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ஜப்பான் தூதுவருடன்
TNA குழுவினர் சந்திப்பு

1932 - 2022

‘ஒரு நாடு, ஒரே சட்டம்’

நடப்பு
ள்
விவகாரங்க சு
குறித்து பேச்

ஜனாதிபதி செயலணியின்

இறுதி அறிக்கை கையளிப்பு

இலங்கைக்கான
ஜப்பான் தூதுவர்
மிசுக�ோஷி ஹிடேகி
நேற்றுமுன்தினம் தமிழ்
தேசியக் கூட்டமைப்பின்
பிரதிநிதிகளை க�ொக்குவிலிலுள்ள தனியார் விருந்தினர் விடுதியில் சந்தித்தார்.
இந்த சந்திப்பில்
இலங்கை தமிழரசுக் கட்சியின் தலைவர் மாவை
சேனாதிராஜா,
06
புள�ொட்டின்

“ஒரே நாடு - ஒரே சட்டம்” த�ொடர்பான ஜனாதிபதி செயலணியின்
அறிக்கை செயலணியின் தலைவர்
கலாநிதி வண. கலக�ொட அத்தே
ஞானசார தேரரினால் நேற்று(29)
க�ொழும்பு, க�ோட்டை ஜனாதிபதி
மாளிகையில் ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷவிடம் கையளிக்கப்பட்டது. இலங்கையில் "ஒரே
நாடு - ஒரே சட்டம்" என்ற
06
கருத்தை

கந்தக்காட்டில் பயங்கரம்

புனர்வாழ்வு பெற்று வந்த
500 பேர் தப்பிய�ோட்டம்
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

40/-

IMF இடமிருந்து இலங்கைக்கு
01 பில்.ட�ொலர் கடன் கையிருப்பு
இலங்கை வந்துள்ள IMF குழுவுடனான
பேச்சுவார்த்தையில் சாதகம்
ஷம்ஸ் பாஹிம்
இலங்கைக்கு ஒரு பில்லியன் அமெரிக்க ட�ொலர்
கடன் கையிருப்பை வழங்க சர்வதேச நாணய நிதியம்
தயாராகவுள்ளதாக நம்பகரமாக தகவல்கள் தெரிவித்துள்ளன.
அரசியல், ப�ொருளாதார நெருக்கடியை
எதிர்கொண்டுள்ள இலங்கைக்கு உதவுவது த�ொடர்பில்
ஆராய சர்வதேச நாணய நிதியத்தினால் இலங்06
கைக்காக நியமிக்கப்பட்டுள்ள பிரதிநிதிகள்

ஜூலை 22 வரை பெற்றோல் கிடைப்பதில் சந்தேகம்;

எரிெபாருளை பெற
அரசு கடும் முயற்சி
கையிருப்பிலுள்ள டீசல் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு மட்டுமே
ஊடக பிரதானிகளுடனான சந்திப்பில்
பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவிப்பு

வெலிக்கந்தை, கந்தக்காடு புனர்வாழ்வு
மத்திய
நிலையத்தில்
புனர்வாழ்வு
பெற்று வந்த 500
சிறைக்கைதிகள் நேற்று அங்கிருந்து தப்பிய�ோடியுள்ளனர்.
எவ்வாறெனினும் தப்பிச் சென்றவர்களில் 248 பேர் நேற்று பிற்பகல்
ப�ொலிஸாரால் மீண்டும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக ப�ொலிஸ் ஊடகப் பேச்சாளர் சிரேஷ்ட ப�ொலிஸ் அத்தியட்சகர்
நிஹால் தல்துவ தெரிவித்தார்.
நேற்றுக் காலை 8.00 மணியளவில்
மேற்படி புனர்வாழ்வு மத்திய நிலையத்தின் இரண்டு பிரதான வாயில்களையும் உடைத்துக் க�ொண்டு 06

248 பேர் மடக்கிப் பிடிப்பு
252 பேரை காணவில்லை
ப�ொலிஸாரும் படையினரும்
தீவிர தேடுதல் வேட்டையில்!

24பக்கங்கள்

Thursday 30, June, 2022

 மூன்று வார காலக்கெடுவுக்குள் நாடு
Gas தட்டுப்பாட்டுக்கு விரைவில் தீர்வு
இந்தியாவிடம் மேலும் உதவிகள் க�ோரியுள்ளோம்
ப�ொதுமக்களை ப�ொறுமை காக்க க�ோரிக்கை
 அடுத்த மாதம் முதல் பணம் அச்சிடுவது நிறுத்தம்
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்
நாட்டுக்கு பெற்றோலை
விரைவாக க�ொள்வனவு

செய்வதற்கான அனைத்து
நடவடிக்கைகளையும் அரசாங்கம் மேற்கொண்டு வரு-

வதாக தெரிவித்த பிரதமர்
ரணில் விக்ரமசிங்க, க�ொள்வனவு செய்த பெற்றோல்
கப்பல் எதிர்வரும்
ஜூலை 22 ஆம் திகதியே
நாட்டை வந்தடையும்
எனவும் தெரிவித்தார்.
எனினும் ஜூலை 10 ஆம்
திகதியளவில் வேறு வழிகளூடாகவும் பெற்றோலை
பெற்றுக் க�ொள்வ06
தற்கான

வரிசையில் நின்றவர்
எரிப�ொருளை சிக்கனமாக மக்கள் ப�ோராட்டங்கள்
மீது ல�ொறி ம�ோதி பலி
நாணய மாற்று விடயத்தில் பாவிக்குமாறு வேண்டுக�ோள்
பேருவளை தர்காநகரில் சம்பவம்
இந்தியாவிலிருந்து ப�ொருட்களை
க�ொண்டுவருவதில்

அடுத்த கப்பல் நாட்டுக்கு வரும்வரை

மட்டுமே இதுவரை சிக்கல்
தீர்வு கிட்டியதும் KKSக்கு கப்பல் வரும்
இந்தியாவிலிருந்து
காங்கேசன்துறைக்கு ப�ொருட்களை க�ொண்டு வருவதற்கு நாணய மாற்று விடயத்தில்
மாத்திரமே சிக்கல் காணப்படுவதாகவும், ப�ொருட்களை ஏற்றி வர படகுகள்
தயாராக உள்ளதாகவும் அமைச்06
சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா

அனைத்து தரப்பினரிடமும் -அரசு க�ோரிக்கை

மக்கா சென்றடைவு

ஷம்ஸ் பாஹிம்
இலங்கையிலிருந்து சென்ற 50
பேர் க�ொண்ட முதலாவது ஹஜ் குழு

(படம்: அஷ்ரப் சமத்)

மக்காவை சென்றடைந்தது. இவர்களை சவூதி அரேபியாவுக்06
கான

10 வீதமான பஸ்களே சேவையில்:

மூன்று தினங்களில் முற்றாக
ஸ்தம்பிக்கும் நிலை வரும்
ல�ோரன்ஸ் 		
செல்வநாயகம்
நாட்டில் நிலவும் எரிப�ொருள் நெருக்கடியை
கவனத்தில்
க�ொண்டு
நேற்று முதல் நூற்றுக்கு
10 வீதமான பஸ்களை
மட்டுமே
சேவையில்
ஈடுபடுத்த தீர்மானித்ததாக தனியார்

எவ்வகையிலும் பாதிக்காது
சிரேஷ்ட ப�ொருளியலாளர்
தேவராஜன் கருத்து

நாட்டுக்கு அடுத்த எரிப�ொருள்
கப்பல்
வரும்வரை எரிப�ொருளை
சிக்கனமாக பாவிக்குமாறு அனைத்து
தரப்பினரிடமும் - அரசாங்கம் வேண்டுக�ோள் விடுத்துள்ளது.
அத்தியாவசிய சேவைகளுக்கு மாத்திரம் எரிப�ொருளை விநிய�ோகிக்கும் செயற்பாடுகள்
06
28 ஆம் திகதி செவ்வாய்க்கிழமை முதல்

முதலாவது ஹஜ் குழு

ற்றார்
தூதுவர் ஹம்சா வரவே

IMF உடனான பேச்சுவார்த்தைகளை

தனியார் பஸ்
உரிமையாளர்
சங்கம் தெரிவிப்பு

பஸ்
உரிமையாளர்
சங்கம்
தெரிவித்துள்ளது. தனியார் பஸ் வண்டிகளுக்கு
இலங்கை
ப�ோக்குவரத்து
சபை
டிப்போக்கள் மூலம் எரிப�ொருள் வழங்கப்படுமென அறிவித்06
திருந்த ப�ோதும் அவ்வாறு

இலங்கை மக்களின் ப�ோராட்டங்களால் சர்வதேச நாணய நிதியத்துடனான பேச்சுவார்த்தைகள்
ப ா தி க ்க ப ்பட ப ் ப ோவ தி ல்லை .
ஏனெனில் இவ்விடயத்06
தில் இருதரப்பினரதும்

மூன்றாண்டுகளின் பின்னர்

யாழ். நல்லைக் கந்தன் மஹ�ோற்சவம்
இம்முறை சிறப்பாக நடத்த ஏற்பாடு

பெற்றோலியம் மற்றும் எரிவாயு விநிய�ோகத்துக்கான சாத்தியமான கடன் இணைப்பு வசதி பற்றி,
அபிவிருத்திக்கான கட்டார் நிதியத்தின் பிரதிப்
பணிப்பாளர் நாயகத்துடன் கலந்துரையாடப்பட்டதாக மின்சக்தி மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சர் கஞ்சன
விஜேசேகர தெரிவித்துள்ளார்.
தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள
பதிவில் மேற்குறிப்பிட்ட விடயத்தை அமைச்சர்
குறிப்பிட்டுள்ளார். மருத்துவப் ப�ொருட்க06
ளுக்கு நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும்

ப�ொருளாதார நெருக்கடிக்கான தீர்வு ;

பாடசாலை சிறார்களுக்கு

விசேட வேலைத்திட்டம் விரைவில்

சீனா அரிசி நன்கொடை
விரைவில் சீருடைகள் வழங்கவும் ஏற்பாடு

சிலாபத்தில் ரயில்
ஊழியர் கைவரிசை
சிலாபத்தில் நிறுத்தி
வைக்கப்பட்டிருந்த ரயில்
என்ஜினில்
இருந்து
டீசலை திருடிய குற்றச்சாட்டில்
புகையிரத ஊழியர்
06
ஒருவரை நேற்று காலை

எரிப�ொருள் வரிசையில் நின்ற
மற்றும�ொருவர் மரணமடைந்துள்ளதாக ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
இரண்டு பிள்ளைகளின் தந்தையான
அவர் ல�ொறிய�ொன்றில் ம�ோதுண்டு
நேற்று அதிகாலை உயிரி06
ழந்துள்ளதாகவும்

கட்டாரில் அமைச்சர் கஞ்சன முக்கிய பல சந்திப்புகளில்

யாழ்.விசேட நிருபர்
யாழ். நல்லூர் கந்தசுவாமி ஆலய வருடாந்த மஹ�ோற்சவத்தை மூன்று வருடங்களின் பின்னர் இம்முறை மிகச் சிறப்பாக
நடத்த திட்டமிட்டுள்ளதாக யாழ் மாநகர
முதல்வர் சட்டத்தரணி வி.மணி06
வண்ணன் தெரிவித்தார்.

ரயில் என்ஜினில் இருந்து
டீசலை திருடியவர் கைது

லோரன்ஸ் செல்வநாயகம்,
பேருவளை விசேட நிருபர் 		
பீ.எம். முக்தார்

03

பாராளுமன்றில் சமர்ப்பிக்கப்படும்

எரிப�ொருள் கசிந்து மீண்டும�ொரு கறுப்பு
தீக்கிரையான ஆட்டோ ஜூலை ஏற்படலாம்
பம்பலப்பிட்டியில்
பகல்வேளை சம்பவம்

பம்பலப்பிட்டி சந்தியில் பயணித்த
முச்சக்கர வண்டி ஒன்றில் தீ பரவி
முற்றாக எரிந்து நாசமாகியுள்ளது.
முச்சக்கரவண்டியின் இயந்திரப் பகுதியில் பரவிய தீ பின்னர் முழுமையாக
பரவியதால் இவ்விபத்து ஏற்பட்டது.
ப�ொலிஸாருடன் இணைந்து அப்பகுதியில் இருந்த மக்களும்
06
தீயை கட்டுப்படுத்த

SJB நளின் பண்டார
எதிர்வுகூறல்
நாட்டு மக்கள்
அரசாங்கத்தின்
மீது கடும் க�ோபம்
க�ொண்டுள்ளனர்.
ப�ொறுமையிழந்துள்ள மக்கள்
எடுக்கும் தீர்மானங்க06
ளால்

03

நாட்டில் ஒருப�ோதும்
அரிசி தட்டுப்பாடு
ஏற்பட வாய்ப்பில்லை
நாட்டில்
அரிசி தட்டுப்பாடு ஏற்படாது
என வர்த்தகம்,
வணிகம் மற்றும்
உணவு பாதுகாப்பு அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.
கடந்த 25ஆம் திகதி வரை 47
ஆயிரம் மெட்ரிக்தொன்
06
அரிசி இறக்குமதி

90 ஆண்டுகால பாரம்பரியத்துடன் தமிழ் பேசும் மக்களின் தேசிய குரல்
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2022 ஜூன் 30 வியாழக்கிழமை

மின்சார பற்றாக்குறையால்
பாகிஸ்தானில் ப�ோராட்டம்
நிதி நெருக்கடியில் சிக்கித் தவிக்கும் பாகிஸ்தானில் கடும் மின்
பாற்றக்குறை நிலவி வருவதால்,
ஆத்திரமடைந்த மக்கள் வீதிகளில்
டயர்களை தீ வைத்து க�ொளுத்தி
ப�ோராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் 14
முதல் 16 மணி நேரம் த�ொடர் மின்வெட்டு ஏற்பட்டு வருகிறது.
த�ொடர் மின்வெட்டு காரணமாக
ஆத்திரமடைந்த கராச்சி நகர மக்கள்
முக்கிய வீதியில் ப�ோராட்டத்தில்
ஈடுபட்டனர்.
ப�ோராட்டத்தில்

ஈடுபட்டவர்களை கண்ணீர் புகை
குண்டுகளை வீசியும், ரப்பர் குண்டுகளால் சுட்டும் ப�ொலிஸார் விரட்டியடித்தனர்.

ஜப்பானில் 150 ஆண்டு
இல்லாத கடும் வெப்பம்

ஜப்பானில்
150
ஆண்டுகள்
இல்லாத அளவு வெப்ப அலையின்
தாக்கம் பதிவாகியுள்ளதாக விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
காலநிலை மாற்றத்தின் காரணமாக வெப்ப அலைகளின் தாக்கம்
முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவு
பதிவாகி வருகிறது. அதன் ஒருபகுதியாக ஜப்பானில் பல்வேறு
நகரங்களில்
வெப்பநிலையானது
உயர்ந்துள்ளதாக அந்நாட்டு அரசு
தெரிவித்துள்ளது.
ஜப்பான் தலைநகர் ட�ோக்கிய�ோவில் நேற்று புதன்கிழமை 37 டிகிரி
செல்சியஸ் பதிவாகியுள்ளது. இது
கடந்த 150 ஆண்டுகளில் இல்லாத
அளவு ஜூன் மாதத்தில் பதிவான
அதிகபட்ச
வெப்பநிலையாகும்.
த�ொடர்ந்து வியாழன் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமை முறையே 36 டிகிரி
செல்சியஸ் மற்றும் 35 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை பதிவாகும்

எனக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிகளவு வெப்பநிலை பதிவாகிவருவது
நகரின் மின் தேவையை அதிகரித்துள்ளதாகவும், இதனால் மக்கள் தங்களது மின் பயன்பாட்டை சிக்கனமாக
கையாளவும் அந்நாட்டு அரசு வலியுறுத்தியுள்ளது.
இதற்காக மாலை 3 மணி முதல்
தேவையற்ற விளக்குகளை அணைக்குமாறு அறிவுறுத்தியுள்ள ஜப்பான்
அரசு அந்நேரங்களில் குளிர்சாதனக்
கருவிகளை மட்டும் பயன்படுத்த
வலியுறுத்தியுள்ளது.

ஒமிக்ரோனை குறிவைத்து
தனித் தடுப்பூசி அவசியம்
ஒமிக்ரோன் க�ொர�ோனா வைரஸ்
திரிபை குறிவைக்கும் சிறப்புத் தடுப்பூசி உருவாக்கப்படுவது அவசியம்
என்று மருத்துவ நிபுணர்கள் கூறியுள்ளனர்.
அமெரிக்காவின் உணவு, மருந்து
நிர்வாகத்தின் நிபுணர் குழு நடத்திய ஆய்வில் அது பரிந்துரைக்கப்பட்டது.
சளிக்காய்ச்சல் வைரஸை விட
க�ொர�ோனா வைரஸ் அதிக வேகத்தில் உருமாற்றம் பெறும் நிலையில்,
வருங்காலத்தில் அது எவ்வாறு
இருக்கும் என கணிப்பது அவசியம்.
அப்போது தான் அதற்கு ஏற்றவகையில் தடுப்புமருந்தை உருவாக்க
முடியும்.
ஆல்பா, டெல்டா ஆகிய திரிபுகள்
தற்போது பரவலாகத் தென்படுவதில்லை.
உலகெங்கும் ஒமிக்ரோனும் அதன்
துணைரகங்களும் இவ்வாண்டு முழுவதும் ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளன.
எனவே, க�ொர�ோனா வைரஸ்,
ஒமிக்ரோன் ரகத்தின் வழியாகவே

வருங்காலத்தில் உருமாற்றம் பெறும்
என்று நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர்.
இந்நிலையில், ஒமிக்ரோனையும்
அதன் துணைரகங்களையும் குறிவைக்கும் சிறப்புத் தடுப்புமருந்தை
உருவாக்க வேண்டும் என்று பல நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர்.
அத்துடன், புதிய தடுப்புமருந்து
ஒமிக்ரோனுக்கும்
ஆரம்பக்கட்ட
க�ொர�ோனா வைரஸுக்கும் எதிராகச் செயல்படும் வகையில் இருக்க
வேண்டும் என்று பெரும்பாலான
நிபுணர்கள் கூறினர்.
அதன்வழி, உடலின் தடுப்பாற்றலை விரிவுபடுத்தமுடியும் என்று
கூறப்பட்டது.

க�ொலம்பிய சிறையில்
கலவரம்: 51 பேர் பலி
தென்னமெரிக்க
நாடான
க�ொலம்பியாவின் துலுவா நகரில்
உள்ள சிறையில் இடம்பெற்ற கலவரத்தின்போது ஏற்பட்ட தீயில் 51
கைதிகள் உயிரிழந்திருப்பத�ோடு
மேலும் 30 பேர் காயமடைந்துள்ளனர்.
கடந்த
செவ்வாய்க்கிழமை
காலையில் கைதிகளால் சிறைக்குள் தீ வைக்கப்பட்டதாக தேசிய
கைதிகள் நிர்வாகம் குறிப்பிட்டுள்ளது.
கலவரத்தை நிறுத்துவதற்கு காவலர்கள் நடவடிக்கை எடுத்துப�ோதும் கைதிகள் மெத்தைகளுக்கு
தீ வைத்திருப்பதாக அதிகாரிகள்
குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
தீ கட்டுப்பாட்டுக்குள் க�ொண்டுவரப்பட்டதாகவும் எந்தக் கைதியும்
தப்பிச் செல்லவில்லை என்றும்
அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
இந்த சம்பவத்தால் சினமுற்ற
கைதிகளின் உறவினர்கள் சிறைச்சாலைக்கு வெளியே பாதுகாப்பு
பிரிவினருடன் ம�ோதலில் ஈடுபட்டனர். அவர்கள் சிறைக் கதவுகளை
அடித்து ந�ொறுக்கினர். சிலர் அன்புக்குரியவர்கள் பற்றித் தகவல்
கேட்டு அழுது புலம்பினர்.

ளது. ஆயினும் 97,000 கைதிகள்
வரை அடைக்கப்படுவதாக அதிகாரபூர்வப் புள்ளிவிபரங்கள் காட்டுகின்றன.
எனினும் லத்தீன் அமெரிக்காவில் க�ொடிய சிறைக் கலவரங்கள்
அசாதாரணமானது அல்ல. க�ொலம்பியாவின் அண்டை நாடான ஈக்வட�ோரில், 2021ஆம் ஆண்டின்
ஆரம்பத்தில் இருந்து ஆறு கலவரங்களில் கிட்டத்தட்ட 400
கைதிகள் க�ொல்லப்பட்டுள்ளனர்.

செவ்வாய் கிரகத்தில் தரையிறக்கப்பட்டுள்ள நாசாவின்
கியூரிய�ோசிட்டி மற்றும் பெர்செர்வன்ஸ் ர�ோவர் விண்கலன்களை க�ொண்டு அக்கிரகத்தின் நிலப்பகுதியை மேலும்
ஆழமாக த�ோண்டி பரிச�ோதிக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
தற்போது
கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள அமின�ோ ஆசிட்
படிமங்கள் செவ்வாயில் உயிர்கள் வாழ்ந்தனவா என்பதை
கண்டுபிடிக்க உதவும் என்று
நாசா விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
புரதங்கள்
உற்பத்திக்கு
அமின�ோ ஆசிட் மிகவும் முக்கியமானது என்றும் அதன்மூலம் என்சைம்கள் உருவாகி
உயிர்களுக்கு வடிவம் ஏற்படும்
என்றும் விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

சுவீடன், பின்லாந்தின் நேட்டோ
விண்ணப்பம்: துருக்கி ஆதரவு
பின்லாந்தும் சுவீடனும்
நேட்டோ கூட்டணியில்
இணைவதை ரத்து அதிகாரத்தால் தடுக்கப் ப�ோவதில்லை என்று துருக்கி
தெரிவித்துள்ளது.
4 மணி நேரப் பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின், 3
நாடுகளும் ஒன்று மற்றதன் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்ய ஒப்புக்கொண்டன.
அதை அடுத்து, பின்லாந்தும்
சுவீடனும்
நேட்டோவில் சேருவதற்கான தங்கள் விண்ணப்பத்தைத் த�ொடரலாம்.
அவை நேட்டோவில்
இணைவதற்குத்
துருக்கியின் ஆதரவை உறுதிப்படுத்தும் இணக்கக்
குறிப்பில் 3 நாடுகளின் வெளியுறவு
அமைச்சர்களும் கையெழுத்திட்டனர்.
அடுத்தகட்ட
நடவடிக்கைகள்
குறித்து இரு நாளும் முடிவெடுக்-

8 வயது சிறுவனால் குழந்தை சுட்டுக்கொலை
அமெரிக்காவின் புள�ோரிடா மாநிலத்தில் தனது தந்தையின் துப்பாக்கியுடன் விளையாடிய எட்டு வயது
சிறுவன் ஒருவன் குழந்தை ஒன்றை
சுட்டுக் க�ொன்று மற்றொரு குழந்தைக்கு காயம் ஏற்படுத்தியுள்ளான்.
45 வயதான தந்தை ர�ொட்ரிக்
ரன்டல், அலட்சியம், சட்டவிர�ோதமாக துப்பாக்கி வைத்திருத்தல்
மற்றும் ஆதாரங்களை மறைத்தல்
ஆகிய குற்றச்சாட்டுகளில் கைது

சிறையில்
ம�ொத்தம்
1,267
கைதிகள் இருந்தனர். தீ மூண்ட
பகுதியில் 180 கைதிகள் இருந்ததாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
க�ொலம்பியச் சிறைகளில் நடக்கும் வன்முறைச் சம்பவங்களைப்
ப�ொறுத்தவரை இந்த சம்பவம் மிக
ம�ோசமானதாகக் கருதப்படுகிறது.
அந்தச் சிறைகளில் ப�ொதுவாகவே அதிகமான கைதிகள் இருப்பது வழக்கம். க�ொலம்பியாவில்
உள்ள 132 சிறைகளில்் 81,000
கைதிகளுக்கு மட்டுமே இடமுள்-

செவ்வாயில்
ஆழமாக ஆராய
நாசா முடிவு

செய்யப்பட்டுள்ளார். இதில் ரன்டலின் காதலியின் ஒரு வயது பெண்
குழந்தையே சுட்டுக் க�ொல்லப்பட்டிருப்பத�ோடு இரண்டு வயதான
குழந்தைக்கு காயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
அமெரிக்காவில்
தற்கொலை
உட்பட
துப்பாக்கியால்
ஓர்
ஆண்டில் சுமார் 40,000 பேர்
உயிரிழந்திருப்பதாக
துப்பாக்கி
வன்முறை த�ொடர்பான இணையதளம் குறிப்பிட்டுள்ளது.

கும் என்று பின்லாந்து ஜனாதிபதி
கூறினார்.
துருக்கி தீவிரவாதிகளாகக் கருதும்
குர்திஷ் ப�ோராளிகளுக்கு பின்லாந்து
மற்றும்
சுவீடன்
அடைக்கலம்

வழங்கி வருவது த�ொடர்பிலேயே
இந்த இரு நாடுகளுக்கும் துருக்கி
எதிர்ப்பை வெளியிட்டு வந்தது.
துருக்கியின் ஆதரவு இன்றி இந்த
இரு நாடுகளாலும் நேட்டோவில்

இணைய முடியாது என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.
சுவீடன் மற்றும் பின்லாந்திடம் தமக்குத் தேவையானது
கிடைத்துவிட்டது
என்று துருக்கிய ஜனாதிபதி
ரிசப் தையிப் எர்துவானின்
அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது.
நேட்டோக்
கூட்டணி
ரஷ்யாவைப் பாதுகாப்பு
அச்சுறுத்தலாகக்
கருதுகிறது. உக்ரைன் மீதான
ரஷ்யப் படையெடுப்புக்குப் பின் பின்லாந்தும்
சுவீடனும் நேட்டோவில்
சேருவதற்கான
தங்கள்
விருப்பத்தை அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்திருந்தன.
இதன்படி சந்தேகத்திற்குரிய குர்திஸ் தீவிரவாதிகளை துருக்கியிடம் ஒப்படைக்க
சுவீடன்
ஒப்புக்கொண்டுள்ளது.
இரண்டு ந�ோர்டிக் நாடுகளும் துருக்கிக்கு ஆயுதங்களை விற்பதற்கான
தங்கள் கட்டுப்பாடுகளை நீக்கும்.

பைடனின் மனைவி, மகளுக்கு ரஷ்யா தடை

அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜ�ோ
பைடனின் மனைவி மற்றும்
மகள் ரஷ்யாவுக்குள் நுழைவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரஷ்யாவுக்கு எதிரான அமெரிக்காவின் தடைகள் விரிவுபடுத்தப்பட்டதற்கு பதில் நடவடிக்கையாக
இந்த தடை க�ொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு
தடைசெய்யப்படும் 25 அமெரிக்கர்களின் பெயர்
பட்டியலை ரஷ்யா வெளியுறவு

அமைச்சு
வெளியிட்டுள்ளது.
இதில் நான்கு செனட் உறுப்பினர்களின் பெயர்களும் அடங்கும்.
இவர்கள் ரஷ்யாவுக்கு எதிரான பிரசாரங்களைச் செய்ததாகக் குற்றம்
சாட்டப்பட்டுள்ளது.
தவிர பல்கலைக்கழக விரிவுரையாளர்கள், ஆய்வாளர்கள் மற்றும்
அமெரிக்க அரசின் முன்னாள்
அதிகாரிகளுக்கும் ரஷ்யாவுக்குள்
நுழைய தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

அமைதிக்கான ந�ோபல் வென்ற பண்டைய மனித எச்சம் அமெரிக்காவில் ‘குரங்கம்மை’
ரெசாவின் ஊடகத்துக்கு பூட்டு நம்பியதை விட பழையது தடுப்பூசி உடனடி விநிய�ோகம்
அமைதிக்கான ந�ோபல்
பரிசு வென்ற மெரியா
ரெசாவினால்
நிறுவப்பட்ட புலனாய்வு செய்தித்
தளம் ஒன்றை மூடும்படி
பிலிப்பைன்ஸ் நிர்வாகம்
உத்தரவிட்டுள்ளது.
ரப்லெர் என்ற அந்த
தளம் பிலிப்பைன்ஸின்
ர�ொட்ரிக�ோ டுடெர்டேவின் அரசை விமர்சிக்கும்
ஒருசில ஊடக நிறுவனங்களில் ஒன்றாக உள்ளது.
டுடெர்டே பதவியில் இருந்து
வெளியேறி அவரது கூட்டாளியான
பெர்டினன்ட் மார்கோஸ் ஜூனியர்
ஜனாதிபதியாக பதவி ஏற்கவுள்ள
நிலையிலேயே நிர்வாகம் இந்த உத்தரவை வெளியிட்டுள்ளது.

அமெரிக்க பிரஜையாகவும் இருக்கும் ரெசா கருத்துச் சுதந்திரத்தை
பாதுகாப்பதற்கு எடுத்த முயற்சிக்காக ரஷ்ய ஊடகவியலாளர் டிமிட்ரி
முரட�ோவ் உடன் சேர்ந்து 2021 ஆம்
ஆண்டு ந�ோபல் பரிசை வென்றார்.

மனிதகுலத்தின்
பழமையான சில மூதாதையரின்
புதைபடிவ எச்சங்கள் விஞ்ஞானிகள் நம்பியதை விடவும்
மிக பழமையானது என்று
புதிய ஆய்வு ஒன்று தெரிவித்துள்ளது.
இந்த புதைபடிவங்கள் மனிதகுலத்தின் த�ொட்டில் என்று
அழைக்கப்படும்
தென்னாபிரிக்க குகைகளில் பல்லாயிரம்
ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் புதைக்கப்பட்ட மனிதர்களுடையது.
நவீன ச�ோதனை முறைகளை
பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்பட்ட
ஆய்வின்படி 3.4 மற்றும் 3.7 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்
ஆரம்ப
மனிதர்கள்
பூமியில்

உலாவி இருப்பதாக கூறப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக இவை 2.6 மில்லியன் ஆண்டுகள் பழமையாது
என்றே நம்பப்பட்டது.
இது மனித பரிணாம வளர்ச்சியின் கால அளவு பற்றிய
ப�ொதுவான புரிதலில் மாற்றத்தை
ஏற்படுத்தக் கூடியதாக உள்ளது.

அமெரிக்க சுகாதார அதிகாரிகள், உடனடியாக 56,000
முறை ப�ோடக்கூடிய குரங்கம்மைத் தடுப்பூசியை விநிய�ோகிப்பதாகத் தெரிவித்துள்ளனர்.
குரங்கம்மைப் பரவல் அதிகமாக உள்ள பகுதிகளுக்கு அந்த
தடுப்பூசி வழங்கப்படும்.
குரங்கம்மைத்
த�ொற்றால்
ப ா தி க ்க ப ்பட் ட ோ ரு டன்
நெருங்கிய த�ொடர்பில் இருந்தவர்களுக்கும்
குரங்கம்மையால்
பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம்
என்று
நம்பப்படுவ�ோருக்கும்
தடுப்பூசி
ப�ோடத் தற்போது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
கடந்த மாதம் த�ொடக்கம் உலகெங்கும் 4,700 குரங்கம்மைச் சம்பவங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.

அவற்றில் 306 சம்பவங்கள் அமெரிக்காவில் அடையாளம் காணப்பட்டன.
குரங்கம்மை தடுப்பூசியை 28 நாள்
இடைவெளியில், இரு முறை ப�ோட
வேண்டும். இரு முறை ப�ோட்டு
2 வாரங்களாகிய பின் தான், அது
செயல்பட ஆரம்பிக்கும்.

தினகரன் விளம்பரம்
0112429367

2022 ஜூன் 30 வியாழக்கிழமை

விற்பனை பிரிவு
0112429444,
0112429378

26 முதல் 30 வரை

சுபஹ்

லுஹர் அஸர் மஃரிப் இஷா -

ஆசிரியபீடம்
editor.tkn@lakehouse.lk

பஸ் கட்டண அதிகரிப்பு;
அமைச்சுக்கு இன்று பரிந்துரை
தேசிய ப�ோக்குவரத்து ஆணைக்குழு தெரிவிப்பு
பஸ் கட்டணத்தை 30 சதவீதத்தினால் அதிகரிக்க பேருந்து சங்கங்கள்
முன்வைத்த க�ோரிக்கை த�ொடர்பான பரிந்துரைகளை, இன்றைய
தினம் ப�ோக்குவரத்து அமைச்சுக்கு
அறிவிக்கவுள்ளதாக தேசிய ப�ோக்குவரத்து ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது.
ப�ோக்குவரத்து அமைச்சு, தேசிய
ப�ோக்குவரத்து
ஆணைக்குழு
மற்றும் பேருந்து த�ொழிற்சங்க பிரதிநிதிகளுக்கு இடையில் பேருந்து
கட்டண திருத்தம் த�ொடர்பில்
பேச்சுவார்த்தை இடம்பெற்றிருந்தது. இதன்போது, பேருந்து கட்டணத்தை 30% ஆலும், ஆக குறைந்த
கட்டணத்தை 40 ரூபாவாக உயர்த்தவும் இணக்கம் காணப்பட்டதாக

த�ொழுகை
நேரம்

அகில இலங்கை தனியார் பேருந்து
சங்க சம்மேளனத்தின் செயலாளர்
அஞ்சன பிரியஞ்சித் தெரிவித்திருந்தார்.
எனினும், அவ்வாறான இணக்கம்
ஏற்படவில்லை
என்றும்,
உடன்பாடு எட்டப்படாமல் பேச்சுவார்த்தை
நிறைவுற்றதாகவும்
தேசிய ப�ோக்குவரத்து ஆணைக்குழுவும், இலங்கை தனியார் பேருந்து
உரிமையாளர் சங்கமும் தெரிவித்திருந்தன.
இந்த நிலையில், த�ொழிற்சங்கங்கள் க�ோரிய கட்டண அதிகரிப்பு
த�ொடர்பான தீர்மானத்தை இன்று
ப�ோக்குவரத்து அமைச்சு அறிவிக்கவுள்ளதாக தேசிய ப�ோக்குவரத்து
ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

04.34
12.15
03.42
06.30
07.47

இன்றைய சுபதினம்
சுபகிருது வருடம் - ஆனி 16
ராகுகாலம்	 : 	பகல் : 01.30 - 03.00வரை
சுபநேரம்	 : காலை	: 10.30 - 12.00வரை

பாடசாலை சிறார்களுக்கு
சீனா அரிசி நன்கொடை
விரைவில் சீருடைகள் வழங்கவும் ஏற்பாடு

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

நாட்டில் நிலவும் உணவு நெருக்கடி சூழ்நிலையை கவனத்திற்
க�ொண்டு பாடசாலையில் கல்வி
கற்கும் சிறுவர்களுக்கு பகிர்ந்தளிப்பதற்காக, சீனா ஆயிரம் மெற்றிக்
த�ொன் அரிசியை இலங்கைக்கு
நன்கொடையாக வழங்கியுள்ளது.
நன்கொடையாக
வழங்கப்பட்ட அரிசித்தொகை 44 க�ொள்கலன்களில் சீனாவிலிருந்து இலங்கைக்கு க�ொண்டுவரப்பட்டு கல்வி

3

ய�ோகம்: அமிர்த ய�ோகம்
திதி: -துவிதியை

இராசி பலன்கள்
மேஷம்

- நன்மை

ரிஷபம்

- -	பாராட்டு

மிதுனம்	 - -	தனம்
கடகம் -

- ப�ோட்டி

சிம்மம்	

- -	க�ோபம்

கன்னி

- - முயற்சி

துலாம்

- சுகம்

விருச்சிகம்	 - - நிறைவு

அமைச்சிடம் நேற்று உத்திய�ோகபூர்வமாக கையளித்துள்ளதாக
க�ொழும்பிலுள்ள சீனத் தூதரகம்
தெரிவித்தது.
நாடுமுழுவதுமுள்ள 7, 900
பாடசாலைகளில் கல்வி பயிலும்
11 இலட்சம் பாடசாலை சிறார்களுக்கு அவற்றை வழங்குவதற்கு
தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் ஆறு
மாத காலத்துக்கு அந்த அரிசியை
பகிர்ந்தளிக்கவுள்ளதாகவும் சீனத்
தூதரகம்
தெரிவித்துள்ளது.
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தனுசு

- வெற்றி

மகரம்	

- - செலவு

கும்பம்	

- மறதி

மீனம்	

- -	ப�ொறுமை

கலாநிதி

ப�ொருளாதார நெருக்கடிக்கான தீர்வு
விசேட வேலைத்திட்டம் விரைவில்

இராமச்சந்திரகுருக்கள்
(பாபு சர்மா)

பாராளுமன்றில் சமர்ப்பிக்கப்படுமென பிரதமர் தெரிவிப்பு
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

நாட்டில்
தற்போது
நிலவும்
ப�ொருளாதார
நெருக்கடியை
வெற்றிக�ொள்ளும்
வகையில்
முன்னெடுக்கப்படவுள்ள விசேட
வேலைத்திட்டத்தை
விரைவில்
பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க தீர்மானித்துள்ளதாக பிரதமர் ரணில்
விக்கிரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.
தற்போதைய
ப�ொருளாதார
நெருக்கடி நிலை த�ொடர்பில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் குழுவினருடன் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையின் ப�ோதே பிரதமர் இதனைத்

தெரிவித்துள்ளார். அதுத�ொடர்பில்
மேலும்
தெரிவித்துள்ள அவர்,
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் கருத்துக்களை
பெ ற் று க் க ொ ண ்ட
பின்னர்
மேற்படி
ப�ொருளாதார வேலைத்திட்டத்தின் தயாரிப்பு
நடவடிக்கைகள் நிறைவுபெறும்
என்றும்
அதனையடுத்து அதனைப் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிப்பதற்கு தீர்மானித்துள்ளதாகவும் பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார்.

நிதியமைச்சர்,
முக்கியஸ்தர்கள்
பலரும்
கலந்துக�ொண்ட இந்த
நிகழ்வில்
நிதியமைச்சின் செயலாளர் மஹிந்த
சிறிவர்தன,
நாட்டின்
தற்போதைய
ப�ொருளாதார நெருக்கடியை
வெ ற் றி க�ொ ள ்வ த ற் கு
அரசாங்கத்தினால் முன்னெ டு க்கப ்ப ட வு ள ்ள
குறுகிய கால மற்றும் நீண்டகால
இலக்கு த�ொடர்பில் கருத்துக்களை
முன்வைத்துள்ளார்.
அந்த விடயங்களையும் அடிப்ப-

நந்தலால் வீரசிங்கவை மீண்டும் ஆளுநராக
நியமிக்க பிரதமர் ஜனாதிபதிக்குப் பரிந்துரை
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

மத்திய வங்கியின் ஆளுநராக மீண்டும் நந்தலால் வீரசிங்கவை நியமிக்குமாறு பரிந்துரை
செய்து பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க ஜனாதிபதி
க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷவிடம் கடிதம் மூலம்
வேண்டுக�ோள் விடுத்துள்ளார்.
மத்திய வங்கியின் ஆளுநராக பணிபுரிந்த
நந்தலால் வீரசிங்கவின் பதவிக்காலம் இன்று
ஜூன் 30ஆம் திகதியுடன் நிறைவு பெறுவதை-

யடுத்து மீண்டும் அவரை அந்தப் பதவிக்கு
நியமிக்குமாறு பிரதமர் கடிதம் மூலம் கேட்டுக்
க�ொண்டுள்ளார்.
மத்திய வங்கியின் ஆளுநராக நந்தலால்
வீரசிங்கவை மீண்டும் நியமிப்பதற்கு நிதியமைச்சரின் பரிந்துரை தேவைப்படுவதால்
நிதியமைச்சர் என்ற வகையில் பிரதமர் ரணில்
விக்ரமசிங்க, நந்தலால் வீரசிங்கவை மீண்டும்
மத்திய வங்கியின் ஆளுநராக நியமிக்குமாறு
ஜனாதிபதியிடம் பரிந்துரை செய்துள்ளார்.

ம�ொரட்டுவ கட்டுபெத்த சந்தியில்
பட்டப்பகலில் துப்பாக்கிச் சூடு இருவர் பலி
அவர், துப்பாக்கிச் சூட்டுச் சம்பவத்தில் லீலந்த குமார சில்வா என
அழைக்கப்படும் உக்குவா என்பவரும் ம�ொஹமட் உவைஸ் ம�ொகமட்
சஹுட் அரபாத் என்ற நபரும் மரணமடைந்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
வேன் ஒன்றில் பயணித்த இவர்கள் மீது, ம�ோட்டார் சைக்கிளில்
வந்த இனம் தெரியாத நபர்கள் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியுள்ளதாகவும்
ப�ொலிஸ் ஊடகப் பேச்சாளர் தெரிவித்துள்ளார்.
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ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

ம�ொரட்டுவை
பிரதேசத்தில்
நேற்று நண்பகல் இடம்பெற்ற துப்பாக்கிச் சூட்டுச் சம்பவத்தில் இருவர்
பலியாகியதாக ப�ொலிஸ் ஊடகப்
பேச்சாளர் சிரேஷ்ட ப�ொலிஸ் அத்தியட்சகர் நிஹால் தல்துவ தெரிவித்துள்ளார்.
ம�ொரட்டுவை கட்டுபெத்த பண்டாரநாயக்க சந்திக்கு அருகாமையில் இத்துப்பாக்கி சூட்டுச்சம்பவம்
இடம்பெற்றதாக
தெரிவித்துள்ள

இலங்கை மாணவர்களுக்கு
இந்தியாவில் புலமைப்பரிசில்
ஆயுர்வேதம், சித்தமருத்துவ துறைகளில்

இந்திய உயர் ஸ்தானிகராலயம் அறிவிப்பு

ஆயுஷ் புலமைப்பரிசில் திட்டத்தின்கீழ் 2022, -2023 கல்வியாண்டில்
ஆயுர்வேதம், ய�ோகா, யுனானி,
சித்த மருத்துவம் மற்றும் ஹ�ோமிய�ோபதி ஆகிய துறைகளில் பட்டப்படிப்பு / பட்டப்பின்படிப்பு /
கலாநிதி ஆகிய கற்கை நெறிகளை
த�ொடர விரும்பும் இலங்கை பிரஜைகளுக்கு,
க�ொழும்பிலுள்ள
இந்திய உயர் ஸ்தானிகராலயம்
புலமைப் பரிசில்களை அறிவித்துள்ளது.
கல்வி அமைச்சின் ஆல�ோசனையுடன் திறமைவாய்ந்த இலங்கை
பிரஜைகளை
தெரிவு
செய்து

இந்திய அரசாங்கம் இப்புலமைப்பரிசில்களை வழங்குகிறது.
இப்புலமைப்பரிசில்
திட்டங்கள் முழுமையான கற்கைநெறி
கட்டணம்
மற்றும்
கற்கைநெறிக்
காலம்
முழுவதற்குமான
மாதாந்த செலவின க�ொடுப்பனவுகள் அனைத்தையும் உள்ளடக்கியதுடன், இதற்காக தங்குமிட
க�ொடுப்பனவு, வருடாந்த உதவித்த�ொகை மற்றும் சுகாதார நலன்புரி
சேவைகள் ப�ோன்றவையும் வழங்கப்படுகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இவ்விடயம்
த�ொடர்பான
மேலதிக தகவல்களை கல்விய-

மைச்சின் www.mohe.gov.lk. என்ற
இணையதளத்தில் காணமுடியும்.
இதற்கான
விண்ணப்பங்களை
ICCR A2A தளம் ஊடாக (www.
a2ascholarships.iccr.gov.in)
பதிவேற்றம் செய்வதற்கான இறுதி திகதியான 2022 ஜூலை 15ற்கு முன்னதாக அனுப்பிவைக்கவும். மேலதிக
தகவல்களை
பெற்றுக்கொள்ள
விரும்பும்
விண்ணப்பதாரிகள்
க�ொழும்பிலுள்ள இந்திய உயர் ஸ்தானிகராலயத்தை த�ொடர்பு க�ொள்ளலாம் (E-mail- eduwing.colombo@
mea.gov.in
/0112421605,
0112422788 ext-605).

