahUth; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

06.  ,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis 066-2222709 vd;w njhiyNgrp 

,yf;fj;jpd; %yk;> gpujhd fzf;fhsiu mioj;Jg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

07. ngWif njhlh;ghd ,Wjpj;jPh;khdk;> ngWiff;FOtpd; jPh;khdkhFk;.

2022.06.24

Nj[hdp jpyfuj;d> 

khtl;l nrayhsh;/murhq;f mjpgh; 

khtl;l ngWiff;FOj; jiyth;>

khj;jis

fy;tp mikr;R

jpwd;fs; mgptpUj;jp> njhopw;fy;tp> Muha;r;rp 
kw;Wk; Gj;jhf;fg; gphpT

,yq;if N[Hkd; njhopy;El;g gapw;rp epWtfk; 

ntw;wplq;fs; 
gpujp gzpg;ghsH - gpujp mjpgH - (HM 1-3) - 01 gjtp

fy;tp mikr;R> jpwd;fs; mgptpUj;jp> njhopw; (fy;tp> Muha;r;rp kw;Wk; Gj;jhf;fg; gphptpd; fPo; 
fhzg;gLk; ,yq;if N[Hkd; njhopy;El;g gapw;rp epWtfj;jpy; ntw;wplkhfTs;s NkNy 
Fwpg;gplg;gLk; gjtpf;fhf epue;ju mbg;gilapy; NrHj;Jf;nfhs;tjw;F tpz;zg;gq;fs; 
Nfhug;gLfpd;wd.  

jifikfs; 

ntspthhp

(m)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l gy;fiyf;fof 
Nkhl;lhH njhopy;El;gk;> ,ae;jpu my;yJ kpd; nghwpapayhsH JiwAld; 
rk;ge;jg;gl;l gl;lnkhd;iwg; ngw;wpUg;gJld; Fwpj;j Jiwapy; gl;lg; gpd; gbg;G 
(tpQ;Qhdkhzp) ngw;wpUj;jy; my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l gl;la njhopy;rhH 
epWtdnkhd;wpy; gjtpAld; rk;ge;jg;gl;l ghlj;Jiwapy; mq;fj;Jtj;ijg; 
ngw;wpUj;jy; kw;Wk; mur $l;Lj;jhgdk;> epajpfs; rig/ epWtdq;fs; my;yJ 
mq;fPfhpf;fg;gl;l epWtdq;fs; (Kfhikj;Jt kl;lj;jpy;) Fiwe;j gl;rk; 15 tUl 
mDgtj;ij ngw;wpUj;jy;. 

cs;sf 

(m) ntsp tpz;zg;gjhhpfSf;Fj; Njitahd jifikfisg; g+Hj;jp nra;jpUj;jy;.

  my;yJ 

(M)  rpNu\;l KfhikahsH (HM 1-1) kl;lj;jpyhd gjtpahd gpujhd nghwpapayhsH 
(gapw;rp) gpujhd nghwpapayhsH (cw;gj;jp> Nrit kw;Wk; guhkhpg;G) my;yJ fpis 
mjpgH gjtpnahd;wpy; Fiwe;j gl;rk; Ie;J tUl (05) jpUg;jpfukhd 
Nritf;fhyj;ijg; g+Hj;jp nra;jpUj;jy;. 

rk;gs msT :
HM1 -3-2016 - &. 86,865 - 2,270 x 15 - 120,915/-
(,jw;F Nkyjpfkhf murpdhy; mDkjpf;fg;gl;l nfhLg;gdTfSk; chpj;jhFk;)

NrHj;Jf; nfhs;Sk; Kiw - fl;likf;fg;gl;l NeHKfj; NjHtpd; %yk; 

tanjy;iy:-

tpz;zg;gq;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj; jpfjpf;F taJ 40 ,w;Ff; FiwahkYk; 55 
,w;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

cs;sf tpz;zg;gjhhpfSf;F $ba tanjy;iy nghUe;jhJ. 

NtW rYiffs; 

 mur Rw;W epUgj;jpd; gpufhuk; cj;jpNahfg+Ht Nghf;Ftuj;J trjpfs; 

 mur Rw;WepUgj;jpd; gpufhuk; tUlhe;j Cf;Ftpg;G nfhLg;gdTfs; chpj;jhFk;. 

  CopaH Nrkyhg epjpf;fhf rk;gsj;jpy; 8% mwtplg;gLtJld; mjw;F epWtfj;jpd; 
gq;fspg;G 12% kw;Wk; CopaH ek;gpf;if nghWg;G epjpaj;jpw;F 3% MFk;. 

nghJ epge;jidfs; 

  rfy tpz;zg;gjhhpfSk; ,yq;ifg; gpui[ahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

   cly; cs hPjpahf ehl;bd; vg;ghfj;jpYk; flikahw;Wtjw;Fhpa jifik ,Uj;jy;.

   rpwe;j ey;nyhOf;fk; cilatuhf ,Uj;jy;.

   Nkw;gb gjtpf;F NrHj;Jf; nfhs;Sk; ntsp tpz;zg;gjhhp 03 tUl jFjpfhd 
fhyj;ijg; g+Hj;jp nra;jy; Ntz;Lk;. 

   mtH mf;fhy vy;iy Kbtpy; fhl;Lfpd;w jpUg;jpfukhd nraw;ghLfs; kw;Wk; ,Ug;gpd; 
gpufhuk;> gjtpapy; epue;jkhf;fg;gLthH. jw;NghJ gjtpapy; epue;jk; Mf;fg;gl;Ls;s 
cs;sf tpz;zg;gjhhpfs; 01 tUl gjpy; fhy vy;iyf;F cw;gLj;jg;gLtH. 

   Nkw;gb gjtpf;F NrHj;Jf; nfhs;Sk; Fwpj;j gjtpapd; Muk;g rk;gsk; epiy 
epWj;jg;gLk;. 

tpz;zg;gjhhpfs; fPo;f;fhZk; Mtzq;fspd; Nghl;Nlhg; gpujpia jkJ tpz;zg;gj;Jld; 
,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

(m) gpwg;Gr; rhd;wpjo; 

(M) fy;tp kw;Wk; njhopy;rhH jifikfis cWjp nra;tjw;fhd rhd;wpjo;fs; 

(,) Nrit mDgtk; gw;wpa rhd;wpjo;fs; 

(<)  Njrpa milahs ml;il 

jw;NghJ mur $l;Lj;jhgdq;fs;> epajpfs; rigfs; kw;Wk; jpizf;fsq;fspy; flikahw;Wk; 
egHfs; jkJ epWtdj;jpd; jifik Clhf tpz;zg;gq;fis mDg;Gjy; Ntz;Lk; mj;Jld;> 
tpz;zg;gjhhp NjHe;njLf;fg;gbd; mtiu NritapypUe;J tpLtpf;f KbAk; vd;gij epWtd 
jiytH cWjp nra;jy; Ntz;Lk;. cwtpduy;yhj cq;fisg; gw;wp tprhhpf;ff;$ba ,UtH 
cw;gl KOikahd tpguq;fSldhd tpz;zg;gnkhd;iw jk;khy; cWjp nra;ag;gl;l 
rhd;wpjo;fspd; gpujpAld; 2022.07.08  jpfjpf;F Kd;dH nrayhsH> fy;tp mikr;R> jpwd;fs; 
mgptpUj;jp> njhopw;fy;tp> Muha;r;rp kw;Wk; Gj;jhf;f gphpT> 354/2> 'epGdjh gpar" vy;tpl;bfy 
khtj;ij> nfhOk;G-05 vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. fbj ciwapd; 
,lJ gf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpia Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. mj;Jld; FWfpa 
gl;bay;gLj;jg;gl;Ls;s tpz;zg;gjhhpfs; kl;Lk; NeHKfj; NjHtpw;F miof;fg;gLtH. 

