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அடுத்த வாரம் க�ொழும்பில்

அமைச்சர் பந்துலவுடன் நடத்திய பேச்சில் திருப்தி

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்,
ஷம்ஸ் பாஹிம்

ரயில்வே த�ொழிற்சங்க ப�ோராட்டம்
நேற்று மாலை முடிவுக்கு வந்தது

சமையல் எரிவாயுவை நான்கு மாதங்களுக்கு தட்டுப்பாடின்றி பெற்றுக்
க�ொடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமென்று பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்த
பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க, க�ொழும்பில் ஜுலை 11, 12
திகதிகளில் 140 இடங்களில் அவற்றை பெற்றுக்கொடுக்க
ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார்.

புகையிரத திணைக்கள த�ொழிற்சங்கங்கள்
நேற்று முன்னெடுத்த பணிப்புறக்கணிப்பு
ப�ோராட்டம், ப�ோக்குவரத்து அமைச்சர் பந்துல
குணவர்தனவுடன் இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலையடுத்து முடிவுக்கு வந்தது.
ப�ோக்குவரத்து அமைச்சர் கலாநிதி பந்துல குணவர்தன மற்றும் புகையிரத திணைக்கள
த�ொழிற்சங்க பிரதிநிதிகளுடன்
06

Gas விநிய�ோகம் ஆரம்பம்

ஜுலை 11,12 இல் 140 இடங்களில் ஏற்பாடு
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12பக்கங்கள்
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நிதியமைச்சர் பதவியிலிருந்து

பிரதமர் ரணில் விலக வேண்டும்
அமைச்சர்- தம்மிக்க பெரேரா பகிரங்க க�ோரிக்கை

பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க, நிதியமைச்சர் பதவியில் இருந்து உடனடியாக விலக வேண்டுமென முதலீட்டு
ஊக்குவிப்பு அமைச்சர் தம்மிக்க
பெரேரா வலியுறுத்தியுள்ளார்.
க�ொழும்பில் நடைபெற்ற நிகழ்வ�ொன்றில் கலந்துக�ொண்டு உரையாற்றியப�ோதே அவர் இவ்வாறு
தெரிவித்தார். அங்கு த�ொடர்ந்தும் உரையாற்றிய அவர்,
நிதியமைச்சரான பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க
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குறைந்த விலைமனுக்கோரலை இரத்துசெய்து

ப�ொருளாதார நெருக்கடியில் கடுமையாக வாடும்

அதிக விலையில் எரிவாயுவை
க�ொள்வனவு செய்தமை ஏன்?

இலங்கை மக்களுக்கு தமிழக

ப�ொலிஸார் 1.40 க�ோடி நிதியுதவி

அமைச்சரவை அனுமதியும் மீறப்பட்டு லிற்றோ நிறுவனம் செயற்பாடு

மலேசிய சியாம் காஸ் நிறுவனத்திடமிருந்து
96 அமெரிக்க ட�ொலர் விலையில் சமையல்
எரிவாயு க�ொள்வனவு செய்வதற்கு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கிய விலைமனுக்

கணக்காய்வாளர்
திணைக்களத்தினூடாக
விசாரணை நடத்த
க�ோப் குழு பணிப்புரை

96 ட�ொலருக்கு கிடைத்த
Gas சிலிண்டரை இரத்துச்
செய்து 129 ட�ொலருக்கு
வழங்கப்பட்டமை கண்டுபிடிப்பு

ஒரே நாளில் அல்லாது வெவ்வேறு தினங்களில்

அமைச்சுப் பதவியிலிருந்து

எதிர்வரும் நாட்களில்

நிமல் தற்காலிகமாக விலகல்

துறைமுகங்கள், கப்பற்றுறை மற்றும் விமான
சேவைகள் அமைச்சுப் பதவியில்
இருந்து நிமல் சிறிபால டி சில்வா

திருச்சி எம்.கே. ஷாகுல் ஹமீது
இலங்கையில் நிலவும் ப�ொருளாதார நெருக்கடியால் மக்களுக்கு உதவிடும் வகையில் தமிழக ப�ோலீசார்
சார்பில் 01 க�ோடியே 40 இலட்சம்

க�ோரல் (Term Tender) இரத்துச் செய்யப்பட்டு
129 அமெரிக்க ட�ொலர் வீதம் ஒரு இலட்சம் மெற்றிக் த�ொன் சமையல் எரிவாயுவை
ஓமான் நிறுவனத்திடமிருந்து க�ொள்வனவு செய்தமை த�ொடர்பில்
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குற்றச்சாட்டு ஒன்று த�ொடர்பில் விசாரணை:

ஜனாதிபதி
ஊடகப்பிரிவு
அறிக்கை

தமிழக அமைச்சரிடம்
DGP சைலேந்திரபாபு கையளிப்பு

தற்காலிகமாக விலகியிருப்பார் என ஜனாதிபதி ஊடகப்பிரிவு
தெரிவித்துள்ளது.
அறிக்கை ஒன்றை
வெளியிட்டு
ஜனாதிபதி ஊடகப்பிரிவு
இதனைத்
தெரிவித்துள்ளது.
விமான
சேவைகள்
அமைச்சுக்கும் தனியார்
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05 எரிப�ொருள் கப்பல்கள்
உரிய பணத்தை செலுத்த
மத்திய வங்கி தயார்
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்,
ஷம்ஸ் பாஹிம்
எதிர்வரும் நாட்களில் 5 எரிப�ொருள் கப்பல்கள்
நாட்டை வந்தடைய உள்ளப�ோதும் அவை ஒரே
நாளில் வரும் என்பதில் உண்மை கிடையாது
என மின்சக்தி மற்றும் எரிசக்தி
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இலங்கையில் கைதான
மீனவர்களை விடுவிக்கவும்

தமிழக கட்சிகள் பலவும் க�ோரிக்கை 11

படகு மூலமாக அவுஸ்திரேலியா
செல்ல முயன்ற 53 பேர் கைது
திருமலை, மன்னார் பகுதிகளில் சம்பவம்
சட்ட வி ர� ோ த மா ன
முறையில் கடல்மார்க்கமாக அவுஸ்திரேலியா
செல்ல முற்பட்ட 45
பேரை இலங்கை கடற்படையினர்
நேற்று
அதிகாலை கைது செய்துள்ளனர். திருக�ோணமலை - குச்சவெளி கடற்பரப்பில்
வைத்து இவர்கள் கைது செய்யப்பட்-

டுள்ளனர். கைது செய்யப்பட்டவர்களில் 11 ஆண்களும் 9 பெண்களும்
உள்ளடங்குவதுடன்,20
வயதுக்கு கீழ்பட்ட 25
பேர் அடங்குவதாகவும்
ப�ொலிஸார் குறிப்பிட்டனர்.
கைது செய்யப்பட்ட நபர்களை ப�ொறுப்பில் எடுத்த
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ஜனாதிபதி மாளிகை முன் ஆர்ப்பாட்டம்:

ஹிருணிகாவுக்கும் கைதான

11 பேருக்கும் ப�ொலிஸ் பிணை
ஜனாதிபதி மாளிகைக்கருகில்
நேற்று காலை இடம்பெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தின் ப�ோது கைது செய்யப்பட்ட முன்னாள் பாராளுமன்ற
உறுப்பினர் ஹிருணிக்கா பிரேமசந்திர உள்ளிட்ட 11 பேருக்கு
ப�ொலிஸ் பிணை வழங்கப்பட்டது.
ப�ோராட்டத்தில் ஈடுப்பட்ட ப�ோது கைதான
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ப�ோக்குவரத்தின்றி அவதியுறும் ந�ோயாளர்களுக்கு

த�ொலைபேசி, whats app, இம�ோ
ஊடாக சிகிச்சையளிக்கும் டாக்டர் 08

பெற்றோல் திருடும் ப�ோது

தீப்பிடித்த ம�ோட்டார் சைக்கிள்
நீர் என நினைத்து தின்னரை ஊற்றியதால் பரபரப்பு
இரவு நேரத்தில் வீட்டு முற்றத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த ம�ோட்டார் சைக்கிளிலிருந்த பெற்றோலை திருடிய
ஒருவர், வெளிச்சத்தை ஏற்படுத்த சிகரெட் லைட்டரை
பயன்படுத்தியதால்
ம�ோட்டார் சைக்கிள் 06

சீமெந்து விலை மீண்டும்

ரூபா 200 ஆல் அதிகரிப்பு
பக்கற்றின் புதிய விலை ரூ.3,200 ஆனது

சீமெந்து பக்கெற் ஒன்றின் விலை
200 ரூபாவால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக சீமெந்து விநியோகஸ்தர்கள்
சங்கத்தினர்
தெரிவித்துள்ளனர்.
இதன்படி, 50 கிலோ கிராம் எடையுடைய சீமெந்து பக்கெற் ஒன்றின்
புதிய விலை 3200 ரூபாவாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
கடந்த வருடம் 50 கிலோ கிராம் சீமெந்து 06

(இந்திய ரூபா) நிதியை தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினிடம்
வழங்கினர்.
இலங்கையில் நிலவும்
ப�ொருளாதார நெருக்கடி
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தங்கத்தின் விலையில்
சடுதியாக வீழ்ச்சி

24 கரட் பவுண்
1,80,250 ரூபாவாக
பதிவு

உலக சந்தையில்
நேற்று
தங்கம்
ஒரு
அவுன்ஸ் இலங்கை ரூபாவின் படி
638,635 ரூபாவாக பதிவாகியது.
இலங்கையில் கடந்த சில தினங்களை விட நேற்று தங்கத்தின்
விலையில் சடுதியான வீழ்ச்சி ஏற்பட்டது. நேற்றைய தங்க
நிலவரத்தின்படி,
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பிரதமர் பதவியை
ஏற்பதற்கு தயார்
அநுரகுமார MP தெரிவிப்பு
பிரதமர் பதவியை ஏற்க தாம்
தயாராகவிருப்பதாக ஜே.வி.பியின்
தலைவர் அனுரகுமார திசாநாயக்க
தெ ரி வி த் து ள் ளார். க�ொழும்பில்
நேற்று
இ ட ம்பெற ்ற
விசேட செய்தியாளர் சந்திப்பில்
கலந்து க�ொண்டு
கருத்து
வெளியிட்ட ப�ோதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார். அவர் த�ொடர்ந்து
கருத்து தெரிவிக்கையில், 06

90 ஆண்டுகால பாரம்பரியத்துடன் தமிழ் பேசும் மக்களின் தேசிய குரல்
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Nfs;tpapd; ngaH:- n[dpl;Nlhhpay; Nritg; ngWif
Nfs;tp ,y:- KA/ADM/PRO/2022(05)
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Nrit epiyak;

7–07–2022

ல�ோகேந்திரலிங்கத்தின் இலக்கிய
பணிகளை பாராட்டும் நிகழ்வு
கனடா உதயன் ஆசிரியர் நா.
ல�ோகேந்திரலிங்கத்தின் 50 ஆண்டு
ஊடக
இலக்கியப்
பணிகளை
பாராட்டும் நிகழ்வும் கனடா உதயன்
இலங்கைச் சிறப்பிதழ் பற்றிய ஒரு
பார்வையும் எதிர்வரும் 12 ஆம்
திகதி செவ்வாய்க்கிழமை மாலை
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vz;zpf;if

Kfthp

ngz;

Mz;

02

01

-

01

fpis mYtyfk; - fSj;Jiw

,y. 14/1> QhNdhja khtj;j fSj;Jiw>
njw;F

ghtidahsH Nrit epiyak;
- fSj;Jiw

,y. 31/2> fhyp tPjp> k`t];fLt>
t];fLt

ghtidahsH Nrit epiyak;
- gahfy

,y. 196> fhyp tPjp> gahfy

01

01

ghtidahsH Nrit epiyak;
- mSj;fk

,y. 126> fYth Nkhju> fhyp tPjp>
mSj;fk

01

01

gpujpg;nghJ KfhikahsH
(nraw;ghLfs; njw;F) mYtyfk; fSj;Jiw tlf;F)

,y. 30/1> tlf;F Rkq;fs tPjp> fSj;Jiw
tlf;F

01

-

Njrj;jpd; tq;fpahsh;

Vy tpw;gid mwptpj;jy;
,yq;if tq;fp

02. Njrpa Nghl;b Nfs;tpNfhuy; Kiwik (NCB) %yk; Nfs;tpfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.
03. ,jw;fhf MHtk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuHfs; Nkyjpf jfty;fSf;fhf fSj;Jiw njw;F> QhNdhja
khtj;j> ,y. 14/1 ,y; mike;Js;s fSj;Jiw fpis mYtyfj;jpy;> epHthf mjpfhhpaplk; ,d;iwa
jpdk; Kjy; 14 ehl;fSf;Fs; mYtyf ehl;fspy; (K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 4.30 ,w;F ,ilapy;) Nfs;tp
Mtzq;fisg; ghPl;rpf;fyhk;.
04. kPsspf;fg;glhj &. 1000.00 fl;lzj;ij nrYj;jpa gpd;dH Nfs;tp Mtzj; njhFjpnahd;iw fSj;Jiw
fpis mYtyfj;jpy; nfhs;tdT nra;ayhk;. Fwpj;j nfhLg;gdit fSj;Jiw fpis mYtyfj;jpd;
fzf;Fg; gphptpw;F fhrhf Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;.
05. Nfs;tpfs; 2022.07.21 K.g. 10.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd; fPo;f;fhZk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; my;yJ
fpis mYtyfj;jpw;F nfhz;L te;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; my;yJ ngf;]; %yk;
fpilf;Fk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;.
06. Nfs;tp Nfhuy; 2022.07.21 gp.g. 2.00 ,w;F fpis mYtyfj;jpy; ngWiff;FOtpdhy; jpwf;fg;gLtJld;> mt;
Ntisapy; jdpg;gl;l Kiwapy; rKfkspg;gjw;F tha;g;G cz;L.
07. Nfs;tpfis xg;gilg;gjw;fhf Fwpj;j ,Wjpj; jpdj;jpypUe;J 60 ehl;fs; nfhz;l fhyj;jpw;F Nfs;tpfs;
nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

jiytH>
ngWiff; FO>
yq;fh ,nyf;hpfy; fk;gdp (gpiutl;) ypkpl;ll;
(fpis mYtyfk;> fSj;Jiw)
,y. 14/1> QhNdhja khtj;j>
fSj;Jiw njw;F
034-2223764

1968Mk; Mz;bd; 34Mk; ,yf;fr; rl;lj;jhYk; 1974Mk; Mz;L 10Mk; ,yf;f
mjpfhur;rl;lj;jhYk; jpUj;jg;gl;lthW ,yq;if tq;fpf; fl;lisr;rl;lk; 22Mk; gpuptpd; (397Mk;
mj;jpahak;) fPo; ntspaplg;gLk; tpw;gid mwptpj;jy;.
nghyd;dWt> fe;JUnty> K];ypk; nfhydp> ,y. 25 vd;Dk; Kfthpiar; NrHe;j
jpU. nkh`kl; kp`pyhH `yhg;jPd; my;yJ kp`pyhH `yt;jPd; MfpNahH <Litj;j
Mjdj;jpd; tpw;gid.
njhlHG: 575/Recovery/Halabdeen/2022
,yq;if tq;fp fl;lisr; rl;lk; 19k; gphptpd; fPo; ,yq;if tq;fp gzpg;ghsHfs; rig vLj;j
jPHkhdj;Jf;fika ,yq;if rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; 30.11.2018Mk; jpfjp 2100Mk; ,yf;f
tHj;jkhdpapYk; 19.11.2018Mk; jpfjp jpdkpd> jpdfud; kw;Wk; nla;yp epa+]; Mfpa gj;jphpiffspYk;
ntspaplg;gl;l mwptpj;jy;fSf;fika epYit KjiyAk; tpw;gidj; jpfjp tiu tUkjpahf cs;s
tl;biaAk; Nkw;Fwpg;gpl;l fl;lisr; rl;lj;jpd; gphpT 26d; fPo; mwtpl Ntz;ba nryT kw;Wk;
gzq;fisAk; mwtpLk; nghUl;L ,q;F fPo; ml;ltizapy; tpghpj;j nrhj;ijAk; epykidiaAk;
,y. 182/3 (50/3)> tp`hu khtj;ij> nfhyd;dht vd;Dk; Kfthpiar; NrHe;j T & H xf;\d; Vy
epWtdj; j pd;
VyjhuH
jpU.
Jrpj; j
fUzhuj; d
mtHfs;
30.08.2022Mk;
jpfjp
K.g. 10.30 kzpf;F mNj ,lj;jpy; itj;J gfpuq;f Vyj;jpy;
tpw;gid nra;thnud ,j;jhy;
mwptpf;fg;gLfpd;wJ.
Nkw;Fwpg;gpl;l ml;ltiz
tlkj;jpa khfhzk;> nghyd;dWit khtl;lk;> jkq;fLt gpuNjr nrayhsu; gpuptpy; nkjgw;W
jkq;fLt gpuNjrrig vy;iyfSs; khzpf;fk;gl;ba fpuhk cj;jpNahfj;ju; gpuptpy; (,y. 181)>
fe;JUnty fpuhkj;jpy; mike;j 'fe;JUntyjkdfNy my;yJ jpTyhd K];ypk; nfhydp" vd
miof;Fk; fhzp cj;juT ngw;w epy msitahsu; W.A. gpajh] jahupj;j 21.02.1999 jpfjpapl;l
tiuglk; ,y. 117>02>99y; tpgupj;j Jz;L 2 vd milahskpl;l gpupf;fg;gl;l Fwpj;j fhzpj;Jz;L
tlf;fpy; FCP PO 151y; Jz;L 5k;> fpof;fpy; FCP PO 151y; Jz;L 5k;> njw;fpy; v];.vk;.`dPgh
cupikNfhUk; FCP PO 151y; Jz;L 366d; xU gFjp tiuglk; ,y.117/02/99y; Jz;Lfs; 3 kw;Wk;
4 (ghijAk;)> tl Nkw;fpy; FCP PO 151y; Jz;L 505k; tiuglk; ,y.117/02/99y; Jz;L 1k;
vy;iyfshff; nfhz;L Nkw;Fwpg;gpl;l tiuglk; ,y. 117/02/99d; gb ,uz;L Vf;fu; (V2.W}0.Ng.0)
tp];jPuzKila fhzpAk; mq;F mike;Js;s kuq;fs;> gapu;fs; kw;Wk; rfyJk; mj;Jld;
W.A.gpajh] jahupj;j 21.02.1999 jpfjpapl;l tiuglk; ,y.117/02/99y; Jz;L 4 vd milahskpl;L
xJf;fg;gl;l ghij kPjhd top cupikAk; MFk;. ,J nghyd;dWit fhzpg;gjptfj;jpy;
LDO B/11/71y; gjpTnra;ag;gl;lJ.
tiuglk; ,y. 117/02/99y;
tpgupf;fg;gl;Ls;sJ.

,yq;if JiwKf mjpfhu rig
tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l
tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh;
NfhUfpwhh;.
Nfs;tp ,y.
Nfs;tpapd; ngah;

Nfs;tpg;
gpizj;
njhif
(&gh)

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

KbTWj;jy;
jpfjp kw;Wk;
Neuk;

CMS/LP/21/PT/20/009

Heave Compensator

30,000.00

1,000.00

28-07-2022
gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/22/PT/20/052

Spares for Cummins 6CT 8.3 M
Engine of the Survey Launch
ECHO 3

19,000.00

1,000.00

28-07-2022
gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/21/PT/04/055

Trouser Black, Blue & White –
1700 Nos.

30,000.00

1,000.00

28-07-2022
gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/22/PT/20/054

1260 Nos. Filters for UD Nissan
Prime Movers

60,000.00

1,000.00

01-08-2022
gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/21/PT/13/56

PA Horn Speakers for Transfer
Cranes at JCT

15,000.00

1,000.00

01-08-2022
gp.g. 1.30 kzp

CES/FP/05/PT/6292
(HM)

01 No. MulƟ Beam
Echosounder System with
Accessories

700,000.00

12,500.00

09-08-2022
K.g.10.00 kzp

CES/FP/07/PT/6327(EL)

Cable Clamps for Festoon
System of Cranes at JCT

25,000.00

1,000.00

09-08-2022
K.g. 10.00 kzp

CES/FP/05/PT/6319(EL)

Universal Modules for the SƟnis
Spreaders at ECT

50,000.00

1,000.00

09-08-2022
K.g. 10.00 kzp

CMS/LP/22/PT/03/012

MS Plate 1200 X 2400 X 10MM
-20 Nos. ,MS Plate 1200 X
2400X8MM – 10 Nos. , MS Plate
1200 X 2400X 5MM -02 Nos.

76,000.00

1,000.00

21-07-2022
gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/22/PT/17/015

Zinc Aluminum Sheets &
Roong Accessories

62,000.00

1,000.00

01-08-2022
gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/22/PT/01/21

MS Angle & MS Flat Iron

46,000.00

1,000.00

01-08-2022
gp.g. 1.30 kzp

2.

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

3.

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

4.

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

5.

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd;
gpd; 2022 [_iy 11Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp
tiuahd Neuj;jpy; KbTWj;jg;gLk;; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd
tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd
njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6.

6 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை
க�ொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் சங்கரப்பிள்ளை மண்டபத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் அனைவரையும்
கலந்து க�ொள்ளுமாறு ஏற்பாட்டுக்கு
குழு சார்பில் உடுவை எஸ். தில்லைநடராசா அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

,yq;if tq;fp

01. cj;Njr Nritf;fhyk; Nfs;tp toq;fg;gLk; ehs; Kjy; ,uz;L tUlq;fshFk;.

1.
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tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;.
jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy;
KbTWj;jg;gLk;; Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy;
jpwf;fg;gLk;. midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly;
Ntz;Lk;.

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

Nkw;Fwpg;gpl;l

Jz;L

2

mz;ika

msitapd;

gb

gpd;tUkhW

tlkj;jpa khfhzk;> nghyd;dWit khtl;lk;> jkq;fLt gpuNjr nrayhsu; gpuptpy; nkjgw;W
jkq;fLt gpuNjrrig vy;iyfSs; Nkw;Fwpg;gpl;l fe;JUnty fpuhkj;jpy; mike;j
fe;JUntyjkdfNy my;yJ jpTyhd K];ypk; nfhydp vd miof;Fk; fhzp cj;juT ngw;w epy
msitahsu; A.G.R. mNahdp jahupj;j 11.06.2012 jpfjpapl;l tiuglk; ,y.2012 Thaimal 37y;
tpgupj;j Jz;L 1 vd milahskpl;l gpupf;fg;gl;l Fwpj;j fhzpj;Jz;L tlfpof;fpy; FCP PO 151y;
Jz;L 5k;> njd;fpof;fpy; FCP PO 151y; Jz;L 5k;> njd;Nkw;fpy; gpuNtrg; ghijAk; cj;juT ngw;w
epy msitahsu; W.A. gpajh]tpd; tiuglk; ,y.117/02/99y; fhzpj;Jz;Lfs; 1k;> 3k;> tlNkw;fpy;
FCP PO 151y; Jz;L 505k; vy;iyfshff; nfhz;L Nkw;Fwpg;gpl;l tiuglk; ,y. 2012 Thama 37d;
gpufhuk; ,uz;L Vf;fu; gj;J jrk; MW Ngu;r;Rfs; (V2.W}0.Ng.10.6) tp];jPuzKila fhzpAk; mq;F
mike;Js;s kuq;fs;> gapu;fs; kw;Wk; rfyJk; MFk;. ,f;fhzp Nkw;Fwpg;gpl;l tiuglk;
,y. 117/02/99y; Jz;L 04 kPjhd top cupikAk; MFk;.
mj;Jld; ,uz;lhtJ ml;ltizapy; tpgupj;j nghUj;J kw;Wk; ,ae;jpurhjdKk; MFk;.
NkNy ,uz;lhtJ ml;ltizapy; tpgupj;j ,ae;jpu rhjdg;gl;bay;
NkNy KjyhtJ ml;ltizapy; tpgupj;j fhzpf;Fk; epykidf;Fk; nghUj;jpa nghUj;J kw;Wk;
,ae;jpurhjdk; gpd;tUkhW:

cUg;gb
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33
34.

tpguk;
&gh njhif
Elevators, Double 17ft. with 2 HP motor.
95.200.00
Overhead rice stock tank with funnel on - Iron frame 10’ x 8’ x 10’
250,000.00
Elevators, Double, 14fi. with 2 HP motor.
78,400.00
Vertical Double Roll Rice Polishing Machine. China. Model MPGL
275,000.00
18 Serial No.1724-1 -2001/11.
Elevators, Double. 1711. with 3 HP motor.
95,200.00
Overhead rice stock tank with funnel on C Iron frame 10°x8x10’.
350.000.00)
Elevators 2x2.19 1/2 ft. with 2 HP motor
187,200.00)
Elevators 2x2.19 1/2 ft. with 2 HP motor
187,200.00
White Rice Grading Flat Sifier, China. 2013/01. Model MMJP 80x3
375,000.00
Serial No.0130095
Elevators Double 1611, with 3 HP motor
96,000.00
Steel overhead rice stock tank with funnel on H Iron frame 8’x8’x8’
400,000.00
Colour Sorter ZET 2K4. Model ‘Vetal” India. 72 Channels.
5,200,000.00
Elevators. Double. 12ft. with 2 HP motor.
55,000.00)
Elevators. Double. 1411, with 2 HP motor.
65,000.00
Paddy sifter with iron frame 3 HP motor. Local
160,000.00
Paddy Driver. 28000kg.50 fi.elevator.2HP motor.Fan/30 HP motor.
3.400,000.00)
Boiler. “Goghran & Annan LTD. Scotland. TP 1729/957329.
2,000,000.00
Reconditioned. 9’ & S’,
Boiler Indian, Reconditioned 10° & 4’,
1,000,000.00)
Presser Pump. Centric. Jinasena.
175,000.00)
Rice sifter with iron frame 3 HP motor.
60,000.00)
Elevators. 2 Nos. 14ft. with 3 HP motor
130.000.00
Elevators. 13ft. with 3 HP motor
60,000.00
Elevators, 3 Nos. 12fl. with 2 HP motor.
165,000.00
Elevators. 9ft. with 3 HP motor
45,000.00
Destoner. 2010.02 Nos. Indian with 3 HP motor
320,000.00)
Destoner. Local with 2 HP motor. “Jayarathna”
170,000.00
Husker. (One shot). Chinese. MLGT 25S. Stamdard. 2011/8. Serial
295,000.00
No.30 with 7.5 HP motor
Polisher N 120. China. 30 HP motor
170,000.00
Jet Rice Polisher. NP 12T 40 HP motor - China
240,000.00)
Yaka Fan. Local, 02 Nos. with 2 HP motor
40,000.00
72 Channel rice colour sorter (make vital 2K4 serious, CCD camera
4,800,000.00
system, Electrical-1 phase)
15 HP piston type air compressor (make - Japan, Air Cooled,
432,000.00
Pressure-10 bar/145 PSL, clectrical-3 phasc/50 Hz)
030 CFM air dryer (make - ELGI Refrigerated dryer, electrical - 1
214,000.00
phase/50 Hz, air cooled mimic control machine)
Line filet (make - Janatics Air mate, 030 CFM pre filter/fine filter/
152.000.00)
Carbon filter)

NkNy KjyhtJ ml;ltizapy; tpgupj;j fhzpf;Fk; epykidf;Fk;
];jhgpj;Js;sJk; tpgupj;j kw;Wk; fhzg;gLk; rfyJk; MFk;.

jw;rkak;

Nkw;Fwpg;gpl;l ml;ltiz xOq;fhff; fhzg;gLfpd;wJ.
,yq;if tq;fp gzpg;ghsu; rig fl;lisg;gb>
,yq;if tq;fp
Nkw;juf;fpis fk;gis.

jpUkjp. M.G.K.P. tpkyNrd
rpNu\;l KfhikahsH

த�ொழுகை
நேரம்

07 முதல் 10 வரை

இன்றைய சுபதினம்
சுபகிருது வருடம் - ஆனி 23
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,yq;if tq;fp

Njrj;jpd; tq;fpahsh;

Vy tpw;gid mwptpj;jy;
,yq;if tq;fp

இலங்கைக்கு குவைத்
மனிதாபிமான உதவி
10,000 ட�ொலரில் மருந்துப் ப�ொருட்கள்

இலங்கைக்கு
10,000
அமெரிக்க
ட�ொலர்
பெறுமதியான
மருத்துவப்
ப�ொருட்களை குவைத் மனிதாபிமான
மற்றும் நட்புறவுச் சங்கம் நன்கொடையாக வழங்கியுள்ளது.
உயிர்காக்கும் மருத்துவப் ப�ொருட்களை அரசாங்கம் பேணுவதற்கு உதவுவதற்காக, குவைத்திலுள்ள இலங்கைத் தூதரகத்தின் வேண்டுக�ோளின் பேரில், இந்த
குவைத் மனிதாபிமான மற்றும் நட்புறவுச்
சங்கம் இந்த அவசர மருத்துவப் ப�ொருட்களை இலங்கைக்கு வழங்கியுள்ளது.
குவைத் மனிதாபிமான மற்றும் நட்புறவுச் சங்கத்தின் தலைவர் அஹமட் அப்துல்லா அல்சரஃப் உடனான சந்திப்பின்
ப�ோது, குவைத் நாட்டுக்கான இலங்கைத்
தூதுவர் யூ.எல். ம�ொஹமட் ஜ�ௌஹரின்
பங்களிப்புக்கு
இலங்கை
மக்களின்
சார்பாக நன்றியைத் தெரிவித்தார்.
மருத்துவப் ப�ொருட்களில் உயிர்காக்கும் மருந்துகள் மற்றும் ஏனைய உபகரணங்களும்
உள்ளடங்கியிருந்ததுடன்,
அவை ஸ்ரீலங்கன் எயார்லைன் மூலம் இலவசமாக இலங்கைக்கு க�ொண்டு செல்லப்பட்டன. தூதரகத்தினால் விடுக்கப்பட்ட
க�ோரிக்கையின் அடிப்படையில், குவைத்
மனிதாபிமான மற்றும் நட்புறவுச் சங்கத்தினால் குவைத் எல்லைக்கு வெளியே
இத்தகைய பங்களிப்பைச் செய்ய தீர்மானித்திருப்பது இதுவே முதல் முறையாகும்.
இச்சங்கம் குவைத்தில் உள்ள இலங்கையர்களுக்கு 81,000 அமெரிக்க ட�ொலர்களுக்கு மேல் விமானக் கட்டணம், உலர்
உணவுகள் வழங்குதல் மற்றும் பாடசாலைக் கட்டணம் செலுத்துதல் ப�ோன்றவற்றின் மூலம் உதவிகளை வழங்கி வருகின்றது.

வெல்லவாய எரிப�ொருள்
நிலையத்தில் களேபரம்
ப�ொலிஸ் அதிகாரி காயம்; 13 பேர் கைது

வெல்லவாய பகுதியில் உள்ள எரிப�ொருள் நிலையத்தில் இடம்பெற்ற அமைதியின்மை காரணமாக ப�ொலிஸ் அதிகாரி
ஒருவர் காயமடைந்துள்ளதுடன், 13 பேர்
கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
13 சந்தேகநபர்களையும் நேற்று (புதன்கிழமை) நீதிமன்றில் முன்னிலைப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக
ப�ொலிஸ் ஊடகப் பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.
வெல்லவாய நகரில் அமைந்துள்ள எரிப�ொருள் நிரப்பு நிலையத்தில் நேற்று
முன்தினம் இரவு இந்த சம்பவம் இடம்பெற்றதாக ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
எரிப�ொருள் நிரப்பு நிலையத்தில் வரிசையில் காத்திருந்த ப�ொதுமக்களுக்கு,
எரிப�ொருள் கையிருப்பு முடிந்துவிட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டதால் அங்கு பதற்றமான சூழல் ஏற்பட்டது.
இதனையடுத்து ப�ொதுமக்கள் எரிப�ொருள் நிலையத்தின் மீது கற்கள் மற்றும்
ப�ோத்தல்களை வீசி தாக்குதல் நடத்தியதாக ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
சம்பவத்தில் ப�ொலிஸ் உத்திய�ோகத்தர்
ஒருவர் காயமடைந்ததுடன், எரிப�ொருள்
நிரப்பு நிலையத்திற்கும் சில சேதங்கள்
ஏற்பட்டன.
சம்பவம் த�ொடர்பில் 18 வயதுக்கும் 45 வயதுக்கும் இடைப்பட்ட 13
சந்தேக நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டதுடன், 20 ம�ோட்டார் சைக்கிள்களையும்
ப�ொலிஸார் கைப்பற்றினர்.

mw;Nwhh;zp jj;Jtj;ij
,uj;Jr; nra;jy;
fLtiy> ,`y g+kphpa> ,y. 307 Ir;
Nrh;e;j tpf;ukhur;rpNf njhd; [hdf
rQ;rPt
(Nj.m.m.,y.
752351953V)
Mfpa ehd;> Nky; khfhzk;> nfhOk;G
khtl;lj;jpd; fLtiy> g`y g+kphpa>
,y. 254/1A/3 Ir; Nrh;e;j gpa+kpf
`rhe;j
Rjrpq;`
(Nj.m.m.,y.
870390203V) vd;gtUf;F toq;fg;gl;l
gjpthsh;
ehafk;
jpizf;fsj;jpy;
gf;fk; 21 thpfs; 269,y; 2021 xf;Nlhgh;
15
jpfjpaplg;gl;l
jpdg;
Gj;jfk;
4493,d; fPo; gjpT nra;ag;gl;l gfpuq;f
nehj;jhhpR
G.H.S.V. [ath;jdtpdhy;
mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 2021 nrg;nlk;gh;
17Mk; jpfjpaplg;gl;l tpNrl mw;Nwhh;zp
jj;Jt ,yf;fk; 340 I ,uj;Jr; nra;J
,y;yhnjhopg;gjhf ,yq;if rdehaf
Nrh\yprf; FbauRf;Fk; kf;fSf;Fk;
,j;jhy; mwptpf;fpNwd;.

tpf;ukhur;rpNf njhd; [hdf rQ;rPt

,yq;if tq;fp

Njrj;jpd; tq;fpahsh;

Vy tpw;gid mwptpj;jy;
,yq;if tq;fp

1968Mk; Mz;bd; 34Mk; ,yf;fr; rl;lj;jhYk; 1974Mk; Mz;L 10Mk; ,yf;f
mjpfhur;rl;lj;jhYk; jpUj;jg;gl;lthW ,yq;if tq;fpf; fl;lisr;rl;lk; 22Mk; gpuptpd;
(397Mk; mj;jpahak;) fPo; ntspaplg;gLk; mwptpj;jy;.
,y. 131A> mdfhhpf jHkghy khtj;ij> nj`ptis vd;Dk; Kfthpiar; NrHe;j jpU.
Vf;fehaf;f Kjpahd;NryhNf k`pe;j gz;lhuehaf;f kw;wk; jpUkjp ypadhuhr;rpNf
(J\he;jp vDk;) J\;ae;jp NuZfh Kzrpq;` gz;lhuehaf;f MfpNahH <Litj;j Mjdk;.
,yq;if tq;fp fl;lisr; rl;lk; 19k; gphptpd; fPo; ,yq;if tq;fp gzpg;ghsHfs; rig
vLj;j jPHkhdj;Jf;fika ,yq;if rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; 2019.08.09Mk; jpfjp
nts;spf;fpoik ntspapl;lg;gl;l 2136Mk; ,yf;f tHj;jkhdpapYk; 2019.07.24Mk; jpfjp
jpdkpd> jpdfud; kw;Wk; nla;yp epa+]; Mfpa gj;jphpiffspYk; ntspaplg;gl;l
mwptpj;jy;fSf;fika epYitapYs;s KjiyAk; tpw;gidj; jpjfp tiu tUkjpahf
cs;s tl;biaAk; Nkw;Fwpg;gpl;l fl;lisr; rl;lj;jpd; gphpT 26,d; fPo; mwtpl Ntz;ba
nryT kw;Wk; gzq;fisAk; mwtpLk; nghUl;L ,q;F fPNo ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;l
nrhj;ijAk; epykidiaAk; ,y. 182/3 (50/3)> tp`hu khtj;ij> nfhyd;dht vd;Dk;
Kfhpiar; NrHe;j T&H xf;\d; VyepWtdj;jpd; VyjhuH Jrpj;j fUzhuj;d mtHfs;
2022.08.26Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F ,yq;if tq;fp fk;g`h fpisapy; itj;J gfpuq;f
Vyj;jpy;; tpw;gid nra;thnud ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.
Nkw;Fwpg;gpl;l ml;ltiz
1.

