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90 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

 1932 - 2022

அரசியலமைப்பின் 19 ஆவது திருத்தம் ைற்றும் 
பாராளுைன்்ற கணகாணிப்பு குழு மும்றமைமய 
மீள அறிமுகப்படுததுவது த்தாடர்பில் கலந்து -
மரயாடுவ்தற்கு விடுககப்பட்டுளள அமைப்மப 
ஏற்றுக தகாளளத தீர்ைானிததுளள்தாக 
எதிர்ககட்சித ்தமலவர் சஜித பிரரை்தாச 

சரவ்கட்சி அரசு அமைபபது த�ாடரபில்

வவுனியா – தெளுககுளததில் 2011 
ஆம் ஆணடில் தபண ஒருவர் கூட்டு 
பாலியல் துஷ்பிரரயாகத-
திற்கு உட்படுத்தப்பட்ட 

பெணபணொருவருக்கு நீதி 
வழங்கிய இளஞபசெழியன்

ஜனாதிபதியின் சிம்ைாசன 
உமரமய காததிரைாக முன்தனடுத-
துச் தசன்று, தபாருளா்தார சவால்-
கமள தீர்ககின்்ற முயற்சிகளுககுச் 
சைாந்்தரைாக, ்தமிழ் ைககளின் 

எதிர்ப்பார்ப்புககளுககான தீர்வுக -
மளயும் முன்தனடுப்ப்தற்கான ஒத-
துமைப்புககமள ்தமிழ் ்தரப்புககள 
ஜனாதிபதிககு வைஙக 
ரவணடுதைன்று

ஜனொதிெதிக்கு தமிழ்த் தரப்பு
ஆதரவு நல்குவது அவசியம்

ரலாரன்ஸ் தசல்வொயகம், ஷம்ஸ் பாஹிம்  

ொட்டின் தபாருளா்தார தெருககடிககுத தீர்வு காணப்தற்காக ஜனாதிபதி 
ரைற்தகாளளும் சி்றந்்த ெடவடிகமககளுககு எதிர்ககட்சியில் 
அமனததுத ்தரப்பினரராடும் இமைந்து ஸ்ரீலஙகா முஸ்லிம்

ஜனொதிெதியின் முயற்சிகளுக்கு
SLMC பூரண ஒத்துழழப்பு

ஜனாதிபதி அமைப்பு விடுத-
துளள சர்வ கட்சி ர்தசிய ரவமல 
திட்டததிற்கு ்தமிழ் ர்தசிய கூட்ட -
மைப்பு பூரை ஆ்தரமவ வைஙகும் 

என அககட்சியின் ரபச்சாளர் எம்.ஏ 
சுைந்திரன் எம்பி த்தரிவித்தார்.   

அர்தரவமள சர்வ 
கட்சி அரசாஙகததில் 

செரவ கட்சி வவழைத் திட்்டம்;
TNA ஆதரவு வழங்கும்

ரலாரன்ஸ் தசல்வொயகம், ஷம்ஸ் பாஹிம்  

சா்தகைான பல அம்சஙகமளக தகாணட்தாக ஜனாதிப -
தியின் தகாளமக விளகக உமர அமைந்திருந்்தது. எைது 
ரவணடுரகாமள ஏற்று ைமலயக ைககளின் பிரச்-
சிமனகமளயும் ஜனாதிபதி ்தனது உமரயில் 

பகொளழக பிரக்டன உழரயில்
மழையக மக்கள குறித்தும் கருத்து

த்காழும்பு, ்காலி மு்கத்திடல் பகுதியில்  

ைட்டககளப்பு குறூப் நிருபர்

காத்தான்குடியில் பதுககி மவககப் -
பட்டிருந்்த தபருைளவிலான டீசமல 
காத்தான்குடி தபாலிஸார் மகப்பற்-
றியுளளதுடன் இளம் வர்த்தகர் ஒரு -
வமரயும் மகது தசய்துளள்தாக காத -
்தான்குடி தபாலிஸார் த்தரிவித்தனர்.  

காத்தான்குடி தரலிதகாம் 
வீதி இரணடாம் குறுககு

கொத்தொன்குடியில் பெருநபதொழக 
எரிபெொருட்கள ழகப்ெற்்றல்

ரலாரன்ஸ் தசல்வ ொயகம் ,ஷம்ஸ் பாஹிம் 

ஜனாதிபதியின் தகாளமக விளகக உமரமய 
வரரவற்ப்தாகவும் சர்வ கட்சி

செரவகட்சி பசெயற்ெொடுகளுக்கு
அ.இ.ம.கொ ஒத்துழழக்க தயொர   

சர்வகட்சி அரசாஙகம் 
குறிதது ஜனாதிபதி ரணில் 
விககிரைசிஙகவுடன் ரபச்-
சுவார்தம்த ெடத்த ்தயார் 
என பாராளுைன்-
றில் 

ஜனாதிபதியின் அமழபபிமன ஏற்று

கடந்்த ஆணடு ெமட-
தபற்்ற உயர்்தரப் பரீட்-
மசகளின் தபறுரபறுகள 
எதிர்வரும் வாரஙகளில் 
தவளிவரவுளள்தாக 
அறிவிககப்பட்-
டுளளது.

A/L ெரீட்ழசெ முடிவு
எதிரவரும் வொரத்தில்!

ரலாரன்ஸ் தசல்வொயகம்,   
ஷம்ஸ் பாஹிம்   

அமனதது அரசியல் கட்சிகமளயும் 
உளளடககிய ர்தசிய சமப ஒன்ம்ற நிறுவ 
இருப்ப்தாகவும் அமனவரது இைக -
கப்பாட்டுடன் கூடிய ரவமலததிட்டம் 
ஒன்ம்ற இ்தனூடாக ்தயாரிதது முன்தன-
டுகக முடியுதைனவும் ஜனாதிபதி ரணில் 
விககிரைசிஙக ரெற்று பாராளுைன்்றததில் 
த்தரிவித்தார்.   

ொடு எதிர்பார்ககும் சமூக, அரசியல் ைறு-

சீரமைப்புகமள ெமடமும்றப்படுத்தத 
்தயாராக இருப்ப்தாக த்தரிவித்த அவர், 
சர்வ கட்சி அரசாஙகம் ஒன்ம்ற உருவாககு-
வ்தற்கு அமனதது ்தரப்பினருககும் ரெற்று 
மீணடும் அமைப்பு விடுத்தார் .   

ஒன்ப்தாவது பாராளுைன்்றததின் மூன்-
்றாவது கூட்டத த்தாடமர ஆரம் -
பிதது மவதது ஆற்றிய தகாளமக

ஜொ எை 
பிரவதசெத்தில் 
CIDயினர 
அதிரடி  

ஜனொதிெதியின் அழழப்ழெ
ஏற்றுக்பகொண்டொர செஜித்

்கலந்துமரயாட  
சம்ைதித்து பதில் 

்கடி�ம்

குற்்றவாளி்களுககு 
்கடும் �ணடமன

அமைசசர டக்ளஸ் த�வானந்�ா ்கருத்து

மு.்கா. �மலவர ஹககீம் த�ரிவிபபு

10 அரசியல் கட்சிகளும்
வெச்சு ந்டத்த தீரமொனம்   

இலஙமக ஆசிரியர் ரசமவ 
த்தாழிற்சஙகததின் தசயலாளர் 
ரஜாசப் ஸ்டாலின் ரெற்று (03) 
தகாழும்பில் மகதுதசய்யப்பட்டார்.  

த்தாழிஙசஙகததின் ்தமலமை காரியாலயததிற்கு தசன்்ற 
தகாழும்பு ைததிய குற்்றத்தடுப்பு பிரிவினர் 
அவமர மகது தசய்்தனர்.  கடந்்த ரை ைா்தம்

வஜொசெப் ஸ்டொலின்  
வநற்று ழகது  ்கல்வியமைசசர சுசில் த�ரிவிபபு

காலிமுகததிடல் பகுதியில் சட்ட-
விரரா்தைான மும்றயில் ்தஙகியிருப் -
பவர்கமள ொமள 05ஆம் திகதிககு 
முன்ன்தாக அஙகிருந்து தவளிரய்ற 

ரவணடுதைன தபாலிஸ் ஊடகப்பிரிவு 
த்தரிவிததுளளது.  அ்தற்கமைய, காலி -
முகததிடல் ைற்றும் அ்தமன 
அணமித்த ெகர 

செட்்டவிவரொதமொக தங்கியிருப்வெொர  
05 ஆம் திகதிக்கு முன் பவளிவய்றவும்  

தபாலிஸார 
அவசர 

அறிவிபபு  

�மரயி்றககும் 
பணி 

ஆரம்பம் -  

பதுககி மவத்திருந்� இ்ளம் வரத்�்கர ம்கது!  

சுைந்திரன் எம்.பி த�ரிவிபபு   

ஜனாதிபதியின் உமரயில் ைதனா MP நம்பிகம்க

ஜனாதிபதியின் உமரககும் 
ரிஷாத் MP வரதவற்பு

மேல்கொதேலையின் மேலும்
இரு வொன்கதவுகள் திறப்பு

ஆறுகழள ெயன்ெடுத்துவவொர அவதொனம்

வெஸபுக் ெதிவினொல் சிக்கிய நெர:  

03

03

03

ஜனொதிபதியின் ஆசனததில   
அேர்நத இலைஞன் லகது  

வங்கி ஊ்டொக நொட்டுக்கு ெணம்  
அனுப்புவவொருக்கு உச்செ வரிச்செலுழக   

இலஙமகயிலுளள வஙகிக கட்டமைப்பினூ-
டாக இலஙமகககு தவளிொட்டிலிருந்து பைம் 
அனுப்பும் இலஙமக ைககளுககு வைஙகும் 
வரிச்சலுமகமய அதிகரிகக அரசாஙகம் தீர்ைா-
னிததுளளது.   

இ்தன்படி தவளிொட்டில் பணியாற்றும் காலத-
துககமைய தபாருட்கமள வாஙக வைஙகும் 

வரிச்சலுமகமய அதி -
கரிககவும் ொட்டுககு 
ரெரடியாக அனுப்பும் 
பைததின் த்தாமககரகற்ப சுஙகததீர்மவயுடன் 
மின்சார வாகனதைான்ம்ற தகாளவனவு தசய்ய-
வும் அனுைதி வைஙக முடிவு தசய்துள -
ள்தாக த்தாழில் ைற்றும் தவளிொட்டு 

சுஙகத தீரலவயுடன் மின்சொர 
வொகனம் இறக்குேதி ்சய்யைொம்  
அமைசசர ைனுஷ நாணயக்கார த�ரிவிபபு

சரவகட்சி அரசொஙகம் ஒன்லற உருவொக்க மீண்டும் அலைப்பு விடுப்பு:  

சகல அரசியல் கட்சிகளையும உளைடககி   
பதசிய சளப ஒன்ளறை நிறுவ தீரமானம   

அழனவரது இணக்கப்ெொட்டு்டன் கூடிய 
வவழைத்திட்்டத்ழத முன்பனடுக்கவும் எதிரெொரப்பு

பகொளழகப் பிரக்டன  
உழரயில் ஜனொதிெதி  
ரணில் விக்கிரமசிங்க  

வநற்று பதரிவிப்பு  பிரதேர மேொடி தலைலேயிைொன இ்நதி்ய அரசு 
வைஙகி்ய உயிர மூச்சுக்கு இ்நதி்ய ேக்களுக்கு நன்றி

தமிழ் ேக்களுக்கொன அரசி்யல தீரலவ 
்பற்றுக்்கொடுக்க மவண்டி்யலே அததி்யொவசி்யம்

மதொட்டததுலறயில வொழும் ேக்களின் 
பிரச்சிலனகலை தீரக்க மவலைத திட்டம்  

மபொரொட்டக்கொரரகலை பொதுகொக்க 
சிறப்பு பணி்யகம் 

புைம்்ப்யர இைஙலக தமிைரின் ஒததுலைப்புடன்   
நொட்லட மீைக் கட்டி்்யழுப்பவும் திட்டம். 04

விமொன எரிபெொருளும் விழரவில் வநதுவசெரும்:

எரிபெொருள கப்ெல்களுக்கு
முற்ெணம் பசெலுத்தப்ெட்்டது  
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ஒன்பதாவது ்பாராளுமன்றத்தின மூன்றாவது 
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ராகுகாலம் :  பகல் :  1.30  -  3.00வைர
சுபேநரம் : காைல : 10.30  -  12.00வைர

இன்ைறய சுப�னம்ெதாழுைக 
ேநரம்

 ேமஷம்  - ெசலவு

�ஷபம்  - - பாராட்டு

�துனம் - - தனம்

கடகம் - - ேபாட்�

�ம்மம் - - ேகாபம்

கன்� - - முயற்�

துலாம்  - நன்ைம

�ருச்�கம் - - �ைறவு

தனுசு  - ெவற்�

மகரம் - - ெபாறுைம

கும்பம் - மற�

�னம் - - சுகம்

ேயாகம்: �த்தேயாகம்
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இரா� பலன்கள்

கலா�� இராமச்சந்�ரகுருக்கள்
(பாபு சர்மா)

சுப�ருது வருடம் -ஆ� 19

சுபஹ்  - 04.44
லுஹர்  - 12.18
அஸர்  - 03.39
மஃரிப்  - 06.31
இஷா  - 07.44

ஆறுகைள பயன்படுத்துேவார் அவதானம்

ேபஸ்புக் ப��னால் �க்�ய நபர்:  

ஹற்றன் �ேசட �ருபர்  

மைலயகத்�ல் ெபய்து வரும் ெதாடர் மைழ�னால் ேநற்று 
(03)ேமல் ெகாத்மைல �ர்ேதக்க பகு��ன் �ர்மட்டம் உயர்வ-
ைடந்தைதயடுத்து 
ேமலும் 02 வான்க-
தவுகள் �றக்கப்பட்-
டன.  

கடந்த இரு �னங்-
க�ல் 5 கதவுகள் 
�றந்து �டப்பட்-
�ருந்த �ைல�ல், 
ேநற்ைறய �னமும் 
இரண்டு வான்கத-
வுகள் �றந்து �டப்-
பட்டுள்ளன.   

இதனால் அைணக்கட்�ற்கு அண்�த்து �ர்�ைலைய பயன்-
படுத்துபவர்கள் அவதானத்துடன் ெசயற்பட ேவண்டும் என 
அ�கா�கள் அ�வுறுத்�யுள்ளனர்.   

அத்ேதாடு ேமல் ெகாத்மைல �ர்த்ேதக்கத்�ன் வான்கதவு-
கள் �றந்து �டப்பட்டதன் காரணமாக ெசன். �ளயார் �ர்-
�ழ்ச்��ன் �ர்மட்டமும் அ�க�த்துள்ளது.   

இேதேவைள, ெடேவான் �ர்�ழ்ச்��ன் �ர்மட்டமும் அ�-
க�த்துள்ளைம கு�ப்�ட்டத்தக்கது.  

அரச எ�ர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டங்க-
�ன் ேபாது ஜனா�ப� மா�ைக 
மற்றும் அல� மா�ைக�ல் அத்-
து�� நுைழந்தைம ெதாடர்�ல் 
சந்ேதக நபர்கள் மூவர் ைகது 
ெசய்யப்பட்டுள்ளார்கள். சந்ேதக 
நபர்கள் 02 ஆம் �க� ெசவ்-
வாய்க்�ழைம ைகது ெசய்யப்-
பட்டுள்ளதாக ெபா�ஸ் ஊடகப்-
��வு ெத��த்துள்ளது.   

கடந்த ஜ�ைல மாதம் 9 ஆம் �க� 
இடம்ெபற்ற அரச எ�ர்ப்பு ஆர்ப்-
பாட்டத்�ன் ேபாது ஜனா�ப� மா�-
ைகக்குள் �ரேவ�த்து ஜனா�ப� 
ஆசனத்�ல் அமர்ந்து புைகப்படம் 
எடுத்த குற்றச்சாட்�ல் இைளஞர் 

ஒருவர் ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ளார்.   
சந்ேதகநபர் தர�யகல �ரேதசத்�ல் 
ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ளதுடன் அவர் 
28 வயதுைடய சமன்புரகம �ரேத-
சத்ைதச் ேசர்ந்தவர் எனவும் 
கு�ப்�டப்பட்டுள்ளது.   

ேமல்ெகாத்மைலயின் ேமலும்
இரு வான்கதவுகள் திறப்பு

ஜனாதிபதியின் ஆசனத்தில்  
அமர்ந்த இைளஞன் ைகது

இலங்ைக�ல் ஏற்பட்டுள்ள 
உணவு மற்றும் ேபாஷாக்கு ெநருக்-
க� கு�த்து ேநார்ேவ கவைல 
ெகாண்டுள்ளது என ெத��த்-
துள்ள ேநார்ேவ�ன் ெவ��வ-
கார அைமச்சர் என்�கன் குய்ட்ஃ-
ெபல்ட், ேநார்ேவ 13 �ல்�யன் 
குேரான்கைள ஐ.நா  சைப�ன் 
ம�தா�மான ப�ல் �ட்டத்துக்கு 
வழங்குவதாக கூ�யுள்ளார்.

இலங்ைக�ல் ஏற்பட்டுள்ள 
உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து 
ெநருக்க� கடுைமயான ம�-
தா�மான சூழ்�ைல ெபண்கள் 
மற்றும் குழந்ைதகள் �து கடுைம-

யான தாக்கத்ைத ஏற்படுத்து�றது. 
�ைரவான நடவ�க்ைக எடுக்கப்-
படா�ட்டால் வரும் மாதங்க�ல் 
�ைலைம இன்னும் ேமாசமா��-
டும் என்று அவர் ெத��த்துள்ளார்.  

இதைன கருத்�ற்ெகாண்டு 
ஐக்�ய நாடுகள் சைப, ம�தா�-
மான ப�ல் �ட்டத்ைத உருவாக்�-
யுள்ளது.   

 இ�ல் பா�க்கப்படக்கூ�ய 
குழுக்கைள இலக்காகக் ெகாண்ட 
உலக உணவுத் �ட்டத்�ற்கு 5 �ல்-
�யன் குேரான்கைளயும், ஐக்�ய 
நாடுக�ன் �றுவர் ��யத்துக்கும் 
சனத்ெதாைக அைமப்புக்கும் 8 

� ல் � யன் 
கு ே ர ான் -
க ை ள யு ம் 
ே ந ா ர் ே வ 
வ ழ ங் கு வ -
தாக ெவ��வகார அைமச்சர் என்-
�கன் குய்ட்ஃெபல்ட் ெத��த்துள்-
ளார்.   

 இேதேவைள, பா�யல் மற்றும் 
பா�ன அ�ப்பைட�லான வன்மு-
ைறகைள எ�ர்த்துப் ேபாராடுவதற்-
கும் குழந்ைதகளுக்குப் பாதுகாப்ைப 
வழங்குவதற்கும் ேநார்ேவ முன்னு-
�ைம அ�க்�றது என்றும் அவர் 
கு�ப்�ட்டுள்ளார்.   

13 மில். குேரான்கைள
வழங்குகிறது ேநார்ேவ!  

இலங்ைக�ன் ெநருக்க�ைய கரு�:  

ெவ�நாட்டு இராஜதந்��களுக்கு 
முக்�ய அ��ருத்�கள் கு�த்து 
ெவ�நாட்டைமச்சர் அ� சப்� �ளக்-
கம�த்துள்ளார்.  

ெவ�நாட்டைமச்�ல் (01) �ங்கட்-
�ழைம நைடெபற்ற இராஜதந்��-
களுக்கான முதலாவது மாநாட்�ல், 
பு�ய ஜனா�ப��ன் ெத�வு மற்றும் 
பு�ய அரசாங்கம் அைமக்கப்பட்ட-
ைதத் ெதாடர்ந்து ஏற்பட்ட முக்�ய 
அ��ருத்�கள் கு�த்து அைமச்சர் 
அ� சப்�, தூதுவர்கள் மற்றும் உயர்ஸ்-
தா�கர்களுக்கு �ளக்கம�த்தார்.  

ஜனா�ப� ர�ல் �க்�ரம�ங்-
கைவ ெத�வு ெசய்வதற்கும் இைடக்-
கால அரசாங்கத்ைத அைமப்பதற்கும் 
இட்டுச் ெசன்ற இலங்ைக�ன் அண்-
ைமக்கால அர�யல் �கழ்வுகைள 
அைமச்சர் சுட்�க் காட்�னார். இது 
ெதாடர்பான ெசயன்முைறகள் ஜன-
நாயக அர�யலைமப்பு கட்டைமப்-
புக்குள் இடம்ெபற்றன. '

நாடு எ�ர்ேநாக்கும் ெபாருளா-
தார சவால்கைள சர்வேதச சமூகத்�-
லுள்ள அைனத்து பங்குதாரர்களுட-
னும் �க அ�க முன்னு�ைமயுடன் 
கலந்துைரயா� �ைரவாகத் �ர்ப்-
பதற்கான ஜனா�ப��ன் அர்ப்ப-
�ப்ைப ெவ�நாட்டு அலுவல்கள் 

அைமச்சர் �ண்டும் வ�-
யுறுத்�னார். தற்ேபாைதய 
சமூகப் ெபாருளாதார 
சூழ�ல் ெபாருத்தமான 
�ரச்�ைனகளுக்கு �ர்வு 
காண்பதற்காக இலங்-
ைகக்கு வழங்கப்பட்டு 
வரும் உத�களுக்கு 
அைமச்சர் சர்வேதச சமூ-
கத்�ற்கு தனது ஆழ்ந்த 
பாராட்டுக்கைளத் ெத�-
�த்தார்.   

தற்ேபாைதய சவால்-
கைள எ�ர்ெகாள்வ�ல் 
ஜனா�ப��னால் ேமற்ெகாள்ளப்-
படும் பரந்த அ�ப்பைட�லான, 
கலந்தாேலாசைன அணுகுமுைறைய 
��வாகக் கு�ப்�ட்ட அைமச்சர், 
சர்வகட்� அரசாங்கெமான்ைற 
அைமப்பது ெதாடர்பாக நைட-
ெபற்று வரும் கலந்துைரயாடல்கள் 
கு�த்துக் கு�ப்�ட்டார். 

மக்க�ன் அ�லாைஷகளுக்கு 
ஏற்ப முற்ேபாக்கான சட்டச் �ர்�-
ருத்தங்கள் �ைர�ல் ேமற்ெகாள்-
ளப்படுவது கு�த்தும் கு�ப்�டப்-
பட்டுள்ளது.  

  ஒகஸ்ட் 03 புதன்�ழைமயன்று 
(ேநற்று) பாராளுமன்றம் அதன் 

அடுத்த அமர்வுக்காக �ண்டும் 
கூடும் ேபாது ஜனா�ப� �க்�ர-
ம�ங்க�னால் பாராளுமன்றத்�ல் 
முன்ைவக்கப்படும் பு�ய அரசாங்-
கத்�ன் ெகாள்ைக முன்னு�ைம-
கள் ெதாடர்பாக, அைனவருக்கும் 
நட்பு என்ற ெகாள்ைக�ன் அ�ப்ப-
ைட�ல் இலங்ைக�ன் நடு�ைல 
மற்றும் அ�ேசரா ெவ�யுறவுக் 
ெகாள்ைகைய அைமச்சர் சப்� 
�ண்டும் வ�யுறுத்�னார்.  

அைம�யான ேபாராட்டத்துக்-
கான உ�ைம, ஒன்று கூடும் சுதந்-
�ரம் மற்றும் கருத்துச் சுதந்�ரம் 
உள்�ட்ட இலங்ைக�ன் �ண்ட-

கால ஜனநாயக நற்சான்�தழ்கைள 
அைமச்சர் எடுத்துைரத்தார். 

இந்த உ�ைமகள் அர�யலைமப்பு 
���ல் அரசாங்கத்தால் உத்தரவா-
தம் அ�க்கப்பட்டு உறு�ப்படுத்தப்-
பட்டுள்ளன. 

அரசாங்கம் �றம்பட ெசயற்ப-
டுவைத உறு� ெசய்வதற்காக, 
சட்டத்�ன் கட்டைமப்புக்குள் 
நாட்�ல் இயல்பு �ைலைய �ட்-
ெடடுக்க எடுக்கப்பட்ட நடவ�க்-
ைககள் கு�த்து அவர் இராஜதந்�ர 
சமூகத்�ற்கு �ளக்�னார். 

ஜ�ைல 2022 இல் இயற்றப்பட்ட 
அவசரகால �ைல வழக்கமான 
மற்றும் அவ்வப்ேபாது �ளாய்வுக்கு 
உட்பட்டைவ என்பைத அைமச்சர் 
சுட்�க்காட்�னார்.  

ெவ�நாட்டலுவல்கள் அைமச்-
ச�ன் பு�ய ெபாறுப்ைப ஏற்றுக்-
ெகாண்டைமக்காக இராஜதந்�ர சமூ-
கத்�ன் உறுப்�னர்கள் அன்புடன் 
வாழ்த்துக்கைளத் ெத��த்ததுடன், 
பயனுள்ள புதுப்�த்தலுக்கு நன்�க-
ைளத் ெத��த்தனர். 

அைமச்�ன் ெசயலாளர் அரு� 
�ேஜவர்தன மற்றும் அைமச்�ன் 
�ேரஷ்ட அ�கா�களும் இந்த 
மாநாட்�ல் கலந்து ெகாண்டனர்.  

புதிய ஜனாதிபதி, பிரதமர் நியமனம்  
உள்ளிட்ட முக்கிய அபிவிருத்திகள்  

ெவ�நாட்டு இராஜதந்��களுக்கு அைமச்சர் அ� சப்� �ளக்கம்

ஜனா�ப� ர�ல் �க்-
�ரம�ங்க ேநற்று பாரா-
ளுமன்றத்�ல் ஆற்�ய 
உைர�ல் ெத��த்த 
கருத்துக்கைள ஏற்றுக்-
ெகாள்வதாக ஐக்�ய 
மக்கள் சக்��ன் பாராளு-
மன்ற உறுப்�னர் ஹர்ச � 
�ல்வா ெத��த்துள்ளார்.  

ஜனா�ப� தனது 
உைர�ல், இலங்ைகைய ந�ன ஏற்-
றும�ைய அ�ப்பைடயாக ெகாண்ட 
ேபாட்�த்தன்ைம ெகாண்ட சமூக 
சந்ைத ெபாருளாதாரமாக மாற்றுவது 
கு�த்து ெத��த்�ருந்தார்.  

'நான் இதைன முழுைமயாக ஏற்-

று க் ெ க ா ள் �ன் ே றன் . 
இதுேவ எனது �ைலப்-
பாடு.இதற்கு பா�ய �ர்�-
ருத்தமும் மக்கள் அதைன 
ஏற்றுக்ெகாள்ளச்ெசய்வ-
தும் அவ�யம். நாங்கள் 
ஒன்�ைணய ேவண்டும்,-
ெபாதுவான �ட்டெமான்-
�ன் அ�ப்பைட�ல் 
பு�ய இலங்ைகைய ஏற்-

படுத்துவைத ேநாக்� கு�ப்�ட்ட 
காலத்�ற்கு அைனவரும் அல்லது 
அைனத்துகட்� அரசாங்கமாக 
நாங்கள் ஒன்�ைணயேவண்டும்' 
என ஹர்சா � �ல்வா டு�ட்ட�ல் 
ெத��த்துள்ளார்.

ஜனாதிபதியின் உைரக்கு
ஹர்ச MP வரேவற்பு
ஏற்றுக்ெகாள்வதாகவும் ெத��ப்பு

சர்வகட்� அரசாங்கத்-
�ல் ேத�ய மக்கள் சக்� 
அங்கம்வ�க்காது என 
அக்கட்��ன் தைலவர் 
அனுரகுமார �ஸாநா-
யக்க ெத��த்துள்ளார்.  

 உத்ேதச சர்வகட்� 
அரசாங்கத்�ற்கு கு�ப்-
�ட்ட காலவைரயைற 
இல்லாத காரணத்தால் தாம் இந்த 
�ர்மானத்ைத எடுத்துள்ளதாக அவர் 
ேமலும் ெத��த்தார்.   

அத்துடன் ஜனா�ப��ன் 

ெகாள்ைக �ளக்க 
உைர�ல் பு�ய �டயங்-
கள் எதுவும் �ைடயா-
ெதன ேஜ.�.� தைலவர் 
அனுரகுமார �ஸாநயக்க 
ெத��த்தார். பாராளுமன்-
றத்�ல் ேநற்று ஜனா�ப� 
ேமற்ெகாண்ட ெகாள்ைக 
�ளக்க உைர ெதாடர்�ல் 

ஊடகங்களுக்கு கருத்து ெத��க்-
கும் ேபாேத அனுரகுமார �ஸாநா-
யக்க இவ்வாறு ெத��த்-
துள்ளார். 

சர்வகட்சி அரசாங்கத்தில்  
அங்கம் வகிக்க மாட்ேடாம்

JVP தைலவர் -அனுரகுமார ெத��ப்பு  

ஜனா�ப� ேநற்று (03) பாராளுமன்-
றத்�ல் முன்ைவத்த அரசாங்கத்�ன் 
ெகாள்ைகப் �ரடகனம் ெதாடர்�ல் 
சைப ஒத்�ைவப்பு �வாதத்ைத எ�ர்வ-
ரும் 09, 10 மற்றும் 12ஆம் �க�க�ல் 
நடத்துவதற்கு ேநற்று பாராளுமன்றத்-
�ல் நைடெபற்ற கட்�த் தைலவர்கள் 
கூட்டத்�ல் �ர்மா�க்கப்பட்�ருப்ப-

தாக பாராளுமன்ற ெசய-
லாளர் நாயகம் தம்�க 
தசநாயக ெத��த்தார்.   

சபாநாயகர்   ம�ந்த 
யாப்பா அேபவர்தன 
தைலைம�ல் நைடெபற்ற இந்தக் 
கட்�த் தைலவர்கள் கூட்டத்�ல் மூன்று 
நாட்கள் �வாதத்துக்கு வழங்குமாறு 

கட்�த் தைலவர்கள் �டுத்த ேகா�க்-
ைகக்கு அைமய இத்�ர்மானம் எடுக்கப்-
பட்டது.   

இதற்கைமய பாராளுமன்றம் எ�ர்வ-

ரும் 09ஆம் �க� �.ப 1.00 ம�க்குக் 
கூட�ருப்பதுடன் �.ப 4.30 ம� வைர 
�வாதம் நைடெபறும். அத்து-
டன், எ�ர்வரும் 10 மற்றும் 

சைப ஒத்திைவப்பு விவாதம்   
எதிர்வரும் 09, 10, 12ஆம் திகதி

ஜனா�ப��ன் ெகாள்ைகப் �ரகடன உைர

*      2022 வரவு-ெசலவுத்�ட்டத்துக்கான   
�ருத்தச் சட்டமூலம் 09ஆம் �க�   

*  22ஆவது அர�யலைமப்புத் �ருத்தச்   
சட்டமூலம் 10ஆம் �க�  
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ஜா எல �ரேதசத்�ல் CID�னர் அ�ர�
தைர�றக்கும் ப� ஆரம்பம்

நாட்ைட வந்தைடந்-
துள்ள �சல் கப்பெலான்-
றுக்கான ெகாடுப்பனவும் 
, அது த�ர ேமலும் இரு 
ெபற்ேறால் மற்றும் �சல் 
கப்பல்களுக்கான முற்-
ெகாடுப்பனவும் ெசலுத்தப்-
பட்டுள்ளதாக �ன்சக்� 
மற்றும் வலுசக்� அைமச்-
சர் கஞ்சன �ேஜேசகர ெத��த்துள்ளார்.   
இது ெதாடர்�ல் அவர் ப��ட்டுள்ள 
டு�ட்டர் ப��ல் ,   

'நாட்ைட வந்தைடந்துள்ள �சல் கப்-

பெலான்றுக்கான ெகாடுப்பனவு 
ெசலுத்தப்பட்டுள்ளது. அந்த 
கப்ப�லுள்ள �சல் ெதாைகைய 
தைர�றக்கும் நடவ�க்ைக-
கள் ேநற்று புதன்�ழைம முன்-
ெனடுக்கப்பட்டன. அத்ேதாடு 
ேமலும் இரு ெபற்ேறால் மற்றும் 
�சல் கப்பல்களுக்கான முற்ப-
ணமும் ெசலுத்தப்பட்டுள்ளது.   

இலங்ைக ெபற்ேறா�ய கூட்டுத்தாப-
னம் �மானங்களுக்கான எ�ெபாருள் 
இறக்கும�க்காக ஓராண்டு 
ஒப்பந்தெமான்�ல் 

�மான எ�ெபாருளும் �ைர�ல் வந்துேசரும்:

எரிெபாருள் கப்பல்களுக்கு
முற்பணம் ெசலுத்தப்பட்டது
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சகல அரசியல் கட்சிகமையும் உளைடக்கி...   
பிரகடன உமரயிலலலய அவர் 

இவவாறு தெரிவிதொர்.   
 அரசியல், த�ாருைாொர தெருக்கடி-

யிலிருந்து ொட்மட மீட்�ெறகான திட்டங்-
கள குறிததும் அரசியலமைப்பு திருதெம், 
லெசிய பிரச்சிமன உளளிட்ட �ல்லவறு 
விடயங்கள குறிததும் கருதது தெரிவிதெ 
அவர், புதியலொர் �யணதமெ ஆரம்பிப்-
�ெறகாக அமனதது ெரப்பினருக்கும் 
அமழப்பு விடுதொர்.   

அவர் ெனதுமரயில் லைலும் தெரிவிக்-
மகயில்,   

இங்கு �ல வருட காலைாக ெமிழ் 
ைக்கள முகம்தகாடுக்கும் பிரச்சிமனக-
ளுக்கு அரசியல் தீர்மவப் த�றறுக்தகா-
டுக்க லவண்டியமை அததியாவசியைான 
காரணி ஒன்ாகும். யுதெததின மூலம் 
�ாதிக்கப்�ட்ட அவர்கள சமூக ைறறும் 
த�ாருைாொரப் பிரச்சிமனகள �லவற-
றினால் �ாதிக்கப்�ட்டுளைனர். தீர்க்க 
லவண்டிய காணிப் பிரச்சிமனகள �ல 
உளைன. வடக்கின அபிவிருததிச் தசயற-
�ாடுகள தொடர்�ாக ொம் புதிொக சிந்-
திக்க லவண்டியுளைது. தவளிொடுகளில் 
வாழுகின் இலங்மக ெமிழ் ைக்களுடன 
தெருங்கிச் தசயற�ட்டு, இலங்மகமய 
மீைக் கட்டிதயழுப்பும் லவமலத திட்டத-
துக்கு அவர்கைது ஒததுமழப்ம�ப் த�ற-
றுக்தகாளவெறகும் ொம் எதிர்�ார்க்கின-
ல்ாம் எனறும் தெரிவிதொர்.   