டையாகக் க�ொண்டு பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்களின்
கருத்துக்கள்
மற்றும் ய�ோசனைகள் பெறப்பட்டுள்ளதாக பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார்.
மேற்படி
பேச்சுவார்த்தையில்
பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்களான
ஹர்ஷ டி சில்வா, எரான் விக்கிரமரத்ன, குமார் வெல்கம, ரவூப்
ஹக்கீம், ரிஷாத் பதியுதீன், அலிசப்ரி, அமைச்சர் அநுரபிரியதர்சன
யாப்பா, பேராசிரியர் சரித்த ஹேரத்
உள்ளிட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பலரும் கலந்துக�ொண்டமை
குறிப்பிடத்தக்கது.

இலங்கை வந்துள்ள உலக வங்கியின் இலங்கைக்கான பணிப்பாளர் Faris H.
Hadad-Zervos ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷவை நேற்று சந்தித்தார். ஜனாதிபதி
மற்றும் பணிப்பாளர் குழுவுடனான கலந்துரையாடல் நேற்று க�ொழும்பு க�ோட்டை ஜனாதிபதி மாளிகையில் நடைபெற்றது.

இலங்கையரை திருமணம் செய்தால் 5 வருட விசா

இலங்கையரை திருமணம் செய்யும்
வெளிநாட்டவருக்கு வழங்கப்படும்
வதிவிட விசா 05 வருட காலத்துக்குரியதாக அதிகரிக்கப்படுமென அமைச்சர் தம்மிக பெரேரா தெரிவித்துள்ளார்.
தற்போது ஒரு வருட காலத்துக்கு

இத்தகைய விசா வழங்கப்படுகிறது.
இது 05 வருட காலத்துக்கு அதிகரிக்கப்படும் எனவும், எதிர்வரும் ஜூலை
04 ஆம் திகதி திங்கட்கிழமை முதல்
அமுல்படுத்தப்படுமெனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். 06
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தபால் பெட்டி இலக்கம் : 834
த�ொலைபேசி இலக்கம் : 2429429, 2429272, 2429279
பெக்ஸ் : 2429270, 2429329, விளம்பர முகாமையாளர் : 2429321

சுபகிருது வருடம் -ஆனி 16ஆம் நாள் வியாழக்கிழமை
ஹிஜ்ரி வருடம் 1442 துல்ஹாதா 30

குறள் தரும் சிந்தனை
கடிந்த கடிந்தொரார் செய்தார்க்கு அவைதாம்
முடிந்தாலும் பீழை தரும்

வேண்டா என்று உயர்ந்தோர் விலக்கிய செயல்களைத்
தாமும் விலக்காது, ப�ொருள் சேர்க்க எண்ணிச் செய்தவர்க்கு,
அச்செயல்கள் நிறைவேறினாலும் துன்பத்தையே தரும்.

இளம் பராயத்தினர் நலன்களில்
கூடுதலான அக்கறை அவசியம்

நா

டு முகம் க�ொடுத்துள்ள ப�ொருளாதார
நெருக்கடியின் தாக்கங்கள் மக்களுக்கு
சுமையாகவும் பாதிப்பாகவும் அமைவதைத் தவிர்ப்பதற்காகப் பரந்த அடிப்படையில் வேலைத்திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்ற ப�ோதிலும்,
இப்பொருளாதார நெருக்கடி, எல்லா மட்ட மக்கள்
மத்தியிலும் தாக்கங்களையும் பாதிப்புகளையும்
ஏற்படுத்தவே செய்திருக்கின்றது.
அந்த வகையில் இப்பொருளாதார நெருக்கடியின் விளைவாக இந்நாட்டின் சிறுவர்கள் உள்ளிட்ட
இளம் பராயத்தினர் ப�ோஷாக்கு ரீதியிலான பாதிப்புகளுக்கு முகம் க�ொடுக்கக்கூடிய அச்சுறுத்தலை
எதிர்கொண்டுள்ளனர். யுனிசெப் நிறுவனமும் லேடி
ரிட்ஜ்வே சிறுவர் வைத்தியசாலையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வொன்றும் இது த�ொடர்பில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளன.
சிறுவர்கள் உள்ளிட்ட வளரிளம் பராயத்தினருக்கு ப�ோஷாக்கான உணவு இன்றியமையாததாகும். இப்பருவத்தைச் சேர்நதவர்களுக்கு உரிய
ப�ோஷாக்கு கிடைக்கப் பெறவில்லையாயின் அவர்கள் ப�ோஷாக்கின்மைக்கு உள்ளாவதைத் தவிர்க்க
முடியாது. அத்தோடு அவர்களது ஆற்றல்களும்,
திறமைகளும் மாத்திரமல்லாமல் ஆளுமையும் கூட
பாதிக்கப்படும். இது உலகளாவிய ரீதியில் மருத்துவ
நிபுணர்களால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ள உண்மையாகும்.
இவ்வாறான நிலையில் இளம் பராயத்தினரின்
ப�ோஷாக்கின் முக்கியத்துவம் குறித்து அதிக வலியுறுத்தல்கள் முன்வைக்கப்படுவத�ோடு கூடுதலான
கவனமும் செலுத்தப்படவே செய்கின்றது. குறிப்பாக உலக சுகாதார ஸ்தாபனம், யுனிசெப் ப�ோன்ற
சர்வதேச அமைப்புகளும் இதன் நிமித்தம் அதிக
அக்கறையுடன் செயற்பட்டுக் க�ொண்டிருக்கின்றன.
இந்த அடிப்படையில் இலங்கை எதிர்கொண்டுள்ள ப�ொருளாதார நெருக்கடியின் விளைவாக
இந்நாட்டின் எதிர்கால சந்ததியினர் தாக்கங்களுக்கும் பாதிப்புகளுக்கும் உள்ளாவதை தவிர்ப்பதில்
அதிக கவனம் செலுத்தப்பட்ட வண்ணமுள்ளது.
இந்நிலையில், 'இலங்கையின் உணவு பாதுகாப்பைப் பலப்படுத்துவதற்கான மேலதிக உதவியாக
20 மில்லியன் அமெரிக்க ட�ொலர்கள் வழங்கப்படும்' என்று அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜ�ோ பைடன் ஜி
7 மாநாட்டில் அறிவித்திருக்கின்றார்.
இது த�ொடர்பில் இலங்கைக்கான அமெரிக்க
தூதுவர் ஜுலி சங், 'இலங்கைக்கான மேலதிக
உதவியாக 20 மில்லியன் ட�ொலர்களை வழங்குவதாக அமெரிக்க ஜனாதிபதி விடுத்துள்ள இந்த
அறிவிப்பு, உணவுப் பாதுகாப்பு, ப�ொது சுகாதாரம்
மற்றும் அனைத்து இலங்கை மக்களதும் ப�ொருளாதார நல்வாழ்வு என்பன த�ொடர்பில் அமெரிக்கா
க�ொண்டுள்ள த�ொடரான உறுதிப்பாட்டை வெளிப்படுத்தி நிறுகின்றது' என்றும் 'ப�ொருளாதார ஸ்திரத்தன்மையை மேம்படுத்துவதற்கு இலங்கை மேற்க�ொள்ளும் முயற்சிகளுக்கு அமெரிக்க த�ொடர்ந்தும்
உதவி செய்யும். அந்த உதவிகள் மிகவும் தேவைப்படும் சமூகங்களுக்கும் குறிப்பாக சிறுவர்களுக்கும் சென்றடைவதை அமெரிக்கா உறுதி செய்யும்'
என்றும் குறிப்பிட்டு இருக்கின்றார்.
அமெரிக்க ஜனாதிபதியின் அறிவிப்பும் தூதுவரின் கருத்துக்களும் பெரிதும் வரவேற்கப்பட வேண்டியவையாகும். இந்நாடு ப�ொருளாதார நெருக்கடிக்கு உள்ளாகியுள்ள தற்போதைய சூழலில் இங்கு
வாழும் மக்களினதும் குறிப்பாக இளம் பராயத்தினரதும் நலன்களில் கவனம் செலுத்தியே அமெரிக்கா
இத்தீர்மானத்தை எடுத்திருக்கின்றது என்பதில் ஐயமில்லை.
அமெரிக்கா அளிக்கின்ற இந்நிதியுதவி தேவையுடைய�ோருக்காக செலவிடப்பட உள்ளது. அந்த
வகையில் எதிர்வரும் 15 மாதங்களுக்கு இந்நாட்டிலுள்ள 08 இலட்சம் சிறுவர்களுக்கு பாடசாலைகள்
ஊடாக ஊட்டச்சத்து உணவு வழக்கப்பட எதிர்பார்க்கப்பட்டுள்ளது. அத்தோடு 27 ஆயிரம் பாலூட்டும்
மற்றும் கர்ப்பிணித் தாய்மாருக்கு உணவு வவுச்சர்களும் வழங்கப்பட உள்ளன.
அதேநேரம், இலகுவில் பாதிக்கப்படக் கூடிய
இலங்கை சமூகங்களில் உணவு உற்பத்தியை அதிகரிப்பதற்காக விவசாயத்துறைக்கு நிதி மற்றும் உதவிகள் 30 ஆயிரம் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட
இருக்கின்றன.
தற்போது அமெரிக்க ஜனாதிபதி அறிவித்துள்ள
இந்த 20 மில்லியன் அமெரிக்க ட�ொலர்கள் உதவியானது, ப�ொருளாதார மற்றும் மனிதாபிமான உதவிகளாக அண்மையில் அமெரிக்கா உறுதியளித்த
சுமார் 12 மில்லியன் அமெரிக்க ட�ொலர்களுக்கு
மேலதிகமாகவே வழங்கப்படுகின்றது.
ஆகவே இந்த மனிதாபிமான நிதியுதவி உரிய
முறையில் பயன்படுத்தப்பட்டு உச்ச பிரதிபலன்கள்
அடைந்து க�ொள்ளப்பட வேண்டும். அது த�ொடர்பில் அதிகூடிய கவனம் செலுத்தப்படுவது அவசியம். அதேநேரம் சிறுவர்கள் உள்ளிட்ட இளம் பராயத்தினரின் ப�ோஷாக்கை பாதுகாத்து பலப்படுத்திக்
க�ொள்வதிலும் பெற்றோரும் கவனம் செலுத்தத்
தவறக் கூடாது. அது எதிர்கால சந்ததியினருக்கான
இன்றைய முதலீடுகளாக இருக்கும்.
editor.tkn@lakehouse.lk

எந்தவ�ொரு நாட்டினதும் ஜனநாயகத்தின்
அடையாளமாக விளங்குவது பாராளுமன்றம்
2022 ஜூன் 30 வியாழக்கிழமை

தே

சிய திட்டங்கள், உத்திகள்
மற்றும் தேசிய மற்றும் உலகளாவிய மட்டங்களில் அதிக
வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் ப�ொறுப்புணர்வை உறுதி செய்வதில் பாராளுமன்றத்தின் பங்கை அங்கீகரிக்கும் சர்வதேச
பாராளுமன்றவாத தினத்தை இன்று
(ஜூன் 30, 2022) க�ொண்டாடுகின்றோம்.
இந்த நாள் முதன் முதலில் ஐ.நா ப�ொதுச்
சபையால் 2018 இல் ஏற்றுக் க�ொள்ளப்பட்ட தீர்மானத்தின் மூலம் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது. இது தேசிய பாராளுமன்றங்களின் உலகளாவிய அமைப்பின்
(I.P.U) 129 ஆவது ஆண்டு நிறைவைக்
குறிக்கின்றது. 1889 ஆம் ஆண்டில் இதே
தினத்தில் முதன்முதலில் நிறுவப்பட்ட
I.P.U ஆனது, ‘ஜனநாயக ஆட்சி, மனித
பிரதிநிதித்துவம், ஜனநாயக விழுமியங்கள் மற்றும் ஒரு சமூகத்தின் சிவில் அபிலாஷைகளை’
மேம்படுத்துவதற்காக
செயல்படும் ஒரு உலகளாவிய அமைப்பாகும்.
இந்தத் தினமானது அரசியல் பிரதிநிதித்துவத்திற்கான தரநிலையாக பாராளு-

பாட்டிற்கு பாராளுமன்ற அமைப்பானது
எவ்வளவு சிறப்பாக பதிலளிக்கின்றது
என்பதையும் ப�ொறுத்தது” என பாராளுமன்ற பெண் உறுப்பினர்களின் ஒன்றியத்தின் உப தலைவர் திருமதி ர�ோஹினி
குமாரி விஜேரத்ன குறிப்பிட்டார்.
“இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தின் மீதும், மேலும்,
பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்களின் மீதும் ப�ொதுமக்கள்
நம்பிக்கையை
இழந்துள்ளனர் என்பதைப் பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்களாகிய
நாம் மறந்துவிடக் கூடாது.
இலங்கைப்
பாராளுமன்றமானது அதன் முக்கிய ந�ோக்கங்களில் ஒன்றைத் திறம்பட
உணர்ந்து க�ொள்ளத் தவறி
விட்டது என்ற வலுவான
வாதம் முன்வைக்கப்படுகின்றது. அதன் முக்கிய ந�ோக்கங்கள், அனைத்து மக்களுக்கும்,
குறிப்பாக மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடியவர்களுக்கும்

சர்வதேச பாராளுமன்றவாத தினம் இன்று
மன்ற ஜனநாயகத்தின் தனித்துவமான
மற்றும் நீடித்த அமைப்பை மேலும்
உறுதிப்படுத்துகின்றது. கடந்த ஆண்டு,
2021 இல், இந்தத் தினத்தில் பாராளுமன்றமானது 'இளைஞர் வலுவூட்டல்'
மீது கவனம் செலுத்தியது, அதேசமயம்
2022 ஆம் ஆண்டின் சர்வதேச பாராளுமன்றவாத தினத்தின் கருப்பொருள்
'ப�ொதுமக்கள் ஈடுபாடு' என்பதாகும்.
வெளிப்படையாக,
‘பார்லிமென்ட்’
என்ற வார்த்தை பிரெஞ்சு வார்த்தையான
‘பார்லர்’ என்பதிலிருந்து உருவானது,
அதாவது ‘பேசுவது’ என்று ப�ொருட்படுகின்றது. இவ்வாறு, ப�ொது உரையாடல்
மற்றும் ஈடுபாடு ஆகியவை பாராளுமன்ற ஆட்சி முறையின் அடித்தளத்தை
அமைக்கின்றன.
ஜனநாயக செயற்பாட்டில் ப�ொதுமக்களின் ஈடுபாடு எல்லா நேரத்திலும்
உச்சத்தில் இருக்கும் ஒரு தருணத்தில்,
சர்வதேச பாராளுமன்ற தினத்திற்கான
கருப்பொருள் சமூகத்தில் தற்போதைய
ஜனநாயக மற்றும் ப�ொருளாதார உரையாடலுக்கு மிகவும் ப�ொருத்தமானது.
“பாராளுமன்ற முறைமையானது மக்களின் இறையாண்மையின் அடிப்படையில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. எனவே, பாராளுமன்ற முறைமையின் வெற்றியானது
ஜனநாயக செயற்பாட்டில் ப�ொதுமக்கள்
ஈடுபடுவதையும், அத்தகைய ப�ொது ஈடு-

நன்மை பயக்கும் க�ொள்கைகள் மற்றும்
சட்டங்களை வகுத்து அவற்றை செயற்படுத்துதல். அந்த முடிவை அடைந்து
க�ொள்வதற்கு, நாம் ப�ொது உரையாடல் மற்றும் ஈடுபாட்டைப் பயன்படுத்த வேண்டும்” என்றார் பாராளுமன்ற
பெண் உறுப்பினர்களின் ஒன்றியத்தின்
உறுப்பினர் கலாநிதி ஹரிணி அமரசூரிய.
பாராளுமன்ற பெண் உறுப்பினர்களின் ஒன்றியத்தின் உறுப்பினர் திருமதி
மஞ்சுளா திஸாநாயக்க கருத்துத் தெரிவிக்கையில் “திறமையுடனும் வெற்றியுடனும் இருக்க, பாராளுமன்ற அமைப்பு
ப�ொதுமக்கள் ஈடுபாட்டை ஊக்குவிக்க
வேண்டும், மேலும் ப�ொது மக்களின்
தேவைகளை நன்கு புரிந்து க�ொள்வதற்கும் மற்றும் அவற்றுக்கு முன்னுரிமை
அளிப்பதற்கும் சமத்துவம் மற்றும் உள்ளடக்கிய க�ொள்கைகளின் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும்” எனக் குறிப்பிட்டார்.
எந்தவ�ொரு ஜனநாயகத்தினதும் அடிப்படையாகப் பாராளுமன்றம் உள்ளது.
எனவே குரல் அற்றவர்களுக்கு குரல்
க�ொடுக்கும் அதன் அடிப்படை வகிபங்கை அது நிறைவேற்ற வேண்டும்.
நாட்டினுடைய முன்னேற்றம் மற்றும்
ஸ்திரத்தன்மைக்கு நிலையான மற்றும்
முக்கியமான சட்டங்கள் மற்றும் க�ொள்-

கைகளை உருவாக்குவதல், இயற்றுதல்,
மற்றும் அவை செயற்படுத்தப்படுவதை
மேற்பார்வை செய்தல் ஆகியவை பாராளுமன்றத்தின் முக்கிய ப�ொறுப்புகளில்
அடங்கும். நாட்டின் நிறைவேற்று அதிகாரத்தைய�ோஅல்லதுஅரசாங்கத்தைய�ோ

ப�ொறுப்புக்கூற வைக்க வேண்டிய
கடமையும்
பாராளுமன்றத்திற்கு
உள்ளது. அதன்படி, ப�ொதுமக்களின்
நலன்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி,
நிறைவேற்று அதிகாரி வைத்திருக்கும்
அதிகாரத்தை 'சமநிலைப்படுத்த' ஒரு சரிபார்ப்பாகவும் செயல்படும் பாத்திரத்தை
நிறைவேற்ற வேண்டும். அரசாங்க செலவினங்களுக்கான வரவு செலவுத் திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கும் ப�ொறுப்பை
பாராளுமன்றம் க�ொண்டிருப்பதால், அரசாங்க செலவினங்களில் 'சரிபார்ப்புக்கள்'
மற்றும் 'சமநிலைப்படுத்தல்கள்' என்பவற்றைப் பாராளுமன்றம் மேற்கொள்ள
வேண்டும். இவ்வாறாக, இந்த ப�ொருளாதார நெருக்கடியின் ப�ோது, இலங்கை
பாராளுமன்றம் அத்தகைய பாத்திரங்களையும் ப�ொறுப்புகளையும் ஆற்றுவதற்கும், திறம்பட நிறைவேற்றுவதற்கும்
ஒரு முக்கிய வகிபங்கினைக் க�ொண்டுள்ளது. அதை அர்த்தமுள்ள வகையில்
செய்ய, ப�ொதுமக்கள் ஈடுபாடு அவசியமானதாகும்.
“பாராளுமன்ற அமைப்பு ஒன்றின்
ப�ொறுப்புக்கூறல் மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மையின்
முக்கியத்துவத்தை
நினைவுகூருவதற்கு இந்த நாளை நாம்
ஒரு சந்தர்ப்பமாக மாற்ற வேண்டும்
என்று நான் நம்புகின்றேன். ப�ொதுச்
ச�ொற்பொழிவுகளால் பெறப்பட்ட கருத்துக்களைப் பயன்படுத்தி பாராளுமன்றம்
சுய மதிப்பீடு செய்யக் கூடிய ஒரு செயன்முறையை உணர்ந்து க�ொள்வதற்கான

உரையாடலைத் த�ொடங்குவதற்கு பாராளுமன்ற பெண் உறுப்பினர்களின் ஒன்றியத்திற்குப் பங்கு உள்ளது என்பதை
அது அங்கீகரிக்கின்றது. இது பாராளுமன்றம் அடைந்துள்ள முன்னேற்றத்தை
அளவிடுவதற்கும், சவால்களை அடையாளங் கண்டு, மக்களின்
குரல்களின் பிரதிநிதியாக
இருக்க, அத்தகைய சவால்களை சமாளிப்பதற்கான
உத்திகள் மற்றும் வழிமுறைகளை வகுப்பதற்கும்
இது இன்றியமையாததாக
இருக்கும்” என்றார் பாராளுமன்ற பெண் உறுப்பினர்களின்
ஒன்றியத்தின்
தலைவி ட�ொக்டர் சுதர்ஷினி
பெர்னாண்டோபுள்ளே.
“நெருக்கடிக்கு
முகங்க�ொடுக்கும் ப�ோது, எமது
பாராளுமன்ற முறைமை
அதன்
ந�ோக்கத்தை
உணரத் தவறினால், எமது
பாராளுமன்றத்தின் நடைமுறைகளை நாம் மீள்பரிசீலனை செய்ய
வேண்டும். எனவே, இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தின் வெளிப்படைத்தன்மை
மற்றும் ப�ொறுப்புக்கூறலை மேம்படுத்துவதற்கு பயனுள்ள மூல�ோபாயத்தை
உருவாக்குவதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக
இந்த தினம் பயன்படுத்தப்படும் என
நான் நம்புகின்றேன்” என பாராளுமன்ற
பெண் உறுப்பினர்களின் ஒன்றியத்தின்
உறுப்பினர் தலதா அத்துக�ோரள தெரிவித்தார்.
திருமதி டயானா கமகே, (பாராளுமன்ற பெண் உறுப்பினர்களின் ஒன்றியத்தின் உறுப்பினர்) கூறுகையில் “இந்த
தினத்தில், இலங்கை மக்களுக்கு, குறிப்பாக மிகவும் பாதிக்கப்படக் கூடிய மக்களுக்கு குரல் க�ொடுப்பதாகவும், நாங்கள்
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும்
இலங்கை
மக்களின் தற்போதைய தேவைகளைப்
பிரதிபலிக்கும் ப�ொறிமுறைகளை உருவாக்குவதிலும், மற்றும் சட்டங்களை
வகுப்பதிலும் எனது பங்கை ஆற்றுவேன் என்று உறுதியளிக்கிறேன்” எனக்
குறிப்பிட்டார்.
பாராளுமன்றமானது செயற்படும்
ஜனநாயகத்தின் அடித்தளமாகும். இலங்கையில், அரசியற் பிரதிநிதித்துவத்தின்
தரத்தை, அதாவது பாலின சமத்துவம்
மற்றும் சமூக உள்ளடக்கத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்கு எந்த முயற்சிகளையும்
விட்டுவிடாது, அனைத்து இலங்கையர்களுக்கும் இந்த இலக்கை நனவாக்குவ�ோம்.

க�ொக்கிளாய் பாலம் நிர்மாணிக்கப்படாததால்
மக்கள் அறுபது கி.மீ தூரம் வீணான பயணம்!

ல்லைத்தீவு_ திருக�ோணமலை
மாவட்டங்களை இணைக்கும்
பிரதான பாதையில் க�ொக்கிளாய்
கடல்நீரேரிக்கான பாலம் அமைப்பதற்கான பணி கிடப்பில் ப�ோடப்பட்டுள்ளதால் இரண்டு மாவட்டங்களிலும் உள்ள
எல்லைக் கிராம மக்கள், பாடசாலை
மாணவர்கள் எனப் பலரும் தினமும்
பல்வேறு சிரமங்களை எதிர்கொண்டு
வருகின்றனர்
வடக்கு மாகாணத்தையும் - கிழக்கு
மாகாணத்தையும் பிரித்து நிற்கும் க�ொக்கிளாய் கடல்நீரேரி ஊடாக பாலம் நிர்மாணிக்கும் செயல் திட்டம் பல ஆண்டுகளாக பேச்சளவிலேயே உள்ளது.
அதற்கான ஆரம்ப கட்ட நடவடிக்கைகள் எதுவுமே முன்னெடுக்கப்படாத
நிலைமை காணப்படுகிறது.
முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் க�ொக்கிளாய் பகுதியையும், திருக�ோணமலை
மாவட்டத்தின் புல்மோட்டை பகுதியையும் ஊடறுத்துள்ள க�ொக்கிளாய் கடல்நீரேரியை இணைத்து பாலம் ஒன்றினை
அமைப்பதற்கான
க�ோரிக்கைகள்
த�ொடர்ச்சியாக முன்வைக்கப்பட்டு வருகின்றன.
முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தையும்,
திருக�ோணமலை மாவட்டத்தையும்
இணைக்கும்
முகமாக
முல்லைத்தீவு_ - க�ொக்கிளாய் வீதியையும் (டீ 297),
புல்மோட்டை - திருக�ோணமலை வீதியையும் (டீ
424) இணைத்து க�ொக்கிளாய் கடல்நீரேரி ஊடாக
சுமார் ஒரு கில�ோ மீற்றர்
தூரத்திற்கு பாலம் ஒன்று
அ மைக ்க ப ்ப டு ம ா யின்

இரண்டு மாவட்டத்திற்கும் இடையிலான பிரயாண தூரம் சுமார் 60 கில�ோ
மீற்றர் வரை குறைவடையும்.
கடந்த 2017.09.04 ஆம் ஆண்டு
அப்போதைய தேசிய ஒருங்கிணைப்பு
மற்றும்
நல்லிணக்க
அமைச்சினால் வெளியிடப்பட்டிருந்த ஊடக அறிக்கையில், நல்லிணக்க வேலைத்திட்டத்தில் வடக்கு
கிழக்கு மாகாணங்களில் முன்னுரிமையளிக்கப்பட்ட வீதிகள் மற்றும்
பாலங்களை புனரமைப்பு செய்வதற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம்
வழங்கியுள்ளதாகவும், அதில் முல்லைத்தீவையும் திருக�ோணமலையையும் இணைக்கும்
க�ொக்கிளாய் களப்பு
பாலமும் புனரமைக்கப்படும்
எனவும்
தெ ரி வி க ்க ப ்பட் டி ருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
பின்னர் மீண்டும்
கடந்த
2018.07.-10
ஆம்
திகதியன்று

முல்லைத்தீவு- திருக�ோணமலை
மாவட்டங்களை இணைக்கும்
உத்தேச கடல்நீரேரி பாலம்
அமைக்கப்படுவது எப்போது
நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தின்
ப�ோது கூட பாலம்
அ மை ப ்பதற்கா ன
அமைச்சரவை
அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டது.
க�ொக்கிளாய்
பாலம் அமைப்பதற்காக பெறுகை த�ொடர்பான பெறுகை குழு
2016 ஆம் ஆண்டில்
மேற்கொண்ட தீர்மானத்தை அமைச்சரவை
அங்கீகரித்திருந்தது.
செக் குடியரசின் Bilfingrmceslanysto
என்ற நிறுவனத்திடம் 48 மில்லியன்
யூர�ோக்களுக்கு
வழங்குவதற்காக
தேசிய க�ொள்கை மற்றும் ப�ொருளாதார
அலுவல்கள் அமைச்சர் என்ற ரீதியில்
அன்றைய பிரதமரும் தற்போதைய பிரதமருமான ரணில் விக்கிரமசிங்க மற்றும்
அன்றைய பெருந்தெருக்கள் மற்றும்
வீதி அபிவிருத்தி அமைச்சர் கபீர் ஹாசிம்
சமர்ப்பித்த கூட்டு பரிந்துரைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியிருந்தது
பின்னர் மீண்டும் 2019. 0- 2. 1- 2 அன்று
அப்போதைய மீள்குடியேற்ற அமைச்சு,
க�ொக்கிளாய் பாலம் அமைப்பதற்கு

09 பில்லியன் ரூபா செலவாகும் என
மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் ,
அதேவேளை 41.5 மில்லியன் யூர�ோ கடனுதவியை செக் குடியரசின் ஏற்றுமதி
வங்கி வழங்கவுள்ளதாகவும் அறிவித்திருந்தது .
அப்போது க�ொக்கிளாய்
பாலம் அமைப்பதற்கான வேலைகளை
வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை ஆரம்பித்து உள்ளதாகவும், பணிகளை மூன்று
மாத காலத்திற்குள் நிறைவு செய்வதற்கு
எதிர்பார்ப்பதாகவும் வீதி அபிவிருத்தி
அதிகார சபையின் அப்போதைய திட்டப்
பணிப்பாளர் அத்தப்பத்து குறிப்பிட்டிருந்தார். இதுவரையில் பாலம் அமைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எதுவும்
ஆரம்பிக்கப்படவில்லை. இதனால் ஒரு
கில�ோ மீற்றர் தூரத்தைக் கடந்து செல்ல
வேண்டிய பாடசாலை மாணவர்கள்,
ப�ொதுமக்கள் எனப் பலரும் சுமார் 60
கில�ோ மீற்றர் தூரத்தை சுற்றிச் சென்று
கடந்து செல்ல வேண்டிய நிலையிலும்
ஆபத்தான கடற் பயணத்தையும் மேற்க�ொண்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக க�ொக்கிளாய், க�ொக்குத்தொடுவாய், கருநாட்டுக்கேணி ப�ோன்ற பகுதிகளில் உள்ள
மக்கள் தங்களுடைய தேவைகளுக்காக
செல்வதற்கும்
கடல்
உணவுகளை
ஏற்பது ஏற்றுமதி செய்வதிலும் தற்போதைய எரிப�ொருள் நெருக்கடிகளில் மிக
நீண்ட தூரம் பயணித்து தங்களுடைய
தேவைகளை பெற்றுக் க�ொள்ள வேண்டியுள்ள நிலைமை உள்ளது. அதே
நேரம் பாடசாலை மாணவர்கள் ஆபத்தான பயணங்களை மேற்கொண்டு வருகின்றமை இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது-.

பரந்தன் குறூப் நிருபர் -
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ம்பர் இராமாயணத்தில் இலங்கையை
'ப�ொன்
க�ொண்டு
இழைத்த பூமி' என்று வர்ணிக்கின்றார். இலங்கை சிவபூமி என்பது திருமூல
நாயனாரின்
கருத்தாகும்.இலங்கைக்கும்,
பாரத நாட்டின் மேருமலைக்கும் இடைப்பட்ட பூமி பிரதேசம் முழுவதையும்
'சிவபூமி' என்று இன்றைக்கு 8000 ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த திருமூலநாயனார்
திருமந்திரத்தில் குறிப்பிடுகின்றார். இலங்கையையும், மேருமலையையும் இணைத்து
செல்லும் நடுக்கோடு தில்லைச்சிற்றம்பலத்துக்கும், ப�ொதிமலைக்கூடாகவும் செல்கின்றது. இதனாலேயே மேருவுக்கும், இலங்கைக்கும் இடைப்பட்ட பூமியை சிவபூமி என்றார்
திருமூலர்.
இலங்கை த�ொண்டீஸ்வரம்,
நகுலேஸ்வரம்,
முன்னேஸ்வரம், திருக்க�ோணேஸ்வரம்,திருக்கேதீச்சரம் என பஞ்சசிவ ஈஸ்வரங்களைக் க�ொண்ட
திவ்விய
பூமியாகும்.
இலங்கைக்கூடாக விராட்புருடனின் நாடி செல்வதாக ஞானிகள் இயம்பியுள்ளார்கள்.
சி வ ப ெ ரு ம ா னை
'ஈஸ்வரதெய்யோ' என
தென்னிலங்கைவாசிகளும் வணங்குகின்றனர்.
ஈஸ்வரனை வட இலங்கையில் சிறப்பாகவும்,
தென் னி ல ங்கை யி ல்
ப�ொதுவாகவும் வழிபாடு
செய்கின்றனர். தென்னிலங்கையில் ஈஸ்வரங்கள்
மலிந்திருந்தன
என்று
மகாவம்சம்
குறிப்பிடுகின்றது. சிங்கள மன்னர்களில் பலர் சிவநெறியை
சிந்தையிற் க�ொண்டு, அரசு செய்தத�ோடு
தமக்கு சிவன் என்ற பெயரையும் (மூத்தசிவன்) சூடிக் க�ொண்டனர்.
இலங்கையின் வரலாற்றைக் கூறும் பெரும்பான்மை இனத்தவரின் மகாவம்சம் கூறும்
செய்திகள், விஜயன் காலத்திற்கு முன்னே
ஈழத்தில் சிவாலய வழிபாடு இருந்தமைக்கு
பல எடுத்துக்காட்டுகளை உள்ளடக்கியுள்ளமை ந�ோக்கத்தக்கது. உலகிலுள்ள வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க சிவாலயங்களில் க�ௌரியம்பாள் சமேத திருக்கேதீச்சரநாதர் ஆலயம்
தலைசிறந்ததாகும். இவ்வாலயம் பாடல்
பெற்ற தலமாகும். திருஞானசம்பந்தர், சுந்தரர் உட்பட சேக்கிழாரின் பெரியபுராணத்திலும் இவ்வாலயச் சிறப்பினை பாடலாக பாடியிருப்பதை அறிகின்றோம்.
ச�ோழ, பாண்டிய மன்னர்கள் உட்பட இலங்கையின் கடைசித் தமிழ் மன்னன் சங்கிலியன்
வரை இவ்வாலயத்திற்கு திருப்பணிகள் செய்-

ந்தியாவிலிருந்து
ப�ொருட்களைக்
க�ொண்டு வருவதற்கான இறுதிக்கட்டப் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் ப�ொருட்களை ஏற்றி வருவதற்கான படகுகள் தயார் நிலையில் இருப்பதாகவும்
அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா தெரிவித்துள்ளார்.
கிளிந�ொச்சி மாவட்ட செயலகத்தில் நேற்றுமுன்தினம் (28.06.2022) இடம்பெற்ற அத்தியாவசிய சேவைகளை ஒழுங்குபடுத்துவது
த�ொடர்பான கலந்துரையாடலின் பின்னர்
ஊடகவியலாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளிக்கையிலேயே அவர் இவ்விடயத்தை குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும், "எரிப�ொருள் பற்றாக்குறை நாட்டில்
நிலவுவதால், அத்தியாவசிய சேவைகளை
மாத்திரம் எதிர்வரும் 10 ஆம் திகதி வரை முன்னெடுப்பது என்ற தீர்மானம் நேற்றைய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்டது. அதன்
பின்னர் நாடு வழமைக்கு திரும்பிவிடும் எனும்
அடிப்படையில்தான் அந்தத் தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டது. ப�ொருளாதார நெருக்கடியைத் தீர்ப்பதற்கு, நான் கூறிவருவது ப�ோன்று இந்தியாவிலிருந்து அத்தியாவசிய ப�ொருட்களை இறக்குமதி
செய்வதன் ஊடாக வடக்கு மாகாணம் அதற்கு
மேலாக வடமத்திய மாகாணம் நன்மையைப்
பெறும். அது விரைவில் நடைபெறும் என நம்புகிறேன்" என அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
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வ ரு ட ாந ்த
பாங்கசூரன்ஸ்
வி ரு து க ள்
வழங்கும் நிகழ்வில் சிறப்பாக செயலாற்றியிருந்தவர்களுக்கு யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ்
விருதுகள் வழங்கி க�ௌரவித்திருந்தது.
இந்த நிகழ்வுக்கு 'முதல் வகுப்பு சிறப்பு'
என தலைப்பிடப்பட்டிருந்தது. கடந்த
மே மாதம் 21ஆம் திகதி இந்த நிகழ்வு
இடம்பெற்றதுடன், துறையில் நிறுவனம்
எய்தியிருந்த சிறந்த வளர்ச்சியை க�ொண்டாடியிருந்தது. இந்த நிகழ்வில் ஜ�ோன்
கீல்ஸ் குழுமத்தின் தலைவர்/யூனியன்
அஷ்யூரன்ஸ் நிறைவேற்று அதிகாரமற்ற
பணிப்பாளர் சுரேஷ் ராஜேந்திரா மற்றும்
யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் பிரதம நிறைவேற்று
அதிகாரி ஜுட் க�ோம்ஸ் ஆகிய�ோர் கலந்து
க�ொண்டனர்.
2021 ஆம் ஆண்டில் யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் சிறப்பாக செயலாற்றியிருந்ததுடன்,
இலங்கையின் முதல் தர பாங்கசூரன்ஸ்
சேவை வழங்குநராகவும் தெரிவாகியிருந்தது. ரூ. 1 பில்லியனுக்கு அதிகமான
ANBP பெறுமதியையும், 618 இற்கு அதிகமான வங்கிக் கிளைகளை ஏழுக்கு அதிகமான முன்னணி வங்கி பங்காளர்களையும்
தம் வசம் க�ொண்டிருந்தது.
இலங்கையர்களின் கனவுகளுக்கு வலுவூட்டுவது எனும் நிறுவனத்தின் உறுதிம�ொழிக்கு மேலும் பக்கபலமாக இது
அமைந்திருந்தது.
யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி ஜுட் க�ோம்ஸ் கருத்துத் தெரிவிக்கையில், “பாங்கசூரன்ஸ்
பிரிவில் சிறந்த சாதனையாளர்களுக்கு
வாழ்த்துகள். சவால்கள் நிறைந்த ஆண்டிலும் பாங்கசூரன்ஸ் பிரிவைச் சேர்ந்தவர்கள் சிறப்பாக செயலாற்றியிருந்ததை நான்
அவதானித்தேன்” என்றார்.
க�ோம்ஸ் மேலும் குறிப்பிடுகையில்,

வரலாற்றுத் த�ொன்மைமிகு
திருக்கேதீச்சரநாதர் ஆலய
மஹாகும்பாபிஷேக விழா

துள்ளார்கள். கி.பி.1505 இல் காலியில் வந்திறங்கிய ப�ோர்த்துக்கேயர் பின்னர், பெரும்
வணிகத்துறையாகவும்,
பட்டினமாகவும்
விளங்கிய மாத�ோட்டத்திற்கும் வந்து பிரம்மாண்டமான திருக்கோயிலாக விளங்கிய
திருக்கேதீச்சர சிவாலயத்தைப் பார்த்து அதிசயித்து வியந்தது
மட்டுமல்ல, அவ்வாலயத்திலிருந்த விக்கிரகங்கள், இரத்தினங்கள், ப�ொன், பவளங்கள்,
ப�ொருள்
ஆபரணங்களையெல்லாம்
க�ொள்ளையடித்ததுடன்,
ஆலயத்தையும்
இடித்து
தரைமட்டமாக்கினர். இப்பெரும் க�ோயில்
மண்ணுள் புதைந்து, காடுகள் அடர்ந்து,
தன்பொலிவை இழந்து, கண்ணுக்குப் புலப்படாமல் மறைந்து ப�ோனது. இப்பகுதியில்
பல வருடங்களின் பின்னர் விவசாயம் செய்ய
முனைந்த விவசாயிகளின் கலப்பையில் சில
விக்கிரகங்கள் கிடைக்கப் பெற்றன. சைவமக்கள் முந்நூறு வருடங்களுக்கு மேலாக

மனதிலே வைத்து பூஜித்த
ஆலயத்தை
மீண்டும்
பெற வழிபிறந்தது.
இச்செய்தியை அறிந்த
நல்லைநகர் ஆறுமுகநாவலர் பெருமான், கல்லுக்குவியலாகவும், மணல்,
மண்
மேடையாகவும்
புதர் மண்டிக் கிடந்த
இவ்விடம்தான் மாத�ோட்டம் என்ற வாணிபத்துறைக்கருகில் அமைந்திருந்த திருக்கேதீச்சரமே
என்பதை
உணர்ந்து
முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு
முன்னர் நாம் இழந்த
பழைமையும் பெருமையும் மிக்க திருக்கேதீச்சரம் ஆலயம் என அறிந்து
'சைவ மக்களே தேன்ப�ொந்து ஒன்று கிடைத்து
விட்டது. அதைக் காப்பாற்ற
புறப்படுங்கள்'
என்று சைவ மக்களுக்கு

சேர்ந்த பின்னர் அவருடைய எண்ணம் நிறைவேறியது. சைவமக்கள் 46 ஏக்கர் நிலத்தை
பிரித்தானிய அரசிடம் இருந்து ஏலத்தில்
வாங்கி நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தாரின் உதவிய�ோடும் காரைக்குடி வம்சத்தாரின் அனுசரணைய�ோடும் நிலத்தை க�ோயில்
ச�ொத்தாக்கினர். பின்னர் யாழ்ப்பாணத்து
சைவமக்களும் இலங்கை சைவமக்களும்
மலேசியா
உட்பட்ட
நாட்டவர்களும்
க�ொடுத்த நிதி இவர்களுடைய பணிகளுக்கு
ஊக்கமளிப்பதாக விளங்கியது.
பின்னர் 1894 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற
அகழ்வாராய்ச்சியின் பயனாக இவ்வாலயம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இவ்வாலயத்தின் இடப்பரப்பை சைவமக்கள் மீண்டும்
பெறும் வகையில் நாவலர் அவர்களின்
கனவை நனவாக்க அப்புக்காந்து நாகலிங்கம், பசுபதி செட்டியார் முதலான�ோர் யாழ்ப்பாணத்திலும், க�ொழும்பிலும் சைவமக்களிடம் நிதி திரட்டி நாற்பத்தாறு ஏக்கர் நிலத்தை
மீட்டெடுத்தனர். க�ொழும்பு நகரத்தார் எனப்படும் வர்த்தகப்பெருமக்களும், பழனியப்பன் செட்டியார் உட்பட யாழ்ப்பாண சைவமக்களும் இத்திருப்பணிக்கெல்லாம் துணை

மதுரை ஆதீனம், தருமபுர ஆதீனம்,
திருவாவடுதுரை ஆதீனம், நல்லை ஆதீனம்
உட்பட பல ஆதீனங்களின் இளைய
பட்டங்கள் வருகை தந்து பங்கேற்பு
அறைகூவல் விடுத்தார். அப்போது அரசாங்க அதிபராக இருந்த துவையினர் துரையிடம் க�ோயிலையும் காணியையும் சைவ
மக்களிடம் ஒப்படைக்கும்படி வேண்டுக�ோள் விடுத்தார்.
அக்கோரிக்கை ஏற்றுக் க�ொள்ளப்படவில்லை. நாவலர் அவர்கள் இறைவனடி

நின்று பெரும் த�ொண்டாற்றினர்.
இத்திருப்பணிகளைத்
த�ொடர்ந்து
1903.06.28 முதலாவது கும்பாபிஷேகம்
நடைபெற்றதாக அறியக் கிடைக்கின்றது.
இவ்வாலய பரிபாலனத்திற்காக க�ொழும்பில் திருப்பணிச்சபை அமைக்கப்பட்டது.
அதன் அயரா முயற்சியினாலும், தன்ன-
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லமற்ற சேவையினாலும் இவ்வாலயம்
பரிணாம வளர்ச்சி கண்டு சிறப்புற்று விளங்க
பல கும்பாபிஷேகங்கள் காலத்துக்கு காலம்
நடைபெற்றன.
இவ்வாலயத்தில் தற்போது நடைபெற்று
வரும் திருப்பணியில் இந்திய அரசின்
பங்கும், பணியும் மகத்தானவை. முழுக்க
முழுக்க கற்கோயிலாகவும், கலைப்பொக்கிஷமாகவும் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள ஆலயத்திற்கான கற்தூண்கள் வரலாற்றையும்,
சிற்பக்கலையின் சிறப்பையும் உணர்த்தும்
வண்ணம் இந்தியாவிலே வடிவமைத்து
ப�ொலியப்பட்டு, அவை கப்பலில் ஏற்றிக்
க�ொண்டு இங்கு க�ொண்டு வந்து ஆலயத்தில் அமைத்துள்ளார்கள். இலங்கைக்கும்
இந்தியாவுக்குமான கலாசார உறவுகள்
த�ொன்மையானவை. இந்திய அரசினால்
310 மில்லியன்
செலவு செய்யப்பட்டுள்ளது. உலக பிரசித்தி பெற்ற கணபதி ஸ்தபதியும் அவரது
பிள்ளைகளும் இப்பணியில் தம்மை அர்ப்பணித்து சேவையாற்றியுள்ளனர். மாமல்லபுரத்திலிருந்து அழைத்து வரப்பட்ட சிற்பிகளும் இலங்கை சிற்பிகளும் இணைந்து தம்
கைவண்ணத்தை காட்டியுள்ளார்கள்.
ஆலயத்தின் கருவறை விமானமும்,
ஏனைய சந்நிதிகளின் விமானங்களும் தனிக்கருங்கல்லினால் அமைக்கப்பட்டிருப்பது
தனிச்சிறப்பாகும். உட்பிரவாகமும் கருங்கல்லினால் புனரமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாலயத் திருப்பணியில் காலத்திற்குக் காலம் பல சைவத்தொண்டர்களும்,
மெய்யடியார்களும் பங்குபற்றி திருப்பணிச்சபைக்கூடாக சேவையாற்றுகின்றனர். இவர்களில் பழனியப்பச் செட்டியார், பெரியார்
நமசிவாயம், கைலாசபிள்ளை. கந்தையா
நீலகண்டன், ச�ோமசுந்தரம், சிவபாதசுந்தரம், கைலாசபிள்ளை, ஆறு திருமுகன், தற்ப�ோதைய திருப்பணிச்சபையின் தலைவர்
செல்வரத்தினம் இராகவன், இணைச்செயலாளர் சிவசம்பு
இராமகிருஷ்ணன் ஆகிய�ோர் உட்பட பல
சமயப் பெரியார்கள் அருஞ்சேவையாற்றியுள்ளனர்.
எதிர்வரும் 6 ஆம் திகதி புதன்கிழமை
காலை 9.00 மணிமுதல் 10.30 மணி
வரையான உத்தர நட்சத்திரம் சிம்மலக்கின நன்முகூர்த்தத்தில் கும்பாபிஷேகம்
நடைபெற திருவருள் கூடியுள்ளது. இவ்வாலயத்தின் கும்பாபிஷேகத்தை சிறப்பிக்க
மதுரை ஆதீனம், தருமபுர ஆதீனம், திருவாவடுதுரை ஆதீனம், நல்லை ஆதீனம்
உட்பட பல ஆதீனங்களின் இளைய பட்டங்கள் வருகை தந்து வரவேற்கும் பணிகளிலும், சமய பணிகளிலும் முன்னிற்பது பெருமைக்குரியது.

