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Tuesday 05, July, 2022 1932 - 2022

இந்திய விசா 
விண்ணப்பங் -
கள் நேற்று (04) 
முதல், வாரத்தில் 
மூன்று ோடகள் 
மாத்திரநம 
ஏற்றுக்காள் -
ளப்படு்மன, 
்காழும் -
பிலுள்ள 

வாரத்தில் 03 நாட்கள்   
மடடுமம இந்திய விசா

யாழ்.விநசட நிரு்பர்   

ர ம் பு ட ட ான் 
்பழத்்த விழுங்கிய 
10 வயதுச் சிறுவன் 
நேற்று முன்தினம் 
ஞாயிற்றுககிழ்ம 
்பரிதா்பமாக உயிரி -
ழந்துள்ளார். காங் -
நகசன்து்ை ்கால் -
லன்கலடடி -
்யச் நசர்ந்த

சிறுவனுக்கு எமனான 
ரம்புட்ான் பழம் 

மத்திய வங்கி பி்்ணமுறி ஏலம் 
்தாடர்பில் சடடமா அதி்பரினால் 10 பிர -
திவாதிகளுககு எதிரான வழக்க எதிர் -
வரும் 21 ஆம் திகதிககு ஒத்தி்வகக 
்காழும்பு நிரந்தர நீதாய நமல் நீதிமன்ை 
நீதி்பதிகள் குழாம் நேற்று உத்தரவிடடுள் -
ளது.  

அரசாங்கத்திற்கு ்சாந்தமான 
688 மில்லியன் ரூ்பா்வ 

ைத்திய வஙகி பிலைமுறி மைவாெடி வழககு;  

குருோகல் யககஹபிட-
டியவில் எரி்்பாருள் 
நிரபபு நி்லயத்தில் 
இராணுவ 
அதிகாரி ஒருவர்

பபாதும்கனன ்காலால்   
எடடி உனைக்கும் அதி்காரி  

19 நகாடி ரூ்பா ்்பறுமதியான 
தங்கம் மற்றும் ்வளிோடடு ோ்ண-
யங்களுடன் இந்தியப பிர்ைகள் 
இருவர் ்கது ்சயயப்படடுள்ள -
னர். குறித்த இருவ்ரயும் 
கடடுோயகக விமான

ரூ.19 ம்கவாடி தங்கம், சவளிநவாட்டு 
நவாையங்களுடன்  

்பாறுக ஷிஹான் 

நமாடடார் ்சககிளில் 20 
கிராம் ஐஸ் ந்பா்தப்்பா-
ரு்ள கடத்திய சந்நதகத்தில் 
ஒருவ்ர கல்மு்ன விநசட 
அதிரடிப்ப்டயினர் ்கது 
்சயதுள்ளனர்.  

கடந்த 

மபவாலதபசபவாருளுடன் சிககிய நபர்;

உ்ணவு மற்றும் 
்பால் இன்றி 
தனது பிள்்ளகள் 
்பசியில் அழுவ்த 
்பார்த்துக்காண-
டிருகக முடிய-
வில்்ல எனக 
கூறி 37 

வயதான இரணடு பிள்்ளகளின் தந்்த ஒருவர் 
வீதியில் ்பதா்க்ய ்வத்துக்காணடு அழுது 

வீட்டில் பட்டினியவால் பிள்லளை்கள் அழுல்க;  

இலங்்கககு நத்வயான 
்பால்மா்வ இந்தியாவில் 
இருந்து இைககுமதி ்சயவதற்-
கான சாத்தியககூறுகள் குறித்து 
கலந்து்ரயாடப்படடுள்ளது.  

இத்ன அவசரத் நத்வயா-
கக கருதி, இலங்்கயின் ்பால் 

உற்்பத்தி்ய நமம்்படுத்துவதற்கும் ோடடுககுத் 
நத்வயான ்பால்மா்வ ்்பருமளவு

இந்தியாவிலிருந்து பால்மா  
வன்க்கள் இறக்குமதி   முன்னுரினம பைா்ர்பில் 

நீதிமன்று அறிக்ன்க ம்காரல் 
எரி்்பாருள் ்காள்-

வனவு, விநிநயாகம் 
மற்றும் எரி்்பாருள் விநி-
நயாகத்தில் முன்னுரி்ம 
வழங்கப்படும் து்ைகள் 
என்்பன குறித்து விளககம -
ளித்து எதிர்வரும் 12ஆம் 
திகதிககு முன்னர் நீதிமன்-

றில் அறிக்க சமர்பபிககுமாறு சடடமா அதி்ப-
ருககு உச்ச நீதிமன்ைம் உத்தரவிடடுள்ளது.

எரிசபவாருள் விநிமயவா்கம், ச்கவாள்வனவு;

அத்தியாவசிய நச்வ-
களாக நமலும் சில 
நச்வக்ள பிரகடனப்ப-
டுத்தி ைனாதி்பதி நகாடடா-
்பய ராை்பக ஷ, அதிவிநசட 
வர்த்தமானி அறிவித்த்ல 
்வளியிடடுள்ளார்.  

1979 ஆம் ஆணடின் 61 ஆம் இலகக அத்தியாவ-
சிய ்்பாதுச் நச்வகள் சடடத்தின் பிரிவு

மின்ெவாரம், ைருத்துவம் உள்ளிட்ட சில  

அதிவிமெட வர்த்தைவானியும் சவளியவானது   

நலாரன்ஸ் ்சல்வோயகம்,  
ஷம்ஸ் ்பாஹிம்   

இந்திய மீனவர்களின் அத்துமீைல்-
களுககு எதிராக ேடவடிக்க எடுக-
கப்படும் எனவும் மீனவர்களுககு 
நத்வயான எரி்்பாரு்ள இந்த மாத 
இறுதிககுள் வழங்க ேடவடிக்க எடுத்-
திருப்பதாகவும் கடற்்ைாழில் 
அ்மச்சர் டகலஸ் 

மீனவர்்களுக்கு மைனவயான எரிபபாருள்   
இம்மாை இறுதிக்குள் வழங்க ந்வடிக்ன்க   

இலங்்க கடற்்பரபபிற்குள் எல்்ல 
தாணடி மீன்பிடியில் ஈடு்படட குற்-
ைச்சாடடில் ்கது ்சயயப்படட 12 
இந்திய மீனவர்க்ளயும் எதிர்வரும் 
8ஆம் திகதி வ்ர விளககமறியலில் 
்வகக ்பருத்தித்து்ை நீதவான் நீதிமன் -
ைம் உத்தரவிடடுள்ளது.

தமிழகம் - கா்ரககால்

எல்லல தவாண்டி மீன்பிடித்து ல்கதவான

நலாரன்ஸ் ்சல்வோயகம், ஷம்ஸ் ்பாஹிம்  

இவவாணடுககான கல்விப ்்பாதுத் தராதர உயர்தரப ்பரீட-
்ச்ய எதிர்வரும் ேவம்்பர் மாதம் ேடத்த தீர்மானிககப்பட -
டுள்ளதாக கல்விய்மச்சர் சுசில் பிநரமையந்த நேற்று ்பாராளு -
மன்ைத்தில் ்தரிவித்தார்.  

அநதநவ்ள,2021ஆம் ஆணடு ே்ட்்பற்ை உயர் -
தர ்பரீட்ச ்்பறுந்பறுக்ள எதிர்வரும் ஆகஸ்ட 

2021 A/L முடிவு்கள் ஆ்கஸ்ட் 15இல் சவளியவாகும்;

ெலபயில் மநற்று ்கல்வியலைசெர் சுசில் சதரிவிபபு 
நலாரன்ஸ் ்சல்வோயகம்,   
ஷம்ஸ் ்பாஹிம்   

சர்வநதச ோ்ணய நிதியத்துடன் அர -
சாங்கம் நமற்்காணடு வரும் ந்பச்சு 
வார்த்்தகளின் முன்நனற்ைம் ்தாடர்-
பில் இன்று பிரதமர் ரணில் விககிரம-
சிங்க ்பாராளுமன்ைத்தில் விநசட உ்ர-
யாற்ைவுள்ளதாக அ்மச்சர் ்பந்துல 
கு்ணவர்தன ்பாராளுமன்ைத்தில் ்தரி-
வித்தார்.   

்பாராளுமன்ைத்தில் நேற்று எதிர்ககட-
சியின் பிரதம ்காரடா லக்மன் கிரி -
்யல்ல எழுபபிய நகள்வி ஒன்றுககு 
்பதில் அளிககும் ந்பாநத அ்மச்சர் 
்பந்துல கு்ணவர்தன இவவாறு ்தரி-
வித்தார்.   

அது ் தாடர்பில் அவர் நமலும் ் தரி -
விக்கயில்,   

சர்வநதச ோ்ணய நிதியத்து -
டனான ந்பச்சுவார்த்்தகள் 

IMF உ்னான மபச்சு;   
பிரைமர் இன்று விளக்்கம்  

ஷம்ஸ் ்பாஹிம்  

 தனியார் ்பஸ் சாரதிகள் நமற்-
்காள்ளும் எரி்்பாருள் நமாசடி 
்தாடர்பில் விசார்்ண ேடத்-
துமாறு ஊடகத்து்ை மற்றும் 
ந்பாககுவரத்து அ்மச்சர் ்பந்துல 
கு்ணவர்தன அதிகாரிகளுககு 

்பணித்துள்ளார்.  
இலங்்க ந்பாககுவரத்து 

ச்்பககு ்சாந்தமான 105 டிப-
ந்பாககளினூடாக தனியார் ்பஸ்க-
ளுககு ்பயணிகள் ந்பாககுவரத்-
திற்காக எரி்்பாருள் 
வழங்கப்படடது. 

 ஜனவாதிபதி ம்கவாட்டவாபய ரவாஜபக ஷவுககும் அவுஸ்திமரலிய உயர்ஸ்தவானி்கர் மடவிட் ம�வாலி-
வுககும் இலடயில் மநற்று முககிய ெந்திபசபவான்று இடம்சபற்்றது. இலஙல்க எதிர்ச்கவாள் -
ளும் சபவாருளைவாதவாரப பிரசசிலன குறித்து இதன் மபவாது ஆரவாயபபட்டமதவாடு இலஙல்கயின் 
சபவாருளைவாதவார, ெமூ்க ைற்றும் ்கடல்ெவார் துல்ற்களின் முன்மனற்்றத்திற்கு சதவாடர்ந்து ஆதர -
வளிபபதவா்க அவுஸ்திமரலிய தூதுவர் சதரிவித்துள்ளைவார்.  

2022 க்கான A/L பரீட்சை 
ஒரு மகாத்காலம் தகாமதமகாகும் பவாரவாளுைன்றில் இன்று விமெட உலர

அவதவானைவா்க இருககுைவாறு IGP மவண்டும்கவாள் 

03

பஸ்ஸில் அதிக கட்டணம் 
அறவிடின் அறிவிககவும்

1955 க்கு அனழத்து முனறயி் ம்காரிக்ன்க 

அர்்ஜுன் மம்கந்திரனுக்கு   
எதிரான வழக்கு ஒத்தினவப்பு  
ஜுலல 21ககு ஒத்திலவத்தது நீதிைன்்றம்   -இருதரபபு மபசசுக்களில் தீர்ைவானம்   

அத்தியாவசிய மசனவ்களா்க   
்னாதிபதியால் பிர்க்னம்   

விண்ைபப ஏற்பு 
நவாட்்களில் ைவாற்்றம்  இந்திய மீனவர் அத்துமீ்றல் அதி்கரிபபிற்கும் உரிய 

நடவடிகல்க எடுபபதவா்க அலைசெர் டகளைஸ் சதரிவிபபு   

12 இந்திய மீனவர்்களுக்கும் 
08 ஆம் தி்கதி வனர விளக்்கமறியல்
பருத்தித்துல்ற நீதவவான் நீதிைன்று மநற்று உத்தரவு 

யாழ்ப்ாணத்தில் 
ச�ாக �ம்வம 

இரவாணுவ உள்ளை்க விெவாரலை ஆரம்பம்   
இந்திய பிரன்்கள் இருவர்   
்கடடுநாயக்்காவில் ன்கது  

சுங்கப பிரிவு 
அதி்கவாரி்கள் விெவாரலை   

மாறுமவ்த்தில் நின்று   
ம்க்கிப்பிடித்ை STF   
்கல்முனன பகுதியில் அதிரடி ந்வடிக்ன்க   

வீதியில் நின்று அழுது புலம்பிய   
தந்தககு உதவிய ஊர் மக்ள்  

ெமூ்க 
வலலத்தளைங்களில் 

வீடிமயவா லவரலவானதவால் 
பரபரபபு

பயணி்கள் மபவாககுவரத்துக்கவா்க அரசு வழஙகும் நிவவாரைைவா்க

தமிழீழ விடுத்லப புலிகளின் கரும்புலிகள் தினம் 
அனுஷ்டிககப்படும் இந்த வாரத்தில் வடககு, கிழககு 
அல்லது ்தன் மாகா்ணங்களில் ோசகார ்சயற்்பாடு-
கள் ே்ட்்பறும் அச்சுறுத்தல் உள்ளதாக ்்பாலிஸ் மா 
அதி்பர் சி.டி. விககிரமரத்ன, ்பாதுகாபபுச் ்சயலாளர் 
ோயகம் கமல் கு்ணரத்னவுககு கடிதம் மூலம் ்தரிவித்-
துள்ளார்.  

்பயங்கரவாத தடுபபு மற்றும் புலனாயவுப பிரி-
விற்கு கி்டத்த ரகசிய தகவலுககு 

்கரும்புலி தினம் என ்கனை கூறி 
குழப்பத்னை ஏறபடுத்ை சிலர் முயறசி

CTBயில் டீசலல பபறும தனியார் 
பஸ் சாரதிகள் பாரிய பமாசடியில் 
விெவாரலை நடத்துைவாறு அலைசெர் பந்துல குைவர்தன பணிபபு 

105 CTB டிப்மபாக்்களில் சுமார் 5000 
பஸ்களுக்கு டீசல் வழஙகிய மபாதும் 
3000 பஸ்கமள மசனவயில் 
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சம்ஸ் பாஹிம்

இைஙலகையின் முன்்னணி நிதி நிறு்்னஙகைளில் ஒன்்வா்ன HNB FINANCE PLCஇன் அம்பைவாஙசகைவாட 
கிலையவா்னது அம்பைவாஙசகைவாலட (Roseth Junction) கைவாலிவீதி, இைக்கைம 97இல் உளை புதியஅலு-
்ைகை ்ைவாகைத்திற்கு ைவாற்்ப்படடது. புதிய்ைவாகைத்திற்கு பிரவ்சிக்கும நிகைழ்வு HNB FINANCE PLC 
இன், முகைவாலைத்து்ப ்பணிப்பவாைரும,பிரதை நில்வ்ற்று அதிகைவாரியுைவா்ன ெமிநத பிர்பவாத் தலை-
லையில் இடமச்பற்்து. இநநிகைழ்வில் HNB FINANCE PLCஇன்பிரதிப ச்பவாது முகைவாலையவாைரகைள, 
கிலை முகைவாலையவாைரகைள ைற்றும அதிகைவாரிகைள உட்பட ்பைமுக்கியஸதரகைள கைைநது சகைவாணட்னர.

உலகளாவிய ஸ்ார்ட்ான் 
வர்த்தகநா்்ான vivo, இலங்க-
யில் உயர்தர்ான வாடிக்கயாளர 
டே்வயி்ன வழஙகும் ப்ாரு்டு 
்தனது ஒன்்லன் டே்வ்ய விரிவு-
்டு்ததியுளளது. 

அ்தன் விற்்னககுப் பின்னரான 
டே்வகள மூலம், நிறுவனம் அ்தன் 
அண்்ய ்தயாரிப்புகள ்றறும் 
அம்ேஙக்ளப் ்றறி உளளூர நுகர-
டவாருககு்த ப்தரியப்்டு்ததுவ்்த 
டநாகக்ாகக பகாணடுளளதுடன், 
ப்று்தி டேரககப்்்ட முயறசிக -

ளுடன் இ்டவிடா்ல் நுகரடவா -
ருககு உ்தவ ்யனுளள ்தகவல்க்ள 
வழஙகுகிறது. 

vivo ்தனது ்ாவ்னயாளரகள 
சிறந்த ப்தரிவுக்ள ட்றபகாள-
ளும் ப்ாரு்டு ட்த்வயான 
டே்வக்ள வழஙக அ்தன் 
டே்வக்ள விரிவு்டு்ததியுளளது.

vivo Support இ்னப் ்யன்் -
டு்ததி, விற்்னககுப் பின்னரான 
டே்வக்ள ப்ற முடியும். vivo 
support இ்ைய்தளம் மூலம் 
து்ைப்ப்ாரு்கள, உதிரிப்்ாகங-

களுககான வி்லககழிவு ்றறும் 
புதுப்பிககப்்்ட வி்லக்ளயும் 
ேரி்ாரகக முடியுப்ன்்துடன், 
டே்வ ப்தாடர்ான ேநட்தகஙக்ள -
யும் உடனடியாக தீர்ததுக பகாளள 
முடியும்.

vivo விடேட டே்வ தினஙகள 
மூலம் வாடிக்கயாளர திருப்தியில் 
விடேட கவனம் பேலு்ததுகிறது. 
இந்த நா்களில் வாடிக்கயாளர-
கள இரணடு அஙகீகரிககப்்்ட 
vivo டே்வ ்்யஙகளில் இருநது 
vivo இன் டே்வக்ள இலவே்ா-

கப் ப்றலாம். 
ஸகீரின் புபரா்படகடிங ஃபிலிம் -

க்ள இலவே்ாக ஒ்டு்தல், 
இலவே ஸ்ார்ட்ான் ேரவீசிங & 
களீனிங, ஃபிளாஷ் ரிப்்யர, ஸீடரா 
டல்ர டகாஸ் ரிப்்யர ்றறும் 
இலவே ப்ன்ப்ாருள அப்டட்கள 
ஆகிய்வ இச் டே்வகளில் அடங-
கும். ட்லதிக வேதிககாக adapters, 
data/USB cables, headphones ஆகி-
யவற்ற  வி்லககழிவுடன் பகாள-
வனவு பேய்யும் வாய்ப்்்யும் vivo 
வழஙகுகிறது.

வாடிக்கையாள்ை முன்னுரி்ைப்படுத்தி 
சே்வகை்ள வழங்கும் vivo

செலிஙவகைவா லைஃப த்னது ‘ல்த்ய ஹமு ’் (ைருத்து்ர ெநதிபபு) ெமூகை சுகைவாதவார திடடத்லத 
2022 ஆம ஆணடிற்கைவா்ன த்னது முதல் இை்ெ ைருத்து் முகைவாமுடன் திருவகைவாணைலை 
ைவா்டடத்தில் மீணடும சதவாடஙகியது.செலிஙவகைவா லைஃபபின் கைநதைவாய் கிலையவால் ஏற்்பவாடு 
செய்யப்படட இநத முகைவாமில், உளளூர வி்ெவாய ெமூகைத்லதச் வெரநத 152 வ்பர ்பய்னலடநத-
்னர. அ்ரகைளுக்கு ைருத்து்ரகைலை இை்ெைவாகை அணுகு்தற்கும அவதவ்பவான்று ்பரிவெவாதல்ன-
கைள ைற்றும வதல்யவா்ன இடஙகைளில், சுகைவாதவார ்பரிவெவாதல்னகைள ைற்றும ்பரிவெவாதல்னகைளும 
்ழஙகைப்படட்ன.திருவகைவாணைலை, சதஹி்த்த வெரு்வாவில் ரஜைஹவா விஹவாலரயில் இநத 
ைருத்து் முகைவாம இடமச்பற்்துடன், 79 உண்ருநதவா இரத்த ெரக்கைலர ைற்றும சீரற்் இரத்த 
ெரக்கைலர ்பரிவெவாதல்னகைள, 57 நவாள்படட சிறுநீரகை வநவாய் ைற்றும சகைவாழுபபுக்கைவா்ன ்பரிவெவாத-
ல்னகைள ைற்றும 34 மின் இதய ்லரவுகைளஆகியல் நடத்தப்படட்ன.

SLT-MOBITEL இ்னவால் 
நவாடுமுழு்திலும முன்ச்ன-
டுக்கைப்படும ைரநடுலகைத் 
திடடம அனுரவாதபுரம 
ைற்றும சகைவாழுமபிலும 
முன்ச்னடுக்கைப்படடது.‘தூய-
்ளி ைற்றும உரத்தினூடவாகை 
நவாடடுக்கு ்ைமூடடுவ்வாம“ 
எனும சதவானிப ச்பவாருளுக்-
கைலைய, நவாடு முழு்திலும 
ைரநடுலகைத் திடடத்லத 
SLT-MOBITEL ஆரமபித்-
துளைது.

இலங்கயில் நிலவும் மின்-
பவ்்ட எதிர்ததுப் ட்ாராடுவ-
்தறகாக, மின்கல டேமிப்பு வேதியு-
டன் கூடிய off grid/ hybrid சூரிய 
மின்கல ப்தாகுதியான 'Energynet' 
யி்ன Hayleys Fentons இன் புதுப்-
பிகக்த்தகக வலுேகதிப் பிரிவான 
Hayleys Solar அண்்யில் அறிமு-
கப்்டு்ததியுளளது.  

ேந்்தயில் ஒரு ்தோப்்த்ததிறகும் 
ட்லான நிபுை்ததுவ்ததுடன், 
Hayleys Solar நாடு முழுவதும் 75 
ப்காவா் இறகும் அதிக்ான 
சூரிய மின்கல்த ப்தாகுதிக்ள 
பவறறிகர்ாக நிறுவியுளளது. 
இது இலங்கயில் ஒரு ப்ாறி-
யியல், பகாளவனவு ்றறும் 

க்டு்ான (EPC) நிறுவ-
னம் எனும் வ்கயில், 
முன்னணி நிறுவனஙக-
ளில் ஒன்றாக விளஙகுகி-
றது.  

On-grid சூரிய மின்கல 
தீரவுகளிலுளள ஒரு 
முககிய பிரச்சி்ன 
யாப்தனில், மின்பவ்டு 
ஏற்டும்ட்ாது சூரிய 
மின்கல்த ப்தாகுதி ்தானாகடவ 
அ்ைநது, ்கலில் உருவாககக-
கூடிய சூரிய ேகதி வீைடிககப் -்
டுகிறது. Energynet தீரவு மூலம், 
மின்ோர்த ்த்டயின் ட்ாது சூரிய 
ேகதி்யப் ்யன்்டு்ததுவ்தன் 
மூலம் இப்பிரச்சி்ன ்தடுககப் -்

டுகிறது. மின்கல்ததில் 
டேமிககப்்டும் ேகதி 
காரை்ாக, இரவு டநர 
மின்பவ்டுககும் இது 
தீர்வ வழஙகுகிறது.  

பிர்தான க்ட்்ப்-
பிலிருநது கி்டககும் 
மின்ோர்ததில் ்தஙகியிருக-
கா்ல், ்கலில் இ்த-
ப்தாகுதி மூலம் உற்்ததி 

பேய்யப்்டும் சூரிய ேகதி்ய 
டேமிககவும் ்யன்்டு்த்தவும் 
முடியும் என்்துடன், எல்லா 
டநரஙகளிலும் ்த்டயில்லா மின்-
ோரம் கி்டப்்்்த இது உறுதி 
பேய்கிறது. சூரிய மின்கல ப்தாகு-
தியானது, ்கல் டநர்ததில் மின்-

கலஙக்ள ோரஜ் பேய்து, 
மின்ோர்த ்த்ட ஏற்டும் 

ட்ாது அவற்ற பவளியிடுகிறது. 
Energynet ஆனது, மின் விளககு-
கள, குளிரோ்தனப் ப்்டிகள, 
மின்விசிறிகள, ப்தா்லககா -்
சிகள, ்டிககணினிகள ட்ான்ற 
ப்ரும் மின்ேகதி ட்த்வ்ய 
பூர்ததி பேய்யும் ஆறறல் 
பகாணடது. வாடிக்கயாளரகள 
விரும்பினால், ப்தாகுதியின் அள-
வீ்டின் அடிப்்்டயில், வாயுச்-
சீராககிகள (A/C) ்றறும் நீரப் 
்ம்பிகள ட்ான்ற அதிக மின்ேகதி 
்யன்்ா்டு உ்கரைஙக்ள 
இயககுவ்தறகு ஏறற வ்கயில் 
அவற்ற ்யன்டு்த்த முடியும் என 
Hayleys Solar நிறுவன்ததின் ் ணிப்-
்ாளரும் பிர்த் நி்றடவறறு அதி-
காரியு்ான பராடேன் ப்டரரா 
ப்தரிவி்த்தார.  

மின்்வட்டு, எரி்்பாருள் 
இன்்ைககு Hayleys Solar தீர்வு

 சீன ேமூக வ்ல்த்தளங-
களில் இயஙகும் டநரடி 
ஒளி்ரப்புக்ளக க்டுப் -்
டு்ததும் நடவடிக்ககளில் 
சீன அரசு ஈடு்்டுளளது. 
'டிகபடாக' ட்ான்ற டநரடி 
நிகழ்ச்சிகளும் அவற்ற 
நட்தது்வரகளும் இ்ளய ேமூக்ததின் 
்்ததியில் புகழ் ப்றறு விளஙகுவ்தால் 
அவரகள ப்தரிவிககும் 'புர்சிகர்ான' 
்தகவல்கள சீன கம்யூனிே க்சியின் 
்ாணபுககு ்ஙகம் வி்ளவிப்்்தாக 
கரு்தப்்டுவ்தாடலடய இந நடவடிக்க 

ட்றபகாளளப்்்டு 
வருவ்தாக ப்தரிவிககப்-
்டுகிறது.  

சீன வாபனாலி 
்றறும் ப்தா்லககா்சிககான நிரவாக 
அ்்ப்பு ்றறும் கலாோர, சுறறுலா-
வுககான அ்்ச்சு இ்ைநது பவளி-
யி்டுளள ஒழுகக விதிகளின் கீழ் 
இ்ைய்தள டநரடி நிகழ்ச்சி அறிவிப்-
்ாளரகள ேரியான அரசியல் நி்லப்-

்ா்்ட ்ககபகாளள டவணடும் 
என்றும் சீன கம்யூனிஸ  ் க்சியின் 
்த்ல்்்ததுவ்த்்த ்றுப்்்தாகடவா, 
்லவீனப்்டு்ததுவ்தாகடவா இருக-
கக கூடாது என்று ப்தரிவிககப்் -்
டுளளது.  சீன டநரடி ஒளி்ரப்புக-
ளில் அறிவிப்்ாளரகள ்ல வணிக 
ப்ாரு்களுககு விளம்்ரம் பேய் -
கிறாரகள. ேமீ்்ததில் தியனப்ன் 
்டுபகா்ல நடநது 33வது வருட 

நி்னவு காலப்்குதியில் ஒரு 
நிகழ்ச்சி ஒளி்ரப்்ாளரகள யு்த்த 
்தாஙகி வடிவிலான ஐஸகிறீ்் 
விளம்்ரப்்டு்ததினார. அ்்தி 
ஆரப்்ா்டககாரரகள மீது ்தாஙகிக -
கள ஏறறப்்்ட்்த நி்னவு ்டு்த -
துவ்தாக இது கரு்தப்்்ட்தால் 
அந்த அறிவிப்்ாளர காைா்ல் 
ட்ானார என அறிக்கபயான்றில் 
ப்தரிவிககப்்்டுளளது.  

சீன ேமூகை ஊடகைங்கைள் மீது கைடும் கைட்டுப்பாடுகைள்

சீனாவின் சில நகரஙகளில் 
மீணடும் பகாடரானா ப்தாறறு அதி-
கரி்ததுளளது. டநாய்ப்்ரவ்ல்த 
து்ட்தப்தாழிககும் சீனாவின் 
பகாள்கககு அது ப்ரிய அச்சுறு்த -
்தலாய் அ்்நதுளளது.   

ஆன்்ஹுவி ்ாநில்ததில் சு்ார 
300 ட்ருககுப் புதி்தாக பகாவி்–19 
டநாய்்தப்தாறறு உறுதிபேய்யப்்்-
டுளளது. அஙகுளள இரணடு வ் -
டாரஙகளில் முடககநி்ல ந்டமு-
்றப்்டு்த்தப்்்டுளளது.   

சியாஙசூ ்ாநில்ததின் வூஸி வ் -
டார்ததில் க்டகள மூடப்்்டுள-
ளன. உைவகஙகளில் அ்ரநது 
ோப்பிட அனு்தியில்்ல. அவசி-

ய்த ட்த்வயிருந்தாலன்றி ்ககள 
பவளிடய பேல்ல டவணடாம் என்று 
அறிவுறு்த்தப்்்டுளளது.   

பெச்சியாங ்ாநில்ததில் மூவ -
ருககு டநாய்்தப்தாறறு உறுதிபேய்யப் -
்்டுளளது. அஙகுளள யிவு வி்ான-
நி்லய்ததிலிருநது பீஜிங பேல்லும் 
வி்ானச்டே்வ ர்தது பேய்யப்் -்
டுளளது.    

சீனாவில் ்கைாசைானா  
்பைவல் மீண்டும் தீவிைம்

படன்்ாரக ்த்லநகர டகாப்்ன் -
ட்கனில் உளள வணிக வளாகம் 
ஒன்றில் இடம்ப்றற துப்்ாககிச் 
சூ்டில் மூவர பகால்லப்்்டு 
ட்லும் ்லர காய்்டநதுளளனர.   

கடந்த ஞாயிறறுககிழ்் இடம்-
ப்றற இந்த துப்்ாககிச் சூடு ப்தாடர-
பில் ்கது பேய்யப்்்ட 22 வயது 
ஆடவர மீது பகா்லக குறறச்ோ்டு 
சு்்த்தப்்்டிருப்்்தாக ப்ாலிஸ 
்ரிடோ்தகர டோரன் ட்தா்ேன் ப்தரி -
வி்ததுளளார.   

அந்த இ்ளஞருககு ்னநலப் 
பிரச்சி்ன இருப்்்தாகவும், ்யஙக-
ரவா்த்ததுடன் ப்தாடரபு்்டிருகக 
வாய்ப்பு இல்்ல என்றும் அவர 
குறிப்பி்டுளளார.  

இதில் 17 வயது்டய இரு 
படன்்ாரக பிர்ைகள ்றறும் 47 
வய்தான ரஷ்ய நா்டவர பகால்லப்-
்்டிருப்்ட்தாடு நால்வர ஆ்்த-
்தான நி்லயில் ்ரு்ததுவ்்னயில் 
சிகிச்்ே ப்றறு வருகின்றனர.     

்டன்ைார்க த்ைநகைரில்  
சூடு: மூவர் உயிரிழபபு

ஆககிரமிககப்்்ட ட்றகுக 
க்ரயில் ஒரு நா்ளககு முன் இஸ -
டரலியப் ்்டயின் துப்்ாககிச் 
சூ்டுககு இலககான ்லஸதீன 
இ்ளஞர கடந்த ஞாயிறறுககிழ்் 
உயிரிழந்த்தாக ்லஸதீன ்ரு்ததுவ 
வ்டாரம் ப்தரிவி்த்தது.   

17 வய்தான கட்ல் அலவடன 
என்ற இ்ளஞன், பைனின் நகரில் 
்வ்தது வயிறு ்றறும் ்கயில் துப்-
்ாககிக காயஙகளுககு இலககான-
்தாக ்லஸதீன சுகா்தார அ்்ச்சு 
ப்தரிவி்த்தது.   

அலாவி ்்டயினர மீது 
ப்்டரால் குணடுக்ள வீசி எறிந -
்த்தாக இஸடரல் இராணுவ ட்ச்ோ-

ளர ஒருவர குறறம்ோ்டியுளளார. 
எனினும் இந்த ேம்்வ்ததில் இஸடர-
லிய வீரரகள எவருககும் காயம் ஏற -
்டவில்்ல.   

கடந்த ்ாரச் பிற்குதி ப்தாடககம் 
நாற்்தப்தான்்து ்லஸதீனரகள 
பகால்லப்்்டுளள்் குறிப்பிட்த -
்தககது.    

இஸசைலிய துப்பாககி  
சூடு: ்பைஸதீனர் ்பலி

உய்கர முஸலிம்கள 
சீனாவின் எதிரிகளாகக 
கரு்தப்்ட டவணடியவர-
கள என்றும் அவரகளின் 
்ாரம்்ரியமும் ்தடயஙக-
ளும் அழி்தப்தாழிககப்்ட 
டவணடுப்னவும் சீன 
கம்யூனிஸ் க்சி உயர 
அதிகாரிகளின் உ்ரகள 
்தறட்ாது இ்ைய ்தள-
ப்ான்றில் பவளியிடப்்்டுள-
ளது. கடந்த ட் ்ா்தம் ஸின்ஜியாங 
்ாகாை விவகாரஙகளில் நிபுை்தது-
வம் ப்றறவராகக கரு்தப்்டும் பைர-
்னியரான ஏ்ரியன் பென்ஸ இரு-
்்தாயிர்ததுககும் ட்ற்்ட உய்கர 
மீ்தான அடககுமு்ற ப்தாடர்ான 
்தகவல்க்ள பவளியி்டுளளார.  சீன 
கம்யூனிஸ் க்சியின் இப்ட்ச்சுகள 
விடேட ஆவைஙகளாக ்வககப்-
்்டிருந்த்தாகவும் உய்கர முஸலிம் 
ேமூக்ததின் ட்ரிலான அடககுமு்ற-

களுககு இந்த உ்ரகள 
வ ழி வ கு ்த ்த ்த ா க வு ம் 
இவர ப்தரிவி்ததுளளார. 
சீனாவின் இ்ததி்டமி்ட 

நடவடிக்கக்ள அப்ரிககா 
இனப்்டுபகா்ல என்றும் ்னி்த 
குல்ததுககு எதிரான குறறம் என்றும் 
வரணி்ததுளளது. சீன கம்யூனிஸ் 
க்சியின் முன்னாள பேயலாள-
ரான பேன் குவாஙடகா, ஜின்ஜியாங 
்ாகாை்ததில் ட்றபகாளளப்்டும் 
அரசின் நடவடிக்ககள கிரிமினல்-
களுககு எதிரான்வ ்்டு்ல்ல-
பவன்றும், உய்கர முஸலிம்க்ள 
'முடி்தது ்வககும்' ஒரு யு்த்தப்ன்-
றும் வரணி்ததுளளார.  

உய்கர் முஸ்லிம்கள் துன்புறுத்தப்படுவது
்பற்றிய புதிய ஆ்தாரங்கள்  

 சீ்ன கைமயூனிஸட கைடசிலய விைரசிக்கைக் கூடவாதவாம 

ஜெர்மனிய 
ஆய்வாளர 
ஜ்ளியீடு

ேமீ்்ததில் ந்டப்றற 
பிரிகஸ உச்சி ்ாநா்டின் 
ஒரு ்குதியாக இடம் -
ப்றற வளரும் ப்ாரு-
ளா்தார அபிவிரு்ததி நாடு -
களுககான அ்ரவில் 
்ாகிஸ்தான் ்ஙகு்றறு-
வ்்த இநதியா ்தடு்தது-
வி்ட்தாக ்ாகிஸ்தான் 
குறறஞோ்டியுளளது. 
ஆனால் இநதியாவின் 
்ாகிஸ்தா்ன்த ்தடுககும் முயற-
சிககு சீனாவும் ரஷ்யாவும் து்ை 
நின்ற்தாக புதிய ்தகவல்கள பவளி-
யாகியுளளன.   

இந்த ப்ாருளா்தார அ்ரவில் 
அல்ஜீரியா, ஆரைன்டீனா, காம்-
ட்ாடியா, எகிப்து, எ்ததிடயாப்பியா, 
பிஜி, இநட்தானீசியா, ஈரான், கே-
கிஸ்தான், பேனகல், உஸப்ககிஸ-
்தான், ்டலசியா, ்தாய்லாநது ஆகிய 

நாடுகள கலநது பகாணடன. பிரிக-
சின் பிர்தான உறுப்பு நாடுகளாக 
பிபரஸில், ரஷ்யா, இநதியா, சீனா, 
ப்தன்னாபிரிககா ஆகியன விளஙகு-
கின்றன.   

இந்த அ்ரவில் ்ாகிஸ்தா்ன 
்ஙகு்றறவிடக கூடாது என்ற இநதி-
யாவின் நகரவுககு ரஷ்யாவும் அ்ர-
வககு ்த்ல்் ்தாஙகிய சீனாவும் 
உறுது்ையாக இருந்த்தாக ்தகவல்-
கள பவளியாகியுளளன. 

பிரிக்ஸ் ப்பாருளா்தார அமர்வில் ்கலந்து 
ப்காள்ளும வாயப்்ப இழந்்தது ்பாகிஸ்்தான்
இநதியவாவின் எதிரபபுக்கு சீ்னவாவும ரஷயவாவும உடநலதயவாம! 



