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ைன்்னார், திருக்கனாணைமல உள்ளிட்்ட

அமைச்சரமவ அஙகீ்கனாரைளிப்பு

ஷம்ஸ் பாஹிம்   

 சமையல் எரிவாயு விநியயா-
கதமதை ததைாடர்ச்சியாக வழங்கு-
வமதை உறுதிபபடுததும் ய�ாக்கில் 
தசலவு வரம்பின் அடிபபமட-
யில் தைாைதைமின்றி �மடமுமைப-

படுததுவதைற்கும், விமலச் சூததிரத-
தின் அடிபபமடயில் ஒவதவாரு 
ைாதைமும் 05 ஆம் திகதி சமையல் 
எரிவாயு விமலமயத திருததைம் தசய்-
வதைற்கும் அரசாங்கம் தீர்ைானிததுள்-
ளதைாக அமைச்சரமவ யபச்-
சாளர் அமைச்சர்

ைமலயக ைக்களுக்காக -
வும், தபருநயதைாடடத ததைாழி-
லாளர் களுக்காகவும் அரசி -
யல், ததைாழிற்சங்கம் ைற்றும் 
சடட ரீதியாக காங்கிரஸ் 
ததைாடர்நதும் யபாராடுதைன 
இ.ததைா.கா தபாதுச்தசயலா-

ளர், பாராளுைன்ை உறுபபினர் 
ஜீவன் ததைாணடைான் ததைரி-
விததைார்.  

த ப ருந ய தை ா ட ட த து ம ை 
ததைாழிலாளர்களுக்கு �ாட சம் -
பளைாக 1,000 ரூபா வழங்க 
யவணடுதைன்ை சம்பள 

நிர்்ணய சமபயின் தீர்ைானத-
துக்கு எதிராக, முதைலாளிைார் 
சம்யைளனததைால் தைாக்கல்-
தசய்யபபடட ைனுமவ 
யைல்முமையீடடு நீதிைன்ைம் 
ய�ற்று (09) தைள்ளு -
படி தசய்தைது.  

பெருந்தோட்டத் பதோழிலோளர்களுக்கோ்க  
இ.பதோ.்கோ எலலோவழி்களிலும் ்ெோரோடும்

ரூ.1,000 ்சமபள விவ்கனாரம ்சட்்டரீதியனா்கவும வவற்றி  

சுமோர ஒனெது வரு்டங்களின பின 
மின ்கட்டணம் 75% அதி்கரிப்பு!  
வபனாதுப்பயன்பனாடு்கள் ஆமணககுழு அனுைதி

அமைச்சரமவயில் புதிய தீர்ைனா்ம 

மின்சாரக் கடட்ண-
ைானது 2013 ஆம் 
ஆணடிற்குப பிைகு 
முதைன்முமையாக  ஒட -
டுதைாததைைாக 75% அதி-
கரிக்க தபாதுபபயன்-
பாடுகள் ஆம்ணக்குழு 
அனுைதி வழங்கியுள்ளது.  அதைன்படி 
இன்று (10) முதைல் அமுலுக்கு வரும் 
வமகயில் 75 சதைவீதை மின்சார கடட-
்ணதமதை அதிகரிக்க மின்சார சமபக்கு 

அனுைதி வழங்கபபட-
டுள்ளது.  

பல தைடமவகள் கிமடக் -
கபதபற்ை யகாரிக்மககமள பரிசீலிதது 
இநதைத தீர்ைானம் எடடபபடடதைாக 
தபாதுப பயன்பாடுகள் ஆம்ணக்குழு 
அறிவிததுள்ளது.  

ஏழு தைசாபதை காலததுக்கும் அதிக 
காலம் தூரிமகயால் கமல வளர்த-
தைவரும் தசங்யகாமல வடிவமைத-
தைவருைான   சிற்பக்கமலஞர் 
கலாசூரி கலாநிதி விக்கிரைாரச்சியக ஆரியயசன தைனது 92 
ஆவது வயதில் காலைானார்.  

 அரச கமல நிறுவனங்களில் சிததிரம் ைற்றும் சிற்பத 
துமையில் கற்ையதைாடு உலக பிரசிததி தபற்ை சித-
திரக்கமல ஆசிரியர்களிடமும் பயின்று 

பெங்்கோலல வடிவலமத்த
சிறெக ்கலலஞர மலைவு

ஷம்ஸ் பாஹிம்  

ைன்னார், திருயகா்ணைமல உள்ளிடட 07 
�கர சமபகமள ைா�கர சமபகளாக ைாற்றுவ -
தைற்கும் 03 பிரயதைச சமபகமள �கர சமபகளாக 
ைாற்ைவும் அமைச்சரமவ அனுைதிய -
ளிததுள்ளது. 

ஏழு ந்கர ெலெ்கள் மோந்கர 
ெலெ்களோகினைன

த ப ருந ய தை ா ட ட ங் க ளி ல் 
ததைாழில்புரியும் ததைாழிலாளர்-
களுக்கு �ாதளான்றுக்கான 
சம்பளைாக 1,000 ரூபாமய 
வழங்குைாறு  உயர்நீதிைன்ைம் 
தீர்பபளிததுள்ளது. அததுடன் முதை-
லாளி ைார் சம்யைளததினால் தைாக்கல் தசய்யபபடடிருநதை 
ரிட ைனுமவ தைள்ளுபடி தசய்துள்ளது.   

1000 ரூபாய் சம்பளம் வழங்கும் அரசாங்கத

நோட ெம்ெளமோ்க ரூ.1000 வழஙகுமோறு 
உயரநீதிமனைம் ்நறறு அதிரடி தீரப்பு  

நிமையவற்றுததுமைமய மகயகப-
படுததி, சடடததுமைமய முடக்கிய 
வன்முமையாளர்கமள ஒடுக்கி ஜன -
�ாயகதமதைப பாதுகாததை இராணு-
வததினருக்கு யதைசததின் தகௌரவம் 
உரிததைாகுதைன ஜனாதிபதி ரணில் 
விக்கிரைசிங்க ததைரிவிததைார்.   

தபலவததை, அக்குயரதகாடவில் 

அமைநதுள்ள இரா -
ணுவத தைமலமை -
யகததிற்கு ய�ற்று 
(09) முற்பகல் வியசட உததியயாக-
பூர்வ விஜயதமதை யைற்தகாணட ஜனா-
திபதி, இராணுவததினமர சநதிதது 
உமரயாற்றும் யபாயதை யைற்கணடவாறு 
ததைரிவிததைார்.   அன்று வன்முமையாளர்-

கள் பாராளுைன்ைததிற்குள் பிரயவசிதது 
சடடததுமைமய முடக்கியிருநதைால் 
�ாடு ஆடசிமய இழநதிருக்கும் எனவும் 
அவவாறு �டநதிருநதைால் 
�ாடடின் நிமலமை 

பாராளுமன்்றை பாதுகாத்த
ப்டவீரரகளுககு பாராட்டு

வன்முமையனாளர்்கமள தடுத்து உட்பிரகவசிக்க வி்டனாது

ஷம்ஸ் பாஹிம்  

சீனக் கபபல் ததைாடர்-
பில் இராஜதைநதிர ரீதியில் 
யதைமவயான �டவடிக்மக 
எடுக்கபபடுதைனவும் இநதிய 
அழுததைம் ததைாடர்பில் தைனக்கு 
எதுவும் ததைரியாததைனவும் அமைச்சரமவ யபச்சாளர் அமைச்-
சர் பநதுல கு்ணவர்தைன ய�ற்று ததைரிவிததைார்.   

இது ததைாடர்பில் யைலும் ததைரிவிததை அவர்,
சர்வயதைச ஒழுங்குவிதிகளுக்கு அமைவாக 

சீனக ்கப்ெல பதோ்டரபில
இரோஜதநதிர ந்டவடிகல்க

இந்திய அழுத்தம குறித்து எதுவும வதரியனாது;

ைமலய்க வபருந்கதனாட்்டங்களில் வதனாழில்புரியும கதனாட்்டத் வதனாழிலனாளர்்களுககு

அமைச்சர் பந்துல குணவர்த் வதரிவிப்பு

இராணுவ தலைலையகத்துக்கு விஜயம் செயத 
ஜனாதிபதி நன்றி சதரிவித்து சகௌரவிப்பு

வபனாலிஸ் ஊ்ட்கப்பிரிவு அறிவிப்பு
விமரவில்  05 தி்ங்களும பனா்ட்சனாமல ந்டத்த ந்டவடிகம்க

அறிவிக்கப்ெட்ட தினத்தில அலனத்து
ெரீடலெ்களும் திட்டமிட்டெடி ந்டககும்

எந்தப்பரீட்ம்சமயயும ஒத்திப்கபனாடும  கநனாக்கம இல்மல

யலாரன்ஸ் தசல்வ�ாயகம், 
ஷம்ஸ் பாஹிம்  

பரீடமசகமள ஒததிப 
யபாடுவது அரசாங்கததின் 
ய�ாக்கைல்ல. அறிவிக்கபபடட 
காலததில் பரீடமசகள் திட-
டமிடடபடி �டததைபபடுதைன கல்விய-
மைச்சர் சுசில் பியரைஜயநதை பாராளுைன்-

ைததில் ததைரிவிததைார்.  பாடசாமல 
கல்வி �டவடிக்மககமள வழமை 
யபான்று யைற்தகாள்வதைற்கு உரிய 
�டவடிக்மககள் யைற்தகாள்-
ளபபடடு வருவதைாக ததைரிவிததை 
அமைச்சர், இநதை ைாதைததுக்குள் 
05 �ாடகளும் பாடசாமலகமள 

�டததுவதைற்கான �டவடிக்மக -
கள் எடுக்கபபடுதைன்றும் 

அலமச்சுப் ெதவி ெருப்பு
எம்மி்டம் ்வ்கோது
ஊ்ட்க வ்சய்தி்களுககு ைக்னா MP பதில்

தைமிழ் முற்யபாக்கு கூடடணி-
யானது அரசுடன் இம்ணயயவா 
அமைச்சு பதைவிகள் தபையவா தீர் -
ைானம் எதைமனயும் எடுக்கவில்மல 
என கூடடணியின் தைமலவர் பாரா-
ளுைன்ை உறுபபினர் ையனாகய்ண -
சன் ததைரிவிததுள்ளார்.   

இது ததைாடர்பில் அவர் யைலும் 
ததைரிவிக்மகயில் ,  

உணமையில், “�ாடமட கமர யசர்க்க யதைசிய சர்வ கடசி 
யவமலததிடடம்” என்ை தைமலபபில் ஜனாதிபதி 
விடுததை அமழபபுக்கான எைது பதில் 

பெண்களின் வேலை 
வேரத்தில் மாற்றம்

தபணகள் ைாமல 6 ைணிக்கு யைல் 
யவமல தசய்யும் கமட ைற்றும் அலு-
வலக பணியாளர்கள் சடடததில் திருத-
தைம் தசய்ய அமைச்சரமவ ஒபபுதைல் 
அளிததுள்ளது.  

ய�ற்று �மடதபற்ை அமைச்சரமவ 
தசய்தியாளர் ைா�ாடடில் கலநது 
தகாணட அமைச்சர் பநதுல கு்ணவர்தைன, 
இலததிரனியல், க்ணனி ைற்றும் தைகவல் 
ததைாழிநுடப துமையுடன் ததைாடர்புமடய 
நிறுவனங்கள் விடுததை யகாரிக்மகக்கு 
அமைய இநதை தீர்ைானம் எடுக்-
கபபடடுள்ளதைாக 

வ்கனாழுமபில் கநற்று க்கனார நி்கழ்வு

எரிதபாருமள தபற்-
றுக்தகாள்வதைற்காக வரி-
மசயில் நின்ை காரின் சாரதி 
ையிரிமழயில் உயிர்தைபபிய சம்பவதைான்று 
தகாழும்பில் ய�ற்று பதிவாகியுள்ளது.  

தகாழும்பு 7 பகுதியில் உள்ள தபற்யைால் 
நிரபபு நிமலயததில் எரிதபாருமள தபற்றுக்-
தகாள்வதைற்காக காதரான்றில் சாரதிதயா-
ருவர் காததிருநதுள்ளார்.  

்தநீர, உணவுப் பெோதி  
விலல்கள் குலைநதன

சமையல் எரி-
வாயுவின் விமல 
குமைபமப ததைாடர்நது 
உ்ணவு தபாதிதயான்-
றின் விமலமய 10 
வீதைததினாலும், யதைநீர் 
யகாபமப ஒன்றின் 
விமலமய 30 ரூபாவாக 
குமைக்க அகில இலங்மக சிற்றுணடிச்சாமல 
உரிமையாளர் சங்கம் தீர்ைானிததுள்ளது.  

இநதை விமல குமைபபு இன்று முதைல் அமுல்ப -
டுததைபபடடுள்ளது.  

சமையல் எரிவாயு சிலிணடரின்

முல்மலததீவு �ாயாறு முதைல் சாமல 
வமரயான கடல் பிரயதைசததில் சுைார் 
200க்கும் யைற்படட இநதிய இழுமவப 
படகுகள் அததுமீறி உள்நுமழநது மீன் -
பிடியில் ஈடுபடடு வருவதைாகத ததைரி-
விக்கபபடுகிைது.  

எரிதபாருள் தைடடுபபாடு கார்ணைாக 
உள்ளூர் மீனவர்கள் ஆழ்கட-
லுக்குச் தசல்ல முடியாதை 

ஜ்னாதிபதி ரணில் விககிரைசிங்கவி்டம

அரசியல் மகதிகளின் விடுதைமல 
உள்ளிடட பல்யவறு யகாரிக்மக-
கமள முன்மவதயதை ஜனாதிபதி 
ரணில் விக்கிரைசிங்கவிற்கு ஆதை-
ரவாக வாக்களிததைதைாக சி.வி.விக்-
யனஸ்வரன் ததைரிவிததுள்ளார்.  

எைது யகாரிக்மககமள 
நிமையவற்றுவதைற்கு �டவ-
டிக்மக எடுக்கபபடடால் சர்வகடசி அரசாங்கததில் 
இம்ணவது குறிதது அவதைானம் தசலுததைப-
படும் என்றும் அவர் ததைரிவிததுள்ளார்.  

இலத்திரனியல ஆட்்டோக்கலள
ெதிவு பெயய ெட்டத்தில திருத்தம்  

இ ல த தி ர னி ய ல் 
முச்சக்கர வணடிக-
மளப பதிவு தசய்வ-
தைற்கான ஏற்பாடுக-
ளுக்காக யைாடடார் 
வாகனச் சடடதமதைத 
திருததைம் தசய்ய 
அமைச்சரமவ அனுைதி வழங்கியுள்ளது.   

 எரிதபாருடகமளப பயன்படுததைாைல் இலததி-
ரனியல் வலுமவப பயன்படுததி இயங்குகின்ை 
வாகனப பயன்பாடமட ஊக்குவிபபதைற்காக 
இலததிரனியல் முச்சக்கர வணடிகமள 
இலங்மகயில் பயன்படுததுவதைற்கு 

யலாரன்ஸ் தசல்வ�ாயகம், ஷம்ஸ் பாஹிம்  

�ாடடின் எதிர்வரும் 04 ைாதைங்களுக்கான அரச தசல-
வினததுக்காக 3,27,587 யகாடியய 65 இலடசதது 58,000 
ரூபாவுக்கான குமை நிரபபு பியரரம்ண அரசாங்கததினால் 
ய�ற்று பாராளுைன்ைததில் சைர்பபிக்கபபடடது.  

பாதுகாபபு அமைச்சுக்கும் தபாதுைக்கள் பாதுகாபபு 
அமைச்சுக்குதைன அதைன் மூலம் 48,913 யகாடியய 38 
இலடசதது 91,000 ரூபா நிதி ஒதுக்கபபடடுள்ளது.  

பாராளுைன்ைம் ய�ற்று சபா�ாயகர் ைஹிநதை யாபபா 
அயபவர்தைனவின் தைமலமையில் கூடியது.  