இராமநாதன் சியாமளாதேவி...?

இந்தியாவிலிருந்து இலங்கைக்கு ப�ொருட்களை
க�ொண்டு வரும் பணிகள் இறுதிக் கட்டத்தில்
"இந்தியாவிலிருந்து ப�ொருட்களை ஏற்றி
வருவது த�ொடர்பில் அமைச்சரவையில்
ஆதரவு கிடைத்துள்ளதா?" என ஊடகவிய-

படகு இந்தியாவில் இருந்து காங்கேசன்துறையை ந�ோக்கிப் புறப்படும்" என்று குறிப்பிட்டார். அத்துடன், கிளிந�ொச்சி மாவட்டத்தில்

'காங்கேசன்துறைக்கான படகுச் சேவை எந்நேரத்திலும்
ஆரம்பிக்கப்படலாம்' என்கிறார் அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா
லாளர் வினவினார்.
அதற்குப் பதிலளித்த
அமைச்சர் கூறுகையில் "அதில் எவ்விதமான
தடையும் இல்லை. கடைசியாக பாதுகாப்பு
அமைச்சின் அனுமதி தேவை என்று கூறப்பட்டது. அதுவும் பெறப்பட்டுள்ளது. ஆனால்,
நாணய மாற்று விடயத்தில் மாத்திரமே சில
நடைமுறைகளை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. அவை நிறைவடைந்ததும் எமது மக்களுக்கு தேவையான ப�ொருட்களை ஏற்றிய

அத்தியாவசிய சேவைகளை சீராக மேற்கொள்வது த�ொடர்பாக மாவட்ட அதிகாரிகளுடன்
கலந்துரையாடிய அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா, "அரசாங்கத்தின் வேலைத் திட்டங்கள்
அனைத்தும் எமது மக்களின் தேவைகளுக்கு
ஏற்ற வகையிலும், எமது பிரதேசங்களின் தன்மைகளுக்கு ஏற்றபவும் ஒழுங்கமைக்கப்பட
வேண்டும்" என அதாகாரிகளைக் கேட்டுக்
க�ொண்டார்.

சிறப்பாக செயலாற்றியவர்களை பாராட்டி க�ௌரவித்து
யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் பாங்கசூரன்ஸ் விருதுகள்

நிறுவனத்தின் பாங்கசூரன்ஸ் செயற்பாடுகளினூடாக இலாகாப் பெறுமதி பெருமளவு அதிகரித்திருந்ததுடன், நிலைபேறான
வியாபார வளர்ச்சிக்கும் வழிக�ோலியிருந்தது என்றார்.
யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் பிரதம பாங்கசூரன்ஸ் அதிகாரி விந்தியா கூரே குறிப்பிடு-

கையில், “சிறப்பாக செயலாற்றியிருந்த
அனைவருக்கும் பாராட்டுகள். தமது நிபுணத்துவம் மற்றும் அர்ப்பணிப்பு ப�ோன்றவற்றினூடாக இவர்கள் அனைவரும்
சிறந்த பெறுபேறுகளை வெளிப்படுத்தியிருந்தனர்” என்றார்.
பாங்கசூரன்ஸ் வருடாந்த விருது-

கள் வழங்கும் நிகழ்வில்,
யூனியன் அஷ்யூரன்சினால்
சிறந்த செயற்பாட்டாளர்கள்
பலருக்கு க�ௌரவிப்புகள்
வழங்கப்பட்டிருந்தன.
விருதுகள்
வழங்கும் இரவின் மாபெரும்
விருதான, சம்பியன் ஒஃவ்
சம்பியன்ஸ் 2021 விருதை,
நேஷன்ஸ் ட்ரஸ்ட் வங்கி
நாளிகையின் நிமேஷா செவ்வந்தி வீரவரண ஜயசேகர
வெற்றியீட்டியிருந்தார்.
விருதுகள் வழங்கும்
நிகழ்வில், சிறப்பு விருதுகளை நேஷன்ஸ் ட்ரஸ்ட்
வங்கி நாளிகையைச் சேர்ந்த
ஹர்ஷ சுதர்ஷன விஜேசிங்க
மற்றும் நிமேஷா செவ்வந்தி வீரவரண ஜயசேகர
ஆகிய�ோர் வெற்றியீட்டியிருந்தனர்.
இவர்கள்
இருவருக்கும்
த�ொழில்நிலை
மேம்பாட்டுக்
கல்வியைத் த�ொடர்வதற்கான புலமைப்பரிசில்
வழங்கப்படும் என்பதுடன், வெளிநாட்டு
சுற்றுலா, கம்பனியினால் நிர்வகிக்கப்படும் ச�ொகுசு வாகனம் ப�ோன்றன வழங்கப்படும்.

க�ொழும்புப் பங்குப்பரிவர்த்தனையில் பட்டியலிடப்பட்ட இலங்கையின்
மாபெரும் நிறுவனமான ஜ�ோன் கீல்ஸ்
ஹ�ோல்டிங்சின்
அங்கத்துவ
நிறுவனமாக யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் திகழ்கின்றது.
துறையில் மூன்று தசாப்த கால வெற்றிகரமான சேவையை யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ்
பூர்த்தி செய்துள்ளதுடன் சந்தை மூலதனவாக்கமாக ரூ. 17.9 பில்லியனைக் க�ொண்டுள்ளது.
ஆயுள் நிதியமாக ரூ. 49.7 பில்லியனையும், 2022 மார்ச் மாதமளவில் முதலீட்டு
இலாகாவாக ரூ. 58.5 பில்லியனைக்
க�ொண்டிருந்தது.
இலங்கையர்களின் கனவுக்கு வலுச்சேர்க்கும் வகையில் இயங்கும் யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ், கல்வி, ஆர�ோக்கியம், பாதுகாப்பு,
ஓய்வூதியம் மற்றும் முதலீடு ப�ோன்ற
ஆயுள் காப்புறுதியுடன் த�ொடர்புடைய
தீர்வுகளை இலங்கையர்ளுக்கு வழங்குகின்றது.
த�ொடர்ச்சியான தனது ஊழியர்கள், தீர்வுகள் மற்றும் செயன்முறைகள் ப�ோன்றவற்றில் வாடிக்கையாளர்களை மையப்படுத்திய முன்னேற்றங்களை மேற்கொள்ளும்
வகையில் முதலீடுகளை மேற்கொண்ட
வண்ணமுள்ளதுடன், இலங்கையில் மில்லியன் ட�ொலர் வட்ட மேசையில் (MDRT)
முதல்தரத்தில் திகழ்கின்றது.
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கந்தக்காட்டில் பயங்கரம்...
சிறைக் கைதிகள் தப்பிய�ோடியுள்ளனர். கந்தக்காடு
புனர்வாழ்வு மத்திய நிலையத்தில் நேற்று முன்தினம்
இடம்பெற்ற ம�ோதல் சம்பவத்தின் ப�ோது புனர்வாழ்வு
பெற்று வந்த கைதி ஒருவர் சந்தேகத்துக்கிடமான
முறையில் உயிரிழந்துள்ளார். அதனையடுத்து அங்கு
அமைதியின்மை ஏற்பட்டுள்ளதுடன் அங்கு குழப்பகரமான சூழ்நிலைய�ொன்றை ஏற்படுத்தியுள்ளனர். ஏனைய
கைதிகள் அதனை தமக்கு வாய்ப்பாக்கிக் க�ொண்டு
நேற்றுக் காலை அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றனர். நேற்று
முன்தினம் இரவு முதல் அங்கு குழப்பகரமான சூழ்நிலை
நிலவியதாகவும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டிருந்தப�ோதும் அதனையும் மீறி நேற்று காலை 8.00 மணியளவில் வாயில்களை உடைத்துக்கொண்டு 500 கைதிகளும்
ஒரே சமயத்தில் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றுள்ளனர். தப்பிய�ோடிய சிறைக்கைதிகளில் 248 பேர் நேற்று மீண்டும்
ப�ொலிசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த
ப�ொலிஸ் ஊடகப் பேச்சாளர் சிரேஷ்ட ப�ொலிஸ் அத்தி-

மீண்டும�ொரு கறுப்பு ஜூலை...
யட்சகர் நிஹால் தல்துவ, ப�ொலிசாரும் இராணுவத்தினரும் இணைந்து ஏனைய�ோரை தேடி கைது செய்யும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
ஹாலிஎல தெம�ோதர பகுதியைச் சேர்ந்த 37 வயதுடைய
நபர் ஒருவரே மேற்படி சம்பவத்தில் மரணமடைந்துள்ளதாகவும் சம்பவம் த�ொடர்பில் பாரபட்சமற்ற விசாரணை
மேற்கொள்ளப்பட்டு
வருவதாகவும்
புனர்வாழ்வு
ஆணையாளர் நாயகம் மேஜர் ஜெனரல் தர்ஷன ஹெட்டியாரச்சி தெரிவித்துள்ளார்.
இவரதுடி மரணம் த�ொடர்பில் அதிகாரிகள�ோ அல்லது
வேறு எவரும�ோ குற்றவாளியாக காணப்பட்டாலும் அவருக்கு உரிய தண்டனை வழங்கப்படும் எனவும் அவர்
தெரிவித்துள்ளார். ப�ொலநறுவை மற்றும் வெலிக்கந்தை
ப�ொலிஸ் நிலைய ப�ொறுப்பதிகாரிகளின் தலைமையில்
விசாரணைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அதற்காக
விசேட குழுவ�ொன்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும்
ப�ொலிஸ் ஊடகப் பேச்சாளர் மேலும் தெரிவித்தார்.

எரிெபாருளை பெற...
நடவடிக்கைகளை அரசாங்கம் தீவிரமாக
மேற்கொண்டுள்ளதாகவும்
அவர் தெரிவித்துள்ளார். பிரதமர் ரணில்
விக்ரமசிங்கவுக்கும் பத்திரிகை ஆசிரியர்களுக்குமிடையில் நேற்று க�ொழும்பிலுள்ள பிரதமர் அலுவலகத்தில்
நடைபெற்ற விசேட சந்திப்பின்போதே
பிரதமர் இதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.
பெற்றோல் க�ொள்வனவு செய்வது
த�ொடர்பில் இந்திய அரசாங்கத்துடன்
பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும் அத்துடன் ஒரு இலட்சம்
மெட்ரிக் த�ொன் சமையல் எரிவாயு
ஜூலை மாதத்தில் நாட்டுக்கு கிடைக்கவுள்ளதாகவும் பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார். அதன்பின்னர் எரிவாயுவுக்கான
தட்டுப்பாடு முற்றாக தீர்வுக்கு வருமெனவும் அவர் தெரிவித்தார். கையி-

செய்த ஜப்பான் தூதுவர் சமகால நிலைமைகள் த�ொடர்பில் பல்வேறுபட்ட
தரப்புக்களுடனும்
சந்திப்புக்களை
மேற்கொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

வரிசையில் நின்றவர்...
ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர். இந்த
சம்பவத்தில் அளுத்கம தர்காநகர் புவக்வத்தை பிரதேசத்தை வசிப்பிடமாகக்கொண்ட 53 வயதான சிங்கப்புலி
ஹேவகே ஆனந்த என்ற இரு பிள்ளைகளின் தந்தையே மரணமடைந்துள்ளதாக ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
பேருவளை , தர்காநகர் எரிப�ொருள்
நிலையம�ொன்றில் டீசலை பெற்றுக்கொள்வதற்காக அவர் வரிசையில்

காத்திருந்ததாகவும் அளுத்கம பகுதியிலிருந்து மத்துகம ந�ோக்கி பயணித்த
ல�ொறிய�ொன்று அவர் மீது ம�ோதியதால் சீனவத்த ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதிக்கப்பட்ட பின்னர் அவர் மரணமடைந்துள்ளதாகவும்
ப�ொலிஸார்
தெரிவித்தனர். விபத்தை ஏற்படுத்திய
சாரதி தப்பிச்சென்று நேற்றுக்காலை
ப�ொலிஸில் சரணடைந்துள்ளதாகவும்
ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.

முதலாவது ஹஜ் குழு...
இலங்கைத் தூதுவர் பி.ஹம்சா
மற்றும் கவுன்சிலர் ஜெனரல் பலாஹ்
ம�ௌலானா ஆகிய�ோர் ஜித்தா விமான
நிலையத்தில் வரவேற்றனர். ஹாஜிகள்
செவ்வாய்க்கிழமை
அதிகாலை
கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்திலி-

ருந்து ஜித்தா புறப்பட்டுச் சென்றனர்
இம்முறை இலங்கையில் இருந்து
968 ஹஜ் யாத்திரிகர்கள் புனித ஹஜ்
கடமையை நிறைவேற்ற செல்கின்றனர். இறுதி ஹஜ் குழு ஜூலை 03 ஆம்
திகதி சவுதி அரேபியா செல்ல உள்ளது.

கட்டாரில் அமைச்சர் கஞ்சன முக்கிய...
கடன் வசதிக்கான க�ோரிக்கையை
பரிசீலித்து சர்வதேச நாணய நிதிய திட்டத்துக்கு ஆதரவளிப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது என்று அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார். இதேவேளை, கட்டார்
எரிசக்தி துறையின் உதவிய�ோடு
இலங்கையின் எரிசக்தி நெருக்கடியை

சமாளிக்க அந்நாட்டின் எரிசக்தி விவகாரங்களுக்கான இராஜாங்க அமைச்சரும், கட்டார் எரிசக்தியின் தலைவரும்
பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரியுமான
ஷாட் ஷெரிடா அல் காபியையும்
அமைச்சர் நேற்று முன்தினம் மாலை
சந்தித்திருந்தார்.

மூன்று தினங்களில் முற்றாக...
எரிப�ொருள்
கிடைப்பதில்லை
என்றும்
அதற்கான
முறையான
வேலைத் திட்டம் எதனையும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் முன்னெடுக்கவில்லை என்றும் அதனால் பஸ்
ப�ோக்குவரத்து சேவைகள் தற்போது
சீர்குலைந்துள்ளதாகவும் அந்த சங்கம்
தெரிவித்துள்ளது. நேற்று 10 வீதமான
பஸ்களே சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட்-

டதாகவும் எதிர்வரும் இரண்டு மூன்று
தினங்களில் தனியார் பஸ் சேவையை
முற்றாக நிறுத்த நேரலாம் என்றும் அந்த
சங்கம் தெரிவித்துள்ளது. எரிப�ொருள்
நெருக்கடி காரணமாக நேற்றைய தினம்
அதிவேக நெடுஞ்சாலையில் தனியார்
ப�ோக்குவரத்து சேவைகள் சீர்குலைந்து
காணப்பட்டதாகவும் அந்த சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

ரயில் என்ஜினில் இருந்து...
சிலாபம் ப�ொலிஸார் கைது செய்துள்ளனர். சிலாபம் புகையிரத நிலையத்தில் கடமையாற்றும் உதவி புகையிரத த�ொழில்நுட்ப உத்திய�ோகத்தர்
ஒருவரையே ப�ொலிஸார் இவ்வாறு
கைது செய்துள்ளனர். சந்தேகநபரிடம் இருந்து 15 லீற்றர் டீசலையும்
ப�ொலிஸார் கைப்பற்றியுள்ளனர்.
நேற்று காலை க�ொழும்பு ந�ோக்கிச்
செல்லும் புகையிரதத்தின் இயந்திரம் சிலாபம் புகையிரத நிலையத்தில்

நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த ப�ோது,
இன்ஜினில் இருந்த எரிப�ொருளை
சந்தேக நபர் திருடிச் சென்றுள்ளதாக
ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர். புகையிரத
பாதுகாப்பு உத்திய�ோகத்தர்கள் ப�ொலிஸாருக்கு வழங்கிய முறைப்பாட்டின்
பிரகாரம் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணைகளை அடுத்து சந்தேகநபர் கைது
செய்யப்பட்டுள்ளார். மேலும் கைதான
சந்தேக நபர் சிலாபம் நீதவான் நீதிமன்றில் ஆஜர்படுத்தப்படவுள்ளார்.

எரிப�ொருள் கசிந்து தீக்கிரையான...
முயற்சித்த ப�ோதிலும் அது சாத்தியமாகவில்லை. முச்சக்கர வண்டியில்
ஏற்பட்ட எரிப�ொருள் கசிவு காரணமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் என

ப�ொலிஸார் சந்தேகிக்கின்றனர். தீ பரவும்போது முச்சக்கர வண்டியின் சாரதி
மாத்திரமே இருந்ததாக ப�ொலிஸார்
தெரிவித்தனர்.

நாட்டில் ஒருப�ோதும் அரிசி தட்டுப்பாடு...
செய்யப்பட்டுள்ளதாக
அந்த
அமைச்சின் செயலாளர் எஸ்.டி.க�ொடிகார தெரிவித்துள்ளார்.
இந்திய
கடன் திட்டத்தின் கீழ் நாடு, சம்பா,
வெள்ளை அரிசி உள்ளிட்ட 25
ஆயிரம் மெட்ரிக்தொன் அரிசி இந்த

மாதத்தில் மாத்திரம் நாட்டிற்கு இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவர்
குறிப்பிட்டுள்ளார்.
எரிப�ொருள்
நெருக்கடி காரணமாக அரிசி விநிய�ோகம் தடைப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்
சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

பாடசாலை சிறார்களுக்கு...

அத்துடன் மேலும் இரு த�ொகுதிகளாக அரிசியை பெற்றுக்கொடுப்பதற்கு சீன அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளதாகவும் எதிர்வரும் வாரங்களில் அது
இலங்கைக்கு
கிடைக்குமென்றும்
சீன தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது.

03ஆம் பக்கத் த�ொடர்
அதற்கு மேலதிகமாக பாடசாலை
மாணவர்களுக்கான
சீருடைகளை
நன்கொடையாக வழங்குவதற்கும்
கல்வி அமைச்சுடன் பேச்சு வார்த்தை
நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும் சீன தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது. (ஸ)

இலங்கையரை திருமணம்...
இதேவேளை கடவுச்சீட்டு பெறுவதற்கான ஒருநாள் சேவைகள் கண்டி,
மாத்தறை, வவுனியாவிலும் எதிர்வ-

03ஆம் பக்கத் த�ொடர்
ரும் திங்கட்கிழமை முதல் ஆரம்பிக்கப்படுமெனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

ம�ொரட்டுவ கட்டுபெத்த...
மரணமடைந்தவர்களின் ஒருவர்
சிறைத் தண்டனை அனுபவித்து
விட்டு கடந்த ஒரு மாத காலத்திற்கு முன் விடுதலையாகியவர்
என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
அதேவேளை கடந்த சில வாரங்களில் இனந்தெரியாத�ோரின் துப்-

எனில் சர்வகட்சி அரசாங்கத்தை அமைக்க வேண்டும். ரணில்
விக்கிரமசிங்க பிரதமராக பதவியேற்று ஒன்றரை மாதங்கள் கடந்துள்ள ப�ோதிலும் , எவ்வித சர்வதேச உதவிகளும்
கிடைக்கப் பெறவில்லை. மக்கள் ப�ொறுமையிழந்துள்ளனர்.
மதத் தலைவர்களுக்கு கூட கட்டுப்படும் நிலைமையில் அவர்கள் இல்லை. ஆட்சியாளர்கள் மீது கடும் க�ோபத்திலுள்ளனர்.
மக்கள் அடுத்து என்ன தீர்மானத்தை எடுப்பார்கள் என்று
கூற முடியாது. அடுத்த மாதம் கருப்பு ஜூலையாக பதிவாகக்
கூடிய நிலைமையே காணப்படுகிறது. இதற்கு இடமளித்து
விட வேண்டாம் என்று அரசாங்கத்தை வலியுறுத்துகின்றோம்.
மே 9 ஆம் திகதி இடம்பெற்ற சம்பவங்களிலிருந்தும் கூட
இந்த அரசாங்கம் பாடத்தைக் கற்றுக் க�ொள்ளவில்லை. இந்த
ஆட்சியாளர்களை பதவி விலக்குவதற்கு அனைத்து எதிர்க்கட்சிகளும் ஒன்றிணைந்து செயற்பட வேண்டும். மத்திய கிழக்கு
நாடுகள் இலங்கையுடனான நட்புறவில் இல்லை. அதனை
மீண்டும் புதுபிக்க வேண்டும். அதற்கான இயலுமை இந்த அரசாங்கத்திடமில்லை என்றார்.

ஜனாதிபதி செயலணியின்...
ருப்பிலுள்ள டீசலை அத்தியாவசிய
சேவைகளுக்காக மாத்திரம் வழங்குவதற்கு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ள பிரதமர்,
தான் ஏற்கனவே தெரிவித்தது ப�ோல்
நாடு தற்போது மூன்று வார காலக்கெடுவில் உள்ளதாகவும், ப�ொதுமக்கள்
அதுவரை ப�ொறுமை காக்க வேண்டும்
என்றும் கேட்டுக் க�ொண்டுள்ளார்.
அத்துடன் எதிர்வரும் வருடம் முதல்
பணம் அச்சடிப்பதை நிறுத்தப் ப�ோவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
மேற்படி சந்திப்பில் முன்னாள்
அமைச்சரும் எரிப�ொருள் நெருக்கடி
த�ொடர்பில் ஆராய்வதற்காக பிரதமரினால் நியமிக்கப்பட்டுள்ள குழுவின்
தலைவருமான சாகல ரத்நாயக்கவும்
கலந்து க�ொண்டுள்ளார்.

ஜப்பான் தூதுவருடன் TNA...
தலைவர் தர்மலிங்கம் சித்தார்த்தன் ரெல�ோவின் தலைவர் செல்வம்
அடைக்கலநாதன் ஆகிய�ோர் பங்கேற்றனர்.
யாழ்ப்பாணத்திற்கு விஜயம்

மீண்டும�ொரு கருப்பு ஜூலை பதிவாகக் கூடிய வாய்ப்பு
காணப்படுகிறது.
அவ்வாறானத�ொரு நிலைமைக்கு இடமளித்து விட
வேண்டாம் என்று அரசாங்கத்தை வலியுறுத்துவதாக ஐக்கிய
மக்கள் சக்தியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நளின் பண்டார
தெரிவித்தார்.
க�ொழும்பிலுள்ள எதிர்க்கட்சி தலைவர் அலுவலகத்தில்
நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் மாநாட்டில் இதனைத் தெரிவித்த அவர் மேலும் குறிப்பிடுகையில்,
க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ பதவி விலகினால் மாத்திரமே நாட்டுக்கு விடுக்கப்பட்டுள்ள சாபம் நீங்கும். தற்போது கிணற்றுக்குள் வசிப்பது எவ்வாறு என்பதை அரசாங்கம் கூறிக் க�ொண்டிருக்கிறது.
ஆனால் மக்களின் தேவை அதுவல்ல. கிணற்றுக்குள்ளிலிருந்து வெளியேற வேண்டும் என்பதே மக்களின் எதிர்பார்ப்பாகும். அதற்கு க�ோட்டாபய தலைமையிலான அரசாங்கம்
பதவி விலகி தேர்தலை நடத்த வேண்டும். அவ்வாறில்லை

03ஆம் பக்கத் த�ொடர்
பாக்கிச் சூட்டில் 10 பேர் பலியாகியுள்ளதாகவும் ப�ோதைப் ப�ொருள்
வர்த்தகம் சம்பந்தமான ம�ோதல்களில் மேற்படி துப்பாக்கிச் சூட்டு
மரணங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன
என்றும் ப�ொலிசார் தெரிவிக்கின்றனர். (ஸ)

நடைமுறைப்படுத்துவது த�ொடர்பில் பல்வேறு தரப்பினரின் கருத்துக்கள் மற்றும் ஆல�ோசனைகளை
கருத்திற்கொண்டு இக் கருத்தியலை
ஆய்வு செய்ததன் பின்னர் அதற்காக இலங்கைக்கு தனித்துவமான
கருத்தியல்
கட்டமைப்பொன்றை
உருவாக்குவது
த�ொடர்பில்
ஆல�ோசனைகளை
முன்வைப்பதற்கு 2021ஒக்டோபர் 26 மற்றும்
2021நவம்பர் 06 ஆகிய திகதிகளில்
அதிவிசேட வர்த்தமானி அறிவித்தல்
மூலம் ஜனாதிபதி செயலணி நிறுவப்-

பட்டது. பேராசிரியர் சாந்தி நந்தன
விஜேசிங்க, சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் வீரவர்தனலாகே சுமேத மஞ்சுள,
வைத்தியர் என்.ஜி. சுஜீவ பண்டிதரத்ன, சட்டத்தரணி இரேஷ் செனவிரத்ன, சட்டத்தரணி டபிள்யூ.பி.ஜே.
எம்.ஆர். சஞ்சய பண்டார மாரம்பே,
ஆர்.ஏ. எரந்த குமார நவரத்ன, பானி
வேவல, ம�ௌலவி எம். ஏ.எஸ்.
ம�ொஹமட் (பாரி), ய�ோகேஸ்வரி
பற்குணராஜா மற்றும் ஐயம்பிள்ளை
தயானந்தராஜா ஆகிய�ோர் செயலணியின் ஏனைய உறுப்பினர்களாவர்.

ஜனாதிபதியின் சிரேஷ்ட உதவிச்
செயலாளர் ஜீவந்தி சேனாநாயக்க,
செயலணியின் செயலாளராக செயற்பட்டார்.
த�ொழில் வல்லுநர்கள், அரச சாரா
அமைப்புகள், மதக் குழுக்கள்,
பல்வேறு இனக்குழுக்கள், பல்கலைக்கழக சமூகம் மற்றும் சட்ட
வல்லுநர்கள் உட்பட நாட்டின்
அனைத்துப் பிரதேசங்களையும் உள்ளடக்கிய 1,200 க்கும் மேற்பட்டவர்களின் சாட்சிகளை உள்ளடக்கிய 43
பரிந்துரைகள் மற்றும் 2 பிற்சேர்க்-

கைகளுடன் இந்த அறிக்கை 8 அத்தியாயங்களைக் க�ொண்டு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த அறிக்கையை
அமைச்சரவைக்கும் பாராளுமன்றத்திற்கும் சமர்ப்பிக்குமாறு ஜனாதிபதி
பணிப்புரை விடுத்துள்ளார்.
ஜனாதிபதியின்
செயலாளர்
காமினி செனரத், ஜனாதிபதியின்
தலைமை ஆல�ோசகர் லலித் வீரதுங்க மற்றும் ஜனாதிபதி பணிக்குழாம் பிரதானி அனுர திஸாநாயக்க
ஆகிய�ோரும்
இச்சந்தர்ப்பத்தில்
கலந்துக�ொண்டனர்.

அந்த நிதி வைப்புச் செய்யப்படவுள்ளத�ோடு இதன் மூலம் வெறுமையாக உள்ள இலங்கை கையிருப்பு
ஒரு பில்லியன் ட�ொலர்களாக உயர
இருக்கிறது. இதனூடாக வேறு நாடுகளின் உதவிகளை பெற வாய்ப்பாக
அமையுமென அரசாங்க தகவல்கள்
தெரிவிக்கின்றன.
சர்வதேச நாணய நிதியத்தின்
சிரேஷ்ட செயற்பாட்டுத் தலைவர்
(Peter
Breuer),
செயற்பாட்டுத்
தலைவர் (Masahiro Nozaki), வதிவிடப் பிரதிநிதி கலாநிதி (Tubagus
Feridhanu setyawan), ஆசிய பசுபிக்
திணைக்களத்தின் பிரதி பணிப்பா-

ளர் (Anne Marie Gulde) குழுவே
இலங்கை வந்துள்ளத�ோடு இந்தக்
குழுவின் பரிந்துரைக்கு அமைய
கடன் கையிருப்பு எதிவரும் நாட்களில் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நிதி அமைச்சராக அலி சப்ரி செயற்பட்ட காலத்தில் சர்வதேச நாணய
நிதியத்துடனான
பேச்சுவார்த்தைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டத�ோடு பேச்சுவார்த்தை காலங்கடந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது த�ொடர்பில் பல்வேறு
குற்றச்சாட்டுகள்
அரசாங்கத்திற்கு
முன்வைக்கப்பட்டு வருவது தெரிந்ததே.

ணமும் நன்மை
பெறும். அது
விரைவில் நடைபெறும் என நம்புகிறேன் என தெரிவித்தார்.
இந்தியாவிலிருந்து காங்கேசன்துறைக்கு ப�ொருட்களை ஏற்றி
வருவது த�ொடர்பில் அமைச்சரவையில் ஆதரவு கிடைத்துள்ளதா
என ஊடகவியலாளர் வினவினார்.
பதிலளித்த அமைச்சர் கூறுகையில் அதில் எவ்விதமான தடையும்
இல்லை. கடைசியாக பாதுகாப்பு

அமைச்சின் அனுமதி தேவை
என்று கூறப்பட்டது. அதுவும்
பெறப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், நாணய மாற்று விடயத்தில் மாத்திரமே இழுபறி நிலை
காணப்படுகின்றது.
அதனை
சீர்செய்வோமாக
இருந்தால் எந்த நேரத்திலும் சரிவரும். அதற்காக படகுகள் தயார்
நிலையில் உள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார்.

காண�ொளி பதிவுசெய்ய முடியாது.
காலணிகளுடன் ஆலய வளாகத்துக்குள் பிரவேசிக்க முடியாது. ஆலயத்துக்கு
நேர்த்திக்கடன்களைக்
கழிப்பதற்காக வருகின்ற தூக்குகாவடிகள் அனைத்தும் ஆலயத்தின் முன்பக்க பருத்தித்துறை வீதி வழியாக
மட்டுமே உள்நுழைய முடியும்.
அவ்வாறு வருகின்ற காவடிகள் இறக்கப்பட்டதும், வாகனங்கள் அனைத்தும், செட்டித்தெரு வீதி வழியாக
வெளியேறுவதற்கான ஒழுங்குகள்
செய்யப்பட்டுள்ளன.
வீதி மூடப்பட்டிருக்கும் சமயங்களில் பருத்தித்துறை வீதி வழியாக
வரும் வாகனங்கள் யாழ் மாநகர
சபைக்கு முன்பாக உள்ள வீதியால்
பயணித்து யாழ் நகரை அடைய
முடியும். ஆனால் இரத�ோற்சவம்

மற்றும் சப்பர திருவிழாக்களின்
ப�ோது கச்சேரி நல்லூர் வீதியாலேயே
பயணிக்க முடியும்.
இம்முறை
திருவிழாவின் ப�ோது ஒவ்வொரு
தனி மனிதனும் தங்களது சுகாதாரத்தில் கவனம் எடுத்து செயல்பட
வேண்டும். இவை தவிர எதிர்வரும் காலங்களில் தேவைப்படும்ப�ோது கட்டுப்பாடுகள் த�ொடர்பான
அறிவிப்புகளை வெளியிடுவ�ோம்
என்றார்.
இந்தக் கலந்துரையாடலில் யாழ். மாநகர முதல்வர், மாநகர
ஆணையாளர், மாநகர பிரதிமுதல்வர், நல்லூர் ஆலய பரிபாலகரின் பிரதிநிதிகள், மாநகர சபை உறுப்பினர்கள், மாநகர அதிகாரிகள், ப�ொதுச்
சுகாதாரப் பரிச�ோதகர்கள் உட்பட
சம்பந்தப்பட்ட துறைசார் அதிகாரிகள் பலரும் கலந்து க�ொண்டனர்.

மான பேருந்துகள் வழமை ப�ோன்று
சேவையில்
ஈடுபடுத்தப்பட்ட
ப�ோதிலும் , புகையிரதங்களில் பெருமளவான பயணிகள் நெறிசலுடன்
பயணிப்பதை அவதானிக்கக் கூடியதாக இருந்தது.
பதிவு
செய்து
சிட்டைகளை
வழங்கி, அந்த ஒழுங்குமுறையின்
அடிப்படையில் ப�ொது மக்களுக்கு
எரிப�ொருள் விநிய�ோகிக்கப்படும்
என்று கடந்த ஞாயிறன்று அறிவிக்கப்பட்டது.
அதற்கமைய 27 ஆம் திகதி திங்கட்கிழமை முதல் சிட்டைகளும் வழங்கப்பட்டன.
ஆனால் அதன் பின்னர் அத்தியாவசிய சேவைகளுக்கு மாத்திரமே
எரிப�ொருள் விநிய�ோகிக்கப்படும்
என்று அறிவிக்கப்பட்டது. இதனால்
கடந்த சில தினங்களாகவே எரிப�ொருள் கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் காத்திருந்த மக்கள் ஏமாற்றமடைந்துள்ளனர்.
அரசாங்கத்தின் இந்த திடீர் அறி-

விப்பை அடுத்து குருணாகல், கந்தளாய், அம்பாந்தோட்டை, தம்பதெனிய பிரதான வைத்தியசாலை,
ஹ�ொரவப�ொத்தான உள்ளிட்ட பல
பகுதிகளிலும் மக்களால் ஆர்ப்பாட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டன.
எவ்வாறிருப்பினும் இந்த நெருக்கடிகள்
காரணமாக
தலைநகர்
க�ொழும்பில் வாகன ப�ோக்குவரத்து
வழமையை விட மிகக் குறைந்தளவிலேயே
காணப்பட்டது.
புறக்கோட்டை தனியார் பேருந்து
தரிப்பிடத்தில் மிகக் குறைவான
பேருந்துகளே காணப்பட்டன.
சேவையில் ஈடுபட்ட பேருந்துகளிலும் வழமைக்கு மாறாக மிகக்
குறைந்தளவிலேயே பயணிகள் பயணித்ததாக சாரதிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
சேவையில் ஈடுபடும் பேருந்துகளின் எண்ணிக்கை குறைவாகக்
காணப்பட்டமையினால், பெரும்பாலான�ோர் புகையிரதங்களில் பயணித்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

இங்கு சர்வதேச நாணய நிதியத்தின்
எதிர்பார்ப்பும் மக்களின் எதிர்பார்ப்பும் ஒத்தவையாகக் காணப்படுகின்றன.
அதேப�ோன்று இன்றளவிலே நாடளாவிய ரீதியில் வீதிகளில் இறங்கிப்போராடும் மக்கள் அத்தியாவசியப்பொருட்களுக்கான தட்டுப்பாடு
உள்ளடங்கலாக நாடு முகங்கொடுத்திருக்கும் பாரிய ப�ொருளாதார
நெருக்கடிக்கும், அரசாங்கத்தினால்
பின்பற்றப்பட்டுவந்த
ப�ொருளாதாரக்கொள்கைகளுக்கும் இடையிலான நெருங்கிய த�ொடர்பு குறித்துத்
தெளிவாக அறிந்திருக்கின்றார்கள்.
கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டில் வரி
அளவீடு த�ொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட
தீர்மானம்,
ப�ோதிய
வெளிநாட்டுக்கையிருப்பு இல்லாதப�ோதிலும் வெளிநாட்டுக்கடன்-

களை த�ொடர்ந்து செலுத்துவதற்கு
மேற்கொண்ட தீர்மானம், அதிகளவிலான நாணயத்தாள்களை அச்சிட்டதன் மூலம் பணவீக்கம் மற்றும்
பணப்பெறுமதி வீழ்ச்சி என்பவற்றுக்கு வழிக�ோலியமை என்பனவே
தற்போதைய அத்தியாவசியப்பொருள் தட்டுப்பாட்டு நெருக்கடிக்கான
பிரதான காரணங்களாகும்.
ஆகவே தற்போது பேசப்படும்
சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் செயற்திட்டமானது இந்தக் க�ொள்கைகளை மீளப்பெறுவதற்கான செயற்திட்டமாகும்.
அதுமாத்திரமன்றி
பாரிய நெருக்கடிக்கு முகங்கொடுத்திருக்கும்
ப�ொருளாதாரத்தை
மீட்டெடுப்பதற்கு
அவசியமான
க�ொள்கைகளை உள்வாங்குவதற்கு
மிகச்சரியான தருணம் இதுவாகும்
என்று சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

IMF இடமிருந்து இலங்கைக்கு...
குழு அண்மையில் இலங்கை
வந்தது.
இந்தக் குழு ஜனாதிபதி
க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ, பிரதமதர்
ரணில் விக்கிரமசிங்க மற்றும் நிதி
அமைச்சு அதிகாரிகள், எதிர்க்கட்சி
தலைவர்களை சந்தித்தனர்.
ஒரு வார காலம் இந்நாட்டில்
தங்கியிருக்கும் இப் பிரதிநிதிகள்
குழு நிறைவேற்று பணிக்குழாம்
மட்டத்திலான உடன்படிக்கையை
எட்டுவது த�ொடர்பாகவும் மற்றும்
க�ொள்கை ரீதியான விடயங்கள்
த�ொடர்பிலும் விரிவான ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. பிரதமர், நிதி அமைச்சு, மத்திய வங்கி

மற்றும் ஏனைய ப�ொருளாதார அதிகாரிகள், நிபுணர்களுடனான கலந்துரையாடல்கள் மற்றும் தற்போதைய
நிலைமை குறித்து அவர்கள் ஜனாதிபதிக்கு விளக்கமளித்தனர்.
சர்வதேச நாணய நிதியத்தின்
க�ொள்கைகளுக்கேற்ப இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இலங்கைக்கு உதவ எதிர்பார்த்துள்ளதாக
தூதுக்குழு
தெரிவித்துள்ளதுடன்
இலங்கைக்கு 01 பில்லியன் கடன்
கையிருப்பை வழங்க சர்வதேச
நாணய நிதியம் திட்டமிட்டுள்ளதாக அரசாங்க தகவல்கள் தெரிவித்தன. கடனாக அன்றி கையிருப்பாக

நாணய மாற்று விடயத்தில்...
தெரிவித்துள்ளார். கிளிந�ொச்சியில் இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலின் பின்னர் ஊடகவியலாளர்
எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளிக்கையிலேயே
அவர்
இவ்விடயத்தை குறிப்பிட்டுள்ளார். எரிப�ொருள் பற்றாக்குறை நாட்டில்
நிலவுவதால்,
அத்தியாவசிய
தேவைகளை
முன்னெடுப்பது
என்ற தீர்மானம் அமைச்சரவை
கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்டது.