பஸ் பயணிகளிடம் அதிக கட்-
டணம் வசூலிககபபட்டடால் 1955 
என்ற அவசர த�டாலைபபசி எண் -
ணுககு த�ரிவிககுமடாறு ப�சிய 
பபடாககுவரத்து ஆலணககுழு 
பகட்டுக தகடாண்டுள்ளது.

பமலும், பஸ்ஸில் கட்டடாயமடாக 
கட்டண அட்டவலண கடாட்சிபப -
டுத்� பவண்டுதமனவும் ப�சிய 
பபடாககுவரத்து ஆலணககுழுவின 
பணிபபடா்ளர் நடாயகம் நிைடான 
மிதரண்டடா  த�ரிவித்�டார்.

இது த�டாடர்பில் ஆரடாயவ�ற்கு 

பயணச்சீட்டு பரிபசடா�கர்கள நிய-
மிககபபட்டுள்ள பபடாதிலும், 
பபடாதிய பணியடா்ளர்கள இல்ைடா-
��டால் நலடமுல்றச் சிககல்கள 
இருபப�டாகவும், அவற்ல்றத் 
�விர்கக பமற்கண்ட த�டாலைபபசி 
இைககத்ல�ப பயனபடுத்துமடாறும் 
அலமச்சு த�ரிவித்துள்ளது.

எதிர்கடாைத்தில் பண அட்லட 
ஊடடாக பஸ்களுககு கட்டணம் 
தசலுத்தும் வசதிலய ஏற்படுத்� 
எதிர்பபடார்பப�டாகவும் அவர் த�ரி-
வித்�டார்.

பைடாரனஸ் தசல்வநடாயகம்,                 
ஷம்ஸ் படாஹிம்  

த ந ரு க க டி க கு ள ்ள டா கி யு ள ்ள 
நடாட்லட மீ்ளக கட்டிதயழுபபுவ-
�ற்கடாகபவ ஜனடாதிபதி அரசடாஙகம் 
ஒனல்ற உருவடாககியுள்ளதுடன 
அ�ற்கிணஙகபவ அரசடாஙகம் தசயற்-
படுகின்றது என சலப மு�ல்வர் 
அலமச்சர் திபனஷ் குணவர்�ன படாரடா-
ளுமன்றத்தில் த�ரிவித்�டார்.  

எனினும் �ற்பபடால�ய நிலைலய 
பயனபடுத்தி சிைர் படாரடாளுமன-
்றத்ல� அரடாஜக நிலைககு தகடாண்டு-
தசல்ை முற்படுகின்றனர் எனறும் 
அ�ற்கு இடமளிகக முடியடாது 
எனறும் அலமச்சர் சலபயில் த�ரி-
வித்�டார்.  

த�ளிவு இல்ைடா� சிைர் அறியடா-

மபை அந� படாரிய குற்-
்றச்தசயலுககு ஆ�ரவடாக 
த ச ய ற் ப டு கின ்ற ன ர் 
எனபல� சுட்டிககடாட்-
டிய அலமச்சர் பிர�மர் 
ப�வி குறித்து �ற்பபடாது 
பபசி எந�ப பயனும் 
கிலடயடாது எனறும் த�ரி-
வித்�டார்.  

ப டா ர டா ளு மன ்ற த் தி ல் 
பநற்று முனனடாள அலமச்-
சர் விமல் வீரவனச த�ரிவித்� கூற்று 
ஒனல்றயடுத்து அது த�டாடர்பில் 
கருத்து த�ரிவித்� பபடாப� அலமச்சர் 
திபனஷ் குணவர்�ன இவவடாறு த�ரி-
வித்�டார்.  

அ�ன பபடாது கருத்து த�ரிவித்� 
எதிர்ககட்சியின பிர�ம தகடாரடடா ைக்ஷ்-
மன கிரிதயல்ை,  

மகடாநடாயகக ப�ரர்கள 
ஜனடாதிபதிககு அனுபபி-
யுள்ள கடி�த்தில் த�ரி-
விககபபட்டுள்ள�ற்கி -
ணஙக ப�சிய அரசடாஙகம் 
ஒனல்ற அலமபப�ற்கு 
நடாம் �யடாரடாக உளப்ளடாம் 
எனறு த�ரிவித்�டார்.  

ப டா ர டா ளு மன ்ற த் -
தில் பநற்று வடாயமூை 
விலடககடான வினடாககள 

பவல்ளயின பபடாது, நடாட்டு மககள 
�ற்பபடாது எதிர்தகடாண்டுள்ள பிரச்-
சிலனகள த�டாடர்படாக ஒழுஙகுப 
பிரச்சிலன ஒனல்ற எழுபபி விமல் 
வீரவனச த�ரிவித்� கருத்துககு 
த�டாடர்பில் சலபயில் சிறு சர்ச்லச ஏற்-
பட்டது. த�டாடர்நதும் கருத்து த�ரி-
வித்� ைக்ஷ்மன கிரிதயல்ை எம்பி,  

நடாடு எதிர்தகடாண்டுள்ள பிரச்-
சிலனகளுககு தீர்வுகடாண ப�சிய 
அரசடாஙகம் அலமககபபடபவண்-
டும் எனபல� நடாம் த�டாடர்ச்சி-
யடாக த�ரிவித்து வருகினப்றடாம். 
�ற்பபடாது மஹடாநடாயகக ப�ரர்கள 
ஒனறிலணநது ஜனடாதிபதிககு 
கடி�ம் ஒனல்ற அனுபபியுள்ளனர்.
அதில் நடாடு எதிர்தகடாண்டுள்ள 
பிரச்சிலனககு தீர்வுகடாண அலன-
வரும் இலணநது ப�சிய அரசடாங-
கம் அலமகக நடவடிகலக எடுகக-
பவண்டும் என பகடாரியுள்ளனர்.  

மஹடாநடாயகக ப�ரர்கள த�ரி-
வித்துள்ள�னபடி ப�சிய அரசடாங-
கம் ஒனல்ற அலமகக நடாம் �யடார். 
அரசடாஙகம் அதுத�டாடர்பில் நடவ-
டிகலக எடுககபவண்டும் 
எனறும் த�ரிவித்�டார்.  

தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 ஜூனை 5 செவ்வாய்க்கிழனை

திதி: --ெஷ்டி

ரவாகுகவாைம :  ்பகல் :  3.00  -  4.30்னர
சு்பநேரம : கவானை : 7.30  -  9.00்னர

சு்பகிருது ்ருடம - ஆனி  21

இன்னறைய சு்பதினம

01 முதல் 06 ்னர

சதவாழுனக 
நேரம

சுபஹ்		-	 04.35
லுஹர்		-	 12.16
அஸர்		-	 03.43
மஃரிப்		-	 06.31
இஷா		-	 07.47

நயவாகம: சிதத-அமிரத நயவாகம

3

06

06

06

06

ஆளும் தரப்பிற்கும் எதிரணி, சுயேட்சை 
எம்.பி குழு இ்ையில் கடும் வாக்குவாதம்

பாராளுமன்றத்தை அராஜக நி்ைக்கு ககாண்டு கெலை 
இடமளிக்க முடியாது - -ெ்பயில அ்மசெர் தினேஷ் கதைரிவிப்பு  

புறைக்நகவாடனட இரடனடக் சகவானை 

பு்றகபகடாட்லட தபஸ்டி -
யன மடாவத்ல�யில் இரட்லடக 
தகடாலைலய பமற்தகடாண்ட பிர�டான 
சநப�க நபர் தபடாலிஸடாரினடால் 

சுட்டுக தகடால்ைபபட்டுள்ளடார்.  
உயிரிழந� சநப�க நபர் கபண-

முல்ை சஞ்சீவவின பிர�டான 
உ�வியடா்ளர் எனவும், அவர் 

பிரதான சைநயதக நபர்   
யநற்று சுடடுக் ககா்ை   

தைப்பிசகெல்கயில கபாலிஸார் சூடு   

புதிய அரசியைனைபன்ப தயவாரிப்பதறகவாக நியமிக்கப்படட குழுவின் தனை்ரவான ஜனவா-
தி்பதி ெடடததரணி சரவாநைஷ் டி சில்்வா, புதிய அரசியைனைபபு ்னரன்ப நீதி, சினறை, 
ைறறும அரசியைனைபபு ைறுசீரனைபபு அனைசெர ஜனவாதி்பதி ெடடததரணி விஜயதவாெ 
ரவாஜ்பக்ெவிடம னகயளிப்பனத கவாணைவாம. 

்ைத்திரி-சைஜித்   
யநற்று திடீர் சைநதிப்பு  

முனனடாள ஜனடாதிபதி லமத்திரிபடாை சிறி-
பசனவுககும் எதிர்ககட்சித் �லைவர் சஜித் 
பிபரம�டாசவுககும் இலடயிைடான விபசட 
கைநதுலரயடாடல் ஒனறு பநற்று தகடாழும்பில் 
உள்ள எதிர்ககட்சித் �லைவர் அலுவைகத்-
தில் இடம்தபற்்றது.  

ப�சிய ரீதியிைடான சீர்திருத்�ம் மற்றும் 
எதிர்கடாை பவலைத்திட்டத்தின முககியமடான 
கூட்டமடாக இந� கைநதுலரயடாடல் இடம்-
தபற்்ற�டாக எதிர்ககட்சித் �லைவர் 
அலுவைகம் த�ரிவித்துள்ளது.  

தபால் ஊழிேர்களின் 
யபாராடைம் முடிவுற்்றது

�படால் ஊழியர்கள முனதனடுத்-
திருந� த�டாழிற்சஙக நடவடிகலக 
லகவிடபபட்டுள்ளது.

ஊடகத்துல்ற அலமச்சின தசயைடா-
்ளர் அனுஷ தபல்பிட்டவுடன பநற்று 
(4) இடம்தபற்்ற கைநதுலரயடாடலில் 
ஏற்பட்ட இணககபபடாட்லடயடுத்து, 
கடந� ஜூன 28 ஆம் திகதி மு�ல் 
முனதனடுககபபட்டிருந� பணிபப-
கிஷ்கரிபபு லகவிடபபட்டது.

பஸ்ஸில் அதிக கடைணம் 
அ்றவிடின் அறிவிக்கவும்

1955 க்கு அ்ைதது மு்்றயிட னகாரிக்்க

ந்பசசு்வாரதனதயில் இணக்கப்பவாடு

ெரிதத நேரத தனைனையில் இன்று கூடும 

யகாப் குழு முன்னி்ையில் இன்று   
ஆஜராகும் லிற்ய்றா நிறுவனம் 

அரசடாஙக தபடாறுபபு முயற்சிகள 
பற்றிய (பகடாப) குழு, அரசடாஙகக 
கணககுகள பற்றிய (பகடாபடா) குழு 
உளளிட்ட பை படாரடாளுமன்றக குழுக-

கள இவவடாரம் கூடவுள்ளன.  
அ�ற்கலமய இனறு (05) கூடவுள்ள 

பகடாப குழு முனனிலையில் வலரய-
றுககபபட்ட லிற்ப்றடா பகஸ் ைஙகடா 

நிறுவனமும் வலர-
யறுககபபட்ட லிற்ப்றடா பகஸ் தடர் -
மினல் ைஙகடா நிறுவனமும் 
அலழககபபட்டுள்ளன. 

இைங்க ஹஜ் குழுவுக்கு 
ஜித்தாவில் வரயவற்பு  

ஹஜ் குழுவின �லைவரும் அலமச்சரு-
மடான ஹடாபிஸ் நசீர் அஹமட் �லைலமயி-
ைடான குழுலவ ஜித்�டா விமடான நிலையத்தில் 
இைஙலகககடான சவூதி அபரபியத் தூதுவர் 
பககிர் அம்ஸடா மற்றும் கவுனசிைர் தஜனரல் 
பைடாஹ் தமௌைடானடா உளளிட்ட ஹஜ் குழுவி-
னர் பநற்றுமுனதினம் (3) வரபவற்்றனர்.  

அலமச்சர் ஹடாபிஸ் நசீர் அஹமட், படாரடா-
ளுமன்ற உறுபபினர் மர்ஜடான பளீல், ஹஜ் 
குழுவின �லைவர் அஹ்கம் உலவஸ் 
ஆகிபயடார் உளளிட்ட குழுவினர் ஜித்�டாவில் 
உள்ள இைஙலக அதிகடாரிகளுடன ஹஜ் 
த�டாடர்படான ஏற்படாடுகள மற்றும் ஹடாஜிக-
ளுககு ஏற்படுத்�பபட்டுள்ள வசதிகள குறித்-
தும் பினனர் கைநதுலரயடாடினர்.  



தமிழ்நாட்டின் திருச்சிரநாப்பள்ளியி-
லிருந்து கடந்த 25 ஆண்டுகளநாக 
வெளிெந்து வகநாண்டிருக்கும் 

'இனிய ்ந்தெனம்' மக்கள் மமம்்பநாட்டு 
மநாத இதழின் ஆசிரியர் ்ந்தெனம் சந் -
திரமசகரனின் இலக்கியப ்பணியயப 
்பநாரநாட்டி மசலம் ்யகச்சுயெ மன்்றம் 
184 ஆெது மநாத நிகழச்சியில் (03-
.07. 2022) 'சர்ெமதச தமிழத் தூதன்' 
என்்ற விருது ெழங்கி வகௌர -
வித்துள்ளது.  

மதசிய சமூக இலக்கியப 
ம்பரயெ மநாநிலத் தயலெர் 
தநாயர அ. தமரமெலு தயல -
யமயில் மசலம் சண்முகநா 
ம ரு த் து ெ ம ய ன யின் 
தயலெர் மருத்துெர் ்பநா.ச.
்பன்னீர்வசல்ெம் விருதியன 
ெழங்கிச் சி்றபபித்தநார்.  

 "சர்ெமதச அளவில் தமி -
ழர்கயள சந்தித்து தமிழ -
வமநாழியயயும் தமிழக் கலநா -
சநாரத்யதயும் ெலுப்படுத்த 

மெண்டும் என்்பதறகநாக கடந்த 
25 ஆண்டுகளநாக உயழத்து 
ெரும் ்ந்தெனம் சந்திரமசகர -
னின் இலக்கியப ்பணி ம்பநாற -
றுதலுக்குரியது. ்பத்திரியகப 
்பயணம் என்்பது செநாலநான 
்பயணம். 

அதில் ஏற்படும் இடர்கயள 
எல்லநாம் கடந்து மிகத் தி்றயம-

யநான முயறசியுடன் உயழக்-
கும் 'இனிய ்ந்தெனம்' 
ஆசிரியருக்கு உலகத் தமி-
ழர்கள் வதநாடர்ந்து ஆதரவு 
வகநாடுக்க மெண்டும்" என்று 

தநாயர. அ.குமரமெலு தனது ெநாழத்துயர-
யில் குறிபபிட்டநார்.  

்பட்டிமன்்றப ம்பச்சநாளர் கயலயமுதன் 
நிகழச்சியய சி்றப்பநாக ஏற்பநாடு வசய்து 
அயனெயரயும் ெரமெறறு உயரயநாறறி-
னநார். எழுத்தநாளர்கள் முயனெர் இளெரசி 
முருகமெல், லட்சுமிகநாந்தன் உட்்பட மறறும் 
்பல இலக்கிய ஆர்ெலர்கள் நிகழவில் 
கலந்து வகநாண்டு சி்றபபித்தனர்.  

editor.tkn@lakehouse.lk

பிரதமர் மீது குறை கூறுவதனால்
நெருக்கடிககு தீர்வு ்காண முடியுமா?  
ொடு மு்கம் ந்காடுத்துள்ள ந�ாரு்ளாதார 

நெருக்கடிய�ாடு யேர்த்து அரசி�லும் உச்-
ே்கட்ட ந்காதிநிறைற� அற்டநத நிறையில், ்க்டநத 
யம மாதம் 09 ஆம் தி்கதி ொடடின் �ல்யவறு பிர-
யதேங்களிலும் வன்முறை்கள தறைதூககின. 
தீறவப்பு ேம்�வங்களும் இ்டம்ந�றைன. அதனால் 
முன்னாள பிரதமர் மஹிநத ராஜ�க்ஷ தமது பிரத-
மர் �தவிற� இராஜினாமா நேய்து அைரி மாளிற்க-
யில் இருநது நவளிய�றினார். அத்யதாடு அறமச்ே-
ரறவயும் ்கறைநதது.   

 இப்பின்னணியில் ஜனாதி�தி ய்காட்டா�� ராஜ -
�க்ஷ ொடடின் ெைன்்கற்ள முன்னிறைப்�டுத்தி 
விடுத்த அறைப்பின் ய�ரில் முன்னாள பிரதமரான 
ரணில் விககிரமசிங்க, ்க்டநத யம மாதம் 12 ஆம் 
தி்கதி பிரதமர் �தவிற� ஏறறுக ந்காண்டார். இதன் 
ஊ்டா்க சுதநதிர இைஙற்கயில் பிரதமர் �தவிற� 
ஆறு த்டறவ வகிககும் ந�ருறமற� இவர் ந�றறுக 
ந்காணடுள்ளார்.   

 ்க்டநத ்காைங்களில் ொடு மு்கம் ந்காடுத்த 
ந�ாரு்ளாதார, அரசி�ல் நெருக்கடி்கற்ள தீர்த்து 
றவப்�தில் தாம் ந�றறுள்ள அனு�வங்களின் 
அடிப்�ற்டயில், தறய�ாது ொடு எதிர்ந்காணடுள்ள 
ந�ாரு்ளாதார மறறும் அரசி�ல் நெருக்கடி்களுக-
கும் தீர்வு ்காண முடியும் என அவர் உறுதி�ா்க 
ெம்பிகற்க ந்காணடுள்ளார். அதன் அடிப்�ற்டயில் 
இப்�தவிற� ஏறறுக ந்காண்டதும் அதறகுரி� ெ்ட -
வடிகற்க்கற்ள அவர் முன்நனடுத்து வருகின்ைார். 
குறிப்�ா்க ்கடசி அரசி�ல் ய�தங்களுககு அப்�ால் 
ஒன்று�டடு இநநெருக்கடிககு தீர்வு ்காண முன்வரு-
மாறு அறனத்து தரப்பினருககும் அவர் அறைப்பு 
விடுத்தார். அதறன அடிப்�ற்ட�ா்கக ந்காணடு 
�ாராளுமன்ைத்தில் அங்கம் வகிககும் அரசி�ல் ்கட-
சி்களின் பிரதிநிதி்கய்ளாடும் ய�ச்சுவார்த்றத்கற்ள 
ெ்டத்தினார்.   

 இறவ இவவாறிருக்க, இநதி�ா, அநமரிக்கா, 
சீனா, ஜப்�ான் உளளிட்ட உைகின் �ை ொடு்க்ளது  
ந்காழும்பிலுள்ள தூதுவர்்கய்ளாடும், ேர்வயதே 
ொண� நிதி�ம், உை்க வஙகி, ஆசி� அபிவிருத்தி 
வஙகி ஆகி�வறறின் பிரதிநிதி்கய்ளாடும் இைங-
ற்கயின் நிறைறம குறித்து ய�ச்சுவார்த்றத்கற்ள 
முன்நனடுத்தார்.   

இநநிறையில் இநதி� நவளிவிவ்கார அறமச்சு 
நே�ைா்ளர் தறைறமயிைான உ�ர்மட்ட தூதுககுழு-
வினர், அநமரிக்க திறையேரி பிரதிநிதி்கள, ேர்வயதே 
ொண� நிதி�ப் பிரதிநிதி்கள எனப் �ை தரப்பினரும் 
இைஙற்கககு விஜ�ம் நேய்து திரும்பியுள்ளனர். 
ந�ாரு்ளாதார நெருக்கடியில் இருநது மீடசி ந�று-
வதறகுத் யதறவ�ான உதவி ஒத்துறைப்பு்கற்ள 
வைஙகுவதா்க அநொடு்களும் ேர்வயதே அறமப்பு்க-
ளும் உறுதிநமாழி்கற்ள வைஙகியுள்ளன.   

 இவவாறு இப்ந�ாரு்ளாதார நெருக்கடிககுத் 
தீர்வு ்காணும் வற்கயில் பிரதமர் ெ்டவடிகற்க்கற்ள 
முன்நனடுத்து வருகின்ை ய�ாதிலும், அரசி�ல் ்கட-
சி்கள அளிககின்ை ஆதரவும் ஒத்துறைப்பும் திருப் -
தி்கரமானதா்க இல்றை என்�துதான் மக்களின் 
்கருத்தாகும். அரசி�ல் ்கடசி்கள ந�ரும்�ாலும் ்கடசி 
ெைன்்கற்ள முன்னிறைப்�டுத்திய� நே�ற�டடுக 
ந்காணடிருகின்ைன.   

 இநதப் பின்னணியில்தான் இநநெருக்கடிககுத் 
தீர்வு ்காணும் ெ்டவடிகற்க்கற்ள வி்டவும் பிரதம -
றரக குறை கூறி விமர்சிப்�தறகு முன்னுரிறம 
அளித்து நே�ற�டுகின்ைன. ஆனால் இவவாைான 
நே�ற�ாடடின் மூைம் இநநெருக்கடிககு தீர்வு ்காண 
முடி�ாது என்�றத முதலில் புரிநது ந்காளவது 
அவசி�ம்.   

 இநதச் சூைலில்தான் தமிழ் முறய�ாககு கூட-
்டணியின் இறணத் தறைவரும் நுவநரலி�ா 
மாவட்டப் �ாராளுமன்ை உறுப்பினருமான �ைனி 
தி்காம்�ரம், 'நெருக்கடி�ான நிறைறமயில்தான் 
பிரதமர் �தவிற� ரணில் விககிரமசிங்க ந�ாறுப் -
ய�றறுள்ளார். அதனால் அவறர உ்டனடி�ா்க விமர்-
சிக்காமல் அவருககு ்காைஅவ்காேம் வைங்கப்�்ட 
யவணடும்' என்று குறிப்பிடடுள்ளார்.   

 அதுதான் உணறம. ொடு மு்கம் ந்காடுத்திருக -
கும் நெருக்கடியின் �தார்த்தத்றதயும் உணறமத் 
தன்றமற�யும் நதளிவா்கப் புரிநது ந்காள்ள 
யவணடும். பிரதமர் ஏறறுள்ள ேவால் ஒரு இரவில் 
அல்ைது ஒரு ொளில் தீர்வு ்காணக கூடி� ஒன்ைல்ை. 
அநத்ளவுககு �ாரி� ேவாறைய� அவர் ஏறறு 
இருககின்ைார். அவர் இப்�தவிற� ஏறறு இரணடு 
மாதங்கள கூ்ட நேல்ைவில்றை. அதறகிற்டயில் பிர-
தமறர குறை கூறி விமர்சிப்�தால் பிரச்சிறனககுத் 
தீர்வு கிற்டத்து வி்டப் ய�ாவதில்றை.   

ஆ்கயவ �ாராளுமன்ை உறுப்பினர் தி்காம்�ரம் 
குறிப்பிடுவது ய�ான்று, பிரதமறர உ்டனடி�ா்க 
விமர்ேனத்திறகு உட�டுத்தாது அவருககு ்காைஅவ-
்காேம் வைங்கப்�்ட அவசி�ம். அவரது ெ்டவடிகற்க-
்களும் யவறைத்திட்டங்களும் நே�லுருப் ந�றறு 
பிரதி�ைன்்கள கிற்டக்கப் ந�ை முன்னர் அவறர 
குறைகூறுவதில் எவவித நி�ா�மும் இல்றை. 
அதனால் ொடடின் மீதும் மக்கள மீதும் உணறம-
�ான �றறுக ந்காணடுள்ளவர்்கள இநநெருக-
்கடி�ான சூைலில் ்கடசி அரசி�ல் ெைன்்களுககு 
அப்�ால் பிரதமருககு ஒத்துறைப்பும் ஆதரவும் 
ெல்்க யவணடும். அதுயவ இன்றை� யதறவ�ா-
கும்.   
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த்பநால் வ்பட்டி இலக்கம் : 834
வதநாயலம்பசி இலக்கம் : 2429429, 2429272, 2429279

வ்பக்ஸ் : 2429270, 2429329,  விளம்்பர முகநாயமயநாளர் : 2429321

 ஒரு த�ொழிலின் திட்பம் என்று த�ொல்லப்படுவது 
ஒருவனுடைய மனதின் திட்பமம (உறுதிமய) 
ஆகும், மற்றடவ எல்லொம் மவ்றொனடவ.

வியனத்திட்்பம் என்்பது ஒருென் மனத்திட்்பம்
மறய்றய எல்லநாம் பி்ற

குறள் தரும் சிநதனை
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சர்வதேச சந்ேக் கட்ட்ைப்பின் புதிய நி்ை்வரம்
இைங்கயின் நெருக்கடி்ய ைாற்றிய்ைக்குைா?   
நா ட்டில் இன்று ஏற்பட்டுள்ள வ்ருக் -

கடிக்குக் கநாரணமநான விடயங்-
கள் சர்ெமதச சர்ச்யசயுடனும் 

இயணந்திருக்கின்்றன. சர்ெமதச அரசியல், 
வ்பநாருளநாதநாரம் என்்பன இலங்யகயின் 
வ்ருக்கடியயத் தீர்மநானிக்கும் சக்திகளநாக 
மநாறியிருக்கின்்றன. வெளி்நாடுகளின் உத-
விகள், கடன்கள், சர்ெமதச ஒத்துயழப-
புக்களநால்தநான் இந்த வ்ருக்கடி நீங்கும் 
என்கின்்ற நியலப்பநாடு இன்று ெலுத்து ெரு -
கி்றது. 

கடன்கள், உதவிகயள எத்தயன ்நாட்க-
ளுக்குப வ்பறுெது? வசநாந்தக்கநாலில் நின்று 
உயழத்து ்நாட்யட மீட்்பதில்யலயநா? என் -
்பதும் ஒருெநாதம். ஏறகனமெ வீழந்துள்ள 
மரபுரீதியநான மதயியல, மகநாபபி, இ்றப்பர் 
மறறும் ஆயடகளின் ஏறறுமதிகளுக்கு 
எயனய ்நாடுகளுடன் ம்பநாட்டியிடும் தி்றயன 
்மது ் நாடு இழந்துள்ளது. ்பத்தநாயிரம் கிமலநா 
மதயியல மதயெப்படுயகயில், இரண்டநாயி-
ரம் கிமலநாயெ சர்ெமதச சந்யதயில் விற்பது 
எப்படி? இது ஏயனய ்நாடுகள் சர்ெமதச சந்-
யதயில் வசல்ெநாக்குச் வசலுத்த உதவுகி்றது.

  இதனநால், சர்ெமதச உதவிகள்தநான் 
இந்த வ்ருக்கடிக்கு அெசர தீர்வு என்று 
உணரப்பட்டிருக்கி்றது. சர்ெமதச ்நாணய 
நிதியம், ஆசிய அபிவிருத்தி ெங்கி உள்ளிட்ட 
சகலயதயும் ்நாடும் முயறசிகள் முடுக்கி 
விடப்பட்டிருப்பதும் இதறகநாகத்தநான்.  

 ஆனநால், இபம்பநாது சர்ெமதச சந்யதக-
ளின் ெநாங்கல், விற்றல் நியலயமகள் புதிய 
கட்டயமப்பநாக மநாற்றம் வ்பறறிருக்கின்்றன. 

மூன்று மநாதங்கயளயும் 
கடந்து விட்ட ரஷய மறறும் 
உக்யரன் மமநாதல்கள் ஏற-
்படுத்தி ெரும் மநாற்றங்கள் -
தநான் இயெ. ஐமரநாப்பநாவின் 
27 ்நாடுகளுக்கும் விநிமயநா -
கித்து ெந்த எரிெநாயு மறறும் 
எரிவ்பநாருட்கயள ரஷயநா 
நிறுத்தியிருக்கி்றது. அல்லது 
ஐமரநாப்பநா இந்த இ்றக்குமதி -
கயள தவிர்த்துக் வகநாண்ட -
தநாகவும் கருதலநாம். 

  இன்னும் துருக்கியய 
அண்மித்துள்ள கருங்க -
டல் கப்பல் ம்பநாக்குெரத் -
துக்கயள முடக்கியுள்ள 
ரஷயநா, ஐமரநாப்பநாவுக்கநான 
ெநாங்கல், விற்றல் ெழிகயளயும் மறித் -
துள்ளது. ம்பநார் அல்லது அரசியவலன்று 
ெருயகயில், ஆயுதங்கயள விடவும் வ்பநாரு -
ளநாதநார வியூகம் முன்னியல ெகிப்பது 
புதிய விடயமில்யல. இதனநால், நிறுத்தப -
்பட்டுள்ள அத்தயனயும் ஐமரநாப்பநாவுக்குள் 
வசல்ெதறகநான ெழிகள் ்பறறி அவமரிக்கநா 
மறறும் ஐமரநாப்பநா சிந்தித்து ெருகின்்றன.  

  இதறகநாக முதலில் மதர்ெநானது மத்திய 
கிழக்குத்தநான். ரஷயநாெநால் நிறுத்தப்பட்ட 
எரிவ்பநாருட்கள் இபம்பநாது மத்திய கிழக்கி -
லிருந்து வசல்லவுள்ளன. இது, ஏறகனமெ 
ஏயனய ்நாடுகளுக்கு விநிமயநாகிக்கப -
்பட்ட எரிவ்பநாருட்கள் அளவுகளிலும் மநாற -
்றத்யத ஏற்படுத்தலநாம். உதநாரணத்துக்கு, 

ஆசிய ்நாடுகளுக்கு ்நாளநாந்தம் விநிமயநா -
கமநான ஒரு இலட்சம் ்பரல் எரி வ்பநாருட்கள், 
25,000 ்பரல்களநாக குய்றயலநாம். இந்தப 
ம்பநாட்டிகளுக்குள் நு யழந்து இலங்யக 
வெல்ெவதன்்பது இலகுெநானதல்ல.  

  இதயனக் கருதித்தநான் சர்ெமதச உத -
விகளில் ்நாட்டம் கநாட்டப்படுகி்றது. வெளி -
்நாட்டு ்நாணயங்கயள உள்்நாட்டுக்குள் 
ஈ ர்ப்ப தறகநாக, ஒரு்நாள் மசயெயில் கட -
வுச்சீட்டுக்கள் ெழங்கப்பட்டு, வதநாழிலநாளர் -
கயள வெளி்நாடுகளுக்கு அனுபபும் முயற -
சியய அரசநாங்கம் துரிதப்படுத்துெதும் 
இதறகநாகத்தநான். இவெநாறு வசன்று ்பணம் 
உயழபம்பநார், வெளி்நாட்டுப ்பணத்யத 
உண்டியலில் அனுப்பநாது, இலங்யகயின் 

ெங்கிகளூடநாக அனுபபுெதுதநான் 
்நாட்டுப்பறறு.   மநா்றநாக, உண்டி -
யல் ்பரிெர்த்தயனகளில் ்பணத்யத 
அனுபபி, அந்நிய வசலநாெணிகள் 
அங்மகமய நின்று விடும் ெழிகயளத் 
தி்றத்தலநாகநாது. இதிவலநாரு கெயல -
யும் இருக்கி்றதுதநான். அதிக இலங் -
யகத் வதநாழிற்பயடயினர் வெளி்நாடு 
வசல்லும் நியலயமகள் ஏற்படுெ -
தநால், மலிெநான வ்பறுயககளுக்கு 
உட்்படுெது தவிர்க்க முடியநாமமல 
ம்பநாகும்.  

 இந்தக் கெயலகயள விடவும், 
்மது ்நாட்டில் நிலவு்பயெ அதிக 
்பரிதநா்பத்யத ஏற்படுத்துகின்்றன. 
கர்பபிணித்தநாய்மநார் பிரசெெலிக -
ளநால் ெநாகனங்கயளத் மதடுெது, 

அெசர ்பயணத்தில் வ்பநாருட்கள் மறறும் 
்பணங்கயள தெ்ற விடுெது, கள்ெர்கள் 
யகெரியச யகமீறிபம்பநாய் வ்பநாருட்கயள 
்பநாதுகநாக்க முடியநாமலிருப்பது, யகக்கு -
ழந்யதகயள மதநாள்களில் ம்பநாட்டெநாறு 
தநாய்மநார்கள் வீதியநால் வசல்ெது, ்நாளநாந்த 
வதநாழிலநாளர்கள் மெயலயிழந்திருப்பது, 
ஊழியர்கள் வீதிகளில் கநாத்து நிற்பது 
மட்டுமநா? யகமயந்தி ்பசிம்பநாக்கும் யநாசகர் -
கயள எெரும் கண்டு வகநாள்ளநாமல் வசல் -
ெவதல்லநாம், கண்கயளக் குளமநாக்குகின் -
்றன.       

'இனிய ெநே்வனம்' ஆசிரியருக்கு  
சர்வதேச ேமிழ்த் தூேன் விருது  

பாதிப்புற்்ற ைக்கள் துயர து்்டக்க இறுதி மூச்சு்வ்ர
ேன்்ன அரப்பணித்ே்வர நசாக்கொேன் தயாகொேன்
அவுஸ்திமரலியநாவில் கடந்த 1988 

ஆம்  ண்டு முதல் இயங்கி ெரும் 
தன்னநார்ெத் வதநாண்டு நிறுென-

மநான  இலங்யக மநாணெர் கல்வி நிதியம், 
நீடித்த உள்்நாட்டுப ம்பநாரினநால் வ்பற்றெர் -
கயளயும் குடும்்பத்தின் மூல உயழப்பநாளி-
யயயும் இழந்த ஏயழத் தமிழ 
மநாணெர்களின் கல்வி ெளர்ச்-
சிக்கு உதவி ெருகி்றது.

 யநாழ. மநாெட்டத்யதப 
வ்பநாறுத்தெயரயில் முதலில் அங்கிருக்கும் 
அதி்பர்கள் – ஆசிரியர்கள் ஊடநாகத்தநான்  
்லிவுற்ற மநாணெர்களின் கல்வி ெளர்ச் -
சிக்கு இந்நிறுெனம் உதவி ெந்தது.

எமது அயமபபு அவுஸ்திமரலியநாவில் 
்பதிவுவசய்யப்பட்ட நிறுெனமநாகும். இதில் 
இயணந்திருக்கும் அயனெருமம வதநாண் -
டர்களநாக ்பணியநாறறி ெருகின்்றனர். 
பின்னநாளில்  எமது கல்வி நிதியத்தின் 
யநாழப்பநாணம், முல்யலத்தீவு மநாெட்ட மநாண-
ெர்களின் வதநாடர்்பநாளர் அயமப்பநாக இயங் -
கியது யநாழ. சிறுெர் அபிவிருத்தி நியலயம். 
இதன் நிருெநாக இயக்கு்ரநாக இயங்கிய  
வசநாக்க்நாதன் மயநாக்நாதன் அெர்கயள 
வகநாமரநாமனநா வ்பறுந்வதநாறறு கநாவுவகநாண்ட 
தினம் இன்்றநாகும்.

  தனது ெநாழ்நாளில்  இறுதிெயரயில்  
்பநாதிக்கப்பட்ட மக்களின் ்பக்கமம நின்று 
அெர்களின் ெநாழெநாதநாரத் மதயெகயள 
முடிந்தெயரயில் வ்பறறுக் வகநாடுத்த வ்பரும -
கன்,  திடீவரன எம்யம விட்டுச் வசன்்ற துய -
ரத்யத ்நாம் கடந்து ெந்திருக்கின்ம்றநாம். 

  அெருடனநான அறிமுகம் எனக்கு ம்பநார் 
முடிந்த கநாலத்திறகுப பின்னமர கியடத்-
தது.  யநாழ. சிறுெர் அபிவிருத்தி நியலயம்  
முன்னர் வகநாக்குவிலிலும் பின்னர் யநாழப -
்பநாணம் ்பயழய பூங்கநா வீதியிலும் இயங் -

கியது. தறம்பநாது யநாழ. அரியநாயல கண்டி 
வீதியில் இயங்குகி்றது. 2010 ஆம் ஆண்டு -
முதல்  ஒவவெநாரு ஆண்டும் அங்கு வசன்று 
இந்த  அயமபபின் ம்ரடிக்கண்கநாணிபபிலி -
ருக்கும்  எமது கல்வி நிதியம் உதவும் மநாண-
ெர்கயளயும் அெர்களின் தநாய்மநார் மறறும் 

்பநாதுகநாெலர்கயளயும் சந்திபம்பன்.  
  வகநாக்குவில் இந்துக்கல்லூரி,  ்ல்லூர் 

்நாெலர் மண்ட்பம், அரியநாயல கயலமகள் 
சனசமூக நியலய மண்ட்பம் ஆகியெறறி-
லும் ்டந்து ெந்திருக்கும் இந்த ெருடநாந்த 
ஒன்றுகூடல்கள் கடந்த சிலெருடங்களநாக 
யநாழ. அரசநாங்க வசயலக மநா்நாட்டு மண்ட -
்பத்தில் ்டந்தன.