வழமையான �டவடிக்மககளுக்குப பின்னர் 

வரவு வ்சலவுத்திட்்டம

வருடததின் இதுவமரயான காலபபகுதியில் 48,777 
தடங்கு ய�ாயாளர்கள் அமடயாளம் கா்ணபபடடுள்ளதைாக 
யதைசிய தடங்கு ய�ாய் தைடுபபு பிரிவு ததைரிவிததுள்ளது.  

 யைல் ைாகா்ணததியலயய அதிகளவான தடங்கு ய�ாயா -
ளர்கள் இ்ணங்கா்ணபபடடுள்ளதைாக அதைன் பணிபபாளர் 
வியசட மவததியர் சுதைத சைரவீர ததைரிவிததுள்ளார்.  

 இதுதைவிர, கணடி, யககாமல, இரததினபுரி, காலி ஆகிய 
ைாவடடங்களிலும் அதிகளவான ய�ாயாளர்கள் 
கணடறியபபடடுள்ளனர்.  

இநத வரு்டத்தில மடடும்
48,777 ப்டஙகு ்நோயோளர்கள்

கைல் ைனா்கனாணத்தில் அதிதீவிர பரவல்: ம்கயூட்்டல் வதனா்டர்பில் குற்ைச்சனாட்டு:

முன்னாள் அமைச்சர் யஜான்ஸ்டன் 
தபர்னாணயடா உள்ளிடட மூவருக்கு 
எதிராக தகாழும்பு யைல் நீதிைன்-
ைததில் குற்ைபபததிரிமக தைாக்கல் 
தசய்யபபடடுள்ளது.  மகயூடடல் 
ததைாடர்பான குற்ைச்சாடடுகள் ததைாடர் -
பியலயய இநதை குற்ைபபததிரிமக 
தைாக்கல் தசய்யபபடடுள்ளது.  

இநதைநிமலயில்  அநதை மூவருக்கும் பிம்ண வழங்கபபட-
டுள்ளது. அததுடன் வழக்கு விசாரம்ண நிமைவுதபறும் 
வமரயில் மூவருக்கும் தவளி�ாடு தசல்ல தைமட விதிக்கப -
படடுள்ளது. 

அத்துமீறி நுலழநத
்மலும் இருவர ல்கது

ஜ்னாதிபதி ைற்றும அலரி ைனாளிம்க்களுககுள்

அரச எதிர்பபு ஆர்பபாடடங்களின் 
யபாது ஜனாதிபதி ைாளிமக ைற்றும் 
அலரிைாளிமகக்குள் அததுமீறி நுமழந-
தைமை ைற்றும் அரச தசாததுக்களுக்கு யசதைம் விமளததைமை 
ததைாடர்பில் இருவர் மகது தசய்யபபடடுள்ளார்கள்.  

சநயதைக �பர்கள் திங்கடகிழமை (08 ) மகது தசய்யபபட-
டதைாக தபாலிஸ் ஊடகபபிரிவு ததைரிவிததுள்ளது.ஜனாதிபதி 
ைாளிமகக்கு அததுமீறி நுமழநதைமை ைற்றும் தபாலிஸ் அதி-
காரிகளின் கடமைகளுக்கு இமடயூறு விமளததை 
குற்ைச்சாடடுடன் ததைாடர்புமடய

நனாமள முதல் 
அதி்கரிககிைது

இ்ங்கனாணப்பட்டுள்ளதனா்க 
அமைசசு வதரிவிப்பு

்ஜோன்ஸ்டனுககு எதிரோ்க
குறைப்ெத்திரில்க தோக்கல!  

அத்துமீறும் இநதிய  
ெ்டகு்கள்

முல்மலத்தீவு ்க்டலில்

தடுககுைனாறு மீ்வ 
்சமூ்கம க்கனாரிகம்க

06 06 060606

சிற்றுண்டிச்சனாமல உரிமையனாளர்்கள் முடிவு
நிமைகவற்றி்னால் ்சர்வ்கட்சி அரசில்

தனது ்்கோரிகல்க்கலள
மீண்டும் முனலவத்த CV

பெற்ைோல வரிலெயில
ந்டநத விெரீதம்! அமைச்சரமவ அனுைதியு்டன் புதிய ஏற்பனாடு

ையிரிமழயில் உயிர்
தப்பிய ்சனாரதி

இப்கபனாது பனாரனாளுைன்ைத்திலுள்ள   
225 உறுப்பி்ர்்களும தங்கள்   

்க்டமைமய நிமைகவற்ை கவண்டும  

ெலமயல எரிவோயு இனி   
விலலச்சூத்திர முலையில
 ஒவ்வொரு மொதமும் 05 ஆம் திகதி விலைத்திருத்தம்   

ைக்களுககு அதி்களவு நிவனாரணங்கமள   
வபற்றுகவ்கனாடுககும கநனாககு்டக்கய  
அமைச்சரமவ அனுைதி வழஙகியதனா்க

அமைச்சர் பந்துல வதரிவிப்பு

குலைநிரப்பு பி்ரரலண 
பிரதமரினோல ெமரப்பிப்பு

06

06

06

06

கலாநிதி W.A. ஆரியசேன 
92 வயதில் காலமானார்

முதைாளிமார் சம்வமளனம்
தாக்கல் பசய்திருநத 
ரிட் மனுவும் தள்ளுெடி
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ஷம்ஸ் பாஹிம்   

அடுத்துவரும் 05 ஆண்டுகளில் 
விசேட நிபுணத்துவ சவலை -
வாய்ப்பு நிகழ்ச்சித்திடடத்தின் கீழ் 
3,45,000 த�ாழிைாளரகள் ஆட-
சேரப்புச் தேய்வ�ற்கு ஜப்பான் திட-
டமிடப்படடுள்ளதுடன், இைஙலக 
உள்ளிடட 07 நாடுகளுடன் ஜப்பான் 
ஒப்பந�ஙகலள சேற்தகாண்டுள் -
ளது.   

இ�லை இைக்கு லவத்து 
பாடோலை ேடடத்தில் ஜப்பான் 
தோழித் ச�ரச்சி வழஙக அலேச்ே -
ரலவ தீரோனித்துள்ளது.   

இைஙலக அரசுக்கும் ஜப்பான் 
அரசுக்குமிலடயில் லகத�ாப்ப -
மிடப்படடுள்ள புரிநதுணரவு ஒப் -

பந�த்தின் பிரகாரம், த�ாழிநுடப 
சேலவக்காைப் பயிலுநரகளாக, 
விசேட நிபுணத்துவஙகளுடன் 
கூடி� சவலைவாய்ப்பு நிகழ்ச்சித் -
திடடத்தின் கீழ் 14 துலைகளில் 
த�ாழிலுக்கு விண்ணப்பிப்ப�ற்-
காக இைஙலக�ரகளுக்கு வாய்ப்புக் 
கிலடத்துள்ளது.   

அ�ற்காக, ஜப்பான் தோழித் 
ச�ரச்சி கடடா�ோை �லகலே -
�ாக இருப்பதுடன், பை கடடங-
களாக நடத்�ப்படும் பரீடலேகள் 
மூைம் இத் �லகலேல�ப் தபற்-
றுக்தகாள்ள சவண்டும்.  அடுத்து -
வரும் 05 ஆண்டுகளில் விசேட 
நிபுணத்துவ சவலைவாய்ப்பு 
நிகழ்ச்சித்திடடத்தின் கீழ் 3,45,000 
த�ாழிைாளரகள் ஆடசேரப்புச் 

தேய்வ�ற்குத் திடடமிடப்படடுள்-
ளதுடன், இைஙலக உள்ளிடட 07 
நாடுகளுடன் ஜப்பான் ஒப்பந�ங-
கலள சேற்தகாண்டுள்ளது.  

இவ் விட�ஙகலளக் கருத்தில் 
தகாண்டு, �ற்சபாது பாடோலைக -
ளில் நலடமுலைப்படுத்�ப்படும் 

த�ாழிநுடபவி�ல் பாடவி�ாைத்-
தின் கீழ் ஜப்பான் தோழி ேற்றும் 
ஆஙகிை தோழிக் கற்பித்�ல் 
நடவடிக்லககலள ஆரம்பிப்ப-
�ற்கும், ஜப்பான் சவலைவாய்ப் -
புக்கலள இைக்காகக் தகாண்ட 
பராேரிப்புச் சேலவகள், விருந-
ச�ாம்பல் சேலவகள், கடடிடஙகள் 
தூய்லே�ாக்கல், விவோ� நடவ-
டிக்லககள், சோடடார வாகை 
த�ாழிநுடபவி�ல் அல்ைது மின் -
னி�ல் ேற்றும் இைத்திரனி�ல் 
த�ாழிநுடபத் துலைகளில் தேன் 
திைன்கலள விருத்தி தேய்வ�ற் -
கும் த�ாழில் ேற்றும் தவளிநாடடு 
சவலைவாய்ப்பு அலேச்ேர ேேரப் -
பித்� ச�ாேலைக்கு அலேச்ேரலவ 
அஙகீகாரம் வழஙகியுள்ளது.   

ஊவா தவல்ைஸ்்ஸ நிருபர 
 
தோைராகலை -பிபிை வீதியின் 

த�ாடம்தகால்ை பிரச�ேத்தில் 
பாடோலை ோணவரகலள ஏற்றிச் 
தேன்ை டிசோ படடா ரக தைாறி 
ஒன்று வீதில� விடடு விைகி 
கவிழ்ந�தில் 12 ோணவரகள் கா�ே-
லடநதுள்ள�ாக பிபிை தபாலி்ஸார 
த�ரிவித்�ைர.  

பிபிை தவல்ைஸ்்ஸ ச�சி� 
பாடோலை விலள�ாடடரஙகில் 
நலடதபற்ை வலைப்பந�ாடடப் 
சபாடடியில் பஙகுபற்ைச் தேன்ை 
கனுல்தவை முஸ்லிம் ேகா வித்தி-

�ாை� ோணவரகள் குழுதவான்சை 
சநற்று (09) இடம்தபற்ை இவ்விபத்-
தில் படுகா�ேலடநதுள்ளைர.  

ோரதி�ால் தைாறியின் சவகத்ல� 
கடடுப்படுத்� முடி�ா��ால், 
த�ாடம்தகால்ை எத்�ைவத்ல� பகு-
தியில் தைாறி வீதில� விடடு விைகி 
கவிழ்நதுள்ளது. பதின்மூன்று ோண-
வரகளில் 12 சபர கா�ேலடநதுள்-
ளைர. கா�ேலடந�வரகள் பிபிை 
லவத்தி�ோலையில் சிகிச்லே 
தபற்று வருகின்ைைர. இரண்டு 
ோணவரகளுக்கு சிறி� ேத்திரசிகிச்-
லேகள் சேற்தகாள்ளப்பட-
டுள்ள�ாகவும் ஆைால் 
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 ஓகஸ்ட் 10 புதன்கிழனை

                             திதி: --சதுர்ததசி 

ராகுகாலம :  ்பகல் :  12.00  -  1.30வனர
சு்பநேரம : கானல : 9.00  -  10.30வனர

சு்பகிருது வருடம - ஆடி  25

இன்னறைய சு்பதினம

10 முதல் 14 வனர

ததாழுனக 
நேரம

சுபஹ்  - 04.45
லுஹர்  - 12.17
அஸர்  - 03.35
மஃரிப்  - 06.27
இஷா  - 07.40

 நைஷம  - ேன்னை

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - தனம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமைம - - நகா்பம

கன்னி - - முயறசி

துலாம  - ைறைதி

விருச்சிகம - - நினறைவு

தனுசு  - தவறறி

ைகரம - - த்பாறுனை

கும்பம - சுகம

மீனம - - தசலவு

நயாகம: அமிரத நயாகம

3

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராைச்சந்திரகுருககள்
(்பாபு சரைா)

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல276.09 289.20

யூர�ொ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல361.55 376.29

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல2.5659 2.6696

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல257.32 268.29

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல431.68 449.77

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல369.23 386.78

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல357.22 368.54

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல246.73 258.44

குறி்தத
வினல

குறி்தத
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 957.32

குவைத் டினொர் 1,176.03

ஓெொன் ரியொல் 937.45

கட�ொர் ரியொல் 98.04

சவூதி ரியொல் 95.99

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 98.26

நாணய
மாற்று

1000 ரூ்பாய்- நவதனம  

தபருநச�ாடடத் த�ாழி-
ைாளரகளின் 1000 ரூபாய்- 
சவ�ைத்ல� வழஙக ேறுத்து 
கம்பனிகள் �ாக்கல் தேய் -
திருந� வழக்கில் த�ாழி-
ைாளரகளுக்கு ோ�கோக 
தீரப்பு வழஙகப்படடலே-
�ாைது ேலைந� �லைவர 
அேரர ஆறுமுகன் த�ாண்டோன் 
அவரகளுக்கு கிலடத்� தவற்றி 
எை இ.த�ா.கா �லைவர தேநதில் 
த�ாண்டோன் த�ரிவித்துள்ளார. 
அவர விடுத்துள்ள ஊடக அறிக்லக -
யில் சேலும் த�ரிவிக்கப்படடுள்-

ள�ாவது, த�ாழிைாளரகள் 
ோரபாக இைஙலக த�ாழி-
ைாளர காஙகிரஸிைால் 
முன்தோழி�ப்படட 1000 
ரூபாய் ேம்பள சகாரிக்லக 
த�ாழில் அலேச்சிைால் 
ஆய்வு தேய்�ப்படடு, வரத் -
�ோனி ஊடாக தவளியி-

டப்படடது. இவ்வரத்�ோனிக்கு 
எதிராக தபருநச�ாடட கம்பனி�ால் 
வழக்கு �ாக்கல் தேய்�ப்படடு, 
த�ாடர விோரலணக்குப் பின் இவ்வ -
ழக்கு சநற்று �ள்ளுபடி தேய்�ப்பட-
டது.  

ச�ாடட த�ாழிைாளரகளுக்கு 
உரி� சவ�ைத்ல� வழஙக சேன்-
முலையீடடு நீதிேன்ைம் தபருந-
ச�ாடட கம்பனிகளுக்கு உத்�ரவிட -
டுள்ளது. இவ்வுத்�ரவு இைஙலக 
த�ாழிைாளர காஙகிரஸிக்கு 
கிலடத்� மு�ல் தவற்றி�ாகும். எதிர-
காைத்திலும் த�ாழிைாளரகளுக்கு 
அதிக ேம்பளத்ல� தபற்றுத் �ருவ-
தில் இைஙலக த�ாழிைாளர காஙகி-
ரஸ் ஒருப்சபாதும் பின்வாஙகாது. 
சேலும் �ற்சபால�� சூழ்நிலையில் 
வாழ்வா�ாரத்ல� தகாண்டு 
தேல்ை 1000 

த�ொழிலொளர்களுக்கு சொ�்கமொன தீரப்பு   
இ.த�ொ.்கொஸ்கிரஸுக்கு கிடைத� தெற்றி

CWC தலைவர் செந்தில் சதொண்டமொன் சதரிவிப்பு

்கனுலதெலல மு.ம.விததியொலய 
12 மொணெர்கள் ்கொயம்  

பிபிலையில் வொகன விபத்து;  

�டைதசயயப்்படை த்பொருட்கடள
நொடடுக்கு எடுதது ெரொதீர்கள்  

உடைடி�ாக அமுலுக்கு 
வரும் வலகயில் விோை 
நிலை�ம் அல்ைது 
U n a c c o m p a n i e d 
Baggage(UPB) களஞ்-
சி�ம் ஊடாக �லட 
ேற்றும் ேடடுப்படுத்�ப்-
படட தபாருடகலளச�ா 
அல்ைது �ற்காலிகோக 
�லட தேய்�ப்படட 
தபாருடகள் அல்ைது வணி -
களவில் அடஙகும் தபாருட -
கலள தகாண்டு வருவல� �விரக் -
குோறு இைஙலக சுஙகம் விோைப் 
ப�ணிகளுக்கு அறிவித்துள்ளது.   