2.

Nky; khfhzk; fk;g`h khtl;lk; mYj;FU Nfhuis uhfk;gw;Wttpy; fk;g`h
nkjfkapy; mike;j Nfjyty gpy;Nyt kw;Wk; `y;f`gpy;Nyt vd miof;Fk;
fhzpapypUe;J cj;juT ngw;w epy msitahsu; B.uP.V.I. jprhehaf;f jahupj;j
24.02.2010 jpfjpapl;l tiuglk; ,y.219y; Jz;L B vd tpgupj;j gpupf;fg;gl;l vy;iy
epu;zapj;j fhzpj;Jz;L tlf;fpy; vy kw;Wk; Jz;L Ak;> fpof;fpy; Jz;Lfs; A kw;Wk;
Ck;> njw;fpy; ghijAk;> Nkw;fpy; uQ;rpj; Fkhu ,yq;frpq;`tpd; fhzpAk; vd;.vk;.
jprhehaf;ftpd; fhzpAk; vy;iyfshff; nfhz;L xU W}l; vl;L jrk; MW G+r;rpak;
Ngu;r;Rfs; (V0.W1.Ng8.60) tp];jPuzKila fhzpAk; mq;F mike;Js;s rfyJk;
MFk;.
Nky; khfhzk; fk;g`h khtl;lk; mYj;FU Nfhuis uhfk;gw;Wttpy; fk;g`h
nkjfkapy; mike;j Nfjyty gpy;Nyt kw;Wk; `y;f`gpy;Nyt vd miof;Fk;
fhzpapypUe;J cj;juT ngw;w epy msitahsu; B.uP.V.I. jprhehaf;f jahupj;j
24.02.2010 jpfjpapl;l tiuglk; ,y.219y; Jz;L C vd tpgupj;j gpupf;fg;gl;l vy;iy
epu;zapj;j fhzpj;Jz;L tlf;fpy; Jz;L Ak;> fpof;fpy; v];. gpupayhy; gj;jpuztpd;
fhzpAk; re;jd ,yq;frpq;`tpd; fhzpAk;> njw;fpy; ghijAk;> Nkw;fpy; Jz;L Bk;
vy;iyfshff; nfhz;L %d;W jrk; ehd;F G+r;rpak; Ngu;r;Rfs; (V0.W0.Ng3.40)
tp];jPuzKila fhzpAk; mq;F mike;Js;s rfyJk; MFk;.
Nkw;Fwpg;gpl;l fhzpfs; fPo; tpgupj;j fhzpapd; gpupf;fg;gl;l ghfq;fshFk;.
Nky; khfhzk; fk;g`h khtl;lk; mYj;FU Nfhuis uhfk;gw;Wttpy; fk;g`h
nkjfkapy; mike;j Nfjyty gpy;Nyt kw;Wk; `y;f`gpy;Nyt vd miof;Fk;
fhzpapypUe;J cj;juT ngw;w epy msitahsu; rP.vy;. tpf;ukehaf;f jahupj;j
28.09.1964 jpfjpapl;l tiuglk; ,y.161/64y; vd tpgupj;j gpupf;fg;gl;l vy;iy epu;zapj;j
fhzpj;Jz;L tlf;fpy; vyAk;> fpof;fpy; D.B.P. [atu;jd kw;Wk; VidNahUf;Fr;
nrhe;jkhd fhzpAk;> njw;fpy; v];.V.la]; rpq;Nfhtpd; ney;taYk;> Nkw;fpy; vd;.vk;.
jprhehaf;f Nehdhtpd; fhzpAk; vy;iyfshff; nfhz;L ,uz;L W}l; ,uz;L
Ngu;r;Rfs; (V0.W}2.Ng2) tp];jPuzKila fhzpAk; mq;F mike;Js;s rfyJk; MFk;.
,J fk;g`h fhzpg;gjptfj;jpy; gf;fk; G41/82y; gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ
kPssit nra;Js;s ,f;fhzp gpd;tUkhW tpgupf;fg;gl;Ls;sJ.
Nkw;Fwpg;gpl;l fk;g`h nkjfkapy; mike;j Nfjyty gpy;Nyt kw;Wk; `y;f`gpy;Nyt
vd miof;Fk; fhzpapypUe;J cj;juT ngw;w epy msitahsu; Mu;.vk;.N[.
uzrpq;` jahupj;j 06.06.1994 jpfjpapl;l tiuglk; ,y. 994y; Jz;L 1 vd tpgupj;j
gpupf;fg;gl;l vy;iy epu;zapj;j fhzpj;Jz;L tlf;fpy; vyAk;> fpof;fpy; jpU.
D.B.P.[atu;jdTk; VidNahUk; jw;rkak; gP.fUzhuj;d cupik NfhUk; fhzpAk;>
njw;fpy; Nf.V.la]; rpq;Nah cupik NfhUk; ney;taYk; Nkw;Fwpg;gpl;l msitahsu;
jahupj;j tiuglk; ,y.804y; tpgupj;j fhzpAk;> Nkw;fpy; jpUkjp. vd;.vk;. jprhehaf;f
cupikNfhUk; fhzpAk; vy;iyfshff; nfhz;L ,uz;L W}l; ,uz;L Ngu;r;Rfs;
(V0.W}2.Ng2) tp];jPuzKila fhzpAk; mq;F mike;Js;s rfyJk; MFk;.

3.

Nky; khfhzk; fk;g`h khtl;lk; fk;g`h khefurig vy;iyfSs; mYj;FU
Nfhuis uhfk;gw;Wttpy; fk;g`h nkjfkapy; mike;j nj`pf`Fk;Gu kw;Wk;
`y;f`Fk;Gu vd miof;Fk; fhzpapypUe;J cj;juT ngw;w epy msitahsu;
lg;spA+.V.A+. nrduj; jahupj;j 07.10.2004 jpfjpapl;l tiuglk; ,y.2681y; Jz;L E vd
tpgupj;j gpupf;fg;gl;l vy;iy epu;zapj;j fhzpj;Jz;L tlf;fpy; Nkw;Fwpg;gpl;l
tiuglj;jpy; Jz;Lfs; B kw;Wk; Dk;> fpof;fpy; Nkw;Fwpg;gpl;l tiuglj;jpy; Jz;L Fk;>
njw;fpy; Jz;L F Nkw;fpy; vyAk; vy;iyfshff; nfhz;L Kg;gj;NjO jrk; xd;W
G+r;rpak; Ngu;r;Rfs; (V0.W}0.Ng37.10) tp];jPuzKila fhzpAk; mq;F mike;Js;s
rfyJk; MFk;. ,J fk;g`h fhzpg;gjptfj;jpy; gf;fk; G49 162y; gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ
kPssit nra;Js;s ,f;fhzp gpd;tUkhW tpgupf;fg;gl;Ls;sJ.
Nkw;Fwpg;gpl;l fk;g`h nkjfkapy; mike;j nj`pf`Fk;Gu kw;Wk; `y;f`Fk;Gu
miof;Fk; fhzpapypUe;J cj;juT ngw;w epy msitahsu; N[.gP.vd;. [aRe;ju
jahupj;j 22.10.2007 jpfjpapl;l tiuglk; ,y.6846y; Jz;L 1 vd tpgupj;j gpupf;fg;gl;l
Fwpj;j fhzpj;Jz;L tlf;fpy; ghijAk; (MC)> fpof;fpy; tPu xOq;ifAk;> njw;fpy;
ghijAk;> Nkw;fpy; E.M.M. gz;lhu ehaf;f cupikNfhUk; fhzpAk; vy;iyfshff;
nfhz;L Kg;gj;NjO jrk; xd;W G+r;rpak; Ngu;r;Rfs; (V0.W}0.Ng37.10) tp];jPuzKila
fhzpAk; mq;F mike;Js;s rfyJk; MFk;.

,yq;if tq;fp gzpg;ghsh; rig fl;lisg;gb.

jpU. tP.V.MH.gP. tpjhdhur;rp
Kfhikahsh;
,yq;if tq;fp
epfntul;ba.

,yq;if tq;fp

Njrj;jpd; tq;fpahsh;

Vy tpw;gid mwptpj;jy;
,yq;if tq;fp

1968Mk; Mz;bd; 34Mk; ,yf;fr; rl;lj;jhYk; 1974Mk; Mz;L 10Mk;
mjpfhur;rl;lj;jhYk; jpUj;jg;gl;lthW ,yq;if tq;fp fl;lisr;rl;lk; 22Mk;
(397Mk; mj;jpahak;) fPo; ntspaplg;gLk; tpw;gid mwptpj;jy;.

,yf;f
gpuptpd;

fk;gis> Nghjygpl;ba> Njtuh[ khtj;ij> ,y. 4/1B - 1/1Ir; NrHe;j jpU. rprpu Fkhu
fhkpdp ruj;re;u kw;Wk; jpUkjp jpahF glJUNf re;jpk jp rpy;th kw;Wk; fk;gis>
Nghjygpl;ba> Njtuh[ khtj;ij> ,y. 41G Ir; NrHe;j jpUkjp rphpah Fkhhp ruj;re;u
MfpNahH <Litj;j Mjdj;jpd; tpw;gid.

njhlHG : 575/Recovery/Sarachchandra/2022
,yq;if tq;fp fl;lisr; rl;lk; 19k; gphptpd; fPo; ,yq;if tq;fp gzpg;ghsHfs; rig
vLj;j jPHkhdj;Jf;fika ,yq;if rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; 08.02.2019Mk; jpfjp
2110Mk; ,yf;f tHj;jkhdpapYk; 22.01.2019Mk; jpfjp jpdkpd> nla;yp epa+]; kw;Wk;
jpdfud; Mfpa gj;jphpiffspYk; ntspaplg;gl;l mwptpj;jy;fSf;fika epYit KjiyAk;
tpw;gidj; jpfjp tiu tUkjpahf cs;s tl;biaAk; Nkw;Fwpg;gpl;l fl;lisr; rl;lj;jpd;
gphpT 26d; fPo; mwtpl Ntz;ba nryT kw;Wk; gzq;fisAk; mwtpLk; nghUl;L ,q;F
fPo; ml;ltizapy; tpghpj;j nrhj;ijAk; epykidiaAk; ,y. 182/3> (50/3)> tp`hu
khtj;ij> nfhyd;dht vd;Dk; Kfthpiar; NrHe;j T & H Vy epWtdj;jpd; VyjhuH jpU.
Jrpj;j fUzhuj;d mtHfs; 2022.08.29Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F mNj ,lj;jpy; itj;J
gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gid nra;thnud ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

Nkw;Fwpg;gpl;l ml;ltiz
1. kj;jpa khfhzk; fz;b khtl;lk; fk;gis gjpTg; gphptpy; clgyhj;ij fq;fg`y
Nfhuisapy; fk;gis gl;bd rig vy;iyfSs; efuj;jpDs; clgyhj;j gpuNjr
nrayfg; gphptpy; Nghjyg;gpl;ba 1109Mk; ,yf;f fpuhk cj;jpNahfj;jH gphptpy; tl;lhuk;
,y. 01y; f`l;lgpl;batpy; mike;j Njtuh[ khtj;ij thp kjpg;G ,y. 4If; nfhz;l
Nghjygpl;batj;j vd miof;Fk; fhzpapd; cj;juT ngw;w epy msitahsH S. M.
mNguj;d jahhpj;j 1999.07.24 jpfjpapl;l tiuglk; ,y. 1828y; tpghpj;j Jz;L 7 vd
milahskpl;l gphpf;fg;gl;l fhzpj;Jz;L tlf;fpy; Nkw;$wpa tiuglk; ,y. 1828y;
Jz;Lfs; 2> 3> 5 kw;Wk; 6k;> fpof;fpy; thp kjpg;G ,y. 10B If; nfhz;l epykidAk;
10C ghunjhl;l ghijAk;> njw;fpy; gjytj;ijia gphpf;Fk; capH NtypAk; fk;gp
NtypAk;> Nkw;fpy; Njtuh[ khtj;ij thp kjpg;G ,yf;fk; 4/5If; nfhz;l kPjpg;ghfj;ij
gphpf;Fk; capHNtypAk; fk;gp NtypAk; vy;iyfshff; nfhz;L gjpdhd;F jrk; g+r;rpak;
Ie;J Ngh;r;Rfs; (V0.W}0.Ng14.05) my;yJ n`f;nlaHfs; g+r;rpak; jrk; g+r;rpak; %d;W
Ie;J Ie;J ehd;F (n`f;nlaHfs; 0.03554) tp];jPuzKila fhzpAk; mq;F
mike;Js;s kz;. kuq;fs;> gapHfs; kw;Wk; rfyJk; MFk;. mj;Jld; Nkw;Fwpg;gpl;l
tiuglk; ,y. 1828y; Jz;L 6 vd milahskpl;l fpzw;wpypUe;J Vida mjpfhuKs;s
ghtidahsUld; nghJthf fpzw;wpy; ePH vLg;gjw;F chpikAk; MFk;. ,J fk;gis
fhzpg;gjptfj;jpy; E 24/04y; gjpT nra;ag;gl;lJ.
2. Nkw;Fwpg;gpl;l f`l;lgpl;batpy; mike;j Njtuh[ khtj;ij thp kjpg;G ,y. 4If;
nfhz;l Nghjygpl;batj;j vd miof;fg;gLk; fhzpapd; xU ghfk; Nkw;Fwpg;gpl;l
tiuglk; ,y. 1828y; tpghpj;j Jz;L 3 vd milahskpl;l vl;L mb mfy gpuNtrk;
kPJ Vida mjpfhuk; ngw;w ghtidahsUld; md;gspg;igg; ngw;NwhUk; mtuhy;
NkNy $wg;gl;NlhUk; nghJthf ghijia gpuNtrpg;gjw;fhd chpikAk; Nkw;Fwpg;gpl;l
tiuglk; ,y. 1828d; gb tlf;fpy; Jz;L 1k;> fpof;fpy; Jz;L 4> 5 kw;Wk; 6k;> njw;fpy;
Jz;L 7k;> Nkw;fpy; Jz;L 2k; vy;iyfshff; nfhz;L xd;W jrk; ehd;F g+r;rpak;
NgHr;Rfs; (V0.W}0.Ng.1.40) my;yJ n`f;nlaHfs; g+r;rpak; jrk; g+r;rpak; g+r;rpak; %d;W
Ie;J ehd;F (n`f;nlaHfs; 0.00354) tp];jPuzKilaJ. mj;Jld; tiuglk; ,y.
1828y; 8 mb mfy ghijf;F xJf;fpa Jz;L 1 kPjhd nghJ top chpikAk; MFk;.
,J fk;gis fhzpg;gjptfj;jpy; C178/37y; gjpT nra;ag;gl;lJ.
,yq;if tq;fp gzpg;ghsH rig fl;lisg;gb.

,yq;if tq;fp gzpg;ghsu; rig fl;lisg;gb.
v];.Nf. f[ehaf;f
gpujhd Kfhikahsu;
,yq;if tq;fp
Nkw;juf;fpis> fz;b.

1968Mk; Mz;bd; 34Mk; ,yf;fr; rl;lj;jhYk; 1974Mk; Mz;L 10Mk; ,yf;f
mjpfhur;rl;lj;jhYk; jpUj;jg;gl;lthW ,yq;if tq;fpf; fl;lisr;rl;lk; 22Mk; gpuptpd;
(397Mk; mj;jpahak;) fPo; ntspaplg;gLk; tpw;gid mwptpj;jy;.
1. fld; njhlHG ,y. 80941242
epf;fntul;ba k` vy tPjp> uq;fphp mhprp Miy vd;Dk; Kfthpir; NrHe;j jpU.
njd;dNfhd; Kjpahd;NryhNf Rfjghy njd;dNfhd; (uq;fphp mhprp Miy gq;fhsHfs;)
<L itj;j Mjdj;jpd; tpw;gid.
,yq;if tq;fp fl;lisr; rl;lk; 19k; gphptpd; fPo; ,yq;if tq;fp gzpg;ghsHfs; rig
vLj;j jPHkhdj;Jf;fika ,yq;if rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; 02.11.2018Mk; jpfjp
2096Mk; ,yf;f tHj;jkhdpapYk; 17.10.2018Mk; jpfjp jpdkpd> nla;yp epa+]; kw;Wk;
jpdfud; Mfpa gj;jphpiffspYk; ntspaplg;gl;l mwptpj;jy;fSf;fika epYit
KjiyAk; tpw;gidj; jpfjp tiu tUkjpahf cs;s tl;biaAk; Nkw;Fwpg;gpl;l
fl;lisr; rl;lj;jpd; gphpT 26d; fPo; mwtpl Ntz;ba nryT kw;Wk; gzq;fisAk;
mwtpLk; nghUl;L ,q;F fPo; ml;ltizapy; tpghpj;j nrhj;ijAk; epykidiaAk;
,y. 24> nlhhpq;ld; tPjp> fz;b vd;Dk; Kfthpiar; NrHe;j jpUthsHfs; nrhf;kd; &
rkutpf;uk Vy epWtdj;jpd; VyjhuH 30.08.2022Mk; jpfjp K.g. 11.00 kzpf;F mNj
BOC epfntul;ba fpis tshfj;jpy; itj;J gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gid nra;thnud
,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.
Nkw;Fwpg;gpl;l ml;ltiz
tlNky; khfhzk;> FUehfy; khtl;lk;> td;dp `j;gw;W khFy; Xnjhl;l Nfhuisapy;
epf;fntul;ba gpuNjrrig vy;iyfSs; epf;fntul;ba gpuNjr nrayhsh; gphptpy;
epf;fntul;ba fpuhk cj;jpNahfj;jh; gphptpy; epf;fntul;ba fpuhkj;jpy; mike;j
'Nfhd;f`KyN`d" vd miof;fg;gLk; fhzpapd; cj;juT ngw;w epy msitahsh; B.G.
ge;Jjpyf;f jahhpj;j 25.07.2016 jpfjpapl;l tiuglk; ,y.6378/2016y; Jz;L 1 vd tpghpj;j
gphpf;fg;gl;l Fwpj;j fhzpj;Jz;L tlf;fpy; T.M.P. uz;`hkp kw;Wk; VidNahh; chpikNfhUk;
fhzpAk;> fpof;fpy; epf;fntul;ba M];gj;jphp fhzpAk; tiuglk; ,y.24/86y; Jz;L 1 vd
tpghpj;j mNj fhzpapd; kPjpg;ghfKk;> njw;fpy; Xilf;F xJf;fg;gl;bUg;gJk; bq;fphp mk;kh
chpikNfhUk; fhzpAk;> Nkw;fpy; gz;lhu nkdpNf chpikNfhUk; fhzpAk; bq;fphp mk;kh
chpikNfhUk; fhzpAk; vy;iyfshff; nfhz;L ,uz;L Vf;fh; MW Ngh;r;Rfs; (V2.W}0.
Ng6) tp];jPuzKila fhzpAk; mq;F mike;Js;s gaph;fs; kw;Wk; rfyJk; MFk;.
Nkw;Fwpg;gpl;l fhzp fPNo tpghpj;j fhzpapd; xU kPssit MFk;.
tlNky; khfhzk;> FUehfy; khtl;lk;> td;dp `j;gw;W khFy; Xnjhl;l Nfhuis
epf;fntul;ba gpuNjrrig vy;iyfSs; epf;fntul;ba gpuNjr nrayhsh; gphptpy;
epf;fntul;ba fpuhk cj;jpNahfj;jh; gphptpy; epf;fntul;ba fpuhkj;jpy; mike;j
'Nfhd;f`KyN`d" vd miof;fg;gLk; fhzp cj;juT ngw;w epy msitahsh;
S.M.jprhehaf;fh jahhpj;j 07.11.1998 jpfjpapl;l tiuglk; ,y.6830y; Jz;L 1 vd tpghpj;j
gphpf;fg;gl;l Fwpj;j fhzpj;Jz;L tlf;fpy; T.M.P.uz;`hkp kw;Wk; VidNahh; chpikNfhUk;
fhzpAk;> fpof;fpy; epf;fntul;ba M];gj;jphp fhzpAk; tiuglk; ,y.24/86y; Jz;L 1 vd
tpghpj;j mNj fhzpapd; kPjpg;ghfKk;> njw;fpy; Nty;yAk;> Nkw;fpy; gz;lhu nkdpNf
chpikNfhUk; fhzpAk; bq;fphp mk;kh chpikNfhUk; fhzpAk; vy;iyfshff; nfhz;L
,uz;L Vf;fh; MW Ngh;r;Rfs; (V2.W}0.Ng6) tp];jPuzKila fhzpAk; mq;F mike;Js;s
rfyJk; MFk;.
Nkw;Fwpg;gpl;l fhzp fPNo tpghpj;j fhzpapd; xU kPssit MFk;.
tlNky; khfhzk;> FUehfy; khtl;lk;> td;dp `j;gw;W khFy; Xnjhl;l Nfhuisapy;
epf;fntul;ba gpuNjrrig vy;iyfSs; epf;fntul;ba gpuNjr nrayhsh; gphptpy;
epf;fntul;ba fpuhk cj;jpNahfj;jh; gphptpy; epf;fntul;ba fpuhkj;jpy; mike;j
'Nfhd;f`KyN`d" vd miof;fg;gLk; fhzpapd; gphpf;fg;gl;l Fwpj;j fhzpj;Jz;L
tlf;fpy; T.M.P. uz;`hkp kw;Wk; VidNahh; chpikNfhUk; fhzpapd; NtypAk;> fpof;fpy;
epf;fntul;ba M];gj;jphp fhzpapd; NtypAk; mNj fhzpapd; kPjpg;ghfKk;> njw;fpy;
Nty;yAk;> Nkw;fpy; R.M.P.fphpgz;lh kw;Wk; A.M.GQ;rp gz;lh chpikNfhUk; fhzpapd;
NtypAk; vy;iyfshff; nfhz;L ,uz;L Vf;fh; MW Ngh;r;Rfs; (V2.W}0.Ng6) tp];jPuzKila
fhzpAk; mq;F mike;Js;s rfyJk; MFk;. ,J epf;fntul;ba fhzpg;gjptfj;jpy;
A80/254y; gjpTnra;J A80/275f;F nfhz;L nry;yg;gl;Ls;sJ.

jpUkjp M.G.K.P. tpkyNrd
rpNu\;l KfhikahsH
,yq;if tq;fp
Nkw;juf;fpis> fk;gis.
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குறள் தரும் சிந்தனை
கடைக்கொட்கச் செய்தக்க தாண்மை இடைக்கொட்கின்
எற்றா விழுமந் தரும்
ஒரு செயலை முடிவில் வெளிப்படுத்துவதே ஆளுமை,
இடையிலேயே வெளிப்படுத்தினால் அது செயலைச்
செய்பவனுக்கு நீங்காத துன்பத்தைத் தரும்.

விவசாயிகளின் வேதனைகளை
தணிக்கும் வகையிலான தீர்மானம்

இ

லங்கை தற்போது ப�ொருளாதார நெருக்கடிக்கு முகம் க�ொடுத்துள்ள ப�ோதிலும்,
அந்நெருக்கடிகள் மக்களுக்கு தாக்கமாகவும் சுமையாகவும் பாதிப்பாகவும் அமைவதைக்
குறைத்து கட்டுப்படுத்துவதில் தீவிர கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனை அடிப்படையாகக் க�ொண்டு
பரந்த
அடிப்படையிலான
நடவடிக்கைகளும்
வேலைத்திட்டங்களும் அரசாங்கத்தினால் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன.
அந்த வகையில் ப�ொருளாதார நெருக்கடி நிலவி
வருகின்ற சூழலிலும் கூட, நாட்டு மக்களின் நலன்களை முன்னிலைப்படுத்தி பல தீர்மானங்களும்
முடிவுகளும் எடுக்கப்பட்டு செயலுருப்படுத்தப்பட்டு
வருகின்றன. ப�ொருளாதார நெருக்கடிக்கு மத்தியிலும் அரசாங்கம் முன்னெடுக்கின்ற வேலைத்திட்டங்களும் நடவடிக்கைகளும் மக்களின் நலன்களுக்கு முன்னுரிமை அளித்து செயற்பட்டு வருவதை
வெளிப்படுத்தி நிற்கின்றன.
இந்நிலையில் அரசாங்கம் மற்றொரு முக்கிய தீர்மானத்தை தற்போது எடுத்திருக்கின்றது. அதுதான்
நெற்கைக்காக விவசாயிகள் பெற்றுக் க�ொண்டுள்ள
கடனை மீள அறவிட முடியாத கடனாக தள்ளுபடி
செய்வதற்கான தீர்மானமாகும். இவ்வாறான ஒரு
தீர்மானம் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை கூடிய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்டிருப்பதை அமைச்சரவை முடிவுகளை அறிவிக்கும் ஊடகவியலாளர்
மாநாட்டில், அமைச்சரவைப் பேச்சாளரான அமைச்சர் பந்துல குணவர்தன உத்திய�ோகபூர்வமாக அறிவித்திருக்கின்றார்.
அரசாங்கத்தின் இத்தீர்மானமானது நெற்செய்கைக்காக கடன் பெற்றுள்ள விவசாயிகள் உள்ளிட்ட
அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் ஆறுதலானதும் நம்பிக்கை அளிக்கக் கூடியதுமான செய்தியாகும். இத்தீர்மானத்தை விவசாயிகள் பெரிதும் வரவேற்றுள்ளனர். இந்நாட்டு விவசாயிகள் வழமை ப�ோன்று
பசளையைப் பெற்றுக் க�ொள்ள முடியாத நிலைக்கு
முகம் க�ொடுத்துள்ளனர். நாடு எதிர்கொண்டுள்ள
அந்நிய செலாவணி பற்றாக்குறையை அடிப்படையாகக் க�ொண்ட ப�ொருளாதார நெருக்கடியே இதற்கு
மூலகாரணமாக விளங்குகின்றது.
இதன் விளைவாக கடந்த பெரும்போகம்
மற்றும் சிறுப�ோகச் செய்கைகளில் விவசாயிகள்
உரிய முறையில் ஈடுபடவும் இல்லை. பயிர்ச்செய்கையை மேற்கொண்டவர்களுக்கு உரிய விளைச்சலும் கிடைக்கப் பெறவில்லை. பயிர்ச்செய்கைக்கு
ப�ொருத்தமான மண்வளமும் சீத�ோஷண நிலையும்
இயற்கையாகவே காணப்படும் இந்நாட்டில், இவ்வாறான நெருக்கடியை விவசாயிகள் இப்போதுதான்
எதிர்கொண்டிருக்கின்றனர். இப்பிரச்சினையானது
விவசாயிகள் மத்தியில் கவலையையும் மனஉளைச்சலையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இவை இவ்வாறிருக்க, நாடு முகம் க�ொடுத்துள்ள
ப�ொருளாதார நெருக்கடி எல்லா மட்ட மக்களதும்
அன்றாட வாழ்வில் தாக்கங்களையும் பாதிப்புக்களையும் ஏற்படுத்தவே செய்திருக்கின்றது. அவர்களில் விவசாயிகளும் உள்ளடங்கியுள்ளனர். இந்த
நிலையில் பயிர்ச்செய்கைக்குத் தேவையான பசளையைப் பெற்றுக் க�ொள்வதில் எதிர்கொள்ளும்
நெருக்கடிகள், அதனை அடிப்படையாகக் க�ொண்ட
பின்விளைவுகள் மற்றும் ப�ொருளாதார நெருக்கடியின் தாக்கங்கள் ப�ோன்றவாறான காரணங்களினால் பெற்ற கடனை திருப்பிச் செலுத்த முடியாத
நிலைக்கு நெற்செய்கை விவசாயிகள் முகம் க�ொடுத்துள்ளனர். இதனை அறவிட முடியாத கடனாக
கருதும் நிலைமையும் வங்கிகளுக்கு ஏற்பட்டுள்ளன.
ஏற்கனவே கடன் பெற்று இருப்பதால் விவசாயத்திற்கென மீண்டும் கடன் பெற முடியாத நிலைக்கு
விவசாயிகள் உள்ளாகியுள்ளனர். நெற்செய்கைக்காக கடன் பெற்றுள்ள விவசாயிகள் முகம் க�ொடுத்துள்ள இவ்வாறான விடயங்களில் கவனம் செலுத்திய அரசாங்கம், இந்த முற்போக்கான தீர்மானத்தை
எடுத்திருக்கின்றது. உண்மையில் இது தேவையான
நேர காலத்தில் எடுக்கப்பட்டிருக்கும் பாராட்டத்தக்க
தீர்மானமாகும். இது விவசாயிகளின் நலன்களை
முன்னிலைப்படுத்தி எடுக்கப்பட்டுள்ள தீர்மானம்
என்பதில் மாற்றுக் கருத்துக்கு இடமிருக்க முடியாது.
இத்தீர்மானம் விவசாயத்தில் நம்பிக்கை இழந்துள்ள விவசாயிகள், அத்துறையில் நம்பிக்கையுடனும் எதிர்பார்ப்புடனும் ஈடுபட வாய்ப்பு ஏற்படுத்திக்
க�ொடுப்பதாகவே அமைந்திருக்கின்றது.
ப�ொருளாதார நெருக்கடிக்கு உள்ளாகியுள்ள
சூழலில், உணவுப் பயிர்ச் செய்கையில் விவசாயிகள் நம்பிக்கையுடனும் எதிர்பார்ப்புடனும் ஈடுபடுவது
அவசியம். அதற்கான ஊக்குவிப்பு வேலைத்திட்டங்களும் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும். இவற்றுக்கு
இக்கடன் தள்ளுபடி தீர்மானம் பக்கபலமாக அமையுமென உறுதிபடக் கூற முடியும்.
ஆகவே உணவுப் பயிர்ச்செய்கையில் விவசாயிகள் நம்பிக்கையுடனும் எதிர்பார்ப்புடனும் ஈடுபடும் ப�ோது, நாடு எதிர்கொண்டுள்ள ப�ொருளாதார
நெருக்கடியின் பெரும்பாலான தாக்கங்களையும்
பாதிப்புக்களையும் குறைத்து தவிர்த்துக் க�ொள்ளக்
கூடியதாக இருக்கும். அதனால் இவ்வாறான விடயங்களில் கவனத்தை குவித்து நடவடிக்கைகளை
முன்னெடுக்க வேண்டிய தேவை பரவலாக உணரப்பட்டுள்ளது. அவை காலத்திற்கு அவசியமான
தேவை என்பதில் ஐயமில்லை.
editor.tkn@lakehouse.lk
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கடுமையான ப�ொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக
ஜனநாயகத்தில் நம்பிக்ைக இழக்கும் அரேபியர்கள்

ம

த்திய கிழக்கு, வடஆபிரிக்காவில்
உள்ள 9 நாடுகள் மற்றும் பாலஸ்தீன பிரதேசங்களில் பொருளாதார
நெருக்கடி காரணமாக அங்கு வாழும்
அரேபியர்கள் உட்பட அனைத்து மக்களும் ஜனநாயகத்தில் நம்பிக்கை இழந்து
வருகின்றனர் என்ற அதிர்ச்சி கருத்துக்
கணிப்பு வெளியாகி உள்ளது.
மத்திய கிழக்கு மற்றும் வட ஆபிரிக்காவில் பொருளாதார நெருக்கடி நிலவி
வருகிறது. இதுதொடர்பாக லெபனான்,
சூடான், துனிசியா, ஜோர்டான், ஈராக்,
லிபியா, மவுரிட்டானியா, மொராக்கோ,
எகிப்து ஆகிய 9 நாடுகளிலும் பாலஸ்தீன
பிரதேசங்களிலும் கருத்துக் கணிப்பீடு
மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
பிரின்ஸ்டன்
பல்கலைக்கழகத்தை
மையமாக கொண்ட Arab Barometer எனும்
ஆராய்ச்சி அமைப்பானது 2006 ஆம் ஆண்டு
முதல் பல்வேறு கருத்துக் கணிப்பீடுகளை
மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்த அமைப்பு
பொருளாதார நெருக்கடியை சந்தித்து வரும்
நாடுகளில் மொத்தம் 22,765 பேரை நேரடியாக நேர்க்காணல் செய்துள்ளது. இதற்கு
பல வளைகுடா அரசுகள் ஒத்துழைப்பு வழங்கவில்லை. இதனால் சிரியாவில் கருத்துக் கணிப்-

கருத்துக் கணிப்பில் வெளியான அதிர்ச்சித் தகவல்!

