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 1932 - 2022

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,                 
ஷம்ஸ் போஹிம்   

ெமையல எரி்வோயும்வ நோன்கு ைோதங்-
களுக்கு தட்டுபபோடின்றி சபற்றுக் 
சகோடுக்க நட்வடிக்மக எடுக்கபபடு-
சைன்று போரோளுைன்்றத்தில சதரிவித்த 
பிரதைர் ரணில விக்கிரைசிங்க, சகோழும்பில  ஜும� 11, 12 
திகதிகளில 140 இடங்களில அ்வற்ம்ற சபற்றுக்சகோடுக்க 
ஏற்போடு செயயபபட்டுள்ளதோக சதரிவித்தோர்.

அடுத்த வாரம் க�ாழும்பில்  
Gas விநிய�ா�ம் ஆரம்்பம்  
ஜுலல 11,12 இல் 140 இடங்களில் ஏறபாடு  

அலைச்சர் பந்துலவுடன் நடத்திய பபசசில் திருப்தி நிதி�மைச்சர் ்ப்தவியிலிருந்து 
பிர்தைர் ரணில் வில� யவண்டும்
அலைச்சர்- தம்மிக்க பபபேோ பகிேங்க ப்காரிகல்க

பிரதைர் ரணில விக்கிரைசிங்க, நிதி -
யமைசெர் பதவியில இருந்து உடனடி -
யோக வி�க ல்வண்டுசைன முதலீட்டு 
ஊக்குவிபபு அமைசெர் தம்மிக்க 
சபலரரோ ்வலியுறுத்தியுள்ளோர்.  

சகோழும்பில நமடசபற்்ற நிகழ் -
ச்வோன்றில க�ந்துசகோண்டு உமர -
யோற்றியலபோலத அ்வர் இவ்வோறு 
சதரிவித்தோர்.  அங்கு சதோடர்ந்தும் உமரயோற்றிய அ்வர்,   
நிதியமைசெரோன பிரதைர் ரணில விக்ரைசிங்க 

அதிக விலலயில் எரிவாயுலவ  
ககாளவனவு கெயதலம ஏன்?  

குலைந்த விலலைனுகப்காேலல இேத்துப்சய்து  

0811

க்தாமலய்பசி, whats app, இயைா
ஊடா� சிகிசம்ச�ளிக்கும் டாக்டர்   

இலஙம�யில் ம�்தான 
மீனவர்�மை விடுவிக்�வும்

ப�ோக்குவரத்தின்றி அவதியுறும் ப�ோயோளர்களுக்கு   

தமிழ்க  ்கட்சி்கள்  �லவும் ப்கோரிக்்்க

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,               
ஷம்ஸ் போஹிம் 

எதிர்்வரும் நோட்களில 5 எரிசபோருள கபபலகள 
நோட்மட ்வந்தமடய உள்ளலபோதும் அம்வ ஒலர 
நோளில ்வரும் என்பதில உண்மை கிமடயோது 
என மின்ெக்தி ைற்றும் எரிெக்தி 

எதிர்வரும் நாட�ளில் 
05 எரிக்பாருள் �ப்பல்�ள்

ஜனாதிபதி ைாளில்க முன்  ஆர்ப்பாடடம்:

ஜனோதிபதி ைோளிமகக்கருகில 
லநற்று கோம� இடம்சபற்்ற ஆர்ப-
போட்டத்தின் லபோது மகது செய-
யபபட்ட முன்னோள போரோளுைன்்ற 
உறுபபினர் ஹிருணிக்கோ பிலர-
ைெந்திர உளளிட்ட 11 லபருக்கு 
சபோலிஸ் பிமை ்வழங்கபபட்-
டது.  

லபோரோட்டத்தில ஈடுப-
பட்ட லபோது மகதோன 

ஹிருணி�ாவுக்கும் ம�்தான
11 ய்பருக்கும் க்பாலிஸ் பிமை

குறைச்சாடடு ஒன்று பதாடர்பில் வி்சாேலை:

தும்றமுகங்கள, கபபற்-
றும்ற ைற்றும் விைோன 
லெம்வகள அமைசசுப பதவியில 
இருந்து  நிைல சிறிபோ� டி சில்வோ  

தற்கோலிகைோக வி�கி-
யிருபபோர் என  ஜனோ-
திபதி ஊடகபபிரிவு  
சதரிவித்துள்ளது.

அறிக்மக ஒன்ம்ற 
ச்வளியிட்டு ஜனோ-
திபதி ஊடகபபிரிவு 
இதமனத் சதரிவித்-
துள்ளது.

விைோன லெம்வகள 
அமைசசுக்கும் தனியோர்

அமைசசுப ்ப்தவியிலிருந்து 
நிைல் ்தற�ாலி�ைா� வில�ல்

பிரதமர் பதவியை  
ஏறபதறகு தைார் 

பிரதைர் பதவிமய ஏற்க தோம் 
தயோரோகவிருபபதோக லஜ.வி.பியின் 
தம�்வர் அனுரகுைோர திெோநோயக்க 
ச த ரி வி த் து ள -
்ளோர்.   சகோழும்-
பில லநற்று 
இ ட ம் ச ப ற் ்ற 
விலெட செயதி-
யோ்ளர் ெந்திபபில 
க�ந்து சகோண்டு 
கருத்து ச்வளி-
யிட்ட லபோலத அ்வர் இவ்வோறு சதரி-
வித்தோர்.    அ்வர் சதோடர்ந்து 
கருத்து சதரிவிக்மகயில, 

தங்கத்தின் வியையில்
சடுதிைா்க வீழ்ச்சி 

அநுரகுமார MP ததரிவிப்பு

உ�க ெந்மத-
யில லநற்று 
தங்கம் ஒரு 
அவுன்ஸ் இ�ங்மக ரூபோவின் படி 
638,635 ரூபோ்வோக பதி்வோகியது. 
இ�ங்மகயில கடந்த சி� தினங்-
கம்ள விட லநற்று தங்கத்தின் 
விம�யில ெடுதியோன வீழ்சசி ஏற்-
பட்டது. லநற்ம்றய தங்க 
நி�்வரத்தின்படி, 

சீசைந்து பக்சகற் ஒன்றின் விம� 
200 ரூபோ்வோல அதிகரிக்கபபட்டுள-
்ளதோக சீசைந்து விநிலயோகஸ்தர்கள 
ெங்கத்தினர் சதரிவித்துள்ளனர். 
இதன்படி, 50 கில�ோ கிரோம் எமட-
யுமடய  சீசைந்து பக்சகற் ஒன்றின் 
புதிய விம� 3200 ரூபோ்வோக நிர்ையிக்கபபட்டுள்ள-
தோக சதரிவிக்கபபடுகி்றது.

கடந்த ்வருடம் 50 கில�ோ கிரோம் சீசைந்து 

சீகைந்து விமல மீண்டும்
ரூ்பா 200 ஆல் அதி�ரிபபு
பக்கறறின் புதிய விலல ரூ.3,200 ஆனதுநீர் என நிலனத்து தின்னலே ஊறறியதால் பேபேப்பு

இரவு லநரத்தில வீட்டு முற்-
்றத்தில நிறுத்தி ம்வக்கபபட்-
டிருந்த லைோட்டோர் மெக்கிளி-
லிருந்த சபற்ல்றோம� திருடிய 
ஒரு்வர், ச்வளிசெத்மத ஏற்-
படுத்த சிகசரட் ம�ட்டமர 
பயன்படுத்தியதோல 
லைோட்டோர் மெக்கிள

க்பறயறால் திருடும் ய்பாது 
தீபபிடித்த யைாடடார் ம்சக்கிள்

்படகு மூலைா� அவுஸ்தியரலி�ா   
க்சல்ல மு�னற 53 ய்பர் ம�து
திருைலல, ைன்னார் பகுதி்களில் ்சம்பவம்

ெ ட் ட வி ல ர ோ த ை ோ ன 
மும்றயில கடலைோர்க்-
கைோக அவுஸ்திலரலியோ 
செல� முற்பட்ட 45 
லபமர இ�ங்மக கடற்-
பமடயினர் லநற்று 
அதிகோம� மகது செயதுள்ளனர்.   திரு-
லகோைைம� - குசெச்வளி கடற்பரபபில 
ம்வத்து இ்வர்கள மகது செயயபபட்-

டுள்ளனர். மகது செயயப-
பட்ட்வர்களில 11 ஆண்-
களும் 9 சபண்களும் 
உள்ளடங்கு்வதுடன்,20 
்வயதுக்கு கீழ்பட்ட 25 
லபர் அடங்கு்வதோகவும் 

சபோலிஸோர் குறிபபிட்டனர்.   
 மகது செயயபபட்ட நபர் -

கம்ள சபோறுபபில எடுத்த

பபாருளாதாே பநருக்கடியில் ்கடுலையா்க வாடும்

திருசசி எம்.லக. ஷோகுல ஹமீது   

இ�ங்மகயில நி�வும் சபோரு்ளோ-
தோர சநருக்கடியோல ைக்களுக்கு உத-
விடும் ்வமகயில தமிழக லபோலீெோர் 
ெோர்பில 01 லகோடிலய 40 இ�ட்ெம் 

(இந்திய ரூபோ) நிதிமய தமிழக முத-
�மைசெர் மு.க. ஸ்டோலினிடம் 
்வழங்கினர்.   

இ�ங்மகயில நி�வும் 
சபோரு்ளோதோர சநருக்கடி 06
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ஜனாதிபதி 
ஊட்கப்பிரிவு 
அறிகல்க

24 ்கரட் பவுண் 
1,80,250 ரூபாவா்க 
பதிவு

ஒரர நாளில் அல்ைாது தவவரவறு தினங்களில்

உரிய பைத்லத ப்சலுத்த 
ைத்திய வஙகி தயார்

அமைச்சரமை அனுைதியும் மீறப்பட்டு லிற்றோ நிறுைனம் ச்சயற்போடு  

தமிழ்க அலைச்சரிடம் 
DGP ல்சபலந்திேபாபு ல்கயளிப்பு

இலஙம� ைக்�ளுக்கு ்தமிழ�
க்பாலிஸார் 1.40 ய�ாடி நிதியு்தவி

ைல�சிய சியோம் கோஸ் நிறு்வனத்திடமிருந்து 
96 அசைரிக்க சடோ�ர் விம�யில ெமையல 
எரி்வோயு சகோள்வனவு செய்வதற்கு அமைச-
ெரம்வ அனுைதி ்வழங்கிய விம�ைனுக் 

லகோரல (Term Tender) இரத்துச செயயபபட்டு 
129 அசைரிக்க சடோ�ர் வீதம் ஒரு இ�ட்-
ெம் சைற்றிக் சதோன் ெமையல எரி்வோயும்வ 
ஓைோன் நிறு்வனத்திடமிருந்து சகோள -
்வனவு செயதமை சதோடர்பில 

96 த�ாைருக்கு கிய�த்த  
Gas சிலிண்�யர இரத்துச் 

தசய்து 129 த�ாைருக்கு 
வழங்கப்பட்�யம ்கண்டுபிடிப்பு  

்கணக்்காய்வாளர்   
தியணக்்களத்தினூ�ா்க  

 விசாரயண ந�த்த   
 ர்காப் குழு பணிப்புயர   

புமகயிரத திமைக்க்ள சதோழிற்ெங்கங்கள 
லநற்று முன்சனடுத்த பணிபபு்றக்கணிபபு 
லபோரோட்டம், லபோக்கு்வரத்து அமைசெர் பந்து� 
குை்வர்தனவுடன் இடம்சபற்்ற க�ந்துமரயோட-
ம�யடுத்து முடிவுக்கு ்வந்தது.  

லபோக்கு்வரத்து அமைசெர் க�ோநிதி பந்து� குை-
்வர்தன ைற்றும் புமகயிரத திமைக்க்ள 
சதோழிற்ெங்க பிரதிநிதிகளுடன் 

ரயில்யவ க்தாழிற்சங� ய்பாராடடம்
யநறறு ைாமல முடிவுக்கு வந்்தது
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ல�ோலேந்திரலிஙேத்தின் இ�க்கிய
பணிேளை போரோட்டும் நிேழ்வு  

கனடா உதயன் ஆசிரியர் நா. 
ல�ாலகந்திரலிஙகத்தின் 50 ஆண்டு 
ஊடக இ�க்கியப் பணிகளை 
பாராட்டும் நிகழ்வும் கனடா உதயன் 
இ�ஙளகச் சிறப்பிதழ் பற்றிய ஒரு 
பார்ளவையும் எதிர்வைரும் 12 ஆம் 
திகதி செவவைாய்க்கிழளை ைாள� 

6 ைணி முதல் இரவு 8 ைணி வைளர 
சகாழும்புத் தமிழ்ச் ெஙகத்தின் ெஙக -
ரப்பிளளை ைண்டபத்தில் நளடசப -
றவுளைது. இதில் அளனவைளரயும் 
க�ந்து சகாளளுைாறு ஏற்பாட்டுக்கு 
குழு ொர்பில் உடுளவை எஸ். தில்ள� -
நடராொ அளழப்பு விடுத்துளைார்.  

,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.  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. Mul   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 S  nis 
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 & 
Roo ng 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.  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

Nfs;tpf;fhd miog;G

yq;fh ,nyf;hpfy; fk;gdp (gpiutl;) ypkpl;ll;
Nfs;tpapd; ngaH:- n[dpl;Nlhhpay; Nritg; ngWif

Nfs;tp ,y:- KA/ADM/PRO/2022(05)

yq;fh ,nyf;hpfy; fk;gdp (gpiutl;) ypkpl;ll; fSj;Jiw fpis mYtyfj;jpd; ngWiff; FOtpd; jiytuhy; 
fPNo tpghpf;fg;gl;Ls;sthW 2022/2024Mk; Mz;bw;fhf n[dpl;Nlhhpay; Nritg; ngWiff;fhf jifikAila 
kw;Wk; jFjpahd Nfs;tpjhuHfsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

Nrit epiyak; Kfthp

CopaH 
vz;zpf;if

ngz; Mz;

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

02 01

ghtidahsH Nrit epiyak; 
- fSj;Jiw

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

- 01

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 -

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

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

mwptpj;jy;

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; 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;jpd; 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; Nkw;Fwpg;gpl;l Jz;L 2 mz;ika msitapd; gb gpd;tUkhW 

tpgupf;fg;gl;Ls;sJ.

 

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 tpguk; &gh njhif

1 Elevators, Double 17ft. with 2 HP motor. 95.200.00 
2. Overhead rice stock tank with funnel on - Iron frame 10’ x 8’ x 10’ 250,000.00
3. Elevators, Double, 14fi. with 2 HP motor. 78,400.00 
4. Vertical Double Roll Rice Polishing Machine. China. Model MPGL 

18 Serial No.1724-1 -2001/11. 275,000.00

5. Elevators, Double. 1711. with 3 HP motor. 95,200.00 
6. Overhead rice stock tank with funnel on C Iron frame 10°x8x10’. 350.000.00) 
7. Elevators 2x2.19 1/2 ft. with 2 HP motor 187,200.00) 
8. Elevators 2x2.19 1/2 ft. with 2 HP motor 187,200.00 
9. White Rice Grading Flat Sifier, China. 2013/01. Model MMJP 80x3 

Serial No.0130095 375,000.00 

10. Elevators Double 1611, with 3 HP motor 96,000.00 
11. Steel overhead rice stock tank with funnel on H Iron frame 8’x8’x8’ 400,000.00 
12. Colour Sorter ZET 2K4. Model ‘Vetal” India. 72 Channels. 5,200,000.00 
13. Elevators. Double. 12ft. with 2 HP motor. 55,000.00) 
14. Elevators. Double. 1411, with 2 HP motor. 65,000.00 
15. Paddy sifter with iron frame 3 HP motor. Local 160,000.00 
16. Paddy Driver. 28000kg.50 fi.elevator.2HP motor.Fan/30 HP motor. 3.400,000.00) 
17. Boiler. “Goghran & Annan LTD. Scotland. TP 1729/957329. 

Reconditioned. 9’ & S’, 2,000,000.00 

18. Boiler Indian, Reconditioned 10° & 4’, 1,000,000.00) 
19. Presser Pump. Centric. Jinasena. 175,000.00) 
20. Rice sifter with iron frame 3 HP motor. 60,000.00) 
21. Elevators. 2 Nos. 14ft. with 3 HP motor 130.000.00 
22. Elevators. 13ft. with 3 HP motor 60,000.00 
23. Elevators, 3 Nos. 12fl. with 2 HP motor. 165,000.00 
24. Elevators. 9ft. with 3 HP motor 45,000.00 
25. Destoner. 2010.02 Nos. Indian with 3 HP motor 320,000.00) 
26. Destoner. Local with 2 HP motor. “Jayarathna” 170,000.00
27. Husker. (One shot). Chinese. MLGT 25S. Stamdard. 2011/8. Serial 

No.30 with 7.5 HP motor 295,000.00 

28. Polisher N 120. China. 30 HP motor 170,000.00 
29. Jet Rice Polisher. NP 12T 40 HP motor - China 240,000.00) 
30. Yaka Fan. Local, 02 Nos. with 2 HP motor 40,000.00 
31. 72 Channel rice colour sorter (make vital 2K4 serious, CCD camera 

system, Electrical-1 phase) 4,800,000.00 

32. 15 HP piston type air compressor (make - Japan, Air Cooled, 
Pressure-10 bar/145 PSL, clectrical-3 phasc/50 Hz) 432,000.00

33 030 CFM air dryer (make - ELGI Refrigerated dryer, electrical - 1 
phase/50 Hz, air cooled mimic control machine) 214,000.00 

34. Line filet (make - Janatics Air mate, 030 CFM pre filter/fine filter/
Carbon filter) 152.000.00) 

NkNy KjyhtJ ml;ltizapy; tpgupj;j fhzpf;Fk; epykidf;Fk; jw;rkak; 

];jhgpj;Js;sJk; tpgupj;j kw;Wk; fhzg;gLk; rfyJk; MFk;. 

Nkw;Fwpg;gpl;l ml;ltiz xOq;fhff; fhzg;gLfpd;wJ. 

,yq;if tq;fp gzpg;ghsu; rig fl;lisg;gb>

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

,yq;if tq;fp

Nkw;juf;fpis fk;gis. 

,yq;if tq;fp

Njrj;jpd; tq;fpahsh;
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இலங்கைக்கு கு்ைத் 
மனிதாபிமான உதவி

இலங்கைக்கு 10,000 அமெரிக்கை 
ம�ொலர் மெறுெதியொன ெருத்துவப் 
மெொருடகை்ை கு்வத் ெனிதொபிெொன 
ெற்றும் நடபுறவுச் சஙகைம் நனமகைொ்� -
யொகை வழஙகியுளைது.  

உயிர்கைொக்கும் ெருத்துவப் மெொருட -
கை்ை அரசொஙகைம் பெணுவதற்கு உதவுவ -
தற்கைொகை, கு்வத்திலுளை இலங்கைத் தூத -
ரகைத்தின பவண்டுபகைொளின பெரில், இநத 
கு்வத் ெனிதொபிெொன ெற்றும் நடபுறவுச் 
சஙகைம் இநத அவசர ெருத்துவப் மெொருட -
கை்ை இலங்கைக்கு வழஙகியுளைது.   

கு்வத் ெனிதொபிெொன ெற்றும் நடபு -
றவுச் சஙகைத்தின த்லவர் அஹெட அப் -
துல்லொ அல்சரஃப் உ�னொன சநதிப்பின 
பெொது, கு்வத் நொடடுக்கைொன இலங்கைத் 
தூதுவர் யூ.எல். மெொஹெட ம�ௌஹரின 
ெஙகைளிப்புக்கு இலங்கை ெக்கைளின 
சொர்ெொகை நனறி்யத் மதரிவித்தொர்.  

 ெருத்துவப் மெொருடகைளில் உயிர்கைொக் -
கும் ெருநதுகைள ெற்றும் ஏ்னய உெகை -
ரணஙகைளும் உளை�ஙகியிருநதது�ன, 
அ்வ ஸ்ரீலஙகைன எயொர்்லன மூலம் இல -
வசெொகை இலங்கைக்கு மகைொண்டு மசல்லப் -
ெட�ன. தூதரகைத்தினொல் விடுக்கைப்ெட� 
பகைொரிக்்கையின அடிப்ெ்�யில், கு்வத் 
ெனிதொபிெொன ெற்றும் நடபுறவுச் சஙகைத் -
தினொல் கு்வத் எல்்லக்கு மவளிபய 
இத்த்கைய ெஙகைளிப்்ெச் மசயய தீர்ெொ -
னித்திருப்ெது இதுபவ முதல் மு்றயொ -
கும்.   

இச்சஙகைம் கு்வத்தில் உளை இலங்கை -
யர்கைளுக்கு 81,000 அமெரிக்கை ம�ொலர்கை -
ளுக்கு பெல் விெொனக் கைட�ணம், உலர் 
உணவுகைள வழஙகுதல் ெற்றும் ெொ�சொ -
்லக் கைட�ணம் மசலுத்துதல் பெொனற -
வற்றின மூலம் உதவிகை்ை வழஙகி வரு -
கினறது.   

10,000 தடாைரில் ைருந்துப் தபாருடைள் 

தபாலிஸ் அதிைாரி ைாயம்; 13 நபர் லைது   

வைலலைாய எரிவ�ாருள்
நி்லயத்தில கைளே�ரம்

மவல்லவொய ெகுதியில் உளை எரிமெொ -
ருள நி்லயத்தில் இ�ம்மெற்ற அ்ெதி -
யின்ெ கைொரணெொகை மெொலிஸ் அதிகைொரி 
ஒருவர் கைொயெ்�நதுளைது�ன, 13 பெர் 
்கைது மசயயப்ெடடுளைனர்.   

 13 சநபதகைநெர்கை்ையும் பநற்று (புதன -
கிழ்ெ) நீதிெனறில் முனனி்லப்ெ -
டுத்த ந�வடிக்்கை எடுக்கைப்ெட�தொகை 
மெொலிஸ் ஊ�கைப் பிரிவு மதரிவித்துள -
ைது.   

மவல்லவொய நகைரில் அ்ெநதுளை எரி -
மெொருள நிரப்பு நி்லயத்தில் பநற்று 
முனதினம் இரவு இநத சம்ெவம் இ�ம் -
மெற்றதொகை மெொலிஸொர் மதரிவித்தனர்.   

 எரிமெொருள நிரப்பு நி்லயத்தில் வரி -
்சயில் கைொத்திருநத மெொதுெக்கைளுக்கு, 
எரிமெொருள ்கையிருப்பு முடிநதுவிட� -
தொகை அறிவிக்கைப்ெட�தொல் அஙகு ெதற்ற -
ெொன சூழல் ஏற்ெட�து.  

இத்னயடுத்து மெொதுெக்கைள எரிமெொ -
ருள நி்லயத்தின மீது கைற்கைள ெற்றும் 
பெொத்தல்கை்ை வீசி தொக்குதல் ந�த்திய -
தொகை மெொலிஸொர் மதரிவித்தனர்.   

சம்ெவத்தில் மெொலிஸ் உத்திபயொகைத்தர் 
ஒருவர் கைொயெ்�நதது�ன, எரிமெொருள 
நிரப்பு நி்லயத்திற்கும் சில பசதஙகைள 
ஏற்ெட�ன.   

சம்ெவம் மதொ�ர்பில் 18 வயதுக் -
கும் 45 வயதுக்கும் இ்�ப்ெட� 13 
சநபதகை நெர்கைள ்கைது மசயயப்ெட�து -
�ன, 20 பெொட�ொர் ்சக்கிளகை்ையும் 
மெொலிஸொர் ்கைப்ெற்றினர்.   

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

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.  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;.

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 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;ghsu; rig fl;lisg;gb.

v];.Nf. f[ehaf;f 

gpujhd Kfhikahsu;

,yq;if tq;fp

Nkw;juf;fpis> fz;b.

,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; 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.

,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; ,yf;f 

mjpfhur;rl;lj;jhYk; jpUj;jg;gl;lthW ,yq;if tq;fp fl;lisr;rl;lk; 22Mk; gpuptpd; 

(397Mk; mj;jpahak;) fPo; ntspaplg;gLk; tpw;gid mwptpj;jy;.

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.

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

,yq;if tq;fp 

Nkw;juf;fpis> fk;gis.

,yq;if tq;fp

Njrj;jpd; tq;fpahsh;
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இலங்கை தற்போது பபோருளோதோர பெருக்-
கைடிக்கு முகைம் பகைோடுத்துளள ்போதிலும், 
அநபெருக்கைடிகைள மக்கைளுக்கு தோக்கைமோ-

கைவும் சு்மயோகைவும் போதிபபோகைவும் அ்மவ்தக் 
கு்ைத்து கைட்டுபபடுத்துவதில் தீவிர கைவனம் பெலுத்-
தபபட்டுளளது. இத்ன அடிபப்ையோகைக் பகைோண்டு 
பரநத அடிபப்ையிலோன ெைவடிக்்கைகைளும் 
்வ்லத்திட்ைஙகைளும் அரெோஙகைத்தினோல் முனபன-
டுக்கைபபட்ை வண்்ணமுளளன.   

அநத வ்கையில் பபோருளோதோர பெருக்கைடி நிலவி 
வருகினை சூழலிலும் கூை, ெோட்டு மக்கைளின ெலன-
கை்ள முனனி்லபபடுத்தி பல தீரமோனஙகைளும் 
முடிவுகைளும் எடுக்கைபபட்டு பெயலுருபபடுத்தபபட்டு 
வருகினைன. பபோருளோதோர பெருக்கைடிக்கு மத்தியி-
லும் அரெோஙகைம் முனபனடுக்கினை ்வ்லத்திட்-
ைஙகைளும் ெைவடிக்்கைகைளும் மக்கைளின ெலனகை-
ளுக்கு முனனுரி்ம அளித்து பெயறபட்டு வருவ்த 
பவளிபபடுத்தி நிறகினைன.   