,Wjpj; jpfjpf;F gpd;dH fpilf;Fk; tpz;zg;gq;fs; ftdj;jpy; nfhs;sg;glkhl;lhJ. 

NrHj;Jf;nfhs;SkhW vt;tpjj;jpYk; mOj;jk; nfhLj;jy; NrHj;Jf; nfhs;tjw;F 
jifikaw;wjhff; nfhs;sg;gLk;. 

nrayhsH> 
fy;tpaikr;R>
jpwd;fs; mgptpUj;jp> njhopw;fy;tp> Muha;r;rp kw;Wk; Gj;jhf;fg; gphpT> 
,y. 354/2> 'epGdjh gpar" vy;tpl;bfy khtj;ij> 
nfhOk;G-05.

fy;tp mikr;R

jpwd;fs; mgptpUj;jp> njhopw;fy;tp> Muha;r;rp 
kw;Wk; Gj;jhf;fg; gphpT

,yq;if N[Hkd; njhopy;El;g gapw;rp epWtfk; 

ntw;wplq;fs; 
gzpg;ghsH - mjpgH - (HM 2-1) - 01 gjtp

fy;tp mikr;R> jpwd;fs; mgptpUj;jp> njhopw;fy;tp> Muha;r;rp kw;Wk; Gj;jhf;fg; gphptpd; fPo; 
fhzg;gLk; ,yq;if N[Hkd; njhopy;El;g gapw;rp epWtfj;jpy; ntw;wplkhfTs;s Nkw;gb 
gjtpf;fhf epue;ju mbg;gilapy; NrHj;Jf;nfhs;tjw;F> tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

jifikfs; 

ntspthhp

(m)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Midf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 
gy;fiyf;fofnkhd;wpy; Nkhl;lhH njhopy;El;gk;/ ,ae;jpu my;yJ kpd; nghwpapay; 
JiwAld; rk;ge;jg;gl;l tpQ;Qhdkhzp gl;lj;ijg; ngw;wpUj;jy;.

  kw;Wk;

   Nkhl;lhH njhopy;El;gk;/ ,ae;jpu my;yJ kpd; nghwpapay; Jiwapy; gl;lg; gpd; 
gbg;G jifik (tpQ;Qhdkhzp) ngw;wpUg;gJld; mur $l;Lj;jhgdk;> epajpfs; 
rig my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l tHj;jf epWtdnkhd;wpy; Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; 
Fiwe;jgl;rk; ,UgJ tUlk; (20) Nrit mDgtnkhd;W ,Uj;jy; kw;Wk; mjpy; 
05 tUlj;jpw;F rpNu\;l Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; ,Ug;gJld;> Fwpj;j ghlq;fis 
fw;gpj;jy; kw;Wk; gapw;rpaspj;jy;> khztHfis topelj;Jjy; kw;Wk; njhopy;El;gk; 
rhHe;j mDgtnkhd;W ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

  my;yJ 

(M)  Nkhl;lhH njhopy;El;gk;/ ,ae;jpu my;yJ kpd; nghwpapay; Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 
KOikahd mq;fj;Jtk; - (Corporate Membership) ngw;wpUg;gJld; mur 
$l;Lj;jhgdk;> epajpfs; rig my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l tHj;jf epWtdj;jpy; 
Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; Fiwe;j gl;rk; gjpndl;L tUl (18) Nrit mDgtj;ijg; 
ngw;wpUj;jy; kw;Wk; mjpy; 05 tUlq;fs; rpNu\;l Kfhikj;Jt kl;lkhf 
,Ug;gJld;> Fwpj;j ghlq;fis fw;gpj;jy; kw;Wk; gapw;rpaspj;jy;> khztHfis 
top elj;Jjy; kw;Wk; njhopy;El;gk; rhHe;j mDgtk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

cs;sf:-
   rpNu\;l Kfhikj;Jt juj;jpy; gpujpg; gzpg;ghsH - gpujp mjpgH gjtpapy; Fiwe;j 

gl;rk; Ie;J (5) tUl jpUg;jpfukhd Nritf; fhyj;Jldhd mjpfhhpahf ,Uj;jy;. 

rk;gs msT :
HM2 -1-2016 - &. 91,645 - 2,700 x 12 - 124,045/-
(,jw;F Nkyjpfkhf murpdhy; mDkjpf;fg;gl;l nfhLg;gdTfSk; chpj;jhFk;)

NrHj;Jf; nfhs;Sk; Kiw - fl;likf;fg;gl;l NeHKfj; NjHtpd; %yk; 

tanjy;iy:-
tpz;zg;gq;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj; jpfjpf;F 45 tajpw;Ff; FiwahkYk; 57 
tajpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 
cs;sf tpz;zg;gjhhpfSf;F $ba tanjy;iy nghUe;jhJ. 

NtW rYiffs; 
 mur Rw;W epUgj;jpd; gpufhuk; cj;jpNahfg+Ht Nghf;Ftuj;J trjpfs; 
 cj;jpNahfg+Ht tPl;L trjpfs; 
 mur Rw;WepUgj;jpd; gpufhuk; tUlhe;j Cf;Ftpg;G nfhLg;gdTfs; chpj;jhFk;. 
  CopaH Nrkyhg epjpf;fhf rk;gsj;jpy; 8% mwtplg;gLtJld; mjw;F epWtfj;jpd; 
gq;fspg;G 12% kw;Wk; CopaH ek;gpf;if nghWg;G epjpaj;jpw;F 3% MFk;. 

nghJ epge;jidfs; 
  rfy tpz;zg;gjhhpfSk; ,yq;ifg; gpui[ahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 
   cly; cs hPjpahf ehl;bd; vg;ghfj;jpYk; flikahw;Wtjw;Fhpa jifik ,Uj;jy;.
   rpwe;j ey;nyhOf;fk; cilatuhf ,Uj;jy;.
   Nkw;gb gjtpf;F NrHj;Jf; nfhs;Sk; ntsp tpz;zg;gjhhp 03 tUl jFjpfhd 

fhyj;ijg; g+Hj;jp nra;jy; Ntz;Lk;. 
   mtH mf;fhy vy;iy Kbtpy; fhl;Lfpd;w jpUg;jpfukhd nraw;ghLfs; kw;Wk; ,Ug;gpd; 

gpufhuk;> gjtpapy; epue;jkhf;fg;gLthH. jw;NghJ gjtpapy; epue;juk; Mf;fg;gl;Ls;s 
cs;sf tpz;zg;gjhhpfs; 01 tUl gjpy; fhy vy;iyf;F cw;gLj;jg;gLtH. 