எதிர்வரும் மாதம் 10ம் திகதிக்கு
பின்னர் வழமைக்கு திரும்பிவிடும்
எனும் அடிப்படையில்தான் அந்த
தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டது.
ப�ொருளாதார நெருக்கடியை
தீர்ப்பதற்கு நான் கூறிவருவது
ப�ோன்று இந்தியாவிலிருந்து அத்தியாவசிய ப�ொருட்களை காங்கேசன்துறை ஊடாக இறக்குமதி செய்வதன் மூலம் வடக்கு மாகாணம்
மட்டுமின்றி வடமத்திய மாகா-

யாழ். நல்லைக் கந்தன் மஹ�ோற்சவம்...
திருவிழா ஏற்பாடுகள் த�ொடர்பான கலந்துரையாடல் நேற்று புதன்கிழமை யாழ் மாநகர சபையின்
சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பணிமனையில் நடைபெற்றது.
உயிர்த்த ஞாயிறு குண்டு
வெடிப்பு, க�ொர�ோனா த�ொற்று
பரவல் காரணமாக கடந்த மூன்று
வருடங்களாக மட்டுப்படுத்தப்பட்டளவில் நடைபெற்ற நல்லூர் ஆலய
மஹ�ோற்சவம் 2018 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு எவ்வாறு நடந்தப்பட்டத�ோ அதேப�ோன்று இம்முறையும்
நடைபெறுமென யாழ் மாநகர முதல்வர் சட்டத்தரணி வி.மணிவண்ணன்
தெரிவித்தார். அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில்,
எதிர்வரும் ஒகஸ்ட் 01ஆம் திகதி
காலையிலிருந்து நல்லூர் ஆலய

சுற்று வீதிகளில் ப�ோக்குவரத்து
தடை செய்யப்பட்டு ஒகஸ்ட் 29 ஆம்
திகதி வைரவர் சாந்தி நிறைவடைந்த
பின்னரே திறந்து விடப்படும்.
ஆலய வெளி வீதியைச் சூழ
ஆலய நிர்வாகத்தினரால் சிவப்பு,
வெள்ளை வர்ணக் க�ொடிகளால்
எல்லையிடப்படும் வீதித்தடை பகுதிகளினுள் மாநகர சபையின் நீர்
விநிய�ோக வண்டி மற்றும் கழிவகற்றும் வண்டியை தவிர எக்காரணம்
க�ொண்டும் வாகனங்கள் உட் செல்ல
முடியாது.
அதேப�ோன்று வெள்ளை வர்ணக்
க�ொடிகளால்
எல்லையிடப்படும்
வீதித்தடை பகுதிகளினுள் எந்தவிதமான வியாபார நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ள முடியாது.
ட்ரோன் கமராக்களை பயன்படுத்தி

எரிப�ொருளை சிக்கனமாக...
ஆரம்பமாகின.
அரசாங்கத்திடமுள்ள மிகக் குறைந்தளவிலான
எரிப�ொருள் இருப்பினை அடுத்த
கப்பல் வரும் வரை சிக்கனமாக
முகாமைத்துவம் செய்ய வேண்டும்
என்பதற்காகவே இந்த தீர்மானம்
எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசாங்கம்
அறிவித்துள்ளது.
இதன் காரணமாக அத்தியாவசிய
சேவைகள் தவிர்ந்து ஏனைய துறைகளைச் சேர்ந்த மக்கள் பெரும் அச�ௌகரியங்களை எதிர்கொண்டுள்ளனர்.
அதற்கமை
எரிப�ொருளைப்
பெற்றுக் க�ொள்ளக் கூடிய அத்தியாவசிய சேவைகளாக ப�ோக்குவரத்து, சுகாதாரம், விமான நிலையம்,
புகையிரதம், துறைமுகம் மற்றும்
முப்படை உள்ளிட்டவை அரசாங்கத்தினால் பெயரிடப்பட்டுள்ளன.
இவற்றில் ஊடகம், வங்கி, விவசாயம், மீன்பிடித்துறை மற்றும்
த�ொலை த�ொடர்பு நிறுவனங்கள்
உள்ளிட்டவை
உள்ளடக்கப்படவில்லை.

நாட்டு மக்களுக்கு 24 மணித்தியாளங்களும் செய்திகளை உடனுக்குடன் வழங்கும் இலத்திரனில் மற்றும்
அச்சு ஊடகங்களும் இதனால் பாதிப்படைந்துள்ளன.
எனவே மின் துண்டிப்பு நடைமுறைப்படுத்தப்படும்
நேரங்களில்
மின் பிறப்பாக்கிகளை இயக்குவதற்கான எரிப�ொருளையாவது வழங்குமாறு ஊடக நிறுவங்கள் க�ோரிக்கை
விடுத்துள்ளன.
இது த�ொடர்பில் பெற்றோலிய
கூட்டுத்தாபனத்துடன் பேச்சுவார்த்தைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருவதாக ஊடகத்துறை அமைச்சின்
செயலாளர் அனுஷ பெல்பிட்ட
தெரிவித்துள்ளார்.
இந்நிலையில் தனியார் பஸ்கள்
மாத்திரமின்றி
முச்சக்கரவண்டி
சேவைகளும் நேற்றைய தினத்தில்
வழமைக்கு மாறாக ஸ்தம்பிதமடைந்திருந்தன.
புகையிரதங்கள் மற்றும் இலங்கை
ப�ோக்குவரத்து சேவைக்கு ச�ொந்த-

மக்கள் ப�ோராட்டங்கள் எவ்வகையிலும்...
எதிர்பார்ப்புக்கள்
ஒத்தவையாகவே காணப்படுகின்றன என்று சுட்டிக்காட்டியிருக்கும் தெற்காசியா,
ஆபிரிக்கா, மத்திய கிழக்கு மற்றும்
வட ஆபிரிக்கப் பிராந்தியங்களுக்கான உலக வங்கியின் முன்னாள்
சிரேஷ்ட ப�ொருளியலாளர் சாந்த
தேவராஜன், தற்போது நாடு முகங்க�ொடுத்திருக்கும் பாரிய ப�ொருளாதார நெருக்கடிக்கும், அரசாங்கத்தினால்
பின்பற்றப்பட்டுவந்த
ப�ொருளாதாரக் க�ொள்கைகளுக்கும்
இடையிலான நெருங்கிய த�ொடர்பு
குறித்து மக்கள் நன்கு அறிந்திருக்கின்றார்கள் என்றும் தெரிவித்திருக்கின்றார்.
தற்போது நாடளாவிய ரீதியில்
ப�ொதுமக்களால்
முன்னெடுக்கப்பட்டுவரும் ஆர்ப்பாட்டங்கள் சர்வதேச நாணய நிதியத்துடனான

பேச்சுவார்த்தைகளில் தாக்கத்தை
ஏற்படுத்தும் என்று கூறப்படும்
கருத்து சரியானதா என்பது குறித்து
விளக்கமளிக்கையிலேயே
அவர்
மேற்கண்டவாறு தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் மேலும் கூறியிருப்பதாவது:
மக்களின் ப�ோராட்டங்கள் சர்வதேச நாணய நிதியத்துடனான
பேச்சுவார்த்தைகளைப் பாதிக்கும்
என்று கூறப்படும் கருத்து ஏற்புடையதன்று. உண்மையில் அதற்கு
மாறான விடயங்களே இடம்பெறும். ஏனெனில் எகிப்து, துருக்கி
ப�ோன்ற நாடுகளைப் ப�ொறுத்தமட்டில், அந்நாடுகளின் அரசாங்கங்கள் உதவிக�ோரி சர்வதேச நாணய
நிதியத்தை நாடியதன் பின்னரே
அதற்கு எதிராக மக்கள் வீதிகளில்
இறங்கிப்போராடினார்கள். ஆனால்
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கிழக்கு மாகாண ஆசிரியர்கள்
பாடசாலை பகிஷ்கரிப்பு ப�ோராட்டத்தில்

20 மில்.ட�ொலர் வழங்கிய அமெரிக்கா:

அமெரிக்க ஜனாதிபதிக்கு
க�ோட்டாபய நன்றி தெரிவிப்பு

அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜ�ோ பைடனுக்கு ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.
800,000
இற்கு
மேற்பட்ட
இலங்கை சிறார்களுக்கும், 27,000
க்கும்
மேற்பட்ட
கர்ப்பிணிப்
பெண்கள் மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கு
உணவளிப்பதற்காக
20 மில்லியன் அமெரிக்க ட�ொலர்-

களை வழங்குவதாக அமெரிக்க
ஜனாதிபதி ஜ�ோ பைடன் அறிவித்திருந்தார். நேற்று முன்தினம்(28)
இடம்பெற்ற ஜி7 உச்சி மாநாட்டில்
கலந்து க�ொண்டு உரையாற்றுகையிலேயே அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜ�ோ
பைடன் இவ்விடயத்தை தெரிவித்தார்.
இது த�ொடர்பில் ஜனாதிபதி

க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ ஜ�ோ பைடனுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.
ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ
இது குறித்து பதிவிட்டுள்ள ட்விட்டர் குறிப்பில், 800,000 க்கும் மேற்பட்ட இலங்கை சிறார்களுக்கும்,
27,000 க்கும் மேற்பட்ட கர்ப்பிணிப்
பெண்கள் மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கு உணவளிப்பதற்காக 20

மில்லியன் அமெரிக்க ட�ொலர்களை
வழங்குவதாக அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜ�ோ பைடன் அறிவித்துள்ளமைக்கு நன்றியை தெரிவித்துக்க�ொள்கிறேன். இந்த நெருக்கடியான
நேரத்தில் அமெரிக்கா வழங்கிய உதவிகளுக்கு இலங்கை மக்கள் நன்றியுள்ளவர்களாக இருப்பர் என தெரிவித்துள்ளார்.

மலேஷிய ப�ௌத்த அமைப்புகளால் மருந்து அன்பளிப்பு
மலேசியாவில் உள்ள பல ப�ௌத்த
மற்றும் மத அமைப்புக்கள் இலங்கைக்கு அவசர மருந்து மற்றும் மருத்துவப் ப�ொருட்களை நன்கொடையாக வழங்கியுள்ளன.
சி ஹூய் டாங் - க�ோலாலம்பூரைப்
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும்
கரீன்
கிய�ோங், மலேசியாவின் யயாசன்
சின் செவ் மற்றும் பெஸ்ட் விஷ்ஸ்
அறக்கட்டளையைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் திருமதி சிவ் நிய�ோக்
செவ் மற்றும் ப்லியா மற்றும்
ப�ோ குவாங் ஷான் மலேசியாவின்
தலைமை மடாதிபதியான வென்
ஜூ செங்க் ஆகிய�ோர் 54,046 அமெரிக்க ட�ொலர் பெறுமதியான மருந்-

ப�ொதுநலவாய நாடுகளின் வெளிவிவகார
அமைச்சர்களுடன் அமைச்சர் ஜீ.எல். சந்திப்பு

-ப�ொதுநலவாய நாடுகளின் வெளிவிவகார அமைச்சர்களுடன் அண்மையில் வெளிவிவகார அமைச்சர் பேராசிரியர் ஜீ.எல்.
பீரிஸ் இருதரப்பு கலந்துரையாடல்களை
நடத்தியுள்ளார்.
ருவாண்டாவின் கிகாலியில் நடைபெற்ற
ப�ொதுநலவாய நாடுகளின் தலைவர்கள்
மாநாட்டை (CHOGM 22) முன்னிட்டு நடைபெற்ற, இருதரப்பு கூட்டத் த�ொடரிலே,
அமைச்சர் பேராசிரியர் ஜி.எல். பீரிஸ்,

ப�ொதுநலவாய நாடுகளின் வெளியுறவு
அமைச்சர்கள் மற்றும் பிரதிநிதிகள் குழுத்
தலைவர்களைச் சந்தித்தார்.
இலங்கை
எதிர்கொள்ளும் தற்போதைய ப�ொருளாதார
நெருக்கடியை சமாளித்தல் மற்றும் ப�ொதுநலவாய நாடுகள் உட்பட பலதரப்பு மன்றங்கள் மூலம் ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்தல்,
அரசியல் மற்றும் ப�ொருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல்வேறு பிரச்சினைகள் குறித்தும் இங்கு விவாதிக்கப்பட்டது.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
murhq;f jfty; jpizf;fsk;

xspa+l;ly; mikg;ig toq;Fjy; epWTjy;>
ghPl;rpj;jy; kw;Wk; Muk;gpj;jy;
tpiykD ,y : DGI/PRO/01/29/2021
xspa+l;ly; mikg;ig toq;Fjy;> epWTjy;> ghPl;rpj;jy; kw;Wk; Muk;gpj;jYf;fhf
jifikAk; jFjpAk; cs;s tpiykDjhuHfsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis
murhq;f jfty; jpizf;fsj;jpd; rhHghf jpizf;fs ngWif FOtpd; jiytH
,g;NghJ miof;fpd;whH.
Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy; Kiwikapd; Clhf tpiykDf;fs; elj;jg;gLk;.
1.

2.

3.

2022.07.19k; jpfjp K.g. 9.00 ,w;Fk; gp.g. 3.00 ,w;Fk; ,ilapy; rhjhuz Ntiy
ehl;fspy; fhrhf XH kPsspf;fg;glhj fl;lzk; &. 3>300/- nrYj;Jtjd; Nghpy;
murhq;f jfty; jpizf;fsk;> gpujk fzf;fhsUf;F XH vOj;J%y
tpz;zg;gj;ij rkHg;gpg;gjd; Nghpy; MHtKs;s tpiykDjhuHfshy; Mq;fpy
nkhopapyhd XH KOikahd njhFjp tpiykD Mtzq;fis nfhs;tdT
nra;ayhk;.
MHtKs;s jifikahd tpiykDjhuHfs; Nkyjpf jfty;fis murhq;f
jfty;
jpizf;fsk;> gpujk fzf;fhshplkpUe;J Nkyjpf jfty;fisg;
ngw;Wf;nfhs;syhk;. mj;Jld; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu epjpg;gphptpy;
my;yJ www.news.lk vd;w ,izajsj;jpw;F tp[ak; nra;J tpiykD
Mtzq;fisg; ghprPypf;fyhk;. ,e;jg; ngWifAld; rk;ge;jg;gl;l VNjDk;
khw;wq;fs; (,Ug;gpd;). www.news.lk Mk; gpuRhpf;fg;gLk;.
Njitg;gLk; jifikfs; kw;Wk;
Mtzq;fspy; jug;gl;Ls;sd.

Vida

Nkyjpf

tpguq;fs;

efy;fSldhd nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; fPNo jug;gl;Ls;s Kfthpf;F gjpTj;
jghypy; tpepNahfpf;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ 2022 [{iy 20Mk; jpfjp gp.g. 1.30
f;F %lg;gLk; Neuj;jpw;F Kd;dH nfhOk;G 5> fpUyg;gid mntdpa+> 163>
murhq;f jfty; jpizf;fs> epjpg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy;
itg;gpyply; Ntz;Lk;.

5.

2022.07.20k; jpfjp gp.g. 1.30 ,w;F murhq;f jfty; jpizf;fs rpwpa Nfl;NghH
$lj;jpy; rKfkspf;Fk; tpiykDjhuHfspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy;
tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

vy;yh tpiykDTlDk; &gh 150>000/- nfhz;l XH tpiykDg; gpizia ,izj;jy;
Ntz;Lk;.

njhiyNgrp
: +94718859889> +94112514759
ngf;]; ,yf;fk; : +94112514286

எரிப�ொருள்களைப்
பெற்றுக்
க�ொள்ள வழி செய்தல் மற்றும்
கிழக்கு
மாகாணத்திற்கென
தனியான பாடசாலை அறிவிப்புக்கு
எதிர்ப்புத் தெரிவித்தல் உள்ளிட்ட
க�ோரிக்கைகளை
முன்வைத்து
அம்பாறை மாவட்ட ஆசிரியர்களால்
முன்னெடுக்கப்படும் பாடசாலை
பகிஷ்கரிப்பு ப�ோராட்டம் இன்றும்
நாளையும் ( 30.06.2022 - 01.07.2022
- வியாழன் மற்றும் வெள்ளி ) இடம்பெறும் என இலங்கை இஸ்லாமிய
ஆசிரியர் சங்கத்தினர் நேற்று நடத்திய ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில்
தெரிவித்தனர்.
இந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில்
கலந்து க�ொண்டு ஊடகங்களுக்கு
கருத்து தெரிவித்த இலங்கை இஸ்லாமிய ஆசிரியர் சங்கத்தலைவர்
ஜெஸ்மி மூஸா த�ொடர்ந்தும் கருத்து
தெரிவிக்கையில்,
இந்த பாடசாலை பகிஷ்கரிப்பு
த�ொடர்பான அறிவிப்பை கிழக்கு
மாகாண கல்வி பணிப்பாளருக்கு

சங்கம்
அறிவித்திருப்பதாகவும்,
அவர்களின் அறிவித்தல் கடிதத்தில் எரிப�ொருள் பிரச்சினையினை
மையமாகக் க�ொண்டு ஜுலை 10
ஆம் திகதி வரை பாடசாலைகளை
மூடுமாறு கல்வியமைச்சு அறிவித்துள்ளதனைத் சுட்டிக்காட்டியுள்ளதாவும் தெரிவித்தார்.
மேலும்,
இக்காலப்பகுதிக்குள் ஆசிரியர்களுக்கான ச�ொந்த
விடுமுறை
த�ொடர்பிலும்
தெளிவான அறிவித்தல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் கிழக்கு
மாகாணத்திலுள்ள பாடசாலைகளை
நடத்துமாறு விடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவிப்பினால் மாணவர்களின் நலன்
கருதி ஆசிரியர்கள் அதனை மேற்க�ொண்ட நிலையில் சில வலயங்களில் பாடசாலை மூடல் த�ொடர்பான
அறிவிப்பு ஆசிரியர்களுக்கிடையே
பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பி
வருகின்றது.எனவே, எரிப�ொருள்
பெற்றுக்
க�ொள்ளும்
சந்தர்ப்பம�ொன்று உருவாகும் வரை கல்வியமைச்சின் அறிவித்தலினை மாகாணத்திற்கு அறிவிக்க வேண்டும்.

அலியான்ஸ் லங்கா - நேஷன்ஸ்
ட்ரஸ்ட் வங்கியுடன் கைக�ோர்ப்பு
அலியான்ஸ்
லங்கா
பாங்கசூரன்ஸ்
சேவைகளை வழங்குவதற்காக நேஷன்ஸ்
ட்ரஸ்ட்
வங்கியுடன்
கைக�ோர்த்துள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. அலியான்ஸ் லங்காவுக்கு தனது சென்றடைவை விரிவாக்கம் செய்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக இது
அமைந்திருப்பதுடன், நேஷன்ஸ் ட்ரஸ்ட்
வங்கிக்கு தனது சேவை வழங்கல்களில்
பெறுமதி சேர்ப்பதற்கும் இந்தப் பங்காண்மை ஏதுவாக அமைந்திருக்கும். இரு
தரப்புக்கும் இந்தப் பங்காண்மை வெற்றியீட்டக்கூடிய வகையில் அமைந்திருக்கும்.
3ஆண்டு கால பங்காண்மை பயணத்தில்,
இலங்கையின் மாபெரும் பாங்கசூரன்ஸ்

பங்காண்மையாக அமைந்திருக்கும். இந்தப்
பங்காண்மையினூடாக, நேஷன்ஸ் ட்ரஸ்ட்
வங்கி வாடிக்கையாளர்களுக்கு ம�ோட்டார்
மற்றும் ம�ோட்டர் சாராத காப்புறுதித் தீர்வுகளைப் பெற்றுக் க�ொடுக்கக்கூடியதாக
இருக்கும். வாடிக்கையாளர்களுக்கு விசேட
ப்ரீமியம் கட்டணங்களை அனுபவிக்க
முடியும்
என்பதுடன், பெருமளவான
இதர அனுகூலங்கள்
மற்றும் வெகுமதிகள்
ப�ோன்றன
இந்தப்
ப ங ்காண்மை யி ல்
அடங்கியுள்ளன.

2022 tUlhe;j nghJf;$l;lk;
vjpHtUk; 17.07.2022 Qhapw;Wf;fpoik fhiy 10.00
kzpf;F> ,y - 450> ghH tPjp> kl;lf;fsg;G rpd;duhrh
kz;lgj;jpy; Nfhl;ilKid tpisahl;Lf; fofj;jpd;
tUlhe;j nghJf;$l;lk; eilngwTs;sjhy; rfy
mq;fj;jtHfisAk;
md;Gld; miof;fpd;Nwhk;.

jfty; :
jiytH> nrayhsH

nghJkf;fspd; Kd;nkhopTfs; kw;Wk;
MNyhridfisg; ngw;Wf;nfhs;sy;
gJis gpuNjr rig
2023Mk; Mz;bw;fhd gJis gpuNjr rigapd; tuT
nryT mwpf;ifiaj; jahhpg;gjw;fhf> nghJ kf;fspd;
MNyhridfs; kw;Wk; Kd;nkhopTfs; 2022.08.15 tiu
Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. ePq;fSk; cq;;fs; MNyhridfs;
kw;Wk; Kd;nkhopTfis 2022.08.15 md;W gp.g. 04.30 ,w;F
Kd;dH gJis gpuNjr rigapd; jiytUf;F Kd;itf;FkhW
my;yJ bdpradeshsabha@gmail.com ,w;F kpd;dQ;ry; %yk;
Kd;itf;FkhW jatha; Nfl;Lf;nfhs;fpd;Nwd;.

jiytH>
gpuNjr rig>
gJis

2011 ,yf;fk; 40 rl;lj;jpd; jpUj;jg;gl;l
2006 ,y 5 epjp Nkhrbia jtpHf;Fk;
rl;lj;jpd; 8(3)Mk; gphptpd; gpufhuk;
Nkw;nfhs;sg;gLk; mwptpj;jy;

tpiykD

4.

jiytH>
ngWiff; FO>
murhq;f jfty; jpizf;fsk;>
163> fpUyg;gid mntdpa+>
nfhOk;G-05. ,yq;if.

துப் ப�ொருட்களை மலேசியாவுக்கான இலங்கை உயர்ஸ்தானிகரிடம்
கையளித்தனர்.
இந்தப் ப�ொருட்களை எயார் சீஃப்
மார்ஷல் (ஓய்வு பெற்ற) சுமங்கள
டயஸிடம் (14) சான்சரி வளாகத்தில் வைத்து கையளித்தார். இந்தப்
ப�ொருட்கள் கடந்த 20ஆந் திகதி
க�ோலாலம்பூரிலிருந்து இலங்கை்கு
அனுப்பப்பட்டது.
இக் கையளிக்கும் நிகழ்வில் பிரதி
உயர்ஸ்தானிகர் திருமதி. டிலானி
வீரக�ோன் மற்றும் இரண்டாம் செயலாளர் (வர்த்தகம்) செல்வி. மேகலா
அபேக�ோன் ஆகிய�ோரும் கலந்துக�ொண்டனர்.

பெரியநீலாவணை விசேட நிருபர்

g`yfuk;Ng> tPunghf;Fd vd;w Kfthpapy; trpf;Fk;
#hpan`l;b Kjpad;NryhNf fahd; Gj;jpf;f vd;gtUf;F
nrhe;jkhd NW CAT-6045 vDk; Suzuki tif DAA-MH448
WAGON-R fhhpid rl;ltpNuhj nrhj;Jf;fs; tprhuiz
gphptpdhy; 2006 ,y 5 epjp Nkhbia jtpHf;Fk; rl;lj;jpd;
khdpaj;jpd; mbg;gilapy;> rl;lj;jpd; 7(1) gphptpd; gpufhuk;
2021.10.07k; jpfjp Kjy; 07 ehl;fs; nfhz;l fhyj;ij
nraw;ghlw;w jhf;Fk; fl;lisnahd;W gpwg;gpf;fg;gl;ljd;
gpd;G ,r;rl;lj;jpd; 8(2) gphptpd; gpufhuk;> fhy
vy;iyia ePbg;gjw;fhf tpLf;fg;gl;l Ntz;LNfhis
Vw;Wf;nfhz;L
Fspahg;gpl;ba
caHePjpkd;wj;jpdhy;
tof;F ,y. HCC/139/2021 ,d; fPo;> epjp Nkhrbia
jtpHf;Fk;
rl;lj;jpd;
8(2)(M)
gphptpd;
gpufhuk;
2022.04.07k; jpfjp Kjy; vjpHtUk; 03 khj fhyj;jpw;F
mKyhf;fg;gl;L nraw;ghlw;w jhf;Fk; fl;lisnahd;W
tpepNahfpf;fg;gLtJld; %d;whk; jug;gpdUf;F trjpfis
toq;Fk; Kfkhf> njhpe;J nfhs;tjw;fhf gpuRhpf;fpNwd;.
mwptpj;jiy gpuRhpg;gjw;fhf Nkw;gb tiuit cWjp
nra;J rkHg;gpf;fpNwd;.
gjpthsH
caHePjpkd;wk;
Fspahg;gpl;b

mw;Nwhzp mjpfhuj;ij
,uj;J nra;jy;

Nky; khfhzk; nfhOk;G khtl;lk; nfhOk;G - 06 grpy;];
xOq;if> ,y. 86 - 1/1 jw;fhyk; ,y. 46 - 3/2 mUj;Jrh
xOq;if> nfhOk;G -06y; tjpAk; rptQhdRe;juk; jahsd;
(Njrpa milahs ml;il ,y. 522682187V) Mfpa ehd;>
,yq; i f
[dehaf
Nrhryp\
FbauRf; F k;
mjd;
nghJkf;fSf;Fk;
mwpaj;jUtJ
ahnjdpy;>
nfhOk;G
fhzpg;gjptfj;jpy; 2014 gq;Fdp khjk; 25k; jpfjpaplg;gl;l
979k; ,yf;f jpdg;Gj;jfj;jpd; fPo; 03k; Gj;jfj;jpy; 57k;
gf;fj;jpy; gjpT nra;ag;gl;lJk; ,y.86 - 1/1 grpy;]; xOq;if>
nfhOk;G-06 jw;fhyk; ,y. 46 - 3/2 mUj;Jrh xOq;if>
nfhOk;G - 06 ,y; tjpAk; jpUkjp> Rkpj;jpuh jahsd; (Njrpa
milahs ml;il ,y. 586271393V) vd;gtUf;F toq;fpaJk;
nfhOk;G gpurpj;j nehj;jhup]; jpUkjp. v];. ,uh[FNye;jpuh
Kfjhtpy; epiwNtw;wg;gl;l 2014k; Mz;L gq;Fdp khjk; 24k;
jpfjpaplg;gl;l 1592k; ,yf;f tpNrl mw;Nwhzpj; jj;Jtk;
,j;jhy; ,uj;Jr; nra;ag;gLfpwJ. mj;Jld; vdJ rhu;ghf
mtu;fshy;
Nkw;nfhs;sg;gLk;
vf;fhupaj;jpw;Fk;
ehd;
nghWg;ghspay;y.
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கல்வியமைச்சின் சுற்றுநிருபம் கிழக்கிலுள்ள
ஆசிரியர்களுக்கு அமுலாக்கப்படாதது ஏன்?
பெரியப�ோரதீவு தினகரன் நிருபர்

நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள அசாதாரண சூழ்நிலையில் கிழக்கு மாகாண
ஆசிரியர்களுக்கு கல்வி அமைச்சின்
தீர்மானத்திற்கமைவான
சுற்றறிக்கையினை முறையாக அமுல்படுத்த
வேண்டும் என இலங்கை அரசாங்க
ஆசிரியர்களின் சங்கம் க�ோரிக்கை
விடுத்துள்ளது. இலங்கை அரசாங்க
ஆசிரியர்களின் சங்கத்தின் பிரதான
செயலாளர் செஹான் திஸாநாயக்க
மற்றும் கிழக்கு மாகாண செயலாளர்
க�ோபாலசிங்கம் சுஜிகரன் ஆகியோர்
இணைந்து கிழக்கு மாகாண ஆளுநருக்கு அனுப்பி வைத்துள்ள கடிதத்திலே இக்கோரிக்கையினை விடுத்துள்ளனர்.
அதில் மேலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாவது,
நாட்டில் இன்று ஏற்பட்டிருக்கின்ற அசாதாரண சூழ்நிலையால்
அனைத்துப் பிரஜைகளும் தினசரி
உணவு மற்றும் ப�ோக்குவரத்துப்
பிரச்சினைக்கு முகங்கொடுத்து வருகின்றனர். இதில் ஆசிரியர்களும்
விதிவிலக்கல்ல. இன்றைய எரிப�ொருள் தட்டுப்பாடானது கிழக்கில் வழமைக்கு மாறாக பாரிய வரிசைகளை
ஏற்படுத்தியுள்ளது. நள்ளிரவில் வரி-

மட்டு.மெதடிஸ்த மத்திய கல்லூரியின்
208 ஆவது ஆண்டு நிறைவு விழா

வண.எஸ்.முருகுப்பிள்ளை, கல்லூரியின் முன்னாள் அதிபர் கே.ஜீ.அருளானந்தம், பாடசாலை அபிவிருத்தி
சங்க செயலாளர் எந்திரி வை.க�ோபிநாத், பிரதியதிபர் எஸ்.நந்தக�ோபால், பழைய மாணவர் சங்கத்தலைவர் எஸ்.பகீரதன், குருளைச்சாரண
தலைவர் ந.பிரதீபன், ஆசிரியர்கள்,
குருளைச்சாரண ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், சாரண மாணவர்கள், கலந்து
க�ொண்டார்கள்.

ஆளுநரிடம் புகார்
சையில் நின்றும் மதியம் எரிப�ொருள் கிடைக்காது ஏமாற்றத்துடன்
வீடுசென்று அன்றைய நாளில் வருமானத்தையும் அன்றைய நாளின்
ப�ொன்னான நேரத்தையும் இழந்து
தவிக்கும் நிலை இன்று உருவாகியுள்ளது. நிலைமை இவ்வாறு இருக்க
ஆசிரியர்களும்
இவ்வரிசையில்
நின்று எரிப�ொருள் பெற்று தினமும்
பாடசாலை சென்று எவ்வாறு உளமகிழ்வுடன் கற்பிக்க முடியும் என்பது
சிந்திக்கவேண்டிய விடயம். அத்துடன் ஆசிரியர்களுக்கென எரிப�ொருளை பெற்றுக்கொள்வதற்கு
மாவட்ட ரீதியாக தனியான எரிப�ொருள் நிரப்பு நிலையம் மற்றும்
குறித்த கால அவகாசம் என்பன இதுவரையில் பெற்றுக்கொடுக்கப்படவில்லை.
நிலைமை இவ்வாறு இருக்க
கிழக்கு மாகாணத்தில் ஐந்து நாட்களும் பாடசாலை வழமைப�ோல்
இயங்கும் என தாங்கள் விடுத்த
அறிக்கை ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள்
மற்றும் பெற்றோரது மனநிலையை
குழப்பும் ஒரு செயலாகும். கிழக்கு
மாகாணத்தைப் ப�ொறுத்தவரை அது

கிராமப் பாடசாலையாக இருப்பினும் அதிக ஆசிரியர்கள் தூர இடமிருந்து செல்பவர்களாகவே இருக்கின்றனர். அவ்வாறு இருக்க கிழக்கில்
எரிப�ொருள் தட்டுப்பாடு இல்லை
என தாங்கள் நினைப்பதுவும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் இலகுவாக பாடசாலை வரமுடியும் என
தாங்கள் நினைப்பதுவும் வேடிக்கையான விடயமாக இருக்கின்றது.
மேலும் கல்வியமைச்சின் சுற்றறிக்கையை அமுல்படுத்தாது கிழக்கு
மாகாணத்தில் பிரத்தியேகமாக தனி
ஒரு சுற்றறிக்கையினை பயன்படுத்துவதன் மூலம் ஆசிரியர்களை அரசாங்கத்திற்கு எதிராக க�ொந்தளிக்கத்
தூண்டும் ஒரு செயற்பாடாகவே
இது வழிசமைக்கும் என்பது எமது
கருத்து.
கல்வியமைச்சின்
சுற்றறிக்கையினை முழுமையாக அமுல்படுத்த
வேண்டும் எனவும் இந்நாட்களில்
பாடசாலை செல்ல இயலாதவர்களுக்கு விசேட விடுமுறை வழங்க
வேண்டும் எனவும் வினயமாக கேட்டுக்கொள்கின்றோம். என குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

வெல்லாவெளி தினகரன் நிருபர்

மட்டக்களப்பு மெதடிஸ்த மத்திய
கல்லூரியின் (தேசிய பாடசாலை)
208 ஆவது ஆண்டு நிறைவு விழா
நேற்று புதன்கிழமை (29) காலை
8.30 மணியளவில் கல்லூரியின்
முதல்வர் இராஜதுரை பாஸ்கர் தலைமையில் நடைபெற்றது.
இந்நிகழ்வில்
மதப்பெரியார்களான மட்டு.புளியந்தீவு மெதடிஸ்த
திருச்சபையின் சேகர முகாமைக்குரு
வண.ஏ.சாம் சுபேந்திரன், நாவட்குடா மெதடிஸ்த திருச்சபைக்குரு

'என் இனிய பட்டாம் பூச்சிக்கு'

கவிதை நூல் வெளியீட்டு விழா
திருக�ோணமலை மாவட்டம் பட்டினமும் சூழலும் பிரதேச செயலகப் பிரிவுக்குட்பட்ட
மனையாவெளி பகுதியில் ப�ொருளாதார நெருக்கடியால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான
உலர் உணவுப் ப�ொதிகள் நேற்று முன்தினம் (28) திருக�ோணமலை புளூ வ�ோட்டர்
கழகம் ஏற்பாட்டில் அதன் தலைவர் ஆ.ஜெயசீலன் தலைமையில் வழங்கி வைக்கப்பட்ட
ப�ோது, 
படம் தம்பலகாமம் குறூப் நிருபர்

திருக�ோணமலை மாவட்ட
மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிப்பு
கந்தளாய் தினகரன் நிருபர்

திருக�ோணமலை மாவட்ட மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் பெரிதாக
பாதிப்படைந்துள்ளது.எரிப�ொருள்
தட்டுப்பாட்டால் கடலுக்கு த�ொழிலுக்குச் செல்வதில் மீனவர்கள் சிரமங்களை எதிர்நோக்கி வருகின்றனர்.
இம்மாவட்டத்தின் திருக்கடலூர்,புல்மோட்டை, நிலாவெளி மற்றும்
ஜமாலியா ப�ோன்ற பிரதேசங்களில்
உள்ள மீனவர்களின் படகுகள், வள்ளங்கள் கரைய�ோரங்களில் நிறுத்தி
வைக்கப்பட்டுள்ளன.
மீனவர்களுக்கு நீண்ட வரிசைகளில் எரிப�ொருளுக்காக காத்திருந்தா-

கல்லடி குறூப் நிருபர்

லும் எரிப�ொருளை பெற்றுக்கொள்வதில் சிரமமாக உள்ளது.
இதனால் மீனவர்களின் கடற்றொழில் வாழ்வாதாரம் பாதிப்படைந்துள்ளது. மீனவர்களுக்கு எரிப�ொருளை பெற்றுக் க�ொள்வதற்காக
மீன்பிடி திணைக்களம் இலகுவான
வழிமுறைகளை
பெற்றுக்கொடுக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ள
வேண்டும்.

ப�ௌர்ணமி கலை இலக்கிய நிகழ்வுத் த�ொடரின் 43ஆவது நிகழ்வாக
மகுடம் கலை இலக்கிய வட்டம்
நடாத்தும் வி. மைக்கல் க�ொலினின்
'என் இனிய பட்டாம் பூச்சிக்கு'
கவிதைத் த�ொகுப்பு வெளியீட்டு
விழா கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை
மாலை 4.00 மணிக்கு மட்டக்களப்பு ப�ொது
நூலக கேட்போர்
கூடத்தில் இடம்பெற்றது.
மட்டக்களப்பு தமிழ்ச் சங்கத்தின்

தலைவர்
வி.ரஞ்சிதமூர்த்தியின்
தலைமையில் நடைபெற்ற குறித்த
நிகழ்விற்கு யாழ். மாவட்ட செயலாளர் க.மகேசன், கிழக்கு பல்கலைக்கழக வேந்தர் ப�ோராசிரியர் எம்.
செல்வராசா மற்றும் கிழக்குப் பல்கலைக்கழக உபவேந்தர் பேராசிரியர்
வ.கனகசிங்கம் ஆகிய�ோர் பிரதம
விருந்தினர்களாக கலந்துக�ொண்டு
விழாவை சிறப்பித்திருந்தனர்.
மட்டக்களப்பு மாநகர முதல்வர்
தியாகராஜா சரவணபவன் சிறப்பு
விருந்தினராக கலந்து க�ொண்ட

நிகழ்வில் நூலின் முதற் பிரதியை
மட்டக்களப்பு மாவட்ட பிராந்திய
சுகாதார சேவைகள் திணைக்களப்
பணிப்பாளர் வைத்திய கலாநிதி
குணசிங்கம் சுகுணன் பெற்றுக்
க�ொண்டார்.
குறித்த நூல் த�ொடர்பான நயவுரையினை கிழக்குப் பல்கலைக்கழக
சுவாமி விபுலானந்தா அழகியற் கற்கைகள் நிறுவக சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் க.ம�ோகனதாசன் ஆற்றியதுடன்,
வெளியீட்டுரையை
எழுத்தா-

ளர் ச.மணிசேகரனும், வரவேற்புரையை மட்டக்களப்பு மாவட்ட
தமிழ் எழுத்தாளர் சங்க ப�ொருளாளர் கதிரவன் த.இன்பராசாவும், நன்றியுரையை மகுடம் வி.மைக்கல்
க�ொலினும்
நிகழ்த்தியிருந்தமை
குறிப்பிடத்தக்கது.
இந் நூல் வெளியீட்டு நிகழ்வில்
தினகரன் ஆசிரிய பீடத்தைச் சேர்ந்த
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம் உள்ளிட்ட மேலும் பலருக்கு நூலின்
முதற் பிரதிகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டன.

அக்கரைப்பற்று பிராந்திய விவசாயிகளுக்கு எரிப�ொருள் பங்கீட்டு அட்டை
மூலம் விநிய�ோகிக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார்.
அக்கரைப்பற்று மேற்கு கமநல
சேவை மத்திய நிலையத்திற்குட்பட்ட
சுமார் 24 ஆயிரம் ஏக்கர் காணிகளில்
நெற்செய்கை
மேற்கொள்ளப்பட்டு
அறுவடை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

எரிப�ொருள் தட்டுப்பாடு இல்லாமல் நெல் அறுவடை சீராக
நடைபெற வேண்டுமென்பதற்காக சகல விவசாயிகளுக்கும்
ஏக்கர் ஒன்றுக்கு 20 லீட்டர் டீசல்
கிரமமான முறையில் வழங்குவதற்கு எல்லா எரிப�ொருள் நிரப்பு
நிலையங்களுக்கும் அறிவுறுத்தல்
வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார்.
விவசாயிகள் தங்களுக்கு
கமநல சேவை மத்திய நிலையத்தினூடாக வழங்கப்பட்டுள்ள எரிபெருள் பங்கீட்டு அட்டையுடன்
உரிய எரிப�ொருள் நிரப்பு நிலையங்களில் எரிப�ொருட்களை பெற்றுக்
க�ொள்ளுமாறு கேட்டுள்ளார். எரிப�ொருள் தட்டுப்பாடு நிலவி வருகின்ற
ப�ோதிலும் விவசாயிகளுக்கு எவ்வித
பாதிப்பும் ஏற்படாத வகையில் எரிப�ொருளை வழங்குவதற்கு அரசாங்கம்
நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்.

மட்டு. ஐ.ஓ.சி.யில் ஊடகவியலாளர், முன்னுரிமை அடிப்படையில்
ப�ொலிஸாருக்கு பெட்ரோல் விநிய�ோகம் வேளாண்மை அறுவடை
ஒலுவில் விசேட நிருபர்

மட்டக்களப்பு குறூப் நிருபர்

மட்டக்களப்பு லங்கா ஐ.ஓ.சி.
எரிப�ொருள் நிரப்பு நிலையத்தில்
பிராந்த்திய
ஊடகவியலாளர்கள்,ப�ொலிசார், அரச ஊழியர்களுக்கு
பெட்ரோல் விநிய�ோகிக்கப்பட்டன.
எரிப�ொருள்
நிரப்பு
நிலைய

உரிமையாளர்
கே.செல்வராசாவின் மேற்பார்வையில் மாவட்ட
சிரேஷ்ட ப�ொலிஸ் அத்தியட்சகர் சுதத் மாசிங்க முன்னிலையில்
ப�ொலிஸ் உத்திய�ோகத்தர்களுக்கு
பெற்றோல் விநிய�ோகிக்கப்பட்டன.

மாவட்டத்திலுள்ள
பிராந்திய
ஊடகவியலாளர்கள்
எரிப�ொருள்
நிரப்பு நிலைய உரிமையாளரிடம்
விடுத்த வேண்டுக�ோளின் பேரில்
பிராந்திய ஊடகவியலாளர்களுக்கும்
பெட்ரோல் வழங்கப்பட்டன.