 இறுதியநாக 2019 ஆம் ஆண்டு ்டந்-
தது.  கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு வகநாவிட்  
வதநாறறு வ்ருக்கடியினநால் ்பயணங்கள் 
தயடப்பட்டதனநால் எமது கல்வி நிதியத்தின் 
ஏற்பநாட்டில் இலங்யகயில் மநாணெர் ஒன் -
றுகூடல்கள் ்யடவ்ப்றவில்யல. எனினும் 
மநாணெர்களுக்கநான நிதிக்வகநாடுப்பனவுக-
ளில்  எத்தயகய பின்னயடமெநா மதக்கமமநா 
ஏற்படவில்யல.  

  நிருெநாக இயக்கு்ர்  மயநாக்நாதன் 
வதநாடர்ந்தும் எம்முடன் வதநாடர்பிலிருந் -
தநார்.  அத்துடன் UNDP, USAID (IDEA), 
USAID (SCORE) War Affected People’s 
Association (WAPA), Belgium, TECH 
Outreach, Malaysia, Child First-UK, TECH 
Norway  முதலநான தன்னநார்ெத் வதநாண்டு 
நிறுெனங்களுடனும்  ்பநாதிக்கப்பட்ட மக்க -
ளின் மதயெகளுக்கநாக வதநாடர்பிலிருந்தெர்.  
எமது மநாணெர்களின் குடும்்பங்களுக்கு 

உலர் உணவுப வ்பநாருட் -
கயளயும் எமது கல்வி 
நிதியம் ெழங்க மெண்டும் 
என்று அெர் விடுத்த மெண் -
டுமகநாயளயும் நிய்றமெற-
றிமனநாம். அந்தப ்பணியய 

மமறவகநாண்ட 
ம்பநாது, மயநாக-
்நாதன் ஐயநாவும் 
யநாழ. சிறுெர் 

அபிவிருத்தி நியலய ்பணி -
யநாளர்களும்  சமூக இயட-
வெளியய ம்பணியெநாறு 
அெறய்ற மக்களுக்கு  
சீரநாக விநிமயநாகித்தனர். 

 கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு வதநாடக்கம் 
அெர் மய்றெதறகு ஒரு சில ்நாட்கள் முன்பு 
ெயர  இந்த அெசரகநால உதவிப ்பணி -
களில்  எம்முடன்   வதநாடர்பிலிருந்தெர். 
அெர் நிருெநாக இயக்கு்ரநாக ெந்த பின்னர், 
யநாழ. அரசநாங்க அதி்பருடனும் ெடபுலத்தில் 
இதர அரசநாங்க அதி்பர்களுடனும் வெளி்நா-
டுகளில் இயங்கும் தன்னநார்ெ வதநாண்டு 
நிறுெனங்களுடனும்  ஆமரநாக்கியமநான 
வதநாடர்பியன ம்பணி ெந்தெர். எந்தவெநாரு  
மக்கள் ்லன் சநார்ந்த சமூகப்பணிகளிலும் 
தன்யன முன்னிறுத்தும் தன்முயனபபு 
இயல்புகளின்றி வதநாண்டரநாகமெ இயங்கிய 
கர்மமயநாகிதநான் மயநாகநாதன் அெர்கள்.

  வெளி்நாடுகளில் இயங்கும் தமிழர் 
்லன் சநார்ந்த தன்னநார்ெத் வதநாண்டு நிறுெ -
னங்களின் ஆதரயெப வ்பறறு ்பநாதிக்கப்பட்ட 
மக்களுக்கு அந்த ஆதரயெ ்பகிர்ந்தளிப்ப -
தில் ம்ர்யமயயயும் கண்ணியத்யதயும் 
இறுதிெயரயில் கயடபபிடித்தெர். கடந்த 
ஆண்டு இமத ்நாளில் மயநாக்நாதன் ஐயநா 
மய்றந்து  சுமநார் 24 மணித்தியநாலத்திறகுள்   

அெர் அங்கம் ெகித்த 
யநாழ. அரச சநார்்பற்ற நிறு -
ெனங்களின் இயணயத் -
தின் சநார்பில் ்டத்தப்பட்ட  
இயணயெழி கநாவணநாளி 
நி ய ன ம ெந் த லி ல்  
இலங்யக , மமலசியநா, 
ஐக்கிய இரநாச்சியம்,  வடன்-
மநார்க், கனடநா, அவுஸ்திமர-
லியநா உட்்பட ்பல ்நாடுக -
ளிலிருந்தும் தன்னநார்ெத் 
வதநாண்டர் அயமபபின் 
பிரதிநிதிகள் அெரது ெநாழ-
யெயும் ்பணிகயளயும் 

சிலநாகித்து உயரயநாறறினர்.
 இந்நிகழவு  யநாழ அரச சநார்்பற்ற நிறுெ-

னங்களின் இயணயத்தின்  தயலெரும்,  
சர்மெநாதய நிறுெனத்தின்  மநாெட்ட இயணப -
்பநாளருமநான சி. யுமகந்திரநா  தயலயமயில் 
்டந்தது. யநாழ. முன்னநாள் அரச அதி்பர் ் நாக -
லிங்கம் மெத்நாயம்,   அரச சநார்்பற்ற நிறுெ -
னங்கள்  இயணயத்தின் முன்னநாள்  தயல -
ெரும் ெடமநாகநாண சய்பயின் முன்னநாள் 
அயெத் தயலெருமநான சி. வி.மக. சிெஞநா-
னம், சிறுெர்களுக்கநான அபிவிருத்தி நியல-
யத்தின் தயலெர் க. சுசீந்திரன் உட்்பட ்பலர் 
உயரயநாறறினர்.

 அன்்பர் மயநாக்நாதன் ்பறறிய நியனவுக-
ளுக்கு மரணமம இல்யல என்்பதும் எம்யம 
்நாம் மதறறிக் வகநாள்ள கூறும்  ஆறுதல் 
ெநார்த்யததநான்.

தமிழர்கயளப பிளவு்படுத்தும் கரு -
வியநாக மதத்யதப ்பயன்்படுத்து -
ெயதத்தநான் ்நாம் எதிர்க்கிம்றநாம் 

என்று தமிழக முதல்ெர் மு.க.ஸ்டநாலின் 
வதரிவித்துள்ளநார். சநாதியயயும், மதத்யத -
யும் தநாண்டி வமநாழியநால் இயணக்கும் 
ெல்லயம தமிழுக்கு உண்டு என்றும் 
முதல்ெர் ஸ்டநாலின் கூறியுள்ளநார். 

 முதல்ெர் மு.க.ஸ்டநாலின் ம்றறு 
முகநாம் அலுெலகத்திலிருந்து 
கநாவணநாலிக் கநாட்சி ெநாயிலநாக ெட 
அவமரிக்கத் தமிழச் சங்கப ம்பரயெ -
யநான 'ஃவ்பட்னநா' அயமபபின் 35- ெது 
ஆண்டு விழநாவில் கலந்து வகநாண்டு 
உயரயநாறறினநார். 

 அபம்பநாது ம்பசிய முதலயமச்சர் 
மு.க.ஸ்டநாலின், "அவமரிக்கநா மறறும் 
கனடநாவில் உள்ள 70-க்கும் மமற்பட்ட 
தமிழச் சங்கங்களின் ஒட்டுவமநாத்தமநான 

அயமப்பநான - ெட அவமரிக்கத் தமிழச் 
சங்கப ம்பரயெயநான 'ஃவ்பட்னநா' 
அயமபய்பச் சநார்ந்த - அதன் அயமப -
்பநாளர் அயனெருக்கும் மீண்டும் எனது 
அன்்பநான ெணக்கங்கயளயும் ெநாழத்து -
கயளயும் வதரிவித்துக் வகநாள்கிம்றன். 
'உலகின் மிக மூத்த வமநாழிகளில் முதல் 
வமநாழியநான தமிழுக்கு வசநாந்தக்கநாரர் -
கள் ்நாம். தமிழர்கள் எங்மக ெநாழந்தநா -
லும் தமிழ்நாடு தநான் தநாய்வீடு. உலகம் 
முழுெதும் ்பரந்து, விரிந்து ெநாழும் 

இனம் தமிழினம். இந்திய துயணக் கண் -
டத்தின் ெரலநாறு இனி தமிழ நிலத்தில் 
இருந்து தநான் எழுதப்பட மெண்டும். 

 தமிழ்நாடு என வ்பயர் சூட்டியது திமுக 
அரசுதநான். ஸ்ரீமதி என்்பதறகு ்பதிலநாக 
திருமதி என வகநாண்டு ெந்தது திமுக ஆட் -
சிதநான். 

தமிழுக்கு வசம்வமநாழி அந்தஸ்யத 
வ்பறறு தந்தது தி.மு.க அரசு. தமிழன் 
எங்கு ்பநாதிக்கப்பட்டநாலும் அென் 
கண்ணீயர துயடக்க குறிக்மகநாள் 

வகநாண்டுள்ளது தி.மு.க அரசு. ஒரு இனத் -
தின் அரசநாக திமுக அரசு அயமயும். திரநா -
விடம் என்்ற வசநால் ஒரு கநாலத்தில் இனத் -
தின் வ்பயரநாக இருந்தது. 

ஓரநாண்டநாக ஒரு இயக்கத்தின் வ்பயரநாக 
உள்ளது. திமுக ஆட்சிக்கு ெந்த பின் 
ஆலயங்களில் அன்யனத் தமிழ ஒலிக் -
கத் வதநாடங்கி உள்ளது.

 தமிழவமநாழியயயும், தமிழ இனத்யத -
யும் கநாப்பது தி.மு.க அரசுதநான்" எனத் 
வதரிவித்தநார். 

முருகபூ்பதி (தயலெர்)
இலங்யக மநாணெர் கல்வி நிதியம் 
அவுஸ்திமரலியநா 

சுஐப எம்.கநாசிம்  

ஹிஜ்ரி ெருடம் 1443 துல்ஹிஜ்ஜஹ் பிய்ற 05
சு்பகிருது ெருடம் ஆனி மநாதம் 21ஆம் ்நாள்              வசவெநாய்க்கிழயம

கால் நூற்ாண்டு காலமாக 
இடைவிைாத இலக்கியப்பணி

அன்ாரின ஓராண்டு நிட்வு தி்ம் இனறு 

ேமிழ்நைாழி்யயும், இனத்்ேயும்
காப்பது தி.மு.க அரசு  - ஸைாலின
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மடுத் திருத்்தலத்தின்   ஆடித் 
திருவிழா     நீண்ட காலத்துக்குப் 
பின் பெருமளவு விசுவாசிகளு்டன் 

இம்முறை விமரிறையாகக் பகாண்டா்டப்-
ெட்டது.

திருவிழா நிகழ்வுகள் க்டந்த ஜுன் 23ஆம் 
திகதி பகாடியயறைத்து்டன் ஆரம்ெமாயின.

நவ நாள் ஆரா்தறனகறளத் ப்தா்டர்நது   
க்டந்த ைனிக்கிழறம 
காறல திருவிழா  கூடடுத் 
திருப்ெலி ஒப்புக்  

ஒப்புக்பகாடுக்கப்ெட -
்டது. மன்னார் மறைமா-
வட்ட ஆயர் யெரருடதிரு 
இம்மானுயவல் பெர் -
னாணய்டா ஆண்டறக-
யின் ்தறலறமயில் யாழ் 
மறைமாவட்ட ஆயர் 
யெரருடதிரு ஜஸ்ரின் 
யெர்்ாட ஞானப்பிரகா -
ைம் ஆண்டறக மறறும் 
அ ரு ட ்தந ற ்த ய ர் க ள் 
இற்நது திருவிழா 
திருப்ெலிறய கூடடுத் 
திருப்ெலியாக ஒப்புக் -

பகாடுத்்தனர். திருவிழா திருப்ெலிறயத் 
ப்தா்டர்நது திருசபைாரூெ ெவனி இ்டம் -
பெறைய்தாடு,  ெக்்தர்களுக்கு திருச -
பைாரூெ ஆசியும் வழஙகப்ெட்டது. மடு 
அன்றனயின் அருறளப் பெறுவ்தறகு 
நாடடின் ெல ொகஙகளிலிருநதும் ெல் -
லாயிரக்க்க்கான விசுவாசிகள்  வருறக 
்தந்தறம குறிப்பி்டத்்தக்கது. மடுத் 

திருத்்தலம் நீண்ட வரலாறறைக் 
பகாண்டது. 

மடுவில் கா்ப்ெடும் திருசசுரூ -
ெத்தின்  அைல் வீடு மாநற்த என்று 
வரலாறு கூறுகின்ைது,  ஒரு காலத் -
தில் யொர்த்துக்யகயர்களால் கட்டப் -
ெட்ட பெரிய கத்ய்தாலிக்க ய்தவால -
யத்ற்தக் பகாண்ட ஒரு முக்கியமான 
நகரமாக இருந்தது, 

அவர்கள் ்தஙகள் ஆடசியின் யொது 
மன்னார் தீவு மறறும் மாநற்த முழுவ -
ற்தயும் விசுவாைமாக மாறறினர். 

்டசசுக்காரர்கள் மாநற்தறயக் றகப்-
ெறறி, அற்தத் ்தஙகளுற்டய ைநதிப்புக் 
கூ்டமாக மாறறினார்கள்  சில கத்ய்தா-
லிக்கர்கள் கணடிப் ெகுதிக்குக் குடிபெ-
யர்ந்தனர்." 

"அவர்கள் இருெது  குடும்ெஙக-
றளச யைர்ந்தவர்கள் அவர்கள் மரு்தம-
டுவில் குடியயறினர், அது அப்யொது 

கணடி வழித்்த்டத்தில் ஒரு சிறிய கிரா-
மமாகவும் கூைப்ெடுகிைது.  புதி்தாக 
கட்டப்ெட்ட ய்தவாலயத்தில் சிறல 
நிறுவப்ெட்டது யொர்த்துகீசிய காலத் -
தில் நற்டபெைவில்றல, ஆனால் ்டசசு 
காலத்தில் (1670). அந்த புதிய ய்தவால-
யம் யகாடய்ட இராசசியத்தில் இல்றல.  
ஆனால் யாழ்ப்ொ் ஆயரின் கூறறுப்ெடி   
"கணடிய பிரய்தைத்தில்" இருந்தது. 

அளறவயியல்  திற்க்கள வறரெ-
்டஙகள் புனி்த மரியாளின் சுரூெத்துக்கான  
புதிய ய்தவாலயம் மடுவில் அல்ல, மாைாக 

கணடி மன்னரின் 
"மடியக" அல்லது 
சுஙக மாளிறக-
யில் (மாநற்தக்கும் இற்டயய உள்ள 
டிரஙக் ைாறலயில்) கட்டப்ெட்டது என்ெ-
ற்தக் காடடுகிைது.  

மடு ய்தவாலயம் அக் காலஙகளில் 
பவறிசயைாடிய இ்டமாகும். இவவாறு, 
'புனி்த மரியாளின் திருசசூரூெ மடியக 
ய்தவாலயம்' புனி்த சின்னம் ொது-
காப்ொக றவக்கப்ெடடுள்ள ைர்ா -
லயமாகத் ப்தா்டர்ந்தது.  ெணடிறக 
காலஙகளில் மடடுயம மரு்த மடு ய்தவால-

யத்திறகு பகாணடு பைல்லப்ெட்டது. இந்த 
நற்டமுறை 20 ஆம் நூறைாணடின் இறுதி 
ஆணடுகள் வறர ப்தா்டர்ந்த்தாகக் கூைப்ெ-
டுகிைது. 

அந்த வறகயில் இன்றும் மடுத்திருத்்த-
லம் இன, ம்தம், பமாழி க்டநது அறனத்து 
மக்களினதும் அபிமானத்ற்தப் பெறை விசு-
வாைத்தின் திருத்்தலமாக விளஙகுகின்ைது.

கத்தவாலிக்கத திருசெலை திருததூதர் 
புனித ்தவாைவாவின் திருநவாலை  நவாம் 
கடநத ஞவாயிறு தினததில் சகவாணடவா-

டியது. 
திருததூதர் ்தவாைவா ்ழியவாக நம்  முன்-

்னவார்கள் இ்யசுவின் விைவாவுக்குள் தஙகள் 
லககலையும் இ்யசுவின் லககளில் தஙகள் 
விரல்கலையும் இடடவார்கள் என நிலனக்கும்-
்ைவாது நைக்கு வியபைவாக இருக்கிறது. 

இ்யசுவின் இறபபுக்குப பின்னர் திருததூ-
தர்கள் மூன்று நிலைகளில் செயல்ைடுகின்-
றனர்:

 (அ)  யூதர்களுக்குப ையநது  தஙகளுக்-
கும் தணடலன ் ழஙகபைடடுவிடு்ைவா 
என்று ையநது பூடடிய அலறக்குள் 
இருநதனர். இது சைரும்ைவாலும் 
எருெ்ைமில் உள்ை திருததூதர்-
களின் செயல்ைவாடவாக இருநதி-
ருக்கும். 

(ஆ)  எருெ்ைலை விடடு ச்ளி்ய 
சென்ற்ர்கள் தஙகள் செவாநத 
ஊரவான கலி்ையப ைகுதிக்குச 
சென்ற்ர்கள் மீணடும் தஙகள் 
மீன்பிடிக்கும் ைணிக்குச சென்ற-
னர். 

(இ)  புனித ்தவாைவா்்வா ைக்க்ைவாடு 
ைக்கைவாக நடைவாடிக்சகவாணடிருந-
தவார். புனித ்தவாைவா ைற்றி ்யவா்வான் 
நற்செய்தியவாை்ர அதிகைவான குறிபபு-
கலைத தருகின்றவார். 

இைவாெரின் இறபபு செய்தி ்கடடு இ்யசு 
புறபைடத தயவாரவானவுடன் அ்ருலடய திருத-
தூதர்கள் தயக்கம் கவாடடுகின்றனர். ஆனவால் 
்தவாைவா, 'நவாமும் செல்்்வாம். அ்்ரவாடு 
இறப்ைவாம்' (கவாண. ்யவா்வா 11:16) என்று 
துணிகின்றவார். 

இ்யசுவின் இறபலை இது முன்னுலரபை-
துடன், இறபபிலும் இ்யசு்்வாடு உடனிருக்க 
்்ணடும் என்ற அ்ருலடய விருபைதலத 
நைக்கு எடுததுலரக்கிறது.

சதவாடர்நது இறுதி இரவாவுணவுக்குப பின் 
இ்யசு ்ழஙகிய பிரியவாவிலட உலரயில், 
'ஆணட்்ர, நீர் எங்க ்ைவாகிறீர் என்்ற 
எஙகளுக்குத சதரியவாது. அபைடியிருக்க நீர் 
்ைவாகுமிடததுக்கவான ்ழிலய நவாஙகள் எபை-
டித சதரிநதுசகவாள்ை இயலும்?' என்று ்கட-
கின்றவார் ்தவாைவா. 

அ்ருக்கு விலடயளிக்கின்ற இ்யசு, 
'்ழியும் உணலையும் ்வாழ்வும் நவா்ன' என 

அ றி க் ல க - யி டு கின் -
றவார். 'நவா்ன' என்ற ்வார்தலத இங்க 
முதன்லையவானது. ஏசனனில், முதல் ஏற்-
ைவாடடில், விடுதலைப ையண நூலில், 'இருக்-
கின்ற்ரவாக இருக்கின்ற்ர் நவா்ன' என்று 
ஆணட்ரவாகிய கடவுள் ்ைவா்ெக்குத தன்லன 
ச்ளிபைடுததுகின்றவார். 

கடநத ஞவாயிறு நற்செய்தி ்வாெகததில், 
'ஆணட்ர்' என்ற ்வார்தலதலய லையைவாக 
ல்தது நிகழ்வு நகர்கிறது. 'ஆணட்லரக் 
கண்டவாம்' என திருததூதர்கள் ்தவாைவாவி-
டம் செவால்கின்றனர். 'அ்ருலடய லககளில் 
ஆணிகைவால் ஏற்ைடட தழும்லைப ைவார்தது' 
என்று, எநதச்வாரு தலைபபும் இல்ைவாைல், 
'அ்ர்' என்று இ்யசுல் அலழக்கின்றவார். 

ஆனவால், இ்யசு ்தவான்றி, 'இ்தவா! என் 
லககள்!' என்று செவான்ன அடுதத சநவாடி, ெர -

ணவாகதி அலடகின்றவார் ்தவாைவா. 'நவான் 
சீடர்களிடம் செவான்னது இ்யசுவுக்கு 
எபைடி சதரிநதது?' என அ்ர் தன் ைன-
திற்குள் ்கடடிருபைவார். அல்ைது இ்ய-
சுவின் இருததல் அ்லர மிகவும் 
ஈர்க்கக்கூடியதவாக இருநதி-
ருக்கும்.

 ்தவாைவா இநத இடத-
தில் செய்யும் நம்பிக்லக 
அறிக்லக மிகவும் 
்ைைவானது: 'நீ்ர என் ஆண-

ட்ர்! நீ்ர என் கடவுள்!' 
என்று தனிபைடட நம்பிக்லக 

அறிக்லக செய்கின்றவார் ்தவாைவா.
இதுதவான் ்தவாைவா இன்று நைக் -

குத தரும் ைவாடம். ஆணட்ரவாகிய 
கடவுலை நவான் தனியவாக அனு-
ைவிததவாைன்றி அ்லர நம்ை 
முடியவாது.

 இலறயனுை்ம் என்ைது ஒரு 
தனிபைடட அனுை்ம். நம் தநலத 
ைற்றும் தவாயின் அனுை்தலதப 
்ைவான்்ற இது தனிதது்ைவானது. 

இலறயனுை்ம் ைை ்நரஙக -
ளில் நைக்குப புைபைடும் விதைவாக 
இருபைதில்லை. புைன்களுக்குப 
புறம்ைவானதவால் அது இல்லை 
என்று ஆகிவிடு்தில்லை. 'என் ஆணட-
்்ர! என் கடவு்ை!' என்ற ெரணவாகதி நம் 
்வாழ்வின் ஒவச்வாரு சநவாடியிலும் இருநதவால் 
எததுலண நைம்!

கடநத ஞவாயிறு முதல் ்வாெகததில், இலற-
்வாக்கினர் எெவாயவா, 'நற்செய்திலய அறிவிக்க-
வும், நல்்வாழ்ல்ப ைைபைடுததவும், நைம்த-
ரும் செய்திலய உலரக்கவும், விடுதலைலயப 

ைலறெவாற்றவும், சீ்யவாலன ்நவாக்கி, 'உன் 
கடவுள் அரெவாளுகின்றவார்' என்று கூறவும் 
்ரு்்வாரின் ைவாதஙகள் ைலை்ைல் 
எததுலண அழகவாய் இருக்கின்றன!' என 
உலரக்கின்றவார். 

சைசியவா ்ருலகலய முன்னுலரக்கும் 
ைவாடைவாக இருக்கும் இநத இலற்வாக்கு, 
நம்பிக்லகலயயும் எதிர்்நவாக்லகயும் தரு-
கின்றது. ைழஙகவாைததில் செய்திகள் அறி-
விபை்ர் ைலை்ைல் ஏறி நின்று எல்ைவா 
ைக்களுக்கும் ்கடகுைவாறு அறிவிபைவார். 

்ைவார் ைற்றும் ்ன்முலறயின் செய்திக-
லைக் ்கடடுப ையநது நின்ற ைக்களுக்கு, 
ஆறுதல் ைற்றும் அலைதியின் செய்திலய 
அறிவிக்கின்றவார் இததூதர். இ்ரின் செய்தி 
நல்்வாழ்ல்வும் விடுதலைலயயும் தரு-

கின்றது. 
புனித ்தவாைவா இநத ைணணில் அறிவிதத 

செய்தியும் நைக்கு நல்்வாழ்ல்யும் விடுத -
லைலயயும் சகவாணடு ்நதது. இன்று நவாம் 

ஒரு்ர் ைற்ற்ருக்கு நற்செய்தி அறிவிக்கக் 
கடலைபைடடுள்்ைவாம். 

கடநத ஞவாயிறு இரணடவாம் ்வாெகததில், கட -
டடம் என்னும் உரு்கதலதப ையன்ைடுததி, 
திருஅல்யின் ஒழுஙகு ைற்றும் ஒருஙகுநி-
லைலய எ்ைசு நகர ைக்களுக்கு எடுததுலரக் -
கின்றவார் ைவுல். 

திருததூதர்கள் இக்கடடடததின் அடிததை -
ைவாக இருக்கிறவார்கள். ஏசனனில், அ்ர்கள் 
எடுததுலரதத நற்செய்தியின் ்ழியவாக்் 
நம்பிக்லகயவாைர்கள் கிறிஸ்து்்வாடு இலண-
கிறவார்கள். 

்தவாைவா என்னும் கலதைவாநதலர ஏற்றுக்-
சகவாள்ைபைடவாத நற்செய்தி என்று செவால்ைபை -
டுகின்ற, '்தவாலையவாரின் நற்செய்தியிலும்' 
ைவார்க்கின்்றவாம். இ்ர் நைக்குச செவால்லும் 
ைவாடஙகள் எல்?

்யவா்வான் நற்செய்தி இ்லர திதிம் 
என்னும் ்தவாைவா என்றும், ஏற்றுக்சகவாள்ைபை -
டவாத நற்செய்தி இ்லர திதிம் யூதவாசு ்தவாைவா 
என்றும் அலழக்கின்றது. 'திதிம்' (இரடலட) 
என்ற செவால்லைப ைற்றி நிலறய ஆரவாய்சசி -
கள் நடநதுள்ைன. 

இ்ர் இரடலடயர்களில் ஒரு்ர் என்று அதி -
கைவாகச செவால்ைபைடு்துணடு. நவான், 'திதிம்' 
என்ைலத இரு நிலைகளில் புரிநதுசகவாள்கி -
்றன்:  'திதிம்' என்ைது ்தவாைவாவிடமிருநத 

இரடடிபபுததன்லைலயக் குறிக்-
கிறது. இ்ர் தன்னி்ை்ய பிை-
வுணட ைனிதர். இ்யசு யூ்தயவா-
வுக்குச செல்ை விரும்பும்்ைவாது, 
அ்்ரவாடு சென்று இறக்க விரும்-
புகிறவார் (கவாண. ்யவா்வா 11:16). 

ஆனவால், உயிர்தத ஆணட்ர் 
ைற்ற சீடர்களுக்குத ்தவான்றிய-
்ைவாது, 'நவான் நம்ைைவாட்டன்' 
(கவாண. ்யவா்வா 20:25) என 
அ்நம்பிக்லக சகவாள்கின்றவார். 
ஒ்ர ்நரததில் துணிவும் அ்நம்-
பிக்லகயும் சகவாணட்ர் இ்ர். 

இ்ருலடய நற்செய்தியில், 
'இ்யசுவும் நவாமும் - எல்ைவா ைனி-
தர்களும் - இரடலடயர்' என்று 
சகவாடுக்கபைடடுள்ைது. இது இ்ய-
சுல்ப ைற்றிய புதிய புரிதலை -
யும், நம்லைப ைற்றிய புதிய புரித -
லையும் தருகின்றது. 

இ்யசு நம்லைப ்ைவான்ற்ர். 
நவாம் அலன்ரும் இ்யசு ்ைவான்-

ற்ர்கள். இன்னும் அலத நவாம் உணரவாைல் 
இருக்கி்றவாம். அதுதவான் எைது பிரசசிலனக-
ளுக்கு கவாரணைவாக இருக்கைவாம்.

மடுத் திருத்்தலத்தின் 
ஆடித் திருவிழா

படங்கள்: 
மன்னார் குறூப் நிருபர், எஸ்.ற�னாசேரியன றெமசபட்

புனி்த த்தாமமயார் 
புகட்டும் உறுதியான 

விசுவாசம்

அருட ைணி

ஏசு கருணவாநிதி ...

ப�ொல்ஹேனபகொட  திரு இருதய நொதர் ஆலய திருவிழொ

சகவாழும்பு சைவால்்ஹேன்சகவாட  திரு இருதயநவாதர் ஆையததின் திருவிழவா கடநத ஞவாயிறு தினததில் விைரிலெயவாக நலடசைற்றது. ஆையததின் சகவாடி்யற்றம் நலடசைற்று ந்நவாடகளுடன் ச்ஸ்ைர்ஸ்  ஆரவாதலன 
கடநத ெனிக்கிழலை இடம்சைற்றது. அதலனத சதவாடர்நது ஞவாயிற்றுக்கிழலை கவாலை திருவிழவா திருபைலி அருடதநலத பிரகீத டிஷவான் தலைலையில் நலடசைற்றதுடன் அன்லறய தினம் ைவாலை திரு இருதய ஆண-
ட்ரின் திருசசுரூை ை்னியும்  நலடசைற்றது.இறுதி ்ழிைவாடு ைற்றும் இறுதி ஆசீர்்வாத நிகழ்வுகலைப ைடஙகளில் கவாணைவாம்.                                                                       (ைடஙகள்: சைஸ்லி சஜவானதன்)
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2022 க்்வான A/L பரீடலெ... 
மாதம் 15ஆம் திகதி வெளியிட தீரமா-

னிககப்பட்டுள்ளதாகவும் வதரிவிததார.  
அததுடன் ஆரம்்ப பிரிவு மற்றும் 

ததசிய ்பரீட்்சைகளுககு ததாற்றும் 
மாணெரகளின் கற்்றல் நடெடிக்ககள 
வதாடரபில் விதசைட அெதானம் வசைலுத-
தப்படும் என்றும் அ்மசசைர சை்்பயில் 
வதரிவிததார.  

 எதிரதரபபு உறுபபினரகள சிலர முன்-
்ெதத தகளவிகளுககு ்பதிலளிக்கயி -
தலதய அெர இவொறு வதரிவிததார.  

அது வதாடரபில் அ்மசசைர தமலும் 
வதரிவிக்கயில்,  

2021ஆம் ஆண்டு இடம்வ்பற்்ற உயர-
தர ்பரீட்்சை வ்பறுத்பறுக்்ள எதிர-
ெரும் ஆகஸ்ட் மாதம் 15ஆம் திகதி 
வெளியிட தீரமானிககப்பட்டுள்ளது.
வநருககடியான சூழ்நி்லகளுககு மத-
தியில் ்பரீட்்சை வினாததாள திருததும் 
்பணிகள முன்வனடுககப்பட்டு ெருகின்-
்றன.  

்பரீட்்சை வ்பறுத்பறு வெளியிடப-
்பட்டு 3மாத காலததிற்குப பின்னதர 
அடுதத ்பரீட்்சை நடததப்பட 
தெண்டும். இல்லாவிடின் மாணெரகள 
்பரீட்்சைககுத தயாராக முடியாது.  

உயரதரததில் 17 ்பாட பிரிெக்்ள 
கற்பிககும் ஆசிரியரகளுககு ்பல்க்லக-
கழக மட்டததில் ்பரீட்்சை வதாடர்பான 
அமரவுக்்ள நடதத தீரமானிககப்பட்-
டுள்ளது.  

இநத ஆசிரியரகள ஊடாக ஆகஸ்ட்,-
ஒகதடா்பர மற்றும் நெம்்பர ஆகிய 
மூன்று மாத காலப்பகுதியில் ெகுப-
்ப்்ற மட்டததில் விதசைட கற்பிததல் 
நடெடிக்கக்்ள முன்வனடுகக உரிய 
நடெடிக்க எடுககப்பட்டுள்ளது.  

வகாதரானா ்ெரஸ் சூழ்நி்ல 
்பாதிபபினாலும் நாட்டின் தற்த்பா்தய 
வநருககடி நி்ல காரணமாகவும் ்பாட-
சைா்லகள மூடப்படுெதால் ஆரம்்ப 
பிரிவு மாணெரகத்ள வ்பரும்ளவில் 

்பாதிககப்பட்டுள்ளாரகள.  ஆரம்்ப 
பிரிவு மாணெரகளின் கல்வி நி்ல்ம 
எநத மட்டததில் உள்ளது என்்ப்த 
பிரததசை மட்டததில் மதிபபீடு வசைய்யும் 
நடெடிக்க முன்வனடுகக்ப்பட்-
டுள்ளன.  

விடுமு்்ற ெழஙகப்பட்டுள்ள -
தால் இழககப்பட்டுள்ள ்பாடசைா்ல 
நாட்க்்ள எவொறு சைமநி்லப்படுத-
தி,்பாடசைா்ல நாட்க்்ள அதிகரிப்பது 
என்்பது வதாடரபில் வதாழிற்சைஙகததின -
ருடன் த்பசசுொரத்த முன்வனடுககப-
்பட உள்ளது.   

ஆரம்்ப பிரிவு மற்றும் ததசிய ்பரீட்்சை -
களுககு ததாற்்றவுள்ள மாணெரகளின் 
கற்்றல் நடெடிக்க வதாடர்ங விதசைட 
கெனம் வசைலுததப்பட்டுள்ளன.  

முதலாம் தரததிற்கு மாணெரக்்ள 
இ்ணததுகவகாளெதற்காக காலத்த 
நீடிகக தநரநதுள்ளது என்றும் அெர 
வதரிவிததார. 

மீன்ர்ளுக்கு தேல்யவான எரிசபவாருள்...   
ததொனநதா தநற்று ்பாராளுமன்்றததில் வதரிவித -

தார.   
 ொய்மூல வி்டககான தகளவி தநரததின்த்பாது 

தயாசிறி ஜயதசைகரவினால் ்பாராளுமன்்றததில் 
தநற்று தகட்கப்பட்ட இ்டயீட்டு தகளவிவயான்-
றுககு ்பதிலளிக்கயிதலதய அ்மசசைர இவொறு 
குறிபபிட்டார.   

 எரிவ்பாருள பிரசசி்ன காரணமாக ெடககில் 
கடல் எல்்ல்ய ்பாதுகாபபில் ஈடு்பட்டுள்ள கடற் 
்ப்டயினருககு கடலுககு வசைல்ல முடியாத நி்ல 
ஏற்்பட்டிருககின்்றது. 

அதனால் இநதிய மீனெரகள ்பாரிய்ளவில் 
இலங்க கடல் எல்்லககுள அததுமீறி ெநது, 
எமது மீன்க்்ள பிடிககும் நடெடிக்கயில் ஈடு-
்பட்டு ெருகின்்றனர. எமககு இன்று மீன் சைாபபிட 
முடியாத நி்ல ஏற்்பட்டிருககின்்றது. சிலா்பததில் 
700 ்படகுகளில் 12்படகுகத்ள கடலுககு வசைன்றிருக-
கின்்றன.எனதெ இநதிய மீனெரக்ளால் இலங்க 
கடல் எல்்லககுள தமற்வகாள்ளப்பட்டுெரும் 
அழிவுக்்ள தடுப்பதற்கு எடுககும் நடெடிக்க 
என்ன? என்று தயாசிறி ஜயதசைகர தனது இ்டயீட்டு 

தகளவியின் த்பாது வினவினார.   இதற்கு அ்மசசைர 
வதாடரநது ்பதிலளிக்கயில்,   

இநதிய மீனெரகளின் அததுமீ்றல் இன்று, 
தநற்று இடம்வ்பறுெதில்ல, நீண்டகாலமாக இடம்-
வ்பற்றுெருகின்்றது. இலங்க கடற்்ப்டயினர 
தத்ெயான நடெடிக்கக்்ள தமற்வகாண்டு ெரு-
கின்்றனர. 

தநற்றும் (தநற்று முன்தினம்) 12 கடற்வ்றாழிலா-
்ளரகளுடன் ஒரு இநதிய ்பட்க கடற் ்ப்டயினர 
்கப்பற்றி இருககின்்றனர. வதாடரநதும் அெரகள 
அததுமீறி வசையற்்படுமாக இருநதால் அெரகளுககு 
எதிராக சைட்ட ரீதியிலான நடெடிக்க எடுககப்படும் 
என்்றார.   

 நாடு பூராகவும் இருநதுெரும் எரிவ்பாருள பிரச-
சி்ன காரணமாகதெ கடற்வ்றாழிலா்ளரகளுககு 
கடலுககு வசைல்ல முடியாத நி்ல ஏற்்பட்டுள்ளது. 
அநத பிரசசி்னககு தீரவுகாண நானும் தனிப்பட்ட 
மு்்றயில் முயன்று ெருகின்த்றன். மீனெரகளுககு 
தத்ெயான எரிவ்பாரு்்ள இநத மாத இறுதிககுள 
ெழஙகுெதற்கு நடெடிக்க எடுதது ெருெதாகவும் 
அ்மசசைர குறிபபிட்டார.  

சபவாதுை்லன ்வாைவால் எடடி...
வ்பாதுமக்ன தாககிய சைம்்பெம்வதா-

டரபில் இலங்க இராணுெததினரால் 
உள்ளக விசைார் ணகள ஆரம்பிககப்பட்-
டுள்ளன. எரிவ்பாருள நிரபபும் நி்லய-
வமான்றில்  ந்பர ஒருெ ர் இராணுெ 
அதிகாரிவயாருெர காலால் உ்ததத சைம்்ப-
ெம் குறிதது விசைார் ணக்்ள ஆரம்பித-
துள்ளதாக இராணுெ த்பசசைா்ளர வதரிவித-
துள்ளார.

இநத சைம்்பெம் வதாடரபில் இரு 
வ்பாதுமகக்்ள ் கதுவசைய்துள்ளதாகவும் 
இராணுெ த்பசசைா்ளர தமலும் வதரிவித-
துள்ளார.