த�ாருைாொர வைர்ச்சி வீெதமெ ஸ்திர-
ைான நிமலக்கு உயர்ததுெல் அரசாங்கத-
தின முயறசியாக உளைலொடு, 2026 
ஆம் ஆண்டைவில் நிமலயான த�ாரு-
ைாொர அடிதெைதமெ உருவாக்க எதிர்-
�ார்ப்�ொகவும் ஜனாதி�தி ரணில் விக்கி-
ரைசிங்க தெரிவிதொர்.   

2025 க்குள முெனமை வரவு-தசலவு 
திட்டததில் உ�ரியாக இருக்க இலக்கு நிர்-
ணயிக்கப்�ட்டுளைது. ெறல�ாது அரச 
கடன தைாதெ லெசிய உற�ததியில் 
140 செவீெைாக உளைது. 2032 ஆம் 
ஆண்டைவில் இெமன தைாதெ உள-
ொட்டு உற�ததியில் ஒரு செவீெததுக்கும் 
கும்வான நிமலக்கு தகாண்டு வர திட்-
டமிடப்�ட்டுளைொகவும் ஜனாதி�தி சுட்டிக்-
காட்டினார்.   

 ஒன�ொவது �ாராளுைன்ததின 
மூன்ாவது அைர்வின ஆரம்� விழா மிக 
எளிமையாக ெமடத�ற்து.

�ாராளுைன் வைாகததுக்கு வருமக 
ெந்ெ ஜனாதி�தி ரணில் விக்கிரைசிங்-
கமவ ச�ாொயகர் ைஹிந்ெ யாப்�ா 
அல�வர்ென ைறறும் �ாராளுைன் 
த�ாதுச் தசயலாைர் ெம்மிக்க ெசொயக்க 
ஆகிலயார் வரலவற்னர்.   

சம்பிரொயைாக முனதனடுக்கப்�டும் 
தசயற�ாடுகளுக்கு ைாததிரம் முனனு-
ரிமை அளிதது புதிய �ாராளுைன் 
அைர்வு ஆரம்பிக்கப்�ட்டதுடன இந்ெ 
அைர்மவ முப்�மடயினரின ைரியாமெ 
தசலுததுெலுக்கு ைாததிரம் ைட்டுப்�டுதெ-
வும் ஜனாதி�திக் தகாடிமய �யன�டுத-
ொைல் இருக்கவும் ஜனாதி�தி தீர்ைானித-
திருந்ொர்.   

பிரொன நுமழவாயிலுக்கு முன�ாக, 
தகாழும்பு லெவி ைகளிர் கல்லூரி ைாண-
விகள தஜயைங்கை கீெம் �ாடி ஜனாதி�-
திமய வரலவற்னர்.   

ஜனாதி�தி ெனது தகாளமக அறிக்-
மகமய சம�யில் முனமவதது, அரசாங்-
கததின லெசிய த�ாருைாொரக் தகாளமக-
களின ஊடாக ொட்மடக் கட்டிதயழுப்பும் 
தசயற�ாடுகள தொடருைானால், 2048 
ஆம் ஆண்டில் சுெந்திரததின 100ஆவது 
ஆண்டு நிம்மவக் தகாண்டாடும் லெரத-
தில் இலங்மகமய முழுமையாக அபி-
விருததியமடந்ெ ொடாக ைாற் முடியும் 
எனக்குறிப்பிட்டார்.   

ெனது தகாளமகப் பிரகடனதமெ 
முனமவதது ஜனாதி�தி லைலும் கூறிய-
ொவது:   

அமைதியான வழியில் ல�ாராடுவது 
ைனிெனின அடிப்�மட உரிமை ஆகும். 
அந்ெ உரிமைகமை ொன ஏறறுக்தகாள-
கில்ன. ொன தசயல்�ாட்டாைர்கமை 
லவட்மடயாடப் ல�ாகில்ன எனறு சமூக 
வமலெைங்களில் த�ரும் பிரசாரம் 
தசயய சில குழுக்கள முயறசிக்கின்ன. 
ஆனால் அது உண்மையல்ல.   

அமைதியான வழியில் ல�ாராடு�வர்-
களுக்கு எந்ெ விெைான �ாதிப்ம�யும் 
ஏற�டுதெ ொன இடைளிக்க ைாட்லடன. 
அமைதியான மும்யில் ல�ாராடு�-

வர்கமைப் �ாதுகாக்கவும், அவர்களுக்-
காக முனநிறகவும் சி்ப்புப் �ணியகம் 
ஒனம் நிறுவுலவன.   

எவவா்ான சமூக ைறறும் அரசி-
யல் சீர்திருதெங்கமை லைறதகாளை 
லவண்டும் என�மெ தீர்ைானிக்க ைக்கள 
ல�ரமவமய நிறுவுவெறகும் ெடவடிக்மக 
எடுப்ல�ன. இது தொடர்�ாக அரசியல் கட்-
சிகள, �ல்லவறு அமைப்புகள ைறறும் 
ஆர்வமுளை அமனதது ைக்களிடமும் 
கருதது லகட்கும் த�ாறிமும் இந்ெ 
ைக்கள ல�ரமவ மூலம் ெயாரிக்கப்�டும். 
குறிப்�ாக ல�ாராட்டததில் ஈடு�ட்டுளை 
ைறறும் ஈடு�டாெ இமைஞர்கள ெங்கள 
கருததுக்கமை தெரிவிக்க முனவருைாறு 
அமழக்கில்ன.   இனறு ொன ெடும் 
ைரததின �லமன ொன அனு�விக்க 
ைாட்லடன என�து எனக்கு ென்ாகலவ 
தெரியும். ஆனால் ொமை, ெம் குழந்-
மெகளும், வருங்கால சந்ெதியும் அந்ெப் 
�லமன அனு�விப்�ார்கள.   

ொனகு ெசாப்ெங்களுக்கு முனனர், 
த�ாது நிறுவனம் (அரச தொழில் 
முயறசி) என் த�ாருைாொரக் கருததி-
யல் இருந்ெது. ஆனால் இப்ல�ாது முழு 
உலகமும் அது ஒரு லொல்வி ைறறும் 
�யனற்து என�மெ ஒப்புக்தகாளகி-
்து. லசாசலிச ொடுகைான சீனா ைறறும் 
வியட்ொம் கூட இப்ல�ாது அரச தொழில் 
முயறசி என் கருததியமல தசயற�டுத-
துவதில்மல. இந்ெ �மழய கருதமெ 
ொம் தொடர்ந்து கமடப்பிடிதொல், 
ெம் ொடு லைலும் வீழ்ச்சியமடவமெ 
யாராலும் ெடுக்க முடியாது. எனலவ, ெஷ்-
டததில் இயங்கும் இந்ெ அரச தொழில் 
முயறசிகமை எப்�டி முனதனடுததுச் 
தசல்வது என�து குறிதது தகாளமக 
ரீதியான முடிவுகமை எடுக்க லவண்டும்.   

இதுவமர லைறகுலக ொடுகள-
ொன உலகின த�ாருைாொர வல்லர-
சுகைாக இருந்ென. ஆனால், 21ஆம் 
நூற்ாண்டு முடிவெறகுள உலகின 
சக்திவாயந்ெ த�ாருைாொரம் இந்து 
சமுததிரப் பிராந்திய �குதிக்குச் தசாந்ெ-
ைாகிவிடும். இதெமகய பினனணியில், 
ெைது ொட்டின புவியியல் அமைவிடம் 
மிகவும் முக்கியைானது. இந்ெ சாெக-

ைான நிமலமய ொம் அதிகம் �யன�டுத-
திக்தகாளை லவண்டும். ெைது எதிர்கால 
நிறுவன சட்டங்களும் தகாளமககளும் 
இமெ ைனதில் மவதது உருவாக்கப்�ட 
லவண்டும்.   

எல்லா லெரததிலும் கடன வாங்கி 
ொட்மட ெடதெ முடியாது. முடிந்ெவமர 
கடன வாங்குவமெ கும்க்க லவண்டும். 
எனலவ, இந்து சமுததிரதமெ மைய-
ைாகக் தகாண்ட புதிய த�ாருைாொர 
சக்தியால் ெைது ொடு �யனமடயும் 
வமகயில் விதிகள ைறறும் தகாளமக-
கமை வகுக்க உங்களுடன இமணந்து 
தசயல்�டுகில்ன.   

திருலகாணைமலயிலுளை எண்தணய 
ொங்கி வைாகதமெ இந்தியாவுடன 
இமணதது அபிவிருததி தசயய ெயாராக 
இருந்ெ லவமையில் அெமன இந்தியா-
வுக்கு விறகி்ார்கள எனக் கூறி அபிவி-
ருததி திட்டங்கமை முடக்கினர். அனறு 
எண்தணய ொங்கி வைாகதமெ ொம் 
லைம்�டுதெ முடிந்திருந்ொல், இனறு 
ைக்கள எரித�ாருள வரிமசயில் ொட்க-
மைக் கடதெ லவண்டிய அவசியமில்மல.   

சுவதசரிய அம்பியூலனஸ் லசமவ 
தொடங்கப்�ட்டல�ாதும் இலெ ல�ான் 
எதிர்ப்பு எழுந்ெது. சுவதசரிய அம்பி-
யூலனஸ்  மூலம் ைருததுவைமனக்கு 
வந்ொல் உயிரிழப்பு லெரிடும் எனறு சில 
ைருததுவர்கள ஊடக சந்திப்பு ெடதெ ெட-
வடிக்மக எடுதெனர். ஆனால் ொங்கள 
எப்�டிலயா சுவதசரியமவ ஆரம்பிதெ-
ொல், இதுவமர �ல்லாயிரக்கணக்கான 
உயிர்கள காப்�ாற்ப்�ட்டுளைன.   

இலகு ரயில் லசமவமய நிறுவுவதி-
லும், தும்முகதமெ லைம்�டுதெவும் 
ஜப்�ான முனவந்ெல�ாது,   அடிப்�மட-
யற் ைறறும் சிறு பிளமைதெனைான 
காரணங்கமைக் கூறி அெமன எதிர்தெ-
னர். இென காரணைாக, ெைது ொடு த�ற-
றுக்தகா ளை  லவண்டியிருந்ெ மூனறு 
(03) பில்லியன தடாலர்களுக்கு லைல் 
ொடு இழந்ெது.   

( 09 வது �ாராளுைன்ததின மூன்ா-
வது அைர்வில் ஜனாதி�தி ஆறறிய முழு-
மையான உமர 05 ஆம் �க்கம் �ார்க்-
கலாம்.) 

சர்வ கட்சி லவமலத திட்டம்;...
ெமிழ் லெசியக் கூட்டமைப்பு இமணந்து 

தகாளளுைா- இல்மலயா என�து தொடர்-
பில் லெசிய லவமலத திட்டதமெ �ரிசீலிதெ 
பினனலர தீர்ைானிக்கப்�டும் எனறும் 
அவர் தெரிவிதொர்.   

�ாராளுைன்ததில் லெறறு இடம்த�ற் 
ஜனாதி�தியின தகாளமக விைக்க உமர-
மயயடுதது அது தொடர்பில் ஊடகவியலா-
ைர்களிடம் கருதது தெரிவிமகயிலலலய 
சுைந்திரன எம்பி இவவாறு தெரிவிதொர்.   

அது தொடர்பில் அவர் லைலும் தெரிவிக்-
மகயில்:   

ஜனாதி�தியின தகாளமக விைக்க 
உமரமய ஒரு சி்ந்ெ உமரயாக ொம் 
�ார்க்கினல்ாம். லெசிய தகாளமக 

ைறறும் ஏமனய ெடவடிக்மககமை லைற-
தகாளவெறகாக அவர் முனமவததுளை 
லெசிய ைக்கள சம�க்கு ொம் பூரண ஒதது-
மழப்ம� வழங்குலவாம்.  

அெறகான தகாளமககள ெயாரிக்கப்-
�ட்டென பினனர் சர்வ கட்சி அரசாங்கம் 
ஒனறு உருவாக்கப்�டுைானால் அெறகு 
ஒததுமழப்பு வழங்குவது தொடர்பில் தீர்-
ைானம் ஒனம் லைறதகாளலவாம்.  

சர்வ கட்சி அரசாங்கததில் இமணவது 
தொடர்பில் இதுவமர ெமிழ்த லெசிய கூட்-
டமைப்பு எந்ெ விெ தீர்ைானதமெயும் 
லைறதகாளைவில்மலயா? என அவரிடம் 
ஊடகவியலாைர்கள எழுப்பிய லகளவிக்கு 
�திலளிதெ அவர்:   

ஜனாதி�தி எைக்கு கடிெதைானம் 
அனுப்பியுளைார். அதில் சர்வ கட்சி 
லெசிய லவமலததிட்டம் தொடர்�ாகலவ 
அவர் குறிப்பிட்டுளைார்.  அெறகு ொம் 
எைது பூரண ஒததுமழப்ம� வழங்கு-
லவாம். அந்ெ லவமலததிட்டம் முனதன-
டுக்கப்�ட்டு சர்வ கட்சி அரசாங்கம் ஒனறு 
உருவாக்கப்�டுைானால், அென ல�ாது 
அந்ெ அரசாங்கததில் இமணந்து தகாள-
வெறகாக எைக்கு அமழப்பு விடுக்கப்�டு-
ைானால் சர்வ கட்சி லவமலத திட்டதமெ 
�ரிசீலிதெ பினனர் ொம் அெறகான தீர்ைா-
னதைானம் லைறதகாளலவாம்.  

அவவாறு சர்வ கட்சி அரசாங்கம் அமை-
யுைானால் அதில் அமைச்சர் �ெவிகமைப் 

த�ாறுப்ல�ற�ெறகும் ெமிழ் லெசியக் கூட்-
டமைப்பு ெயாராக உளைொ என ஊடக-
வியலாைர் ஒருவர் எழுப்பிய லகளவிக்கு 
�திலளிதெ சுைந்திரன எம்.பி, எவவா்ா-
யினும் சர்வ கட்சி லெசிய லவமலத திட்டம் 
ெயாரிக்கப்�ட்ட பினனர் அெமன ொம் �ரி-
சீலமன தசயெ பினனலர அது தொடர்பில் 
தீர்ைானம் லைறதகாளைப்�டும் எனறும் 
அவர் தெரிவிதொர்.   

இக்காலங்களில் ஒனறிமணந்து 
தசயல்�டுவது அவசியைாகியுளை 
நிமலயில் ஜனாதி�தியின தகாளமக 
விைக்க உமர அெமன வலியுறுததுவொக 
அமைந்துளைது எனறும் அவர் லைலும் 
தெரிவிதொர்.  

ஜனாதி�தியின முயறசிகளுக்கு...
காங்கிரஸ் ெைது ஒததுமழப்ம� வழங்-

குதைன ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸின 
ெமலவர் �ாராளுைன் உறுப்பினர் ரவூப் 
ஹக்கீம் தெரிவிதொர்.  

சர்வகட்சி அரசாங்கம் தொடர்பில் கட்சிக-
ளின லயாசமனகமை லகாரியுளை ஜனா-
தி�திக்கு சாெகைான �திமல ஸ்ரீலங்கா 
முஸ்லிம் காங்கிரஸ் வழங்குதைனறும் 
அவர் தெரிவிதொர்.  

�ாராளுைன்ததில் லெறறு ெமடத�ற் 
ஜனாதி�தியின தகாளமக விைக்க உமர 
தொடர்பில் கருதது தெரிவிக்மகயிலலலய 

அவர் இவவாறு தெரிவிதொர்.  
அது தொடர்பில் அவர் லைலும் தெரிவிக்-

மகயில்:  
ஜனாதி�தியின தகாளமக விைக்க 

உமரயில் �ல்லவறு விடயங்கள �ாராட்டுக்-
குரியமவ.  

ெல்லிணக்கதமெ ஏற�டுததுவெறகான 
சி்ந்ெ சிந்ெமனகள அதில் உளைடங்-
கியிருந்ென. அவறம் சாததியைாக்கும் 
வமகயில் �ல்லவறு விடயங்கள அவரது 
உமரயில் தவளிப்�ட்டன.  

அமனதது ெரப்பினரதும் லயாசமன-

கமை த�றறுத ெருைாறு இப்ல�ாதும் 
அவர் கடிெம் மூலம் எைக்குத தெரிவிததுள-
ைார். 

அவரது லவண்டுலகாளுக்கிணங்க 
அவரது ஆலலாசமனகளுடன லைலும் சில 
விடயங்கமை உளைடக்கி ொட்மட முன-
லனற்ப் �ாமெயில் தகாண்டு தசல்லும் 
வமகயில் ொம் எைது லயாசமனகமை 
அவருக்குத தெரிவிக்கவுளலைாம்.  

அென பினனர் எதிர்க்கட்சியில் 
அமனதது ெரப்பினரிடமும் ல�ச்சு-
வார்தமெ ெடததி அெறகான உரிய தசயற-

�ாடுகமை ொம் லைறதகாளலவாம்.  
ொம் கட்சி ரீதியாக ஜனாதி�தியின 

கடிெததிறகுப் �தில் வழங்கத ெயாராக 
வுளலைாம். அென பினனர் ஏமனய கட்சிக-
ளுடனும் ல�ச்சு வார்தமெ ெடததி ொட்டின 
த�ாருைாொரததுக்கு தீர்வு த�றறுக் தகாள-
வதில் ஒததுமழப்பு வழங்குலவாம்.  

அமனததுக் கட்சிகளும் ஜனாதி�தி 
லைறதகாளளும் சி்ந்ெ ெடவடிக்மகக-
ளுக்கு ஒததுமழப்பு வழங்கும் அலெ 
லவமை எைது கட்சியின ஒததுமழப்ம�-
யும் ொம் வழங்குலவாம் என்ார். 

வங்கி ஊடாக ொட்டுக்கு �ணம்...  
லவமலவாயப்பு அமைச்சர் ைனுஷ 

ொணயக்கார தெரிவிதொர்.   
 தவளிொட்டு இலங்மகத தொழிலா-

ைர்கள அனுப்பும் �ணதமெ தகாண்லட 
எரித�ாருள, எரிவாயு ைறறும் ைருந்து 
என�ன தகாளவனவு தசயயப்�டுகின-
்ன. வங்கிகளினூடாக லெரடியாக அனுப்-
பும் தடாலர் மகயிருப்ம�க் தகாண்டு 
இந்ொட்டு ைக்களின அடிப்�மடத 
லெமவகமை நிம்லவற் முடியும்.   

 அெமன ஊக்குவிக்கலவ இந்ெ சலு-
மககள வழங்கப்�டுவொக தெரிவிதெ 
அவர், இது தொடர்�ான சுறறுநிரு�ங்கள 
விமரவில் தவளியாகுதைனறும் தெரிவித-
ொர்.   

 இது வமர 90 ொட்களுக்கும் 
கும்வான காலம் தவளிொட்டிலிருந்ெ 
ஒருவருக்கு ொடு திரும்பியதும் 187.5 
தடாலர் வரிச்சலுமக த�றுவெறகு உரிமை-
யுளைது. ஒரு வருடம் இருந்ொல் 625 
தடாலர் த�றுைதியாக சலுமக த�்லாம். 
ஒரு வருடததுக்கு லைல் என்ால், 1,750 
தடாலர்கள வமர த�்முடியும் . இலங்-
மகக்கு தடாலர்கள அனுப்பினாலும், 
அனுப்�ாவிட்டாலும் இந்ெ நிவாரணம் 
கிமடக்கும்.   

 இந்ெ வரிச்சலுமக ைாற்ப்�டாது. 
ஆனால் 90 ொட்களுக்குள கும்ந்ெ�ட்-
சம் 2,400 தடாலர்கள ொட்டுக்கு அனுப்-
�ப்�ட்டிருந்ொல், வரிச் சலுமக 787 

தடாலர்கைாக அதிகரிக்கப்�டும். ஒரு வருட-
ைாக இருந்ொல் 1,225 தடாலர்கள வமர 
வரிச்சலுமக அதிகரிக்கப்�டும். அெமன 
விட கூடுெலாக அனுப்பினால் சலுமக 
2,350 தடாலர்கள வமர அதிகரிக்கப்�-
டும். அனுப்பும் தொமகக்கமைய வரிச்ச-
லுமக கூடிக் தகாண்லட தசல்லும் எனறும் 
தெரிவிதொர்.   

இரண்டாவது அமைச்சரமவ தீர்ைானத-
தின பிரகாரம், வங்கிகளின ஊடாக ொட்-
டுக்க �ணம் அனுப்பும் எந்ெதவாரு இலங்-
மகயருக்கும் வாகனங்கமை இ்க்குைதி 
தசயவெறகான உரிைம் வழங்கப்�டும்.   

 ொட்டில் ெறல�ாது நிலவும் சூழ்நிமல-
யில் எந்ெ வமகயிலும் வாகனம் இ்க்கு-

ைதி தசயய அனுைதி கிமடயாது. ஆனால் 
3,000 தடாலர்களுக்கு லைல் வங்கி 
மூலம் �ணம் அனுப்பியிருந்ொல், அவர்-
கள அனுப்பிய �ணததில் அமரவாசிக்கு 
மினசார லைாட்டார் மசக்கிள வாங்கலாம். 
முச்சக்கர வண்டிகளுக்கு இந்ெ அனுைதி 
வழங்கப்�ட ைாட்டாது.   

 20,000 தடாலர்களிலிருந்து அதிக�ட்-
சைாக 65,000 தடாலர்கள வமர அனுப்-
புலவாருக்கு மினசார வாகனம் இ்க்குைதி 
தசயய அனுைதிக்கப்�ட்டுளைது. 

இெறகு மினசாரம் ஏற் சூரிய மினக-
ைங்கமை அவர்கள தகாளவனவு தசயய 
லவண்டுதைனறும் அமைச்சர் தெரிவித-
ொர். 

ஜனாதி�திக்கு ெமிழ்த ெரப்பு...
அமைச்சர் டக்ைஸ் லெவானந்ொ தெரி-

விதொர்.
ஜனாதி�தி ரணில் விக்கிரைசிங்க �ாரா-

ளுைன்ததில் லெறறு (03) ஆறறிய 
சிம்ைாசன உமர தொடர்�ாக கருதது 
தெரிவிததுளை கடறத்ாழில் அமைச்சர், 
ெமிழ் ைக்களின அபிலாமசகள தொடர்-
�ாக ஈழ ைக்கள ஜனொயகக் கட்சினால் 
முனமவக்கப்�ட்ட லகாரிக்மககளும் 
ஜனாதி�தியின சிம்ைாசன உமரயில் 
பிரதி�லிததிருக்கின்மைமய வரலவற�-
ொகவும், இவ விடயங்கள �டிப்�டியாக 
முனனுரிமை அடிப்�மடயில் நிம்லவற-
்ப்�டுவெறகு, பூரண ஒததுமழப்பு வழங்-
கப்�டும் எனவும் தெரிவிததுளைார்.  

லைலும்,  ஈ.பி.டி.பி. கட்சியினால் அண்-
மையில் ஜனாதி�திக்கு அனுப்பி மவக்கப்-
�ட்ட கடிெததில் முனமவக்கப்�ட்டிருந்ெ, 
ெமிழ் ைக்களின அரசியல் அபிலாமசக-
ளுக்கான தீர்வு ைறறும் காணிப் பிரச்சி-

மனகள, யுதெப் �ாதிப்புகமை நிவர்ததி 
தசயெல் உட்�ட்ட விடயங்கள தீர்க்கப்�ட 
லவண்டும் என் அடிப்�மடயில் ஜனா-
தி�தியினால் கருததுக்கள முனமவக்-
கப்�ட்டுளைன.   இெமன எைது லெசிய 
ெல்லிணக்க முயறசிகளுக்கும் அரசியல் 
அணுகுமும்களுக்குைான தவறறியா-
கலவ கருதுகினல்ாம்.  

இவவா்ான சூழல்கமை ஏமனய 
ெமிழ் ெரப்புக்களும் எைது ைக்களின அபி-
லாமசகமை முனனகர்ததுவெறகான சந்-
ெர்ப்�ங்கைாக �யன�டுதெ லவண்டும்.  

குறிப்�ாக ஜனாதி�தியினால் உரு-
வாக்க முயறசிக்கப்�டுகின் அமனத-
துக் கட்சி அரசாங்கததிமன ெமிழ் 
ைக்களின அபிலாமசகமை முனனகர்த-
துவெறகான ஆலராக்கியைான ெைைாக 
அமனதது ெமிழ் ெரப்புக்களும் �யன�-
டுதெ லவண்டும் " எனவும் தெரிவிததுள-
ைார்.

த�ண்தணாருவருக்கு நீதி... 
வழக்கில் இருவருக்கு 10 வருட கடூழிய 

சிம்தெண்டமன விதிக்கப்�ட்டுளைது.  
வவுனியா லைல் நீதிைன் நீதி�தி 

ைாணிக்கவாசகர் இைஞதசழியன குற-
்வாளிகளுக்கு ெலா 10 வருடங்கள 
கடூழிய சிம்தெண்டமனயும் ெலா 05 
இலட்சம் ரூ�ா ெட்ட ஈடும் விதிதது  உதெ-
ரவிட்டுளைார்.

ெட்ட ஈட்மட தசலுதெத ெவறும் �ட்-
சததில், லைலும் 2 ஆண்டுகள கடூழிய 
சிம்தெண்டமன அனு�விக்க லெரிடும் 
எனவும் நீதி�தி உதெரவிட்டுளைார்.  

இலெலவமை, இரண்டு குற்வாளி-
களுக்கும் 5000 ரூ�ா ெண்டப்�ணம் 
விதிக்கப்�ட்டுளைதுடன, அெமன தசலுத-
ெத ெவறும் �ட்சததில் லைலும் ஒரு ைாெம் 
சிம்தெண்டமன அனு�விக்க லெரிடும் 
எனவும் எச்சரிக்கப்�ட்டுளைது.  

தெளுக்குைததில் கடந்ெ 2011 ஆம் 

ஆண்டு லை ைாெம் 29 ஆம் திகதி முச்-
சக்கரவண்டியில் த�ண் ஒருவமர ஏறறிச்-
தசன் இருவர் அப்த�ண்மண கூட்டு 
�ாலியல் வனபுணர்விறகு உட்�டுததியுள-
ைனர்.  

அெறகமைய, இரண்டு பிரதிவாதிகமை-
யும் குற்வாளிகள என வவுனியா லைல் 
நீதிைன் நீதி�தி உதெரவிட்டிருந்ொர்.  

குற்ம்சாட்டப்�ட்ட இரண்டு குற்வாளிக-
ளில் ஒருவர் ைாததிரலை லெறறு ைனறில் 
முனனிமலயாகியிருந்ெதுடன, அவருக்-
கான ெண்டமன லெறறு முெல் ெமடமு-
ம்ப்�டுதெப்�ட்டுளைது.  

வழக்கின ைறம்ய குற்வாளி இந்தியா-
வில் ெமலைம்வாகியுளைொல், அவமர 
மகது தசயவெறகான பிடியாமண உத-
ெரமவ பி்ப்பிதது, வவுனியா லைல் நீதி-
ைன் நீதி�தி ைாணிக்கவாசகர் இைஞதச-
ழியன   உதெரவிட்டுளைார். 

காதொனகுடியில் த�ருந்தொமக... 
ஒழுங்மகயில் �துக்கி மவதது அதிக 

விமலக்கு டீசல் விற�மன தசயொர் எனக் 
கூ்ப்�டும் இைம் வர்தெகர் ஒருவமர (2) 
தசவவாயக்கிழமை ைாமல த�ாலிஸார் 
மகது தசயதுளைதுடன அவரது வர்தெக 
நிமலமய கைஞசியசாமலயில் �துக்கி 
மவக்கப்�ட்டு எட்டு த�ரல்களில் அமடக்-
கப்�ட்டிருந்ெ 1,510 லீற்ர் டீசமல 
காதொனகுடி த�ாலிஸார் மகப்�றறி-
யுளைனர்.

ைட்டக்கைப்பு ைாவட்ட சிலரஷ்ட த�ாலிஸ் 
அததியட்சகரின ஆலலாசமனக்கமைய 
காதொனகுடி த�ாலிஸ் நிமலய த�ாறுப்�-
திகாரி துமிந்ெ ெயணசிறியின வழிகாட்டு-
ெலுடன காதொனகுடி த�ாலிஸ் நிமலய 
குற்த ெடுப்பு பிரிவு த�ாறுப்�திகாரி 

ரஹீம் ெமலமையில் தசன் த�ாலிஸார் 
லைறதகாண்ட லசாெமன ெடவடிக்மக-
யின ல�ாது இந்ெ டீசல் மகப்�ற்ப்�ட்-
டதுடன குறிதெ சந்லெக ெ�ரும் மகது 
தசயயப்�ட்டுளைார்.  இந்ெ டீசல் கூடிய 
விமலக்கு விற�மனக்காக மவக்கப்�ட்டி-
ருந்ெொக ஆரம்�க் கட்ட விசாரமணகளி-
லிருந்து தெரிய வருவொக காதொனகுடி 
த�ாலிஸார் தெரிவிதெனர்  

மகப்�ற்ப்�ட்ட டீசமலயும் மகது தசய-
யப்�ட்ட சந்லெக ெ�மரயும் ைட்டக்கைப்பு 
நீதிவான நீதிைன்ததில் ஆஜர் தசயய 
ெடவடிக்மக எடுதது வருவொகவும் விசார-
மணகள தொடர்ந்து லைறதகாளைப்�ட்டு 
வருவொகவும் காதொனகுடி த�ாலிஸார் 
லைலும் தெரிவிதெனர்.

தகாளமக பிரகடன உமரயில்...
உளவாங்கி இருப்�ொக ெமிழ் 

முறல�ாக்கு கூட்டணி ெமலவர் ைலனா 
கலணசன தெரிவிதொர்.  ஜனாதி�தியின 
தகாளமக விைக்க உமர தொடர்பில் 
கருதது தெரிவிதெ அவர் லைலும் குறிப்-
பிட்டொவது,  

அரசியல், சமூக, த�ாருைாொர, கலாசார 
அமனதது பிரச்சிமனகளுக்கு பிரொன 
காரணைாக இனப் பிரச்சிமனமய குறிப்-
பிடலாம். இது சிங்கை த�ௌதெ ொடு 
அல்ல. �னமை ெனமைமய அவர் ெனது 
உமரயில் சுட்டிக்காட்டினார். அவர் தகாள-
மககமை ெமடமும்ப்�டுததுவதில் 
ெவ்விடுகி்ார். அவர் தசானன விடயங்-
கமை தசயற�டுததி ொட்மட முனலனற் 

லவண்டும் எனறு எதிர்�ார்க்கில்ாம். 
ைமலயகத ெமிழர்களின பிரச்சிமன 
குறிததும் குறிப்பிட லவண்டும் என ொம் 
ஜனாதி�தியிடம் லகட்டிருந்லொம். அென-
�டி அவர் அெமன ெனது உமரயில் 
உளவாங்கி இருந்ொர். லெநீர் விருந்தின 
ல�ாது அவமர சந்திதலென. ொன கூறிய 
ைமலயக ைக்கள தொடர்�ான விடயங்-
கமை ெனது உமரயில் லசர்தது இருப்-
�மெ அவர் நிமனவு�டுததினார். ொலனா 
எனது ெரப்பினலரா அமைச்சுப் �ெவிகள 
ஏற�மெ விட எைது ைக்கள ென்ாக 
வாழ லவண்டும் என�லெ பிரொனைானது 
எனறும் ைலனாகலணசன  எம்.பி தெரிவித-
ொர். 

சர்வகட்சி தசயற�ாடுகளுக்கு...
தசயற�ாடுகளுக்கு அகில இலங்மக 

ைக்கள காங்கிரஸ் ஒததுமழக்க ெயாராக 
உளைொகவும்  அக்கட்சியின ெமலவர் 
ரிஷாட் �தியுதீன தெரிவிதொர்.

ஜனாதி�தியின தகாளமக விைக்க 
உமர தொடர்பில் ஊடகங்களுக்கு கருதது 
தெரிவிதெ அவர் லைலும் குறிப்பிட்ட-
ொவது, 

ஜனாதி�தி ெனது தகாளமக திட்டதமெ 
ொட்டுக்கு முன மவதொர். அவரின கருத-
துக்கமை ொம் ஏறறுக்தகாளகில்ாம். 
அவறம் நிம்லவறறினால் ொட்டுக்கு 

ெல்லொகலவ அமையும். கட்சி என் 
ரீதியில் அெறகு ஒததுமழப்பு வழங்க 
ெயாராக இருக்கில்ாம்.   

அமைச்சுப் �ெவிகமை ொம் லகட்�து 
தொடர்பில் எந்ெப் ல�ச்சு வார்தமெயும் 
ெமடத�்வில்மல. சர்வகட்சி தசயற-
திட்டததிறகு ஒததுமழக்க லகாரி அவர் 
எைக்கு கடிெம் அனுப்பி இருந்ொர். அெறகு 
உடன�ாடு தெரிவிதது ொம் �தில் கடிெம் 
அனுப்பி இருக்கில்ாம். எதிர்வரும் தவள-
ளிக்கிழமை ொம் ஜனாதி�திமய சந்திக்க 
இருக்கில்ாம் எனறும் அவர் தெரிவிதொர்.

ஜனாதி�தியின அமழப்ம�...
ஜனாதி�தி ரணில் விக்கிரைசிங்கவிறகு 

கடிெம் மூலம் அறிவிததுளைார்.  
ஜனாதி�தி ரணில் விக்கிரைசிங்கவி-

னால் ஜூமல 29 ஆம் திகதி சகல �ாரா-
ளுைன் உறுப்பினர்களுக்கும் சர்வகட்சி 
அரசாங்கதமெ அமைப்�ெறகான கலந்-
துமரயாடல்களுக்கு அமழப்பு விடுதது 
கடிெம் அனுப்பி மவக்கப்�ட்டது.  