 இந� ஆசைாேலைல� பின்பற்ை 
�வறிைால் சுஙகக் கடடலள ேடடம் 
ேற்றும் ஏற்றுேதி இைக்குேதி( கட -
டுப்பாடு) ேடட தநறிமுலைகளுக்கு 
அலே� அவ்வாறு ேடட விசரா� -
ோக தகாண்டு வரப்படும் அலைத்து 
தபாருடகலளயும் அரசுலடலே�ாக்-
கசவா அல்ைது அபரா�ம் விதிக் -
கசவா நடவடிக்லக எடுக்கப்படும்.   

 கடந� காைஙகளில் விோை ப�-
ணிகள் மூைம் அவரகளால் தகாண் -
டுவரப்படும் ப�ண தபாதிகள் 
ேற்றும் தபாருடகலள ஏற்றி இைக் -

கும் பை நிறுவைஙகள் (UPB)
மூைம் அனுப்பப்படும் தபாதி-

களில் இைக்குேதிக்கு �லட 
தேய்�ப்படட தபாருட-

கலள தகாண்டு வருவது 
அ தி க ரி த் து ள் ள � ா க 
இைஙலக சுஙகம் அவ-
�ானித்துள்ளது. அவ்வா-
ைாை தபாருடகளிலடச� 

�ஙகம், சிகதரட, ேருநது 
வலககள், அைஙகார �ாவ-

ரஙகள் சபான்ை ேடடுப்படுத்�ப்-
படட தபாருடகள் ேற்றும் நாடடில் 
அன்னி� தேைாவணி பிரச்சிலை 
காரணோக இைக்குேதி தேய்வது �ற்-
காலிகோக நிறுத்�ப்படடுள்ள பண் -
டஙகள் அடஙகுவ�ாக கண்டுபிடிக்-
கப்படடுள்ளது. சிை ப�ணிகளால் 
சுஙக கடடலள ேடடம் ேற்றும் ஏற்-
றுேதி இைக்குேதி( கடடுப்பாடு) ேட-
டத்தின் கீழ் தவளியிடப்படடுள்ள 
ஒழுஙகு முலைகள் மீைப்படும் 
ரீதியில் வரத்�க அளவில் தபாருட-
கள் தகாண்டுவரப்படுவது அவ�ா-
னிக்கப்படடுள்ளது.   

இ�லை�டுத்ச� சுஙக திலணக்க-
ளம் இந� அறிவித்�லை விடுத்துள் -
ளது.   

ஜப்பானில் விநசட நிபுண்ததுவ நவனலவாய்பபு  

ஐந்து ெருைங்களில  
3,45,000 ஆட்சரப்பு  
 பொ்டெொலை மட்டத்தில் ஜப்பொன் சமொழிப் பயிற்சி - அனைச்சரனவ தீரைானம

விைானப ்பயணிகளிடம சுங்க்ததினணககளம நகாரிகனக  

்பாராளுைன்றை அசம்பாவிதங்கள்

சைாரன்ஸ் தேல்வநா�கம், ஷம்ஸ் 
பாஹிம்  

பல்சவறு ேந�ரப்பஙகளில் பாராளு-
ேன்ைத்தில் இடம்தபற்றுள்ள அேம்-
பாவி�ஙகள் த�ாடரபாை விோரலண 
அறிக்லககலள தவளிப்படுத்� ேபா-
நா�கர நடவடிக்லக எடுக்க சவண்-
டுதேை எதிரக்கடசியிைர சநற்று 
ேலபயில் சகாரிக்லக விடுத்�ைர.  

அந� அறிக்லககளுக்கு என்ை 
நடந�து அலவ ேலைக்கப்படடுள்ள-
ைவா எை சகள்வி எழுப்பி� அவர-
கள் விலரவாக அ�லை ேலபயில் 
தவளிப்படுத்� சவண்டும் என்றும் 
ேபாநா�கலரக் சகடடுக் தகாண்ட-
ைர.   

அச�சவலள, பாராளுேன்ைத்தில் 
இடம்தபற்ை ஜைாதிபதி த�ரிவும்   
பாராளுேன்ை உறுப்பிைரகலள 
அச்சுறுத்தி வாக்குகள் தபைப்பட-
ட�ா? என்பது த�ாடரபிலும் ஆரா� 
சவண்டும் என்றும் எதிரக்கடசியிைர 
சநற்று ேலபயில் சகள்வி எழுப்பி-
ைர.  

பாராளுேளன்ைம் சநற்று ேபா-
நா�கர ேஹிந� �ாப்பா அசபவர-
�ைவின் �லைலேயில் கூடி�து. 
வழலே�ாை நடவடிக்லககலளத் 
த�ாடரநது ஆளும் கடசி உறுப்பி-
ைரகளாை வேந� �ாப்பா அசப-
வர�ை, திைக் ராஜபக்ஷ ஆகிச�ார 
�ேது சிைப்புரிலே மீைப்படடலே 
த�ாடரபில் ேலபயில் த�ரிவித்�ைர. 

இ�ன்சபாது அவரகள், நாடு எதிர-
தகாண்டுள்ள தபாருளா�ார தநருக்-
கடி ேற்றும் ேக்களின் பிரச்சிலைக-
ளுக்கு தீரவு காணவும் நாம் அரசி�ல் 
தீரோைம் ஒன்லை சேற்தகாண்டி-
ருநச�ாம். அ�ன் காரணோக 
எேக்கு பல்சவறு அச்சுறுத்�ல்கலள 
எதிரதகாள்ள சநரநதுள்ளை. அத்து-
டன் அது எேது தகளரவத்துக்கும் 
பாதிப்பு ஏற்படடுள்ளது. சிைர மிக 
சோேோை வாரத்ல�களால் எம்லே 
த�ாலைசபசி மூைம் திடடித் தீரத்�-
ைதரைவும் குறிப்பிடடைர.  

இ�ன்சபாது எழுந� எதிரக்கடசி 
பாராளுேன்ை உறுப்பிைர நளின் 
பண்டார, இந� உறுப்பிைர-
களின் குற்ைச்ோடடு மிகவும்

சீனக கப்பல் வருனக விவகாரம

சைாரன்ஸ் தேல்வநா�கம், 
ஷம்ஸ் பாஹிம்

  
சீைக் கப்பல் விவகாரத் -

தில் இநதி�ாலவ பலகத்-
துக் தகாண்டு சீைாவுக்கு 
ஆ�ரவளிக்கும் வலகயில் 
அரோஙகம் தே�ற்படக்கூ-
டாத�ை  இரா�ாகிருஷ்-
ணன்  எம்.பி பாராளுேன்ைத்தில் 
த�ரிவித்�ார.  

சீைக் கப்பல் இைஙலகக்கு வரு -
வ�ால் பூசகாள ரீதியில் பல்சவறு 
பிரச்சிலைகலள எதிரதகாள்ள சநரி-
டுதேை த�ரிவித்துள்ள அவர, அந� 
கப்பல் வருவல� �ாே�ப்படுத்தும் 
வலகயில் அரோஙகம் நடவடிக்லக 

எடுக்க சவண்டுதேன் -
றும் ேலபயில் சகடடுக் 
தகாண்டார.  

இநதி�ா எேக்கு எப்சபா-
தும் உ�வும் நாடு என்பல� 
கவைத்தில் தகாள்ள 
சவண்டும். அண்லே� 
தபாருளா�ார தநருக்கடி 
நிலையில் நான்கு பில்லி-

�ன் தடாைரகலள இநதி�ா இைங-
லகக்கு உ�வியுள்ளது என்பல�யும் 
ேைக்கக்கூடாது என்றும் அவர த�ரி-
வித்�ார.  

பாராளுேன்ைத்தில் சநற்று நலட-
தபற்ை ஜைாதிபதியின் தகாள்லக 
விளக்க உலர மீ�ாை விவா�த்-
தில் உலர�ாற்றும் சபாச� அவர 

இவ்வாறு த�ரிவித்�ார.  ேலபயில் 
த�ாடரநதும் உலர�ாற்றி� அவர,  

ஜைாதிபதி ரணில் விக்கிரேசிங-
கவின் தகாள்லக விளக்க உலர 
மிகவும் சிைப்பாைது. எனினும் 
அ�லை முழுலே�ாக நலடமுலைப்-
படுத்� முடியுோ என்ை சகள்விச� 
எழுகின்ைது. அவ்வாறு அ�லை 
நலடமுலைப்படுத்திைால் நாட-
டிற்கு சிைந� எதிரகாைம் உள்ளது.  

�ாரால் அவர ஜைாதிபதி�ாக வர 
முடிந�ச�ா அவரகளுக்கு எதிராக 
அவர தே�ற்படடு அவரகலள லகது 
தேய்வ�ன் மூைம் அவர ேரவச�ே 
ரீதி�ாகவும் ேனி� உரிலே அலேப்-
புகளிைது எதிரப்லபயும் 
ேம்பாதித்து வருகிைார. 

விசொரடண அறிக்ட்க்கடள
தெளிப்்படுததுெது அெசியம்

ெபொநொயகரி்டம் எதிர்்ககடசி ககொரி்கலக

இந்தியொடெ ்பட்கததுக் த்கொள்ளும்  
ெட்கயில அரசு தசயற்்பைக்கூைொது  

இரொதொகிருஷ்ணன் எம்.பி ெலபயில் சதரிவிப்பு  

த்கொ/�மிழ் சங்கததில
"அற்டறைததிங்கள்"  

�மிழின் மூத்� பலடப்பாளிகளும் 
�லகோன்ை ஆளுலேகளும். �ேது 
வாழ்வி�ல் அனுபவஙகள், கலை, 
இைக்கி� நடபுஎழுலககள், பண்-
பாடடுத் �ாக்கஙகள், பலடப்பு மு�ற் -
சிகள் மு�லி�வற்லைப் பகிரநது 
தகாள்ளும் அற்லைத்திஙகள் நிகழ்வு 
நாலள (11) வி�ாழக்கிழலே ோலை 
4.00 ேணிக்கு தகாழும்பு �மிழ் ேங-
கத்தில் நலடதபைவுள்ளது. 

தகாழும்புத் �மிழ்ச்ேஙகத் 
�லைவர ேடடத்�ரணி நடராஜர 
காண்டீபன்   �லைலேயில் நலடதப -
ைவுள்ள இநநிகழ்வில்  தகாழும்புத் 
�மிழ்ச் ேஙக சபரலவ உறுப்பிைர 
கைாபூஷணம் இராசஜஸ்வரி தஜகா-
ைந�குரு   உலர நிகழ்த்�வுள்ளார.

முசசக்்கரெண்டி்கள் ்மற்்பொரடெ;  
ஒரு மொ� ்கொலததில புதிய திடைம்  

ஷம்ஸ் பாஹிம்  

முச்ேக்கரவண்டிகலள சேற்பாரலவ 
தேய்வ�ற்காக ஒரு ோ� காைத்தினுள் 
திடடதோன்லை முன்தைடுக்க இருப்-
ப�ாகவும் ச�சி� சபாக்குவரத்து 
ஆலணக்குழுவின் கீழ் ேகை ப�ணி-
கள் சபாக்குவரத்து சேலவகலளயும் 
சேற்பாரலவ தேய்� உள்ள�ாகவும் 
அலேச்ேரலவ சபச்ோளர அலேச்ேர 
பநதுை குணவர�ை த�ரிவித்�ார.   

முச்ேக்கர வண்டிகலள சேற்-
பாரலவ தேய்வது த�ாடரபில் 
எழுப்பப்படட சகள்விக்குப் பதிை-

ளித்� அலேச்ேர, ஆடசடாக்களில் 
ஒவ்தவாரு அளவு கடடணம் அை-
விடப்படுவச�ாடு முலைசகடுகள் 
நலடதபறுவ�ாக முலைப்பாடுகள் 
கிலடத்து வருகிைது. மீற்ைர இன்றி 
ஓடுவ�ாகவும் த�ரிவிக்கப்படுகிைது. 
முச்ேக்கர வண்டி உரிலே�ாளரகளு-
டன் கைநதுலர�ாடிசைாம். 

முச்ேக்கர வண்டிகலள சேற்-
பாரலவ தேய்வ�ற்காக �னி�ார 
பஸ்கலள சபான்று சேற்பாரலவ 
நிறுவைதோன்று அவசி�ம். புதி� 
நிறுவைதோன்லை ஆரம்பிக்காது 
முச்ேக்கர வண்டிகள் உடபட ேகை 

ப�ணிகள் சபாக்குவரத்து சேலவக-
லளயும் சேற்பாரலவ தேய்வ�ற்காக 
ச�சி� சபாக்குவரத்து ஆலணக்குழு-
வுக்கு வழஙக இருக்கிசைாம்.இ�ற்-
காக ேடடத்தில் திருத்�ம் தேய்�ப்ப-
டும். சோடடார லேக்கிள்கள் கூட 
சிை நாடுகளில் ப�ணிகள் சபாக்குவ-
ரத்திற்கு ப�ன்படுத்�ப்படுகிைது.  

ோகாண ப�ணிகள் சபாக்குவரத்து 
ஆலணக்குழுக்கலளயும் ப�ன்ப-
டுத்தி முச்ேக்கர வண்டிகலள முகா-
லேத்துவம் தேய்யும் திடடம் ஒரு 
ோ�த்தில் முன்தைடுக்கப்படும் 
என்ைார. (பா)  

நீதி, சினறைச்சானல, ைறறும அரசியலனைபபு ைறுசீரனைபபு அனைச்சர, ஜனாதி்பதி சட்-
ட்ததரணி கலாநிதி விநஜயதாச ராஜ்பக்ஷனவ சரவகட்சி ந்பாராட்டககாரரகள் அனைபபின் 
பிரதிநிதிகள் நேறறு (09) நீதியனைச்சில் சந்தி்தது உனரயாடினர. இச் சந்திபபின் ந்பாது 
22ஆவது திரு்ததம ததாடர்பாக சரவகட்சி ந்பாராட்டககாரரகளால் முன்தைாழியப்பட்ட 07 
விடயங்கள் ததாடர்பான நயாசனனகளும அனைச்சரிடம னகயளிககப்பட்டது. 



‘பெண்கள் மற்றும் பிள்்ளை்க்ளை சமாதான நல்-
லிணக்க சசயட்ாடு்களில் வலுப்டுததல்’ 
(WAGE) எனும் திட்டததின் சசயற்்ாடு்களில் 

ஒன்்ான ‘கூடடி்ணநத சசயற்திட்டததுக்கா்க’ (Collaborative 
action plan) ்யிற்்ப்ட்ட ச்ண த்ைவி்களைால் எழுதப-
்ட்ட திட்ட முன்சமாழிவு்க்ளை, ்ை தரப்ட்ட ்ங்குதார குழு 
(Multi Stake Holders Working Group ) உறுபபினர்களுககு 
விரிவா்க விளைககும் நி்கழ்வு சமீ்ததில் ்கல்மு்ன ஹ�ாட்ட-
லில் இ்டம்ச்ற்்து.  

‘ஹசரச் ஃஹ்ார ச்காமன் கிரவுன்ட’ (Search for common 
ground) நிதி நிறுவனததின் அனுசர்ணயு்டன் அக்க்ரப-
்ற்்் தளைமா்கக ச்காணடியங்கும் ‘்ாதிக்கப்ட்ட ச்ண்கள் 
அரங்கு’ (AWF) நிறுனததால் இநதத திட்டம் ந்்டமு்்ப -்
டுததப்டுகின்்து.  