பீடு மேற்கொள்ள முடியவில்லை. ஒவ்வொரு
நாட்டின் சட்டம், கலாசார காரணங்களுக்காக
சில கேள்விகள் கைவிடப்பட்டன.
2021ஆம் ஆண்டில் பிற்பகுதியில் இருந்து
2022 வசந்தகாலம் வரை கணிப்பீடு நடத்தப்பட்டது. பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் வாக்கெடுப்புகளை நடத்தும் அமைப்புகளுடன்
இணைந்து பல்வேறு கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன. இதில் தற்போதைய ஜனநாயகத்தின் கீழ்
ப�ொருளாதாரம் பலவீனமாக உள்ளது என

பெரும்பாலானோர் ஏற்றுக் கொண்டனர்.
இதுபற்றி அதன் இயக்குனர் மைக்கேல்
ெராபின்ஸ் கூறுகையில், "கடந்த 2018_19 கருத்துக் கணிப்பீட்டுடன் ஒப்பிடும்போது இது முற்றிலும் மாறியுள்ளது.
ஜனநாயகம் என்பது அரசாங்கத்தின்
சரியான வடிவம் அல்ல. அது எல்லாவற்றையும் சரி செய்யாது என கூறும் நபர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது.
மக்கள் பட்டினி கிடக்கின்றனர். மக்களுக்கு
ர�ொட்டி தேவையாக உள்ளது. மக்கள் தற்போதைய அமைப்பினால் விரக்தி அடைந்துள்ளமை தெரியவந்துள்ளது" என்றார்.
மேலும் கணிப்பீடு நடத்தப்பட்ட நாடுகளில்
பதிலளித்தவர்களில் பாதிக்கும் அதிகமானவர்கள் ஜனநாயக அமைப்பின் கீழ் ப�ொருளாதாரம் பலவீனமாக உள்ளது என்பதை
ஏற்றுக் கொண்டுள்ளனர். மேலும் அவர்கள்
தங்கள் நாட்டு அரசின் கொள்கைகளின்
செயல்திறனை காட்டிலும் அரசின் செயல்பாடு
மீது அதிக அக்கறை கொண்டுள்ளதாக தெரி-

வித்துள்ளனர். ஜனநாயக அமைப்பின் கீழ்
பொருளாதாரம் பலவீனமாக இருப்பதை ஒப்புக்கொண்ட மக்களின் எண்ணிக்கையானது
2018-_19 கணிப்பீட்டு முடிவுகளை ஒப்பிடும்
போது தற்போது அதிகரித்துள்ளது.
அதன்படி 2018_-19 கணிப்பீட்டில் ஈராக்கில் 50 சதவீதமாக இருந்த அளவு தற்போது
75 சதவீதமாகவும், துனிசியாவில் 35 சதவீதமாக இருந்தது தற்போது 70 சதவீதத்துக்கு
அதிகமாகவும், பாலஸ்தீன பிரதேசங்களில் 30
சதவீதமாக இருந்தது தற்போது 60 சதவீதமாகவும், லிபியாவில் 30 சதவீதமாக இருந்தது
தற்போது 55 சதவீதத்துக்கு அதிகமாகவும்
உயர்ந்துள்ளது. ஜோர்டானில் 25 சதவீதத்தில்
இருந்து 50 சதவீதமாகவும், லெபனானில் 30
சதவீதத்தில் இருந்து 50 சதவீதத்துக்கு அதிகமாகவும், சூடானில் 33 சதவீதத்தில் இருந்து
50 சதவீதமாகவும், மொராக்கோவில் 10 சதவீத்தில் இருந்து 45 சதவீதமாகவும் ஜனநாயக
அமைப்பின் கீழ் பொருளாதாரம் பலவீனமாக
இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

அமெரிக்காவுக்கு சிகிச்சைக்காக
சென்ற ராஜேந்தர் குணமடைந்தார்

பி

ரபல இயக்குநரும், நடிகருமான
டி.ராஜேந்தர் உடல் நலம் குன்றிய
நிலையில் மேல் சிகிச்சைக்காக சமீபத்தில் அமெரிக்கா அழைத்துச் செல்லப்பட்டார். தற்போது அவருக்கு சிகிச்சை முடிந்த
நிலையில் பூரணமாக குணமடைந்துள்ளார்.
சென்னையில் திடீரென சுகவீனமுற்ற அவருக்கு வயிற்றில் சிறிய இரத்தக் கசிவு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், அவருக்கு உயர் சிகிச்சை தர
வேண்டும் எனவும் மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தினார்கள். மேல் சிகிச்சைக்காக வெளிநாட்டுக்கு க�ொண்டு செல்ல மருத்துவர்கள்

அறிவுறுத்திய நிலையில், நடிகர் சிம்பு அதற்கான ஏற்பாடுகளை முன்னின்று கவனித்துக்
க�ொண்டார்.
இதையடுத்து அமெரிக்காவுக்கு டி.ராஜேந்தர் அழைத்துச் செல்லப்பட்டார். வெளிநாட்டு மருத்துவமனையில் அவருக்கு மேல்
சிகிச்சை தரப்பட்டது. சிகிச்சை வெற்றிகரமாக
முடிந்த நிலையில், தற்போது முழுமையாக
டி.ராஜேந்தர் குணமடைந்துள்ளார். மருத்துவர்கள் அவர் ஓய்வெடுக்க வேண்டுமென
அறிவுறுத்தியதால், அங்கேயே ஒரு மாதம்
தங்கலாம் என குடும்பத்தினர் முடிவெ-

டுத்துள்ளனர். செப்டம்பர் 15 ஆம் திகதி
சிம்புவின் 'வெந்து தணிந்தது காடு' படம்
வெளியாகும் சமயத்தில் சென்னைக்குத்
திரும்பவும் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள்
வெளியாகி உள்ளன.
இதுவரையிலும் உடனிருந்து, அனைத்துப் பணிகளையும் முன்னின்று கவனித்துக�ொண்ட நடிகர் சிம்பு தன் தந்தை ஒரு
மாதம் வெளிநாட்டில் ஓய்வெடுப்பதற்கான
அனைத்து வசதிகளையும் செய்து க�ொடுத்து
விட்டு, தற்போது படப்பிடிப்பிற்காக சென்னை
திரும்பியுள்ளார். உடல்நிலை குணமடைந்த

நிலையில், தற்போது முழு ஓய்வெடுத்து
வருகிறார் டி.ராஜேந்தர். அப்பாவை அங்கே
விட்டு விட்டு வந்த நிலையில், நேற்றுமுன்தினம் இரவு தந்தையுடன் இருக்கும் சிறு வயது
ப�ோட்டோவை சிம்பு பதிவிட்டு இருந்தார்.

உலக வங்கியின் நிதியுதவியில்
மூன்று மாதங்களுக்கு மானியம்

த

ற்போது நிலவுகின்ற ப�ொருளாதார
நெருக்கடி காரணமாக, வாழ்வாதாரம்
பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் தற்போது அமுலிலுள்ள நலன�ோன்பு நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின்
கீழ் சமுர்த்தி நலனுதவி பெற்று வரும் குடும்-

பங்கள் மற்றும் சமுர்த்தி காத்திருப்புப் பட்டியலிலுள்ள குடும்பங்களுக்கு உலக வங்கியின்
நிதியுதவியின் கீழ் மூன்று மாதங்களுக்கு
மானியம் வழங்குவதற்கான நடவடிக்கையை
அரசாங்கம் மேற்கொண்டுள்ளது.

இத்திட்டத்திற்கமைய, அம்பாறை
மாவட்டம், இறக்காமம் பிரதேச
செயலகப் பிரிவிற்குட்பட்ட இறக்காமம் சமுர்த்தி வங்கியினால்
சமுர்த்தி நன்மை பெற்று வரும்
குடும்பங்களுக்கான
குறித்த
மானியத் த�ொகை வழங்கும்
நிகழ்வு ஆரம்பம் செய்து வைக்கப்பட்டது.
இறக்காமம் சமுர்த்தி வங்கியில்
மாதாந்தம் மானியம் பெற்றும்
வரும் சுமார் 1800 குடும்பங்களும், சமுர்த்தி காத்திருப்புப் பட்டியலிலுள்ள 849 குடும்பங்களும் இதன் மூலம்
நன்மையடையவுள்ளன.
சமுர்த்தி வங்கியின் முகாமையாளர் ரீ.கே.
றஹ்மத்துல்லா தலைமையில் இடம்பெற்ற
இந்நிகழ்வில், பிரதேச செயலாளர் எம்.எஸ்.
எம்.றஸ்ஸான், உதவி பிரதேச செயலாளர் எம்.
ஏ.சி.அகமட் நஸீல், சமுர்த்தி தலைமைப்பீட
முகாமையாளர் எம்.சி.எம். தஸ்லீம், முகாமைத்-

துவப் பணிப்பாளர் எஸ்.செல்வகுமார், சமுர்த்தி
கருத்திட்ட முகாமையாளர் பிரியந்தி வேரக�ொட
மற்றும் சமுர்த்தி உத்திய�ோகத்தர்கள் கலந்து
க�ொண்டனர்.

றிசாத் ஏ. காதர்...?

(ஒலுவில் மத்திய விசேட நிருபர்)

க.ப�ொ.த சாதாரண தரப் பரீட்சைக்கு த�ோற்றிய
மாணவருக்கான வாழ்க்கைத்திறன் வழிகாட்டல்

க

.ப�ொ.த.சாதாரணதரப்
பரீட்சைக்குத் த�ோற்றிய மாணவர்களுக்கான வாழ்க்கைத்திறன்
வழிகாட்டல் எனும் தலைப்பில் நடைபெற்ற இரண்டு நாள் வதிவிடப் பயிற்சி
நெறியை நிறைவு செய்த மாணவர்களுக்கான சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்வு
பாலமுனை ஜும்ஆப் பெரிய பள்ளிவாசல் மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.
அக்கரைப்பற்று வலயக் கல்வி அலுவலகத்தின் ஏற்பாட்டில் பாலமுனை
ஜும்ஆப் பெரிய பள்ளிவாசல் அனுசரணையில் பாலமுனை மின்ஹாஜ்
தேசிய பாடசாலை கூட்ட மண்டபத்தில்
நடைபெற்ற இரண்டு நாள் வதிவிடப் பயிற்சி
நெறியில், பாலமுனை மின்ஹாஜ் தேசிய
பாடசாலை மற்றும் பாலமுனை ஹிக்மா வித்-

தியாலய மாணவர்கள் கலந்து க�ொண்டு பயன்
பெற்றனர்.
நாட்டின் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கை மதித்தல்,
உயர்கல்வி
வழிகாட்டல்
த�ொழிநுட்பத்துறை, கலைத்துறை மற்றும் வணிகத்துறையும் தனது சுயகற்றல்
அனுபவமும், தலைமைத்துவம், பெற்றோரை மதித்தல், பதின்ம பருவத்தை
விளங்கிக்
க�ொள்ளலும்
கையாளுதலும், சாதாரணதரப் பரீட்சையின் பின்னரான
அடுத்தகட்ட
நடவடிக்கை,
மருத்துவத்துறையும் தனது
சுயகற்றல்
அனுபவமும்,
ஒரு முஸ்லிமின் வாழ்வில்
த�ொழுகை,
இளமைப்
பருவம் பற்றிய இஸ்லாமிய

ந�ோக்கு, இலக்கமைத்தல், ப�ோன்ற பல்வேறு
தலைப்புக்களில் இந்த இரண்டு நாள் பயிற்சி
இடம்பெற்றது.
தற்போது கூடுதலாக சட்டவிர�ோத மற்றும்
சமூகவிர�ோத செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுகின்றவர்களை ந�ோக்கும் ப�ோது பாடசாலை செல்கின்றவர்கள் இளவயதினர் ப�ோன்றோரை அடையாளம் காணக் கூடியதாக இருக்கின்றது. இந்த
செயற்பாட்டிலிருந்து எதிர்கால மாணவர் சமூகத்தை பாதுகாத்து விழிப்பூட்டும் வகையிலும்,
எமது நாட்டில் ப�ோதைப்பொருள் பாவனையினால் ஏற்படும் சமூக சீர்கேடுகளை இல்லாத�ொழித்து சிறந்தத�ொரு நாட்டையும் சமூகத்தையும்
கட்யெழுப்பி சிறந்த கல்வியலாளர்கள் சமூகவாதிகளை உருவாக்க வேண்டும் என்கின்ற
நல்ல ந�ோக்கத்தின் அடிப்படையிலும் இப்பயிற்சி செயலமர்வு இடம்பெற்றது.
மின்ஹாஜ் தேசிய பாடசாலையின் அதிபர்
கே.எல்.உபைதுள்ளா தலைமையில் நடை-

பெற்ற இந்நிகழ்வில் மட்டக்களப்பு
மாவட்ட மேல்நீதிமன்ற நீதவான் அல்
ஹாபிழ் என்.எம்.அப்துல்லா பிரதம
அதிதியாகவும் அக்கரைப்பற்று வலயக்
கல்விப் பணிப்பாளர் ஏ.எம்.றகுமத்துள்ளா, பிரதிக் கல்விப் பணிப்பாளர்
ஏ.ஜி.பஸ்மில் ஆகிய�ோர் க�ௌரவ அதிதிகளாகவும், பாலமுனை ஜும்ஆப் பெரிய
பள்ளிவாசல் தலைவர் யு.எல்.லத்தீப்,
அகில இலங்கை ஜெம்மியத்துல் உலமா
சபையின் பிரதித் தலைவர் ம�ௌலவி
ஐ.எல்.எம்.ஹாசிம் (மதனி), தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழக சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்களான கலாநிதி யு.எல்.ஏ.மஜீத்,
ஏ.எல்.ஐயுப், உளவளத்துனையாளர் எஸ்.
ஆப்தீன் உட்பட பல்கலைக்கழக விரிவுரையாளர்கள், கல்வி அதிகாரிகள், ஆசிரியர்கள், உலமாக்கள், உளவளத்துணை உத்திய�ோகத்தர்கள்
உட்பட பலர் கலந்து க�ொண்டனர்.
இறுதி நாள் நிகழ்வில் மாணவர்களை ஊக்குவிக்கும் செயற்பாட்டின் கீழ் பாலமுனை
வரலாற்றில் முதன் முதலாக மகப்பேற்று
வைத்திய நிபுணராக தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள வைத்தியர் ஏ.எல்.சுதைஸை பாராட்டி
பாலமுனை ஜீம்ஆப் பெரிய பள்ளிவாசல் நிருவாகமும் மின்ஹாஜ் தேசிய பாடசாலை அதிபர்
தலைமையிலான நிருவாகமும் நினைவுச்சின்னம் வழங்கி பாராட்டி க�ௌரவித்தமை இங்கு
குறிப்பிடத்தக்கது.

ஐ.ஏ.ஸிறாஜ்...?

(பாலமுனை கிழக்கு தினகரன் நிருபர்)
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பு

னித ஹஜ் கடமையானது
இஸ்லாத்தில் ஐந்தாவது
கடமையாகும். வசதி
படைத்த செல்வந்தர்களுக்கு
மட்டுமே கடமையாக்கப்பட்டுள்ளது. வசதி படைத்த செல்வந்தர்கள் அனைவரும் கண்டிப்பாக
புனித ஹஜ்ஜை நிறைவேற்றியாக
வேண்டும். சக்தியிருந்தும்
புனித ஹஜ்ஜை
நிறைவேற்றாமலிருப்பது பெரும்
குற்றமாகும்.

புனித ஹஜ் கடமையை நிறைவேற்றும் ப�ோது நபி இப்ராஹீம்
(அலை) அவர்களின் குடும்பமே
நம் மனக்கண் முன் நிழலாடும்.
இஹ்ராம் கட்டுதல், கஃபாவை
வலம்
வருதல்,
ஹஜருல்
அஸ்வத் கல்லை முத்தமிடல்,
ஸபா, மர்வா மலைகளுக்கிடையில் ஓடுதல், புனிதம் நிரம்பிய
ஸம்ஸம் நீர் அருந்துதல், அரபாவில் தரித்தல், குர்பான் க�ொடுத்தல், மினாவில் கல்லெறிதல்
ப�ோன்ற அனைத்து கிரியைகளிலும் நபி இப்ராஹீம் (அலை)
அவர்களின் தியாகம் பிரதிபலிக்கின்றது.
ஹஜ்ஜுக்கான
ஒன்றுகூடல்,
முஸ்லிம் உம்மத்தின் ஐக்கிய
உணர்வை பறைசாற்றும் சர்வதேசளவிலான வருடாந்த மாநாடாக
கணிக்கப்படுகிறது. த�ொழுகையில் ஆரம்பிக்கும் முஸ்லிம் உம்மத்தின் ஐக்கியமும் ஒருமைப்பாடும் ஹஜ் ஒன்றுகூடலில் மேலும்
வலுப்பெறுகிறது.
நபி (ஸல்) அவர்களின் வருகைக்கு முன் வாழ்ந்த ஜாஹிலிய்யா காலத்து மக்கள் கூட
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அனைத்து இனங்களின் உணர்வுக்கு மதிப்பளித்து
புனித ஹஜ்ஜு பெருநாளைக் க�ொண்டாடுவ�ோம்!
இவ்வழிபாட்டில் ஈடுபட்டு வந்தனர். நபி (ஸல்) அவர்களின்
வருகைக்குப் பின் வருடாந்தம்
ஒன்றுகூடும் சர்வதேச இஸ்லாமிய சமத்துவமும் சக�ோதரத்துவமும் உள்ளடக்கிய மாநாடாக
அமையப்பெற்றது.
அல்லாஹ்வின் கட்டளையை
இதயத்தில்
இறுக்கமாய்
க�ொண்டு, எத்தனைய�ோ காலங்களாக “இல்லையே தமக்கொரு
பிள்ளை” என ஏங்கித் தவித்து
இன்னல் பல கண்டு இறுதியில்
அன்புடனும்
ஆசையுடனும்
பெற்றெடுத்த அருமை மகன்
இஸ்மாயில் (அலை) அவர்களை
அல்லாஹ்விற்காக
பலியிடத்
துணிந்த இப்ராஹீம் (அலை)
அவர்களின் உயர்வான, ஒப்பற்ற
மனதையும், ஒரு மாபெரும் தத்துவத்தையும் இந்த ஹஜ்ஜுப்
பெருநாள் எமக்கு நினைவூட்டிக்
க�ொண்டிருக்கின்றது.
முஸ்லிம்களின்
பெருநாள்
தினம்
தனித்துவமானதாகவும்
முன்மாதிரியானதாகவும்
அமைய
வேண்டுமென்று
இஸ்லாம்
எதிர்பார்க்கின்றது.
முஸ்லிம்கள் இந்த நாட்டில்
தனியாக வாழ்பவர்கள் அல்லர்.

யா

/யாழ் இந்து மகளிர்
ஆரம்ப பாடசாலை திறன்
வகுப்பறை திறப்பு விழா
கடந்த 2022.07.04 அன்று திங்கட்கிழமை அதிபர் செல்வி சாந்தினி மாணிக்கம்
தலைமையில் நடைபெற்றது. அதிபர் தனது
தலைமை உரையிலே "இவ்விரண்டு Smart
board உம் எமது மாணவர்களின் கல்வியிலும் இணைப்பாடவிதானச் செயற்பாடுகளிலும் பெரிதும் உதவும் என்பதில் ஐயமில்லை.
இத்திறன் வகுப்பறைகள் மாணவரின்
சுயகற்றலையும் தேடி அறியும் ஆற்றலையும்
மேம்படுத்தும் என்பத�ோடு இதனை தந்து
உதவிய ட�ொக்டர் ஜ�ோதிலிங்கம், திருமதி இ.
ஜ�ோதிலிங்கம், ட�ொக்டர் இ. நித்தியானந்தன்
ரத்னம் அறக்கட்டளை நிறுவனத்திற்கு எனது
மனமார்ந்த நன்றிகளை பாடசாலை சமூகம்
சார்பில் தெரிவித்துக் க�ொள்கின்றேன்" என்று
குறிப்பிட்டார்.

அடைந்து
க�ொள்ளக்
கூடிய
வகையில்
பெருநாளைக்
க�ொண்டாட வழிகாட்டியுள்ளது.
இலங்கையில் சிறுபான்மையாக
வாழும் முஸ்லிம்கள் தமது பெருநாளின் சிறப்புக்களை மாற்று மத
இனங்களுடன் பகிர்ந்துக�ொள்வதில் எந்தத் தவறுமில்லை.
எமது நாட்டில் உழ்ஹிய்யா
சம்பந்தமாக பிரச்சினைகள் ஏற்படாமல் நிம்மதியாகவும் மனசந்தோஷத்துடனும் உழ்ஹிய்யா
க�ொடுக்கும் நிலைமை ஏற்பட
வேண்டும் என்று அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்திப்போம். பல்லின
மக்கள் வாழும் இந்த நாட்டில்
சிறுபான்மையினராகிய
நாம்
பிறமத உணர்வு க ளு க் கு
ம தி ப ்ப ளித்து புனித
ஹ ஜ் ஜுப்
பெ ரு ந ாள ை
க�ொ ண ்டா டு வ�ோம்.
பெரும்பான்மை சமூகங்களுடன்
இரண்டறக் கலந்தே வாழ்கிறார்கள். எனவே அவர்களின் உணர்வுகளை மதிக்க வேண்டும்.
அவர்கள்
ஆவேசப்படுகின்ற,

அ

அல்லாஹ்வைத் தவிர யாருக்கும் அஞ்சாத
அடிமைப்படாத ஒரு பாரம்பரிய அமைப்பு.
முஸ்லிம்களின் கலாசார விழுமியங்கள்,
பண்பாடுகளை ப�ோதிக்கும் வகையில்
செயல்படுகின்ற ஒரு நிறுவனம்.
இன்று ஆலிம் உலமாக்கள் பல ம�ொழிகளிலும் தீனை ப�ோதிக்கும் ஆற்றல் திறமை
படைத்தவர்கள். இன்றைய நவீன உலகில்
முஸ்லிம்கள் பல்லின சமூகங்கள் மத்தியில்
எப்படி வாழ வேண்டும், எவ்வாறு பண்புகளை பேணி வெளிக்கொணர வேண்டும்,
எப்படி சகவாழ்வை கட்டியெழுப்பி இன
மத நல்லிணக்கத்தை மேம்படுத்தி வாழ
வேண்டும் ப�ோன்ற வழிமுறைகளை ப�ோதிக்கின்ற ஆலிம் உலமாக்கள் நிறைந்த காலம்.

ம

னிதனுக்கு தனது வாழ்நாளில்
த�ோன்றும் வித்தியாசமான
ஆர்வம் அல்லது ஈடுபாடு
ப�ோன்றவற்றில் எழுத்தும் ஒன்றாகும்.
நான் எழுதிய முதற் படைப்பான புதுக்கவிதை ஒன்று 'சிரித்திரன்' சஞ்சிகையில் பிரசுரமாகி, சஞ்சிகையை விலை
க�ொடுத்து வாங்கி, அதை ஒரு குழந்தை
ப�ோல அணைத்தபடி ஒரு நாளில் பதினைந்து தடவைகளுக்கு மேலாக வாசித்து,
பின்னர் சக�ோதரர்களுக்கும் சக�ோதரிக்கும்
காட்டி மகிழ்ச்சியைப் பகிர்ந்து க�ொண்டது
இன்னும் ஞாபகத்தில் உள்ளது.
இது நிச்சயமாக 1972 ஆம் ஆண்டில்
ஒரு நாளாக இருக்கலாம். சிரித்திரன் சிவஞானசுந்தரம் அவர்களை அந்த நாட்களில் நெருக்கமாக சூழ்ந்திருந்த படைப்பாளிகளில், சசி கிருஷ்ணமூர்த்தி, ராதேயன்,
டானியல் அன்ரனி ப�ோன்றவர்கள் அடங்குவார்கள். ஒரு கவிதை மூலம் கிடைத்த
அங்கீகாரம் த�ொடர்ந்து சில புதுக்கவிதைகளை சிரித்தினின் பிரசுரமாகும் வாய்ப்புக்களை எனக்கு தந்தது.
அதனைத் த�ொடர்ந்து யாழ்பபாணத்தில் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்ட ‘செம்மலர்கள் இலக்கிய வட்டம்’ என்னும்
அமைப்பில் நன்கு அறியப்பெற்ற பல

ருக்கு இடைஞ்சலாக இருக்க
முடியாது என்பது ஜனநாயக
தத்துவங்களில் ஒன்றாகும்.
இஸ்லாம்
இம்மை,
மறுமை
பயன்களை

கலாபூஷணம்

பரீட் இக்பால்...?
யாழ்ப்பாணம்

யாழ் இந்து மகளிர் ஆரம்ப பாடசாலை
திறன் வகுப்பறைத் திறப்பு விழா

சிறப்பு விருந்தினர் நாகலிங்கம் சிவநேசன் தனது உரையில் "இப்பாடசாலைக்கு
அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்ட திறன் வகுப்பறையானது மாணவரை நவீன முறையில்
வளர்த்தெடுக்க உதவும்" எனக் குறிப்பிட்டார். சிறந்த செயற்பாட்டுக்கு காரணமாக
அமைந்த பெருமக்களான அன்பு உள்ளங்களை மனமார பாராட்டுவதாகவும் அவர்
தெரிவித்தார்.
அத்துடன் 2016 இல் அதிபர் பதவியேற்றதன் பின்னர் ஆசிரியர்களின் அயராத முயற்சியினால் தமிழ், ஆங்கில ப�ோட்டிகளில்
மாணவர்கள் பல தேசிய மட்டங்களைப்

கில இலங்கை ஜம்இய்யதுல்
உலமா முஸ்லிம் சமூகத்தின்
ஆன்மீக ல�ௌகீக வழிகாட்டல்
தலைமை ஆகும்.

ஆத்திரப்படுகின்ற
சூழ்நிலைகளை உருவாக்கக் கூடாது. ஒருவருக்கு இருக்கும் உரிமைகளும்
மத, கலாசார க�ொள்கைச் சுதந்திரங்களும்
இன்னும�ொருவ-

பெற்றதுடன் குறிப்பாக தரம் 5 பரீட்சையிலும் 2021 இல் திறன் வகுப்பறை மூலம்
எதிர்பாராத பெரும் வளர்ச்சியை இப்பாடசாலை கண்டுள்ளது எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஈ.
சரவணபவன் தனது உரையின் ப�ோது இப்பாடசாலைக்கு திறன் வகுப்பறையை ஒழுங்கமைத்ததையிட்டு பெருமகிழ்ச்சி அடை-

வதாகக் கூறினார். அதனைத் த�ொடர்ந்து
ட�ொக்டர் ஜ�ோதிலிங்கம், இப்பாடசாலையின் வளர்ச்சிப் பாதையில் தானும் தனது
மனைவியும் உதவுவதையிட்டு தமது மகிழ்ச்சியைத் தெரிவித்தார்.
அத்துடன் மாணவரின் செயற்பாடுகள்
குறித்தும் அவர் தனது பாராட்டுக்களைத்
தெரிவித்தார்;.
மாணவரின் தமிழ், ஆங்கில பேச்சுக்-

களும் Smart board கற்பித்தல் விளக்கம்
((Presentation)
நிகழ்த்தப்பட்டமைக்கு
வாழ்த்துக் கூறி இப்பிள்ளைகள் சமூகத்தில்
பெரும் சிறப்பு மிக்கவர்களாக திகழ்வார்கள்
என வாழ்த்தினார்.
இவ்விழாவில் ஆசிரியர்கள், பெற்றோர்,
பாடசாலை அபிவிருத்திக் குழு உறுப்பினர்கள், மாணவர்கள், நலன்விரும்பிகள் கலந்து
சிறப்பித்தனர்.

புத்துயிர் பெறப் ப�ோகிறது
ஜம்இய்யதுல் உலமா
இந்தக் காலத்தில் நாட்டில் பல ஆயிரம்
அங்கத்தவர்களை உள்ளடக்கிய அகில
இலங்கை ஜம்இய்யதுல் உலமா அதன் வரலாற்றில் ஒரு ப�ொதுச்சபைக் கூட்டத்தில்
இவ்வளவு எண்ணிக்கையைக் க�ொண்ட
ஆலிம் உலமாக்களை ஒன்று சேர்த்து கூடி உறவாடிய சரித்திரம் கடந்த இரு தசாப்தங்களில்
நடந்தேறிய வரலாறு இல்லை என எழுதப்படலாம். இதன் ஒவ்வொரு அங்கத்தவர்களின்

ஜனநாயக உரிமை இழைக்கப்பட்ட தெரிவு
இடம்பெறுவது ஆலிம்களின் கிலேசமாகும்.
நாட்டில் அண்மைக்காலமாக ஏற்பட்ட
அசாதாரண
சூழ்நிலையில்
மக்களின்
அபிலாஷைகளையும்
ந�ோக்கங்களையும்
சரியான நேரத்தில் பூர்த்தி செய்யாததும் ஒரு
கவலையே. இதன் காரணமாக இந்த அகில
இலங்கை ஜம்இய்யதுல் உலமா மக்கள் மத்தியில் அதிருப்தியை பெற்றிருக்கிறது.

இது இப்படி இருக்க, தற்போதுள்ள அகில
இலங்கை ஜம்இய்யதுல் உலமாவின் மூன்றாண்டு பதவிக்காலம் நிறைவு பெற்றுள்ள
வேளையில் புதிய தலைமைத்துவத்துவதிற்கு வழிவகுக்க வேண்டும். புதிய பயணத்திற்கு தயார் நிலையில் தெரிவு இடம்பெறும்
ஒழுங்குகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன
என அறியக் கிடைக்கிறது.
எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் நமது தூய

பணிகள் மிகச்சிறப்பாக இடம்பெற அல்லாஹ்விடம் நாம் பிரார்த்திப்போம்.

ம�ௌலவி

எஸ்எம்எம் முஸ்தபா...?

(பலாஹி) உறுப்பினர்- அகில இலங்கை
ஜம்இய்யதுல் உலமா

என் எழுத்துப் பயணத்தில்
அச்சுக்கலை அன்றும் இன்றும்

படைப்பாளிகள் முக்கிய பதவிகளில்
இருந்து அதை இயக்கிச் செல்ல, நானும்
அவர்கள் நடந்து செல்லும் தடங்களில்
என் பாதம் பதித்து எனது பயணத்தை
இலகுவாக்கிக் க�ொண்டது ப�ோன்ற ஒரு
பசுமையான நினைவு இப்போது பளிச்சிடுகின்றது.
மேற்குலக நாட�ொன்றில் தற்செயலாக
நான் தேர்ந்தெடுத்த பத்திரிகைத் துறைக்குள் காலடி எழுத்து வைத்து சுமார் 28 வருடங்கள் பயணித்து வெற்றிகள், த�ோல்விகள், அவமானங்கள் என அனைத்தையும்
அ|னுபவித்து நிற்கையில்தான் ஒரு நாள்
என் எழுத்துப் பயணத்தின் ஆரம்ப நாட்களுக்கு அழைத்துச் செல்லும் வகையில்
ஒரு சம்பவம் இடம்பெற்றது.
அது ‘க�ொர�ோனா’ உலகை ஆக்கிரமிக்கத் த�ொடங்கிய 2020 மார்ச் மாதம். ஒரு
நாள் எனது முகநூல் பக்கத்தில் கனடாவில் தற்போது வாழ்ந்து க�ொண்டிருக்-

கும் கவிஞர் உருத்திரமூர்த்தி சேரன் ஒரு
பிரசுரத்தைப் பதிவு செய்திருந்தார். நான்
முகநூலைத் திறந்த ப�ோது, அந்த பிரசுரமே
என்னைப் பார்த்துச் சிரித்தபடி வரவேற்றது.
(அதை இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்).
முகநூலில் காணப்பட்ட தகவல்களின்படி அந்தப் பிரசுரத்தை தனது முகநூலில்
பதிவிட்டவர், எனது நாற்பத்தைந்து வருட
கால இலக்கிய நண்பர் புத்தளத்துக் கவிஞர்
ஜவாத் மரைக்கார் என்றும், இந்த பிரசுரத்திற்கும் எனக்கும் ‘அதிகம்’ த�ொடர்பு உள்ளது
என்று உணர்ந்து க�ொண்டு கவிஞர் சேரன்
எனது முகநூல் பக்கத்தில் அதை ஏற்றம் செய்திருக்கின்றார் என்பதையும் நான் உணர்ந்து
க�ொண்டேன்.
அந்த நாட்களில் இருந்த அச்சுத் த�ொழில்
சம்பந்தப்பட்ட வளர்ச்சியும் வா ய்ப்புக்களும் இவ்வளவுதான் என்று எனக்கு உணர்த்திய அந்த பிரசுரத்தை பிரதி எடுத்து மிகுந்த
ஆர்வத்தோடு
படிக்க
ஆரம்பித்தேன்.

அந்தப் பிரசுரம் அச்சான அச்சுக் கூடம்
எனக்கு ஞாபகம் வந்தது. கைகளால் அச்சுக்
க�ோர்த்து, கால்களால் இயக்கும் அச்சு இயந்திரத்தில் வெட்டப்பட்ட காகிதங்களை
கைளால் ஒவ்வொன்றாக எடுத்து வைத்து
அச்சாகிய அந்த பிரசுரத்தை மீண்டும்
மீண்டும் பார்க்கின்றேன்.
ஆமாம். 1972 ஆம் ஆண்டளவில் சிரித்திரன் சஞ்சிகை மூலமாக கவிஞனாகவும்
எ ழு த்தாள ன ாக வு ம்
அறிமுகமான
நான்
எழுதிய
கவிதைகள்
அடங்கிய 'ப�ோலிகள்’
என்னும் புதுக்கவிதையின் வெளியீட்டு விழாவிற்கான அழைப்பே
அந்தப் பிரசுரமாகும்.