அெறகமைய ஜனாதி�தியால் அனுப்பி 
மவக்கப்�ட்டுளை குறிதெ கடிெததிறகான 
�தில் கடிெததிலலலய எதிர்க்கட்சி ெமலவர் 
லைறகண்டவாறு குறிப்பிட்டுளைார்.  அதில் 
லைலும் குறிப்பிடப்�ட்டிருப்�ொவது :  

'ெறல�ாது எைது ொய ொட்டில் ஏற�ட்-

டுளை த�ாருைாொர, அரசியல் ைறறும் 
சமூக பிரச்சிமனகமைத தீர்ப்�ெறகான 
ெடவடிக்மககமை துரிெைாக முனதன-
டுக்க லவண்டியுளைது.  

அெமனக் கருததிற தகாண்டு 19 
ஆவது அரசியலமைப்பு திருதெம் 
ைறறும் �ாராளுைன் கண்காணிப்பு 
மும்மைமய மீண்டும் ெமடமும்ப்�-
டுதெல் உளளிட்ட விடயங்கள தொடர்பில் 
கலந்துமரயாடுவெறகாக உங்கைால் 
விடுக்கப்�ட்டுளை அமழப்பிமன ஐக்கிய 
ைக்கள சக்தி உளளிட்ட ஐக்கிய ைக்கள 
கூட்டணி ஏறறுக் தகாளைத தீர்ைானிததுள-
ைது' எனறு குறிப்பிடப்�ட்டுளைது.

10 அரசியல் கட்சிகளும்...
சுயாதீனைாக தசயற�டும் 10 அரசியல் 

கட்சிகள தீர்ைானிததுளைன.  
ெைது லகாரிக்மகக்கு ஜனாதி�தி அளிக்-

கும் �திலின அடிப்�மடயில் சர்வகட்சி 
அரசாங்கதமெ அமைப்�து குறிதது தீர்-
ைானம் எடுப்ல�ாம் என வாசுலெவ ொண-
யக்கார தெரிவிதொர்.  �ாராளுைன்தமெ 
பிரதிநிததுவப்�டுததும் 10 கட்சிகளுக்கு 
இமடயில் லெறறுமுனதினம் இரவு இடம்-
த�ற் கூட்டததின ல�ாது இந்ெ விடயம் 
குறிதது கலந்துமரயாடப்�ட்டது.  

ொமை தவளளிக்கிழமை ெமடத� -்

வுளை சந்திப்பின ல�ாது ஜனாதி�தியிடம் 
ெைது லயாசமனகமை முனமவக்கவுளை-
ொக �ாராளுைன் உறுப்பினர் வாசுலெவ 
ொணயக்கார தெரிவிதொர்.  

ொட்டின இம்மைமயயும் லெசிய 
வைங்கமையும் �ாதுகாதது ஜனாதி�தி தீர்-
ைானங்கமை எடுக்க லவண்டும் என�லெ 
ெைது பிரொன லகாரிக்மக என கூறினார்.  

லவமலததிட்டம் இனறி அமனததுக் 
கட்சி அரசாங்கததினால் ைக்களின பிரச்-
சிமனகளுக்கு தீர்வு காண முடியாது 
எனறும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.

சட்டவிலராெைாக ெங்கியிருப்ல�ார்...  
அபிவிருததி அதிகாரசம�க்கு தசாந்-

ெைான �குதிகளில் இருந்து தவளிலய-
றுைாறு லகாட்மட த�ாலிஸார் லகட்டுக்-
தகாண்டுளைனர்.   காலி முகததிடல் ைறறும் 
அெமன அண்மிதெ �குதிகளிலுளை 
அனுைதியற் கட்டுைானங்கள ைறறும் 
�யிர்கமை உடனடியாக அகறறுைாறு 

த�ாலிஸார் அறிவிதெல் விடுததுளை-
னர்.  ல�ாராட்டததிறகாக ஒதுக்கப்�ட்டுளை 
இடங்களில் ைாததிரம் ல�ாராட்டங்கமை 
முனதனடுக்குைாறும் லகட்டுக்தகாளைப்-
�ட்டுளைது.  அறிக்மக ஒனம் தவளி-
யிட்டு த�ாலிஸ் ஊடகப்பிரிவு இெமனத 
தெரிவிததுளைது. 

A/L �ரீட்மச முடிவு...
த�றுல�றுகள ஓகஸ்ட் 15ஆம் திகதி 

முெல் 30 ஆம் திகதிக்கு இமடலய தவளி-
யிடப்�டும் என கல்வியமைச்சு அறிவித-

துளைது. அறிக்மக ஒனம் தவளியிட்டு 
கல்வியமைச்சர் சுசில் பிலரைஜயந்ெ  இச்-
தசயதிமய தெரிவிததுளைார்.

லஜாசப் ஸ்டாலின லெறறு மகது... 
28 ஆம் திகதி இலங்மக வங்கி 

ைாவதமெயில் ெமடத�ற் ஆர்ப்�ாட் -
டததின ல�ாது நீதிைன் உதெரமவ 
மீறிய குற்ச்சாட்டில் அவர் மகது 

தசயயப்�ட்டொக தெரிவிக்கப்�டுகி்து.  
மகது தசயயப்�ட்ட அவர் லகாட்மட 
த�ாலிஸ் நிமலயததில் ஒப்�மடக்கப்-
�ட்டார்.

சம� ஒததிமவப்பு விவாெம்... (03ஆம் �க்கத தொடர்)

12ஆம் திகதிகளில் மு.� 10.00 ைணி 
முெல் பி.� 4.30 ைணிவமர �ாராளுைன-
்ம் கூடவுளைது. இந்ெ விவாெம் சம� 
ஒததிமவப்பு விவாெைாக இடம்த�றும் 
எனறும், விவாெம் நிம்வமடயும்ல�ாது 
வாக்தகடுப்பு ெடதெப்�டாது எனறும் தசய-
லாைர் ொயகம் தெரிவிதொர்.   

அததுடன, எதிர்வரும் 09ஆம் திகதி 
2022ஆம் வருடததுக்கான 2021ஆம் 
ஆண்டு 30ஆம் இலக்க நிதி ஒதுக்கீட்டுச் 
சட்டம் (வரவுதசலவுததிட்டம்) தொடர்பில் 
முனமவக்கப்�டும் திருதெச் சட்டமூலமும், 
எதிர்வரும் 10ஆம் திகதி 22வது அரசிய-
லமைப்புத திருதெச் சட்டமூலமும் �ாராளு-

ைன்ததில் சைர்ப்பிக்கப்�ட இருப்�ொக 
தசயலாைர் ொயகம் தெரிவிதொர்.   

அலெலெரம், �ாராளுைன்க் கூட்டத-
தொடர் அண்மையில் முடிவுக்குக் தகாண்-
டுவரப்�ட்டமெத தொடர்ந்து இரததுச் 
தசயயப்�ட்ட குழுக்கமைப் புதிய கூட்டத-
தொடரில் மீண்டும் நியமிப்�து தொடர்பிலும் 
இங்கு கலந்துமரயாடப்�ட்டது. இெறகு 
அமைய தெரிவுக் குழுமவ (Committee 
of Selection) எதிர்வரும் 09ஆம் திகதி 
அமைதெ பினனர் �ாராளுைன் அலுவல்-
கள �றறிய குழு உளளிட்ட ஏமனய குழுக்-
கமை விமரவில் நியமிப்�ெறகும் இங்கு 
தீர்ைானிக்கப்�ட்டது. 

எரித�ாருள கப்�ல்களுக்கு... (03ஆம் �க்கத தொடர்)

மகதயழுததிட்டுளைது. அெறகமைய 
அந்ெ ஒப்�ந்ெததின கீழான முெறகட்ட 
விைான எரித�ாருள எதிர்வரும் 12, 14 
ஆம் திகதிக்கு இமடயில் ொட்மட வந்ெ-
மடயும்' எனறும் குறிப்பிட்டுளைார்.   இலெ 
லவமை கியூ.ஆர். மும்மை தொடர்பில் 
மினசக்தி ைறறும் வலுசக்தி அமைச்ச்சி-
னால் தவளியிடப்�ட்டுளை அறிக்மகயில்,   

'லெசிய எரித�ாருள அனுைதி அட்மட 
கியு.ஆர். மும்மையுடன அரசாங்க 
வாகனங்கமை �திவு தசயவெறகாக , 
த�ாதுவான �திவு மும்மைமயப் �யன-
�டுததி அவ வாகன சாரதியின அல்லது 
வாகனதமெப் �யன�டுததும் ெ�ரின 
லெசிய அமடயாை அட்மட இலக்கம் , 
கடவுச்சீட்டு இலக்கம் அல்லது வியா�ார 

�திவிலக்கததுடன ஒரு வாகனததிறகு ஒரு 
மகயடக்க தொமலல�சி இலக்கதமெ 
�திவு தசயய லவண்டும்.   

எதிர்வரும் 12 ஆம் திகதியிலிருந்து 
சகல நிறுவனங்களுக்கும் ெைது வியா�ார 
�திவு இலக்கம் அல்லது வழங்கப்�டும் 
விலசட அமடயாை அட்மட இலக்கம் 
ைறறும் ஒரு விலசட தொமலல�சி இலக்-
கததுடன அவ அரசாங்க நிறுவனததிறகு 
அல்லது வர்தெக ஸ்ொ�னததிறகு தசாந்ெ-
ைான சகல வாகனங்கமையும் �திவு தசய-
வெறகான அனுைதி உரிதொகும்.   

அென பினனர் ெறல�ாது லைற-
தகாளைப்�ட்டுளை ெறகாலிக கியூஆர். 
�திவிமன நீக்க முடியும்' எனறு தெரிவிக்-
கப்�ட்டுளைது. 

ஜனாதி�தியின ஆசனததில்... (03ஆம் �க்கத தொடர்)

இலெலவமை, அலரிைாளிமகக்குள 
அததுமீறி நுமழந்து ைக்கள பிரதிநிதி-
கள ல�ானறு தசயற�ட்ட இருவர் மகது 
தசயயப்�ட்டுளைனர். சந்லெக ெ�ர்கள 
ஜால-எல பிரலெசததில் தெறகு குற்ப்புல-
னாயவு பிரிவினரால் மகது தசயயப்�ட்-
டுளைார்கள. மகது தசயயப்�ட்டவர்கள 

35, 37 வயதுமடய குதடல்ல ைறறும் 
ைாதவலிய பிரலெசங்கமை லசர்ந்ெவர்-
கள எனவும் தெரிவிக்கப்�ட்டுளைது. 
சந்லெகெ�ர்கள லகாட்மட நீெவான நீதி-
ைனறில் ஆஜர்ப்�டுதெப்�ட்டு எதிர்வரும் 
10 ஆம் திகதி வமர விைக்கைறியலில் 
மவக்கப்�ட்டுளைார்கள. 

சர்வகட்சி அரசாங்கததில்...  (03ஆம் �க்கத தொடர்)

லைலும் கூறுமகயில்,
�ல்லவறு அரச ெமலவர்கள �ல்லவறு 

சந்ெர்ப்�ங்களில் புதிய கூட்டத தொடர்-
களில் உமரயாறறியுளைனர். அலெ-
ல�ானறு வரவு தசலவுத திட்ட உமரகமை-

யும் லகட்டுளலைன. அெனல�ாது ஒலர 
விடயங்கள சில அமனதது உமரகளிலும் 
முனமவக்கப்�ட்டுளைன.இென�டி ெற-
ல�ாமெய ஜனாதி�தியின உமரயிலும் 
இவறம் ெவிர லவறு எதுவும் கிமடயாது.



52022 ஓகஸ்ட் 4 வியாழக்கிழமை 4–08–2022

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின 
பெருமொன்ம நமபிக்்க-
்ைப் பெற்றுகப்காண்ட நெர 

என்ற வ்்கயில் நான ்க்டந்த 20 ஆம தி்கதி 
ஜனாதிெதிைா்க த்தரநப்தடுக்கப்ெடத்டன. 
இன்்றை தினத்திதே ஜனாதிெதிைா்க நான 
மு்தல் மு்்றைா்க உ்ரைாற்றுகினத்றன.   

இச்ச்ெயி்ன இேங்்கயின ெல்தவறு 
இனத்்்தச த்சரந்தவர்கள் பிரதிநிதித்துவம 
ப்சய்கின்றனர. சிங்களவர்கள், ்தமிழர்கள், 
முஸ்லிம்கள், ெ்றஙகிைர மற்றும ஏ்னை 
இனத்்தவர்கள் ஆகிை ைாரா்க இருந்தாலும 
நீங்கள் இந்த இ்டத்திதே இேங்்கப் ொரா -
ளுமன்றம என்ற ரீதியிதேதை ஒனறுகூடுகின-
றீர்கள்.   

எமது நாடடிதே வாழுகின்ற மக்களும 
ெல்தவறு இனங்க்ளப் பிரதிநிதித்துவம 
ப்சய்கின்றனர. அவவாறு எந்த இனத்்்தப் 
பிரதிநிதித்துவம ப்சய்்தாலும நாம அ்ன -
வரும இேங்்கைர்கள் என்ற ரீதியிதேதை 
ப்சைற்ெடுகினத்றாம. நான இனறு உங்கள் 
முன அ்னத்து இேங்்கைர்களினதும ஜனா -
திெதிைா்கதவ உ்ரைாற்றுகினத்றன.   

எமது நாடு ெல்தவறு ்கோ்சாரங்க்ள 
ப்காணடுள்ள, ெல்தவறு ்சமைங்க்ள பின-
ெற்றுகின்ற, ெல்தவறு பமாழி்க்ள தெசு-
கின்ற மக்க்ளக ப்காணடுள்ளது. ்கோ்சார 
விழுமிைங்க்ள தெணி வருவ்தற்கும, ்சம-
ைங்க்ள பினெற்றுவ்தற்கும மற்றும ்தமது 
்தாய்பமாழி்ை ெைனெடுத்துவ்தற்கும 
அ்னவருககுமுள்ள உரி்ம்ை உங்கள் 
ஜனாதிெதி என்ற வ்்கயில் நான ொது்காப் -
தென.   

அவவாத்ற அரசிைே்மப்பின பிர்காரம 
பெௌத்்த ்சமைத்துககு முனனுரி்மைளித்து, 
பெௌத்்த ்சமைத்்்தப் தெணிப் ொது்காத்து 
வளரப்ெ்தற்கும அ்னத்து ்சமைங்களினதும 
உரி்ம்க்ள ொது்காப்ெ்தற்கும நான ்க்ட-
்மப்ெடடுள்தளன.   

எமககு ்சமை, ்கோ்சார, ்சமூ்க ரீதிைான மாத்-
திரமனறி, பொருளா்தார ரீதிைா்கவும சி்றந்த-
ப்தாரு ொரமெரிைம உரித்்தா்க உள்ளது. அது 
ெல்தவறு ்கோ்சாரங்களினால் வளரநதுள் -
ளது. நானகு வரம ்க்டவுள்்கள் ெற்றிை எண -
ண்கருவானது அவவாத்ற பெௌத்்த ்சமைத் -
து்டன ப்தா்டரபுெடுகின்றது. இவவா்றான 
ொரமெரிை மரபுரி்ம்க்ள அடிப்ெ்்டைா-
்கக ப்காணடு எதிர்காேத்்்தக ்கடடிபைழுப் -
பும பொறுப்பு இனறு எமமி்டம ஒப்ெ்்டக -
்கப்ெடடுள்ளது.   

நான ்கஷ்டத்தில் விழுநதிருந்த ஒரு 
நாட்்டதை பொறுப்தெற்த்றன. ்கடு்ம -
ைான பொருளா்தாரப் பிரசசி்ன ஒருபு்றம, 
ொரிை மக்கள் எதிரப்பு மறுபு்றம. எனினும 
நாடடுக்கா்க இந்த ்கடினமான ்சவா்ே 
பொறுப்தெற்்க நான தீரமானித்த்தன. 
அ்தற்குக ்காரணம இருளுககு ்சாெமிடடுக 
ப்காணடு இருப்ெ்்த வி்ட ஒரு விளககி்ன-
தைனும ஏற்றுவது நாடடிற்்கா்க நான ப்சய்யும 
்க்ட்ம என நான ்கருதிை்மைாகும.   

நாம இனறு நவீன வரோற்றிதே ஒருதொ-
தும எமது நாடு மு்கமப்காடுத்திரா்த ்கடு்ம -
ைான பிரசசி்னபைானறுககு மு்கமப்கா-
டுத்துள்தளாம. நாம ொரிை அனரத்்தத்திற்கு 
உள்ளாகியுள்தளாம. அதிலிருநது நாட்்ட 
மீடப்டடுப்ெ்தற்கு நாம அ்னவரும ஒன -
றி்ணயும ்சவா்ே பவற்றிப்காண்டால் 
மாத்திரதம முடியும. இந்த ொராளுமன்றத் -
தில் இருககும ப்கௌரவ உறுப்பினர்களும 
அவவாத்ற நாடடு மக்கள் அ்னவரும நாட -
டி்னக ்கடடிபைழுப்பும முைற்சிககு ்தத்்த -
மது ்சகதிககு உடெட்டவாறு ெங்களிப்புச 
ப்சலுத்துவது மி்கவும இனறிை்மைா்த்தா-
கும.   

நாட்்டக ்கடடிபைழுப்புவ்தற்்கா்க ொரா-
ளுமன்றத்தில் அ்னவரும ஒனறி்ணநது 
ப்சைோற்்ற தவணடும எனெத்த இச்சந்தரப் -
ெத்தில் பெருமொோன நாடடு மக்களின 
எதிரொரப்ொகும. ஒனறி்ணயும ெட்சத் -
தில் எமமால் நாடடி்னக ்கடடிபைழுப்ெ 
முடியும. பிரிநது ப்சன்றால் இப்ொராளுமன-
்றத்தில் இருககும மக்கள் பிரதிநிதி்கள் மாத் -
திரமனறி முழு நாடடு மக்களும துனெத்திற்-
கும அழிவிற்கும ஆளாகுவர.   

எனதவ ்சரவ்கடசி அர்சாங்கம ஒனறி்ன 
அ்மப்ெ்தற்்கா்க ஒனறி்ணயுமாறு நான 
மீணடும இந்த ொராளுமன்றத்்்தப் பிரதிநி-
தித்துவம ப்சய்யும அ்னத்துத் ்தரப்பினரி -
்டம தவணடுத்காள் விடுககினத்றன. நாம 
உங்கள் அ்னவருககும நடபின ்கரத்்்த 
ப்கௌரவத்து்டன நீட்ட விருமபுகினத்றன. 
்க்டந்த ்காேத்தி்ன பின்தள்ளிவிடடு நாடடி-
்னக ்கடடிபைழுப்புவ்தற்்கா்க ஒனறி்ணயு -
மாறு நமபிக்்கயு்டன அ்ழப்பு விடுககின-
த்றன. ்சரவ்கடசி அர்சாங்கம ெற்றி அரசிைல் 
்கடசி்களு்டன ந்டாத்தும தெசசுவாரத்்்த -
யி்ன நான ஏற்்கனதவ ஆரமபித்துள்தளன.   

எனது தவ்ேத்திட்டத்்்த ஆராய்நது, 
அ்தன பினனர ்சரவ்கடசி அர்சாங்கம 
ஒனறி்ன அ்மப்ெ்தற்கு இணக்கப்ொடடி -
்னத் ப்தரிவிப்ெ்தா்க சிே ்தரப்பினர ப்தரி -
வித்திருந்தனர. அது ெற்றியும இஙகு ்கருத்துக-
கூ்ற விருமபுகித்றன. ்சரவ்கடசி அர்சாங்கம 
எனெது ஒரு ்கடசியின ்தனி விருப்ெத்திற் -
த்கற்ெ ப்சைற்ெடுகின்ற அர்சாங்கபமான -
்றல்ே. அது பொது ப்காள்்்க வட்டத்தினுள் 
அ்னத்துத் ்தரப்பினரதும ்கருத்துக்களின பிர -
்காரம ெைணிககும அர்சாங்கபமான்றாகும. 
நம அ்னவரினதும ்கருத்துக்களின பிர்காரம 
ப்சைற்ெடும அர்சாங்கபமானறு. நாடடிற்்கா்க 
நாம அ்னவரும ஒனறி்ணநது முனபன-
டுத்துச ப்சல்லுகின்ற ஒரு அர்சாங்கமாகும.   

வி்ரவில் இந்த அரசிைல் பநருக்கடியி -
்னத் தீரத்துக ப்காணடு ஸ்திரத்்தன்ம 
ஒனறி்ன ஏற்ெடுத்திக ப்காள்வ்தற்்கா்க ்சர-
வ்கடசி அர்சாங்கம ஒனறின முககிைத்துவம 
ெற்றி நான இச்ச்ெககு மீணடும மீணடும 
வலியுறுத்்த விருமபுகினத்றன.   

பொருளா்தாரம ்சரிநது விழுந்த்தனால் 
எமது நாடு பொருளா்தார பநருக்கடிககுத் 
்தள்ளப்ெட்டது. இவவாறு எமது பொருளா -

்தாரம ஏன ்சரிநது விழுந்தது? எமது பொரு -
ளா்தார மு்்ற்ம்கள் எவவாறு அ்மை 
தவணடுபமனெது ெற்றி நாம இனறு மூனறு 
நானகு ்த்சாப்்தங்களா்க விவாதித்து வருகின -
த்றாம. 1977 ஆம ஆணடு எமது நாடடிற்கு 
புதிை பொருளா்தார மு்்றபைானறு அறிமு-
்கப்ெடுத்்தப்ெட்டது. எனினும ்காேத்திற்கு 
பொருந்தக கூடிைவாறு அ்த்ன எமமால் 
நவீனமைப்ெடுத்்த முடிைவில்்ே. பொரு -
ளா்தாரத்்்த நவீனமைப்ெடுத்துவ்தற்கு 
்கவனம ப்சலுத்்தாது தொடடித்்தன்ம, 
தூரதநாக்கற்்ற அழிவுமிக்க குறுகிை அரசிை-
லில் நாம ஈடுெடத்டாம. யுகதரன யுத்்தம 
மற்றும ப்காவிட ப்தாற்று எனென ்காரண -
மா்க உேகின பிர்தான பொருளா்தாரங்கள் 
்சரிநது விழு்தல் உள்ளிட்ட ்சரவத்த்சத்தில் 
இ்டமபெற்்ற அனுகூேமான பொருளா்தாரக 
்காரணி்கள் எமது பநருக்கடி்ை தமலும சிக -
்கலுககு உள்ளாககின.   

இந்த அ்னத்துக ்காரணி்களினாலும 
எமது நாடு மி்கவும ொ்தாளத்திற்குத் ்தள்ளப்-
ெட்டது. மக்கள் பெரும ்கஷ்டங்களுககு 
ஆளாகினர. ்தற்தொது நாம விழுந்த இ்டத்தி-
லிருநது மீணப்டழுவ்தற்்கான முைற்சியி்ன 
ஆரமபித்துள்தளாம.   

்தற்தொதுள்ள மினபவடடி்ன கு்்றத்-
துக ப்காள்ள எமமால் முடிநதுள்ளது. ெயிர -
ப்சய்்்கக்கா்க எதிர்காேத்தில் த்த்வப் -
ெடும உரத்்்தக ப்காணடு வருவ்தற்்கான 
ெணி்கள் ்தற்தொது இ்டமபெற்று வருகின -
்றன. ்ச்மைல் எரிவாயு பிரசசி்ன ்தற்தொது 
முழு்மைா்க தீரக்கப்ெடடுவரும நி்ேயில் 
உள்ளது. வரி்்சயில் ்காத்திருக்காது ்ச்மைல் 
எரிவாயு்வ இனனும சிே தினங்களில் 
அ்னவராலும பெற்றுக ப்காள்ள முடியும. 
உணவுத் ்தடடுொப்டானறு ஏற்ெ்டா்தவாறு 
அ்னத்து ொது்காப்பு ந்டவடிக்்க்கள் எடுக -

்கப்ெடடுள்ளன. மருத்துவம்ன்களுககுத் 
த்த்வைான மருநது வ்்க்கள் மற்றும மருத் -
துவ உெ்கரணங்கள் எனெவற்றி்னக ப்காள் -
வனவு ப்சய்யும ெணி ஆரமபிக்கப்ெடடுள் -
ளது. ொ்ட்சா்ே்க்ள மீணடும தி்றப்ெ்தற்கு 
ந்டவடிக்்க எடுக்கப்ெடடுள்ளது. ்்கத்ப்தா -
ழில்்கள் மற்றும ஏற்றுமதித் து்்ற எனெவற்-
றிற்கு ஏற்ெடடுள்ள ்த்்ட்க்ள அ்கற்றுவ -
்தற்கு ந்டவடிக்்க எடுக்கப்ெடடுள்ளன.   

மீபளழும முைற்சியிதே எமது அைல் 
நா்டான இநதிைா வழஙகிை ஒத்து்ழப்பு 
ப்தா்டரொ்க நான வித்ச்டமா்க இஙகு குறிப்-
பி்ட விருமபுகினத்றன. இநதிைப் பிர்தமர 
நதரநதிர தமாடி அவர்கள் ்த்ே்மயிோன 
இநதிை அர்சாங்கம எமககு வழஙகிை உயிர 
மூசசுககு நான இேங்்க மக்கள் ்சாரொ்க 
பிர்தமர தமாடி அவர்களுககும, இநதிை அர -
்சாங்கத்திற்கும, இநதிை மக்களுககும நனறி -
யி்ன ப்தரிவித்துக ப்காள்ள விருமபுகின-
த்றன.   

்தற்தொது எமது முனனால் உள்ள குறுங -
்காே பிரசசி்ன அ்மவது எரிபொருள் 
்தடடுப்ொ்டாகும. எரிபொரு்ள ப்காணடு 
வருவ்தற்்கா்க ஏ்னை நாடு்களி்டமிருநது 
்க்டன உ்தவி்கள் கி்்டககும வ்ரயில் ்காத் -
திருககும மு்்ற்மயிதே நாம முடிவுககு 
ப்காணடு வரு்தல் தவணடும. எனதவ எமது 
நாடடின ஏற்றுமதி வருமானம மற்றும 
பவளிநாடடு நாணைமாற்று ஊ்டா்க எரிபொ-
ரு்ள ப்காணடு வருவ்தற்்கான மு்்ற்ம 
ஒனறி்ன நாம ஆரமபிக்க உள்தளாம. 
இ்தன தொது எரிபொருளுக்கான ப்காடுப்-
ெனவி்ன ்சமப்ெடுத்திக ப்காள்வ்தற்்கா்க 
த்தரநப்தடுக்கப்ெட்ட இ்றககுமதி்க்ள 
வ்ரைறுத்துக ப்காள்ள தவணடியும எமககு 
ஏற்ெடும. மறுபு்றமா்க எரிபொருள் விநிதைா-
்கத்்்த மடடுப்ெடுத்்த தவணடியும ஏற்ெடும. 
எனதவ இந்த ஆணடின இறுதி வ்ரயில் 
இந்த ்கஷ்டத்தி்ன நாடடுக்கா்க நாம ்தாங -
கிகப்காள்ளல் தவணடும.   

பொருளா்தார பநருக்கடி ்காரணமா்க நாம 
அ்னவரும ெல்தவறுெட்ட இனனல்்க -
ளுககு மு்கமப்காடுத்து வருகினத்றாம, துன -
ெப்ெடுகினத்றாம, ்கஷ்டப்ெடுகினத்றாம, 
சிக்கல்்களுககு ஆளாகினத்றாம. இவவா-
்றான ்கஷ்டங்கள் மற்றும துனெங்கள் எனெ -
வற்றிலிருநது விடுெடுவ்தற்்கான ொ்்த்ை 
தநாககி இநநாடடி்னக ப்காணடுப்சல்வ -
்தற்கு உங்கள் அ்னவரினதும ஒத்து்ழப்பு-
்டன நான ந்டவடிக்்க எடுப்தென.  

இந்தக ்கஷ்டங்களிலிருநது மீழுவ்தற்கு-
நாம நீண்ட ்காே தீரவு்க்ள தநாககிப் ெை -
ணித்்தல் தவணடும. மீணடும ஒருதொதும 
எமது நாடடிதே இவவா்றான பொருளா்தார 
பநருக்கடிபைானறு ஏற்ெ்டா்தவாறு ெே -

மிக்க அடித்்தளபமானறி்ன இடு்தல் 
தவணடும. பொருளா்தாரத்்்த நவீனம-
ைப்ெடுத்து்தல் தவணடும. பொருளா்தார 
ஸ்திரத்்தன்மயி்ன ஏற்ெடுத்தி, தொட -
டித்்தன்மமிக்க ்சந்்தப் பொருளா்தா-
ரம ஒனறின ெக்கம மாற்றிை்மத்்தல் 
தவணடும. அவற்றிற்குத் த்த்வைான 
அறிக்்க்கள், திட்டமி்டல், ்சட்டதிட்டங -
்கள், ஒழுஙகு விதி்கள் மற்றும நி்கழ்சசித் 
திட்டங்கள் எனெவற்றி்ன ்தற்தொது 
நாம ்தைாரித்து வருகினத்றாம.   

நான இனறு உங்கள் முனனி்ேயில் 
ப்தளிவுெடுத்துவது எங்கள் எதிர்காேத்-
துககு அடிப்ெ்்டைாகும திட்டமி்டல் ்சட -

்ட்கமாகும. இச்சட்ட்கத்தினுள் நாம ந்்டமு-
்்றப்ெடுத்தும ப்சைல்திட்டங்கள் எனெ்வ 
ப்தா்டரொன விெரமான ்த்கவல்்கள் எதிர்கா -
ேத்தில் ொராளுமன்றத்திற்கு ்சமரப்பிக்கப்ெ -
டும இ்்டக்காே வரவுப்சேவு மற்றும 2023 
ஆம ஆணடுக்கான வரவுப்சேவுத் திட்டத்தி-
னூ்டா்க முன்வக்கப்ெடும.   

மீபளழுசசிபெறும ஆரமெக ்கட்டபமான -
்றா்க நாம ்சரவத்த்ச நிதிைத்த்தாடு நானகு 
வரு்ட தவ்ேத் திட்டபமானறு ப்தா்டர -
ொன ்கேநது்ரைா்டல்்க்ள ஆரமபித்-
த்தாம. ஓ்கஸ்ட மா்தத்திலிருநது நாம அந்தக 
்கேநது்ரைா்டல்்க்ள மீணடும முனபன-
டுத்துச ப்சல்தவாம. ஆரமெ ்கட்ட உைரமட-
்டத்திோன ்கேநது்ரைா்டல்்க்ளச 
துரி்தமா்கவும சி்றப்ொன மு்்றயிலும 
முடிப்ெது எமது எதிரொரப்ொகும.   

்சரவத்த்ச நிதிைம மற்றும ்சட்ட நிபு -
ணர்களான ே்சாட மற்றும கிளிெட 
்சானஸ் நிறுவனங்கதளாடு த்சரநது 
்க்டன நி்ேெடுத்தும திட்டம 
்தற்தொது முடியுறும ்தறுவாய்ககு வந -
துள்ளது. இந்தத் திட்டத்்்த இனனும 
சிே தினங்களில் நாம ்சரவத்த்ச நிதிைத்-
தி்டம முன்வப்தொம. அ்தனபினபு 
எமககு ்க்டன உ்தவி்கள் வழஙகியுள்ள 
நாடு்கதளாடு ்கேநது்ரைாடுதவாம. 
அ்தனபினபு ்தனிைார ்க்டனாளி்கதளா -
டும ்கேநது்ரைா்டல்்க்ள ஆரம-
பிப்தொம. அவர்கதளாடு உ்டனொட-
டுககு வருதவாம.  

இறுதிைா்க ஏற்றுமதிப் பொருளா்தா-
ரத்்்த வலுப்ெடுத்துவ்தற்குத் த்த்வைான 
ப்காள்்்க்கள் மற்றும ்சட்டங்கள் மற்றும 
நி்கழ்சசித் திட்டங்க்ள வகுப்தொம. எமது 
்க்டந்த ்காே பொருளா்தார உரி்ம பவளி -
நாடடு வரத்்த்கமாகும. ்க்டந்த ்காேத்தில் 
இேங்்க்ை ்க்டல் ெடடுப்ொ்்தயில் 
அ்மந்த பிர்தான பொருளா்தாரக த்கநதிர 
நி்ேைபமான்றா்க இனங்கணடிருந்தார-
்கள். இேங்்க ஒரு ்காேத்தில் கீ்ழத்த்தை 
்தானிை ்களஞ்சிைபமான்றா்க அறிமு்கமானது 
அ்தனால்்தான. முழு வேைத்திலும இருந்த 
அரிசி்ை உே்கம பூரா்கவும ெகிரந்தளிககும 
மத்திை நிேைமா்க இேங்்க இருந்தது.   

அந்தக ்க்டந்த்காே உரி்ம்க்ள மீணடும 
நி்ேநாடடுவ்தன மூேம வலுவான மற்றும 
அபிவிருத்திைான ெசு்ம பொருளா்தார-
பமான்்ற உருவாககுவத்த எமது இறுதி 
இேக்கா்க இருந்தது. ்காேநி்ே மாற்்றங்கள் 
எதிர்காே உே்கம மு்கமப்காடுககும ொரிை 
பிரசசி்னபைானறு எனெ்்த இனங்கண-
டுள்தளாம. ்காேநி்ே மாற்்றங்க்ள எதிர-
ப்காள்ளக கூடிை வலுவான பொருளா்தார-
பமான்்ற நாம உருவாககு்தல் தவணடும. 

ம்காெராககிரமொகு அர்சர கூறிைதுதொே 
வானத்திலிருநது விழும ஒருதுளி நீ்ரககூ்ட 
வீணா்கப்தொ்காமல் நாம ொரத்துக ப்காள்ள 
தவணடும.   

இனறு நாம எதிரப்காள்ளும பொருளா -
்தார பநருக்கடியின பிரதிெேனா்க இருப்-
தொர, இல்ோத்தார இ்்டபவளி விரிவ-
்்டநது ப்காணடு ப்சல்கின்றது. நடுத்்தர 
வகுப்பினர சுருஙகிச ப்சல்கின்றார்கள். இன -
னுபமாரு ெக்கத்தில் ப்தாழில்முைற்சி்கள் 
மற்றும ்்கத்ப்தாழில்்கள் ொரிை ்சவால்்க-
ளுககு மு்கம ப்காடுககின்றது. ப்தாழில்்கள் 
இல்ோது தொகின்றது.   