ஐநது பிரஹதச சசயைாளைர பிரிவு்களில் அ்மக்கப்டடுள்ளை 
கிராம மட்ட ்கழ்க உறுபபினர்களைால் (WILL) இநதத திட்ட 

முன்சமாழிவு்கள் சமரபபிக்கப்ட்டன. இநத நி்கழ்வில் ‘ஹசரச் 
ஃஹ்ார ச்காமன் கிரவுன்ட’ (Search for common ground) 
நிறுவன ஆஹைாச்கர நளினி சரடனராஜா, ்கண்காணிபபு மு்க-
்மயாளைர சதாத சமா�மட, கிரமீன் ச்ௌணஹ்டசன் இநதியா 

(GRAMEEN FOUNDATION INDIA) நிறுவன வியா்ார திட்ட 
ஆஹைாச்கர ஹ்க. சு்ாஜினி, ‘்ாதிக்கப்ட்ட ச்ண்கள் அரங்கு’ 
நிறுவன இ்ணப்ாளைர வாணி ்சமன், ‘ச்ண்கள் மற்றும் 
பிள்்ளை்க்ளை சமாதான நல்லிணக்க சசயட்ாடு்களில் 

வலுப்டுததல்’ (WAGE) திட்ட இ்ணப்ாளைர 
்கமைவாணி சுதா்கரன் மற்றும் பிரஹதச ச் -்
்களின் ச்ண உறுபபினர்கள், சிவில் சமூ்க 
ச்ண்கள், சமூ்க மட்ட த்ைவர்கள், அரச 
– அரச சார்ற்் ஹமல்நி்ை உததிஹயா்கத-
தர்கள், ஊ்ட்கவியைாளைர்கள் மற்றும் சமயத 
த்ைவர்கள் எனப ்ைர ்கைநது ச்காண்டனர.

editor.tkn@lakehouse.lk

இைங்்்க மு்கம் ச்காடுததுள்ளை ச்ாருளைாதார 
சநருக்கடி தணிய ஆரம்பிததுள்ளைது. ஜனா -
தி்தி ரணில் விககிரமசிங்்க த்ை்மயில் 

இபச்ாருளைாதார சநருக்கடி்ய தணிததுக ்கடடுப் -
டுததுவதற்கு முன்சனடுக்கப்டடு வரும் ஹவ்ைததிட -
்டங்்களின் பிரதி்ைனா்கஹவ இநநி்ை்ம ஏற்்டடு 
இருககின்்து என்்தில் ஐயமில்்ை.   

ஜனாதி்தி ரணில் விககிரமசிங்்க ்க்டநத ஹம மாதம் 
பிரதமரா்கப ்தவிஹயற்்்தத சதா்டரநது நாடு எதிர-
ச்காணடுள்ளை தீவிர ச்ாருளைாதார சநருக்கடி்ய ்கட -
டுப்டுததுவதற்குத ஹத்வயான ந்டவடிக்்க்க்ளை 
விரிவான மு்்யில் ஆரம்பிததார. அவர ஜனாதி -்
தியா்கப ்தவிஹயற்்தும் அநந்டவடிக்்க்க்கள் முழு 
அளைவில் முன்சனடுக்கப்டடு வருகின்்ன.   

இதன் பிரதி்ைனா்க, வி்ைககு்்பபும் ச்ாருட-
்க்ளைப ச்ற்றுக ச்காள்வதில் நிைவிய சநருக்கடி-
்களில் தணிவும் ஏற்்டடிருப்்த ்ரவைா்க அவ -
தானிக்க முடிகின்்து. குறிப்ா்க வாரக்கணககில் 
ச்மயல் எரிவாயு்வப ச்ற்றுக ச்காள்வதில் நிை -
விவநத சநருக்கடி முடிவுககுக ச்காணடு வரப்டடு, 
அத்ன சநருக்கடி்கள் இன்றி ்ாவ்னயாளைர்கள் 
ச்ற்றுக ச்காள்ளைக கூடிய நி்ை்ம ஏற்்டடுள்ளைது. 
அதஹதாடு இநத எரிவாயுககு ஹநற்றுமுன்தினம் நள் -
ளிரவு முதல் வி்ைககு்்பபும் ஹமற்ச்காள்ளைப்ட -
டுள்ளைது. இதன்்டி 12.5 கிஹைா கிராம் எ்்டச்காண்ட 
எரிவாயு சிலிண்டர ஒன்றுககு 246.00 ரூ்ாவும், 
5 கிஹைா கிராம் எ்்ட ச்காண்ட எரிவாயு சிலிண்டர 
ஒன்றுககு 99.00 ரூ்ாவும் 2.3 கிஹைா கிராம் எ்்ட 
ச்காண்ட சிலிண்டர ஒன்றுககு 45.00 ரூ்ாவும் 
வி்ை கு்்பபு சசயயப்டடுள்ளைது.  

அஹதஹ்ான்று நாடடில் இரணடு மூன்று வாரங்்கள் 
நிைவிய ச்ற்ஹ்ால், டீசல் இல்ைாத நி்ை தற்ஹ்ாது 
முடிவுககுக ச்காணடு வரப்டடுள்ளைஹதாடு, அவற்றுக -
கும் வி்ைககு்்பபு ஹமற்ச்காள்ளைப்டடுள்ளைது. 
ஹமலும் எரிச்ாருள் ்ற்்ாககு்்ககு மததியில் 
இ்டம்ச்ற்று வநத எரிச்ாரு்ளை அடிப்்்டயா்கக 
ச்காண்ட ்ைவித மு்்ஹ்கடு்கள் கியூ.ஆர மு் -்
்மயின் ஊ்டா்க ்கடடுப்டுததப்டடுள்ளைன. இம்மு -
்்்ம அறிமு்கப்டுததப்ட்டதன் ஊ்டா்க நாடடில் 
எல்ைா மட்டததினரும் எரிச்ாரு்ளைப ச்ற்றுக 
ச்காள்ளைக கூடிய நி்ை்ம உருவாகியுள்ளைது.   

இதன் ்யனா்க எரிச்ாரு்ளைப ச்ற்றுக ச்காள்வ -
தற்்கா்க நீண்ட வரி்ச்களில் நாட்கணககில் எரிச்ா-
ருள் நிரபபும் நி்ையங்்களில் ்காததிருக்க ஹவணடிய 
நி்ையும் முடிவுககுக ச்காணடு வரப்டடுள்ளைது. 
அதஹதாடு இநத கியூ.ஆர. மு்்்மயின் ஊ்டா்க 
எரிச்ாரு்ளை ச்ற்று ்துககி அதி்க வி்ைககு 
விற்்்ன சசயயும் மு்்ஹ்கடும் ச்ரிதும் கு்் -
வ்்டநதுள்ளைது. அதனால் ்க்டநத ்காைங்்க்ளைப 
ஹ்ான்று எரிச்ாரு்ளைப ச்ற்றுக ச்காள்வதற்்கா்க 
நாட்கணககிலும் நீண்ட வரி்ச்களிலும் ்காததிருப -
ஹ்ாரின் எணணிக்்கயும் ச்ரிதும் கு்்வ்்டநதுள் -
ளைது.   

இவவா்ான சூழலில் எரிசகதி அ்மச்சர ்கஞசன 
விஹஜஹச்கர, 'எரிச்ாருள் ஹ்ாதியளைவில் இருப்தால் 
வரி்ச்களில் ்காததிராமல் அத்னப ச்ற்றுக ச்காள் -
ளுமாறு ஹ்கடடுக ச்காணடுள்ளைார.   

இஹதஹவ்ளை, மின்சவடடு ஹநரமும் ஒரு மணிததி -
யாையததினால் கு்்க்கப்டடு, ்ஸ் ்கட்டணமும் 
கு்்க்கப்டடுள்ளைது.   

இவவா்ான நி்ையில், ஹதநீரின் வி்ை்யயும் 
உணவுப ச்ாதியின் வி்ை்யயும் கு்்ப்தற்கு 
அகிை இைங்்்க சிற்றுணடிச்சா்ை்கள் உரி்மயா-
ளைர்கள் சங்்கமும் ந்டவடிக்்க எடுததுள்ளைது. ச்ாரு -
ளைாதார சநருக்கடிககு உள்ளைாகியுள்ளை நாடடின் மக்கள் 
மததியில் புதிய நம்பிக்்க்யயும் எதிர்ாரப்்யும் 
இ்வ ஏற்்டுததியுள்ளைன.  

நாடு எதிரச்காணடுள்ளை தீவிர ச்ாருளைாதார சநருக -
்கடி தணிநது வருவ்த இ்வ அ்னததும் சவளிப் -
டுததி நிற்கின்் நி்ையில், இபச்ாருளைாதார சநருக -
்கடிககு தீரவு ஹ்காரிய ஆரப்ாட்டங்்களும் ்க்டநத 
்காைங்்க்ளைப ஹ்ான்்ல்ைாமல் ச்ரிதும் கு்்வ -
்்டநதுள்ளைன.   

இ்வ அ்னத்தயும் ஒடடுசமாததமா்க எடுதது 
ஹநாககும் ஹ்ாது, நாடு ்க்டநத ்காைததில் எதிரச்காண்ட 
ச்ாருளைாதார சநருக்கடி்க்ளை சவற்றி்கரமா்கக 
்்கயாணடு ச்ற்றுள்ளை அனு்வமும் ்ரநத அரசியல் 
அனு்வமும் ஜனாதி்தி ரணில் விககிரமசிங்்கவுககு தற்-
ஹ்ா்தய சநருக்கடி்யயும் தணிதது வீழச்சி நி்ைககு 
ச்காணடு சசல்ை ச்ரிதும் து்ண புரிநதிருககின்்ன 
என்்து சதளிவாகி்து. தீவிர ச்ாருளைாதார சநருக்க-
டிககு உள்ளைாகியுள்ளை நாடடின் ஜனாதி்தி ்தவி்ய 
ஏற்் சிை வாரங்்களுககுள் இவவா்ான அ்்டவு்க்ளை 
அ்்டநது ச்காள்வதற்கு அவரது அனு்வமும் ஆளு-
்மயுஹம ்க்க்ைமா்க அ்மநதிருககின்்ன.   

அதன் ்காரணததினால் நாடு எதிரச்காணடுள்ளை 
ச்ாருளைாதார சநருக்கடி்யத தணிதது ்கடடுப்டுத-
துவதற்கும் ச்ாருளைாதார சநருக்கடியில் இருநது 
நாட்்ட மீடச்டடுப்தற்கும் ஜனாதி்தி முன்சனடுககும் 
ந்டவடிக்்க்களுககும் ஹவ்ைததிட்டங்்களுககும் ஆதர-
வும் ஒதது்ழபபும் நல்்கப்்ட ஹவணடும். ்ாரம்்ரிய 
அரசியல் ்ாரம்்ரியததுககும், ்கடசி அரசியல் ஹ்தங்-
்களுககு அப்ாலும் எல்ைா தரபபினரும் ஒன்று்டடு 
நாட்்ட மீடச்டடுக்க ஹவணடும். அதற்்கான ஹத்வ 
ஹமசைழுநதுள்ளை ்காைமிது. இன்்்ய அவசரத 
ஹத்வயும் அதுஹவயாகும். அதனால் மக்களினதும் 
நாடடினதும் நைன்்க்ளை முன்னி்ைப்டுததி சசயற்-
்்ட ஹவணடியது ஒவசவாருவரதும் ச்ாறுப்ாகும்.
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நாட்டின் நநருக்கடியைத் தீர்ப்பதற்கான
வல்லயை ்பயைத்தவர ஜனாதி்பதி ரணில

ந்பண் தய்லவி்களின்   
முன்நைாழிவு்கயை   
விைககும் நி்கழ்வு

பூந்கரி பிரததசத்தில முன்்பள்ளிச் சிறார்கள்
ஆயிரம் த்பருககு த்பாசாககுணவு விநிதைா்கம்

நாடடின் இன்்்ய சநருக்கடி்யத தீரக-
கும் வல்ை்ம உள்ளைவர ஜனாதி்தி 
ரணில் விககிரமசிங்்க என்று கூறுகின்-

்ார ஹ்ராத்ன ்ல்்க்ைக்கழ்க மு்கா்மத-
துவ பீ்டாதி்தி ஹ்ராசிரியர மில்்டன் ராஜரதன.  

ஹ்கள்வி: தற்ஹ்ா்தய ச்ாருளைாதார பிரச்-
சி்னக்கான தீர்வ வி்ரவா்க எதிர்ாரக்க 
முடியுமா? முடிவுககு வர எவவளைவு ்காைம் 
எடுககும்?  

்தில்: தற்ஹ்ா்தய சமூ்கம் ந்கர்வ அடிப-
்்்டயா்கக ச்காண்ட சமூ்கமாகும். மக்கள் 
சதாழிலுக்கா்க, சந்த ஹத்வ்களுக்கா்க இ்டத-
துககி்டம் ்யணம் சசயய ஹவணடியுள்ளைது. எரி-
ச்ாருள் பிரச்சி்ன ்காரணமா்க அது ்ாதிப -்
்்டநதுள்ளைது. அதனால் ஏற்்ட்ட நி்ை்ம 
மக்களின் வருமானம் மற்றும் நு்கரவுககு 
்ாதிப்் ஏற்்டுததியுள்ளைது.   

மக்களின் ந்்டமு்் வாழ்க்்க மி்கக 
குறுகிய ்காைததில் வீழ்ச்சிய்்டநதுள்ளைது. 
மீணடும் வி்ரவா்க ்்ழய நி்ை்மககு 
திரும்புவஹத அவர்களின் எதிர்ாரப்ாகும். அது 
இயற்்்கஹய.   

ஜப்ான் ஹ்ான்் நாடு்களில் இவவா்ான 
சநதரப்ங்்களில் அவர்கள் இவவிதம் ந்டநது 
ச்காள்ளை மாட்டார்கள். அவர்கள் மி்கவும் ச்ாறு-
்மயா்க சசயல்்்டக கூடியவர்கள். பிரச்சி்ன 
ஏற்்ட்ட ஹவ்கததில் தீரவு கி்்டக்காது என 
அவர்கள் அறிவார்கள். அவர்கள் அவவா-
்ான சநதரப்ங்்களில் அரசாங்்கதது்டன் 
இ்ணநது சசயல்்டுவார்கள். இைங்-
்்கயின் தன்்ம ஹவ்ானது. அவர்கள் 
அரசாங்்கத்த ்கவிழ்ப்தன் மூைஹமா 
அல்ைது வீடு்க்ளை எரிப்தன் மூைஹமா 
அ்த நி்்ஹவற்றிக 
ச்காள்ளை முடியும் என எதிர-
்ாரககின்்ார்கள். அ்ன-
வ்ரயும் சவளிஹயறுமாறு 
கூறினால் பிரச்சி்ன்ய 
தீரக்க யாருமில்்ை.  

ஹ்கள்வி: ரணில் விககிர-
மசிங்்க த்ை்மககு வரு-
கின்் எல்ைாச் சநதரப்ங்-
்களிலும், அவர மக்க்ளை 
இடுபபுப ்டடி்ய இறுககிக 
ச்காள்ளுமாறு கூறுகி்ார 
என குற்்ச்சாடடு எழுகி -்
தல்ைவா?  

்தில்: நாடு இவவாறு வீழ்ச்சி 
அ்்டநத்மககு ்காரணம் 
ச்ாருளைாதார நி்ை்ம்ய 
சரியா்க சவளிப்டுததா்ம -
யாகும். இன்்்ககு இரணடு 
வரு்டங்்களுககு முன்னர 'எமது 
ச்ாருளைாதார அடிப்்்ட மி்கவும் 
வலுவானது' என முன்னாள் 
மததிய வங்கி ஆளுநர ைக்மன் 
சதரிவிததார. அதற்குப பின்னர 
வநத ்கபரால் 'எம்மி்டம் ்க்ட்ன 
சசலுதத ஹ்ாதுமான அளைவு 
்்கயிருபபு உள்ளைது' எனக 
கூறினார.  

ஆனால் ரணில் விககிரமசிங்்க 
2015 இல் உண்ம்யக 
கூறினார. அவஹவ்ளையில் அர -

சாங்்கததின் வருமானம் மி்கவும் கு்்நத 
மட்டத்த அ்்டநதிருநதது. 'இடுபபுப 
்டடி்ய இறுககிக ச்காள்ளுங்்கள்' என்று 
அவர மக்களி்டம் கூறினார. அரச வருமானம் 
மற்றும் சசைவுககி்்டயான இ்்டசவளி 1:2 
அளைவில் ்காணப்ட்டது.  

அரசு ஊழியர்களுககு சம்்ளைத்த கூ்ட 
சசலுதத முடியாத அரசாங்்கஹம அன்று அவ -
ருககுக கி்்டததது. இன்்்ய நி்ை்ம 
ஹ்ான்றுதான் ்காணப்ட்டது. அவர வரி்ய 

அதி்கரிதது அரச வருமா-
னத்த உயரததினார. 
அவர அரசாங்்கத்த 
ச்ாறுபஹ்ற்் இரணடு 
வரு்ட ்காைததுககுள் 
அரசின் ந்டபபுக ்கணக்்க 
அதி்கரிததுக ச்காண்டார. 
அவஹவ்ளையில் ச்ாருட-
்களின் வி்ை அதி்கரித-
திருக்கவில்்ை. ச்ாருட-
்களும் தடடுப்ாடின்றிக 
கி்்டததன.   