   Nkw;gb gjtpf;F NrHj;Jf; nfhs;Sk; Fwpj;j gjtpapd; Muk;g rk;gsk; epiy 
epWj;jg;gLk;. 

tpz;zg;gjhhpfs; fPo;f;fhZk; Mtzq;fspd; Nghl;Nlhg; gpujpia jkJ tpz;zg;gj;Jld; 
,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

(m) gpwg;Gr; rhd;wpjo; 

(M) fy;tp kw;Wk; njhopy;rhH jifikfis cWjp nra;tjw;fhd rhd;wpjo;fs; 

(,) Nrit mDgtk; gw;wpa rhd;wpjo;fs; 

(<)  Njrpa milahs ml;il 

jw;NghJ mur $l;Lj;jhgdq;fs;> epajpfs; rigfs; jpizf;fsq;fspy; flikahw;Wk; egHfs; 
jkJ epWtdj;jpd; jifik Clhf tpz;zg;gq;fis mDg;Gjy; Ntz;Lk; mj;Jld;> 
tpz;zg;gjhhp NjHe;njLf;fg;gbd; mtiu NritapypUe;J tpLtpf;f KbAk; vd;gij epWtd 
jiytH cWjp nra;jy; Ntz;Lk;. cwtpduy;yhj cq;fisg gw;wp tprhhpf;ff;$ba ,UtH 
cw;gl KOikahd tpguq;fSldhd tpz;zg;gnkhd;iw jk;khy; cWjp nra;ag;gl;l 
rhd;wpjo;fspd; gpujpAld; 2022.07.08 jpfjpf;F Kd;dH nrayhsH> fy;tp mikr;R> jpwd;fs; 
mgptpUj;jp> njhopw;fy;tp> Muha;r;rp kw;Wk; Gj;jhf;f gphpT> ,y. 354/2> 'epGdjh gpar" 
vy;tpl;bfy khtj;j> nfhOk;G-05 vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. fbj 
ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpia Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 
mj;Jld; FWfpa gl;bay;gLj;jg;gl;Ls;s tpz;zg;gjhhpfs; kl;Lk; NeHKfj; NjHtpw;F 
miof;fg;gLtH. 

,Wjpj; jpfjpf;F gpd;dH fpilf;Fk; tpz;zg;gq;fs; ftdj;jpy; nfhs;sg;glkhl;lhJ. 

NrHj;Jf;nfhs;SkhW vt;tpjj;jpYk; mOj;jk; nfhLj;jy; NrHj;Jf; nfhs;tjw;F 
jifikaw;wjhff; nfhs;sg;gLk;. 

nrayhsH> 
fy;tpaikr;R>
jpwd;fs; mgptpUj;jp> njhopw;fy;tp> Muha;r;rp kw;Wk; Gj;jhf;fg; gphpT> 
,y. 354/2> 'epGdjh gpar" vy;tpl;bfy khtj;ij> 
nfhOk;G-05.

Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jpr; rig

nky;rphpGu gz;izapy; mike;Js;s cztfj;ij 
Fj;jiff;F tpLtjw;fhf Nfs;tp Nfhuy; - 2022

Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jpr; rigapd; nky;rphpGu gz;izapy; mike;Js;s  

cztfj;ij 02 tUl fhyj;jpw;F Fj;jiff;F toq;Ftjw;fhf me;jj; Jiwapy; tpahghug; 

gjpTld; mDgtk; tha;e;j tpahghhpfs; / epWtdq;fsplkpUe;J Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

miktplk; cztfj;jpd; tpguk;
Fj;jiff; 
fhyk;

njhiyNgrp 
,yf;fk;

FUehfy; khtl;lk;> 

,g;ghfKt gpuNjr 

nrayhsh; gphpT

jsghlq;fs; kw;Wk; 

rikayiw cgfuzq;fs; 

rfpjk;
02 tUlq;fs;

077-7721984 

(Kfhikahsh;)

037-5628518

037-2250061

2022 [_d; khjk; 27Mk; jpfjp Kjy; 2022 [_iy khjk; 14Mk; jpfjp tiuahd thu 

ehl;fspy; K.g. 9.30 kzp Kjy; gp.g. 3.30 kzp tiuahd fhyj;jpy; gpd;tUk; KfthpapYs;s 

Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jpr; rigapd; jiyik mYtyfj;jpy; (jpq;fs; Kjy; 

tpahof;fpoik tiuapy;) my;yJ nky;rphpGu gz;izapy;  Ntz;LNfhs; fbjnkhd;iwr; 

rkh;g;gpj;J ,J njhlh;ghd tpguq;fs; kw;Wk; epge;jidfs; mlq;fpa Mtzq;fis 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

xU Nfs;tpapd; nghUl;L kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 1>000.00 &gh fl;lzk; mwtplg;gLk;. 

2022 [_d; khjk; 27Mk; jpfjp Kjy; thuj;jpd; mYtyf Neuq;fspy; nky;rphpGu gz;izapd; 

Kfhikahsiur; re;jpj;J cztfj;ijg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfs; 2022 [_iy khjk; 18Mk; jpfjp gp.g. 1.30 kzpf;F 

Kd; gpd;tUk; KfthpapYs;s Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jpr; rigapd; gpujhd 

mYtyfj;jpw;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ me;j ,lj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. me;j Neuj;jpd; gpd;  Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;.

jiyth;> 

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

,y. 40> ehty tPjp> 

ehuhn`d;gpl;b> 

nfhOk;G-05. 

njhiyNgrp ,yf;fk;: 011-2501701/2> 011-5746302

mwptpj;jy;
u[;fk gpuNjr rigia gphpj;J 
khjk;ghfk gpuNjr nrayhsH 

gphptpw;fhd khjk;ghfk ngahpy; Gjpa 
gpuNjr rignahd;iw cUthf;Fjy;

  Nkw;gb tplak; rk;ge;jkhf 
ghpe;Jiufis toq;Ftjw;F njd; 
khfhz gpujk nrayhshpdhy; 
vdJ jiyikapyhd FOnthd;W 
epakpf;fg;gl;Ls;sJ.

  mJ gw;wp gpuNjrj;jpd; kf;fsJ kw;Wk; 
nghJrd rq;fq;fsJ fUj;Jf;fs; 
MNyhridfs; kw;Wk; vjpHg;Gf;fis 
vOj;J%yk; rkHg;gpg;gjw;F 2022.07.24 
tiu fhyk; toq;fg;gl;lLs;sJ.

  ,J gw;wp MHtk; fhl;Lfpd;w jdp 
egHfs; kw;Wk; rq;fq;fSf;F 
mj;jpdj;jpw;F Kd;G FOtpd; 
jiytUf;F vOj;J%yk; 
tplaq;fisr; rkHg;gpf;fyhk;.

  2022.07.27k; jpfjp K.g. 8.30 Kjy; 
gp.g. 4.00 tiu u[;fk gpuNjr 
rigf;F nrhe;jkhd khjk;ghfk 
cg mYtyfj;jpy; tha; %yk; 
fUj;Jf;fis rkHg;gpg;gjw;Fk; tha;g;G 
toq;fg;gl;Ls;sjhfTk; jaTld; 
mwptpf;fpNwd;.

fphpre;j lgps;a+ kN`e;u
FOj; jiytH>
(nrayhsH cs;@uhl;rp mikr;R> njd; 
khfhzk;)

Kfthp - Kjyikr;R
  5Mk; khb> jf;\pdgha>
  yGJt> fhyp.

mwptpj;jy;
gj;Njfk gpuNjr rigia 
gphpj;J te;Juk;g efhpw;fhd 

te;Juk;g ngahpy; Gjpa gpuNjr 
rignahd;iw cUthf;Fjy;

  Nkw;gb tplak; rk;ge;jkhf 
ghpe;Jiufis toq;Ftjw;F njd; 
khfhz gpujk nrayhshpdhy; 
vdJ jiyikapyhd FOnthd;W 
epakpf;fg;gl;Ls;sJ.

  mJ gw;wp gpuNjrj;jpd; kf;fsJ kw;Wk; 
nghJrd rq;fq;fsJ fUj;Jf;fs; 
MNyhridfs; kw;Wk; vjpHg;Gf;fis 
vOj;J%yk; rkHg;gpg;gjw;F 2022.07.24 
tiu fhyk; toq;fg;gl;Ls;sJ.