்க்டந்த ்காேத்தில் பவளிநாடடு ஊழிைர -
்கள் இேங்்கககு அனுப்பும நிதியின அளவு 
கு்்றநது விட்டது. அ்தற்குப் ெே ்காரணங்கள் 
உள்ளன. ப்காவிட ப்தாற்றுப்ெரவல் ்காரண -
மா்கப் ெே ப்தாழில்்கள் இல்ோது தொனது. 
ப்தாழில்்களுக்கா்க பவளிநாடு ப்சல்தவார 
கு்்றநதுள்ளனர. ரூொயின பெறுமதி்ைச 
ப்சைற்்்கைா்கக ்கடடுப்ெடுத்திை்தன ்காரண-
மா்க தவறு மு்்ற்களின மூேம இேங்்கககு 
ெணம அனுப்பு்தல் மி்கவும இோெ்கரமா-
ன்தா்க இருந்தது. ்தற்தொது ெடிப்ெடிைா்க 
இநநி்ே்ம மாற்்றம்்டநது வருகின்றது. 
வஙகி மு்்ற்மயினூ்டா்க இேங்்கககுப் 
ெணம அனுப்பு்த்ே ஊககுவிப்ெ்தற்கு நாம 
ந்டவடிக்்க எடுப்தொம  

பொருளா்தாரத்்்த நி்ேதெறு்்டை்தாக-
கும முைற்சியினதொது ்சமூ்கத்தின வலு-
வற்்ற மற்றும நிரக்கதிைாதனார ப்தா்டரபில் 
மிகுந்த ்கவனம ப்சலுத்துதவாம. நாடடின 
ப்தாழில்முைற்சிைாளர்களுககு ்தங்களது 
ஆற்்றல்்களினூ்டா்க முனவருவ்தற்குத் 
த்த்வைான வழி்க்ள தமலும விரிவுெ -
டுத்துவத்தாடு ்சமூ்கத்தில் கீழ்மட்டத்தில் 
வசிககும மக்களின த்த்வ்க்ளப் பூரத்தி 
ப்சய்வ்தற்கு ந்டவடிக்்க எடுப்தொம. நாடு-
பூரா்கவும வசிககும ஏ்ழ மக்களுககு குறு-
கிை்காே நிவாரணங்க்ள வழஙகுவ்தற்கு 
ந்டவடிக்்க எடுப்தொம. அத்ததொனறு 
அவர்களது வாழ்வா்தாரத்்்த தமமெடுத்து -
வ்தற்கு நீண்ட்காே தவ்ேத்திட்டங்க்ள 
ந்்டமு்்றப்ெடுத்துதவாம. நான ்சமூ்க 
மாற்்றங்களுக்கா்க அரப்ெணிப்தொடு ப்சைற் -
ெடுதவன.   

நான எதிர்காேத்திற்்கா்க தமற்ப்காள்ள 
தவணடிை தநரம்்றைான ்சமூ்க மாற்்றங -
்களுக்கா்க அரப்ெணிப்தென. மீணடும 
விரிவான நடுத்்தர வரக்கத்தின்ர உருவாககு-
வ்தற்குத் த்த்வைான அடிப்ெ்்ட்ை உரு-
வாககுதவன. ்சமூ்க ்சந்்தப் பொருளா்தாரம 
ஒனறின ஊ்டா்க நன்ம்கள் முழு ்சமூ்கத் -
திற்கும நிைாைமானவாறு பெற்றுக ப்காடுப் -
தென.  

இககுறிகத்காள்்க்ள ஈத்டற்றும ப்சைற்ொ -
டு்களுக்கா்கச ்சமூ்க நிைாைாதிக்க ஆ்ணக-
குழுபவான்்றத் ்தாபிப்ெ்தற்கு நான ந்டவ -
டிக்்க எடுப்தென.   

 இற்்்றககு நானகு அல்ேது ஐநது ்த்சாப் -
்தங்களுககு முனனர அர்ச ப்தாழில்முைற் -
சி்கள் ப்தா்டரபில் பொருளா்தார எணணக-
்கருபவானறு இருந்தது. ஆனாலும அது 
த்தால்விைான மற்றும வி்னத்தி்றனற்்ற-
ப்தனெ்்த ்தற்தொது முழு உே்கமும ஏற்றுக 

ப்காணடுள்ளது. த்சா்சலி்ச நாடு்களான சீனா 
மற்றும விைடநாம தொன்ற நாடு்களும 
்தற்தொது அர்ச ப்தாழில்முைற்சி்க்ள ப்சைற் -
ெடுத்துவதில்்ே. நாம தமலும ெண்்டை 
எணணக்கருக்களில் ்தஙகிநின்றால் எமது 
நாடு தமலும கீழ்தநாககிச ப்சல்வ்்தத் 
்தடுப்ெ்தற்கு ைாருககும முடிைாமல் தொகும. 
ஆ்்கயினால் இவவாறு நட்டம்்டயும 
அர்ச முைற்சி்க்ள முனபனடுத்துச ப்சல்வது 
எவவாறு எனெதுெற்றி எமககு ப்காள்்்கரீதி -
ைான தீரமானங்க்ள எடுக்கதவணடிவரும.   

இற்்்றவ்ர உே்கத்தில் பொருளா்தார 
வல்ே்மப்காண்ட நாடு்களா்க தமற்குே்க 
நாடு்கதள இருந்தன. ஆனாலும 21 ஆம 
நூற்்றாணடு முடிவ்்டவ்தற்கு முனன்தா்க 
உே்கத்தில் வலுவான பொருளா்தாரம இநது 
்சமுத்திரப் பிராநதிைத்துககு உரித்்தாகும. 
அவவா்றான பினபுேத்தில் எமது நாடடின 
புவி்சார அ்மவு மி்கவும முககிைமான்தா-
கும. நாம இந்த இோெ்கரமான அ்மவின 
உச்சப் ெை்ன பெற்றுகப்காள்ள தவணடும. 
இ்த்ன மனதில் நிறுத்திகப்காணடு எமது 
எதிர்காே நிறுவன ்சட்டங்கள் மற்றும ப்காள் -
்்க்க்ள வகுத்்தல் தவணடும. தினநத்தா-
றும ்க்டன பெற்றுக ப்காள்வ்தன மூேம 
நாட்்ட முனப்காணடுச ப்சல்ே எமமால் 
முடிைாது. ்க்டன எடுப்ெ்்த இைன்ற அளவு 
கு்்றத்துகப்காள்வ்தற்கு நாம ந்டவடிக்்க 
எடுத்்தல் தவணடும. ஆ்்கயினால் இநது 
்சமுத்திர த்கநதிரீை புதிை பொருளா்தார வலு -
வினால் எமது நாடடுககு உச்செட்ச ெை்ன 
பெற்றுகப்காள்ளககூடிை ்சட்டதிட்டங்கள் 
மற்றும ப்காள்்்க்க்ள நான உங்கதளாடு 
த்சரநது வகுப்தென  

இேங்்க த்த்சத்்்தக ்கடடிபைழுப்புவ -
்தற்்கா்கப் ொடுெடுமதொது ்சமபிர்தாை சிந -
்த்னயிலிருநது விடுெடுமாறு நான ்ச்கே 
்தரப்பினரி்டமும த்கடடுகப்காள்கினத்றன. 
பவறுமதன அதி்க வடடிககு வரத்்த்கக ்க்டன -
்க்ளப் பெற்றுகப்காள்ளுமதொது அ்மதி-
ைா்கப் ொரத்திருந்த சிே குழுக்கள் நாடடுககு 
பொருத்்தமான மு்தலீடு்களுககு எதிரப்புத் 
ப்தரிவிககின்றனர. பொய்ைான ெலிக்க்டாக -
்க்ள உருவாககி மக்க்ள தி்்சதிருப்புகின-
்றார்கள்.   

ைாதரனும ப்சால்வ்்த ஆராய்நது ொரக -
்காமல் ஏற்றுகப்காணடு பவளிநாடடு மு்தலீ-
டு்களுககு எதிரப்புத் ப்தரிவிப்ெ்தனால் எமது 
நாடடுககு ஏற்ெட்ட இழப்்ெ அளவி்ட 
முடிைாது. ஊழல் மற்றும தமா்சடி ஊ்டா்க 
நாடடின நிதி மற்றும வளங்க்ளக ்கள -

வாடிை்தனால் நாடடுககு ஏற்ெட்ட 
இழப்பு்கள்ெற்றி மக்கள் அறிவார்கள். 
ஆனாலும பொய் ெலிக்க்டாக்க்ள 
எடுத்துக்காடடி பவளிநாடடு மு்தலீ -
டு்க்ளத் ்த்்டப்சய்து நாடடுககு ஏற் -
ெடுத்திை இழப்பு ்கணககி்ட முடிைா்த 
அளவுககு வி்சாேமான்தாகும.   

நான உ்தாரணங்கள் ெேவற்்்ற எடுத்-
துக ்காடடுகினத்றன.   

இநதிைாதவாடு ஒனறி்ணநது திரு-
த்காணம்ே எணபணய்த்்தாஙகித் 
ப்தாகுதியி்ன அபிவிருத்தி ப்சய்வ்தற்கு 
ந்டவடிக்்க எடுககுமதொது இநதிைா-
வுககு இேங்்க்ை விற்கின்றார்கள் 
எனறு கூறி அபிவிருத்தித் திட்டத்துககு 
இ்்டயூறு வி்ளவித்்தனர. அனறு 
எமககு எணபணய்த்்தாஙகித் ப்தாகுதி-

யி்ன அபிவிருத்தி ப்சய்துப்காள்வ்தற்குச ்சந-
்தரப்ெம கி்்டத்திருப்பின இனறு மக்களுககு 
எரிபொருள் வரி்்ச்களில் நீண்டநாட்கள் 
அ்ேவ்தற்கு அவசிைம ஏற்ெடடிருக்காது.   

சுவப்சரிை தநாய் ்காவு வணடி்களின 
த்ச்வ்ை ஆரமபிககுமதொது அத்த-
தொனறு எதிரப்பு்க்ளச ப்சய்்தார்கள். சுவ-
ப்சரிை தநாய் ்காவு வணடி்கள் ்வத்திை்சா-
்ே்களுககு வந்தால் ஏற்ெடுவது மரணம 
எனககூறி சிே ்வத்திைர்கள் ஊ்ட்கக ்கேந -
து்ரைா்டல்்கள் ந்டத்தினார்கள். ஆனாலும 
நாம எவவா்றாயினும சுவப்சரிை்வ ஆரம-
பித்்த்தனால் ்தற்தொது ெல்ோயிரக்கணக-
்கான உயிர்கள் ொது்காக்கப்ெடடுள்ளன.   

இவவாறு குறுகிை அரசிைல் தநாக்கங்களுக -
்கா்க மக்க்ள வழி்தவறி ந்டத்தி ்த்்டப்சய்்த 
்கருத்திட்டங்கள் ்காரணமா்க எமது பொருளா-
்தாரக ்கட்ட்மப்பு அழிவ்்டந்தது.   

இேகு பு்்கயிர்தச த்ச்வ்ைத் ்தாபிப்ெ-
்தற்கும, து்்றமு்கத்்்த தமமெடுத்துவ்தற் -
கும ஜப்ொன நாடு முனவந்த ்சந்தரப்ெத்தில் 
அ்தற்ப்கதிரா்க அடிப்ெ்்டைற்்ற வீணான 
்காரணி்கள் ெேவற்்்ற எடுத்துக்காடடிை்தன 
்காரணமா்க எமது நாடடுககுக கி்்டப்ெ்தற் -
கிருந்த 3 பில்லிைன ப்டாேருககு அதி்கமான 
அளவு கி்்டக்காமல் தொயிற்று. அதுமடடு-
மனறி ஜப்ொன மற்றும இேங்்கககி்்டதை 
இருந்த நீண்ட்காே நடபு சி்தறிப் தொனது.   

இக்கருத்திட்டங்க்ள எமககுப் பெற்றுத்-
்தருவ்தற்கு ்த்ே்ம ்தாஙகிைவர இேங்்க-
யின உற்்ற நணெனான முனனாள் ஜப்ொன 
பிர்தமர ஷினதஷோ அதெ அவர்களாவார. 
அவர அண்மயில் ெடுப்கா்ே ப்சய்ைப் -
ெட்டார. எமது ்சமை நமபிக்்கப்ெடி நான 
அதெ அவர்களின ஆத்ம ்சாநதிக்கா்க பிராரத் -
திக்க விருமபுகினத்றன.

(மிகுதி நா்ள)

நாட்டை மீளக்கடடியெழுப்புவதற்கு 
நம்பிக்்கயுடைன் ஒன்றி்ையுங்கள்!

ஜனாதிபதி ரணில் விககிரமசிங்க
பாராளுமன்்றத்தில் நநற்று ஆற்றிெ 
ய்காள்்்கப் பிர்கடைன உ்ரயில் 
அ்னத்துத் தரப்பினருககும்
அ்்றகூவல்

நாடு மீணயடைழும் முெற்சியில் வழஙகிெ ஒத்து்ழப்புக்கா்க 
பிரதமர் நநரந்திர நமாடி த்ை்மயிைான இந்திெ
அரசாங்கத்துககும், இந்திெ மக்களுககும் நன்றி்கள்

சர்வகட்சி அரசாஙகம் த�ாடர்ாக
அரசியல் கட்சிகளுடன்
ப்ச்சு்வார்த்� ஆரம்்ம்

சமூக
மாற்றஙகளுககாக 
அர்ப்ணி்பப்ாடு 
தசயற்டுப்வன்



பல கலலகள் தெரிநெ பத்திரிலகயாள-
ராக ஏ.எல்.எம். சத்ொர் (சபீக்) திகழ்கி-
றார். ஊடகத்துலற, சிறுகலெ, சிறுவர் 

நாவல், துபபறியும் நாவல், கவிலெ, புலகப-
படத் துலற, கடடடக்கலல, ெச்சுத் தொழில், 
லகபபணி என்று சுமார் பதிலைநதுக்கும் மமற்-
படட கலலகளுக்கு தசாநெக்காரைாக பிரகாசிக்-
கும் இவரால் இன்று கலலயுலகம் தபருலம 
தகாள்கிறது.  

இவர் இரத்திைபுரி அபதுல் லத்தீப_- பாணந-
துலற ஹாஜியானி சித்தி பாத்திமா ெம்பதியின் 
மூன்றாவது புெல்வைாக 1951 தபபரவரி 
14ஆம் திகதி பாணநதுலற, மஹைமுல்லல-
யில் பிறநொர்.   ஜீலான் மெசிய பாடசாலல-
யாக விளங்கும் மஹைமுல்லல அரசிைர் 
ெமிழ்க் கலவன் பாடசாலலயில் 1956 இல் 
இலணநது, கீழ்பபிரிவு வகுபபில் கல்விலயத் 
தொடர்நொர். அன்று ஜீலானியில் உயர்ெர 
வகுபபு இல்லாெொல் தவளியூர் பாடசாலலக்-
குச் தசன்று கற்பதில் வசதிக் குலறவால் மமற்-
படிபலபத் தொடர்வதில் மாணவர்கள் சிரமங்-
கலள எதிர்மநாக்கிைர். 

1976 ஆம் ஆண்டில் தகாழும்பு மருொலை-
யில் உள்ள சமூக நிறுவைம் ஒன்றில் (ஜமா 
அமெ இஸ்ாமி) மவலலக்க-
மர்நொர். அங்கு தவளியிடபப-
டும் அல்ஹ்ைாத் பத்திரிலக-
யில் உெவி ஆசிரியராக இருநது 
பத்திரிலகத்துலற பயணத்லெ 
ஆரம்பித்ொர். அென் மபாது 
ஏ.எல். படிக்கும் ெைது சமகாெ-
ரனின் பாடக்குறிபபுக் தகாபபி-
கலள எடுத்துச் தசன்று வாசிப-
பென் மூலம் சுயமாகப படித்து 
ஏ.எல். பரீடலச எழுதி அதில் சித்-
தியலடநொர்.   

பின்ைர் உெயம், எழுச்சிக் 
குரல், திைபதி,  சிநொமணி 
ஆகிய பத்திரிலக நிறுவைங்க-
ளிலும் இலணநது பணியாற்-

றியுள்ளார். 1987ஆம் 
ஆண்டு கூலித் தொழி-
லாளியாக மத்திய கிழக்-
குக்குப பயணமாைார். 
ெைக்கிருக்கும் பத்தி-
ரிலக ொகம் காரணமாக 
அங்கு அரபு மண்ணில் 
இருநது தவளிவரும் 
'முெலாவது ெமிழ் மாெ 
இெழ்' என்ற சுமலாகத்-
மொடு 'அல் அஸலம்' 
லகதயழுத்து மாெப 
பத்திரிலகலய சுமார் 
இரண்டலர வருடங்கள் 
தொடராக தவளியிடடார். 
அங்கிருநது 1994 இல் 

நாடு திரும்பிய பின்ைர் 
திைகரன் தசய்தியாள-
ராக பணியாற்றிைார். 
பின்ைர் 1997 இல் 
நவமணி பத்திரிலகயில் 
இலணநது, தசய்தி ஆசி-
ரியர், விவரண ஆசிரி-
யர் ஆகிய பெவிகலள 
வகித்ொர். கருத்துக்களம், 
சிறுகலெ, கவிலெப 
பகுதி, மருத்துவப பகுதி, 
நலகச்சுலவ உள்ளிடட 
பல பகுதிகளுக்கும் 
தபாறுபபாளராக இருநது 
பணியாற்றிைார்.   

அென் மூலம் இளம் 
எழுத்ொளர்கள் உருவாக-

வும் வளரும் எழுத்ொளர்களுக்கு 
களம் அலமத்துக் தகாடுக்கவும் 
பரநெ மைதுடன் தசயற்பட-
டார். பத்திரிலக உலகில் அல் 
அஸலம், பரியாரி, ஈழ மித்திரன், 
ஞானியார், சபீரா, சபீக் உள்ளிடட 
புலைப தபயர்களிமலமய ஆக்-
கங்கள் எழுதியுள்ளார்.  

2015ஆம் ஆண்டு 'தசரண்-
டிப' திைசரி தவளிவநெ மபாது 
அென் உெவியாசிரியராகவும் 
பணியாற்றியுள்ளார். 2016ஆம் 
ஆண்டு விடிதவள்ளி பத்திரிலக-
யில் இலணநது உெவி ஆசிரிய-
ராகப பணிலயத் தொடர்நொர். 

சமுொயம் தொடர்பாை ஆய்வுக்கடடுலரகள், 
சிறுகலெகள், சமூகத்திற்குத் மெலவயாை 
சிங்கள ஆக்கங்களின் தமாழிதபயர்பபுகள் 
மபான்ற விடயொைங்கலள எழுதி வாசகர்க-
ளின் நன்மதிபபுக்குரியவராக விளங்கிைார். 
இவரால் எழுெபபடட சிறுவர் நாவல்கள், உரு-
வகக்கலெகள், அறிவியல் ஆக்கங்கள் பலவும் 
அச்சு வாகைம் ஏறக் காத்திருபபொக இவர் 
கூறுகிறார். திைகரன், அல்ஹ்ைாத், எழுச்-
சிக் குரல், திைபதி - சிநொமணி, நவமணி, 
விடிதவள்ளி உள்ளிடட பத்திரிலககளில் சுமார் 
ஆயிரத்திற்கும் மமற்படட இவரது பலெரபபடட 
ஆக்கங்கள் தவளிவநதுள்ளை.   

பாணநதுலற இஸலாமிய மறுமலர்ச்சி 
இயக்கம் 2003ஆம் ஆண்டு இவருக்கு 
'தசால்லின் தசல்வன்' படடமும் இஸலாமிய 
மபரலவ இலக்கிய வடடம் 2018ஆம் ஆண்டு 
'ஊடகத்ொலர' படடமும் வழங்கி இவலர தகௌர-
வித்ெை. 2012 ஆம் ஆண்டு மபருவலள திை-
கரன் வாரமஞசரி வாசகர் வடடம் இவரது ஊடக 
பணிகலளப பாராடடி விருது வழங்கி தகௌர-
வித்துள்ளது. அகில இை நல்லுறவு ஒன்றியத்-
ொல் 2003ஆம் ஆண்டு 'சாமஸ்ரீ மசலவச் 
தசம்மல்' படடம் படடமும் மலலயக கலலஞர் 
முன்ைணியால் 2002ஆம் ஆண்டு 'இரத்திை 
தீபம்' விருதும் இலங்லக கலலஞர் முன்ை-
ணியால் 2005 ஆம் ஆண்டு 'எழுத்தியல் 
நாயகன்' படடமும் வழங்கி இவர் தகௌரவிக்கப-
படடுள்ளார்.
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உலகம் கடநெ சில வருட காலமாக 
இடரின் மத்தியிமலமய நகர்நது தகாண்-
டிருக்கின்றது. சீைாவில் முென் முெலாக 

தகாமராைா தொற்று மொற்றம் தபற்றதிலிருநது 
உலகம் துயரிலும் துன்பத்திலுமம நகர்நது தகாண்டி-
ருக்கின்றது. தகாமராைா தொற்று உலக நாடுகளில் 
உச்சத்லெத் தொடடு, படிபபடியாக ெணிவு நிலல-
லமக்குச் தசன்றுள்ள மபாதிலும் அென் பாதிபபுகள் 
இன்னுமம உலலக விடடு நீங்கவில்லல.

தகாவிட தொற்று உலலக விடடு முற்றாக நீங்கி 
விடுதமன்றுொன் எல்மலாரும் நம்பிக்லக தகாண்டி-
ருநெைர். மக்கள் கலடபபிடித்ெ சுகாொரப பழக்கவ-
ழக்கங்களும், ெடுபபூசியும் தகாமராைாலவ முற்றாக 
விரடடியடித்து விடுதமன்றுொன் உலகம் நம்பியது. 
அநெ நம்பிக்லகக்மகற்ப உலகின் அலைத்து நாடு-
களிலும் தகாவிட தொற்று தபருவீழ்ச்சி நிலலக்கு 
வநதிருநெது.

தகாவிட தொற்லற மனிெ இைம் தவற்றி தகாண்டு 
விடடதென்று நிம்மதிப தபருமூச்சும் விடடுக் தகாள்ள 
முடிநெது. ஆைால் அநெ நிம்மதி நீடிக்கவில்லல. 
உலகின் பல நாடுகளில் ெற்மபாது மீண்டும் தகாவிட 
தொற்றாைது தவவமவறு திரிபுகளில் அச்சுறுத்ெத் 
தொடங்கியுள்ளது. பல மனிெ உயிர்கலளப பலிதய-
டுத்தும் விடடது. இலங்லகயிலும் தகாவிட தொற்று 
காரணமாக சில உயிரிழபபுகள் சமீப நாடகளாக சம் -
பவித்துள்ளை.

தகாவிட தொற்றிலிருநது உயிர்ப பாதுகாபபுப 
தபறுவெற்கு ெடுபபூசியாைது சிறநெ பாதுகாப-
தபன்பதில் உண்லம இல்லாமலில்லல. அொவது 
தகாவிட தொற்று ஏற்படட ஒருவரில் அத்தொற்றின் 
வீரியத்ென்லம தபரிதும் குலறவாக இருக்குதமன் -
பமெ அென் அர்த்ெமாகும். தகாவிட தொற்றிைால் 
ஏற்படுகின்ற உயிரிழபபிலிருநது அதிக பாதுகாபலப 
ெடுபபூசி வழங்குதமன்பது நிரூபிக்கபபடடுள்ளது.

ஆைால் உலகிலிருநது தகாவிட தொற்லற 
முற்றாக விரடடியடிபபெற்கு ெடுபபூசி உெவுதமன்-
பது அென் அர்த்ெமல்ல. தகாவிட லவர்ாைது 
தவவமவறு திரிபுகள் எடுத்து உலலக நீண்ட காலத்-
துக்கு அச்சுறுத்திக் தகாண்டிருக்குதமன்பமெ உண் -
லமயாகும். எைமவ காலத்துக்குக் காலம் ெடுபபூ-
சிலய மக்கள் ஏற்றிக் தகாண்டிருக்க மவண்டியது 
ெவிர்க்க முடியாெொகும். அபமபாதுொன் தகாவிட 
லவரசுக்கு எதிராை மநாதயதிர்பபுத் ென்லமலய 
எம்மால் உடலில் தகாண்டிருக்கக் கூடியொக இருக்-
கும் என்பது மருத்துவ நிபுணர்களின் நம்பிக்லக 
ஆகும்.

இலங்லக மக்களில் தபரும்பாலாைவர்கள் 
இரண்டு ெடுபபூசிகலளயும், பூஸடர் ெடுபபூசிலய-
யும் இதுவலர தபற்றுக் தகாண்டுள்ளைர். அவர்கள் 
இபமபாது நான்காவது ெடுபபூசிலய தபற்று வருகின் -
றைர். நான்காவது ெடுபபூசிலயப தபற்றுக் தகாள்வ-
ெற்குத் ெவறக் கூடாதெை மருத்துவர்கள் தெரிவிக் -
கின்றைர். தகாவிட தொற்று மீண்டும் அச்சுறுத்ெத் 
தொடங்கியுள்ளெைால் ெடுபபூசி தபறுவது கடடாய-
தமைவும் அறிவுறுத்ெபபடுகின்றது.

ஆைால் எமது நாடடில் இதுவலர எநெதவாரு 
ெடுபபூசிலயயும் தபற்றுக் தகாள்ளாெவர்களும் 
பலர் உள்ளொகத் தெரிவிக்கபபடுகின்றது. மமலும் 
பலர் ஒமரதயாரு ெடுபபூசிலய மாத்திரம் தபற்றுக் 
தகாண்டுள்ளைர். இரண்டு ெடுபபூசிலயப தபற்றுக் 
தகாண்டு, பூஸடர் ெடுபபூசிலயப தபற்றுக் தகாள்-
ளாெவர்களும் பலர் உள்ளைர். தகாவிட தொற்லறப 
தபாறுத்ெவலர இலவதயல்லாம் அலடசியப மபாக்-
குகளாகும். ெடுபபூசிதயான்மற தகாவிட தொற்றிலி-
ருநது பாதுகாபபுப தபறுவெற்காை சிறநெ ஆயுெ-
தமன்பலெ மக்கள் மறநது விடக் கூடாது.

நாடடில் சில மரணங்கள் சம்பவித்துள்ளை. 
தகாவிட தொற்று மீண்டும் ெலலகாடடத் தொடங்கி 
விடடது. எைமவ சுகாொரப பழக்கவழக்கங்களும், 
முகக்கவசமும் மீண்டும் அவசியதமன்று மருத்துவ 
நிபுணர்கள் கூறுகின்றைர். இல்லலமயல் மக்கள் 
மீண்டுதமாரு ஆபத்துக்குள் பிரமவசிக்க மவண்டி-
மயற்படுதமன்றும் அவர்கள் எச்சரிக்கின்றைர். எமது 
நாடடு மக்களில் தபரும்பாலாைவர்கள் முகக்கவ-
சத்லெ முற்றாக மறநது விடட நிலலயில், இவவா-
றாை எச்சரிக்லககள் விடுக்கபபடுகின்றை.

இலங்லக மாத்திரமன்றி உலகின் பல நாடுகள் 
ெற்மபாது முகக்கவசத்லெ கடடாயபபடுத்தி வருகின்-
றை. தகாவிட தொற்றில் இனிமமல் அலடசியம் 
கூடாதென்பமெ உலக மருத்துவ நிபுணர்களின் எச்-
சரிக்லகயாகவும் உள்ளது. முகக்கவசம் இனிமமல் 
அவசியமில்லலதயை உலக நாடுகள் அவசரபபடடு 
அறிவித்ெல் விடுத்துள்ளைமவா என்மற எண்ணத் 
மொன்றுகின்றது. முகக்கவசத்லெ தொடர்நதும் கட-
டாயத்தில் லவத்திருநதிருபபின் தகாவிட ஆபத்து 
மீண்டும் ெலலதூக்கியிருக்க வாய்பபில்லல என்றும் 
நிபுணர்கள் கூறுகின்றைர்.

இலங்லகயிலும் முகக்கவசத்லெ அவசரபபடடு நீக்-
கியிருக்கத் மெலவயில்லல. தொடர்நதும் அெலைக் 
கலடபபிடித்திருநொல் தொற்று மீண்டும் ெலலதூக்-
கியிருக்க வாய்பபில்லல என்ற கருத்தும் நிலவுகின் -
றது. எைமவ இனிமமலாவது மக்கள் முகக்கவசம் 
அணிவதில் கவைம் தசலுத்துவது அவசியமாகும். 
அது மாத்திரமன்றி தகாவிட தொற்றிலிருநது பாது-
காபபுப தபறுவெற்காை முன்தைச்சரிக்லகப பழக்க-
வழக்கங்கலள லகவிடாமல் தொடருவதும் அவசிய-
மாகின்றது.
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தொலலமபசி இலக்கம் : 2429429, 2429272, 2429279

தபக்ஸ : 2429270, 2429329, விளம்பர முகாலமயாளர் : 2429321

குறள் தரும் சிநதனை

ஹிஜ்ரி வருடம் 1444 முஹர்ரம் பிலற 05
சுபகிருது வருடம் ஆடி மாெம் 19ஆம் நாள்                 வியாழக்கிழலம

உலகை விட்டு இன்னுமே நீஙைகாேல் 
அச்சுறுத்தும் கைகாவிட் க�காற்று!

அன்பான குணமும், புகழ்பாய்ந்த குடிப்பிறப்பும்,
அரசினர் ்பாரபாட்டக்கூடிய நல்ல ்ண்பாடும்
ப்ற்றிருப்்த்த தூ்தருக்குரிய ்தகுதிகளபாகும்.

அன்புலடலம ஆன்ற குடிபபிறத்ெல் மவநெவாம்
பண்புலடலம தூதுலரபபான் பண்பு

இலங்கைக்கு உதவிக்கைரம் நீட்டும் இந்தியா்ை   
வைத்ைப்படுத்தும் சீை உளவுக்கைப்பல் விைகைாரம்!

ததஹிை்ள எஸ்.டி.எஸ். ஜயசிஙகை மத்திய கைல்லூரி   
மாணைர் குடும்்பஙகைளுக்கு லஙகைா IOC, ICF உதவி

்பல்து்ை கை்லஞராகை திகைழும்
ஊடகைவியலாளர் சத்தார்

அம்பாநமொடலட துலறமுகமா-
ைது வர்த்ெக நடவடிக்லககளுக்கு 
மடடுமம சர்வமெச ரீதியில் பயன்ப-

டுத்ெபபடுதமன்று இநதியாவுடன் அவமவலள-
யில் இலங்லக ஒரு புரிநதுணர்வு ஒபபநெத்-
தில் உடன்படடது. ஆைால் அநெ உடன்படிக்லக 
மீறபபடும் வலகயில் இபமபாது சீைாவின் 
உளவுக் கபபல் ஒன்று அமெ துலறமுகத்திற்கு 
வர இருக்கின்றது.   

அெற்கு முன்பொக இலங்லகயின் சமீப கால 
தநருக்கடி குறித்தும், இலங்லகக்கு இநதியா 
வழங்கி வருகின்ற உெவிகள் மற்றும் ஆெரவு-
கள் குறித்தும் இவவிடத்தில் குறிபபிடுவது முக்-
கியம். இலங்லகக்கு இநதியா பல பில்லியன் 
ரூபா தபறுமதியாை உெவிப தபாருடகலள 
நடபு ரீதியாக வழங்கியுள்ளது. தபருநதொலகக் 
கடன்தொலகலயயும் வழங்கியுள்ளது.   

இலகுவாை வடடி வீெம் தகாண்ட கடன்-
கலள இநதியா இலங்லகக்கு வழங்கியுள்ளது. 
இலங்லக தபாருளாொர தநருக்கடியில் சிக்கித் 
ெவித்ெ மவலளயில் விலரநது வநது உெவி 
வழங்கிய நாடு இநதியா ஆகும். எநெதவாரு 
நிபநெலையின் மபரில் இல்லாெ உெவிகலள 
இநதியா வாரி வழங்கியுள்ளது.   

இநதிய மத்தி அரசாைது உணவு நிவார-
ணம், எரிதபாருள், கடனுெவி, மருநதுகள் என்-
தறல்லாம் ஏராளமாை உெவிகலள தநருக்கடி 
உெவிகளாக சமீப காலமாக இலங்லகக்கு 
வழங்கியுள்ளது. அமெசமயம் ெமிழக அரசாங்-
கமும் இலங்லகயில் அல்லலுறும் மக்களுக்கு 
தொடர்நது உெவிகலள வழங்கிக் தகாண்டிருக்-
கின்றது. அது ெவிர ெமிழ்நாடடிலிருநது ெனிப-
படட முலறயில் பலர் இலங்லகக்கு தபாரு-
ளாொர தநருக்கடிலய தீர்பபெற்காக உெவி 
வருகின்றார்கள்.   

இநதியாலவப தபாறுத்ெவலர இநெ விடயத்-
தில் உறுதியாை தகாள்லகதயான்று உள்ளது. 
'அயல்மெசத்துக்கு முெலிடம்' என்பமெ இந-

தியாவின் தகாள்லக ஆகும். இலங்லகக்கு 
துயர் மநருகின்ற அலைத்து மவலளகளிலும் 
இநதியா இவவாறு விலரநமொடி வநது உெவிக் 
கரம் நீடடியுள்ளதென்பது குறிபபிடத்ெக்கது. 
அநெ வலகயில் ஆசிய நாடுகளிமலமய இலங்-
லகக்கு முன்னுரிலம அளித்து இநதியா உெவி 
தசய்து வருகின்றது.   

இலங்லகயின் தபாருளாொர தநருக்கடி-
லயத் தீர்பபதில் உெவுவதென்பதில் இநதிய 
பாராளுமன்றத்தில் கூட மாறுபடட நிலலபபாடு 
கிலடயாது. இலங்லகக்கு உெவ மவண்டும் என்-

பதில் அலைவரும் ஒமர கருத்லெமய தகாண்-
டுள்ளைர். அவவாறு இலங்லகலய உற்ற நண்-
பைாக இநதியா மநாக்கும் மபாது, இன்லறய 
நிலலவரமாைது இநதியாவுக்கு கவலல அளிப-
பது ெவிர்க்க முடியாெொகும். ெைக்கு அளிக்கப-
படட உறுதிதமாழிலய இலங்லக மீறுவொகமவ 
இநதிய இராஜெநதிரிகள் கவலல தகாள்கின்-
றைர். சீைாவின் உளவுக்கபபல் அம்பாந-
மொடலடக்கு வருலக ெருவது இநதியாவிற்கு 
வருத்ெத்லெ ஏற்படுத்தியுள்ளதென்பது இநதிய 
அரசாங்க வடடாரங்களில் தவளியாகின்ற ெக-
வல்களிலிருநது புலைாகின்றது.   