அம்பாறை
மாவட்டத்தில்
சிறுப�ோக
வேளாண்மை
அறுவடை
மேற்கொள்வதற்கு
முன்னுரிமை
அடிப்படையில்
வேளாண்மை அறுவடை இயந்திரங்கள் மற்றும் உழவு இயந்திரங்களுக்கான எரிப�ொருள் விநிய�ோகிக்கப்பட்டு
வருவதாக,
அக்கரைப்பற்று விவசாய பெரும்பாக உத்திய�ோகத்தர் யூ.எல்.ஏ.
ஹமீட் தெரிவித்தார்.
அக்கரைப்பற்று மேற்கு கமநல
சேவை நிலையத்திற்குட்பட்ட
விவசாய காணிகளில் செய்கை பண்ணப்பட்ட வேளாண்மை அறுவடை
செய்வதற்கு அறுவடை இயந்திரங்களுக்கும், அறுவடை செய்யப்பட்ட
நெல்லை க�ொண்டு செல்வதற்கான
உழவு இயந்திரங்களுக்கும் அம்பாறை
மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் ஜே.எம்.ஏ.
டக்ளஸின்
அறிவுறுத்தலுக்கமைய

சிவப்பு அறிவித்தலை மீறியவர்கள் மீது வழக்கு தாக்கல்
ஒலுவில் விசேட நிருபர்

அக்கரைப்பற்று சுகாதார வைத்தியதிகாரி பிரிவுகளில் டெங்கு நுளம்பு பரவக்
கூடிய இடங்களை வைத்திருந்து துப்புரவு செய்யுமாறு சிவப்பு அறிவித்தல்

விடுக்கப்பட்டிருந்தும், அதனை மீறியவர்களுக்கெதிராக வழக்குத் தாக்கல்
செய்யவுள்ளதாக,
அக்கரைப்பற்று
சுகாதார வைத்தியதிகாரி டாக்டர் எப்.
எம்.ஏ. காதர் தெரிவித்தார்.
கல்முனைப் பிராந்திய சுகாதார

சேவைகள் பணிப்பாளர் வைத்திய
கலாநிதி டாக்டர் ஐ.எல்.எம். றிபாஸின்
ஆல�ோசனைக்கமைய ப�ொதுச் சுகாதார
பரிச�ோதகர்கள், ப�ொலிஸார், இராணுவத்தினர் மற்றும் விசேட டெங்கொழிப்பு செயலணியினர் இணைந்து வீடு

வீடாகச் சென்று டெங்கொழிப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவத�ோடு, டெங்கொழிப்பு த�ொடர்பான
ஆல�ோசனைகளும் வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார்.
டெங்கொழிப்பு
பரிச�ோதனை-

யின் டெங்கு நுளம்பு பரவக் கூடிய
இடங்களை வைத்திருந்து துப்புரவு
செய்யுமாறு
சிவப்பு
அறிவித்தல்
விடுக்கப்பட்டிருந்தும், அதனை மீறியவர்க்கெதிராகவே வழக்குத் தாக்கல்
செய்யவுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்.
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ஜப்பான் தூதுவர் வடக்கில் பல்வேறு
தரப்பினருடனும் கலந்துரையாடல்

பெற்றோல் திருட்டு
யாழ். விசேட நிருபர்

யாழ்.நகர் பகுதியில் யாழ். மாநகரசபை பெண் உறுப்பினர் உள்ளிட்ட
இருவரின் ம�ோட்டார் சைக்கிளில்
இருந்து பெட்ரோல் திருடப்பட்டுள்ளது.
அரச சார்பற்ற நிறுவனம் ஒன்றின்
ஒழுங்கமைப்பில்
உள்ளூராட்சி
சபை பெண் உறுப்பினர்களுக்கான
செயலமர்வு நேற்றைய தினம் செவ்வாய்க்கிழமை யாழிலுள்ள தனியார்
விடுதிய�ொன்றில் நடைபெற்றது.
அதில் பங்கேற்க சென்ற பெண்
உறுப்பினர்களின் ம�ோட்டார் சைக்கிளில் இருந்தே பெற்றோல் திருடப்பட்டுள்ளது.

வாள் வெட்டுச் சம்பவத்தில்
இளைஞர் படுகாயம்
சாவகச்சேரி விஷேட நிருபர்

பருத்தித்துறை விசேட, 		
யாழ். விசேட நிருபர்கள்

வடக்கிற்கு விஜயம் மேற்கொண்டுள்ள இலங்கைக்கான ஜப்பான்
தூதுவர்
மிசுக�ோஷி
ஹிடேகி
சமகால நிலைமைகள் த�ொடர்பில்
பல்வேறுபட்ட தரப்புக்களுடனும்
சந்திப்புக்களை மேற்கொண்டு வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.
நேற்றைய தினம் புதன்கிழமை
யாழ் மாநகர முதல்வர் சட்டத்தரணி
விஸ்வலிங்கம் மணிவண்ணனை
யாழ் மாநகர சபையில் வைத்து சந்தித்து கலந்துரையாடினார். இச்சந்திப்பில் யாழ்.மாநகர ஆணையாளர்

இ.த.ஜெயசீலனும் உடனிருந்தார்.
இதன்போது மாநகர முதல்வரால்
ஜப்பான் தூதுவருக்கு நினைவுப்பரிசும் வழங்கப்பட்டது.
இச்சந்திப்பின்போது பல்வேறு
விடயங்கள்
ஆராயப்பட்டன,
ஜப்பான் கடந்த காலங்களில் யாழ்
மாநகர சபையின் எல்லைக்குள்
செய்துவந்த ப�ொருளாதார மற்றும்
அபிவிருத்தி பணிகளுக்கு யாழ்
மாநகர முதல்வர் என்ற வகையிலும் மாநகர மக்கள் சார்பிலும்
நன்றி தெரிவிக்கப்பட்டது. அத்துடன் இலங்கையில் சமாதானம்
நிலவிய காலத்தில் ஜப்பானால்
சமாதான பேச்சுவார்த்தைக்கு காத்தி-

ரமான பங்களிப்பு செய்யப்பட்டது
குறிப்பாக இலங்கைக்கான விசேட
தூதுவர் யசுசி அகாஷி அந்த பணிகளிலேயே ஈடுபட்டிருந்தார். அதேப�ோன்று நிரந்தர அரசியல் தீர்வுக்கு
ஜப்பானிய அரசு பங்களிப்பு செய்ய
வேண்டும் என்றும் சமஷ்டி அடிப்படையிலான அரசியல் தீர்வு வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற க�ோரிக்கையையும் ஜப்பான் தூதுவரிடம் யாழ்.
மாநகர முதல்வர் விஸ்வலிங்கம்
மணிவண்ணன் ஜப்பானிய தூதுவரிடம் கேட்டுக்கொண்டார்.
இலங்கைக்கான
ஐப்பானிய
தூதுவர் H.E. Mr.MIZUKOSHI
Hideaki
முல்லைத்தீவு விசுவம-

டுக்குளம் பனை தென்னைவள
அபிவிருத்தி கூட்டுறவு சங்கத்திற்கு
விஜயம் மேற்கொண்டு அங்கிருந்து
ஐப்பானிய உதவியில் இயங்கிவரும் தேங்காய் எண்ணெய் உற்பத்தி
செயற்பாடுகளை
பார்வையிட்டுள்ளார்.
நேற்று ஐப்பான் நாட்டின் நிதியுதவியில் 2 மில்லியன் ரூபா
செலவிலான நவீன இயந்திரங்கள்
தேங்காய் எண்ணை உற்பத்திக்காக
வழங்கிவைக்கப்பட்டுள்ளன.
இலங்கைக்கான ஜப்பான் தூதுவர்
மிசுக�ோஷி ஹிடேகி நேற்று முன்தினம் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு
தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பின்

பிரதிநிதிகளை க�ொக்குவிலிலுள்ள
தனியார் விருந்தினர் விடுதியில் சந்தித்தனர்.
இச்சந்திப்பில் இலங்கை தமிழரசுக் கட்சியின் தலைவர் மாவை
சேனாதிராஜா,
புள�ொட்டின்
தலைவர் தர்மலிங்கம் சித்தார்த்தன்,
ரெல�ோவின் தலைவர் செல்வம்
அடைக்கலநாதன் ஆகிய�ோர் பங்கேற்றனர்.
யாழ்ப்பாணத்திற்கு
விஜயம்
செய்துள்ள
ஜப்பான்
தூதுவர் சமகால நிலைமைகள்
த�ொடர்பில் பல்வேறுபட்ட தரப்புக்களுடனும்
சந்திப்புக்களை
மேற்கொள்ளவுள்ளமை
குறிப்பிடத்தக்கது.

சாவகச்சேரிப் ப�ொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட மடத்தடிப் பகுதியில் நேற்றுமுன்தினம் இடம்பெற்ற வாள்
வெட்டுச் சம்பவத்தில் இளைஞர்
ஒருவர் கையில் படுகாயமடைந்துள்ளார். மதுப�ோதையில் வந்த
இளைஞன் தனது வீட்டிலிருந்த
ப�ொருட்களை
உடைத்துள்ளார்.
அவ்விடத்திற்கு வந்த மற்றொரு
இளைஞன் அவர் மீது வாள் வீச்சு
மேற்கொண்டதாகத்
தெரிவிக்கப்படுகிறது.இதில் மடத்தடிப் பகுதியைச் சேர்ந்த 31வயதான இளைஞன்
ஒருவரே கையில் படுகாயமடைந்த
நிலையில் சாவகச்சேரி ஆதார வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டு
பின்னர் மேலதிக சிகிச்சைக்காக
யாழ் ப�ோதனா வைத்தியசாலைக்கு
அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளார்.

கிடப்பில்
ப�ோடப்பட்ட
க�ொக்கிளாய்
யாழ். மாவட்ட செயலகத்துக்கு
கடல்
நீரேரிக்கான
பாலம்
கட்டும்
பணி
முன்பாக மக்கள் ப�ோராட்டம்
எரிப�ொருள் தட்டுப்பாடு

யாழ். விசேட நிருபர்

பரந்தன் குறூப் நிருபர்

பெற்றோல் வழங்க
க�ோரி யாழ். மாவட்ட
செ ய ல க த் தி ற் கு
முன்பாக சிலர் ப�ோராட்டத்தினை முன்னெடுத்துள்ளனர்.
யாழ்.மாவட்ட செயலகத்திற்கு அருகிலுள்ள
ஐ.ஓ.சி
எரிப�ொருள்
நிரப்பு
நிலையத்தில்
ட�ோக்கன் பெற்றவர்களுக்கு பெற்றோல் வழங்கப்படவுள்ளதாக
தெரிவிக்கப்பட்டமையால்
நேற்றைய தினம் புதன்கிழமை
அதிகாலை த�ொடக்கம் பலர் நீண்ட
வரிசையில் காத்திருந்தனர்.
இந்நிலையில் காலை 09 மணி
யளவில் எரிப�ொருள் நிரப்பு நிலையத்தில் அத்தியாவசிய சேவையில்
ஈடுபடுபவர்களுக்கே
எரிப�ொருள்
வழங்கப்படும் என அறிவித்தமையால் நீண்ட நேரம் வரிசையில் காத்திருந்தவர்கள் மத்தியில் குழப்பம்
ஏற்றபட்டது. அதனையடுத்து வரிசையில் காத்திருந்த பலரும் மாவட்ட
செயலகம் முன் கூடி ப�ோராட்டத்தில்
ஈடுபட்டனர்.
அதன் ப�ோது அங்கு வந்திருந்த ப�ொலிஸாரிடம் “ ஐ. ஓ. சி

க�ொக்கிளாய்
கடல்நீரேரிக்கான
பாலம் அமைக்கும் பணிகள் கிடப்பில்
ப�ோடப்பட்டுள்ளமையால்
இரண்டு மாவட்டங்களின் எல்லைக்கிராம மக்கள், பாடசாலை
மாணவர்கள் பல்வேறு சிரமங்களை
எதிர்கொண்டு வருகின்றனர். வடக்கு
மாகாணத்தையும் - கிழக்கு மாகாணத்தையும் பிரித்து நிற்கும் க�ொக்கிளாய்
கடல் நீரேரி ஊடாக பாலம் நிர்மாணிக்கும் செயற்திட்டம் பல ஆண்டுகளாக பேச்சளவிலேயே உள்ளது.
அதற்கான ஆரம்ப கட்ட நடவடிக்கைகள் எதுவுமே முன்னெடுக்கப்படவில்லை.
முல்லைத்தீவு
மாவட்டத்தின்
க�ொக்கிளாய் பகுதியையும், திருக�ோணமலை மாவட்டத்தின் புல்ம�ோட்டை பகுதியையும் ஊடறுத்துள்ள க�ொக்கிளாய் கடல்நீரேரியை
இணைத்து
பாலம�ொன்றினை
அமைப்பதற்கான
க�ோரிக்கைகள்
த�ொடர்ச்சியாக முன்வைக்கப்பட்டு
வருகின்றன. முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தையும், திருக�ோணமலை மாவட்டத்தையும் இணைக்கும் முகமாக
முல்லைத்தீவு - க�ொக்கிளாய் வீதியையும் (டீ 297), புல்மோட்டை - திருக�ோணமலை வீதியையும் (டீ 424)

பெற்றோல் நிரப்பு நிலையத்தில் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவில் ப�ொது
மக்களுக்கான பெட்ரோல் வழங்கப்படும் என ஊடகங்களில் செய்திகள் வெளிவந்ததையடுத்து நாம்
பெட்ரோலை பெற நீண்ட நேரம் வரிசையில் காத்திருந்தோம்” என கூறி
பத்திரிகை செய்திகளை ப�ொலிஸாரிடம் காட்டினார்.
அதேவேளை
ப�ோராட்டம்
நடாத்தியவர்களுடன்
மேலதிக
மாவட்ட செயலாளர் ம. பிரதீபன்
பேச்சுவார்த்தை நடாத்திய ப�ோது,
அத்தியாவசிய
சேவையாளர்களுக்கே எரிப�ொருள் விநிய�ோகிக்க
எமக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டமைக்கு
அமையவே தாம் எரிப�ொருள் நிரப்பு
நிலையத்தினருக்கு அவ்வாறு அறிவுறுத்தின�ோம் என அவர் தெரிவித்தார்.

அச்சத்தில்
பயணிக்கும்
மக்கள்
இணைத்து க�ொக்கிளாய் கடல்நீரேரி
ஊடாக சுமார் ஒரு கில�ோ மீற்றர்
தூரத்திற்கு பாலம் ஒன்று அமைக்கப்படுமாயின் இரண்டு மாவட்டத்திற்கும் இடையிலான பிரயாண தூரம்
சுமார் 60 கில�ோமீற்றர் வரை குறைவடையும். கடந்த 2017.09.04 ஆண்டு
அப்போதைய
தேசிய
ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் நல்லிணக்க அமைச்சினால்
வெளியிட்டிருந்த ஊடக
அறிக்கையில், வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில்
முன்னுரிமையளிக்கப்பட்ட வீதிகள் மற்றும் பாலங்களை
புனரமைப்பு செய்வதற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளதாகவும், அதில் முல்லைத்தீவையும்
திருக�ோணமலையையும் இணைக்கும் க�ொக்கிளாய் களப்பு பாலமும்

வடமராட்சி கிழக்கிலிருந்து மடுமாதா
திருத்தலத்துக்கான பாதயாத்திரை
புதுக்குடியிருப்பு விசேட நிருபர்

யாழ்ப்பாணம் வடமராட்சி கிழக்கிலிருந்து
மன்னார் மடு திருத்தலத்திற்கான பாதயாத்திரை
கடந்த 27ஆம் திகதி ஆரம்பமானது.
நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள ப�ொருளாதார நெருக்கடிக்கு மத்தியிலும் மடு அன்னையின் பக்தர்கள்
தங்கள் நேர்த்திக்கடன்களை நிறைவுசெய்வதற்கான பாதயாத்திரையினை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
அந்தவகையில் யாழ்ப்பாணம் வடமராட்சி
கிழக்கு கட்டைக்காடு கப்பலேந்தி மாதா ஆலயத்திலிருந்து கடந்த 27ஆம் திகதி ஆரம்பமானது.
இவர்கள் ஏ 9 வீதி வழியாக பளை கிளிந�ொச்சி

முறிகண்டியிலிருந்து க�ொக்காவில் வீதி வழியாக
ஐயன்கன்குளம் வரை சென்று மல்லாவி வழியாக
நட்டாங்கண்டலைச் சென்றடைந்தது, நேற்று
புனித மடு திருத்தலத்தை சென்றடைந்துள்ளனர்.
நாடு எதிர்கொண்டுள்ள ப�ொருளாதார பிரச்சினைகள் நீங்கவும் , நாட்டு மக்கள் அனைவரும் சுபீட்சமாக வாழவும் பிரார்த்தனை செய்வதாக பாத
யாத்திரையில் ஈடுபட்டவர்கள் தெரிவித்தனர்.
வடமராட்சி கிழக்கு கட்டைக்காடு கப்பலேந்தி
மாதா ஆலயத்திலிருந்து வருடம் த�ோறும் பாத
யாத்திரை மேற்கொள்ளும் பக்தர்கள் மடு திருத்தலத்தில் ஆடிமாதம் 2ஆம் திகதி இடம்பெறும்
உற்சவத்தில் கலந்துக�ொள்ளவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

புனரமைக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. பின்னர் கடந்த 2018.07.-10 ஆம்
திகதியன்று நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தின் ப�ோதும் கூட
பாலம் அமைப்பதற்கான அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டது.
க�ொக்கிளாய் பாலம் அமைப்பதற்கு
2016ஆம் ஆண்டில் மேற்கொண்ட
தீர்மானத்தை அமைச்சரவை அங்கீகரித்திருந்தது.
செக் குடியரசு. . Bilfingrmceslanysto
என்ற நிறுவனத்திடம் 48 மில்லியன்
யூர�ோக்களுக்கு
வழங்குவதற்காக
தேசிய க�ொள்கை மற்றும் ப�ொருளாதார அலுவல்கள் அமைச்சர் என்ற
ரீதியில் அன்றைய பிரதமரும் தற்ப�ோதைய பிரதமருமான ரணில் விக்கிரமசிங்க மற்றும் முன்னாள் பெருந்தெருக்கள் மற்றும் வீதி அபிவிருத்தி
அமைச்சர் கபீர் ஹாசிம் சமர்ப்பித்த

கூட்டு பரிந்துரைக்கு அமைச்சரவை
அங்கிகாரம் வழங்கியிருந்தது
பின்னர் மீண்டும் 2019. 0- 2. 1- 2
அன்று அப்போதைய மீள்குடியேற்ற
அமைச்சு, க�ொக்கிளாய் பாலம்
அமைப்பதற்கு 09 பில்லியன் ரூபாய்
செலவாகும் என மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் , அதேவேளை
41.5 மில்லியன் யூர�ோ கடனுதவியை
செக் குடியரசின் ஏற்றுமதி வங்கி
வழங்கவுள்ளதாகவும்
அறிவித்திருந்தது.
எனினும் இதுவரையில் பாலம்
அமைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள்
எதுவும் ஆரம்பிக்கப்படவில்லை.
இதனால் ஒரு கில�ோ மீற்றர் தூரத்தைக் கடந்து செல்ல வேண்டிய
மாணவர்கள், ப�ொதுமக்கள் எனப்பலரும் சுமார் 60 கில�ோ மீற்றர்
தூரத்தை சுற்றிச் சென்று கடந்து
செல்ல வேண்டிய நிலையிலும்
ஆபத்தான
கடற்பயணத்தையும்
மேற்கொண்டு வருகின்றனர்
குறிப்பாக க�ொக்கிளாய் க�ொக்கு,
த�ொடுவாய் கருநாட்டுக் கேணி
ப�ோன்ற பகுதிகளிலுள்ள மக்கள் மீனவர்கள் இதனால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதே நேரம் பாடசாலை மாணவர்கள் ஆபத்தான பயணங்களை
மேற்கொண்டு வருகின்றமை இங்கு
குறிப்பிடத்தக்கது.

ஒட்டுசுட்டான் தான்தோன்றீஸ்வரர் ஆலய வருடாந்த உற்சவம் க�ொடியேற்றத்துடன்
ஆரம்பமானது. 			
படம்: உற்சவம் மாங்குளம் குறூப் நிருபர்
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வ ெளிநாடுகளின் நிதி நிபுணத்துவர்களுடன்  
அமைச்சின் செயலாளர் அருணி விஜேவர்தன சந்திப்பு   
வெளிவிவகார
அமைச்சின்
செயலாளர் அருணி விஜேவர்தன
நேற்றுமுன்தினம் (28) செவ்வாய்க்கிழமை வெளிநாடுகளின் நிதிநிபுணத்துவர் குழுவினருடன் பேச்சு
வார்த்தை நடாத்தினார். க�ொழும்பிலுள்ள வெளிநாட்டலுவல்கள்
அமைச்சில் நடைபெற்ற இப்பேச்சுவார்த்தையில்,
ஆசியாவின் திறைசேரி துணைச்
செயலாளர் ர�ொபர்ட் கப்ரோத்
மற்றும் தெற்கு, மத்திய ஆசியாவின் துணை இராஜாங்கச் செயலாளர்
கெல்லி
கெய்டர்லிங்
மற்றும் அமெரிக்காவின் திறைசேரித் திணைக்களம், இராஜாங்க
திணைக்களத்தை பிரதிநிதித்துவப்-

படுத்தும் சிரேஷ்ட பிரதிநிதிகள்
கலந்துக�ொண்டனர்.இலங்கையரின் நல்வாழ்வு ந�ோக்கிய நகர்வுகளுக்கு இந்நாடுகள் வழங்கும்
ஒத்துழைப்புக்களை
பாராட்டிய
அருணிவிஜயர்தன,
இலங்கை

எதிர்கொண்டுள்ள ப�ொருளாதார
சவால்களை
சமாளிப்பதற்கு,
அமெரிக்க
உதவிகள்
வழங்கும் முக்கியத்துவம் பற்றியும்
கவனம் செலுத்தப்பட்டது. இலங்கைக்கான அமெரிக்கத் தூதுவர்

ப�ோதைப்பாவனையாளர்களுக்கு
புனர்வாழ்வளித்து, அவர்களை நற்பிரஜைகளாக்கி மீண்டும் சமூகத்துடன் இணைக்கும் செயற்திட்டத்தின்
மூலமே, சிறந்த பலன்களைப் பெற
முடியுமென்று புத்தளம் நகரபிதா
எம்,எஸ்,எம்,ரபீக் தெரிவித்தார்.
புத்தளம் முக்கூட்டுத் தலைமைகள் ஒன்றிணைந்து ஏற்பாடு செய்த
ப�ோதை ஒழிப்பு மற்றும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சித் திட்டத்தில் கலந்து
க�ொண்டு
உரையாற்றுகையிலே
அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
மர்ஹூம் கே.ஏ.பாயிஸ் ஞாபகார்த்த மாநாட்டு மண்டபத்தில்

நடந்த
இந்நிகழ்வில்
(24) பேசிய நகர பிதா,
ப�ோதைக்கு அடிமையானவர்களுக்கு புனர்வாழ்வளிக்
கும் திட்டத்துக்கு நான்,
தலைமை தாங்கவுள்ளேன்.
நகரசபை உறுப்பினர்கள்
அடங்கலாக பெரியபள்ளிவாசல் மற்றும் ஜம்இய்யதுல் உலமா ஆகிய சமூக
இயக்கங்க ளின் பங்களிப்பும் இதற்கு
அவசியம். இதற்காக அர்ப்பணி
க்கவும் தயாராக வேண்டும். இவ்வாறான வேலைத் திட்டங்களுக்கு பாதுகாப்பு தரப்பினரின் ஒத்துழைப்பை
பெறவுள்ளதாகவும் அவர் மேலும்
தெரிவித்தார். சர்வமத தலைமைக-

தீ மூட்டப்பட்டு
க�ொடூரக் க�ொலை 
(அநுராதபுரம் தினகரன் நிருபர்)

ஹபணை நகரிலுள்ள மசாஜ்
நிலையம�ொன்றுக்குள் அனுமதியின்றி உட்புகுந்த சிலர், அங்குள்ள
ஊழியர்களை ப�ொல்லால் தாக்கி
காயப்படுத்திவிட்டு மசாஜ் நிலைய
பெண் உரிமையாளரை தீவைத்து
க�ொலை செய்துள்ளனர். இக்க�ொடிய சம்பவம் (23) அதிகாலை
இடம்பெற்றதாக
ஹபரனை
ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
மாத்தளை வீதி, மதுராக�ொட
பகுதியை வசிப்பிடமாக க�ொண்ட

28 வயதுடய உரிமையாளரான
இளம்பெண்ணே தீ மூட்டப்பட்டு
உயிரிழந்துள்ளார். சம்பவம் பற்றி
மேலும்
தெரியவருவதாவது,
மசாஜ் நிலையத்தில் சேவைய�ொன்றினை பெற்றுக் க�ொள்வதற்காக,
வருகை தந்தவர்களுக்கும் நிலைய
ஊழியர்களுக்குமிடையில் முறுகல்
நிலை ஏற்பட்டது. இதையடுத்தே,
இச்சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளதாக
ப�ொலிஸார் நம்புகின்றனர். பலத்த
எரிகாயங்களுக்குள்ளான
மசாஜ்
நிலைய பெண் உரிமையாளர்
சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.

சாரணர் இயக்கத்தில் ஈடுபட்டுள்ள மாணவர்களுக்கு விநிய�ோகிப்பதற்காக, மலேசிய
சாரணர் சங்கம் அன்பளிப்புச் செய்த பால்மாக்கள் அண்மையில் விநிய�ோகிக்கப்பட்டன. மாத்தறை புனித த�ோமஸ் கல்லூரியில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில், பிரதம சாரணர்
ஆணையாளர் ஜனாபரித் பெர்னாண்டோ இவைகளை கையளித்தார். மாத்தறை மாவட்டத்திற்கான பால் பக்கட்டுகளை மாத்தறை மாவட்டத்தின் உதவி மாவட்ட ஆணையாளர்
பெறுவதை காணலாம்.

வடமத்திய மாகாணத்தில் பச்சைப்பயறு உற்பத்தி
(அநுராதபுரம் மேற்கு தினகரன்
நிருபர்)

வடமத்திய மாகாணத்தில் பச்சைப்பயறு செய்கையின் மூலம்
அதிக விளைச்சலை எதிர்பார்ப்பதாக
ஆளுநர் மஹிபால ஹேரத் தெரிவித்-

தார். ஒன்று சேர்ந்து வளர்ப்போம்
நாட்டைவெல்வோம் உணவுப்பயிர்
தேசிய உற்பத்தி திட்டத்தின் வடமத்திய மாகாண கூட்டத்தொடர் நேற்று
முன்தினம் (28) நடைபெற்ற ப�ோதே
ஆளுநர் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
அவர் அங்கு கருத்து தெரிவிக்கை-

யில்:- பருப்பு இறக்குமதி செய்வதில் நிறைய ட�ொலர் செலவாகிறது.
இதற்கு மாற்றீடாக பச்சைப்பயறு
உற்பத்தியை மேற்கொண்டு, உணவிற்காக பயன்படுத்த வேண்டும்.
வடமத்திய
மாகாணத்தினுள்
இன்னும் 30,000 ஆயிரம் ஹெக்டே-

யரில் பச்சைப்பயறு பயிரிடப்படும்.
அறுவடைக்கு பிந்திய காலத்தில்,
உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பயறை,
அரைத்துப்பச்சைப்பயறு பருப்பை
உற்பத்தி செய்து க�ொள்வதற்கு
வாய்ப்புக்கள் உள்ளதாகவும் அவர்
தெரிவித்தார்.

“ இ க் கு ள ம்
அரச காலத்தில்
நி ர ் மா ணி க ்கப் பட் டி ருந ்தா லுங்கூட கடந்த
க ா ல ங ்க ளி ல்
எ து வி தம ா ன
அ பி வி ரு த் தி கள�ோ, புனர்நிர்மாணங்கள�ோ மேற்கொள்ளப்படவில்லை. இதனால் இக்குளத்தில்
பல குறைபாடுகள் நிலவுகின்றன.
இதில் காணப்படும் பிரதான குறைபாடுகளில் ஒன்றுதான், மதகினால்
நீர் கசிவதாகும். மதகில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற வெடிப்புக்கள், தேய்வுகள் காரணமாகவே மதகிலிருந்து
நீர்
கசிகிறது. தற்போது மழை
நீரினால் நிரம்பிவழியும் இக்குளத்து
நீர், இன்னும் ஓரிரு மாதங்களில்
முற்றாக வடிந்துவிடும். விவசாயத்திற்காக
பயன்படுத்தப்படவேண்டிய நீர் வீணாக கசிந்து சென்றுவிடுகின்றன. அதேப�ோலவே, இக்குளம்

புனர் நிர்மாணம் செய்யப்படாததால்
சேறு நிறைந்து குளத்தின் க�ொள்ளளவு குறைந்து, காடுகளும் பெரிதளவில் வளர்ந்துள்ளன. இவ்வாறான
குறைபாடுகள் நிவர்த்தி செய்யப்படுமிடத்து இந்த 150 ஏக்கர் விவசாய
நிலத்திற்கும் சிறுப�ோகத்திற்கு மட்டுமல்லாமல் இரண்டு ப�ோகங்களுக்கும் தேவையான நீரை இக்குளத்தின் ஊடாக பெற்றுக்கொள்ள
முடியும் என்றார்.

மல், குடிநீருக்காகவும் பயன்படுத்தினர். நாங்கள் சிறுப�ோகத்தில் விவசாயம் செய்வதாயின் இக்குளத்தை
நம்பியே இருந்தோம். இக்குளம்
பாழடைந்ததால், கடந்த சில வருடங்களாக இப்பிரதேச விவசாயிகள்
எவருமே சிறுப�ோக விவசாயத்தை
மேற்கொள்ளவில்லை. அரச அதிகாரிகள், அரசியல் பிரமுகர்களின்
பராமுகங்களாலே, இக்குளம் புனர்நிர்மாணம் செய்யப்படவில்லை.
இந்நிலைமை
த�ொடருமாயின்,
இக்குளம் வெறுந் தரையாகத்தான்
விளங்கும் என்றார்.
இக்குளம் சம்மந்தமாக ப�ொறுப்பு
கூறவேண்டிய கமநல அபிவிருத்தி
திணைக்களத்தின்
அநுராதபுர
மாவட்ட துணை ஆணையாளர்
சமிந்த ஏக்கநாயக்கவிடம் வினவியப�ோது,

கனேவல்பொல குளம் புனர்நிர்மாணம்
செய்யப்படாமையால், விவசாயம் பாதிப்பு

அரச காலத்தில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட
கனேவல்பொல
குளத்தினூடாக
சிறுப�ோகத்திற்கு
தேவையான
நீரைப் பெற்று,காலாகாலமாக கனேவல்பொல மக்கள் சுமார் 150 ஏக்கர்களுக்கும் அதிகமான நிலப்பரப்பில்
விவசாயம் செய்துவந்தனர். இந்நிலையில்,மிக நீண்டகாலமாக இக்குளம் புனர்நிர்மாணம் செய்யப்படாததால் அப்பிரதேச விவசாயம் பாரிய
அளவில் பாதிப்படைந்துள்ளதாக
பிரதேசவாசிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
பயிற்செய்கைகளை மேற்கொள்ள
அரசாங்கம் ஊக்குவிக்கும் இந்நிலையிலா வது இக்குளத்தை புனரமைத்து தருமாறு அவர்கள் க�ோரியுள்ளனர்.
கனேவல்பொல கமநல சங்கத்தில்
குளத்திற்கு ப�ொறுப்பாக இருக்கும்
விதானையார் இது த�ொடர்பில் தெரிவிக்கையில்,
முஹம்மது முனவ்பர் (விதானையார்- கனேவல்பொல கமநல சங்கம்):

ப�ொலன்னறுவை மாவட்டத்திலுள்ள அபேயபுர மகப்பேற்று மருத்துவமனையில்,
மாதாந்த சிகிச்சைக்காக வந்த, கர்ப்பிணித்தாய்மார்களுக்கு ஊட்டச்சத்துணவுகள் வழங்கப்பட்டன. இளம் பெண்கள் அமைப்பின் தலைவி, தேசமான்ய பவாஸா தாஹாவின்
ஏற்பாட்டில் ப�ொலன்னறுவை ஹனிபா ஹாஜியாரின் கண்காணிப்பில் இந்நிகழ்வு நடந்தது. கனடியன் இலங்கை முஸ்லிம் பெண்கள் அமைப்பும் இத்திட்டத்துக்கு அனுசரணை
வழங்கியிருந்தது.
(படம்: ஏ.எஸ்.எம்.ஜாவித்)

ப�ோதைப்பழக்கமுள்ளோருக்கு புனர்வாழ்வளித்து
சமூகத்துடன் இணைக்க சகலரும் முன்வர வேண்டும்
(புத்தளம் தினகரன் நிருபர்)

ப�ொருளாதார நெருக்கடிக்கு தீர்வுபெறும் ந�ோக்கில், புத்தளம் பிரதேச செயலாளர்
ரங்கனா ஜயதிலக்கவின் எண்ணக்கருவில் வீட்டுத்தோட்டப் பயிர்ச்செய்கை ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. இதற்கமைய, அலுவலர்களுக்கு விதை மற்றும் மரக்கன்றுகள் வழங்கப்பட்டன. புத்தளம் பிரதேச செயலகத்தில் நடந்த இந்நிகழ்வில், அலுவலகர் ஒருவர் இவற்றைப் பெறுவதைக் காணலாம். 
(படம்: புத்தளம் தினகரன் நிருபர்)

ஜூலிசங், அமெரிக்க திறைசேரித்
திணைக்களம், அமெரிக்க இராஜாங்கத் திணைக்களம் மற்றும்
க�ொழும்பிலுள்ள அமெரிக்கத் தூதரகம் ஆகியவற்றின் அதிகாரிகளும்
இச்சந்திப்பில் பங்கேற்றிருந்தனர்.
இக்குழுவினர், ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ, பிரதமர் ரணில்
விக்கிரமசிங்க, வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சர் பேராசிரியர்
ஜி.எல். பீரிஸ், மின்சக்தி மற்றும்
எரிசக்தி அமைச்சர் காஞ்சன விஜேசேகர, இலங்கை மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் கலாநிதி பி. நந்தலால்
வீரசிங்க மற்றும் திறைசேரியின்
செயலாளர் மஹிந்த சிறிவர்தன
ஆகிய�ோரையும் சந்தித்தனர்.

அதேப�ோல்
கனேவல்பொல
கிராம விவசாயியான எம்.எச்.
முஹம்மது நசீம், இக்குளம் த�ொடர்பில் கருத்து தெரிவிக்கையில்,
“ இ ப ்ப கு தி யி லேயே
மிகப்பழைமை
வாய்ந்த இக்குளமானது ஆரம்ப
க ா ல ங ்க ளி ல்
விவசாயத்திற்கு
மட் டு மல்லா -

சமிந்த ஏக்கநாயக்க (துணை
ஆணையாளர், கமநல அபிவிருத்தி
திணைக்களம், அநுராதபுரம்)

ளின் தெளிவூட்டல் உரைகளும் இங்கு இடம்பெற்றன.
நிகழ்வில், விஷேட வளவாளர்களால் ப�ோதை மீட்பு
விழிப்புணர்வுச் ச�ொற்பொழிவுகளும்
நிகழ்த்தப்பட்டன.
சர்வதேச ப�ோதை ஒழிப்புத்தினத்தை
முன்னிட்டு
நகர சபையால் தயாரிக்கப்பட்ட விழிப்புணர்வு காண�ொளியும்
வெளியிடப்பட்டது.
அதனைத் த�ொடர்ந்து தற்காலத்தில்
இளைய தலைமுறையினரிடையே
புரைய�ோடிப்போயுள்ள ப�ோதைப்
பாவனையின் அவல நிலைமைகள்
குறித்து தயாரிக்கப்பட்ட "மெத்"

(METH) எனும் விழிப்புணர்வு குறுந்திரைப்படமும் மேடையில் திரையிடப்பட்டது.
குறுந்திரைப்பட
தயாரிப்பாளர்களைப் பாராட்டி பணப் பரிசும்,
நினைவுச்சின்னமும் வழங்கப்பட்டன. நகரசபை உறுப்பினர்களுடன்
இணைந்து, நகரபிதா இவற்றை
வழங்கினார். இந்நிகழ்வில் உலமாக்கள், சர்வமத தலைமைகள், பெரியபள்ளிவாசல் மற்றும் ஜம்இய்யதுல்
உலமா சபை பிரதிநிதிகள், நகர சபை
உறுப்பினர்கள், பல்துறைசார் அரச
திணைக்கள அதிகாரிகள், பாதுகாப்பு
உயரதிகாரிகள், சமூக ஆர்வலர்கள்
உள்ளடங்கலாக ப�ொது மக்களும்
கலந்துக�ொண்டனர்.

நாட்டின், பல்வேறு இடங்களில்
வீட்டுத்தோட்ட பயிர்செய்கையை
ஊக்குவிப்பது சம்பந்தமான கலந்துரையாடல் நேற்றுமுன்தினம் (28)
புத்தசாசன மற்றும் கலாசார விவகார
அமைச்சர் விதுர விக்ரமநாயக்கவுடன் அமைச்சு அலுவலகத்தில்
இடம்பெற்றது.
இராமகிருஷ்ணன் சுவாமி, சின்மய
மிஷன் சுவாமி, கலாநிதி ராமசந்திர
குருக்கள் பாபுசர்மா, அமைச்சின்
செயலாளர் ச�ோமரெட்ன, மாவிட்டபுரம் ஐயா சாமி ஐயர், இந்து கலாசார

தினைக்கள பணிப்பாளர் உமா
மகேஷ்வரன், இந்து மாமன்ற உப
தலைவர் எஸ். தனபாலா, முன்னாள்
மேலதிக பணிப்பாளர் உடுவை
தில்லை நடராஜா மற்றும் இந்து
கலாசார திணைக்கள உதவி நிர்வாக
பிரிவு திருமதி தயா ஆகிய�ோர் கலந்துக�ொண்டனர்.
இவ்வேலைத்திட்டம்
த�ொடர்பான ஆல�ோசனைகள் அடங்கிய சுற்றுநிருபம் அமைச்சரினால் கலாநிதி
ராமசந்திர குருக்கள் பாபுசர்மாவிடம்
கையளிக்கப்பட்டது.

வீட்டுத்தோட்ட உற்பத்திகளை 
ஊக்குவிக்க கலந்துரையாடல்

“குளங்களின்
அ பி வி ரு த் தி க ளுக்காக இவ்வருடம் ‘வாரி
ச� ௌ ப ா க ்யா ’
செ ய ற் றி ட ்ட த் தின் கீழ் மாத்திரமே
நிதிய�ொ து க் கீ டு
செய்யப்பட்டுள்ளது. 75 மில்லியன்
ரூபா மாத்திரமே இச்செயற்றிட்டத்தின் கீழ் நுனுராதபுர மாவட்டத்திற்கு கிடைத்தது. இத்தொகையில்
23 குளங்களை புனர்நிர்மாணம்
செய்வதற்கான சகல ஏற்பாடுகளையும் செய்துவிட்டோம். எதிர்வரும்
காலங்களில் குளங்களின் அபிவி-

ருத்திக்காக ஒதுக்கப்படுகின்ற நிதிநிதிகளிலிருந்து இக்குளத்தை புனர்நிர்மாணம் செய்வதற்கான சகல
ஏற்பாடுகளையும் செய்துக�ொடுப்பேன்” என தெரிவித்தார்.

ஐ.எம்.மிதுன் கான்
(கெக்கிராவ குறூப் நிருபர்)

30–06–2022

2022 ஜூன் 30 வியாழக்கிழமை

ஆடைத் த�ொழில்துறையின் நன்மதிப்பைப்
பாதுகாக்க முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும்
உலகளாவிய ரீதியில் ஏற்பட்டுள்ள ப�ொருளாதார நெருக்கடியின் விளைவாக சர்வதேச வாடிக்கையாளர்களின் தேவை குறைந்து வரும்
நிலையில் இலங்கையின் கூட்டு ஆடைகள்
சங்கங்களின் மன்றம் (JAAF) தனது ஸ்திரத்தன்மையை மீண்டும் நிலைநாட்டவும் உள்நாட்டிலும் உலக அளவிலும் நம்பிக்கையை
மீண்டும்
கட்டியெழுப்ப
ப�ொருளாதார
மற்றும் அரசியல் சீர்திருத்தங்கள் த�ொடர்பில்
தனது வேண்டுக�ோளை மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளது.
இத்துறை எதிர்கொள்ளும் ஸ்திரமற்ற தன்மை
குறித்து கவனம் செலுத்தும் JAAF, இலங்கையில் ஆடைத் துறையானது, முன்னெப்போதுமில்லாத வயைில் நெருக்கடிகளுக்கு முகங்க�ொடுத்து அனைத்து ஆர்டர்களையும் உற்பத்தி
அட்டவணைகளையும் த�ொடர்ச்சியாக பூர்த்தி
செய்து அதன் நெருக்கடிகளை எதிர்கொள்ளக்கூடிய தன்மையை நிரூபித்துள்ளது.
இருப்பினும், உலகளாவிய வாடிக்கையாளர் நம்பிக்கை பலவீனமடையும் என்று எதிர்-

பார்க்கப்படும் நேரத்தில், அடுத்த காலாண்டில்
(ஜூன் முதல் ஆகஸ்ட் வரை) ஆர்டர்களில் 20%
குறைப்புக்கு த�ொழில்துறையில் பலர் அழுத்தம் க�ொடுத்து வருகின்ற நிலையில், இலங்கையை மீளக் கட்டியெழுப்புவதற்கு தேவையான விரிவான
சீர்திருத்தங்களை
க�ொள்கை
வகுப்பாளர்கள் த�ொடர்ந்தும்
தாமதப்படுத்துவார்கள்
என
த�ொழிற்சங்கம் எச்சரிக்கை விடுதத்துள்ளன.
அதன்படி,
இலங்கை-

யின் ப�ொருளாதாரத்தை உயர்த்துவதற்கான
நடைமுறை மற்றும் அரசியல் சாராத திட்டத்தை
விரைவாக அமுல்படுத்துவதற்கு நம்பகமான
க�ொள்கைகள் மற்றும் துறைசார் நிபுணர்களுடன்
கலந்துரையாடல்களை உடனடியாக ஆரம்பிக்குமாறு JAAF அரசாங்கத்திடம் க�ோரிக்கை விடுத்துள்ளது.எதிர்காலத்தில் வரவிருக்கும் உலகப்
ப�ொருளாதார நெருக்கடிக்கு முகங்கொடுத்து
இலங்கை அதன் க�ொள்வனவாளர்களின் நம்பிக்கையைப் பேணுவதை உறுதிப்படுத்துவது
காலத்தின் தேவையை JAAFஇன் செயலாளர்
நாயகம் ய�ொஹான் ல�ோரன்ஸ் வலியுறுத்தினார்.

2022 ஆம் ஆண்டு பர்மிங்ஹாமில் நடைபெறவுள்ள ப�ொது நலவாய விளையாட்டுப் ப�ோட்டிகளுக்கான இலங்கை ரக்பி ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் தேசிய செவன்ஸ் அணிகளின் உத்திய�ோகபூர்வ
ஆடைப் பங்காளியாக Signature, நியமிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜூலை 28 முதல் ஆகஸ்ட் 8வரை நடைபெறவுள்ளது. Signature வர்த்தக நாமமுகாமையாளரான அம்ஜத் மரிக்கார், ரிஸ்லி இலியாஸ் - இலங்கை
ரக்பியின் தலைவர், நிமந்த அபேசிங்ஹ ஆகிய�ோர் உத்திய�ோகபூர்வ Rugby jersey உடன் காணப்படுகின்றனர்.