இநநி்லயில் அரெோஙகைம் மறபைோரு முக்கிய தீர-
மோனத்்த தற்போது எடுத்திருக்கினைது. அதுதோன 
பெற்கைக்கைோகை விவெோயிகைள பபறறுக் பகைோண்டுளள 
கைை்ன மீள அைவிை முடியோத கைைனோகை தளளுபடி 
பெயவதறகைோன தீரமோனமோகும். இவவோைோன ஒரு 
தீரமோனம் கைைநத பெவவோயக்கிழ்ம கூடிய அ்மச் -
ெர்வக் கூட்ைத்தில் எடுக்கைபபட்டிருபப்த அ்மச்-
ெர்வ முடிவுகை்ள அறிவிக்கும் ஊைகைவியலோளர 
மோெோட்டில், அ்மச்ெர்வப ்பச்ெோளரோன அ்மச்-
ெர பநதுல கு்ணவரதன உத்தி்யோகைபூரவமோகை அறி -
வித்திருக்கினைோர.   

அரெோஙகைத்தின இத்தீரமோனமோனது பெறபெய-
்கைக்கைோகை கைைன பபறறுளள விவெோயிகைள உளளிட்ை 
அ்னத்து விவெோயிகைளுக்கும் ஆறுதலோனதும் ெம்-
பிக்்கை அளிக்கைக் கூடியதுமோன பெயதியோகும். இத்-
தீரமோனத்்த விவெோயிகைள பபரிதும் வர்வறறுள-
ளனர. இநெோட்டு விவெோயிகைள வழ்ம ்போனறு 
பெ்ள்யப பபறறுக் பகைோளள முடியோத நி்லக்கு 
முகைம் பகைோடுத்துளளனர. ெோடு எதிரபகைோண்டுளள 
அநநிய பெலோவணி பறைோக்கு்ை்ய அடிபப்ை-
யோகைக் பகைோண்ை பபோருளோதோர பெருக்கைடி்ய இதறகு 
மூலகைோர்ணமோகை விளஙகுகினைது.   

இதன வி்ளவோகை கைைநத பபரும்்போகைம் 
மறறும் சிறு்போகைச் பெய்கைகைளில் விவெோயிகைள 
உரிய மு்ையில் ஈடுபைவும் இல்்ல. பயிரச்பெய-
்கை்ய ்மறபகைோண்ைவரகைளுக்கு உரிய வி்ளச்ெ-
லும் கி்ைக்கைப பபைவில்்ல. பயிரச்பெய்கைக்கு 
பபோருத்தமோன மண்வளமும் சீ்தோஷ்ண நி்லயும் 
இயற்கையோகை்வ கைோ்ணபபடும் இநெோட்டில், இவவோ-
ைோன பெருக்கைடி்ய விவெோயிகைள இப்போதுதோன 
எதிரபகைோண்டிருக்கினைனர. இபபிரச்சி்னயோனது 
விவெோயிகைள மத்தியில் கைவ்ல்யயும் மனஉ்ளச்-
ெ்லயும் ஏறபடுத்தியுளளது.   

இ்வ இவவோறிருக்கை, ெோடு முகைம் பகைோடுத்துளள 
பபோருளோதோர பெருக்கைடி எல்லோ மட்ை மக்கைளதும் 
அனைோை வோழ்வில் தோக்கைஙகை்ளயும் போதிபபுக்கை-
்ளயும் ஏறபடுத்த்வ பெயதிருக்கினைது. அவரகை-
ளில் விவெோயிகைளும் உளளைஙகியுளளனர. இநத 
நி்லயில் பயிரச்பெய்கைக்குத் ்த்வயோன பெ-
்ள்யப பபறறுக் பகைோளவதில் எதிரபகைோளளும் 
பெருக்கைடிகைள, அத்ன அடிபப்ையோகைக் பகைோண்ை 
பினவி்ளவுகைள மறறும் பபோருளோதோர பெருக்கை-
டியின தோக்கைஙகைள ்போனைவோைோன கைோர்ணஙகைளி-
னோல் பபறை கைை்ன திருபபிச் பெலுத்த முடியோத 
நி்லக்கு பெறபெய்கை விவெோயிகைள முகைம் பகைோடுத்-
துளளனர. இத்ன அைவிை முடியோத கைைனோகை 
கைருதும் நி்ல்மயும் வஙகிகைளுக்கு ஏறபட்டுளளன.   

ஏறகைன்வ கைைன பபறறு இருபபதோல் விவெோயத் -
திறபகைன மீண்டும் கைைன பபை முடியோத நி்லக்கு 
விவெோயிகைள உளளோகியுளளனர. பெறபெய்கைக்-
கைோகை கைைன பபறறுளள விவெோயிகைள முகைம் பகைோடுத்-
துளள இவவோைோன விையஙகைளில் கைவனம் பெலுத்-
திய அரெோஙகைம், இநத முற்போக்கைோன தீரமோனத்்த 
எடுத்திருக்கினைது. உண்்மயில் இது ்த்வயோன 
்ெர கைோலத்தில் எடுக்கைபபட்டிருக்கும் போரோட்ைத்தக்கை 
தீரமோனமோகும். இது விவெோயிகைளின ெலனகை்ள 
முனனி்லபபடுத்தி எடுக்கைபபட்டுளள தீரமோனம் 
எனபதில் மோறறுக் கைருத்துக்கு இைமிருக்கை முடியோது. 
இத்தீரமோனம் விவெோயத்தில் ெம்பிக்்கை இழந-
துளள விவெோயிகைள, அத்து்ையில் ெம்பிக்்கையுை-
னும் எதிரபோரபபுைனும் ஈடுபை வோயபபு ஏறபடுத்திக் 
பகைோடுபபதோகை்வ அ்மநதிருக்கினைது.   

பபோருளோதோர பெருக்கைடிக்கு உளளோகியுளள 
சூழலில், உ்ணவுப பயிரச் பெய்கையில் விவெோயி-
கைள ெம்பிக்்கையுைனும் எதிரபோரபபுைனும் ஈடுபடுவது 
அவசியம். அதறகைோன ஊக்குவிபபு ்வ்லத்திட்ைங-
கைளும் முனபனடுக்கைபபை ்வண்டும். இவறறுக்கு 
இக்கைைன தளளுபடி தீரமோனம் பக்கைபலமோகை அ்மயு-
பமன உறுதிபைக் கூை முடியும்.   

ஆகை்வ உ்ணவுப பயிரச்பெய்கையில் விவெோ-
யிகைள ெம்பிக்்கையுைனும் எதிரபோரபபுைனும் ஈடுப -
டும் ்போது, ெோடு எதிரபகைோண்டுளள பபோருளோதோர 
பெருக்கைடியின பபரும்போலோன தோக்கைஙகை்ளயும் 
போதிபபுக்கை்ளயும் கு்ைத்து தவிரத்துக் பகைோளளக் 
கூடியதோகை இருக்கும். அதனோல் இவவோைோன விை-
யஙகைளில் கைவனத்்த குவித்து ெைவடிக்்கைகை்ள 
முனபனடுக்கை ்வண்டிய ்த்வ பரவலோகை உ்ண-
ரபபட்டுளளது. அ்வ கைோலத்திறகு அவசியமோன 
்த்வ எனபதில் ஐயமில்்ல.

35, டி. ஆர. விஜயவரதன மோவத்்த, பகைோழும்பு- - 10

தபோல் பபட்டி இலக்கைம் : 834
பதோ்ல்பசி இலக்கைம் : 2429429, 2429272, 2429279

பபக்ஸ் : 2429270, 2429329, விளம்பர முகைோ்மயோளர : 2429321
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கடுமையான ப�ாருளாதார பெருககடி காரணைாக
ஜனொயகத்தில் ெம்பிகமக இழககும் அரரபியரகள்

உலக வங்கியின் நிதியுதவியில்
மூன்று ைாதங்களுககு ைானியம்

க.ப�ா.த சாதாரண தரப் �ரீடமசககு ரதாற்றிய 
ைாணவருககான வாழகமகத்திறன் வழிகாட்டல்

அபைரிககாவுககு சிகிசமசககாக
பசன்ற ராரஜநதர குணைம்டநதார

மத்திய கிழக்கு, வைஆபிரிக்கைோவில் 
உளள 9 ெோடுகைள மறறும் போலஸ்-
தீன பிர்தெஙகைளில் பபோருளோதோர 

பெருக்கைடி கைோர்ணமோகை அஙகு வோழும் 
அ்ரபியரகைள உட்பை அ்னத்து மக்கை-
ளும் ஜனெோயகைத்தில் ெம்பிக்்கை இழநது 
வருகினைனர எனை அதிரச்சி கைருத்துக் 
கைணிபபு பவளியோகி உளளது.

மத்திய கிழக்கு மறறும் வை ஆபிரிக்-
கைோவில் பபோருளோதோர பெருக்கைடி நிலவி 
வருகிைது. இதுபதோைரபோகை பலபனோன, 
சூைோன, துனிசியோ, ்ஜோரைோன, ஈரோக், 
லிபியோ, மவுரிட்ைோனியோ, பமோரோக்்கைோ, 
எகிபது ஆகிய 9 ெோடுகைளிலும் போலஸ்தீன 
பிர்தெஙகைளிலும் கைருத்துக் கைணிபபீடு 
்மறபகைோளளபபட்டுளளது.

பிரினஸ்ைன பல்கை்லக்கைழகைத்்த 
்மயமோகை பகைோண்ை Arab Barometer எனும் 
ஆரோயச்சி அ்மபபோனது 2006 ஆம் ஆண்டு 
முதல் பல்்வறு கைருத்துக் கைணிபபீடுகை்ள 
்மறபகைோண்டு வருகிைது. இநத அ்மபபு 
பபோருளோதோர பெருக்கைடி்ய ெநதித்து வரும் 
ெோடுகைளில் பமோத்தம் 22,765 ்ப்ர ்ெர-
டியோகை ்ெரக்கைோ்ணல் பெயதுளளது. இதறகு 
பல வ்ளகுைோ அரசுகைள ஒத்து்ழபபு வழஙகை-
வில்்ல. இதனோல் சிரியோவில் கைருத்துக் கைணிப-

பீடு ்மறபகைோளள முடியவில்்ல. ஒவபவோரு 
ெோட்டின ெட்ைம், கைலோெோர கைோர்ணஙகைளுக்கைோகை 
சில ்கைளவிகைள ்கைவிைபபட்ைன. 

2021ஆம் ஆண்டில் பிறபகுதியில் இருநது 
2022 வெநதகைோலம் வ்ர கைணிபபீடு ெைத்-
தபபட்ைது. பல்கை்லக்கைழகைஙகைள மறறும் வோக்-
பகைடுபபுகை்ள ெைத்தும் அ்மபபுகைளுைன 
இ்்ணநது பல்்வறு ்கைளவிகைள ்கைட்கைபபட்-
ைன. இதில் தற்போ்தய ஜனெோயகைத்தின கீழ் 
பபோருளோதோரம் பலவீனமோகை உளளது என 

பபரும்போலோ்னோர ஏறறுக் பகைோண்ைனர. 
இதுபறறி அதன இயக்குனர ்மக்்கைல்  
பரோபினஸ் கூறு்கையில், "கைைநத 2018-
_19 கைருத்துக் கைணிபபீட்டுைன ஒபபிடும்-
்போது இது முறறிலும் மோறியுளளது. 
ஜனெோயகைம் எனபது அரெோஙகைத்தின 
ெரியோன வடிவம் அல்ல. அது எல்லோவற-
்ையும் ெரி பெயயோது என கூறும் ெபரகை-
ளின எண்ணிக்்கை அதிகைரித்து வருகிைது. 
மக்கைள பட்டினி கிைக்கினைனர. மக்கைளுக்கு 
பரோட்டி ்த்வயோகை உளளது. மக்கைள தற-

்போ்தய அ்மபபினோல் விரக்தி அ்ைநதுள-
ள்ம பதரியவநதுளளது" எனைோர. 

்மலும் கைணிபபீடு ெைத்தபபட்ை ெோடுகைளில் 
பதிலளித்தவரகைளில் போதிக்கும் அதிகைமோன-
வரகைள ஜனெோயகை அ்மபபின கீழ் பபோரு-
ளோதோரம் பலவீனமோகை உளளது எனப்த 
ஏறறுக் பகைோண்டுளளனர. ்மலும் அவரகைள 
தஙகைள ெோட்டு அரசின பகைோள்கைகைளின 
பெயல்திை்ன கைோட்டிலும் அரசின பெயல்போடு 
மீது அதிகை அக்கை்ை பகைோண்டுளளதோகை பதரி-

வித்துளளனர. ஜனெோயகை அ்மபபின கீழ் 
பபோருளோதோரம் பலவீனமோகை இருபப்த ஒப-
புக்பகைோண்ை மக்கைளின எண்ணிக்்கையோனது 
2018-_19 கைணிபபீட்டு முடிவுகை்ள ஒபபிடும் 
்போது தற்போது அதிகைரித்துளளது. 

அதனபடி 2018_-19 கைணிபபீட்டில் ஈரோக்-
கில் 50 ெதவீதமோகை இருநத அளவு தற்போது 
75 ெதவீதமோகைவும், துனிசியோவில் 35 ெதவீ-
தமோகை இருநதது தற்போது 70 ெதவீதத்துக்கு 
அதிகைமோகைவும், போலஸ்தீன பிர்தெஙகைளில் 30 
ெதவீதமோகை இருநதது தற்போது 60 ெதவீதமோ-
கைவும், லிபியோவில் 30 ெதவீதமோகை இருநதது 
தற்போது 55 ெதவீதத்துக்கு அதிகைமோகைவும் 
உயரநதுளளது. ்ஜோரைோனில் 25 ெதவீதத்தில் 
இருநது 50 ெதவீதமோகைவும், பலபனோனில் 30 
ெதவீதத்தில் இருநது 50 ெதவீதத்துக்கு அதிகை-
மோகைவும், சூைோனில் 33 ெதவீதத்தில் இருநது 
50 ெதவீதமோகைவும், பமோரோக்்கைோவில் 10 ெத-
வீத்தில் இருநது 45 ெதவீதமோகைவும் ஜனெோயகை 
அ்மபபின கீழ் பபோருளோதோரம் பலவீனமோகை 
இருபபதோகை பதரிவித்துளளனர.

தற்போது நிலவுகினை பபோருளோதோர 
பெருக்கைடி கைோர்ணமோகை, வோழ்வோதோரம் 
போதிக்கைபபட்டுளளதோல் தற்போது அமுலி-

லுளள ெல்னோனபு நிகைழ்ச்சித் திட்ைஙகைளின 
கீழ் ெமுரத்தி ெலனுதவி பபறறு வரும் குடும்-

பஙகைள மறறும் ெமுரத்தி கைோத்திருபபுப பட்டிய-
லிலுளள குடும்பஙகைளுக்கு உலகை வஙகியின 
நிதியுதவியின கீழ் மூனறு மோதஙகைளுக்கு 
மோனியம் வழஙகுவதறகைோன ெைவடிக்்கை்ய 
அரெோஙகைம்  ்மறபகைோண்டுளளது.

இத்திட்ைத்திறகை்மய, அம்போ்ை 
மோவட்ைம், இைக்கைோமம் பிர்தெ 
பெயலகைப பிரிவிறகுட்பட்ை இைக்-
கைோமம் ெமுரத்தி வஙகியினோல் 
ெமுரத்தி ென்ம பபறறு வரும் 
குடும்பஙகைளுக்கைோன குறித்த 
மோனியத் பதோ்கை வழஙகும் 
நிகைழ்வு ஆரம்பம் பெயது ்வக்கைப-
பட்ைது.

இைக்கைோமம் ெமுரத்தி வஙகியில் 
மோதோநதம் மோனியம் பபறறும் 
வரும் சுமோர 1800 குடும்பஙகை-
ளும், ெமுரத்தி கைோத்திருபபுப பட்டிய-
லிலுளள 849 குடும்பஙகைளும் இதன மூலம் 
ென்மய்ையவுளளன.

ெமுரத்தி வஙகியின முகைோ்மயோளர ரீ.்கை.
ைஹ்மத்துல்லோ த்ல்மயில் இைம்பபறை 
இநநிகைழ்வில், பிர்தெ பெயலோளர எம்.எஸ்.
எம்.ைஸ்்ோன, உதவி பிர்தெ பெயலோளர எம்.
ஏ.சி.அகைமட் ெஸீல், ெமுரத்தி த்ல்மபபீை 
முகைோ்மயோளர எம்.சி.எம். தஸ்லீம், முகைோ்மத்-

துவப பணிபபோளர எஸ்.பெல்வகுமோர, ெமுரத்தி 
கைருத்திட்ை முகைோ்மயோளர பிரியநதி ்வரபகைோை 
மறறும் ெமுரத்தி உத்தி்யோகைத்தரகைள கைலநது 
பகைோண்ைனர.

க.பபோ.த.ெோதோர்ணதரப பரீட்-
்ெக்குத் ்தோறறிய மோ்ணவர-
கைளுக்கைோன வோழ்க்்கைத்திைன 

வழிகைோட்ைல் எனும் த்லபபில் ெ்ை-
பபறை இரண்டு ெோள வதிவிைப பயிறசி 
பெறி்ய நி்ைவு பெயத மோ்ணவரகை-
ளுக்கைோன ெோனறிதழ் வழஙகும் நிகைழ்வு 
போலமு்ன ஜும்ஆப பபரிய பளளிவோ-
ெல் மண்ைபத்தில் ெ்ைபபறைது.  

அக்கை்ரபபறறு வலயக் கைல்வி அலு-
வலகைத்தின ஏறபோட்டில் போலமு்ன 
ஜும்ஆப பபரிய பளளிவோெல் அனு-
ெர்்ணயில் போலமு்ன மின்ோஜ் 
்தசிய போைெோ்ல கூட்ை மண்ைபத்தில் 
ெ்ைபபறை இரண்டு ெோள வதிவிைப பயிறசி 
பெறியில், போலமு்ன மின்ோஜ் ்தசிய 
போைெோ்ல மறறும் போலமு்ன ஹிக்மோ வித்-

தியோலய மோ்ணவரகைள கைலநது பகைோண்டு பயன 
பபறைனர.  

ெோட்டின ெட்ைம் மறறும் ஒழுங்கை மதித்தல், 
உயரகைல்வி வழிகைோட்ைல் 
பதோழிநுட்பத்து்ை, கை்லத்-
து்ை மறறும் வணிகைத்து-
்ையும் தனது சுயகைறைல் 
அனுபவமும், த்ல்மத்-
துவம், பபற்ைோ்ர மதித்-
தல், பதினம பருவத்்த 
விளஙகிக் பகைோளளலும் 
்கையோளுதலும், ெோதோர்ணத-
ரப பரீட்்ெயின பினனரோன 
அடுத்தகைட்ை ெைவடிக்்கை, 
மருத்துவத்து்ையும் தனது 
சுயகைறைல் அனுபவமும், 
ஒரு முஸ்லிமின வோழ்வில் 
பதோழு்கை, இள்மப 
பருவம் பறறிய இஸ்லோமிய 

்ெோக்கு, இலக்கை்மத்தல், ்போனை பல்்வறு 
த்லபபுக்கைளில் இநத இரண்டு ெோள பயிறசி 
இைம்பபறைது.  

தற்போது கூடுதலோகை ெட்ைவி்ரோத மறறும் 
ெமூகைவி்ரோத பெயறபோடுகைளில் ஈடுபடுகினைவர-
கை்ள ்ெோக்கும் ்போது போைெோ்ல பெல்கினை-
வரகைள இளவயதினர ்போன்ைோ்ர அ்ையோ-
ளம் கைோ்ணக் கூடியதோகை இருக்கினைது. இநத 
பெயறபோட்டிலிருநது எதிரகைோல மோ்ணவர ெமூ-
கைத்்த போதுகைோத்து விழிபபூட்டும் வ்கையிலும், 
எமது ெோட்டில் ்போ்தபபபோருள போவ்னயி-
னோல் ஏறபடும் ெமூகை சீர்கைடுகை்ள இல்லோபதோ-
ழித்து சிைநதபதோரு ெோட்்ையும் ெமூகைத்்தயும் 
கைட்பயழுபபி சிைநத கைல்வியலோளரகைள ெமூகை-
வோதிகை்ள உருவோக்கை ்வண்டும் எனகினை 
ெல்ல ்ெோக்கைத்தின அடிபப்ையிலும் இபப-
யிறசி பெயலமரவு இைம்பபறைது.  

மின்ோஜ் ்தசிய போைெோ்லயின அதிபர 
்கை.எல்.உ்பதுளளோ த்ல்மயில் ெ்ை-

பபறை இநநிகைழ்வில் மட்ைக்கைளபபு 
மோவட்ை ்மல்நீதிமனை நீதவோன அல் 
்ோபிழ் என.எம்.அபதுல்லோ பிரதம 
அதிதியோகைவும் அக்கை்ரபபறறு வலயக் 
கைல்விப பணிபபோளர ஏ.எம்.ைகுமத்-
துளளோ, பிரதிக் கைல்விப பணிபபோளர 
ஏ.ஜி.பஸ்மில் ஆகி்யோர பகைௌரவ அதிதி-
கைளோகைவும், போலமு்ன ஜும்ஆப பபரிய 
பளளிவோெல் த்லவர யு.எல்.லத்தீப, 
அகில இலங்கை பஜம்மியத்துல் உலமோ 
ெ்பயின பிரதித் த்லவர பமௌலவி 
ஐ.எல்.எம்.்ோசிம் (மதனி), பதனகிழக்-
குப பல்கை்லக்கைழகை சி்ரஷை விரிவு்ர-
யோளரகைளோன கைலோநிதி யு.எல்.ஏ.மஜீத், 

ஏ.எல்.ஐயுப, உளவளத்து்னயோளர எஸ்.
ஆபதீன உட்பை பல்கை்லக்கைழகை விரிவு்ரயோ-
ளரகைள, கைல்வி அதிகைோரிகைள, ஆசிரியரகைள, உல-
மோக்கைள, உளவளத்து்்ண உத்தி்யோகைத்தரகைள 
உட்பை பலர கைலநது பகைோண்ைனர.  

இறுதி ெோள நிகைழ்வில் மோ்ணவரகை்ள ஊக்-
குவிக்கும் பெயறபோட்டின கீழ் போலமு்ன 
வரலோறறில் முதன முதலோகை மகைப்பறறு 
்வத்திய நிபு்ணரோகை பதரிவு பெயயபபட்-
டுளள ்வத்தியர ஏ.எல்.சு்த்் போரோட்டி 
போலமு்ன ஜீம்ஆப பபரிய பளளிவோெல் நிரு-
வோகைமும் மின்ோஜ் ்தசிய போைெோ்ல அதிபர 
த்ல்மயிலோன நிருவோகைமும் நி்னவுச்சின-
னம் வழஙகி போரோட்டி பகைௌரவித்த்ம இஙகு 
குறிபபிைத்தக்கைது.

பிரபல இயக்குெரும், ெடிகைருமோன 
டி.ரோ்ஜநதர உைல் ெலம் குனறிய 
நி்லயில் ்மல் சிகிச்்ெக்கைோகை ெமீ-

பத்தில் அபமரிக்கைோ அ்ழத்துச் பெல்லபபட்-
ைோர. தற்போது அவருக்கு சிகிச்்ெ முடிநத 
நி்லயில் பூர்ணமோகை கு்ணம்ைநதுளளோர.  

பென்னயில் திடீபரன சுகைவீனமுறை அவ-
ருக்கு வயிறறில் சிறிய இரத்தக் கைசிவு ஏறபட்-
டுளளதோகைவும், அவருக்கு உயர சிகிச்்ெ தர 
்வண்டும் எனவும் மருத்துவரகைள அறிவு-
றுத்தினோரகைள. ்மல் சிகிச்்ெக்கைோகை பவளி-
ெோட்டுக்கு பகைோண்டு பெல்ல மருத்துவரகைள 

அறிவுறுத்திய நி்லயில், ெடிகைர சிம்பு அதற-
கைோன ஏறபோடுகை்ள முனனினறு கைவனித்துக் 
பகைோண்ைோர.  

இ்தயடுத்து அபமரிக்கைோவுக்கு டி.ரோ-
்ஜநதர அ்ழத்துச் பெல்லபபட்ைோர. பவளி-
ெோட்டு மருத்துவம்னயில் அவருக்கு ்மல் 
சிகிச்்ெ தரபபட்ைது. சிகிச்்ெ பவறறிகைரமோகை 
முடிநத நி்லயில், தற்போது முழு்மயோகை 
டி.ரோ்ஜநதர கு்ணம்ைநதுளளோர. மருத்து-
வரகைள அவர ஓயபவடுக்கை ்வண்டுபமன 
அறிவுறுத்தியதோல், அங்கை்ய ஒரு மோதம் 
தஙகைலோம் என குடும்பத்தினர முடிபவ-

டுத்துளளனர. பெபைம்பர 15 ஆம் திகைதி 
சிம்புவின 'பவநது தணிநதது கைோடு' பைம் 
பவளியோகும் ெமயத்தில் பென்னக்குத் 
திரும்பவும் திட்ைமிட்டுளளதோகை தகைவல்கைள 
பவளியோகி உளளன.  

இதுவ்ரயிலும் உைனிருநது, அ்னத்-
துப பணிகை்ளயும் முனனினறு கைவனித்-
துபகைோண்ை ெடிகைர சிம்பு தன தந்த ஒரு 
மோதம் பவளிெோட்டில் ஓயபவடுபபதறகைோன 
அ்னத்து வெதிகை்ளயும் பெயது பகைோடுத்து 
விட்டு, தற்போது பைபபிடிபபிறகைோகை பென்ன 
திரும்பியுளளோர. உைல்நி்ல கு்ணம்ைநத 

நி்லயில், தற்போது முழு ஓயபவடுத்து 
வருகிைோர டி.ரோ்ஜநதர. அபபோ்வ அங்கை 
விட்டு விட்டு வநத நி்லயில், ்ெறறுமுனதி-
னம் இரவு தந்தயுைன இருக்கும் சிறு வயது 
்போட்்ைோ்வ சிம்பு பதிவிட்டு இருநதோர.

றிெோத் ஏ. கைோதர...?
(ஒலுவில் மத்திய விசேட நிருபர்)

ஐ.ஏ.ஸிைோஜ்...?
(பாலமுனை கிழக்கு திைகரன் நிருபர்)

கருத்துக் கணிப்பில் வெளியான அதிர்ச்சித் தகெல்!