இலங்லகக்கு இன்று மநற்று அன்றி பன்-

தைடுங்காலமாக இநதியா உெவி வழங்கி 
வருகின்றது. அத்துடன் இலங்லகயில் உள் -
நாடடு யுத்ெத்லெ முடிவுக்குக் தகாண்டு 
வருவதிலும் இநதியாவின் பங்களிபபு 
இருநதுள்ளதென்பது தெரிநெ விடயமாகும். 
இவவாறாை பின்ைணிகலள லவத்துப 
பார்க்கின்ற மபாது சீைக் கபபலின் வருலக -
யாைது இநதியாவுக்கு மகிழ்ச்சியளிக்கப 
மபாவதில்லலதயன்பது திண்ணம்.   

சீைா ஏற்கைமவ திடடமிடடபடி ெைது உளவுக் 
கபபலல இலங்லகக்கு அனுபபுமாைால், எதிர்-
காலத்தில் இநதியாவின் பாரிய உெவிகலள 
இலங்லக இழக்க மநரிடும் என்பது தபாருளா-
ொர நிபுணர்கள் மற்றும் அரசியல்வாதிகளின் 
கருத்ொக உள்ளது.   

நிலலலம இவவாறிருக்லகயில் இலங்லக-
யில் உள்ள தபாறுபபு வாய்நெ அரசியல் கடசி-
களும் சிறுபான்லம அரசியல் கடசிகளும் கூட 
சீைாவின் கபபல் விவகாரத்லெ கவலலயுட-
மைமய மநாக்குகின்றைர். 'இநதியாலவ பலகக்-
கக் கூடாது' என்று ெமிழ்க் கடசிகளின் உறுபபி-
ைர்கள் பலரும் குரல் தகாடுத்து வருகிறார்கள். 
எரிதபாருள் மெலவ மற்றும் சிறு பராமரிபபு 
மவலலகலள முடித்துக் தகாண்டு பயணத்லெ 
தொடரும் மநாக்குடன் இநெக் கபபல் வருவொக 
இலங்லக தெரிவித்ொலும், அெலை ஏற்றுக் 
தகாள்வெற்கு பலரும் ெயாராக இல்லல.   

இன்லறய மவலளயில் இெற்காை அவச-

ரம் என்ை என்பமெ சர்வமெச மநாக்கர்களின் 
விைாவாகும். சீைாவின் உளவுக் கபபலாை 
'யுவான்வாங் 5' ஹம்பாநமொடலடதுலறமு-
கத்தில் எதிர்வரும் 11 முெல் 17 வலர ெரித்து 
நிற்கும் எை இலங்லக உறுதி தசய்துள்ளொக 
ெகவல் தவளியாகியுள்ளது.   

இநதியப தபருங்கடலல சீைா ெைது ஆதிக்-
கத்திற்கு உடபடுத்தி வருவொக இநதியா மற்றும் 
அதமரிக்கா குற்றம் சாடடி வரும் நிலலயில் 
இநெக் கபபல் விவகாரம் பிராநதியத்தில் புதிய 
சர்ச்லசலய உருவாக்கியிருக்கிறது.   

2014 ஆம் ஆண்டுக்குப பிறகு சீைக் 
கடற்பலடக் கபபல் ஒன்று இலங்லகக்கு 
வருவது இதுமவ முெல்முலறயாகும். 2014 
ஆம்ஆண்டு, சீை நீர்மூழ்கிக் கபபதலான்று 
தகாழும்பில் ெரித்து நின்றது. அவமவலள, 
இநதியா ெைது கடுலமயாை மகாபத்லெயும், 
அதிருபதிலயயும் தவளியிடடலம ஞாபகமி-
ருக்கலாம். அமெமபால, 2021ஆம் ஆண்டு 
எவவிெ அனுமதியும் தபறாமல் யுமரனியம் 
ஏற்றிக் தகாண்டு வநெ ஒரு சீைக்கபபல் ஹம்-
பாநமொடலட துலறமுகத்திற்கு வநது தபரும் 
சர்ச்லசலயக் கிளபபியது.   

2014 ஆம்ஆண்டு இலங்லகக்கு வநெ நீர்-
மூழ்கிக் கபபலல விட 'யுவாங்மவங் 5' என்ற 
கபபல் மிகவும் சக்தி வாய்நெ தொழில்நுடபம் 
தகாண்டது என்றும் தென்னிநதியாவின் துலற-
முகங்களிலுள்ள ெகவல்கலள இலகுவாக 
லகபபற்றக் கூடிய திறலை இநெக் கபபல் 
தபற்றிருக்கிறது எைவும் 'எக்தகாதைாமிக் 
லடம்ஸ' தசய்தி தவளியிடடுள்ளது.   

மியன்மார் முெல் கிழக்கு ஆபிரிக்க 
நாடுகள் வலரயிலாை சீை உள்கடடலமபபு 
திடடங்களின் 'இரடலட' பயன்பாடுகள் 
குறித்து இநதியா நீண்ட காலமாக மகள்வி 
எழுபபி வநதிருக்கிறது. சீைாவின் இத்ெ -
லகய நகர்வுகள் இநதியாவின் நலன்க -
ளுக்கு மநரடி சவாலாக அலமயும் என்று 
இநதியா தொடர்நதும் நம்பி வருகிறது.

அத்தியாவசியப தபாருடகளின் 
பற்றாக்குலற மற்றும் தபாரு-
ளாொரச் சரிவு ஆகியவற்-

றால் நாடு சவால்கலள எதிர்தகாண்டுள்ள 
நிலலயில், LIOC மற்றும் இநதிய CEO 
மன்றம் இலணநது பல CSR நடவடிக்லக-
கலளத் தொடர்நது வருகின்றை. LIOC 
மற்றும் ICF என்பை தெஹிவலள எஸ. டி. 

எஸ. ஜயசிங்க மத்திய கல்லூரி மாணவர் -
களின் ஆெரவற்ற குடும்பங்களுக்கு ரூ. 2 
மில்லியன் தபறுமதியாை உலர் உணவுப 
தபாருடகலள வழங்கியுள்ளை.  

LIOC மற்றும் ICF ஆகியவற்றின் இநெ 
முன்முயற்சி பாடசாலல நிர்வாகத்ொல் ஏற்றுக் 
தகாள்ளபபடடது. இநெச் சவாலாை மநரத்தில் 
உெவி மெலவபபடும் குடும்பங்களுக்கு ஆெர-

வளிக்க முன்வநெலம உள்ளூர் சமூகத்ொல் 
பாராடடபபடடுள்ளது.

இநநிகழ்வில் மபசிய LIOC முகாலமத்துவப 
பணிபபாளர் மமைாஜ் குபொ, 'LIOC எப-
தபாழுதும் நல்ல மநாக்கத்துக்காக பங்களிக்க 
முயற்சிக்கிறது. எங்களின் ெற்மபாலெய முயற்-
சிகள் தபாருளாொர சவால்களுக்கு எதிராக 
மபாராடுவெற்கும், உணவுப தபாருடகளின் 

ெற்மபாலெய பற்றாக்குலறலய நிவர்த்தி தசய்-
வெற்கும் பங்களிபபது எபமபாதும் மநாக்கமாக 
உள்ளது. இென் மூலம் வசதி குலறநெ மாண-
வர்களின் கல்விலய ெலடயின்றி தொடர வழி-
வகுக்கின்றது' என்றார்.  

விழாவில் LIOC நிர்வாக இயக்குநர் மமைாஜ் 
குபொ, அதிபர் ஜகத் இடமமகம், துலண அதிபர் 
திருமதி சபிொ குணதிலக, இநதிய CEO மன்-

றத்லெப பிரதிநிதித்துவபபடுத்திய 
உமமஷ் தகௌெம், அமசாக் மலலண்ட 
பிரெம நிலறமவற்றதிகாரி மற்றும் 
கிம�ார் தரடடி - பிளாடடிைம் ரியாலிடடி 
இன்தவஸடதமண்டஸ வன் தஹாஸ-
பிற்றாலிற்றி PTPL (இலங்லக) 
ஆகிமயார் கலநது தகாண்டைர்.  

இநெ வாய்பலப வழங்கியெற்காக 
பாடசாலல நிர்வாகத்திற்கு LIOC 
மற்றும் ICF நன்றிலய தெரிவித்ெது-
டன், அத்ெலகய உெவிலய தொடர்-
வொகவும் அவர்களுக்கு உறுதிய-
ளித்ெது.

மபருவலள பீ.எம்.முக்ொர்...?

'அயல்நாட்டுக்கே முதலிடம்' என்ற உறுதியநான 
ககேநாள்கேயின கீழ் இலங்கேககு இந்தியநா 
வழஙகி வருகின்ற உதவிகேள, ஆதரவுகேள 
ஏரநாளம். இந்நி்லயில சீனககேபபலின
இலங்கே வரு்கேயநானது இந்தியநாவுககு 
மகிழ்ச்சி தரப ்பநாவதில்ல! 



(கல்குடா தினகரன்  நிருபர்)

வாழைச்சேழன பபாலிஸ் 
பிரிவிற்குடபடட புணாழன 
பபாத்தழன பகுதியில் வீடடின் 
சுவர் விழுந்ததில் சிறுமிப�ாருவர் 
உயிரிைந்தார். இபபரி்தாபச சேம்-
பவம் ்ேற்று (03) பு்தன்கிைழை 
இடம்பபற்்ற்தாக,

வாழைச்சேழன பபாலிஸ் 
நிழை� பபாறுபபதிகாரி ைசேந்த 
பணடார ப்தரிவித்தார்.

கிரான் பிர்்தசே பசே�ைாளர் பிரி -
விலுளள மீளகுடி்�ற்்றக் கிராை-
ைான புணாழன பபாத்தழனழ�ச-
்சேர்ந்த, உசேனார் பாததிைா றீைா 
என்்ற மூன்்றழர வ�து சிறுமி்�, 
வீடடின் சுவர் விழுந்ததில் உயிரி -
ைநதுளள்தாக பபாலிஸார் ப்தரி-

வித்தனர். இசசிறுமியின் வீடடிற்கு 
அருகில் வீடு உழடக்கபபடடு ஒரு 
பக்கம் சுவர் ைாததிரம் காணபபட-
டது. இநநிழையில் சீபைநதுச சுவர் 
ஓரததிலிருநது மூன்று சிறுமிகள 
விழள�ாடிக் பகாணடிருந்தனர். 

திடீபரன காற்று பைைாக வீசி -
�தில், சுவர் தீடீபரன சேரிநது 
விழுந்தது. இ்தன்்பா்்த சிறுமி 
உயிைந்தார். ைற்ழ்ற� இருவரும் 
ப்தயவாதீனைாக உயிர் ்தபபினர்.

உயிரிைந்த மூன்்றழர வ�து 
சிறுமியின் ஜனாஸா வாழைச-
்சேழன ஆ்தார ழவததி�சோழை-
யில் ழவததி� பரி்சோ்தழனக்காக 
ழவக்கபபடடுளளது. வாழைச-
்சேழன பபாலிஸார் விசோரழண-
கழள ்ைற்பகாணடு வருகின்்ற -
னர்.       

(பவல்ைாபவளி தினகரன் 
நிருபர்)

ை ட ட க் க ள ப பு 
ைாவடட பாராளுைன்்ற 
உறுபபினர் சேநதிரகாந்த-
னின் ்தநழ்தயும்,்தமிழ்-
ைக்கள விடு்தழைபபுலி-
கள கடசியின் ஆயுடகாை 
உறுபபினருைான ஆ.சிவ -
்ேசேதுழர ்ேற்று (03) காைைானார்.

்காரழளபபற்று வாழைச-
்சேழன பிர்்தசே சேழபயின் 
முன்னாள உறுபபினரான இவர், 
்தனது 75 ஆவது வ�தில்) காைைா-
னார்.

ைடடக்களபபு ்பத்தாழைழ� 
பி்றபபிடைாகவும், வசிபபிடைாக-
வும் பகாணட இவர் ஏழு பிளழள-

களின் ்தநழ்த�ாவார். 
கிைக்கின் மு்தைாவது 
மு்தைழைசசேராக இவரது 
ைகன் ப்தவி வகிததி-
ருந்தார்.

்தமிழ்ைக்கள விடு்த-
ழைபபுலிகள கடசிக்கு 
பக்க பைைாக இருநது 
கடசிழ� கடடுக்்காப-
புடன் உருவாக்கி வளர்-

ப்தடுத்த பங்கும் இவருக்குணடு. 
்தமிழ்ைக்கள விடு்தழைபபுலிகள 
கடசி சோர்பாக ்காரழளபபற்று 
பிர்்தசே சேழபத ்்தர்்தலில் ்பாட-
டியிடடு பவற்றி�ழடநது 2008 
ஆம் ஆணடு மு்தல் 2012 வழரயும் 
இவர், பிர்்தசே சேழப உறுபபினராக 
இருநது பை ைக்கள ேைன்சோர்ந்த 
்வழைகழள முன்பனடுத்தவர்.       

(கிணணி�ா தினகரன் நிருபர்)

பவளிோடடு ்வழைவாயபழப 
எதிர்பார்ததுளள சேமுர்ததி ைற்றும் 
குழ்றந்த வருைானம்பபறும் குடும்-
பங்கழளச்சேர்ந்த இழளஞர் யுவதிக-
ளுக்கான வி்ேட வழிகாடடல் கருத-
்தரங்கு கிணணி�ா பிர்்தசே பசே�ைக 
்கட்பார் கூடததில் கடந்த பசேவ்-
வாயக்கிைழை (02) ேழடபபற்்றது.

சேமுர்ததி திழணக்களம் ைற்றும் 
பவளிோடடு பணி�கம் என்பன 
இழணநது கிணணி�ா ைற்றும் ்தம்ப-
ைகாைம் பிர்்தசே பசே�ைகப பிரிழவச 
்சேர்ந்த ப�னாளிகளுக்கு இக்கருத்த-
ரங்ழக ேடாததி�து.
ோடடின் பபாருளா்தாரம் திடீபரன 
வீழ்சசியுற்்ற்தால், சோ்தாரண ைக்களின் 
வாழ்வு பபரும் சேவாலுக்கு உளளாகி-
யுளளது. இநநிழை யில்,பபணகள 
்தழைழை்தாங்கும் குடும்பங்கள 
ைற்றும் வறுழைக்்காடடிற்கு கீழ் 
வாழ்்வாரின் பிளழளகள பாடசோ-
ழைக்குச பசேல்வதிலும் சிரைங்கழள 
எதிர்பகாளகின்்றனர். இக்குடும்-

பங்களிலிருநது ்தகுதி�ா்னாழர 
பவௌிோடுகளுக்கு அனுபபும் ்ோக்-
குட்ன இக்கருத்தரங்கு ேடாத்தபபட-
டது.

இநநிகழ்வில் பிர்தை அதிதி�ாக  
கிணணி�ா பிர்்தசே பசே�ைாளர் எம்.
எச.எம். கனி கைநது பகாணடு சி்றப-
பித்தார். ்ைலும், திரு்காணைழை 
ைாவடட  பவளிோடடு ்வழை-
வாயபபு காரி�ாை� உததி்�ாகத-

்தர், கிணணி�ா சேமுர்ததி கருததிடட 
முகாழை�ாளர், கிணணி�ா பிர்்தசே 
பசே�ைக பவளிோடடு ்வழை-
வாயபபு உததி்�ாகத்தர்,  சேமுர்ததி 
சேமூக அபிவிருததி உததி்�ாகத்தர், 
ைற்றும் கிணணி�ா, ்தம்பைகாைம் 
பிர்்தசேதழ்த ்சேர்ந்த பவளிோடடு 
்வழைவாயபபுகளுக்கு பசேல்ை எதிர்-
பார்ததுளள இழளஞர் யுவதிகளும் 
கைநது பகாணடனர். 
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விவசாய கிணற்றுக்குள் 
விழுந்த யானைக்குட்டி 
அதிகாரிகளால் மீட்பு
(கந்தளாய தினகரன் நிருபர்) 

கந்தளாய சூரி�புர பபாலிஸ் பிரி-
வுக்குடபடட  சூரி�புர விவசோ�ப 
பகுதியில், காடடு �ாழனப�ான்று 
ழகவிடபபடட விவசோ�க் கிணற்றுக்-
குள ்தவறி விழுநதுளளது . 

பன்னிரணடு வ�துழட� �ாழனக்-
குடடி்� இவ்வாறு விழுநதுளள்தாக 
பபாலிஸார் ப்தரிவிக்கின்்றனர். இச-
சேம்பவம் (01) திங்கடகிைழை இடம்-
பபற்றுளளது. 

விவசோ�க்கிணற்றில் ்தவறி விழுந்த 
காடடு �ாழனழ� மீடக கந்தளாய 
வனஜீவராசிகள அலுவைக அதிகாரி-
கள ேடவடிக்ழக எடுததுளளனர்.

சுன்னக்காடு பகுதியிலிருநது உண-
வு்்தடி சூரி�புர கிராைததிற்கு வந்த 
இந்த �ாழனக்குடடி மீணடும் வனப-
பகுதிக்குள பசேன்று பகாணடிருக்ழக-
யி்ை, கிணற்றில் விழுந்த்தாக வனவி-
ைங்கு அதிகாரிகள ப்தரிவித்தனர்.

சூரி�புர பபாலிஸார் ைற்றும் 
சிவில் பாதுகாபபு பழடயினர் கிராை 
ைக்களுடன் இழணநது, �ாழனழ� 
பவளி்� எடுத்தனர். 

இவ்வாறு மீடகபபடட இந்த 
�ாழனக்குடடி சுன்னக்காடடுப பகு-
திக்கு மீணடும் துரத்தபபடடது. 

வவளிநாட்டு வவனை வாய்ப்புக்கனள 
ஊக்குவிக்கும் விவசட திட்டம் அமுல்

காத்தான்குடி பள்ளிவாசல்களில் ஷுஹ்தாக்கள் திை நிகழ்வுகள்
(புதி� காத்தான்குடி தினகரன் நிருபர்)

காத்தான்குடி பளளிவாசேல்களில் 
படுபகாழை பசேய�பபட்டாரின் 
32ஆவது ேுஹ்தாக்கள தினம் 
்ேற்று (03 பு்தன்கிைழை அனுஷ்டிக் -
கபபடடது.

காத்தான்குடி மு்தைாம் குறிசசி 
மீரா பபரி� ஜும்ஆபபளளிவா-
சேல், காத்தான்குடி மு்தைாம் குறிசசி 
ஹூழஸனிய�ா பளளிவாசேல் ஆகி-
�வற்றில், 3.08.1990 அன்று  புனி்த 
இோத ப்தாழுழகயில் ஈடுபடடுக் 
பகாணடிருந்தவர்கள மீது ப�ங்க -
ரவாதிகள ்தாக்கு்தை ேடாததினர்.

இசசேம்பவததில் 103 ்பர் 
படுபகாழை பசேய�பபடட-
னர்.

இதில், ேஹீ்தாக்கபபட-
டவர்கழள நிழனவு கூர்நது, 
வருடாந்தம் ேுஹ்தாக்கள 
தினம் அனுஷ்டிக்கபபடடு 
வருகின்்றது.

இந்த வழகயில், ்ேற்று 
ேடந்த ேுஹ்தாக்கள தின 
நிகழ்வுகள படுபகாழை 
இடம்பபற்்ற காத்தான்குடி 
மு்தைாம் குறிசசி ஹுழஸனிய�ா 
பளளிவாசேலில் இடம் பபற்்றது.

பளளிவாசேலின் ்தழைவர் எம்.
சேமீம் ்தழைழையில் ேழடபபற்்ற 

இவ்ழவபவததில், உைைாக்கள 
பளளிவாசேல் நிருவாகிகள, பபாது 
ைக்கள எனபபைரும் கைநது பகாண-
டனர்.

இ்தன்்பாது, அல்குர்ஆன் 
ஓ்தபபடடதுடன் வி்ேட 
பிராத்தழனழ� காத்தான்-
குடி முழகதீன் பைதழ்தப 
பபரி� ஜும்ஆபபளளிவா-
சேல், இைாம் பைௌைவி 
ஏ.்ஜ.அமீன் ேடாததினார். 
ழரஸ் சிறீைங்கா நிறுவ-
னததின் பணிபபாளர் அஷ்-
பேயஹ் ஏ.பி.அக்ரம் ேழீமி 
சி்றபபுழர�ாற்றினார்.

இ்்த ்பான்று ைற் -
றுபைாரு நிகழ்வு காத்தான்குடி 
மு்தைாம் குறிசசி மீரா பபரி� ஜும்-
ஆபபளளிவாசேலிலும் ேழடபபற்-
்றது.

சநதிரகாந்தன் எம்பியின் 
்தகப்பைார் காைமாைார்

சுவர் இடிநது விழுநது சிறுமி மரணம்;
வினளயாடியவபாது பரி்தாபச் சம்பவம்

மாணவர் சததுணவின் 
வினை அதிகரிப்பு
(ேற்பிடடிமுழன தினகரன் நிருபர்)

ைாணவருக்கு வைங்கபபடடு 
வந்த ்பாோக்கு உணவு, அறுபது 
ரூபாவாக விழை உ�ர்நதுளளது.
இ்தற்கு முன்னர் இது, முபபது ரூபா -
வுக்கு விற்கபபடடது.

சி்றந்த ்பாோக்குணழவ ைாண -
வருக்கு வைங்கும் பபாருடடு,ோ-
ளாந்தம் இசசேததுணவு வைங்கபபடு-
கி்றது. இவ்விழை உ�ர்த்தபபடட 

விட�ம் ப்தாடர்பாக கல்வி அழைசசு 
சேகை திழணக்களத ்தழைவர்களுக்-
கும் அறிவிததுளளது.

ோடடில் ஏற்படடுளள பபாரு-
ளா்தார பேருக்கடி�ால் பை குடும்-
பங்கள பாதிக்கபபடடுளளன. 
இநநிழையில், ைாணவர்களுக்கு 
முழ்ற�ான சேததுணவு கிழடக்கா-
்தழ்த கருததில்பகாண்ட ஆகஸ்ட 
ைா்தம்ப்தாடக்கம் இ்தன் விழை அதி-
கரிக்கபபடடுளளது.        

(பாசிக்குடா நிருபர்)

வந்தாறுமூழை கிைக்கு களுவன்்கணி 
அருளமிகு ஸ்ரீ சிவமுதது ைாரி�ம்ைன் ஆை-
�ததின் திருசசேடங்கு க்தவு தி்றத்தல் நிகழ்வு, 
பசேவ்வாயக்கிைழை ைாழை பவகு சி்றபபாக 
ேழடபபற்்றது.

வந்தாறுமூழை ்்தவபுரம் ோக்தம்பிரான் 
ஆை�ததில் இருநது ைழட எடுக்கின்்ற நிகழ்வு 
ஆரம்பைாகி, இரவு ஏழு ைணி�ளவில் திருக்க-
்தவு தி்றத்தல் நிகழ்வு இனி்்த ேழடபபற்்றது.

ப்தாடர்நது ஏழு ோடகள திருசசேடங்கு 
ேழடபபற்று எதிர்வரும் (08) திங்கடகிைழை 
தீ மிதிபபு நிகழ்வுடன் திருசசேடங்கு இனி்்த 
நிழ்றவு பப்றவுளளது. ஐந்தாம் திகதி�ன்று 
பாற்குடபவனியும் வி்ேட பால் அபி்ேகப 
பூழஜயும் இடம்பபறும்.

ஆை�த்தழைவர் க.ைகாலிங்கம் ்தழைழை-
யில், பிர்தைகுரு பூ.சேணமுகததின் வழிகாடட-
லில் திருசசேடங்கு ேழடபப்றவுளளழை குறிப-
பிடத்தக்கது.       

திருச்சடங்கு க்தவு திறத்தல் நிகழ்வு

வகௌரவ தீர்வு வகாரி 
நூறுநாள் வசயைமர்வு
(அன்புவழிபுரம் தினகரன் நிருபர்)

“வடக்கு கிைக்கு 
ைக்களுக்கு பகௌரவ-
ைான உரிழைகளுடன் 
கூடி� அரசி�ல் தீர்வு 
்வணடும்” எனும் 100 
ோடகள பசே�ல்முழன-
வின் மூன்்றாம் ோள 
்பாராடடம் ்ேற்று (03) பு்தன்கிைழை திரு்காணைழை 
ைாவடடததில், ஆனந்தபுரி விழள�ாடடு ழை்தானததில் 
ேழடபபற்றுளளது.

இப்பாராடடததில் திரு்காணைழை ைாவடடதழ்தச 
்சேர்ந்த ைக்கள, சிவில் அழைபபினர், பபணகள அழைபபி-
னர், பசே�ற்பாடடாளர்கபளன 150 இற்கும் ்ைற்பட்டார் 
கைநது பகாணடனர். பாதிக்கபபடட வடக்கு கிைக்கு ைக்க-
ளுக்கு பகௌரவைான உரிழைகளுடன் கூடி� அரசி�ல் தீர்வு 
்வணடும் எனக்்காரி ேழடபவனி�ாக வருழக்தந்த இவர்-
கள, ழை்தானததில் கூடியிருநது ்தங்கள ்காரிக்ழககழள 
முன்ழவத்தனர். அததுடன் அடுத்தகடட ்பாராடடைானது 
முல்ழைததீவு ைாவடடததில் கரததுழரபபற்றில் ோழள (04) 
வி�ாைக் கிைழை காழை 10ைணிக்கு ேழடபப்றவுளளது.       

அரசியல் ்தனைனமகனள வழிநடததும் வபாறுப்புக்கள் கவிஞர்களிடமும் உண்டு
ோடடு ைக்களின் பபாருளா்தார ் ைம்பாடு, 

வாழ்வா்தார எழுசசிழ�க் கருததிற்பகாணடு 
சேகை முஸ்லிம் அரசி�ல் ்தழைழைகளும் சேர்-
வகடசி அரசோங்கம் அழைக்கும் மு�ற்சிக்கு 
ஆ்தரவு வைங்க ்வணடும் என, படடி�டிப -
பிடடி கிராை அபிவிருததிச சேங்க உப ்தழை-
வரும், கவிஞருைான கால்தீன் ப்தரிவித்தார்.
அம்பாழர ைாவடட சி்றந்த கவிஞர்களுள 
ஒருவராக ்்தர்நப்தடுக்கபபடட கால்தீன் 
அரசோங்க அதிபரால் பகௌரவிக்கபபடடார்.

இநநிகழ்வில் கருதது ப்தரிவிக்ழகயி்ை 

அவர் இ்தழனத ப்தரிவித்தார்.இங்கு 
்பசி� அவர். கவிஞர்கள காைத-
தின் கணணாடி என்பர். பைாழி 
ஆற்்றைால் சேமூகதழ்த வழிேடததும் 
பபாறுபபும் இவர்களுக்கு உளளது. 
என்வ, எைது அரசி�ல் ்தழைழை-
கழளயும் வழிகாடடும் பபாறுபபு 
எைக்கு உளள்தாக்வ ோன், கருதுகி-
்்றன். இந்தபபபாறுபபுக்கழள பிரதிபலிக் -
கும் வழகயில், கவிஞர்களின் பழடபபுக்-
கள இருக்க ்வணடும்.

இந்தப பபாறுபபுடன்்தான், இவ் -
வா்றான ்காரிக்ழகழ� முன்ழவக்-
கி்்றன்.ேைது ோடு இன்று பசேன்று 
பகாணடிருக்கும் நிழையிலிருநது 
மீணபடை, ஒததுழைபபு அரசி�்ை 
அவசி�ம். என்வ குறுகி� ஆ்தா-
�ங்கழள அபபு்றபபடுததிவிடடு, 
அழைக்கபபடவுளள சேர்வகடசி 

அரசோங்கததுக்கு முஸ்லிம் ்தழைழைகள 
முன்வர ்வணடும் என்று, கவிஞர் கால்தீன் 
ப்தரிவித்தார்.      
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யாழில் மீண்டும் தலைதூக்கும் 
க�ார�ானா லை�ஸ்
யாழ். விசேட நிருபர்

யாழில் கடந்த மா்தம் இருவர் 
ககாச�ானா க்தாற்றினால் உயிரிழநதுள்-
ள்தாக வடமாகாண சுகா்தா� சேவவகள் 
பணிபபாளர் க்தரிவித்துள்ளார்.

ககாச�ானா க்தாற்று ப�வல் குறித்-
தும் அ்தவன ்தடுபபது குறித்தும் 
வடமாகாண சுகா்தா� சேவவகள் 
பணிபபாளர் ஆ. சகதீஸவ�ன் விசேட 
அறிகவககயான்வறை விடுத்துள்ளார். 
அந்த அறிகவகயிசேசய அவவாறு 
குறிபபிடபபட்டுள்ளது. 

அந்த  அறிகவகயில் சமலும் குறிபபி-
டபபட்டுள்ள்தாவது,

ககாச�ானா க்தாற்று ்தற்சபாது 
இேஙவக முழுவதும் ப�வி வருகின்-
றைது.  அந்த வவகயில் யாழ் மாவட்டத்-
திலும் ககாச�ானா க்தாற்றைாளர்கள் அதி-
கமாக இனஙகாணபபட்டுள்ளனர்.  

அத்துடன் இ�ண்டு ககாச�ானா ம�-
ணஙகளும் யூவே மா்தத்தில் நிகழ்ந-
துள்ளன.  எனசவ, இநநிவேவமயா-
னது ககாச�ானா கபருநக்தாற்றைாக 
மாறுவ்தற்குரிய ஆபத்து நிவேவம 
காணபபடுகின்றைது. 

அவவாறைான ஒரு நிவேவம ஏற்ப-
டின் முன்பு சபான்சறை ககாச�ானா 
இறைபபுககள் கபருமளவு ஏற்படும்.  
இநநிவேயில் எம்வமப பாதுகாத்துக 

ககாள்வ்தற்கு எமககு முன்னால் உள்ள 
க்தரிவுகள் மிகச்சிேசவ.

மககள் அதிகளவு கூடும் இடஙக-
ளில் கபாதுச் சுகா்தா� நவடமுவறைக-
ளான முகக கவேம் அணி்தல், ேமூக 
இவடகவளி சபணல், ேரியான 
முவறையில் வககவளக கழுவு்தல் என்ப-
வற்வறைக கவடபபிடித்்தல்.

்தடுபபூசிவய 20 வயதுககு சமற்பட்ட 
அவனவருககும் கபற்றுக ககாடுத்்தல்.  
்தடுபபூசியிவன இதுவவ� கபற்றுக 
ககாள்ளா்தவர்களும் மற்றும் மூன்-

றைாவது அல்ேது நான்காவது ்தடவவ 
கபற்றுகககாள்ளா்தவர்களும் உடன-
டியாக அ்தவனப கபற்றுகககாள்ள 
சவண்டும்.  

முககியமாக 60 வயதுககு சமற்பட்-
டவர்களும் சவறு நீண்டகாே சநாய் 
நிவேவமகளினால் பாதிககபபட்ட-
வர்களும் ்தமது நான்கு ்தடுபபூசிகவள-
யும் கபற்றிருபபவ்த உறுதி கேய்்தல் 
சவண்டும். ்தடுபபூசிகள் வழஙகபப-
டும் நிவேயஙகள் மற்றும் திகதிகள் 
க்தாடர்பாக சுகா்தா� வவத்திய அதிகாரி 
பணிமவனகளுககு அவழபப்தன் 
மூேம் மககள் க்தரிநது ககாள்ளோம்.

சமலும், வடமாகாணத்தில் பருத்தித்-
துவறை    ஆ்தா� வவத்தியோவேயில் 
திஙகள், பு்தன் கிழவமயும் க்தல்லிப-
பவள ஆ்தா� வவத்தியோவேயில் 
கேவவாய், கவள்ளியும் ோவகச்சேரி 
ஆ்தா� வவத்தியோவேயில் கேவவாய், 
வியாழனும் ஊர்காவற்றுவறை ஆ்தா� 
வவத்தியோவேயில்        கேவவாயும்-
முல்வேத்தீவு மாவட்ட கபாது வவத்-
தியோவேயில் கேவவாய், பு்தனும் 
மன்னார்    மாவட்ட கபாது வவத்தி-
யோவேயில் கேவவாய், வியாழனும் 

கிளிகநாச்சி மாவட்ட கபாது வவத்தி-
யோவேயில் பு்தன், ேனியும் வவுனிய 
மாவட்ட கபாது வவத்தியோவே திங-
கள்,கேவவாய், பு்தனும்  ககாச�ானா 
்தடுபபூசி வழஙகபபடும். கபாதுமக-
கள் மூன்றைாவது மற்றும் நான்காவது 
்தடவவ ்தடுபபூசியிவன கபற்றுக 
ககாள்வ்தற்கு கேல்லும்சபாது  
மு்தலில் ்தடுபபூசி கபற்றுக ககாண்ட-
வமயிவன  உறுதிபபடுத்துவ்தற்காக  
சுகா்தா� வவத்திய அதிகாரி பணிமவன-
யினால் வழஙகபபட்ட  அட்வடயிவன  
எடுத்துச் கேல்லுமாறு  சகட்டுகககாள்-
ளபபடுகிறைார்கள்.

எனசவ, மககள் அவனவவ�யும் அச்-
ேமின்றி ்தமகககன அறிவிககபபட்ட 
நாட்களில் உரிய இடத்திற்கு கேன்று 
்தடுபபூசிவய கபற்றுகககாள்ளுமாறு 
சகட்டுகககாள்கின்சறைன்.  

ககாச�ானா க்தாற்றுசநாய்கககதி�ாக 
்தடுபபூசிவயக கபற்றுக ககாள்வது 
உஙகவளயும் உஙகளுககு பிரியமான-
வர்கவளயும் ககாச�ானா க்தாற்றுசநா-
யிலிருநது பாதுகாபபதுடன் எமது ேமூ-
கத்வ்தயும் பாதுகாபப்தாக அவமயும் 
என அவர் க்தரிவித்்தார். 