எம்மி்டம் அநநிய சசைாவணி ்்கயிருபபு 
இல்்ை. அதன் ்காரணமா்க இ்ககுமதி 
சசயயக கூடிய நி்ை்ம இல்்ை. இதுஹவ 
யதாரததம். யதாரததத்த ஏற்றுக ச்காள்ளைா -
மல் பிரச்சி்னககு வி்்ட ்காண முடியாது. 
ஜனாதி்தி இநத சிரமமான நி்ை்ம்ய 
ம்்க்காது கூறினார. அஹதஹவ்ளை அவர 
அதற்்கான தீரவு ஹயாச்ன்க்ளையும் சதரி -
விததுள்ளைார.  

ஹ்கள்வி: மததிய வங்கி அநநிய சசைாவணி 

்ரிமாற்று வீதத்த சுதநதிரமா்க முடிவு 
சசயய இ்டமளிததாலும் அநநிய சசைாவணி 
்்கயிருபபு அதி்கரிக்கவில்்ை. இவவா்ான 
ச்ாறிமு்் முற்்ா்க சவளிஹயறும் வ்ர 
நாடடிற்கு ்ணம் அனுபபுவது இல்்ை என 
சவளிநாடடில் உள்ளை சிை ்ணியாளைர்கள் 
கூறுகின்்ார்கள். இது ்ற்றிய உங்்களைது 
்கருதசதன்ன?  

்தில்: முன்னாள் மததிய வங்கி ஆளுநர 
சதா்ைஹநாக்கற்று எடுதத முடிவு ்கார -
ணமா்கஹவ இநதப பிரச்சி்ன ஏற்்ட்டது. 
நாடடில் ்ணம் இல்ைாத ஹ்ாது ்ைாத்கார -

மா்க ச்டாைரின் ச்றுமானத்த 
202 வீதமா்க ்வததிருநததால் 
்கறுபபுச்சந்தயில் அதன் வீதம் 
260 வ்ர சசன்்து. வங்கியி-
்டமிருநது அநத வீதம் கி்்டக்க -
வில்்ை. இநதச் சந்த எதிர 
வி்ளை்வ மததிய வங்கிஹயா, 
நிதி அ்மச்சஹரா அறிநதிருக்க-
வில்்ை. ரூ்ா்வ உ்டனடியா்க 
மிதக்க விட்டதால் ச்ருமளைவு 
்ணவீக்கம் ஏற்்ட்டது. வி்ை-
மட்டமும் அதி்கரிததது.  

ஆடசி்யக ்்கப்ற்றும் 
எணணததில் உள்ளைவர்களுககு 
எவவிதததிைாவது ச்ாருளைாதா -
ரத்த வீழ்தத ஹவணடிய ஹத்வ 
உள்ளைது. அநநிய சசைாவணி 
அதற்்கா்க ்யன்்டுததப்ட்ட 
முககிய ஆயுதமாகும். முன்னர 

மாதம் ஒன்றிற்கு 500 மில்லியன் ச்டாைர 
சதா்டக்கம் 600 மில்லியன் ச்டாைர வ்ர 
கி்்டததது. ரூ்ா்வ ்ைாத்காரமா்க பிடிதது 
்வதததால் ச்டாைர ்களைவா்க நாடடிற்குள் 
வரத சதா்டங்கியது. தற்ஹ்ாது அ்தத தடுக்க 
ந்டவடிக்்க எடுக்கப்டடுள்ளைது.  

சவளிநாடடில் வசிப்வர்கள் அதி்க-
ளைவு ்ணத்த ச்றுவதற்்கா்க ்களைவா்க 
்ணத்த அனுபபுகி்ார்கள். அவர்கள் 
அவவாறு ்ணத்த அனுபபுவது ஆரப-
்ாட்டக்காரர்களின் ஹவணடுஹ்காளுக்கல்ை. 
சவளிநாடு்களுககு ஹவ்ைவாயபபி்ன 
ச்ற்று சசன்றுள்ளை அஹந்கமாஹனாருககு 
இைங்்்கககு ்காசு அனுப்ாமல் இருக்க 
முடியாது. அவரது குடும்்ததவர்கள் அவர 
அனுபபும் ்ணததிஹைஹய தங்கியுள்ளைார ்கள். 
சவளிநாடு சசன்்வர்களில் சிைரில் அடிப -்

்ட்்டவாதி்கள் இருக்கைாம். தற்ஹ்ாது 
அதி்களைவு ரூ்ாய கி்்டப்தால் எதிர-
்காைததில் ச்டாைர பிரச்சி்னககு தீரவு 
கி்்டககும்.  

ஹ்கள்வி: சரவ ்கடசி அரசாங்்கம் 
அ்மககும் முயற்சி எவவிதததில்ைா-
வது ஹதால்வி அ்்டநதால், ்க்டன் மீளை-
்மபபுககு ்ாதிப்் ஏற்்டுததுமா?  

்தில்: அழுததம் இல்்ை என்று கூ் 
முடியாது. ஆனால் ஜனாதி்திககு ்ாரா -
ளுமன்்ததில் மூன்றில் இரணடு ச்ரும் -
்ான்்ம ஆதரவு கி்்டததுள்ளைது. சரவஹதசம் 
எதிர்ாரககும் அனு்வம் மற்றும் அரசியல் 
ஈடு்ாடு ரணிலுககு அதி்கமா்க உள்ளைது. சர-
வஹதச சமூ்கதது்டன் ந்டவடிக்்க்கள் ஈடு்டும் 
தி்்ம உள்ளைது. அவர ஜனநாய்கவாதி.

நாடடில் தற்ஹ்ாது நிைவும் ச்ாருளைா-
தார சநருக்கடி ்காரணமா்க முன்்ள்-
ளிச் சி்ார்களில் ச்ரும்்ாைாஹனார 

ஹ்ாசாககு இன்றி ்ாதிக்கப்டடுள்ளைஹதாடு, 
அவர்களைது வரவும் முன்்ள்ளி்களில் கு்்நது 
சசல்கின்்து என்் ஆதங்்கம் ்ைராலும் முன்-
்வக்கப்டடுள்ளைது.

இநத இக்கட்டான சூழ்நி்ை்ய ்கருததில் 
ச்காணடு கிளிசநாச்சி சதற்கு வையக ்கல்விப-
்ணிப்ாளைரின் ஹ்காரிக்்கககு அ்மவா்க 
பூந்கரி பிரஹதசததிலுள்ளை 51 முன்-
்ள்ளி்களில் ்யின்று வரும் 1000 
சி்ார்களுககு ஹ்ாசாககு உணவு 
வழங்கும் சசயற்்ாடு  IMHO-USA 
மற்றும் Ratnam Foundation- UK 
அ்மபபு்களைால் ஆரம்பிக்கப்டடுள்-
ளைது.  

நாள்ஹதாறும் வழங்்கப்்ட ஹவணடிய உணவு 
்ற்றிய அறிவுறுததல்்கள் முன்்ள்ளி ஆசிரியர-
்களுககு முன்்ள்ளிககு ச்ாறுப்ான உதவிக-
்கல்வி ்ணிப்ாளைரினால் வழங்்கப்டடுள்ளைன. 
சநததலி, மரக்கறி வ்்க்கள், முட்்ட மற்றும் 
தானியங்்கள் ஹசரநததான உணவு மற்றும் 
்சும்்ால், ்ழவ்்க்க்ளையும் ஹசரக்க அறிவு-
றுததல்்கள் வழங்்கப்டடுள்ளைன.   

இதன் ஆரம்் ்வ்வம் சிை தினங்்களுககு 
முன்னர அ்்டக்கை அன்்ன(பூந்கரி) மற்றும் 

மழ்ை்கள் (வ்டபூந்கரி) முன்்ள்ளி-
்களில் சம்பிரதாய பூரவமா்க IMHO 
அ்மபபின் வதிவி்ட ்ணிப்ாளைர 
சு.கிருஷணகுமாரினால் ஆரம்பிதது 

்வக்கப்ட்டது. இநநி்கழ்வு்களில் முன்்ருவ 
பிள்்ளை பிரிவு உதவிக்கல்விப ்ணிப்ாளைார 
்க.யுவராசா, அருடதந்த அஜித துைகசன் அடி-
்களைார, பூந்கரி பிரஹதச சசயை்க சிறுவர நன்-
ன்டத்த உததிஹயா்கததர மற்றும் இ்ணப்ா-
ளைர்கள், ச்ற்ஹ்ார ்கைநது ச்காணடிருநதனர. 
ஹ்ாசாககு உணவின் முககியததுவம் ்ற்றிய 
விழிபபுணரவும் ச்ற்ஹ்ாருககு வழங்்கப்ட-
்டது.  

இறுதியில் IMHO-USA அ்மபபின் த்ைவர 
்வததிய ்கைாநிதி திருமதி ராஜம் சதயஹவநதி-
ரம் மற்றும் Ratnam Foundation-UK அ்மப-
பின் ஸ்தா்்கரும் அதன் த்ைவருமான 
்கைாநிதி  இரததினம் நிததியானநதன் ஹ்ான்-
ஹ்ாரது அரப்ணிப்ானதும் மனிதஹநயம் மிக்க-
துமான அ்னதது சசயல்்ாடு்களுககும் மனப-
பூரவமான நன்றி சதரிவிக்கப்ட்டது.  

நெருக்கடி நிலைலை தணிவதில்   
துளிர்விடும் ெம்பிகல்க்கள்!

கற்றறிவாளனாகவும், பககவரின் கனலகக்கும் பாரகவக்கு அஞ்ாதவனாகவும், 
உளளத்தில பதியுமாறு உகைபபவனாகவும், உரிய நேைத்தில உணை நவண்டியகத 
உணரந்து ககாளபவனாகவும் இருபபவநன சி்றந்த தூதனாவான்.

்கற்றுக்கண அஞசான் சசைச்சசால்லிக ்காைததால்
தக்கது அறிவதாம் தூது

சநதன ஜயவீர...?
தமிழில்: வீ.ஆர. வயைட

றிசாத ஏ.்காதர...?
(ஒலுவில் ைத்திய விசேட நிருபர்)

பெராதனை ெல்கனைக்கழ்க மு்கானைத்துவ 
பீடாதிெதி பெராசிரியர் மிலடன் ராஜரத்ை பெட்டி

IMHO-USA, Ratnam 
Foundation-UK அனைப்புக்களின் 
நிதிப்ெங்களிப்பில பெயலதிட்டம்

அனைவனரயும் பவளிபயறுைாறு கூறிைால
நாட்டின் பிரச்சினைனயத் தீர்ப்ெது யார்?



குறிப்பாக unicef நிறுவனம் 
ெகபாவிட் ெ�பாற்றுக்குப பிறகு 
கல்வித்துறற சபாரந� ்ல்்வறு 
ஆய்வுகறை ்ேற்ெகபாண்டு வரு-
கினற நிறையில், ்பாடசபாறை 
ேட்டத்தில் பிர�பானேபாக ஆறு 
பிரச்சிறனகள் பிள்றைகள் ேத்தி-
யில் உருவபாகியுள்ைன என்ற� 
ெ�ளிவபாக இனஙகண்டுள்ைனர். 
ஒவெவபாரு பிரச்சிறனயிலும் 
ேபாணவர்கள் சபா�பாரண நிறை, 
தீவிர நிறை ேற்றும் அதிதீவிர 
நிறைகளில் கபாணப்டுகினறபார்-
கள் எனறும் அந� ஒவெவபாரு 
நிறையிலும் அ�ன �பாக்கவீ� 
அைவு ்வறு்டுகினறது என் -
ற�யும் கண்டறிநதுள்ைனர். 

அ�ற்கபாக அவர்கறை 
எவவபாறு உைவைத்துறண 
ஆ்ைபாசறனயின அடிப்றட-
யில் மீட்ெடடுக்கைபாம் என்து 
ெ�பாடர்்பாக மிக ஆழேபான ெசயற்-
்பாடுகறை இனஙகபாட்டியுள்ைனர். 
இ�றன ்பாடசபாறை சமூகம் சரியபாக 
நறடமுறறப்டுத்துேபாக இருந�பால் 
அறனத்து ேபாணவர்கறையும் ்ல் -
்வறு்ட்ட பிரச்சிறனகளிலிருநது 
மீைக் கட்டிெயழுப்ைபாம்.  

அவவறிக்றகயில் ்பாடசபாறையில் 
ெகபா்ரபானபாவுக்கு பினனரபாக பிர�பா-
னேபாக ்பாடசபாறை வரவினறே, 
குறறந� கல்விேட்ட அறடவு, 
ேனநை சிக்கல்கள், ஒழுக்கபாற்றிறன 
்ேம்்டுத்�ல், சுகபா�பார பிரச்சிறன-
கள் ேற்றும் ெ�பாழில்நுட்்த்திற்கு 

அடிறேயபா�ல் எனற 6 பிர�பான பிரச் -
சிறனகறை இனஙகண்டு அ�ற்கபான 
தீர்வும் வழஙகப்ட்டுள்ைது. 

்பாடசபாறைகளில் மிகமுக்கிய -
ேபான பிரச்சிறனகளில் ஒனறபாக 
குறறந� கல்விேட்ட அறடவு 
கபாணப்டுகினறது. இநநிறையில் 
அ�றனத் தீர்ப்�ற்கபான முறறயபான 
்வறைத்திட்டம் ெசய்�பால்  

இபபிரச்சிறனறய இைகுவபாக 
தீர்த்துக் ெகபாள்ைைபாம்.    இனறு 
ேபாணவர்கள் ேத்தியில் அதிக 
�பாக்கம் ெசலுத்தும் பிரச்சிறனயபாக 
ேனநை சிக்கல் கபாணப்டுகினறது. 

இபபிரச்சிறனயிலும் ்பாடசபாறைக-
ளில் மூனறு நிறைகளிலும் கபாணப -்
டுகினறபார்கள். உைவைத்துறணறய 
் ே ற் ெ க பா ள் ளு � ல் , ெ ் ற் ் ற பா ர் 
கூட்டம், -வகுப்பாசிரியர், ்பாடஆ-
சிரியர், வழிகபாட்டல் ஆ்ைபாசறன 
ெ்பாறுப்பான ஆசிரியர், உைவ-
ைத்துறண இறணந� ெ்ற்்றபார் 
கூட்டம் ஒனறற ஏற்்பாடு ெசய்�ல் 
என்ன அவசியேபாகினறன.  

15 நிமிடஙகள் �னிப்ட்ட வகுப-
புக்கள் எடுத்�ல், ெ்ற்்றபார் கூட்டம், 
-வழிகபாட்டல் ஆ்ைபாசறன, ்ரிநது-
றரகள் - வழிகபாட்டல் அவசியம்.  

்பாடசபாறைகளில் அதிதீவிர பிரச்-
சிறனயபாக �ற்கபாைத்தில் ்பார்க்கப -்
டுவதில் ஒழுக்கபாற்று பிரச்சிறனயும் 
மிகமுக்கியேபான�பாக கபாணப்டுகின -
றது. இது ் பாடசபாறைகளில் ேபாணவர்-
கள் ேத்தியில் �ற்கபாைத்தில் ் ல்்வறு 
வறககளில் �பாக்கம் ெசலுத்தி வரு-
கினறது.  ெகபா்ரபானபாவுக்கு பினன-
ரபான கபாைப்குதியில் வீட்டிலும் 
சரி ்பாடசபாறையிலும் சரி ்ல்்வ-
று்ட்ட சுகபா�பார நடவடிக்றககள் 
்ேற்ெகபாள்ைப்ட்டு வருகினறன. 
்பாடசபாறையிலும் சுகபா�பாரம் ெ�பாடர்-
்பான ்ல்்வறு்ட்ட பிரச்சிறன-

கள் உருவபாகியுள்ைன. இ�றன 
நிவர்த்தி ெசய்�பால்�பான ்பாடசபா-
றைறய இயக்க முடியும். அந� 
வறகயில் ்பாடசபாறை ேபாணவர்-
கள் ேத்தியில் சுகபா�பாரம் ெ�பாடர்-
்பான ்ல்்வறு்ட்ட பிரச்சிறன -
கள் உருவபாகியுள்ைன. அ�றன 
நிவர்த்திப்�ற்கு ்ல்்வறு ்டி-
முறறகறை ெசய்து ெகபாள்ை 
முடியும். 