-ஆர்.என்.ல�ோகேந்திரலிங்கம்...?
கனடா
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பிறை டீவியில் ஹஜ்
பெருநாள் சிறப்பு நிகழ்ச்சி

ஹஜ்ஜுப் பெருநாள் தினமான
இம்மாதம் 10 ஆம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை பிறை டீவியில் பி.ப. 5
மணிக்கு சிறப்பு பெருநாள் நிகழ்ச்சி
ஒளிபரப்பப்படவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நிகழ்ச்சிகளில் ம�ௌலவி அஸ்கர்
(பாகவி), வழங்கும் பயான், கஸீதா,
பாடல்கள் ஆகியவற்றுடன் கவிஞர்-

கள் என். நஜ்முல் ஹுசைன், லைலா
அக்ஷியா ஆகிய�ோரின் கவிதைகளும்
இடம்பெறும் எனவும் பிறை டிவி
பிரதானி ரிஸ்வான் தயாரித்து வழங்கும் இந்நிகழ்ச்சியை சிரேஷ்ட அறிவிப்பாளர் கலைநிலா எஸ். எம்.
உவைஸ் ஷெரீப் த�ொகுத்து வழங்குவார் எனவும்
தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ரயில்வே த�ொழிற்சங்க ப�ோராட்டம்......த�ொடர்...
நேற்று (06) மாலை பெருந்தெருக்கள் அமைச்சில் இக்கலந்துரையாடல் நடைபெற்றது. இதன்போது
தங்களது த�ொழிற்சங்க நடவடிக்கைகளை நிறுத்தி வழமை ப�ோல் ரயில்
சேவைகளை த�ொடர த�ொழிற்சங்கங்கள் இணங்கின.
அவர்கள் முகம் க�ொடுத்துள்ள பிரச்சினை த�ொடர்பாக கவனம் செலுத்திய ப�ோக்குவரத்து அமைச்சர் பந்துல
குணவர்தன, அதனை விரைவாக தீர்க்க
நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அமைச்சின்
செயலாளர் ரஞ்சித் பிரேமசிறி மற்றும்
புகையிரத திணைக்கள ப�ொது முகாமையாளர் தம்மிக்க ஜயசுந்தர உள்ளிட்ட அமைச்சின் அதிகாரிகளுக்கு
ஆல�ோசனை வழங்கினார்.
எரிப�ொருள் தட்டுப்பாடு காரணமாக
ஊழியர்கள் சேவைக்கு வருகை தர
முடியவில்லை என்பதன் பேரில் சில
புகையிரதங்கள் சேவையில் ஈடுபடாததால் ஏற்பட்ட பிரச்சினைகள் குறித்து
கலந்துரையாடுவதே கலந்துரையாடலின் முக்கிய ந�ோக்கமாக இருந்தது.
புகையிரத
திணைக்களத்துக்கு
குறைந்த அளவே பெற்றோல் கிடைப்பதால் எரிப�ொருளை அனைவருக்கும்
வழங்குவது சிரமம் என்றும் க�ோட்டா
முறையில் அத்தியாவசியமானவர்களுக்கு மாத்திரமே பெற்றுக் க�ொடுக்க
நடவடிக்கை எடுத்ததாகவும் புகையிரத
ப�ொது முகாமையாளர் தம்மிக்க ஜயசுந்தர தெரிவித்தார்.
அத்துடன் ப�ோக்குவரத்து பிரச்சினையை தீர்ப்பதற்காக புகையிரத
திணைக்களத்துக்கு ச�ொந்தமான வாகனங்கள் மற்றும் ப�ோக்குவரத்து சபை
பஸ் வண்டிகள் சிலவற்றைப் பெற்றுக்
க�ொள்ளும் திட்டம�ொன்றை உருவாக்கவும் புகையிரத திணைக்கள ஊழியர்-

களுக்காக ப�ோக்குவரத்து வசதிகளை
பெற்றுக் க�ொடுக்கவும் நடவடிக்கை
எடுக்கவுள்ளதாக இங்கு தெரிவிக்கப்பட்டது.
அங்கு த�ொடர்ந்து கருத்து தெரிவித்த
அமைச்சர்,எரிப�ொருள் தட்டுப்பாடு
காரணமாக பயணிகள் பாதிப்புக்குள்ளாகியுள்ள இச்சந்தர்ப்பத்தில் ரயில்சேவை ப�ோன்று இலங்கை ப�ோக்குவரத்து சபைக்கு ச�ொந்தமான பஸ்
வண்டிகளை சேவையில் ஈடுபடுத்தி
ப�ொதுமக்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவது அனைவரதும் ப�ொறுப்பாகும் என தெரிவித்தார்.
ஏனைய த�ொழிற் பிரச்சினைகளை
முடிந்தளவு எதிர்காலத்தில் தீர்ப்பதற்கும் நடவடிக்கை எடுத்து க�ௌரவமான சேவையாக கருதி இதனை
முன்னோக்கி க�ொண்டு செல்வதற்கு
நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
த�ொழிற்சங்க
நடவடிக்கைகளை
எடுப்பதற்கு முன்னர் பிரச்சினைகளுக்கு
பேச்சுவார்த்தை
மூலம்
தீர்வினை பெற்று க�ொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்குமாறு ப�ோக்குவரத்து
அமைச்சர்
த�ொழிற்சங்கங்களிடம்
வேண்டுக�ோள் விடுத்தார். பயணிகள்
சில சந்தர்ப்பங்களில் குழப்பம் விளைவிப்பதால் தங்களுடைய உறுப்பினர்கள் முகம் க�ொடுக்கும் பிரச்சினைகள்
குறித்தும் த�ொழிற்சங்க பிரதிநிதிகள்
தெரிவித்தார்கள்.
அதற்காக பாதுகாப்பு பிரிவினருடன் கலந்துரையாடி அவர்களின்
பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்குமாறு ப�ோக்குவரத்து
அமைச்சர் ரயில்வே திணைக்கள ப�ொதுமுகாமையாளருக்கு
ஆல�ோசனை
வழங்கினார்.

பெற்றோல் திருடும் ப�ோது...த�ொடர்...
தீப்பற்றி எரிந்துள்ளதாக ப�ொலி
ஸார் தெரிவித்தனர்.
ம�ோட்டார் சைக்கிள் தீப்பற்றியப�ோது, திருட்டில் ஈடுபட்ட நபர்
அதனை அணைப்பதற்காக தண்ணீர்
என நினைத்து வாளி ஒன்றிலிருந்த
தின்னரை ம�ோட்டார் சைக்கிளில்
ஊற்றிய ப�ோது ம�ோட்டார் சைக்கிள்
வேகமாக தீப்பற்றியதாக விசாரணைகளின்போது தெரிய வந்துள்ளது.
வாழைச்சேனை ப�ொலிஸ் பிரிவுக்கு உட்பட்ட ஓட்டமாவடி – 01
சீனிப்போடியார் வீதியிலுள்ள வீடு

ஒன்றில் இந்தச் சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது. இந்த சம்பவத்தில் வீட்டின்
கூரை மற்றும் கதவு, ஜன்னல்கலும்எரிந்துள்ளன. இவ்வாறு தீப்பற்றிய
ப�ோது "ம�ோட்டார் சைக்கிள் எரிகிறது எழும்புங்கள்" என்று குரல் ஒன்று
கேட்டவுடன் தாம் எழுந்து தீயை கட்டுப்பாட்டுக்குள் க�ொண்டு வந்ததாக
வீட்டின் உரிமையாளர் தெரிவித்தார்.
இந்த
சம்பவம்
த�ொடர்பான
மேலதிக விசாரணைகளை வாழைச்சேனை ப�ொலிஸார் மேற்கொண்டு
வருகின்றனர்.

ஸ்ரீ சத்ய சாயிபாபா பகவான் "குரு பூர்ணிமா"
ஸ்ரீ சத்ய சாய்பாபா பகவான், சற்குருசீரடி சாயி பாபா இருவரையும்
குருவாக வழிபடும், சாயி பக்தர்களுக்கு உரித்தான புனித நன்நாள்"
குரு பூர்ணிமா" தினமாகும்.
எதிர்வரும் ப�ௌர்ணமி 13 ஆம்
திகதி புதன்கிழமை க�ொழும்பு

புதுச்செட்டித் தெருவில் அமைந்துள்ள. ஸ்ரீ சீரடி சாயி இராஜக�ோபுரத்தில், வடஇந்திய சீரடி சாயி
சமாஜத்தின் ஏற்பாட்டில், பூஜித்து
எடுத்துவரப்பெற்ற, சீரடி சாயி
"புனிதக்காவி சீரடி க�ொடி" இராஜ
க�ோபுர த்தில் ஏற்றிவைக்கப்பட-

ஹிருணிகாவுக்கும் கைதான...த�ொடர்...
ஹிருணிகா பிரேமச்சந்திர உள்ளிட்ட 11 பேரே இவ்வாறு பிணையில்
விடுதலை செய்யப்பட்டனர்.
க�ொழும்பு
க�ோட்டையிலுள்ள
ஜனாதிபதியின் இல்லத்துக்கு அருகில்

நேற்று (06) காலை ஹிருணிகா பிரேமச்சந்திர உள்ளிட்ட 11 பேர் ப�ோராட்டத்தில் ஈடுப்பட்டனர்.
இதன்போதே, அவர்கள் ப�ொலிஸாரினால் கைது செய்யப்பட்டனர்.

இலங்கை மக்களுக்கு தமிழக...த�ொடர்...
நாளுக்கு நாள் ம�ோசமாகி வருகிறது. அத்தியாவசிய ப�ொருட்களின்
விலை உயர்வும், தட்டுப்பாடும் மக்களின் வாழும் சூழலை வெகுவாக
புரட்டிப்போட்டுள்ளது. எரிப�ொருள்
பற்றாக்குறை, பலமணி நேர மின்வெட்டு, த�ொழிற்சாலைகள் மூடல்,
ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்தமென
நாடு முழுவதும் இயல்புநிலை
முடங்கி வருகிறது.
இந்நிலையில் இலங்கையில்
நிலவும் ப�ொருளாதார நெருக்கடியால் தவிக்கும் மக்களுக்கு உதவிடும்
வகையில் தமிழக ப�ோலீஸ்துறை
சார்பில் 01 க�ோடியே 34 இலட்சம்
(இந்திய ரூபா) ரூபாவும் இந்திய

ப�ோலீஸ் பணி அதிகாரிகள் சங்கம்
சார்பில் 06 இலட்சத்து 63,000 ரூபாவுமென ம�ொத்தம் 01 க�ோடியே 40
இலட்சம் ரூபா நிதி சேகரிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த நிதிக்கான காச�ோலையை
சென்னை தலைமை செயலகத்தில்
தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினிடம் தமிழக ப�ோலீஸ் டி.ஜி.பி.
சைலேந்திரபாபு வழங்கினார்.
இச் சந்தர்ப்பத்தில் சென்னை
ப�ோலீஸ் ஆணையர் சங்கர் ஜிவால்,
சி.பி.சி.ஐ.டி., டி.ஜி.பி. முகமது
ஷகில் அக்தர், தாம்பரம் ப�ோலீஸ்
ஆணையர் ஏ.அமல்ராஜ் ஆகிய�ோர்
கலந்துக�ொண்டனர்.

நிதியமைச்சர் பதவியிலிருந்து...த�ொடர்...
பேரழிவிற்குத் திட்டமிட்டுள்ளார்.
தற்போதைய ட�ொலர் நெருக்கடியை
தீர்க்க அவரிடம் எந்தவிதமான திட்டமும் இல்லை. இலங்கையின்
சகல ப�ொருளாதார நெருக்கடிகளும்
ட�ொலர் நெருக்கடியுடன் த�ொடர்புபட்டுள்ளது. நிதியமைச்சர், நண்பர்களிடம் இருந்து கடன் வாங்க
திட்டமிட்டுள்ளார்.
நாட்டுக்கான
பணப்புழக்கத் திட்டமிடலில் நிதி
அமைச்சரிடம் எதிர்கால திட்டங்கள் எதுவும் இல்லை. அத்துடன்,

ட�ொலர் ஈட்டுதல், கடன் பெறுதல்,
நிதியுதவி கிடைக்கக்கூடிய கடன்
எல்லை வசதிகள் மற்றும் அத்தியாவசிய ப�ொருட்களுக்கான கடன்
எல்லை வசதிகள் த�ொடர்பான
அனைத்து விடயங்களையும் நிதி
அமைச்சர் தாமதப்படுத்தியுள்ளார்.
இந்த காரணங்களுக்காக நிதியமைச்சர் பதவியிலிருந்து பிரதமர்
ரணில் விக்ரமசிங்க விலக வேண்டும்
என அமைச்சர் தம்மிக்க பெரேரா
வலியுறுத்தினார்.

24 கரட் பவுண் 1,80,250...
24 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்று
180,250 ரூபாவாக பதிவாகியது. 21
கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்றின் விலை
157,750 ரூபாவாக பதிவாகியது.
அதேப�ோல 22 கரட் தங்கப் பவுண்
ஒன்று 165,250 ரூபாவாக பதிவாகியதுடன் கடந்த மாதம் 30ஆம் திகதி 22
கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்று 170,000
ரூபாவாகவும், கடந்த திங்கட்கிழமை
(04) 168,850 ரூபாவாகவும் பதிவாகியிருந்தது.
உலக அரசியல் நெருக்கடி காரணமாக தங்கத்தின் விலை உயர்ந்துள்ளதாக திறனாய்வாளர்கள் கூறினாலும்,
அதையும் கடந்து வேறு சில காரணங்களும் தங்கத்தின் விலையில்

த�ொடர்...

தாக்கம் செலுத்திவருவதாக குறிப்பிடப்படுகின்றது. தங்கம், மிகப்பெரிய
ச�ொத்தாக மதிக்கப்படுகிறது. ஒருசில
நேரங்களில் அது ப�ொருளாதார பாதுகாப்பையும் தருகிறது. நிதி நெருக்கடியின் ப�ோது தங்கத்தை விற்று பணமாக்கி க�ொள்ளவும் முடியும்.
தங்கத்தின் மீது செய்யப்படும் முதலீடுகளுக்கு தக்க இலாபம் கிடைத்து
வருகிறது. இது தவிர, ப�ொதுவாக
குடும்பங்களில் தங்க ஆபரணங்கள் தலைமுறை தலைமுறையாக
கைமாறி க�ொண்டே இருக்கும்.
அதனால் தான் குடும்பத்தில் தங்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடம்
அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

படகு மூலமாக அவுஸ்திரேலியா...த�ொடர்...
குச்சவெளி ப�ொலிஸார் சந்தேக நபர்களை திருக�ோணமலை நீதிமன்றில்
முன்னிலைப்படுத்த
நடவடிக்கை
எடுத்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
ஆழ்கடலூடாக ஆஸி செல்ல முற்பட்ட
பெண்கள், சிறுவர் உட்பட 53 பேர்
கைது
இலங்கையிலிருந்து சட்டவிர�ோதமாக கடல் மார்க்கமாக வெளிநாட�ொன்றுக்கு செல்ல முயற்சி செய்த
சிறுவர்கள், பெண்கள் உட்பட 53
பேரும் 02 ஆட்கடத்தல்காரர்களும்
கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
திருக�ோணமலை
இறக்கண்டி
கடற்கரை பிரதேசம் மற்றும் மன்னார்
தாழ்பாடு கடற்கரை பிரதேசத்தில் (05)
இரவு மேற்கொண்ட தேடுதல் நடவ-

டிக்கைகள் மூலம் சட்டவிர�ோதமாக
கடல் மார்க்கமாக இலங்கையிலிருந்து
வெளிநாடுகளுக்கு குடியேற முயற்சி
செய்ததாக சந்தேகத்தின் பேரில் 53
பேரும் அவர்களுடன் இரண்டு ஆட்
கடத்தல்காரர்களும் கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டனர்.
சட்ட விர�ோத குடியேற்றம் உள்ளிட்ட கடல் மார்க்கமாக இடம்பெறும் கடத்தல்களை கட்டுப்படுத்தும்
ந�ோக்கத்தில் இலங்கையை சுற்றியுள்ள
கடல் மற்றும் கடற்கரை பிரதேசங்களை இணைத்ததாக கடற்படையினர்
அடிக்கடி தேடுதல் நடவடிக்கைகளை
மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
நேற்றுமுன்தினம் (05) கிழக்கு கடற்படையினரும் குச்சவெளி ப�ொலிஸாரின் உதவியுடன் திருக�ோணமலை
இறக்ககண்டி கடற்கரை பிரதேசத்தில்
விசேட
சுற்றிவளைப்பை
மேற்-

க�ொண்டனர்.அவ்வேளையில்சட்டவிர�ோதமாக கடல் மார்க்கமாக வெளிநாட்டுக்கு செல்லும் ந�ோக்கத்துடன்
கடற்கரை பிரதேசத்தில் தங்கியிருந்த
சந்தேகத்துக்கிடமான 12 ஆண்கள் 11
பெண்கள் 23 சிறுவர்கள் உள்ளிட்ட 46
பேரை கடற்படையினர் கைது செய்தனர்.
படையினரால் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் ஒரு வயது த�ொடக்கம் 52 வயதுக்கு இடைப்பட்டவர்கள் என்றும்
அவர்கள் கிண்ணியா,மூதூர், மற்றும்
கும்புறுபிட்டியை சேர்ந்தவர்களென
அடையாளம் காணப்பட்டு மேலதிக
சட்ட நடவடிக்கைகளுக்காக குச்சவெளி ப�ொலிஸாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டனர்.
நேற்றுமுன்தினம் இரவு வடமத்திய கடற்படை கட்டளை பிரிவின்
கடற்படையினரின் மன்னார் தாழ்ப்-

பாடு கடற்கரை பிரதேசத்தில் விசேட
தேடுதல் நடவடிக்கையின் ப�ோது
டிங்கி படகை பயன்படுத்தி வெளிநாடுகளுக்கு சட்ட விர�ோதமாக குடியேற
முயற்சி செய்ததாக சந்தேகிக்கும் 03
ஆண்கள் 01 பெண் மற்றும் 3 சிறு பிள்ளைகள் என ஏழு பேருடன் அந்த ஆட்
கடத்தலுடன் த�ொடர்புடைய இரண்டு
கடத்தல்காரர்களும் தாழ்பாடு கடற்கரையில் கடற்படையினரால் கைது
செய்யப்பட்டார்கள்.
கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் 05 வயதுக்கும் 48
வயதிற்கும் இடைப்பட்ட க�ொழும்பு,பதுளை வவுனியா மற்றும் மன்னர்
பிரதேசங்களில் வசிப்பவர்கள் என
அடையாளம்
காணப்பட்டத�ோடு
அவர்கள் மேலதிக சட்ட நடவடிக்கைகளுக்காக மன்னார் ப�ொலிஸாரிடம்
ஒப்படைக்கப்பட்டனர்.

வுள்ளது.
அன்று காலை 5 மணியளவில்
காக்காடஆராத்தியுடன்,
புட்டபர்த்தி, மைலாப்பூரில் கிடைக்கப்பெற்ற சாயி அவதாரங்களின்
திருவுருவச்சிலைகளுக்கு பரிபூரண
அபிஷேகங்கள்
செய்யப்பட்டு,

அவர்களது பாத திருவடிகளுக்கு
பாதபூஜையுடன் மதிய ஆர்த்தி
நடைபெறும். மாலை 5 மணிக்கு
சாயற்கால ஆர்த்தியும் சீரடி சாயி
நாதரின் பல்லக்கு பவணியுடன்
இரவு மங்கள ஆராத்தி நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அமைச்சுப் பதவியிலிருந்து...த�ொடர்...
நிறுவனம்
ஒன்றுக்குமிடையில்
இடம்பெற்றதாக தெரிவிக்கப்படும்
பண க�ொடுக்கல் வாங்கல் த�ொடர்பில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் நேற்றுமுன்தினம் (05) பாராளுமன்றின்
முன்வைத்த குற்றச்சாட்டு குறித்து
விரிவான விசாரணைகளை ஆரம்பிக்குமாறு ஜனாதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார். அதற்கமைய, குறித்த விசா-

ரணைகள் நிறைவடையும் வரையில்
ஜனாதிபதியின்
ஆல�ோசனைக்கு
அமைவாக துறைமுகங்கள், கப்பற்றுறை மற்றும் விமான சேவைகள்
அமைச்சுப் பதவியில் இருந்து தற்காலிகமாக நிமல் சிறிபால டி சில்வா
விலகியிருப்பார் எனவும் ஜனாதிபதி
ஊடகப்பிரிவு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சீமெந்து விலை மீண்டும் ரூபா...த�ொடர்...
பக்கெற் 900 ரூபாவாக காணப்பட்டபோதிலும், இந்த ஒரு வருட காலப்பகுதிக்குள் சீமெந்து பக்கெற்றின்
விலை 6 சந்தர்ப்பங்களில் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
நாட்டில் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு மற்றும் எரிபொருட்களின்
விலையேற்றம் ஆகியன காரணமாக
சீமெந்து பக்கெற்றுகளை பல்வேறு
இடங்களுக்கும் கொண்டு செல்வ-

தில் பாரிய அசெளகரியங்களையும்,
போக்குவரத்து பிரச்சினைகளையும்
எதிர்கொண்டு வருவதாக சீமெந்து
விநியோகஸ்தர் சங்கத்தினர் குறிப்பிடுகின்றனர். சீமெந்து விலையேற்றம்
காரணமாக வீடுகள், கட்டிடங்கள் நிர்மாணத் துறையில் ஈடுபடுவோரும்
தமது தொழிற்துறையில் பாரிய பின்னடைவை எதிர்கொண்டு வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

பிரதமர் பதவியை...த�ொடர்...
சர்வதேசத்திற்கு மத்தியில் நம்பிக்கையை கட்டியெழுப்புவதற்கு நாம்
தயாராக இருக்கிற�ோம். தற்போதைய அரசாங்கம் த�ொடர்பில் உள்நாட்டிலும் சர்வதேசத்திற்கு மத்தியிலும் நம்பிக்கை இல்லை.
எனவே,
நம்பிக்கை மிகுந்த
நிலையானத�ொரு
ஆட்சிக்கான

தேவை தற்போது ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்தநிலையில் குறுகிய காலத்தில்
நாட்டை மீட்டெடுக்க எம்மால்
முடியும் என தெரிவித்தார்.
இதற்காக ரணில் விக்ரமசிங்க
பிரதமர் பதவியில் இருந்து விலக
வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.

எதிர்வரும் நாட்களில்...த�ொடர்...
அமைச்சர் காஞ்சன விஜேசேகர
நேற்று (06) பாராளுமன்றத்தில் அறிவித்தார்.
10 ஆம் திகதி மற்றும் 15,17 ஆம்
திகதிகளில் இரண்டு டீசல் கப்பல்கள் நாட்டை வந்தடையவுள்ளதாகவும் 08 – 09 க்கு இடையில் வரவிருந்த கப்பல் 10 ஆம் திகதி வரும்
என்றும் 22 – 23 ஆம் திகதிகளுக்குள்
பெற்றோல் கப்பல் ஒன்றும் நாட்டை
வந்தடையும் என்றும் அமைச்சர்
கூறினார்.
ஐந்து எரிப�ொருள் கப்பல்கள்
நாட்டை
வந்தடையவுள்ளதாக
அமைச்சர் ஹரின் பெர்னாண்டோ
தெரிவித்த கருத்து சரியானது என்று
குறிப்பிட்ட
அமைச்சர்,
22,-23
நாட்களுக்கு முன்னர் வரவிருந்த

பெற்றோல்
கப்பலுக்கு
முற்பணத்தை செலுத்துவதற்கு இடையூறு
ஏற்படாத பட்சத்தில் அது சரியெனவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார். உரிய
பணம் செலுத்திய பிறகு 13-,15க்குள்
பெற்றோல்
கப்பல�ொன்றை
க�ொண்டு வர வாய்ப்பு உள்ளது.
பெற்றோல் கப்பலுக்கு செலுத்துவதற்காக மத்திய வங்கி 26 மில்லியன் ட�ொலர்களை தயார் செய்துள்ளதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
விஜித ஹேரத் எம்.பி எழுப்பிய
கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் ப�ோதே
அமைச்சர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார். மேலும், சபுகஸ்கந்த சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை மூட வேண்டிய
அவசியம் இல்லை எனவும் அமைச்சர் மேலும் தெரிவித்தார்.

அடுத்த வாரம் க�ொழும்பில்...த�ொடர்...
ஜூன் 11ஆம் திகதி முதல் ஓகஸ்ட்
முதல் வாரம் வரை நாட்டுக்கு 33,000
மெ. த�ொன் சமையல் எரிவாயு
கிடைக்கவுள்ளதாகவும் தெரிவித்த
பிரதமர், தற்போது நாட்டில் நிலவும்
சமையல்
எரிவாயு
நெருக்கடி
ஓகஸ்ட் மாத முதல் வாரத்தில் நீங்குமென்றும் சபையில் நம்பிக்கை
வெளியிட்டார்.
பாராளுமன்றத்தில் நேற்று மக்கள்
விடுதலை முன்னணி எம்.பி விஜித
ஹேரத் எழுப்பிய கேள்வி ஒன்றுக்குப் பதிலளிக்கும் ப�ோதே பிரதமர்
இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
அது த�ொடர்பில் சபையில் நேற்று
மேலும் தெரிவித்த பிரதமர்,
ஜூலை 11ஆம் திகதி அல்லது
12ஆம் திகதி முதல் நாடு முழுவதும்
ஒரு இலட்சத்து 12 ஆயிரம் கேஸ்
சிலிண்டர்கள் தினமும் விநிய�ோகிக்கப்படும்.
இந்த தினங்களில் க�ொழும்பு
நகர்ப்புறத்தில் 140 இடங்களில்
சமையல் எரிவாயுவை விநிய�ோகிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்-

டுள்ளது. இந்த அனைத்து இடங்களிலும் 12.5 கில�ோ எடை க�ொண்ட
100 சிலிண்டர்கள் விநிய�ோகிக்கப்படுவதுடன் ஒரு இலட்சத்து 40
ஆயிரம் சிலிண்டர்கள் இரண்டு நாட்களில் விநிய�ோகிக்கப்படும்.
க�ொழும்பு நகரில் அன்றாடம்
தேவைப்படும் 12.5 கில�ோ கிராம்
சிலிண்டர்கள் விநிய�ோகிப்பதற்கு
நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதுடன்
அதற்காக 25,000 சிலிண்டர்கள்
வழங்கப்படவுள்ளன. அதற்கு சமகாலத்தில் பேக்கரிகளுக்கும் சிறு
வர்த்தக நிலையங்களுக்கும் சிலிண்டர்களை பகிர்ந்தளிக்க நடவடிக்கை
எடுக்கப்படும்.
இந்த நடவடிக்கைகள் நாட்டில்
நிலவும் காலநிலை மற்றும் கடலில்
நிலவும் காலநிலையைப் ப�ொறுத்து
மாற்றமடையலாம். எனினும் எதிர்வரும் நான்கு மாதங்களுக்கு தட்டுப்பாடின்றி சமையல் எரிவாயுவை
வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் பிரதமர் தெரிவித்தார்.

அளிக்குமாறு
க�ோப்
குழுவின்
தலைவர் நிதியமைச்சின் செயலாளருக்கு பரிந்துரை செய்தார்.
லிற்றோ நிறுவனத்தின் பணிப்பாளர் சபைக்கு தற்பொழுது 04 பேர்
மாத்திரமே
நியமிக்கப்பட்டிருப்பது த�ொடர்பிலும் இங்கு கவனம்
செலுத்தப்பட்டது.
சட்டரீதியாக
ஐவர் இருக்க வேண்டும். பணிப்பாளர் சபையின் உறுப்பினர்கள்
நிதி அமைச்சின் ஊடாக நியமிக்கப்படுகின்றப�ோதும், தாய் நிறுவனத்தின் பிரதிநிதிகளையும் உள்ளடக்கியவாறு பணிப்பாளர் சபை
நியமிக்கப்பட வேண்டியதன் அவசியத்தையும் க�ோப் குழுவின் தலைவர்
வலியுறுத்தினார். இது த�ொடர்பில்
உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறும்
க�ோப் குழுவின் தலைவர் நிதி அமைச்சின் செயலாளருக்குப் பணிப்புரை
விடுத்தார்.
நிறுவனத்தின் தலைவர் மற்றும்
பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி ஆகிய
இரு பதவிகளையும் ஒரே நபர் வைத்திருப்பது குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது.
நிறுவனத்தின் தலைவர் பதவி மாறினாலும், நிறைவேற்று அதிகாரி பதவி
நிரந்தரமாக இருப்பதுடன், நிறுவனம்
சிறந்த நிலையில் இருக்க வேண்டும்
என்பதால், அதற்காக விரைந்து
செயல்பட வேண்டியதன் அவசியத்-

தையும் குழு வலியுறுத்தியது. இந்த
நெருக்கடிக்குத் தீர்வு காணப்பட்டவுடன் அதனைச் சமாளிப்பதற்கு பணிப்பாளர் சபை ஏற்கனவே தீர்மானம்
எடுத்துள்ளதாக லிற்றோ நிறுவனத்தின் தலைவர் இங்கு தெரிவித்தார்.
அதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்க�ொண்டு அறிக்கை அளிக்குமாறு குழு
பரிந்துரைத்தது.
லிற்றோ கம்பனியின் தாய் நிறுவனமான இலங்கை காப்புறுதிக் கூட்டுத்தாபனத்திடமிருந்து நிதி உதவியைப்
பெற்றுக்கொள்ளக் கூடிய திறன் குறித்தும் கவனம் செலுத்தப்பட்டது. காப்புறுதி கூட்டுத்தாபனத்தின் தலைவர்
விஜித ஹேரத் கூறுகையில், அரச
வங்கியில் சுமார் 05 பில்லியன் ரூபா
வைப்புச் செய்யப்பட்டதன் காரணமாகவே கடந்த காலங்களில் எரிவாயுவை க�ொள்வனவு செய்ய முடிந்தது
என்றார்.
இக்கூட்டத்தில்
பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்களான பாட்டலி சம்பிக்க
ரணவக்க, மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே, அனுரகுமார திஸாநாயக்க,
கலாநிதி ஹர்ஷ டி சில்வா, கலாநிதி
சரத் வீரசேகர, ஜகத் புஷ்பகுமார,
இந்திக்க அனுருத்த, எஸ்.எம்.மரிக்கார், ஜயந்த சமரவீர, கலாநிதி நாலக
க�ொடஹேவா, பிரேம்நாத் சி.த�ொலவத்த, மதுர விதானகே ஆகிய�ோர்
கலந்துக�ொண்டனர்.