கடந்த மா்தம் இருவர் பலி

முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில 
த�ா்டரும் மரக் க்டத்�ல சம்்பவஙகள் 
முல்வேத்தீவு  குறூப நிருபர் 

முல்வேத்தீவு ஒட்டுசுட்டான் 
வீதியில் ச்தககு ம�ககுற்றிகவள 
ஏற்றி கேன்றைவர்கவள இ�ாணுவத் -
தினர் வகது கேய்துள்ளனர். சநற்று 
முன்தினம் 01.08.2022 இ�வு மாங-
குளம் ஒட்டுசுட்டான் வீதியில் 9ஆம் 
கட்வடககும் கற்குவாரிககு இவடப-
பட்ட பகுதியில் ச்தககு ம�ககுற்-
றிகவள மவறைத்து எடுத்து கேன்றை 
வாகனத்திவன பணியில் இருந்த 
இ�ாணுவத்தினர் மறித்து சோ்தவன 
கேய்்தசபாச்த இவர்கள் வகயும் கள-
வுமாக வகதுகேய்யபபட்டுள்ளனர்.  

வாகனத்தில் ச்தககு ம�ககுற்றிகள் 
இருபபவ்த கண்ட இ�ாணுவத்தி-
னர் வனவளத்திவணககளத்திற்கு 
்தகவல் வழஙகி வனவளத் திவணக-
கள அதிகாரிகளிடம் ச்தககு ம�ககுற் -
றிகவள ஏற்றி கேன்றை நபர்கவளயும் 
வாகனத்திவனயும் ஒபபவடத்்தனர். 
முல்வேத்தீவு மாவட்டத்திலுள்ள 

ச்தககும� காடுகள் அழிககபபட்டு 
ம�ககுற்றிகள் களவாக எடுத்துச் 
கேல்ேபபடும் ேம்பவஙகள் கடந்த 
பே மா்தஙகளாக க்தாடர்ச்சியாக 
இடம்கபற்று வருகின்றைன. துணுக-
காய், ஒட்டுசுட்டான், கவ�துவறை-
பற்று, மாநவ்த கிழககு, புதுக-
குடியிருபபு பி�ச்தே கேயேகப 
பிரிவுகளிலுள்ள ச்தககும� காடுக-
ளில் இருநச்த களவாக ம�ஙகள் 
கவட்டபபடுவ்தாக பி�ச்தே கேயோ-
ளர்கள், மாவட்டச் கேயோளருககு 
கி�ாம அலுவேர்கள் ஊடாக ்தகவல்-
கள் வழஙகபபட்டு வருகின்றைன. 

இ�வு சவவளகளில் ம�ககடத்்தல் -
கள் க்தாடர்பாக கபாது அவமபபு-
கள் கபாலிஸாருககு ்தகவல் வழஙக 
சவண்டுகமன சிவில் பாதுகாபபுக 
கூட்டஙகளில் கபாலிஸார் க்தாடர்ச்-
சியாக வலியுறுத்தி வருகின்றை 
சபாதிலும் ம�ககடத்்தல்கள் முல் -
வேத்தீவு மாவட்டத்தில் க்தாடர்-
கின்றைன.

வவுனியா- ஆச்சிபுரம் இ்ைஞர் 
்படுதகா்லை சம்்பவம்: 7 ப்பர் ்கது 
வவுனியா விசேட நிருபர்

வவுனியா, ஆச்சிபு�ம் பகுதி-
யில் இளம் குடும்பஸ்தர் ஒருவர் 
படுககாவே கேய்யபபட்டவம 
க்தாடர்பில் ஒச� குடும்பத்வ்தச் சேர்ந்த 
நால்வர் உட்பட 7 சபர் வகது கேய்யப-
பட்டுள்ள்தாக கபாலிஸார் க்தரிவித்்த-
னர். 

வவுனியா, ஆச்சிபு�ம் பகுதியில் 
கடந்த ஞாயிற்றுககிழவம மாவே 
�ஞோ என அவழககபபடும் ச�ான்ேன் 
என்றை 30 வயதுவடய இளம் குடும்பஸ-
்தர் ஒருவர் இடியன் துபபாககியால் 
சுடபபட்டும்,  வாளால் கவட்டபபட்-
டும் படுககாவே கேய்யபபட்டிருந-
்தார். அந்த நபரின் வக கவட்டி எடுத்துச் 
கேல்ேபபட்டு பிறிக்தாரு இடத்தில் 
வீேபபட்டிருந்தது.

இச்ேம்பவம் க்தாடர்பில் சி்தம்ப-
�பு�ம் கபாலிஸாருடன் இவணநது 
வவுனியா பி�ாநதிய குற்றைத்்தடுபபு 
பிரிவு கபாலிஸாரும் விோ�வணகவள 

முன்கனடுத்திருந்தனர். ்தாககு்தலுககு 
பயன்படுத்்தபபட்ட இடியன் துப-
பாககி சி்தம்ப�பு�ம் கபாலிஸா�ால் மீட்-
கபபட்டிருந்தது.

க்தாடர்நது வவுனியா பி�ாநதிய குற்-
றைத்்தடுபபு பிரிவினர் சமற்ககாண்ட 
விோ�வணகளில் ்தாககு்தலுககு பயன்-
படுத்்தபபட்ட்தாக கரு்தபபடும் 4 
வாள்கள், இ�த்்தம் ச்தாய்ந்த ஆவடகள் 
என்பன மீட்கபபட்டுள்ளதுடன், இச்-
ேம்பவத்துடன் க்தாடர்புவடயவர்கள் 
என்றை ேநச்தகத்தில் ஒச� குடும்பத்வ்தச் 
சேர்ந்த 4 சபர் உட்பட 7 சபர் வகது 
கேய்யபபட்டுள்ளனர். ேநச்தகநபரில் 
ஒருவர் காயம் கா�ணமாக வவுனியா 
வவத்தியோவேயில் சிகிச்வே கபற்றுவ-
ருவதுடன் ஏவனய 6 சபரும் கபாலிஸ 
நிவேயத்தில் ்தடுத்து வவககபபட்டு 
சமேதிக விோ�வணகள் முன்கனடுக-
கபபட்டுள்ளன. விோ�வணகளின் 
பின்னர் ேநச்தகநபர்கவள நீதிமன்றில் 
ஆ�ர்படுத்்த நடவடிகவக எடுத்துள்ள-
்தாக கபாலிஸார் க்தரிவித்்தனர்.

புனி� அநப�ானியார் திருச்தசாரூ்பஙகள்
இனம்த�ரியா� ந்பர்கைால பச�ம்
மன்னார் குறூப நிருபர்)

முேலி பி�ச்தே கேயேக பிரிவுககுட்ட 
கஜிவத்வ்த பகுதியில் பே வருடஙகளாக 
காணபபட்ட புனி்த அநச்தானியார் சிற்றைா-
ேயத்தின் புனி்த அநச்தானியார் திருச்கோ -
ரூபஙகள் இ�ண்டு இனம்க்தரியா்த நபர்க -
ளால் சே்தமாககபபட்டுள்ளன. இ்தனால் 
ககாககுபபவடயான் கி�ாம மககள் 
விேனம் க்தரிவித்துள்ளனர்.  

ககாககுபபவடயான் கி�ாம மககள் 
கஜிவத்வ்த பகுதியில் பே வருடஙகளாக 
காணபபட்ட புனி்த அநச்தானியார் சிற்றைா-

ேயத்தில் சநற்று  கேவவாய்ககிழவம  (2) 
மாவே ஆ�ா்தவனகவள  சமற்ககாள்ள 
கேன்றிருந்தனர்.  

இ்தன் சபாது சிற்றைாேயத்தில் கண்-
ணாடிப கபட்டியில் வவககபபட்டிருந்த 
சுமார் 1 மற்றும் 3 அடி உய�ம் ககாண்ட 
அநச்தானியார் திருச்கோரூபம் உவடககப-
பட்டவம கண்டுபிடிககபபட்டுள்ள்தாக 
அபபகுதி மககள் கவவே க்தரிவித்்தனர். 

இச்ேம்பவம் குறித்து உடனடியாக சிோ-
வத்துவறை கபாலிஸ நிவேயத்தில் முவறைப-
பாடு கேய்துள்ள்தாக   ககாககுபபவட -
யான் கி�ாம மககள் க்தரிவித்துள்ளனர். 

்ப்டகு கவிழந�்மயால ்பருத்தித்து்ை
மீனவர்கள் �மிழகத்தில �ஞசம் 
யாழ்.விசேட நிருபர் 

யாழ்பபாணம் பருத்தித்துவறை பகுதியிலிருநது மீன்பிடிகக கேன்றை 
இ�ண்டு மீனவர்கள் ்தமிழகத்தில் கவ� சேர்நதுள்ளனர்.  பருத்தித்துவறை 
இன்ப சிட்டி பகுதிவய சேர்ந்த �னார்த்்தனன் மற்றும் போலிவய 
சேர்ந்த க�சிக�ன் ஆகிய இருவச� கவ�கயாதுஙகியுள்ளனர்.   விோ�-
வணகளின் சபாது , ்தாம் கடந்த 31ஆம் திகதி மாவே பருத்தித்துவறை 
பகுதியில் இருநது மீன்பிடிகக புறைபபட்ட்தாகவும், ்தமது படகு, 
கடல் சீற்றைம் கா�ணமாக கவிழ்ந்த்தால் ்தாம் இருவரும் நீநதி ்தமிழக 
கவ�சயா�த்வ்த அவடந்த்தாக அவர்கள் க்தரிவித்துள்ளனர்.  இருவர் 
க்தாடர்பிலும் ்தமிழக கபாலிஸார் விோ�வணகவள ஆ�ம்பித்துள்ள-
னர். இவவிோ�வணகளில் இருவரும் கள்ளப படகில் கவ�ககு வந-
திருககோம் என ்தமிழக கபாலிஸார் ேநச்தகிககின்றைனர். இவர்கள் 
வருவகயின் சநாககம் குறித்து சவ்தா�ண்யம் கடசோ�க கபாலிஸ 
நிவேயத்தில் க்தாடர்நது விோ�வண நவடகபற்று வருகிறைது.

த்தாடரும் சீரற்ற காலநிலல
பல இடஙகளில் மண்சரிவு 
ஹற்றைன் சுழற்சி, ஹற்றைன் விசேட, 
க்தல்ச்தாட்வட, ்தேவாககவே,  
இ�த்தினபுரி நிருபர்கள்

மவேயகத்தின் பே பகுதிகளுககு 
க்தாடர்ச்சியாக கபய்து வரும் மவழ 
கா�ணமாக பே இடஙகளில் மண்ே-
ரிவு ஏற்பட்டு ஒரு சிே இடஙகளில் 
சபாககுவ�த்து முற்றைாக துண்டிககப-
பட்டுள்ளன.

மஸககலியா – நல்ே்தண்ணி 
பி�்தான வீதியில் ரிகாடன் பகுதியில் 
ஏற்பட்ட மண்ேரிவினால் இந்த வீதியூ-
டான சபாககுவ�த்து முற்றைாக துண்டிக-
கபபட்டுள்ளன.

பி�ச்தேவாசிகள் மற்றும் வீதி சபாக-
குவ�த்து ேவப ஊழியர்கள் இவணநது 
ஏற்பட்ட மண்ேரிவவ அகற்றுவ்தற்கு 
நடவடிகவககள் எடுத்து வருகின்றை-
னர்.

இச்தசவவள, மஸககலியா – 
சநாட்டன்பிரிட்ஜ் பி�்தான வீதியில் 
ஹபபுகஸ்தோவ  பகுதியில் ஏற்பட்ட 
மண்ேரிவினால் அந்த வீதியூடான 
சபாககுவ�த்து முற்றைாக பாதிககபபட்-
டுள்ளது.

அத்ச்தாடு, ஹற்றைன் நுவக�லியா 
பி�்தான வீதியில் நானுஓயா பிளகபூல் 

பகுதியில் சநற்று (03.08.2022) 
காவே ஏற்பட்ட மண்ேரிவி-
னால் இவவீதியூடான சபாககு-
வ�த்து முற்றைாக துண்டிககபபட்-
டிருந்தன.

எனினும், பி�ச்தேவாசிகள் 
மற்றும் அதிகாரிகள் இவணநது 
மண்ேரிவவ அகற்றி ்தற்சபாது 
ஒரு வழி சபாககுவ�த்்தாக மாற்-
றியுள்ளனர்.

இச்தசவவள, ஹற்றைன் 
ககாழும்பு பி�்தான வீதியில் 
கினிகத்ச்தவன பகத்க்தாழுவ 
பகுதியிலும், ்தேவாககவே 
நாவேபபிட்டி பி�்தான வீதியில் 
பத்்தவன மற்றும் ககலிவத்வ்த 
மற்றும் கடியகேன்ன சபான்றை பகுதிக-
ளிலும், ஹற்றைன் நுவக�லியா பி�்தான 
வீதியில் கேன்.கிளயார் மற்றும் 
பத்்தவன ஆகிய பகுதிகளில் ஏற்பட்ட 
மண்ேரிவினால் அவவிடத்தில் ஒரு 
வழி சபாககுவ�த்து மாத்தி�சம இடம்-
கபற்று வருகின்றைன. 

நீச�நதும் பி�ச்தேஙகளுககு கபய்து 
வரும் க்தாடர்ச்சியான மவழ கா�ண-
மாக நீர்த்ச்தககஙகளின் நீர்மட்டம்  
மிக விவ�வாக உயர்நது வருவ்தாக 
க்தரிவிககபபடுகிறைது. பே இடஙக-
ளில் கடும் காற்று கா�ணமாக ம�ம் 
முறிநது வீழ்நதுள்ளவமயால் அடிக-
கடி மின்ோ� துண்டிபபும் ஏற்பட்டு 

வருகின்றைன.   க்தாடர்சியாக 
கபய்து வரும் கடும் மவழ 
கா�ணமாக கட்டட க்தாழிோ-
ளர்கள் சவவேகவள சமற்-
ககாள்ள முடியாது கபரிதும் 
பாதிககபபட்டுள்ளனர். அவட 
மவழகா�ணமாக ச்தயிவே 
ச்தாட்டஙகளில் சவவே 
கேய்யும் க்தாழிோளர்களின் 
எண்ணிகவக பாரிய அளவில் 
குவறைவவடநதுள்ளதுடன், 
ச்தயிவே உற்பத்தியும் வீழ்ச்சி-
யவடநதுள்ளன.

க்தாடர்ச்சியாக மவேயகத்-
தில் பே பகுதிகளுககு கடும் 
காற்றுடன் க்தாடர் மவழ 

கபய்து வருவ்தனாலும், க்தாடர் 
மவே பகுதிகளில் காணபபடும் பே 
வீதிகளில் மண்ேரிவு அபாயம் காணப-
படுவ்தனாலும் வாகன ோ�திகள் அவ-
்தானமாக ்தமது வாகனஙகவள கேலுத்-
துமாறு சபாககுவ�த்து கபாலிஸார் 
சகட்டுகககாண்டுள்ளனர்.

பபாக்குவரத்து முற்றாக துணடிப்பு

பன்மூர் குளத்தில் வீழந்த 
இலளஞன் ்சடலமாக மீட்பு 

சநாட்டன் பிரிட்ஜ் 

ஹற்றைன் கபாலிஸ பிரிவுககுட்-
பட்ட பன்மூர் குளத்தில் வீழ்ந்த 
இவளஞன் ஒருவன் சநற்று 
03.08.2022 முற்பகல் ேடேமாக மீட் -
கபபட்டுள்ளார்.

எசபாட்சிலி கமான்டிகபயார் 
ச்தாட்டத்வ்தச் சேர்ந்த 22 வயது -
வடய வமககல் பவன் என்பவச� 
இவவாறு ேடேமாக மீட்கபபட் -
டுள்ளார். கண்டியிலிருநது வ�வ -
வழககபபட்ட சுழிசயாடிகள் மூேம் 
மீட்கபபட்ட ேடேம் பிச�்த பரிசோ-
்தவனககாக நாவேபபிட்டி வவத்தி-
யோவேககு ககாண்டுகேல்ேபபட -
வுள்ளது.

ேம்பவம் க்தாடர்பில் சமலும் 
க்தரியவருவ்தாவது,

கடந்த  01.08.2022  இ�வு எட்டு 
மணியளவில் ஹற்றைன் நகரிலிருநது 
இ�ண்டு நண்பர்களுடன்  இவளஞன் 
கமன்டிகபயார் ச்தாட்டத்திலுள்ள 
்தனது வீட்டிற்கு நடநது கேன்றை 
சபாச்த வீதிசயா�த்திலுள்ள குளத் -
தில் வீழ்நதுள்ள்தாக கபாலிஸார் 
க்தரிவிககின்றைனர்.

இச்ேம்பவத்துடன் ேநச்தகத்தின் 
சபரில் இ�ண்டு இவளஞர்கவளயும் 
ஹற்றைன் கபாலிஸார் வகது கேய்துள் -
ளனர். 

சமேதிக விோ�வணகவள 
ஹற்றைன் கபாலிஸார் சமற்ககாண்டு 
வருகின்றைனர்.

சீரற்ற காலநிலலயால் 
330 குடும்பஙகள் பாதிப்பு 

நுவக�லியா மாவட்டத்தில் 
்தற்சபாது நிேவிவரும் சீ�ற்றை 
காேநிவே கா�ணமாக 330 குடும்-
பஙகவள சேர்ந்த 1224 சபர் பாதிக-
கபபட்டுள்ளனர்.

(03) காவே பத்து மணியுடன் முடி -
வவடந்த காேபபகுதியில் சேகரிக-
கபபட்ட பாதிபபு விப�ஙகவள நுவ -
க�லியா மாவட்ட கேயேக இடர் 
முகாவமத்துவ மத்திய நிவேயம் 
கவளியிட்டுள்ளது.

அ்தனடிபபவடயில் பாதிககப-
பட்சடார் விப�ஙகள் வருமாறு-: 
பாதிககபபட்ட குடும்பஙகள் - 
330,பாதிககபபட்ட நபர்கள் - 1224 
உறுதிகேய்யபபட்ட ம�ணஙகள் 
3,காணாமல் சபாசனார் - 4,முழு்தாக 
பாதிககபபட்ட  வீடுகள் - 01 பகுதிய -
ளவில் பாதிககபபட்ட வீடுகள் - 168 
என உறுதி கேய்யபபட்ட பாதிபபு 
விப�ஙகவள அந்த நிவேயம் க்தரி-
வித்துள்ளது.  ஆ.�சமஸ.

நுவரெலியா ைாவட்்டத்தில் க்டந்த மூன்று நாட்களாக நிலவிவரும் சீெற்ற வானிமல காெ-
ணைாக பாதிக்கபபட்டு  ரபாது இ்டஙகளில் ்தஙக மவக்கபபட்டுளள ைக்களுக்கு இலஙமக 
ர்தாழிலாளர் காஙகிெஸ் மூன்று இலட்்சம் ரூபா ர்சலவில் நிவாெண உ்தவிகமள நநறறு 
வழஙகிமவத்்தது. 

இரத்தினபுரியில் அதிகரிக்கும்
163 தடஙகு ப�ாயாளர்கள்
(போஙககாவட தினக�ன் நிருபர்)

இ�த்தினபுரி மாநக� ேவப எல்வேக-
குள் 163 கடஙகு சநாயாளர்கள் இனம்-
காணபபட்டுள்ள்தாக இ�த்தினபுரி 
மாநக� ேவபயின் சுகா்தா� வவத்திய 
அதிகாரி ச�ாஹான்  அம�சேக� க்தரி-
வித்்தார். இ்தவனயடுத்து இ�த்தினபுரி 
மாநக� ேவப எல்வேககுள் கடஙகு 
சநாய் ்தடுபபு நடவடிகவககள் துரி்த-
மாக க்தாடர்நது இடம்கபற்று வரு-
வ்தாகவும் இப பணிகளுககு கபாது-
மககளின் ஒத்துவழபபு மிகவும் 

அவசியகமனவும் சுகா்தா� வவத்திய 
அதிகாரி க்தரிவித்துள்ளார். கடஙகு 
நுளம்புகள் உற்பத்தியாகும் இடங-
கவளயும் அ்தவன உற்பத்தியாக 
இடமளித்்த வியாபா� நிவேய உரி-
வமயாளர்களுககும் பே வீட்டின் உரி-
வமயாளர்களுககும் 15 வழககுகள் 
்தாககல் கேய்யபபட்டுள்ள்தாகவும் 
சிவபபு எச்ேரிகவக கடி்தஙகள் 300 
அளவில் வழஙகபபட்டுள்ள்தாகவும் 
சுகா்தா� வவத்திய அதிகாரி ச�ாஹான் 
அம�சேக� சமலும் க்தரிவித்்தார்.
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mw;Nwhzp jj;Jt mjpfhuj;ij 

,uj;J nra;tjw;fhd mwptpj;jy;

mnkupf;fh If;fpa ,uhr;rpak;> CA 93711> 
gpu];Ndh> Nehu;j; Ntd; ne]; Gythu;l;> 
,y.5332 vDk; ,lj;jpy; FbapUf;Fk; 
lhf;lu; jpNd\p yadNf (,yq;if 
flTr;rPl;L ,y.M2207514) Mfpa ehd; 
mnkupf;fh If;fpa ,uhr;rpak;> gpu];Ndh 
khepyj;jpy;> fypNghu;dpah gpurpj;j 
nehj;jhup]; vyp]; v];. nkhvf; ,dhy; 
cWjp nra;ag;gl;l 2011.10.31 Mk; jpfjp 
nfhz;l tpN\l mw;Nwhzp jj;Jt gj;jpuk; 
%yk; Nfhl;il> khjpnty> Rgj;uh khtj; 
ij> ,y.22/8 vd;w ,lj;jpy; FbapUf;Fk; 
lhf;lu;. mdP\ Gj;jpf nkhy;ypnfhl 
ypadNf (Nj.m.m.,y. 731970025V) 
vd;gtUf;F toq;fg;gl;l mw;Nwhzp jj;Jt 
mjpfhuj;ij> vdJ tpUg;gj;jpd; NgupYk; 
mgpyhi\apd; NgupYk; cldbahf 
uj;Jr;nra;fpNwd; vd ,yq;if [dehaf 
Nrh\ypr Fbaurpw;Fk; mjd; nghJ 
kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwpaj;jUfpd;Nwd;.

lhf;lu; jpNd\p ypadNf

1964Mk; Mz;bd; 28Mk; ,yf;f 
fhzp vLj;jy; (jpUj;jr;) 
jpUj;jg;gl;lthwhd fhzp 

vLj;jw; rl;lj;jpd; (mj; 460)
7Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;jy;

vdJ Fwpg;G ,y:- AKU/LAN/06/LA/101

fPo;fhZk; ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;l 

fhzpia muRf;F RtPfhpj;Jf; nfhs;s 

cj;Njrpf;fpd;wJ. Nkyjpf tpguq;fSf;F 

,y. 2283/37 nfhz;l 2022Mk; Mz;L 

a+d; khjk; 09Me; jpfjp nfhz;l 

,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd;  

mjptpN\l tHj;jkhdpg; gj;jphpifiag; 

ghHf;fTk;.

ml;ltiz 1

khtl;lk; : khj;jiw

gpuNjr nrayhsH gphpT : mf;Fw];]

fpuhk cj;jpNahfj;jH gphpT : jpfdN`z

fpuhkj;jpd; ngaH : jpfdN`z

fhzpapd; naH :  mSj;N`d

jpl;l tiuT ,y :  m.f.gp. 535 

Nkyjpf vz; 

26

fhzpj; Jz;L ,y :  919> 920> 921> 

922> 923> 924

Nf.[P.B. mNdh[h

gpuNjr nrayhsH

mf;Fw];]

2022 a+iy khjk; 22Me; jpfjp

mf;Fw];] gpuNjr nrayfj;jpNyNa.

mwptpj;jy;
cs;@uhl;rp kd;w Njh;jy;fs; fl;lisr; rl;lk; 

(262Mk; mjpfhuk;)

2012Mk; Mz;bd; 22Mk; ,yf;f cs;@uhl;rp kd;w Njh;jy;fs; 

(jpUj;jk;) rl;lj;jpd; jpUj;jpa cs;@uhl;rp kd;w Njh;jy; 

fl;lisr; rl;lj;jpd; 66(v) cld; ,izj;jpzq;f Ntz;ba 66(,) 

ruj;jpd; xOq;F tpjpfspd; fPo; nra;ag;gLk; mwptpj;jy;.

cs;;@uhl;rp kd;w Njh;jy;fs; fl;lisr; rl;lk; (262Mk; mjpfhuk;) 

,dhy; jpUj;jpa 2012 ,d; 22Mk; ,yf;f cs;;@uhl;rp kd;w 

Njh;jy;fs; (jpUj;jk;) rl;lj;jpd; 66(v) cld; ,izj;jpzq;f 

Ntz;ba 66(,) ruj;jpdJ xOq;F tpjpfspd;gb tlkj;jpa 

khfhz cs;@uhl;rp  Mizahsh;  E}Ng  N`tNf  Nuha; 

ep\hd;j Mfpa ehd;> vdf;fspf;fg;gl;Ls;s jj;Jtq;fs; gpufhuk; 

tlkj;jpa khfhz mEuhjGu khtl;lj;jpd; uk;Ngt gpuNjr 

rigapd; ntw;wplkhfpAs;s cgjiyth; gjtpf;F cgjiyth; 

xUtiu njhpT nra;tjw;fhd $l;lk; 2022.08.22 K. g. 10.00 

,w;F uk;Ngt gpuNjr rigapd; khehl;L kz;lgj;jpy; elhj;jg;gLk; 

vd ,j;jhy; mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.

vd;. vr;. MH. ep\he;j
cs;@uhl;rp Mizahsh;>
tlkj;jpa khfhzk;.

2022.08.02

mEuhjGuj;jpYs;s
tl kj;jpa khfhz
cs;@uhl;rpj; jpizf;fsj;jpy;.

mwptpj;jy;
gPb cw;gj;jpj; njhopy;

njhopy; mikr;rH mtHfspdhy; (136Mk; mj;jpahakhfpa) rk;gsr; rigfs; fl;lisr; 
rl;lj;jpd; 33(1)(m)Mk; gphptpd; fPo; Mf;fg;gl;L 2015 Mz;L Nk khjk; 27Mk; jpfjpa 
1916/13Mk; ,yf;f mjptpNrl murhq;f tHj;jkhdpapy; gpuRhpf;fg;gl;l fl;lisnahd;wpd; 
thapyhf vdf;F mspf;fg;gl;l mjpfhuj;jpdhy; njhopy; MizahsH ehafk;> gP.Nf. 
gpughj; re;jpufPHj;jp Mfpa ehd; Nkw;$wpa fl;lisr; rl;lj;jpd; 33(2)Mk; gphptpd; fPo; 
gPb cw;gj;jpj; njhopypy; <Lgl;Ls;s njhopyhsHfSf;F ehshe;j Ntiy njhlHghf 
,t;twptpj;jYf;fhd ml;ltizapy; $wg;gl;Ls;s Jz;L Ntiyf;fhd Mff; Fiwe;j 
rk;gs msT tpfpjq;fis epUzapg;gjw;F cj;Njrpj;Js;Nsd; vd mf; fl;lisr; rl;lj;jpd; 
28Mk; gphptpd; fPo; ,j;jhy; mwptpf;fpd;Nwd;.

Nkw; $wg;gl;l cj;Njrj;jpw;fhd Ml;Nrgidfs; 2022 Mk; Mz;L 08 khjk; 19Mk; jpfjp 
ez;gfy; 12.00 kzp tiu rigj; jiythpdhy; ngw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

mj;jifa Ml;Nrgid xt;nthd;Wk; vOj;jpy; nra;ag;gLjYk;> mj;jifa Ml;Nrgid ve;j 
VJf;fspd; kpJ nra;ag;gLfpwNjh me;j VJf;fs; gw;wpa $w;nwhd;iwf; nfhz;bUj;jYk; 
Ntz;Lk;.

gP.Nf. gpughj; re;jpufPHj;jp
jiytH
gPb cw;gj;jpj; njhopYf;fhd
rk;gsr; rig

~nkn`tugpnar|
njhopy; jpizf;fsk;>
nfhOk;G-05>
2022Mk; Mz;L 07 khjk; 27Me; jpjfp

ml;ltiz

gPb cw;gj;jpj; njhopYf;fhd rk;gsr; rigapdhy; Mf;fg;gl;L> 1957Mk; Mz;L etk;gH khjk; 
29Mk; jpfjpa 11208Mk; ,yf;f mjptpNrl tHj;jkhdpapy; ntspaplg;gl;l mwptpg;gpw;fhd 
ml;ltizapy; jug;gl;Ls;sitAk;> fhyj;jpw;Ff; fhyk; NtWgLj;jg;gl;Ls;sitAk;> 
2019Mk; Mz;L nrg;nlk;gH khjk; 01Me; jpfjpa 2138/3Mk; ,yf;f mjptpNrl tHj;jkhdp 
mwptpg;gpd; %yk; filrpahf NtWgLj;jg;gl;litAkhd KbTfs;> mt;tl;ltizapd; 
11Mk; ghfj;jpw;Fg; gjpyhf gpd;tUk; Gjpa ghfj;jpid ,Ltjd; %yk; NkYk; 
NtWgLj;jg;gLjy; Ntz;Lk;.

11Mk; ghfk;
Jz;L Ntiyf;Fhpa Mff;Fiwe;j rk;gs tpfpjq;fs;

(gPb RUl;Ltjw;Fr; Rw;wpiyfisj; jahhpj;jy;> Rw;Wk; ,iyfis ntl;Ljy;> Rw;wpiyfSs; 
~gPbg; Gifapiyia| epug;Gjy;> gPb RUl;Ljy;> RUl;ba gPbfisf; fl;Ljy; Mfpad 
cl;gl) gPb RUl;Ltjw;Fj; Jz;L Ntiyf;Fhpa fPnoy;iyr; rk;gs tpfpjq;fs; gpd;tUkhW 
,Uj;jy; Ntz;Lk;.
  &.r
(m) 2 mq;Fyj;jpw;F Nkw;glhj ePsKs;s 1000 gPbfSf;F 500.00
(M) 2 mq;Fyj;jpw;F Nkw;gl;l Mdhy; 3 mq;Fyj;jpw;F cl;gl;l ePsKs;s
 1000 gPbfSf;F 562.00
(,) 3 mq;Fyj;jpw;F cl;glhj ePsKs;s 1000 gPbfSf;F 612.00

(Rw;wpiyfSf;Fs; gPbg; Gifapiyia epug;Gjy;> gPb RUl;Ljy;> RUl;ba gPbfisf; 
fl;Ljy; Mfpad cl;gl Mdhy; RUl;Ltjw;Fr; Rw;wpiyfisj; jahhpj;jYk; Rw;Wk; 
,iyfis ntl;LjYk; ePq;fyhf) gPb RUl;Ltjw;Fj; Jz;L Ntiyf;Fhpa Mff;Fiwe;j 
rk;gs tpfpjq;fs; gpd;tUkhW ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
  &.r

(m) 2 mq;Fyj;jpw;F Nkw;glhj ePsKs;s 1000 gPbfSf;F 375.00
(M) 2 mq;Fyj;jpw;F Nkw;gl;l Mdhy; 3 mq;Fyj;jpwF cl;gl;l ePsKs;s
 1000 gPbfSf;F 425.00
(,) 3 mq;Fyj;jpw;F cl;glhj ePsKs;s 1000 gPbfSf;F 468.00

(RUl;Ltjw;F Rw;wpiyfisj; jahhpj;jy; cl;gl) Rw;Wk; ,iyfis ntl;Ljw;Fj; Jz;L 
Ntiyf;Fhpa Mff;Fiwe;j rk;gs tPjq;fs; gpd;tUkhW ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
  &.r

(m) 2 mq;Fyj;jpw;F Nkw;glhj ePsKs;s 1000 gPbfSf;F 250.00
(M) 2 mq;Fyj;jpw;F Nkw;gl;l Mdhy; 3 mq;Fyj;jpw;F cl;gl;l ePsKs;s
 1000 gPbfSf;F 275.00
(,) 3 mq;Fyj;jpw;F cl;glhj ePsKs;s 1000 gPbfSf;F 287.00

RUl;ba gPbfs; Rw;wp tl;l ehktpyhrk; xl;Ltjw;F Jz;L Ntiyf;Fhpa Mff;Fiwe;j 
rk;gs tPjk; 1000 gPbfSf;F 62.50 &ghthf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

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

1964Mk; Mz;bd; 28Mk; ,yf;f 
fhzp vLj;jy; (jpUj;jr;) 

rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;lthwhd 
fhzp vLj;jw; rl;lk; 

(mj;jpahak; 460) 7 fPohd 
mwptpj;jy;

ghze;Jiw tlf;F nghyp]; epiyak; 
mike;Js;s fhzpapid nghyp]; 
jpizf;fsj;jpw;F vLj;Jf; nfhs;sy;.

Kjw;Rtl;L tiugl ,y. Ka/PND/16/582
Jz;L  ,y. 'A' fhzp gphpT 39(a)(1) ,d; 
fPo; ,uj;Jr; nra;a eltbf;if vLf;fg;gl 
cs;sJ. Fwpj;j tpguq;fSf;fhf 2022Mk; 
Mz;bd; ngg;uthp khjk; 21k; jpfjpa 
2268/5Mk; ,yf;f ,yq;if rdehaf 
Nrh\yprf; Fbaurpd; mjptpNrl 
th;j;jkdpapy; ghh;f;fTk;.

ml;ltiz

khtl;lk; : fSj;Jiw

gpuNjr 

nrayhsh; gphpT : ghze;Jiw

fpuhk; : nfn]y;tj;j

fpuhk 

cj;jpNahfj;jh; gphpT :  672 nfn]y;tj;ij

miktplk; : N`dKy;y> 

  nfn]y;tj;ij

tp];jPuzk; : 0.0860 n`f;lahh;

Muk;t tiugl ,y. : Kjw;Rtl;L 

  tiugl ,y. 

  Ka/PND/16/582
Jz;L ,y. : A

Iuhq;fdp tPurpq;`
gpuNjr nrayhshh;>
ghze;Jiw.