�ற்கபாைத்தில் ்பாடசபாறை 
ேபாணவர்கள் ெ�பாழில்நுட்் 
கருவிகறை றகயபாைத் ெ�ரிநது 
ெகபாள்ை ்வண்டும் எனற 
்நபாக்கில் ்பாடசபாறையில் 
கறைத்திட்ட ெசயற்்பாட்டு 
்வறைகள் ்ல்்வறு வழிமு -
றறகளில் ்ேற்ெகபாள்ைப்ட்டு 
வருகினறனது. விரும்பி்யபா 
விரும்்பாே்ைபா இனறு இபபி-
ரச்சிறனக்கு வீடு, ்பாடசபாறை, 
சமூகம், �னிப்ட் ந்ர்கள் 
ஆைபாகியுள்ைனர். அதிலும் 
குறிப்பாக ்பாடசபாறை ேபாண-

வர்கள் �ற்கபாைத்தில் ெசய்யப -்
டுகினறன zoom class, whats app, 
youtube ்்பானறவற்றின கபாரணேபாக 
ஏ்�பாெவபாரு வறகயில் ்பாதிக்கப-
்ட்டுள்ைனர். இப்பாதிபபு  

சபா�பாரண நிறை, தீவீர நிறை, அதி -
தீவீர நிறைக்கு இட்டுச் ெசல்வற� 
கபாணமுடியும். இ�றன ஒவெவபாரு 
கட்டத்திலும் �விர்ப்�ற்கபாக 
்ல்்வறு முறறகள் அமுல் -
்டுத்�ப்டுகினறது. குறிப-
்பாக 80 வீ�ேபான ேபாணவர்-
கள் சபா�பாரண நிறையில் 
்பாதிக்கப்டுகினறனர்.

இவர்கறை அதிலிருநது மீட்ெட -
டுப்�ற்கபாக ்ேற்்பார்றவ ஊடபான 
நிகழ்நிறை ்நரம், ெ்ற்்றபார் கட்-
டுப்பாட்டு முறற, ெ�பாழில்நுட்்ம் 
இல்ைபா� ேணித்தியபாையம், முழு -
வகுபபு கைநதுறரயபாடல் ேற்றும் 
ெ்ற்்றபார் ஆ�ரவு இறவகறை 
ெசய்ய முடியும்.  

அ்�ேபாதிரி 15 வீ�ேபான ேபாண -
வர்கள் இபபிரச்சிறனயில் தீவீர 
நிறையில் இருந�பால் அவர்கறை 
அதிலிருநது விடுவிப்�ற்கபாக சிறிய 
குழு ஆ�ரவு, எழுத்து மூைேபான 
ஆ�ரவு ேற்றும் ெ்ற்்றபார் கூட்டம் 
என இந� வழிமுறறகறை ெசய்து 
ெகபாள்ை முடியும். அ்�ேபாதிரி 5 
வீ�ேபான ேபாணவர்கள் இபபிரச்சி -
றனயில் அதிதீவீர நிறையில் கபாணப-
்டுவபார்கள் அவர்கறை அதிலிருநது 
விடுவிப்�ற்கபாக வீடு – ்பாடசபாறை 
திட்டம், �னிப்ட்ட உைவைத் -
துறண ேற்றும் ்ரிநதுறரகள் ்்பான-
றவற்றற ெசய்வ�ன மூைம் இ�றன 
நிவர்த்திக்க முடியும்.  

்ேற்கூறப்ட்ட பிர�பான பிரச்சி -
றனகளுக்கு ்பாடசபாறை ேட்டத்தில் 
ஆசிரியர் ேற்றும் அதி்ர் குழபாத்தினர் 
மிகக் கரிசறன்யபாடு ஈடு்டுவபார்க-
ைபாக இருந�பால் சிறந�ெ�பாரு ்பாட-
சபாறைறய உருவபாக்கிக் ெகபாள்ை 
முடியும். இல்ைபா� ்ட்சத்தில் அது 
்பாரிய பிரச்சிறனகறை ்�பாற்றுவிக்-
கும் என்து நி�ர்சனேபாகும்.

அனனபாரது ேறறவு குறித்து ெெம்ேபா� -
கே ஃ்்பாரம் விடுத்துள்ை அனு�பா்ச் ெசய்-
தியில் 

'ெெம்ேபா�கறே பிர்�சத்திலும் ேற்றும் 
இைஙறகத் தீவின ்ல்்வறு ்குதிகளிலும் 
ெ்பாதுவபாகவும் சனேபார்க்கப ்ணியில் ஈடு-
்டக் கூடிய உைேபாக்கறை உருவபாக்குவ�ற்-
கபாக 1970 களின ஆரம்்த்தில் ஓைறனயில் 
உருவபாக்கப்ட்ட ஸஹ்ரிய்யபா அரபுக் கல்-
லூரியினதும்,  ெெம்ேபா�கே ஜம்மிய்யதுல் 
உைேபா அறேபபினதும் ஸ�பா்க உறுபபின-
ரபாகவும் அ�ன ஸ�பா்கச் ெசயைபாைரபாகவும் 
்ை ஆண்டுகள் ் ணிபுரிநது சேய சனேபார்க்க 

வைர்ச்சிக்குப ெ்ரும் ்ஙகபாற்றிய எம். எச். 
எம். ெபாசீம் ெேைைவியின ேறறறவயிட்டு 
ெெம்ேபா�கே ்்பாரம் �ேது மிகுந� கவ-
றைறயத் ெ�ரிவித்துக் ெகபாள்கிறது' எனத் 
ெ�ரிவிக்கப்ட்டுள்ைது.  

்யிற்றுவிக்கப்ட்ட ஆசிரியரபாகவும் 
்பாடசபாறை அதி்ரபாகவும் நபாட்டின 
்ல்்வறு ்குதிகளிலும் கடறேயபாற்றிய 
ெபாசீம் ஆலிம், இறுதியபாக ெகபாழும்பு 
சபாஹிரபா கல்லூரியில் ்ணியபாற்றி, 2002 இல் 
ஓய்வு ெ்ற்றபார். ்ை வருட கபாைஙகள் கிரபா-
ேத்திற்கு ெவளி்ய ்ணியபாற்றினபாலும், தும்-
புளுவபாறவ  ்ள்ளிவபாசல் உருவபாக்கப்ட்ட 

ஆரம்்கபாைத்தில் (1970) அ�ன ெ்பாறுப்பா-
ைரபாகவும் ்சறவயபாற்றினபார்.  

ெபாசீம் ஆலிமின ேறறவு எேது சமூ-
கத்திற்கு ்்ரிழப்பாகும். சனேபார்க்க அறி-
ஞர்கைதும் சமூகத் �றைவர்கைதும், கல் -
விேபானகைதும் இறபபுகள் ெ்பாதுவபாக 
சமூகஙகளில் ெவற்றிடஙகறை ஏற்்டுத்து-
கினறன. ெபாஷிம் ஆலிமின ேறறவினபால் 
கவறையுயுற்றிருக்கும் அவரது குடும்்த்தி-
னருக்கு எேது ஆழ்ந� கவறைறயத் ெ�ரி-

வித்துக் ெகபாள்கி்றபாம்' எனறும் அனு�பா்ச் 
ெசய்தியில் ெ�ரிவிக்கப்ட்டுள்ைது.

நபாட்டின ஒவெவபாரு 
மூறையிலும் ்ேம்்டுத்-
�ப்ட்ட இறணபபுடன 
இைஙறகயரின வபாழ்றவ 
வலுவூட்டும் ேற்றும் வைப-
்டுத்தும் ்யணத்தில், 
்ககபாறை ேபாவட்டத்தில் 
உள்ை ேைல்ெ்பாை ேற்றும் 
முவபாபபிட்டிய கிரபாேஙகளி-
லும் ்ேைதிக ெ�பாறைத்-
ெ�பாடர்புக் ் கபாபுரஙகளுடன 
�ம்்ல்ெகபாடவில் புதிய 
்கபாபுரம் நிறுவப்ட்-
டுள்ைது. கபாலி ேபாவட்-
டத்தில் �வைே, ெடபாரை 
ேற்றும் பினகந� ேற்றும் களுத்துறற ேபாவட்-
டத்தில் அதிகபாரிகுடபா ஆகிய இடஙகளிலும் 
ெ�பாறைத்ெ�பாடர்புக் ்கபாபுரஙகள் நிறுவப்ட்-
டுள்ைன.   

இந� ெநருக்கடியபான கபாைஙகளில் வறைய-
றேபற் விரிவு்டுத்துவ�ற்கும் 
வபாடிக்றகயபாைர்களுக்கு ஆ�ர-
வளிப்�ற்குேபான �னனுறடய 
ெ�பாடர்ச்சியபான முயற்சிகள் மூைம், 
2022 ஏபரலில் டயெைபாக் �ன 
வறையறேபபில் 4550 ெேபாற்ல் 
4G �ைஙகறை அறடநதுள்ைது, 
இது இைஙறகயி்ை ்திவு ெசய்-
யப்ட்ட மிக உயர்ந� ்கபாபுர எண்-
ணிக்றகயபாக அறேகிறது. 

டயெைபாக் 95% 4G ்டட்டபா 
ேக்கள் ெ�பாறக கவ்ரறஜ ெ்ற்-
றுள்ைதுடன அ�ன கவ்ரறஜ 
விறரவபாக விரிவறடயச் ெசய்வ-
தில் Green field ்கபாபுரஙகறைப 

்யன்டுத்தி, ெ�பாறைதூர 
கிரபாேபபுற சமூகஙகறைச் 
ெசனறறடகிறது. ்ேலும் 
ெசறிவபான ்குதிகளில் அவ-
சரத் திறன ்�றவகறைப 
பூர்த்தி ெசய்ய Lamp pole 
தீர்வுமுறறறய றகயபாள்கி-
றது. 

�னது கவ்ரஜ் �டத்ற� 
் ே ம் ் டு த் து வ � ற் க பா ன 
Dialog இன அர்ப்ணிபபு, 
வறையறேபபு ்ரி்சபா-
�றனயில் உைகைபாவிய 
அைவில் முனனணியில் 
உள்ை நிறுவனஙகைபால் 

அஙகீகரிக்கப்ட்டுள்ைது, இ�ன ெ�பாடர்ச்சி-
யபாக Open Signal ஆனது 'சிறந� 4G கவ்ரஜ் 
அனு்வம்' ேற்றும் '்வகேபான ்தி்வற்றம் 
ேற்றும் ்திவிறக்க ்வக அனு்வம்' ஆகிய 
விருதுகறை வழஙகியுள்ைது.

கண்டி, அகஸடபாவத்� ்குதிறயச் ்சர்ந� 30 
வயதுறடய ந்ர் ஒருவ்ர இவவபாறு சந்�கத்-
தின ்்ரில் நீதிேனறில் ஆஜர்்டுத்�ப்ட்டபார். 
விறையபாட்டுப ெ்பாம்றேகறை எடுத்து வரு-
வ�ற்கபாக குழநற�றய அறழத்துச் ெசனற�பாக 
சந்�க ந்ர் ெ்பாலிஸபாரிடம் ெ�ரிவித்துள்ைபார்.  

இது இவவபாறிருக்க, குறித்� ந்ர் இ�ற்கு 
முனபும் ஒரு குழநற�றயக் கடத்� முயனறுள்-
ைபார் என ெ்பாலிஸபாருக்கு �கவல் கிறடத்துள்-
ைது.  

சந்�க ந்ர், கடந� 5 ஆம் திகதி குறித்� 
குழநற�யுடன ெகபாழும்பு ்கபாட்றடயில் 
இருநது அவிசபாவறை ் நபாக்கி ரயிலில் ் யணம் 
ெசய்து ெகபாண்டிருந� ்வறையில், குழநற� 
�னது �பாயிடம் ெசல்ை விரும்புவ�பாகக் கூறி 
ரயிலில் இருநது குதிக்க முற்-
்ட்டுள்ைது.

அவ்வறையில் அக்கு-
ழநற�யின நடவடிக்றககள் 
குறித்து கவனம் ெசலுத்திய 
்யணிகள், அக்குழநற�யிடம் 

வி்ரஙகறைக் ்கட்டுள்ைனர். அ�ன ்்பாது 
்யணிகளுக்கு அந� இறைஞர் மீது சந்�கம் 
்�பானறியுள்ைது. அந� இறைஞர் ரயிலில் 
றவத்து ்யணிகைபால் பிடிக்கப்ட்டு ேெரகே 
ெ்பாலிஸபாரிடம் ஒப்றடக்கப்ட்டபார். 

இ�ன பினன்ர அக்குழநற� கடத்�ப்ட்ட 
விடயம் ெ�ரியவநதுள்ைது.

கண்டி ேணிக்கூண்டுக் ்கபாபுரத்திற்கு அருகபா-
றேயில் நினறு ெகபாண்டிருந� ெ்பாழுது குறித்� 
சந்�க ந்ர் குழநற�யுடன ்்ச ்ை �டறவ-
கள் ெ�பாடர்பு ெகபாள்ை முயற்சித்��பாக குழநற�-
யின �பாய் அ்னபாேபா  தில்ருக்ஷி ெ்பாலிஸபாரிடம் 
ெ�ரிவித்துள்ைபார்.  

்ேலும் குறித்� ந்ரின சந்�கத்திற்கிட-
ேபான நடத்ற� கபாரணேபாக, �னது றகயடக்-
கத் ெ�பாறை்்சியிலிருநது அவறர வீடி்யபா 
எடுத்து ்ேைதிக விசபாரறணக்கபாக ெ்பாலிஸபா-
ரிடம் அந� வீடி்யபாறவ ஒப்றடத்��பாகவும் 
�பாய் ெ�ரிவித்துள்ைபார்.  

குழநற�யின �பாய், கண்டி ேபாநகரசற்யில் 
கூலித் ெ�பாழிைபாளியபாக ்ணிபுரிகிறபார். இரண்-
டபாம் நபாள் உற்சவ ஊர்வைம் முடிந�தும் கண்டி 
ேணிக்கூண்டுக்கு அருகில் ெவற்றிறை விற்றுக் 
ெகபாண்டிருந� �னது அம்ேபாவின அருகில் 
குழநற�றய நிறுத்திவிட்டு, ேபாநகர சற்க்குச் 

ெசனற ்்பாது சந்�கந்ர் குழநற�றய கடத்தி 
ெசனறுள்ை�பாக விசபாரறணகளிலிருநது ெ�ரிய-
வநதுள்ைது.  

குழநற�றய ேருத்துவ ்ரி்சபா�றனக்கு 
அனுப் ெ்பாலிஸபார் நடவடிக்றக எடுத்திருந-
�னர். இது ெ�பாடர்்பான விசபாரறணகள் நறட-
ெ்ற்று வருகினறன.
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கண்டியில் நமைபெற்ற எசல
பெரஹராவின் இரண்ைாவது 
குமெல் பெரஹரா ஊரவலதமதக் 

காண்ெதறகு தனது தாயுைன் பசன்்ற
குழநமதமைக் கைததிைதாகக் கூ்றபெடும 
நெர கண்டி நீதவான் நீதிைன்றில்
ஆஜரெடுததபெட்ைதன் பின்னர எதிரவரும 
19 ஆம திகதி வமர விளக்கைறிைலில் 
மவக்கபெட்டுளளார.

மாணவர்கள் மத்தியில் நிலவுகின்ற பிரதான
பிரச்சினன்களுக்கு தீரவு ்காண்பது எவவாறு?