எரிவ்பாருள  நிரபபும் நி்லயததில் 
ந்பர ஒருெ ர் இராணுெ அதிகாரி 
காலால் உ்ததத்ம குறிதது  உள்ளக 
விசைார் ணகள ஆரம்்பமாகியுள்ளன என 
வதரிவிததுள்ள இராணுெ த்பசசைா்ளர 
பிரிதகடியர நிலாநத பிதரமரட்ண,  இரா-
ணுெததின ர் ஆ்பாசைொரத்தக்ளால் 
ஏசிய சில ர் வ்பாலிஸார இராணுெததி-
னர முன்னால் வகாண்டுவசைன்்றதெ்்ள 
இநத சைம்்பெம் இடம்வ்பற்்றது எனவும் 
குறிபபிட்டுள்ளார.

தமாசைமான விதததில் ென்மு்்றயான 
விதததில் வசையற்்பட்ட இருெர வ்பாலிஸா-
ரிடம் ஒப்ப்டககப்பட்டுள்ளனர. இரா-
ணுெததிற்கு அ்பகீரததி்ய ஏற்்படுததுெ-
தற்காக சிலர இவொ்றான திட்டமிட்ட 
வசையல்களில் ஈடு்படுகின்்றனர எனவும் 
இராணுெத்பசசைா்ளர வதரிவிததுள்ளார.

எரிவ்பாருள நிரபபும் நி்லயவமான்-
றில் இராணுெ அதிகாரிவயாருெர வ்பாது-
மக்ன காலால் உ்தககும் வீடிதயா 
சைமூக ஊடகஙகளில் வெளியாகியுள்ளது.

எரிவ்பாருள நிரபபுநி்லயததில் 
நின்றுவகாண்டிருநத ந்பர ஒருெர இநத 
வீடிதயா் ெ ்பதிவு வசைய்துள்ளார. ந்பர 

ஒருெ ர் இராணுெததினர பிடிதது 
இழுதது அதிகாரியின் முன்னால் வகாண்-
டுவசைல்ெ்தயும் அெர காலால் உ்தப்ப-
்தயும் வீடிதயா காண்பிககின்்றது. 

பின்னர வ்பாலிஸ் உததிதயாகததர 
ஒருெர நி்ல்ம்ய கட்டுப்பாட்டின் 
கீழ் வகாண்டுெர முயல்கின்்றார. இராணு-
ெஅதிகாரிவயாருெர இன்வனாருெ்ர 
அ்ழப்ப்தயும் அெருடன் தரககத-
தில் ஈடு்படுெ்தயும் எரிவ்பாருள நிரப-
பும் நி்லயததில் காணப்படும் ந்ப்ர 
எசசைரிப்ப்தயும் காணமுடிகின்்றது.

்பலநாட்க்ளாக எரிவ்பாருள வ்பறு-
ெதற்காக காததிருககும் வ்பாதுமககள 
இராணுெததினராலும் வ்பாலிஸா-
ராலும் தாககப்படும் சைம்்பெஙகள 
எரிவ்பாருள வநருககடி காரணமாக 
அதிகரிப்பதாக ஊடகஙகளிலும் சைமூக 
ஊடகஙகளிலும் கருததுககள வெளி-
யாகின்்றன.

சிறித்ளவு எரிவ்பாரு்்ள வ்பறுெ-
தற்காக ்பல நாட்கள காததிருககும் 
மகக்்ள மீறி இராணுெததினரும் 
வ்பாலிஸாரும் எரிவ்பாரு்்ள வ்ப்ற 
முயலும்த்பாதத இநத சைம்்பெஙகள 
இடம்வ்பறுெதாக சுட்டிககாட்டப-
்பட்டுள்ளது.

தம்புள்ள குருநாகல் வீதியில் 
உள்ள யகபபிட்டிய எரிவ்பாருள 
நிரபபு நி்லயததில்  எரிவ்பாரு்்ள 
வ்பறுெதற்காக ்பல நாட்கள காததி-
ருநத ஒருெர ஏன் வ்பாதுமககளிற்கு 
எரிவ்பாரு்்ள ெழஙகாமல் இராணு-
ெததினருககு ெழஙகுகின்றீரகள 
என தகளவி எழுபபியதெ்்ளதய 
வெவகர இராணுெமுகா்ம தசைரநத 
இராணுெ அதிகாரி காலால் தாககி -
யுள்ளார.

ைவாறுத்டத்தில் நின்று...   
ஞாயிற்றுககிழ்ம (03) இரவு மட் -

டகக்ளபபு ொ்ழசதசை்ன காகித 
ஆ்ல இராணுெ புலனாய்வு பிரிவி -
னரின் தகெலுகக்மய அம்்பா்்ற 
மாெட்டததில் உள்ள கல்மு்ன 
விதசைட அதிரடிப்ப்டயினர தமற்-
வகாண்ட நடெடிக்கயில் இக்கது 
இடம்வ்பற்றுள்ளது.  

இவொறு ்கது வசைய்யப்பட்ட 
சைநததக ந்பர கல்மு்ன ்பகுதி்ய 
தசைரநத 30 ெயது மதிககததககெர 
என்்பதுடன் மட்டகக்ளபபு ஓட்டமா-
ெடி ்பகுதிககு குறிதத த்பா்தப-
வ்பாரு்்ள கடததி வசைல்ெதற்காக 
தயாராக இருநதத்பாது அம்்பா்்ற 
மாெட்டம் கல்மு்ன கடற்க்ரப-
்பளளி அருகில் உள்ள ்மதானததில் 
்ெதது சைநததக ந்பர ்கதானார.  

்கதான சைநததக ந்பரிடமிருநது 
இரு ்கதவதா்லத்பசிகள, வ்பாதி 
வசைய்யப்பட்ட 20 கிராம் ஐஸ் 

த்பா்தபவ்பாருள ்பயணம் வசைய்த 
தமாட்டார ் சைககிள என்்பன விதசைட 
அதிரடிப்ப்டயினரால் ்கப்பற்்றப-
்பட்ட்ம குறிபபிடததககது.  

இதன் த்பாது குறிதத சைநததக 
ந்பரிடமிருநது த்பா்தபவ்பா-
ரு்்ள வகாளெனவு வசைய்ெதற்காக 
ொ்ழசதசை்ன காகித புலனாய்வு 
அதிகாரிகள அ்ழப்்ப ஏற்்படுத-
திய பின்னர குறிபபிட்ட இடவமான்-
றுககு ெரெ்ழதததுடன் அவவி -
டததில் மாறுதெடததில் வசைன்்ற 
கல்மு்ன விதசைட அதிரடிப்ப்டயி-
னரால் சைநததக ந்பர ்கது வசைய்யப-
்பட்டார.  

பின்னர ்கது வசைய்யப்பட்ட ந்பர 
சைான்று வ்பாருட்களுடன் கல்மு்ன 
வ்பாலிஸாரிடம் விதசைட அதிரடிப்ப-
்டயினர நீதிமன்்ற நடெடிக்கக-
காக ்பாரப்படுததிய்ம குறிபபிடத-
தககது.

வீதியில் நின்று அழுது புைம்பிய...   
புலம்பியுள்ளார.  இநத சைம்்பெம் 

வெம்மாதகம நகரில் நடநதுள்ளது. 
நகரில் பிரதான வீதியில் ந்பர ஒருெர 
அழுது வகாண்டிருப்ப்த ்பாரதத 
வ்பாலிஸார, வியா்பாரிகள மற்றும் 
வ்பாது மககள அெருககு உணவு உள-
ளிட்ட தத்ெயான வ்பாருட்க்்ள 
அன்்பளிபபு வசைய்துள்ளனர.  

வெம்மாதகம சியம்்பலாெ 
என்்ற பிரததசைததில் ெசிதது ெரும் 
பீ.எம்.சுசைநத குமார என்்ற இநத 
ந்பர, கட்டிட நிரமாண வதாழிலாளி 
எனவும் அெருககு 7 மற்றும் 13 
ெயதான ஆண் பிள்்ளகள இருப்ப-
தாகவும் வ்பாலிஸார கூறியுள்ளனர.  
நாட்டில் ஏற்்பட்டுள்ள வ்பாரு்ளா-
தார வநருககடி காரணமாக சீவமநது 
வி்லகள அதிகரிததுள்ளதால், தனது 
வதாழில் நின்று த்பாயுள்ளதாக சுசைநத 
குமார வதரிவிததுள்ளார.  

# 7 ெயது மகன் ்பால் தகட்டு அழு-
கி்றான்  

7 ெயதான மகன் ்பால் தகட்டு 
அழுகி்றான். பிள்்ளகளுககு ்பால் 
மட்டுமல்ல குடும்்பததில் இருப்பெர-
களுககு மூன்றுதெ்்ள சைாபபிடவும் 
எதுவுமில்்ல. வதாழில் இல்லாத 
என்னால், பிள்்ளகளுககு உண்ெ 

வ்பற்றுகவகாடுகக முடியவில்்ல.  
என்்ன த்பால் ்பல வ்பற்த்றார வசைய்-
ெதறியாத ்பரிதா்ப நி்ல்மககு 
தள்ளப்பட்டுள்ளனர. அெரகள 
்படும் கஷடத்த வி்பரிகக முடியாது 
எனவும் அெர கூறியுள்ளார.  

# இன,மத த்பதமின்றி உதவிய 
மககள  

நகரின் பிரதான வீதியில் அதிக-
்ளவில் ொகனஙகள வசைல்ெதால், 
வீதியின் நடுவில் அமரநது அழுது 
வகாண்டிருநத இநத ந்பருககு வி்பதது 
ஏததனும் ஏற்்படும் என்று வ்பாலிஸார 
த்லயிட்டு அெ்ர வீதிதயாரததில் 
அமருமாறு கூறியுள்ளனர.  

அெரது கஷடத்த உணரநத 
வ்பாலிஸார மாததிரமல்லாது மக-
களும் இன மத த்பதமின்றி இநத 
இரண்டு பிள்்ளகளின் தந்தககு 
தத்ெயான உணவுபவ்பாருட்கள, 
்பானஙகள, மரககறிகள மற்றும் 
தத்ெயான ்பணத்தயும் ெழஙகி-
யுள்ளனர.  உதவிக்்ள வ்பற்றுக-
வகாண்ட அெர, அ்னெருககும் நன்றி 
கூறியதுடன் வெம்மாததகம நகரில் 
தனககு உதவிய இநத மககள மனித-
தநயத்த அறிநதெரகள எனககூறி-
யுள்ளார.  

லைத்திரி- - ெஜித்... 03ஆம் ்பககத வதாடர   
இநத கலநது்ரயாடலில் விகடர 

ஐென், காமினி வியாஙவகாட, தக.ட-
பிளயூ.ஜனரஞசைன உட்்பட ்பல சிவில் 
வசையற்்பாட்டா்ளரகள மற்றும் அரசி-
யல் த்லெரகளும் கலநது வகாண்-
டனர.  

சைரெகட்சி அரசைாஙகவமான்்்ற 
உருொககுெது வதாடரபில் இரு கட்-

சிகளும் ஆராய்நதாக சில தகெல்கள 
வதரிவிககப்பட்டன. ஆனால் இரு 
கட்சிகளும் இத்ன வெௌிப்ப்ட-
யாக அறிவிககவில்்ல. 

ஏ்னய கட்சிகளுடனும் எதிர-
ெரும் நாட்களில் எதிரககட்சித 
த்லெர சைநதிபபு நடதத உள்ளதாக 
அறிய ெருகி்றது.   

த்வாப் குழு முன்னிலையில்... 03ஆம் ்பககத வதாடர 
தகாப குழு அதன் த்லெர ்பாரா -

ளுமன்்ற உறுபபினர த்பராசிரியர 
சைரித தெரத த்ல்மயில் கூடவுள -
்ளது.  

அததத்பான்று, ்பாராளுமன்்ற 
உறுபபினர த்பராசிரியர திஸ்ஸ 
விதாரண த்ல்மயில் இன்று 
கூடவுள்ள அரசைாஙகக கணககுகள 
்பற்றிய குழு முன்னி்லயில் த்பாக-
குெரதது மற்றும் வநடுஞசைா்லகள 
அ்மசசு அ்ழககப்பட்டுள்ளது.  

நகர அபிவிருததி மற்றும் வீட -
்மபபு அலுெல்கள ்பற்றிய அ்மச-
சுசைார ஆதலாசை்னக குழு அதன் 

த்லெர அ்மசசைர பிரசைன்ன ரண-
துஙக த்ல்மயில் இன்று கூடவுள-
்ளது.  

அதற்கு தமலதிகமாக, இன்று அர-
சைாஙக நிதி ்பற்றிய குழு அதன் த்லெர 
்பாராளுமன்்ற உறுபபினர அனுர 
பிரியதர்ஷன யாப்பா த்ல்மயில் 
கூடவுள்ளதுடன், இதற்கு உளநாட்டு 
இ்்றெரித தி்ணகக்ளம் அ்ழககப-
்பட்டுள்ளது. இதததெ்்ள, நா்்ள 
06 ஆம் திகதி கூடவுள்ள தகாப குழு 
முன்னி்லயில் இலங்க வ்பாதுப்ப-
யன்்பாடுகள ஆ்ணககுழு அ்ழக-
கப்பட்டுள்ளது.                            (்பா)

பிரேவான ெநதே் நபர... 03ஆம் ்பககத வதாடர   
்பல்தெறு குற்்றச வசையல்க -

ளுககு வதாடரபு்டயெர எனவும் 
வ்பாலிஸார குறிபபிட்டுளனர.  

உயிரிழநதெர 40 ெயது்டய 
இெல விததானதக தஜாஸப என்்ப -
ெர என வதரியெநதுள்ளது.  

தநற்று அதிகா்ல 4 மணிய்ளவில் 
கம்்பொ வ்பம்முல்ல பிரததசைததில் 
வ்பாலிஸாருடன் இடம்வ்பற்்ற துப -
்பாககிச சூட்டில் சைநததக ந்பர வகால்-
லப்பட்டுள்ளதாக வ்பாலிஸார வதரி -

விததுள்ளனர.  
சைநததகந்ப்ர ் கது வசைய்யச வசைன் -

்றத்பாது,   அெர துவிசசைககர ெண்டி -
யில் த பபிச வசைன்்றதுடன், வ்பாலி-
ஸாரும் துவிசசைககர ெண்டி்ய 
துரததிச வசைன்றுள்ளனர.  

பின்னர, சைநததக ந்பர ்சைககி்்ள 
நிறுததி வ்பாலிஸார மீது துப்பாககிச 
சூடு நடததிய நி்லயில் ்பதிலுககு 
வ்பாலிஸார நடததிய துப்பாககி 
சூட்டில் அெர வகால்லப்பட்டார. 

ஆளும் ேரப்பிற்கும்... 03ஆம் ்பககத வதாடர 
இதன்த்பாது குறிபபிட்ட அ்மசசைர 

ெரீன் வ்பரணான்தடா,   
ததசிய அரசைாஙகம் வதாடர்பாக 

இபத்பாது எதிரககட்சி சை்்பயில் 
குரல் எழுபபுகி்றது.ஆனால் பிரத -
மர ்பதவி்ய ஏற்றுகவகாளளுமாறு 
எதிரககட்சித த்லெருககு ஜனா -
தி்பதி அ்ழபபு விடுததத்பாது 
அத்ன அெர ஏற்றுகவகாள்ள -
வில்்ல. அதன் பின்னர யாராெது 
ஒருெர அத்ன வ்பாறுபவ்படுத -
தார.  

 பிரதான எதிரககட்சி இத்ன 
மறுப்பதாக இருநதால், எதிரககட் -
சித த்லெர ஜனாதி்பதிககு எழுதிய 
கடிதத்த சை்்பககு சைமரபபிகக 
நான் தயார. அநத கடிதததில் பிரத -

மர ்பதவி்ய ஏற்றுகவகாள்ள சிறிது 
காலம் தகாரப்பட்டிருநதது என்றும் 
அெர வதரிவிததார  

 இதன்த்பாது கருதது வதரிவிதத 
அ்மசசைர திதனஷ குணெரதன, 
நாட்்ட முன் வகாண்டுவசைல்ல 
ஜனாதி்பதி அரசைாஙகம் ஒன்்்ற 
அ்மததுள்ளார.. அதன்்படி அர -
சைாஙகம் தற்த்பாது வசையற்்படுகின் -
்றது. எனினும் சிலர ்பாராளுமன் -
்றத்த அராஜக நி்லககுத தள்ள 
முற்்படுகின்்றனர. அதற்கு ஒருத்பா -
தும் இடமளிகக முடியாது அத்ன 
அறியாமதல சிலர அநத ்பாரிய குற் -
்றசவசைய்ல வசைய்ெதற்கு உறுது்ண-
யாக வசையல்்படுகின்்றனர என்றும் 
அெர வதரிவிததார.  

இநதிய பிரலஜ்ள் இரு்ர...   
நி்லயததில் ்ெதது ்கது வசைய்-

ததாக சுஙகபபிரிவின் அதிகாரிகள 
வதரிவிததுள்ளனர.

இநநி்லயில் குறிதத இருெர 
வதாடர்பாக தமலதிக விசைார்ண -
கள முன்வனடுககப்பட்டுள்ளன.
எட்ட்ர கிதலாகிராம் ந்ககள 
மற்றும் தஙக பிஸ்கட்கள, அதது -
டன்   75,000 அவமரிகக வடாலரகள 
மற்றும் 18,000 வ்பறுமதியான யூதரா 
நாணயததாளகள என்்பெற்்்ற 
மூெரும் தஙகள ்பயணப ்்பகளி-
லும், அெரகள அணிநதிருநத கால்-
சைட்்ட மற்றும் சைட்்டகளின் ்பாக-
வகட்டுகளிலும், பிரததிதயகமாக 
தயாரிககப்பட்ட த்பாலி உள்ளங-
கால் உ்ரகளில் ம்்றதது ்ெத-
திருநததாக  விமான நி்லய சுஙக 
அதிகாரி ஒருெர வதரிவிததார.

்கது வசைய்யப்பட்டெரகளி -
்டதய இநதிய பிர்ஜகள இரு -

ெரும் அடஙகுகின்்றனர.்கது 
வசைய்யப்பட்ட 46 ெயது்டய இலங-
்கயர அடிககடி விமானததில் ்பய-
ணிப்பெர எனவும்  சுஙகப பிரிவினர 
தமலும் வதரிவிததனர.

இநதியா மற்றும் து்பாயில் இருநது 
வமாததமாக கட்டுநாயககா விமான 
நி்லயததிற்கு வகாண்டு ெரப்பட்ட 
ந்ககள, தஙக பிஸ்கட்கள மற்றும் 
வெளிநாட்டு நாணயஙகள சிறிய 
்பகுதிக்ளாக பிரிககப்பட்டு விமான 
நி்லய  மு்னயததில் தஙகியுள்ள 
ெரததகரகள மற்றும் கடததல்காரரக-
ளிடம் ஒப்ப்டகக முயற்சிததுள்ள-
தாக விமான நி்லய சுஙக அதிகாரி-
கள கண்டுபிடிததுள்ளனர.  ந்ககள, 
தஙக பிஸ்கட்டுகள மற்றும் வெளி-
நாட்டு நாணயஙகள அ்னத்தயும் 
்பறிமுதல் வசைய்ய உததரவிட்டதுடன், 
மூெருககும் தலா 25,000 ரூ்பா அ்பரா-
தம் விதிககப்பட்டுள்ளது.             (்பா)

IMF உடனவான தபச்சு;...   
மிகவும் சைாததியமான ெ்கயில் 

முன்வனடுககப்பட்டு ெருகின்்றன.   
ஜனாதி்பதி தகாட்டா்பய ராஜ்பகசை 

நிதிய்மசசைர மற்றும் மததிய ெஙகி 
அதிகாரிகள ்பல கட்ட த்பசசுொரத-
்தக்்ள மிகவும் சைாததியமான 
மு்்றயில் தமற்வகாண்டுள்ளனர. 
வதாடரநதும் த்பசசு ொரத்தகள 
ந்டவ்பற்று ெருகின்்றன.   

அது வதாடரபில் பிரதமர ரணில் 
விககிரமசிஙக இன்று சை்்பயில் 
வதளிவு்படுததுொர என்றும் அ்மச-
சைர தமலும் வதரிவிததார.   

லக்மன் கிரிவயல்ல தமது தகள -
வியின் த்பாது, அரசைாஙகம் சைரெததசை 
நாணய நிதியததுடன் தநற்று த்பசசு 

ொரத்த நடததியுள்ள நி்லயில் 
அது வதாடரபில் சை்்பயில் அறிவிக -
கப்படவில்்ல.   அதததெ்்ள 
சைமூக ெ்லதத்ளஙகள சில அநத 
த்பசசு ொரத்தகள சைாததியமற்்ற-
தாக காணப்படுெதாக வசைய்திக்்ள 
வெளியிட்டுள்ளன. அது வதாடரபில் 
அரசைாஙகததின் கருதது என்ன என 
தகளவி எழுபபினார.   

அதற்கு ்பதில் அளிதத அ்மசசைர 
அநத த்பசசு ொரத்தகள சைாததிய-
மாக முன்வனடுககப்பட்டு ெருெ-
தாகவும் அது வதாடரபில் பிரதமர 
இன்று சை்்பயில் வதளிவு்படுததுொர 
என்றும் சை்்பயில் தமலும் வதரிவித-
தார.  

அரஜஜுன் ைத்நதிரனுக்கு...   
தமாசைடி வசைய்த குற்்றசசைாட்டில் 

மததிய ெஙகியின் முன்னாள ஆளுநர 
அரஜஜுன் மதகநதிரன், த்பரப்பசசுெல் 
ட்ர்ஷரீஸ் நிறுெனததின் த்லெர 
வஜஃபரி தஜாசைப அதலாசியஸ் 
மற்றும் ஈடிஐ நிறுெனம் உட்்பட 10 
பிரதிொதிகளுககு எதிராக சைட்டமா 
அதி்பர இது வதாடர்பான ெழக்க 

தாககல் வசைய்துள்ளார.  இது வதாடர-
்பான ெழககு சைம்்பா ஜானகி ராஜரதன 
மற்றும் நாமல் ்பலல்ல ஆகிதயார 
அடஙகிய வகாழும்பு நிரநதர நீதாய 
தமல் நீதிமன்்ற நீதி்பதிகள குழாம் 
முன்னி்லயில் தநற்று விசைார-
்ணககு எடுததுகவகாள்ளப்பட்-
ட்ம குறிபபிடததககது. 

12 இநதிய மீன்ர்ளுக்கும்... 
்பகுதி்ய தசைரநத 5 மீனெரகளும் 

, மயிலாடுது்்ற்ய தசைரநத 7 மீன-
ெரகளும் தநற்்்றய தினம் ்பருததித-
து்்ற கடற்்பரபபில் மீன் பிடியில் 
ஈடு்பட்டிருநத தெ்்ளயில், எல்்ல 
தாண்டி மீன் பிடியில் ஈடு்பட்ட குற் -
்றததிற்காக கடற்்ப்டயினரால் 
்கது வசைய்யப்பட்டனர.அத்ன 
வதாடரநது, காஙதகசைன்து்்ற கடற் -

்ப்ட முகாமில் தடுதது ் ெககப்பட்-
டனர. கடற்வதாழில் நீரியல் ெ்ளத-
து்்ற அதிகாரிகள ்பருததிதது்்ற 
நீதொன் நீதிமன்றில் மீனெரக்்ள 
தநற்்்றய தினம் முன்னி்லப்ப-
டுததினர. இதன்த்பாது, எதிரெரும் 
08ஆம் திகதி ெ்ர அெரக்்ள 
வி்ளககமறியலில் ்ெககுமாறு உதத -
ரவு பி்றககபபிட்டது.

்ரும்புலி தினம் என ்லே கூறி... 
அ்மய குற்்றப புலனாய்வுத 

தி்ணகக்ளததின் பிரதிபவ்பா-
லிஸ்மா அதி்பர எழுததுமூலம் 
வ்பாலிஸ்மா அதி்பருககு அறிவித -
துள்ளார. அெர இநத தகெல்க்்ள 
எழுததுமூலம் ்பாதுகாபபுச வசையலா-
்ளருககு அறிவிததுள்ளார.  

இநத நாசைகார வசையற்்பாட்்ட 
வெளிநாட்டு புலனாய்வுப பிரிவினூ-
டாக தமற்வகாண்டு அத்ன புலிகள 
அ்மபபினர வசைய்த வசையல் என்று 
நம்்ப ்ெகக இருப்பதாகவும் தக-
ெல்கள கி்டததுள்ளன.   

வ்பாலிஸ் மா அதி்பர ்பாதுகாபபுச 

வசையலா்ளருககு அனுபபியுள்ள கடி-
தததில் குறிபபிட்டுள்ள விடயத்த 
்பயன்்படுததி அரசியல்ொதிகளின் 
வீடுகள மீது மீண்டும் தாககுதல் 
நடததப்படும் அ்பாயம் இருப்பதாக 
அரசியல் தநாககில் தகெல் ்பரப்பப -
்படுெதாக குறிபபிடப்பட்டுள்ளது. 
அரசைாஙகததிற்கு அழுததம் பிரதயா-
கிககவும் அதனூடாக அரசைாஙகத்த 
அவசைௌகரியததிற்கு உள்ளாகக முயற்-
சிப்பதாகவும் அறிய ெருகி்றது.தாக-
குதலுககு திட்டமிட்டிருப்பதாக சில 
அரசியல் கட்சிகளின் வ்பயரகளும் 
குறிபபிடப்பட்டுள்ளது. (்பா) 

இநதியவாவிலிருநது பவால்ைவா...  
இ்றககுமதி வசைய்ெதற்கும் 

இநதியா ஒதது்ழபபுத வதரிவித-
துள்ளது.  

உணவு ்பதப்படுததுதல் மற்றும் 
்பால் உற்்பததி து்்றகளில் அதிக ஒத -
து்ழப்்ப ெழஙகுெதற்கான விட -
யஙக்்ள ஆராய இநதிய ஆய்வுக 
குழுவொன்று வி்ரவில் இலங -
்கககு விஜயம் வசைய்யும் எனவும் 
இநதியாவின் உயரஸ்தானிகராலயம் 
வதரிவிததுள்ளது.  

இநதிய அ்மசசைரின் ்பணிபபு -
்ரயின் கீழ், தற்த்பாதுள்ள ்பால் 
வதாழில்து்்றயின் கீழ் ்பல்தெறு 
அம்சைஙகளில் இநதியாவிற்கும் 
இலங்கககும் இ்டயில் வநருங-

கிய உ்றவுக்்ள ஏற்்படுததுெதற்-
கான சைாததியககூறுகள குறிததும் 
கலநது்ரயாடப்பட்டுள்ளது.  

இரு நாடுகளுககுமி்டயிலான 
தற்த்பா்தய கடன் திட்டததின் கீழ் 
இநதியாவில் இருநது ்பால் மா்ெ 
இ்றககுமதி வசைய்ய முடியும் எனவும், 
இது இலங்கயில் உள்ள குழந்த-
களின் த்பாசைாககு மட்டத்த உயரத -
துெதற்கு ்பஙகளிககும் எனவும் 
உயரஸ்தானிகர வதரிவிததுள்ளார.  

இலங்கககு அ்னதது ெழிக -
ளிலிருநதும் ்பால் மா்ெ ெழஙகு-
ெதற்கு நடெடிக்க எடுககப்பட 
தெண்டுவமன இரு தரபபினரும் தீர-
மானிததுள்ளனர. 

அத்தியவா்சிய தெல்்ளவா்...   
2 இன் ்படி ஜனாதி்பதிககு ெழங-

கப்பட்ட அதிகாரஙகளின் கீழ் இவ -
ெரததமானி வெளியிடப்பட்டுள-
்ளது.   மின்சைார விநிதயாகததுடன் 
இ்ணககப்பட்ட அ்னதது தசை்ெ-
களும், வ்பற்த்றாலியம் மற்றும் எரி-
வ்பாரு்்ள ெழஙகுதல் அல்லது 
விநிதயாகிப்பது அததியாெசிய 

தசை்ெக்ளாககப்பட்டுள்ளன.  மருத-
துெம்னகள, முதிதயார இல்லங-
கள, மருநதகஙகள மற்றும் பி்ற ஒதத 
நிறுெனஙகளில் உள்ள தநாயாளிக-
ளின் ெரதெற்பு, ்பராமரிபபு உணவு 
மற்றும் சிகிச்சை நி்லயஙகளும் 
அததியாெசிய தசை்ெயாககப்பட்-
டுள்ளன.  

சிறு்னுக்கு எைனவான ரம்புடடவான் பழம்...
தரமராசைா தரசிகன் (ெயது -10) 

எனும் சிறுெதன உயிரிழநதுள்ளார.   
குறிதத சிறுென் ரம்புட்டான் 

்பழத்த விழுஙகிய நி்லயில், 
திடீவரன சுகவீனம்டநது மூசசு 
எடுகக அெதிப்பட்ட த்பாது, 
வதல்லிப்ப்ழ ஆதார மருததுெ-
ம்னககு அ்ழததுச வசைல்லப-
்பட்டார . எனினும் சிறுென் உயி -
ரிழநதுவிட்டார என்று மருததுெ 

அறிக்கயிடப்பட்டது .   சைம்்பெம் 
வதாடரபில் வ்பாலிஸார விசைார்ண 
நடததி ெருகின்்றனர. பிதரத ்பரிதசைா-
த்னயின் பின்னர சைடலம் உ்றவினர-
களிடம் ஒப்ப்டககப்படவுள்ளது.  

தற்வ்பாழுது ரம்புட்டான் ்பழம் 
அதிக்ளவில் சைந்தககு ெநதுள்ள -
ததாடு சிறுெரகள அத்ன ஆரெ -
மாக சைாபபிட்டு ெருெது வதரிந -
ததத. 

்வாரத்தில் 03 நவாட்ள்...   
இநதிய உயர ஸ்தானிகராலயம் 

அறிவிததுள்ளது.  
இதன்்படி, இநதிய விசைா விண் -

ணப்பஙகள வசைவொய், வியாழன் 
மற்றும் வெளளிககிழ்மகளில் 
மட்டும் அவுட்தசைாரஸ் விசைா விண் -
ணப்ப ்மயததின் (Outsourced Visa 

Application Centre) மூலம் ஏற்றுக-
வகாள்ளப்படவுள்ளன.   

நாட்டின் தற்த்பா்தய வநருககடி 
நி்ல்ம்ய கருததிற்வகாண்டு 
இநத மாற்்றஙகள வசைய்யப்பட்டுள்ள-
தாக இநதிய உயரஸ்தானிகராலயம் 
தமலும் அறிவிததுள்ளது. 

முன்னுரிலை சேவாடரபில்... 
இலங் க சைட்டததரணிகள சைஙகததினால் 

முன்்ெககப்பட்ட இரண்டு அடிப்ப ட 
உரி ம மீ்றல் மனுககள தநற்று (04) உசசை நீதி-

மன்்ற நீதி்பதிக்ளால் விசைார் ணககு எடுத-
துக வகாள்ளப்பட்டத்பாதத இவொறு 
உததரவிடப்பட்டது.

CTBயில் டீெலை சபறும் ேனியவார... 
எனினும் தனியார ்பஸ் சைாரதிகள 

்பயணிக்்ள ஏற்றிச வசைல்லாமல் 
எரிவ்பாரு்்ள தமாசைடியாக வ்பற்று 
விற்று ெருெதாக த்பாககுெரதது, 
வநடுஞசைா்லகள மற்றும் வெகுஜன 
ஊடக அ்மசசைர கலாநிதி ்பநதுல 
குணெரதனவுககு ்பல்தெறு பிரததசைங-
களிலிருநது மு்்றப்பாடுகள கி்டத-
துள்ளன. இது வதாடர்பாக உடனடி 
விசைார்ண நடததுமாறு அ்மசசின் 
வசையலா்ளர ஆர. டபிளயூ. ஆர. பிதர-
மசிறிககு அ்மசசைர ்பணிபபு்ர 
ெழஙகியுள்ளார.  

கடநத 3 ஆம் திகதி இ.த்பாசை. டிப-
த்பாககளினூடாக 5500 தனியார ்பஸ்-
களுககு எரிவ்பாருள ெழஙகப்பட்ட 
த்பாதிலும் 3000ககும் கு்்றொன 
்பஸ்கத்ள இயஙகியதாக ததசிய த்பாக-
குெரதது ஆ்ணககுழு மற்றும் வீதிப 
்பயணிகள த்பாககுெரதது அதிகார 
சை்்பயின் அலுெலகஙகள வதரிவித-
துள்ளன.  

இலங்க த்பாககுெரதது சை்்பயின் 
த்லெர கிஙஸ்லி ரணெகக இது 
வதாடரபில் அ்மசசைருககு வதளிவு-
்படுததியுள்ளார. தற்த்பாது நிலவும் 
எரிவ்பாருள வநருககடி்ய கருததிற் 

வகாண்டு வ்பாதுப த்பாககுெரதது 
தசை்ெ்ய த்பணுெதற்கு இலங்க 
த்பாககுெரதது சை்்ப ,தனியார ்பஸ்க-
ளுககு எரிவ்பாரு்்ள ெழஙகினாலும் 
தனியார ்பஸ் சைாரதிகள எரிவ்பாரு்்ள 
வ்பற்றுக வகாண்டு ்பயணிகள த்பாக-
குெரததில் ஈடு்படாமல் தமாசைடி வசைய்-
ெதாக அெர குறிபபிட்டுள்ளார.  

 ததசிய த்பாககுெரதது ஆ்ணக-
குழு மற்றும் அ்னதது வீதிப ்பய-
ணிகள த்பாககுெரதது அதிகாரிக-
ளுககும் இது வதாடரபில் துரிதமான 
மு்்றயான விசைார்ண்ய தமற்-
வகாளளுமாறு அ்மசசைர ்பணிபபு்ர 
விடுததுள்ளதாக த்பாககுெரதது 
அ்மசசு வதரிவிததது.  

எரிவ்பாருள வநருககடி காரண-
மாக 5 வீதம் ெ்ரயிலான தனியார 
்பஸ்கத்ள தசை்ெயில் ஈடு்படுெதாக 
தனியார ்பஸ் சைஙகஙகள வதரிவிததுள-
்ளன. தஙகளுககு த்பாதுமான எரிவ்பா-
ருள இ.த்பா.சை டிபத்பாககளினூடாக 
ெழஙகுெதில்்ல எனவும் அ்ெ 
குற்்றஞசைாட்டியிருநதன. ஆனால் எரி-
வ்பாரு்்ள வ்பற்று தனியார ்பஸ்கள 
தமாசைடி வசைய்ெது அம்்பலமாகியுள்ள-
தாக அறிய ெருகி்றது.(்பா)



(உக்குவளை விசேட நிருபர்)  

நாட்டில் உக்கிர நிளைளை அளடந்-
துளை எரிபபாருள தட்டுபபாடு காரணமாக 
மாததளை மாவட்டததில் அரே மற்றும் 
தனிைார் துளைகள முற்றிலும் ஸதம்பிதம் 
அளடைக்கூடிை சூழ்நிளை காணபபடுகி-
ைது.  

கடந்த பதது நாட்களுக்கு சமைாக 
மாததளை நகருக்கும் நகளர சூழவுளை நக-
ரஙகளுக்கும் எரிபபாருள கிளடக்காளம 
காரணமாக அம்மாவட்டததிலுளை அரே 
மற்றும் தனிைார் சபாக்குவரததுக்களில் 
பபரும் ேரிவுகள ஏற்பட்டுளைளத அவதா-
னிக்க முடிகினைது.   

எரிபபாருளை பபற்றுக்பகாளவதற்காக 
மாததளை நகரில் கடந்த ஒரு வாரததுக்கு 
சமைாக எரிபபாருள விநிசைாகம் நளட-
பபைாளம காரணமாக   மாததளை பிரதான 
வீதியிலிருந்து சுமார் நானகு கிசைாமீட்டர் 

தூரம் வளர வாகன வரிளேகளை காண 
முடிகினைது.   

இரவு பகைாக வாகனஙகளுடன வரி-
ளேயில் நிற்கும் வாகன உரிளமைாைர்கள 
தாஙகள வரிளேயில் நிற்கும் இடததிசைசை 
ேளமதது உணவு உண்ணுவளதயும் அவதா-
னிக்க முடிகினைது. இசதசவளை இவர்க-
ளின பரிதாப நிளைளை கண்ணுரும் சிை 
நைனவிரும்பிகள ேளமதத உணவுகளை-
யும் சதனீர் மற்றும் குளிர்பானஙகளை 
வழஙகி வருகினைனர். மாததளை நகரிலும் 
நகளர அண்மிதத பகுதிகளிலும் வாகன 
ஓட்டமினறி பவறிசசோடி காணபபடுகி-
ைது.  