  ,J gw;wp MHtk; fhl;Lfpd;w jdp 
egHfs; kw;Wk; rq;fq;fSf;F 
mj;jpdj;jpw;F Kd;G FOtpd; 
jiytUf;F vOj;J%yk; 
tplaq;fisr; rkHg;gpf;fyhk;.

  2022.07.25k; jpfjp K.g. 8.30 Kjy; 
gp.g. 4.00 tiu gj;Njfk gpuNjr 
rigf;F nrhe;jkhd te;Juk;g 
cg mYtyfj;jpy; tha; %yk; 
fUj;Jf;fis rkHg;gpg;gjw;Fk; tha;g;G 
toq;fg;gl;Ls;sjhfTk; jaTld; 
mwptpf;fpNwd;.

fphpre;j lgps;a+ kN`e;u
FOj; jiytH>
(nrayhsH cs;@uhl;rp mikr;R> njd; 
khfhzk;)

Kfthp - Kjyikr;R
  5Mk; khb> jf;\pdgha>
  yGJt> fhyp.

ml;NlhHzp jj;Jtj;ij 
,uj;Jr; nra;jy; 

kpDthq;nfhl nkjKy;y vf;ir]; tj;j 

180/7E k; ,yf;fj;jpy; tjpAk; Nutjh 

nrduj; gz;lhu uj;ehaf;f Mfpa ehd;> 

,yq;if rdehaf Nrhrypr FbauR 

kw;Wk; nghJ kf;fSf;F mwpaj;jUtJ 

ahnjdpy; Gj;jf ,yf;fk; 25360 67k; 

gf;fk; 51k; gphptpd; fPo; 17.09.2015k; 

jpfjpaplg;gl;L ,yq;if gjpthsH 

ehafj;jpd; mYtyfj;jpy; gjpT 

nra;ag;gl;lJk; epa+rpyhe;J xf;yd;l; 

n`z;lHrd; itdwpNt 9k; ,yf;f 

tpyhrj;ijf; nfhz;l mg;Jy; mrP]; 

`k;rh (flTr;rPl;L ,y. N. 3396681) 
mtHfSf;F vd;dhy; toq;fg;gl;l tpNrl 

ml;NlhHzp jj;Jtk; 22Me; jpfjpapypUe;J 

,j;jhy; ,uj;Jr; nra;ag;gLfpwJ 

vd;gjhFk;. 

Nkw;Fwpg;gpl;l ml;NlhHzp jj;Jtk; 

toq;FeH Nutjh nrduj; gz;lhu 

uj;ehaf;f. 

CP QG-8636 Bajaj,  2006,  
threewheel கூடிய 
விமைக் க�ோரிக்ம�க்கு,  
வெலிபல் பினோன்ஸ் 
பிஎல்சி. இை . 310,  �ோலி 
வீதி,  வ�ோழும்பு-03. வ�ோ.கப.- 
0711210810 037821
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= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.  = [ath;jdGu gy;fiyf;fofj;jpd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiythpdhy; jFjp kw;Wk; 

jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J  gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;Ls;s nraw;wpl;lj;jpw;F  Kj;jpiuf; Fwp 

nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

  tpz;zg;gpg;gjw;fhd jifikiag; ngWtjw;;F> rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; 

cs;slq;fhjtuhfTk;> CIDA (ICTAD) gjpitg; ngw;w xg;ge;jf;fhuuhfTk; kw;Wk; gpd;tUk; ml;ltizapy; 

fhl;lg;gl;Ls;s Njitg;ghLfisg; g+h;j;jp nra;jtuhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;.
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Nfhuy; 
gpiz Kwp 
(nuhf;fg; 

gzk; kw;Wk; 
tq;fpg; 

gpiz Kwp 
kl;Lk;)

1) Kfhikj;Jtf; 

fy;tp kw;Wk; th;j;jf 

gPlj;jpYs;s jpwe;jntsp 

khzth; nraw;ghl;L 

,lg;gug;ig mgptpUj;jp 

nra;jy;

 AHEAD/RA2/ 
ELTAELSE/ SJP/FMSC/ 
WORKS/08

&gh 

6>000.00

C4 - C6 
fl;bl 

eph;khzk;

19 

kpy;ypad; 

120 

ehl;fs;

2022 [_iy 

19Mk; jpfjp 

gp.g. 1.00 kzpf;F 

= [ath;jdGu 

gy;fiyf; 

fofj;jpd; AHEAD 
nraw;ghLfs;> OTS 
mYtyfj;jpy; 

220>000.00

2. Nfs;tp Nfhuy; Njrpa jpwe;j Nghl;b hPjpapyhd Nfs;tp Nfhuy; Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

3.  Mh;tKs;s Nfs;tpjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis ENfnfhl> fq;nfhltpy> = [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;> 

Jiz Nte;jh; tpLjp> OTS mYtyfk;> OTS ngWifffs; - gpujpg; gzpg;ghshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

njhiyNgrp ,y. 011-2801639> njhiyefy;: 011-2801843 kw;Wk; gpd;tUk; Kfthpapy; 2022 [_d; 27Mk; jpfjp 

Kjy; 2022 [_iy 15Mk; jpfjp tiuapyhd ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 2.30 kzp 

tiu Nfs;tp Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

4.  rfy Nfs;tpfSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l njhiff;fhd epge;jidaw;w Nfhhpf;if tq;fp cj;juthjk; my;yJ = 

[ath;jdGu gy;fiyf;fofj;jpd; rpwhg;gUf;Fr; nrYj;jpa nuhf;fg; gz itg;ghf Nfs;tpg; gpiz Kwpnahd;W 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. Nfs;tpg; gpiz KwpahdJ   ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

th;j;jf tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;ljhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

5.  Mq;fpy nkhopapy; mr;rbf;fg;gl;l Nfs;tp Nfhuy; gbtj;ij gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iw 

ENfnfhl> fq;nfhltpy> = [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;> OTS mYtyfk;> AHEAD nraw;ghLfs;> OTS 
ngWifffs; - gpujpg; gzpg;ghsUf;F  rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; 2022 [_d; 27Mk; jpfjp Kjy; 2022 [_iy 15Mk; jpfjp 

tiu K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 2.30 kzp tiuahd fhyj;jpy; ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj 

fl;lzj;ij nrYj;Jtjd; Nghpy; Mh;tKs;s Nfs;tpjhuh;fs; nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdT KiwahdJ 

gy;fiyf;fofj;jpd; rpwhg;gUf;F nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. .

6.  efy; gpujpfSldhd Nfs;tpg; gbtq;fis 2022 [_iy 19Mk; jpfjp gp.g. 1.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; 

gpd;tUk; Kfthpf;F xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. Nfs;tp 

KbTWj;jy; fhyk; epiwtile;j cldLj;J = [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;> AHEAD nraw;ghLfs;> OTS 
mYtyfj;jpy; rKfk; je;Js;s Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fsJ gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs; 

jpwf;fg;gLk;. 

7. Nfs;tpfs; 2022 xf;Nlhgh; 18Mk; jpfjp tiuapy;  nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

8. Nfs;tpg; gpiz KwpahdJ 2022 etk;gh; 15Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

9.  Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W 2022 [_iy 11Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F = [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;> 

Kfhikj;Jt fw;iffs; kw;Wk; th;j;jf gPlj;jpYs;s Gjpa kpdp gzpg;ghsh; rig miwapy; ,lk;ngWk;.