அதிக விலையில் எரிவாயுவை...த�ொடர்...
கணக்காய்வாளர் திணைக்களத்தினூடாக விசாரணை நடத்துமாறு அரசாங்க ப�ொறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய
குழுவின் (க�ோப் குழு) தலைவர்
பேராசிரியர் சரித ஹேரத் நேற்று (05)
பணிப்புரை விடுத்தார்.
இதற்கு முன்னர் நடைபெற்ற க�ோப்
குழுக் கூட்டத்தில் வழங்கப்பட்ட
பணிப்புரைகளை
நடைமுறைப்படுத்துவது மற்றும் அவற்றின் தற்போதைய நிலைமைகள் குறித்து ஆராயும்
ந�ோக்கில் லிற்றோ கேஸ் லங்கா நிறுவனம், லிற்றோ கேஸ் டேர்மினல்
லங்கா (தனியார்) நிறுவனம் மற்றும்
இலங்கை காப்புறுதிக் கூட்டுத்தாபனம் ஆகியன நேற்று க�ோப் குழு
முன்னிலையில் அழைக்கப்பட்டிருந்தப�ோதே இந்தப் பணிப்புரை வழங்கப்பட்டது.
கடந்த பெப்ரவரி மாதமாகும்போது
கேஸ் க�ொள்வனவு செய்வதற்காக
குறிப்பிட்ட காலத்துக்கான விலைமனுக் க�ோரல் முடிவுக்குக் க�ொண்டுவரப்பட்டதுடன், 2,80,000 மெற்றிக்
த�ொன்னுக்காக
கேள்விப்பத்திரம்
க�ோரப்பட்டதாகவும் இதற்காக 30
கேஸ் விநிய�ோகஸ்தர்கள் முன்வந்ததாகவும் இங்கு புலப்பட்டது.
இதில் சியாம் கேஸ் நிறுவனம் 96
அமெரிக்க ட�ொலர் வீதம் குறைந்த
விலையில்
கேள்விப்பத்திரத்தை
சமர்ப்பித்தமைக்கு அமைய அந்தநிறு-

வனத்துக்கு இதனை வழங்க அமைச்சரவை அனுமதி கிடைத்துள்ளது.
இருந்தப�ோதும்,
ஏற்பட்டுள்ள
ப�ொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக
கேள்விப்பத்திரம் க�ோரலின் வழங்கப்பட்ட நிபந்தனைக்கு அமைய கடன்
உறுதிக் கடிதத்தை லிற்றோ நிறுவனம்
சமர்ப்பிக்க இந்நாட்டிலுள்ள வங்கிகளுக்கு முடியாமல் ப�ோனமையால்
சியாம் நிறுவனத்திடமிருந்து எரிவாயுவைப் பெற்றுக் க�ொள்ள முடியாமல்
ப�ோனதாக லிற்றோ கேஸ் நிறுவனத்தின் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
இது த�ொடர்பில் அந்த நிறுவனத்துடன் கலந்துரையாடல்கள் நடத்தப்பட்டப�ோதும் கேள்விப்பத்திரம்
க�ோரல் முறையின் ப�ோது முன்வைக்கப்பட்ட நிபந்தனைக்கமைய கடன்
உறுதிக் கடிதத்தை சமர்ப்பிக்கத் தவறியமையால் எரிவாயுவை வழங்க
நிறுவனம் தயக்கம் காட்டியதாகவும்
இங்கு சுட்டிக்காட்டப்பட்டது.
இந்தக் காலதாமதம் காரணமாக
தற்காலிகத் தீர்வாக இரண்டு வாரங்களுக்கு அவசியமான எரிவாயுத்
த�ொகையான
15,000
மெற்றிக்
த�ொன்னை அவசர க�ொள்வனவு
செய்வது த�ொடர்பில் சியாம் நிறுவனத்துடன்
கலந்துரையாடப்பட்டப�ோதும், 6,600 மெற்றிக் த�ொன்
எரிவாயுவை மாத்திரமே விநிய�ோகிக்க முடியுமென அவர்கள் பதில்

வழங்கியதால் கலந்துரையாடல்கள்
வெற்றியளிக்கவில்லையென்றும்
இங்கு புலப்பட்டது. அத்துடன்,
குறிப்பிட்ட காலத்துக்கான விலைமனுக் க�ோரலின் கீழ் 129 அமெரிக்க ட�ொலரை வழங்கிய ஓமான்
நிறுவனம் மாதம�ொன்றுக்கு 25,000
மெற்றிக் த�ொன் வீதம் 04 மாதங்களுக்கு வழங்க இணக்கம் தெரிவித்திருப்பதாகவும் லிற்றோ நிறுவனம்
தெரிவித்தது.
இதற்கமைய
மேற்குறிப்பிட்ட
விடயம் அமைச்சரவைக்குத் தெரியப்படுத்தப்பட்டு சியாம் கேஸ் நிறுவனத்துக்கு வழங்கிய குறிப்பிட்ட காலத்துக்கான கேள்விப்பத்திரம் இரத்துச்
செய்யப்பட்டு ஓமான் நிறுவனத்திடம் ஒரு இலட்சம் மெற்றிக் த�ொன்
எரிவாயுவைக் க�ொள்வனவு செய்வதற்கான கேள்விப்பதிரத்துக்கு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியிருப்பதாகவும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டது.
இதற்காக உலக வங்கியிடம் 70
மில்லியன் அமெரிக்க ட�ொலர் கடன்
உதவி மற்றும் லிற்றோ நிறுவனத்தின்
20 மில்லியன் அமெரிக்க ட�ொலர்
ஆகியவற்றை வழங்கி 90 மில்லியன்
அமெரிக்க ட�ொலர் செலவுசெய்யப்படவிருப்பதாக லிற்றோ நிறுவனத்தின்
தலைவர் முதித பீரிஸ் தெரிவித்தார்.
எரிவாயுத் தேவை அத்தியாவசியமான அவசர தேவையாக இருக்-

கின்றப�ோதும்
குறைந்த
கேள்விப்பத்திரத்தை வழங்கிய சியாம்
நிறுவனத்துக்குப் பதிலாக அதிக
விலையில் ஓமான் நிறுவனத்திடமிருந்து க�ொள்வனவு செய்வது எதிர்காலத்தில் தவறான முன்னுதாரனமாக
அமையும் என்றும், இது த�ொடர்பில் உரிய விசாரணை நடத்தப்பட்டு
உலக வங்கியின் 70 மில்லியன் அமெரிக்க ட�ொலர் நிதி வினைத்திறனான
முறையில் பயன்படுத்தப்படுகிறதா
என்பதை ஆராய்ந்து அறிக்கையிடுமாறும் க�ோப் குழுவின் தலைவர், கணக்காய்வாளர் திணைக்களத்துக்குத் தெரிவித்தார்.
இந்திய கடன் வசதியின் கீழ் எரிவாயுவைக் க�ொள்வனவு செய்வதற்கு
ஒதுக்கப்பட்ட 160 மில்லியன் அமெரிக்க ட�ொலர் த�ொகையில் எரிவாயுவைக் க�ொள்வனவு செய்ய முடியாத
நிலை குறித்தும் குழு கவனம் செலுத்தியது.
இந்திய அரசாங்கத்தின் நிபந்தனைகளின்படி நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படாத எரிவாயுவை க�ொள்வனவு
செய்வதே பிரச்சினையென லிற்றோ
நிறுவனத்தின் தலைவர் தெரிவித்தார்.
இது த�ொடர்பில் பல சுற்று பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தப்பட்டதாகவும்
இங்கு தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதனை உடனடியாக ஆராய்ந்து
இரண்டு வாரங்களுக்குள் அறிக்கை
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மன்னார் திருக்கேதீஸ்வரம் ஆலய மஹா கும்பாபிஷேகம்
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மன்னாரிலிருந்து இந்தியா
செல்ல முற்பட்ட 7 பேர் கைது
மன்னார் குறூப் நிருபர்

மன்னார் குறூப் நிருபர்

பஞ்ச
ஈச்சரங்களில்
ஒன்றான
பாடல் பெற்ற திருத்தலமான மன்னார்
திருக்கேதீஸ்வரம் ஆலயத்தின் மஹா
கும்பாபிஷேகப் பெருவிழா நேற்று
புதன்கிழமை (6) காலை 9 மணிக்கு

இடம்பெற்றது.
திருக்கேதீஸ்வர ஆலய பிரதம குருசிவசிறி தியாகராஜா கருணானந்த
குருக்கள் தலைமையில் இடம்பெற்றது. மஹா கும்பாபிஷேகப் பெருவிழாவை முன்னிட்டு கடந்த 30ஆம்
திகதி பூர்வாங்க கிரியைகள் இடம்-

மன்னாரில் கரடி த�ொல்லை

பட்ட மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
மன்னார்
ப�ொது
வைத்தியசாலையில்
மிருக
கடிக்குரிய
மருந்து தட்டுப்பாடு
நிலவி
வருகின்ற
நிலையில் த�ொடர்ச்சியாக கரடி மக்கள்
மன்னார் குறூப் நிருபர்
பகுதிக்குள்
வனஜீவராசி அதி- வசிக்கும்
நுழைவது அச்சத்தை
மன்னார் மாவட்டத்- காரிகள் செல்வதில் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தில் வட்டுப்பித்தான்
கடந்த
திங்கட்கிசிக்கல்
ம டு , நானாட்டான் ,
ழமை இரவு மன்னார்
மிருக கடிக்குரிய பிரதான காலப்பகுவங்காலை
ப�ோன்ற
பகுதிகளில் அண்மைய மருந்து தட்டுப்பாடு தியில் மீன்பிடியில்
நாட்களாக
கரடி
ஈடுபட்ட
மீனவர்
ஒன்றின் அட்டகாசம் அதிகரித்துள்ஒருவரையும் கரடி தாக்கியுள்ளது.
ளது. நேற்றுமுன்தினம் பலர் கரடி
இதனையடுத்து இவர் மன்னார்
கடிக்கு இலக்காகியுள்ளனர்.
வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்அதில் ஒருவர் பலத்த காயங்களுபட்டுள்ளார்.
டன் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்எனவே வனஜீவராசிகள் திணைக்கப்பட்டுள்ளார்.
களத்தினருக்கான
எரிப�ொருளை
இப்பகுதியில் த�ொடர்ச்சியாக கரவழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்டியின் தாக்குதல் சம்பவம் இடம்கவேண்டும் என ப�ொதுமக்கள்
பெற்று வருகின்ற ப�ோதும் வனக�ோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
ஜீவராசிகள்
திணைக்களத்தினர்
கடந்த 27 ஆம் திகதி அதிகாலை
எரிப�ொருள் பிரச்சினை காரணமாக
3.30 மணியளவில் கரடி நானாட்அப்பகுதிக்கு செல்லமுடியாதுள்ளடான் பிரதேச செயலக பிரதான
தாக தெரிவிக்கின்றனர்.
வீதியில்
நடமாடுவதையும்,
இதனைத�ொடர்ந்து இரவு நேரங்கரடியை கண்டு நாய்கள் ஓடுவதைகளில் மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகயும் காணக்கூடியதாகவிருந்தது.
ளுக்குள் கரடி நுழைவதாகவும்
இப்பகுதியில் கரடியின் நடமாட்அதிகாலை நேரங்களில் நடமாடும்
டத்தை CCTV கேமரா காட்சிகளில்
மக்களை தாக்குவதாகவும் பாதிக்கப்காணக்கூடியதாகவிருந்தது.

பெற்றன. அதனை த�ொடர்ந்து நேற்று
முன்தினம் செவ்வாய்க்கிழமை (5)
மதியம் 12 மணிவரை எண்ணெய்
காப்பு சாத்தும் நிகழ்வு இடம்பெற்றது. அதனையடுத்து சுவாமிகளுக்கான கிரியைகள் இடம்பெற்றதுடன்
யாகப் பூஜைகளும் நடைபெற்றன.

வட்டுவாகல் சப்தகன்னிமார் ஆலயம் தீர்த்த வீதி,

பரியலம்விடும் இடத்தை விடுவிக்குமாறு க�ோரிக்கை

மாங்குளம் குறூப் நிருபர்

வட்டுவாகல்
சப்தகன்னிமார்
ஆலயத்தின் தீர்த்த வீதி, பரியலம்விடும் இடம் என்பவற்றை விடுவிக்குமாறு மாவட்ட செயலாளரிடம்
க�ோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
முல்லைத்தீவு, வட்டுவாகல் சப்தகன்னிமார் ஆலயத்தின் தீர்த்த
வீதி மற்றும் பரியலம் விடும்

பாரிய மரம் முறிந்து வீழ்ந்ததில்
பெண் படுகாயம்

வெலிமடை டயரபா மேற்பிரிவு
த�ோட்டத்தில் பாரியமரம�ொன்று
த�ோட்ட குடியிருப்பில் சரிந்து
விழுந்ததில் வீடு ஒன்று முற்றாக
சேதமடைந்துள்ளது.
இவ்விபத்தில்
குடியிருப்பில்
வசித்த பெண்ணொருவர் காயங்களுடன் வெலிமடை பிரதேச வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டு
சிகிச்சை பெற்று வருகின்றார்.

க�ோழி பண்ைணயில் திருட்டு
முறைப்பாடு செய்துள்ளார் .
மேரிவலை கிழ் பிரிவு
பிரதேசத்திலுள்ள
மக்களுக்கே திருடியக�ோழிகளை
விற்பனை செய்துள்ளார் .
இதனையடுத்து சந்தேகநபர் ப�ொலிஸாரால் கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளார்.
தற்போது
வியாபார
நிலையங்களில் 1 கில�ோ
1100,1200
ரூபாவுக்கு
க�ோழி இறைச்சி விற்பனை
செய்யப்படுகின்றது.
எனவே திருடிய க�ோழி
களை சந்தேக நபர் 900,800
ரூபாவுக்கு விற்பனை செய்துள்ளதாக தெரியவருகின்கம்பளை நிருபர்

கம்பளை குறுந்துவத்த ப�ொலிஸ்
பிரிவுக்குட்பட்ட மேரிவலை கீழ்பிரிவு பிரதேசத்தில் க�ோழி பண்ணை
ய�ொன்றில் க�ோழிகள் திருடப்பட்டுள்ளதாக ப�ொலிஸ் நிலையத்தில்
முறைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேரிவலை கீழ் பிரிவு பிரதேசத்தில் விற்பனைக்காக வளர்த்து வந்த
பெரிய க�ோழிகளை இரவில் சில
விசமிகள் வேலியை அறுத்து அதற்கு
உள்ளே சென்று திருடிக்கொண்டு
சென்றுள்ளனர்.
சுமார் 50 க�ோழிகள் திருட்டு
ப�ோயுள்ளதால் உரிமையாளர் குறுந்துவத்த ப�ொலிஸ் நிலையத்தில்

றது.
சந்தேக நபரை நேற்று கம்பளை
நீதிமன்றத்தின் ஆஜர் செய்த ப�ோது
எதிர்வரும் 14ஆம் திகதி வரை விளக்கமறியலில் வைக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
குறுந்துவத்த ப�ொலிஸ் நிலையத்தின் ப�ொறுப்பதிகாரி பிரதான
ப�ொலிஸ் பரிச�ோதகர் பாலித்த
பண்டார வழிகாட்டலுக்கமைய குற்றத்தடுப்பு பிரிவு எஸ்.ஜ புத்திவர்தன
மற்றும் ப�ொலிஸ் செரயன் 59856
அக்கலங்க ப�ொலிஸ் கான்ஸ்டபிள்
83809 சதூன் ப�ொலிஸ் கான்ஸ்டபிள்
70509 க�ொடித்தூவக்கு ஆகிய அதிகாரிகள் விசாரணைகளை மேற்க�ொண்டு வருகின்றனர்.

இடம் என்பவற்றை இராணுவத்தினரிடமிருந்து விடுவித்து தருமாறு
க�ோரி மாவட்ட செயலாளரிடம்
க�ோரிக்கை கடிதம�ொன்று வட்டுவாகல் சப்தகன்னிமார் ஆலய நிர்வாகத்தினால் கையளிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆலயத்தின் தீர்த்த வீதி, பரியலம் விடும் இடம் விடுவித்தல்
த�ொடர்பானது எனும் தலைப்பில்

குடியிருப்பில் முறிந்து விழுந்த
மரம் த�ொடர்பில் பல மாத காலமாக
த�ோட்ட நிர்வாகத்திடம் தெரிவித்து வெட்டுவதற்காக அனுமதி
கேட்ட ப�ோதிலும் த�ோட்ட நிர்வாகம் அனுமதி வழங்கவில்லை என
பிரதேச மக்கள் தெரிவித்தனர்.
இதனாலேயே இந்த அனர்த்தம்
ஏற்பட்டதாக அவர்கள் மேலும்
தெரிவித்தனர்.

அரசாங்க அதிபரிடம் கடிதம் எழுதப்பட்டு கையளிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆலயத்தின் வருடாந்த ப�ொங்கல்
நிகழ்வின் முதல் நிகழ்வாக தீர்த்தம்
எடுக்கும் நிகழ்வு இடம்பெறுகின்றது. வீதியானது இராணுவ கட்டுப்பாட்டுக்குள் உள்ளது. எமது ஆலயத்தின் தீர்த்த வீதியூடாக செல்ல
இராணுவம் தடுத்தமையால் வேறு
பாதை ஊடாக சென்று தீர்த்தம்

எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு
தள்ளப்பட்டோம்.
இதன் காரணமாக சில அசாதாரண நிகழ்வுகளும் இடம்பெற்றது.
பரியலம் வழிவிடும் இடத்தில்
சீமெந்தினால் தூண்கள் அமைக்கப்பட்டு இரும்பினால் கதவும்
அமைப்பட்டிருந்தது.
இப்போது அவ்விடமானது இராணுவத்தினால்
உடைக்கப்பட்டு
சேதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆலய
நிர்வாகமாகிய நாங்கள் தங்களிடம்
கேட்டுக்கொள்வது என்னவென்றால் எமது ஆலய சம்பிரதாயங்களுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட இரண்டு
இடங்களையும்
இராணுவத்திடமிருந்து மீட்டு தருமாறு மிகவும்
பணிவாக கேட்டுக்கொள்கிற�ோம்.
எமக்கான பதில் மூன்று நாட்களுக்குள் கிடைக்காத பட்சத்தில்
ப�ொதுமக்கள் இணைந்து ஆர்ப்பாட்டம் மேற்கொள்ளவுள்ளோம்
என்பதனையும்
அறியத்தருகின்ற�ோம் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அரச பஸ்கள் இன்மையால் மக்கள் அவதி
தலவாக்கலை குறூப் நிருபர்

ஹற்றன் சுழற்சி நிருபர்

வெலிமடை டயரபா மேற்பிரிவு
த�ோட்டத்தில் பாரிய மரம�ொன்று
த�ோட்ட குடியிருப்பில் சரிந்து
விழுந்தமையால் வீடு முற்றாக
சேதமடைந்துள்ளது.
இதனால் வீட்டிலிருந்த பெண்
ஒருவர் காயமடைந்து வைத்தியசாலையில்
அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
நேற்றுமுன்தினம் (05.07.2022)
இரவு நிலவிய காற்றுடன் கூடிய
சீரற்ற காலநிலை காரணமாக

நேற்று புதன்கிழமை (6) காலை 9
மணியளவில் ஆலயத்தின் மஹா கும்பாபிஷேகப் பெருவிழா நடைபெற்றது. இதன் ப�ோது குருக்கள் மற்றும்
மக்கள் என பல ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் கும்பாபிஷேக பெருவிழாவில்
கலந்து க�ொண்டிருந்தனர்.

மன்னார் தாழ்வுபாடு கடற்கரையிலிருந்து படகு மூலம் இந்தியா செல்ல
முயற்சித்த இரண்டு குடும்பங்களைச்
சேர்ந்த 7 பேர் தாழ்வுபாடு கடற்கரை
பகுதியில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இவர்கள்
கடற்படையினரால்
நேற்று முன்தினம் (5) இரவு 9.35 மணியளவில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
கைது செய்யப்பட்டவர்கள் வவு

னியா மற்றும் பதுளை ஆகிய பகுதிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் என தெரியவந்துள்ளது. கைது செய்யப்பட்டவர்களில் ஒரு பெண்,சிறுவன்,சிறுமி
உள்ளடங்களாக 7 பேரும் மன்னாரைச்
சேர்ந்த 2 படக�ோட்டிகளும் இவ்வாறு
கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். கைது
செய்யப்பட்டவர்கள் கடற்படையினரால் மன்னார் ப�ொலிஸாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மன்னார் ப�ொலிஸார் விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

நாவலப்பிட்டி இலங்கை ப�ோக்குவரத்து சபையினால் நீண்டதூர
குறுந்தூர பஸ்கள் சேவையில் ஈடுபடுத்தப்படாமையால் தாம் கடும்
அச�ௌகரியங்களுக்கு முகம்கொடுத்துவருவதாக மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
தலவாக்கலை - நாவலப்பிட்டி
மார்க்கத்தில் தற்போது இலங்கை
ப�ோக்குவரத்து சபைக்கு ச�ொந்தமான பஸ்கள் சேவையில் ஈடுபடவில்லை எனவும், இதன்காரணமாக
ஆசிரியர்கள், பாடசாலை மாணவர்கள், அரச மற்றும் தனியார் நிறுவன
ஊழியர்கள் மற்றும் பருவ பயணச்-

சீட்டுடன் (சீசன்) தமது அன்றாட
கடமைகளுக்கு செல்லும் ஏனைய
பயணிகள் மற்றும் இதர த�ொழில்களுக்கு செல்வோர் பாரியளவில்
பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
கிராமப்புற மற்றும் த�ோட்ட புற வீதிகளில்
முறையாக இலங்கை ப�ோக்குவரத்து
சபைக்கு ச�ொந்தமான பஸ்கள் இயக்கப்படாமையால், டீசல் நெருக்கடியால் அந்த வீதிகளில் தனியார்
பஸ்கள் சரியாக இயங்காமையால்
பயணிகள் மிகுந்த சிரமத்துக்குள்ளாகியுள்ளனர். நாவலப்பிட்டி டிப்ப�ோவில் கடும் டயர் தட்டுப்பாடு
நிலவுவதால் இந்நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் டயர்கள் இல்லாததால்
சுமார் 22 பஸ்களை இயக்க முடியாத

நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக நாவலப்பிட்டி டிப்போ முகாமையாளர்
அனுர ஜயசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.
இப்பிரச்சினை த�ொடர்பாக மேலதிகாரிகளின் கவனத்திற்கு க�ொண்டு
செல்லப்பபட்டுள்ளதாகவும், அதற்கேற்ப டயர் நெருக்கடிக்கு தீர்வு
கிடைத்ததன் பின்னர் எதிர்காலத்தில் பஸ்களை முறையாக இயக்க
முடியும் எனவும் பருவப் பயணச்சீட்டு (சீசன்) பெற்ற பாடசாலை
மாணவர்கள் பாடசாலை சீருடை
அல்லாமல்
வேறு
ஆடைகள்
அணிந்தும் பஸ்களில் பயணிக்கும்
வசதியை நாவலப்பிட்டி டிப்போ
வழங்கியுள்ளதாகவும்
ஜெயசிங்க
மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

நுவரெலியா,
நானுஓயாவிலும்
பலத்த காற்றுடன் கூடிய மழை
நேற்று இரவு முதல் பெய்து வருகிறது. த�ொடர்ச்சியாக பெய்து வரும்
மழை காரணமாகவும் கடும் குளிரான
காலநிலை நிலவி வருகிறது.
நுவரெலியாவில் பிரதான வீதிகளில் அதிக பனிமூட்டம் காணப்படுகின்றது
குறிப்பாக நுவரெலியா - ஹற்றன் ,
நுவரெலியா - கண்டி மற்றும் நுவரெலியா - பதுளை பிரதான வீதியில் பனி
மூட்டம் காணப்படுவதன் காரணமாக இவ்வீதிகளை பயன்படுத்தும்

வாகன சாரதிகள் வாகனத்தை அவதானமாக செலுத்துமாறும் , காலை
நேரத்தில் பனிமூட்டம் அதிகரித்து
காணப்படுவதன் காரணமாக வாகனத்தில் (ஹெட்லைட்) முன் விளக்குகளை ஒளிரவிட்டு வாகனத்தை
செலுத்துமாறும்
ப�ோக்குவரத்து
ப�ொலிஸார்
கேட்டுக்கொள்கின்றனர்.
அத்தோடு பலத்த காற்றும் வீசப்படுகின்றது. சில இடங்களில் மரங்கள்
முறிந்து விழுந்துள்ளமையும் சுட்டிக்காட்டப்பட வேண்டிய விடயமாகும்.

விவசாய சுற்றுலா கலாசார கிராமத்திட்டம் சீரற்ற காலநிலை; வாகன
குறித்து கலந்துரையாடல்
சாரதிகள் அவதானம்
அக்குறணை குறூப் நிருபர்

மத்திய மாகாண ஆளுநர்
லலித் யு கமகே தலைமையில்
கண்டி ஆளுநர் காரியாலயத்தில் இடம்பெற்ற தும்பறை
விவசாய சுற்றுலா கலாசார
கிராமத் திட்டத்தின் எதிர்காலம்
குறித்து கலந்துரையாடப்பட்டது.
ஆளுநர் காரியாலய அதிகாரிகளும் மத்திய மாகாண அமைச்சுக்களின் உயர் அதிகாரிகள்
பலரும் இதில் கலந்து க�ொண்டனர்.

தரிசு நிலங்களை பகிர்ந்தளிக்க
பெருந்தோட்ட கம்பனிகள் வழிவிடவும்
பெருந்தோட்டங்களில் காணப்படும் ஆயிரக்கணக்கான தரிசு நிலங்களில் விவசாயத்திற்கு உகந்தவற்றை
உடனடியாக த�ோட்டத் த�ொழிலாளர்களுக்கு பகிர்ந்தளிப்பதற்கு கம்பனி
நிர்வாகங்கள் வழிவிட வேண்டுமென
பதுளை மாவட்ட முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் இ.த�ொ.கா
முக்கியஸ்தருமான டி.வி.சென்னன்
வேண்டுக�ோள் விடுத்துள்ளார்.

இவ்விடயம் த�ொடர்பாக மேலும்
கருத்து தெரிவித்த அவர்; ப�ொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக பெருந்த�ோட்டங்களிலுள்ள தரிசு நிலங்களை
விவசாய
நடவடிக்கைகளுக்காக
பகிர்ந்தளிக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு ஜனாதிபதி க�ோட்டபாய ராஜபக்ச சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சருக்கும், அதிகாரிகளுக்கும் பணிப்புரை
வழங்கியிருந்தார்.
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ஒலுவில் துறைமுகத்தை வினைத்திறனாக மாற்றி
அஷ்ரபின் கனவு, அபிலாஷைகள் நிறைவேற்றப்படும்
ஒலுவில் மீன்பிடித் துறைமுகத்தின் செயற்பாடுகளை ஆரம்பிப்பதற்கு அமைச்சர் டக்ளஸ்
தேவானந்தாவினால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்ற கடுமையான
முயற்சிகளை
வரவேற்றுள்ள
ஒலுவில் பிரதேச பலநாள் ஆழ்கடல் மீன்பிடிக் கலன்களின் உரிமையாளர்கள், ஒலுவில் துறைமுகத்தின்
செயற்பாடுகளை
விரைவுபடுத்துவதற்கான பூரண
ஒத்துழைப்புக்களை வழங்கத்தயாராக இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர்.
மாளிகாவத்தையில்
அமைந்துள்ள கடற்றொழில் அமைச்சில்
நேற்று (06) நடைபெற்ற கலந்துரையாடலின்போதே மேற்குறிப்பிட்டவாறு இவர்கள் தெரிவித்தனர்.
ஒலுவில்
துறைமுகத்தை
பலநாள் ஆழ்கடல், கலன்கள்

மற்றும் ஒருநாள் மீன்பிடிப் படகுகளை
செயற்படுத்துவதற்கு
மேற்கொள்ள வேண்டிய சகல

நடவடிக்கைகளுக்கும் பலநாள்
ஆழ்கடல் மீன்பிடி கலன்களின்
உரிமையாளர்கள் விருப்பம் தெரி-

வித்துள்ளனர்.
மணல் அகழ்வு மற்றும் ஐஸ்த�ொழிற்சாலை, மீன் பதனிடும்
த�ொகுதி ப�ோன்றவற்றை சிறப்பாக
செயற்படுத்துவதற்கும்
தேவையான ஒத்துழைப்புக்களை
இவர்கள் வழங்கவுள்ளனர்.
இதனை
வரவேற்றுள்ள
அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா,
பிரதேச கடற்றொழிலாளர்களின்
பங்களிப்புடன்,
தேவையானளவு தனியார் முதலீடுகளையும்
பயன்படுத்தி ஒலுவில்துறைமுகத்தை வினைத்திறனாக மாற்றுவதே தன்னுடைய எதிர்பார்ப்பு
என்று தெரிவித்தார்.
முஸ்லிம்களின்
தேசியத்
தலைவர் மர்ஹூம் அஷ்ரபின்
அபிலாஷைகளை நிறைவேற்றுவதே தனது விருப்பம் என்றும்
அமைச்சர் டக்ளஸ்தேவானந்தா
இதன்போது தெரிவித்தார்.

த�ொலைபேசி, whats app, இம�ோ
ஊடாக சிகிச்சையளிக்கும் டாக்டர்
ப�ோக்குவரத்தின்றி அவதியுறும் ந�ோயாளர்களுக்கு

வீடுகளுக்கு மருந்துகளும் விநிய�ோகம்

ர�ொட்டவெவ குறூப் நிருபர்
அப்துல்சலாம் யாசீம்

எரிப�ொருளின்மையால்
ந�ோயாளர்கள் ஆஸ்பத்திரிக்கு
செல்ல முடியாத காரணத்தால்
வீட்டிலிருக்கும் ந�ோயாளர்களுக்கு த�ொலைபேசியூடாக
சிகிச்சையளிக்கும் வைத்தியர்
ஒருவர் பற்றிய தகவல் திருக�ோணமலை மாவட்டத்தின்
ம�ொரவெவ பிரதேச செயலாளர் பிரிவுக்குட்பட்ட மஹதிவுல்வெவ பகுதியில் பதிவாகியுள்ளது.
மஹதிவுல்வெவ பிரதேச வைத்தியசாலையில் கடமையாற்றி வரும் வைத்தியர்
லசித் திலகரட்ண என்பவர், ந�ோயாளர்களின் நலன் கருதி தமது ச�ொந்தச் செலவில்
வைத்திய சேவையை வழங்கி வருகிறார்.
குறிப்பாக வைத்தியசாலையை அண்மித்த
கிராமங்களில் வசித்து வரும் ந�ோயாளர்களின் நலன் கருதி எரிப�ொருள் இல்லாமல்
வைத்தியசாலைக்கு செல்ல முடியாது தவிக்கும் ந�ோயாளர்களுக்கு த�ொலைபேசி, whats
app மற்றும் இம�ோ ப�ோன்ற செயலிகளினூடாக தனது வைத்திய சேவையை வழங்கிவருகிறார்.
இவ்வாறான செயலிகளினூடாக ந�ோயா-

ளர்களை
பார்வையிட்டு
ந�ோயாளர்களின்
பிரச்சினைகளை
கேட்டறிந்து
தமது ச�ொந்த செலவில்
வீடுகளுக்கு மருந்துகளை
அனுப்பி வைக்கிறார்.
இந்த வைத்தியர் தமது
கடமையை செய்து க�ொண்டு
சமூக சேவைகளிலும் ஈடுபடுவது மக்கள் மத்தியில்
பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள எரிப�ொருள் தட்டுப்பாடு காரணமாக அரச வாகனங்கள் மற்றும்
தமது ச�ொந்த வாகனங்களை கூட பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும்
வைத்தியர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.
கிராமப்புறங்களில் வாழும் மக்கள் எரிப�ொருளை பெற்றுக்கொள்ள முடியாமல் தத்தளித்துக் க�ொண்டிருக்கும் இவ்வேளையில்
தமது குடும்பத்தில் எவருக்காவது சுகயீனம்
ஏற்பட்டால் வீட்டிலேயே இருக்க வேண்டிய
நிலை த�ோன்றியுள்ளதாகவும் கவலை தெரிவிக்கின்றனர்.
இவ்வாறான சூழலிலேயே இந்த வைத்தியர் முன்மாதிரியான சேவையை வழங்கி
வருகிறார்.

கல்லடி ராமகிருஷ்ணமிஷனில் யாழ். கதிர்காமம்
பாதயாத்திரை குழுவினருக்கு பெருவரவேற்பு
காரைதீவு குறூப் நிருபர்

திருக�ோணமலை மாவட்டச் செயலகத்தின் சமூக சேவைகள் உத்திய�ோகத்தராக
கடமையாற்றி வந்த திருமதி ஜீவிதன் சுகந்தினி, பதவி உயர்வுடன் கூடிய இடமாற்றம் பெற்று மட்டக்களப்பு மாவட்டம் வாழைச்சேனை கும்புறுமூலை சமூக
சேவைகள் திணைக்களத்தின் த�ொழிற்பயிற்சி நிலையத்தின் ப�ொறுப்பதிகாரியாகப் பதவியேற்றுள்ளார். இவர், அண்மையில் (04) கடமைகளைப் ப�ொறுப்பேற்றுக் க�ொண்டார். இதன்போது நிலையத்தின் உத்திய�ோகத்தர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் அமைப்பின் பிரதிநிதிகள், பயிற்சிநெறியை த�ொடரும் மாணவர்கள்
ஆகிய�ோரும் கலந்துக�ொண்டனர். 
(அன்புவழிபுரம் தினகரன் நிருபர்)

வரலாற்றில் முதல் தடவையாக
யாழ். கதிர்காமம் பாதயாத்திரை குழுவினருக்கு கல்லடி இராமகிருஷ்ண
மிஷன் குருகுலத்தில் நேற்றுமுன்தினம் (05) செவ்வாய்க்கிழமை பெரும்
வரவேற்பளிக்கப்பட்டது.
யாழ். செல்வச்சன்னதி ஆலயத்திலிருந்து கடந்த (04) சிங்கராஜா
ஜெயராஜா தலைமையில் ஆரம்பமான இப்பாதயாத்திரை, யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து புறப்பட்டு ஒருமாத
காலத்தை பூர்த்தி செய்கின்றது.
இக்குழுவினர் நேற்று முன்தினம்
(05)காலை மட்டக்களப்பு அமிர்தகழி
மாமாங்கேஸ்வரர் ஆலயத்தில், மட்டக்களப்பு காரைதீவு ஒன்றியத்தின்
காலை ப�ோசனத்தை உண்ட பின்
புறப்பட்டு கல்லடி இராமகிருஷ்ண
மிஷன் குருகுலத்தை வந்தடைந்தனர்
இராமகிருஷ்ண மிஷனின் மட்டக்களப்பு மாநில ப�ொதுமுகாமையாளர்
ஸ்ரீமத் சுவாமி தக்ஷயானந்த ஜீ மகராஜ்,
உதவி முகாமையாளர் ஸ்ரீமத் சுவாமி
நீலமாதவானந்த ஜி மகராஜ் ஆகிய�ோர்
விடுத்த அழைப்பையேற்றே, இவர்கள் அங்கு விஜயம் செய்தனர்.
மிஷனுக்கான இவ்விஜயம்
வரலாற்றில் முதல் தடவையாக இடம்

பெறுவதால் மிக முக்கியத்துவம்
பெறுகிறது. கல்லடி இ.கி.மிஷனில்
வரவேற்கப்பட்ட
இவர்களுக்கு,பகல் மதியப�ோசன விருந்துபசாரம்
பாயாசம், ம�ோருடன் வழங்கப்பட்டது.
முன்னதாக இராமகிருஷ்ண ஆலயத்தில் பஜனையும், விசேட பூஜையும்
இடம்பெற்றன. இல்ல மாணவர்கள்,
பாதயாத்திரீகர்கள் இணைந்து சுவாமி
நீலமாதவானந்தா ஜீ தலைமையில்
ஒரு மணி நேரம் பஜனை செய்தனர்.
அவ்வமயம் காரைதீவு பிரதேச
சபை தவிசாளர் கிருஷ்ணபிள்ளை
ஜெயசிறில் , பட்டிப்பளை மேற்கு
பிரதேசசபை முன்னாள் தவிசாளர்
சிவஞானம் அகிலேஸ்வரன் ,உதவி

இலவச ஆயுர்வேத நடமாடும்
சேவை ஆரம்பித்து வைப்பு!

நிந்தவூர் குறூப் நிருபர்

தம்பலகாமம் பிரதேச மக்கள் பயனடையும் வகையில் முற்றிலும் இலவசமாக ஆயுர்வேத நடமாடும் சேவை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. கிழக்கு மாகாண
சுதேச மருத்துவத் திணைக்கள மாகாண
ஆணையாளர்
வைத்திய
கலாநிதி
(திருமதி) இ.ஸ்ரீதர் இதனை ஆரம்பித்து
வைத்தார்.
கப்பல்துறை தள ஆயுர்வேத வைத்தியசாலையின் வைத்திய அத்தியட்சகர் வைத்தியர் அன்ரன் அனெஸ்ரினின்
ஒழுங்கமைப்பில்,அண்மையில் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்ட இந்த நடமாடும்

சேவையில், தம்பலகாமம் பிரதேசசபை தவிசாளர் ஏ.ஜி.சம்பிக்க பண்டார
மற்றும் பிரதேச சபை உறுப்பினர்கள்,
சுதேச மருத்துவத் திணைக்களத்தின்
நிருவாக உத்திய�ோகத்தர் (திருமதி) எஸ்.
நவேந்திரராஜா உள்ளிட்ட பலர் கலந்துக�ொண்டனர்.கடந்த பல வருடங்களாக
தம்பலகாமம் பிரதேச மக்கள் ஆயுர்வேத வைத்திய சிகிச்சையினை பெற்றுக்கொள்வதற்காக பல கில�ோ மீற்றர்
தூரமுள்ள கந்தளாய் பிரதேசத்திலுள்ள
வெண்டராசபுர ஆயுர்வேத வைத்தியசாலை அல்லது திருக�ோணமலை கப்பல்துறை ஆயுர்வேத வைத்தியசாலைக்குச் சென்றுவர வேண்டியிருந்தது.நாடு
எதிர்நோக்கியுள்ள பாரிய ப�ொருளாதார
சவாலுக்கு மத்தியில், ஆயுர்வேத மருத்துவ சிகிச்சையை பெற்றுக்கொள்ள
முடியாமல் இம்மக்கள் இருந்தனர்.
இம்மக்களுக்கு இவ்வாறான வாய்ப்பை
உருவாக்கிக்கொடுத்த கிழக்கு மாகாண
சுதேச மருத்துவத் திணைக்கள மாகாண
ஆணையாளருக்கும், தம்பலகாமம் தவிசாளருக்கும் அப்பிரதேச மக்கள் நன்றி
தெரிவித்துள்ளனர்.