2023 ஆம் ஆண்டில் நிறைவடைய உள்ள

ITC One Colombo ச�ொகுசு மாளிகை
எம்.எஸ். பாஹிம்

கழிவு நிர்வகிப்பு திட்டத்தை மேலும் வலுப்படுத்தும்
உலகச் சுற்றாடல் தினம் மற்றும்
உலக கடல் தினத்தை முன்னிட்டு,
இலங்கையின் மிகப்பெரிய பிளாஸ்டிக்
மறுசுழற்சி நிறுவனமான Eco Spindles
(Pvt) Ltd,த�ொழில் நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி இலங்கை நுகர்வோர் மத்தியில்
மிகவும் பயனுள்ள கழிவு நிர்வகிப்பு
நடைமுறைகளைப்
பின்பற்றுவதற்கான தனது முயற்சிகளை விரிவுபடுத்தியுள்ளது.
உலகளாவிய மறுசுழற்சி தினத்துடன்
இணைந்து - மார்ச் 18, 2020 நிறுவனம்
‘Waste 2 Value’ செயலியை அறிமுகப்படுத்தியது, இதை Google Play Store
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மற்றும் Apple (iOS) App Store மூலம் பதிவிறக்கம் செய்யலாம். இந்தஅப்ளிகேஷன் பாவனையாளர்கள் மேல்மாகாணத்தில் 400க்கும்
மேற்பட்ட குப்பைக்கூலங்களையும், இலங்கையின் பிறபகுதிகளில் 100க்கும்மேற்பட்ட
குப்பைக்கூலங்களையும் கண்டுபிடித்து, சுற்றுச்சூழலுக்கு தீங்குவிளைவிக்காமல் தங்கள்
பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை ப�ொறுப்புடன் அகற்ற
வழியமைக்கும். இந்த குப்பைத் த�ொட்டிகளில் க�ொட்டப்படும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள்
Eco Spindles மூலம்மறுசுழற்சி செய்யப்பட்டு
பெறுமதி கூட்டப்பட்ட ஏற்றுமதி மூலம்நாட்டிற்கு அந்நிய செலாவணியை ஈட்டமுதன்மையாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

கட்டுமானப் பணிகளில்
கு றி ப் பி டத்த க ்க து . முன் னேற்றத்துடன் '400 மில்லியன் ட�ொலர்களுக்கும்
அதிகமான செலவில் ITC
One Colombo, 2023 ஆம்
ஆண்டில் நிறைவடையும்
பயணத்தினில்
முக்கிய
மைல்கற்களை வெற்றிகரமாக கடந்துள்ளது. இந்தியாவின் ITC Limited இற்கு முற்றிலும் ச�ொந்தமான துணைநிறுவனமான
Welcom Hotels Lanka (Private) Limited
இன் இலங்கையின் முதலாவது திட்டமாக இந்த முக்கியமான கட்டுமானம்
இடம்பெறுகிறது.
நிலைத்தன்மையை
மையமாகக்
க�ொண்ட இந்த அதிநவீன ITC hotel கட்டுமானம் ஆனது 352 அறைகள் மற்றும்
சர்வதேச மற்றும் இந்திய உணவுவகைக-

ளின் சிறப்பு உணவுத்
தெரிவுகளையும் உள்ளடக்கிய அதிசிறந்த
ச�ொகுசு
வசதிகளை
உ ள ்ளடக் கி யு ள ்ள து .
மேலும்
Sapphire
Residences 132 வானுயர்ந்த ச�ொகுசு மாளிகைகளைக்
க�ொண்டுள்ளது.
இவை
சராசரியாக 5500 சதுரஅடி அளவிலான
வணிக மற்றும் விற்பனைத் தளங்களைக்
க�ொண்டுள்ளன.
உலகில் புகழ்பெற்ற பலமுன்னணி
பெயர்கள் இந்த கட்டுமானத்தின் கட்டடக் கலைமற்றும் வடிவமைப்பின் பின்
உள்ளன. மதிப்பிற்குரிய உள்நாட்டு
கட்டடக் கலைஞர் சுரத் விக்கிரமசிங்கவுடன் இணைந்து வடிவமைப்பு மேற்க�ொள்ளப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

சூழலியல் நிலைபேறான தன்மை மற்றும் கடல் உயிரினங்களை
பாதுகாப்பதில் த�ொடர்ந்தும் உறுதிபூண்டுள்ள DIMO நிறுவனம்
இலங்கையிலுள்ள முன்னணி நிறுவனமான DIMO, கடல் சூழல் பாதுகாப்புத் திட்டங்கள் த�ொடர்பில் அதிக கவனம் செலுத்தி
வருகிறது. இது ‘Life Below Water’ (நீருக்கு
அடியில் வாழ்க்கை) மற்றும் 'Life on Land'
(நிலத்தில் உள்ள உயிர்கள்) ஆகியவற்றில்
கவனம் செலுத்தும், ஐ.நா. நிலைபேறான
அபிவிருத்தி இலக்குகளுடன் (SDGs) ஒன்றிணைந்ததாகும்.
DIMO வின் தலைவரும் அதன் முகாமைத்-

துவப் பணிப்பாளருமான ரஞ்சித் பண்டிதகே
இது த�ொடர்பில் தெரிவிக்கையில், “சூழல்
மற்றும் உயிர்ப்பல்வகைமை பாதுகாப்பு
ப�ோன்ற திட்டங்கள் த�ொடர்பில் மிகுந்த
ஆர்வம் க�ொண்டுள்ள DIMO, இந்த திட்டங்களில் முன்னணியில் இருப்பதில்
பெருமிதம் க�ொள்கிறது. கடல் சூழலைப்
பாதுகாப்பதற்கும் எதிர்கால சந்ததியினருக்காக அதனை பேணுவதற்கும் DIMO
த�ொடர்ந்தும் அதன் உறுதிப்பாட்டை

வழங்குகிறது.
DIMO முதன்முறையாக
2012 இல் ஆமை காப்பு நடவடிக்கை
த�ொடர்பில் தனது கவனத்தை செலுத்தி
‘பாணமை திட்டத்துடன்’ இணைந்ததன்
மூலம் இத்தகைய கடல் சூழல் பாதுகாப்பு
நடவடிக்கையில் களமிறங்கியது. அழிந்து
வரும் கடலாமைகள் ப�ோன்ற உயிரினங்கள் மற்றும் அவற்றின் வாழ்விடங்களைப்
பாதுகாக்க உடனடி நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படாவிட்டால் அவை அழியும் அபா-

புதிய காத்தான்குடி தினகரன் நிருபர்

ப�ொதுமக்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
கல்முனை வடக்கு பிரதேச செயலக
எல்லைக்குட்பட்ட அரச காணியை
தனியார் ஒருவர் அத்துமீறி நுழைந்து கட்டுமான வேலைகளை செய்து அபகரிக்கும் முயற்சியை கண்டித்து நேற்று (29)
புதன்கிழமை ப�ொதுமக்கள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
ப�ொது மக்களின் வேண்டுக�ோளுக்கிணங்க கல்முனை பிராந்திய தமிழ்
இளைஞர் சேனை மகளிர் கிராம அபிவிருத்தி சங்கத்தினர் மற்றும் ப�ொது
மக்களால் ஆர்ப்பாட்டம் முன்னெடுக்-

கப்பட்டது. குறித்த
அரச
காணியில்
தனியார்
ஒருவர்
தனக்கு உரிமை க�ோரி கட்டடம் கட்டும்
பணியில் ஈடுபட்டு வந்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
ஆர்ப்பாட்டத்தினை அடுத்து சம்பவ
இடத்துக்கு வந்த ப�ொலிஸார் தற்காலிகமாக கட்டடம் அமைக்கும் பணியை
நிறுத்தியதுடன் நீதிமன்றத்துக்கு இவ்
விடயத்தினை எடுத்து செல்வதாகக்
கூறியதை த�ொடர்ந்து மக்கள் கலைந்து
சென்றனர்.
த�ொடர்ச்சியாக இவ்வாறான சம்பவங்-

யாடப்படும் நிலைமைகளிலிருந்து முட்டைகளைப் பாதுகாப்பதற்காக, ஆமை கூடுகளின்
மேல் கூண்டுகள் அமைத்து பாதுகாப்பளித்தது.

மட்டு.மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையை
பாதிக்காத வகையில் பல திட்டங்கள்

கல்முனையில் தமிழ்ப் பிரதேச
அரச காணி அபகரிப்பா?
காரைதீவு குறூப் நிருபர்

யத்தை அடையும். குறிப்பாக,
அழிவடையும் நிலையில் உள்ள
Olive Ridley (90%), பச்சை
ஆமை (5%) மற்றும் Loggerhead
(5%) ஆமைகளின் பிரபல்யமமான வாழ்விடங்களாக, பாணமையிலிருந்து உகந்தை வரையிலான பகுதிகள் காணப்படுகின்றன. DIMO நிறுவனம்
150,000 இற்கும் அதிக ஆமைக் குஞ்சுகளை
விடுவித்துள்ளது. இயற்கையாக வேட்டை-

கள் இடம்பெற்று வருவது இனங்களுக்கிடையில் முரண்பாடுகளை த�ோற்றுவிக்கும் என கூறப்படுகிறது.
கல்முனை வடக்கு பிரதேச செயலக
எல்லைக்குட்பட்ட கல்முனை 01 C
பிரிவில் உள்ள குறித்த அரச காணியான
இங்கு மழை காலத்தில் வெள்ளம்
தேங்கி நிற்கும். காணியில் தனியார்
ஒருவர் கட்டடம் கட்ட முற்பட்ட
வேளையில் முன்பும் அங்கு முறுகல்
நிலை ஏற்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள ப�ொருளாதார நெருக்கடி மற்றும் எரிப�ொருள் தட்டுப்பாட்டிற்கு மத்தியில் மட்டக்களப்பு மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையினைப் பாதிக்காத வகையில் பல திட்டங்களை
நடைமுறைப்படுத்தும் செயற்பாடுகளை பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் மாவட்ட அபிவிருத்திக்குழுவின் இணைத்தலைவருமான சிவநேசதுரை சந்திரகாந்தன் முன்னெடுத்து வருகின்றார்.
நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள இக்கட்டான சூழ்நிலையில் அத்தியாவசிய தேவையான சுகாதார சேவைகள்
தடையின்றி மட்டக்களப்பு மக்களுக்கு வழங்கப்படுவதற்குரிய நடவடிக்கைகளை சிவநேசதுரை
சந்திரகாந்தன் மேற்கொண்டுள்ளதுடன் சுகாதாரத்துறையினருக்கான எரிப�ொருளினை தடையின்றி
வழங்குவதற்குரிய நடவடிக்கைகளையும் முன்னெடுத்துள்ளார். மட்டக்களப்பு மாவட்ட செயலகத்தில்
சிவநேசதுரை சந்திரகாந்தன் தலைமையில் துறைசார்
அதிகாரிகளுக்கிடையில் இடம்பெற்ற விசேட கலந்-

துரையாடலில் நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள ப�ொருளாதரா
நெருக்கடியான சூழலில் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் சுகாதாரத்துறையின் சேவைகளை தடையின்றி
மக்களுக்கு வழங்குவதற்குரிய நடவடிக்கைகள்
த�ொடர்பில் விரிவாக கலந்துரையாடப்பட்டுள்ளது.
சுகாதாரத்துறையில் பணிபுரிபவர்களுக்கு தடையின்றி எரிப�ொருளிளை ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட
முறையினூடாக வழங்குவதற்குரிய நடவடிக்கைகள் த�ொடர்பில் ஆராயப்பட்டு தீர்வுகளும் எட்டப்பட்டுள்ளன.

நானுஓயா - கண்டி ரயில் சேவையில்
ஆடிவேல் விழா யூலை 29 இல் ஆரம்பம் பெட்டிகளை அதிகரிக்கக் க�ோரிக்ைக
உகந்தைமலை முருகன் ஆலய
காரைதீவு குறூப் நிருபர்

நாவலப்பிட்டி சுழற்சி நிருபர்

வரலாற்றுப் பிரசித்தி பெற்ற உகந்தை
மலை முருகன் ஆலய வருடாந்த ஆடி வேல்
விழா உற்சவம் ஜூலை மாதம் 29 ஆம் தேதி
க�ொடியேற்றத்துடன்
ஆரம்பமாகின்றது.
த�ொடர்ந்து 13 நாட்கள் திருவிழாக்கள் இடம்பெற்று ஆகஸ்ட் 11-ஆம் தேதி தீர்த்த உற்சவத்துடன் நிறைவடைய இருப்பதாக ஆலய பரிபாலன சபை தலைவர் சுதநிலமே திசாநாயக்க
தெரிவித்தார்.
ஆடிவேல் விழா உற்சவத்தை முன்னிட்டு
தற்பொழுது நீர்ப்பாசன திணைக்களம் சிவத�ொண்டன் அமைப்பு உட்பட பல அமைப்-

புகள் ஆலய வளாகத்தில் சிரமதானத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.
விரைவில் உற்சவத்திற்கான ஆலய பரிபாலன சபை கூட்டம் நடைபெறவிருப்பதாக
தலைவர் மேலும் தெரிவித்தார்.

வீட்டில் வைத்திருந்த பெட்ரோல்
தீப் பற்றியதில் பெண் மரணம்
ர�ொட்டவெவ குறூப் நிருபர்

திருக�ோணமலை உப்புவெளி ப�ொலிஸ்
பிரிவிற்குட்பட்ட பகுதியில் தீக்காயங்களுடன் வைத்தியசாலையில் சேர்க்கப்பட்ட
பெண்ணொருவர் உயிரிழந்துள்ளார்.இச்சம்பவம் நேற்று (29) காலை இடம்பெற்றுள்ளது.
குறித்த பெண்ணின் வீட்டில் மறைத்து
வைக்கப்பட்டிருந்த பெட்ரோல் மூலம்
தீ பரவியிருக்கலாமென ப�ொலிஸாரின்
விசாரணையில் இருந்து தெரிவந்துள்ளது.
இவ்வாறு உயிரிழந்தவர் அதே பகுதியைச்

சேர்ந்த மூன்று பிள்ளைகளின் தாயாரான
ரவீந்திரன் சுதாசினி (47வயது) எனவும்
ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர். சம்பவம்
குறித்து தெரியவருவதாவதுஉயிரிழந்த பெண் கடந்த நான்கு வருடமாக மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில்
மாத்திரைகள் பாவித்து வருவதாகவும்
நேற்றுக் காலை சாமி அறைக்கு சென்று
விளக்கேற்றிவிட்டு தீக்குச்சியை கீழே
வீசிய ப�ோது தீ பற்றியதாகவும் சாமி
அறைக்குள் அரை ப�ோத்தல் பெட்ரோல்
இருந்ததாகவும் இதனால் தீப்பற்றி இருக்கலாம் எனவும் சந்தேகிக்கின்றனர்.

நானுஓயாவிலிருந்து கண்டியை ந�ோக்கி
காலை வரும் ரயிலில் பெட்டிகளை அதிகரிக்குமாறு மக்கள் க�ோரிக்கை விடுக்கின்றனர்.
இந்த புகையிரதம் காலை 6.35 மணிக்கு நாவலப்பிட்டிக்கும் 7.10க்கு கம்பளைக்கும் வருகின்றது. இந்த புகையிரதத்தில் தான் அரசாங்க,
தனியார்துறை உத்திய�ோகஸ்தர்கள், பல்கலைக்கழக மாணவர்கள், ந�ோயாளர்கள் என பல பிரிவுகளை சேர்ந்தவர்கள் பிரயாணம் செய்கின்றனர்.
இன்று நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள ப�ொருளாதார

பிரச்சினைக்கு முகம் க�ொடுக்க முடியாத மக்கள்
குறைந்த செலவிலான பிரயாணங்களை பயண்படுத்த த�ொடங்கியுள்ளதால் ரயிலில் பயணிப்போரின் த�ொகையும் பெருமளவு அதிகரித்துள்ளது.
ஆனால் இன்றும் குறைந்தளவு எண்ணிக்கையிலான பெட்டிகளிலே பிரயாணிகள் பல்வேறு
சிரமத்திற்கு மத்தியில் மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. ஆகவே இது சம்பந்தமாக புதிய ப�ோக்குவரத்து அமைச்சர் நடவடிக்கை எடுத்து அதிகளவு
பெட்டிகளை சேவையில் ஈடுபடுத்த நடவடிக்கை
எடுக்க வேண்டும். இன்றைய ப�ொருளாதார

நெருக்கடி காரணமாக நாவலப்பிட்டியிலிருந்து
கண்டிக்கு பஸ் வண்டியில் பிரயாணச்சீட்டு 178
ரூபாவும் கம்பளையிலிருந்து கண்டிக்கு 116
ரூபாவும் க�ொடுக்க வேண்டியிலுள்ளது.ஆனால்
புகையிரதத்தில் நாவலப்பிட்டியிலிருந்து கண்டிக்கு 45 ரூபாவும் கம்பளையிருந்து கண்டிக்கு
25 ரூபாவாக காணப்படுகிறது.இதனால் அதிகமான�ோர் ரயிலில் பிரயாணம் செய்ய விரும்புகின்றனர். ஆகவே இது சம்பந்தமாக தீர்க்கமான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியுள்ளது என ப�ொது
மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

பணிப் பகிஷ்கரிப்பில் ஈடுபட்ட கிண்ணியா நகரசபை சுகாதார ஊழியர்கள்
தம்பலகாமம் குறூப் நிருபர்

திருக�ோணமலை, கிண்ணியா
நகர சபையின் சுகாதார ஊழியர்கள் பல்வேறு க�ோரிக்கைகளை
முன்வைத்து நேற்று (28) காலை
9 மணி அளவில் கிண்ணியா
நகர சபைக்கு முன்னால் பணிப்
பகிஷ்கரிப்பில் ஈடுபட்டனர்.
நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள ப�ொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக
தாம் எதிர்நோக்கும் எரிப�ொருள் பிரச்சினை, தூர இடங்களிலிருந்து துவிச்சக்கர வண்டி
மூலம் வருவதனால் ஏற்படும்
பிரச்சினை
அவற்றுக்கான

தீர்வைப்
பெற்றுத்தருமாறு
க�ோரியே பணிப் பகிஷ்கரிப்பு
நடைபெற்றது
சுமார் 50க்கும் மேற்பட்ட
சுகாதார ஊழியர்கள் கலந்து
க�ொண்டிருந்தனர்.
பின்னர் சுகாதார ஊழியர்களில் குறிப்பிட்ட சிலரை நகர
சபை
தவிசாளர்
அழைத்து
அவர்களுடன் கலந்துரையாடி
உங்களுக்கான பிரச்சினையை
சுமுகமான முறையில் தீர்த்து
தருவதாக கூறியதை அடுத்து
சுகாதார ஊழியர்கள் மீண்டும்
தமது கடமைகளில் ஈடுபட்டனர்.
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எரிப�ொருள் தட்டுப்பாடு; மலையகத்தில்
பல்வேறு துறைகளில் பாதிப்பு

அக்கரப்பத்தனை கிளைஸ்டல் த�ோட்டத்தில்
சிறுவர் பராமரிப்பு நிலையம் திறந்து வைப்பு

மஸ்கெலியா தினகரன் விசேட நிருபர்

ஹற்றன் விசேட நிருபர்

நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள எரிப�ொருள் தட்டுப்பாட்டினை த�ொடர்ந்து
கடந்த சில நாட்களாக மலையகத்தில் எரிப�ொருள் நிரப்பு நிலையங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன. இதனைத�ொடர்ந்து தபால் சேவைகளும் நாளை
மற்றும் நாளை மறுதினம் வரை
இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
மலையகத்திலுள்ள பல தபால்
நிலையங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன.
இதே நேரம் மலையகத்திலுள்ள
எரிப�ொருள் நிரப்பு நிலையங்களில்

எரிப�ொருள் இன்மையால் மூடப்பட்டுள்ள ப�ோதிலும் வாகனங்கள்
த�ொடர்ந்து எரிப�ொருள் பெற்றுக்க�ொள்வதற்காக வரிசையில் நிறுத்தப்பட்டு பலர் பல நாட்களாக காத்திருக்கின்றனர். எரிப�ொருள் தட்டுப்பாடு
காரணமாக நேற்று மலையகத்தில்
ப�ொது ப�ோக்குவரத்தும் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவிலேயே இடம்பெற்றன. இதனால் நேற்று காலை
வேலைக்கு செல்லும் பாடசாலை
ஆசிரியர்கள் மற்றும் அரச ஊழியர்கள் பெரும் சிரமங்களுக்கு முகம்
க�ொடுத்தனர். பஸ் ப�ோக்குவரத்து
குறைவடைந்தமையால் பெரும்பா-

லான ப�ொதுமக்கள் புகையிரதங்களை தங்களுடைய தேவைகளை
பூர்த்தி செய்து க�ொள்வதற்கு பயன்படுத்தி வருவதாக புகையிரத நிலைய
அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
இதனால் மலையக புகையிரத பயணிகளின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்துள்ளன.
எரிப�ொருள் தட்டுப்பாடு காரணமாக மலையக விவசாயத்துறையும்
பாரியளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
டீசல் தட்டுப்பாடு காரணமாக தங்களது உற்பத்திகள் சந்தைப்படுத்துவதில் பெரும் சிக்கல்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. எரிப�ொருள் தட்டுப்பாடு

கர்ப்பிணி தாய்மார்களுக்கான
ப�ோஷாக்கு கூப்பன் இடைநிறுத்தம்
மஸ்கெலியா தினகரன் விசேட நிருபர்

நாட்டின் ப�ொருளாதார நெருக்கடியை காரணங்காட்டி மக்கள்
நலன் சார்ந்த பல திட்டங்கள் அரசாங்கத்தால் இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளன. இதில் கர்ப்பிணி தாய்மார்களுக்கு வழங்கப்பட்ட ப�ோஷாக்கு
கூப்பன்
இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளமை எதிர்கால சந்ததியினரையே
பாதிப்படைய செய்யும். எனவே
உடனடியாக மீண்டும் கர்ப்பிணி
தாய்மார்களுக்கான
ப�ோஷாக்கு
கூப்பனை
வழங்க
அரசாங்கம்
முன்வர வேண்டும். இல்லையென்றால் பாரிய அளவில் ப�ோராட்டம்
வெடிக்குமென மலையக த�ொழிலா-

ளர் முன்னணி நிதிச்செயலாளரும்
க�ொட்டகலை வர்த்தக சங்கத்தின்
தலைவருமான புஸ்பா விஸ்வநாதன்
தெரிவித்துள்ளார்.
இது த�ொடர்பில் அவர் தெரிவிக்கையில், நாட்டில் அனைத்து
ப�ொருட்களுக்குமான
விலைகள்
மலைப�ோல உயர்ந்து நிற்கின்றன.
இதனால் பணம் க�ொடுத்து வாங்க
முடியாத நிலை காணப்படுகின்றது.
குறிப்பாக மலையகத்தில் ப�ொருளாதாரம் பாரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. கர்ப்பிணி தாய்மார்கள்
ப�ோஷாக்கான உணவுப�ொருட்களை
பெற்றுக்கொள்வதில் பெரும் சிக்கல்களுக்கு உள்ளாகியுள்ளனர். இந்நேரத்தில் ப�ோஷாக்கு கூப்பனை

இடைநிறுத்தியுள்ளமை பெரும் சிக்கல்களை கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு
ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்நிலை த�ொடர்ந்து நீடிக்குமானால் ப�ோஷாக்கு அற்ற குழந்தைகள் பிறப்பதற்கான சூழல் உருவாகும். அதேநேரத்தில் குறைமாத
பிரசவங்களும் பிரசவிக்க நேரலாம்.
இதனால் எதிர்காலத்தில் பிறக்கும்
பிள்ளைகளின் வளர்ச்சியில் பாதிப்பு
ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகமாகவுள்ளது. எனவே இடைநிறுத்தப்பட்ட
கர்ப்பிணி பெண்களுக்கான மாதந்த�ோறும் வழங்கும் ப�ோஷாக்கு
கூப்பனை வழங்க அரசாங்கம் துரித
நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டும்
என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

காரணமாக அந்நியச் செலவாணியினை பெற்றுத்தரும் தேயிலை
உற்பத்தி
பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக
பெருந்தோட்ட நிர்வாகங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
எனவே இதுகுறித்து கூடிய அக்கறையுடன் செயற்பட வேண்டும்.
இல்லாவிட்டால்
பல்வேறு
துறைகள் முற்றாக ஸ்தம்பிதமடையும் என பலரும் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். இதேநேரம் ஒருசில எரிப�ொருள்
நிரப்பு நிலையங்களில் இரானுவத்தினரால் நிறுத்தப்பட்டுள்ள வாகனங்களுக்கு ட�ோக்கன்களும் பெற்றுக்கொடுக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

ணிப்பில் இந்த சிறுவர் பராமரிப்பு
நிலையம் திறந்து வைக்கப்பட்டது.
இதன்போது இ.த�ொ.கா உபத்தலைவர் சச்சுதானந்தன் ,த�ோட்ட
மு க ா மை ய ா ள ர் , ப ெ ருந் த ோட்ட
மனிதவள அபிவிருத்தி நிதிய உத்திய�ோகத்தர்கள்,த�ோட்ட வெளிக்கள
உத்திய�ோகத்தர்கள்,ஆரம்ப பள்ளி
மாணவர்கள், த�ோட்ட ப�ொதுமக்கள்
என பலரும் கலந்துக்கொண்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

வெறிச்சோடிய இரத்தினபுரி
மாவட்ட நகரங்கள்
காவத்தை
தினகரன்
விசேட
நிருபர் எரிப�ொருள் தட்டுப்பாடு
காரணமாக நேற்றைய தினம் இரத்தினபுரி மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் ப�ோக்குவரத்து சேவைகள்
மிக வு ம் குறைவாகவே காணப்பட்-

டன. நேற்று இரத்தினபுரி நகரில்
ப�ொ து
மக்களின் நடமாட்டம்
மிகவும் குறைந்தளவில் காணப்பட்டது டன், இரத்தினபுரி பிரதான பஸ்த ரிப்பு நிலையமும் வெறிச்சோடி
காணப்பட்டது.

கணிணி
துணைக்கருவிகள்,
எரிவாயு சிலிண்டர்கள் மற்றும் மின்சாதனங்கள் உட்பட சுமார் 2.5 மில்லியன் ரூபா பெறுமதியான ப�ொருட்கள்
ப�ொலிஸாரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. திருட்டுச் சம்பவங்களுடன்
த�ொடர்புடையவர்கள் என சந்தேகிக்கப்படும் ஏனைய சந்தேக நபர்களை

கைது செய்வதற்காக ப�ொலிஸார்
மேலதிக விசாரணைகளை மேற்க�ொண்டுவருகின்றனர்.பதுளைதலைமையக ப�ொலிஸ் அத்தியட்சகர் சுஜித்
வெதமுல்லவின்
பணிப்புரையின்
பேரில் பதுளை ப�ொலிஸார் மேலதிக
விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

(இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்)

த�ொடர்பான பல தகவல்கள் வெளியாகியுள்ள நிலையில் யானைகளின்
அநேகமான உயிரிழப்புகள் அவயவ
கடத்தலுக்கான மனித செயற்பாடுகளாக இருக்கலாமென ஜீவகாருண்ய
மற்றும் சுற்றாடல் நல அமைப்புக்கள்
குற்றஞ்சாட்டுகின்றன.
இவ்வாறு க�ொலை செய்யப்படும்
அல்லது க�ொலையுண்ட யானைகளின் அவயவ கடத்தல் நடவடிக்கைககள், விற்பனைகள் பின்னணியில்
வனங்களுக்குள் அத்துமீறி பிரவேசிக்கும் கிராமவாசிகள் மட்டுமன்றி
ஆதிவாசிகளின் த�ொடர்புகளுமிருப்பதாக பரந்தளவில் சந்தேகம் நிலவுவதாக ஜீவகாருண்ய அமைப்புகள்
சுட்டிக்காட்டுகின்றன.

திருடர்கள் எடுத்துச் சென்ற பெறுமதியான
ப�ொருட்கள் ப�ொலிஸாரால் மீட்பு
(ஹாலிஎல விசேட நிருபர்)

பதுளை ப�ொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட கிராமங்களில் வீடுகள், கடைகளில் திருடப்பட்ட சுமார் 2.5 மில்லியன் ரூபா பெறுமதியான ப�ொருட்கள்
ப�ொலிஸாரால் மீட்கப்பட்டுள்ளன.
அதுமட்டுமின்றி அந்த ப�ொருட்களுடன் பல்வேறு குற்றச் செயல்களுடன் த�ொடர்புடைய ஒரு ஜ�ோடியை
சந்தேகத்தின் பேரில் கைது செய்துள்ளனர். பதுளை சிரேஸ்ட ப�ொலிஸ்
அத்தியட்சகர் சுஜித் வெதமுல்லவின்
பணிப்புரையின் பேரில் பதுளை
ப�ொலிஸ் தலைமையக அதிகாரிகள்
குழுவினால் இந்த சுற்றிவளைப்பு
மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
ப�ொலிஸாரின் தகவலின்படி, அப்பகுதியில் ப�ோதைப்பொருள் கடத்தலில் ஈடுபட்டதாக சந்தேகிக்கப்படும்
தம்பதிகளிடம் இந்த ப�ொருட்கள்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.

கலவான ஆதார வைத்தியசாலைக்கு யானைகளின் அவயவங்கள்
கடத்தப்படுவதாக புகார்
மருந்துகள் அன்பளிப்பு
பலாங்கொடை தினகரன் நிருபர்)

மாத்தளை மாவட்ட பிரதேச செயலாளர் காரியாலயம், கிராமிய வைத்தியசாலையும்
இணைந்து ஏற்பாடு செய்த இலவச மருத்துவ முகாம�ொன்று நேற்று (28) நிகக�ொள்ள
ஜூம்மா பள்ளிவாயல் பிரதான மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது. இதன்போது ந�ோயாளி
ஒருவரை வைத்திய பரிச�ோதனை செய்து சிகிச்சையளிப்பதையும் கலந்து க�ொண்ட மக்களின் ஒரு பகுதியினரையும் படத்தில் காணலாம்.
படம் மாத்தளை சுழற்சி நிருபர் மாத்தளை

அக்கரப்பத்தனை பெல்மோரல்
த�ோட்ட கிளைஸ்டல் பிரிவில் 80
இலட்சம் ரூபா பெறுமதியான
சிறுவர் பராமரிப்பு நிலையம் உத்திய�ோகப்பூர்வமாக திறந்து வைக்கப்பட்டது.
முன்னாள் இராஜாங்க அமைச்சர்
ஜீவன் த�ொண்டமானின் நிதிய�ொதுக்கீட்டில் பெருந்தோட்ட மனிதவள அபிவிருத்தி நிதியத்தின் கண்கா-

வெளிநாட்டில்
பணிபுரியும்
வைத்தியர்களின்
அமைப்பான
"heal Lanka" அமைப்பின் மூலம்
அண்மையில் கலவான ஆதார
வைத்தியசாலைக்கு 2,50,000/ரூபா பெருமதிமிக்க அத்தியாவசிய மருந்து வகைகள் அன்பளிப்பு
செய்யப்பட்டன.
கலவான அதார வைத்தியசாலையில் நிலவும் இன்புளுவன்ஸா
அச்சுறுத்தல் காரணமாக வைத்தியசாலைகளில் மருந்து பற்றாக்குறை நிலவுவதால் இச்சந்தர்ப்-

பத்தில் இந்த நன்கொடையானது
வைத்தியசாலைக்கு கிடைத்தமை
மாபெரும் வரப்பிரசாதம் என
கலவான ஆதார வைத்தியசாலையின் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
மருந்து த�ொகைகளின் அன்பளிப்பினை கலவான ஆதார வைத்தியசாலையின் வைத்திய அதிகாரி
சாந்தன முருகே மற்றும் வைத்திய
அதிகாரி அனுரகுமார திலக்க
சிறுவர் ந�ோய் பிரிவின் விசேட
வைத்திய அதிகாரி சிங்கபாஹு
ஆகிய�ோரிடம் கையளிக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

காட்டு யானைகளை க�ொலை
செய்து அவற்றின் அவயவங்கள்
வெளிநாட்டவருக்கு
விற்பனை
செய்யப்படுவதாக புகார் தெரிவிக்கப்படுகிறது. இரத்தினபுரி மாவட்டத்தின் எல்லைப் பகுதிகளான சிங்கராஜ ஹம்பேகமுவ, கல்தோட்டை
உட்பட மேலும் சில எல்லைப்பகுதிகளில் யானைகள் இறப்பதும்
க�ொலை
செய்யப்படுவதுமான
பல தகவல்கள் கடந்த காலங்களில்
வெளியாகியிருந்தன.
இலங்கையின் காட்டுப் பகுதி
யானைகளின் அவயவங்கள் விற்கப்படுவது அல்லது கடத்தப்படுவது

புதிய நிர்வாகிகள் தெரிவு

நாவலப்பிட்டி சுழற்சி நிருபர்

இலங்கை
த�ோட்டசேவையாளர்
சேமலாப நிதி நிறுவனத்தின்
வருடாந்த ப�ொதுக்கூட்டம் க�ொழும்பு
பண்டாரநாயக்க ஞாபகார்த்த சர்வதேச
மாநாட்டு மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. இதன்போது புதிய நிர்வாகிகளாக தெரிவு செய்யப்பட்டவர்களின்
விபரம்
பின்வருமாறு, இலங்கை
த�ோட்டசேவையாளர்
சங்கத்தின்

ப�ொதுச்செயலாளர் ர�ொபட் பிரான்சீஸ்
சேமலாப நிதி நிறுவனத்தின் தலைவராகவும் பாலித்த வன்சேகர, சன்ஜயவியதுங்க ஆகிய�ோர் அங்கத்தினராகவும்
உத்திய�ோகபூர்வமாக
தெரிவுசெய்யப்பட்ட பின்னர் எடுத்துக்கொண்ட
படத்தினை மேலே காணலாம். இலங்கைத�ோட்டசேவையாளர் சங்கத்தின்
தலைவர் நிசாந்தவண்ணியராச்சியும்
படத்தில் காணப்படுகிறார்.

வலப்பனை கல்வி வலயத்துக்குட்பட்ட இராகலை கிருஸ்ணன் ஜூனியர் பாடசாலையில் கடந்த 2020 மற்றும் 2021 ஆம் ஆண்டுகளில் தரம் ஐந்து வகுப்புகளில் கல்வி கற்ற 250
மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்தி அவர்களை க�ௌரவிக்கும் நிகழ்வு நேற்று (29) காலை இராகலை சந்திரமாதா ஆலய மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது. அதிபர் ஆர்.விஜயகுமார் தலைமையில் இடம்பெற்ற இந்நிகழ்வில் மாணவர்களை க�ௌரவப்படுத்தி பரிசில்கள் மற்றும் பதக்கங்கள் வழங்கப்பட்டதுடன்,கல்வி முதுமாணி பட்டம் பெற்ற ஆசிரியர்கள் உள்ளிட்ட சிரேஷ்ட
ஆசிரியர்கள் மற்றும் அதிபர்களும் க�ௌரவிக்கப்பட்டனர். 
ஆ.ரமேஸ்.இராகலை
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தமிழகத்தில் க�ொர�ோனா அதிகரிப்பு;
தீவிர கட்டுப்பாடுகள் அவசியமில்லை
-அமைச்சர் சுப்பிரமணியன்

க�ொர�ோனா த�ொற்று அதிகரித்தாலும் 5%
பேர் மட்டுமே மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் உள்ளதால், தீவிர கட்டுப்பாடுகளை
விதிக்க வேண்டிய தேவையில்லை” என
அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை மயிலாப்பூர் லஸ் கார்னரில்,
முகக்கவசம் அணிய வேண்டியதன் அவசியத்தை மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில், 50 ஆயிரம் பேருக்கு
முகக்கவசம் வழங்கும் நிகழ்ச்சி, அமைச்சர்
மா.சுப்பிரமணியன் தலைமையில் நடைப்பெற்றது. சுமார் 100 செவிலியர் மாணவி-

கள் லஸ் கார்னர் மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள
முக்கிய சாலைகளில் முகக்கவசம் மற்றும்
விழிப்புணர்வு துண்டு பிரசுரங்களை வழங்கினர். பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த
அமைச்சர் சுப்பிரமணியன் கூறியதாவது,
தமிழக்தில் க�ொர�ோனா பரவல் அதிகரித்துள்ளது. தமிழகத்தில் நேற்றுக் காலை வரை
8,970 பேருக்கு க�ொர�ோனா த�ொற்று ஏற்பட்டுள்ளது. த�ொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த
த�ொடர் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு
தரப்படும் சிகிச்சைகளை ஆய்வு செய்து வருகிற�ோம். தடுப்பூசி செலுத்துவது, முகக்கவ-

உதய்பூரில் தையல்காரர் க�ொடூர க�ொலை;

பாகிஸ்தான் தீவிரவாத
அமைப்பின் த�ொடர்பு உறுதி
ராஜஸ்தான் மாநிலம் உதய்பூரில் தையல்காரர் ஒருவரை க�ொடூரமான முறையில் கழுத்தறுத்து
க�ொலை செய்த சம்பவத்தில்
த�ொடர்புடைய
இருவருக்கும்
பாகிஸ்தான் தீவிரவாத அமைப்புடன் த�ொடர்பு இருப்பது உறுதியாகியுள்ளது. இந்நிலையில் இச்சம்பவம் த�ொடர்பாக தேசிய புலனாய்வு
முகமை (என்ஐஏ) விசாரணை
மேற்கொள்ள உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இதற்காக என்ஐஏ குழு ஒன்று
உதய்பூர் சென்றுள்ளது.
உதய்பூரில் நேற்று முன்தினம் இரவு
முதல் 144 தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. கூடுதலாக ப�ொலிஸ்
படைகள்
அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ளன.
பாகிஸ்தானின் கராச்சி நகரை தலை-

மையிடமாகக் க�ொண்டு செயல்படும் சன்னி முஸ்லிம்களின் அடிப்படைவாத அமைப்பான தாவத் இ
இஸ்லாமி குழுவுடனும், தெஹ்ரிக் இ
லப்பைக் என்ற பயங்கரவாத அமைப்புடனும்
க�ொலையாளிகளுக்கு
த�ொடர்பு இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதனை ந�ோக்கி விசாரணைகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன.

சம் அணிவது மட்டுமே ந�ோய் தடுப்பு முறை.
மக்கள் தடுப்பூசி முகாமை முறையாக பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும்.
கல்வி நிலையங்களில் த�ொற்று அதிகரித்து
வரும் நிலையில், வகுப்பறைகளில் முகக்கவசம் அணிந்து தனி மனித இடைவெளி விட்டு
மாணவர்கள் அமர வைக்க வேண்டும் என
சுகாதாரத் துறை சார்பில் கல்வித் துறைக்கு
அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
ெக�ொர�ோனா த�ொற்று அதிகரித்தாலும் 5%
பேர் மட்டுமே மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் உள்ளதால், தீவிர கட்டுப்பாடுகளை
விதிக்க வேண்டிய தேவையில்லை.

நடிகை மீனாவின் கணவர் வித்யாசாகர்(48) உடல்நலக் குறைவால்
சென்னையில் காலமான நிலையில்
நடிகர் ரஜினிகாந்த், பிரபுதேவா,
சேரன், ரம்பா உள்ளிட்ட பல
திரைப்பிரபலங்கள் நேரில் சென்று
அவரது உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர்.
தமிழ் சினிமாவில் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமாகி பின்னாளில் முன்னணி நடிகையாக திகழ்ந்தவர் மீனா. ரஜினி, கமல், அஜித்
உள்ளிட்ட உச்ச நட்சத்திரங்களுடன் ஜ�ோடி சேர்ந்து நடித்த இவர்,
மலையாளம், தெலுங்கு உள்ளிட்ட
ம�ொழிகளிலும்
கதாநாயகியாக
நடித்துள்ளார். இவர் கடந்த 2009ம்
ஆண்டு பெங்களூருவை சேர்ந்த

ஆயிரக்கணக்கான புகார்கள்

ஏற்கெனவே சிதம்பரம் திருக்கோயிலில் சட்டத்திற்கு புறம்பாக நடந்து க�ொண்டிருக்கும்
நடவடிக்கைகளும், அரசின் அனுமதி பெறாமல்
மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கும் பணிகள் குறித்தும்
ஆயிரக்கணக்கான புகார்கள் வந்துள்ளன.
இலட்சக்கணக்கான�ோர்
கையெழுத்திட்டு
மனுக்களாகவும் க�ொடுத்துள்ளனர். இது த�ொடர்பாக ஏற்கெனவே அமைக்கப்பட்டுள்ள குழு,
ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகிறது.
அந்த ஆய்வு முடிவின் அறிக்கை வந்தவுடன்,
சட்ட வல்லுநர்களுடன் கலந்தால�ோசித்து தமிழக
முதல்வரின் கவனத்துக்கு எடுத்துச் சென்று அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கைக்கு செல்ல இருக்கின்ற�ோம்.