Nfs;tpg; gbtq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;j;jy;> nfhs;tdT nra;jy; kw;Wk; xg;gilg;gjw;fhd Kfthp:

 gzpg;ghsh; / ngWiffs; - OTS,  AHEAD nraw;ghLfs;> OTS mYtyfk;>
 = [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;> fq;nfhltpy> ENfnfhl.
 njhiyNgrp: 011-2801639

jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO>
= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;>
fq;nfhltpy> ENfnfhl.

njhopy; kw;Wk; ntspehl;L Ntiytha;g;G mikr;R
,yq;if ntspehl;L Ntiytha;g;Gg; gzpafk;

ntspehl;L Ntiytha;g;G Fwpj;J nghJ kf;fs; kj;jpapy; 

Mh;tk; fhzg;gl;LtUfpd;w epiyapy; mth;fis ,yf;F 

itj;J gy;NtW Nkhrb eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;L 

tUfpd;wik Fwpj;J vkf;F mwpaf; fpilj;Js;sJ. Fwpg;ghf 

UNkdpah> [g;ghd;> njd; nfhupah kw;Wk; ,];Nuy; Mfpa 

ehLfspy; Ntiytha;g;Gf;fs; fpilf;fg; ngw;Ws;sjhf 

ngha;ahd jfty;fisf; $wp gy;NtW Clfq;fspd; thapyhf 

nghJkf;fis Vkhw;Wk; Kaw;rpfis rpy Nkhrbf;fhuu;fs; 

Nkw;nfhz;L tUfpd;wdu;.

ntspehl;L Ntiytha;g;Gg; gzpafj;jpy; gjpT nra;ag;gl;L 

mjw;fhd chpa Mtzj;ij ngw;Ws;s ntspehl;L 

Ntiytha;g;G epWtdq;fs; kw;Wk; me;j epWtdj;jpd; 

tiyjsj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Ntiytha;g;G njhlh;ghd 

midj;;J jfty;fisAk; ,yq;if ntspehl;L  Ntiytha;g;Gg; 

gzpafj;jpd; tiyjsj;jpd; Clhf ngw;Wf; nfhs;s KbAk;. 

mj;NjhL Fwpj;j Ntiytha;g;Gf;fhf gzk; kw;Wk; cq;fs; 

flTr;rPl;il toq;Ftjw;F Kd;ghf Fwpj;j Ntiytha;g;G 

epWtdk; rl;lhPjpahf epWtg;gl;Ls;sjh vd;gij ghprPyid 

nra;J ghh;f;FkhW Nfl;Lf; nfhs;fpd;Nwhk;.

,J njhlu;ghd midj;J jfty;fisAk; www.slbfe.lk
tiyjsj;jpd; ClhfNth> 1989 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpd;

ClhfNth 24 kzpNeuKk; ngw;Wf; nfhs;s KbAk;.

ntspehl;L Ntiytha;g;G
 Fwpj;J nghJ kf;fSf;fhd 

tpNrl mwptpg;G

,yq;if ntspehl;L Ntiytha;g;G gzpafk;
mf;fiuapy; khz;Gw ,f;fiuapy; ifNfhh;g;G

,yq;;;;;;;if JiwKfq;fs; mjpfhurig

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

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

NfhUfpd;whh;.

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

tpiykDg; 

gpizj; 

njhif 

(&ghtpy;)

ngNrt         

mlq;fyhf 

Mtzf; 

fl;lzk;

%Lk; jpfjp 

kw;Wk; Neuk;

CES/FP/04/PT/6276(MP) 01 No. Spreader for IHI  
RMT Cranes

600>000.00 12>500.00 2022.07.21Mk; jpfjpd;W 

K.g. 10 kzpf;F

CES/FP/02/PT/6310(EL) Power  Supply Modules for 
the  PLC  System of Transfer 
Cranes

50>000.00  1>000.00 2022.07.21Mk; jpfjpad;W 

K.g. 10 kzpf;F

CES/FP/04/PT/6312(MAR) Spares for ABB  TPS 48E01 
Turbochargers of Wartsila 
4L20 Generator Engines of 
Dredger Hansakawa

15>000.00  1>000.00 2022.07.21Mk; jpfjpad;W 

K.g. 10 kzpf;F

CES/FP/04/PT/6318(MP) Spares for  45T  Konecranes 
TFC45HC  Reach Stackers

95>000.00  1>000.00 2022.07.26Mk; jpfjpad;W 

K.g. 10 kzpf;F

CES/FP/05/PT/6287(EL) Fan Coils for Chilled Water 
Air Conditioning System of 
Pilot Station

40>000.00  1>000.00 2022.07.26Mk; jpfjpad;W 

K.g. 10 kzpf;F

CES/FP/02/PT/6299(EL) Limit Switches for Cranes  
at JCT

20>000.00 1>000.00 2022.07.26Mk; jpfjpad;W 

K.g. 10 kzpf;F

CES/FP/03/PT/6323(MP) 02 Nos. Piston Pump 16>000.00  1>000.00 2022.07.26Mk; jpfjpad;W 

K.g. 10 kzpf;F

CES/FP/05/PT/6297(HM) 300M off shore Oil Boom 200>000.00  3>500.00 2022.07.28Mk; jpfjpad;W 

K.g. 10 kzpf;F

CES/FP/05/PT/6313(EL) Redundant (Point to Point) 
complete Wireless Link for 
SLPA Data Network

80>000.00  1>000.00 2022.07.28Mk; jpfjpad;W 

K.g. 10 kzpf;F

CES/FP/07/PT/6315(EL) 05 Nos. of Reactors for the 
Control System of Transfer 
Cranes

 20>000.00  1>000.00 2022.07.28Mk; jpfjpad;W 

K.g. 10 kzpf;F

CMS/LP/22/PT/16/012 29 Nos. Laptop Computers 87>000.00  1>000.0 2022.07.14Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/22/PT/17/001 01 No. Led type Lantern for 
the Galle Light House

75>000.00  1>000.00 2022.07.14Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/22/PT/16/014 Supply of PVC Conduits, 
Plastic Casings and 
Accessories for wiring work 
of the New Main Stores 
Complex

35>000.00  1>000.00 2022.07.14Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/22/PT/04/012 Led Light Fittings 120>000.00  3>500.00 2022.07.14Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/22/PT//04/013 Exhaust Fans & Ceiling 
Fans

40>000.00  1>000.00 2022.07.15Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/22/PT/01/020 Distribution Boards for new 
Main Stores complex

35>000.00  1>000.00 2022.07.15Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP//22/PT/17/051 10 Nos. MS Plates 2400 X 
1200 X 25MM

60>000.00  1>000.00 2022.07.15Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/21/PT/07/022 Scaffolding set (each set 
includes , Main Frames – 02 
Nos. Cross Bases – 02 set, 
Joint Pins – 04 Nos. Catwalk 
Panel – 01 No. Spring 
Retainers – 04 Nos.)