துமபுளுவாவ ஜைாஅதமதச் சசரந-
தவரும, பஹமைாதகை ஜமஇயை-
துல் உலைாசமெயின் முன்னாள 

உெதமலவரும, ஓயவு பெற்ற அதிெருைான 
ஹாசீம பைௌலவி (வைது 88) கைநத 
திஙகட்கிழமை (08) காலைானார. துமபுளு-
வாமவ கிராைததில் 1934 ஆம ஆண்டு 
பி்றநத ஹாசீம ஆலிம, காலி ெஹஜததுல் 
இபராஹிமியைா அரபுக் கல்லூரியில் 1958 
ஆம ஆண்டு சன்ைாரக்கக் கல்விமைக் கறறு 
பைளலவி ெட்ைம பெற்றார.

சனமாரக்்க அறிஞர ஹாசீம் மமௌலவியின
மன்றவு முஸ்லிம் சமூ்கத்துக்கு ப்பரிழப்பு

இன்று ொைசாமலைானது 
மிகப பெரிை நிறுவன-
ைாக வளரநதிருபெது-

ைன் அது ொரிை சவால்களுக்கும 
முகமபகாடுதது வருகின்்றமத 
அவதானிக்க முடிகின்்றது. இவ்-
சவமளயில் ொைசாமலயிலுளள 
ைாணவரகள ெல்சவறுெட்ை பிரச்-
சிமனகளுக்கு உளளாகி வருகின்-
்றமை துரதிர்ஷைவசைான நிமல-
ைாகும. இதிலிருநது மீளவதறகு 
ெல்தும்றசாரநத பசைறொடுகள 
சதமவபொைாகக்
காணபெடுகின்்றன.

கும்்பல் ம்பரஹரா ஊரவலத்துக்கு தாயுடன
மசன்ற குழநனதனைக் ்கடத்திை இனைஞர! நாடு முழுவதிலும உளள

கிராைஙகள ைறறும பதாமலதூர 
கிராைபபு்ற சமூகஙகளுக்கு 

பதாைரொைல் இமணபமெ விரிவுெடுததும 
தனது உறுதிபைாழிமை நிமலநிறுததி,
இலஙமகயின் மிகபபெரிை வமலைமைப-
ொன ைைபலாக் ஆசிஆட்ைா பி.எல்.சி அதன் 
‘நாறதிமசயும ைைபலாக் ’ பசைறதிட்ைததின் 
கீழ் சககாமல ைாவட்ைததில் உளள தமெல்-
பகாை கிராைததில் ஒரு பதாைரொைல்
சகாபுரதமத அண்மையில் நிறுவிைது.

தம்்பல்ம்காடவில் புதிை 
மதாடர்பாடல் ப்காபுரம்

A.W.Mohamed Kiyas...?
BA (Hons)

எம.ஏ.அமீனுல்லா...?

எம.எஸ்.எம.ஸாகிர...?

ம்காழும்பிலிருநது அவிசாவனை
மசன்ற ரயிலுக்குள் னவத்து ன்கது!
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பாராளுைன்மறை பாதுகாதத...
முற்றிலும் மாற்்றமாக அமமந்தி-

ருக்கும் எனவும் ஜனாதிபதி தெரிவித்-
ொர். எந்ெத�ாரு நபர் மீதும் துபபாக்-
கிச் சூடு நடத்ொமல் அமமதியான 
மும்றயில் அந்ெ நட�டிக்மகமய முன்-
தனடுத்ெ பாதுகாபபுப பமடயினருக்கு 
நன்றி தெரிவிபபொகவும் ஜனாதிபதி 
ரணில் விக்கிரமசிஙக குறிபபிடடார்.   
இராணு�த் ெமைமமயக �ளாகத்மெ 
�ந்ெமடந்ெ ஜனாதிபதிமய இராணு-
�த் ெளபதி லுதினன் தஜனரல் விக்கும் 
லியனகக �ரக�ற்்றதுடன், பின்னர் 
ஜனாதிபதிக்கு விகேட இராணு� மரி-
யாமெயும் �ழஙகபபடடது.   

ஜனநாயகத்மெ பாதுகாக்கும் 
உன்னெ இடமான பாராளுமன்்ற �ளா-
கத்துக்குள் �ன்மும்றயாளர்கள் பிரக�-
சிபபமெ த�ற்றிகரமாக ெடுத்ெ பாது-
காபபு பமட வீரர்களுக்கு ஜனாதிபதி 
ரணில் விக்கிரமசிஙக பாராடடு ோன்றி-
ெழகமளயும் �ழஙகி ம�த்ெகொடு, 
சிகரஷட நிம்றக�ற்று அதிகாரிகளு-
டன் குழுப புமகபபடத்தில் கொன்றி-
யென் பின்னர் ஜனாதிபதி ரணில் விக்-
கிரமசிஙக அதிதிகளின் குறிபகபடடில் 
குறிபதபான்ம்றயும் இடடார்.  

 இஙகு கமலும் கருத்துத் தெரிவித்ெ 
ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிஙக,   

“பாராளுமன்்றத்மெப பாதுகாத்-
ெமமக்காக உஙகள் அமன�ருக்-
கும் எமது நன்றிமயத் தெரிவிக்கும் 
�மகயில் இன்று இந்ெ விகேட 
நிகழம� ஏற்பாடு தேய்துள்களாம். பை-
ருக்கு இென் முக்கியத்து�ம் தெரியாது. 

எனக� விகேடமாக இமெப பற்றி 
சிை விடயஙகமளக் குறிபபிட விரும்-
பிகனன். இந்ெ நாடமடப பாதுகாப-
பதும், இந்ெ நாடடின் அரசியைமமப-
மபப பாதுகாபபதும் உஙகளின் 
ெமையாய கடமமயாகும்.  

மக்களின் இம்றயாணமமமய 
நமடமும்றபபடுத்ெ 03 பிரொன நிறு-
�னஙகள் உள்ளன. பாராளுமன்்றம், 
நிம்றக�ற்றுத்தும்ற மற்றும் நீதித்-
தும்ற. இந்ெ 03 நிறு�னஙகள் நமட-
மும்றபபடுத்ெபபடாவிடடால், இந்ெ 
நாடு கடடுபபாடமட இழக்கும். அர-
சியைமமபபு சிமெயும். ஜனநாயகம் 
இழந்துவிடும். அபபடிபபடடதொரு 
சூழநிமையில்ொன் நீஙகள் பாராளு-
மன்்றத்மெ பாதுகாத்தீர்கள்.  

நிகழவுகள் பற்றி கபசுமகயில், 
ஜூமை 09, முன்னாள் ஜனாதிபதி 
இருந்ெ ஜனாதிபதி மாளிமக �ன்மு-
ம்றயாளர்களால் மகபபற்்றபபடடது, 
பின்னர் ஜனாதிபதியின் நிம்றக�ற்று 
அதிகாரத்மெ தேலுத்தும் ஜனாதிபதி 
அலு�ைகம் மகயகபபடுத்ெபபட-
டது. ஜனாதிபதியிடம் நமடமும்றப-
படுத்ெ எந்ெ நிறு�னமும் இல்மை. 
மாமையில் பிரெமரின் உத்திகயாகபூர்� 
இல்ைமான "அைரி மாளிமக" மகயகப-
படுத்ெபபடடது. அந்ெ அலு�ைகத்-
தின் தேயல்பாடுகமள கமற்தகாள்ள 
முடியவில்மை. அபகபாது முன்னாள் 
ஜனாதிபதி தகாழும்பில் இல்ைாெொ-
லும், அ�ர் இருக்கும் இடம் தெரியா-
ெொலும், நான் பெவி விைகுக�ன் 

என்்ற நம்பிக்மகயில் எனது வீடடுக்கு 
தீ ம�த்ெனர். ஆனால் கேர் எர்னஸ்ட டி 
சில்�ா மா�த்மெயில் பிரெமர் அலு�-
ைகம் மாத்திரம் இருந்ெது.   

 கடந்ெ 13ஆம் திகதி திரும்பி �ந்து 
பிரெமர் அலு�ைகத்மெ மகபபற்றி-
னர். அபகபாது நிர்�ாகத்மெ இயக்க 
எந்ெத�ாரு அலு�ைகமும் இல்மை. 
அபகபாது ஜனாதிபதி இருந்ெ ஜனா-
திபதி மாளிமகயும் இல்ைாமல் 
கபாய்விடடது. நிமரக�ற்றுத்தும்ற-
யாக, இயஙகு�ெற்கு    எந்ெத�ாரு 
இடமும் இருக்கவில்மை. மாமையில் 
நிமைமம மாறியது. பாராளுமன்-
்றத்மெ முற்றுமகயிட முயன்்றனர். 
பாராளுமன்்றத்மெ மகபபற்றினால், 
ேடடத்தும்றமய அமல்படுத்ெ 
முடியாது. ேடடத்தும்றமய அமல்ப-
டுத்ெ முடியாவிடடால், நாடடில் அர-
ோஙகம் ஒன்று இல்மை.   

நீதிமன்்றத்மெ சுற்றி�மளத்து நீதி-
மன்்றத்மெ நிறுத்து�து எளிொன 
காரியம். மற்்ற இரணடு நிறு�னங-
கமளப கபாை அல்ை. பாராளு-
மன்்றத்மெ இழந்ொல் அது தபரிய 
பிரச்சிமனயாகிவிடும்.  அென்படி 
பாராளுமன்்றத்மெ மகபபற்்ற �ந்ெ-
�ர்களுக்கு துபபாக்கிச் சூடு நடத்ெ 
க�ணடிய அ�சியம் ஏற்படவில்மை. 
அெற்காக உஙகள் அமன�ருக்கும் 
எனது நன்றிமயயும் பாராடடுகமளயும் 
தெரிவித்துக் தகாள்கிக்றன். உஙகளில் 
பைர் காயமமடந்துள்ளனர். பாதுகாபபு 
இருந்ெொல் அடுத்ெ நாகள நாடடில் 

நிமைமம மாறியது. பாராளுமன்்றம் 
பாதுகாக்கபபடாவிடடால் இன்று 
நாடடில் இந்ெ நிமைமம ஏற்படடி-
ருக்காது.  பாராளுமன்்ற கடடடத்மெ 
பாதுகாத்து பாராளுமன்்றத்மெ கூடடு-
�ெற்கு இடமளித்ெென் மூைம் அரசிய-
ைமமபபு ரீதியான கடமம நிம்றக�ற்-
்றபபடடுள்ளது. அென் மூைம் நாடும் 
பாதுகாக்கபபடடுள்ளது. உஙகளின் நட-
�டிக்மக இபகபாது முடிந்துள்ளது. 
பாராளுமன்்றத்தில் உள்ள அமன�ரும் 
ஒன்றிமைந்து பிரச்சிமனக்கு தீர்வு 
காை க�ணடும்.  

இபகபாது பாராளுமன்்றத்தில் 
உள்ள 225 உறுபபினர்களும் ெஙகள் 
கடமமமய நிம்றக�ற்்ற க�ணடும். 
பிரெமர் மற்றும் ேபாநாயகரிடம் ெயவு 
தேய்து இெமன பாராளுமன்்றத்தில் 
நிமனவூடடுமாறு ககடடுக் தகாள்கி-
க்றன். இந்ெ அர்பபணிபபிலிருந்து 
நாம் பயனமடய விரும்பினால், அமன-
�ரும் ஒன்றிமைந்து பாராளுமன்-
்றத்மெ மீணடும் நாடடின் நைனுக்காக 
தேயல்படுத்ெ க�ணடும்.  

பிரெமர் திகனஷ குை�ர்ென , ேபா-
நாயகர் மஹிந்ெ யாபபா அகப�ர்த்ென, 
தபாது மக்கள் பாதுகாபபு அமமச்ேர் 
திரான் அைஸ், பாதுகாபபு தேயைாளர் 
தஜனரல் கமல் குைரடை, ஜனாதிபதி-
யின் சிகரஷட ஆகைாேகர் ோகை ரத்நா-
யக்க, பாதுகாபபு பமடகளின் பிரொனி 
தஜனரல் ேக�ந்திர சில்�ா மற்றும் 
சிகரஷட பாதுகாபபு அதிகாரிகள் இந்ெ 
நிகழவில் கைந்துதகாணடனர். 

சீனக் கபபல் ததாடர்பில்...
ஒவத�ாரு நாடுகளினதும் ககாரிக்மககளுக்க-

மம�ாக �ர்த்ெக நட�டிக்மககளுக்கும் க�று 
கெம�களுக்கும் இஙகு �ர அனுமதி �ழஙகப -
படுகி்றது. அதமரிக்கா, பிரித்ொனியா, ஜபபான் 
கபான்்ற நாடடு யுத்ெக் கபபல்களுக்குக் கூட 
அனுமதி �ழஙகபபடடுள்ளது. 

சீன கபபல் தொடர்பில் த�ளிவி�கார 
அமமச்சு விளக்கமளித்துள்ளது. அமமச்ேர் 
அலி ேபரி இது தொடர்பில் அமமச்ேரம�க்கு 
விளக்கினார். எரிதபாருள் நிரபபு�ெற்காக 
ஒகஸ்ட 11 முெல் 17 �மர ஹம்பாந்கொடமட 
தும்றமுகத்தில் நஙகூரமிட அனுமதி ககாரப-

படடது. கமைதிக ஆகைாேமன தபறு�ெற்காக 
அந்ெ கபபல் ஹம்பாந்கொடமட தும்றமுகத்-
துக்கு �ரு�மெ ஒத்திம�க்குமாறு சீனாவிடம் 
ககாரபபடடுள்ளது. கம்கபாஜியாவில் நமட-
தபற்்ற மாநாடடில் த�ளிவி�கார அமமச்ேர் 
அலி ேபரியும் சீன த�ளிவி�கார அமமச்ே-
ரும் கபச்சு நடத்தினர்.இராஜெந்திர ரீதியில் 
கெம�யான முன்தனடுபபு கமற்தகாள்ளபப-
டுகி்றது என்்றார்.    அமமச்ேரம� முடிவுகமள 
அறிவிக்கும் ஊடக மாநாடடில் எழுபபபபடட 
ககள்விக்குப பதிைளிக்மகயிகை அ�ர் இவவி-
டயத்மெ தெரிவித்ொர். 

குமறைநிரபபு பிரரரமை...
பிரெமர் திகனஷ குை�ர்ெனவினால் கும்றநி-

ரபபு பிகரரமை பாராளுமன்்றத்தின் அனுமதிக்-
காக ேமபயில் ேமர்பபிக்கபபடடது.  

இந்ெ பிகரரமையில் ஜனாதிபதி,பிரெமர் 
உள்ளிடட விகேட தேைவினஙகளுக்காக 
1,34ககாடிகய 51 இைடேத்து 1,000 ரூபாவும் 
நிதி தபாருளாொர உறுதிபபாடு மற்றும் கெசிய 
தகாள்மககள் அமமச்சுக்காக 46,720 ககாடிகய 
88 இைடேத்து 33,000 ரூபாவும் பாதுகாபபு 
அமமச்சுக்காக 37,632 ககாடிகய 56 இைட-
ேத்து 31,000 ரூபாவும் தபாதுமக்கள் பாதுகாபபு 
அமமச்சுக்காக 11,280 ககாடிகய 82 இைடேத்து 
60,000 ரூபாவும் ஒதுக்கபபடடுள்ளது.  

அமெக�மள, சுகாொர அமமச்சுக்கு 24,806 
ககாடிகய 99 இைடேத்து 98,000 ரூபாவும் 
கபாக்கு�ரத்து மற்றும் தநடுஞ் ோமைகள் 

அமமச்சுக்கு 30,710 ககாடிகய 84 இைடேம் 
ரூபாவும் வி�ோய அபிவிருத்தி அமமச்சுக்காக 
13,856 ககாடிகய 4,85,000 ரூபாவும் ஒதுக்கப-
படடுள்ளது.  