விவோயிகளின் சவதனைகனை
தணிக்கும் வனகயிலாை தீர்மாைம்

ஒரு செயலை முடிவில் செளிப்படுத்துெதே ஆளுலை,
இலையிதைதய செளிப்படுத்தினால் அது செயலைச்
செய்பெனுக்கு நீங்ாே துன்பத்லேத் ேரும்.

கை்ைக்பகைோட்கைச் பெயதக்கை தோண்்ம இ்ைக்பகைோட்கின
எறைோ விழுமந தரும்



அல்லாஹ்வைத் தவிர யலாருக்கும் அஞ்லாத 
அடி்ைப்படலாத ஒரு ்பலாரம்்பரிய அ்ைபபு. 
முஸ்லிம்்களின் ்க்லா்லார விழுமியங்கள், 
்பண்பலாடு்க்ை ப்பலாதிக்கும் வை்்கயில 
ச்யல்படுகின்்ற ஒரு நிறுவைனம்.   

இன்று ஆலிம் உ்ைலாக்்கள் ்ப் சைலாழி்க-
ளிலும் தீ்ன ப்பலாதிக்கும் ஆற்றல தி்ற்ை 
்ப்டத்தவைர்கள். இன்்்றய நவீன உ்கில 
முஸ்லிம்்கள் ்பலலின ்மூ்கங்கள் ைத்தியில 
எப்படி வைலாழ பவைணடும், எவவைலாறு ்பணபு -
்க்ை ப்பணி சவைளிக்ச்கலாணர பவைணடும், 
எப்படி ்்கவைலாழ்வை ்கட்டிசயழுபபி இன 
ைத நலலிணக்்கத்்த பைம்்படுத்தி வைலாழ 
பவைணடும் ப்பலான்்ற வைழிமு்்ற்க்ை ப்பலாதிக்-
கின்்ற ஆலிம் உ்ைலாக்்கள் நி்்றநத ்கலா்ம்.   

இநதக் ்கலா்த்தில நலாட்டில ்ப் ஆயிரம் 
அங்கத்தவைர்க்ை உள்ைடக்கிய அகி் 
இ்ங்்க ஜம்இயயதுல உ்ைலா அதன் வைர -
்லாறறில ஒரு ச்பலாதுச்்்பக் கூட்டத்தில 
இவவைைவு எணணிக்்்க்யக் ச்கலாணட 
ஆலிம் உ்ைலாக்்க்ை ஒன்று ப்ரத்து கூடி உ்ற -
வைலாடிய ்ரித்திரம் ்கடநத இரு த்லாபதங்களில 
நடநபதறிய வைர்லாறு இல்் என எழுதப்ப -
ட்லாம். இதன் ஒவசவைலாரு அங்கத்தவைர்களின் 

ஜனநலாய்க உரி்ை இ்ழக்்கப்பட்ட சதரிவு 
இடம்ச்பறுவைது ஆலிம்்களின் கிப்்ைலாகும்.  

நலாட்டில அண்ைக்்கலா்ைலா்க ஏற்பட்ட 
அ்லாதலாரண சூழநி்்யில ைக்்களின் 
அபி்லா்ை்க்ையும் பநலாக்்கங்க்ையும் 
்ரியலான பநரத்தில பூரத்தி ச்யயலாததும் ஒரு 
்கவை்்பய. இதன் ்கலாரணைலா்க இநத அகி் 
இ்ங்்க ஜம்இயயதுல உ்ைலா ைக்்கள் ைத் -
தியில அதிருபதி்ய ச்பறறிருக்கி்றது.  

இது இப்படி இருக்்க, தறப்பலாதுள்ை அகி் 
இ்ங்்க ஜம்இயயதுல உ்ைலாவின் மூன் -
்றலாணடு ்பதவிக்்கலா்ம் நி்்றவு ச்பறறுள்ை 
பவை்ையில புதிய த்்்ைத்துவைத்துவை-
திறகு வைழிவைகுக்்க பவைணடும். புதிய ்பயணத் -
திறகு தயலார நி்்யில சதரிவு இடம்ச்பறும் 
ஒழுஙகு்கள் ஏற்பலாடு ச்யயப்பட்டுள்ைன 
என அறியக் கி்டக்கி்றது.

எல்லாம் வைல் அல்லாஹ நைது தூய 

்பணி்கள் மி்கசசி்றப்பலா்க இடம்ச்ப்ற அல-
்லாஹவிடம் நலாம் பிரலாரத்திபப்பலாம்.

புனித ஹஜ் ்கட்ை்ய நி்்ற -
பவைறறும் ப்பலாது நபி இபரலாஹீம் 
(அ்்) அவைர்களின் குடும்்பபை 
நம் ைனக்்கண முன் நிழ்லாடும். 
இஹரலாம் ்கட்டுதல, ்கஃ்பலா்வை 
வை்ம் வைருதல, ஹஜருல 
அஸ்வைத் ்கல்் முத்தமிடல, 
ஸ்பலா, ைரவைலா ை்்்களுக்கி்ட -
யில ஓடுதல, புனிதம் நிரம்பிய 
ஸம்ஸம் நீர அருநதுதல, அர்பலா -
வில தரித்தல, குர்பலான் ச்கலாடுத் -
தல, மினலாவில ்கலச்றிதல 
ப்பலான்்ற அ்னத்து கிரி்ய்களி -
லும் நபி இபரலாஹீம் (அ்்) 
அவைர்களின் தியலா்கம் பிரதி்பலிக் -
கின்்றது.   

ஹஜ்ஜஜுக்்கலான ஒன்றுகூடல, 
முஸ்லிம் உம்ைத்தின் ஐக்கிய 
உணர்வை ்ப்்ற்லாறறும் ்ரவைபத -
்ைவி்லான வைருடலாநத ைலாநலாடலா்க 
்கணிக்்கப்படுகி்றது. சதலாழு்்க -
யில ஆரம்பிக்கும் முஸ்லிம் உம் -
ைத்தின் ஐக்கியமும் ஒரு்ைப்பலா -
டும் ஹஜ் ஒன்றுகூடலில பைலும் 
வைலுபச்பறுகி்றது.   

நபி (ஸல) அவைர்களின் வைரு -
்்கக்கு முன் வைலாழநத ஜலாஹி -
லியயலா ்கலா்த்து ைக்்கள் கூட 

இவவைழி்பலாட்டில ஈடு்பட்டு வைந -
தனர. நபி (ஸல) அவைர்களின் 
வைரு்்கக்குப பின் வைருடலாநதம் 
ஒன்றுகூடும் ்ரவைபத் இஸ்்லா -
மிய ்ைத்துவைமும் ்ப்கலாதரத்து -
வைமும் உள்ைடக்கிய ைலாநலாடலா்க 
அ்ையபச்பற்றது.   

அல்லாஹவின் ்கட்ட்ை்ய 
இதயத்தில இறுக்்கைலாய 
ச்கலாணடு, எத்த்னபயலா ்கலா்ங -
்கைலா்க “இல்்பய தைக்ச்கலாரு 
பிள்்ை” என ஏஙகித் தவித்து 
இன்னல ்ப் ்கணடு இறுதியில 
அன்புடனும் ஆ்்யுடனும் 
ச்பறச்றடுத்த அரு்ை ை்கன் 
இஸ்ைலாயில (அ்்) அவைர்க்ை 
அல்லாஹவிற்கலா்க ்பலியிடத் 
துணிநத இபரலாஹீம் (அ்்) 
அவைர்களின் உயரவைலான, ஒப்பற்ற 
ைன்தயும், ஒரு ைலாச்பரும் தத் -
துவைத்்தயும் இநத ஹஜ்ஜஜுப 
ச்பருநலாள் எைக்கு நி்னவூட்டிக் 
ச்கலாணடிருக்கின்்றது.   

முஸ்லிம்்களின் ச்பருநலாள் 
தினம் தனித்துவைைலானதலா்க -
வும் முன்ைலாதிரியலானதலா்கவும் 
அ்ைய பவைணடுசைன்று 
இஸ்்லாம் எதிர்பலாரக்கின்்றது. 
முஸ்லிம்்கள் இநத நலாட்டில 
தனியலா்க வைலாழ்பவைர்கள் அல்ர. 

ச்பரும்்பலான்்ை ்மூ்கங்களுடன் 
இரணட்றக் ்க்நபத வைலாழகி்றலார -
்கள். எனபவை அவைர்களின் உணர -
வு்க்ை ைதிக்்க பவைணடும். 
அவைர்கள் ஆபவை்ப்படுகின்்ற, 

ஆத்திரப்படுகின்்ற சூழநி்் -
்க்ை உருவைலாக்்கக் கூடலாது. ஒரு -
வைருக்கு இருக்கும் உரி்ை்களும் 
ைத, ்க்லா்லார ச்கலாள்்்கச சுதந -
திரங்களும் இன்னுசைலாருவை -

ருக்கு இ்டஞ்்லா்க இருக்்க 
முடியலாது என்்பது ஜனநலாய்க 
தத்துவைங்களில ஒன்்றலாகும்.   

இஸ்்லாம் இம்்ை, 
ைறு்ை ்பயன்்க்ை 

அ்டநது ச்கலாள்ைக் கூடிய 
வை்்கயில ச்பருநலா்ைக் 
ச்கலாணடலாட வைழி்கலாட்டியுள்ைது. 
இ்ங்்கயில சிறு்பலான்்ையலா்க 
வைலாழும் முஸ்லிம்்கள் தைது ச்பரு -
நலாளின் சி்றபபுக்்க்ை ைலாறறு ைத 
இனங்களுடன் ்பகிரநதுச்கலாள்வை -
தில எநதத் தவைறுமில்்.

எைது நலாட்டில உழஹியயலா 
்ம்்பநதைலா்க பிரசசி்ன்கள் ஏற -
்படலாைல நிம்ைதியலா்கவும் ைன -
்நபதலாைத்துடனும் உழஹியயலா 
ச்கலாடுக்கும் நி்்்ை ஏற்பட 
பவைணடும் என்று அல்லாஹவி -
டம் பிரலாரத்திபப்பலாம். ்பலலின 
ைக்்கள் வைலாழும் இநத நலாட்டில 
சிறு்பலான்்ையினரலாகிய நலாம் 
பி்றைத உணர -
வு ்க ளு க் கு 
ை தி ப ்ப -
ளித்து புனித 
ஹ ஜ் ஜ ஜுப 
ச ்ப ரு ந லா ் ை 
ச்கலாணடலாடு -
பவைலாம்.

சி்றபபு விருநதினர நலா்கலிங்கம் சிவைபந-
்ன் தனது உ்ரயில "இப்பலாட்லா்்க்கு 
அன்்பளிப்பலா்க வைழங்கப்பட்ட தி்றன் வைகுப-
்ப்்றயலானது ைலாணவை்ர நவீன மு்்றயில 
வைைரத்சதடுக்்க உதவும்" எனக் குறிபபிட்-
டலார. சி்றநத ச்யற்பலாட்டுக்கு ்கலாரணைலா்க 
அ்ைநத ச்பருைக்்கைலான அன்பு உள்ைங-
்க்ை ைனைலார ்பலாரலாட்டுவைதலா்கவும் அவைர 
சதரிவித்தலார.

அத்துடன் 2016 இல அதி்பர ்பதவிபயற்ற -
தன் பின்னர ஆசிரியர்களின் அயரலாத முயற-
சியினலால தமிழ, ஆஙகி் ப்பலாட்டி்களில 
ைலாணவைர்கள் ்ப் பதசிய ைட்டங்க்ைப 

ச்பற்றதுடன் குறிப்பலா்க தரம் 5 ்பரீட்்்யி-
லும் 2021 இல தி்றன் வைகுப்ப்்ற மூ்ம் 
எதிர்பலாரலாத ச்பரும் வைைரசசி்ய இப்பலாட-
்லா்் ்கணடுள்ைது எனவும் அவைர குறிப-
பிட்ட லார.  

முன்னலாள் ்பலாரலாளுைன்்ற உறுபபினர ஈ. 
்ரவைண்பவைன் தனது உ்ரயின் ப்பலாது இப-
்பலாட்லா்்க்கு தி்றன் வைகுப்ப்்ற்ய ஒழுங-
்க்ைத்த்தயிட்டு ச்பருைகிழசசி அ்ட -

வைதலா்கக் கூறினலார. அத்னத் சதலாடரநது 
சடலாக்டர பஜலாதிலிங்கம், இப்பலாட்லா் -்
யின் வைைரசசிப ்பலா்தயில தலானும் தனது 
ை்னவியும் உதவுவை்தயிட்டு தைது ைகிழச-
சி்யத் சதரிவித்தலார.

அத்துடன்  ைலாணவைரின் ச்யற்பலாடு்கள் 
குறித்தும் அவைர தனது ்பலாரலாட்டுக்்க்ைத் 
சதரிவித்தலார;.  

ைலாணவைரின் தமிழ, ஆஙகி் ப்பசசுக்-

்களும் Smart board ்கறபித்தல விைக்்கம் 
((Presentation) நி்கழத்தப்பட்ட்ைக்கு 
வைலாழத்துக் கூறி இபபிள்்ை்கள் ்மூ்கத்தில 
ச்பரும் சி்றபபு மிக்்கவைர்கைலா்க தி்கழவைலார்கள் 
என வைலாழத்தினலார.   

இவவிழலாவில ஆசிரியர்கள், ச்பறப்றலார, 
்பலாட்லா்் அபிவிருத்திக் குழு உறுபபினர-
்கள், ைலாணவைர்கள், ந்ன்விரும்பி்கள் ்க்நது 
சி்றபபித்தனர.

இது நிச்யைலா்க 1972 ஆம் ஆணடில 
ஒரு நலாைலா்க இருக்்க்லாம். சிரித்திரன் சிவை-
ஞலானசுநதரம் அவைர்க்ை அநத நலாட்்க-
ளில சநருக்்கைலா்க சூழநதிருநத ்ப்டப்பலா-
ளி்களில, ்சி கிருஷணமூரத்தி, ரலாபதயன், 
டலானியல அன்ரனி ப்பலான்்றவைர்கள் அடங-
குவைலார்கள். ஒரு ்கவி்த மூ்ம் கி்டத்த 
அஙகீ்கலாரம் சதலாடரநது சி் புதுக்்கவி்த-
்க்ை சிரித்தினின் பிரசுரைலாகும் வைலாயப-
புக்்க்ை எனக்கு தநதது.  

அத்னத் சதலாடரநது யலாழ்ப்பலாணத் -
தில ஆரம்பித்து ்வைக்்கப்பட்ட ‘ச்ம்-
ை்ர்கள் இ்க்கிய வைட்டம்’ என்னும் 
அ்ைபபில நன்கு அறியபச்பற்ற ்ப் 

்ப்டப்பலாளி்கள் முக்கிய ்பதவி்களில 
இருநது அ்த இயக்கிச ச்ல், நலானும் 
அவைர்கள் நடநது ச்லலும் தடங்களில 
என் ்பலாதம் ்பதித்து எனது ்பயணத்்த 
இ்குவைலாக்கிக் ச்கலாணடது ப்பலான்்ற ஒரு 
்பசு்ையலான நி்னவு இபப்பலாது ்பளிசசி-
டுகின்்றது.  

பைறகு்்க நலாசடலான்றில தறச்ய்லா்க 
நலான் பதரநசதடுத்த ்பத்திரி்்கத் து்்றக்-
குள் ்கலா்டி எழுத்து ் வைத்து சுைலார 28 வைரு -
டங்கள் ்பயணித்து சவைறறி்கள், பதலாலவி-
்கள், அவைைலானங்கள் என அ்னத்்தயும் 
அ|னு்பவித்து நிற்்கயிலதலான் ஒரு நலாள் 
என் எழுத்துப ்பயணத்தின் ஆரம்்ப நலாட்-
்களுக்கு அ்ழத்துச ச்லலும் வை்்கயில 
ஒரு ்ம்்பவைம் இடம்ச்பற்றது.  

அது ‘ச்கலாபரலானலா’ உ்்்க ஆக்கிரமிக்-
்கத் சதலாடஙகிய 2020 ைலாரச ைலாதம். ஒரு 
நலாள் எனது மு்கநூல ்பக்்கத்தில ்கனடலா-
வில தறப்பலாது வைலாழநது ச்கலாணடிருக்-

கும் ்கவிஞர உருத்திரமூரத்தி ப்ரன் ஒரு 
பிரசுரத்்தப ்பதிவு ச்யதிருநதலார. நலான் 
மு்கநூ்்த் தி்றநத ப்பலாது, அநத பிரசுரபை 
என்்னப ்பலாரத்துச சிரித்த்படி வைரபவைற்றது. 
(அ்த இநதப ்பக்்கத்தில ்கலாண்லாம்).

மு்கநூலில ்கலாணப்பட்ட த்கவைல்களின் -
்படி அநதப பிரசுரத்்த தனது மு்கநூலில 
்பதிவிட்டவைர, எனது நலாற்பத்்தநது வைருட 
்கலா் இ்க்கிய நண்பர புத்தைத்துக் ்கவிஞர 
ஜவைலாத் ை்ரக்்கலார என்றும், இநத பிரசுரத்திற -
கும் எனக்கும் ‘அதி்கம்’ சதலாடரபு உள்ைது 
என்று உணரநது ச்கலாணடு ்கவிஞர ப்ரன் 
எனது மு்கநூல ்பக்்கத்தில அ்த ஏற்றம் ச்ய -
திருக்கின்்றலார என்்ப்தயும் நலான் உணரநது 
ச்கலாணபடன்.

அநத நலாட்்களில இருநத அசசுத் சதலாழில 
்ம்்பநதப்பட்ட வைைரசசியும் வைலா யபபுக்்க-
ளும் இவவைைவுதலான் என்று எனக்கு உணரத்-
திய அநத பிரசுரத்்த பிரதி எடுத்து மிகுநத 
ஆரவைத்பதலாடு ்படிக்்க ஆரம்பித்பதன். 

அநதப பிரசுரம் அச்லான அசசுக் கூடம் 
எனக்கு ஞலா்ப்கம் வைநதது. ்்க்கைலால அசசுக் 
ப்கலாரத்து, ்கலால்கைலால இயக்கும் அசசு இயந-
திரத்தில சவைட்டப்பட்ட ்கலாகிதங்க்ை 
்்கைலால ஒவசவைலான்்றலா்க எடுத்து ்வைத்து 
அச்லாகிய அநத பிரசுரத்்த மீணடும் 
மீணடும் ்பலாரக்கின்ப்றன்.  

ஆைலாம். 1972 ஆம் ஆணடைவில சிரித் -
திரன் ்ஞசி்்க மூ்ைலா்க ்கவிஞனலா்கவும் 
எ ழு த் த லா ை ன லா ்க வு ம் 
அறிமு்கைலான நலான் 
எழுதிய ்கவி்த்கள் 
அடஙகிய 'ப்பலாலி்கள்’ 
என்னும் புதுக்்கவி்த-
யின் சவைளியீட்டு விழலா -
விற்கலான அ்ழபப்ப 
அநதப பிரசுரைலாகும்.
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அகிை இைஙலகை ஜம்இயயதுல் 
உைைா முஸ்லிம் சமூகைத்தின் 
ஆன்மீகை லைௌகீகை வழிகைாட்டல் 

தலைலை ஆகும்.

னித ஹஜ் கை்டலையானது
இஸ்ைாத்தில் ஐநதாவது
கை்டலையாகும். வசதி 

பல்டத்த லசல்வநதரகைளுக்கு 
ைடடுமை கை்டலையாக்கைபபடடுள்-
ளது. வசதி பல்டத்த லசல்வநதர-
கைள் அலனவரும் கைண்டிபபாகை 
புனித ஹஜ்லஜ நிலைமவற்றியாகை 
மவண்டும். சக்தியிருநதும்
புனித ஹஜ்லஜ
நிலைமவற்ைாைலிருபபது லபரும் 
குற்ைைாகும்.

அனைத்து இைங்களின் உணர்வுக்கு மதிப்பளித்து
புனித ஹஜ்ஜு ப்பருநானைக் ப்காண்ாடுவ�ாம்!   

புத்துயிர் ப்பறப வ்பாகிறது
்ம்இய்யதுல் உலமா

ைனிதனுக்கு தனது வாழ்ாளில் 
மதான்றும் வித்தியாசைான 
ஆரவம் அல்ைது ஈடுபாடு 

மபான்ைவற்றில் எழுத்தும் ஒன்ைாகும். 
்ான் எழுதிய முதற் பல்டபபான புதுக்-
கைவிலத ஒன்று 'சிரித்திரன்' சஞ்சிலகை-
யில் பிரசுரைாகி, சஞ்சிலகைலய விலை 
லகைாடுத்து வாஙகி, அலத ஒரு குழநலத 
மபாை அலைத்தபடி ஒரு ்ாளில் பதி-
லனநது த்டலவகைளுக்கு மைைாகை வாசித்து, 
பின்னர சமகைாதரரகைளுக்கும் சமகைாதரிக்கும் 
கைாடடி ைகிழச்சிலயப பகிரநது லகைாண்்டது 
இன்னும் ஞாபகைத்தில் உள்ளது.

கைைாபூஷைம் 
பரீட இக்பால்...?

யாழபபாைம்

லைௌைவி

எஸ்எம்எம் முஸ்தபா...? 
(பைாஹி) உறுபபினர- அகிை இைஙலகை 

ஜம்இயயதுல் உைைா

--ஆர.என்.மைாமகைநதிரலிஙகைம்...?
கைன்டா

யா/யாழ இநது ைகைளிர 
ஆரம்ப பா்டசாலை திைன் 
வகுபபலை திைபபு விழா 

கை்டநத 2022.07.04 அன்று திஙகைடகி-
ழலை அதிபர லசல்வி சாநதினி ைாணிக்கைம் 
தலைலையில் ்ல்டலபற்ைது. அதிபர தனது 
தலைலை உலரயிமை "இவ்விரண்டு Smart 
board உம் எைது ைாைவரகைளின் கைல்வியி-
லும் இலைபபா்டவிதானச் லசயற்பாடுகைளி-
லும் லபரிதும் உதவும் என்பதில் ஐயமில்லை. 
இத்திைன் வகுபபலைகைள் ைாைவரின் 
சுயகைற்ைலையும் மதடி அறியும் ஆற்ைலையும் 
மைம்படுத்தும் என்பமதாடு இதலன தநது 
உதவிய ல்டாக்்டர மஜாதிலிஙகைம், திருைதி இ. 
மஜாதிலிஙகைம், ல்டாக்்டர இ. நித்தியானநதன் 
ரத்னம் அைக்கைட்டலள நிறுவனத்திற்கு எனது 
ைனைாரநத ்ன்றிகைலள பா்டசாலை சமூகைம் 
சாரபில் லதரிவித்துக் லகைாள்கின்மைன்" என்று 
குறிபபிட்டார.

்யாழ் இந்து ம்களிர் ஆரம்்ப ்பா்சானல 
திறன் �குப்பனறத் திறபபு விழா

என் எழுத்துப ்ப்யணத்தில் 
அச்சுக்்கனல அன்றும் இன்றும்

பு
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அதிக விலையில் எரிவாயுலவ...த�ொடர்...

படகு மூைைாக அவுஸ்திரேலியா...த�ொடர்...

அலைச்சுப் பதவியிலிருந்து...த�ொடர்...ஹிருணிகாவுக்கும் லகதான...த�ொடர்...

சீமைந்து விலை மீண்டும் ரூபா...த�ொடர்...

நிதியலைச்்சர் பதவியிலிருந்து...த�ொடர்...

மபறரறால் திருடும் ரபாது...த�ொடர்...

ேயில்ரவ மதாழிற்சஙக ரபாோடடம்......த�ொடர்...

24 கேட பவுண் 1,80,250... த�ொடர்...

பிேதைர் பதவிலய...த�ொடர்...

இைஙலக ைக்களுக்கு தமிழக...த�ொடர்...

எதிர்வரும் நாடகளில்...த�ொடர்...

அடுதத வாேம் மகாழும்பில்...த�ொடர்...

கணககொய்ொளர் திணணககளத்தி-
னூடொக விசொரணண நடத்துமொறு அர-
சொஙக த�ொறுப்பு முயற்சிகள் �ற்றிய 
குழுவின் (ககொப் குழு) �ணை்ர் 
க�ரொசிரியர் சரி� கேரத் கநற்று (05) 
�ணிப்புணர விடுத்�ொர்.   

இ�ற்கு முன்்னர் நணடத�ற்்ற ககொப் 
குழுக கூடடத்தில் ்ழஙகப்�டட 
�ணிப்புணரகணள நணடமுண்றப்�-
டுத்து்து மற்றும் அ்ற்றின் �ற்க�ொ-
ண�ய நிணைணமகள் குறித்து ஆரொயும் 
கநொககில் லிற்க்றொ ககஸ் ைஙகொ நிறு-
்்னம், லிற்க்றொ ககஸ் கடர்மி்னல் 
ைஙகொ (�னியொர்) நிறு்்னம் மற்றும் 
இைஙணக கொப்புறுதிக கூடடுத்�ொ-
�்னம் ஆகிய்ன கநற்று ககொப் குழு 
முன்னிணையில் அணழககப்�டடிருந்-
�க�ொக� இந்�ப் �ணிப்புணர ்ழங-
கப்�டடது.   

கடந்� த�ப்ர்ரி மொ�மொகும்க�ொது 
ககஸ் தகொள்்்னவு தசய்�ற்கொக 
குறிப்பிடட கொைத்துககொ்ன விணைம-
னுக ககொரல் முடிவுககுக தகொண்டு-
்ரப்�டடதுடன், 2,80,000 தமற்றிக 
த�ொன்னுககொக ககள்விப்�த்திரம் 
ககொரப்�டட�ொகவும் இ�ற்கொக 30 
ககஸ் விநிகயொகஸ்�ர்கள் முன்்ந்�-
�ொகவும் இஙகு புைப்�டடது. 

இதில் சியொம் ககஸ் நிறு்்னம் 96 
அதமரிகக தடொைர் வீ�ம் குண்றந்� 
விணையில் ககள்விப்�த்திரத்ண� 
சமர்ப்பித்�ணமககு அணமய அந்�நிறு-

்்னத்துககு இ�ண்ன ் ழஙக அணமசச-
ரண் அனுமதி கிணடத்துள்ளது.   