கல்விமாணிப்பட்ட கற்கைநெறி
விண்ணப்பித்தோருக்கு நேர்முகத்தேர்வு
மணல்சேனை நிருபர்

தேசிய கல்வி நிறுவகத்தினால் நடாத்தப்படும் கல்விமாணிப்பட்ட கற்கைநெறி
(2022 - 2025) ஆண்டுகளுக்காக மட்டக்களப்பு பிராந்திய
நிலையத்திற்கு
விண்ணப்பித்த
மாணவர்களுக்கான
நேர்முகத்தேர்வு, எதிர்வரும்
(09) த�ொடக்கம் (15) வரை
இடம்பெற இருப்பதாக தேசிய கல்வி
நிறுவகத்தின் மட்டக்களப்பு கற்கை
நிலையத்தின் இணைப்பாளர் சிரேஷ்ட

விரிவுரையாளர்
ஏ.எஸ்.
ய�ோகராஜா தெரிவித்தார்.
மட்டக்களப்பு பிராந்திய
கற்கை நிலையத்தில், ஆரம்பக்கல்வி, சமூகவியல், அழகியல், ஆகிய பாடங்களுக்காக 288 மாணவர்களுக்கு
நேர்முகத்தேர்வு நடாத்தப்படவுள்ளது.
இத்தேர்வு, மேற்குறிப்பிடப்படடுள்ள தினங்களில் இணைய
வழிமூலம் இடம்பெற இருப்பதாக
அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

கல்விப்பணிப்பாளர் வி.ரி.சகாதேவராஜா ஆகிய�ோர் இதில்,கலந்து சிறப்பித்தனர்.
வைத்திய நிபுணர் டாக்டர் சுந்தரேசன் தலைமையிலான குழுவினர்,யாத்திரீகர்களை மருத்துவ பரிச�ோதனைக்கும் உட்படுத்தினர்.
பாதயாத்திரை
குழுத்தலைவர்
சி.ஜெயராசா தெரிவிக்கையில்..
வரலாற்றில் முதல் தடவையாக
மிஷனுக்கு செல்வது மிகுந்த சந்தோஷத்தை அளிக்கின்றது. யாழ்ப்பாணத்தைச்சேர்ந்த எங்களில் 99 வீதமானவருக்கு மிஷன் பற்றித்தெரியாது. இங்கு
வந்த பின்பே சுவாமிகளது அன்பான
வரவேற்பையும்,
உபசரிப்பையும்
உணரமுடிந்தது.குருகுல மாணவர்கள்

நேரத்திற்கு ஒழுங்குடன் நடப்பதை
அவதானிக்க முடிந்தது.
ஆகவே, எங்களை அன்புடன்
அழைத்த சுவாமிகளுக்கு நன்றி கூறுகின்றோம். அதற்காக ஒருங்கிணைப்பைச் செய்த எமது ஆல�ோசகர் சகாதேவராஜா ஜயாவுக்கும் நன்றிகள்.
இன்னும் இரண்டு தினங்களில்
நாங்கள் அம்பாறை மாவட்டத்தை
அடைவ�ோம் .
(22)உகந்தைமலை முருகன் அருகிலுள்ள காட்டுப்பாதை திறக்கப்பட்டதும் அதனூடாக காட்டுக்குள் பிரவேசிக்க இருக்கின்றோம். முருகன்
அருளால் எதிர்வரும் (28) கதிர்காமத்தை சென்றடைய உள்ளதாகவும்
அவர் தெரிவித்தார்.

விசேட தேவையுடைய மாணவர்களுக்கு
பெருநாள் அன்பளிப்பாக புத்தாடைகள்

புதிய காத்தான்குடி விசேட நிருபர்

புனித ஹஜ்ஜுப் பெருநாளை முன்னிட்டு, ஸாஹிரா விசேட பாடசாலை
மாணவர்களுக்கு புத்தாடைகள் அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டன.கிழக்கிலங்கை இஸ்லாமிய வலது குறைந்த�ோர் நலன்புரி அமைப்பு இதனை
ஏற்பாடு செய்திருந்தது. நேற்று (06)
ஸாஹிரா விசேட பாடசாலை மண்டபத்தில் கிழக்கிலங்கை இஸ்லாமிய
வலது குறைந்தோர் நலன்புரி அமைப்பின் தலைவர் ம�ௌலவி எஸ்எம்எம்

முஸ்தபா தலைமையில் நடைபெற்ற
இந்நிகழ்வில், விசேட தேவையுடைய மாணவர்களுக்கு ஹஜ்ஜுப்
பெருநாள் அன்பளிப்பாக புத்தாடைகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டன. இதன்
உபதலைவர் ம�ௌலவி ஏஎல் ஆதம்
லெப்பை (பலாஹி), அதிபர் அன்வர்சாதிக் மற்றும் நிர்வாக சபை உறுப்பினர்களான அல்ஹாஜ் பிரிஎம் பாறூக்,
அல்ஹாஜ் எம்எல் ஆதம்பாவா
உட்பட பெற்றோர்கள், மாணவர்கள்
கலந்துக�ொண்டு அன்பளிப்புக்களை
வழங்கினர்.

வெளிநாடு செல்ல முற்பட்ட 45 பேர்

குச்சவெளி கடற்பரப்பில் நேற்று கைது
ர�ொட்டவெவ குறூப் நிருபர்

திருக�ோணமலை
குச்சவெளி
கடற்பரப்பில் சட்ட விர�ோதமாக
வெளிநாடு செல்ல முற்பட்ட 45 பேர்
நேற்று (06)அதிகாலை கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இரகசிய புலனாய்வு பிரிவினருக்கு
கிடைத்த தகவலுக்கமைய கடற்படையினர் மேற்கொண்ட சுற்றிவளைப்பிலே இவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். கைது செய்யப்பட்டவர்களில்
11 ஆண்களும் ஒன்பது பெண்களும்
இருப்பதாகவும்,20 வயதிற்கு கீழ்
பட்ட 25 பேர் அடங்குவதாகவும்
ப�ொலிஸார் குறிப்பிட்டனர்.
மேலும் கைது செய்யப்பட்ட

குறித்த நபர்கள் தற்போது குச்சவெளி
ப�ொலிஸ் நிலையத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், மேலதிக விசாரணைகளை குச்சவெளி ப�ொலிஸார்
முன்னெடுத்து வருகின்றனர். கைது
செய்யப்பட்ட குறித்த சந்தேக நபர்களை திருக�ோணமலை நீதிமன்றில்
ஆஜர்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும்
குச்சவெளி
ப�ொலிஸார் மேலும் குறிப்பிட்டனர்.கடல்
வழிப்பயணத்திலுள்ள
ஆபத்துக்கள் குறித்து பலதடவைகளும்,அடிக்கடியும் எச்சரிக்கப்பட்ட
ப�ோதிலும் இவ்வாறான ஆபத்தான
பயணங்கள் த�ொடர்கின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது

9

7–07–2022

2022 ஜூலை 7 வியாழக்கிழமை

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

Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy;
WP PC-8160 Ford
Ranger
Cab
2011கூடிய விலைக்
க � ோ ரி க்கை க் கு .
வெலிபல்
பினான்ஸ்
பிஎல்சி, இல. 310,
காலி வீதி, க�ொழும்பு03.
த�ொ.
பே
0714542958.

040054

fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lk; (CSIAP)
nraw;wpl;l ,y.: P163742
1.

cyf tq;fpapd; rh;tNjr mgptpUj;jp rq;fj;jplkpUe;J ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ 125 kpy;ypad; m.I. nlhyUf;F
epfuhd flndhd;iw fkj;njhopy; mikr;rpd; fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;l MFnrytpw;fhf
ngw;Ws;sJld; ,f;fld; ngWiffspd; ghfnkhd;iw fPNoAs;s ml;ltizapy; toq;fg;gl;Ls;s xg;ge;jq;fSf;fhd jFjpAs;s
gzf;nfhLg;gdTfSf;F nrytpl cj;Njrpj;Js;sJ.
fPNoAs;s ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;s eph;khz NtiyfSf;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J
Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lj;jpd; rhh;ghf fpof;F khfhz
gpuhe;jpa ngWiff; FOj; jiyth; miof;fpd;whh;.

2.

Nfs;tp
,y.

01.

ME/MD/
ML/
01/2022

tpsf;fk;

tp`huk`hNjtp
g+q;fhtpy; xspa+l;Lk;
Kiwik kpd;rhu
tpepNahf ngdy;
kw;Wk; gfpuq;f
mwptpf;Fk; Kiwik.

5>600.00

tpiyg;gpizapd;
ngWkjp; &ghtpy;
2 tUl
fhyg;gFjpf;fhd
(7 khjq;fSf;F
nry;YgbahFk;
jd;ikapypUj;jy;)
tpiykDg;
ngWkjpapd;
nkhj;j
njhifapd; 2%

fk;gdp gjpTld;
fle;j 5
tUlq;fspy;
epfuhd ,d
NtiyapYs;
mDgtj;ijAila
xg;ge;jf;fhuh;

I.

III.

khefu

rigapd;

www.colombo.mc.gov.lk vd;w

M)

thu ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g.3 kzp tiuAk; gpd;tUk; nfhOk;G efu vy;iyf;F
khefu ,lg;gug;Gf;fspYs;s gzf;nfhLg;gdT fUkgPlq;fs;.
²

khtl;l mYtyfk; 4
,y. 147>i`nyty; tPjp
fpUyg;gid
nfhOk;G-06.

²

tbfhyikg;G kw;Wk; ePh; toq;fy; gphpT
khspfhfe;j
nfhOk;G-10.

%yg;gpujp gw;Wr;rPl;L/ tuTj; Jz;L Mfpatw;iw Nfs;tp/ tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;Jld;
,izg;gJ fl;lhakhdjhFk;.
,izajsj;jpypUe;J tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ifNaw;Wf; nfhz;l tpiykDjhuh;fs;
gpd;tUk; tpguq;fis kpd;dQ;ry; topahf gpd;tUkhW mwptpj;jy; Ntz;Lk;.
1. fk;gdpapd; ngah; kw;Wk; Kfthp
2. njhlh;gpw;fhd njhiyNgrp ,yf;fk; kw;Wk; kpd;dQ;ry; Kfthp.

Kiwik 02 - efu kz;lg ,lg;gug;gpypUe;J ifNaw;wy;
m)

m)
M.

,.

<.

c.

2022.07.27 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3.30 kzp
tiuAk; kPsspf;fg;glhj Nfs;tp Mtzf; fl;lzj;ij Nfs;tp mwptpj;jypy; $wg;gl;lthW xt;nthU
tpiykDtpw;Fk; efu kz;lg ,lg;gug;gpYs;s rpwhg;gh;fspd; fUkgPlq;fspy; nrYj;jpa gpd;dh;> vOj;J
%ykhd tpz;zg;gnkhd;iw nfhOk;G-07> efu kz;lgk;> nfhOk;G khefu rig> khefu nghwpapayhsh;
jpizf;fsj;jp;d; nraw;wpl;l Kfhikj;Jt gphptpd; mYtyfj;jpypUe;J tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;ij
ngw;Wf; nfhs;syhk;.
tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; 2022.07.27 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;Fg; gpd;dh; ,izajsj;jpy;
fhl;rpg;gLj;jg;glkhl;lhJ/ toq;fg;glkhl;lhJ.
tpiykDf;fis %Lk; jpfjpapypUe;J 210 ehl;fSf;F epge;jidaw;w cldbahf
ngwf;$ba
tpiykD cj;juthjk;/ tpiykDg;gpizahdJ nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykD
cj;juthjk;/tpiykDg;gpiz Mfpad 2023.02.23 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy;
Ntz;Lk;. Kd;itg;ghdJ 2023.01.24 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk;; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.
Nfs;tp/tpiykDf;Nfhuy; Mtzk; Mfpad %yg;gpujpahdJ chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;L
efy;gpujpAld; 2022.07.28 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk;
tifapy; nfhOk;G-07>khefu kz;lgk;> khefu rig nrayhshpd; jpizf;fsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s
Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;.
Nfs;tpahdJ 2022.07.28 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F %lg;gLtJld; %Lk; Neuj;jpw;Fg; gpd;dh;
ngwg;gLk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLtJld; Nfs;tpfs;/tpiykDf;fs; mjd; gpd;dh; cldbahfNt
jpwf;fg;gLk;. ,e;j ehs; nghJtpLKiwahf gpufldg;ggLj;jg;gbd;> tpiykDf;fs; mLj;j Ntiy
ehsd;W K.g. 10 kzpf;F jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; my;yJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs;
jpwj;jypd; NghJ rKfkspg;gjw;F mDkjpf;fg;gLthh;fs;.
tpiykDf;fSf;fhd; tpgukhd
miog;ghdJ tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;Jld; toq;fg;gLk;.
5.0 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkyhd tpiykDf;fspd; tpiykDjhuh;fs; nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthsUld;
gjpT nra;j gpd;dh; gprpV-3 gbtj;ij rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

N[.vk;. gj;uhzp [ath;jd>
khefu Mizahsh;
nfhOk;G khefu rig.

9,000.00

Rs. 980,000.00
26th
December
2022

365

365

2

LK-MOA-276958-CWRFB/EP/DPDO/Rehb.T
(118)/2022/017

Rehabilitation of
Vitpanaimadu Tank
Peruvettai Tank at
Batticaloa District

C4 and C3
(Irrigation
& Drainage
Canals)

3

LK-MOA-293193-CWRFB/EP/DPDO/Rehb.T
(01)/2022/020

Rehabilitation of Alayadi
Kulam Tank at Ampara
District

C4 and C3
(Irrigation
& Drainage
Canals)

4

LK-MOA-293196-CWRFB/EP/DPDO/Rehb.T
(04)/2022/021

Rehabilitation of
Kandahinda Wewa and
Panakala Tank in Ampara
District

C4 and C3
(Irrigation
& Drainage
Canals)

9,000.00

Rs.
1,000,000.00
26th
December
2022

5

LK-MOA-293299-CWRFB/EP/DPDO/Rehb.T
(05)/2022/022

Rehabilitation of
Tharapilavely Kulam Tank
in Batticaloa District

C5 and C4
(Irrigation
& Drainage
Canals)

9,000.00

Rs. 660,000.00
26th
December
2022

365

6

LK-MOA-293202-CWRFB/EP/DPDO/Rehb.T
(06)/2022/023

Rehabilitation of Periya
Kalliluppai Kulam in
Trincomalee District

C5 and C4
(Irrigation
& Drainage
Canals)

9,000.00

Rs. 510,000.00
26th
December
2022

365

7

LK-MOA-293203-CWRFB/EP/DPDO/Rehb.T
(08)/2022/024

Rehabilitation of Sinna
Kalliluppai Kulam and
Pahalagama Wewa in
Trincomalee District

C5 and C4
(Irrigation
& Drainage
Canals)

9,000.00

Rs. 720,000.00
26th
December
2022

365

8

LK-MOA-293198-CWRFB/EP/DPDO/Rehb.T
(09)/2022/025

Rehabilitation of Mummari
Kulam in Ampara District

C5 and C6
(Irrigation
& Drainage
Canals)

9,000.00

Rs. 360,000.00
26th
December
2022

365

9

LK-MOA-293303-CWRFB/EP/DPDO/Rehb.T
(16)/2022/027

Rehabilitation of
Pullumalai Tank in
Batticaloa District

C4 and C3
(Irrigation
& Drainage
Canals)

9,000.00

Rs. 860,000.00
26th
December
2022

365

10

LK-MOA-293201-CWRFB/EP/DPDO/Rehb.T
(18)/2022/028

Rehabilitation of Kallikattu
Kulam in Trincomalee
District

C5 and C4
(Irrigation
& Drainage
Canals)

9,000.00

Rs. 600,000.00
26th
December
2022

365

11

LK-MOA-293194-CWRFB/EP/DPDO/Rehb.T
(20)/2022/029

Rehabilitation of
Meegahawewa, Nuga
Wewa and Kudayalpoth
Wewa in Ampara District

C5 and C4
(Irrigation
& Drainage
Canals)

9,000.00

Rs. 620,000.00
26th
December
2022

365

12

LK-MOA-293205-CWRFB/EP/DPDO/Rehb.T
(22)/2022/030

Rehabilitation of
Ralapanawewa in
Trincomalee District

C5 and C4
(Irrigation
& Drainage
Canals)

9,000.00

Rs. 600,000.00
26th
December
2022

365

13

LK-MOA-293204CW-RFB/PMU(EP)
Rehb.T(15)/2022/32

Rehabilitation of Ramba
Wewa and Madugaha
Wewa in Trincomalee
District

C4 and C3
(Irrigation
& Drainage
Canals)

9,000.00

Rs. 950,000.00
26th
December
2022

365

14

LK-MOA-293195-CWRFB/PMU(EP)Rehb.
T(24)/2022/35

Rehabilitation of
Kunappankeney Tank in
Ampara District

C4 and C3
(Irrigation
& Drainage
Canals)

9,000.00

Rs.
1,035,000.00
26th
December
2022

365

15

LK-MOA-293297-CWRFQ/PMU(EP)Rehb.T
(1)/2022/40

Rehabilitation of
Almishkudah Tank in
Batticaloa District

C5 and C6
(Irrigation
& Drainage
Canals)

9,000.00

Rs. 160,000.00
26th
December
2022

365

16

LK-MOA-276979-CWRFB/EP/DPDO/Rehb.T
(47)/2022/010

Rehabilitation of
Wedagama Wewa in
Ampara District

C5 and C4
(Irrigation
& Drainage
Canals)

9,000.00

Rs. 750,000.00
26th
December
2022

365

,izajsj;jpypUe;J

167-1-001-6-3169425 vd;w fzf;fpyf;fj;ij nfhz;Ls;s kf;fs; tq;fp efu kz;lg fpisf;F
tuT itf;FkhW ve;j kf;fs; tq;fp fpisapypUe;Jk; mDg;Gjy;.

365

C5 and C4
(Irrigation
& Drainage
Canals)

Nkyjpf
tpguq;fSf;F
njhlh;G
nfhs;s
Ntz;ba egh;
gzpg;ghsh;
nghwpapayhsh;
(LM/ED).
njhiyNgrp:
011-2695475

m)

9,000.00

Rs. 800,000.00
26th
December
2022

Rehabilitation of Nelum
Wewa in Ampara District

NkNy Fwpg;gpl;Ls;s Nfs;tp/ tpiykDf;Nfhuy; fl;lzj;ij gpd;tUk; Kiwikfspy; nrYj;jyhk;.



II.

nfhOk;G

365

1

LK-MOA-266102-CWRFB/EP/DPDO/Rehb.T
(9)/2022/002

Nfs;tp Mtzk; (%yg;gpujp kw;Wk;; efy;gpujp) Mfpatw;iw ,U KiwikfspD}lhf ngw;Wf; nfhs;syhk;.
Kiwik - 01 gjptpwf;fk; nra;jy;.

9,000.00

Rs. 400,000.00
26th
December
2022

Description of Work

jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J gpd;tUk; Nritfs; kw;Wk; NtiyfSf;fhf
Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfis nfhOk;G khefu rigapd; khefu Mizahsh; miof;fpd;whh;.

njhlH.
,y.

Contract
Period
(Days)

Contract No.

nfhOk;G khefu rig
tpiykDf;fSf;fhd miog;G
Nfs;tpjhuHfs; /
tpiykDjhuhpd;
jFjpj;jd;ik

Bid Security
Value in
(LKR) and
Validity Date

No.

WP QE-0919 Bajaj
2006, Threewheel
கூடிய விலைக் க�ோரிக்கைக்கு.
வெலிபல்
பி னான்ஸ் பிஎல்சி,
இல. 310, காலி வீதி,
க�ொ ழும்பு- 03. த�ொ.பே
0711 2 10 810 .

040055

kPsspf;fg;
glhj
fl;lzk;
&ghtpy;

NonRefundable
Fee
(LKR)

CIDA
Registration

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; %yk; elhj;jg;gLk;.
Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy jpUNfhzkiy> cg;Gntsp> yt; Nyd;> fpof;F khfhz nraw;wpl;l gpujp
gzpg;ghshpd; mYtyfk;> fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;l> nraw;wpl;l gpujp gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpypUe;J
Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 2 kzp tiuAk; mNj ,lj;jpy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ,ytrkhf
ghPl;rpf;fyhk;.
xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhd jFjpf;fhf> rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk;
tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpYs;s Njitg;ghLfis g+h;j;jp nra;gtuhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. NkYk;> rpj;jpfukhd tpiykDjhuh;
nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s juj;ij ePh;g;ghrdk; kw;Wk; tbfhyikg;G fhy;tha;fspd; tpN\lj;Jtj;jpd; fPo; NkNyAs;s
ml;ltizapy; Fwpg;gpl;lthW nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDjhuh;fs; xd;;wpw;F Nkw;gl;l xg;ge;jq;fSf;F tpiykDf;fis
rkh;g;gpf;fyhk; Mdhy; xg;ge;jf;fhuh;fspd; epjpaply; kw;Wk; Vida Mw;wy; kl;Lg;gLj;jy;fSf;fikthfNt njhpTfs;
Nkw;nfhs;sg;gLk;.
2022 [_iy 7 Mk; jpfjpapypUe;J 2022 [_iy 28 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 2 kzp
tiuAk; nuhf;fg; gzj;jpy; khj;jpuk; (NkNyAs;s ml;ltizia njhiff;fhf jaT nra;J ghh;itaplTk;) kPsspf;fg;glhj
fl;lzj;ij NkNyAs;s 4 Mk; epuypy; Fwpg;gpl;Ls;s Kfthpapy;> nraw;wpl;l gpujpg; gzpg;ghsUf;F %yg;gpujp jiyg;Gf;
fbjj;jpy; vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iw rkh;g;gpg;;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;ij
jFjpAs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;.
NkNyAs;s 4 Mk; epuypy; Fwpg;gpl;Ls;s miktplj;jpy; 2022.07.21 Mk; jpfjpad;W K.g. 9.30 kzpf;F tpiykD Kd;Ndhbf;
$l;lk; kw;Wk; mjd; gpd;duhd jstp[aj;jpw;Fkhd Vw;ghLfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;. tsKs;s tpiykDjhuh;fs; Njitg;gbd;>
mth;fspd; nrhe;j nrytpNyNa chpj;jhd mYtyh;fspd; cjtpAld; miktplq;fis ghPl;rpf;FkhW Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;.
NkNyAs;s ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;s njhif kw;Wk; jpfjpf;fhf tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; tpjpf;fg;gl;Ls;s
cUkhjphpapy; epge;jidaw;w tpiykD cj;juthjj;Jld; tpiykDthdJ ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. Fwpj;;Jiuf;fg;gl;lthW
nry;YgbahFk; jd;ikapypy;yhj tpiykD cj;juthjj;Jld; ,izf;fg;glhj ve;jnthU tpiykDTk; gjpypWf;fg;gltpy;iy
vd fUjg;gl;L ve;jnthU IatpdhTkpd;wp epuhfhpf;fg;gLk;.
tpiykDf;Nfhuypd; mstPl;Lj; njhifapd; (BOQ) midj;J gf;fq;fSk; tpiykDjhuhpdhy; ifnahg;gkpl;L mth;fspd;
,yl;rpid gjpf;fg;gly; Ntz;Lk;.
tpiykDf;fs; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujpnad rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp Mfpad jdpj;jdpahd
jghYiwfspy; Nrh;f;fg;gl;L> Kj;jpiuaplg;gl;L KiwNa ~~%yg;gpujp|| kw;Wk; ~~efy;gpujp|| vd milahskplg;gly; Ntz;Lk;.
gpd;dh;> mt;tpuz;L jghYiwfSk; jdpnahU jghYiwapy; Nrh;f;fg;gl;L> Kj;jpiuaplg;gl;L Ntiyapd; tpsf;fk; kw;Wk; xg;ge;j
,yf;fk; Mfpad jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; vOjg;gly; Ntz;Lk;.
g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fs; 2022 Xf];l; 1 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy;
,e;Nehf;fj;jpw;fhf itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ gjpTj; jghypy; jiyth;> gpuhe;jpa
ngWiff; FO> (fpof;F khfhzk;)> fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;l> nraw;wpl;l gpujp gzpg;ghshpd;
mYtyfk;> yt; Nyd;> cg;Gntsp> jpUNfhzkiy vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.

2022.08.01 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F tpiykDf;fis ngw;Wf; nfhs;sy; %lg;gLk;. jhkjkhd tpiykDf;fs;
Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fs;
my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;.

fyhepjp Mh;.vk;. Mhpajhr>
jiyth;>
gpuhe;jpa ngWiff; FO (fpof;F khfhzk;)>
fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lk;>
nraw;wpl;l gpujp gzpg;ghshpd; mYtyfk; (fpof;F khfhzk;)>
yt; Nyd;> cg;Gntsp> jpUNfhzkiy.
jpfjp: 2022.07.07
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,yq;if kpd;rhu rigahdJ eLj;ju kpd;dOj;j tpepNahf Kiwik kw;Wk; Fiwe;j kpd;dOj;j Cl;bfspd; eph;khzk;> Gduikg;G kw;Wk; guhkhpg;G gzpfis Nkw;nfhs;s cj;Njrpj;Js;sJ. vdNt> 2022 [_iy khjj;jpy; njhpT nra;ag;gl;l gpd;tUk;
C.S.C / khfhzq;fs; / gpuNjrq;fspy; gpd;tUkhW gl;bayplg;gl;l jpfjpfspy; kpd;rhu tpepNahfk; jilgLk;. jpl;lkplg;gl;l kpd; tpepNahfj; jilfspdhy; Nkw;gb ,lq;fspy; cs;s Efh;NthUf;F Vw;gLk; mnrsfhpaq;fSf;F ,yq;if kpd;rhu rig tUj;jj;ijj;
njhptpf;fpd;wJ vd;gJld; kpd; tpepNahfj; jil Kbtile;jTld; kpd;rhu tpepNahfj;ij toikf;Ff; nfhz;Ltu rhj;jpakhd eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

kpd; tpepNahfj; jil mwptpj;jy; - [_iy 2022
kj;jpak; khfhzk; 1
kpd; nghwpapayhsH gpuNjrk; jk;Gs;is
thbf;ifahsH Nrit
epiyak; - jk;Gs;is
jpfjp
Neuk;
2022-07-05
09:00 - 16:00
2022-07-07
09:00 - 16:00
2022-07-12
09:00 - 16:00
2022-07-18
10:00 - 13:00
thbf;ifahsH Nrit
epiyak; - fNynty
jpfjp
Neuk;
2022-07-15
09:00 - 16:00
thbf;ifahsH Nrit
epiyak; - ehTiy
jpfjp
Neuk;
2022-07-04
09:00 - 17:00
2022-07-21
09:00 - 16:00
kpd; nghwpapayhsH gpuNjrk;
- fynfju
thbf;ifahsH Nrit
epiyak; - juypal;il
jpfjp
Neuk;
2022-07-05
09:00 - 13:00
2022-07-07
09:00 - 17:00
2022-07-14
09:00 - 17:00
2022-07-19
09:00 - 17:00
thbf;ifahsH Nrit
epiyak; - Efntiy
jpfjp
Neuk;
2022-07-04
09:00 - 17:00
2022-07-05
09:00 - 17:00
2022-07-08
09:00 - 17:00
2022-07-21
09:00 - 17:00
2022-07-27
09:00 - 17:00
thbf;ifahsH Nrit
epiyak; - g+[hg;gpl;ba
jpfjp
Neuk;
2022-07-01
09:00 - 16:00
2022-07-05
09:00 - 16:00
2022-07-06
09:00 - 16:00
2022-07-12
09:00 - 16:00
2022-07-20
09:00 - 16:00
2022-07-22
09:00 - 16:00
2022-07-29
09:00 - 17:00
kpd; nghwpapayhsH gpuNjrk; fz;b efuk;
thbf;ifahsH Nrit
epiyak; - tlf;F
jpfjp
Neuk;
2022-07-27
09:00 - 17:00
kpd; nghwpapayhsH gpuNjrk; fl;Lf];Njhl;il
thbf;ifahsH Nrit
epiyak; - mf;Fwiz
jpfjp
Neuk;
2022-07-05
08:30 - 17:00
2022-07-07
08:30 - 17:00
2022-07-12
08:30 - 17:00
2022-07-28
09:00 - 17:00
thbf;ifahsH Nrit
epiyak; - tj;Njfik
jpfjp
Neuk;
2022-07-12
08:30 - 17:00
2022-07-14
08:30 - 17:00
2022-07-15
09:00 - 17:00
2022-07-19
09:00 - 17:00
2022-07-26
09:00 - 17:00
kpd; nghwpapayhsH gpuNjrk; Fz;lrhiy
thbf;ifahsH Nrit
epiyak; - Jk;giw
jpfjp
Neuk;
2022-07-07
09:00 - 17:00
2022-07-14
09:00 - 17:00
2022-07-15
09:00 - 17:00
2022-07-28
09:00 - 17:00
thbf;ifahsH Nrit
epiyak; - FUNjdpah
jpfjp
Neuk;
2022-07-07
09:00 - 17:00
thbf;ifahsH Nrit
epiyak; - `ryf;f
jpfjp
Neuk;
2022-07-05
09:00 - 17:00
2022-07-12
09:00 - 17:00
2022-07-18
09:00 - 17:00
2022-07-20
09:00 - 17:00
2022-07-21
09:00 - 17:00
2022-07-27
09:00 - 17:00
thbf;ifahsH Nrit
epiyak; - fuypaj;ij
jpfjp
Neuk;
2022-07-22
09:00 - 17:00
thbf;ifahsH Nrit
epiyak; - cLJk;giw
jpfjp
Neuk;
2022-07-04
09:00 - 17:00
2022-07-19
09:00 - 17:00
2022-07-26
09:00 - 17:00
kpd; nghwpapayhsH gpuNjrk;
- khj;jis
thbf;ifahsH Nrit
epiyak; - gy;Nynghy
jpfjp
Neuk;
2022-07-01
08:35 - 17:00
2022-07-12
09:00 - 17:00
thbf;ifahsH Nrit
epiyak; - Ntufkk;
jpfjp
Neuk;
2022-07-02
10:00 - 15:00
kj;jpak; khfhzk; 2
kpd; nghwpapayhsH gpuNjrk; fpdpfj;Njid
thbf;ifahsH Nrit
epiyak; - `w;wd;
jpfjp
Neuk;
2022-07-04
12:00 - 14:00
2022-07-05
12:00 - 14:00
2022-07-07
12:00 - 14:00
2022-07-18
12:00 - 14:00
2022-07-21
08:00 - 17:00
2022-07-28
12:00 - 14:00
thbf;ifahsH Nrit
epiyak; - k];nfypa
jpfjp
Neuk;
2022-07-04
12:00 - 14:00
2022-07-05
08:00 - 17:00
2022-07-16
08:00 - 17:00
2022-07-28
08:00 - 17:00
thbf;ifahsH Nrit
epiyak; - Nehl;ld;
jpfjp
Neuk;
2022-07-04
12:00 - 14:00
2022-07-05
09:00 - 17:00
2022-07-12
09:00 - 17:00
2022-07-18
12:00 - 14:00
2022-07-22
08:00 - 17:00
kpd; nghwpapayhsH gpuNjrk; `q;Fuq;nfj
thbf;ifahsH Nrit
epiyak; - upf;fpy;yf];fl

jpfjp
Neuk;
2022-07-07
08:30 - 16:30
2022-07-08
09:00 - 16:00
2022-07-12
09:00 - 16:00
thbf;ifahsH Nrit
epiyak; - tyg;gNd
jpfjp
Neuk;
2022-07-08
09:00 - 16:00
2022-07-28
09:00 - 16:00
kpd; nghwpapayhsH gpuNjrk;
- Nffhiy
thbf;ifahsH Nrit
epiyak; - Nffhiy
jpfjp
Neuk;
2022-07-02
08:00 - 17:00
2022-07-04
08:00 - 17:00
2022-07-06
08:00 - 17:00
2022-07-15
08:00 - 17:00
2022-07-16
08:00 - 17:00
2022-07-17
08:00 - 17:00
2022-07-18
08:00 - 17:00
2022-07-22
08:30 - 17:00
2022-07-24
08:00 - 17:00
2022-07-31
08:30 - 17:00
thbf;ifahsH Nrit
epiyak; - nkhnwe;Njhl;il
jpfjp
Neuk;
2022-07-07
08:00 - 17:00
2022-07-08
08:00 - 17:00
2022-07-12
08:00 - 17:00
2022-07-18
08:00 - 17:00
2022-07-29
08:00 - 17:00
thbf;ifahsH Nrit
epiyak; - Jy;fphpa
jpfjp
Neuk;
2022-07-01
08:00 - 17:00
2022-07-10
08:30 - 17:00
2022-07-14
08:00 - 17:00
2022-07-19
08:30 - 17:00
2022-07-22
08:30 - 17:30
2022-07-25
08:30 - 17:30
2022-07-30
08:30 - 17:30
kpd; nghwpapayhsH gpuNjrk; khtdy;iy
thbf;ifahsH Nrit
epiyak; - jpg;gpl;ba
jpfjp
Neuk;
2022-07-01
09:00 - 17:00
2022-07-04
09:00 - 17:00
2022-07-05
09:00 - 17:00
2022-07-08
09:00 - 17:00
2022-07-20
08:30 - 17:30
2022-07-28
09:00 - 17:00
thbf;ifahsH Nrit
epiyak; - n`k;khjfk
jpfjp
Neuk;
2022-07-01
08:30 - 16:30
2022-07-12
09:00 - 17:00
thbf;ifahsH Nrit
epiyak; - khtdy;iy
jpfjp
Neuk;
2022-07-01
09:00 - 17:00
2022-07-05
09:00 - 17:00
2022-07-25
09:00 - 17:00
kpd; nghwpapayhsH gpuNjrk; ehtyg;gpl;b
thbf;ifahsH Nrit
epiyak; - fk;gis
jpfjp
Neuk;
2022-07-09
08:00 - 17:00
thbf;ifahsH Nrit
epiyak; - ehtyg;gpl;b
jpfjp
Neuk;
2022-07-12
09:00 - 17:00
2022-07-28
12:00 - 14:00
kpd; nghwpapayhsH gpuNjrk; Etnuypa
thbf;ifahsH Nrit
epiyak; - ype;Jiy
jpfjp
Neuk;
2022-07-06
09:00 - 16:00
2022-07-11
09:00 - 16:00
kpd; nghwpapayhsH gpuNjrk; Nguhjid
thbf;ifahsH Nrit
epiyak; - jTyfy
jpfjp
Neuk;
2022-07-01
08:30 - 16:30
2022-07-04
09:00 - 17:00
2022-07-05
09:00 - 17:00
2022-07-06
09:00 - 17:00
2022-07-08
09:00 - 17:00
2022-07-12
09:00 - 17:00
2022-07-20
09:00 - 17:00
thbf;ifahsH Nrit
epiyak; - vhpafk 2
jpfjp
Neuk;
2022-07-01
09:00 - 17:00
2022-07-02
09:00 - 16:30
2022-07-04
09:00 - 17:00
2022-07-05
09:00 - 17:00
2022-07-06
09:00 - 17:00
2022-07-08
09:00 - 17:00
2022-07-11
09:00 - 17:00
2022-07-12
09:00 - 17:00
2022-07-14
09:00 - 16:55
thbf;ifahsH Nrit
epiyak; - fyh`h
jpfjp
Neuk;
2022-07-01
09:00 - 17:00
2022-07-04
09:00 - 16:30
2022-07-07
09:00 - 16:30
2022-07-14
09:00 - 17:00
thbf;ifahsH Nrit
epiyak; - al;bEtiu
jpfjp
Neuk;
2022-07-01
09:00 - 17:00
2022-07-04
09:00 - 17:00
2022-07-05
09:00 - 17:00
2022-07-07
09:00 - 17:00
2022-07-08
09:00 - 17:00
2022-07-14
09:00 - 17:00
2022-07-18
09:00 - 17:00
2022-07-20
09:00 - 17:00
2022-07-22
09:00 - 17:00
2022-07-25
09:00 - 17:00
fpof;F khfhzk;
thior;Nrid gpuNjrk;
kpd;ghtidahsH Nrit
epiyak; - VwhT+u;
jpfjp:
Neuk;:
05.07.2022
09.00-17.00
12.07.2022
09.00-17.00
20.07.2022
09.00-17.00
kpd;ghtidahsH Nrit
epiyak; - fpuhd;
jpfjp:
Neuk;:
04.07.2022
09.00-17.00
06.07.2022
09.00-17.00
14.07.2022
09.00-17.00
20.07.2022
09.00-17.00
21.07.2022
09.00-17.00
27.07.2022
09.00-17.00