60>000.00  1>000.00 2022.07.18Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/22/PT/10/053 100 Nos. of Motor Tyres 
1100X20 16 PLY

60>000.00  1>000.00 2022.07.18Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/22/PT/17/052 04 Nos. Mobile Crane 
Tubeless  Tyres   1800X25 
32 PLY

30>000.00  1>000.00 2022.07.18Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/22/PT/14/051 20 Nos. 1800X25 40PR TL 
Tyres for TOP Lift Trucks

90>000.00  1>000.00 2022.07.18Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/21/PT/14/060 05 Nos. Fuel  Actuators  for 
Cummins 855 Engines

16>000.00  1>000.00 2022.07.19Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS//LP/21/PT/16/057 Engine spares for Terberg 
Terminal Tractors

80>000.00  1>000.00 2022.07.19Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/22/PT/03/053 70 Nos – G.I. Box Bars 
50MM X 25MM X 2 MM 
(5.5 MTR/Length) and 50 
Nos – AL Plain Sheets 2400 
X 1200 X 1.5MM

24>000.00  1>000.00 2022.07.19Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/22/PT/04/054 Speaker Horns for the 
Cranes at JCT

20>000.00  1>000.00 2022.07.19Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/22/PT/12/051 Spares for Unic URV 340 (3 
Ton) Boom Trucks – 03 Nos.

16>000.00  1>000.00 2022.07.20Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/21/PT/13/57 Marine quality Paint and 
Thinner for Tug Vijayabahu

50>000.00  1>000.00 2022.07.20Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/21/PT/07/054 Cummins NTA 855G4 
Engine

95>000.00  1>000.00 2022.07.20Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/22/PT/01/052 Bearings for Sheaves 30>000.00  1>000.00 2022.07.20Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/22/PT/08/052 2000 KGS. Ingots Zinc 38>000.00  1>000.00 2022.07.21Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/22/PT/15/051 Rubber Fenders complete 
set – 01

18>250.00  1>000.00 2022.07.21Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkyjpfkhd nkhj;j MFnrytpYs;s Nfs;tpfSf;F 1987 Mk; Mz;bd;  3 

Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; Vw;ghLfs; gpuNahfg;gLj;jg;gLnkd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; 

mwptpf;fg;gLfpd;wdh;. ,jw;fikthf  NkNy Fwpg;gpl;Ls;s xt;nthU Nfs;tpapYk; <Lgl;Ls;s midj;J 

rhuhh;fSk; xg;ge;jf; fhyk; KOtJk; Nkw;$wg;gl;Ls;s rl;lj;jpw;F  jPtpukhf mike;njhOfy; Ntz;Lnkd 

Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfp;d;wdh;. NkYk;> ve;jnthU tpiykDjhuUk; KftnuhUtuhf> cgKftuhf> 

gpujpepjpnahUtuhf my;yJ ve;jnthU ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; my;yJ xU toq;Feuhf ngah; 

Fwpg;gplg;gLgtuhf nraw;gl tpUk;gpd;> nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthsUld; jk;ik gjpT nra;J chpa 

Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio  tpiykD Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

3.  tpiykDjhuh;fs;  epfuhd gz;lq;fis toq;Ftjpy; Mff; Fiwe;jJ fle;j Ie;J (5) tUlq;fSf;F 

<Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs;  Nkyjpf jftiy toq;fy; kw;Wk; gz;lq;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 

KfhikahshplkpUe;J ngw;W mYtyf Neuq;fspy; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

5.  2022 [_d; 24 Mk; jpfjpapypUe;J 4 Mk; epuypy; Rl;bf;fhl;bAs;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij Ntiy 

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

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

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

,Uj;jy; Ntz;Lk;.    

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

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

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

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

Ntz;Lk;. 

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

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig>

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

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

njhiyefy; ,yf;fk;: 2381652> 2470443
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2022 ஜூன் 24 கவளளிக்கிழகம

இலங்கைக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்்கைொள்-
ளவுள்ள ்பொகிஸ்ொனின் 18 ம்பர் அடஙகிய 
்டஸட் கிரிக்்கைட் அணி அறிவிக்கைப்பட்டி-
ருக்கின்்றது.

ஜூ்லயில் இலங்கைக்கு சுற்றுப்பயணம் 
மேற்்கைொள்ளவுள்ள ்பொகிஸ்ொன் கிரிக்்கைட் 
அணி, ஐ.சி.சி. இன் உலகை ்டஸட் சம்பி-
யன்ஷிபபிற்கைொகை இலங்கை வீரர்கைளுடன் 
இரண்டு ம்பொட்டிகைள் ்கைொண்ட ்டஸட் 
்்ொடரில் ஆடவிருக்கின்்றது. அ்ன்்படி 
இந் ்டஸட் ்்ொடரில் ்பஙமகைற்கைவுள்ள 
்பொகிஸ்ொன் ்டஸட் அணி ்ற்ம்பொது அறி-
விக்கைப்பட்டிருக்கின்்றது.

இந் ்டஸட் அணியில் ்னது உடற்்கு-
தியி்ன நிரூபித்திருக்கும் சுழல் ்பநதுவீச்-
சொளரொன யொசிர் சொஹ் இ்ணக்கைப்பட்டிருக்-
கின்்றொர். 2021ஆம் ஆண்டில் கை்டசியொகை 
்பொகிஸ்ொன் அணிக்கைொகை ்டஸட் ம்பொட்டி-
்யொன்றில் ்பஙமகைற்்ற 36 வயது நிரம்பிய 

யொசிர் சொஹ், உள்ளூர் ரி 20 ்்ொடர் ஒன்றில் 
வி்ளயொடிய ம்பொது ஏற்்பட்ட விரல் 
உ்பொ்் கைொரணேொகை நீண்ட கைொலம் ம்சிய 
அணியில் இல்லொது ம்பொயிருந்ொர்.

இநநி்லயில் யொசிர் சொஹ்வின் மீள்வ-
ரு்கை இலங்கை சுற்றுப்பயணத்தின் ம்பொது 
்பொகிஸ்ொனின் ்டஸட் அணிக்கு ்பலேொகை 
அ்ேயும் என எதிர்்பொர்க்கைப்படுகின்்றது. 
கை்டசியொகை 2015ஆம் ஆண்டில் ்பொகிஸ-
்ொன் இலங்கைக்கு ்டஸட் சுற்றுப்பயணம் 
மேற்்கைொண்ட ம்பொது ந்ட்்பற்்ற ம்பொட்டி-
கைளில் யொசிர் சொஹ் 19.33 என்கி்ற ்பநதுவீச்சு 
சரொசரியுடன் ்ேொத்்ேொகை 24 விக்்கைட்டுக்கை-
்ளக் ்கைப்பற்றியிருந்்ே குறிபபிடத்்க்-
கைது.

ேறுமு்னயில் அவுஸதிமரலிய ்்ொடரில் 
இருநது கைொயம் கைொரணேொகை விலகிய சுழல் ்பந-
துவீச்சு சகைலது்்றவீரர் ்ேொஹேட் நவொஸ 
ேற்றும் அறிமுகை சுழல்்பநதுவீச்சு சகைலது்்ற-

வீரர் சல்ேொன் அலி சகைொ ஆகிமயொருக்கும் 
்பொகிஸ்ொன் குழொத்தில் வொய்பபு வழஙகைப-
்பட்டிருக்கின்்றது.

சல்ேொன் அலி அகைொ ்பொகிஸ்ொனின் 
உள்ளூர் ம்பொட்டிகைளில் கைடந் மூன்று ்பரு-
வஙகைளிலும் சி்றப்பொன ஆட்டத்தி்ன 
்வளிப்படுத்தியிருந்்ேக்கைொகை அவருக்கு 
ம்சிய அணியில் வொய்பபு வழஙகைப்பட்ட-
்ொகை ்பொகிஸ்ொனின் சிமரஷட ம்ர்வுக்குழு 
உறுபபினர் ்ேொஹேட் வஸீம் குறிபபிட்டி-
ருந்ொர்.