 தனிைார் மற்றும் அரே உததிசைாகததர்-
கள சேளவக்கு வரமுடிைாததால் அந்த நிறு-
வனஙகள ஸதம்பித நிளை அளடந்துளை-
சதாடு பாடோளைகள மட்டுமனறி கல்வி 
காரிைாைைஙகளும் ஸதபிதம் அளடந்துள-
ைன.   

தைவாக்களை குறூப நிருபர்  
 
நுவபரலிைா மரக்கறிகளை பவளி 

மாகாணஙகளுக்கு பகாண்டு பேல்வ-
தற்கு பைாறிகளுக்கு சதளவைான எரி-
பபாருளை நுவபரலிைா இராணுவ 
ைைன பரஜிபமனட் முகாம் மூைம் 
வழஙகும் விசேட சவளைததிட்டம் 
ஆரம்பிக்கபபட்டுளைதாக நுவபர-
லிைா மாவட்ட பேைைாைர் நந்தன 
கைபபாட பதரிவிததுளைார்.   

நாட்டில் ஏற்பட்டுளை எரிபபா-
ருள தட்டுபபாட்டால், நுவபர-
லிைா மாவட்ட விவோயிகள, தமது 
விளைசேல்களை பவளிமாவட்டஙக-
ளுக்கு பகாண்டு பேல்ைமுடிைாமல் 
உளைனர். இந்நிளையிசைசை நுவபர-

லிைாவிலிருந்து பகாழும்புக்கு அத-
திைாவசிை பபாருட்களை பகாண்டு 
பேல்வதற்கு இராணுவததினூடாக 
எரிபபாருளை வழஙகும் புதிை நடவ-
டிக்ளக ஆரம்பிக்கபபட்டுளைது.  

நுவபரலிைா மாவட்டததில் அதிக-
மான மக்கள, மரக்கறி பேயளகயில் 
ஈடுபட்டுளைனர். அசதசவளை, 
இந்த அததிைாவசிை சதளவக்காக 
ஒரு வாரததிற்கு மாததிரம் எரிபபா-
ருள இருபபதாகவும் அவர் சமலும் 
குறிபபிட்டார். 

அதிகைவான மரக்கறி உற்பததி 
நுவபரலிைா மாவட்டததில் குவிந்-
துளைது. நாட்டில் நிைவும் எரிபபா-
ருள பநருக்கடி காரணமாக இந்த மரக்-
கறிகளை பவளி மாகாணஙகளுக்கு 

பகாண்டு பேல்வதில் பல்சவறு பிரச-
சிளனகள ஏற்பட்டுளைளமயினால் 
விவோயிகள பபரிதும் பாதிக்கபபட்-
டுளைனர்.  

இபபிரசசிளனக்கு தீர்வாக நுவபர-
லிைாவிலிருந்து பவளி மாகாணங-
களுக்கு மரக்கறிகளை பகாண்டு 
பேல்லும் பைாறிகளுக்கு எரிபபா-
ருளை வழஙக இராணுவ முகாம் 
நடவடிக்ளக எடுததுளைது. பவளி 
மாகாணஙகளுக்கு மரக்கறிகளை 
ஏற்றிச பேல்லும் பைாறிகள அஙகி-
ருந்து திரும்பி வரும்சபாது அததிைா-
வசிைப பபாருட்களை நுவபரலிைா 
மாவட்டததிற்கு பகாண்டு வர நடவ-
டிக்ளக எடுக்கபபட்டுளைதாகவும் 
அவர் பதரிவிததார்.   
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இராணுவம் மூலம் எரிப�ாருள்;   
விசேட சவலலத்திடடம் ஆரம்�ம்  

ஹற்றன் ர�ொத்தஸ் த்தொட்டததில்  
கடும் மழை; 20 வீடுகளில் ரெள்ளம்

ஹற்ைன சுழற்சி நிருபர்  

மளைைகததில் சநற்று (03) 
அதிகாளை முதல் பபயத கடும் 
மளழ காரணமாக மக்களின 
இைல்பு வாழ்க்ளக பாதிக்கபபட்-
டது. ஹற்ைன பராததஸ சதாட்டத-
தின ஊடாக பாயும் கைனி ஆற்றின 
கிளைைாறு பபருக்பகடுதததால் 
அந்த சதாட்டததின 20 வீடுகளில் 
பவளை நீர் புகுந்துளைது. இதன 
காரணமாக வீட்டு பபாருட்கள, 
உணவு பபாருட்கள, ஆவணஙகள, 
பாடோளை மாணவர்களின பாடநூல்-
கள, என அளனததும் பாதிக்கபபட்-
டுளைன.

சிை வீடுகளின கூளரகள உளடந்து 
பதாடர் மளழைால் நளனந்த 
நிளையில் காணபபட்டது. சநற்று 
மதிைம் பவளைம் வடிந்தாலும் 
பாதிக்கபபட்ட 20 குடும்பம்பஙக-
ளும் அைைவர்களின வீடுகளில் தங-
கியுளைனர்.  

இதில் சிை வீடுகள பதாடர்ந்து 
ஈரலிபபுடன காணபபடுவதால் 
அவற்றில் தஙக முடிைாது உளைளம 

காரணமாக அவர்கள மாற்று இடங-
களை எதிர்பார்ததுளைனர். இவர்கள 
வைர்தத கால்நளடகளின பகாட்-
டில்களும் பாதிக்கபபட்டுளைதால் 
அவற்ளை பராமரிபபதிலும் பபரும் 
சிரமதளத எதிர்சநாக்கியுளைனர்.   

மூனறு வருடஙகளுக்கு முனனர் 
இவவாைானபதாரு பவளைததினால் 
தமது பிளளைளை பறிக்பகாடுதத 
தாய ஒருவர், தாம் பதாடர்ந்தும் 
இவவாறு பவளைததினால் பாதிக்கப-
படுவதாகவும் தம்ளம ைாரும் கண்டு-

பகாளவதில்ளை எனறும் கவளையு-
டன பதரிவிததார். அரசிைல்வாதிகள 
வாக்குகளுக்காக மட்டுசம தம்ளம 
சதடி வருவதாகவும் இவவாைான 
சநரததில் தம்ளம ைாரும் பார்க்க வரு-
வதில்ளை எனறும் அவர் பதரிவித-
தார்.  

நிர்க்கதிைாகியுளை இந்த மக்கள 
தமது நிளைளை ைாரிடம் முளையிடு-
வது, ைார் தமக்கு உதவி பேயவார்கள 
எனை பதரிைாது மிகவும் மன சவத-
ளனயுடன வாழ்கினைனர்.   

க்டற்பழ்ட சீருழ்டயில் ரென்று
எரிர்பொருள ெொங்கியெர் ழகது
கம்பளை நிருபர்  

கடற்பளடயினரின சீருளடயுடன 
பேனறு 45 லீட்டர் பபற்சைாளை 
பபற்றுபகாண்டதாக  ளகதுபேயைப-
பட்ட முனனாள கடற்பளட வீரர் 
ஒருவளர கம்பளை மாவட்ட நீதி-
மனை நீதவான நாமல் பபசரரா ஒரு 
இைட்ேம் ரூபாய ேரீர பிளணயில் 
பேல்ை அனுமதிததார். கம்பளை 
அஙகம்மன பிரசதேதளதச சேர்ந்த 
முனனாள கடற்பளட வீரர் ஒருவ-
ருக்சக இவவாறு பிளண வழஙகப-
பட்டது.   

தற்பபாழுது நாட்டில் நிைவும் 
கடும் எரிபபாருள தட்டுபபாட்-
டினால் பபாதுமக்கள நாட்கணக்-
கில் வரிளேயில் காததிருந்து எரி-
பபாருளிளன பபற்று பகாளளும்  
நிளையில்  ேந்சதக நபர் சிை தினங-
களுக்கு முனனர் கம்பளை கண்டி 

வீதியில் அளமந்துளை எரிபபாருள 
நிளைைததிற்கு கடற்பளட சீருளட-
யுடன வந்து கடற்பளடக்கு போந்த-
மான படகு ஒனறுக்கு சதளவபைன 
கூறி சகன ஒனறில் 45 லீட்டர் பபற்-
சைாலிளன பபற்றுபகாண்டுளைதாக 
பதரிை வருகிைது.

சமற்குறிபபிட்ட ேந்சதக நபர் 
கடற்பளட ஒழுக்க விதிமுளைகளை 
மீறி தன போந்த சதளவக்காக சீரு-
ளடயுடன வந்து பபற்சைால் பபற்று-
பகாண்டளம பதாடர்பாக தைாதது 
ஓைா கடற்பளட முகாம் பபாறுபப-
திகாரிக்கு கிளடக்கபபபற்ை முளைப-
பாட்ளடைடுதது அவர் கம்பளை 
பபாலிஸாருக்கு வழஙகிை தகவ-
லின அடிபபளடயிசைசை ேந்சதக 
நபர் பபாலிஸாரரினால் ளகது 
பேயது கம்பளை மாவட்ட நீதி மனை 
நீதவான நாமல் பபசரரா முனனிளை-
யில் ஆஜர்படுததபபட்டார்.

ஒரு இைடெம் ரூபவாய் ெரீெ பிலணயில் விடுதலை

இ�ொணுெ உததிதயொகத்தருக்கு 
எரிர்பொருள நிழையததில் கததிக் குதது  

(இரததினபுரி சுழற்சி நிருபர்)  

எம்பிலிபபிட்டிை 99ஆம் 
ளமல்கல் பிரசதேததில் 
அளமந்துளை எரிபபாருள 
நிளைைம் ஒனறில் கடளமயி -
லிருந்த இராணுவ உததிசைா -
கததர் ஒருவர் கததிக்குததுக்கு 
இைக்காகி ளவததிைோளை -
யில் அனுமதிக்கபபட்டுள -
ைார்.  

இந்த எரிபபாருள நிளை -
ைததில் சநற்றுமுனதினம் ஏற் -
பட்ட  அளமதியினளமளை 
கட்டுபபடுதத முைற்சிதத -
சபாது எதிர்பபு நடவடிக் -
ளகயில் ஈடுபட்டிரு ந்த நபர் 
ஒருவரால் இந்த இராணுவ 
உததிசைாகததர் தாக்கபபட்ட -
தாக விோரளணகளை நடததி 
வரும் எம்பிலிபபிட்டிை 
பபாலிோர் பதரிவிததனர்.   

இந்த எரிபபாருள நிளை -

ைததுக்கு 5 தினஙகளின பின 
எரிபபாருள வந்ததாகவும்  
எரிபபாருள விநிசைாகததின 
சபாது  அது  தீர்ந்து விட்ட -
தால், எரிபபாருள கிளடக்கா -
தவர்கைால்  பகாந்தளிபபான 
நிளை ஏற்பட்டுளைது.   

இதளன கட்டுபபடுதத 
முைற்சிதத   இராணுவ உத -
திசைாகததர்  கததிக்குததுக்கு 
இைக்காகி எம்பிலிபபிட் -
டிை ளவததிைோளையில் 
அனுமதிக்கபபட்டு சிகிசளே 
பபற்று வருவதாகவும் 
பபாலிோர் பதரிவிததனர். 
ேந்சதக நபளர இனஙகாண 
விோரளணகள இடம்பபற்று 
வருகினைன. இசதசவளை 
இராணுவ உததிசைாகததரின 
துபபாக்கியும் அபகரிக்கப -
பட்டுளைதாக விோரளணக -
ளின மூைம் பதரிை வந்துள -
ைது.  

துப்பாக்கியும் அ்கரிபபு  

எரிசபவாருள் செருக்்கடியவால்

மொத்தழ்ள மொெட்டததில்   
த்பொக்குெ�தது ஸ்்தம்பி்தம்  

மாஙகுைம் குரூப நிருபர்

தமிழக அரசின இரண்டாம் 
கட்ட நிவாரணப பபாருட்கள 
(65000 கிசைா அரிசி) முல்ளைத-
தீளவ வந்தளடந்தது.

முல்ளைததீவு மாவட்டததிற்கு 
இந்திை தமிழக அரசின உதவி-
யில் வழஙகபபடும் இரண்டாம் 
கட்ட நிவாரண பபாருட்கசை  
முல்ளைததீவு மாவட்ட பேைை-
கததிளன வந்தளடந்தது.

தமிழக அரசினால் இைஙளக 
மக்களுக்கு வழஙகபபட்டுளை 
இரண்டாம் கட்ட நிவாரண 
பபாதிகள 04.07.2022 இரண்டு 
கனரக வாகனஙகளில் முல் -
ளைததீவு மாவட்ட பேைைகததிளன வந்த-
ளடந்துளைதுடன அதளன முல்ளைததீவு 
மாவட்ட அரோஙக அதிபர் க.விமைநாதன 
பபறுபசபற்றுளைார்.

இதனசபாது கருதது பதரிவிதத முல்ளைத -
தீவு மாவட்ட அரோஙக அதிபர் க.விமைநா-

தன, தமிழக முதைளமசேரின அனுேரளண-
யுடன இரண்டாம் கட்டமாக 65 ஆயிரம் 
கிசைா அரிசி கிளடததுளைது இதளன 6500 
குடும்பஙகளுக்கு தைா பதது கிசைா வீதம் 
வழஙக நடவடிக்ளக எடுததுளசைாம்.

மிகவும் வறுளமக்குட்பட்ட குடும்பங-

களை பதரிவுபேயது வழஙக நட-
வடிக்ளக முனபனடுததுளசைாம் 
முதற்கட்ட 24,140 குடும்பஙகளுக்கு 
அரிசியும் 1500 குடும்பஙகளுக்கு பால்-
மாவும் வழஙகியுளசைாம்.

வறுளமக்சகாட்டின கீழ் இரண்டா-
வது மாவட்டமாக காணபபடுகினை-
ளமைால் இஙகுளை மக்களை பதரிவு 
பேயது வழஙகும் நடவடிக்ளகயிளன 
முனபனடுததுளைதாக அவர் பதரிவித-
துளைார்.

அதனபடி முல்ளைததீவு மாவட் -
டததிலுளை களரதுளைபபற்று பிர-
சதேததிற்கு 2004 குடும்பஙகளுக்-
கும்,துணுக்காய பிரசதேததில் 572 
குடும்பஙகளுக்கும்,மாந்ளத கிழக்கில் 
417 குடும்பஙகளுக்கும்,ஒட்டிசுட்-

டான பிரசதேததில் 1023 குடும்பஙகளுக்-
கும்,புதுக்குடியிருபபு பிரசதேததில் 1962 
குடும்பஙகளுக்கும்,பவலிஓைா பிரசதேத-
தில் 522 குடும்பஙகளுக்கும் அரிசி பகிர்ந்-
தளிக்கபபடவுளைதாக அவர் பதரிவித-
துளைார்.

தமிழக அரசின் இரண்டாம் கட் நிவடாரணப்
ப�டாருடகள் முல்லைத்தீ்வ வநத்்நதன

(மனனார் குறூப  நிருபர்)

மனனார் நகர ேளப சுததிக -
ரிபபு பணிைாைர்கள மற்றும் 
ோரதிகள இளணந்து சநற்று  
(4) காளை மனனார் மாவட் -
டச பேைைகததிற்கு முனபாக 
கவனயீர்பபு சபாராட்டம் 
ஒனளை முனபனடுததனர்.

மனனார் நகர பகுதியில் 
முனபனடுக்கபபட்டு வந்த 
கழிவு அகற்றும் நடவடிக்ளக-
கள கடந்த சிை தினஙகைாக 
தளடபபட்டுளைன. உரிை 
முளையில் எரிபபாருள வழங-
கபபடாளமைால்  கழிவு அகற்றும் நடவடிக் -
ளககளை முனபனடுததுச பேல்ை முடிைாத 
நிளை ஏற்பட்டுளைது.

இதன பதாடர்சசிைாக மனனார் நகர ேளபயி-
னால் முனபனடுக்கபபட்டு வருகினை சுததிக-
ரிபபு பணிக்கு வாகனஙகளுக்கு சதளவைான 
எரிபபாருட்கள உரிை முளையில் வழஙகபப-
டவில்ளை.

இந்நிளையில் மனனார் நகர ேளப சுததிக-
ரிபபு பணிக்கு சதளவைான எரிபபாருளை 
வழஙக சகாரி சபாராட்டம் இடம்பபற்ைது. 
சபாராட்டததில் கைந்து பகாண்ட நகர ேளப 
சுததிகரிபபு பணிைாைர்கள மற்றும் ோரதிகள 
பல்சவறு வாேகஙகள எழுதபபட்ட பதாளக-
களை ஏந்திைவாறு சபாராட்டததில் ஈடுபட்ட-
னர்.

உளளூராட்சி மனைஙகளின சுகாதார 
சேளவகளை தரம் தாழ்ததி பார்பபது 
ஏன?,பபட்சரால் பஙகீட்டில் உளளூராட்சி 
சேளவகள புைக்கணிக்கபபடுவது ஏன?,-
திண்மக் கழிவகற்ைல் சேளவ அததிைாவசிை 
சேளவ எனறு பதரிைாதா அரே அதிபசர?-
உளளிட்ட பல்சவறு வாேகஙகள எழுதிை 
பதாளககளை ஏந்திைவாறு சபாராட்டத -
தில் ஈடுபட்டனர்.

இந்நிளையில் மனனார் மாவட்ட அர -
ோஙக அதிபர்  ஏ.ஸரானலி டிபமல் 
ஆர்பபாட்டததில் ஈடுபட்டவர்களுடன 
கைந்துளரைாடி உரிை நடவடிக்ளககளை 
சமற்பகாளவதாக பதரிவிததார். இந்நிளை -
யில் சபாராட்டததில் ஈடுபட்டவர்கள அங -
கிருந்து களைந்து பேனைனர்.

மன்னாரில் சுத்திகரிப்பு  
பணியனாளரகள் பபனாரனாட்டம்

முல்ளைததீவு  குறூப நிருபர்  

பாடோளைகளில் வைப பற்ைாக்குளைகள நிைவுவதால் 
மாந்ளத கிழக்கு, துணுக்காய சகாட்ட மாணவர்கள, ஆசிரிைர்க-
ளுக்கு  பபரும் பாதிபபுகளை ஏற்படுததியுளைதாக துணுக்காய, 
மாந்ளத கிழக்கு சகாட்டஙகளின கல்வி பணிபபாைர் த.சைாகா-
னந்தராோ பதரிவிததார்.   அவர் சமலும் பதரிவிக்ளகயில்,  

எரிபபாருள, மினோரம், எரிவாயு எனபன இல்ைாத காைஙக-
ளில் சபார் பநருக்கடிக்கு மததியிலும் பாடோளைகளை நடாததி 
இருந்சதாம். பநருக்கடிக்கு மததியிலும் மாணவர்கள சிைந்த 
பபறுசபறுகளை

பபற்றிருந்தார்கள. தற்சபாளதை பநருக்கடி எமக்கு புதிைளவ 
அல்ை.  இரு சகாட்டஙகளிலும் நான தற்சபாது பணிைாற்றி வரு-
கினசைன. துணுக்காயில் இருந்து மிதிவண்டியில் தான மாஙகு-
ைததிலுளை வைைததிற்கு பேல்கினசைன.  துணுக்காய, மாந்ளத 
கிழக்கு சகாட்டஙகளில் கணித, விஞ்ான ஆசிரிைர்களுக்கான 
தட்டுபபாடு காணபபடுகினைது. 

ஏளனை பாடஙகளுக்கு ஆசிரிைர்கள பணியில் உளைனர். 
பாடோளைகளில் வைப பற்ைாக்குளைகள நிைவுகினைன. 
பாடோளைகளில் காணபபடுகினை வைப பற்ைாக்குளைகள 
நிளைவு பேயைபபட சவண்டும். பற்ைாக்குளைகள மாணவர்க -
ளின கற்ைல் பேைற்பாடுகளை பாதிக்கக்கூடாது.  அதிபர்கள, 
ஆசிரிைர்களின அர்பபணிபபான பணி காரணமாகசவ மாண-
வர்களின கற்ைல் முைற்சிகள முனபனடுதது பேல்ைபபடுவதா -
கவும் அவர் பதரிவிததார். 

 ைாழ். விசேட நிருபர்

இைஙளக கடற்பரபபிற்குள எல்ளை 
தாண்டிை மீனபிடியில் ஈடுபட்ட குற்ைத-
தில் ளகது பேயைபபட்ட 12 இந்திை மீன -
வர்களையும் எதிர்வரும் 08 ஆம் திகதி 
வளர விைக்கமறிைலில் ளவக்குமாறு பருத-
திததுளை நீதவான நீதிமனைம் உததரவிட்-
டுளைது.

தமிழகம் காளரக்கால் பகுதிளைச சேர்ந்த 
5 மீனவர்களும், மயிைாடுதுளைளை சேர்ந்த 
7 மீனவர்களும் கடந்த 30ஆம் திகதி காளரக்-
காலிலிருந்து படகில் கடற்பதாழிலுக்காக  
புைபபட்டுளைனர். மீனவர்கள சநற்று முன -

தினம் ்ாயிற்றுக்கிழளம பருததிததுளை 
கடற்பரபபில் மீனபிடியில் ஈடுபட்டிருந்த 
சவளை,கடற்பளடயினரால் ளகது பேய -
ைபபட்டு, காஙசகேனதுளை கடற்பளட 
முகாமுக்கு பகாண்டு பேல்ைபபட்டு தடுதது 
ளவக்கபபட்டிருந்தனர்.

விோரளணகளின பினனர் கடற்பளட-
யினர் மீனவர்களை கடற்பதாழில் நீரிைல் 
வைததுளை அதிகாரிகள ஊடாக பருததித-
துளை நீதவான நீதிமனறில் சநற்ளைை தினம் 
ஆஜர்படுததபபட்டனர்.

அதளனைடுதது நீதிமனைம் அவர்களை 
எதிர்வரும் 08ஆம் திகதி வளர விைக்கமறிை-
லில் ளவக்குமாறு உததரவிட்டுளைது.

்தமிைக மீனெர்களின் வி்ளக்கமறியல் நீடிப்பு

துணுக்கொய், மொநழ்த கிைக்கு தகொட்ட
்பொ்டெொழைகளில் ெ்ளப்்பற்றொக்குழ்ற

ழெெப்புைெர், இ்ளஞழெெப்புைெர்
்பரீடழெகள அடுத்த ெொ�ம் ஆ�ம்்பம்

அகிை இைஙளக ளேவபபுைவர் ேங-
கததினால் நடாததபபடும் 2022 ஆம் 
ஆண்டுக்கான ளேவபபுைவர் மற்றும் 
இைஞளேவபபுைவர் பரீட்ளேகள எதிர்-
வரும் யூளை மாதம் 15,16,17 ஆம் திக-
திகளில் நளடபபைவுளைதாக அகிை 
இைஙளக ளேவபபுைவர் ேஙகச பேை-
ைாைர் ளேவபபுைவர் பே.த.குமரன 
அறிவிததுளைார்.

சமற்படி பரீட்ளேகள ைாழ்பபாணம் 
நாவைர் மகாவிததிைாைைம், மட்டக்-
கைபபு பமதடிஸ பபண்கள விததிைாை-
ைம், பகாழும்பு பம்பைபபிட்டி இந்துக்-

கல்லூரி ஆகிை பரீட்ளே நிளைைஙகளில் 
இடம்பபைவுளைன. பரீட்ோர்ததிகளுக்-
கான அனுமதி அட்ளடகள தனிபபட்ட 
முகவரிக்கு அனுபபி ளவக்கபபடும். 

பரீட்ளேக்கு விண்ணபபிதது ேமை 
தீட்ளே பபற்றுக்பகாண்டதளன உறுதிபப-
டுததாத பரீட்ோர்ததிகள ேமை தீட்ளே பபற்-
றுக்பகாண்ட ோனறிதளழ உறுதிபபடுததி 
அனுபபி ளவததல் சவண்டும்.ேமை 
தீட்ளே பபற்றுக்பகாண்ட விண்ணபப-
தாரிகளுக்கு மட்டுசம அனுமதி அட்ளட-
கள அனுபபி ளவக்கபபடும் என அவர்  
பதரிவிததுளைார். 

பருததித துளை விசேட நிருபர்

 ைாழ்பபாணபபல்களைக்கழக 
மாணவர் ஒனறிை பதரிவு ைாழ் பல் -
களைக்கழக மாணவர் ஒனறிைததில் 
உதவிபபதிவாைர் நைசசேளவகள 
கிளை ஐஙகரன  மற்றும் சிசரஷட 
மாணவ ஆசைாேகர் ராஜயுசமஷ 
தளைளமயில் இடம்பபற்ைது.

இதனசபாது பல்களைக்கழக 
மாணவர் ஒனறிை தளைவராக அ.வி -
ஜைகுமார் களைபபீடததிலிருந்தும், 
பேைைாைராக எஸ ராவீன விஞ்ான 
பீடததிலிருந்தும், பபாருைாைராக 
எஸ சேந்தன முகாளமததுவ பீடத -
திலிருந்தும் ஏளனை உறுபபினர்கள 
ஒவபவாரு பீடததிலிருந்தும் பதரிவு 
பேயைபபட்டனர்.

யொழ் ்பல்கழைக்கைக மொணெர் ஒன்றிய ர்தரிவு
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ர�ொட்டரெெ குறூப் நிருபர்

க்டன் ரபற்றெர்களும், 
குத்தககக்கு ெொகனம் 
ரபற்றெர்களும் நொடடின் 
்தற்பொக்தய ரபொருளொ-
்தொ� ரநருக்கடியொல் மீளச் 
ரெலுததுெதில், ரபரும் 
சி�மஙககள எதிர்்நொக்கி 
ெருெ்தொல்,க்டன் மறறும் 
குத்தகக (லீசிங) மீளச் ரெலுததும் 
கொலஙககள பிற்பொ்ட ந்டெடிக்கக 
எடுக்குமொறு திரு்கொணமகல 
மொெட்டப் பொ�ொளுமன்்ற உறுப்பினர் 
இம்�ொன் மஹ்ரூப், பி�்தமரும், நிதிய-
கமச்ெருமொன �ணில் விக்�மசிஙகவி -
்டம் ்கொரிக்கக விடுததுளளொர்.

பி�்தமருக்கு அெர் எழுதியுளள 
ெடி்தததில் ்மலும் ர்தரிவிக்கப்பட -
டுளள்தொெது,

அ�ெ உததி்யொகத்தர்களும், ்தனிப் -
பட்ட வியொபொ� ந்டெடிக்கககளில் 
ஈடுபடு்ெொரும் ்தமது ்்தகெக -
களப் பூர்ததி ரெயெ்தறகொக ெஙகிக-
ளில் ரபற்ற க்டகன மீளச் ரெலுத்த 
முடியொதுளளனர்.

இ்்த்பொல ெொகனஙககள 
குத்தகக அடிப்பக்டயில் ரகொளெ-
னவு ரெய்்தொர்களும் க்டன்ககள 

்தெகண அடிப்பக்டயில் 
மீளச் ரெலுத்த முடியொதுள-
ளனர்.

நொடடின்,ரபொருளொ்தொ� 
ரநருக்கடி இெர்களின் ெரு-
மொனஙககளப் பொதிததுள-
ள்்த இ்தறகொன கொ�ணம்.

நொடடு மக்கள ்தமது 
அன்்றொ்ட உணவுத 

்்தகெகயக் கூ்ட பூர்ததி ரெயயப் 
ரபரும் சி�மஙககள எதிர்்நொக்கி 
ெரும் இந்நிகலயில், க்டன் மறறும் 
குத்தககககள மீளச் ரெலுததுெதில் 
இ்த்னொடு ர்தொ்டர்புபட்டெர்கள 
பல்்ெறு சி�மஙககள எதிர்்நொக்கி 
ெருகின்்றனர்.

என்ெ, இ்தகனக் கருததில் 
ரகொண்டு க்டன் மறறும் குத்தகக -
ககள மீளச் ரெலுத்தகெ்தறகொன 
கொலஙககளப் பிற்பொ்ட ஏறபொடு 
ரெயயுமொறு நிதியகமச்ெ�ொன பி�்த -
மக� ்கடடுக் ரகொளகி்்றன்.

இது வி்டயததில் ்தொஙகள அதிக -
படெம் கெனம் ரெலுததுெக்தயும் 
ரபரிதும் ெ�்ெறகி்்றன்.

இவெொறு,பொ�ொளுமன்்ற உறுப்பி -
னர் இம்�ொன் மஹ்ரூப் அக்கடி்தததில் 
ர்தரிவிததுளளொர்.

கொக�தீவு குறூப் நிருபர்

்நர்கமயொன ெமூகதக்த உரு-
ெொக்குெதில், கல்வி கொததி�மொன 
பஙகளிப்கப ெழஙக ்ெண்டு -
ரமன கல்முகன ெ்டக்கு பி�்்தெ -
ரெயலொளர் அதிெய�ொஜ் ர்தரிவித-
்தொர். கல்முகன கொர்்மல் பறறிமொ 
்்தசிய கல்லூரியில் புலகமயொளர் 
ரகௌ�விப்பு விழொவில் கலந்து 
ரகொண்டு உக�யொறறுககயி்ல,அ-

ெர் இவெொறு ர்தரிவித்தொர்.க்டந்்த 
ெனிக்கிழகம அதிபர் அருடெ்கொ-
்த�ர் ெந்தியொகு ்தகலகமயில் நக்ட-
ரபற்ற இந்நிகழ்வில் அெர் ்மலும் 
ர்தரிவித்த்தொெது,

மொணெர்கள ரெறும் புத்தகப் 
படிப்கப மொததி�ம் நம்பியிருக்கக்கூ-
்டொது.

நல்ல விழுமியஙகள, பண்புககள 
ெளர்ததுக்ரகொளெ்்தொடு ஏகனய 

தி்றன்ககளயும் ெளர்க்க  ்ெண்டும். 
இன்று எததுக்றகய எடுத்தொலும் 
்நர்கமயற்ற நிகல்ய ர்தன்படுகி-
்றது. ரபற்்றொலுக்கொன ெரிகெயில் 
கூ்ட ்நர்கமயீனம். சுயநலமற்ற 
பண்புக்ள நிலவுகின்்றன என்்றொர். 
இஙகு ்த�ம்ஐந்து புலகமப்பரீடகெ-
யில் சிததியக்டந்்த, 222 மொணெர்-
கள பொ�ொடடி ரகௌ�விக்கப்பட்ட-
னர்.

அன்புெழிபு�ம் தினக�ன்  நிருபர்)

திரு்கொணமகல ்�ொட்டரி கழகத-
தின் 44 ஆெது ்தகலெ�ொக திரு நொ. 
கிடடின்தொஸ், ப்தவி ஏறக்கும் நிகழ்வு 
க்டக் வீதியிலுளள ்்றொட்டரி அலு-
ெலகததில் ்நறறு (03) ஞொயிறறுகி-
ழகம  இ்டம்ரபற்றது.

இந்நிகழ்வில், பி�்தம விருந்தின-
�ொக  திரு்கொணமகல ெலயக் கல்வி 
பணிப்பொளர் திரு சி, ஸ்ரீ்த�ன் கலந்து 
ரகொண்்டொர். இெர்களு்டன் ்�ொட்டரி 
மொெட்ட ரெயலொளர் (ரபொது) குமொர் 
சுந்்த��ொஜொ மறறும் ்�ொட்டரி உ்தவி 
ஆளுநர் �ொெண விஜய�டன ஆகி-

்யொர்களும் கலந்து  சி்றப்பித்தனர்.
இவகெபெததில் திரு்கொண-

மகல ர�ொட்டறி கழக ்தகலெர் ்த. 
அகிலன், கழகம் ெொர்பில் ெ�்ெறபு 
உக� நிகழ்தினொர். அெ�து கொலத-
தில், திரு்கொணமகல ்�ொட்டரி 
கிளப் சி்றப்பொக ரெயல்பட்ட்தொகவும், 
அ்தறகு உ்தவிய குழு உறுப்பினர்க-
ளுக்கு நன்றி கூறுெ்தொகவும் ர்தரிவித-
்தொர். ரெயலொளர் க. பி�பொக�ன் 2021 
- 2022  ஆண்டில்  திரு்கொணமகல 
்�ொட்டரி   கழக  ந்டெடிக்கககள 
பறறி ஒரு சுருக்கமொன விளக்கதக்த 
ெழஙகினொர்.

ஒலுவில் வி்ெ்ட நிருபர்

நொடடில் ஏறபடடுளள ரபொருளொ -
்தொ� ரநருக்கடிக்கு முகம் ரகொடுக்கும் 
ெககயில், ஒலுவில் மீன்பிடித துக்ற-
முகம் மீள ஆ�ம்பிக்கப்படும்்பொது 
மக்கள நன்கம அக்டெது்டன், நொட -
டிறகு ்்தகெயொன அந்நிய ரெலொெ-
ணிகய அதிகரிததுக் ரகொளள முடி-
யுரமனவும், அம்பொக்ற மொெட்ட 
்மலதிக அ�ெொஙக அதிபர் வீ. ரஜக-
தீென் ர்தரிவித்தொர்.

ஒலுவில் துக்றமுக மீன்பிடித 
துக்றமுகததில் மு்தறகட்டமொக மண் 
அகழ்விகன ஆ�ம்பிதது கெக்கும் 
நிகழ்வு ்நறறு (04) திஙகடகிழகம 
துக்றமுக ெளொகததில் நக்டரபற-
்றது. 

இதில் பி�்தம அதிதியொக கலந்து 
ரகொண்டு உக�யொறறுககயி்ல்ய 
்மறகண்்டெொறு கூறினொர்.

மொெட்ட ்மலதிக அ�ெொஙக 
அதிபர் வீ. ரஜகதீென் அஙகு 
ர்தொ்டர்ந்து உக�யொறறுககயில்,

இம்மீன்பிடித துக்றமுகம் க்டந்்த 
04 ெரு்டஙகளொக ககவி்டப்பட்ட 
நிகலயில் கொணப்பட்ட்தொல் 
அம்பொக்ற மொெட்ட மீனெர்களின் 
ெொழ்ெொ்தொ�ம் முறறு முழு்தொக பொதி -
கப்படடிருந்்தது.

அகமச்ெ�கெ ்யொெகன 

மூலமொக க்டறர்றொழில் அகமச்-
சின் ரபொறுப்பில் ஒலுவில் மீன் 
பிடித துக்றமுகம் உளெொஙகப்பட-
டுளளது.

இக்தயடுதது மிக துரி்தமொக 
இ்தன் அபிவிருததிப்பணிகள முன் -
ரனடுக்கப்படடு ெருகின்்றன.இக்த-
யிடடு அகமச்ெர் ்டக்ளஸ் ்்தெொ-
னந்்தொவுக்கு பி�்்தெ மக்கள ெொர்பொக 
நன்றிகய ர்தரிவிததுக் ரகொளகின்-
்்றன்.

இவெொ்றொன சூழ்நிகலயில், 
பொரிய இயந்தி�ஙககள இயக்கு -
ெ்தறகு எரிரபொருகள ரபறறுக் 
ரகொளளும் முயறசிகய அ�ெொஙக 
அதிபர் எடுததுக் ரகொண்்டொர். இந்்த 
முயறசியின் பயனொக அபிவிருத-

திப் பணிகள மீள ஆ�ம்பிக்கப்பட-
டுளளன.

ஒலுவில் துக்றமுகததின் நுகழ-
ெொயிலிலுளள மண்கண அகறறி 
ஆழ்க்டல் மீன்பிடிப் ப்டகுககள 
நிறுததுெ்தறகுரிய ந்டெடிக்கக 
எடுக்கப்படடுளளது. இ்தனொல் 
சுமொர் 500றகு ்மறபட்ட ஆழ்க்டல் 
மீனெர்கள நன்கமயக்டயவுளள-
னர். அம்பொக்ற மொெட்டததில், க்ட-
லரிப்பினொல் கக�்யொ�ப் பி�்்தெ 
மீனெர்களும் ரபொது மக்களும் பல 
அரெௌகரியஙககள எதிர்ரகொண்டு 
ெருகின்்றனர். இக் க்டலரிப்பிகன 
்தடுப்ப்தறகுரிய ந்டெடிக்கககளும் 
எடுக்கப்படடுளளன. இ்தறகொன 
முயறசிககளயும்

அகமச்ெர் ்க.என். ்டக்ளஸ் 
்்தெொனந்்தொ்ெ முன்ரனடுதது ெரு-
கின்்றொர். 

இ்தறகொன ஒததுகழப்கபயும் 
நொம் ெழஙக ்ெண்டுரமன்்றொர்.

இந்நிகழ்வில் அட்டொகளச்்ெகன 
பி�்்தெ ரெயலொளர் எம்.ஏ.சீ. அகமட 
ெொபீர், க்டறர்றொழில் திகணக்களத-
தின் அம்பொக்ற மொெட்ட உ்தவிப் 
பணிப்பொளர் என். சிறி�ஞஞன், 
அனர்த்த முகொகமததுெ மததிய 
நிகலயததின் உ்தவிப்பணிப்பொ-
ளர் எம்.ஏ.சீ. றியொஸ், கக�்யொ�ம் 
்பணல் திகணக்களததின் அதிகொ-
ரிகள, துக்றமுக அதிகொ� ெகபயின் 
அதிகொரிகள மறறும் ம்தத்தகலெர்-
கள ஆகி்யொர் கலந்து ரகொண்்டனர்.