இருந்�க�ொதும், ஏற்�டடுள்ள 
த�ொருளொ�ொர தநருககடி கொரணமொக 
ககள்விப்�த்திரம் ககொரலின் ் ழஙகப்-
�டட நி�ந்�ண்னககு அணமய கடன் 
உறுதிக கடி�த்ண� லிற்க்றொ நிறு்்னம் 
சமர்ப்பிகக இந்நொடடிலுள்ள ்ஙகி-
களுககு முடியொமல் க�ொ்னணமயொல் 
சியொம் நிறு்்னத்திடமிருந்து எரி்ொயு-
ண்ப் த�ற்றுக தகொள்ள முடியொமல் 
க�ொ்ன�ொக லிற்க்றொ ககஸ் நிறு்்னத்-
தின் அதிகொரிகள் த�ரிவித்�்னர்.   

இது த�ொடர்பில் அந்� நிறு்்னத்-
துடன் கைந்துணரயொடல்கள் நடத்-
�ப்�டடக�ொதும் ககள்விப்�த்திரம் 
ககொரல் முண்றயின் க�ொது முன்ண்க-
கப்�டட நி�ந்�ண்னககணமய கடன் 
உறுதிக கடி�த்ண� சமர்ப்பிககத் � -்
றியணமயொல் எரி்ொயுண் ்ழஙக 
நிறு்்னம் �யககம் கொடடிய�ொகவும் 
இஙகு சுடடிககொடடப்�டடது.   

இந்�க கொை�ொம�ம் கொரணமொக 
�ற்கொலிகத் தீர்்ொக இரண்டு ்ொரங-
களுககு அ்சியமொ்ன எரி்ொயுத் 
த�ொணகயொ்ன 15,000 தமற்றிக 
த�ொன்ண்ன அ்சர தகொள்்்னவு 
தசய்து த�ொடர்பில் சியொம் நிறு-
்்னத்துடன் கைந்துணரயொடப்�ட-
டக�ொதும், 6,600 தமற்றிக த�ொன் 
எரி்ொயுண் மொத்திரகம விநிகயொ-
கிகக முடியுதம்ன அ்ர்கள் �தில் 

்ழஙகிய�ொல் கைந்துணரயொடல்கள் 
த்ற்றியளிககவில்ணைதயன்றும் 
இஙகு புைப்�டடது. அத்துடன், 
குறிப்பிடட கொைத்துககொ்ன விணை-
மனுக ககொரலின் கீழ் 129 அதம-
ரிகக தடொைணர ்ழஙகிய ஓமொன் 
நிறு்்னம் மொ�தமொன்றுககு 25,000 
தமற்றிக த�ொன் வீ�ம் 04 மொ�ஙக-
ளுககு ்ழஙக இணககம் த�ரிவித்-
திருப்��ொகவும் லிற்க்றொ நிறு்்னம் 
த�ரிவித்�து.   

இ�ற்கணமய கமற்குறிப்பிடட 
விடயம் அணமசசரண்ககுத் த�ரியப்-
�டுத்�ப்�டடு சியொம் ககஸ் நிறு்்னத்-
துககு ்ழஙகிய குறிப்பிடட கொைத்-
துககொ்ன ககள்விப்�த்திரம் இரத்துச 
தசயயப்�டடு ஓமொன் நிறு்்னத்தி-
டம் ஒரு இைடசம் தமற்றிக த�ொன் 
எரி்ொயுண்க தகொள்்்னவு தசய -்
�ற்கொ்ன ககள்விப்�திரத்துககு அணமச-
சரண் அனுமதி ்ழஙகியிருப்��ொக-
வும் சுடடிககொடடப்�டடது. 

இ�ற்கொக உைக ்ஙகியிடம் 70 
மில்லியன் அதமரிகக தடொைர் கடன் 
உ�வி மற்றும் லிற்க்றொ நிறு்்னத்தின் 
20 மில்லியன் அதமரிகக தடொைர் 
ஆகிய்ற்ண்ற ்ழஙகி 90 மில்லியன் 
அதமரிகக தடொைர் தசைவுதசயயப்�-
டவிருப்��ொக லிற்க்றொ நிறு்்னத்தின் 
�ணை்ர் முதி� பீரிஸ் த�ரிவித்�ொர்.   

எரி்ொயுத் க�ண் அத்தியொ்சி-
யமொ்ன அ்சர க�ண்யொக இருக-

கின்்றக�ொதும் குண்றந்� ககள்-
விப்�த்திரத்ண� ்ழஙகிய சியொம் 
நிறு்்னத்துககுப் �திைொக அதிக 
விணையில் ஓமொன் நிறு்்னத்திடமி-
ருந்து தகொள்்்னவு தசய்து எதிர்கொ-
ைத்தில் �்்றொ்ன முன்னு�ொர்னமொக 
அணமயும் என்றும், இது த�ொடர்-
பில் உரிய விசொரணண நடத்�ப்�டடு 
உைக ்ஙகியின் 70 மில்லியன் அதம-
ரிகக தடொைர் நிதி விண்னத்தி்ற்னொ்ன 
முண்றயில் �யன்�டுத்�ப்�டுகி்ற�ொ 
என்�ண� ஆரொயந்து அறிகணகயிடுமொ-
றும் ககொப் குழுவின் �ணை்ர், கணக-
கொய்ொளர் திணணககளத்துககுத் த�ரி-
வித்�ொர்.   

இந்திய கடன் ்சதியின் கீழ் எரி-
்ொயுண்க தகொள்்்னவு தசய்�ற்கு 
ஒதுககப்�டட 160 மில்லியன் அதம-
ரிகக தடொைர் த�ொணகயில் எரி்ொயு-
ண்க தகொள்்்னவு தசயய முடியொ� 
நிணை குறித்தும் குழு க்்னம் தசலுத்-
தியது. 

இந்திய அரசொஙகத்தின் நி�ந்�ண்ன-
களின்�டி நொடடில் உற்�த்தி தசய-
யப்�டொ� எரி்ொயுண் தகொள்்்னவு 
தசய்க� பிரசசிண்னதய்ன லிற்க்றொ 
நிறு்்னத்தின் �ணை்ர் த�ரிவித்�ொர். 
இது த�ொடர்பில் �ை சுற்று க�சசு-
்ொர்த்ண�கள் நடத்�ப்�டட�ொகவும் 
இஙகு த�ரிவிககப்�டடது. 

இ�ண்ன உட்னடியொக ஆரொயந்து 
இரண்டு ்ொரஙகளுககுள் அறிகணக 

அளிககுமொறு ககொப் குழுவின் 
�ணை்ர் நிதியணமசசின் தசயைொள-
ருககு �ரிந்துணர தசய�ொர்.   

லிற்க்றொ நிறு்்னத்தின் �ணிப்�ொ-
ளர் சண�ககு �ற்த�ொழுது 04 க�ர் 
மொத்திரகம நியமிககப்�டடிருப்-
�து த�ொடர்பிலும் இஙகு க்்னம் 
தசலுத்�ப்�டடது.  சடடரீதியொக 
ஐ்ர் இருகக க்ண்டும். �ணிப்-
�ொளர் சண�யின் உறுப்பி்னர்கள் 
நிதி அணமசசின் ஊடொக நியமிக-
கப்�டுகின்்றக�ொதும், �ொய நிறு -்
்னத்தின் பிரதிநிதிகணளயும் உள்ள-
டககிய்ொறு �ணிப்�ொளர் சண� 
நியமிககப்�ட க்ண்டிய�ன் அ்சி-
யத்ண�யும் ககொப் குழுவின் �ணை்ர் 
்லியுறுத்தி்னொர். இது த�ொடர்பில் 
உரிய நட்டிகணக எடுககுமொறும் 
ககொப் குழுவின் �ணை்ர் நிதி அணமச-
சின் தசயைொளருககுப் �ணிப்புணர 
விடுத்�ொர்.   

நிறு்்னத்தின் �ணை்ர் மற்றும் 
பிர�ம நிண்றக்ற்று அதிகொரி ஆகிய 
இரு ��விகணளயும் ஒகர ந�ர் ண்த்-
திருப்�து குறித்தும் வி்ொதிககப்-
�டடது. 

நிறு்்னத்தின் �ணை்ர் ��வி மொறி-
்னொலும், நிண்றக்ற்று அதிகொரி ��வி 
நிரந்�ரமொக இருப்�துடன், நிறு்்னம் 
சி்றந்� நிணையில் இருகக க்ண்டும் 
என்��ொல், அ�ற்கொக விணரந்து 
தசயல்�ட க்ண்டிய�ன் அ்சியத்-

ண�யும் குழு ்லியுறுத்தியது. இந்� 
தநருககடிககுத் தீர்வு கொணப்�டடவு-
டன் அ�ண்னச சமொளிப்��ற்கு �ணிப்-
�ொளர் சண� ஏற்க்னக் தீர்மொ்னம் 
எடுத்துள்ள�ொக லிற்க்றொ நிறு்்னத்-
தின் �ணை்ர் இஙகு த�ரிவித்�ொர். 
அ�ற்கொ்ன நட்டிகணககணள கமற்-
தகொண்டு அறிகணக அளிககுமொறு குழு 
�ரிந்துணரத்�து.   

லிற்க்றொ கம்�னியின் �ொய நிறு்்ன-
மொ்ன இைஙணக கொப்புறுதிக கூடடுத்-
�ொ�்னத்திடமிருந்து நிதி உ�விணயப் 
த�ற்றுகதகொள்ளக கூடிய தி்றன் குறித்-
தும் க்்னம் தசலுத்�ப்�டடது. கொப்-
புறுதி கூடடுத்�ொ�்னத்தின் �ணை்ர் 
விஜி� கேரத் கூறுணகயில், அரச 
்ஙகியில் சுமொர் 05 பில்லியன் ரூ�ொ 
ண்ப்புச தசயயப்�டட�ன் கொரண-
மொகக் கடந்� கொைஙகளில் எரி்ொ-
யுண் தகொள்்்னவு தசயய முடிந்�து 
என்்றொர்.   

இககூடடத்தில் �ொரொளுமன்்ற 
உறுப்பி்னர்களொ்ன �ொடடலி சம்பிகக 
ரண்கக, மஹிந்�ொ்னந்� அளுத்க-
மகக, அனுரகுமொர திஸொநொயகக, 
கைொநிதி ேர்்ஷ டி சில்்ொ, கைொநிதி 
சரத் வீரகசகர, ஜகத் புஷ�குமொர, 
இந்திகக அனுருத்�, எஸ்.எம்.மரிக-
கொர், ஜயந்� சமரவீர, கைொநிதி நொைக 
தகொடகே்ொ, பிகரம்நொத் சி.த�ொ-
ை்த்�, மதுர வி�ொ்னகக ஆகிகயொர் 
கைந்துதகொண்ட்னர். 

குசசத்ளி த�ொலிஸொர் சந்க�க ந�ர்-
கணள திருககொணமணை நீதிமன்றில் 
முன்னிணைப்�டுத்� நட்டிகணக 
எடுத்துள்ள�ொகவும் த�ரிவிககப்�ட-
டது.   

  ஆழ்கடலூடொக ஆஸி தசல்ை முற்-
�டட  

த�ண்கள், சிறு்ர் உட�ட 53 க�ர் 
ணகது  

 இைஙணகயிலிருந்து சடடவிகரொ-
�மொக கடல் மொர்ககமொக த்ளிநொ-
தடொன்றுககு தசல்ை முயற்சி தசய� 
சிறு்ர்கள், த�ண்கள் உட�ட 53 
க�ரும் 02 ஆடகடத்�ல்கொரர்களும் 
கடற்�ணடயி்னரொல் ணகது தசயயப்-
�டடுள்ள்னர்.  

திருககொணமணை இ்றககண்டி 
கடற்கணர பிரக�சம் மற்றும் மன்்னொர் 
�ொழ்�ொடு கடற்கணர பிரக�சத்தில் (05) 
இரவு கமற்தகொண்ட க�டு�ல் நட -்

டிகணககள் மூைம் சடடவிகரொ�மொக 
கடல் மொர்ககமொக இைஙணகயிலிருந்து 
த்ளிநொடுகளுககு குடிகய்ற முயற்சி 
தசய��ொக சந்க�கத்தின் க�ரில் 53 
க�ரும் அ்ர்களுடன் இரண்டு ஆட 
கடத்�ல்கொரர்களும் கடற்�ணடயி்ன-
ரொல் ணகது தசயயப்�டட்னர்.  

சடட விகரொ� குடிகயற்்றம் உள்-
ளிடட கடல் மொர்ககமொக இடம்த�-
றும் கடத்�ல்கணள கடடுப்�டுத்தும் 
கநொககத்தில் இைஙணகணய சுற்றியுள்ள 
கடல் மற்றும் கடற்கணர பிரக�சங-
கணள இணணத்��ொக கடற்�ணடயி்னர் 
அடிககடி க�டு�ல் நட்டிகணககணள 
கமற்தகொண்டு ்ருகின்்ற்னர்.  

கநற்றுமுன்தி்னம் (05) கிழககு கடற்-
�ணடயி்னரும் குசசத்ளி த�ொலிஸொ-
ரின் உ�வியுடன் திருககொணமணை 
இ்றகககண்டி கடற்கணர பிரக�சத்தில் 
விகசட சுற்றி்ணளப்ண� கமற்-

தகொண்ட்னர். அவக்ணளயில் சடடவி-
கரொ�மொக கடல் மொர்ககமொக   த்ளி-
நொடடுககு தசல்லும் கநொககத்துடன் 
கடற்கணர பிரக�சத்தில் �ஙகியிருந்� 
சந்க�கத்துககிடமொ்ன 12 ஆண்கள் 11 
த�ண்கள் 23 சிறு்ர்கள் உள்ளிடட 46 
க�ணர கடற்�ணடயி்னர் ணகது தசய�-
்னர்.  

�ணடயி்னரொல் ணகது தசயயப்�டட-
்ர்கள் ஒரு ்யது த�ொடககம் 52 ்ய-
துககு இணடப்�டட்ர்கள் என்றும் 
அ்ர்கள் கிண்ணியொ,மூதூர், மற்றும் 
கும்புறுபிடடிணய கசர்ந்�்ர்கதள்ன 
அணடயொளம் கொணப்�டடு கமைதிக 
சடட நட்டிகணககளுககொக குசச-
த்ளி த�ொலிஸொரிடம் ஒப்�ணடககப்-
�டட்னர்.  

கநற்றுமுன்தி்னம் இரவு ்டமத்-
திய கடற்�ணட கடடணள பிரிவின் 
கடற்�ணடயி்னரின் மன்்னொர் �ொழ்ப்-

�ொடு கடற்கணர பிரக�சத்தில் விகசட 
க�டு�ல் நட்டிகணகயின் க�ொது 
டிஙகி �டணக �யன்�டுத்தி த்ளிநொ-
டுகளுககு சடட விகரொ�மொக குடிகய்ற 
முயற்சி தசய��ொக சந்க�கிககும் 03 
ஆண்கள் 01 த�ண் மற்றும் 3 சிறு பிள்-
ணளகள் எ்ன ஏழு க�ருடன் அந்� ஆட 
கடத்�லுடன் த�ொடர்புணடய இரண்டு 
கடத்�ல்கொரர்களும் �ொழ்�ொடு கடற்-
கணரயில் கடற்�ணடயி்னரொல் ணகது 
தசயயப்�டடொர்கள்.   

கடற்�ணடயி்னரொல் ணகது தசய-
யப்�டட்ர்கள் 05 ்யதுககும் 48 
்யதிற்கும் இணடப்�டட  தகொழும்-
பு,�துணள ்வுனியொ மற்றும் மன்்னர் 
பிரக�சஙகளில் ்சிப்�்ர்கள் எ்ன 
அணடயொளம் கொணப்�டடக�ொடு 
அ்ர்கள் கமைதிக சடட நட்டிகணக-
களுககொக மன்்னொர் த�ொலிஸொரிடம் 
ஒப்�ணடககப்�டட்னர். 

நிறு்்னம் ஒன்றுககுமிணடயில் 
இடம்த�ற்்ற�ொக த�ரிவிககப்�டும் 
�ண தகொடுககல் ்ொஙகல் த�ொடர்-
பில் எதிர்ககடசித் �ணை்ர் கநற்-
றுமுன்தி்னம் (05) �ொரொளுமன்றின் 
முன்ண்த்� குற்்றசசொடடு குறித்து 
விரி்ொ்ன விசொரணணகணள ஆரம்-
பிககுமொறு ஜ்னொதி�தி உத்�ரவிட-
டுள்ளொர். அ�ற்கணமய, குறித்� விசொ-

ரணணகள் நிண்ற்ணடயும் ்ணரயில் 
ஜ்னொதி�தியின் ஆகைொசண்னககு 
அணம்ொக துண்றமுகஙகள், கப்�ற்-
றுண்ற மற்றும் விமொ்ன கசண்கள் 
அணமசசுப் ��வியில் இருந்து �ற்கொ-
லிகமொக நிமல் சிறி�ொை டி சில்்ொ 
விைகியிருப்�ொர் எ்னவும் ஜ்னொதி�தி 
ஊடகப்பிரிவு த்ளியிடடுள்ள அறிக-
ணகயில் த�ரிவிககப்�டடுள்ளது.

ஹிருணிகொ பிகரமசசந்திர உள்-
ளிடட 11 க�கர இவ்ொறு பிணணயில் 
விடு�ணை தசயயப்�டட்னர்.  

தகொழும்பு ககொடணடயிலுள்ள 
ஜ்னொதி�தியின் இல்ைத்துககு அருகில் 

கநற்று (06) கொணை ஹிருணிகொ பிகர-
மசசந்திர உள்ளிடட 11 க�ர் க�ொரொட-
டத்தில் ஈடுப்�டட்னர்.  

இ�ன்க�ொக�, அ்ர்கள் த�ொலிஸொ-
ரி்னொல் ணகது தசயயப்�டட்னர். 

�கதகற் 900 ரூ�ொ்ொக கொணப்�ட-
டக�ொதிலும், இந்� ஒரு ் ருட கொைப்-
�குதிககுள் சீதமந்து �கதகற்றின் 
விணை 6 சந்�ர்ப்�ஙகளில் அதிகரிக-
கப்�டடுள்ளது.  

நொடடில் எரித�ொருள் �டடுப்-
�ொடு மற்றும் எரித�ொருடகளின் 
விணைகயற்்றம் ஆகிய்ன கொரணமொக 
சீதமந்து �கதகற்றுகணள �ல்க்று 
இடஙகளுககும் தகொண்டு தசல் -்

தில் �ொரிய அதசளகரியஙகணளயும், 
க�ொககு்ரத்து பிரசசிண்னகணளயும் 
எதிர்தகொண்டு ்ரு்�ொக சீதமந்து 
விநிகயொகஸ்�ர்  சஙகத்தி்னர் குறிப்பி-
டுகின்்ற்னர்.  சீதமந்து விணைகயற்்றம் 
கொரணமொக வீடுகள், கடடிடஙகள் நிர்-
மொணத் துண்றயில் ஈடு�டுக்ொரும் 
�மது த�ொழிற்துண்றயில் �ொரிய பின்-
்னணடண் எதிர்தகொண்டு ்ருகின்-
்றணம குறிப்பிடத்�ககது.

க�ரழிவிற்குத் திடடமிடடுள்ளொர். 
�ற்க�ொண�ய தடொைர் தநருககடிணய 
தீர்கக அ்ரிடம் எந்�வி�மொ்ன திட -
டமும் இல்ணை. இைஙணகயின் 
சகை த�ொருளொ�ொர தநருககடிகளும் 
தடொைர் தநருககடியுடன் த�ொடர் -
பு�டடுள்ளது. நிதியணமசசர், நண் -
�ர்களிடம் இருந்து கடன் ்ொஙக 
திடடமிடடுள்ளொர். நொடடுககொ்ன 
�ணப்புழககத் திடடமிடலில் நிதி 
அணமசசரிடம் எதிர்கொை திடடங-
கள் எதுவும் இல்ணை. அத்துடன், 

தடொைர் ஈடடு�ல், கடன் த�று�ல், 
நிதியு�வி  கிணடககககூடிய கடன் 
எல்ணை ்சதிகள் மற்றும் அத்தியொ-
்சிய த�ொருடகளுககொ்ன கடன் 
எல்ணை ்சதிகள் த�ொடர்�ொ்ன 
அண்னத்து விடயஙகணளயும் நிதி 
அணமசசர் �ொம�ப்�டுத்தியுள்ளொர்.

இந்� கொரணஙகளுககொக நிதிய -
ணமசசர் ��வியிலிருந்து பிர�மர் 
ரணில் விகரமசிஙக விைக க்ண்டும் 
எ்ன அணமசசர் �ம்மிகக த�கரரொ 
்லியுறுத்தி்னொர். 

தீப்�ற்றி எரிந்துள்ள�ொக த�ொலி 
ஸொர் த�ரிவித்�்னர்.   

கமொடடொர் ணசககிள் தீப்�ற்றிய-
க�ொது, திருடடில் ஈடு�டட ந�ர் 
அ�ண்ன அணணப்��ற்கொக �ண்ணீர் 
எ்ன நிண்னத்து ்ொளி ஒன்றிலிருந்� 
தின்்னணர கமொடடொர் ணசககிளில் 
ஊற்றிய க�ொது கமொடடொர் ணசககிள் 
க்கமொக தீப்�ற்றி ய�ொக விசொரணண-
களின்க�ொது த�ரிய ்ந்துள்ளது.  

 ்ொணழசகசண்ன த�ொலிஸ் பிரி-
வுககு உட�டட ஓடடமொ்டி – 01 
சீனிப்க�ொடியொர் வீதியிலுள்ள வீடு 

ஒன்றில் இந்�ச சம்�்ம் இடம்த�ற்-
றுள்ளது.   இந்� சம்�்த்தில் வீடடின் 
கூணர மற்றும் க�வு, ஜன்்னல்கலும்-
எரிந்துள்ள்ன. இவ்ொறு தீப்�ற்றிய 
க�ொது "கமொடடொர் ணசககிள் எரிகி-
்றது எழும்புஙகள்" என்று குரல் ஒன்று 
ககடடவுடன் �ொம் எழுந்து தீணய கட-
டுப்�ொடடுககுள் தகொண்டு ்ந்��ொக 
வீடடின் உரிணமயொளர் த�ரிவித்�ொர்.  

இந்� சம்�்ம் த�ொடர்�ொ்ன 
கமைதிக விசொரணணகணள ்ொணழச-
கசண்ன த�ொலிஸொர் கமற்தகொண்டு 
்ருகின்்ற்னர்.  

கநற்று (06) மொணை த�ருந்த�ருக-
கள் அணமசசில் இககைந்துணரயொ-
டல் நணடத�ற்்றது. இ�ன்க�ொது 
�ஙகளது த�ொழிற்சஙக நட்டிகணக-
கணள நிறுத்தி ்ழணம க�ொல் ரயில் 
கசண்கணள த�ொடர த�ொழிற்சஙகங-
கள் இணஙகி்ன.   

அ்ர்கள் முகம் தகொடுத்துள்ள பிரச-
சிண்ன த�ொடர்�ொக க்்னம் தசலுத்-
திய க�ொககு்ரத்து அணமசசர் �ந்துை 
குண்ர்�்ன, அ�ண்ன விணர்ொக தீர்கக 
நட்டிகணக எடுககுமொறு அணமசசின் 
தசயைொளர் ரஞ்சித் பிகரமசிறி  மற்றும் 
புணகயிர� திணணககள த�ொது முகொ-
ணமயொளர் �ம்மிகக ஜயசுந்�ர உள்-
ளிடட அணமசசின் அதிகொரிகளுககு 
ஆகைொசண்ன ் ழஙகி்னொர்.   

எரித�ொருள் �டடுப்�ொடு கொரணமொக 
ஊழியர்கள் கசண்ககு ்ருணக �ர 
முடியவில்ணை என்��ன் க�ரில் சிை 
புணகயிர�ஙகள் கசண்யில் ஈடு�டொ�-
�ொல் ஏற்�டட பிரசசிண்னகள் குறித்து 
கைந்துணரயொடு்க� கைந்துணரயொட-
லின் முககிய கநொககமொக இருந்�து.  

புணகயிர� திணணககளத்துககு 
குண்றந்� அளக  ்த�ற்க்றொல் கிணடப்-
��ொல் எரித�ொருணள அண்ன்ருககும் 
்ழஙகு்து சிரமம் என்றும் ககொடடொ 
முண்றயில் அத்தியொ்சியமொ்ன்ர்க-
ளுககு மொத்திரகம த�ற்றுக தகொடுகக 
நட்டிகணக எடுத்��ொகவும் புணகயிர� 
த�ொது முகொணமயொளர் �ம்மிகக ஜயசுந்-
�ர த�ரிவித்�ொர்.   

அத்துடன் க�ொககு்ரத்து பிரசசி-
ண்னணய தீர்ப்��ற்கொக புணகயிர� 
திணணககளத்துககு தசொந்�மொ்ன ்ொக-
்னஙகள் மற்றும் க�ொககு்ரத்து சண� 
�ஸ் ்ண்டிகள் சிை்ற்ண்றப் த�ற்றுக 
தகொள்ளும் திடடதமொன்ண்ற உரு்ொக-
கவும் புணகயிர� திணணககள ஊழியர்-

களுககொக க�ொககு்ரத்து ்சதிகணள 
த�ற்றுக தகொடுககவும் நட்டிகணக 
எடுககவுள்ள�ொக இஙகு த�ரிவிககப்-
�டடது.   

அஙகு த�ொடர்ந்து கருத்து த�ரிவித்� 
அணமசசர்,எரித�ொருள் �டடுப்�ொடு 
கொரணமொக �யணிகள் �ொதிப்புககுள்-
ளொகியுள்ள இசசந்�ர்ப்�த்தில்  ரயில்-
கசண  ் க�ொன்று இைஙணக க�ொககு-
்ரத்து சண�ககு தசொந்�மொ்ன �ஸ் 
்ண்டிகணள கசண்யில் ஈடு�டுத்தி 
த�ொதுமககளின் க�ண்கணள நிண்ற-
க்ற்று்து அண்ன்ரதும் த�ொறுப்�ொ-
கும் எ்ன த�ரிவித்�ொர்.  