அவுஸதிமரலிய ்டஸட் ்்ொடரில் 
வி்ளயொடியிருந் சுழல்்பநதுவீச்சொளர் 
சஜித் கைொனிற்கு இலங்கை சுற்றுப்பயணத்தில் 
வொய்பபு வழஙகைப்படவில்்ல.

்பொகிஸ்ொன் ்டஸட் அணியொனது இம்-
ேொ்ம் 25ஆம் திகைதி ்்ொடக்கைம் இலங்கை 
சுற்றுப்பயணத்திற்கைொன ்பயிற்சிகை்ள இஸ-
லொேொ்பொத் நகைரில் ஆரம்பிக்கைவிருப்பம்ொடு, 

ஜூ்ல ேொ்ம் 06ஆம் 
திகைதி இலங்கையி்ன 
வந ் ் ட ய வி ரு க் கின் -
்றது.

்்ொடர்நது இரு அணி-
கைளுக்கும் இ்டயிலொன 
மு்ல் ்டஸட் ம்பொட்டி 
ஜூ்ல ேொ்ம் 16ஆம் 
திகைதி கைொலி நகைரிலும், 
இரண்டொவது ்டஸட் 
ம்பொட்டி ஜூ்ல ேொ்ம் 
24ஆம் திகைதி ்கைொழும்-
பிலும் ந்ட்்ப்றவிருக்-
கின்்றது.

்பொகிஸ்ொன் அணி
்பொ்பர் அசொம் (அணித்்்லவர்), 

்ேொஹேட் ரிஸவொன் (பிரதி அணித்்்ல-
வர்), அபதுல்லொ சபீக், அஸகைர் அலி, ்பஹீம் 
அஷரப, ்பவொட் அலொம், ஹரிஸ ரவுப, ஹசன் 

அலி, இேொம்-உல்-ஹக், ்ேொஹேட் நவொஸ, 
நஸீம் சொஹ், ்நௌேொன் அலி, சல்ேொன் அலி 
அகைொ, சர்்பரொஸ அஹ்ேட், சவூத் சகீல், சஹீன் 
அபரிடி, ஷொன் ேசூத், யொசிர் சொஹ்

இலங்கையுடன் ம�ோதும் போகிஸ்ோன் 
கிரிக்கைட் அணி அறிவிப்பு

்ம்்பலகைொேம் குறூப நிரு்பர்

திருமகைொணே்ல, கிண்ணியொ குறிஞசொக்மகைணி 
வீசி ்ே்ொனத்தில் இடம் ்்பற்்ற அணிக்கு 11 
ம்பர் ்கைொண்ட ்ேன்்பநது சுற்றுப ம்பொட்டியில்  
RPR அணியினர் சம்பியன் ்பட்டத்்் ்ன்ொக்கிக் 
்கைொண்டனர். 

40 வயதுக்கு மேற்்பட்டவர்கைளுக்கைொகை நடொத்்ப-
்பட்ட இச் சுற்றுத் ்்ொடரில் ்ேொத்்ேொகை 8 அணி -
யினர் ்பஙகு்பற்றினர். அர்பொ வி்ளயொட்டுக் கைழகைம் 
நடொத்திய இப ம்பொட்டியில் இறுதிச் சுற்றுக்கு RPR 
ேற்றும் ்்பனியர்ஸ அணியினர் ஒன்்்ற்யொன்று 
எதிர்த்்ொடினர் 10 ஓவர் ்கைொண்ட இபம்பொட்டியில் 
RPR அணியினர் 7விக்கைட் இழபபுக்கு 75 ஓட்டங -
கை்ள ்்பற்று சம்பியன் ்பட்டத்்் ்ன்ொக்கிக் 
்கைொண்டனர். ்்பனியரஸ அணியினர் 8 விக்்கைட் 
இழபபுக்கு 71 ஓட்டஙகை்ள ்்பற்்றனர். 

மூன்்றொவது ்ட்வயொகைவும் RPR அணியினர் 40 
வயதுக்கு மேற்்பட்ட ்ேன்்பநது சுற்றுப ம்பொட்டி-
யில் சம்பியன் கிண்ணத்்் சுவீகைரித்்்ே குறிபபி-
டத்்க்கைது.

சம்பியனொகை ்்ரிவொகிய அணிக்கு ்பணப்பரிசொகை 
15000 ரூ்பொவும் மகைடயமும் வழஙகைப்பட்டதுடன், 
இரண்டொம் இடத்்் ்்பற்்ற ்்பனியர்ஸ அணிக்கு 
10000 ரூ்பொவும் கிண்ணமும் வழஙகைப்பட்டன. 

இறுதிப ம்பொட்டிக்கு பிர்ே விருநதினரொகை 
்டொக்டர் சமீம் கைலநது ்கைொண்டு ்பரிசில்கை்ள 
வழஙகினொர்.

இலங்கை அணிக்கு எதிரொகை 
ந்ட்்ப்றவுள்ள ஐந்ொவதும் 
இறுதியுேொன ஒருநொள் ம்பொட்டி-
யில் அவுஸதிமரலிய அணியின் 
வீரர் டிரொவிஷ ்ஹட் வி்ளயொ-
டேொட்டொர் என அறிவிக்கைப்பட் -
டுள்ளது.

டிரொவிஷ ்ஹட் இலங்கை 
அணிக்கு எதிரொன நொன்கைொவது 
ஒருநொள் ம்பொட்டியில் கைளத்்டுப-
பில் ஈடு்படும்ம்பொது ்்ொ்ட 
்்சபபிடிபபு உ்பொ்்க்கு 
முகைங்கைொடுத்துள்ளொர். இ்ன்கைொ-
ரணேொகைமவ, இன்று ந்ட்்ப்ற-
வுள்ள ம்பொட்டியிலிருநது நீக்கைப-
்பட்டுள்ளொர்.

 இந் விடயத்தி்ன அவுஸ-
திமரலிய கிரிக்்கைட் அணியின் 
்்லவர் ஆமரொன் பின்ச் உறு-
திப்படுத்தியுள்ளொர். டிரொவிஷ 
்ஹட்டின் உ்பொ்் ்்ொடர்பில் 
குறிபபிட்ட பின்ச், “முன்்னச்ச-
ரிக்்கை நடவடிக்்கையொகை அவர் ஐந-
்ொவது ஒருநொள் ம்பொட்டியிலிருநது 
நீக்கைப்பட்டுள்ளொர்.

அடுத்து ந்ட்்ப்றவுள்ள ் டஸட் 
்்ொடரில் அவர் எவவொறு கைளமி்றக்-
கைப்படுவொர் என ்்ரியவில்்ல. 
ஆனொல், கைட்டொயேொகை அவர் ஐந்ொ-
வது ஒருநொள் ம்பொட்டியில் வி்ள-
யொடேொட்டொர்” என சுட்டிக்கைொட்டி-
யுள்ளொர்.

அவுஸதிமரலிய ்டஸட் 
அணியின் 5ம் இலக்கை துடுப்பொட்ட 
வீரரொன டிரொவிஷ ்ஹட், கைொலியில் 
ந்ட்்ப்றவுள்ள மு்ல் ்டஸட் 
ம்பொட்டியில் வி்ளயொடுவது 
்்ொடர்பிலும் சநம்கைம் ஏற்்பட்-
டுள்ளது. அவுஸதிமரலிய ்டஸட் 
அணியின் ஸடீவ ஸமித் ேற்றும் 
மிச்சல் ஸடொர்க் ஆகிமயொர் ஏற்கை-
னமவ உ்பொ்்க்கு முகைங்கைொடுத்தி-
ருந்னர்.