மண்டூர் நிருபர்

மட்டக்களப்பு மொெட்ட 
திடீர் ம�ண விெொ�கண 
அதிகொரிகள, சி�மமின்றி 
எரிரபொருகளப் ரபறறுக் -
ரகொளள உரிய அதிகொரிகள 
ந்டெடிக்கக எடுக்க ்ெண்டு -
ரமன விடுக்கப்பட்ட ்கொரிக் -
கககய கருததிரலடுத்த 
மட்டக்களப்பு மொெட்டததில் இயஙகும் ஐ.ஓ.சீ எரிரபொருள 
நிகலயததின் உரிகமயொளர்,ம�ண விெொ�கண அதிகொரிக-
ளுக்கு எரிரபொருடககள ெழஙகினொர்.

இதுபறறி மொெட்ட திடீர் ம�ண விெொ�கண அதிகொரிகளின் 
இகணப்பொளரும் திடீர் ம�ண விெொ�கண அதிகொரியுமொன 
எம்.எஸ்.எம்.நசீர் கருதது ர்தரிவிக்ககயில்,

நொடடில் ஏறபடடுளள எரிரபொருள ்தடடுப்பொடடினொல் 
நொஙகள ெரிகெயில் நின்று எரிரபொருகள ரப்ற்ெண்டியுள -
ளது. இ்தனொல் மொெட்டததில் இ்டம்ரபறும் திடீர் ம�ணங -
ககள ெம்பெ இ்டஙகளுக்குச் ரென்று விெொ�கண ரெயது உ்ற -
வினர்களி்டம் பி்�்தஙககள ககயளிப்பதில் பல சி�மஙககள 
எதிர்ரகொளள ்ெண்டியிருந்்தது.இப்படியொன இக்கட்டொன 
நிகலயில் மட்டக்களப்பு ெர்த்தக ெஙகததின் ்தகலெரும் 
லஙகொ ஐ.ஓ.சீ ்தகலெருமொன ரெல்ெ�ொெொ, ம�ண விெொ�கண 
அதிகொரிகள விடுத்த ்கொரிக்கககய ரெவிமடுதது, எரிரபொ -
ருகள ெழஙகியிருந்்தொர். இ்தறகொக அெருக்கு நன்றி  ர்தரிவிக்-
கின்்்றொம் என்்றொர்.ம�ண விெொ�கண அதிகொரிகள விடுத்த 
்ெண்டு்கொள எெ�ொலும் கண்டுரகொளளப்ப்டொதிருந்்தகம 
குறிப்பி்டத்தக்கது.

கொக�தீவு குறூப் நிருபர்

ஓந்்தொச்சிம்டம் ஸ்ரீ ெ்டபததி� -
கொளி அம்பொள ஆலய ெரு்டொந்்த 
ெக்தி விழொவின் தீமிதிப்பு கெபெம் 
நொகள  (06) பு்தன்கிழகம நக்டரப-
்றவிருக்கி்றது.

இவவுறெெம் க்டந்்த 28 ஆம் திகதி 
ரெவெொயக்கிழகம க்தவுதி்றத்தலு-
்டன் ஆ�ம்பமொகி,

ர்தொ்டர்ச்சியொக எடடு தினஙகள 
பூகெகள இ்டம்ரபறறு ெந்்தன.
இந்நிகலயில், நொகள (06) பு்தன்-
கிழகம கொகல தீமிதிப்பு ெ்டஙகு 
நக்டரப்றவிருக்கி்றது.

க்டந்்த 28 ஆம் திகதி ரெவெொயக் -
கிழகம ஸ்ரீ கறபக விக்்னஸ்ெ�ர் 
முததுமொரி அம்மன் ்்தெஸ்்தொனத-
தில் இ�வு ஆறு மணிக்கு அம்பொகள 
எழுந்்தருளச்ரெயயும் நிகழ்வு 
இ்டம்ரபறறு,  இ�வு பத்தக� மணி 
அளவி்ல அம்பொளின் ்்தெஸ்்தொன 
திருக்க்தவு தி்றக்கும் நிகழ்வு இ்டம்-
ரபற்றது.

ஏழு நொடகளும் கொகல 7 மணிக்கு 
கொகல பூகஜ, நண்பகல் பூகஜ 12 
மணிக்கும், இ�வு பூகஜ 5 மணிக்-
கும் இ்டம்ரபறறு ெந்்தன.

நொகள (06) பு்தன்கிழகம கொகல 
6 மணிக்கு தீமிதிப்பு ெ்டஙகு இ்டம் -
ரபறும். அக்ததர்தொ்டர்ந்து ெழி 
பொடுகள நிக்றவு ரபறும் .

ெ்டஙகு பூகஜ யொவும், ஸ்ரீ ெ்டபத -
தி�கொளியம்மன் ஆலய பி�்தமகுரு 
அருட ககலததிலகம் விஸ்ெப்பி-
�ம்மஸ்ரீ ரெ.ெறகுண�ொஜொ உ்தயன் 
குருக்கள ்தகலகமயில் இ்டம்ரபறு -
கின்்றன.

ர�ொட்டரெெ குறூப் நிருபர்

திரு்கொணமகல ஜமொலியொ க்டறப�ப்பில் ககது 
ரெயயப்பட்ட ெந்்்தகநபர்ககள எதிர்ெரும் (15) ெக� 
விளக்கமமறியலில் கெக்குமொறு திரு்கொணமகல 
நீதிமன்்றம் உத்த�விடடுளளது.

திரு்கொணமகல நீதிமன்்ற நீ்தெொன் பயொஸ்�ெொக் 
முன்னிகலயில் ்நறறுமுன்தினமி�வு (03) 9.30 மணி -
யளவில் இச்ெந்்்தக நபர்ககள ஆஜர்படுததிய்பொ்்த, 
இக்கட்டகள பி்றப்பிக்கப்பட்டது.

ககது ரெயயப்பட்ட 03 ்தொயமொர்ககளயும்,02 ரபண்-
ககளயும் 25,000 ரூபொ ெரீ�ப்பிகணயில் ரெல்ெ்தறகு 
கட்டகள பி்றப்பிக்கப்படடுளளது்டன், ஐந்து சிறுெர்-
ககள விடுவிக்குமொறும் நீ்தெொன் உத்த�விட்டொர்.

குறித்த நபர்கள கம்பஹொ, அம்பொக�, திரு்கொண-
மகல, யொழ்ப்பொணம், ெவுனியொ, மட்டக்களப்பு பகு -
திககளச் ்ெர்ந்்தெர்கள எனவும் ரபொலிஸொர் ர்தரிவித -
்தனர்.

அதது்டன் ககது ரெயயப்பட்ட ெந்்்தக நபர்களில் 
ஒருெர், சுகயீனமொக இருப்ப்தொல் அெக� கெததியெொ -
கலயில் அனுமதிக்குமொறும், அந்நபக�யும் (15)  ெக� 
விளக்கமறியலில் கெக்குமொறும் நீதிெொன் ரபொலிஸொ -
ருக்கு கட்டகளயிட்டொர்.

ஒலுவில் துறைமுகம் மீள ஆரம்பிககப்பட்டால்
அந்நிய செலடாவணி வருமடானம் அதிகரிககும்

க்ன், குத்தறககறள செலுததுவ்தறகடான ்தவறை
கடாலஙகறள ஒததிறவகக ந்வடிகறக எடுககவும்

அக்்கலைப்பற்று ஹவாசீம் (ஐஓசீ) எரிச்பவாருள் நிைபபு நிலையத்தில் நேற்று (04) ச்பவாது-
ைக்்களுக்கு ச்பற்நறவால் ்ழங்கப்பட்டது.்ரிலெயில் ்கவாத்திருந்த ைக்்கள் ச்பற்நறவாலைப 
ச்பற்றுக் ச்கவாண்டனர்.  (்பவாைமுலன தின்கைன் நிரு்பர்)

நநரறமயடான ெமு்தடாயதற்த கல்வி உருவடாகக நவண்டும்
கல்முனை வடக்கு பிரதேச சசயலாளர் அதிசயராஜ்

ஓந்்தடாச்சிம்ம் 
வ் ்பததிரகடாளி 
அம்்படாள் ஆலய 
தீ மிதிபபு

ெட்விநரடா்த ்பயைததில் றக்தடான
ெகலருககும் 15 வறர விளககமறியல்

திருமலை ர�ோட்டரி கழகத்தின்
44ஆவது தலைவர் பதவிரேற்பு

மடடு. மோவட்ட ம�ண விசோ�லண 
அதிகோரிகளுக்கு எரிபபோருள்  விநிரேோகம்

Vyj;jpw;fhd miog;G

Vu;Nghu;l; & VtpNa\d; ru;tPr]; (SL) (PVT) LTD.

nfhs;Kjy; vz; : 11/T/2022

%d;W ikf;NuhNtt; NubNah ,izg;Gfspd; 

toq;fy;> epWTjy; kw;Wk; 

mjpfhu ifaspg;gpw;fhd Vy miog;G

Vu;Nghu;l; & VtpNa\d; ru;tPr]; (SL) (gpiuNtl;) ypkpnll; jiytuhy; %d;W 

ikf;NuhNtt; NubNah ,izg;Gfspd; toq;fy;> epWTjy; kw;Wk; mjpfhu 

ifaspg;gpw;fhd Vyq;fs; miof;fg;gLfpd;wd.

rg;is nrapd; Nkyhz;ik gpupT> tpkhd epiyak; & VtpNa\d; ru;tPr]; (v];vy;) 

(gpiuNtl;) ypkpnll;> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhd epiyak;> fl;Lehaf;f 

&gha; gzg;guprpy; gd;dpuz;lhapuk; kw;Wk; Ie;E}W (&. 12>500.00) jpUk;gg;ngw 

Kbahj Vy Mtzf; fl;lzkhf> xd;whf Vyjhuu; toq;fpa cj;jpNahfG+u;t 

Nfhupf;if fbjj;Jld; my;yJ www.airport.lk vd;w ,izajsj;jpy; gjptpwf;fk; 

nra;j jpUk;gg;ngw Kbahj Vyf; fl;lzj;ij Md;iydpy; nrYj;Jjy; (USD 
50.00)

Vy Mtzq;fis fhiy 9.00 kzp Kjy; khiy 3.00 kzp tiu ngw;Wf;nfhs;s 

KbAk;. Vy Mtzq;fs; fpoik ehl;fspy; fhiy 09:00 kzpapypUe;J khiy 03:00 

kzp tiu 06/07/2022 jpfjpapypUe;J 02/08/2022 jpfjp tiu tpepNahfpf;fg;gLk;.

rg;is nrapd; NkNd[;nkd;l; gpupT> Vu;Nghu;l; & VtpNa\d; ru;tPr]; (v];vy;) 

(gpiuNtl;) ypkpnll;> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhd epiyak;> fl;Lehaf;f 

vd;w Kftupapy; ,e;j Nehf;fj;jpw;fhf toq;fg;gl;l ngl;bapy; Vyq;fs; nlghrpl; 

nra;ag;gl Ntz;Lk;. Vyjhuu;fs; kpfTk; tpUk;gpdhy;> mtu;fs; jdpg;gl;l 

Kiwapy; rPy; nra;ag;gl;l Vyq;fis NkNy cs;s Kftupf;F xg;gilf;fyhk;.

Vyq;fs;> 03/08/2022 jpfjp gpw;gfy; 02.00 kzp tiu kl;LNk Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. 

mjd; gpd;du; Vyq;fs; cldbahf jpwf;fg;gLk;. Vyk; jpwf;Fk; Neuj;jpy; 

Vyjhuu;fs; my;yJ mtu;fspd; Kiwahf mq;fPfupf;fg;gl;l gpujpepjpfs; 

,Uf;fyhk;.

,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l tq;fpnahd;wpdhy; 

tpepNahfpf;fg;gl;l Njitf;fhd Vy xg;ge;jj; njhif &gha; 2 kpy;ypad; 

(&.2>000>000.00) ngWkjpahd> tiuaWf;fg;gl;l tpkhd epiyak; kw;Wk; tpkhd 

Nritfs; (,yq;if) (jdpahu; epWtd jiytUf;F nrYj;jg;glf;$ba tq;fp 

cj;juthjk; Vyj;Jld; rku;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. Vyj;jpw;fhd Kd;$l;ba 

re;jpg;G 14 / 07 / 2022 md;W fhiy 10:00 kzpf;F uj;kyhidapy; mike;Js;s 

,yq;if tpkhd epiyak; kw;Wk; tpkhd Nritfs; mfhlkpapy; eilngWk;. 

midj;J Vyjhuu;fSk; Nkw;gb Kd;$l;ba re;jpg;gpy; fye;Jnfhs;Sk;gb 

Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpwhu;fs;.

Nkyjpf jfty;fs; Njitg;gbd;> tpepNahf rq;fpyp Kfhikj;Jt gpuptpd; 

njhiyNgrp ,yf;fq;fs; 011-2264103 my;yJ 011-2264128 Mfpa ,yf;fq;fis 

njhlu;G nfhs;tjd; %ykhfNth my;yJ epWtd ,idajsk; www.airport.lk 
%ykhfNth mwpe;Jnfhs;s KbAk;.

Chairman,
Airport & Avia  on Services (SL) (Pvt) Ltd,

Bandaranaike Interna  onal Airport,
Katunayake.
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gp];fy; %yk; gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gid nra;jy;
Gj;jsk; khtl;l ePjpkd;wj;jpy;

tof;F ,yf;fk;: 3895/vk;
v];fP]p ,yf;fk;: 05/22

kDnty; rpq;fuhad;

tl;lthd> nfhj;jd;jPT

Kiwg;ghl;lhsH

vjpuhf

MH. rke;jp &gpfh

597> fpuhkNritg; gphpT> 

tl;lthd> nfhj;jd; jPT>

- vjpH kDjhuH

Nkw;gb ,yf;fk; nfhz;l tof;fpy; 2018 ngg;uthp 

08k; jpfjpa jPHg;gpd; gpufhuk; vjpHkDjhuhpd; 

&gh %d;W yl;rk; (&. 300>000/-) njhif> kw;Wk; 

vjpHkDjhuuhy; KOikahf nrYj;jp Kbf;Fk; tiu 

mjNdhL rk;ge;jg;gl;l rl;luPjpahd tl;b kw;Wk; 

tof;Ff; fl;lzj;ij nrYj;j Ntz;Lk; vd;gij 

jPHg;G nrhy;yg;gl;bUg;gjhy; Nkw;gb njhif> 

mjNdhL rk;ge;jg;gl;l rl;luPjpahd tl;b tof;F 

fl;lzk; kw;Wk; v];fP]p nraw;gLj;Jtjw;fhd 

nryTfis mwtpl;Lf; nfhs;tjw;fhf Gj;jsk; gpujp 

gp];fy; ,lk; tpepNahfpf;fg;gLk;. v];fP]p fl;lisg; 

gpufhuk; 2022 ngg;uthp 17k; jpfjp vOjp> jilf;F 

cs;shf;fg;gl;l vjpHkDjhuhpd; fPo;f;fhZk; 

nrhj;Jf;fs; kw;Wk; mirAk; nrhj;Jf;fis 

nrhy;yg;gl;l jPHg;gpd; gpufhuk; mwtpl;L toq;f 

Ntz;ba njhifia mwtpl;Lf;nfhs;tjw;fhf 

2022.07.29k; jpfjp gp.g. 2.00 ,w;F vjpHkDjhuhpd; 

nfhj;jd;jPT> tl;lthd> 597> fpuhkNrtfH gphptpy; 

mike;Js;s jilf;Fs;shd nrhj;Jf;fs; ,Uf;Fk; 

tshfj;jpy; Vyj;jpy; tpw;fg;gLk; vd;gij ,j;jhy; 

mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.

jilf;F cs;shf;fg;gl;l nrhj;Jf;fs;:-

01. 3x2 Sofa Sety 01 &. 30>000.00

02. Delux high poubar 4 cau Mixer 
 cldhd Buff el 02 &. 40>000.00

03. TCL tif 32" LED TV 01 &. 25>000.00

04. ~~6" caukhd ,U jl;L 

 Cabinet with Wooden 01 &. 15>000.00

05. 5½ Wooden Almerah &. 20>000.00

06. LG tif 5 gphp[; 01 &. 40>000.00

07. 5 mb cau without Glass 
 Almeral (Njf;F) 01 &. 10>000.00

08. Orbit Fan 01 (Stand) &. 2>000.00

09. gpist+l; fz;zhb NkirAld;

 mYkhhp 01 &. 10>000.00

10. Inovex Stand Fan 01 &. 2>000.00

11. JUKI ijay; nkrPd; 01 &. 20>000.00

12. fopf;fg;gl;l cUf;F mYkhhp 01 &. 3>000.00

  &. 217>000.00

ePjpkd;wj;jpd; fl;lisg; gpufhuk;

gjpthsH/ gpujp gp];fhy;

khtl;l ePjpkd;wk; - Gj;jsk;

2022 [{d; 10k; jpfjp

ftdpf;fTk;:- ,e;j nrhj;J> Vytpw;gid nra;ag;gLk; 

mjp$ba Nfhhpf;if Nfs;tpapd; mbg;gilapy; 

tpw;gid nra;ag;gLtJld; Fwpj;j njhiff;F mt; 

,lj;jpNyNa nfhs;tdthsHfshy; fhR nrYj;jp 

mg; nghUl;fis mfw;wpf; nfhs;sy; Ntz;Lk;.

mw;Nwhzp chpkj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
,yq;if rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; 

,uj;kyhd> nghUgd> uh[rpq;` khtj;ij 

,y. 14 vd;w Kfthpapy; trpf;Fk; 

Nj.m.m.,y. 680141428V cila m`kl; 

vy; rThp ykPUBd; Mfpa ehd;.

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR 

kw;Wk; nghJ kf;fSf;F mwptpg;gjhtJ 

nfhOk;G gpurpj;j nehj;jhhpR vr;.V.MH. 

ehehaf;fhu vd;gthpdhy;> 2018 

Nk khjk; 14Mk; jpfjp mj;jhl;rpg; 

gLj;jg;gl;l 1164 ,yf;fKs;s tpN\l 

mw;Nwhzp chpkj;jpd; %yk; ,f;kd; 

(gpiutl;) ypkpl;ll; fk;gdpapdhy;> ehd; 

mw;Nwhzpjhuuhf epakpf;fg;gl;lJld;> 

mt;thW vdf;fspf;fg;gl;l 1164 ,yf;f 

tpN\l mw;Nwhzp chpkkhdJ> vd;dhy; 

,uj;Jr; nra;ag;gl;lJ. mjd; gpufhuk;> 

,d;W Kjy; nray;tYg; ngWk; tz;zk;> 

mt; mw;Nwhzpjhuuhd vd;dhy; 

Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;jnthU eltbf;ifAk; 

nry;YgbahfnjdTk;> mt; mjpfhukhdJ 

,uj;Jr; nra;ag;gl;Ls;snjdTk; ,j;jhy; 

mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwhd;. 

m`kl; vy; rThp ykPUBd;

mw;Nwhzpj;jj;Jtj;ij 
,uj;Jr; nra;jy;

Graekenlands vej, 12, 3 tv, 2300 Koebenhavan-s, 
Danmark vDk; Kfthpapy; trpf;Fk; jw;nghOJ 

kl;lf;fsg;G> ehtw;Flh> fq;fhzpg;gps;isahH 

Nfhtpy; tPjp> vDk; Kfthpiar; NrHe;j 

jpUkjp. GNye;jpuh Nkhfdre;jpud; (flTr;rPl;L 

,y. 211624901) Mfpa ehd;> kl;lf;fsg;G> 

ehtw;Flh> g+nehr;rpKid tPjp> vDk; 

Kfthpiar; NrHe;j re;jpuhNjtp ,uh[Jiu 

(Nj.m.m.,y. 598203105V) vd;gtUf;F 

toq;fg;gl;l gpurpj;j nehj;jhhpR Birger 
Petersen Notary Public of Copenhagen, Denmark 
mtHfshy; 2018k; Mz;L Mdp khjk; 18k; 

jpfjpad;W mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l kl;lf;fsg;G 

gjpthsH mYtyfj;jpy; NghypNah ,y. 

75nthy;a+k; 26 rPupay; 404 ,y; gjpag;gl;l 

tpNrl mw;Nwhzpj;jj;Jtj;jpid 2018k; Mz;L 

Mb khjk; 11k; jpfjp Kjy; mKYf;F tUkhW 

,j;jhy; ,uj;Jr; nra;J ,y;yhnjhopg;gjid 

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR 

kf;fSf;F mwpaj;jUtJld;> mj;Jld; 

nrhy;yg;gl;l vd;rhHgpy; Nkw;nfhs;sg;gLk; 

vt;tpj eltbf;iffSf;Fk; ehd; nghWg;Ngw;f 

khl;Nld;.

mw;Nwhzpj;jj;Jtj;ij ,y;yhnjhopj;jy;
,yq;if> n`a;ae;JLt> Gtf;ye;j> 751/5 vd;w ,yf;fj;ijr; 

Nrh;e;jtUk; (696051151V vd;w  Kd;ida Njmm 

,yf;fj;ijAk; 196960501151 vd;w jw;Nghja Njmm 

,yf;fj;ijAlatUkhfpath;) jw;NghJ Rome 00188> via 
Glovanni Simonet 31 vd;w Kfthpapy;            trpg;gtUkhfpa 

rpwpkh uh[pdp fUzhuj;d Mfpa ehd; 4254 vd;w ,yf;fj;ijAk; 

2016 Vg;uy; 27 Mk; jpfjpiaAilaJk; fk;g`h gpurpj;j 

nehj;jhhp]; fkuhyyhNf gpure;j epy;kpdp ngNuuh vd;gthpdhy; 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;lJk; fk;g`h fhzp gjptfj;jpd; 57 

Mk; ghfj;jpd; 88 Mk; gf;fj;jpd; 28497 vd;w ,yf;fKila 

ehl;Gj;jfj;jpy; gjpT nra;ag;gl;lJk; ,yq;if> Nfhzty> 

gKZtpy> 125/5 vd;w ,yf;fj;jpy; trpg;gtUkhfpa (Njmm 

,y.: 668001360V)  fUzhuj;d KjypNf rpahkh yf;\;kp 

fUzhuj;d vd;gtiu vdJ cz;ikahd kw;Wk; rl;luPjpapyhd                                                                                                              

mw;Nwhzpj;jj;Jtf;fhuuhf epakpj;jJld; Nkw;Fwpg;gp;;l;l 

mw;Nwhzpj;jj;JtkhdJ rl;luPjpahd nray;tYitAk; kw;Wk;/
my;yJ rl;l tYitAk; nfhs;shkypUg;gJld; Nkw;Fwpg;gpl;Ls;s 

mw;Nwhzpj;jj;Jtj;jpd; %yk; vdJ ngahpy; my;yJ vdJ 

rhh;ghf Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;jnthU eltbf;iff;Fk; 

nraw;ghl;bw;Fk; my;yJ nfhLf;fy; thq;fYf;Fk; ehd; 

nghWg;Ngw;f khl;Nld; vd ,yq;if rdehaf Nrh\ypr 

Fbaurpw;Fk; kw;Wk; nghJ kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwptpg;gJld; 

,j;jhy; rKfkspj;jpUf;Fk; midtUf;Fk; mwpaj;jUfpd;Nwd;.                                                                                                                                

tiuaWf;fg;gl;l epfntul;ba gyNehf;Ff; 
$l;LwT rq;fk; - epfntul;ba

2022.06.30k; jpfjpf;F g+Hj;jp nra;ag;gLk; thf;Fhpik 

ngaH gl;baiy fhl;rpg;gLj;jy;

t/g epfntul;ba gyNehf;Ff; $l;LwTr; rq;fj;jpd; 2022.06.30k; 

jpfjpf;F g+Hj;jp nra;ag;gl;l thf;Fhpik mq;fj;jtH ngaH 

gl;bay; fhl;rpg;gLj;jy; $l;LwT mgptpUj;jp MizahsH kw;Wk; 

gjpthsH (tlNky;) ,dhy; tpepNahfpf;fg;gl;Ls;s ,y. 2131/54 
nfhz;l 2019.07.12k; jpfjpa tHj;jkhdp mwptpj;jypd; jpUj;jg;gl;l 

1981/2 - 2018.08.22k; jpfjpa tlNky; khfhz gyNehf;Ff; 

$l;LwT rq;fq;fspy; gpujhd nraw;fkpl;b mq;fj;jtHfis 

NjHe;njLf;Fk; $l;LwT thf;nfLg;G fl;lisj; njhFg;gpd; 5.1 

fl;lisapd; gpufhuk; jahhpf;fg;gl;Ls;s rq;fj;jpd; fPo;f;fhZk; 

$l;LwT gpuNjrq;fspy; thf;FhpikAs;s mq;fj;jtH ngaH 

gl;bay; 2022.07.11k; jpfjp Kjy; 2022.07.25 tiuahd fhyj;jpw;Fs; 

rq;fj;jpd; jiyikafj;jpd; kw;Wk; fPo;f;fhZk; ,lq;fspy; flik 

Neuq;fspy; fhl;rpg;gLj;jg;gLk;.

njhlH 

,yf;fk;

gpuNjr 

,yf;fk;
gpuNjrk; fhl;rpg;gLj;jg;gLk; ,lk;

1 1 epf/ tlf;F khefu Nfhg;rpl;b

2 2 fl;lfKt fl;lfKt fpuhk mjpfhhp mYtyfk;

3 3 `y;kpy;Nyt `y;kpy;Nyt Nfhg;rpl;b

4 4 jz;Ltht jz;Ltht fpuhkpa tq;fp fpis

5 5 `PNyhfk `PNyhfk fpuhk mjpfhhp mYtyfk;

6 6 fpTNyfk fpTNyfk fpuhk mjpfhhp mYtyfk;

7 7 u];ehaf;fGu u];ehaf;f Gu kpdp Nfhg; rpl;b

8 8 nkhd;NdFyk nfhl;lnt`u> fpuhkpa tq;fp fpis

9 9 jk;gnuhk;Gt Fk;Gf;ntt fpuhkpa tq;fp fpis

10 10 kPnty;Nyt kPnty;Nyt fpuhk mjpfhhp 

mYtyfk;

11 11 fphpy;y fphpy;y fpuhkpa tq;fp fpis

12 12 k`fphpe;j fphpe;j fpuhk mjpfhhp mYtyfk;

13 14 tk;Gl;Lntt tk;Gl;Lntt fpuhk mjpfhhp 

mYtyfk;

14 15 gpd;dnghNyfk gpd;dnghNyfk fpuhk mjpfhhp 

mYtyfk;

15 16 fbfht fbfht fpuhk mjpfhhp mYtyfk;

16 17 vyfk;kpy;yt vyfk;gpy;yt fpuhk mjpfhhp 

mYtyfk;

17 18 ehthdjpk;gphpaht ehthd jpk;gphpaht kpdp Nfhg; rpl;b

18 19 jSf;nfhy;y jSf;nfhy;y fpuhk mjpfhhp 

mYtyfk;

19 21 nfngy;Nyt nfngy;Nyt fpuhk mjpfhhp 

mYtyfk;

20 28 epf/njw;F jiyikafk;

21 29 ePuhypaj;j ePuhypaj;j fpuhk mjpfhhp mYtyfk;

22 30 k`kpj;jt k`kpj;jtt kpdp Nfhg;rpl;b

23 40 fphpe;jpfy;y jpTy;Nynfhl fpuhkpa tq;fp fpis

Kf;fpak;:-

,e;j thf;Fhpik mq;fj;jtH ngaH gl;baypy; ngaH 

cs;slf;fg;glhj xUtUf;F jkJ ngaiu cs;slf;FtJ 

rk;ge;jkhf> Nkd;KiwaPL my;yJ gl;baYf;F cl;gLj;jpAs;s 

mq;fj;jtH ngaH gw;wpa jpUj;jk; my;yJ vjpHg;Gfs; ,Ug;gpd; 

mtw;iw 2022.07.11k; jpfjp Kjy; 2022.07.25 tiuahd fhyj;jpw;Fs; 

rq;fj;jpd; nrayhsUf;F vOj;J %yk; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

ftdpf;fTk;:

,e;j thf;Fhpik mq;fj;jtH ngaH gl;baypy; cs;slf;fg;gl;bUg;gJ 

2021.06.30k; jpfjpf;F jtiz njhifia g+Hj;jp nra;j KOikahd 

mq;fj;Jtk; nfhz;l mq;fj;jtHfspd; ngaH kl;LkhFk; vd;gij 

jaT$He;J ftdpf;fTk;.

fl;lisg; gpufhuk;

nfsut gzpg;ghsH rigapd; nrayhsH>

V.vr;.vk;. FKJ Fkhhp njd;df;Nfhd;>

tiuaWf;fg;gl;l epfntul;ba gyNehf;Ff; $l;LwTr; rq;fk; - 

epfntul;ba.

037-2260215/ 0774625656

Nfs;tp mwptpj;jy;;
,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;

2022/2023 Mz;LfSf;fhf kj;js tpkhd 
Nghf;Ftuj;J kPs;epug;gy; Kidaj;jpy; 

Rj;jpfhpg;G kw;Wk; Rfhjhu Nritfis toq;fy;
B/39/2022

kj;js tpkhd Nghf;Ftuj;J kPs;epug;gy; 

Kidaj;jpy; Rj;jpfhpg;G kw;Wk; Rfhjhu Nritfis 

toq;Ftjw;fhf Gfo;tha;e;j epWtdq;fspypUe;J 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,yq;if 

ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgd jpizf;fs ngWiff; 

FOj; jiyth; ngw;Wf; nfhs;thh;.

2022.07.22 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; 

K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 3 kzpf;Fkpilapy; xt;nthU 

njhFjpf;Fk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 2>500 

&ghit (2>232.14 &gh + 12% ngNrt)  nrYj;jpa 

gpd;dh;> nfhOk;G-09> nlhf;lh; ldp];lh; j rpy;th 

khtj;ij> 609 Mk; ,yf;fj;jpYs;s 1 Mk; 

khbapd; ,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgd 

ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfSf;fhd 

Kfhikahshpd; mYtyfj;jpypUe;J ngw;Wf; 

nfhs;syhk; my;yJ http://ceypetco.gov.lk/public 
tenders/  vd;w ,ng$ ,d; ,izajsj;jpypUe;J 

gjptpwf;fk; nra;ayhk;. Mtzq;fis gjptpwf;fk; 

nra;Ak; tpiykDjhuh;fs; Mtzf; fl;lzj;ij 

kf;fs; tq;fp jiyikaf 004100110208633 

vd;w ,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdj;jpd; 

fzf;fpw;F nrYj;jpa gpd;dh; gzf;nfhLg;gdT 

gw;Wr;rPl;lhdJ tpiykDTld; rkh;g;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. 

tpiykDf;fs; 2022.07.25 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 

kzpf;F %lg;gl;L mjd; gpd;dh; cldbahfNt 

fPNo toq;fg;gl;Ls;s KfthpapYs;s ,yq;if 

ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgd ngWif kw;Wk; 

fsQ;rparhiyfSf;fhd Kfhikahshpd; 

mYtyfj;jpy; jpwf;fg;gLk;. 

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy 

047-2031945/46 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}

lhfTk; 047-2031949 vd;w njhiyefy; 

,yf;fj;jpD}lhfTk; my;yJ kpriyantha_mria/@
ceypetco.gov.lk.  vd;w kpd;dQ;ry; topahfTk; 

tpkhd Nghf;Ftuj;J nraw;ghLfs; cjtp 

KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;.

Fwpg;G:  ,ng$,d; kj;js tpkhd Nghf;Ftuj;J 

kPs;epug;gy; Kidaj;jpy; 2022.07.18-20 

jpfjpfspy; js tp[ankhd;W elhj;jg;gLk;.                                                                                   

jiyth;> 

jpizf;fs ngWiff; FO>

Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; fsQ;;rpaq;fs;) 

Nk/gh.>
ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfs; nraw;ghL>

,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;>

1 Mk; khb> ,y. 609> nlhf;lh; ldp];lh; j 

rpy;th khtj;ij> nfhOk;G-09.

nghJ mwptpj;jy;
2007 Mk; Mz;bd; fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 

11 Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;> 

gl;bayplg;gl;l fk;gdpnahd;whf khw;wk; 

ngw;wjpdhy; Vw;gl;l ngah; khw;wk;. 

nkhwl;Lt> Gjpa fhyp tPjp> 24 Mk; 

,yf;fj;jpy; gjpT mYtyfj;ijf; 

nfhz;Ls;sJk; fk;gdpfs; rl;lj;jpd; fPo; 

xd;wpizf;fg;gl;lJkhd (fk;gdp ,y. PB 
00243223) Ykpnef;]; ypkpl;nll;lhdJ 2007 

Mk; Mz;bd; 7 Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;l 

(rl;lk; vd miof;fg;gLtJ) 11(5) Mk; 

gphptpd; gpufhuk; gl;bayplg;gl;l fk;gdpahf 

khw;wk; ngw;Ws;sJld; fk;gdpahdJ 

mjdJ ngaiu gpd;tUkhW khw;wpAs;sJ 

vd fUjg;gLk;. Ykpnef;]; - rl;lj;jpd; 

11(3) Mk; gphptpw;F mikthdJ> rigapd; 

fl;lisg; gpufhuk;> Mh;vd;Vr; N`hy;bq;]; 

(gptpb) vy;bB> fk;gdp nrayhsh;fs;> 

~~Mh;vd;Vr; ,y;yk;||> ,y. 622B, Nfhl;Nl 
ghij. jpfjp:  2022 [_d; 29 Mk; jpfjpad;W.

Nfhl;Nl.

nfhOk;G khefu rig

Nfs;tp mwptpj;jy; 
nfhOk;G khefu rigapd; khefu Mizahsuhy; gpd;tUk; nghUl;fs; kw;Wk; Nrit 

toq;fy;fis thlif mbg;gilapy; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l 

Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. 

Nfs;tp ,yf;fk; tpguk;

1 CMC/MT/RV/ 
TEND/2021/9-1

nfhOk;G khefu rigf;Fhpj;jhd / guhkhpf;fg;gLk; 

njhpTnra;ag;gl;l 33 ,lq;fspy; xspkag;gLj;jg;glhj 

tpsk;gug; gyiffisg; nghUj;Jjy; kw;Wk; guhkhpj;jiy 

thlif mbg;gilapy; ngw;Wf;nfhs;sy;

2022-07-05Mk; jpfjp K.g. 9.00 kzp Kjy; 2022-07-28Mk; jpfjp  gp.g. 3.00 kzp tiu 

tpz;zg;gg; gbtq;fs; toq;fg;gLk; vd;gJld; tpz;zg;gf; fl;lzkhf 5600.00 &ghitr; 

nrYj;jp Nfs;tp Mtzq;fis (%yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp) ,uz;L Kiwfspy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

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

fl;lzj;ij ,uz;L Kiwfspy; nrYj;jyhk;.

  m)  ve;jnthU kf;fs; tq;fpf; fpisapYk; kf;fs; tq;fp efu kz;lg fpisapy; 

Ngzg;gLk; 167-1-001-6-3169425 vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;F tuT itf;fyhk;.

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

fUkgPlq;fspy; thu ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu 

nrYj;jyhk;.

     khtl;l mYtyfk; 04> ,y. 147> i`nyty; tPjp> fpUyg;gid>  

nfhOk;G 06.

     tbfhyikg;G kw;Wk; ePH; toq;fy; gphpT> khspfhfe;j> nfhOk;G 10.

Kiw 02 - efu kz;lg jiyik mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

nfhOk;G khefu rig> nfhOk;G 07> efu kz;lg tstpy; mike;Js;s khefu 

nghUshsh; jpizf;fsj;jpd; tUkhdg; gphptpw;F thu ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; 

gp.g. 3.00 kzp tiu vOj;J%y Ntz;Nfhs; xd;iwr; nra;J tpz;zg;gf; fl;lzkhd 

2>160.00 &ghitr; nrYj;jp Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fis %yg; gpujp kw;Wk; efy; 

gpujpfspy; 2022-07-29Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Kd; nfhOk;G-07> efu 

kz;lgk;> nrayhshpd; jpizf;fsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy;   

cs;sply; Ntz;Lk;. Nfs;tp Mtzq;fSld; tpz;zg;gf; fl;lzj;ijr; 

nrYj;jpa gw;Wr;rPl;il ,izj;J rkh;g;gpj;jy; fl;lhakhFk;.

tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; 2022-07-29Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F 

KbTWj;jg;gLk; vd;gJld; mjd; gpd; cld; jpwf;fg;gLk;.  ,J njhlh;ghd 

Nkyjpf tpguq;fis 0112-692465 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpy; gpujp khefu 

nghUshsh; (tUkhdk;) mth;fsplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

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

khefu Mizahsh;>

nfhOk;G khefu rig.

tpiykDf;Nfhuy;
ngWif mwptpj;jy; ,y- vd;.v];.gP/gp.b/2022/18

SUPPLY, INSTALLATION, COMMISSIONING AND MAINTENCE OF 02 
NO’S OF 250KVA GENERATORS FOR THE DATE CENTER

Njrpa Nrkpg;G tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l cs;@H gpujpepjpfsplkpUe;J NkNy 

Fwpg;gplg;gLk; Nfs;tpAld; rk;ge;jg;gl;l MNyhridfSf;fhd nghwpaplg;gl;l 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

Ntiy tpguk; 02 No’s of 250KVA Generators for the Date 
Center

ngWif Kiw NCB (Na  onal Compe   ve Bidding)

kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzk; &. 15>000/-

Nfs;tpg; gpizapd; ngWkjp &. 700>000/-

Nfs;tpg; gj;jpuk; tpepNahfpj;jy; KbTWk; 

jpfjp kw;Wk; Neuk;

2022.07.26k; jpfjp gp.g. 2.00 tiu

Nfs;tp jpwf;fg;gLk; jpfjp kw;Wk; Neuk; 2022.07.27 K.g. 10.00 ,w;F

Nfs;tpf;F Kd;duhd $l;lk; 2022.07.18 gp.g. 2.00 ,w;F

01.  ve;jf; Nfs;tpjhuH xUthpd; rhHghfTk;  gpujpepjpnahUtH my;yJ cg 

gpujpepjpnahUtH my;yJ ngaH Fwpg;gpLgtuhf nraw;gLk; ve;j egUk; Nfs;tpf;fhf 

tpz;zg;gpgjw;F Kd; gjpT nra;jy; fl;lhak; MtJld; mtH rhHghf xg;ge;jj;ij 

gjpT nra;jy; fl;lhakhFk;.