2022 Mk; Mz;L a+d; khjj;jpw;fhfg; gpd;tUk; 
rk;gsr; rigfspd; KbTfspdhy; Nktg;gl;l 
Ntiyahsu;fSf;F Vw;Gilj;jhd rk;gs tpfpjq;fs; 
fPNo jug;gl;Ls;sd.

gP. Nf. gpughj; re;jpufPu;j;jp
njhopy; Mizahsu; mjpgjp 

njhopy; jpizf;fsk; 
nfhOk;G - 05 
2022 Mk; Mz;L 08Mk; khjk; 01Me; jpfjp.

nfhf;Nfh> Vyf;fha;> kpsF
vd;gd tsu;j;jy; kw;Wk;
cw;gj;jpj; njhopy;

,jw;Fk; Nkyjpfkhf> 2005 Mk; Mz;bd; 36 Mk; 

,yf;f tuT nryTj;jpl;l epthuzg;gbr; rl;lj;jpd; 

epajpfspd; gbAk; kw;Wk; 2016 Mk; Mz;bd; 04 

Mk; ,yf;f tuT nryTj;jpl;l epthuzg;gbr; 

rl;lj;jpd; epajpfspd; gbAk; toq;fg;gl Ntz;ba 

nfhLg;gdit xt;nthU njhopy; jUeUk; Fwpj;j 

njhopyhsu;fSf;F toq;f Ntz;Lk;.

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

Ntiyahs; xU 
ehSf;F &gh 1446.46

 

tpz;zg;gk; njhlh;ghd mwptpj;jy; 
nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

jghy; ngl;b ,y. 1616> nfnghNuhd; 

nghl;Rthd vd;w Kfthpiar; Nrh;e;j 

(,we;j) Nyl; gPlh; Nltpl; ];Btd;rd; 

vd;gthpd; ,Wjp tpUg;ghtzk; kw;Wk; 

kuzrhjdg;gj;jpuk; njhlh;gpy; nghl; 

Rthdh Fbaurpy; Nky; ePjpkd;wj;jpdhy; 

kpnry; gpuhd;];-nkgpnyl;]h vd;gtUf;F 

2021 [dthp khjk; 27k; jpfjp toq;fg;gl;l 

kuzrhjdg; gj;jpuj;jpid kPs; ,yr;rpid 

,Ltjw;fhf Fbapay; eltbf;if 

rl;lf;Nfhitapd; XXXVIIIB mj;jp 

ahaj;jpd; 554U gphptpd; fPo; 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w tpz;zg;gk; njhlh;gpy;

tof;fpyf;fk; 001642022/DTS
eltbf;ifKis RUf;fk; kpnry; gpuhd;];-nkgpnyl;]h

jd;ik kuzrhjdg;gj;jpuk; Nk/gh> gh;];l; Ne\dy; Ngq;f; nghl;Rthd

ngWkjp: &. 39>311>369.47 gpiuNtl; fpisad;l;]; btprd;

 jghy; ngl;b 1552> nfnghNuhd;

 nghl;Rthdh

  gpd;tUk; mw;Nwhzp jj;Jtf;fhuh; %yk; 

Njhd;Wfpd;whh;

mLy;ah jh;\dp b rpy;th

tpyh mLy;ah KFJ khtj;ij>

fg;GUfKt> khj;jiw

kDjhuh;

jghy; ngl;b ,y. 1616> nfnghNuhd;> nghl;Rthdh vd;w Kfthpiar; (,we;j) 

Nyl; gPlh; Nltpl; ];Bgd;rd;> nghl;Rthdh Fbaurpy; Nky; ePjpkd;wj;jpdhy; 

kpnry; gpuhd;];-nkgpnyl;]h vd;gtUf;F 2021 [dthp khjk; 27Mk; jpfjp 

toq;fg;gl;l kuzrhjdg; gj;jpuj;jpid kPs;-,yr;rpid ,Ltjw;fhf Fbapay; 

eltbf;if rl;lf; Nfhitapd; XXXVIIIB mj;jpahaj;jpd; 554Mk; gphptpd; fPo; 

,e;j mwptpj;jypd; gpuRhpg;Gj; jpfjpapypUe;J 28 ehl;fs; Kbtile;j gpd;dh; 

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wj;jpw;F tpz;zg;gk; xd;W Nkw;nfhs;sg;gLk; vd 

,j;jhy; mwptpj;jy; toq;fg;gLfpd;wJ.

2022Mk; Mz;L 07 khjk; 29Mk; jpfjpahfpa ,d;W

vg;. N[. vd;l;. [P. b Nruk;>

kDjhuh; rhh;gpyhd rl;lj;juzpfs;

,y. 216> b Nruk; gpNs];> nfhOk;G -10.

mur <l;L kw;Wk; KjyPl;L tq;fp
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

mur <l;L kw;Wk; KjyPl;L tq;fpapd; jfty; njhopy;El;g nfhs;iffs;> 
eilKiwfs; kw;Wk; nkDty;fis kPs;Nehf;fy; kw;Wk; ehsJtiuf;F cl;gLj;Jjy;

ngWifapd; tpguk;  jfy; njhopy;El;g nfhs;iffs;> eilKiwf;F 

kw;Wk; nkDty;fis kPsNehf;fy; 

kw;Wk; ehsJtiuf;F cl;gLj;Jtjw;fhd 

MNyhridfisf; Nfhuy;

nrYj;j Ntz;ba kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf;fl;lzk; &gh 1000/-
tpiykD Mtzq;fs; toq;Ftjw;fhd jpfjpfs;  2022.08.04 Kjy; 2022.08.16 tiu K.g. 9.00 

Kjy; gp.g. 3.00 tiu

Nfs;tp %lg;gLk; jpfjp kw;Wk; Neuk; 18.08.2022 K.g. 10.00

rkh;g;gpf;f Ntz;ba tpiykDg; gpizapd; ngWkjp &. 20>000/-

MNyhrid Nfhuy; Mtzq;fis nfhOk;G- 03> fhyp; tPjp> ,y. 269> mur <l;L KjyPl;L 

tq;fp nyh[p];bf; gphpT (4k; khb) gpujk Kfhikahshplk; ngw;Wf; nfhs;syhk;. Xh; vOj;J%y 

Ntz;Ljiy rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; Ntiy ehl;fspy; 2022.08.04 Kjy; 2022.08.16 tiu K.g. 9.00 Kjy; 

gp.g. 3.00 tiu gbtq;fs; tpepNahfpf;fg;gLk;.

2. jifik jfTj;jpwd;

  fPo;f;fhZk; jifik jfTj;jpwd;fisf; nfhz;Ls;s XH njhopy;rhh; my;yJ njhopy;rhh; 

FOthf tpiykDjhuh; ,Uf;f KbAk;.

  m.  epjp kw;Wk; tq;fpj;Jiwapy; xOq;FWj;jy; Njitg;gLj;jy;> Ml;rp> jfty; 

njhopy;El;gtpay; nfhs;iffs; kw;Wk; nraw;ghL> eilKiwfs; gw;wp tpiykDjhuh; 

ed;F mwpe;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

  M.  Fiwe;jgl;rk; 3 tUlq;fSf;F rkkhd eltbf;iffspy; tpiykDjhuh; <Lgl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;.

  ,.  tpiykDjhuh; Fiwe;jgl;rk; 3 epjp epWtdq;fSf;F jfty; njhopy;El;g nfhs;if 

kPs;Nehf;fy;fis epiwNtw;wpapUj;jy; Ntz;Lk;. mj;Jld; rhd;Wfisr; rkh;g;gpj;jy;  

Ntz;Lk;.

3.  2022.08.18 Kjy; 2022.12.14 tiuahd XH Fiwe;jgl;r fhyj;jpw;fhf nry;YgbahFk; XH th;j;jf 

tq;fpapdhy; toq;fg;gLk; kw;Wk; NkNy Fwpg;gplg;gLkhW Nfs;tpAld; rk;ge;jg;gl;l ngWkjpf;F 

mur  <l;L kw;Wk; KjyPl;L tq;fpapdhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l XH tpiykDg; gpizia 

rpj;jpfukhd MNyhrid NfhuYld; ,izj;jy; Ntz;Lk;.

4.  tpiykDf;fs; 2022.08.18k; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F %lg;gl;lgpd;G cldbahfj; jpwf;fg;gLk; K.g. 

10.00 kzpf;Fg; gpd;dh; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLtJld; jpwf;fg;glhkNyNa 

jpUg;gpaDg;gg;gLk;.

5.  Nkyjpf tpguq;fis mur <l;L kw;Wk; KjyPl;L tq;fp nyh[p];bf; gphpT> gpujk 

KfhikahshplkpUe;J njhlh;G ,yf;fk; 011 7722879 Clhf ngw;Wf; nfhs;syhk;.

gpepm/nghJ Kfhikahsh;>

mur <l;L kw;Wk; KjyPl;L tq;fp>

,y. 269> fhyp tPjp> nfhOk;G -03.

Cth khfhz MAHNtj jpizf;fsj;jpw;F cyHe;j 
kUe;Jfis toq;Ftjw;fhf Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Nfhuy; - 2022
,j; jpizf;fsj;jpdhy; tpepNahfpf;fg;gLk; Nfs;tp khjphpg;gj;jpuj;jpd; %yk; Nfs;tpfisr; 
rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. Nfs;tp khjphpg; gj;jpuq;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf fPNo 
Fwpg;gplg;gLkhW ~kPsspf;fg;glhj| Nfs;tpf; fl;lzj;ij ,j;jpizf;fsj;jpw;F fhrhf 
nrYj;jp cj;jpNahfg+Ht gw;Wr;rPl;ilr; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

Kiwahfg; g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fSld; gpuNjr nrayhshpdhy; 
tpepNahfpf;fg;gLk; nrhj;Jr; rhd;wpjopd; (nghJ 170 khjphp) %yg; gpujpiaAk;> Nfs;tpg; 
gpizf; fl;lzj;ijAk; nrYj;jp ,Uj;jy; fl;lhakhFk;.

toq;fy; jd;ik
kPsspf;fg;gLk; Nfs;tpg; 

gpiz Kwp &.

kPsspf;fg;glhj 
Nfs;tpg; gbtf; 
fl;lzk; &.

2021.12.31k; 
jpfjpapd; gpd; 

tpepNahfpf;fg;gLk; 
nrhj;J rhd;wpjo;

Cth khfhz 
MAHNtj kj;jpa 
fsQ;rpaj;jpw;F 
cyH kUe;Jfis 
toq;Fjy;

fhrhf nrYj;Jtjhapd; 
100>000.00

2000/- 500>000/-
tq;fpg; gpiz %ykhapd; 
200>000.00 (,g;gpiz 
Nfs;tpg; gj;jpuk; jpwf;fg;gLk; 
jpdk; Kjy; 120 ehl;fs; 
nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;)

Nfs;tp khjphpg; gj;jpuq;fs; 2022.08.04 Kjy; 2022.08.24 gp.g. 2.00 tiu mur Ntiy 
ehl;fspy; ,j;jpizf;fs mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; ,U gpujpfSld; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;LtJld;> %yg; gpujp 
kw;Wk; efy; gpujpnad NtW NtW ciwfspy; ,l;L fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; 
%iyapy; ~cyH kUe;Jfis toq;Fjy; - 2022> jpaj;jyht MAHNtj jpizf;fsk;> 
vd;W Fwpg;gpl;L 2022.08.25 gp.g. 2.00 ,w;F Kd; jiytH> ngWiff; FO> Cth khfhz 
MAHNtj jpizf;fsk;. jpaj;jyht vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ 
ngWiff; FOtpd; jiythpd; miwapy; cs;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;.

Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jTld; jpwf;fg;gLtJld;> ,t; Ntisapy; 
Nfs;tpjhuUf;F my;yJ mtHfsJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F 
rKfkspf;fyhk;.

rkHg;gpf;fg;gLk; Nfs;tpfis KOikahf Vw;Wf;nfhs;sy;> epuhfhpj;jy; my;yJ xU 
gFjpia khj;jpuk; Vw;Wf;nfhs;sy; gw;wpa KOikahd chpik ngWiff; FOtpw;F 
chpaJ ,J gw;wpa Nkyjpf tpguq;fis njh.Ng.,y. 0572229173 vd;w ,yf;fj;jpw;F 
jpU. gz;lhuit mioj;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiytH>
jpizf;fs ngWiff; FO>
Cth khfhz MAHNtj jpizf;fsk;>
jpaj;jyht.

ngWif mwptppj;jy;

jpUj;jk;:- Kjy; ge;jpapy; %d;whk; thpirapy; ~~,wf;Fkjp nra;aNth|| vd;w 

nrhw;gjk; ePf;fg;gLfpd;wJld; ,y. 6 ,d; ,Wjpapy; ~~,izaj;jsk;|| vd;w 

nrhw;gjk; cl;GFj;jg;gLfpd;wJ. 

murhq;f mwptpj;jy;fs;
gzpg;Giu ,y.: 85

2003 Mk; Mz;bd; 09 Mk; ,yf;f 
ghtidahsh; mYty;fs; mjpfhurigr; rl;lk; 

(jpUj;jpaikf;fg;gl;lJ)

10 (1) (m) Mk; gphptpd; fPohd gzpg;Giu

2003 Mk; Mz;bd; 9 Mk; ,yf;f> ghtidahsh; mYty;fs; mjpfhurigr; 

rl;lj;jpd; 10 (1) (m) Mk; gphptpdhy; chpj;jspf;fg;gl;l mjpfhuq;fspd; 

fPo; nraw;gLfpd;w ghtidahsh; mYty;fs; mjpfhurigahdJ> midj;J 

,wf;Fkjpahsh;fs;> jahhpg;ghsh;fs;> cw;gj;jpahsh;fs;> fsQ;rpa 

chpikahsh;fs;> tpepNahfj;jh;fs;> nghjpapLgth;fs;> ,izajsk; %yk; 

tpahghuk; nra;Ak; tpahghhpfs; (Online Traders), kw;Wk; tpahghhpfs; vtUk; 
Efh;Nthhpdhy; rpy;yiw tpiyf;F nfhs;tdT nra;ag;gLk; midj;J 

tpahghug; nghUl;fspdJk; ,Wjp cw;gj;jp jpfjp (End Product) cs;slq;Fk; 

nghjpAiw my;yJ nfhs;fyd; kPJ fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s jfty;fis 

njspthf tpsq;ff;$ba ,lj;jpy; mr;rbj;jpUe;jhyd;wp my;yJ mfw;w 

Kbahj Rl;Lj; Jz;L %yk; ntspg;gLj;jpdhyd;wp mj;jifa gz;lq;fis 

jahhpf;fNth> cw;gj;jp nra;aNth> fsQ;rpag;gLj;jNth> tpepNahfpf;fNth> 

nghjpaplNth> kPs;nghjpaplNth> tpw;gid nra;aNth> tpw;gidf;F 

fhl;rpg;gLj;jNth> tpw;gidf;fhf ntspg;gLj;jNth my;yJ tpw;gidf;fhf 

toq;fNth Kbahnjd gzpg;Giu tpLf;fpd;wJ. 

1. Mff;$Ljyhd rpy;yiw tpiy.

2. epiw my;yJ njhif.

3.  cw;gj;jp nra;j jpfjp/ kPs;nghjpapl;bUg;gpd;> nghjpaplg;gl;l jpfjp.
4.  fhyhtjp jpfjp/ ghtidf;F cfe;j filrpj; jpfjp/ nraw;ghl;Lf; 

fhyk; (fhyhtjpahfhj gz;lq;fSf;F mtrpakpy;iy)

5. njhFjp/ FwpaPl;L ,yf;fk;.
6.  cw;gj;jpahshpd; ngah;/ gjpT nra;ag;gl;l Kfthp kw;Wk; njhiyNgrp 

,yf;fk;/ ,izajsk;.

7.  ,wf;Fkjp nra;ag;gl;bUg;gpd; ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l ehL> toq;Feh; 

my;yJ ,wf;Fkjpahsh; ngah;> tpyhrk;> njhiyNgrp ,yf;fk;/ 
,izajsk;.

,g;gzpg;Giu 2022 Mk; Mz;L a+iy khjk; 28 Me; jpfjpapypUe;J 

mKYf;F tUfpd;wJ. 

  ghtidahsh; mYty;fs; mjpfhurigapd; fl;lisg;gb> 

      rhe;j epupvy;y>

      jtprhsh;
nfhOk;G.

2022 a+d; 29.
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,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;

CES/FP/06/PT/6356(MP) 04 Nos. Wire Ropes of Size Ø22.4MM X 
408M 

55,000.00 1,000.00 01-09-2022
K.g. 10.00 kzp

CES/FP/02/PT/6358(MP) Spares for UD Nissan Engines Fi  ed with 
UD Nissan Prime Movers  

25,000.00 1,000.00 01-09-2022
K.g. 10.00 kzp

CMS/LP/22/PT/16/055 1000 Metre 16MM2 CU/PVC/PVC/Two 
Core Cable 

45,000.00 1,000.00 25-08-2022
gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/21/PT/17/053 1500 Mtrs. of Cloth Drill for Year 2022 24,000.00 1,000.00 25-08-2022
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 Mf];l; 08Mk; 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

,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/22/PT/09/036 Marine Paints 30,000.00 1,000.00 22-08-2022
gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/22/PT/09/037 ZN AI Roo ng Sheet and ZN AI 
Ridge Cap

50,000.00 1,000.00 22-08-2022
gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/22/PT/09/038 GI Thread Bar and GI Nut, Bolt 
and Washer 

30,000.00 1,000.00 22-08-2022
gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/22/PT/09/039 GI Lipped Channel and GI Pipe 
HD

100,000.00 3,500.00 22-08-2022
gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/22/PT/09/040 MS I Beam and MS Plates 145,000.00 3,500.00 22-08-2022
gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/22/PT/20/010 02 Nos. 40KVA Sound Proof 
Generator 

80,000.00 1,000.00 25-08-2022
gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/22/PT/09/052 2100 Ltr SAE 15W -40 Mul   
Grade Engine Oil

19,000.00 1,000.00 25-08-2022
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 Mf];l; 08Mk; 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;glkhl;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 nfhOk;G khefu rig

tpiyf;Nfhuy;fSf;fhd miog;G
nfhOk;G khefu rigapd; khefu Mizahsuhy; gpd;tUk; Nritfis toq;Ftjw;fhf jFjp kw;Wk; jifik 
tha;e;j Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. 

njh. 
,y.

Nfs;tp 
,yf;fk;

tpguk; kPsspf;fg; 
glhj 

fl;lzk; 
&gh

tpiyf;Nfhuy; 
gpiz Kwpapd; 

ngWkjp

tpiykDjhuh; 
/ Nfs;tpjhuhpd; 

jFjpfs;

Nkyjpf 
tpguq;fSf;F 

njhlh;G 
nfhs;Sk; 

egh;

1 ME/ME/
ML/23/2022

N[hh;[; Mh; b rpy;th 
khtj;ij / Nf. rpwpy; 
rP. ngNuuh khtj;ij 
re;jpf;F Nghf;Ftuj;J 
rkpQ;iQ tpsf;if 
toq;Fjy;> epWTjy;> 
nraw;gLj;jpf; 
fhz;gpj;jy; kw;Wk; 
guhkhpj;jy; 

5>600.00 nkhj;j 
tpiyf;Nfhuy; 
njhifapd;  

2% 
epge;jidaw;w 
cld; gzk; 

ngw;Wf;nfhs;s 
KbAkhd 
gpizKwp

rpj;jpfukhd 
tpiykDjhuh; 
mgfPh;j;jpahsh; 
gl;baYf;F 

cl;glhjtuhf 
,Uj;jy; Ntz;Lk; 
vd;gJld; fle;j 
5 tUlq;fspy;  
,jidnahj;j 

Ntiyfspy;  9 khj 
nraw;wpl;l mDgtk; 
,Uj;jy; Ntz;Lk;.

nghwpapay; 
gzpg;ghsh; 

(TDRS)
njhiyNgrp:
011-2694593

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

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

i.  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l kPsspf;fg;glhj tpiykD Mtzf; fl;lzj;ij gpd;tUk; tifapy; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

 m)  ve;jnthU kf;fs; tq;fpf; fpisapYk; kf;fs; tq;fp efu kz;lg fpisapy; Ngzg;gLk; 167-1-001-6-
3169425 vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;F tuT itf;fyhk;.

 M)  nfhOk;G khefu rig vy;iyf;Fs; mike;Js;s gpd;tUk; nfhLg;gdT fUkgPlq;fspy; thu ehl;fspy; 
K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu nrYj;jyhk;.

tl;lhu mYtyfk; 04>
 ,y. 147> i`nyty; tPjp> fpUyg;gid>
 nfhOk;G-06.

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

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

iii.  ,izajsj;jpypUe;J tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhz;l tpiykDjhuh;fs; gpd;tUk; 
tpguq;fis dirproj@Colombo.mc.gov.lk vDk; kpd;dQ;ry; Kfthpf;F mwptpj;jy; Ntz;Lk;.

  1. epWtdj;jpd; ngah; kw;Wk; Kfthp

  2. njhlh;Gnfhs;Sk; njhiyNgrp ,yf;fk; kw;Wk; kpd;dQ;ry; Kfthp

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

 m.  xt;nthd;wpw;Fk; kPsspf;fg;glhj tpiykDf;Nfhuy; Mtzf; fl;lzj;ij 2022-08-24Mk; jpfjp 
tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.30 kzp tiuAk; efu kz;lg 
fhrhsh; fUkgPlj;jpw;F nrYj;jp kw;Wk; vOj;J %ykhd Nfhhpf;ifnahd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk;> 
nfhOk;G-07> efu kz;lgk;> nfhOk;G khefu rig> khefu nghwpapayhsh; jpizf;fsj;jpd; 
nraw;wpl;l Kfhikj;Jtg; gphptpypUe;J tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

M.  tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; 2022-08-24Mk;; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;Fg; gpd; toq;fg;glkhl;lhJ/ 
,izajsj;jpy; ngw;Wf;nfhs;s KbahJ.

,.  epge;jidaw;w NfhUk;NghJ ngwj;jf;fjhd tpiykD Kwp/ gpiz tpiykDf;fs; %lg;gLk; jpfjpapypUe;J 
210 ehl;fs; tiu nry;Ygbahjy;; Ntz;Lk;. tpiykD Kwp/ gpiz 2023.03.23Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahjy; 
Ntz;Lk;. tpiyf;Nfhuy;fs; 2023.02.21Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. nuhf;fg; gzkhfr; 
nrYj;jg;gLk; gpiz Kwpfs; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ.

<.  chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis %yg; gpujp kw;Wk; 
efy; gpujpfspy; nfhOk;G-07> efu kz;lgk;> nrayhshpd; jpizf;fsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 
ngl;bapy; 2022-08-25Mk;; jpfjp K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;dH cs;sply; Ntz;Lk;. 

c.  2022-08-25Mk;; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;tJ KbTWj;jg;gLk; vd;gJld; ,Wjp 
Neuj;jpw;F gpd; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk; vd;gNjhL mjd; gpd;du; tpiykDf;fs; 
cld; jpwf;fg;gLk;. ,e;j ehs; nghJ tpLKiw jpdkhf mwptpf;fg;gl;lhy;> mLj;J tUk; Ntiy ehspy; 
10.00 kzpf;F tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gLk;. tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; epfo;tpy; gq;Nfw;gjw;F   
tpiykDjhuu;fs; my;yJ mth;fspd;; mq;fPfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; mDkjpf;fg;gLtu;. 

C.  tpiykDf;fspd; tpguq;fs; tpiykD Mtzq;fSld; toq;fg;gLk;. 5.0 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gl;l 
Nfs;tpfs;/ tpiykDf;fSf;F Nfs;tpjhuh;;/ tpiykDjhuh; nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthsUld; gjpT nra;J 
nfhz;l gpd;  PCA 3 gbtj;ijr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

N[.vk;. gj;uhzp [ath;jd>

khefu Mizahsh;

nfhOk;G khefu rig.

ngWif mwptpj;jy;
fk;g`h tpf;ukhuhr;rp RNjr kUj;Jt gy;fiyf;fofk;

Njrpa Nghl;b uPjpapyhd tpiykDf;fspd; fPo; tpiykDf;Nfhuy; (NCB)
2022/2023 Mz;bw;fhf> fk;g`h tpf;ukhuhr;rp RNjr kUj;Jtg; gy;fiyf;fofj;jpy; gpd;tUk; Nritia 
toq;Ftjw;fhfj; jifikAs;s epWtdq;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

ngWif ,yf;fk; tpguk;
tpiykDg; 

gpizak; &gh
nry;Ygbf; fhyk;

GWUIM/GA/PROC/2022/05/CLN Rj;jpfhpg;Gr; Nritfis 
toq;fy;

100>000.00 2022.12.08 tiu my;yJ 
mjw;F Nky;

tpiykDf;fisr; rkHg;gpg;gjw;Fg; gpd;tUk; jifikfisg; g+uzg;gLj;jp ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

1. tpahghug; gjpTr; rhd;wpjnohd;W ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.
2.  fle;j 05 Mz;Lfspy; 08 kpy;ypad; &ghtpw;Ff; Fiwahj tUlhe;jg; ngWkhdq;fSld; Rj;jpfhpg;Gr; 

Nrit xg;ge;jq;fs; 03 MtJ Fiwe;jgl;rk; g+uzg;gLj;jp ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
3.  mgfPHj;jpahNdhH gl;bay; gLj;jg;glhj (Blacklist) epWtdnkhd;whf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;gb ngWkhdj;jpw;fhd nry;Ygbf; fhyj;Jld; $ba kPsspf;fg;gLk; 
tpiykDg;gpizankhd;W> ,yq;ifapy; gjpT nra;ag; ngw;Ws;s tzpf tq;fpnahd;wpypUe;J> ~cgNte;jH> 
fk;g`h tpf;ukhuhr;rp RNjr kUj;Jt gy;fiyf;fofk;| vd;w ngaUf;Fg; ngw;W my;yJ gy;fiyf;fof 
rpwhg;gUf;Ff; fhrhfr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;bd; %yg; gpujp ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

,J njhlHghd Nkyjpf tpguq;fis> gpujpg; gjpthsH - nghJ epUthfk; (033-2223784 my;yJ 033-2222748/ 740> 
Nrit ePbg;G ,yf;fk; 136) %yk; ngw;Wf;nfhs;syhnkd;gJld;> tpiykDg;gbtq;is ,g;gy;fiyf;fofg; nghJ 
epUthfg; gphptpy; ,ytrkhfg; ghprPyid nra;J nfhs;syhk;.

,jw;fhd fsg;ghprPyid 2022.08.15 Kjy; 2022.08.19 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 09.00 Kjy; gp.g. 02.00 
tiu Nkw;nfhs;syhk;. ,jw;fhd tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; (Pre Bid Mee  ng) 2022.08.16 md;W K.g. 10.00 
,w;F gy;fiyf;fof epUthff; fl;blj;jpd; ,uz;lhk; khbapYs;s FOf;$l;l kz;lgj;jpy; eilngWtJld;> 
mt;Ntisapy; midj;J tpiykDjhuHfspdJk; tuT vjpHghHf;fg;gLfpd;wJ.

midj;J tpiykDf;fisAk; rpq;fs nkhopapy; khj;jpuk; ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,jw;fhf MHtKs;s 
tpiykDjhuHfs;> tpiykDg; gbtq;fisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf jk; epWtdf; fbjj; jiyg;gpy; vOj;JUt 
tpz;zg;gf;fbjnkhd;W> kPsspf;fg;glhj &gh 5>000.00 ,w;fhd njhifnahd;iw gy;fiyf;fof rpwhg;gUf;Fr; 
nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;Lld; 2022.08.10 Kjy; 2022.08.24 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 09.00 
Kjy; gp.g. 02.00 tiu gpujpg; gjpthsH nghJ epUthfj;jpw;F rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

chpathW g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs; %yg; gpujp kw;Wk; efy;gpujpnad jdpj;jdpahff; Fwpg;gplg;gl;l 
jghYiwfspy; cs;spl;L Kj;jpiuapl;L kPz;Lk; mt;tpU jghYiwfisAk; xU jghYiwapy; cs;spl;L 
Kj;jpiuapl;L> mjd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;> ~fk;g`h tpf;ukhuhr;rp RNjr kUj;Jtg; gy;fiyf;fofj;jpw;Fr; 
Rj;jpfhpg;Gr; Nritfis toq;fy; - 2022/2023| vdj; njspthff; Fwpg;gpl;L 2022.08.25 md;W gp.g. 02.00 ,w;F 
Kd;dH epUthff; fl;blj;jpd; ,uz;lhk; khbapYs;s gjpthshpd; mYtyfj;jpw;F mz;ikapy; itf;fg;gl;Ls;s 
~Rj;jpfhpg;Gr; Nritfis toq;fy; - 2022/2023| ,w;fhd Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spLjy; Ntz;Lk;. jhkjkhff; 
fpilf;fg; ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; %lg;gl;lJk; cldbahf mit jpwf;fg;gLk; 
vd;gJld; mt; Ntisapy; tpiykDjhuHfs; my;yJ mtHfspd; chpa mjpfhuk; ngw;w mYtynuhUtH 
rKfkspj;jpUf;fyhk;.

jpizf;fsg; ngWiff;FOtpd; jPHkhdk; ,Wjpj; jPHkhdkhf mikAk;. ,jw;fhd Nkyjpf jfty;fs; 
tpiykDg;gbtq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sd.

jiytH> jpizf;fsg; ngWiff;FO>
fk;g`h tpf;ukhuhr;rp RNjr kUj;Jtg; gy;fiyf;fofk;
fz;b> tPjp> af;fy.

2022.08.04
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ngWif mwptpj;jy; (jpUj;jk;)
tlkj;jpa khfhz rig

khfhz MAHNtjj; jpizf;fsk;

$l;bg; ngUf;Ftjw;fhf njhopyhsHfis toq;fy; - 2022/2023 tUlk;
2022.07.22 md;W jpdkpd> jpdfud; kw;Wk; nlapypepa+]; Mfpa gj;jphpiffspy; gpuRukhd> Nkw;gb mwptpj;jypd; 
02Mk; epuy; gpd;tUkhW jpUj;jpaikf;fg;gLfpd;wJ.

njhlH 
,yf; 
fk;

epWtdk; Njitahd 
Nrit

fl;lzq;fs; kw;Wk; rkHg;gpf;fg;gl Ntz;ba Mtzq;fs;

tpiykDf;fSld; rkHg;gpf;fg;gl 
Ntz;ba kj;jpa tq;fp mDkjpj;j 

tzpf tq;fpnahd;wpypUe;J 
ngw;Wf;nfhs;sg;gLk; 91 ehl;fs; 
(2022.11.10 tiu) nry;YgbahFk; 

epge;jidfsw;w tpiykDg; gpizj; 
njhif &gh

nghJ 
170 ,d; 
gpufhuk; 
Mjdr; 
rhd;wpjo;
&gh

kPsspf;fg; 
glhj 

tpiykDg; 
gbtf; 
fl;lzk;
&gh

02 kpd;Ndhpa 
Mjhu MAHNtj 
itj;jparhiy 
kw;Wk; gQ;rfHk 
kj;jpa epiyak;

$l;bg; ngUf;Fk; 
Nritf;fhf 
njhopyhsH 
fis toq;fy;

48>000.00 150>000.00 1>000.00

02.  Vida epge;jidfs; mt;thNw khw;wkpd;wp mikAk;.

jiytH> 
khfhz MAHNtjj; jpizf;fsg; ngWiff; FO>
khfhz MAHNtjj; jpizf;fsk;>
tlkj;jpa khfhzk;> mEuhjGuk;.
2022.08.02

khtdy;iy gpuNjr rig
#hpa ngdiy epWTjy;

Nfs;tp Nfhuy; mwptpj;jy;
khtdy;iy gpuNjr rigapdhy; gpd;tUk; fUkq;fspw;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l 
tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

fUkk;

tpz;zg; 
gg;gbtf; 
fl;lzk; 
&gh

kPsspf;fg; 
glhj 
gpizj; 
njhif 
&gh

kPsspf;fg; 
gLk; 

tpiykDg; 
gpizak; 
&gh

tpiykD 
nry;Y 
gbahFk; 
fhyk;

tpiykDg; 
gpizak; 
nry;Ygbf; 
fhyk;

18KW nfhs;ssT 
cila $iuapd; 
Nky; epWtg;gLk; 
#hpag; ngdy; 
njhFjp xd;iw 
epWTjy;

1000.00 3000.00 50000.00 2022.12.28 2023.01.25

#hpa tYtpdhy; 
,aq;Fk; 20 tPjp 
tpsf;Ffis 
epWTjy;

1000.00 3000.00 50000.00 2022.12.28 2023.01.25

  Nkw;gb fUkq;fspw;fhf MHtKk; jifikAk; ngw;Ws;s epWtdq;fs; ,jw;fhf 
tpz;zg;gpf;fyhnkd;gJld;> 2022.08.08 Kjy; 2022.08.29 tiu thu Ntiy 
ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.00 tiuahd fhyg; gphptpy; tpz;zg;gg;gbtf; 
fl;lzk; kw;Wk; kPsspf;fg;glhj gpizj; njhifiar; nrYj;jp ,jw;fhd 
tpz;zg;gg;gbtq;fis khtdy;iyg; gpuNjr rigapd; toq;fy; gphptpy; 
ngw;Wf;nfhs;syhk;.

  2022.08.31 md;W K.g. 10.00 ,w;F tpiykDf;fs; %lg;gl;L> md;iwa jpdk; K.g. 
10.30 ,w;F khtdy;iy gpuNjr rigapd; mYtyfj;jpy; mit jpwf;fg;gLk;.

  Nkw;gb Nfs;tp njhlHghd tpguq;fisg; gpd;tUk; njhiyNgrp vz;zpD}lhf 
mwpe;J nfhs;syhk;: 035-2246275

  tpiykD njhlHghd ,Wjpj; jPHkhdk; ngWiff;FOtpw;F chpj;jhFk;.