ஏண்னய த�ொழிற் பிரசசிண்னகணள 
முடிந்�ளவு எதிர்கொைத்தில் தீர்ப்�-
�ற்கும் நட்டிகணக எடுத்து தகௌர-
்மொ்ன கசண்யொக கருதி இ�ண்ன 
முன்க்னொககி தகொண்டு தசல்்�ற்கு 
நட்டிகணக எடுப்��ொகவும் அணமச-
சர் த�ரிவித்�ொர்.  

த�ொழிற்சஙக நட்டிகணககணள 
எடுப்��ற்கு முன்்னர் பிரசசிண்ன-
களுககு க�சசு்ொர்த்ண� மூைம் 
தீர்விண்ன த�ற்று தகொள்்�ற்கு நட-
்டிகணக எடுககுமொறு க�ொககு்ரத்து 
அணமசசர் த�ொழிற்சஙகஙகளிடம் 
க்ண்டுககொள் விடுத்�ொர். �யணிகள் 
சிை சந்�ர்ப்�ஙகளில் குழப்�ம் விணள-
விப்��ொல் �ஙகளுணடய உறுப்பி்னர்-
கள் முகம் தகொடுககும் பிரசசிண்னகள் 
குறித்தும் த�ொழிற்சஙக பிரதிநிதிகள் 
த�ரிவித்�ொர்கள். 

அ�ற்கொக �ொதுகொப்பு பிரிவி்னரு-
டன் கைந்துணரயொடி அ்ர்களின் 
�ொதுகொப்ண� உறுதி தசய்�ற்கு நட-
்டிகணக எடுககுமொறு க�ொககு்ரத்து 
அணமசசர் ரயில்க  ்திணணககள த�ொது-
முகொணமயொளருககு ஆகைொசண்ன 
்ழஙகி்னொர்.  

24 கரட �ஙகப் �வுண் ஒன்று 
180,250 ரூ�ொ்ொக �தி்ொகியது. 21 
கரட �ஙகப் �வுண் ஒன்றின் விணை 
157,750 ரூ�ொ்ொக �தி்ொகியது.

அக�க�ொை 22 கரட �ஙகப் �வுண் 
ஒன்று 165,250 ரூ�ொ்ொக �தி்ொகிய-
துடன் கடந்� மொ�ம் 30ஆம் திகதி 22 
கரட �ஙகப் �வுண் ஒன்று 170,000 
ரூ�ொ்ொகவும், கடந்� திஙகடகிழணம 
(04) 168,850 ரூ�ொ்ொகவும் �தி்ொகி-
யிருந்�து.   

உைக அரசியல் தநருககடி கொரண-
மொக �ஙகத்தின் விணை உயர்ந்துள்ள-
�ொக தி்ற்னொய்ொளர்கள் கூறி்னொலும், 
அண�யும் கடந்து க்று சிை கொர-
ணஙகளும் �ஙகத்தின் விணையில் 

�ொககம் தசலுத்தி்ரு்�ொக குறிப்பி-
டப்�டுகின்்றது.  �ஙகம், மிகப்த�ரிய 
தசொத்�ொக மதிககப்�டுகி்றது. ஒருசிை 
கநரஙகளில் அது த�ொருளொ�ொர �ொது-
கொப்ண�யும் �ருகி்றது. நிதி தநருகக-
டியின் க�ொது �ஙகத்ண� விற்று �ண-
மொககி தகொள்ளவும் முடியும்.   

�ஙகத்தின் மீது தசயயப்�டும் மு�-
லீடுகளுககு �கக இைொ�ம் கிணடத்து 
்ருகி்றது. இது �விர, த�ொது்ொக 
குடும்�ஙகளில் �ஙக ஆ�ரணங-
கள் �ணைமுண்ற �ணைமுண்றயொக 
ணகமொறி தகொண்கட இருககும். 
அ�்னொல் �ொன் குடும்�த்தில் �ஙகத்-
திற்கு முககியத்து்ம் ்ொயந்� இடம் 
அளிககப்�டடு ்ருகி்றது.  

சர்்க�சத்திற்கு மத்தியில் நம்பிக-
ணகணய கடடிதயழுப்பு்�ற்கு நொம் 
�யொரொக இருககிக்றொம். �ற்க�ொ-
ண�ய அரசொஙகம் த�ொடர்பில் உள்-
நொடடிலும் சர்்க�சத்திற்கு மத்தியி-
லும் நம்பிகணக இல்ணை.

 எ்னக்,   நம்பிகணக மிகுந்� 
நிணையொ்னத�ொரு ஆடசிககொ்ன 

க�ண் �ற்க�ொது ஏற்�டடுள்ளது. 
இந்�நிணையில் குறுகிய கொைத்தில் 
நொடணட மீடதடடுகக எம்மொல் 
முடியும் எ்ன த�ரிவித்�ொர்.

 இ�ற்கொக ரணில் விகரமசிஙக 
பிர�மர் ��வியில் இருந்து விைக 
க்ண்டும் என்றும் அ்ர் ்லியுறுத்-
தி்னொர்.

நொளுககு நொள் கமொசமொகி ்ருகி-
்றது. அத்தியொ்சிய த�ொருடகளின் 
விணை உயர்வும், �டடுப்�ொடும் மக -
களின் ்ொழும் சூழணை த்கு்ொக 
புரடடிப்க�ொடடுள்ளது. எரித�ொருள் 
�ற்்றொககுண்ற, �ைமணி கநர மின்-
த்டடு, த�ொழிற்சொணைகள் மூடல், 
ஊழியர்கள் க்ணை நிறுத்�தம்ன 
நொடு முழு்தும் இயல்புநிணை 
முடஙகி ்ருகி்றது.  

 இந்நிணையில் இைஙணகயில் 
நிைவும் த�ொருளொ�ொர தநருககடி-
யொல் �விககும் மககளுககு உ�விடும் 
்ணகயில் �மிழக க�ொலீஸ்துண்ற 
சொர்பில் 01 ககொடிகய 34 இைடசம் 
(இந்திய ரூ�ொ) ரூ�ொவும் இந்திய 

க�ொலீஸ் �ணி அதிகொரிகள் சஙகம் 
சொர்பில் 06 இைடசத்து 63,000 ரூ�ொ -
வுதம்ன தமொத்�ம் 01 ககொடிகய 40 
இைடசம் ரூ�ொ நிதி கசகரிககப்�டடி-
ருந்�து.  

இந்� நிதிககொ்ன கொகசொணைணய 
தசன்ண்ன �ணைணம தசயைகத்தில் 
�மிழக மு�ைணமசசர் மு.க.ஸ்டொ-
லினிடம் �மிழக க�ொலீஸ் டி.ஜி.பி. 
ணசகைந்திர�ொபு ்ழஙகி்னொர்.   

இச சந்�ர்ப்�த்தில் தசன்ண்ன 
க�ொலீஸ் ஆணணயர் சஙகர் ஜி்ொல், 
சி.பி.சி.ஐ.டி., டி.ஜி.பி. முகமது 
்ஷகில் அக�ர், �ொம்�ரம் க�ொலீஸ் 
ஆணணயர் ஏ.அமல்ரொஜ் ஆகிகயொர் 
கைந்துதகொண்ட்னர். 

அணமசசர் கொஞ்ச்ன விகஜகசகர 
கநற்று (06) �ொரொளுமன்்றத்தில் அறி-
வித்�ொர்.

10 ஆம் திகதி மற்றும் 15,17 ஆம் 
திகதிகளில் இரண்டு டீசல் கப்�ல் -
கள் நொடணட ்ந்�ணடயவுள்ள�ொக-
வும் 08 – 09 ககு இணடயில் ்ரவி-
ருந்� கப்�ல் 10 ஆம் திகதி ்ரும் 
என்றும் 22 – 23 ஆம் திகதிகளுககுள் 
த�ற்க்றொல் கப்�ல் ஒன்றும் நொடணட 
்ந்�ணடயும் என்றும் அணமசசர் 
கூறி்னொர்.  

ஐந்து எரித�ொருள் கப்�ல்கள் 
நொடணட ்ந்�ணடயவுள்ள�ொக 
அணமசசர் ேரின் த�ர்்னொண்கடொ 
த�ரிவித்� கருத்து சரியொ்னது என்று 
குறிப்பிடட அணமசசர், 22,-23 
நொடகளுககு முன்்னர் ்ரவிருந்� 

த�ற்க்றொல் கப்�லுககு முற்� -
ணத்ண� தசலுத்து்�ற்கு இணடயூறு 
ஏற்�டொ� �டசத்தில் அது சரிதய்ன-
வும் அணமசசர் த�ரிவித்�ொர். உரிய 
�ணம் தசலுத்திய பி்றகு 13-,15ககுள் 
த�ற்க்றொல் கப்�தைொன்ண்ற 
தகொண்டு ்ர ்ொயப்பு உள்ளது.  

த�ற்க்றொல் கப்�லுககு தசலுத்து -
்�ற்கொக மத்திய ்ஙகி 26 மில்லி-
யன் தடொைர்கணள �யொர் தசயதுள்ள-
�ொகவும் அணமசசர் த�ரிவித்�ொர்.  

 விஜி� கேரத் எம்.பி எழுப்பிய 
ககள்விககு �திைளிககும் க�ொக� 
அணமசசர் கமற்கண்ட்ொறு த�ரி -
வித்�ொர். கமலும், சபுகஸ்கந்� சுத்தி-
கரிப்பு நிணையத்ண� மூட க்ண்டிய 
அ்சியம் இல்ணை எ்னவும் அணமச-
சர் கமலும் த�ரிவித்�ொர்.

ஜூன் 11ஆம் திகதி மு�ல் ஓகஸ்ட 
மு�ல் ் ொரம் ் ணர நொடடுககு 33,000 
தம. த�ொன் சணமயல் எரி்ொயு 
கிணடககவுள்ள�ொகவும் த�ரிவித்� 
பிர�மர், �ற்க�ொது நொடடில் நிைவும் 
சணமயல் எரி்ொயு தநருககடி 
ஓகஸ்ட மொ� மு�ல் ்ொரத்தில் நீங -
குதமன்றும் சண�யில் நம்பிகணக 
த்ளியிடடொர்.  

�ொரொளுமன்்றத்தில் கநற்று மககள் 
விடு�ணை முன்்னணி எம்.பி விஜி� 
கேரத் எழுப்பிய ககள்வி ஒன்றுக-
குப் �திைளிககும் க�ொக� பிர�மர் 
இவ்ொறு த�ரிவித்�ொர்.   

அது த�ொடர்பில் சண�யில் கநற்று 
கமலும் த�ரிவித்� பிர�மர்,   

ஜூணை 11ஆம் திகதி அல்ைது 
12ஆம் திகதி மு�ல் நொடு முழு்தும் 
ஒரு இைடசத்து 12 ஆயிரம் ககஸ் 
சிலிண்டர்கள் தி்னமும் விநிகயொகிக-
கப்�டும்.   

இந்� தி்னஙகளில் தகொழும்பு 
நகர்ப்பு்றத்தில் 140 இடஙகளில் 
சணமயல் எரி்ொயுண் விநிகயொகிப்-
��ற்கு நட்டிகணக எடுககப்�ட-

டுள்ளது. இந்� அண்னத்து இடஙக-
ளிலும் 12.5 கிகைொ எணட தகொண்ட 
100 சிலிண்டர்கள் விநிகயொகிககப்-
�டு்துடன் ஒரு இைடசத்து 40 
ஆயிரம் சிலிண்டர்கள் இரண்டு நொட-
களில் விநிகயொகிககப்�டும்.   

 தகொழும்பு நகரில் அன்்றொடம் 
க�ண்ப்�டும் 12.5 கிகைொ கிரொம் 
சிலிண்டர்கள் விநிகயொகிப்��ற்கு 
நட்டிகணக எடுககப்�டு்துடன் 
அ�ற்கொக 25,000 சிலிண்டர்கள் 
்ழஙகப்�டவுள்ள்ன. அ�ற்கு சம-
கொைத்தில் க�ககரிகளுககும் சிறு 
்ர்த்�க நிணையஙகளுககும் சிலிண்-
டர்கணள �கிர்ந்�ளிகக நட்டிகணக 
எடுககப்�டும்.  

இந்� நட்டிகணககள் நொடடில் 
நிைவும் கொைநிணை மற்றும் கடலில் 
நிைவும் கொைநிணைணயப் த�ொறுத்து 
மொற்்றமணடயைொம். எனினும் எதிர் -
்ரும் நொன்கு மொ�ஙகளுககு �ட-
டுப்�ொடின்றி சணமயல் எரி்ொயுண் 
்ழஙகு்�ற்கு நட்டிகணக எடுக-
கப்�டும் என்றும் பிர�மர் த�ரிவித்-
�ொர். 

பிறை டீவியில் ஹஜ் 
பெருநாள் சிைப்பு நிகழ்ச்சி 

ேஜ்ஜஜுப் த�ருநொள் தி்னமொ்ன 
இம்மொ�ம் 10 ஆம் திகதி ஞொயிற்-
றுககிழணம  பிண்ற டீவியில் பி.�. 5 
மணிககு சி்றப்பு த�ருநொள் நிகழ்சசி 
ஒளி�ரப்�ப்�டவுள்ள�ொக த�ரிவிக -
கப்�டடுள்ளது.

 நிகழ்சசிகளில் தமௌைவி அஸ்கர் 
(�ொகவி), ்ழஙகும் �யொன், கஸீ�ொ, 
�ொடல்கள் ஆகிய்ற்றுடன் கவிஞர் -

கள் என். நஜ்முல் ேஜுணசன், ணைைொ 
அக்ஷியொ ஆகிகயொரின் கவிண�களும் 
இடம்த�றும்  எ்னவும்   பிண்ற டிவி 
பிர�ொனி ரிஸ்்ொன் �யொரித்து ்ழங-
கும் இந்நிகழ்சசிணய சிகரஷட அறி -
விப்�ொளர் கணைநிைொ எஸ். எம். 
உண்ஸ் த்ஷரீப்   த�ொகுத்து ்ழங-
கு்ொர் எ்னவும்  த�ரிவிககப்�ட-
டுள்ளது.

ஸ்ரீ சத்ய சாயிொொ ெகவான் "குரு பூர்ணிமா"  
ஸ்ரீ சத்ய சொய�ொ�ொ �க்ொன், சற் -

குருசீரடி சொயி �ொ�ொ இரு்ணரயும் 
குரு்ொக ்ழி�டும், சொயி �க�ர்க -
ளுககு உரித்�ொ்ன புனி� நன்நொள்" 
குரு பூர்ணிமொ" தி்னமொகும்.

 எதிர்்ரும் த�ௌர்ணமி 13 ஆம் 
திகதி பு�ன்கிழணம தகொழும்பு 

புதுசதசடடித் த�ருவில் அணமந் -
துள்ள. ஸ்ரீ சீரடி சொயி இரொஜககொ -
புரத்தில், ்டஇந்திய சீரடி சொயி 
சமொஜத்தின் ஏற்�ொடடில், பூஜித்து 
எடுத்து்ரப்த�ற்்ற, சீரடி சொயி 
"புனி�ககொவி சீரடி தகொடி" இரொஜ 
ககொபுர த்தில் ஏற்றிண்ககப்�ட -

வுள்ளது.  
 அன்று கொணை 5 மணியளவில் 

கொககொடஆரொத்தியுடன், புடட -
�ர்த்தி, ணமைொப்பூரில் கிணடக -
கப்த�ற்்ற சொயி அ்�ொரஙகளின் 
திருவுரு்சசிணைகளுககு �ரிபூரண 
அபிக்ஷகஙகள் தசயயப்�டடு, 

அ்ர்களது �ொ� திரு்டிகளுககு 
�ொ�பூணஜயுடன் மதிய ஆர்த்தி 
நணடத�றும். மொணை 5 மணிககு 
சொயற்கொை ஆர்த்தியும் சீரடி சொயி 
நொ�ரின் �ல்ைககு �்ணியுடன் 
இரவு மஙகள ஆரொத்தி நணடத� -
றும் எ்ன அறிவிககப்�டடுள்ளது.
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மன்னார் குறூப் நிருபர்

பஞ்ச ஈச்சரங்களில் ஒன்னா் 
பனாடல் பபற் திருத்தலமனா் மன்னார் 
திருக்்கதீஸ்வரம் ஆலயததின மஹனா 
கும்பனாபி்ே்கப் பபருவிழனா ்ேறறு 
பு்தனகிழமம (6) ்கனாமல 9 மணிககு 

இடம்பபற்து.
திருக்்கதீஸ்வர ஆலய பிர்தம குரு-

சி்வசிறி தியனா்கரனாஜனா ்கருணனா்ந்த 
குருக்கள் ்தமலமமயில் இடம்பபற-
்து. மஹனா கும்பனாபி்ே்கப் பபருவி-
ழனாம்வ முனனிட்டு ்கடந்த 30ஆம் 
தி்கதி பூர்்வனாங்க கிரிமய்கள் இடம்-

பபற்். அ்தம் ப்தனாடர்நது ்ேறறு 
முனதி்ம்  ப்சவ்வனாய்ககிழமம (5) 
மதியம் 12 மணி்வமர எணபணய் 
்கனாப்பு ்சனாததும் நி்கழ்வு இடம்பபற-
்து. அ்தம்யடுதது  சு்வனாமி்களுக-
்கனா் கிரிமய்கள் இடம்பபற்துடன 
யனா்கப் பூமஜ்களும் ேமடபபற்்.

்ேறறு பு்தனகிழமம (6) ்கனாமல 9 
மணியளவில் ஆலயததின மஹனா கும்-
பனாபி்ே்கப் பபருவிழனா  ேமடபபற-
்து. இ்தன ்பனாது குருக்கள் மறறும் 
மக்கள் எ் பல ஆயிரக்கணக்கனா்்வர்-
்கள் கும்பனாபி்ே்க பபருவிழனாவில் 
்கலநது ப்கனாணடிருந்த்ர்.

மன்னார் திருக்கேதீஸ்வரம் ஆலய மஹனா கும்்னாபி்ேகேம் 

மன்னாரிலிருந்து இந்தியனா 
செலல முற்ட்ட 7 ்்ர் ககேது 
மன்னார் குறூப் நிருபர்

மன்னார் ்தனாழ்வுபனாடு ்கடற்கமரயி-
லிருநது படகு மூலம் இநதியனா ப்சல்ல 
முயறசித்த இரணடு குடும்பங்கமளச 
்்சர்ந்த 7 ்பர் ்தனாழ்வுபனாடு ்கடற்கமர 
பகுதியில் ம்வதது ம்கது ப்சய்யப்பட்-
டுள்ள்ர்.

இ்வர்்கள் ்கடறபமடயி்ரனால் 
்ேறறு முனதி்ம் (5) இரவு 9.35 மணி-
யளவில் ம்கது ப்சய்யப்பட்டுள்ள்ர்.

ம்கது ப்சய்யப்பட்ட்வர்்கள் ்வவு 

னியனா மறறும் பதுமள ஆகிய பகு-
தி்கமளச ்்சர்ந்த்வர்்கள் எ் ப்தரிய-
்வநதுள்ளது.  ம்கது ப்சய்யப்பட்ட-
்வர்்களில் ஒரு பபண,சிறு்வன,சிறுமி 
உள்ளடங்களனா்க 7 ் பரும் மன்னாமரச 
்்சர்ந்த 2 பட்்கனாட்டி்களும் இவ்வனாறு 
ம்கது ப்சய்யப்பட்டுள்ள்ர்.  ம்கது 
ப்சய்யப்பட்ட்வர்்கள் ்கடறபமடயி -்
ரனால் மன்னார் பபனாலிஸனாரிடம் ஒப்ப-
மடக்கப்பட்டுள்ள்ர்.

மன்னார் பபனாலிஸனார் வி்சனாரமண-
்கமள ்மறப்கனாணடு ்வருகின்்ர்.

வட்டுவாகல் சப்தகன்னிமார் ஆலயம் தீர்்த்த வீதி, 
பரியலம்விடும் இட்த்்த விடுவிக்குமாறு ககாரிக்்க  

மனாஙகுளம் குறூப் நிருபர்  

்வட்டு்வனா்கல் ்சப்்த்கனனிமனார் 
ஆலயததின தீர்த்த வீதி, பரியலம்வி-
டும் இடம் எனப்வறம் விடுவிக-
குமனாறு மனா்வட்ட ப்சயலனாளரிடம் 
்்கனாரிகம்க விடுக்கப்பட்டுள்ளது.   

முல்மலததீவு, ்வட்டு்வனா்கல் ்சப்-
்த்கனனிமனார் ஆலயததின தீர்த்த 
வீதி மறறும் பரியலம் விடும் 

இடம் எனப்வறம் இரனாணு்வததி-
்ரிடமிருநது விடுவிதது ்தருமனாறு 
்்கனாரி மனா்வட்ட ப்சயலனாளரிடம் 
்்கனாரிகம்க ்கடி்தபமனானறு ்வட்டு -
்வனா்கல் ்சப்்த்கனனிமனார் ஆலய நிர்-
்வனா்கததி்னால் ம்கயளிக்கப்பட்டுள்-
ளது.  

ஆலயததின தீர்த்த வீதி, பரிய -
லம் விடும் இடம் விடுவித்தல் 
ப்தனாடர்பனா்து எனும் ்தமலப்பில் 

அர்சனாங்க அதிபரிடம் ்கடி்தம் எழு-
்தப்பட்டு ம்கயளிக்கப்பட்டுள்ளது. 
ஆலயததின ்வருடனாந்த பபனாங்கல் 
நி்கழ்வின மு்தல் நி்கழ்்வனா்க தீர்த்தம் 
எடுககும் நி்கழ்வு இடம்பபறுகின-
்து. வீதியனா்து இரனாணு்வ ்கட்டுப்-
பனாட்டுககுள் உள்ளது. எமது ஆல-
யததின தீர்த்த வீதியூடனா்க ப்சல்ல 
இரனாணு்வம் ்தடுத்தமமயனால் ்்வறு 
பனாம்த ஊடனா்க ப்சனறு தீர்த்தம் 

எடுக்க ்்வணடிய சூழ்நிமலககு 
்தள்ளப்பட்்டனாம்.   

இ்தன ்கனாரணமனா்க சில அ்சனா்தனா-
ரண நி்கழ்வு்களும் இடம்பபற்து. 
பரியலம் ்வழிவிடும் இடததில் 
சீபமநதி்னால் தூண்கள் அமமக -
்கப்பட்டு இரும்பி்னால் ்க்தவும் 
அமமப்பட்டிருந்தது.   

இப்்பனாது அவவிடமனா்து இரனா -
ணு்வததி்னால் உமடக்கப்பட்டு 
்்ச்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆலய 
நிர்்வனா்கமனாகிய ேனாங்கள் ்தங்களிடம் 
்்கட்டுகப்கனாள்்வது என்ப்வன -
்னால் எமது ஆலய ்சம்பிர்தனாயங்க-
ளுககு உட்படுத்தப்பட்ட இரணடு 
இடங்கமளயும் இரனாணு்வததிட-
மிருநது மீட்டு ்தருமனாறு மி்கவும் 
பணி்வனா்க ்்கட்டுகப்கனாள்கி்்னாம்.  

எமக்கனா் பதில் மூனறு ேனாட்்க-
ளுககுள் கிமடக்கனா்த பட்்சததில் 
பபனாதுமக்கள் இமணநது ஆர்ப் -
பனாட்டம் ்மறப்கனாள்ளவுள்்ளனாம் 
எனப்தம்யும் அறியத்தருகின-
்்னாம் எ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

மன்னாரில கேரடி ச�னாலகல

 மன்னார் குறூப்  நிருபர்

மன்னார் மனா்வட்டத-
தில்  ்வட்டுப்பித்தனான 
ம டு , ே னா ் னா ட் ட னான , 
்வங்கனாமல ்பனான் 
பகுதி்களில் அணமமய 
ேனாட்்களனா்க ்கரடி 
ஒனறின அட்ட்கனா்சம் அதி்கரிததுள் -
ளது. ்ேறறுமுனதி்ம் பலர் ்கரடி 
்கடிககு இலக்கனாகியுள்ள்ர்.

அதில் ஒரு்வர் பலத்த ்கனாயங்களு -
டன ம்வததிய்சனாமலயில் அனுமதிக -
்கப்பட்டுள்ளனார்.

இப்பகுதியில் ப்தனாடர்சசியனா்க ்கர-
டியின ்தனாககு்தல் ்சம்ப்வம் இடம்-
பபறறு ்வருகின் ்பனாதும் ்வ -்
ஜீ்வரனாசி்கள் திமணக்களததி்ர் 
எரிபபனாருள் பிரசசிம் ்கனாரணமனா்க 
அப்பகுதிககு ப்சல்லமுடியனாதுள்ள-
்தனா்க ப்தரிவிககின்்ர்.

இ்தம்ப்தனாடர்நது இரவு ்ேரங -
்களில் மக்கள் ்வசிககும் பகுதி்க-
ளுககுள் ்கரடி நுமழ்வ்தனா்கவும் 
அதி்கனாமல ்ேரங்களில் ேடமனாடும் 
மக்கமள ்தனாககு்வ்தனா்கவும் பனாதிக்கப் -

பட்ட மக்கள் ப்தரி-
விககின்்ர்.

மன்னார் பபனாது 
ம்வததிய்சனாமலயில் 
மிரு்க ்கடிககுரிய 
மருநது ்தட்டுப்பனாடு 
நிலவி ்வருகின் 
நிமலயில் ப்தனாடர்ச-
சியனா்க ்கரடி மக்கள் 
்வசிககும் பகுதிககுள் 
நுமழ்வது அச்சதம்த 
ஏறபடுததியுள்ளது.

்கடந்த திங்கட்கி -
ழமம இரவு மன்னார் 
பிர்தனா் ்கனாலப்பகு-
தியில் மீனபிடியில் 
ஈடுபட்ட மீ்்வர் 

ஒரு்வமரயும் ்கரடி ்தனாககியுள்ளது. 
இ்தம்யடுதது இ்வர் மன்னார் 
ம்வததிய்சனாமலயில் அனுமதிக்கப்-
பட்டுள்ளனார்.

எ்்்வ ்வ்ஜீ்வரனாசி்கள் திமணக -
்களததி்ருக்கனா் எரிபபனாருமள 
்வழஙகு்வ்தறகு ேட்வடிகம்க எடுக -
்க்்வணடும் எ் பபனாதுமக்கள் 
்்கனாரிகம்க விடுததுள்ள்ர்.