02.  2022.07.05k; jpfjp Kjy; 2022.07.26 tiu mYtyf ehl;fspy; Kw;gfy; 9.00 Kjy; 

gpw;gfy; 2.00 tiu Fwpj;j Nfs;tpg; gj;jpuq;fis nfhOk;G 03> fhyp tPjp> ,y. 

255 ,y; mike;Js;s Njrpa Nrkpg;G tq;fpapd; ngWifg; gphptpy; toq;fy;fs; 

Kfhikahsuhy; vOj;J%y Ntz;Ljypd; Nghpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

03.  Kiwahfg; g+Hjjp nra;j Nfs;tpg; gj;jpuq;fSld; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 

jpwf;fg;gLk; jpdk; Kjy; 120 ehl;fSf;Fr; nry;YgbahFk;. tHj;jf tq;fpapypUe;J 

tpepNahfpf;fg;gLk;. Njrpa Nrkpg;G tq;fpf;F Vw;Wf;nfhs;sf;$ba tq;fpg; 

gpiznahd;iw Nfs;tpg; gpiznahd;iw rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

04.  Fwpj;j jpdj;jpy; Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; Kw;gfy; 10.00 ,w;F 

Kbtile;jTld; Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;gLtJld;> Kw;gfy; 10.00 ,w;F 

gpwF fpilf;Fk; Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

05.  rfy Nfs;tpfs; my;yJ xU Nfs;tpia my;yJ mjd; XU gFjpia Vw;Wf;nfhs;sy; 

my;yJ fhuzk; $whkNyNa epuhfhpf;Fk; chpik Njrpa Nrkpg;G tq;fpf;F chpaJ.

  ,J gw;wpa Nkyjpf tpguq;fis Njrpa Nrkpg;G tq;fpapd; rpNu\;l KfhikahsH 

(toq;fy;fs;) ,lkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;.

jiytH>

epWtd ngWiff; FO - gpujhd

Njrpa Nrkpg;G tq;fp>

,y. 255> fhyp tPjp> nfhOk;G-03

mw;Nwhzp chpkj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
,yq;if rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; 

,uj;kyhd> nghUgd> uh[rpq;` 

khtj;ij ,y. 14 vd;w Kfthpapy; 

trpf;Fk; Nj.m.m.,y. 680141428V cila 

m`kl; vy; rThp ykPUBd; Mfpa ehd;.

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR 

kw;Wk; nghJ kf;fSf;F mwptpg;gjhtJ 

nfhOk;G gpurpj;j nehj;jhhpR vr;.V.MH. 

ehehaf;fhu vd;gthpdhy;> 2015 etk;gH 

khjk; 06Mk; jpfjp mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 

759 ,yf;fKs;s tpN\l mw;Nwhzp 

chpkj;jpd; %yk; ,f;kd; (gpiutl;) 

ypkpl;ll; fk;gdpapdhy;> ehd; 

mw;Nwhzpjhuuhf epakpf;fg;gl;lJld;> 

mt;thW vdf;fspf;fg;gl;l 759 ,yf;f 

tpN\l mw;Nwhzp chpkkhdJ> vd;dhy; 

,uj;Jr; nra;ag;gl;lJ. mjd; gpufhuk;> 

,d;W Kjy; mt; mw;Nwhzpjhuuhd 

vd;dhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;jnthU 

eltbf;ifAk; nry;Ygbaw;wnjdTk;. 

mt; mw;Nwhzp chpkk; nry;Ygbaw;wjhf 

cs;snjdTk;> ,j;jhy; mwptpj;Jf; 

nfhs;fpd;Nwd;.   

m`kl; vy; rThp ykPUBd;
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NjUeu; ,lhg;G kPsha;T
NjUeu;fis gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; gpufhuk;

Fiwepug;G gl;bay;fis fhl;rpg;gLj;jy; kw;Wk; cupikf; Nfhupf;iffs; kw;Wk; Ml;Nrgidfis Kd;itj;jy; njhlu;ghf Nju;jy; Mizf;FOtpd; mwptpj;jy;

tiutpyf;fzk;

 01. 'rl;lk;"   -    2021Mk; Mz;bd; 22Mk; ,yf;f NjUeu;fisg; gjpTr; nra;jy; (jpUj;jg;gl;l) rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;l 1980Mk; Mz;bd; 44Mk; ,yf;f NjUeu;fisg; gjpT nra;jy;  rl;lk;. 

 02. Fiwepug;Gg; gl;bay; - 2022 ngg;Utup khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; 2022 Nk khjk; 31Mk; jpfjp tiuahd fhyg;gFjpapDs; 18 taijg; G+u;j;jp nra;Ak; egu;fspd; ngau;fs; mlq;fpa gl;bay;

Fiwepug;Gg; gl;bay;fs; fhl;rpg;gLj;jg;gLk; ,lq;fs;. 

fhl;rpg;gLj;jg;gLk; ,lk;  fhl;rpg;gLj;Jtjw;fhf itf;fg;gl;bUf;Fk; gl;bay;fs; my;yJ mtw;wpd; gFjpfs; 

 01. xt;nthU khtl;l Nju;jy;fs; mYtyfk; Fwpj;j Nju;jy; khtl;lj;jpd; nkhj;j Fiwepug;Gg; gl;bay;fspd; gpujp

 02. xt;nthU gpuNjr nrayfk; Fwpj;j gpuNjr nrayfg; gpuptpd; midj;J thf;nfLg;G khtl;lq;fSk; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Fiwepug;Gg; gl;bay;

 03. xt;nthU cs;@uhl;rp epWtdk; Fwpj;j cs;@uhl;rp epWtdq;fspd; mjpfhu vy;iyf;Fs; mike;Js;s midj;J thf;nfLg;G khtl;lq;fs; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Fiwepug;Gg; gl;bay;

 04. xt;nthU fpuhk mYtyu; mYtyfk;  Fwpj;j fpuhk mYtyu; gpuptpy; mike;Js;s midj;J thf;nfLg;G khtl;lq;fSk; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Fiwepug;Gg;  gl;bay;

mwpTWj;jy;fs;

 01. NjUeu;fisg; gjpTr; nra;jy; rl;lj;jpw;fika xt;nthU Nju;jy; khtl;lj;jpdJk; gjpT mYtyu;fshy; Fiwepug;Gg; gl;bay;fs; jahupj;J epiwT nra;ag;gl;Ls;sjhf ,d;iwa jpdk; (2022 A+iy 05) mwptpf;fg;gl;Ls;sJ.

 02.  NjUeu;fisg; gjpTr; nra;jy; rl;lj;jpw;fika xt;nthU Nju;jy; khtl;lq;fSld; njhlu;ghd Fiwepug;G NjUeu; (thf;fhsu;) ,lhg;gpy; jdJ ngau; my;yJ NtW egnuhUtupd; ngaiu cl;Nru;j;Jf; nfhs;tjw;F jifikiag; ngw;Ws;s 

MdhYk; Fiwepug;G ,lhg;gpy; cl;Nru;f;fg;gl;buhj vtNuDnkhUtu; jdJ ngaiu my;yJ NtW egnuhUtupd; ngaiu Fiwepug;G NjUeu; (thf;fhsu;)  ,lhg;gpy; cl;Nru;j;Jf; nfhs;tjw;F re;ju;g;gj;jpw;Nfw;g jhd; my;yJ jdf;F 

gjpyhf NtnwhUtuhy; cupikf; Nfhug;gLkhapd;> mt;thW cupikf; NfhUgtu;fshy; mJ gw;wp Nkw;Fwpg;gplg;gl;l NjUeu;fisg; gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; ml;ltizapy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s 'm" kw;Wk; 'M" gbtj;jpw;fika my;yJ 

thf;fhsu;fisf; fzf;nfLg;gjw;fhf mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;s YC  gbtj;jpD}lhf my;yJ gpwg;Gr; rhd;wpjopd; my;yJ Njrpa milahs ml;ilapd; gpujpnahd;Wld; 2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp Kjy; 10 ehl;fSf;Fs;  mjhtJ 2022 

A+iy khjk; 14 Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;du; ,jw;fhd midj;J tpz;zg;gq;fSk; xt;nthU Nju;jy; khtl;lj;jpdJk; gjpT mYtyUf;F fpilf;fg;ngwr; nra;jy; Ntz;Lk;. 

 03.  Nju;jy; khtl;lj;Jld; njhlu;ghd Fiwepug;Gg; gl;baypy;  jdJ ngau; cs;slf;fg;gl;Ls;s xUtUf;F> jdJ ngau; my;yJ me;jg; gl;baypy;  ngau; Fwpg;gplg;gl;Ls;s NtW xUtupd; ngau; me;j ,lhg;gpy; cl;Nru;f;fg;gl;bUj;jy; njhlu;ghf 

Ml;Nrgidiaj; njuptpg;gjw;F KbAk;. mt;thW njuptpf;fg;gLk; Ml;Nrgidfs; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l rl;lj;jpd; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s gpufhuk; '," gbtj;jpw;fika ,U gpujpfspy; Nju;jy; mYtyfj;jpd; gjpT mYtyUf;F 

rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. Fiwepug;G thf;fhsu; ,lhg;gpy; ngau; cs;slf;fg;gLjy; njhlu;ghf Fwpg;gplg;gLk; midj;J Ml;NrgidfSk; ,e;j mwptpj;jy; ,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR tu;j;jkhdpapy; gpuRupf;fg;gLk; jpfjp Kjy; 

mjhtJ 2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp Kjy; gj;J (10) ehl;fSf;Fs; khtl;l Nju;jy; mYtyfj;jpd; gjpT mYtyUf;Ff; fpilf;ff;$bathW mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

 04.  cupikf; Nfhupf;ifiaf; NfhUk; egupd; ngaiu Fiwepug;G thf;fhsu; ,lhg;gpy; cl;Nru;j;jy; njhlu;ghf njuptpf;fg;gLk; midj;J Ml;NrgidfSk; cs;slq;fpa gl;bay; kw;Wk;  cupikf; Nfhupf;ifia Kd;itg;gtu;fspd; 

ngau;g;gl;banyhd;W mlq;fpa mwptpj;jnyhd;W khtl;lj; Nju;jy;fs; mYtyfj;jpy; fhl;rpg;gLj;jg;gl;l jpfjp Kjy; 07 ehl;fSf;Fs; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l rl;lj;jpd; ml;ltizapy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;sjd; gpufhuk;> '<" gbtj;jpw;fika ,U 

gpujpfspy; jahupf;fg;gl;L gjpT mYtyUf;F rku;g;gpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;. ,e;j mwptpj;jy; khtl;lj; Nju;jy;fs; mYtyfq;fspy; 2022 A+iy khjk; 19 Mk; jpfjp Kjy; 07 ehl;fs; tiu gpurpj;jg;gLj;jg;gLk;. 

 05.  cupikf; Nfhupf;iffis Kd;itg;gjw;Fj; Njitahd 'm"> 'M"> YC  gbtq;fs; kw;Wk; Ml;Nrgidfis Kd;itg;gjw;Fj; Njitahd ',"> '<" gbtq;fis khtl;lj; Nju;jy;fs; mYtyfq;fs; my;yJ gpuNjr nrayfq;fs; my;yJ 

cs;@uhl;rp epWtd mYtyfq;fs; my;yJ fpuhk mYtyu; mYtyfq;fs; Clhfg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd trjpfs; Vw;gLj;jg;gl;Ls;sd.

    epky; [P. GQ;rpN`th

2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp.   jtprhsu;

Nju;jy;fs; nrayfj;jpy;.  Nju;jy; Mizf;FO

NjUeu; ,lhg;G kPsha;T - 2022
NjUeu;fisg; gjpT nra;jy; rl;lj;jpw;fika Fiwepug;Gg; gl;bay;fs;  jahupj;J epiwT nra;ag;gl;Ls;sjhf xt;nthU Nju;jy; khtl;lq;fspdJk; gjpT mYtyu;fshy; ntspaplg;gLk; mwptpj;jy;.

,y.. 01 - nfhOk;G Nju;jy; khtl;lj;jpw;Fupa Fiwepug;Gg; gl;bay; jahupj;J epiwT nra;ag;gl;Ls;sjhfTk;> me;jg; gl;bay;fs; my;yJ mtw;wpd; gFjpfis mYtyf Neuj;jpDs; nghJkf;fs; guprPypf;f KbAkhd tifapy;  itf;fg;gl;Ls;sjhfTk;. 

NjUeu;fisg; gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; gpufhuk; ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. mj;NjhL Fiwepug;Gg; gl;bay;fs; fhl;rpg;gLj;jg;gLk; ,lq;fs; kw;Wk; cupikf; Nfhupf;iffs; kw;Wk; Ml;Nrgidfis ifNaw;wy; gw;wpa mwptpj;jy;fis ,d;iwa 

jpdk; (2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp) Nju;jy; Mizf;FOtpdhy; ntspaplg;gl;Ls;snjdTk; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

gP.V.v];. Nrdhuj;d> cjtpg; gjpT mYtyu;> Nju;jy; khtl;l ,yf;fk; 01 nfhOk;G 

2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp> nfhOk;G Nju;jy;fs; mYtyfj;jpy;. 

,y. 02 - fk;g`h Nju;jy; khtl;lj;jpw;Fupa Fiwepug;Gg; gl;bay; jahupj;J epiwT nra;ag;gl;Ls;sjhfTk;> me;jg; gl;bay;fs; my;yJ mtw;wpd; gFjpfis mYtyf Neuj;jpDs; nghJkf;fs; guprPypf;f KbAkhd tifapy;  itf;fg;gl;Ls;sjhfTk;. 

NjUeu;fisg; gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; gpufhuk; ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. mj;NjhL Fiwepug;Gg; gl;bay;fs; fhl;rpg;gLj;jg;gLk; ,lq;fs; kw;Wk; cupikf; Nfhupf;iffs; kw;Wk; Ml;Nrgidfis ifNaw;wy; gw;wpa mwptpj;jy;fis ,d;iwa 

jpdk; (2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp) Nju;jy; Mizf;FOtpdhy; ntspaplg;gl;Ls;snjdTk; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

Nf.N[.v];. khjt> cjtpg; gjpT mYtyu;> Nju;jy; khtl;l ,yf;fk; 02 fk;g`h 

2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp> fk;g`h Nju;jy;fs; mYtyfj;jpy;. 

,y. 03 - fSj;Jiw Nju;jy; khtl;lj;jpw;Fupa Fiwepug;Gg; gl;bay; jahupj;J epiwT nra;ag;gl;Ls;sjhfTk;> me;jg; gl;bay;fs; my;yJ mtw;wpd; gFjpfis mYtyf Neuj;jpDs; nghJkf;fs; guprPypf;f KbAkhd tifapy;  itf;fg;gl;Ls;sjhfTk;. 

NjUeu;fisg; gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; gpufhuk; ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. mj;NjhL Fiwepug;Gg; gl;bay;fs; fhl;rpg;gLj;jg;gLk; ,lq;fs; kw;Wk; cupikf; Nfhupf;iffs; kw;Wk; Ml;Nrgidfis ifNaw;wy; gw;wpa mwptpj;jy;fis ,d;iwa 

jpdk; (2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp) Nju;jy; Mizf;FOtpdhy; ntspaplg;gl;Ls;snjdTk; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

fhype;u [atPu ngu;dhe;J> cjtpg; gjpT mYtyu;> Nju;jy; khtl;l ,yf;fk; 03 fSj;Jiw

2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp> fSj;Jiw Nju;jy;fs; mYtyfj;jpy;. 

,y. 04 - fz;b Nju;jy; khtl;lj;jpw;Fupa Fiwepug;Gg; gl;bay; jahupj;J epiwT nra;ag;gl;Ls;sjhfTk;> me;jg; gl;bay;fs; my;yJ mtw;wpd; gFjpfis mYtyf Neuj;jpDs; nghJkf;fs; guprPypf;f KbAkhd tifapy;  itf;fg;gl;Ls;sjhfTk;. 

NjUeu;fisg; gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; gpufhuk; ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. mj;NjhL Fiwepug;Gg; gl;bay;fs; fhl;rpg;gLj;jg;gLk; ,lq;fs; kw;Wk; cupikf; Nfhupf;iffs; kw;Wk; Ml;Nrgidfis ifNaw;wy; gw;wpa mwptpj;jy;fis ,d;iwa 

jpdk; (2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp) Nju;jy; Mizf;FOtpdhy; ntspaplg;gl;Ls;snjdTk; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

vr;.B.vd;. rk;gj; ngu;dhe;J> cjtpg; gjpT mYtyu;> Nju;jy; khtl;l ,yf;fk; 04 fz;b

2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp> fz;b Nju;jy;fs; mYtyfj;jpy;. 

,y. 05 - khj;jis Nju;jy; khtl;lj;jpw;Fupa Fiwepug;Gg; gl;bay; jahupj;J epiwT nra;ag;gl;Ls;sjhfTk;> me;jg; gl;bay;fs; my;yJ mtw;wpd; gFjpfis mYtyf Neuj;jpDs; nghJkf;fs; guprPypf;f KbAkhd tifapy;  itf;fg;gl;Ls;sjhfTk;. 

NjUeu;fisg; gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; gpufhuk; ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. mj;NjhL Fiwepug;Gg; gl;bay;fs; fhl;rpg;gLj;jg;gLk; ,lq;fs; kw;Wk; cupikf; Nfhupf;iffs; kw;Wk; Ml;Nrgidfis ifNaw;wy; gw;wpa mwptpj;jy;fis ,d;iwa 

jpdk; (2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp) Nju;jy; Mizf;FOtpdhy; ntspaplg;gl;Ls;snjdTk; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

gP.v];. Gy];jp gj;jpuz> cjtpg; gjpT mYtyu;> Nju;jy; khtl;l ,yf;fk; 05 khj;jis

2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp> khj;jis Nju;jy;fs; mYtyfj;jpy;. 

,y. 06 - Etnuypah Nju;jy; khtl;lj;jpw;Fupa Fiwepug;Gg; gl;bay; jahupj;J epiwT nra;ag;gl;Ls;sjhfTk;> me;jg; gl;bay;fs; my;yJ mtw;wpd; gFjpfis mYtyf Neuj;jpDs; nghJkf;fs; guprPypf;f KbAkhd tifapy;  itf;fg;gl;Ls;sjhfTk;. 

NjUeu;fisg; gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; gpufhuk; ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. mj;NjhL Fiwepug;Gg; gl;bay;fs; fhl;rpg;gLj;jg;gLk; ,lq;fs; kw;Wk; cupikf; Nfhupf;iffs; kw;Wk; Ml;Nrgidfis ifNaw;wy; gw;wpa mwptpj;jy;fis ,d;iwa 

jpdk; (2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp) Nju;jy; Mizf;FOtpdhy; ntspaplg;gl;Ls;snjdTk; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

Nf.V.I.v];. fSfk;gpl;ba cjtpg; gjpT mYtyu;> Nju;jy; khtl;l ,yf;fk; 06 Etnuypah

2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp> Etnuypah Nju;jy;fs; mYtyfj;jpy;. 

,y. 07 - fhyp Nju;jy; khtl;lj;jpw;Fupa Fiwepug;Gg; gl;bay; jahupj;J epiwT nra;ag;gl;Ls;sjhfTk;> me;jg; gl;bay;fs; my;yJ mtw;wpd; gFjpfis mYtyf Neuj;jpDs; nghJkf;fs; guprPypf;f KbAkhd tifapy;  itf;fg;gl;Ls;sjhfTk;. 

NjUeu;fisg; gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; gpufhuk; ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. mj;NjhL Fiwepug;Gg; gl;bay;fs; fhl;rpg;gLj;jg;gLk; ,lq;fs; kw;Wk; cupikf; Nfhupf;iffs; kw;Wk; Ml;Nrgidfis ifNaw;wy; gw;wpa mwptpj;jy;fis ,d;iwa 

jpdk; (2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp) Nju;jy; Mizf;FOtpdhy; ntspaplg;gl;Ls;snjdTk; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

lg;spA+.vr;.Mu;.tp[aFkhu> cjtpg; gjpT mYtyu;> Nju;jy; khtl;l ,yf;fk; 07 fhyp

2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp> fhyp Nju;jy;fs; mYtyfj;jpy;. 

,y. 08 - khj;jiw Nju;jy; khtl;lj;jpw;Fupa Fiwepug;Gg; gl;bay; jahupj;J epiwT nra;ag;gl;Ls;sjhfTk;> me;jg; gl;bay;fs; my;yJ mtw;wpd; gFjpfis mYtyf Neuj;jpDs; nghJkf;fs; guprPypf;f KbAkhd tifapy;  itf;fg;gl;Ls;sjhfTk;. 

NjUeu;fisg; gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; gpufhuk; ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. mj;NjhL Fiwepug;Gg; gl;bay;fs; fhl;rpg;gLj;jg;gLk; ,lq;fs; kw;Wk; cupikf; Nfhupf;iffs; kw;Wk; Ml;Nrgidfis ifNaw;wy; gw;wpa mwptpj;jy;fis ,d;iwa 

jpdk; (2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp) Nju;jy; Mizf;FOtpdhy; ntspaplg;gl;Ls;snjdTk; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

uP.lg;spA+. Ngh\pjh nfskjp cjtpg; gjpT mYtyu;> Nju;jy; khtl;l ,yf;fk; 08 khj;jiw

2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp> khj;jiw Nju;jy;fs; mYtyfj;jpy;. 

,y. 09 - mk;ghe;Njhl;il Nju;jy; khtl;lj;jpw;Fupa Fiwepug;Gg; gl;bay; jahupj;J epiwT nra;ag;gl;Ls;sjhfTk;> me;jg; gl;bay;fs; my;yJ mtw;wpd; gFjpfis mYtyf Neuj;jpDs; nghJkf;fs; guprPypf;f KbAkhd tifapy;  

itf;fg;gl;Ls;sjhfTk;. NjUeu;fisg; gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; gpufhuk; ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. mj;NjhL Fiwepug;Gg; gl;bay;fs; fhl;rpg;gLj;jg;gLk; ,lq;fs; kw;Wk; cupikf; Nfhupf;iffs; kw;Wk; Ml;Nrgidfis ifNaw;wy; gw;wpa 

mwptpj;jy;fis ,d;iwa jpdk; (2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp) Nju;jy; Mizf;FOtpdhy; ntspaplg;gl;Ls;snjdTk; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

utPe;jpu Rgh\d ntjNf> cjtpg; gjpT mYtyu;> Nju;jy; khtl;l ,yf;fk; 09 mk;ghe;Njhl;il

2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp> mk;ghe;Njhl;il Nju;jy;fs; mYtyfj;jpy;. 

,y. 10 - aho;g;ghzk; Nju;jy; khtl;lj;jpw;Fupa Fiwepug;Gg; gl;bay; jahupj;J epiwT nra;ag;gl;Ls;sjhfTk;> me;jg; gl;bay;fs; my;yJ mtw;wpd; gFjpfis mYtyf Neuj;jpDs; nghJkf;fs; guprPypf;f KbAkhd tifapy;  itf;fg;gl;Ls;sjhfTk;. 

NjUeu;fisg; gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; gpufhuk; ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. mj;NjhL Fiwepug;Gg; gl;bay;fs; fhl;rpg;gLj;jg;gLk; ,lq;fs; kw;Wk; cupikf; Nfhupf;iffs; kw;Wk; Ml;Nrgidfis ifNaw;wy; gw;wpa mwptpj;jy;fis ,d;iwa 

jpdk; (2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp) Nju;jy; Mizf;FOtpdhy; ntspaplg;gl;Ls;snjdTk; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

Mu;.rP. mky;uh[;> cjtpg; gjpT mYtyu;> Nju;jy; khtl;l ,yf;fk; 10 aho;g;ghzk;

2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp> aho;g;ghzk; Nju;jy;fs; mYtyfj;jpy;. 

,y. 11 -  td;dp Nju;jy; khtl;lj;jpw;Fupa Fiwepug;Gg; gl;bay; jahupj;J epiwT nra;ag;gl;Ls;sjhfTk;> me;jg; gl;bay;fs; my;yJ mtw;wpd; gFjpfis mYtyf Neuj;jpDs; nghJkf;fs; guprPypf;f KbAkhd tifapy;  itf;fg;gl;Ls;sjhfTk;. 

NjUeu;fisg; gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; gpufhuk; ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. mj;NjhL Fiwepug;Gg; gl;bay;fs; fhl;rpg;gLj;jg;gLk; ,lq;fs; kw;Wk; cupikf; Nfhupf;iffs; kw;Wk; Ml;Nrgidfis ifNaw;wy; gw;wpa mwptpj;jy;fis ,d;iwa 

jpdk; (2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp) Nju;jy; Mizf;FOtpdhy; ntspaplg;gl;Ls;snjdTk; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

N[. n[dpw;wd;> cjtpg; gjpT mYtyu;> Nju;jy; khtl;l ,yf;fk; 11 td;dp

2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp> td;dp Nju;jy;fs; mYtyfj;jpy;. 

,y. 12 - kl;lf;fsg;G Nju;jy; khtl;lj;jpw;Fupa Fiwepug;Gg; gl;bay; jahupj;J epiwT nra;ag;gl;Ls;sjhfTk;> me;jg; gl;bay;fs; my;yJ mtw;wpd; gFjpfis mYtyf Neuj;jpDs; nghJkf;fs; guprPypf;f KbAkhd tifapy;  itf;fg;gl;Ls;sjhfTk;. 

NjUeu;fisg; gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; gpufhuk; ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. mj;NjhL Fiwepug;Gg; gl;bay;fs; fhl;rpg;gLj;jg;gLk; ,lq;fs; kw;Wk; cupikf; Nfhupf;iffs; kw;Wk; Ml;Nrgidfis ifNaw;wy; gw;wpa mwptpj;jy;fis ,d;iwa 

jpdk; (2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp) Nju;jy; Mizf;FOtpdhy; ntspaplg;gl;Ls;snjdTk; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

vk;.gp.vk;. Rgpahd;> cjtpg; gjpT mYtyu;> Nju;jy; khtl;l ,yf;fk; 12 kl;lf;fsg;G

2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp> kl;lf;fsg;G Nju;jy;fs; mYtyfj;jpy;. 

,y. 13 - jpfhkLy;y Nju;jy; khtl;lj;jpw;Fupa Fiwepug;Gg; gl;bay; jahupj;J epiwT nra;ag;gl;Ls;sjhfTk;> me;jg; gl;bay;fs; my;yJ mtw;wpd; gFjpfis mYtyf Neuj;jpDs; nghJkf;fs; guprPypf;f KbAkhd tifapy;  itf;fg;gl;Ls;sjhfTk;. 

NjUeu;fisg; gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; gpufhuk; ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. mj;NjhL Fiwepug;Gg; gl;bay;fs; fhl;rpg;gLj;jg;gLk; ,lq;fs; kw;Wk; cupikf; Nfhupf;iffs; kw;Wk; Ml;Nrgidfis ifNaw;wy; gw;wpa mwptpj;jy;fis ,d;iwa 

jpdk; (2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp) Nju;jy; Mizf;FOtpdhy; ntspaplg;gl;Ls;snjdTk; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

V.vk;.Nf.v];. mj;jdhaf;f> cjtpg; gjpT mYtyu;> Nju;jy; khtl;l ,yf;fk; 13 jpfhkLy;y

2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp> jpfhkLy;y Nju;jy;fs; mYtyfj;jpy;. 

,y. 14 - jpUNfhzkiy Nju;jy; khtl;lj;jpw;Fupa Fiwepug;Gg; gl;bay; jahupj;J epiwT nra;ag;gl;Ls;sjhfTk;> me;jg; gl;bay;fs; my;yJ mtw;wpd; gFjpfis mYtyf Neuj;jpDs; nghJkf;fs; guprPypf;f KbAkhd tifapy;  

itf;fg;gl;Ls;sjhfTk;. NjUeu;fisg; gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; gpufhuk; ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. mj;NjhL Fiwepug;Gg; gl;bay;fs; fhl;rpg;gLj;jg;gLk; ,lq;fs; kw;Wk; cupikf; Nfhupf;iffs; kw;Wk; Ml;Nrgidfis ifNaw;wy; gw;wpa 

mwptpj;jy;fis ,d;iwa jpdk; (2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp) Nju;jy; Mizf;FOtpdhy; ntspaplg;gl;Ls;snjdTk; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

gpAkp Ml;bfy> cjtpg; gjpT mYtyu;> Nju;jy; khtl;l ,yf;fk; 14 jpUNfhzkiy

2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp> jpUNfhzkiy Nju;jy;fs; mYtyfj;jpy;. 

,y. 15 - FUehfy; Nju;jy; khtl;lj;jpw;Fupa Fiwepug;Gg; gl;bay; jahupj;J epiwT nra;ag;gl;Ls;sjhfTk;> me;jg; gl;bay;fs; my;yJ mtw;wpd; gFjpfis mYtyf Neuj;jpDs; nghJkf;fs; guprPypf;f KbAkhd tifapy;  itf;fg;gl;Ls;sjhfTk;. 

NjUeu;fisg; gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; gpufhuk; ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. mj;NjhL Fiwepug;Gg; gl;bay;fs; fhl;rpg;gLj;jg;gLk; ,lq;fs; kw;Wk; cupikf; Nfhupf;iffs; kw;Wk; Ml;Nrgidfis ifNaw;wy; gw;wpa mwptpj;jy;fis ,d;iwa 

jpdk; (2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp) Nju;jy; Mizf;FOtpdhy; ntspaplg;gl;Ls;snjdTk; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

Mu;.vk;.vr;.gp. uj;dhaf;f> cjtpg; gjpT mYtyu;> Nju;jy; khtl;l ,yf;fk; 15 FUehfy;

2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp> FUehfy; Nju;jy;fs; mYtyfj;jpy;. 

,y.  16 - Gj;jsk; Nju;jy; khtl;lj;jpw;Fupa Fiwepug;Gg; gl;bay; jahupj;J epiwT nra;ag;gl;Ls;sjhfTk;> me;jg; gl;bay;fs; my;yJ mtw;wpd; gFjpfis mYtyf Neuj;jpy; nghJkf;fs; guprPyidf;F itf;fg;gl;Ls;sjhf NjUeu;fisg; gjpT 

nra;jy; rl;lj;jpw;fika ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. mj;NjhL Fiwepug;Gg; gl;bay;fs; fhl;rpg;gLj;jg;gLk; ,lq;fs; kw;Wk; cupikf; Nfhupf;iffs; kw;Wk; Ml;Nrgidfis ifNaw;wy; gw;wpa mwptpj;jy;fs; ,d;iwa jpdk; (2022 a+iy khjk; 

05 Mk; jpfjp) Nju;jy; Mizf;FOtpdhy; ntspapLtjw;F jPu;khdpf;fg;gl;Ls;sjhfTk; mwptpf;fg;gLfpd;wJ

v];.vy;.Mu;. [aehaf;f> cjtpg; gjpT mYtyu;> Nju;jy; khtl;l ,yf;fk; 16 Gj;jsk;

2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp> Gj;jsk; Nju;jy;fs; mYtyfj;jpy;. 

,y.  17 - mEuhjGuk; Nju;jy; khtl;lj;jpw;Fupa Fiwepug;Gg; gl;bay; jahupj;J epiwT nra;ag;gl;Ls;sjhfTk;> me;jg; gl;bay;fs; my;yJ mtw;wpd; gFjpfis mYtyf Neuj;jpDs; nghJkf;fs; guprPypf;f KbAkhd tifapy;  itf;fg;gl;Ls;sjhfTk;. 

NjUeu;fisg; gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; gpufhuk; ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. mj;NjhL Fiwepug;Gg; gl;bay;fs; fhl;rpg;gLj;jg;gLk; ,lq;fs; kw;Wk; cupikf; Nfhupf;iffs; kw;Wk; Ml;Nrgidfis ifNaw;wy; gw;wpa mwptpj;jy;fis ,d;iwa 

jpdk; (2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp) Nju;jy; Mizf;FOtpdhy; ntspaplg;gl;Ls;snjdTk; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

Nf. KFe;jd;> cjtpg; gjpT mYtyu;> Nju;jy; khtl;l ,yf;fk; 17 mEuhjGuk;

2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp> mEuhjGuk; Nju;jy;fs; mYtyfj;jpy;. 

,y.  18 - nghyd;dWit Nju;jy; khtl;lj;jpw;Fupa Fiwepug;Gg; gl;bay; jahupj;J epiwT nra;ag;gl;Ls;sjhfTk;> me;jg; gl;bay;fs; my;yJ mtw;wpd; gFjpfis mYtyf Neuj;jpDs; nghJkf;fs; guprPypf;f KbAkhd tifapy;  

itf;fg;gl;Ls;sjhfTk;. NjUeu;fisg; gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; gpufhuk; ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. mj;NjhL Fiwepug;Gg; gl;bay;fs; fhl;rpg;gLj;jg;gLk; ,lq;fs; kw;Wk; cupikf; Nfhupf;iffs; kw;Wk; Ml;Nrgidfis ifNaw;wy; gw;wpa 

mwptpj;jy;fis ,d;iwa jpdk; (2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp) Nju;jy; Mizf;FOtpdhy; ntspaplg;gl;Ls;snjdTk; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

gpAkp Ml;bfy> cjtpg; gjpT mYtyu;> Nju;jy; khtl;l ,yf;fk; 18 nghyd;dWit 

2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp> nghyd;dWit Nju;jy;fs; mYtyfj;jpy;.  

,y.  19 - gJis Nju;jy; khtl;lj;jpw;Fupa Fiwepug;Gg; gl;bay; jahupj;J epiwT nra;ag;gl;Ls;sjhfTk;> me;jg; gl;bay;fs; my;yJ mtw;wpd; gFjpfis mYtyf Neuj;jpDs; nghJkf;fs; guprPypf;f KbAkhd tifapy;  itf;fg;gl;Ls;sjhfTk;. 

NjUeu;fisg; gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; gpufhuk; ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. mj;NjhL Fiwepug;Gg; gl;bay;fs; fhl;rpg;gLj;jg;gLk; ,lq;fs; kw;Wk; cupikf; Nfhupf;iffs; kw;Wk; Ml;Nrgidfis ifNaw;wy; gw;wpa mwptpj;jy;fis ,d;iwa 

jpdk; (2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp) Nju;jy; Mizf;FOtpdhy; ntspaplg;gl;Ls;snjdTk; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

Nf. fhe;jPgd;> cjtpg; gjpT mYtyu;> Nju;jy; khtl;l ,yf;fk; 19 gJis

2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp> gJis Nju;jy;fs; mYtyfj;jpy;. 

,y.  20 - nkhduhfiy Nju;jy; khtl;lj;jpw;Fupa Fiwepug;Gg; gl;bay; jahupj;J epiwT nra;ag;gl;Ls;sjhfTk;> me;jg; gl;bay;fs; my;yJ mtw;wpd; gFjpfis mYtyf Neuj;jpDs; nghJkf;fs; guprPypf;f KbAkhd tifapy;  

itf;fg;gl;Ls;sjhfTk;. NjUeu;fisg; gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; gpufhuk; ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. mj;NjhL Fiwepug;Gg; gl;bay;fs; fhl;rpg;gLj;jg;gLk; ,lq;fs; kw;Wk; cupikf; Nfhupf;iffs; kw;Wk; Ml;Nrgidfis ifNaw;wy; gw;wpa 

mwptpj;jy;fis ,d;iwa jpdk; (2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp) Nju;jy; Mizf;FOtpdhy; ntspaplg;gl;Ls;snjdTk; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

vd;. Nufd;> cjtpg; gjpT mYtyu;> Nju;jy; khtl;l ,yf;fk; 20  nkhduhfiy

2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp> nkhduhfiy Nju;jy;fs; mYtyfj;jpy;. 