29.07.2022
09.00-17.00
kpd;ghtidahsH Nrit
epiyak; - thior;Nrid
jpfjp:
Neuk;:
02.07.2022
09.00-17.00
06.07.2022
09.00-16.30
07.07.2022
09.00-16.30
11.07.2022
09.00-16.30
12.07.2022
09.00-16.30
15.07.2022
09.00-17.00
18.07.2022
09.00-17.00
20.07.2022
09.00-16.30
22.07.2022
09.00-16.30
25.07.2022
09.00-16.30
26.07.2022
09.00-16.30
28.07.2022
09.00-17.00
kpd;ghtidahsH Nrit
epiyak; - thfiu
jpfjp:
Neuk;:
05.07.2022
09.30-16.30
19.07.2022
09.30-16.30
25.07.2022
09.00-17.00
26.07.2022
09.00-17.00
kl;lf;fsg;G gpuNjrk;
kpd;ghtidahsH Nrit
epiyak; - kl;lf;fsg;G
jpfjp:
Neuk;:
02.07.2022
09.00-17:00
09.07.2022
09.00-17:00
15.07.2022
09.00-17:00
16.07.2022
09.00-17:00
19.07.2022
09.00-17:00
29.07.2022
09.00-17:00
kpd;ghtidahsH Nrit
epiyak; - fSthQ;rpf;Fb
jpfjp:
Neuk;:
06.07.2022
09.00-17.00
07.07.2022
09.00-17.00
09.07.2022
09.00-17.00
20.07.2022
09.00-17.00
21.07.2022
09.00-17.00
27.07.2022
09.00-17.00
28.07.2022
09.00-17.00
kpd;ghtidahsH Nrit
epiyak; - fhj;jhd;Fb
jpfjp:
Neuk;:
05.07.2022
09.00-17.00
07.07.2022
09.00-17.00
21.07.2022
09.00-17.00
mk;ghiw gpuNjrk;
kpd;ghtidahsH Nrit
epiyak; - `pq;Fuhd
jpfjp:
Neuk;:
02.07.2022
08.30-17.00
04.07.2022
08.30-17.00
05.07.2022
08.30-17.00
07.07.2022
09.00-14.00
12.07.2022
08.30-17.00
15.07.2022
08.30-17.00
21.07.2022
08.30-17.00
26.07.2022
08.30-17.00
kpd;ghtidahsH Nrit
epiyak; - nghj;Jtpy;
jpfjp:
Neuk;:
19.07.2022
08.30-17.00
23.07.2022
08.30-17.00
kpd;ghtidahsH Nrit
epiyak; - ,q;fpdpahfy
jpfjp:
Neuk;:
06.07.2022
08.30-17.00
19.07.2022
08.30-17.00
29.07.2022
08.30-17.00
kpd;ghtidahsH Nrit
epiyak; - njfpaj;jfz;ba
jpfjp :
Neuk;:
05.07.2022
08.30-17.00
06.07.2022
08.30-17.00
08.07.2022
08.30-17.00
12.07.2022
08.30-17.00
18.07.2022
08.30-17.00
23.07.2022
08.30-17.00
kpd;ghtidahsH Nrit
epiyak; - tPunfhl
jpfjp:
Neuk;:
05.07.2022
08.30-17.00
12.07.2022
08.30-17.00
14.07.2022
08.30-17.00
kpd;ghtidahsH Nrit
epiyak; - mk;ghiw
jpfjp:
Neuk;:
05.07.2022
08.30-17.00
19.07.2022
08.30-17.00
21.07.2022
08.30-17.00
kpd;ghtidahsH Nrit
epiyak; - mf;fiug;gw;W
jpfjp:
Neuk;:
04.07.2022
08.30-17.00
06.07.2022
08.30-17.00
08.07.2022
08.30-17.00
11.07.2022
08.30-17.00
12.07.2022
08.30-17.00
08.07.2022
08.30-17.00
11.07.2022
08.30-17.00
12.07.2022
08.30-17.00
13.07.2022
08.30-17.00
16.07.2022
08.30-17.00
19.07.2022
08.30-17.00
20.07.2022
08.30-17.00
21.07.2022
08.30-17.00
26.07.2022
08.30-17.00
kpd;ghtidahsH Nrit
epiyak; - cfz
jpfjp:
Neuk;:
01.07.2022
08.30-17.00
06.07.2022
08.30-17.00
19.07.2022
08.30-17.00
26.07.2022
08.30-17.00
kpd;ghtidahsH Nrit
epiyak; - k`hXah
jpfjp:
Neuk;:
01.07.2022
08.30-17.00
02.07.2022
08.30-17.00
14.07.2022
08.30-17.00
28.07.2022
08.30-17.00
jpUNfhzkiy gpuNjrk;
kpd;ghtidahsH Nrit
epiyak; - jpUNfhzkiy
efuk;
jpfjp:
Neuk;:
02.07.2022
08.00-17.00
05.07.2022
08.00-17.00
06.07.2022
08.00-17.00
07.07.2022
08.00-17.00
12.07.2022
08.00-17.00
18.07.2022
08.00-17.00
20.07.2022
08.00-17.00
28.07.2022
08.00-17.00
kpd;ghtidahsH Nrit
epiyak; - %J}u;
jpfjp:
Neuk;:
05.07.2022
08.00-17.00
11.07.2022
08.00-17.00

14.07.2022
08.00-17.00
15.07.2022
08.00-17.00
19.07.2022
08.00-17.00
kpd;ghtidahsH Nrit
epiyak; - Nfhkuq;flnty
jpfjp:
Neuk;:
04.07.2022
08.00-17.00
20.07.2022
08.00-17.00
kpd;ghtidahsH Nrit
epiyak; - fpz;zpah
jpfjp:
Neuk;:
05.07.2022
08.00-17.00
08.07.2022
08.00-17.00
11.07.2022
08.00-17.00
14.07.2022
08.00-17.00
26.07.2022
08.00-17.00
kpd;ghtidahsH Nrit
epiyak; - fe;jsha;
jpfjp:
Neuk;:
07.07.2022
08.00-17.00
15.07.2022
08.00-17.00
16.07.2022
08.00-17.00
26.07.2022
08.00-17.00
27.07.2022
08.00-17.00
kpd;ghtidahsH Nrit
epiyak; - epyhntsp
jpfjp
Neuk;
06.07.2022
08.00-17.00
12.07.2022
08.00-17.00
18.07.2022
08.00-17.00
19.07.2022
08.00-17.00
20.07.2022
08.00-17.00
21.07.2022
08.00-17.00
25.07.2022
08.00-17.00
fy;Kid gpuNjrk;
kpd;ghtidahsH Nrit
epiyak; - fy;Kid
jpfjp
Neuk;
06.07.2022
08.30-17.00
07.07.2022
08.30-17.00
16.07.2022
08.30-17.00
23.07.2022
08.30-17.00
25.07.2022
08.30-17.00
27.07.2022
08.30-17.00
kpd;ghtidahsH Nrit
epiyak; - epe;jT+u;
jpfjp
Neuk;
16.07.2022
08.30-17.00
21.07.2022
08.30-17.00
kpd;ghtidahsH Nrit
epiyak; - rha;e;jkUJ
jpfjp
Neuk;:
02.07.2022
08.30-17.00
07.07.2022
08.30-17.00
14.07.2022
08.30-17.00
18.07.2022
08.30-17.00
23.07.2022
08.30-17.00
26.07.2022
08.30-17.00
kpd;ghtidahsH Nrit
epiyak; - rk;khe;Jiw
jpfjp
Neuk;
23.07.2022
08.30-17.00
30.07.2022
08.30-17.00
njd; khfhzk; 1
kpd; nghwpayhsu; gpuNjrk; :
mf;Fu];]
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak : mf;Fu];]
jpfjp
Neuk;
2022-07-07
08:30 - 17:00
2022-07-11
08:30 - 17:00
2022-07-15
08:30 - 17:00
2022-07-21
08:30 - 17:00
2022-07-29
08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak : njdpahah
jpfjp
Neuk;
2022-07-21
08:30 - 17:00
2022-07-29
08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak : nkhutf;f
jpfjp
Neuk;
2022-07-05
08:30 - 17:00
2022-07-12
08:30 - 17:00
2022-07-14
08:30 - 17:00
2022-07-17
08:30 - 12:30
2022-07-18
08:30 - 17:00
2022-07-20
08:30 - 17:00
2022-07-22
08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak : g];nfhil
jpfjp
Neuk;
2022-07-19
08:30 - 17:00
2022-07-29
08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak : ntypfik
jpfjp
Neuk;
2022-07-01
14:30 - 11:30
2022-07-04
08:30 - 17:00
2022-07-06
14:30 - 11:30
2022-07-08
14:30 - 11:30
2022-07-11
08:30 - 17:00
2022-07-15
09:00 - 17:00
2022-07-22
08:30 - 17:00
2022-07-25
08:30 - 17:00
2022-07-26
08:30 - 17:00
2022-07-27
14:30 - 11:30
kpd; nghwpayhsu; gpuNjrk; :
mk;gyhq;nfhil
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak : vy;gpl;b
jpfjp
Neuk;
2022-07-01
08:30 - 17:00
2022-07-06
08:30 - 17:00
2022-07-07
14:00 - 11:00
2022-07-08
09:00 - 17:00
2022-07-11
08:30 - 17:00
2022-07-12
08:30 - 17:00
2022-07-14
09:00 - 17:00
2022-07-16
08:30 - 17:00
2022-07-21
09:00 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak : ,e;JUit
jpfjp
Neuk;
2022-07-04
08:30 - 17:00
2022-07-05
08:30 - 17:00
2022-07-11
08:30 - 17:00
2022-07-12
08:30 - 17:00
2022-07-15
08:30 - 17:00
2022-07-18
08:30 - 17:00
2022-07-19
08:30 - 17:00
2022-07-20
08:30 - 17:00
2022-07-21
08:30 - 17:00
2022-07-25
08:30 - 17:00
2022-07-27
08:30 - 17:00
2022-07-28
08:30 - 17:00
2022-07-29
08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak : rPdpnfhl
jpfjp
Neuk;
2022-07-02
08:30 - 17:00
2022-07-05
08:30 - 17:00
2022-07-07
08:30 - 17:00

2022-07-08
09:00 - 17:00
2022-07-11
08:30 - 17:00
2022-07-15
08:30 - 17:00
2022-07-20
08:30 - 17:00
2022-07-21
09:00 - 17:00
2022-07-22
08:30 - 17:00
2022-07-26
08:30 - 17:00
kpd; nghwpayhsu; gpuNjrk; :
gj;Njfik
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak : gj;Njfik
jpfjp
Neuk;
2022-07-01
08:30 - 17:00
2022-07-04
08:30 - 17:00
2022-07-06
08:30 - 17:00
2022-07-07
08:30 - 17:00
2022-07-08
14:00 - 11:00
2022-07-14
08:30 - 10:30
2022-07-16
08:30 - 17:00
2022-07-19
08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak : Nfhdgpd;Dtiy
jpfjp
Neuk;
2022-07-01
08:30 - 17:00
2022-07-02
08:30 - 17:00
2022-07-06
08:30 - 17:00
2022-07-15
08:30 - 17:00
2022-07-20
09:00 - 13:00
2022-07-29
08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak : jy;f];ntiy
jpfjp
Neuk;
2022-07-05
08:30 - 17:00
2022-07-06
08:30 - 17:00
2022-07-11
08:30 - 17:00
2022-07-16
08:30 - 17:00
2022-07-18
08:30 - 17:00
2022-07-28
08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak:
jpfjp
Neuk;
2022-07-06
08:30 - 17:00
2022-07-12
14:00 - 13:30
2022-07-16
08:30 - 17:00
2022-07-22
08:30 - 17:00
2022-07-27
13:00 - 12:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak : te;Juk;ig
jpfjp
Neuk;
2022-07-16
08:30 - 17:00
2022-07-20
16:00 - 09:30
2022-07-21
08:30 - 17:00
2022-07-25
08:30 - 17:00
kpd; nghwpayhsu; gpuNjrk; :
fhyp
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak : gl;lJit
jpfjp
Neuk;
2022-07-01
08:30 - 17:00
2022-07-05
08:30 - 17:00
2022-07-07
08:30 - 17:00
2022-07-08
08:30 - 17:00
2022-07-11
08:30 - 17:00
2022-07-15
08:30 - 17:00
2022-07-20
12:30 - 12:30
2022-07-25
08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak : fhyp
jpfjp
Neuk;
2022-07-04
09:00 - 12:00
2022-07-07
08:30 - 12:30
2022-07-12
08:30 - 17:00
2022-07-14
08:30 - 17:00
2022-07-18
12:30 - 12:30
2022-07-20
12:30 - 12:30
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak : fguhJit
jpfjp
Neuk;
2022-07-08
08:30 - 17:00
2022-07-11
08:30 - 17:00
2022-07-14
08:30 - 17:00
2022-07-19
08:30 - 17:00
2022-07-21
08:30 - 17:00
2022-07-22
08:30 - 17:00
2022-07-25
08:30 - 17:00
2022-07-26
08:30 - 17:00
2022-07-27
08:30 - 17:00
2022-07-28
08:30 - 17:00
2022-07-29
08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak : jtyik
jpfjp
Neuk;
2022-07-01
08:30 - 17:00
2022-07-05
08:30 - 17:00
2022-07-06
08:30 - 17:00
2022-07-16
08:30 - 17:00
2022-07-17
08:30 - 12:30
2022-07-18
08:30 - 17:00
2022-07-20
08:30 - 17:00
2022-07-22
08:30 - 17:00
2022-07-28
08:30 - 17:00
2022-07-29
08:30 - 16:30
njd;khfhzk; 2
kpd; nghwpayhsu; gpuNjrk; :
mk;ghe;Njhl;il
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak;:
jpfjp
Neuk;
2022-07-04
08:30 - 17:00
2022-07-05
08:30 - 17:00
2022-07-08
08:30 - 17:00
2022-07-27
08:30 - 17:00
2022-07-29
08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak;: mk;ghe;Njhl;il
jpfjp
Neuk;
2022-07-02
08:30 - 17:00
2022-07-05
13:00 - 12:30
2022-07-11
08:30 - 17:00
2022-07-18
08:30 - 17:00
2022-07-24
08:30 - 17:00
2022-07-26
08:30 - 16:30
2022-07-28
08:30 - 17:00
2022-07-30
08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak;: fjpu;fhkk;
jpfjp
Neuk;
2022-07-05
09:00 - 17:00
2022-07-08
08:30 - 17:00
2022-07-20
09:00 - 17:00
2022-07-25
08:30 - 17:00
2022-07-27
08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak;: R+upantit
jpfjp
Neuk;
2022-07-06
08:30 - 17:00
2022-07-12
08:30 - 17:00
2022-07-15
08:30 - 16:30
2022-07-19
08:30 - 17:00
2022-07-21
08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak;: jp];]kfhuhik

jpfjp
Neuk;
2022-07-01
13:00 - 12:30
2022-07-02
09:00 - 17:00
2022-07-03
08:30 - 17:00
2022-07-07
09:00 - 17:00
2022-07-09
08:30 - 17:00
2022-07-10
08:30 - 17:00
2022-07-11
08:30 - 17:00
2022-07-14
08:30 - 17:00
2022-07-22
08:30 - 17:00
kpd; nghwpayhsu; gpuNjrk; :
khj;jiw
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak;: jpf;ntiy
jpfjp
Neuk;
2022-07-02
08:30 - 17:00
2022-07-06
08:30 - 17:00
2022-07-08
08:30 - 17:00
2022-07-18
08:30 - 17:00
2022-07-22
08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak;: `f;kid
jpfjp
Neuk;
2022-07-06
08:30 - 17:00
2022-07-19
08:30 - 17:00
2022-07-20
08:30 - 17:00
2022-07-21
08:30 - 17:00
2022-07-27
14:30 - 11:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak;: fpj;njl;ba
jpfjp
Neuk;
2022-07-14
08:30 - 17:00
2022-07-26
08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak;: fk;GWgpl;ba
jpfjp
Neuk;
2022-07-02
08:30 - 17:00
2022-07-04
08:30 - 13:30
2022-07-11
08:30 - 17:00
2022-07-21
08:30 - 17:00
2022-07-28
14:30 - 11:30
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak;: khj;jiw
jpfjp
Neuk;
2022-07-07
08:30 - 16:30
2022-07-20
08:30 - 17:00
2022-07-22
08:30 - 17:00
2022-07-25
08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak;: Kyl;baid
jpfjp
Neuk;
2022-07-01
13:00 - 12:00
2022-07-04
08:30 - 17:00
2022-07-05
09:00 - 17:00
2022-07-15
09:00 - 17:00
2022-07-28
09:00 - 17:00
2022-07-29
09:00 - 17:00
kpd; nghwpayhsu; gpuNjrk; :
jq;fhiy
thbf;ifahsu;
Nrit epiyak;:
mq;Fdnfhyngy];ir
jpfjp
Neuk;
2022-07-22
08:30 - 17:00
2022-07-25
08:30 - 16:30
2022-07-26
08:30 - 17:00
2022-07-28
08:30 - 16:30
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak;: ngypaj;ij
jpfjp
Neuk;
2022-07-04
08:30 - 17:00
2022-07-05
08:30 - 17:00
2022-07-06
08:30 - 17:00
2022-07-12
08:30 - 17:00
2022-07-18
08:30 - 17:00
2022-07-19
08:30 - 17:00
2022-07-21
08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak;: kpj;njdpa
jpfjp
Neuk;
2022-07-02
08:30 - 17:00
2022-07-08
08:30 - 17:00
2022-07-15
08:30 - 17:00
2022-07-20
08:30 - 17:00
2022-07-27
08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak;: jq;fhiy
jpfjp
Neuk;
2022-07-02
08:30 - 17:00
2022-07-07
08:30 - 16:00
2022-07-11
08:30 - 17:00
2022-07-25
08:30 - 16:30
2022-07-29
08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak;: ty];Ky;iy
jpfjp
Neuk;
2022-07-04
08:30 - 17:00
2022-07-05
08:50 - 17:00
2022-07-08
08:30 - 17:00
2022-07-12
08:30 - 17:00
Cth khfhzk;
kpd; nghwpayhsu; gpuNjrk; :
gJis
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak;; : gJis
jpfjp
Neuk;
2022-07-01
08:30 - 10:30
2022-07-04
08:30 - 17:00
2022-07-07
09:00 - 17:00
2022-07-12
08:00 - 17:00
2022-07-15
09:00 - 17:00
2022-07-16
08:00 - 17:00
2022-07-18
10:00 - 12:00
2022-07-19
09:00 - 17:00
2022-07-20
08:00 - 17:00
2022-07-22
08:00 - 17:00
2022-07-23
08:00 - 17:00
2022-07-26
09:00 - 17:00
2022-07-29
09:00 - 17:00
2022-07-30
08:00 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak; : Myp viy
jpfjp
Neuk;
2022-07-08
09:00 - 17:00
2022-07-18
10:00 - 12:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak; : griw
jpfjp
Neuk;
2022-07-11
09:00 - 17:00
2022-07-18
10:00 - 12:00
2022-07-28
09:00 - 17:00
kpd; nghwpayhsu; gpuNjrk; :
jpaj;jyhit
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak; : gz;lhutis
jpfjp
Neuk;
2022-07-06
09:00 - 17:00
2022-07-12
09:00 - 17:00
2022-07-15
09:00 - 17:00
2022-07-18
09:00 - 17:00
2022-07-21
09:00 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak; : jpaj;jyhit

jpfjp
Neuk;
2022-07-05
09:00 - 17:00
2022-07-07
09:00 - 17:00
2022-07-08
09:00 - 17:00
2022-07-11
09:00 - 17:00
2022-07-15
09:00 - 17:00
2022-07-20
09:00 - 17:00
2022-07-22
09:00 - 17:00
2022-07-26
09:00 - 17:00
2022-07-28
09:00 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak; :
jpfjp
Neuk;
2022-07-01
09:00 - 17:00
2022-07-04
09:00 - 17:00
2022-07-14
09:00 - 17:00
2022-07-18
10:00 - 12:00
2022-07-19
09:00 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak; : Cthgwzfik
jpfjp
Neuk;
2022-07-08
09:00 - 17:00
2022-07-14
09:00 - 17:00
2022-07-28
09:00 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak; : ntypkil
jpfjp
Neuk;
2022-07-07
09:00 - 17:00
2022-07-12
09:00 - 17:00
2022-07-18
09:00 - 17:00
2022-07-22
09:00 - 17:00
2022-07-25
09:00 - 17:00
2022-07-26
09:00 - 17:00
Nky;; khfhzk; tlf;F
kpd; nghwpayhsu; gpuNjrk; :
jpTyg;gpl;b
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak; : jpTyg;gpl;b
jpfjp
Neuk;
2022-07-03
08:30 - 17:00
2022-07-06
08:30 - 16:30
2022-07-16
09:00 - 17:00
2022-07-26
09:00 - 17:00
2022-07-27
08:30 - 17:00
2022-07-30
08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak; : Jd;df`
jpfjp
Neuk;
2022-07-01
08:30 - 17:00
2022-07-04
08:30 - 17:00
2022-07-05
08:30 - 16:30
2022-07-06
08:30 - 17:00
2022-07-11
08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak; : kPupfk
jpfjp
Neuk;
2022-07-08
08:30 - 17:00
2022-07-17
08:30 - 17:00
2022-07-19
08:30 - 17:00
2022-07-21
08:30 - 17:00
2022-07-22
08:30 - 17:00
2022-07-26
09:00 - 17:00
2022-07-29
09:00 - 17:00
kpd; nghwpayhsu; gpuNjrk; :
fk;g`h
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak; : fk;g`h
jpfjp
Neuk;
2022-07-01
08:30 - 17:00
2022-07-02
08:30 - 17:00
2022-07-06
08:30 - 17:00
2022-07-09
09:00 - 17:00
2022-07-16
12:00 - 17:00
2022-07-17
09:00 - 17:00
2022-07-20
12:00 - 17:00
2022-07-23
12:00 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak; : fNdKy;iy
jpfjp
Neuk;
2022-07-01
12:00 - 17:00
2022-07-02
08:30 - 17:00
2022-07-07
12:00 - 17:00
2022-07-12
08:30 - 17:00
2022-07-16
12:00 - 17:00
2022-07-18
12:00 - 17:00
2022-07-23
12:00 - 17:00
2022-07-24
08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak; : af;fiy
jpfjp
Neuk;
2022-07-02
12:00 - 17:00
2022-07-03
09:00 - 17:00
2022-07-09
08:30 - 17:00
2022-07-11
09:00 - 17:00
2022-07-17
08:30 - 16:30
2022-07-21
12:00 - 17:00
2022-07-22
12:00 - 17:00
2022-07-23
12:00 - 17:00
2022-07-30
08:30 - 16:30
kpd; nghwpayhsu; gpuNjrk; :
Ihvy
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak; : [h-vy
jpfjp
Neuk;
2022-07-04
08:30 - 17:00
2022-07-07
08:30 - 16:30
2022-07-11
08:30 - 17:00
2022-07-16
08:30 - 17:00
2022-07-18
08:30 - 17:00
2022-07-20
08:30 - 17:00
2022-07-26
08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak; : whfik
jpfjp
Neuk;
2022-07-06
08:30 - 17:00
2022-07-09
08:30 - 17:00
2022-07-12
08:30 - 17:00
2022-07-16
09:00 - 16:30
2022-07-30
08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak; : tj;jis
jpfjp
Neuk;
2022-07-01
09:00 - 17:00
2022-07-11
08:30 - 16:30
2022-07-12
08:30 - 16:30
2022-07-15
08:30 - 17:00
2022-07-19
08:30 - 16:30
2022-07-20
08:30 - 17:00
kpd; nghwpayhsu; gpuNjrk;
: fsdp
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak; : njy;nfhil
jpfjp
Neuk;
2022-07-02
12:00 - 17:00
2022-07-05
08:30 - 17:00
2022-07-06
08:30 - 17:00
2022-07-07
08:30 - 17:00
2022-07-09
09:00 - 17:00
2022-07-12
09:00 - 17:00
2022-07-15
08:30 - 17:00
2022-07-26
08:30 - 13:00

2022-07-27
08:30 - 17:00
2022-07-30
08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak; : fpupy;ytiy
jpfjp
Neuk;
2022-07-01
08:30 - 17:00
2022-07-02
08:30 - 17:00
2022-07-04
08:30 - 17:00
2022-07-06
08:30 - 17:00
2022-07-10
08:30 - 17:00
2022-07-15
08:30 - 17:00
2022-07-16
08:30 - 17:00
2022-07-24
09:00 - 17:00
2022-07-25
08:30 - 17:00
2022-07-28
08:30 - 17:00
2022-07-30
08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak; : khtukz;ba
jpfjp
Neuk;
2022-07-05
08:30 - 17:30
2022-07-20
08:30 - 17:00
2022-07-22
08:30 - 17:00
2022-07-24
08:30 - 17:00
2022-07-28
08:30 - 17:00
kpd; nghwpayhsu; gpuNjrk; :
fpupe;jpnty
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak; : njhk;Ng
jpfjp
Neuk;
2022-07-04
08:30 - 17:00
2022-07-09
09:00 - 17:00
2022-07-26
08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak; : fpupe;jpnty
jpfjp
Neuk;
2022-07-02
08:30 - 16:30
2022-07-07
09:00 - 17:00
2022-07-08
08:30 - 17:00
2022-07-10
09:00 - 17:00
2022-07-20
09:00 - 17:00
2022-07-21
09:00 - 17:00
2022-07-24
08:30 - 17:00
2022-07-25
08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak; : G+nfhl
jpfjp
Neuk;
2022-07-07
08:30 - 17:00
2022-07-09
09:00 - 17:00
2022-07-16
08:30 - 17:00
2022-07-17
08:30 - 16:30
2022-07-21
09:00 - 17:00
2022-07-26
08:30 - 17:00
2022-07-30
08:30 - 16:30
kpd; nghwpayhsu; gpuNjrk; :
ePu;nfhOk;G
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak; : fe;jhid
jpfjp
Neuk;
2022-07-06
08:30 - 17:00
2022-07-14
08:30 - 17:00
2022-07-21
08:30 - 17:00
2022-07-23
08:30 - 16:30
2022-07-28
08:30 - 16:30
2022-07-30
08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak; : fl;Lehaf;f
jpfjp
Neuk;
2022-07-03
08:30 - 16:30
2022-07-09
08:30 - 17:00
2022-07-23
08:30 - 17:00
2022-07-24
08:30 - 17:00
2022-07-28
08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak; : kpDthq;nfhil
jpfjp
Neuk;
2022-07-04
08:30 - 17:00
2022-07-14
08:30 - 16:30
2022-07-15
08:30 - 17:00
2022-07-16
08:30 - 17:00
2022-07-17
08:30 - 17:00
2022-07-18
08:30 - 17:00
2022-07-22
08:30 - 17:00
2022-07-26
08:30 - 17:00
2022-07-28
08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak; : ePu;nfhOk;G
jpfjp
Neuk;
2022-07-06
08:30 - 16:30
2022-07-08
08:30 - 16:30
2022-07-11
08:30 - 17:00
2022-07-12
08:30 - 17:00
2022-07-15
08:30 - 17:00
2022-07-19
08:30 - 17:00
2022-07-20
08:30 - 16:30
2022-07-25
08:30 - 17:00
kpd; nghwpayhsu; gpuNjrk; :
ntahq;nfhil
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak; : epl;lk;Git
jpfjp
Neuk;
2022-07-02
12:00 - 17:00
2022-07-04
08:30 - 16:30
2022-07-06
08:30 - 17:00
2022-07-08
08:30 - 17:00
2022-07-15
08:30 - 17:00
2022-07-17
08:30 - 17:00
2022-07-20
09:00 - 17:00
2022-07-23
12:00 - 17:00
2022-07-26
08:30 - 17:00
2022-07-27
09:00 - 17:00
2022-07-29
08:30 - 17:00
2022-07-30
09:00 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak; : g];ahy
jpfjp
Neuk;
2022-07-04
08:30 - 17:00
2022-07-15
08:30 - 16:30
2022-07-16
08:30 - 17:00
2022-07-23
08:30 - 17:00
2022-07-25
09:00 - 17:00
2022-07-29
09:00 - 17:00
2022-07-30
08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak; : ntahq;nfhil
jpfjp
Neuk;
2022-07-01
08:30 - 17:00
2022-07-02
08:30 - 17:00
2022-07-05
08:30 - 17:00
2022-07-07
08:30 - 17:00
2022-07-08
08:30 - 17:00
2022-07-11
08:30 - 17:00
2022-07-17
08:30 - 17:00
2022-07-18
08:30 - 16:30
2022-07-19
08:30 - 17:00
2022-07-23
08:30 - 17:00
2022-07-25
08:30 - 17:00
2022-07-26
08:30 - 17:00
khfhzk; : Nky;; khfhzk;
njw;F 1
kpd; nghwpayhsu; gpuNjrk; :
nj`ptis

thbf;ifahsu; Nrit
epiyak; : fSNghtpy
jpfjp
Neuk;
2022-07-02
08:00 - 17:30
2022-07-04
08:00 - 17:30
2022-07-09
08:00 - 17:30
2022-07-15
08:00 - 17:30
2022-07-18
08:00 - 17:30
2022-07-23
08:00 - 17:30
2022-07-30
08:00 - 17:30
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak; : fy;fpir
jpfjp
Neuk;
2022-07-05
08:00 - 17:30
2022-07-15
08:00 - 17:30
2022-07-18
08:00 - 17:30
2022-07-29
08:00 - 17:30
kpd; nghwpayhsu; gpuNjrk; :
fSj;Jiw
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak; : NgUtis
jpfjp
Neuk;
2022-07-02
08:30 - 17:00
2022-07-03
08:30 - 16:30
2022-07-08
08:30 - 16:30
2022-07-09
08:30 - 16:30
2022-07-12
08:30 - 17:00
2022-07-14
08:30 - 16:30
2022-07-16
08:30 - 16:30
2022-07-17
08:30 - 16:30
2022-07-23
08:30 - 17:30
2022-07-24
08:30 - 16:30
2022-07-28
08:30 - 16:30
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak; : Fullerton
jpfjp
Neuk;
2022-06-30
08:30 - 16:30
2022-07-14
08:30 - 17:00
2022-07-17
08:30 - 16:30
2022-07-18
08:30 - 16:30
2022-07-20
08:30 - 16:30
2022-07-27
08:40 - 17:00
2022-07-30
08:30 - 17:00
2022-07-31
08:30 - 16:30
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak; : ghze;Jiw
jpfjp
Neuk;
2022-07-01
08:30 - 14:30
2022-07-12
08:30 - 14:30
2022-07-16
08:30 - 16:30
2022-07-18
08:30 - 12:30
2022-07-19
08:30 - 12:30
2022-07-20
08:30 - 12:30
2022-07-21
08:30 - 12:30
2022-07-22
08:30 - 12:30
2022-07-23
08:30 - 12:30
2022-07-24
08:30 - 16:30
2022-07-25
08:30 - 16:30
2022-07-26
08:30 - 16:30
2022-07-27
08:30 - 16:30
2022-07-29
08:30 - 16:30
2022-07-30
08:30 - 17:00
2022-07-31
08:30 - 16:30
kpd; nghwpayhsu; gpuNjrk; :
kj;Jfik
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak; : mfytj;ij
jpfjp
Neuk;
2022-07-06
08:30 - 17:00
2022-07-08
08:30 - 17:00
2022-07-16
08:30 - 17:00
2022-07-20
08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak; : gJnuypa
jpfjp
Neuk;
2022-07-01
08:30 - 17:00
2022-07-04
08:30 - 17:00
2022-07-05
09:00 - 17:00
2022-07-06
08:30 - 17:00
2022-07-08
08:30 - 17:00
2022-07-11
08:30 - 17:00
2022-07-15
08:30 - 17:00
2022-07-18
08:30 - 17:00
2022-07-20
08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak; : kj;Jfik
jpfjp
Neuk;
2022-07-01
08:30 - 13:00
2022-07-07
08:30 - 17:00
2022-07-15
08:30 - 17:00
2022-07-20
08:30 - 17:00
2022-07-21
08:30 - 17:00
2022-07-26
08:30 - 17:00
2022-07-27
08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak; : kPffj;Njid
jpfjp
Neuk;
2022-06-30
08:30 - 17:00
2022-07-01
08:30 - 17:00
2022-07-02
08:30 - 17:00
2022-07-07
08:30 - 17:00
2022-07-08
08:30 - 14:00
2022-07-11
08:30 - 17:00
2022-07-17
08:30 - 16:30
2022-07-18
08:30 - 17:00
2022-07-19
08:30 - 17:00
2022-07-26
08:30 - 17:00
2022-07-30
08:30 - 17:30
kpd; nghwpayhsu; gpuNjrk; :
,uj;kyhid
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak; : nghuy];fKt
jpfjp
Neuk;
2022-07-06
08:00 - 17:00
2022-07-08
08:00 - 14:00
2022-07-09
08:30 - 17:00
2022-07-10
08:00 - 17:00
2022-07-12
08:00 - 17:00
2022-07-15
08:30 - 17:00
2022-07-26
08:00 - 17:00
2022-07-30
08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak; : nf];ghit
jpfjp
Neuk;
2022-07-04
08:00 - 17:00
2022-07-07
08:30 - 17:00
2022-07-11
08:00 - 17:00
2022-07-14
08:30 - 17:00
2022-07-16
08:30 - 17:00
2022-07-20
08:00 - 17:00
2022-07-24
08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit
epiyak; : ,uj;kyhid
jpfjp
Neuk;
2022-07-05
08:00 - 17:00
2022-07-17
08:00 - 17:00
2022-07-19
08:30 - 17:00
2022-07-22
08:00 - 17:00
2022-07-23
08:00 - 17:00
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2022 ஜூலை 7 வியாழக்கிழமை

சிம்பாப்வேயில் விலையேற்றத்தை
தடுக்க தங்க நாணயம் அறிமுகம்
சிம்பாப்வேயில் நாணய மதிப்பிழப்புக்கு மத்தியில் உயரும் பணவீக்கத்தை
கட்டுப்படுத்தும் முயற்சியாக இந்த
மாத இறுதியில் அந்நாடு தங்க நாணயங்களை அறிமுகம் செய்யவுள்ளது.
அதேப�ோன்று அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்காக அமெரிக்க ட�ொலரை சட்டபூர்வ நாணயமாக மாற்றுவதற்கான திட்-

டத்தையும் அந்நாட்டு மத்திய வங்கி
அறிவித்துள்ளது.
வருடாந்த பணவீக்கம் 190 வீதத்திற்கு மேல் உயர்ந்த நிலையில் மத்திய
வங்கியின் முக்கிய வட்டி விகிதம் இந்த
மாதம் 200 வீதம் என இரு மடங்காக
அதிகரித்துள்ளது.
இந்த ஆண்டில் பிரதான நாணயங்க-

ளுக்கு எதிராக சிம்பாப்வே ட�ொலரின்
மதிப்பு வீழ்ச்சி கண்டுள்ளது.
இந்நிலையில் வரும் ஜூலை 25ஆம்
திகதியில் இருந்து தங்க நாணயம்
புழக்கத்திற்கு விடப்படும் என்று சிம்பாப்வே மத்திய வங்கியின் ஆளுநர்
ஜ�ோன் பீ மன்குட்யா தெரிவித்துள்ளார்.