இதில் மிச்சல் ஸடொர்க் ்டஸட் 

ம்பொட்டிகைளுக்கைொன ்யொர்்படுத்-
்ல்கைளுக்கைொகை அடுத்் ஒருநொள் 
ம்பொட்டியிலும் வி்ளயொடேொட்-
டொர் என்்பதுடன், உ்பொ்்யிலி-
ருநது குணே்டநதுள்ள ஸடீவ 
ஸமித் இறுதி ஒருநொள் ம்பொட்டியில் 
வி்ளயொடுவொர் என ்்ரிவிக்கைப்ப-
டுகி்றது.

 டிரொவிஷ ்ஹட்டுக்கு ்பதிலொகை 
்ஜொஷ இஙலிஸ அடுத்்பம்பொட்-
டியில் ஒருநொள் ம்பொட்டிகைளுக்கைொன 
அறிமுகைத்்் ்்ப்றலொம் என்்ற ்கை-
வல்கைள் ்வளியொகியுள்ள ம்பொதும், 
அவுஸதிமரலிய அணியொனது ்பந-
துவீச்்ச ்பலப்படுத்துவ்ற்கைொகை 
மேலும் ஒரு ்பநதுவீச்சொள்ர 
அணியில் இ்ணக்கைலொம் எனவும் 
எதிர்்பொர்க்கைப்படுகி்றது.

அவுஸதிமரலிய அணிக்கு எதிரொன 
5 ம்பொட்டிகைள் ்கைொண்ட ஒருநொள் 
்்ொடரில் நொன்கு ம்பொட்டிகைள் நி்்ற-
வ்டநதுள்ள நி்லயில், இலங்கை 
அணி 3-1 என ்்ொட்ர ்கைப்பற்றி -
யுள்ள்ே குறிபபிடத்்க்கைது.

பிரம்ச ்சயலகைஙகை-
ளுக்கு வழஙகைப்படும் 
வி்ளயொட்டு நிதி்ய 
சரியொன மு்்றயில் ்பயன்்ப-
டுத்தி கிரொேத்தின் தி்ற்ே-
யொன பிள்்ளகை்ள வி்ள-
யொட்டு நிகைழ்வுகைளுக்கு 
வழிநடத்தும் மவ்லத்-
திட்டம் முன்்னடுக்கைப்ப-
டவுள்ள்ொகை வி்ளயொட்டு 
ேற்றும் இ்ளஞர் விவகைொர 
அ்ேச்சர் ்ரொஷொன் ரண-
சிஙகை ்்ரிவித்்ொர்.

வி்ளயொட்டு ேற்றும் இ்ளஞர் விவகைொர 
அ்ேச்சின் அலுவலகைத்தில் கைடந் (22) 
இடம்்்பற்்ற கைலநது்ரயொடலின் ம்பொம் 
அ்ேச்சர் மேற்கைண்டவொறு ்்ரிவித்்ொர்.

நொட்டின் இ்ளஞர் சமூகைம் சுேொர் 5 மில்-
லியன் ேற்றும் 4 மில்லியனுக்கும் அதிகை-
ேொன ்பொடசொ்ல ்சல்லும் குழந்்கைள். 
இதில் தி்ற்ேகை்ள ே்்றத்து ்வத்திருக்-
கும் குழந்்கைள் ஏரொளம். 

தி்ற்ேயொன இச்சிறுவர்கை்ள கைண்ட-

றிநது அவர்கைள் முன்மன்ற 
வழிவ்கை ்சய்வது வி்ள-
யொட்டு ேற்றும் இ்ளஞர் 
விவகைொர அ்ேச்சின் ்்பொறுப-
்பொகும்.

இ்ற்கைொகை வி்ளயொட்டு 
ேற்றும் இ்ளஞர் விவகைொர 
அ்ேச்சு, வி்ளயொட்டு 
அபிவிருத்தி தி்ணக்கைளம், 
ேகைொவலி அதிகைொர ச்்ப, 
ம்சிய இ்ளஞர் மச்வகைள் 
ேன்்றம், ம்சிய இ்ளஞர் 
்ப்ட ேற்றும் இ்ளஞர் கைழ-

கைஙகைளின் சம்மேளனம் என்்பன இ்ணநது 
மு்்றயொன மவ்லத்திட்டத்்் ந்டமு-
்்றப்படுத்் மவண்டும்.

கிரொேத்தில் வலுவொன வி்ளயொட்டுக் கைழ-
கைஙகை்ள உருவொக்கி, அதில் இ்ளஞர்கை்ள 
ஈடு்படுத்தி, தி்ற்ேயொன குழந்்கை்ள 
அ்டயொளம் கைொண 'தி்ற்ே அ்டயொள 
நிகைழ்ச்சி'்ய வி்ரவொகை நடத்் மவண்டும். 
அ்ன் மூலம் அ்டயொளம் கைொணப்பட்ட 
குழந்்கை்ள முன்மனொக்கி ்கைொண்டு 

வநது தி்ற்ேயொன புதிய ்்லமு்்ற்ய 
நம் நொட்டில் உருவொக்கை மவண்டும்.

கிரொேத்து சி்றொர்கைள் வி்ளயொட்டில் ஈடு்ப-
டும் நொட்டம் கு்்றவு. 

பிள்்ளகைள் ்்பற்ம்றொரின் அர்ப்பணிப-
புடன் ்பொடசொ்லக்குச் ்சல்கி்றொர்கைள். 
ஏன் குழந்்கைள் வி்ளயொட்டில் கைவனம் 
்சலுத்துவதில்்ல என்்ப்் கைண்டறிய 
மவண்டும். ஏம்ொ கைொணவில்்ல. அ்ற்-
கைொன ்பரிகைொர நடவடிக்்கை்ய மேற்்கைொள்ள 
மவண்டும்.

வி்ளயொட்டுப ்பணிப்பொளர் நொயகைம் 
அேல் எதிரிசூரிய, ம்சிய இ்ளஞர் 
மச்வகைள் ேன்்றத்தின் ்்லவர் ரவீநதிர 
சேரவிக்ரே, ம்சிய இ்ளஞர் ்ப்டயின் 
்்லவர் மகைணல் ்ர்ஷன ரத்நொயக்கை ேற்றும் 
அதிகைொரிகைள் ்பலரும் இநநிகைழ்வில் கைலநது-
்கைொண்டனர்.

மேற்கைண்ட ்சய்திகை்ள ஊடகைஙகைளில் 
்வளியிட்டு ்பரந் விளம்்பரம் ்ருேொறு 
அன்புடன் மகைட்டுக்்கைொள்கிம்றன். உஙகைள் 
ஆ்ரவிற்கு நொன் மிகைவும் நன்றியுள்ளவனொகை 
இருக்கிம்றன்.

பாடசாலை மாணவர்கலை விலையாட்டில்
ஈடுபடுத்த முலையான திட்டம் வகுக்கபபடும்

அகமச்்சர் கராஷான் ரணசிங் ை

அவுஸ்திரேலிய ரமலும் 
ஒரு வீேருககு உபால்த 5 ஆவது  

ஒரு நாள் ரபாட்டி இன்று க்காழும்பில்

40 வயதுககு ரமறபட்ரடாருக்கான 
கமன்பந்து சுறறுப ரபாட்டியில் 

RPR அணி சம்பியன் 
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