்கடந்த 27 ஆம் தி்கதி அதி்கனாமல 
3.30 மணியளவில்  ்கரடி ேனா்னாட்-
டனான பிர்்த்ச ப்சயல்க பிர்தனா் 
வீதியில் ேடமனாடு்வம்தயும்,  
்கரடிமய ்கணடு ேனாய்்கள் ஓடு்வம்த-
யும் ்கனாணககூடிய்தனா்கவிருந்தது. 

இப்பகுதியில் ்கரடியின ேடமனாட்-
டதம்த  CCTV ்்கமரனா ்கனாட்சி்களில் 
்கனாணககூடிய்தனா்கவிருந்தது. 

வனஜீவராசி அதி-
காரிகள் செலவதில 

சிக்கல
மிருக கடிக்குரிய 

ைருந்து தட்டுப்ாடு 

ஹற்ன சுழறசி நிருபர் 

ப்வலிமமட டயரபனா ்மறபிரிவு 
்்தனாட்டததில் பனாரிய மரபமனானறு 
்்தனாட்ட குடியிருப்பில் ்சரிநது 
விழுந்தமமயனால் வீடு முற்னா்க 
்்ச்தமமடநதுள்ளது. 

இ்த்னால் வீட்டிலிருந்த பபண 
ஒரு்வர் ்கனாயமமடநது ம்வததி -
ய்சனாமலயில் அனுமதிக்கப்பட் -
டுள்ளனார்.  

்ேறறுமுனதி்ம் (05.07.2022) 
இரவு நிலவிய ்கனாறறுடன கூடிய 
சீரற் ்கனாலநிமல ்கனாரணமனா்க 

ப்வலிமமட டயரபனா ்மறபிரிவு 
்்தனாட்டததில் பனாரியமரபமனானறு 
்்தனாட்ட குடியிருப்பில் ்சரிநது 
விழுந்ததில் வீடு ஒனறு முற்னா்க 
்்ச்தமமடநதுள்ளது.  

இவவிபததில் குடியிருப்பில் 
்வசித்த பபணபணனாரு்வர் ்கனாயங்க -
ளுடன ப்வலிமமட பிர்்த்ச ம்வத-
திய்சனாமலயில் அனுமதிக்கப்பட்டு 
சிகிசம்ச பபறறு ்வருகின்னார்.  

குடியிருப்பில் முறிநது விழுந்த 
மரம் ப்தனாடர்பில் பல மனா்த ்கனாலமனா்க 
்்தனாட்ட நிர்்வனா்கததிடம் ப்தரி -
விதது ப்வட்டு்வ்தற்கனா்க அனுமதி 
்்கட்ட ்பனாதிலும் ்்தனாட்ட நிர்்வனா -
்கம் அனுமதி ்வழங்கவில்மல எ் 
பிர்்த்ச மக்கள் ப்தரிவித்த்ர்.   

இ்த்னா்ல்ய இந்த அ்ர்த்தம் 
ஏறபட்ட்தனா்க அ்வர்்கள் ்மலும் 
ப்தரிவித்த்ர். 

அரெ ்ஸகேள் இனகமயனால மககேள் அ்வதி
்தல்வனாக்கமல குறூப் நிருபர்

ேனா்வலப்பிட்டி இலஙம்க ்பனாக -
கு்வரதது ்சமபயி்னால் நீணடதூர 
குறுநதூர பஸ்கள் ்்சம்வயில் ஈடு-
படுத்தப்படனாமமயனால் ்தனாம் ்கடும் 
அப்சௌ்கரியங்களுககு மு்கம்ப்கனாடுத-
து்வரு்வ்தனா்க மக்கள் ப்தரிவிககின-
்்ர். 

்தல்வனாக்கமல - ேனா்வலப்பிட்டி 
மனார்க்கததில் ்தற்பனாது இலஙம்க 
்பனாககு்வரதது ்சமபககு ப்சனாந்த -
மனா் பஸ்கள் ்்சம்வயில் ஈடுபட-
வில்மல எ்வும், இ்தன்கனாரணமனா்க 
ஆசிரியர்்கள், பனாட்சனாமல மனாண்வர்-
்கள், அர்ச மறறும் ்தனியனார் நிறு்வ் 
ஊழியர்்கள் மறறும் பரு்வ பயணச -

சீட்டுடன (சீ்சன) ்தமது அன்னாட 
்கடமம்களுககு ப்சல்லும் ஏம்ய 
பயணி்கள் மறறும் இ்தர ப்தனாழில்-
்களுககு ப்சல்்்வனார் பனாரியளவில் 
பனாதிக்கப்பட்டுள்ள்ர். கிரனாமப்-
பு் மறறும் ்்தனாட்ட பு் வீதி்களில் 
மும்யனா்க இலஙம்க ்பனாககு்வரதது 
்சமபககு ப்சனாந்தமனா் பஸ்கள் இயக-
்கப்படனாமமயனால், டீ்சல் பேருக்க-
டியனால் அந்த வீதி்களில் ்தனியனார் 
பஸ்கள்  ்சரியனா்க இயங்கனாமமயனால் 
பயணி்கள் மிகுந்த சிரமததுககுள்ளனா-
கியுள்ள்ர். ேனா்வலப்பிட்டி டிப் -
்பனாவில் ்கடும் டயர் ்தட்டுப்பனாடு 
நிலவு்வ்தனால் இநநிமல ஏறபட்டுள்-
ள்தனா்கவும் டயர்்கள் இல்லனா்த்தனால் 
சுமனார் 22 பஸ்கமள இயக்க முடியனா்த 

நிமல ஏறபட்டுள்ள்தனா்க ேனா்வலப்-
பிட்டி டிப்்பனா மு்கனாமமயனாளர் 
அனுர ஜயசிங்க ப்தரிவிததுள்ளனார். 
இப்பிரசசிம் ப்தனாடர்பனா்க ்மலதி -
்கனாரி்களின ்க்வ்ததிறகு ப்கனாணடு 
ப்சல்லப்பபட்டுள்ள்தனா்கவும், அ்தற-
்்கறப  டயர் பேருக்கடிககு தீர்வு 
கிமடத்த்தன பின்ர் எதிர்்கனாலத-
தில் பஸ்கமள மும்யனா்க இயக்க 
முடியும் எ்வும் பரு்வப் பயணச-
சீட்டு (சீ்சன) பபற் பனாட்சனாமல 
மனாண்வர்்கள் பனாட்சனாமல சீருமட 
அல்லனாமல் ்்வறு ஆமட்கள் 
அணிநதும் பஸ்களில் பயணிககும் 
்வ்சதிமய ேனா்வலப்பிட்டி டிப்்பனா 
்வழஙகியுள்ள்தனா்கவும் பஜயசிங்க 
்மலும் ப்தரிவிததுள்ளனார்.

்கேனாழி ்ண் கணயில திருடடு   

்கம்பமள நிருபர்  

்கம்பமள குறுநது்வத்த பபனாலிஸ 
பிரிவுககுட்பட்ட ்மரி்வமல கீழ்பி -
ரிவு பிர்்த்சததில் ்்கனாழி பணமண 
பயனானறில் ்்கனாழி்கள் திருடப்பட் -
டுள்ள்தனா்க பபனாலிஸ நிமலயததில் 
மும்ப்பனாடு ப்சய்யப்பட்டுள்ளது.   

்மரி்வமல கீழ் பிரிவு பிர்்த்சத -
தில் விறபம்க்கனா்க ்வளர்தது ்வந்த 
பபரிய ்்கனாழி்கமள இரவில் சில 
வி்சமி்கள் ்்வலிமய அறுதது அ்தறகு 
உள்்ள ப்சனறு திருடிகப்கனாணடு 
ப்சனறுள்ள்ர்.  

சுமனார் 50 ்்கனாழி்கள் திருட்டு 
்பனாயுள்ள்தனால் உரிமமயனாளர் குறுந -
து்வத்த பபனாலிஸ நிமலயததில் 

மும்ப்பனாடு ப்சய்துள்ளனார் .  
்மரி்வமல கிழ் பிரிவு 

பிர்்த்சததிலுள்ள மக்க -
ளுக்்க திருடிய்்கனாழி்கமள 
விறபம் ப்சய்துள்ளனார் .  

இ்தம்யடுதது ்சந்்த்க-
ேபர் பபனாலிஸனாரனால் ம்கது -
ப்சய்யப்பட்டுள்ளனார்.   

்தற்பனாது வியனாபனார 
நிமலயங்களில் 1 கி்லனா 
1100,1200 ரூபனாவுககு 
்்கனாழி இம்சசி விறபம் 
ப்சய்யப்படுகின்து. 

எ்்்வ திருடிய ்்கனாழி 
்கமள ்சந்்த்க ேபர் 900,800 
ரூபனாவுககு விறபம் ப்சய் -
துள்ள்தனா்க ப்தரிய்வருகின -

்து.   
்சந்்த்க ேபமர ்ேறறு ்கம்பமள 

நீதிமன்ததின ஆஜர் ப்சய்்த ்பனாது 
எதிர்்வரும் 14ஆம் தி்கதி ்வமர விளக-
்கமறியலில் ம்வக்க நீதிமன்ம் உத்த-
ரவிட்டுள்ளது.   

குறுநது்வத்த பபனாலிஸ நிமல -
யததின பபனாறுப்பதி்கனாரி பிர்தனா் 
பபனாலிஸ பரி்்சனா்த்கர் பனாலித்த 
பணடனார ்வழி்கனாட்டலுக்கமமய குற -
்த்தடுப்பு பிரிவு எஸ.ஜ புததி்வர்்த் 
மறறும் பபனாலிஸ ப்சரயன 59856 
அக்கலங்க பபனாலிஸ ்கனானஸடபிள் 
83809 ்சதூன பபனாலிஸ ்கனானஸடபிள் 
70509 ப்கனாடிததூ்வககு ஆகிய அதி-
்கனாரி்கள் வி்சனாரமண்கமள ்மற-
ப்கனாணடு ்வருகின்்ர்.  

பாரிய மரம் முறிந்து வீழந்்ததில் 
பபண் படுகாயம்   

வி்வெனாய சுறறுலனா கேலனாெனார கிரனாமத்திட்டம்   
குறித்து கேலந்துகரயனா்டல   

அககு்மண குறூப் நிருபர்  

மததிய மனா்கனாண ஆளுேர் 
லலித யு ்கம்்க ்தமலமமயில் 
்கணடி ஆளுேர் ்கனாரியனாலயத-
தில் இடம்பபற் தும்பம் 
வி்வ்சனாய சுறறுலனா ்கலனா்சனார 
கிரனாமத திட்டததின எதிர்்கனாலம் 
குறிதது ்கலநதுமரயனாடப்பட்-
டது.   

ஆளுேர் ்கனாரியனாலய அதி்கனாரி-
்களும் மததிய மனா்கனாண அமமச-
சுக்களின உயர் அதி்கனாரி்கள் 
பலரும் இதில் ்கலநது ப்கனாண-
ட்ர்.   

சீரற்ற கேனாலநிகல; ்வனாகே் 
ெனாரதிகேள் அ்வ�னா்ம் 

நு்வபரலியனா, ேனானுஓயனாவிலும் 
பலத்த ்கனாறறுடன கூடிய மமழ 
்ேறறு இரவு மு்தல் பபய்து ்வருகி-
்து. ப்தனாடர்சசியனா்க பபய்து ்வரும் 
மமழ ்கனாரணமனா்கவும் ்கடும் குளிரனா் 
்கனாலநிமல நிலவி ்வருகி்து. 

நு்வபரலியனாவில் பிர்தனா் வீதி்க-
ளில் அதி்க பனிமூட்டம் ்கனாணப்படு-
கின்து 

குறிப்பனா்க நு்வபரலியனா - ஹற்ன , 
நு்வபரலியனா - ்கணடி மறறும் நு்வபர-
லியனா - பதுமள பிர்தனா் வீதியில் பனி 
மூட்டம் ்கனாணப்படு்வ்தன ்கனாரண-
மனா்க இவவீதி்கமள பயனபடுததும் 

்வனா்க் ்சனாரதி்கள் ்வனா்க்தம்த அ்வ-
்தனா்மனா்க ப்சலுததுமனாறும் , ்கனாமல 
்ேரததில் பனிமூட்டம் அதி்கரிதது 
்கனாணப்படு்வ்தன ்கனாரணமனா்க ்வனா்க-
்ததில் (பஹட்மலட்) முன விளக-
கு்கமள ஒளிரவிட்டு  ்வனா்க்தம்த 
ப்சலுததுமனாறும் ்பனாககு்வரதது  
பபனாலிஸனார் ்்கட்டுகப்கனாள்கின -்
்ர்.

அத்்தனாடு பலத்த ்கனாறறும் வீ்சப்ப-
டுகின்து. சில இடங்களில் மரங்கள் 
முறிநது விழுநதுள்ளமமயும் சுட்டிக-
்கனாட்டப்பட ்்வணடிய விடயமனா-
கும்.

�ரிசு நிலஙகேகை ்கிர்ந்�ளிககே 
ச்ருந்்�னாட்ட கேம்்னிகேள் ்வழிவி்டவும் 

பபருந்்தனாட்டங்களில் ்கனாணப்ப-
டும் ஆயிரக்கணக்கனா் ்தரிசு நிலங்க-
ளில் வி்வ்சனாயததிறகு உ்கந்த்வறம் 
உட்டியனா்க ்்தனாட்டத ப்தனாழிலனாளர்-
்களுககு பகிர்ந்தளிப்ப்தறகு ்கம்பனி 
நிர்்வனா்கங்கள் ்வழிவிட ் ்வணடுபம் 
பதுமள மனா்வட்ட முன்னாள் பனாரனா-
ளுமன் உறுப்பி்ரும் இ.ப்தனா.்கனா 
முககியஸ்தருமனா் டி.வி.ப்சன்ன 
்்வணடு்்கனாள் விடுததுள்ளனார்.

இவவிடயம் ப்தனாடர்பனா்க ்மலும் 
்கருதது ப்தரிவித்த அ்வர்; பபனாருளனா-
்தனார பேருக்கடி ்கனாரணமனா்க பபருந-
்்தனாட்டங்களிலுள்ள ்தரிசு நிலங்கமள 
வி்வ்சனாய ேட்வடிகம்க்களுக்கனா்க 
பகிர்ந்தளிக்க ேட்வடிகம்க எடுககு-
மனாறு ஜ்னாதிபதி ்்கனாட்டபனாய ரனாஜ-
பக்ச  ்சம்பந்தப்பட்ட அமமச்சருக-
கும், அதி்கனாரி்களுககும் பணிப்புமர 
்வழஙகியிருந்தனார்.
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மணல்சேனை நிருபர்

்ேசிய கலவி நிறுவகத்தி-
ைால நடாத்ேபபடும் கலவி -
மாணிபபடட கறனகநநறி 
(2022 - 2025) ஆண்டுகளுக்-
காக மடடக்களபபு பிராந்திய 
நினையத்திறகு விண்ணப-
பித்ே மாணவர்களுக்காை 
்நர்முகத்்ேர்வு, எதிர்வரும் 
(09) நோடக்கம் (15) வனர 
இடம்நபற இருபபோக ்ேசிய கலவி 
நிறுவகத்தின் மடடக்களபபு கறனக 
நினையத்தின் இனணபபாளர் சி்ரஷட 

விரிவுனரயாளர் ஏ.எஸ்.
்யாகராஜா நேரிவித்ோர்.

மடடக்களபபு பிராந்திய 
கறனக நினையத்தில, ஆரம்-
பக்கலவி, சேமூகவியல, அழ -
கியல, ஆகிய பாடஙகளுக்-
காக 288 மாணவர்களுக்கு 
்நர்முகத்்ேர்வு நடாத்ேபப-
டவுளளது.

இத்்ேர்வு, ்மறகுறிபபி -
டபபடடுளள திைஙகளில இனணய 
வழிமூைம் இடம்நபற இருபபோக 
அவர் ்மலும் நேரிவித்துளளார்.

நிந்ேவூர் குறூப நிருபர்

ேம்பைகாமம் பிர்ேசே மக்கள பயை-
னடயும் வனகயில முறறிலும் இைவசே-
மாக ஆயுர்்வே நடமாடும் ் சேனவ ஆரம்-
பிக்கபபடடுளளது. கிழக்கு மாகாண 
சு்ேசே மருத்துவத் தினணக்கள மாகாண 
ஆனணயாளர் னவத்திய கைாநிதி 
(திருமதி) இ.ஸ்ரீேர்  இேனை ஆரம்பித்து 
னவத்ோர்.

கபபலதுனற ேள ஆயுர்்வே னவத்-
தியசோனையின் னவத்திய அத்தியடசே-
கர் னவத்தியர் அன்ரன் அநைஸ்ரினின் 
ஒழுஙகனமபபில,அண்னமயில ஆரம்-
பித்து னவக்கபபடட இந்ே நடமாடும் 

்சேனவயில, ேம்பைகாமம் பிர்ேசே-
சேனப ேவிசோளர் ஏ.ஜி.சேம்பிக்க பண்டார 
மறறும் பிர்ேசே சேனப உறுபபிைர்கள, 
சு்ேசே மருத்துவத் தினணக்களத்தின் 
நிருவாக உத்தி்யாகத்ேர் (திருமதி) எஸ்.
ந்வந்திரராஜா உளளிடட பைர் கைந்து-
நகாண்டைர்.கடந்ே பை வருடஙகளாக 
ேம்பைகாமம் பிர்ேசே மக்கள ஆயுர்-
்வே னவத்திய சிகிசனசேயினை நபற-
றுக்நகாளவேறகாக பை கி்ைா மீறறர் 
தூரமுளள கந்ேளாய் பிர்ேசேத்திலுளள 

நவண்டராசேபுர ஆயுர்்வே னவத்திய-
சோனை அலைது திரு்காணமனை கப-
பலதுனற ஆயுர்்வே னவத்தியசோனைக்-
குச நசேன்றுவர ்வண்டியிருந்ேது.நாடு 
எதிர்்நாக்கியுளள பாரிய நபாருளாோர 
சேவாலுக்கு மத்தியில, ஆயுர்்வே மருத்-
துவ சிகிசனசேனய நபறறுக்நகாளள 
முடியாமல இம்மக்கள இருந்ேைர். 
இம்மக்களுக்கு இவவாறாை வாய்பனப 
உருவாக்கிக்நகாடுத்ே கிழக்கு மாகாண 
சு்ேசே மருத்துவத் தினணக்கள மாகாண 
ஆனணயாளருக்கும், ேம்பைகாமம் ேவி-
சோளருக்கும் அபபிர்ேசே மக்கள நன்றி 
நேரிவித்துளளைர்.

புதிய காத்ோன்குடி வி்சேட நிருபர்

புனிே ஹஜஜஜுப நபருநானள முன்-
னிடடு, ஸாஹிரா வி்சேட பாடசோனை 
மாணவர்களுக்கு புத்ோனடகள அன்-
பளிபபாக வழஙகபபடடை.கிழக்கி-
ைஙனக இஸ்ைாமிய வைது குனறந்-
்ோர் நைன்புரி அனமபபு இேனை 
ஏறபாடு நசேய்திருந்ேது. ்நறறு (06) 
ஸாஹிரா வி்சேட பாடசோனை மண்ட-
பத்தில கிழக்கிைஙனக இஸ்ைாமிய 
வைது குனறந்்ோர் நைன்புரி அனமப-
பின் ேனைவர் நமௌைவி எஸ்எம்எம் 

முஸ்ேபா ேனைனமயில நனடநபறற 
இந்நிகழ்வில, வி்சேட ்ேனவயு-
னடய மாணவர்களுக்கு ஹஜஜஜுப 
நபருநாள அன்பளிபபாக புத்ோனட-
கள வழஙகி னவக்கபபடடை. இேன் 
உபேனைவர் நமௌைவி ஏஎல ஆேம் 
நைபனப (பைாஹி), அதிபர் அன்வர்-
சோதிக் மறறும் நிர்வாக சேனப உறுபபி-
ைர்களாை அலஹாஜ பிரிஎம் பாறூக், 
அலஹாஜ எம்எல ஆேம்பாவா 
உடபட நபற்றார்கள, மாணவர்கள 
கைந்துநகாண்டு அன்பளிபபுக்கனள 
வழஙகிைர்.

கானரதீவு குறூப நிருபர்

வரைாறறில முேல ேடனவயாக 
யாழ். கதிர்காமம் பாேயாத்தினர குழு -
விைருக்கு கலைடி இராமகிருஷண 
மிஷன் குருகுைத்தில ்நறறுமுன்தி -
ைம் (05) நசேவவாய்க்கிழனம நபரும் 
வர்வறபளிக்கபபடடது. 

யாழ். நசேலவசசேன்ைதி ஆையத்-
திலிருந்து கடந்ே (04) சிஙகராஜா 
நஜயராஜா ேனைனமயில ஆரம்ப -
மாை இபபாேயாத்தினர, யாழ்பபா-
ணத்திலிருந்து புறபபடடு ஒருமாே 
காைத்னே பூர்த்தி நசேய்கின்றது.

இக்குழுவிைர் ்நறறு முன்திைம் 
(05)கானை மடடக்களபபு அமிர்ேகழி 
மாமாங்கஸ்வரர் ஆையத்தில,  மட-
டக்களபபு கானரதீவு ஒன்றியத்தின் 
கானை ்பாசேைத்னே உண்ட பின் 
புறபபடடு கலைடி இராமகிருஷண 
மிஷன் குருகுைத்னே வந்ேனடந்ேைர்

இராமகிருஷண மிஷனின் மடடக்-
களபபு மாநிை நபாதுமுகானமயாளர் 
ஸ்ரீமத் சுவாமி ேக்ஷயாைந்ே ஜீ மகராஜ, 
உேவி முகானமயாளர் ஸ்ரீமத் சுவாமி 
நீைமாேவாைந்ே ஜி மகராஜ ஆகி்யார் 
விடுத்ே அனழபனப்யற்ற, இவர் -
கள அஙகு விஜயம் நசேய்ேைர்.

மிஷனுக்காை இவவிஜயம்  வர-
ைாறறில முேல ேடனவயாக இடம் 

நபறுவோல மிக முக்கியத்துவம் 
நபறுகிறது. கலைடி இ.கி.மிஷனில 
வர்வறகபபடட இவர்களுக்கு,ப-
கல மதிய்பாசேை விருந்துபசோரம் 
பாயாசேம், ்மாருடன் வழஙகபபட -
டது.

முன்ைோக இராமகிருஷண ஆையத்-
தில பஜனையும், வி்சேட பூனஜயும் 
இடம்நபறறை. இலை மாணவர்கள, 
பாேயாத்திரீகர்கள இனணந்து சுவாமி 
நீைமாேவாைந்ோ ஜீ ேனைனமயில 
ஒரு மணி ்நரம் பஜனை நசேய்ேைர்.

அவவமயம் கானரதீவு பிர்ேசே 
சேனப ேவிசோளர் கிருஷணபிளனள 
நஜயசிறில , படடிபபனள ்மறகு 
பிர்ேசேசேனப முன்ைாள ேவிசோளர் 
சிவஞாைம் அகி்ைஸ்வரன் ,உேவி 

கலவிபபணிபபாளர் வி.ரி.சேகா்ேவ-
ராஜா ஆகி்யார் இதில,கைந்து சிறப-
பித்ேைர்.

னவத்திய நிபுணர் டாக்டர் சுந்ே்ர-
சேன் ேனைனமயிைாை குழுவிைர்,யாத்-
திரீகர்கனள மருத்துவ பரி்சோேனைக்-
கும் உடபடுத்திைர்.

பாேயாத்தினர குழுத்ேனைவர் 
சி.நஜயராசோ நேரிவிக்னகயில..

வரைாறறில முேல ேடனவயாக 
மிஷனுக்கு நசேலவது மிகுந்ே சேந்்ோ -
ஷத்னே அளிக்கின்றது. யாழ்பபாணத்-
னேச்சேர்ந்ே எஙகளில 99 வீேமாைவ-
ருக்கு மிஷன் பறறித்நேரியாது.  இஙகு 
வந்ே பின்்ப சுவாமிகளது அன்பாை 
வர்வறனபயும், உபசேரிபனபயும் 
உணரமுடிந்ேது.குருகுை மாணவர்கள 

்நரத்திறகு ஒழுஙகுடன் நடபபனே 
அவோனிக்க முடிந்ேது.

ஆக்வ, எஙகனள அன்புடன் 
அனழத்ே சுவாமிகளுக்கு நன்றி கூறு -
கின்்றாம். அேறகாக ஒருஙகினணப-
னபச நசேய்ே எமது ஆ்ைாசேகர் சேகா்ே -
வராஜா ஜயாவுக்கும்  நன்றிகள.

இன்னும் இரண்டு திைஙகளில 
நாஙகள அம்பானற மாவடடத்னே 
அனட்வாம் .

(22)உகந்னேமனை முருகன் அரு-
கிலுளள காடடுபபானே திறக்கபபட-
டதும் அேனூடாக காடடுக்குள பிர -
்வசிக்க இருக்கின்்றாம். முருகன் 
அருளால எதிர்வரும் (28)  கதிர்கா-
மத்னே நசேன்றனடய உளளோகவும் 
அவர் நேரிவித்ோர்.

ஒலுவில மீன்பிடித் துனறமு-
கத்தின் நசேயறபாடுகனள ஆரம் -
பிபபேறகு அனமசசேர் டக்ளஸ் 
்ேவாைந்ோவிைால ்மறநகாள-
ளபபடடு வருகின்ற கடுனமயாை 
முயறசிகனள வர்வறறுளள 
ஒலுவில பிர்ேசே பைநாள ஆழ்-
கடல மீன்பிடிக் கைன்களின் உரி -
னமயாளர்கள, ஒலுவில துனற-
முகத்தின் நசேயறபாடுகனள 
வினரவுபடுத்துவேறகாை பூரண 
ஒத்துனழபபுக்கனள வழஙகத்ேயா-
ராக இருபபோகவும் நேரிவித்துள-
ளைர்.

மாளிகாவத்னேயில அனமந்-
துளள கடறநறாழில அனமசசில 
்நறறு (06) நனடநபறற கைந்து-
னரயாடலின்்பா்ே ்மறகுறிப-
பிடடவாறு இவர்கள நேரிவித்ே-
ைர்.