பிரிட்டனில் இரு முக்கிய
ராஜினாமா
இந்திய ட்ரோன் விமான பரிச�ோதனை அமைச்சர்கள்
பிரதமர் ஜ�ோன்சனுக்கு நெருக்கடி
வெற்றி என அறிவிப்பு
எதிரி இலக்குகள் மீது துல்லியமாக தாக்குதல் நடத்தக்கூடிய ட்ர�ோன்களை இந்திய த�ொழில்நுட்ப
உதவியுடன் தயாரிக்கும் திட்டத்தில் இந்திய இராணுவம் ஈடுபட்டுள்ளது. கடந்த வெள்ளிக்கிழமை
கர்நாடகா மாநிலம் சித்ரதுர்காவில்
நடத்தப்பட்ட ஆரம்பகட்ட பரிச�ோதனையில் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட ட்ரோன் 15 நிமிடங்களுக்கு
பறக்கவிடப்பட்டது. இப் பரிச�ோதனை திருப்தி அளிப்பதாக உள்ளது
என்று பரிச�ோதனையாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
உலக நாடுகளின் பாதுகாப்பு
படைகள்
தற்போது
ட்ரோன்
த�ொழில்நுட்பத்தை ஆளற்ற தாக்குதல் கருவியாக பயன்படுத்தி
வருகின்றன.
இந்திய
இராணுவத்தில் ஏராளமான இஸ்ரேலில்
தயாரிப்பான தாக்குதல் ட்ரோன்கள் உள்ளன. இந்திய விமானப்
படையில் குரூஸ் ஏவுகணைகளைப்
ப�ோல எதிரி இலக்குகளைத் தாக்கி
அழிக்கும் ட்ரோன்கள் உள்ளன.
இதே சமயம் மூன்று பில்லியன்
ட�ொலர் செலவில் 30 தாக்குதல் ட்ர�ோன்களை அமெரிக்காவிடமிருந்து
க�ொள்வனவு செய்யும் திட்டத்தை

இந்தியா தற்போது நிறுத்தி வைத்து
உள்ளுரில் இராணுவ ட்ரோன்களை
உற்பத்தி
செய்யும்
திட்டத்தை
முடுக்கி விட்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. உள்ளுர் தயாரிப்பான
ட்ரோனின் பரிச�ோதனை வெற்றிகரமாக
நடைபெற்றிருப்பதை,
இந்தியாவின் ஆளில்லா தாக்குதல்
விமானத்துறை
அபிவிருத்தியில்
ஒரு மைல் கல்லாக வர்ணித்திருக்கும் இத்துறைசார் விஞ்ஞானி, மிக
முக்கியமான பாதுகாப்பு த�ொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சியை இது எடுத்துக்காட்டியிருப்பதாக சுட்டிக் காட்டியுள்ளார். இந்த ட்ரோன் மேலும்
பலகட்ட பரிச�ோதனைகளுக்கு உட்படுத்தப்படவுள்ளதாகவும்
பாதுகாப்பு த�ொடர்பான அமைச்சரவை
கமிட்டியின் அனுமதி பெறப்பட
வேண்டும் என்றும் அவர் மேலும்
தெரிவித்தார்.

பிரிட்டனில் இரண்டு முக்கிய
அமைச்சர்கள் பதவி விலகியதைத் த�ொடர்ந்து பிரதமர்
ப�ொரிஸ் ஜ�ோன்சன் தலைமைக்கு
முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்குக் கடுமையான நெருக்கடி
ஏற்பட்டுள்ளது.
நிதி அமைச்சர் ரிஷி சுனாக்,
சுகாதார அமைச்சர் சாஜித் ஜாவித்
இருவரும் பதவி விலகியுள்ளனர்.
சர்ச்சையில் சிக்கிய ஓர் ஆளுங்கட்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினரை

அரசாங்கம்
கையாண்டவிதம்
குறித்து பிரிட்டனில் குறைகூறல்
வலுத்துவரும் நிலையில் அமைச்சர்கள் பதவி விலகினர்.
த�ொடர்ந்து பல ஊழல்கள்
குறுக்கிட்டாலும்
பிரதமர்
ப�ொரிஸ் ஜ�ோன்சன் பதவி விலகுவதற்கான எந்த அறிகுறியும்
தெரியவில்லை. அவரது கட்சியைச் சேர்ந்த பல பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்கள் அவர் பதவி விலக
வேண்டும் என்று குரல் க�ொடுத்து
வருகின்றனர்.

க�ொர�ோனா ப�ொருந்தொற்றுக்குப் பின்னராக மிகப்பெரிய ஹஜ் கடமை நேற்று புதன்கிழமை ஆரம்பமானது. சவூதி அரேபியாவின் மக்கா நகரில் உள்ள புனித
கஃபாவை பெரும்பாலும் முகக்கவசம் அணியாத ஆயிரக்கணக்கான யாத்திரிகர்கள் வலம் வர ஆரம்பித்துள்ளனர்.
வெளிநாட்டைச் சேர்ந்த 850,000 யார்த்திரிகர்கள்
உட்பட முழுமையாக தடுப்பூசி ஒரு மில்லியன் முஸ்லிம்கள் இந்த ஆண்டு ஹஜ் கடமைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
உத்திய�ோகபூர்வமான ஹஜ் கடமை ஆரம்பமான
நேற்றைய தினத்தில் பலரும் தமது ஆன்மீக வழிபாடுக-

நாடு வீழ்ச்சியடைந்துள்ள இந்த
நிலையிலிருந்து வெளிவர வேண்டுமானால் பாராளுமன்றத்திலும்
மாற்றம் இடம்பெற வேண்டும்
எனவும் நாட்டைக் கட்டியெழுப்பும் நடவடிக்கைக்கு முழுப் பாராளுமன்றமும் பங்களிக்க வேண்டும்
எனவும் பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க தெரிவித்தார்.
இந்த
ந�ோக்கத்திற்காகவே
ப�ொருளாதார நெருக்கடியின் தாக்கத்தைத் தணிப்பதற்கான குழு,
எரிசக்தி , ப�ோக்குவரத்துக் குழு,உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் விவசாயம் பற்றிய குழு,நல்லிணக்கம்
மற்றும் தேசிய ஒற்றுமைக்கான
குழு உள்ளிட்ட 16 குழுக்கள் நிய-

ஐர�ோப்பிய ஒன்றிய
வர்த்தக குழு கவலை

ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் வரிச் சலுகைகை
அனுபவித்து வரும் பாகிஸ்தான்,
சீனாவைச் சார்ந்த அதன் ப�ொருளாதாரக் க�ொள்கையில் அடுத்த வருடத்துக்கான ஜி.எஸ்.பி. சலுகையை பெறுமா
என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
பாகிஸ்தானுக்கு
இச்சலுகையை
மேலும் ஒரு வருட காலத்துக்கு நீட்டிப்பதா இல்லையா என்பதைத் தீர்மானிக்கும் ப�ொருட்டு ஐர�ோப்பிய ஒன்றிய
கண்காணிப்புக் குழு இஸ்லாமாபாத்
வந்துள்ளது. தமது சுற்றுப் பயணத்தின்
ப�ோது பாகிஸ்தான் பெருமளவில் சீனக்
கடன்களில் தங்கியிருப்பதை சுட்டிக்
காட்டி தமது ஏமாற்றத்தை இக்குழுவினர் வெளிப்படுத்தியிருந்தனர்.
பாகிஸ்தான் உலகின் முன்னணி
பருத்தி உற்பத்தி நாடுகளில் ஒன்றாகும். பருத்தி உற்பத்தியில் ஐந்தாவது
இடத்தை உலகளவில் பெற்றுள்ள இந்
நாட்டின் ஏற்றுமதியில் 40 சதவீதம்
பருத்தித் தயாரிப்புகளாக உள்ளன.
பாகிஸ்தானில்
ஏற்பட்டிருக்கும்
கடுமையான ப�ொருளாதார வீழ்ச்சியை சீனா தனது நலன்களுக்காகப்
பயன்படுத்துவதாகவும் தமது ப�ொருளாதார தேவைகளுக்காக பாகிஸ்தான்
சீனாவையே நம்பி வருவதாகவும் இஸ்லாமாபாத் வந்திருக்கும் ஐர�ோப்பிய
ஒன்றிய வர்த்தகர் குழுவினர் விசனம்
தெரிவித்துள்ளனர்.

ளில் ஈடுபட ஆரம்பித்துள்ளனர். இம்முறை ஹஜ் கடமையில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளை விட அதிகமான யாத்திரிகர்கள் பங்கேற்றப�ோதும் சாதாரண காலத்தை விடவும்
குறைவானவர்களே கலந்துக�ொண்டுள்ளனர்.
வசதி படைத்த முஸ்லிம்கள் செய்ய வேண்டி ஹஜ் கடமையில் 2019 ஆம் ஆண்டு சுமார் 2.5 மில்லியன் முஸ்லிம்கள் கலந்துக�ொண்டிருந்தனர். எனினும் க�ொர�ோனா
த�ொற்று காரணமாக 2020 இல் ஒருசில ஆயிரம் பேரே
ஹஜ்ஜில் கலந்துக�ொண்டத�ோடு கடந்த ஆண்டு முழுமையாக தடுப்பூசி பெற்ற 60,000 சவூதி பிரஜைகள் மற்றும் குடியிருப்பாளர்களே பங்கேற்றனர்.

பாராளுமன்றத்தின் பங்களிப்பும் தேவை
மிக்கப்படுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
பாராளுமன்றத்தில்
நேற்று
உரையாற்றிய அவர் மேலும் குறிப்பிட்டதாவது, யார் ஆட்சியில்
இருந்தாலும் சரி, எதிர்க்கட்சியில்
இருந்தாலும் சரி, நாட்டைக் கட்டியெழுப்பும்
நடவடிக்கைக்கு
முழுப் பாராளுமன்றமும் பங்களிக்க
வேண்டும்.இவ்வாறானத�ொரு
வேலைத்திட்டத்தை
நடைமுறைப்படுத்த
வேண்டும்
என இந்த பாராளுமன்றத்தில்
பல பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்
க�ோரிக்கை விடுத்தனர். குறிப்பாக
இளம் எம்.பி.க்கள். நாட்டைக் கட்டியெழுப்பும் முயற்சியில் கூட்டுப்
பங்களிப்பை வழங்குவதன் முக்கியத்துவம் குறித்து த�ொடர்ச்சியாக
கருத்துக்களை வெளியிட்டு வரு-

பாக். த�ொழில்துறையில்
சீன ஆதிக்கம் த�ொடர்பில்

ஹஜ் கடமை ஆரம்பம்

நாட்டை மீள கட்டியெழுப்ப முழு
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்,
ஷம்ஸ் பாஹிம்
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கின்றனர்.
இவ்வாறானத�ொரு
பின்னணியிலேயே,
துறைசார்
மேற்பார்வை குழுக்களை சக்திமிக்கதாகவும்,
வலுவாகவும்

மாற்றும் நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்குமாறு முன்னாள் சபாநாயகர் கரு ஜயசூரியவிடம் க�ோரிக்கை
விடுத்தேன்.
இந்த நெருக்கடியான நேரத்தில்,
நம் அனைவரின் ப�ொறுப்பும் கடமையும் கடந்த காலத்தை நினைத்துப் பார்ப்பது அல்ல. இந்த நெருக்கடியிலிருந்து விடுபட முடிந்தளவு
ஆதரவு வழங்க வேண்டும்.
நமது நாட்டுக்கு புதிய அரசியல் கலாசாரம் தேவை. இவ்வாறான புதிய அரசியல் கலாசாரத்தை உருவாக்குவதற்கு இந்த
துறைசார்
குழு
அமைப்பை
வலுப்படுத்தும் வேலைத்திட்டம்
மிகவும் வலுவான அடித்தளமாக
அமையும் என்பது எனது நம்பிக்கையாகும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

இலங்கையின் ஐ.நா. வதிவிட
ஒருங்கிணைப்பாளர் ஹனாவுடன்
அமைச்சர் ஜீ.எல் பீரிஸ் சந்திப்பு

இலங்கையின் ஐக்கிய நாடுகளின் வதிவிட ஒருங்கிணைப்பாளர்
ஹனா சிங்கர் -ஹம்டியை வெளிநாட்டமைச்சர் பேராசிரியர் ஜீ.எல்.
பீரிஸ், அமைச்சு அலுவலகத்தில்
(01) சந்தித்தார்.
அவருடனான
கலந்துரையாடலின் ப�ோது அமைச்சர் பீரிஸ்
நாட்டின் தற்போதைய நிலைமை,

குறிப்பாக எரிப�ொருள், உணவு
மற்றும் மருந்துப் ப�ொருட்களின்
தட்டுப்பாடு த�ொடர்பில் வதிவிட
ஒருங்கிணைப்பாளருக்கு விளக்கமளித்தார். இருதரப்பு மற்றும் பலதரப்பு நன்கொடையாளர்களிடமிருந்து பெறப்படும் மனிதாபிமான
உதவிகளுக்கு அவர்
பாராட்டுகளைத் தெரிவித்தார்.

இலங்கையில் கைதான
நான்காவது தடுப்பூசியை
மீனவர்களை விடுவிக்கவும்
செலுத்துவது அவசியம் தமிழக கட்சிகள் பலவும் க�ோரிக்கை
க�ொவிட் புதிய திரிபு பரவும் அபாயம்:

Dr. அசேல குணவர்தன வலியுறுத்துகிறார்
புதிய
திரிபு
க�ொர�ோனா
வைரஸ்
மீண்டும்
பரவும்
அபாயம் உள்ளதால், நான்கு
தடுப்பூசிகளையும்
உரிய
வகையில்
செலுத்திக்கொள்வதே, அதிலிருந்து விடுபடுவதற்கான சிறந்த வழியாகும் என
சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் விசேட வைத்தியர்
அசேல குணவர்தன தெரிவித்துள்ளார்.
அரசாங்க தகவல் திணைக்களத்தில் இடம்பெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் கலந்துக�ொண்டு
அவர் இந்த விடயத்தை குறிப்-

பிட்டுள்ளார்.
தடுப்பூசியை
சகல அரச வைத்தியசாலைகள்,
சுகாதார வைத்திய அதிகாரிகள்

காரியாலயங்கள் மற்றும் பெயரிடப்பட்டுள்ள தடுப்பூசி மையங்களிலும்
செலுத்திக்கொள்ள
முடியும்.
க�ொர�ோனா 4ஆம் தடுப்பூசியினை
செலுத்திக்கொள்வதன் ஊடாக வைரஸ் த�ொற்றின்
பாதிப்பினை
குறைத்துக்க�ொள்ள முடியும் என்பதுடன்,
மரணம் ஏற்படும் அபாயத்திலிருந்து விடுபட முடியும் என
சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் விசேட வைத்தியர்
அசேல குணவர்தன குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இலங்கை கடற்படையினரால் கைதுசெய்யப்பட்ட தமிழக மீனவர்களை விடுவிக்க இந்திய மத்திய அரசு நடவடிக்கை
எடுக்க வேண்டும் என தமிழகத்தில்
பல்வேறு தரப்பினரும் வலிறுத்தி வருகின்றனர்.
கடந்த 3 ஆம் திகதி இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்ட புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த 12 மீனவர்களையும்,
அவர்களது படகுகளையும் விடுவிக்க
நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி, இந்திய
வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் கலாநிதி
எஸ்.ஜெய்சங்கருக்கு, அண்ணா திராவிட
முன்னேற்றக் கழக ஒருங்கிணைப்பாளர்
ஓ.பன்னீர்செல்வம் கடிதம் எழுதியுள்ளார். இந்த விடயம் த�ொடர்பில் கருத்து
வெளியிட்டுள்ள மறுமலர்ச்சி திராவிட
முன்னேற்றக் கழக ப�ொதுச் செயலாளர்

வைக�ோ, இலங்கைக்கு கண்டனம் தெரிவிக்காமல் மத்திய அரசு வேடிக்கை பார்ப்பது தமிழக மீனவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் அநீதியாகும் என தெரிவித்துள்ளார்.
அதேநேரம், கைதான மீனவர்களை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்
என பாட்டாளி மக்கள் கட்சித் தலைவர்
அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
இதேவேளை, மீனவர்களையும்

படகையும் மீட்க காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில்
முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று
காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த முன்னாள்
முதல்வர் வி.நாராயணசாமி குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அதேநேரம், மீனவர்களையும், படகுகளையும் விடுவிக்குமாறு
தமிழக அரசு, மத்திய அரசுக்கு அழுத்தம்
க�ொடுக்க வேண்டும் எனவும் மக்கள் நீதி
மய்யம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
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இலங்கை-அவுஸ்திரேலிய அணிகள் ம�ோதும்

2ஆவது டெஸ்ட் ப�ோட்டி இன்று காலியில்
இலங்கை -அவுஸ்திரேலிய அணிகள்
ம�ோதும் இரண்டாவதும் இறுதியுமான
டெஸ்ட் ப�ோட்டி இன்று காலி சர்வதேச
மைதானத்தில் இடம்பெறவுள்ளது.
இரு அணிகளும் ம�ோதிய முதல் ப�ோட்டியில் அவுஸ்திரேலிய அணி 10 விக்கெட்டுக்களால் வெற்றியீட்டி த�ொடரில் 1-0 என
முன்னிலை பெற்றுள்ளது.
இலங்கை அணிக்கு துனித் வெல்லாலகேவுடன், ஒருநாள் மற்றும் ரி 20 ப�ோட்டிகளில்
மாத்திரம் விளையாடிவந்த மஹீஷ் தீக்ஷன
மற்றும் புதுமுக சுழல் பந்துவீச்சாளர் பிரபாத்
ஜயசூரிய
ஆகிய�ோரும்
இரண்டாவது
டெஸ்ட் ப�ோட்டிக்காக இலங்கை அணியில்
இணைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மூவரும் இதுவரையில் டெஸ்ட் ப�ோட்டிகளில் விளையாடியதில்லை என்பதுடன், மஹீஷ் தீக்ஷன இதற்கு முதல் 3

முதற்தர ப�ோட்டிகளில்
மாத்திரமே
விளையாடியுள்ளார். பிரபாத் ஜயசூரிய
அவுஸ்திரேலிய
ஏ அணிக்கு எதிரான
2 நான்கு நாட்கள்
க�ொண்ட ப�ோட்டிகளில் விளையாடியதுடன், 13 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தியிருந்தார்.
அவுஸ்திரேலிய
அணிக்கு
எதிரான
ஒருநாள் த�ொடரில் அறிமுகமாகி சிறந்த பிரகாசிப்புகளை வெளிப்படுத்தியிருந்த துனித்
வெல்லாலகே, இன்று வெள்ளிக்கிழமை
(08) நடைபெறவுள்ள இரண்டாவது டெஸ்ட்
ப�ோட்டியில் அறிமுகமாவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
அவுஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிராக நடைபெறவுள்ள இரண்டாவது டெஸ்ட் ப�ோட்டிக்கான இலங்கை அணியிலிருந்து சுழல்
பந்துவீச்சாளர் லசித் எம்புல்தெனிய விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இலங்கை டெஸ்ட் அணியின் முன்னணி
சுழல் பந்துவீச்சாளர்களில் ஒருவரான லசித்
எம்புல்தெனிய அவுஸ்திரேலிய அணிக்கு

எதிரான முதல் டெஸ்ட் ப�ோட்டியில் சிறப்பாக பந்துவீசியிருக்கவில்லை.
லசித் எம்புல்தெனியவுக்கு ஓய்வு வழங்கப்பட்டுள்ளதுடன், மற்றும�ொரு இடதுகை
சுழல் பந்துவீச்சாளர் பிரவீன் ஜயவிக்ரமவுக்கு க�ொவிட்-19 த�ொற்று ஏற்பட்டுள்ளது.
இவர்கள் இருவரும் அணியிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், துனித் வெல்லாலகேவுக்கு டெஸ்ட் ப�ோட்டியில் அறிமுகமாகும்
வாய்ப்பு அதிகமாகியுள்ளது.
அவுஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான முதல்
டெஸ்ட் ப�ோட்டியில் ரமேஷ் மெண்டிஸ்
4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியிருந்ததுடன்,
ஜெப்ரி வெண்டர்சே 2 விக்கெட்டுகளை
வீழ்த்தியிருந்தார். எனவே, இவர்கள் இருவரும் இரண்டாவது டெஸ்ட் ப�ோட்டியில்
விளையாடுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
இரண்டாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட்
கிரிக்கெட்
ப�ோட்டியில்
விளையாடும்
வாய்ப்பை அவுஸ்திரேலியா சுழற்பந்து வீச்சாளர் அஷ்டன் அகார் இழக்கவுள்ளார்.
இலங்கைக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள்
ப�ோட்டியின் ப�ோது அகார் காயம் அடைந்தார், இன்னும் முழுமையாக குணமடைய-

வில்லை. அகாருக்கு பதிலாக 35 வயதான
ஜ�ோன் ஹாலண்டை அணியில் சேர்க்க
அந்நாட்டு தேர்வுக் குழு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. 4 டெஸ்ட் ப�ோட்டிகளில் விளையாடியுள்ள ஹாலண்ட் 9 விக்கெட்டுகளை

வீழ்த்தியுள்ளார். அவர் 2016 இல் காலியில்
நடந்த டெஸ்ட் வெற்றியில் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார், மேலும் 2018 முதல்
இதுவரை ஒரு டெஸ்ட் ப�ோட்டியிலும்
விளையாடவில்லை.

இந்திய அணியை வீழ்த்தி த�ொடரை
2-2 என சமன் செய்தது இங்கிலாந்து
இங்கிலாந் து – இந்திய அணிகளுக்கிடையிலான 5-வதும் இறுதியுமான டெஸ்ட் ப�ோட்டி
கடந்த முதலாம் திகதி ஆரம்பமானது.
இந்திய அணி 2-1 என்ற கணக்கில் இந்த
டெஸ்ட் த�ொடரில் முன்னிலையில் இருந்த
நிலையில் த�ொடரை வெல்லும் முனைப்பில்
இந்த ப�ோட்டியில் இந்திய அணி களமிறங்கியது.
இப்போட்டியின் நாணயச் சுழற்சியில் வெற்றிபெற்ற இங்கிலாந்து அணி களத்தடுப்பில்
ஈடுபட தீர்மானித்தது.
இதற்கமைய முதலில் துடுப்பெடுத்தாட களமிறங்கிய இந்திய அணி தனது முதல் இன்னிங்சில் 416 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டது.
அதிகபட்சமாக ரிஷப் பண்ட் 146 ஓட்டங்களையும், ரவிந்திர ஜடேஜா 104 ஓட்டங்களையும் குவித்தனர்.
இங்கிலாந்து அணி தரப்பில் ஆண்டர்சன் அதிகபட்சமாக 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.
இதனை த�ொடர்ந்து முதல் இன்னிங்சை
ஆரம்பித்த இங்கிலாந்து அணி அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 284 ஓட்டங்களை
பெற்றுக்கொண்டது.
பேர்ஸ்டோவ் அதிகபட்சமாக 106 ஓட்டங்களை குவித்தார். இந்திய அணி தரப்பில்
முகமது சிராஜ் அதிகபட்சமாக 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
இதனை த�ொடர்ந்து 132 ஓட்டங்கள்
முன்னிலை பெற்ற நிலையில் இந்திய அணி
தனது இரண்டாவது இன்னிங்சை த�ொடங்கியது. 2-வது இன்னிங்சில் 245 ஓட்டங்களை மாத்திரமே எடுத்தது.
இதனை த�ொடர்ந்து 378 ஓட்டங்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் இங்கிலாந்து
அணியின் த�ொடக்க வீரர்களாக அலெக்ஸ் லீஸ்

மற்றும் ஜாக் க்ரூவ்லி களமிறங்கினர். இரு வீரர்களும் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர். ஜாக் க்ரூவ்லி 46 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த
நிலையில் ஆட்டமிழந்தார்.
அடுத்துவந்த ஒலிவ் ப�ோப் ஓட்டங்கள்
எதுவும் எடுக்காமல் ஆட்டமிழந்தார். சிறப்பான
ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய அலெக்ஸ் 56 ஓட்டங்கள் எடுத்த நிலையில் ரன் அவுட் ஆனார்.
ஒரு கட்டத்தில் 109 ஓட்டங்களுக்கு 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து இங்கிலாந்து அணி தடுமாறியது. அந்த சூழ்நிலையில் இந்தியாவுக்கு
வெற்றிவாய்ப்பு பிரகாசமாக இருந்தது.
எனினும், அடுத்து வந்த ஜ�ோ ரூட் மற்றும்
ஜ�ொனி பேர்ஸ்டோவ் ப�ொறுப்பான மற்றும்
அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர்.
இருவரும் அரைசதம் கடந்தனர்.
நான்காம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் இங்கி-

லாந்து அணி 3 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 259
ஓட்டங்களை குவித்திருந்தது.
ஜ�ோ ரூட் 76 ஓட்டங்களுடனும், பேர்ஸ்ட�ோவ் 72 ஓட்டங்களுடனும் களத்தில் இருந்தனர்.
இந்தநிலையில் 5-வது நாள் ஆட்டம் ஆரம்பமானது. ஜ�ோ ரூட் – பேர்ஸ்டோவ் ஜ�ோடியை
பிரிக்க முடியாமல் இந்திய பந்துவீச்சாளர்கள்
திணறினர். த�ொடர்ந்து சிறப்பான ஆட்டத்தை
வெளிப்படுத்திய பேர்ஸ்டோவ் – ஜ�ோரூட் சதம்
அடித்து அசத்தினார்.
இறுதியில் இங்கிலாந்து அணி 3 விக்கெட்களை மட்டுமே இழந்து 378 ஓட்டங்களை
எடுத்து வெற்றி பெற்றது.
இதனால் 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில்
வெற்றி பெற்ற இங்கிலாந்து அணி 2-2 என்ற
கணக்கில் இந்த த�ொடரை சமன் செய்துள்ளது.

அட்டாளைச்சேனை மத்திய கல்லூரி மூன்றாவது சர்வதேச
உதைபந்தாட்ட ப�ோட்டியில் சம்பியன் கிக் ப�ொக்சிங் ப�ோட்டியில்

தங்கப்பதக்கம் வென்ற
விஜிதா ஜெகனேஸ்வரன்

அட்டாளைச்சேனை மத்திய
நிருபர்

அக்கரைப்பற்று
கல்வி
வலயப்
ப ா ட ச ா லை க ளு க் கி டை யி ல்
நடைபெற்ற, 20
வயதுக்கு ட்பட்ட
ஆ ண்க ளு க்கான
உ தை பந்தாட்ட
ப�ோட்டியில் அட்ட ா ளை ச ்சேனை
மத்திய
கல்லூரி
அணி
வெற்றியீட்டி வலயமட்ட
ச ம் பி ய ன ா க த்
தெரிவு செய்யப்பட்டது.
அக்கரைப்பற்று மத்திய கல்லூரி அணி இரண்டாமிடத்தைப் பெற்றுக் க�ொண்டது. அக்கரைப்பற்று கல்வி வலயப் பாடசாலைகளின் ஆண்களுக்கான 16, 18 மற்றும் 20 வயதுக்குட்பட்ட
ஆண்களுக்கான உதைபந்தாட்ட சுற்றுப் ப�ோட்டிகள் அட்டாளைச்சேனை ப�ொது விளையாட்டு
மைதானத்தில் நடைபெற்றன.
அக்கரைப்பற்று வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர்
அஷ்-ஷெய்க் ஏ.எம்.றஹ்மத்துல்லாஹ் (நழீமி)
யின் ஆல�ோசனை, வழிகாட்டலில், அக்கரைப்பற்று கல்வி வலய உடற்கல்வி உதவிக் கல்விப்
பணிப்பாளர் எஸ்.எம்.ஜெமீல் மற்றும் ஆசிரியர்
ஆல�ோசகர் எம்.எச்.ஹம்மாத் ஆகிய�ோர் ப�ோட்டிகளை வெற்றிகரமாக ஏற்பாடு செய்திருந்தார்.
அக்கரைப்பற்று கல்வி வலயத்திற்குட்பட்ட, அட்டாளைச்சேனை, அக்கரைப்பற்று, ப�ொத்துவில்
பிரதேச பாடசாலைகளின் உதைபந்து அணிக-

ளுக்கிடையில் நடைபெற்ற க�ோட்டமட்ட உதைபந்து ப�ோட்டியில் வெற்றியீட்டிய பாடசாலைகள் வலயமட்ட ப�ோட்டிகளில் பங்குபற்றின.
விபரம் வருமாறு,
16 வயதுக்குட்பட்ட ஆண்களுக்கான ப�ோட்டி,
01ம் இடம்: பாலமுனை மின்ஹாஜ் மகா வித்தியாலயம்.
02ம் இடம்: ப�ொத்துவில் அல்-பஹ்றியா வித்தியாலயம்.
18 வயதுக்குட்பட்ட ஆண்களுக்கான ப�ோட்டி,
01ம் இடம்: ப�ொத்துவில் மத்திய கல்லூரி.
02ம் இடம்: ஒலுவில் அல்-ஹம்றா மகா வித்தியாலயம்.
20 வயதுக்குட்பட்ட ஆண்களுக்கான ப�ோட்டி,
01ம் இடம்: அட்டாளைச்சேனை மத்திய
கல்லூரி.
02ம் இடம்: அக்கரைப்பற்று மத்திய கல்லூரி.

முல்லைத்தீவு மாங்குளம் கிராமத்தை சேர்ந்த விஜிதா ஜெகனேஸ்வரன் கடந்த 4,5,6 ஆம் திகதிகளில்
(ஜுன்) பாண்டிச்சேரியில் நடந்த
இலங்கை, இந்திய அணிகளுக்கிடையிலான மூன்றாவது சர்வதேச
கிக் ப�ொக்சிங் ப�ோட்டியில் பங்கு
க�ொண்டு தங்கப்பதக்கம் வென்றுள்ளார். இவர் ஏற்கனவே இத்தாலி,
இந்தியா மற்றும் இலங்கை அணிகளுக்கிடையிலான ஒரு ப�ோட்டியில்
வெள்ளிப் பதக்கத்தை வென்றவர்.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2022 ஜூலை மாதம் 7ம் திகதி வியாழக்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.