,y.  21 - ,uj;jpdGup Nju;jy; khtl;lj;jpw;Fupa Fiwepug;Gg; gl;bay; jahupj;J epiwT nra;ag;gl;Ls;sjhfTk;> me;jg; gl;bay;fs; my;yJ mtw;wpd; gFjpfis mYtyf Neuj;jpDs; nghJkf;fs; guprPypf;f KbAkhd tifapy;  itf;fg;gl;Ls;sjhfTk;. 

NjUeu;fisg; gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; gpufhuk; ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. mj;NjhL Fiwepug;Gg; gl;bay;fs; fhl;rpg;gLj;jg;gLk; ,lq;fs; kw;Wk; cupikf; Nfhupf;iffs; kw;Wk; Ml;Nrgidfis ifNaw;wy; gw;wpa mwptpj;jy;fis ,d;iwa 

jpdk; (2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp) Nju;jy; Mizf;FOtpdhy; ntspaplg;gl;Ls;snjdTk; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

Ruq;f mk;gf`njd;d> cjtpg; gjpT mYtyu;> Nju;jy; khtl;l ,yf;fk; 21 ,uj;jpdGup

2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp> ,uj;jpdGup Nju;jy;fs; mYtyfj;jpy;. 

,y.  22 - Nffhiy Nju;jy; khtl;lj;jpw;Fupa Fiwepug;Gg; gl;bay; jahupj;J epiwT nra;ag;gl;Ls;sjhfTk;> me;jg; gl;bay;fs; my;yJ mtw;wpd; gFjpfis mYtyf Neuj;jpDs; nghJkf;fs; guprPypf;f KbAkhd tifapy;  itf;fg;gl;Ls;sjhfTk;. 

NjUeu;fisg; gjpT nra;jy; rl;lj;jpd; gpufhuk; ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. mj;NjhL Fiwepug;Gg; gl;bay;fs; fhl;rpg;gLj;jg;gLk; ,lq;fs; kw;Wk; cupikf; Nfhupf;iffs; kw;Wk; Ml;Nrgidfis ifNaw;wy; gw;wpa mwptpj;jy;fis ,d;iwa 

jpdk; (2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp) Nju;jy; Mizf;FOtpdhy; ntspaplg;gl;Ls;snjdTk; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

r[pj; gP. f];Juprpq;f> cjtpg; gjpT mYtyu;> Nju;jy; khtl;l ,yf;fk; 22 Nffhiy

2022 a+iy khjk; 05 Mk; jpfjp> Nffhiy Nju;jy;fs; mYtyfj;jpy;. 
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அநுராதபுரம் மேற்கு தினகரன் நிருபர்   

அநுராதபுரம் ோவட்டத்தில் எரி -
பபாருள் விநிம�ாகம் முறை�ான 
கட்டறேப்புககள் இல்்ாறே-
�ால் எரிபபாருள் ோபி�ாககள் 
பபற்மைாற் எரிபபாருள் நிரப்பு 
நிற்�ஙகளில் பபற்று அதறன 
1000 ரூபாய் முதல் 2500 ரூபாய் 
வறர விற்பறன பெய்வதாக பாவ-
றன�ாளர்கள் குற்ைம் ொடடுகின்ை-
னர்.   

எரிபபாருள் விற்பறன ோபி�ாக -
களின் பெ�ற்பாடு காரணோக எரி -
பபாருள் அவசி�ோனவர்கள் கூ்ட 
எரிபபாருள் நிற்�ஙகளில் சீராக 
பென்று பபற்மைாற் பபை முடி�-
வில்ற் என பதரிவிககின்ைனர். 

பதா்டர்ச்சி�ாக 4, 5 நாடகளாக 

வரிறெயில் நின்ை மபாதும் கள்ளச் 
ெநறத வி�ாபாரிகள் குறித்த வரி-
றெயில் புகுநது க்வரஙகறள 

ஏற்படுத்தி எரிபபாருறள பபற்று 
விற்பறன பெய்து வருவதாகவும் 
பாவறன�ாளர்கள் குற்ைம் ொடடு-

கின்ைனர்.   
எரிபபாருள் நிரப்பு நிற்�ஙக-

ளில் பபற்மைால் இல்்ாத மபாதும் 
சி் நகர ேற்றும் கிராேப்புை 
வி�ாபார நிற்�ஙகள் ேற்றும் 
வீடுகளிலும் பபற்மைாற் பதுககி-
றவத்து விற்பறன பெய்து வருவதா -
கவும் பபாது ேககள் பதரிவிககின்ை-
னர்.   

இது பதா்டர்பில் ெம்பநதப்பட்ட 
அதிகாரிகள் கண்டும் காணாதது 
மபால் பெ�ற்படுவதானம்ம� 
இநநிற் ஏற்படடுள்ளதாகவும் 
ேககள் பதரிவிககின்ைனர்.   

முறை�ான கட்டறேப்பு இல்்ா-
றேயினாம்ம� எரிபபாருள் தட -
டுப்பாடு நி்வுவதற்கான காரணம் 
எனவும் பபாது ேககள் சுடடிகாடடு-
கின்ைனர்.   

சிகரம் ெஞ்சிலகயின் ஜூன் (2022) ைவாதத்தின் இரண்வாம் இதழவாக 
"சிகரம் சதவாட் ஆளுலைஅறிமுகம்" எனும் தலைப்பில் புர்ைர் 
சிறப்பிதழவாக புை்ரின் இல்ைத்தில் ஞவாயிற்றுக்கிழலை (3) ைவாலை 
லகயளிக்கும் நிகழ்வு நல்செற்றது. இன் நிகழ்வுக்கு சிகரம் ஆசி-
ரியர் குழுல்ச் செர்்நத ஹகீைவா நசீர் புர்ைர் ஹவாசிம் உைரி்ம் 
்ழங்கி ல்ப்ெலதயும் அருகில் கவிஞர் சைைன் கவியும் ெ்த்தில் 
கவாணப்ெடுகிறவார்.

மபருவறள விமெ்ட நிருபர் 

சீனன்மகாடற்ட ஜாமிஅதுல் 
பாஸிய்�ா க்ாபீ்ட  தற்ப்பாறக 
சூடும் நிகழ்வு அண்றேயில்  சீனன்-
மகாடற்ட பாஸி�ா பபரி� பள்ளி-
வாெலில் இ்டம்பபற்ை 131ஆவது 
வரு்ட ேனாகிபுஷ் ஷாதுலி தோம் 
ேஜ்லிஸில் நற்டபபற்ைது.

க்ாபீ்ட பணிப்பாளர் முகத்த-
முஷ் ஷாதுலி பேௌ்வி  பஸ்ான் 
அஷ்ரபியின் பநறிப்படுத்தலில் 
பள்ளி ெஙகத் தற்வர் முகதார் 
ஹாஜி�ார், இறணச் பெ�்ா-
ளர் சிஹாப் ஹாஜி�ார், க்ாபீ்ட 

தற்வர் ெட்டத்தரணி ஹம்்ா 
ஹாஜி�ார், க்ாபீ்ட ஸதாபக பபாரு-
ளாளர் அதாவுள்ளாஹ் ஹாஜி�ார் 
ஆகிம�ார் முன்னிற்யில் நற்ட-
பபற்ைது.

கலீபதுஷ் ஷாதுலி அஸப்ய்-
யித்  அ்வி ேவ்ானா (முர்ஸி), 
ோத்தறை மின்னதுல் பாஸிய்�ா 
அரபுக கல்லூரி அதிபர் உஸதாத் கலீ-
பதுஷ் ஷாதுலி இஸதிகார் (பாரி), 
கலீபதுஷ் ஷாதுலி ரபீக (பஹ்ஜி) 
உடப்ட உ்ோககள், அரசி�ல் பிர-
முகர்கள், பபருநதிரளான பபாதுேக-
களும் இநநிகழ்வில் க்நது பகாண்-
்டனர். 

இைங்லக பிரவான்ஸ் ்ர்த்தக ெங்கத்தின் 18்து ்ரு்வா்நத செவாதுக் கூட்ம்  அணலையில் சகவாழும்பு JAIC 
ஹில்்ன் சஹவாட்லில் நல்செற்றது. நிகழ்வில் இைங்லக  ைற்றும் ைவாலைதீவுக்கவான பிரவான்ஸ் தூது்ர் எரிக் 
ைவாச்ர்டு பிரதை அதிதியவாக கை்நதுசகவாண்வார். 2022/2023 ஆம் ஆணடிற்கவான பின்்ரும் குழு உறுப்பி-
னர்கள்  சதர்்நசதடுக்கப்ெட்னர். தலை்ர் ஆஷிக் ைவாபிர், பிரதி தலை்ர் ஷமீல்  சைவாஹிடீன், முன்னவாள் 
தலை்ர் இக்ரம் கெவாலி, தூதரகத்தின் செவாருளவாதவார ைற்றும்  ்ணிக ஆசைவாெகர் ஜீன் அசைக்்வாண்ர், குழு 
உறுப்பினர்கள் -கீஷவான் விசஜநவாயக்க, கிங்ஸ்லி அசெவிக்ரை, ஹெரங்கவா ைற்றும் நிசரவாஷினி சி்ஞவானநவாதன் 
ஆகிசயவார் சதரிவு செய்யப்ெட்னர்.           ெ்ம்: ருல்க் ெவாரூக்

அநுரவாதபுரம் ைவா்ட்த்தில்   ஜாமிஅதுல் பாஸிய்ாவில் 
தலைபபாலை சூடும் விழா

கள்ளச்சந்தையில் பெற்றோல் 
விறெ்ையில் ஈடுெடும் மோபியோககள

ஜூன் ோதம் 9 ஆம் திகதி இ்டம்-
பபற்ை மவற்நிறுத்தம் பதா்டர் -
பில் விொரறண ந்டத்தப்ப்ட மவண்-
டுபேன பபாதுப் ப�ன்பாடுகள் 
ஆறணககுழு பரிநதுறரத்துள்ள-
தாக, மின்ெகதி ேற்றும் எரிெகதி 
அறேச்ெர் கஞென விமஜமெகர பதரி-
வித்துள்ளார்.   

இது பதா்டர்பான கடிதம் தேககு 

கிற்டத்துள்ளதாக தனது டுவிட்டர் 
பதிவு ஒன்றில் அறேச்ெர் குறிப்பிட -
டுள்ளார்.   

ஜூன் ோதம் 9 ஆம் திகதி மின்ொர 
ெறபயின் பதாழிற்ெஙகஙகள் 
மவற்நிறுத்தப் மபாராட்டத்றத 
அறிவித்திருநதது. 

அன்றை� தினம் மின்பவடடு 
பதா்டர்பில் விொரறண ந்டத்துோறு 

பபாதுப் ப�ன்பாடுகள் ஆறணக -
குழு அறேச்ெரி்டம் பரிநதுறர பெய்-
துள்ளது.   

அன்றை� தினம் 320 மில்லி�ன் 
ரூபாவுககு எரிபபாருளுககு பெ்வ-
ழிககப்படடுள்ளதாகவும் பபாதுப் 
ப�ன்பாடடு ஆறணககுழுவி-
னால் அறேச்ெருககு ெேர்ப்பிககப்-
படடுள்ள கடிதத்தில் மேலும் பதரி-

விககப்படடுள்ளது.   
அதன்படி, இநத ெம்பவஙகள் 

பதா்டர்பில் உள்ளக விொரறண 
ந்டத்துோறு இ்ஙறக மின்ொர 
ெறபயின் தற்வர் ேற்றும் நிர்வா-
கத்தி்டம் ஜூன் 10 ஆம் திகதி அறி -
வித்துள்ளதாக அறேச்ெர் மேலும் 
குறிப்பிடடுள்ளார். அவர்களின் விொ-
ரறணகளுககு உதவுோறு குற்ைப் 
பு்னாய்வுப் பிரிவினருககு பணிப்-
புறர விடுத்துள்ளதாகவும், பாரபடெ-
ேற்ை விொரறணற� மேற்பகாண்டு 

உரி� ெட்ட ந்டவடிகறக எடுககுோ-
றும் பணிப்புறர விடுத்துள்ளதாக-
வும் அறேச்ெர் மேலும் குறிப்பிட-
டுள்ளார்.   

இமதமவறள, ெம்பவம் பதா்டர் -
பில் பககச்ொர்பற்ை விொரறண-
கறள முன்பனடுப்பதற்காக குற்ைம் 
சுேத்தப்பட்டவர்கறள தற்காலி-
கோக பணியில் இருநது நீககுோ-
றும் பணிப்புறர விடுத்துள்ளதாக 
அறேச்ெர் மேலும் குறிப்பிடடுள்-
ளார்.   

மின்சோர ்ச்ெ ்ெோரோட்டம் ந்டநதை திைத்தில்   
எரிபெோருளுககு ரூ. 320 மில். ப்சலவு

ம்க ஹவுஸ நிறுவனத்றத 
பதா்டர்நதும் முன்பனடுத்துச் பெல்-
வதற்கு தற்மபாதுள்ள ஊழி�ர்களில் 
ஆகக குறைநதது 300 மபறர�ாவது 
சு� விருப்பின் மபரில் பணி நீககம் 
பெய்வது அவசி�ம் என ஊ்டகத் -
துறை அறேச்ெர் பநது் குணவர்தன 
பாராளுேன்ைத்தில் பதரிவித்தார்.   

நிறுவனத்தில் தற்மபாது 1282 
ஊழி�ர்கள் பணி புரிவது்டன் அவர் -
களில் 300 மபறர சு� விருப்பின் 
மபரில் பணி நீககம் பெய்வதற்கு 
600 மில்லி�ன் ரூபா மதறவப்படும் 

என பதரிவித்துள்ள அறேச்ெர், அது 
பதா்டர்பாக அறேச்ெரறவ பத்தி -
ரம் ஒன்றை ெேர்ப்பித்துள்ளதாகவும் 
பதரிவித்தார்.   

மதறவப்படும் 600 மில்லி�ன் 
ரூபாவில் 300 மில்லி�ன் ரூபாறவ 
திறைமெரியிலிருநது பபற்றுக 
பகாண்டு மீதம் 300 மில்லி�ன் 
ரூபாறவ க்டனாக பபற்றுக பகாள்-
ளவும் ஆம்ாசிககப்படடுள்ளதாக 
அவர் பதரிவித்தார்.   

பாராளுேன்ைத்தில் மநற்று கிஙஸ 
பநல்ென் எம்பி எழுப்பி� மகள்வி 
ஒன்றுககுப் பதி்ளிககும் மபாமத 
அறேச்ெர் பநது் குணவர்தன 
இவவாறு பதரிவித்தார்.   

 அது பதா்டர்பில் மேலும் பதரி-
வித்த அறேச்ெர்,   

நிறுவனத்திற்கு 2015 ஆம் ஆண்டு 
முதல் 2021 ஆம் ஆண்டு வறர 632 
மபர் இறணத்துக பகாள்ளப்படடுள்-
ளனர். அநத வறகயில் நூற்றுககு 
80 வீதோன ஊழி�ர்கள் 2020 ஆம் 
ஆண்டுககு முன்னமர இறணத்துக 
பகாள்ளப்படடுள்ளனர்.   

ஊழி�ர்கள் ஓய்வு பபற்ைறே 

ேற்றும் ஊழி�ர்களின் மதறவற� 
கருத்தில் பகாண்டு 2020 -− 2021 
கா்த்தில் அத்தி�ாவசி� மெறவக-
ளுககாக 85 மபர் இறணத்துகபகாள்-
ளப்படடுள்ளனர் என்றும் அறேச்ெர் 
பதரிவித்தார்.   

ஒப்பநத அடிப்பற்டயில் பபருே-
ளவி்ான ஊழி�ர்கள் ப் வரு்டங-
களாக நிறுவனத்தில் பணிபுரிநது 
வரும் நிற்யில் அண்றேயில் 
ஊழி�ர்கள் நிரநதரோக இறணத்துக 
பகாள்ளப்படடுள்ளறே பதா்டர்பில்    
கிஙஸ பநல்ென் எம்பி அறேச்ெரி்டம் 
மகள்வி எழுப்பினார்.   

அதற்கு பதி்ளித்த அறேச்ெர்,   
அது பதா்டர்பில் தாம் அறிநதிருக-

கவில்ற் என்றும் விபரஙகறளப் 
பபற்றுத் தநதால் நிர்வாகத்தினரு்டன் 
அது பதா்டர்பில் மபச்சுவார்த்றத 
ந்டத்தி தீர்பவான்றைப் பபற்றுக 
பகாள்ள முடியும் என்றும் பதரிவித்-
தார்.

உள்ளூராடசி ெறபகளில் பணி-
�ாற்றும் தற்காலிக ேற்றும் ஒப்பநத 
அடிப்பற்டயி்ான ஊழி�ர்களின் 
மெறவக கா்த்றத ஆறு ோதஙக-
ளாக நீடிகக பணிப்புறர வழஙகியுள் -
ளதாக அறேச்ெர் திமனஷ் குணவர்-
தன மநற்று (04) பாராளுேன்ைத்தில் 
அறிவித்தார்.   

இதன்படி, ெம்பநதப்பட்ட ஊழி-
�ர்களின் மெறவக கா்த்றத ஆறு 
ோதஙகளாக உ�ர்த்துவதற்கு உள்ளு-
ராடசி அறேப்புகளுககு அதிகாரம் 
உள்ளதாகவும் அறேச்ெர் குறிப்பிட -
்டார். அறேச்ெரறவயின் அஙகீகா-
ரத்தின் அடிப்பற்டயில் இநத ந்டவ -
டிகறக எடுககப்படடுள்ளது.   

 அறனத்து ஆடமெர்ப்புகளும் தற்-
காலிகோக இற்டநிறுத்தப்படடுள்-
ளதால், ஒப்பநத அடிப்பற்டயி்ான 
ேற்றும் தற்காலிக ஊழி�ர்களுககு 
நிரநதர நி�ேனம் வழஙக முடி�ாத 
நிற் ஏற்படடுள்ளதாகவும் அறேச்-
ெர் பதரிவித்தார். குறித்த சுற்ைறிக-
றகயில் திருத்தம் பெய்�ப்பட்டதன் 

பின்னர் இநத வி்ட�ம் பதா்டர்பில் 
ந்டவடிகறக எடுகக முடியும் என 
அறேச்ெர் திமனஷ் குணவர்தன 
பதரிவித்துள்ளார்.   

வாய்போழி பதில்கறள எதிர்-
பார்த்து பாராளுேன்ை உறுப்பினர் 
அமொக பிரி�நத மகட்ட மகள்விககு 
பதி்ளிககும் மபாமத பபாது நிர்-
வாகம், உள்நாட்டலுவல்கள், உள் -
ளூராடசி ேற்றும் ோகாண ெறப 
அறேச்ெர் திமனஷ் குணவர்தன 
மேற்கண்்டவாறு பதரிவித்தார்.     

ெலெ நிருெர்கள்
சைவாரன்ஸ் செல்்நவாயகம், ஷம்ஸ் ெவாஹிம் 

வி்சோர்ைககு ெரிநது்ர; ்சந்தைகநெரக்்ள தைறகோலிக ெணிநீகக ெணிப்பு  

லேக் ஹவுஸில் 300 லேரை சுய விருப்பில் 
ேணி நீக்்க ரூ. 600 மில்லியன் அவசியம்  
ஒப்ெநதை அடிப்ெ்்டயிலோை 
ஊழியரகள பதைோ்டரபில் கவைம்  
அமைச்சர் பந்துல குணவர்்தன த்தரிவிப்பு

உள்ளூரவாடசி ெலெயின்

தற்ககாலி்க ஊழியரின் லேரவக் 
்ககாேதரத 6 மகாதமகா்க நீடிக்்க ேணிப்பு



மன்னார் குறூப்  நிருபர்

மன்னார் மனாவட்டத்தின கீழ் 
உள்ள பனா்டசனாலைகளுககனா் 2022 
ஆம் ஆண்டுககனா் வைய மட்ட 
மமயவல்லுநர் திற்னாயவுப் பபனாடடி

மன/முருஙகன மத்திய கல்லூரி 
லமதனா்த்தில் இ்டம்மபறற 
நிலையில் மன/உயிர்த்தரனாசனகு்ளம். 
பறனா.க.த.க.பனா்டசனாலை மனாணவர்கள 
இருவர் இரண்்டனாம் இ்டத்லத மபறறு 
மனாகனாண மமயவல்லுநர் பபனாடடிககு 
மதரிவனாகியுள்ள்ர்.

குறித்த வைய மட்ட மமயவல்லு -

நர்  பபனாடடியில் 14  மறறும்16 வய-
துககுடபட்ட ஆண்கள பிரிவு,உயரம் 
பனாயதல் பபனாடடியில் மன/உயிர்த்த-
ரனாசனகு்ளம். பறனா.க.த.க.பனா்டசனாலை 
மனாணவர்கள .ஏ.ஆகனாஷ்,எஸ்.விஜய 
ஆகிபயனார் 2ம் இ்டத்லத மபறறு 
மனாகனாண மட்ட மமயவல்லுநர் பபனாட-
டிககு மதரிவனாகியுள்ள்ர்.

நீண்்ட கனாைத்திறகு பின்ர் மன/
உயிர்த்தரனாசனகு்ளம் பறனா.க.த.க.பனா -
்டசனாலையில் இருந்து மனாகனாணமட்ட 
பபனாடடிககு இரு மனாணவர்கள மதரிவு 
மசயயப்படடுள்ளலம குறிப்பி்டத்-
தககது.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஜூக� மா்தம 5ம திைதி கெவவாய்க்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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2022 ஜூக� 5 கெவவாய்க்கிழகம

ஆண்களுககனா் 100 மீறறர் ஓட்டப் 
பபனாடடிலய 10 மசககனகளில் ஓடிமுடித்த 
முதைனாவது மதறகனாசிய வீரரனாகவும், 
இைஙலக வீரரனாகவும் யுபுன அபபபகனான 
க்டந்த (03) புதிய வரைனாறறு சனாதல் 
பல்டத்துள்ளனார்.

 ஆண்களுககனா் 100 மீறறரில் த்து மசனாந்த 
மதறகனாசிய சனாதல்லயயும், இைஙலக 
சனாதல்லயயும் அவர் முறியடித்தனார்.

உைக மமயவல்லுநர் சஙகத்தின 
கண்்டஙகளுககில்டயிைனா் மமயவல்லுநர் 
பபனாடடித் மதனா்டரின ஓர் அஙகமனாக 
சுவிடசர்ைனாந்தில் க்டந்த (03) நல்டமபறற 
42ஆவது Resisprint International சர்வபதச 
மமயவல்லுநர் பஙகுமகனாண்்ட இைஙலகயின 
நடசத்திர குறுந்தூர ஓட்ட வீரரனா் யுபுன 
அபபபகனான, பபனாடடித் தூரத்லத 9.96 
மசககனகளில் நிலறவு மசயது தஙகப் 
பதககம் மவனறனார்.

100 மீறறர் ஓட்டப் பபனாடடியில் த்து 
அதிசிறந்த பநரப் மபறுமதிலயப் பதிவுமசயத 
அவர், க்டந்த பம மனாதம் பஜர்மனியில் 
நல்டமபறற International Athletics Meet -
ing Anhalt 2022 சர்வபதச மமயவல்லுநர் 
பபனாடடியில் 100 மீறறலர 10.06 
மசககனகளில் ஓடி முடித்து நிகழ்த்திய 

த்து மசனாந்த மதறகனாசிய சனாதல்லயயும், 
இைஙலக சனாதல்லயயும் முறியடித்தனார்.

100 மீறறர் ஓட்டப் பபனாடடிலய 10 
மசககனகளுககுள ஓடிமுடித்த முதைனாவது 
மதறகனாசிய வீரரனாகவும், இைஙலக 
வீரரனாகவும் யுபுன அபபபகனான புதிய 
வரைனாறறு சனாதல்லய நிகழ்த்தி்னார்.

மமயவல்லுநர் வில்ளயனாடடு 
வரைனாறறில் மதறகனாசிய வீரர் ஒருவர் 10 
மசககனகளுககுள 100 மீட்டர் ஓட்டப் 
பபனாடடிலய நிலறவு மசயத முதல் 
சந்தர்ப்பம் இதுவனாகும்.

 100 மீறறரில் ஆசியனாவில் சிறந்த 
பநரத்லதப் பதிவு மசயத வீரர்களில் 
யுபுன நனானகனாவது இ்டத்லதப் மபறறுக 
மகனாண்்டனார்.

பமலும், 100 மீறறர் ஓட்டப் 
பபனாடடிலய 10 மசககனகளுககுள 
ஓடி முடித்த 10ஆவது ஆசிய நனாடடு 
வீரரனாகவும், உைக்ளவில் 167ஆவது 
வீரரனாகவும் இ்டம்பிடித்தனார்.

 இைஙலகயின முன்னாள நடசத்திர 
குறுந்தூர ஓட்ட வீரனாஙகல் சுசந்திகனா 
ஜயசிஙகவுககுப் பிறகு 100 மீறறர் ஓட்டப் 
பபனாடடியில் இவவனாறனா் திறலமலய 
மவளிப்படுத்திய முதல் இைஙலக வீரரனா 

கவும் யுபுன அபபபகனான வரைனாறறில் 
இ்டம்பிடித்தனார்.

முன்தனாக  நல்டமபறற தகுதிச் சுறறுப் 
பபனாடடியில் பஙகுமகனாண்்ட அவர், 
பபனாடடித் தூரத்லத 10.11 மசககனகளில் 
நிலறவு மசயது முதலி்டத்லதப் பிடித்தலம 
குறிப்பி்டத்தககது.

 யுபுன பஙகுமகனாண்்ட இறுதிப்பபனாடடியில் 
கியூபனா நனாடல்டச் பசர்ந்த மமனா் மரயனியர் 
(9.99 மசக.) மவளளிப் பதககத்லதயும், 
பிரனானஸின மமபனா மிடமசல் (10.00 மசக) 
மவண்கைப் பதககத்லதயும் சுவீகரித்த்ர்.

2013ஆம் ஆண்டு கனிஷ்்ட 
வீரரனாக முப்பனாயச்சல் பபனாடடிகளில் 
இைஙலகலயப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய 
யுபுன அபபபகனான, க்டந்த இரண்டு 
ஆண்டுக்ளனாக இத்தனாலியில் பயிறசிகல்ள 
பமறமகனாண்டு வருகினறது்டன, 
குறித்த கனாைப்பகுதியில் பை முன்ணி 
சர்வபதச மமயவல்லுநர் பபனாடடிகளில் 
மவளிப்படுத்திய திறலமகளின கனாரணமனாக 
இனறு இைஙலகயின அதிபவக வீரரனாகவும், 
மதறகனாசியனாவின அதிபவக வீரரனாகவும் 
இ்டம்பிடித்துவிட்டனார்.

 இைஙலக மண்ணுககு மபருலமலய 
பதடிகமகனாடுத்த யுபுன அபபபகனான, 
இனனும் சிை நனாடகளில் அமமரிககனாவில் 
நல்டமபறவுள்ள உைக மமயவல்லுநர் 
சம்பியனஷிப்பில் இைஙலக சனார்பில் 
பபனாடடியி்டவுள்ளனார். 

புதிய வரலாறு படைத்த 

யுபுன் அபபப�ான்

நியூசிைனாந்திறகு அடுத்த 
ஆண்டு (2023)  சுறறுப்பயணம் 
பமறமகனாள்ளவுள்ள இைஙலக 
கிரிகமகட அணி, அஙபக மூனறு வலகப் 
பபனாடடிகள மகனாண்்ட மதனா்டர்களிலும் 
வில்ளயனா்டவிருககினறது.

இைஙலக அணியின நியூசிைனாந்து 
சுறறுப்பயணம், 2023ஆம் ஆண்டின 
மனார்ச் மனாதம் நல்டமபறவுள்ள ம்டஸ்ட 
மதனா்டரு்டன ஆரம்பமனாகினறது.

இரண்டு பபனாடடிகள மகனாண்்ட இந்த 
ம்டஸ்ட மதனா்டரின முதல் பபனாடடி, 
2023ஆம் ஆண்டு மனார்ச் மனாதம் 
09ஆம் திகதி கிலறஸ்டபசர்ச் நகரில் 
ஆரம்பமனாகவுள்ளபதனாடு, இரண்்டனாவது 
ம்டஸ்ட பபனாடடி மனார்ச் மனாதம் 17ஆம் 
திகதி மவலிங்டன நகரில் நல்டமபற 
ஏறபனாடு மசயயப்படடிருககினறது.

ம்டஸ்ட மதனா்டரின பின்ர் மூனறு 
பபனாடடிகள மகனாண்்ட ஒருநனாள 
மதனா்டர் நல்டமபறவிருககினறது. 
இந்த ஒருநனாள மதனா்டருககனாக 
ஓகபைனட, கிலறஸ்டபசர்ச் மறறும் 
ஹமில்்டன ஆகிய நகரஙகள மதரிவு 
மசயயப்படடிருககினற். இந்த 
ஒருநனாள மதனா்டர் ஐ.சி.சி. இன ஒருநனாள 
சுப்பர் லீககினுள அ்டஙகுகினறலம 
குறிப்பி்டத்தககது. ஒருநனாள மதனா்டரில் 
அடுத்து இரு அணிகளும் மூனறு பபனாடடிகள 
மகனாண்்ட ரி 20 மதனா்டரில் ஆ்டவிருககினற். 
இந்த ரி 20 மதனா்டரின முதல் பபனாடடி 
ஓகபைனட நகரிலும், இரண்்டனாவது 
மறறும் மூனறனாவது பபனாடடிகள முலறபய 
்டப்டின, குயினஸ்்டவுன ஆகிய 
நகரஙகளிலும் நல்டமபறவிருககினறலம 
குறிப்பி்டத்தககது.

கல்டசியனாக 2019ஆம் ஆண்டின 
ஆரம்பத்தில் நியூசிைனாந்திறகு சுறறுப்பயணம் 
பமறமகனாண்டிருந்த இைஙலக  அணி, 

அஙபக மூவலகப் பபனாடடிகள மகனாண்்ட 
கிரிகமகட மதனா்டர்களிலும் ஆடியிருந்தலம 
குறிப்பி்டத்தககது.

திருபகனாணமலை விபவகனா்ந்தனா கல்லூ -
ரிககும் விபுைனா்ந்தனா கல்லூரிககும் இல்ட-
யிைனா் இரண்்டனாவது மனாமபரும் ஆட்டம் 
Battle of the Vi Vi ans  *பகனாபணஸ்வரனா இந்-
துககல்லூரி* லமதனா்த்தில் க்டந்த சனிககி -
ழலம 2022.07.02 நல்டமபற -
றது.

நனாணயச் சுழறசியில் மவறறி 
மபறற விபவகனா்ந்தனா 
கல்லூரி முதலில் துடுப்மபடுத் -
தனாடியது.

46.4 பந்து பரிமனாறறஙகளில் 
சகை இைககுகல்ளயும் இழந்து 
151 ஓட்டஙகல்ள மபறறுக -
மகனாண்்ட்ர்.

பதவமதுசன 23, நிபவரனாம் 
15 ஓட்டஙகல்ள மபறறுக -
மகனாண்்ட்ர்.

பந்துவீச்சில்  ஷகறனான 7 
பந்துபரிமனாறறம் 20 ஓட்டங -
களுககு 5 இைககுகல்ளயும், 
அணித்தலைவர் சுகிதரன 7.4 
பந்து பரிமனாறறம் 14 ஓட்டஙகளுககு 2 
இைககுகல்ளயும் மபறறுகமகனாண்்ட்ர்.

பதிலுககு 152 எனற இைகலக பநனாககி 
துடுப்மபடுத்தனாடிய விபுைனா்ந்தனா கல்லூரி 
அணியி்ர் 40.3 பந்து பரிமனாறறஙகளில் 
6 விகமகடடுககல்ள இழந்து 152 ஓட்டங-
கல்ள மபறறு 4 விகமகடடுக்ளனால் மவறறி 
மபறற்ர்.

அஷனாக 114 பந்துகல்ள எதிர்மகனாண்டு 48 
ஓட்டஙகல்ளயும்,அணித்தலைவர் சுகிதரன 

31 ஓட்டஙகல்ளயும் மபறறுகமகனாண்்ட்ர். 
பந்துவீச்சில் தூபகஷ் 6.3 பந்து பரிமனாறறங-
களில் 20 ஓட்டஙகளுககு 3 இைககுகல்ள 
மபறறுகமகனாண்்டனார்.

இச்சமரில் சிறந்த க்ளத்தடுப்பனா்ள -

ரனாக விபவகனா்ந்தனா கல்லூரிலய பசர்ந்த 
நிபவரனாம் அவர்களும் விபுைனா்ந்தனா கல்லூ-
ரிலயச் பசர்ந்த கிஙஸ்லி சிறந்த துடுப்பனாட்ட 
வீரரனாகவும்,ஷகறனான சிறந்த பந்து வீசனாசனா-
்ளரனாகவும், பபனாடடி நனாயக்னாகவும் மதரிவு 
மசயயப்படடு விருது வழஙகி மகௌரவிககப்-
பட்ட்ர்.

திருபகனாணமலை வைய கல்வி பணிப்பனா-
்ளர் சி.சிறிதரன பிரதம அதிதியனாக கைந்து 
சிறப்பித்தனார்.

 விபுலானந்ா கல்லூரி அணி வெற்றி 

நியூசிலாந்திற்கு சுற்றுப்பயணம்  மேற்்காள்ளவுள்ள 
இலங்க கிரிக்கட் அணி

க்டஸ்ட க்தா்டர்

மனார்ச் 09--13, 2023  –  முதல் ம்டஸ்ட பபனாடடி – கிலறஸ்டபசர்ச்
மனார்ச் 17--21, 2023  –  இரண்்டனாவது ம்டஸ்ட பபனாடடி – மவலிங்டன

ஒருநாள க்தா்டர்

மனார்ச் 25, 2023  –  முதல் ஒருநனாள பபனாடடி – ஒகபைனட 
மனார்ச் 28, 2023  –  இரண்்டனாவது ஒருநனாள பபனாடடி – கிலறஸ்டபசர்ச்
மனார்ச் 31, 2023  –  மூனறனாவது ஒருநனாள பபனாடடி – ஹமில்்டன

ஏப்ரல் 02, 2023  –  முதல் ரி 20 பபனாடடி – ஒகபைனட
ஏப்ரல் 05, 2023  –  இரண்்டனாவது ரி 20 பபனாடடி – ்டப்டின
ஏப்ரல் 08, 2023  –  மூனறனாவது ரி 20 பபனாடடி – குயினஸ்்டவன

சுற்றுத்க்தா்டர் அட்டவகை

(அககலரப்பறறு வ்டககு தி்கரன நிருபர்)

அககலரப்பறறு "பத பவககர்ஸ் யூனியன" ஏறபனாடடில் 
அதன தலைவரும், சமூக மசயறபனாட்டனா்ளருமனா்  
எம்.ஏ.மஜயினுடீன அவர்களின தலைலமயில் 
தறகனாை சூழ்நிலையில் மபனாதுமககள துவிச்சககர 
வண்டி பனாவல்லய பயனபடுத்துவதறகனாக அதல் 
ஊககுவிப்பதறகனா் விழிப்புணர்வு  நிகழ்வனா் 
"துவிச்சககரவண்டி சவனாரி" 

சனிககிழலம (25) கனாலை, அககலரப்பறறு நீர் பூஙகனா 
வ்ளனாகத்தில் இருந்து ஆரம்பித்து லவககப்பட்டது.

இந்த சவனாரி அககலரப்பறறு பிரதனா் வீதியூ்டனாக 
மசனறு பிஸ்கனால் சந்தியில் இருந்து திரும்பி பதசிய 
பனா்டனாசனாலை வீதி ஊ்டனாக புதுப்பளளி சந்திலய அல்டந்து 
மீண்டும் பிரதனா் வீதிலய அல்டந்து மணிககூடடுக 
பகனாபுரத்தி்னால் திரும்பி மீண்டும் பிரதனா் வீதியூ்டனாக 
அட்டனால்ளச்பசல் ஆசிரியர் பயிறசி கைனாசனாலைலய 
அல்டந்து அஙகிருந்து நீர் பூஙகனாலவ வந்தல்டந்து 
அஙகு அல்வருககும் இலைககஞ்சி வழஙகப்பட்டது.

இந்த துவிச்சககர சவனாரியில் லவத்தியர்கள, அரச 
உயரதிகனாரிகள, அரச உத்திபயனாகத்தர்கள, வில்ளயனாடடு 
வீரர்கள, மபனாது மககள, நைன விரும்பிகள எ் 
பைரும் கைந்து மகனாண்டு பய்ல்டந்தனார்கள எனபது 
குறிப்பி்டத்தககது.

ேன்/உயிர்த்தராசன் கு்ளம் ்பாடசா்ல  
ோணவரகள இருவர ோகாண ேட்ட 
்ேயவல்லுநர ம்பாட்டிககு ்்தரிவு

அகக்ரப்பற்றில் இடம்்்பற்்ற
துவிசசககர வண்டி சவாரி
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