தமிழகத்தில் எதிர்க்கட்சியை குற்றம்சாட்டி,

அகில இந்திய அரசியலுக்கு
செல்ல தி.மு.க முயற்சி
தமிழகத்தில் எதிர்க்கட்சியை குற்றம்சாட்டி,
அகில இந்திய அரசியலுக்கு தாவ திமுக முயற்சிக்கிறது என, மதுரையில் தமாகா தலைவர் ஜிகே.
வாசன் கூறினார்.
மதுரை மாநகர தமாகா தலைவராக இருந்த
சேது ராமன் சமீபத்தில் உயிரிழந்தார். அவருக்கு
பதிலாக புதிய மாநகர தலைவராக ராஜாங்கம்
நியமிக்கப்பட்டார். இதைத்தொடர்ந்து காமராசர் சாலையில் செயல்பட்ட தமாகா மாநகர
மாவட்ட அலுவலகம் பைபாஸ் ர�ோடு குரு
தியேட்டர் அருகே மாற்றப் பட்டது. இந்த அலுவலகத்தில் கட்சியின் தலைவர் ஜி.கே.வாசன்
நேற்று திறந்து வைத்தார்.
இதன்பின், அவர் செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது:
அரசியலுக்கு
முக்கியத்துவம்
வாய்ந்தது
மதுரை மாநகரம். இந்த கட்சி அலுவலகம் மூலம்
மாநகரத்தில் நாங்கள் வலுப்பெறும். காமராஜர் பிறந்தநாளைய�ொட்டி ஜூலை 17-ல் மதுரை
பழங்காநத்தம் பகுதியில் ப�ொதுக்கூட்டம் நடத்தப்படும். மதுரை உட்பட தென்மாவட்ட நிர்வாகிகள், த�ொண்டர்கள் பங்கேற்கின்றனர். அதிமுக
உட்கட்சி விவகாரத்தில் ஒதுப�ோதும் தலையிடமாட்டோம். அது முறையுமல்ல. அதிமுக

பலமான கட்சி. மேலும், வளரவேண்டும். அக்கட்சியை பாஜக பிரித்தாள முயற்சிக்கிறது என்பதெல்லாம் ஆளுங்கட்சி, எதிர்கட்சிகள் பயத்தில்
கூறுவது. மக்களின் எண்ணங்களை பாஜக பிரதிபலித்து சிறப்பாக செயல்படுகிறது. எம்.பி தேர்தலுக்கான பணியை தற்போது முதலே த�ொடங்குகிறேம். ஒரே நாடு, தேர்தல் என்பது முறையான
அறிவிப்பு வந்தால் மட்டுமே நம்ப முடியும்.
தமிழகத்தில் அதிமுகவே வலுவான எதிர்க்கட்சி. அதிமுக, பாஜகவிற்குள் க�ோபம்,
தாபமில்லை. ஒவ்வொரு கட்சியும் தனது
பலத்தை நிரூபிக்க முயற்சிப்பர். திமுகவின்
ஓராண்டு ஆட்சியில் மக்கள் ஏமாந்துள்ளனர்.
முக்கிய வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற முடியவில்லை. எதிர்க்கட்சிகளை குற்றம்சாட்டி,
அகில இந்திய அரசியலுக்கு திமுக முயற்சிக்கிறது.
பிரச்சினைகளை திசை திருப்புகிறது. பெண்களுக்கு ரூ.1000 வழங்குவதாக வாக்குறுதி
அளித்த திமுக, தற்போது நிதியை காரணம்
காட்டுகிறது. இது ப�ோன்ற பல்வேறு பிரச்சினைகளை ஆளுங்கட்சிக்கு எதிராக அடுக்கலாம்.
பாஜக பற்றிய பேசும் திமுக, காங்கிரஸ் தவறுகளை சுட்டிக்காட்டுவதில்லை என்றார்.

தமிழகத்தின் 5 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை
தமிழகத்தின் 5 மாவட்டங்களில் இன்று
கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை
வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
மேற்கு திசை காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக நேற்று தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒருசில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்
என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
மேலும் நீலகிரி, க�ோயம்புத்தூர், திருப்பூர்,
தேனி, திண்டுக்கல், ஈர�ோடு கிருஷ்ணகிரி ஆகிய

வாகனங்களில் அதிக
ஒலி எழுப்புவதை
கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை

மீனாவின் கணவர் வித்யாசாகர்
நேற்று காலமானார்

சட்டத்திற்கு புறம்பான செயற்பாடுகள்
சிதம்பரம் திருக்கோயிலில் சட்டத்திற்கு புறம்பாக நடந்து க�ொண்டிருக்கும் நடவடிக்கைகள்,
அரசின் அனுமதி பெறாமல் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கும் பணிகள் குறித்து ஆயிரக்கணக்கான புகார்கள் வந்துள்ளன என்று இந்து சமய அறநிலையத்
துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை வளசரவாக்கம் பகுதியில் உள்ள அகத்தீஸ்வரர் மற்றும் வேள்விஸ்வரர் திருக்கோயில்
திருக்குளங்களில் நடைபெற்று வரும் சீரமைப்பு
பணிகளை இந்து சமய அறநிலையத் துறை
அமைச்சர் சேகர்பாபு நெற்று நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர்
கூறியது:

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற அரசு விழாவில்
புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள திருப்பத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக பெருந்திட்ட வளாகத்தைதமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்
திறந்து வைத்த ப�ோது....

7 மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை
பெய்ய
வாய்ப்புள்ளதாகவும்
சென்னை
வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இன்று தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் இடி
மின்னலுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான
மழையும், நீலகிரி, க�ோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல் ஆகிய 5 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று
சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

ஐ.டி.,யில் பணிபுரிந்த வித்யாசாகர் என்பவரை திருமணம்
செய்து க�ொண்டார். இவர்களுக்கு நைனிகா என்ற மகள்
உள்ளார்.
நைனிகா தெறி படத்தில்
விஜய்யின் மகளாக நடித்தார்.<கடந்த ஆண்டு, மீனா மற்றும்
அவரது கணவருக்கு க�ொர�ோனா
பாதிப்பு ஏற்பட்டது. சிகிச்சைக்குப்பின் அவர்கள் மீண்ட நிலையில்,
க�ொர�ோனா
பக்கவிளைவுக்கு
ஆளான வித்தியாசாகர், த�ொடர்ந்து
சிகிச்சை எடுத்து வந்தார். அவரது
நுரையீரல் பாதிக்கப்பட்டு அதற்காக சென்னையில் உள்ள மருத்துவமனை ஒன்றில் சிகிச்சை எடுத்து
வந்தார். இந்நிலையில் வித்யாசாகர்

சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று முன்தினம் இரவு உயிரிழந்தார்.
இது திரையுலக வட்டாரத்தில்
கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. மீனாவின் கணவர் மறைவுக்கு திரைத்துறையினர், ரசிகர்கள்
பலரும் தங்களது ஆழ்ந்த இரங்கல்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
வித்யாசாகரின் உடல் சென்னையில்
உள்ள மீனாவின் சைதாப்பேட்டை
இல்லத்தில் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டது.

சென்னையில்
வாகனங்களில்
செல்பவர்கள் அதிக ஒலி எழுப்புவதை கட்டுப்படுத்த ப�ோக்குவரத்து
ப�ொலிசார் புதிய நடவடிக்கையை
மேற்கொள்ள உள்ளனர்.
சென்னை மாநகர சாலைகளில்
செல்பவர்கள் அதிக ஒலி எழுப்புவதை கட்டுப்படுத்த கமிஷனர் சங்கர்
ஜிவால், ப�ோக்குவரத்து கூடுதல் கமிஷனர் கபில்குமார் சரத்கர் ஆகிய�ோரது மேற்பார்வையில் விழிப்புணர்வு
மேற் க�ொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
நேற்று
முன்தினம்
த�ொடங்கிய இந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி
வருகிற 3-ந்தேதி வரை நடைபெறும்.
சென்னை முழுவதும் ப�ோக்குவரத்து
ப�ொலிஸ் இன்ஸ்பெக்டர் தீவிரமாக
விழிப்புணர்வு செய்து கையெழுத்து
இயக்கத்தையும் நடத்தி வருகிறார்கள்.

ஏழு நாட்கள் ப�ோராட்டம் முடிவுக்கு வந்தது
அரசு பஸ்கள் நேற்று முதல் இயங்கத் தொடங்கின
பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டதால் 7 நாட்களாக நடந்த ப�ோராட்டம்
முடிவுக்கு வந்ததையடுத்து பிஆர்டிசி
ஊழியர்கள் பணிக்குத் திரும்பி மதியம்
முதல் அரசு பஸ்கள் இயங்கத் தொடங்கின. புதுவை அரசு ப�ோக்குவரத்துக்கழகமான பிஆர்டிசி டிரைவர்கள், கண்டக்டர்கள் தாக்கப்படுவதை கண்டித்தும்,
பணி பாதுகாப்பு க�ோரியும் கடந்த 23ம்
தேதி முதல் வேலைநிறுத்த ப�ோராட்டம்
நடத்தினர்.
நிர்வாகம் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில்
உடன்பாடு ஏற்படாததால் ப�ோராட்டம்
த�ொடர்ந்தது. கிராமப்புற பகுதியில் பஸ்
வசதியின்றி மக்கள் அவதிப்பட்டனர்.
ப�ோராட்டத்தை முடிவுக்கு க�ொண்டுவர
அமைச்சர் சந்திரபிரியங்கா தலைமை-

யில் ப�ோராடக் குழுவினருடன் பேச்சுவார்த்தை நடந்தது. பேச்சுவார்த்தையின்
ப�ோது ஊழியர்களை பணிநிரந்தரம்
செய்ய வேண்டும். பணிப் பாதுகாப்பு
வழங்க வேண்டும். பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட 12 பேருக்கு மீண்டும் பணி வழங்க
வேண்டும் என க�ோரிக்கை வைத்தனர்.
இது குறித்து முதல்வருடன் பேசி
முடிவெடுப்பதாக
தெரிவிக்கப்பட்டது. க�ோரிக்கை நிறைவேறும் வரை
ப�ோராட்டம் த�ொடரும் என த�ொழிலாளர்கள் அறிவித்தனர். இதனால் நேற்றும்
7வது நாளாக பிஆர்டிசி ஊழியர்களின்
ப�ோராட்டம் த�ொடர்ந்தது.
இந்த நிலையில், முதல்வர் ரங்கசாமியுடன் மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை நடந்தது.
எதிர்க்கட்சி தலைவர் சிவா, சம்பத் எம்.

எல்.ஏ மற்றும் ப�ோராட்ட குழுவினர் பங்கேற்றனர். அப்போது, 'பணிக்கு திரும்பி
பஸ்களை இயக்குங்கள். க�ோரிக்கைகளை பரிசீலித்து நிறைவேற்றுகிறேன்'என்று முதல்வர் உறுதியளித்தார்.
இதனையடுத்து ப�ோராட்டத்தை தற்காலிகமாக கைவிட்டு ஊழியர்கள் பிற்பகலில் பஸ்களை இயக்கினர்.

உதய்பூர் படுக�ொலை;

இந்திய முஸ்லிம்கள் தலிபான் மனநிலையை
அனுமதிக்க மாட்டார்கள்
இந்திய முஸ்லிம்கள் தலிபான் மனநிலையை அனுமதிக்க மாட்டார்கள் என்று
கூறி உதய்பூர் சம்பவத்தை கண்டித்துள்ளார் ஆஜ்மீர் தர்காவின் தலைவர் தீவான்
ஜைனுல் அப்தீன் அலி கான்.
இது த�ொடர்பாக அவர் கூறியதாவது,..
'மனிதர்களுக்கு எதிராக எந்த மதமுமே
வன்முறையை ப�ோதிக்கவில்லை. குறிப்பாக இஸ்லாம் மதம் அமைதியையே
வலியுறுத்துகிறது.
இணையத்தில்
வெளியான மிக ம�ோசமான வன்முறை
வீடிய�ோ பதறவைக்கிறது. அதைச் செய்தவர்கள் எவ்வித நேர்மையுமில்லாதவர்கள். ஏழை நபர் மீது மிகக் க�ொடூரமான
தாக்குதலை நடத்தியுள்ளனர். அவர்கள்
வன்முறையை பாதையாகக் க�ொண்டவர்கள். இந்த சம்பவத்தை நான் வன்மையாகக் கண்டிக்கிறேன். இந்தியாவில்
தலிபான் மனநிலை ஓங்க இந்திய முஸ்லிம்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம். எங்கள்
தாய்நாட்டை பாதுகாப்போம்' என்றார்.
ஜமாத் உலேமா இந்த் ப�ொதுச் செய-

லாளர் மவுலானா ஹகிமுதீன் காஸ்மியும் இந்த படுக�ொலையை கண்டித்துள்ளார். இந்த சம்பவத்தை யார்
செய்திருந்தால் அதை எந்த வகையிலும் நியாயப்படுத்த முடியாது என்று
அவர் கூறியுள்ளார். நாட்டில் சட்டம்
இருக்கிறது. சட்டத்தை யாரும் கையில்
எடுக்கமுடியாது என்று கூறியுள்ளார்.
ப�ொது இடத்தில் படுக�ொலை:
ராஜஸ்தான் மாநிலம் உதய்பூர் நகரிலுள்ள மால்தாஸ் பகுதியில் கன்னையா
லால் என்பவர் தையல் கடை நடத்தி
வந்தார். அவரது கடையில் நேற்று
முன்தினம் அத்துமீறி புகுந்த 2 பேர்
அங்கு வேலை செய்து க�ொண்டிருந்த
கன்னையா லாலை வலுக்கட்டாயமாக
இழுத்துச்சென்று
ப�ொது
இடத்தில்
வைத்து அவரது தலையை துண்டித்தனர். இந்த சம்பவத்தை வீடிய�ோ எடுத்து
சமூக வலைதளங்களில் அவர்கள் வெளியிட்டனர். மேலும் பிரதமர் ம�ோடிக்கும்
க�ொலை மிரட்டல் விடுத்தனர்.

இது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவியதால் அப்பகுதியில் பெரும்
பதற்றம்
ஏற்பட்டது.
ப�ொலுஸார்
விசாரணையில்,
முஸ்லிம்களின் இறைதூதர் நபிகள்
நாயகம் குறித்து தவறாக கருத்து தெரிவித்த பாஜக செய்தித் த�ொடர்பாளர் நுபுர்
சர்மாவுக்கு ஆதரவாக சமூக வலைதளங்களில் கருத்து வெளியிட்டதால் கன்னையா
லால் படுக�ொலை செய்யப்பட்டதாக
தெரியவந்துள்ளது. கன்னையா லாலை
படுக�ொலை செய்தவர் அதே பகுதியைச்
சேர்ந்த ரியாஸ் என்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. மற்றொரு நபர் கவுஸ் முகமது
என்பதும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இவர்கள் இருவருமே கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த சம்பவத்தின் எதிர�ொலியாக
தலைநகர் டெல்லியில் ப�ொலிஸ் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஜனாதிபதித் தேர்தலில் எதிர்க்கட்சிகளின் வேட்பாளர்- தமிழக முதல்வர் சந்திப்பு
ஜனாதிபதி ராம்நாத் க�ோவிந்தின் பதவிக்காலம் அடுத்த மாதம் 24-ந்தேதியுடன்
முடிவடைகிறது.
இதையடுத்து புதிய ஜனாதிபதியை
தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் அடுத்த
மாதம் (ஜூலை) 18-ந்தேதி நடக்கிறது.
ஜனாதிபதி தேர்தலில் பா.ஜனதா தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி
வேட்பாளராக திரவுபதி முர்மு ப�ோட்டியிடுகிறார்.
அவர் ஏற்கனவே வேட்புமனு தாக்கல்

செய்துவிட்டார். ஜனாதிபதி தேர்தலில்
எதிர்க்கட்சிகளின் ப�ொது வேட்பாளராக
யஷ்வந்த் சின்கா தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.
மனுதாக்கல் செய்துள்ள யஷ்வந்த்
சின்கா நேற்று முதல் பல மாநிலங்களின்
தலைநகரங்களுக்கு சென்று பிரசாரத்தை
த�ொடங்கினார்.
பல்வேறு முக்கியத் தலைவர்களை
சந்தித்து ஜனாதிபதி தேர்தலில் ஆதரவு
கேட்டு வருகிறார்.

இந்நிலையில்,
தமிழக
முதல்வர்
மு.க.ஸ்டாலினை சந்தித்து யஷ்வந்த்
சின்ஹா ஆதரவு கேட்கவுள்ளார்.
இதற்காக இன்று அண்ணா அறிவாலயத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலினை குடியரசுத்
தலைவர் வேட்பாளர் யஷ்வந்த் சின்ஹா
சந்திக்கிறார்.
இன்று மாலை 5 மணிக்கு முதல்வர்
ஸ்டாலினை சந்தித்து குடியரசுத் தலைவர்
தேர்தலில் திமுகவின் ஆதரவை யஷ்வந்த்
சின்ஹா க�ோருகிறார்.
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ngaH khw;wk;

1964 Mk; Mz;bd; 28Mk; ,y.
fhzp vLj;jy; (jpUj;jr;) rl;lg;gb
jpUj;jg;gl;lthwhd fhzp vLj;jw;
rl;lk; (460 MtJ mj;jpahak;)
7Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;jy;.

kd;dhH
khtl;lj;jpd;
kd;dhH
gpuNjr
nrayhsH
gphptpy;
,y. 132> cg;Gf;Fsk;>
kd;dhH vDk; Kfthpapy;
trpf;Fk;
Thiruchelvam
Nisanthan vd;w ngahpy;
mwpag;gl;l ehd; ,g;NghJ
Kjy;
Thiruchelvam
Kisanthan vd;w ngahpy;
mwpag;gLtjhf ,yq;if
rdehaf
Nrh\ypr
Fbaurpw;Fk;
nghJ
kf;fSf;Fk;
,j;jhy;
mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.
- Thiruchelvam Kisanthan

Breaking
boundaries
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recruitment
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www.observerjobs.lk

xU gfpuq;f Njitf;F Ntz;bajhd fPo;f;fhZk;
fhzpia / Ml;rp chpikia vLj;Jf;nfhs;s
murhl;rpahsH
vz;zpapUf;fpwhHfs;.
Nkyjpf
tpguq;fSf;F 2266/75 ,yf;fKila kw;Wk; 2022.02.12
jpfjpAila ,yq;if rdehaf Fbaurpd; mjptpN\l
tHj;jkhdpia ghHf;fTk;.

ml;ltiz
khfhzk;
khtl;lk;
gpuNjr nrayhsh; gphpT
fpuhk NrtfH gphpT
fpuhkk;
fhzpapd; ngaH
tiugl ,yf;fk;

epjp> nghUshjhu cWjpg;ghL kw;Wk; Njrpa nfhs;iffs; mikr;R

,yq;ifr; Rq;fk;
,yq;if Rq;fj; jiyikafj;jpYs;s cztfj;jpidg; guhkupg;Gr;
nra;tjw;fhf ngWiff;F eilKiwf;F miog;G tpLj;jy; - 2022/2023

fhzpj;Jz;L ,yf;fk;
gpukhzk;

: Nky; khfhzk;
: fSj;Jiw
: fSj;Jiw
: 729 rP Gyld;
: ehnfhil
: nfhignfyFGu
: nfl];ju tiugl
,y. 530001
: 621 Kjy; 634 tiu
: n`f;lahH 0.0167

v];. jphpkhd;d
gpuNjr nrayhsH
fSj;Jiw
Kfthp
jpfjp

: gpuNjr nrayfk;> fSj;Jiw
: 2022.06.06

rk;gsr; rigfs; fl;lisr; rl;lk;
2022 Mk; Mz;L Vg;gpuy; khjj;jpw;fhfg; gpd;tUk;
rk;gsr;
rigfspd;
KbTfspdhy;
Nktg;gl;l
Ntiyahsu;fSf;F Vw;Gilj;jhd rk;gs tpfpjq;fs;
fPNo jug;gl;Ls;sd.
gP. Nf. gpughj; re;jpufPu;j;jp
njhopy; Mizahsu; mjpgjp
njhopy; jpizf;fsk;
nfhOk;G - 05
2022 Mk; Mz;L A+d; khjk; 21Me; jpfjp.
nfhNfh> Vyf;fha;> kpsF
vd;gd tsu;j;jy; kw;Wk;
cw;gj;jpj; njhopy;

Ntiyahs; xU
ehSf;F &gh 1162.37

,jw;Fk; Nkyjpfkhf> 2005 Mk; Mz;bd; 36 Mk;
,yf;f tuT nryTj;jpl;l epthuzg;gbr; rl;lj;jpd;
epajpfspd; gbAk; kw;Wk; 2016 Mk; Mz;bd; 04
Mk; ,yf;f tuT nryTj;jpl;l epthuzg;gbr;
rl;lj;jpd; epajpfspd; gbAk; toq;fg;gl Ntz;ba
nfhLg;gdit xt;nthU njhopy; jUeUk; Fwpj;j
njhopyhsu;fSf;F toq;f Ntz;Lk;.

Njrpa Nghl;bj;jd;ikkpf;f tpiykDf;Nfhuy;
2022/ 2023Mk; Mz;Lf;fhf ,yq;if Rq;f jiyikafj;jpd; (fPo; jsk; kw;Wk; 9 tJ khb) cztfj;jpidg;
guhkupg;Gr; nra;tjw;fhf> ,yq;if Rq;fg; gzpg;ghsu; ehafk; rhu;gpy;> jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsupdhy;
jFjpahd tpiykD NfhUgtu;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;Nfhuy;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

xg;ge;j ,y.
Log/S/12/
catering / 2022

ngWifapd; ngau;
2022/2023 Mk; Mz;Lf;fhf ,yq;if
Rq;f jiyikafj;jpd;
cztfj;jpidg; guhkhpj;jy;

tpiykD Nfhuy;
gpizg; gzk;
(&gh)
50>000.00
(Ik;gjhapuk; &gh)

tpiykDf;Nfhuy;
KbtilAk; fhyk;
jpfjp

Neuk;

2022.07.21

gp.g.
2.00 kzp

1. cj;Njr Nritf; fhyk; Ke;E}w;W mWgj;ije;J (365) ehl;fs; MFk;.
2. Njrpa Nghl;bj; jd;ikkpf;f tpiykDf;Nfhuy; eilKiwf;fika ,J elhj;jg;gLk;.
3. mf;fiwAs;s> jFjpahd tpiykDjhuu;fs; Nkyjpf jfty;fis Rq;fj; jpizf;fsj;jpd; nghUs; tpepNahfg;
gzpg;gfj;jpd; gzpg;ghsuplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. tpiykDf; Nfhuy; njhlu;gpyhd Mtzq;fis
2022.07.01 Mk; jpfjp Kjy; 2022.07.20 Mk; jpfjp tiuapy; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kftupapy; mYtyf
ehl;fspy; fhiy 9.00 kzp Kjy; gpw;gfy; 3.00 kzp tiuapy; ghu;itaplyhk;.
4. mf;fiwAs;s tpiykDjhuu;fs; mYtyf ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 tiuapy; kPsspg;Gr;
nra;ag;gl Kbahj &gh 2>500 ,id> 2022.07.20 md;W my;yJ mjw;F Kd;du; nrYj;jp> fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s
Kftupf;F vOj;J%yf; Nfhupf;ifapidr; rku;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapy; jahupf;fg;gl;Ls;s
tpiykDf;Nfhuy; njhlu;gpyhd Mtzj;jpd; KOikahd gpujpnahd;wpidg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,jw;fhf
fhRf; fl;lzk; khj;jpuNk Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.
5. G+u;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis 2022.07.21 Mk; jpfjp gpw;gfy; 2.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;du;
fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kftupf;F rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. fhyjhkjkhfp fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs;
epuhfupf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; ahTk; 2022.07.21 Mk; jpfjpad;W gpw;gfy; 2.00 kzpf;F fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s
Kftupapy; jpwf;fg;gLk;. ,jpy; tpiykDjhuu; my;yJ mtu; gpujpepjp gq;Nfw;fyhk;. midj;J
tpiykDjhuu;fSk; &.50>000.00. ,idg; gpizg; gzkhf nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR
fkj;njhopy; mikr;R

Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy;
fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lk; (CSIAP)
nraw;wpl;l ,y.: P163742
1.

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ cyf tq;fp - rh;tNjr mgptpUj;jp rq;fj;jplkpUe;J (IDA)
tptrha mikr;rpd; fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lj;jpd; fpuar; nrytpw;fhf flidg;
ngw;Ws;sJld; ,f;fld; ngWiffspd; ghfnkhd;iw gpd;tUk; ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s jFjpahd
gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytpl cj;Njrpj;Js;sJ.
gpd;tUk; ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;s ngWiff;fhf jFjpAk; jifikAKs;s xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J
tptrha mikr;rpd; fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lj;;jpd; (CSIAP) rhh;ghf> gpuhe;jpa
ngWiff; FOj; jiyth; (njd; khfhzk;) Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,g;NghJ miof;fpd;whh;.

2.

Rq;fg; gzpg;ghsH (nghUs; tpepNahfk;)
nghUs; tpepNahfg; gzpg;gfk;>
6 Mk; khb> ,yq;ifr; Rq;fk;>
,y.40> gpujhd tPjp> nfhOk;G-11.
6. Rq;fj; jiyikafj;jpYs;s cztfj;jpid guhkupg;G nra;tjw;fhf ,yq;if Rq;fj;jpdhy; khj thlifahf
&gh 15>000.00 mwtplg;gLk;.
7. xg;ge;jj;ij toq;FtJ njhlu;gpy; Rq;f gzpg;ghsu; ehafj;jpd; jPu;khdNk ,WjpahdjhFk;.

,y.

1

jtprhsu;>
jpizf;fs ngWiff; FO>
,yq;if Rq;fk;>
,y: 40> gpujhd tPjp> nfhOk;G-11.
njhiyNgrp 011-2221680 / njhiyefy;: 011-2436096

2

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

3

neLQ;rhiyfs; mikr;R

tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig

4

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

5

Njrpa Nghl;b uPjpahd tpiyf;Nfhuy;
mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghLfs; guhkhpg;G kw;Wk;
Kfhikj;Jt gphptpw;F ,U tuk;Gfisf; nfhz;l
mr;rbf;fg;gl;l ntg;g fhfpj RUs;fis (Two Borders Printed
Thermal Paper Rolls) toq;Ftjw;fhd miog;G
xg;ge;j ,y. RDA/EOM&M/PRC/2022/TOLL/10
1.

2.

3.

4.

Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuypd; Clhf 200>000 vz;zpf;ifahd ,U tuk;Gfisf;
nfhz;l mr;rbf;fg;gl;l ntg;g fhfpj RUs;fis toq;Ftjw;fhf jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j
tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis tPjp mgptpUj;jp mjpfhu
rigapd; rhh;gpy; mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghLfs; guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphptpd; ngWiff;
FOj; jiyth; miof;fpd;whh;.
Mu;tk; nfhz;l jFjp tha;e;j tpiykDjhuu;fs; gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp
mjpfhurig> mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghL> guhkupg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt gpupT> ngWifg; gpuptpy;
,Ue;J Nkyjpf tpguq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk; (njhiyNgrp: 038-2289122> njhiyefy;: 038-2289560)
vd;gJld fl;lzk; ,d;wp tpiykD Mtzq;fis ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.
tpiykDf;fSld; 350>000.00 &gh njhiff;fhd tpiykDg; gpiz Kwpnahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy;
Ntz;Lk;. tpiykDg; gpiz KwpahdJ gj;juKy;y> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> ,y. 216>
~~kfneLk k`nkJu|| tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; gzg;ghshpd; ngahpy; Gfo;ngw;w tq;fpnahd;wpy;
ngwg;gl;l epge;jidaw;w tq;fp cj;juthjkhftpUj;jy; Ntz;Lk;. ve;jnthU nry;YgbahFk; tpiykDg;
gpiz Kwp ,izf;fg;gl;lhj tpiykDTk; epuhfhpf;fg;gLk;.
xt;nthU tpiykD Mtzj;jpw;fhfTk; kPsspf;fg;glhj 2>500.00 &gh + ntl; fl;lzj;ij nrYj;jp 202206-30Mk; jpfjp Kjy; 2022-07-22Mk; jpfjp tiuapy; (thu ,Wjp ehl;fs; kw;Wk; Nghah ehl;fs; jtph;e;j)
09.00 kzpj;jpahyk; 13.30 kzpj;jpahyk; tiuapy; gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp
mjpfhurig> gzpg;ghsUf;F (EOM&M gpupT) vOj;J%y tpz;zg;gk; xd;iw rku;g;gpj;J Mu;tKila
tpiykDjhuu;fs; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjp xd;iwf;
nfhs;tdT nra;ayhk;.

5.

Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis 2022.07.26Mk; jpfjp 14.30 kzpj;jpahyk; my;yJ mjw;F
Kd;du; xd;wpy; gzpg;ghsu; (EOM&M gpupT)> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> f`l;lf`N`d> ty;fk>
gz;lhufk vd;w Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J
xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. tpiykDf;fisj; jhq;fp tUk; fbj
ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; “RDA/EOM&M/PRC/2022/TOLL/10” vdj; jaT nra;J Fwpg;gplTk;.

6.

gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> (EOM&M gpupT) gzpg;ghsh;
mYtyfj;jpy; tpiyf;Nfhuy;fs; KbTWj;jg;gl;L mjd;gpd; tpiykDf;fs; cld; jpwf;fg;gLk;.
,e;epfo;tpy; tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; fye;Jnfhs;syhk;.

jiytu;
EOM&M; gphptpd; ngWiff; FO>
C/O gzpg;ghsu; (EOM&M gpupT)>
tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig>
f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

xg;ge;j ,y.

Ntiyapd; tpguk;

CIDA
gjpT

kPsspf;fg;
glhj
fl;lzk;
(,y. &gh)

tpiyf;
Nfhuy;
gpiz
Kwpapd;
ngWkjp
(,y. &gh)

tpiyf;
Nfhuy;
gpiz
Kwpapd;
nry;Ygbf;
fhyk;

3,000.00

130,000.00

6/10/2022

LK-MOA-293618CW-RFB/SP/ DPDO/
Rehb.T(21)/2022/018

YZfk;ntn`u gp.nr.>
glt;fk fp.Nr. gphpT> tPutpy
fkeyNrit epiyak;> tPutpy
mLf;ifapYs;s ghj;jnttapd;;
Gduikg;G Ntiyfs;

LK-MOA-293614CW-RFB/SP/ DPDO/
Rehb.T(23)/2022/019

jp];]> fphpe;j fp.Nr. gphpT>
Nahjfz;ba fkey Nrit
epiyak;> tpfhukfhNjt
GuapYs;s xUnfnkunttapd;;
Gduikg;G Ntiyfs;

C5
Kjy;
Nky;

3,000.00

500,000.00

07 /12/2022

LK-MOA-251335CW-RFB

YZfk;ntn`u gp.nr.>
uztudht fp.Nr. gphpT tPutpy
fkey Nrit epiyak;> ENf
mLf;ifapYs;s fy;gpa];]
nttapd; Gduikg;G Ntiyfs;

C5
Kjy;
Nky;

3,000.00

430,000.00

07 /12/2022

Ge;jy fp.Nr. gphpT> glfphpa
fkey Nrit epiyaj;jpYs;s
tpy;kd;d mLf;ifapYs;s
Cudpanttapd; Gduikg;G
Ntiyfs;

C5
Kjy;
Nky;

3,000.00

600,000.00

07 /12/2022

jp];] gp.nr.> fphpe;j fp.Nr.
gphpT> fhtd;jp];]Gu>
Nahjfz;ba fkey Nrit
epiyaj;jpd; nfhr;rpgj;jht
mLf;ifapYs;s nfhr;rpgj;jht
nttapd;; Gduikg;G Ntiyfs;

C5
Kjy;
Nky;

3,000.00

590,000.00

07 /12/2022

LK-MOA-251331CW-RFB

LK-MOA-293609CW-RFB/SP/ DPDO/
Rehb.T(25)/2022/020

C6
Kjy;
Nky;

Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; eilKiw %yk; tpiykDf;;Nfhuy; eilKiwg;gLj;jg;gLk;.
Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis `k;ghe;Njhl;il> eph;thff; fl;blj;njhFjp> 3Mk; khb>
fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lk; (njd; khfhzk;)> gpujp nraw;wpl;l gzpg;ghshplkpUe;J
ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njhiyNgrp: 047-2256304> njhiyefy;: 047-2256303) kw;Wk;; mNj ,lj;jpy; 2022 [_d; 30Mk;
jpfjp K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiuahd Ntiy ehl;fspy;; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis
ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.
xg;ge;jj;ij toq;fg; ngWtjw;Fj; jifik nfhz;l ntw;wpfukhd tpiykDjhuh;fs; mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy;
,lk;ngw;wpUj;jy; $lhJ vd;gJld; tpiykD Mtzj;jpYs;s Njitg;ghLfisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.
NkYk; rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gLk;; jpfjp tiu nry;Ygbahff; $ba eph;khzf;
ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; (CIDA) Nkw;gb ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s ePh;g;ghrdk; kw;Wk;
fhy;tha; tbfhyikg;G Jiwapy; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l juk; kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l jug; gjpitg; ngw;wpUj;jy;
Ntz;Lk;. tpiykDjhuh;fs; xd;W my;yJ xd;Wf;F Nkw;gl;l xg;ge;jq;fSf;F tpiyfisf; Nfhuyhk; Mdhy;
xg;ge;jf;fhuh;fs;; epjpapay; kw;Wk; Vida nfhs;ssT tiuaiwfspd; gpufhuk; njhpTfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.
Nkw;gb ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij (njhiff;F Nkw;Fwpg;gplg;gl;l
ml;ltiziag; ghh;f;fTk;) 2022 [_iy 06Mk; jpfjp Kjy; 2022 [_iy 27Mk; jpfjp tiuahd Ntiy
ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 2.00 kzp tiuapy; nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;jpa gpd;dh;> Nkw;gb 4Mk;
ge;jpapy; jug;gl;Ls;s KfthpapYs;s gpujp nraw;wpl;lg;
gzpg;ghsUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iw
rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw
jFjpAs;s tpiykDjhuh;fs; nfhs;tdT nra;ayhk;.
tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;Wk; kw;Wk; Ntiyj;js tp[aKk; 2022 [_iy 22Mk; jpfjp K.g. 10.00
kzpf;F Nkw;gb 4Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kfthpapy; elhj;Jtjw;F Vw;ghLfs; nra;ag;gl;Ls;sd.
tsKs;s tpiykDjhuh;fs; ,iaGila mjpfhhpfspd; cjtpAld; Ntiyj; jsj;ij jq;fs; nrhe;j nrytpy;
ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.
tpiykDf;fSld; tpiykD Mtzj;jpy; jug;gl;Ls;s tpguj;jpd; gpufhuk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l ml;ltizapy;
jug;gl;Ls;s njhiff;fhd epge;jidaw;w tpiyf;Nfhuy; cj;juthjnkhd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.
nry;YgbahFk; cj;juthjkw;w ve;jnthU tpiykDTk; gjpyspf;fg;glhj tpiykDthff; fUjg;gLk; vd;gJld;
vt;tpj tprhuizfSkpd;wp epuhfhpf;fg;gLk;.
tpiykD Mtzj;jpd; rfy gf;fq;fSk; tpiykDjhuuhy; ifnahg;gkplg;gl;L cj;jpNahfg+h;t Kj;jpiu
nghwpf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.
tpiykDf;fs; %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp vd rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpia
ntt;Ntwhd ciwfspy; ,l;L mjpy; ~~%yg; gpujp|| kw;Wk; ~~efy; gpujp|| vdf; Fwpg;gpl;L gpd; mt;tpU
ciwfisAk; NtnwhU ciwapy; ,l;L Kj;jpiuf;Fwp nghwpj;J mjd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; Ntiyapd;
tpguk; kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fk; vd;gd Fwpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;.
g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis 2022 [_iy 27Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk;
tifapy; jiyth;> gpuhe;jpa ngWiff; FO> fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lk;> gpujp
nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh; mYtyfk; (njd; khfhzk;)> 3Mk; jsk;> eph;thff; fl;blj;njhFjp> `k;ghe;Njhl;il
vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ ,e;Nehf;fj;jpw;fhf itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg;
ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;.
fpilf;fg;ngw;w tpiykDf;fs; 2022 [_iy 27Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F KbTWj;jg;gLk;. gpe;jpf; fpilf;Fk;
tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; my;yJ njhpT nra;ag;gl;l tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd;
Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;.

jiyth;>
gpuhe;jpa ngWiff; FO (njd; khfhzk;)>
fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lk;>
gpujp nraw;wpl;lg; gzpg;ghshpd; mYtyfk; (njd; khfhzk;)>
3Mk; jsk;>
eph;thff; fl;blj;njhFjp>
`k;ghe;Njhl;il.
2022-06-30Mk; jpfjp.
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rk;gsr; rigfs; fl;lisr; rl;lk;

mwptpj;jy;
G+f;fs;> moFj;jhtuq;fs;> kuf;fwpfs; kw;Wk; goq;fs;
Nghd;wtw;iwg; gapu; nra;tjw;Fk; Vw;Wkjp nra;tjw;Fkhd njhopy;

WP LN-5 578 Isuzu,
2007, lorry கூடி ய
விலைக்
க�ோரிக்கை க்கு. வெலிபல்
பி னான்ஸ்
பிஎல்சி,
இல. 310, காலி வீதி,
க�ொ ழும்பு- 03. த�ொ.பே
0714 5 42 958.

038662
18-8542
Mazda
Mister, 1994, car
கூடிய விலைக் க�ோரிக்கைக்கு.
வெலிபல்
பினான்ஸ்
பிஎல்சி,
இல. 31 0, காலி வீதி, WP
AAB-9416
க�ொழும்பு- 03. த�ொ.பே
Bajaj, 2012, NW
0714542 958 .
YK-0110
Bajaj,

038663
2011, Threewh e el
கூடிய விலைக் க�ோரிக்கைக்கு.
வெலிபல்
பி னான்ஸ் பிஎல்சி,
இல. 31 0, காலி வீதி,
க�ொழும்பு- 03. த�ொ.பே.
0711 2 10 810 .

038657
NW LI-1884
Mazda WP B H E- 7306 TVS
Titan, 2006, lorry
NTOR Q , motor
கூடிய விலைக் க�ோரிcycl e கூடிய விலைக்
க்கைக்கு.
வெலிபல்
க � ோ ரி க்கை க் கு .
பினான்ஸ்
பிஎல்சி,
வெலி ப ல் பினான்ஸ்
இல. 310, காலி வீதி,
பிஎல்சி, இல. 310,
க�ொழும்பு- 03. த�ொ.பே
கா லி வீதி, க�ொழும்பு0714542 958 .
03 .
த�ொ. பே.

038660
07
11210810.

038658

njhopy; mikr;ru; mtu;fspdhy; (136 Mk; mj;jpahakhfpa ) rk;gsr; rigfs; fl;lisr;
rl;lj;jpd; 33 (1)(m) Mk; gpuptpd; fPo; Mf;fg;gl;L 2015 Mz;L Nk khjk; khjk; 27
Mk; jpfjpa 1916/12 Mk; ,yf;f mjptpNrl murhq;f tu;j;jkhdpapy; gpuRupf;fg;gl;l
fl;lisnahd;wpd; thapyhf vdf;F mspf;fg;gl;l mjpfhuj;jpdhy; njhopy; Mizahsu;
ehafk;> gp. Nf. gpughj; re;jpufPu;j;jp Mfpa ehd; Nkw;$wpa fl;lisr; rl;lj;jpd; 33(2)
Mk; gpuptpd; fPo; G+f;fs;> moFj;jhtuq;fs> kuf;fwpfs; kw;Wk; goq;fs; Nghd;wtw;iwg;
gapu; nra;tjw;Fk; Vw;Wkjp nra;tjw;Fkhd njhopypy; <Lgl;Ls;s njhopyhsu;fSf;F
ehshe;j Ntiy njhlu;ghf ,t;twptpj;jYf;fhd ml;ltizapw; $wg;gl;Ls;s Mff;
Fiwe;j rk;gs msT tpfpjq;fis epUzapg;gjw;F cj;Njrpj;Js;Nsd; vd mf;
fl;lisr; rl;lj;jpd; 28 Mk; gpuptpd; fPo; ,j;jhy; mwptpf;fd;Nwd;.

rk;gsr; rigfs; fl;lisr; rl;lk;

Nkw;$wg;gl;l cj;Njrj;jpw;fhd Ml;Nrgidfs; 2022 Mk; Mz;L 07 khjk; 15Me; jpfjp
ez;gfy; 12.00 kzp tiu rigj; jiytupdhy; ngw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

mwptpj;jy;

fWthj; njhopYf;fhd rk;gsr; rig
fWthj; njhopYf;fhd rk;gsr; rigahdJ> rk;gsr; rigfs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 30Mk;
gpuptpd; thapyhfj; jdf;fspf;fg;gl;Ls;s jj;Jtq;fisf nfhz;L ,t;twptpj;jYf;fhd
ml;ltizapdfj;Nj Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s rigapd; jPu;khdq;fis mt;tl;ltizapw;
$wg;gl;Ls;sthW khw;Wtjw;F cj;Njrpj;Js;snjd Nkw;$wpa fl;lisr;rl;lj;jpd; (136
- Mk; mj;jpahak;) 28-Mk; gpuptpd; Vw;ghLfSf;fpzq;f ,j;jhy; mwptpf;fpd;wJ.
Nkw;$wg;gl;Ls;s cj;Njrj;jpw;fhd Ml;Nrgidfs; 2022 Mk; Mz;L 07 khjk; 15Me;
jpfjp ez;gfy; 12.00 kzp tiuf;Fk; rigapd; jiytuhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk;.
mj;jifa xt;Nthu; Ml;NrgidAk; vOj;jpy; nra;ag;gLjYk;> mj;jifa Ml;Nrgid
ve;j VJf;fspd; kPJ nra;ag;gLfpd;wNjh me;j VJf;fs; gw;wpa $w;nwhd;iwf;
nfhz;bUj;jYk; Ntz;Lk;.
gP. Nf. gpughj; re;jpufPu;j;jp>
jiytu;
fWthj; njhopYf;fhd rk;gsr; rig.
~~nkn`tugpnar">
nfhOk;G 05>
2022-Mk; Mz;L 06 khjk; 15Mk; jpfjp.
ml;ltiz

11Mk; ghfk;

Nju;r;rpAilNahu;
tpij kw;Wk; ,ioak; tsu;g;Nghu;fs;> jhtug;gFjpfis xl;Lk; Ntiyapy; <Lgl;Ls;s
Ntiyahl;fs;> G+j;jhtuq;fs;> G+f;fs; kw;Wk; fpisfis tpw;gjw;fhfTk; Vw;Wkjp
nra;tjw;fhfTk; xOq;FgLj;Jtjpy; <Lgl;Ls;s Ntiyahl;fs;> moFj;jhtuq;fs; kw;Wk;
jhtug;gFjpfis xOq;FgLj;Jtjpy; <Lgl;Ls;s Ntiyahl;fs;> juf;fl;Lg;ghl;lhsu;fs;>
gq;fRf; nfhy;ypfs;> G+r;rpnfhy;ypfs; njspj;jy; kw;Wk; grisapLk; Ntiyfspy;
<Lgl;Ls;s Ntiyahl;fs;> nghjp nra;Nthu;fs;> fsQ;rpaf; fhg;ghsu;fs;> epu;thf
Ntiyahl;fSf;Fg; nghWg;ghd Ml;;fs;> gapw;rp Njitg;gLk; eltbf;iffspy; <LgLk;
Ntiyahl;fs;.
XusT Nju;r;rpAilNahu;
ehw;WNkiliaj; jahupg;gjpy;> tpijfis ehl;Ljy; kw;Wk; guhkupj;jy; Nghd;w
Ntiyfspy; <Lgl;Ls;s Ntiyahl;fs; cw;gj;jpia mWtil nra;gtu;fs; kw;Wk;
Nrfupg;gtu;fs; fsQ;rpa cjtpahsu;fs;> XusT Nju;r;rpAila gpw Ntiyahl;fs;.

epuy; 11
Mf;Fiwe;j rk;gs tPjk;
&.r.