MH.gP.vd;.B. ];Btd;.
jiytH>
gpuNjr rig
khtdy;iy
2022.08.04

khfhz Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; - Nky; khfhzk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

Nky; khfhz> khfhz Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghshpd;
mYtyfj;jpw;F 30 NftpV kpd;gpwg;ghf;fpnahd;iw

toq;fy;> xg;gilj;jy;> epWTjy;> ghPl;rpj;jy;> guhkhpj;jy;
kw;Wk; nraw;gl itj;jy; Mfpatw;wpw;fhd ngWif

1.  gpd;tUk; cUg;gbf;fhf nfhOk;G-10> khspfhtj;j nrayf fl;blj;jpYs;s khfhz 
Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghshpd; mYtyf jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; 
Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ngw;Wf; nfhs;tJld; tpiykDf;fs; 2022.08.25 
Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F %lg;gLk;. 

tpiykD 
Fwpg;gPl;L ,y.

tpiykDtpd; ngah;

kPsspf;fg;glhj 
tpiykDf; 
fl;lzk; 
(&ghtpy;)

tpiykD 
Kd;$l;l 

jpfjp kw;Wk; 
Neuk;

WP/PD/
PRO/1/11/2022

Nky; khfhz> khfhz Rfhjhu 
Nritfs; gzpg;ghshpd; 
mYtyfj;jpw;F 30 NftpV 
kpd;gpwg;ghf;fpnahd;iw toq;fy;> 
xg;gilj;jy;> epWTjy;> gHPl;rpj;jy;> 
guhkhpj;jy; kw;Wk; nraw;gl 
itj;jy; Mfpatw;wpw;fhd 
ngWif.

2000.00 2022.08.18 Mk; 
jpfjpad;W 
(K.g. 10 

kzpapypUe;J 
10.30 kzp 
tiuAk;)

2.  khfhz Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfj;jpd; toikahd Ntiy 
ehl;fspy; 2022.08.05 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.08.24 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 
kzpf;Fk; gp.g. 3 kzpf;Fkpilapy; nfhOk;G-10> khspfhtj;j> j.ngl;b 876> khfhz 
Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpypUe;J ngwf;$ba gbtq;fspNyNa 
tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

3.  nfhOk;G-10> khspfhtj;j> j.ngl;b 876> Nky; khfhz> khfhz Rfhjhu Nritfs; 
gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; 2022.08.25 Mk; jpfjpad;W jPh;khdpf;fg;gl;l %Lk; 
Neuj;jpd; gpd;dh;> cldbahfNt tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. 

4.  tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; cgfuzj;jpd; cw;gj;jpahsh;fspd; Vfepakpf;fg;gl;l 
gpujpepjp/jumq;fPfhuk; ngw;w Kfth;fSf;F khj;jpuNk toq;fg;gLk;. tpiykDf;Nfhuy; 
Mtzq;fis NfhUk; Neuj;jpy; Nkw;Fwpg;gpl;Ls;s Njitg;gLj;jYf;F rhd;W 
gfUk; Mtzq;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

5.  Nkyjpf tpguq;fSf;F> Nky; khfhz> khfhz Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghshpd; 
mYtyfj;Jld; jaT nra;J njhlh;G nfhs;sTk;. 

 njhlh;gpyf;fk;: 011-2437154/011-2434852

6.  Nkyjpf jftYf;F http://www.healthdept.wp.gov.lk  vd;w vkJ ,izajsj;ij 
ghh;itaplTk;.

7.  ,g;ngWifapd; KOikahd ngWifr; nraw;ghl;il my;yJ ngWifr; nraw;ghl;bd; 
ghfnkhd;iw ,uj;Jr; nra;tjw;fhd mjpfhuj;ij ngWif mikg;ghdJ 
nfhz;Ls;sJ. 

kUj;Jt fyhepjp jk;kpf;f [ayj;>
jiyth; - jpizf;fs ngWiff; FO>
khfhz Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; (Nky; khfhzk;)>
khspfhtj;j>
nfhOk;G-10.

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

ePh;g;ghrd mikr;R

ePHg;ghrdj; jpizf;fsk;
xd;wpizf;fg;gl;l ePNue;J kw;Wk; ePh; tsq;fs; Kfhikj;Jt 

nraw;wpl;lk; (IWWRMP)
nraw;wpl;l ,yf;fk;: P166865. fld; ,y. 66210

Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyNfhuy;
1.  ,yq;if rdehaf> Nrh\yprf; FbaurhdJ rHtNjr mgptpUj;jp rq;fj;jplkpUe;J (International Development 

Association) (cyf tq;fp) xd;wpizf;fg;gl;l ePNue;J kw;Wk; ePh; tsq;fs; Kfhikj;Jt nraw;jpl;lj;jpw;fhd 
epjp trjpfs; fpilf;fg;ngw;Ws;sd. ,jd; xU gFjpia fPNoAs;s ml;ltizapy; tpgug;gLj;jpAs;sthwhd 
xg;ge;jj;jpw;fhf nryT nra;tjw;F cj;Njrpj;Js;sJ. 

2.  jpizf;fsg; ngWiff; FOtpd; jiyth; ePh;g;ghrd jpizf;fsj;jpd; ngWiff; FO rhh;gpy;  gpd;tUk; 
Ntiyapd; nghUl;L jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l 
Nfs;tpg; gbtq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

3.  ,e;j xg;ge;jj;jpd; fPo; Nrdhehaf;f rKj;jpu mizf;fl;bw;F miyjLg;G fw;fis (Rip-Rap) toq;Fjy; 
kw;Wk; mizf;fl;L tPjpia Nkk;gLj;Jjy; vd;gd mlq;Ffpd;wd.

ml;ltiz ,y. 01

,y. xg;ge;j 
,yf;fk;

Ntiy tpguk;
CIDA 
gjpTj; 
juk;

kjpgPl;Lf; 
fpuak; 
(thpfs; 

,d;wp) (,y. 
&gh kpy;.)

xg;ge;jf; 
fhyk; 

(ehl;fs;)

kPsspf;fg; 
glhj 

fl;lzk; 
(,yq;if 
&ghapy;)

Nfs;tpg; 
gpiz Kwp
(,yq;if 
&ghapy;)

01
LK-MOMDE-
302734- CW-
RFB

Nrdhehaf;f rKj;jpu 
mizf;fl;bw;F 
miyjLg;G 
fw;fis (Rip-Rap) 
toq;Fjy; kw;Wk; 
mizf;fl;L tPjpia 
Nkk;gLj;Jjy;

C2 my;yJ 
mjw;F 
Nky;

533.23 730 65,000.00 9,000,000.00

4.  xg;ge;jj;ij ifaspf;fg; ngWtjw;fhd jifikiag; ngWtjw;F> rpj;jpfukhd Nfs;tpjhuh; mgfPh;j;jpahsh; 
gl;baypy; ,lk;ngwhjtuhfTk; Nfs;tpj; jutpYs;s gpd;tUk; Njitg;ghLfisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 
NkYk; rpj;jpfukhd Nfs;tpjhuh; Nkw;gb 01Mk; ,yf;f ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ePh;g;ghrdk; 
kw;Wk; fhy;tha; tbfhyikg;gpy; (Irriga  on & Drainage Canals) tpNrlj;Jt juj;jpy; ep;h;khzf; ifj;njhopy; 
mgptpUj;jp mjpfhu rigapy; (CIDA) nry;YgbahFk; gjpitf;  nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

5.  rpj;jpfukhd Nfs;tpjhuh; fle;j Ie;J tUl fhyj;jpDs; Fiwe;jgl;rk; 400 kpy;ypad; ,y. &ghTf;fhd 
ruhrhp tUlhe;j eph;khzg; Gus;itf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; Vida xg;ge;jq;fSf;fhf 
ngw;Wf;nfhz;l Kw;gzq;fs; kw;Wk; nfhLg;gdTfs; jtpu ,e;j xg;ge;jj;jpw;fhf Fiwe;jgl;rk; 74.7 
kpy;ypad; ,y. &ghTf;fhd jputr; nrhj;Jf;fs; kw;Wk; / my;yJ fld; trjpiaf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

6.  Mh;tKs;s Nfs;tpjhuh;fs; Nkyjpf tpguq;fis nfhOk;G-07> ngsj;jhNyhf;f khtj;ij> 230Mk; 
,yf;fj;jpYs;s ePHg;ghrdj; jpizf;fsk;> 2Mk; khb> xg;ge;jq;fs; kw;Wk; ngWiffs; fpis>  ePHg;ghrd 
gzpg;ghsH (xg;ge;jq;fs; kw;Wk; ngWiffs;) mth;fsplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; ,Nj 
Kfthpapy;; 2022-08-08Mk; jpfjp Kjy; 2022-09-05Mk; jpfjp tiuapy; (Ntiy ehl;fspy;) K.g. 9.00 kzp 
Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; Kd;dwptpj;jy; nra;J Nfs;tp Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;. 
(njhlh;gpyf;fk;: 011-2582897/011-2583305).

7.  Nkw;gb ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s (njhiff;F 01Mk; ml;ltiziag; ghh;f;fTk;) kPsspf;fg;glhj 
fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; gpd;> gpd;tUk; tq;fpf; fzf;fpyf;fj;jpw;Fr; nrYj;jpa tuTg; gw;Wr;rPl;Lld; 
nfhOk;G-07> ngsj;jhNyhf;f khtj;ij> 230Mk; ,yf;fj;jpYs;s ePHg;ghrdj; jpizf;fsk;>  ePHg;ghrd 
gzpg;ghsH (xg;ge;jq;fs; kw;Wk; ngWiffs;) mth;fSf;F epWtdf; fbjj; jiyg;gpy; (%yg; gpujp) vOj;J 
%ykhd  tpz;zg;gnkhd;iwr; kpd;dQ;ry; Clhf (dictptirrigation2015@gmail.com / njhiyefy;: 011-
2583305) rkHg;gpg;gjd; Nghpy; 2022-08-08Mk; jpfjp Kjy; 2022-09-05Mk; jpfjp tiuahd  Ntiy ehl;fspy; 
K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu Nfs;tp Nfhuy;; Mtzq;fis nfhs;tdT nra;ayhk;. 

ml;ltiz ,y. 02

tq;fp tpguq;fs; tq;fp tuTj; Jz;L kw;Wk; Ntz;LNfhs; fbjk; 
mDg;Gjy;

tq;fpapd; ngah;
,yq;if tq;fp jg;uNgd; fpis

fzf;fpyf;fk; kw;Wk; ngah;

7042385> ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; ehafk;

(Online ghpkhw;wq;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ)

kpd;dQ;ry; Kfthp njhiyefy; ,y.

dictp  rriga  on2015@gmail.com 011-2583305

8.  gpd;tUk; 03Mk;; ml;ltizapy; Fwpg;gpl;lthW tpiykDf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; ,lk;ngWk;.  
tsKs;s Nfs;tpjhuh;fs; ,iaGila mjpfhhpfspd; cjtpAld; Ntiyj; jsj;ijg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;FkhW 
Ntz;lg;gLfpd;wdh;.

ml;ltiz ,y. 03

Ntiyapd; ngah; Ntiyj; js 
tp[aj;jpw;F cjTk; 
gpuNjr nghwpapayhsh;

Ntiyj; js 
tp[aj;jpw;fhd jpfjp 

kw;Wk; Neuk;

Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 
eilngWk; ,lk;> jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

Nrdhehaf;f rKj;jpu 
mizf;fl;bw;F 
miyjLg;G fw;fis 
(Rip-Rap) toq;Fjy; 
kw;Wk; mizf;fl;L 
tPjpia Nkk;gLj;Jjy;

gpuNjr ePh;g;ghrdg; 
nghwpapayhsh; 
(mk;ghiw)
njhiyNgrp: 
063-2222055

2022-08-15Mk; jpfjp 
K.g. 10.00 kzpf;F 
gpuNjr ePh;g;ghrd 
nghwpapayhsh; 
mYtyfj;jpy; 
(mk;ghiw)

2022-08-17Mk; jpfjp K.g. 
10.00 kzpf;F  nfhOk;G-07> 
ngsj;jhNyhf;f khtj;ij> 230Mk; 
,yf;f ePHg;ghrdj; jpizf;fsk;> 
jiyik mYtyfk; (4Mk; khb)> 
Nfl;Nghh; $lj;jpy; ,lk;ngWk;.

9.  rkh;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tp 2022-01-28Mk; jpfjp tiuapy; (Nfs;tpfs; KbTWj;jg;gLk; ehs; Kjy; 175 ehl;fs; 
tiuapy;) nry;Ygbahjy; Ntz;Lk; vd;gJld; mj;Jld; 01Mk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ngWkjpf;F 
2023-02-25Mk; jpfjp tiuapy; (Nfs;tpfs; KbTWj;jg;gLk; ehs; Kjy; 203 ehl;fs; tiuapy;) nry;YgbahFk; 
Nfs;tpg; gpiz Kwpnahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.  VjhtJ tpiykD nry;YgbahFk; 
tpiykDg; gpiz Kwp ,y;yhky; ,Ue;jhy; vt;tpj Kd;dwptpj;jYkpd;wp gjpyspf;fhjit vdf; fUjg;gl;L 
epuhfhpf;fg;gLk;.

10.  tpiykD Mtzj;jpd; rfy gf;fq;fspYk; tpiykDjhuh; rpw;nwhg;gkpl;L mtuJ Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;bUj;jy; 
Ntz;Lk;.

11.  g+uzg;gLj;jg;gl;l Nfs;tpg; gbtq;fis 2022-09-06Mk;; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F  Kd;duhff; 
fpilf;Fk; tifapy;> nfhOk;G-10> ,y. 500> b.gp. [hah khtj;ij> ePh;g;ghrd mikr;R> 8Mk; khbapy; 
mike;Js;s Nkyjpf nrayhsh; (njhopy;El;gk; kw;Wk; ngWiffs;) miwapy;; ,e;Nehf;fj;jpw;fhf 
itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk; my;yJ gjpTj; jghypy;> jiytH> mikr;R 
ngWiff;FO vd Kfthpapl;L Nkw;gb Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. Nfs;tpfs; 2022-09-06Mk;; jpfjp 
gp.g. 2.00 kzpf;F  %lg;gl;L mjd; gpd;dH cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; Nfs;tpg; 
gbtq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

12.  fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Ntiyapd; ngaH kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fk; Mfpatw;iw jaT 
nra;J vOjTk;. 

13.  Ra tpUg;gj;jpd; Nghpy; rKfkspf;Fk; Nfs;tpjhuHfs; my;yJ mtHfspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; 
Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. 

jiyth;>
mikr;Rg; ngWiff; FO>
ePh;g;ghrd mikr;R>
,y. 500> b.gP. [hah khtj;ij> 
nfhOk;G-10.                           2022-08-04Mk; jpfjp.

ngah; khw;wk;
rkhe;Jiw fUthl;Lf;fy; 01> 

148Mk; 10k; tPjp Kfthpia 

tjptplkhff; nfhz;l mypahh; 

Kfk;kJ rd; 493654365V Njrpa 
milahs ml;iliaAk; 

nfhz;l ehd; vdJ ngaiu 

RatpUg;gj;jpd;gb mypahh; 

K`k;kJ `{ird; vd;W 

khw;wpf; nfhz;Ls;Nsd; vd;gij 

,yq;if [dehaf  Nrh\yprf; 

FbauRf;Fk; nghJkf;fSf;Fk; 

mwpaj;jUfpd;Nwd;

mypahh; K`k;kJ `{ird;



ரஷ்யாவின் தயாஷ்கண்ட் ந்கரில் ்கடநத 
29ம் தி்கதி நடடபெற்ற 'ஷங்கயாய் க்கயாரெ-
கரஷன் ஓர்கடைகேஷன்' என்்ற ென்ையாட்டு 
அபிவிருத்தி மயாநயாட்டில் ்கலநது ப்கயாண்ட 
ெயாகிஸதயான் பெளிவிெ்கயார அடமசேர, 
ரஷ் பெளிவிெ்கயார அடமசேடர ேநதிக்கயா-
தது ஏன் என்று எதிரக்கட்சி்யாை ெயாகிஸதயான் 
தரீக ஈ இன்ேயாப் க்கள்வி எழுப்பியுள்்ளது.  

இம் மயாநயாட்டில் ்கலநது ப்கயாள்்ள ெருட்க 
தநதிருநத சீையா, ்கஸ்கஸதயான், ட்கரிஜிஸ-
தயான், தஜிகிஸதயான், உஸபெஸகிஸதயான் 
ஆகி் நயாடு்களின் பெளிவிெ்கயார அடமச-
ேர்கட்ள ேநதித்து விரிெயா்க கெசசுெயாரத்டத 
நடத்தியிருநத ெயாக. பெளிவிெ்கயார அடமச-
ேர பிலயாெல் பூட்கடயா ேரதயாரி, இநதி் மறறும் 
ரஷ் அடமசேர்கட்ள ேநதிப்ெடதத் தவிரத்-
துக ப்கயாண்டதயா்க 'த நியூ இன்டரபநஷைல்' 
ஊட்கம் பதரிவித்துள்்ளது.

ப ெ ர் மி ங் -
ஹாமில் நடை-
ப ெ ற் று வ ரு ம் 
ப ெ ா து ந ல வ ா ய 
வி ட ை ய ா ட் டு ப் 
ப ெ ா ட் டி யின் 
பெண்களுக்கான 
டி20 கிரிகப்கட் 
ப ெ ா ட் டி யி ல் 
இலங்ட்க ம்களிர் 
அணி நியூசிலாந்தி-
ைம் 45 ஓட்ைங்்க-
ைால் ப�ால்விடய 
சந்தித�து.   

ஏற்்கனபவ இங்கிலாந்திைம் 
ப�ால்விடய சந்தித� இலங்ட்க 
அணி அடையிறுதி வாயப்டெ இழந்-
திருப்ெப�ாடு ெ�க்கம் பவல்லும் 
எதிர்ொர்ப்பும் சிட�ந்துளைது.   

பி குழுவுக்கா்க ்கைந்� பசவவாயக-
கிழடம நடைபெற்்ற பொட்டியில் 
நாணய சுழற்சியில் பவன்று மு�லில் 
துடுப்பெடுத�ாடிய நியூசிலாந்து 
ம்களிர் அணி 20 ஓவர்்களுககும் 7 
விகப்கட்டு்கடை இழந்து 147 ஓட்-
ைங்்கடைபய பெற்்றது. இ�ன்பொது 
இலங்ட்க சார்பில் இபனா்கா ைணவீை 
3 விகப்கட்டு்கடை ெ�ம்ொர்த�ார்.   

ப�ாைர்ந்து ெதிபலடுத�ாடிய 
இலங்ட்க ம்களிர் அணி 20 ஓவர்்க-
ளில் 8 விகப்கட்டு்கடை இழந்து 102 
ஓட்ைங்்கடைபய பெற்்றது. நிலக்ஷி 
டி சில்வா மாததிைம் 35 ெந்து்களில் 3 
பெைணைரி்கள மற்றும் ஒரு சிக்ஸரு-
ைன் 36 ஓட்ைங்்கடை பெற்்றார்.   

இந்� பொட்டியில் பவற்றிபெற்்ற 
நியூசிலாந்து ம்களிர் அணி அடையிறு-
திககு முன்பனறியது.   

ப�ன்னாபிரிக்காவுககு எதிைான 
இறுதிக குழு நிடலப் பொட்டியில் 
இலங்ட்க ம்களிர் அணி இன்று வியா-
ழககிழடம பமா�வுளைடம குறிப்பி-
ைத�க்கது.

இப்ெத்திரிட்க அகஸயாஸிக்ட்டட் நியூஸ கெப்ெரஸ ஒப் சிகலயான் லிமிடட் ்கம்ெனி்ரயால் ப்கயாழும்பு இல. 35, டி ஆர. விஜ்ெரதை மயாெத்டதயிலுள்்ள கலக ஹவுஸில் 2022 ஓ்கஸட் மயாதம் 4ம் தி்கதி வி்யாழககிழடம அசசிட்டுப் பிரசுரிக்கப்ெட்டது.
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அமெ. சபாநாயகர் மபல�ாசியின்   
தாய்ான் விஜயததால் பரபரப்பு

பாக். அமெசசர்
ரஷய அமெசசமர 
சந்திக்காதது ஏன்?

பாக். ்ரி விதிப்பால் கடும் பாதிப்பு 
லபாராட்டததில் ஆதன நிறு்னஙகள்

17 ஆண்டுகளுக்குப் பின் இஙகி�ாந்து
அணி பாகிஸதானுக்கு சுற்றுப்பயணம்

சீையாவின் ்கடும் ்கண்டைத்திறகு 
உள்்ளயாகி உள்்ள அபமரிக்க பிரதிநிதி்கள் 
ேடெ ேெயாநயா்்கர நயான்சி பெகலயாசியின் 
தயாய்ெயான் விஜ்த்தில் அெர தயாய்ெயான் 
ஜையாதிெதி ட்ேயாய் இங பென்டை கநறறு 
புதன்கிழடம ேநதித்தயார.  

தயாய்ெயானுககு ்கடநத 25 ஆண்டு்க-
ளில் விஜ்ம் கமறப்கயாண்டுள்்ள அபம-
ரிக்கயாவின் மி்க மூத்த அரசி்ல்ெயாதி்யா்க 
பெகலயாசி ெதிெயாகியுள்்ளயார. இநத தீடெ 
அபமரிக்கயா ட்கவிடயாது என்ெடத ேநகத-
்கத்திறகு இடமின்றி பதளிவுெடுத்துெதற-
்கயா்ககெ தமது தூதுககுழு இஙகு ெநததயா்க 
அெர ெலியுறுத்தியுள்்ளயார.   

பெகலயாசியின் இநத விஜ்த்திறகு 
அபமரிக்கயா விடல ப்கயாடுக்க கெண்டி ஏற-
ெடும் என்று சீையா முன்ைதயா்கக குறிப்பிட்-
டிருநதது.   

தயாய்ெயான் சு்மயா்க ஆ்ளப்ெடுகின்்றகெயாதும், 
அதடை தைது பிரிநது பேன்்ற மயா்கயாணமயா்க 
சீையா ்கருதுகி்றது. அது மீண்டும் தைது நயாட்டு-
டன் ஒன்றிடணக்கப்ெடும் என்று சீையா குறிப்பி-
டுகி்றது.   

“தயாய்ெயானுடன் எப்கெயாதும் நிறெதயா்க நயாற-

ெத்து மூன்று ஆண்டு்களுககு முன்ைர அபம-
ரிக்கயா ெயாககுறுதி ஒன்ட்ற அளித்தது. இன்று 
எமது தூதுககுழு தயாய்ெயானுககு ெநது தயாய்ெயான் 
மீதயாை எமது பெயாறுப்டெ ட்கவிடமயாட்கடயாம் 
என்று ேநகத்கத்திறகு இடமின்றி பதளிெயா்க 
குறிப்பிட்டிருககிக்றயாம்” என்று பெகலயாசி பதரி-

வித்தயார. இதில் அெர அபமரிக்கயாவின் 
தயாய்ெயான் உ்றவு்கள் ேட்டத்டத குறிப்-
பிட்கட அெர இதடைத் பதரிவித்தயார.   

சீையா மறறும் அபமரிக்கயா இடடயிலயாை 
ெதற்றம் அண்டம் ஆண்டு்களில் அதி்க-
ரித்திருப்ெகதயாடு தயாய்ெயான் விெ்கயாரமும் 
இதன் முககி் புள்ளி்யா்கக ்கயாணப்ெடுகி-
்றது.   

பெகலயாசியின் ெருட்க இடம்பெறறு 
ஒரு மணி கநரத்திறகுள், தயாய்ெயாடை 
சூழவுள்்ள ்கடல்ெகுதியில் இநத ெயாரத்தில் 
இரயாணுெ ஒத்திட்க ெறறி் அறிவிப்டெ 
சீையா பெளியிட்டது.   

அகதகெயான்று தயாய்ெயானுடையாை ெரத்-
த்கங்களிலும் சீையா ்கட்டுப்ெயாடு்கட்ளக 

ப்கயாண்டுெநதுள்்ளது. நிரமயாணத்துககு ெ்ன்ெ-
டுத்தப்ெடும் முககி் பெயாருள் ஒன்்றயாை மணல் 
ஏறறுமதி மறறும் தயாய்ெயானின் இ்றககுமதி்க-
்ளயாை சிட்ரஸ ெழம் மறறும் சில ெட்க மீன்்கள் 
நிறுத்தப்ெடும் என்று சீை ெரத்த்க மறறும் சுங்க 
அதி்கயாரேடெ அறிவித்துள்்ளது.     

ெயாகிஸதயான் ஆதை விற-
ெடைத் துட்றக்கயா்க அரசு 
அளித்துள்்ள நிதிட் நிரயா-
்கரித்துள்்ள ஆதை நிறுெ-
ைங்கள், இத்துட்றயின் மீது 
அரசு விதித்துள்்ள ்கடுடம-
்யாை ெரிசசுடமட் குட்றக-
குமயாறு கெயாரயாட்டத்தில் ஈடுெட்-
டுள்்ளை.   

இவெருடத்துக்கயாை ஆத-
ைங்களின் மீதயாை ெரி்கட்ள 
அரசு இரட்டிப்ெயாககியுள்்ளது. 
இவெரிவிதிப்ெயாை ஆதை நிறுெைங்கட்ள நடத்திச 
பேல்ல முடி்யாத நிடலட் கதயாறறுவித்துள்்ளது. 
இதையால் இத்துட்ற ேயாரநத ெலர பதயாழில் இழக்க 
கநரிடும். ெயாக. மத்தி் அரசு ப்கயாஞேமும் ்கருடண-
்ற்ற ெரி்கட்ள அ்றவிட்டு ெருகி்றது என்று ஆதை 
ெரத்த்க ேம்கம்ளைம் பதரிவித்திருப்ெதயா்க ஊட்கங-
்கள் பேய்தி பெளியிட்டுள்்ளை.   

ெயாகிஸதயானின் ஆதை விறெடை ெரத்த்கத்துட்ற 
முககி்மயாை ஒரு துட்ற என்றும் பெரும்ளவிலயாை 

பெளிநயாட்டு நிதிட் ப்கயாண்-
டுெரக கூடி்து என்றும் 
சுட்டிக்கயாட்டியுள்்ள இச ேம்-
கம்ளைம், ்கடுடம்யாை 
ெரிவிதிப்ெயாைது இவெரத்த-
்கத்டத நிடல குடல்ச பேய்-
திருப்ெதயா்க கூறியுள்்ளது.   

ெயாகிஸதயான் ்கடுடம்யாை 
பெயாரு்ளயாதயார பநருக்கடிககு 
மு்கம்ப்கயாடுத்து ெருகி்றது. 
அதன் தறகெயாடத் நிதிப் 
ெற்றயாககுட்ற 17.4 பில்லி-

்ன் அபமரிக்க படயாலர்க்ளயா்கக ்கயாணப்ெடுகி்றது. 
உல்க அ்ளவில் பெயாருட்்கள் மறறும் எரிபெயாருட்்களின் 
விடல்கள் அதி்கரித்து ்கயாணப்ெடுெதயால் ெயாகிஸதயா-
னின் இ்றககுமதிக்கயாை பேலவு கமலும் அதி்கரிககும் 
எை எதிரெயாரக்கப்ெடுகி்றது. இகதேம்ம் இருதரப்பு 
மறறும் ென்ையாட்டு உடன்ெடிகட்க்கள் ெயாயிலயா்க 
பெளிநயாட்டு ெண ெரவு குட்றநதுள்்ள நிடலயில் நிதி 
பநருக்கடி ்கடநத சில மயாதங்க்ளயா்க கமயாேமடடநது 
ெருெதயா்க பேய்தி்கள் பதரிவிககின்்றை.

இங்கிலாந்து கிரிகப்கட் அணி 17 
ஆணடு இடைபவளிககுப் பின்னர் 
ொகிஸ�ானில் சுற்றுப்ெயணம் 
பசயது 7 டி20 மற்றும் 3 பைஸட் 
பொட்டி்களில் விடையாைவுளைது.   

பசப்ைம்ெர் இறுதியில் ொகிஸ-
�ான் பசல்லும் இங்கிலாந்து அணி 
7 பொட்டி்கள ப்காணை டி20 
ப�ாைரில் பமாதுகி்றது. ்கைாச்சியில் 
மு�ல் 4 பொட்டி்களும், லாகூரில் 
்கடைசி 3 பொட்டி்களும் நடைபெ்ற 
உளைன.  

இந்�த ப�ாைர் முடிந்�தும் 

அவுஸதிபைலியாவில் நடைபெ -
்றவுளை ஐ.சி.சி உல்கக கிணண 
டி20 ப�ாைரில் ெங்ப்கற்கும் இங்கி -
லாந்து அணி, டிசம்ெரில் மீணடும் 
ொகிஸ�ான் பசன்று பைஸட் 
ப�ாைரில் விடையாடும் என அறி -
விக்கப்ெட்டுளைது. அந்� அணி 17 
ஆணடு்களுககுப் பின்னர் ொகிஸ -
�ான் பசன்று விடையாடுகி்றது. 
நியூசிலாந்து மற்றும் பமற்கிந்திய 
தீவு்கள அணி்களும் ொகிஸ�ானில் 
சுற்றுப்ெயணம் பமற்ப்காளைவுள -
ைடம குறிப்பிைத�க்கது.

குத்துசேண்டட:

ருக்ொல், சஞ்சீ்னி குலர   
காலிறுதிக்கு முன்லனற்்றம்

ஆசிய கிண்ண லபாடடி  
அட்ட்மண ம்ளியீடு

அமரயிறுதிமய இழந்தது  
இ�ஙமக ெகளிர் அணி

இ ங் கி ல ாந் தின் 
ப ெ ர் மி ங் ஹ ா -
மில் நடைபெற்று 
வரும் பொதுநல-
வாய விடையாட்-
டுப் பொட்டியில் 
இலங்ட்க குததுச் -
சணடையில் எதிர் -
ொர்ப்டெ �க்கடவத -
துக ப்காணடுளைது.   

ஆ ண ்க ளு க ்க ா ன 
51–54 கிபலாகிைாம் 
எடைப்பிரிவில் பொட்டியிட்ை 
ருகமால் பிைசன்ன மற்றும் பெண -
்களுக்கான 54–57 எடைப்பிரிவில் 
பொட்டியிட்ை சஞ்சீவனி குபை 
ஆகிபயார் ்காலிறுதிப்பொட்டிககு 
�குதிபெற்றுளைனர்.  

இறுதி 16 வீைர்்களுக்கான பொட் -
டியில் ப்கன்யா வீைர் ஷபி ெ்காரி 
ஹசடன 3–2 என வீழ்ததி ருகமால் 
பிைசன்ன �ன்னுடைய ்காலிறுதி 
வாயப்டெ �க்கடவத�துைன், சஞ் -
சீவனி ொகிஸ�ான் வீைாங்்கடன 
பமஹரீடன 5–0 என வீழ்ததி ்காலிறு-
திககு முன்பனறினார்.  

ருகமால் பிைசன்ன இன்று (04) 

நடைபெ்றவுளை ்காலிறுதிப்பொட்-
டியில் ்கானா வீைர் ஆப்ைஹாம் 
பமனட்ஸ எதிர்ப்காளைவுளைது-
ைன், சஞ்சீவனி குபை �ன்னுடைய 
்காலிறுதிப்பொட்டியில் ப�ன்னா-
பிரிக்காவின் பிவகுபல ஸெசிஸி -
பவடய எதிர்ப்காளைவுளைார்.  

இப�பவடை ஆண்களுக்கான 
67–71 கிபலாகிைாம் எடைப்பிரிவில் 
பொட்டியிட்ை கிளிபநாச்சிடயச் 
பசர்ந்� விட்ைாலிஸ நிக்கல்ஸ 0–5 
என சபமாவா வீைர் மரியன் ொஸடி-
பனாவிைம் ப�ால்வியடைந்து �ன்-
னுடைய ்காலிறுதி வாயப்டெ �வ்ற-
விட்டிருந்�டம குறிப்பிைத�க்கது.    

ஐககிய அைபு இைாச்சியததில் நடை-
பெ்றவுளை ஆசியக கிணணத ப�ாை-
ருக்கான பொட்டி அட்ைவடண 
உததிபயா்கபூர்வமா்க அறிவிக்கப்ெட்-
டுளைது.  

அ�ன்ெடி இம்மா�ம் 27ஆம் தி்கதி 
ஆைம்ெமா்கவுளை மு�ல் பொட்டி-
யில் பொட்டிதப�ாைடை நைததும் 
இலங்ட்க அணியானது, ஆப்்கானிஸ-
�ான் அணிடய எதிர்ப்காளைவுளைது.  

அறிவிக்கப்ெட்டுளை இந்� பொட்டி 
அட்ைவடணயின்ெடி இைணடு குழுக-
்கைா்க அணி்கள பிரிக்கப்ெட்டுளைன. 
இதில் ஏ குழுவில் இலங்ட்க, ெங்்க-
ைாப�ஷ் மற்றும் ஆப்்கானிஸ�ான் 
அணி்கள இைம்பிடிததுளைதுைன், 
பி குழுவில் இந்தியா, ொகிஸ�ான் 
மற்றும் �குதிச்சுற்றில் பவற்றிபெறும் 
அணி இைதட� பிடிததுகப்காளளும்.  

ஆசியக கிணணத �குதிச்சுற்றில் 
ஐககிய அைபு இைாச்சியம், குடவட், சிங்-
்கம்பூர் மற்றும் பஹாங்ப்காங் அணி்கள 
ெலப்ெரீட்டச நைத�வுளைன. இதில் 
பவற்றிபெறும் அணி பி குழுவில் 
இைதட� பிடிததுகப்காளளும்.  

குழுநிடல பொட்டி்களில் மு�ல் 
இைணடு இைங்்கடை பிடிககும் 
அணி்கள சுெர் 4 சுற்றுககு �குதிபெ-
றும். சுெர் 4 சுற்றில் ஒவபவாரு அணி்க-

ளும் எதிைணி்களுைன் �லா ஒவபவாரு 
முட்ற பமாதும். சுெர் 4 சுற்றில் மு�லி-
ைணடு இைங்்கடை பிடிககும் அணி்கள 
பசப்ைம்ெர் 11ஆம் தி்கதி டுொயில் 
நடைபெ்றவுளை இறுதிப்பொட்டியில் 
பமாதும்.  

ஏற்்கனபவ குறிப்பிட்ைது பொன்று 
மு�ல் பொட்டியில் இலங்ட்க மற்றும் 
ஆப்்கானிஸ�ான் அணி்கள பமா�வுள-
ைதுைன், பி குழுவுக்கான மு�ல் பொட்-
டியில் எதிர்ொர்ப்புமிக்க இந்தியா 
மற்றும் ொகிஸ�ான் அணி்கள ஓ்கஸட் 
28ஆம் தி்கதி ெலப்ெரீட்டச நைத�வுள-
ைன.

சீையா இரயாணுெ ஒத்திட்க: ெரத்த்கக ்கட்டுப்ெயாடு
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