ஒலுவில துனறமுகத்னே 
பைநாள ஆழ்கடல, கைன்கள 

மறறும் ஒருநாள மீன்பிடிப பட-
குகனள நசேயறபடுத்துவேறகு 
்மறநகாளள ்வண்டிய சேகை 

நடவடிக்னககளுக்கும் பைநாள 
ஆழ்கடல மீன்பிடி கைன்களின் 
உரினமயாளர்கள விருபபம் நேரி-

வித்துளளைர்.
மணல அகழ்வு மறறும் ஐஸ் -

நோழிறசோனை, மீன் பேனிடும் 
நோகுதி ்பான்றவறனற சிறப -
பாக நசேயறபடுத்துவேறகும் 
்ேனவயாை ஒத்துனழபபுக்கனள 
இவர்கள வழஙகவுளளைர்.

இேனை வர்வறறுளள 
அனமசசேர் டக்ளஸ் ்ேவாைந்ோ, 
பிர்ேசே கடறநறாழிைாளர்களின் 
பஙகளிபபுடன், ்ேனவயாை -
ளவு ேனியார் முேலீடுகனளயும் 
பயன்படுத்தி ஒலுவிலதுனறமு -
கத்னே வினைத்திறைாக மாறறு -
வ்ே ேன்னுனடய எதிர்பார்பபு 
என்று நேரிவித்ோர்.

முஸ்லிம்களின் ்ேசியத் 
ேனைவர் மர்ஹஹூம் அஷரபின் 
அபிைானஷகனள நினற்வறறு-
வ்ே ேைது விருபபம் என்றும் 
அனமசசேர் டக்ளஸ்்ேவாைந்ோ 
இேன்்பாது  நேரிவித்ோர்.

திருக�ாணைலை ைாவட்டச் செயை�த்தின் ெமூ� கெலவ�ள் உத்திகயா�த்்தரா� 
�்டலையாற்றி வந்த திருைதி ஜீவி்தன் சு�நதினி, ப்தவி உயர்வு்டன் கூடிய இ்ட-
ைாற்்றம் சபற்று ைட்டக்�ளப்பு ைாவட்டம் வாலழச்கெலை கும்புறுமூலை ெமூ� 
கெலவ�ள் திலணக்�ளத்தின் ச்தாழிற்பயிற்சி நிலையத்தின் சபாறுப்பதி�ாரியா -
�ப் ப்தவிகயற்றுள்ளார். இவர், அணலையில் (04) �்டலை�லளப் சபாறுப்கபற்-
றுக் ச�ாண்டார். இ்தன்கபாது நிலையத்தின் உத்திகயா�த்்தர்�ள் ைற்றும் ைாற்றுத் -
தி்றைாளி�ள் அலைப்பின் பிரதிநிதி�ள், பயிற்சிசெறிலய ச்தா்டரும் ைாணவர்�ள் 
ஆகிகயாரும் �ைநதுச�ாண்டைர்.  (அன்புவழிபுரம் திை�ரன் நிருபர்)

நராடடநவவ குறூப நிருபர் 

திரு்காணமனை குசசேநவளி 
கடறபரபபில சேடட வி்ராேமாக 
நவளிநாடு நசேலை முறபடட 45 ்பர் 
்நறறு (06)அதிகானை னகது நசேய்யப-
படடுளளைர்.

இரகசிய புைைாய்வு பிரிவிைருக்கு 
கினடத்ே ேகவலுக்கனமய கடறபனட-
யிைர் ்மறநகாண்ட சுறறிவனளப-
பி்ை இவர்கள னகது நசேய்யபபட-
டைர். னகது நசேய்யபபடடவர்களில 
11 ஆண்களும் ஒன்பது நபண்களும் 
இருபபோகவும்,20  வயதிறகு கீழ் 
படட 25 ்பர் அடஙகுவோகவும் 
நபாலிஸார் குறிபபிடடைர்.

்மலும் னகது நசேய்யபபடட 

குறித்ே நபர்கள ேற்பாது குசசேநவளி 
நபாலிஸ் நினையத்தில னவக்கப-
படடுளளதுடன், ்மைதிக விசோர-
னணகனள குசசேநவளி நபாலிஸார் 
முன்நைடுத்து வருகின்றைர். னகது 
நசேய்யபபடட குறித்ே சேந்்ேக நபர்-
கனள திரு்காணமனை நீதிமன்றில 
ஆஜர்படுத்ே நடவடிக்னக எடுக்-
கபபடடுளளோகவும் குசசேநவளி 
நபாலிஸார் ்மலும் குறிபபிடட-
ைர்.கடல வழிபபயணத்திலுளள 
ஆபத்துக்கள குறித்து பைேடனவக-
ளும்,அடிக்கடியும் எசசேரிக்கபபடட 
்பாதிலும் இவவாறாை ஆபத்ோை 
பயணஙகள நோடர்கின்றனம குறிப-
பிடத்ேக்கது

ஒலுவில் துறைமுகதறதை விறைததிைைாக மாற்றி
அஷ்ரபின் கைவு, அபிலாறைகள் நிறைவேற்ைப்படும்

கல்லடி ராமகிருஷ்ணமிஷனில யாழ். கதிரகாமம் 
பாதயாத்திரர குழுவினருக்கு பபருவரவவற்பு

இ்லவச ஆயுரவவத நடமாடும் 
வசரவ ஆரம்பித்து ரவப்பு!

விவேட வதைறேயுறடய மாணேரகளுக்கு 
ப்பருநாள் அன்்பளிப்பாக புததைாறடகள்

கலவிமாணிப்படட கற்ரகபநறி 
விண்ணப்பித்வதாருக்கு வநரமுகத்வதரவு

பவளிநாடு பசல்ல முற்படட 45 வபர
குசசபவளி கடற்பரப்பில வநற்று ரகது

நராடடநவவ குறூப நிருபர்  
அபதுலசேைாம் யாசீம் 

எரிநபாருளின்னமயால 
்நாயாளர்கள ஆஸ்பத்திரிக்கு 
நசேலை முடியாே காரணத்ோல 
வீடடிலிருக்கும் ்நாயாளர்க-
ளுக்கு நோனை்பசியூடாக 
சிகிசனசேயளிக்கும் னவத்தியர் 
ஒருவர் பறறிய ேகவல திரு-
்காணமனை மாவடடத்தின் 
நமாரநவவ பிர்ேசே நசேயைா-
ளர் பிரிவுக்குடபடட மஹதி-
வுலநவவ பகுதியில பதிவாகியுளளது.  

மஹதிவுலநவவ பிர்ேசே னவத்தியசோ-
னையில கடனமயாறறி வரும் னவத்தியர் 
ைசித் திைகரடண என்பவர், ்நாயாளர்க-
ளின் நைன் கருதி ேமது நசோந்ேச நசேைவில 
னவத்திய ்சேனவனய வழஙகி வருகிறார்.  
குறிபபாக னவத்தியசோனைனய அண்மித்ே 
கிராமஙகளில வசித்து வரும் ்நாயாளர்க-
ளின் நைன் கருதி எரிநபாருள இலைாமல 
னவத்தியசோனைக்கு நசேலை முடியாது ேவிக்-
கும் ்நாயாளர்களுக்கு நோனை்பசி, whats 
app மறறும் இ்மா ்பான்ற நசேயலிகளினூ-
டாக ேைது னவத்திய ்சேனவனய வழஙகிவ-
ருகிறார்.  

இவவாறாை நசேயலிகளினூடாக ்நாயா-

ளர்கனள பார்னவயிடடு 
்நாயாளர்களின் பிரசசி-
னைகனள ்கடடறிந்து 
ேமது நசோந்ே நசேைவில 
வீடுகளுக்கு மருந்துகனள 
அனுபபி னவக்கிறார்.  

இந்ே னவத்தியர் ேமது 
கடனமனய நசேய்து நகாண்டு 
சேமூக ்சேனவகளிலும் ஈடு-
படுவது மக்கள மத்தியில 
நபரும் வர்வறனப நபற-
றுளளது.  

நாடடில ஏறபடடுளள எரிநபாருள ேடடுப-
பாடு காரணமாக அரசே வாகைஙகள மறறும் 
ேமது நசோந்ே வாகைஙகனள கூட பயன்ப-
டுத்ே முடியாே நினை ஏறபடடுளளோகவும் 
னவத்தியர்கள சுடடிக்காடடுகின்றைர்.  

கிராமபபுறஙகளில வாழும் மக்கள எரி-
நபாருனள நபறறுக்நகாளள முடியாமல ேத்-
ேளித்துக் நகாண்டிருக்கும் இவ்வனளயில 
ேமது குடும்பத்தில எவருக்காவது சுகயீைம் 
ஏறபடடால வீடடி்ை்ய இருக்க ் வண்டிய 
நினை ்ோன்றியுளளோகவும் கவனை நேரி-
விக்கின்றைர்.  

இவவாறாை சூழலி்ை்ய இந்ே னவத்-
தியர் முன்மாதிரியாை ்சேனவனய வழஙகி 
வருகிறார்.  

த�ொலைபேசி, whats app, இப�ொ  
ஊடொக சிகிசலசையளிக்கும் டொக்டர்   

கபாக்குவரத்தின்றி அவதியுறும் கொயாளர்�ளுக்கு   

வீடு�ளுக்கு ைருநது�ளும் விநிகயா�ம்  
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WP PC-8160 Ford 
Ranger Cab 
2011கூடிய விலைக் 
க � ா ரி க் ல � க் கு . 
வெலிபல் பினான்ஸ் 
பிஎல்சி,  இை. 310,  
�ாலி வீதி,  வ�ாழும்பு-
03. வ�ா. கப 
0 7 1 4 5 4 2 9 5 8 .
 040054

WP QE-0919 Bajaj 
2006,  Threewheel 
கூடிய விலைக் க�ாரி-
க்ல�க்கு. வெலிபல் 
பி னான்ஸ் பிஎல்சி,  
இை.  310,  �ாலி வீதி,  
வ�ாழும்பு-03.  வ�ா.கப 
0711 2 10 810 .
 040055

nfhOk;G khefu rig
tpiykDf;fSf;fhd miog;G 

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.

Nfs;tp 
,y.

tpsf;fk;

kPsspf;fg; 
glhj 

fl;lzk; 
&ghtpy;

tpiyg;gpizapd;
ngWkjp; &ghtpy;

Nfs;tpjhuHfs; / 
tpiykDjhuhpd; 
jFjpj;jd;ik

Nkyjpf 
tpguq;fSf;F 

njhlh;G 
nfhs;s 

Ntz;ba egh;

01. ME/MD/
ML/ 
01/2022

tp`huk`hNjtp                                                                               

g+q;fhtpy; xspa+l;Lk;  

Kiwik kpd;rhu 

tpepNahf ngdy; 

kw;Wk; gfpuq;f 

mwptpf;Fk; Kiwik.

5>600.00 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;

gzpg;ghsh; 

nghwpapayhsh; 

(LM/ED). 
njhiyNgrp: 

011-2695475

Nfs;tp Mtzk; (%yg;gpujp kw;Wk;; efy;gpujp) Mfpatw;iw ,U KiwikfspD}lhf ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

Kiwik - 01 - nfhOk;G khefu rigapd; www.colombo.mc.gov.lk vd;w ,izajsj;jpypUe;J 
gjptpwf;fk; nra;jy;. 

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

m) 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;. 

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;.

khtl;l mYtyfk; 4  tbfhyikg;G kw;Wk; ePh; toq;fy; gphpT

  ,y. 147>i`nyty; tPjp  khspfhfe;j

  fpUyg;gid  nfhOk;G-10.

  nfhOk;G-06.

II. %yg;gpujp gw;Wr;rPl;L/  tuTj; Jz;L Mfpatw;iw Nfs;tp/  tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;Jld; 
,izg;gJ fl;lhakhdjhFk;.

III. ,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) 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;. 

m) 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. 

M. 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;. 

c. 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. 

       

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

fkj;njhopy; mikr;R

Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy;

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. 

2.  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;. 

 

No. Contract No. Description of Work CIDA
Registration

Non-
Refundable 

Fee
(LKR)

Bid Security 
Value in 

(LKR) and 
Validity Date

Contract
Period
(Days)

1
LK-MOA-266102-CW-

RFB/EP/DPDO/Rehb.T 
(9)/2022/002

Rehabilitation of Nelum 
Wewa in Ampara District

C5 and C4
(Irrigation 
& Drainage 

Canals)

9,000.00

Rs. 400,000.00
26th 

December 
2022

365

2
LK-MOA-276958-CW-

RFB/EP/DPDO/Rehb.T 
(118)/2022/017

Rehabilitation of 
Vitpanaimadu Tank 
Peruvettai Tank at 
Batticaloa District

C4 and C3
(Irrigation 
& Drainage 

Canals)

9,000.00

Rs. 800,000.00
26th 

December 
2022

365

3
LK-MOA-293193-CW-

RFB/EP/DPDO/Rehb.T 
(01)/2022/020

Rehabilitation of Alayadi 
Kulam Tank at Ampara 

District

C4 and C3
(Irrigation 
& Drainage 

Canals)

9,000.00

Rs. 980,000.00
26th 

December 
2022

365

4
LK-MOA-293196-CW-

RFB/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

365

5
LK-MOA-293299-CW-

RFB/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-CW-

RFB/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-CW-

RFB/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-CW-

RFB/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-CW-

RFB/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-CW-

RFB/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-CW-

RFB/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-CW-

RFB/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-293204-

CW-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-CW-
RFB/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-CW-
RFQ/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-CW-

RFB/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

3. tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; %yk; elhj;jg;gLk;. 

4.  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;. 

5.  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;. 

6.  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;. 

7.  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;. 

8.  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;. 

9.  tpiykDf;Nfhuypd; mstPl;Lj; njhifapd; (BOQ) midj;J gf;fq;fSk; tpiykDjhuhpdhy; ifnahg;gkpl;L mth;fspd; 

,yl;rpid gjpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

10.  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;. 

11.  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;. 

12.  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: 2022.0 7.07
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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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ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், 
ஷம்ஸ் போஹிம் 

 
நோடு வீழ்ச்சியடைந்துள்ள இந்்த 

நிட�யிலிருந்து ச்வளி்வர ல்வண் -
டுமோனோல போரோளுமன்்றத்திலும் 
மோற்றம் இைம்சப்ற ல்வண்டும் 
எனவும் நோடடைக் கடடிசயழுப் -
பும் நை்வடிக்டகக்கு முழுப் போரோ -
ளுமன்்றமும் பஙகளிக்க ல்வண்டும் 
எனவும் பிர்தமர் ரணில விக்கிரம -
சிஙக ச்தரிவித்்தோர்.   

இந்்த லநோக்கத்திறகோகல்வ 
சபோரு்ளோ்தோர சநருக்கடியின் ்தோக் -
கத்ட்தத் ்தணிப்ப்தறகோன குழு, 
எரிெக்தி , லபோக்கு்வரத்துக் குழு, -
உணவு போதுகோப்பு மறறும் வி்வ -
ெோயம் பறறிய குழு,நலலிணக்கம் 
மறறும் ல்தசிய ஒறறுடமக்கோன 
குழு உளளிடை 16 குழுக்கள நிய -

மிக்கப்படு்வ்தோகவும் அ்வர் குறிப் -
பிடைோர்.   

 போரோளுமன்்றத்தில லநறறு 
உடரயோறறிய அ்வர் லமலும் குறிப் -
பிடை்தோ்வது, யோர் ஆடசியில 
இருந்்தோலும் ெரி, எதிர்க்கடசியில 
இருந்்தோலும் ெரி, நோடடைக் கட -
டிசயழுப்பும் நை்வடிக்டகக்கு 
முழுப் போரோளுமன்்றமும் பங -
களிக்க ல்வண்டும்.இவ்வோ்றோ -
னச்தோரு ல்வட�த்திடைத்ட்த 
நடைமுட்றப்படுத்்த ல்வண்டும் 
என இந்்த போரோளுமன்்றத்தில 
ப� போரோளுமன்்ற உறுப்பினர்கள 
லகோரிக்டக விடுத்்தனர். குறிப்போக 
இ்ளம் எம்.பி.க்கள. நோடடைக் கட -
டிசயழுப்பும் முயறசியில கூடடுப் 
பஙகளிப்டப ்வழஙகு்வ்தன் முக்கி -
யத்து்வம் குறித்து ச்தோைர்ச்சியோக 
கருத்துக்கட்ள ச்வளியிடடு ்வரு -

கின்்றனர்.    இவ்வோ்றோனச்தோரு 
பின்னணியில�லய, துட்றெோர் 
லமறபோர்ட்வ குழுக்கட்ள ெக் -
திமிக்க்தோகவும், ்வலு்வோகவும் 

மோறறும் நை்வடிக்டககட்ள முன் -
சனடுக்குமோறு முன்னோள ெபோநோய -
கர் கரு ஜயசூரியவிைம் லகோரிக்டக 
விடுத்ல்தன்.   

 இந்்த சநருக்கடியோன லநரத்தில, 
நம் அடன்வரின் சபோறுப்பும் கை -
டமயும் கைந்்த கோ�த்ட்த நிடனத் -
துப் போர்ப்பது அல�. இந்்த சநருக் -
கடியிலிருந்து விடுபை முடிந்்த்ளவு 
ஆ்தரவு ்வழஙக ல்வண்டும்.   

 நமது நோடடுக்கு புதிய அர -
சியல க�ோெோரம் ல்தட்வ. இவ -
்வோ்றோன புதிய அரசியல க�ோெோ -
ரத்ட்த உரு்வோக்கு்வ்தறகு இந்்த 
துட்றெோர் குழு அடமப்டப 
்வலுப்படுத்தும் ல்வட�த்திடைம் 
மிகவும் ்வலு்வோன அடித்்த்ளமோக 
அடமயும் என்பது எனது நம்பிக் -
டகயோகும்  என்றும் அ்வர் ச்தரி -
வித்்தோர்.
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சிம்போப்ல்வயில நோணய மதிப்பிழப்-
புக்கு மத்தியில உயரும் பணவீக்கத்ட்த 
கடடுப்படுத்தும் முயறசியோக இந்்த 
மோ்த இறுதியில அந்நோடு ்தஙக நோண -
யஙகட்ள அறிமுகம் செயயவுள்ளது.   

அல்தலபோன்று அடுத்்த ஐந்து ஆண்டு -
களுக்கோக அசமரிக்க சைோ�டர ெடை-
பூர்்வ நோணயமோக மோறறு்வ்தறகோன திட-

ைத்ட்தயும் அந்நோடடு மத்திய ்வஙகி 
அறிவித்துள்ளது.   

்வருைோந்்த பணவீக்கம் 190 வீ்தத்-
திறகு லமல உயர்ந்்த நிட�யில மத்திய 
்வஙகியின் முக்கிய ்வடடி விகி்தம் இந்்த 
மோ்தம் 200 வீ்தம் என இரு மைஙகோக 
அதிகரித்துள்ளது.   

இந்்த ஆண்டில பிர்தோன நோணயஙக-

ளுக்கு எதிரோக சிம்போப்ல்வ சைோ�ரின் 
மதிப்பு வீழ்ச்சி கண்டுள்ளது.   

இந்நிட�யில ்வரும் ஜூட� 25ஆம் 
திகதியில இருந்து ்தஙக நோணயம் 
புழக்கத்திறகு விைப்படும் என்று சிம் -
போப்ல்வ மத்திய ்வஙகியின் ஆளுநர் 
லஜோன் பீ மன்குடயோ ச்தரிவித்துள -
்ளோர்.     

சிம்பாப்வேயில் விலை்ேற்றதலதை  
தைடுக்க தைங்க நபாணேம அறிமு்கம

சகோலரோனோ சபோருந்ச்தோறறுக்குப் பின்னரோக மிகப்-
சபரிய ஹஜ் கைடம லநறறு பு்தன்கிழடம ஆரம்பமோ-
னது. ெவூதி அலரபியோவின் மக்கோ நகரில உள்ள புனி்த 
கஃபோட்வ சபரும்போலும் முகக்க்வெம் அணியோ்த ஆயிரக்-
கணக்கோன யோத்திரிகர்கள ்வ�ம் ்வர ஆரம்பித்துள்ளனர்.   

ச்வளிநோடடைச் லெர்ந்்த 850,000 யோர்த்திரிகர்கள 
உடபை முழுடமயோக ்தடுப்பூசி ஒரு மிலலியன் முஸ்லிம்-
கள இந்்த ஆண்டு ஹஜ் கைடமக்கு அனுமதிக்கப்படடுள-
்ளனர்.   

உத்திலயோகபூர்்வமோன ஹஜ் கைடம ஆரம்பமோன 
லநறட்றய தினத்தில ப�ரும் ்தமது ஆன்மீக ்வழிபோடுக-

ளில ஈடுபை ஆரம்பித்துள்ளனர்.   இம்முட்ற ஹஜ் கைடம-
யில கைந்்த இரண்டு ஆண்டுகட்ள விை அதிகமோன யோத்-
திரிகர்கள பஙலகற்றலபோதும் ெோ்தோரண கோ�த்ட்த விைவும் 
குட்ற்வோன்வர்கல்ள க�ந்துசகோண்டுள்ளனர்.   

்வெதி படைத்்த முஸ்லிம்கள செயய ல்வண்டி ஹஜ் கை-
டமயில 2019 ஆம் ஆண்டு சுமோர் 2.5 மிலலியன் முஸ்-
லிம்கள க�ந்துசகோண்டிருந்்தனர். எனினும் சகோலரோனோ 
ச்தோறறு கோரணமோக 2020 இல ஒருசி� ஆயிரம் லபலர 
ஹஜ்ஜில க�ந்துசகோண்ைல்தோடு கைந்்த ஆண்டு முழுடம-
யோக ்தடுப்பூசி சபற்ற 60,000 ெவூதி பிரடஜகள மறறும் குடி-
யிருப்போ்ளர்கல்ள பஙலகற்றனர்.    

ஹஜ் ்கடலை ஆரம்ம

பிரிடைனில இரண்டு முக்கிய 
அடமச்ெர்கள ப்தவி வி�கி-
யட்தத் ச்தோைர்ந்து பிர்தமர் 
சபோரிஸ் லஜோன்ென் ்தட�டமக்கு 
முன்சனப்லபோதும் இல�ோ்த அ்ள -
வுக்குக் கடுடமயோன சநருக்கடி 
ஏறபடடுள்ளது.   

நிதி அடமச்ெர் ரிஷி சுனோக், 
சுகோ்தோர அடமச்ெர் ெோஜித் ஜோவித் 
இரு்வரும் ப்தவி வி�கியுள்ள -
னர்.   

ெர்ச்டெயில சிக்கிய ஓர் ஆளுங-
கடசி போரோளுமன்்ற உறுப்பினடர 

அரெோஙகம் டகயோண்ைவி்தம் 
குறித்து பிரிடைனில குட்றகூ்றல 
்வலுத்து்வரும் நிட�யில அடமச்-
ெர்கள ப்தவி வி�கினர்.  

ச்தோைர்ந்து ப� ஊழலகள 
குறுக்கிடைோலும் பிர்தமர் 
சபோரிஸ் லஜோன்ென் ப்தவி வி� -
கு்வ்தறகோன எந்்த அறிகுறியும் 
ச்தரியவிலட�.  அ்வரது கடசி-
டயச் லெர்ந்்த ப� போரோளுமன்்ற 
உறுப்பினர்கள அ்வர் ப்தவி வி�க 
ல்வண்டும் என்று குரல சகோடுத்து 
்வருகின்்றனர்.    

பிரிடடனில் இரு முககிே   
அலைச்சர்கள் ரபாஜினபாைபா  
பிரதைர் ஜஜான்சனுக்கு நெருக்்கடி

நாட்டை மீள கடடியெழுப்ப முழு
்பாராளுமன்றத்தின ்பஙகளிபபும் தே்ை

இலங்கையின் ஐ.நா. வதிவிட
ஒருஙகி்ைப்ாளர் ஹனாவுடன்  
அ்ைச்சர் ஜீ.எல் பீரிஸ் ்சந்திபபு

இ�ஙடகயின் ஐக்கிய நோடுக -
ளின் ்வதிவிை ஒருஙகிடணப்போ்ளர் 
ஹனோ சிஙகர் -ஹம்டிடய ச்வளி -
நோடைடமச்ெர் லபரோசிரியர் ஜீ.எல. 
பீரிஸ், அடமச்சு அலு்வ�கத்தில 
(01) ெந்தித்்தோர்.   

அ்வருைனோன க�ந்துடரயோ -
ைலின் லபோது அடமச்ெர் பீரிஸ் 
நோடடின் ்தறலபோட்தய நிட�டம, 

குறிப்போக எரிசபோருள, உணவு 
மறறும் மருந்துப் சபோருடகளின் 
்தடடுப்போடு ச்தோைர்பில ்வதிவிை 
ஒருஙகிடணப்போ்ளருக்கு வி்ளக்க -
மளித்்தோர். இரு்தரப்பு மறறும் ப� -
்தரப்பு நன்சகோடையோ்ளர்களிைமி -
ருந்து சப்றப்படும் மனி்தோபிமோன 
உ்தவிகளுக்கு அ்வர்  போரோடடுக -
ட்ளத் ச்தரிவித்்தோர்.   

இ�ஙடக கைறபடையினரோல டகது-
செயயப்படை ்தமிழக மீன்வர்கட்ள விடு-
விக்க இந்திய மத்திய அரசு நை்வடிக்டக 
எடுக்க ல்வண்டும் என ்தமிழகத்தில 
பலல்வறு ்தரப்பினரும் ்வலிறுத்தி ்வரு-
கின்்றனர்.   