Nju;r;rpaw;Nwhu;
jhtuq;fs; ehl;Lk; epyj;ijj; jahupg;gjpy; cs;s Ntiyahl;fs;> nghjpfis Vw;Wk;
kw;Wk; ,wf;Fk; njhopyhsu;fs;> gapw;rp Njitg;glhj NtW eltbf;iffspy; <Lgl;Ls;s
Ntiyahl;fs;.

Neu tPjq;fs; - xU ehisf;F
fpisfs; ntl;Ljy;> fhz; ntl;Ljy;> gb fl;Ljy;> fis
gpLq;Fjy;> ,Yf;Fg;Gy;iy mfw;Wjy;> vy;iyfis
Jg;GuT nra;jy;
xU Mz;/ ngz; Ntiyahspf;F

For
jobseekers

1 Mk; epuypw; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s njhopyhsu;fSf;Fg; nghUe;Jtjhd rhjhuz
Ntiy ehnshd;wpw;fhd fPnoy;iy jpul;ba rk;gs tPjk; mtu;fSf;nfjpNu 11 Mk;
epuypw; $wg;gl;Ls;sthwhditahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

1k; epuypw; Fwpg;gplg;gl;Ls;s NtiyahsUf;F ,iaGila Neu Ntiyf;Fhpa
Mff;Fiwe;j rk;gs tPjk; 11k; ge;jpapy; mt;NtiyahsHf;F vjpNu Fwpf;fg;gl;Ls;s
tPjkhFk;.

epuy; 1
tpguk;

The Country’s
largest
recruitment
database

ml;ltiz
G+f;fs; moFj;jhtuq;fs; kuf;fwpfs; kw;Wk; goq;fs; Nghd;wtw;iwg; gapu; nra;tjw;Fk;
Vw;Wkjp nra;tjw;Fkhd njhopYf;fhd rk;gsr; rigapdhy; jPu;khdpf;fg;gl;lJk;> 2012
Mk; Mz;L khu;r; khjk; 09 Me; Njjpa 1748/16 Mk; ,yf;f mjptpNrl tu;j;jkhdpapy;
gpuRupf;fg;gl;lJk;> 2017 Mk; Mz;L A+iy khjk; 17 Mk; Njjpa 2028/6 Mk; ,yf;f
mjptpNrl tu;j;jkhdpapy; ,Wjpahfg; gpuRupf;fg;gl;Ls;sdTkhd jPu;khdq;fs; fPNo
ml;lizapy; cs;sthW NkYk; NtWgLj;jg;gLk;.

gFjp I
Ntiyahsu; tFg;G

fWthj; njhopYf;fhd rk;gsr; rigapdhy; Mf;fg;gl;litAk;> 1959> Vg;uy; khjk; 29
Mk; jpfjpa 11732 Mk; ,yf;f ,yq;if murhq;fj;jpd; mjptpNrl tu;j;jkhdpapy;
ntspaplg;gl;l mwptpg;Gf;fhd ml;ltizapy; jug;gl;Ls;sitAk;> fhyj;jpw;Ff; fhyk;
NtWgLj;jg;gl;litAk;> 2014 - Mk; Mz;L A+iy khjk; 24-Me; jpfjpa 1872/31Mk;
,yf;f tu;j;jkhdpapy; ntspaplg;gl;l mwptpg;gpdhy; filrpahf NtWgLj;jg;gl;litAkhd
KbTfs;> mt;tl;ltizapd; 11 Mk; ghfj;jpy;> Vw;fdNtAs;s ghfj;Jf;Fg; gjpyhfg;
gpd;tUk; Gjpa ghfj;ij ,Ltjd; %yk;> NkYk; NtWgLj;jg;gLjy; Ntz;Lk;.

Breaking
boundaries

mj;jifa Ml;Nrgid xt;nthd;Wk; vOj;jpy; nra;ag;gLjYk;> mj;jifa Ml;Nrgid
ve;j VJf;fspd; kPJ nra;ag;gLfpwNjh me;j VJf;fs; gw;wpa $w;nwhd;iwf;
nfhz;bUj;jYk; Ntz;Lk;.
gp. Nf. gpughj; re;jpufpu;j;jp>
njhopy; Mizahsu; ehafk;
~~nkn`tugpnar"
njhopy; jpizf;fsk;>
nfhOk;G 05>
2022 Mk; Mz;L 06 khjk; 20 Me; jpfjp

730.00

gFjp II
Mff;Fiwe;j rk;gs tpfpjq;fs;
Ntiyahsu; tFg;G
Mff; Fiwe;j ehl;rk;gsk;
Nju;r;rpAilNahu;
&gh. 500.00
XusT Nju;r;rpAilNahu;
&gh. 575.00
XusT Nju;r;rpAilNahu;
&gh. 625.00

fWth chpj;jy; - xU ehisf;F
xU Mz;/ ngz; Ntiyahspf;F

www.observerjobs.lk

782.00

Jz;L tPjk;
fpis ntl;Ljy; - xU n`f;laUf;F
fhz; ntl;Ljy; - 18"x18" nfhz;l 10 kPl;lH fhZf;F
tUlhe;jk; fis gpLq;Fjy; - xU n`f;laUf;F

16>511.00
312.00
14>773.00

rk;gsr; rigfs; fl;lisr; rl;lk;

mwptpj;jy;

Nghwizj; njhopYf;fhd rk;gsr; rig
Nghwizj; njhopYf;fhd rk;gsr; rigahdJ> rk;gsr; rigfs; fl;lisr;
rl;lj;jpd; 30Mk; gpuptpd; thapyhfj; jdf;fspf;fg;gl;Ls;s jj;Jtq;fisf nfhz;L
,t;twptpj;jYf;fhd ml;ltizapdfj;Nj Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s rigapd; jPu;khdq;
fis mt;tl;ltizapw; $wg;gl;Ls;sthW khw;Wtjw;F cj;Njrpj;Js;snjd Nkw;$wpa
fl;lisr;rl;lj;jpd; (136 - Mk; mj;jpahak;) 28-Mk; gpuptpd; Vw;ghLfSf;fpzq;f ,j;jhy;
mwptpf;fpd;wJ.
Nkw;$wg;gl;Ls;s cj;Njrj;jpw;fhd Ml;Nrgidfs; 2022 Mk; Mz;L 07 khjk; 15Me;
Njjp ez;gfy; 12.00 kzp tiuf;Fk; rigapd; jiytuhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk;.
mj;jifa xt;Nthu; Ml;NrgidAk; vOj;jpy; nra;ag;gLjYk;> mj;jifa Ml;Nrgid
ve;j VJf;fspd; kPJ nra;ag;gLfpd;wNjh me;j VJf;fs; gw;wpa $w;nwhd;iwf;
nfhz;bUj;jYk; Ntz;Lk;.

,yq;if JiwKf mjpfhu rig
tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.

Nfs;tp ,y.

Nfs;tpapd; ngah;

Nfs;tpg;
gpizj;
njhif (&gh)

Mtzf; fl;lzk;
(VAT cs;slf;
fg;gl;L;s;sJ)

KbTWj;jy; jpfjp
kw;Wk; Neuk;

CES/FP/07/PT/6333(MP)

Engine Spares for Terberg YT 220 Terminal
Tractors at JCT

20,000.00

1,000.00

02-08-2022
K.g. 10.00 kzp

CES/FP/06/PT/6326(MP)

40 Nos. Heavy Duty Double Strand, 160,88
Links Roller Chains for ZPMC 41T RTGS

93,000.00

1,000.00

02-08-2022
K.g. 10.00 kzp

CES/FP/02/PT/6328(MP)

Spares for 40T Terex FDC500 – G4 Top LiŌ
Trucks – 14

95,000.00

1,000.00

02-08-2022
K.g. 10.00 kzp

CES/FP/06/PT/6320(EL)

Wheel Assembly for Cable Carries

55,000.00

1,000.00

04-08-2022
K.g. 10.00 kzp

CES/FP/02/PT/6334(MP)

08 Nos. Tyre Sets ( Size 1400 X24 – 24 PR)
with Tube & FLAP for the TCM 25 Ton Fork
LiŌ

35,000.00

1,000.00

04-08-2022
K.g. 10.00 kzp

CES/FP/05/PT/6337(MP)

Engine Spares for Terberg YT 220 Terminal
Tractors at JCT

80,000.00

1,000.00

04-08-2022
K.g. 10.00 kzp

CMS/LP/22/PT/07/052

4992 Liters, Transynd SyntheƟc Fluid Tes 295
( AN – 011001)

162,500.00

3,500.00

22-07-2022
gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/22/PT/16/054

100 Nos. MS Box Bars 40 X 40 X 3.0MM (
5.5MTR PER Length)

20,000.00

1,000.00

22-07-2022
gp.g. 1.30 kzp

2.

5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;;
vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;
xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth>
cg KftuhfNth> xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth
my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL Kiwahfg; g+h;j;jp
nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

3.

tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ Ie;J (5) tUlq;fs;
<Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd KfhikahshplkpUe;J
ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tp;iykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; gpd; 2022 [_iy
01Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd Neuj;jpy; KbTWj;jg;gLk;; jpfjpf;F
Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD
Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6.

gP. Nf. gpughj; re;jpufPu;j;jp>
jiytu;
Nghwizj; njhopYf;fhd rk;gsr; rig.

gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf
mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; NfhUfpwhh;.

tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;Fk;
tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; KbTWj;jg;gLk;; Ntisapy; Neubahfr;
rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l
tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>
toq;fy;fs; gphpT>
,yq;if JiwKf mjpfhu rig>
,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.
njhiyNgrp vz;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638
njhiyefy; ,y. 2381652> 2470443

~~nkn`tugpnar">
nfhOk;G 05>
2022-Mk; Mz;L 06 khjk; 15Mk; jpfjp.
ml;ltiz
Nghwizj; njhopYf;fhd rk;gsr; rigapdhy; Mf;fg;gl;L 1958-Mk; Mz;L etk;gu;
khjk; 29-Me; Njjpa 11605-Mk; ,yf;f mjptpNrl tu;j;jkhdpapy; gpuRupf;fg;gl;Ls;s
mwptpg;gpw;fhd
ml;ltizapw;
jug;gl;Ls;sitAk;>
fhyj;jpw;Ff;
fhyk;
NtWgLj;jg;gl;lthwhditAk;> 2018 - Mk; Mz;L A+iy khjk; 16-Me; jpfjpa 2080/21Mk; ,yf;f mjptpNrl tu;j;jkhdpapy; ntspaplg;gl;l mwptpg;gpd; %yk; filrpahf>
NtWgLj;jg;gl;Ls;sthwhditAk; KbTfs;> fPNo fhl;lg;gl;Ls;sthW ml;ltizapd;
epuy; 11f;Fg; gjpyhfg; gpd;tUk; Gjpa epuypid ,Ltjd; %yk; NkYk; NtWgLj;jg;gly;
Ntz;Lk;.
gFjp II
Ntiyahsu; tFg;G
m tFg;G Ntiyahl;fs;
Kfhup (Foreman)> gpujhd Nghuizahsu;> gpujhd ~gh];| khu;> rikayhsu;fs;> rpW
czTfs; jahupg;Nghu;> Ng];l;uP (Pastry) nra;gtu;fs;> Nff; myq;fupg;gtu;fs;.
M tFg;G Ntiyahl;fs;
khitf; fyg;gtu;fs;> msg;gtu; kw;Wk; epWg;gtu;> jl;Lf;fspy; mLf;Fgtu;>
czTg;gz;lj;ij KWf;fpa tbtkhf;Fgtu;> ig (Pie) jahupg;gtu;> Ng];l;uP (pastry )
nra;gtu;fs;> ig (Pie ) jahupf;Fk; ,ae;jpuj;ij ,af;Fgtu;> nghupg;gtu;> gl;lu; kw;Wk;
Irpq; rPdp fyg;gtu;> nghjp nra;Ak; ,ae;jpuk; ,af;Fgtu;.
, tFg;G Ntiyahl;fs;
kh nfhl;Lgtu;> kh rypg;gtu;. cUl;ly; ,ae;jpuk; ,af;Fgtu;> rPdp miug;gtu;>.
jl;Lf;fSf;F vz;nza; G+Rgtu;> gdpau;]; (Panniers)> jl;Lf;fspy; Ntfitf;fhj
ghiz mLf;Fgtu;> jl;Lf;fspy; Ntfitf;fhj gzp];fis mLf;Fgtu;> jl;Lf;fspy;
Ntfitf;fhj Nff;Ffis mLf;Fgtu;> ghz; ntl;Lgtu;> kuf;fwpfs; kw;Wk;
gotiffisr; Rj;jg;gLj;Jgtu;fs;> ,dpg;Gf; $o; epug;Ggtu; (cream ller)> Nghuiz
cjtpahsu;fs;> Nghuizapy; Vw;Wgtu;fs;> jl;Lfis mLf;Fgtu;> ghz; kw;Wk;
gzp]; mLf;Fgtu;fs;> ntl;Lgtu;fs;> ghzpd; Nkw;gFjpapid ePf;Fgtu; {crust cleaner}>
nghjpfisf; ifahy; Rw;Wgtu; { hand wrappers)> nghjp nra;gtu;fs;> nghJ cjtpahsu;
kw;Wk; tpepNahfk; nra;gtu;.
khjnkhd;Wf;Ff; nfhLgl Ntz;ba Mff;Fiwe;j rk;gs tPjq;fs;
Copa Mz;L
1 Mk; Mz;L

"V" tFg;G &.r

"gP" tFg;G &.r

"rP" tFg;G &.r

21,166.00

19,333.00

17,500.00

2 Mk; Mz;L

21,316.00

19,458.00

17,600.00

3 Mk; Mz;L

21,466.00

19,583.00

17,700.00

4 Mk; Mz;L

21,616.00

19,708.00

17,800.00

5 Mk; Mz;L

21,766.00

19,833.00

17,900.00

6 Mk; Mz;L

21,916.00

19,958.00

18,000.00

7 Mk; Mz;L

22,066.00

20,083.00

18,100.00

8 Mk; Mz;L

22,216.00

20,208.00

18,200.00

9 Mk; Mz;L

22,366.00

20,333.00

18,300.00

10 Mk; Mz;L

22,516.00

20,458.00

18,400.00

11 Mk; Mz;L

22,666.00

20,583.00

18,500.00
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2022 ஜூன் 30 வியாழக்கிழமை

முரளி- - வ�ோர்ன் கிண்ணடெஸ்ட்

இலங்கை அணி 212 ஓட்டங்கள்
அவுஸ்திரேலியா 98/3
அவுஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான முதல்
டெஸ்ட் ப�ோட்டியில் முதலில் துடுப்பெடுத்தாடிய இலங்கை அணி சகல விக்கெட்டுக்களையும் இழந்து 212 ஓட்டங்களை குவித்தது.
முரளி- - வ�ோர்ன் கிண்ணமாக நடைபெறும்
இந்த த�ொடர். இலங்கை அணி சார்பாக
பின்வரிசை வீரராக களமிங்கிய நிர�ோஷன்
திக்வெல்ல 59 பந்துகளை எதிர்கொண்டு
58 ஓட்டங்களை பெற்றதே அதிகூடுதலான
ஓட்டமாகும்.அஞ்சல�ோ மெத்திவ்ஸ் 39
ஓட்டங்களையும் அணியின் தலைவர் கருணாரத்ன 28 ஓட்டங்களையும் இலங்கை
அணிக்கு
நம்பிக்கை
நட்சத்திரமாக
ஆடுவார் என்ற நிலையில் அவர் ஓட்டம்
எதுவும் பெறாமல் ஆட்டமிழக்க தனஞ்சய டி சில்வா 14 ஓட்டங்களையும் ரமேஷ்
மென்டிஸ் 22 ஓட்டங்களையும் தனது
கன்னி ப�ோட்டியில் களமிறங்கிய வென்டர்சே 6 ஓட்டங்களுடனும் லசித் எம்புள்-

தெனிய 6 ஓட்டங்களுடனும் ஆட்டமிழக்க
அசித்த பெர்னாண்டோ இரண்டு ஓட்டங்களையும் பெற்று ஆட்டமிழக்காமல் இருக்க
இலங்கை அணி 59 ஓவர்கள் நிறைவில்
சகல விக்கெட்டுக்களையும் இழந்து 212

ஓட்டங்ளை பெற்றது.அத்துடன் தனது இன்னிங்ஸை ஆரம்பித்த அவுஸ்திரேலிய அணி
முதல் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் 98 ஓட்டங்களுக்கு 3 விக்கெட்டுக்களை இழந்து
இலங்கை அணியை விட 114 ஓட்டங்கள்
பின்தங்கியுள்ளது.
அவுஸ்திரேலிய அணி சார்பாக உஸ்மான்
கவாஜா ஆட்டமிழக்காமல் 47 ஓட்டங்களுடனும் ரவிஸ் ஹெட் 6 ஓட்டங்களுடனும்
களத்தில் உள்ளனர்.டேவிட் வேர்னர் 25
ஓட்டங்களையும் மார்னஸ் லபுகேன்ஸ் 13
ஓட்டங்களையும் ஸ்டிவ் ஸ்மித் 06 ஓட்டங்கள் பெற்ற நிலையில் ஆட்டமிழந்து
சென்றார்.
பந்துவீச்சல் ரமேஷ் மென்டிஸ் 2 விக்கெட்டுக்களையும் பதம் பார்த்தனர்.
பந்து வீச்சில் அவுஸ்திரேலிய அணி
சார்பாக அணியின் தலைவர் பட் கமின்ஸ்
ஒரு விக்கெட்டையும் மிச்சல் ஸ்டோர்க்
ஒரு விக்கெட்டையும் நதன் லயன் 5 விக்கெட்டுக்களையும் மிட்செல் ஸ்வெப்சன் 3
விக்கெட்டுக்களையும் பதம் பார்த்தனர்.
இப்போட்டியில் இலங்கை அணியின்
தலைவர் திமுத் கருணாரத்தன நாணயச்
சுழற்சியில் வெற்றி பெற்று தனது அணி
முதலில் துடுப்பெடுத்தாடு என அறிவித்தார்.
அழகிய காலி சர்வதேச மைதானத்தில்
மதிய உணவின் ப�ோது பந்துவீச்சாளர்களின்

கைய�ோங்க 2 விக்கெட் இழப்புக்கு 68 ஓட்டங்கள் எடுத்திருந்தனர், இலங்கை அணி
வீரர்கள்.
காலையில் சிறிது நேரம் மழை பெய்தது.
இடைவேளையின் ப�ோது அணியின்
தலைவர் திமுத் கருணாரத்ன 25 ஓட்டங்களிலும், அஞ்சல�ோ மெத்யூஸ் 15 ஓட்டங்களுடனும் இருந்தனர்.
இடது கை ஆட்டக்காரரான கருணாரத்ன
த�ொடக்க ஆட்டக்காரரான பெத்தும் நிஸ்ஸங்கவுடன் எச்சரிக்கையுடன் த�ொடங்கினார், ஆனால் அவுஸ்திரேலிய அணியின்
தலைவர் கம்மின்ஸ் ஐந்தாவது ஓவரில் ஒரு
கூர்மையான ஸ்பெல்லை முறியடித்தார்.
ஓஃப் ஸ்டம்புக்கு வெளியே ஒரு பேக்-

ஓஃப்-லென்த் பந்து வீச்சை விக்கெட் காப்பாளர் அலெக்ஸ் கேரியின் கையுறைக்குள்
நிஸ்ஸங்க எட்ஜ் செய்தார். அவர் 23 ஓட்டங்கள் பெற்றிருந்த வேளை ஆட்டமிழந்தார்.
ஆறாவது ஓவரில் கம்மின்ஸ்
நதன்
லயனை ஸ்பினுக்கு அறிமுகப்படுத்தினார்.
ஸ்டார்க், இடது கை வேகப்பந்து வீச்சாளர், குசல் மெண்டிஸை 3 ஓட்டங்கள் பெற்ற
நிலையில் திருப்பி அனுப்பினார், இலங்கை
வழக்கமாக சுழல்பந்து வீச்சுக்கு ஆதிக்கம்
செலுத்தும் ஒரு ஆடுகளத்தில் 42-/2 என தடுமாறியது.
ஆஸி வீரர் லயன் தனது ஓஃப்-ஸ்பின் மூலம்
அழுத்தத்தைத் த�ொடர்ந்தார் மற்றும் லெக்-ஸ்பின்னர் மிட்செல் ஸ்வெப்சனும் தனது சுழல்
பந்து வீச்சின மூலம் அழுத்தத்தை க�ொடுத்தார்.கடந்த மார்ச் மாதம் பாகிஸ்தானுக்கு
எதிரான த�ொடரை 1--0 என கைப்பற்றிய
அதே அவுஸ்திரேலிய அணியில்
மாற்றமில்லை.
2016 ஆம் ஆண்டில் அவுஸ்திரேலிய
அணியை 3--0 என வெ ள்ளைடிப்பு செய்த
இலங்கை, லெக் ஸ்பின்னர் ஜெஃப்ரி வெண்டர்சே தனது முதல் கன்னி டெஸ்ட் ப�ோட்டியில் களமிறங்கினார்.அவர் இலங்கை அணி
சார்பாக பங்கேற்ற 158 ஆவது வீரர் ஆவார்.
முன்னதாக நடைபெற்ற ஒருநாள் சர்வதேசப் ப�ோட்டித் த�ொடரை 3--2 என்ற கணக்கில்
வென்ற இலங்கை , வரலாறு காணாத ப�ொருளாதார நெருக்கடியுடன் ப�ோராடி வருகிறது,
மேலும் காலியில் உள்ள மக்கள் எரிப�ொருள்
மற்றும் பிற அத்தியாவசியப் ப�ொருட்களை
வாங்குவதற்கு கூட சிரமப்படுகின்றனர்.
இன்று
ப�ோட்டியின்
இரண்டாவது
நாளாகும்.

சுனாமி உதவிக்காக இலங்கையர்கள்
வ�ோர்னை இதயத்தில் வைத்துள்ளனர்
2004 ஆம் ஆண்டு சுனாமிக்குப் பிறகு
நாட்டிற்கு உதவியதற்காக இலங்கை ரசிகர்களின் இதயங்களில் சுழற்பந்து வீச்சாளர் ஷேன் வ�ோர்ன் ஒரு இடத்தைப் பிடித்தார் என்று முன்னாள் இலங்கை அணியின்
தலைவர் அர்ஜுன ரணதுங்க புதன்கிழமை
அவுஸ்திரேலிய ஜாம்பவான் ஷேன் வ�ோர்னுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினார்.
வ�ோர்ன் தனது 500வது டெஸ்ட்
விக்கெட்டை வீழ்த்திய இடம் - காலி
மைதானம் ஆகும்.அவுஸ்திரேலியாவுக்கு
எதிரான முதல் டெஸ்ட் ப�ோட்டி ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னதாக, மார்ச் மாதம் சந்தேகத்திற்கிடமான மாரடைப்பால் 52
வயதில் இறந்த, மறைந்த அவுஸ்திரேலிய
வீரருக்கு இலங்கை அஞ்சலி செலுத்தியது.
ப�ொக்ஸிங் டே நாள் சுனாமியின் பேரழிவைத் த�ொடர்ந்து காலிக்கு நிவாரண
சுற்று ப்பயணத்தில் தெற்காசிய நாட்டை
வென்றார்.
அவர் ஒரு சிறந்த வீரர் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும், ஆனால் குறிப்பாக
சுனாமிக்குப் பிறகு அவர் இலங்கை மக்களின் இதயங்களுக்கு மிகவும் நெருக்கமாகிவிட்டார்' என்று ரணதுங்க செய்தியாளர்களிடம் கூறினார்.
'நாங்கள்
செய்தியைக்
கேட்டதும்
அனைவரும்
உடைந்து
ப�ோனதற்கு
அதுவும் ஒரு காரணம்.'
உலகெங்கிலும் 200,000 க்கும் அதிகமான மக்களைக் க�ொன்ற சுனாமியால்
அழிக்கப்பட்ட காலி சர்வதேச மைதானத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்ப வ�ோர்ன்
$1 மில்லியனுக்கும் அதிகமான நிதி
திரட்ட உதவினார். அவர்களில் 31,000
பேர் இலங்கையில் இறந்தனர்.
வ�ோர்னுடன் களத்தில் பல ஓட்டங்கள்
எடுத்த ரணதுங்க, அவுஸ்திரேலிய வீரர்
'ஒரு அற்புதமான வீரர் மற்றும் கடுமையான ப�ோட்டியாளர்' என்றார்.
இலங்கையின் மிகச்சிறந்த கிரிக்கெட்
நட்சத்திரங்களில் ஒருவரான இடது கை
துடுப்பாட்ட வீரர், லாகூரில் அவுஸ்திரேலியாவை ஏழு விக்கெட் வித்தியாசத்தில்
த�ோற்கடித்தப�ோது, 1996 50 ஓவர் உலகக்
க�ோப்பை பட்டத்திற்கு அணியை வழிநடத்தினார்.

- அர்ஜுன ரணதுங்க

அவுஸ்திரேலியர்களிடமிருந்து ஸ்லெட்ஜிங் கலையை தானும் தனது குழுவினரும் கற்றுக்கொண்டதாகவும், அதனை
முழு அளவில் அவர்களுக்கு திருப்பிக்
க�ொடுத்ததாகவும் ரணதுங்க கூறினார்.
நீங்கள் அவுஸ்திரேலியாவுக்குச் செல்லும்போது அவர்கள் மிகவும் கடினமாக
இருப்பார்கள், எனவே நாங்கள் அவர்களிடமிருந்து கற்றுக்கொண்டோம்' என்று
58 வயதான அவர் கூறினார்.
'துரதிர்ஷ்டவசமாக அவுஸ்திரேலியாவைப் ப�ொறுத்தவரை நான் அதை 1996
உலகக் க�ோப்பை இறுதிப் ப�ோட்டியில்
பயன்படுத்தினேன்.'
இந்தியாவின் அனில் கும்ப்ளே மற்றும்
பாகிஸ்தானின்
முஷ்டாக்
அகமது
உட்பட அவரது காலத்தின் லெக் ஸ்பின்னர்களில் வ�ோர்னே கிரிக்கெட் பந்தின்
மிகப்பெரிய டர்னர் என்று ரணதுங்க
மதிப்பிட்டார்.
வ�ோர்ன் 708 டெஸ்ட் விக்கெட்டுகளுடன் தனது புகழ்பெற்ற வாழ்க்கையில்
கையெழுத்திட்டார், இலங்கை சுழற்-

பந்து வீச்சாளர் முத்தையா முரளிதரனின்
800விக்கெட்டுக்க ளு க்கு
அடுத்தபடியாக இரண்டாவ து இட த் தில் இருந்தார்.
இ ரண்டு சுழல் ஜா ம்பவ ான்களு க்கு
இ டையிலான ப� ோட்டி குறித் து ரண துங்க கூறுகையில், ஒருவ ருக்கொ ருவர்
எதிராக வி ள ையாடியப� ோது அ வர்கள்
வெற் றியை அனு ப வித்தனர்.
'மு ரளி யை அறிந்தால், அ வர் ஷேனை
வி ட ஒரு விக்கெட ்டை அதிக ம் எடுக்க
விரும் பினார் என்று நான் நினைக்கிறேன், அதுவும் ( ஷேனுடன்) இருந்திரு க்கலாம் என்று நான் நம் புகி றேன்.
நாங்கள் அவுஸ்திரேலியாவில் வி ளையாடும் ப �ோது மு ரளி யிட ம் இருந்து
சிறந்ததை என்னால் பெற மு டியும்.'அரவிந்த டி சில்வா, முரளிதரன் மற்றும்
ர�ொமேஷ் களுவிதாரண உள்ளிட்ட இலங்கையின் முன்னாள் கிரிக்கெட் நட்சத்திரங்களும் வ�ோர்னேவுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும்
நிகழ்வில் கலந்துக�ொள்வதற்காக காலிக்கு
வந்தனர்.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2022 ஜூன் மாதம் 30ம் திகதி வியாழக்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.
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gpg;gps;]; NkHr;rd;l; gpdhd;]; gpvy;rp
epjpf; $w;W
2022 khu;r; 31Mk; jpfjp Kbtile;j Mz;Lf;fhdJ
,yhg el;lf; $w;W
2022 khu;r; 31Mk; jpfjp Kbtile;j Mz;Lf;fhdJ

nkhj;j tUkhdk;
tl;b tUkhdk;
fop: tl;br; nrytpdk;
epfu tl;b tUkhdk;
fl;lzk; kw;Wk; juF tUkhdk;
FVTPL ,y; cs;;s epjpr; nrhj;Jf;fspypUe;J epfu tUkhdk;
Vida nraw;ghl;L tUkhdk;
nkhj;j nraw;ghl;L tUkhdk;;
fop: fld;fs;> Kw;gzq;fs; kw;Wk; tUkjpfSf;fhd ngWkjp Fiwg;G
epfu nraw;ghl;L tUkhdk;
fop: Mszpr; nryTfs;
nrhj;J> ,ae;jpuk; kw;Wk; cgfuzq;fspd; Nja;khdk;
Gydhfhj nrhj;Jfspd; ngWkjp Fiwg;G kw;Wk; fld; jPh;g;gdT
gad;ghl;Lr; nrhj;Jf;fspd; fld; jPh;g;gdT
Vida nraw;ghl;L nryTfs;
epjpr; Nritfspy; thpf;FKd;du; nraw;ghl;L ,yhgk;/ (el;lk;)
fop: epjpr; Nritfs; kPjhd thpfs;
tupf;F Kd;du; ,yhgk;/ (el;lk;)
fop: tUkhd thp (nryTfs; / xJf;fq;fs;)
fhyg;gFjpf;fhd ,yhgk;/ (el;lk;)
rhjhuz gq;F xd;Wf;F mbg;gil ,og;G

fk;gdp
FOkk;
2022
2021
2022
2021
khw;wk; %
khw;wk; %
&. '000
&. '000
&. '000
&. '000
fzf;fha;T fzf;fha;T
fzf;fha;T
fzf;fha;T
nra;ag;gl;lJ nra;ag;gl;lJ
nra;ag;gl;lJ nra;ag;gl;lJ
969,469
629,491
969,469
629,491
54.0
54.0
794,219
470,977
68.6
794,219
470,977
68.6
300,022
237,591
26.3
300,022
237,591
26.3
494,197
19,238
28,367
127,645
669,447
40,914
710,361
260,703
9,731
501
42,897
195,103
201,426
61,252
140,174
51,626
191,800
0.55

233,386
111.8
11,001
74.9
43,995
(35.5)
103,518
23.3
391,900
70.8
41,803
(2.1)
433,703
63.8
174,111
49.7
4,267
128.0
392
27.9
35,085
22.3
119,297
63.5
100,550
100.3
33,148
84.8
67,402
108.0
397 12,891.3
67,799
182.9
0.32

233,386
111.8
11,001
74.9
43,995
(35.5)
103,518
23.3
391,900
70.8
41,803
(2.1)
433,703
63.8
174,111
49.7
4,267
128.0
392
27.9
35,085
22.3
119,374
63.6
100,473
100.3
33,148
84.8
67,325
107.9
397 12,891.3
67,722
183.0
0.32

494,197
19,238
28,367
127,645
669,447
40,914
710,361
260,703
9,731
501
42,897
195,276
201,253
61,252
140,001
51,626
191,627
0.55

milg;Gf;Fs; ,Uf;Fk; ,yf;fq;fs; fopg;gijf; Fwpf;Fk;
tpupthd tUkhd mwpf;if
2022 khu;r; 31Mk; jpfjp Kbtile;j Mz;Lf;fhdJ

fhyg;gFjpf;fhd ,yhgk;/ (el;lk;)
Vida tpupthd tUtha;/(nryT) (epfu tupapy;)
eyd;Ghpj; jpl;lq;fs; kPjhd cz;ikahd tUtha;
cz;ikahd tUtha;; kPjhd xj;jpitf;fg;gl;l tup
fhyg;gFjpf;fhd Vida tpupthd tUtha;/(nryT)- epfu tupapy;)
fhyg;gFjpapy; epWtdj;jpd; chpikahsh;fSf;F
gfph;e;jspf;fj;jf;f nkhj;j tpupthd tUkhdk; / (el;lk;)

fk;gdp
FOkk;
2022
2021
2022
2021
khw;wk; %
khw;wk; %
&. '000
&. '000
&. '000
&. '000
fzf;fha;T fzf;fha;T
fzf;fha;T
fzf;fha;T
nra;ag;gl;lJ nra;ag;gl;lJ
nra;ag;gl;lJ nra;ag;gl;lJ
191,800
67,799
191,627
67,722
183.0
182.9
3,764
(903)
2,861
194,661

1,656
(397)
1,259
69,058

127.3
(127.3)
127.2
181.9

3,764
(903)
2,861
194,488

1,656
(397)
1,259
68,981

127.3
(127.3)
127.2
181.9

milg;Gf;Fs; ,Uf;Fk; vz;zpf;if fopg;gijf; Fwpf;Fk;
epjp epiyf; $w;W
2022 khh;r; 31Mk; jpfjpapy; cs;sthW

nrhj;Jfs;
gzk;/ gzj;jpw;F rkkhdJ
tq;fpfs; kw;Wk; epjp epWtdq;fspYs;s epYitfs;
epahag; ngWkjpapd; mstplg;gl;l epjpr; nrhj;Jf;fs;
fld; jPh;g;gdtpy; mstplg;gl;l epjpr; nrhj;Jfs;; - Fj;jif
thlif kw;Wk;; thliff; nfhs;tdT ngwj;jf;fitfs;
fld; jPh;g;gdtpy; mstplg;gl;l epjpr; nrhj;Jfs;; - fld;fs;
kw;Wk; Vida thbf;ifahsh;fsplkpUe;J ngwj;jf;fitfs;
nrhj;J> ,ae;jpuk; kw;Wk; cgfuzq;fs;
mUtr; nrhj;Jfs;
gad;ghl;Lr; nrhj;Jf;fspd; chpik
xj;jpitf;fg;gl;l thpr; nrhj;Jf;fs;
Vida nrhj;Jfs;
nkhj;jr; nrhj;Jfs;
nghWg;Gfs;
tq;fpfSf;F nrYj;jNtz;baJ
fld; jPh;g;gdtpy; cs;s epjpr; nrhj;Jfs; thbf;ifahsu;fSf;F
nrYj;jNtz;ba itg;Gfs;
toq;fg;gl;l fld; gpizaq;fs;
Fj;jif nghWg;Gfs;
xj;jpitf;fg;gl;l thp nghWg;Gfs;
Copah; eyd;Ghp nfhilfs;
VidanghWg;Gfs;
nkhj;jg;nghWg;Gfs;
gq;Filik
mwpKfg;gLj;jg;gl;l %yjdk;
mwpKfg;gLj;jg;gl;l %yjdk; kPjhd Kw;gzk;
epajpr;rl;l xJf;f epjp
jpul;ba ,og;Gfs;
epWtdj;jpd; chpikahsh;fSf;F gfph;e;jspf;fj;jf;f nkhj;j gq;Filik
nkhj;j fld; nghWg;G kw;Wk; gq;Filik
vjpu;ghuhj nryTfs; kw;Wk; flg;ghLfs;
rhjhuz gq;F xd;Wf;fhd epfu nrhj;Jfspd; ngWkjp (&.)

fk;gdp
2022
2021
2022
khw;wk; %
&. '000
&. '000
&. '000
fzf;fha;T fzf;fha;T
fzf;fha;T
nra;ag;gl;lJ nra;ag;gl;lJ
nra;ag;gl;lJ

FOkk;
2021
khw;wk; %
&. '000
fzf;fha;T
nra;ag;gl;lJ

660,873
410,942
9,245
3,148,864

707,190
5,126
647,840
1,618,719

(6.5)
7,917.2
(98.6)
94.5

661,116
410,942
9,245
3,148,864

707,437
5,126
647,840
1,618,719

(6.5)
7,917.2
(98.6)
94.5

3,527,744

1,537,849

129.4

3,527,744

1,537,849

129.4

82,027
9,760
123,822
50,722
255,817
8,279,816

24,879
6,590
68,787
86,872
4,703,852

229.7
48.1
80.0

24,879
6,590
68,787
86,872
4,704,099

229.7
48.1
80.0

194.5
76.0

82,027
9,760
123,822
50,722
255,817
8,280,059

1,842,767
3,228,866

2,289,491

100.0
41.0

1,842,767
3,228,866

- #DIV/0!
2,289,491
41.0

17,200
136,450
13,378
207,460
5,446,121

16,600
80,424
18,360
167,776
2,572,651

3.6
69.7

17,200
136,450
13,378
208,062
5,446,723

16,600
80,424
18,360
168,208
2,573,084

3,762,054
20,239
(948,598)
2,833,695
8,279,816
3,762,054
131,700
6.99

3,252,159
10,649
(1,131,607)
2,131,201
4,703,852
3,252,159
81,260
6.52

3,762,054
20,239
(948,957)
2,833,336
8,280,059
3,762,054
131,700
6.99

3,252,159
10,649
(1,131,793)
2,131,015
4,704,099
3,252,159
81,260
6.52

njhpT nra;ag;gl;l nraw;ghl;Lf; Fwpfhl;bfs;

nrhj;Jf;fspd; juk; (&. |000)
nkhj;j KO fld;trjpfs;
epfu nkhj;j fld;trjpfs; (Nkhrkhd kw;Wk; re;Njfkhd fld;fSf;fhf epfu Vw;ghL)
nkhj;j nraw;ghlw;w fld; trjpfs;
nkhj;j nraw;ghlw;w fld; trjpfspd; tpfpjhrhuk; %
jputepiy (&. |000)
Njitahd Mff; Fiwe;j jputr; nrhj;Jf;fs;
ifapUg;gpYs;s jputr; nrhj;Jfs;
Njitahd Fiwe;jgl;r mur gpizaq;fs;

(27.1)
23.7
111.7
15.7
90.1
16.2
33.0
76.0
15.7
62.1

194.5
76.0

3.6
69.7
(27.1)
23.7
111.7
15.7
90.1
16.2
33.0
76.0
15.7
62.1

fk;gdp
2022.03.31,y; 2021.03.31,y;
cs;sthW cs;sthW
7,061,666
6,676,608
441,951
6.26%

3,569,929
3,156,568
496,167
13.90%

330,053
1,070,031
164,423

138,682
739,867
116,536

205,859
663,288
%yjdg; NghJik*
ika %yjdk; (mLf;F 1- %yjdk;) - &. '000
2,833,695
2,131,201
nkhj;j %yjd mbj;jsk; - &. '000*
2,822,703
2,123,555
,lHNeHT epiwNtw;wg;gl;l nrhj;Jf;fspd; % Mf nkhj;j %yjd NghJik tpfpjk; (Fiwe;jgl;rj; Njitg;ghL 7%)
37.71%
44.39%
,lHNeHT epiwNtw;wg;gl;l nrhj;Jf;fspd; % Mf nkhj;j %yjd NghJik tpfpjk; (Fiwe;jgl;rj; Njitg;ghL 11%)
37.71%
44.38%
nkhj;j itg;G nghWg;Gfs; tpfpjj;jpw;fhf %yjd epjpfs; (Fiwe;jgl;rk; 10%)
87.42%
92.75%
kj;jpa tq;fpapdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;l nraw;ghLfs;
,yq;if kj;jpa tq;fpapd; ehzar; rig 2011Mk; Mz;bd; 42Mk; ,;yf;f epjp tzpfr; rl;lj;jpd; 12Mk; gphptpd; fPo; nkhj;j itg;Gj; njhif kw;Wk;
fld; nghWg;Gfis (jpul;lg;gl;l tl;bAld;) 3>500 kpy;ypad; &gh kw;Wk; 2.5 kpy;ypadhf tpjpj;jJ. Kiwahf 2017Mk; Mz;bd; epjp tzpfr; rl;lk;
2Mk; ,yf;fj;jpd; gpufhuk; Fiwe;jgl;r Kf;fpa %yjdj;ijr; re;jpf;Fk; tiu ,e;jr; nraw;ghLfs; eilKiwapy; ,Uf;Fk;. vt;thwhapDk; epWtdk;
Njitahd Fiwe;jgl;rj; ika %yjdj;ij 2022 khh;r; 31Mk; jpfjpapy; g+h;j;jp nra;Js;sJ.
ifapUg;gpYs;s mur gpizaq;fs;

2017Mk; Mz;bd; epjp tzpfr; rl;lk; (Fiwe;jgl;r Kf;fpa %yjdk;) 2.2Mk; ,yf;fj;jpd; gpufhuk; Nkw;Nfhs; fhl;lg;gl;l topfhl;LjYld;
,zq;Ftijf; fUj;jpw; nfhz;L 2021 brk;ghpy; chpikfs; ntspaPl;il ntw;wpfukhf epiwT nra;jijj; njhlh;e;J 2022 [dthp 19Mk; jpfjp
,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; itg;Gfs; kPJ tpjpf;fg;gl;l 3>500 kpy;ypad; &gh mfw;wg;gl;lJ.
,yhgj;jd;ik
tl;b vy;iy
9.06%
7.22%
ruhrup nrhj;Jfs; kPjhd jpUk;gy;fs; (tupf;F Kd;)
2.16%
1.59%
ruhrup gq;Filik kPjhd jpUk;gy;fs;
tpQ;Qhgdj; jfty;fs;
Copau;fspd; vz;zpf;if
fpisfspd; vz;zpf;if
Nrit ikaq;fspd; vz;zpf;if
mlF ikaq;fspd; vz;zpf;if

7.73%

3.68%

217
11
1

168
11
1

cWjpg;gLj;jy;
2007Mk; Mz;bd; 07Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; Njitg;ghLfSf;F ,zq;f ,e;j epjpf; $w;Wfs; jahhpf;fg;gl;Ls;sd.
eypd; tpN[Nfhd;
gpujhd epiwNtw;W mjpfhup

Nfhfpyh ngNuuh
gpujhd Kfhikahsh; - epjp

,e;j epjpf; $w;Wfisj; jahhpj;jy; kw;Wk; rkh;g;gpj;jy; vd;gtw;Wf;F gzpg;ghsh; rig nghWg;Ngw;fpd;wJ.
gzpg;ghsu; rigapd; rhu;gpy; mq;fPfhukspj;J ifnahg;gkplg;gl;lth;fs;
rd;Jy mNgtpf;uk
jiytu;
jpfjp: 2022 [_d; 29Mk; jpfjp
nfhOk;G

rd;d kNdhfud;
gzpg;ghsh;
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