 கைந்்த 3 ஆம் திகதி இ�ஙடக கைறப-
டையினரோல டகது செயயப்படை புதுச்-
லெரிடயச் லெர்ந்்த 12 மீன்வர்கட்ளயும், 
அ்வர்க்ளது பைகுகட்ளயும் விடுவிக்க 
நை்வடிக்டக எடுக்க ்வலியுறுத்தி, இந்திய 
ச்வளியு்றவுத்துட்ற அடமச்ெர் க�ோநிதி 
எஸ்.சஜயெஙகருக்கு, அண்ணோ திரோவிை 
முன்லனற்றக் கழக ஒருஙகிடணப்போ்ளர் 
ஓ.பன்னீர்செல்வம் கடி்தம் எழுதியுள-
்ளோர்.     இந்்த விையம் ச்தோைர்பில கருத்து 
ச்வளியிடடுள்ள மறும�ர்ச்சி திரோவிை 
முன்லனற்றக் கழக சபோதுச் செய�ோ்ளர் 

ட்வலகோ, இ�ஙடகக்கு கண்ைனம் ச்தரி-
விக்கோமல மத்திய அரசு ல்வடிக்டக போர்ப்-
பது ்தமிழக மீன்வர்களுக்கு இடழக்கப்ப-
டும் அநீதியோகும் என ச்தரிவித்துள்ளோர்.     
அல்தலநரம், டக்தோன மீன்வர்கட்ள விடு-
விக்க நை்வடிக்டக எடுக்க ல்வண்டும் 
என போடைோளி மக்கள கடசித் ்தட�்வர் 
அன்புமணி ரோம்தோஸ் ்வலியுறுத்தியுள-
்ளோர்.     இல்தல்வட்ள, மீன்வர்கட்ளயும் 

பைடகயும் மீடக கோஙகிரஸ் கடசி ெோர்பில 
முயறசிகள லமறசகோள்ளப்படும் என்று 
கோஙகிரஸ் கடசிடய லெர்ந்்த முன்னோள 
மு்தல்வர் வி.நோரோயணெோமி குறிப்பிட-
டுள்ளோர்.     அல்தலநரம், மீன்வர்கட்ள-
யும், பைகுகட்ளயும் விடுவிக்குமோறு 
்தமிழக அரசு, மத்திய அரசுக்கு அழுத்்தம் 
சகோடுக்க ல்வண்டும் எனவும் மக்கள நீதி 
மயயம் ்வலியுறுத்தியுள்ளது.   

இைஙல்கயில் ல்கதைபான 
மீனவேர்கலை விடுவிக்கவும
தமிழ்க ்கட்சி்கள் பைவும் ஜ்காரிக்ல்க   

க்கபாவிட புதிே திரிபு ்ரவும அ்பாேம:

Dr. அ்்சை குணவேரதைன வேலியுறுததுகி்றபார
புதிய திரிபு சகோலரோனோ 

ட்வரஸ் மீண்டும் பரவும் 
அபோயம் உள்ள்தோல, நோன்கு 
்தடுப்பூசிகட்ளயும் உரிய 
்வடகயில செலுத்திக்சகோள-
்வல்த, அதிலிருந்து விடுபடு்வ-
்தறகோன சி்றந்்த ்வழியோகும் என 
சுகோ்தோர லெட்வகள பணிப்போ -
்ளர் நோயகம் விலெை ட்வத்தியர் 
அலெ� குண்வர்்தன ச்தரிவித் -
துள்ளோர்.  

 அரெோஙக ்தக்வல திடணக்க -
்ளத்தில   இைம்சபற்ற செயதியோ-
்ளர் ெந்திப்பில க�ந்துசகோண்டு 
அ்வர் இந்்த விையத்ட்த குறிப்-

பிடடுள்ளோர்.   ்தடுப்பூசிடய 
ெக� அரெ ட்வத்தியெோட�கள, 
சுகோ்தோர ட்வத்திய அதிகோரிகள 

கோரியோ�யஙகள மறறும் சபயரி -
ைப்படடுள்ள ்தடுப்பூசி டமயங-
களிலும் செலுத்திக்சகோள்ள 
முடியும்.  

 சகோலரோனோ 4ஆம் ்தடுப்பூ -
சியிடன செலுத்திக்சகோள்வ -
்தன் ஊைோக ட்வரஸ் ச்தோறறின் 
போதிப்பிடன குட்றத்துக்-
சகோள்ள முடியும் என்பதுைன், 
மரணம் ஏறபடும் அபோயத்தி-
லிருந்து விடுபை முடியும் என 
சுகோ்தோர லெட்வகள பணிப்போ -
்ளர் நோயகம் விலெை ட்வத்தியர் 
அலெ� குண்வர்்தன குறிப்பிட -
டுள்ளோர்.  

நானகாைது ேடுபபூசி்ெ
யெலுத்துைது அைசிெம்

இந்திய ட்ரான் விைான ்ரி்்சாத்ன
வவற்றி என அறிவிபபு  

எதிரி இ�க்குகள மீது துலலிய -
மோக ்தோக்கு்தல நைத்்தக்கூடிய ட -
லரோன்கட்ள இந்திய ச்தோழிலநுடப 
உ்தவியுைன் ்தயோரிக்கும் திடைத் -
தில இந்திய இரோணு்வம் ஈடுபட -
டுள்ளது. கைந்்த ச்வளளிக்கிழடம 
கர்நோைகோ மோநி�ம் சித்ரதுர்கோவில 
நைத்்தப்படை ஆரம்பகடை பரிலெோ -
்தடனயில இந்தியோவில ்தயோரிக்கப் -
படை டலரோன் 15 நிமிைஙகளுக்கு 
ப்றக்கவிைப்படைது. இப் பரிலெோ -
்தடன திருப்தி அளிப்ப்தோக உள்ளது 
என்று பரிலெோ்தடனயோ்ளர்கள ச்தரி -
வித்துள்ளனர்.  

உ�க நோடுகளின் போதுகோப்பு 
படைகள ்தறலபோது டலரோன் 
ச்தோழிலநுடபத்ட்த ஆ்ளற்ற ்தோக் -
கு்தல கருவியோக பயன்படுத்தி 
்வருகின்்றன. இந்திய இரோணு -
்வத்தில ஏரோ்ளமோன இஸ்லரலில 
்தயோரிப்போன ்தோக்கு்தல டலரோன் -
கள உள்ளன. இந்திய விமோனப் 
படையில குரூஸ் ஏவுகடணகட்ளப் 
லபோ� எதிரி இ�க்குகட்ளத் ்தோக்கி 
அழிக்கும் டலரோன்கள உள்ளன. 
இல்த ெமயம் மூன்று பிலலியன் 
சைோ�ர் செ�வில 30 ்தோக்கு்தல ட -
லரோன்கட்ள அசமரிக்கோவிைமிருந்து 
சகோள்வனவு செயயும் திடைத்ட்த 

இந்தியோ ்தறலபோது நிறுத்தி ட்வத்து 
உளளுரில இரோணு்வ டலரோன்கட்ள 
உறபத்தி செயயும் திடைத்ட்த 
முடுக்கி விடடிருப்ப்தோக ச்தரிவிக் -
கப்படுகி்றது.   உளளுர் ்தயோரிப்போன 
டலரோனின் பரிலெோ்தடன ச்வற -
றிகரமோக நடைசபறறிருப்பட்த, 
இந்தியோவின் ஆளில�ோ ்தோக்கு்தல 
விமோனத்துட்ற அபிவிருத்தியில 
ஒரு டமல கல�ோக ்வர்ணித்திருக் -
கும் இத்துட்றெோர் விஞ்ோனி, மிக 
முக்கியமோன போதுகோப்பு ச்தோழில -
நுடபத்தின் ்வ்ளர்ச்சிடய இது எடுத் -
துக்கோடடியிருப்ப்தோக சுடடிக் கோட -
டியுள்ளோர்.   இந்்த டலரோன் லமலும் 
ப�கடை பரிலெோ்தடனகளுக்கு உட -
படுத்்தப்பைவுள்ள்தோகவும் போது -
கோப்பு ச்தோைர்போன அடமச்ெரட்வ 
கமிடடியின் அனுமதி சப்றப்பை 
ல்வண்டும் என்றும் அ்வர் லமலும் 
ச்தரிவித்்தோர்.  

்ாக். வதாழில்து்ையில்
சீன ஆதிக்கைம் வதாடர்பில்

ஜி.எஸ்.பி. பி்ளஸ் ்வரிச் ெலுடகடக 
அனுபவித்து ்வரும் போகிஸ்்தோன், 
சீனோட்வச் ெோர்ந்்த அ்தன் சபோரு்ளோ்தோ-
ரக் சகோளடகயில அடுத்்த ்வருைத்துக்-
கோன ஜி.எஸ்.பி. ெலுடகடய சபறுமோ 
என்்ற லகளவி எழுந்துள்ளது.  

போகிஸ்்தோனுக்கு இச்ெலுடகடய 
லமலும் ஒரு ்வருை கோ�த்துக்கு நீடடிப்-
ப்தோ இலட�யோ என்பட்தத் தீர்மோனிக்-
கும் சபோருடடு ஐலரோப்பிய ஒன்றிய 
கண்கோணிப்புக் குழு இஸ்�ோமோபோத் 
்வந்துள்ளது. ்தமது சுறறுப் பயணத்தின் 
லபோது போகிஸ்்தோன் சபரும்ளவில சீனக் 
கைன்களில ்தஙகியிருப்பட்த சுடடிக் 
கோடடி ்தமது ஏமோற்றத்ட்த இக்குழுவி-
னர் ச்வளிப்படுத்தியிருந்்தனர்.  

போகிஸ்்தோன் உ�கின் முன்னணி 
பருத்தி உறபத்தி நோடுகளில ஒன்்றோ-
கும். பருத்தி உறபத்தியில ஐந்்தோ்வது 
இைத்ட்த உ�க்ளவில சபறறுள்ள இந் 
நோடடின் ஏறறுமதியில 40 ெ்தவீ்தம் 
பருத்தித் ்தயோரிப்புக்ளோக உள்ளன.  

போகிஸ்்தோனில ஏறபடடிருக்கும் 
கடுடமயோன சபோரு்ளோ்தோர வீழ்ச்-
சிடய சீனோ ்தனது ந�ன்களுக்கோகப் 
பயன்படுத்து்வ்தோகவும் ்தமது சபோரு-
்ளோ்தோர ல்தட்வகளுக்கோக போகிஸ்்தோன் 
சீனோட்வலய நம்பி ்வரு்வ்தோகவும் இஸ்-
�ோமோபோத் ்வந்திருக்கும் ஐலரோப்பிய 
ஒன்றிய ்வர்த்்தகர் குழுவினர் விெனம் 
ச்தரிவித்துள்ளனர்.  

ஐஜராப்பிய ஒனறிய 
வர்்தத்க குழு ்கவலை  



முல்லைத்தீவு மாங்குளம் கிரா-
மத்்தை சேர்நதை விஜிதைா ஜெகசேஸ்-
வரன் கட்நதை 4,5,6 ஆம் திகதிகளில 
(ெுன்) பாண்டிசசேரியில நட்நதை 
இலைங்்க, இ்நதிய அணிகளுக்கி-
்டயிலைாே மூன்்ாவது ேரவசதைே 
கிக் ஜபாக்சிங் சபாட்டியில பங்கு 
ஜகாண்டு தைங்கபபதைக்கம் ஜவன்றுள்-
ளார. இவர ஏறகேசவ இத்தைாலி, 
இ்நதியா மறறும் இலைங்்க அணிக-
ளுக்கி்டயிலைாே ஒரு சபாட்டியில 
ஜவள்ளிப பதைக்கத்்தை ஜவன்்வர.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஜூக� மா்தம 7ம திைதி விோழக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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இலைங்்க -அவுஸ்திசரலிய அணிகள் 
சமாதும் இரண்டாவதும் இறுதியுமாே 
ஜடஸ்ட் சபாட்டி இன்று காலி ேரவசதைே 
்மதைாேத்தில இடம்ஜப்வுள்ளது.

இரு அணிகளும் சமாதிய முதைல சபாட் -
டியில அவுஸ்திசரலிய அணி 10 விக்ஜகட் -
டுக்களால ஜவறறியீட்டி ஜதைாடரில 1-0   எே 
முன்னி்லை ஜபறறுள்ளது.

இலைங்்க அணிக்கு துனித் ஜவலலைாலைசக-
வுடன், ஒருநாள் மறறும் ரி 20 சபாட்டிகளில 
மாத்திரம் வி்ளயாடிவ்நதை மஹீஷ் தீக்ஷே 
மறறும் புதுமுக சுழல ப்நதுவீசோளர பிரபாத் 
ெயசூரிய ஆகிசயாரும் இரண்டாவது 
ஜடஸ்ட் சபாட்டிக்காக இலைங்்க அணியில 
இ்ைக்கபபட்டுள்ளேர.

மூவரும் இதுவ்ரயில ஜடஸ்ட் சபாட்-
டிகளில வி்ளயாடியதில்லை என்பது -
டன், மஹீஷ் தீக்ஷே இதைறகு முதைல 3 

முதைறதைர சபாட்டிகளில 
மாத்திரசம வி்ளயா-
டியுள்ளார. பிரபாத் ெய-
சூரிய அவுஸ்திசரலிய 
ஏ அணிக்கு எதிராே 
2 நான்கு நாட்கள் 
ஜகாண்ட சபாட்டிக-
ளில வி்ளயாடியது-

டன், 13 விக்ஜகட்டுக்ளயும் வீழ்த்தியிரு்ந-
தைார.

அவுஸ்திசரலிய அணிக்கு எதிராே 
ஒருநாள் ஜதைாடரில அறிமுகமாகி சி்்நதை பிர -
காசிபபுக்ள ஜவளிபபடுத்தியிரு்நதை துனித் 
ஜவலலைாலைசக, இன்று ஜவள்ளிக்கிழ்ம 
(08) ந்டஜப்வுள்ள இரண்டாவது ஜடஸ்ட் 
சபாட்டியில அறிமுகமாவார எே எதிரபாரக்-
கபபடுகின்்து.

அவுஸ்திசரலிய அணிக்கு எதிராக ந்ட-
ஜப்வுள்ள இரண்டாவது ஜடஸ்ட் சபாட்-
டிக்காே இலைங்்க அணியிலிரு்நது சுழல 
ப்நதுவீசோளர லைசித் எம்புலஜதைனிய விடுவிக் -
கபபட்டுள்ளார.

இலைங்்க ஜடஸ்ட் அணியின் முன்ேணி 
சுழல ப்நதுவீசோளரகளில ஒருவராே லைசித் 
எம்புலஜதைனிய அவுஸ்திசரலிய அணிக்கு 

எதிராே முதைல ஜடஸ்ட் சபாட்டியில சி்ப-
பாக ப்நதுவீசியிருக்கவில்லை.

லைசித் எம்புலஜதைனியவுக்கு ஓய்வு வழங் -
கபபட்டுள்ளதுடன், மறறுஜமாரு இடது்க 
சுழல ப்நதுவீசோளர பிரவீன் ெயவிக்ரம -
வுக்கு ஜகாவிட்-19 ஜதைாறறு ஏறபட்டுள்ளது. 
இவரகள் இருவரும் அணியிலிரு்நது நீக்கப-
பட்டுள்ள நி்லையில, துனித் ஜவலலைாலைசக -
வுக்கு ஜடஸ்ட் சபாட்டியில அறிமுகமாகும் 
வாய்பபு அதிகமாகியுள்ளது.

அவுஸ்திசரலிய அணிக்கு எதிராே முதைல 
ஜடஸ்ட் சபாட்டியில ரசமஷ் ஜமண்டிஸ் 
4 விக்ஜகட்டுக்ள வீழ்த்தியிரு்நதைதுடன், 
ஜெபரி ஜவண்டரசே 2 விக்ஜகட்டுக்ள 
வீழ்த்தியிரு்நதைார. எேசவ, இவரகள் இரு-
வரும் இரண்டாவது ஜடஸ்ட் சபாட்டியில 
வி்ளயாடுவாரகள் எே எதிரபாரக்கபப-
டுகின்்து.

இரண்டாவது மறறும் க்டசி ஜடஸ்ட் 
கிரிக்ஜகட் சபாட்டியில வி்ளயாடும் 
வாய்ப்ப அவுஸ்திசரலியா சுழறப்நது வீச -
ோளர அஷ்டன் அகார இழக்கவுள்ளார.

இலைங்்கக்கு எதிராே முதைல ஒருநாள் 
சபாட்டியின் சபாது அகார காயம் அ்ட்ந -
தைார, இன்னும் முழு்மயாக குைம்டய-

வில்லை. அகாருக்கு பதிலைாக 35 வயதைாே 
சொன் ஹாலைண்்ட அணியில சேரக்க 
அ்நநாட்டு சதைரவுக் குழு நடவடிக்்க எடுத் -
துள்ளது. 4 ஜடஸ்ட் சபாட்டிகளில வி்ள-
யாடியுள்ள ஹாலைண்ட் 9 விக்ஜகட்டுக்ள 

வீழ்த்தியுள்ளார. அவர 2016 இல காலியில 
நட்நதை ஜடஸ்ட் ஜவறறியில 2 விக்ஜகட்டு -
க்ள வீழ்த்திோர, சமலும் 2018 முதைல 
இதுவ்ர ஒரு ஜடஸ்ட் சபாட்டியிலும் 
வி்ளயாடவில்லை.

மூன்றாவது சரவதேச
கிக் ப�றாக்சிங் த�றாட்டியில்
ேங்்கப�ேக்்கம்  பவன் 
விஜிேறா பெ்கதேஸவரன

இங்கிலைா்ந து  – இ்நதிய அணிகளுக்கி்டயி-
லைாே 5-வதும் இறுதியுமாே ஜடஸ்ட் சபாட்டி 
கட்நதை முதைலைாம் திகதி ஆரம்பமாேது.

இ்நதிய அணி 2-1 என்் கைக்கில இ்நதை 
ஜடஸ்ட் ஜதைாடரில முன்னி்லையில இரு்நதை 
நி்லையில ஜதைாட்ர ஜவலலும் மு்ேபபில 
இ்நதை சபாட்டியில இ்நதிய அணி களமி்ங்கி-
யது.

இபசபாட்டியின் நாையச சுழறசியில ஜவற-
றிஜபற் இங்கிலைா்நது அணி களத்தைடுபபில 
ஈடுபட தீரமானித்தைது.

இதைறக்மய முதைலில துடுபஜபடுத்தைாட கள-
மி்ங்கிய இ்நதிய அணி தைேது முதைல இன்னிங்-
சில 416 ஓட்டங்க்ள ஜபறறுக்ஜகாண்டது.

அதிகபட்ேமாக ரிஷப பண்ட் 146 ஓட்டங்க-
்ளயும், ரவி்நதிர ெசடொ 104 ஓட்டங்க்ள-
யும் குவித்தைேர.

இங்கிலைா்நது அணி தைரபபில ஆண்டரேன் அதி-
கபட்ேமாக 5 விக்ஜகட்டுக்ள ்கபபறறிோர.

இதை்ே ஜதைாடர்நது முதைல இன்னிங்்ே 
ஆரம்பித்தை இங்கிலைா்நது அணி அ்ேத்து விக்-
ஜகட்டுக்ளயும் இழ்நது 284 ஓட்டங்க்ள 
ஜபறறுக்ஜகாண்டது.

சபரஸ்சடாவ் அதிகபட்ேமாக 106 ஓட்-
டங்க்ள குவித்தைார. இ்நதிய அணி தைரபபில 
முகமது சிராஜ் அதிகபட்ேமாக 4 விக்ஜகட்டு-
க்ள வீழ்த்திோர.

இதை்ே ஜதைாடர்நது 132 ஓட்டங்கள் 
முன்னி்லை ஜபற் நி்லையில இ்நதிய அணி 
தைேது இரண்டாவது இன்னிங்்ே ஜதைாடங்கி-
யது. 2-வது இன்னிங்சில 245 ஓட்டங்க்ள மாத்-
திரசம எடுத்தைது.

இதை்ே ஜதைாடர்நது 378 ஓட்டங்கள் எடுத்-
தைால ஜவறறி என்் இலைக்குடன் இங்கிலைா்நது 
அணியின் ஜதைாடக்க வீரரகளாக அஜலைக்ஸ் லீஸ் 

மறறும் ொக் க்ரூவ்லி களமி்ங்கிேர. இரு வீரர-
களும் அதிரடியாே ஆட்டத்்தை ஜவளிபபடுத்தி-
ேர. ொக் க்ரூவ்லி 46 ஓட்டங்க்ள ஜபறறிரு்நதை 
நி்லையில ஆட்டமிழ்நதைார.

அடுத்துவ்நதை ஒலிவ் சபாப ஓட்டங்கள் 
எதுவும் எடுக்காமல ஆட்டமிழ்நதைார. சி்பபாே 
ஆட்டத்்தை ஜவளிபபடுத்திய அஜலைக்ஸ் 56 ஓட்-
டங்கள் எடுத்தை நி்லையில ரன் அவுட் ஆோர.

ஒரு கட்டத்தில 109 ஓட்டங்களுக்கு 3 விக்-
ஜகட்டுக்ள இழ்நது இங்கிலைா்நது அணி தைடு-
மாறியது. அ்நதை சூழ்நி்லையில இ்நதியாவுக்கு 
ஜவறறிவாய்பபு பிரகாேமாக இரு்நதைது.

எனினும், அடுத்து வ்நதை சொ ரூட் மறறும் 
ஜொனி சபரஸ்சடாவ் ஜபாறுபபாே மறறும் 
அதிரடியாே ஆட்டத்்தை ஜவளிபபடுத்திேர. 
இருவரும் அ்ரேதைம் கட்நதைேர.

நான்காம் நாள் ஆட்டசநர முடிவில இங்கி-

லைா்நது அணி 3 விக்ஜகட்டுகள் இழபபிறகு 259 
ஓட்டங்க்ள குவித்திரு்நதைது.

சொ ரூட் 76 ஓட்டங்களுடனும், சபரஸ்-
சடாவ் 72 ஓட்டங்களுடனும் களத்தில இரு்நதை-
ேர.

இ்நதைநி்லையில  5-வது நாள் ஆட்டம் ஆரம்ப-
மாேது. சொ ரூட் – சபரஸ்சடாவ் சொடி்ய 
பிரிக்க முடியாமல இ்நதிய ப்நதுவீசோளரகள் 
திைறிேர. ஜதைாடர்நது சி்பபாே ஆட்டத்்தை 
ஜவளிபபடுத்திய சபரஸ்சடாவ் – சொரூட் ேதைம் 
அடித்து அேத்திோர.

இறுதியில இங்கிலைா்நது அணி 3 விக்ஜகட்-
க்ள மட்டுசம இழ்நது 378 ஓட்டங்க்ள 
எடுத்து ஜவறறி ஜபற்து.

இதைோல 7 விக்ஜகட்டுகள் வித்தியாேத்தில 
ஜவறறி ஜபற் இங்கிலைா்நது அணி 2-2 என்் 
கைக்கில இ்நதை ஜதைாட்ர ேமன் ஜேய்துள்ளது.

அட்டா்ளச-
சே்ே மத்திய 
நிருபர

அக்க்ரபபறறு 
கலவி வலையப 
ப ா ட ே ா ் லை க -
ளு க் கி ் ட யி ல 
ந்டஜபற், 20 
வயதுக்குட்பட்ட 
ஆ ண் க ளு க் க ா ே 
உ ் தை ப்ந தை ா ட் ட 
சபாட்டியில அட்-
ட ா ் ள ச ச ே ் ே 
மத்திய   கலலூரி 
அணி ஜவறறி-
யீட்டி வலையமட்ட 
ே ம் பி ய ே ா க த் 
ஜதைரிவு ஜேய்யப-
பட்டது.   

அக்க்ரபபறறு மத்திய கலலூரி அணி இரண்-
டாமிடத்்தைப ஜபறறுக் ஜகாண்டது. அக்க்ரப-
பறறு கலவி வலையப பாடோ்லைகளின் ஆண்க-
ளுக்காே 16, 18 மறறும் 20 வயதுக்குட்பட்ட 
ஆண்களுக்காே உ்தைப்நதைாட்ட சுறறுப சபாட் -
டிகள் அட்டா்ளசசே்ே ஜபாது வி்ளயாட்டு 
்மதைாேத்தில ந்டஜபற்ே.

அக்க்ரபபறறு வலையக் கலவிப பணிபபாளர 
அஷ்-ஜஷய்க் ஏ.எம்.்ஹமத்துலலைாஹ   (நழீமி) 
யின் ஆசலைாே்ே, வழிகாட்டலில, அக்க்ரப-
பறறு கலவி வலைய உடறகலவி உதைவிக் கலவிப 
பணிபபாளர எஸ்.எம்.ஜெமீல மறறும் ஆசிரியர 
ஆசலைாேகர எம்.எச.ஹம்மாத் ஆகிசயார சபாட் -
டிக்ள ஜவறறிகரமாக ஏறபாடு ஜேய்திரு்நதைார.  
அக்க்ரபபறறு கலவி வலையத்திறகுட்பட்ட, அட் -
டா்ளசசே்ே, அக்க்ரபபறறு,  ஜபாத்துவில 
பிரசதைே பாடோ்லைகளின் உ்தைப்நது அணிக -

ளுக்கி்டயில ந்டஜபற் சகாட்டமட்ட உ்தை -
ப்நது சபாட்டியில ஜவறறியீட்டிய பாடோ்லை-
கள் வலையமட்ட சபாட்டிகளில பங்குபறறிே.

விபரம் வருமாறு,
16 வயதுக்குட்பட்ட ஆண்களுக்காே சபாட்டி,
01ம் இடம்: பாலைமு்ே மின்ஹாஜ் மகா வித் -

தியாலையம்.
02ம் இடம்: ஜபாத்துவில அல-பஹறியா வித்தி-

யாலையம்.
18 வயதுக்குட்பட்ட ஆண்களுக்காே சபாட்டி,
01ம் இடம்: ஜபாத்துவில மத்திய கலலூரி.
02ம் இடம்: ஒலுவில அல-ஹம்்ா மகா வித்தி -

யாலையம்.
20 வயதுக்குட்பட்ட ஆண்களுக்காே சபாட்டி,
01ம் இடம்: அட்டா்ளசசே்ே மத்திய 

கலலூரி.
02ம் இடம்: அக்க்ரபபறறு மத்திய கலலூரி.

இலங்்்க-அவுஸதிதரலிய அணி்கள் த�றாதும்

அட்்றா்ைசதச்ே �த்திய ்கல்லூரி 
உ்ே�நேறாட்் த�றாட்டியில் சம்பியன

இநதிய அணி்ய வீழ்த்தி பேறா்்ர
2-2 எே ச�ன பசயேது இங்கிலறாநது

2ஆவது டெஸ்ட் ப�ோட்டி இன்று கோலியில்
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