அத்துடன் மின்ேக்தி,எரிேக்தி அமமச்சுக்கு 
26,979 ககாடிகய 57 இைடேத்து 50,000 
ரூபாவும் கல்வி அமமச்சுக்காக 20,000 ககாடி 
ரூபாவும் தபாது நிர்�ாக உள்நாடடலு�ல்-
கள், மாகாைேமபகள் மற்றும் உள்ளூராடசி 
ேமபகள் அமமச்சுக்காக 7,346 ககாடிகய 74 
இைடேம் ரூபாவும் தபருந்கொடடக் மகத்-
தொழில் அமமச்சுக்காக 1,592 ககாடிகய 20 
இைடேம் ரூபாவும் மீெமான நிதி ஏமனய 
அமமச்சுக்களுக்கும் ஒதுக்கபபடடுள்ளமம 
குறிபபிடத்ெக்கது. 

ரதநீர், உைவுப தபாதி...
விமை கநற்றுமுன்தினம் நள்ளிரவு முெல் 

கும்றக்கபபடடமெ தொடர்ந்து உைவு தபாதி 
உள்ளிடட சிற்றுணடிோமை உைவு தபாருடக-
ளின் விமையிமன கும்றக்க அ�ொனம் தேலுத்-
ெபபடடொக சிற்றுணடிச்ோமை உரிமமயாளர் 
ேஙகத்தின் ெமை�ர் அகேை ேம்பத் தெரிவித்-
ொர்.

முெற்கடடமாக உைவு தபாதி ஒன்றின் 
விமைமய 10 ேெவீெத்தினாலும்,கெநீர் 
ககாபமப ஒன்றின் விமைமய 30 ரூபாவினா-
லும் கும்றக்க தீர்மானிக்கபபடடது.  

எதிர்�ரும் நாடகளில் உைவு உற்பத்திக்கான 
மூைபதபாருடகளின் விமை கும்றக்கபபட-

டால் தபரும்பாைான உைவுகளின் விமைக-
ளும் கும்றக்கபபடும் எனவும் அ�ர் தெரிவித்-
ொர். இகெக�மள பாண உள்ளிடட த�துபபக 
(கபக்கரி) உைவு தபாருடகளின் விமைமய 
கும்றக்க முடியாது என அகிை இைஙமக 
த�துபபக உரிமமயாளர் ேஙகத்தின் ெமை�ர் 
ஜய�ர்ென தெரிவித்ொர்.

த�துபபகத்தில் பயன்படுத்ெபபடும் 
எரி�ாயு சிலிணடரின் விமை கும்றக்கபடப-
டவில்மை.விமை கும்றக்கபபடடால் பாண 
உள்ளிடட த�துபபக உைவு தபாருடகளின் 
விமைமய கும்றபகபாம் என அ�ர் தெரிவித்-
ொர்.

ஏழு நகர சமபகள் ைாநகர...
மாகாை ேமபகள் உள்ளுராடசி 

அமமச்ேராக, பிரெமர் திகனஷ குை-
�ர்ென இது தொடர்பான அமமச்-
ேரம� பத்திரத்மெ ேமர்பபித்ொர். 
நாடடில் 24 மாநகர ேமபகள் மற்றும் 
41 நகர ேமபகள் மற்றும் 276 பிரகெே 
ேமபகள் உள்ளன.இென் பிரகாரம் 
341 உள்ளுராடசி ேமபகள் உள்ளன. 
ேனத்தொமக மற்றும் உள்கடட-
மமபபு �ேதிகளுக்கு ஏற்ப இந்ெ 

மாற்்றம் தேய்யபபடுகி்றது.    இெற்க-
மம�ாக களுத்தும்ற, �வுனியா, புத் -
ெளம், திருககாைமமை, மன்னார், 
அம்பாம்ற,கககாமை ஆகிய நகர 
ேமபகமள மாநகர ேமபகளாகவும் 
கிளிதநாச்சி, முல்மைத்தீவு,தமான-
ராகமை பிரகெே ேமபகள் நகர ேமப-
களாகவும் ெரமுயர்த்ெபபடு�ொக 
அமமச்ேரம� கபச்ோளர் அமமச்ேர் 
பந்துை குை�ர்ென தெரிவித்ொர். 

சுைார் ஒன்பது வருடஙகளின் பின்...
அென்படி 30 அைகுகளுக்குக் 

கீகழ- 264%, 31-60 அைகுகள்- 200%, 
61-90 அைகுகள்- 125%, 91-120 அை -

குகள்- 89%, 121-180 அைகுகள்- 79% 
உயர்வு இருக்கும் என அறிவிக்கப-
படடுள்ளது. 

தசஙரகாமை வடிவமைதத...
இத்தும்றயில் கமைஞராக மிக 

சி்றபபாக ஆக்கஙகள் பை�ற்ம்ற 
உைகுக்கு அளித்துள்ளார்.    குடியரசு 
இைச்சிமன, தேஙககால், இராணு� 
மற்றும் கடற்பமட இைச்சிமன 
அ�ரின் ஆக்கஙகளில் சிை�ாகும்.    
கமலும் அ�ர் இரணடு ெடம�கள் 
1954 மற்றும் 1956இல் சி்றந்ெ கமை 
பமடபபுக்கான ஆளுநர் விருமெ-

யும் த�ன்றுள்ளார் .    ெற்கபாதுள்ள 
இைஙமக ோரைர் இைச்சிமனமய-
யும் உரு�ாக்கிய�ரும் அ�கர. 
கமலும் ோரைர் இயக்கத்தின் 50 
ஆ�து ஆணடு நிம்றம�தயாடடி 
த�ளியிடபபடட ோரைர் முத்திமர 
உள்ளிடட பத்துக்கும் அதிகமான 
நிமனவு முத்திமரகமளயும் உரு�ாக்-
கிய�தரன்பது குறிபபிடத்ெக்கது. 

நாட் சமபளைாக ரூ.1000 வழஙகுைாறு...
தின் கயாேமனமய இரத்து 

தேய்யக் ககாரி கமல்மும்றயீடடு 
நீதிமன்்றத்தில் மார்ச் 2021 இல் முெ -
ைாளிகள் ேம்கமளனம் ொக்கல் தேய் -
திருந்ெ ரிட மனுக�, கநற்று (09) ெள்-
ளுபடி தேய்யபபடடது.   

அத்துடன், நாட ேம்பளமாக 

1,000 ரூபாய் �ழஙகபபடக�ண-
டும் என்்ற தீர்மானத்மெ 22 கம் -
பனிகளும் கமடபபிடிக்கக�ண-
டும். கமலும் தொழிைாளர்களுக்கு 
தினேரி ஊதியம் 1000 ரூபாமய 
�ழஙக க�ணடும் என்றும் தீர்பப-
ளித்துள்ளது.  

அறிவிக்கபபட்ட தினததில் அமனதது...
தெரிவித்ொர்.   பாராளுமன்்றத்-

தில் கநற்று எதிர்க்கடசித் ெமை�ர் 
ேஜித் பிகரமொே எழுபபிய 27ன் கீழ 
2 ககள்விகளுக்குப பதிைளிக்கும் 
கபாகெ அமமச்ேர் இவ�ாறு தெரி -
வித்ொர்.  

அது தொடர்பில் கமலும் தெரி-
வித்ெ அமமச்ேர்:  

 தகாகரானா ம�ரஸ் பர�ல் 
சூழநிமை பாதிபபு காரைமாக 
கடந்ெ இரணடமர �ருடகாைமாக 
கல்வித்தும்ற பாதிக்கபபடடுள்ளது 
என்பமெ அமன�ரும் ஏற்றுக்-
தகாள்ள க�ணடும்.  

2020ஆம் ஆணடு முெல் பரீட -

மேகள் பிற்கபாடபபடடுள்ளதுடன் 
பாடத்திடடஙகமளயும் முழுமமப -
படுத்து�தில் காைொமெம் ஏற்பட -
டுள்ளது.  

இவ�ருடம் பரீடமேக்குத் 
கொற்றும் மாை�ர்களின் நைன் 
கருதி விகேட கற்பித்ெல் நட�டிக்-
மககள் பாடோமை மடடத்தில் முன்-
தனடுக்கபபடடுள்ளன.  

எதிர்�ரும் நாடகளில் உயர்ெர 
பரீடமேக்கு கொற்றும் மாை�ர்-
களுக்காக பயிற்சியளிக்கபபடட 
ஆசிரியர்களின் ஊடாக கற்பித்ெல் 
நட�டிக்மககள் முன்தனடுக்கபபடு-
கின்்றன.  

2022ஆம் ஆணடுக்கான உயர்ெரப-
பரீடமே எதிர்�ரும் ந�ம்பர் மாெத் -
தில் நடத்ெ திடடமிடபபடடுள்ளது. 
திடடமிடட �மகயில் பரீடமேகள் 
நடத்ெபபடும். 2021ஆம் ஆண -
டுக்கான உயர்ெரப பரீடமே 
தபறுகபற்ம்ற இம்மாெத்துக்குள் 
த�ளியிட தீர்மானித்துள்களாம்.  

தகாகரானா ம�ரஸ் சூழநிமை 
காரைமாக பாதிக்கபபடட 
பாடோமை கல்வி நட�டிமககள் 
ெற்கபாது கடடம் கடடமாக சீர் 
தேய்யபபடடு �ருகி்றது. எரிதபா-
ருள் தநருக்கடிகளுக்கு ெற்கபாது 
தீர்வு காைபபடடு �ரும் நிமையில் 

இம்மாெத்துக்குள் பாடோமைகளில் 
கல்வி நட�டிக்மகமள �ழமமக்கு 
தகாணடு �ர முடியும்.  

இக்காைஙகளில் பாடோமைக்கு 
�ருமக ெரும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் 
மாை�ர்கமள கநாக்கும் கபாது 
�டக்கு மாை�ர்கள் மற்றும் ஆசிரி-
யர்களின் �ருமக அதிகரித்து காைப-
படுகி்றது.�டக்கிலுள்ள மாை�ர்-
கள் யுத்ெ காைத்திலும் கல்விக்கு 
முன்னுரிமம �ழஙகினர். இபகபா-
தும் அத்ெமகய நிமை காைபபடு -
கின்்றமம தொடர்பில் மகிழச்சியு்ற 
முடியும் என்றும் அ�ர் கமலும் தெரி -
வித்ொர். 

அததுமீறி நுமழநத...
ேந்கெக நபர் மகது தேய்யபபட -

டுள்ளார்.   கம மாெம் 28 ஆம் திகதி 
ககாடமட தபாலிஸ் பிரிவுக்கு உட -
படட இைஙமக �ஙகி மா�த்மெ 
பகுதியில் ேடடவிகராெமாக மக்கள் 
கூடடத்மெ ஒன்று கேர்த்து, அரே 
தோத்துக்களுக்கு கேெம் விமளத் -
ெமம தொடர்பில் மற்றும் ஜூமை 
மாெம் 9 ஆம் திகதி அரே எதிர்பபு 
ஆர்பபாடடத்தின் கபாது ஜனாதிபதி 
மாளிமகக்குள் அத்துமீறி நுமழந்ெ 

குற்்றச்ோடடுடன் தொடர்புமடய 
ேந்கெக நபர் 8 ஆம் திகதி தகாழும்பு 
மத்திய குற்்றபபுைனாய்வு பிரிவில் 
முன்னிமையாகிய பின்னர் மகது 
தேய்யபபடடுள்ளார்.  

இென் கபாது மகது தேய்யபபடட -
�ர் 32 �யதுமடய ஒரு�ர் எனவும் 
அ�ர் தகாஸ்�த்ெ பிரகெேத்மெச் 
கேர்ந்ெ�ர் என்றும் தபாலிஸார் தெரி-
வித்துள்ளனர்.  

இந்நிமையில், அைரிமாளிமகயில் 

அத்துமீறி நுமழந்து அரே தோத்துக்க-
ளுக்கு கேெம் விமளத்ெ குற்்றச்ோட-
டுடன் தொடர்புமடய ஒரு�ர் மகது 
தேய்யபபடடுள்ளார்.  

ஜூமை மாெம் 9 ஆம் திகதி 
தகாள்ளுபபிடடிய தபாலிஸ் பிரி-
வுக்கு உடபடட பகுதியில் உள்ள 
அைரிமாளிமகயில் அத்துமீறி உள் -
நுமழந்து அரே தோத்துக்களுக்கு 
கேெம் விமளவித்ெ குற்்றச்ோடடின் 
அடிபபமடயில் தகாழும்பு தெற்கு 

குற்்றத்ெடுபபு பிரிவினரால் அந்ெ 
நபர் மகது தேய்யபபடடு தகாள்ளுப-
பிடடி தபாலிஸ் நிமையத்தில் ஒபப -
மடக்கபபடடுள்ளார்.   மகது தேய்-
யபபடட�ர் 53 �யதுமடய ஒரு�ர் 
எனவும் அ�ர் தகாழும்பு பிரகெேத் -
மெச் கேர்ந்ெ�ர் என்றும் தபாலிஸார் 
தெரிவித்துள்ளனர்.  

தகாழும்பு தெற்கு குற்்றத்ெடுபபு 
பிரிவினர் கமைதிக விோரமைகமள 
முன்தனடுத்துள்ளார்கள். 

அமைச்சுப பதவி பருபபு...
தொடர்பில், ஐக்கிய மக்கள் கூடட-

ணிக்குள்கள நாம் இரவு பகைாக உமர-
யாடிக்தகாணடிருக்கிக்றாம்.   

ஜனாதிபதிமய, ஐக்கிய மக்கள் 
கூடடணியாக 5ம் திகதி ேந்தித்கொம்.
ெமிழ முற்கபாக்கு கூடடணியாக 10ம் 

திகதி ேந்திக்க உள்களாம். நாம் பிரதி-
நிதித்து�ம் தேய்யும் எமது மக்களின் 
அபிைாமே ே�ால்கள் பற்றி உமரயா-
டுக�ாம்.   இெற்குள் "அமமச்சு பெவி-
களுக்காக கூடடணிக்குள் முரணபாடு" 
என தினேரிகள் மற்றும் சிை மஞ்ேள், 

கடும் மஞ்ேள் இமையஙகள் எழுது-
கின்்றன.    

ஏற்கனக� ெமிழ கெசிய கூடட-
மமபபுக்குள், “டைசுக்கு எத்ெமன 
கபர், ரணிலுக்கு இத்ெமன கபர்” என 
கும்மி அடித்து, சிரித்து முடித்ொகி 

விடடது.    அமெ பார்த்து, இபகபா 
ெமிழ முற்கபாக்கு கூடடணிமயயும் 
அமேக்க யாரும் முயை க�ணடாம்.    
இஙகக இந்ெ தநருபபில் அந்ெ பருபபு 
க�காது. நாம் ஒருகேரத்ொன் முடிவு-
கள் எடுபகபாம் என தெரிவித்துள்ளார். 

தபணகளின் ரவமை...
தெரிவித்ொர்.  இது தொடர்பில் 

கமலும் கருத்து தெரிவித்ெ அமமச்-
ேர், “ெற்கபாது நாடடில் பை �ணிக 
நிறு�னஙகள் ெக�ல் தொழில்நுட-
பத்தின் அடிபபமடயில் பி்ற நாடுக-
ளில் அமமந்துள்ள �ணிக நிறு�னங-
களுக்கு கைக்கு நிர்�ாகம் மற்றும் 
தொழில்நுடப க�மை மற்றும் அலு-
�ைக க�மைகமள நடத்துகின்்றன.   
அந்ெ நிறு�னஙகளின் ென்மமக்கு 
ஏற்ப, அஙகு பணிபுரியும் ஊழியர்கள் 

க�மை தேய்ய க�ணடும்.  ஆனால்   
கமட மற்றும் அலு�ைக பணியாளர்-
கள் ேடடம் எண. 19ன் கீழ, கும்றந்ெ 
எணணிக்மகயிைான க�மைகள் 
மடடுகம மாமை 6 மணிக்குப 
பி்றகு தபணகமள க�மைக்கு 
அமர்த்ெ முடியும்.   அெனால்ொன், 
குறிபபாக இைஙமகயில் ெக�ல் 
தொழில்நுடபத்தின் அடிபபமடயில் 
இயஙகும் நிறு�னஙகள், அந்ெந்ெ 
நாடுகளில் உள்ள கநர வித்தியாேத்-

மெப தபாறுத்து, நமது நாடு நள்ளி-
ரவில் அல்ைது மறுநாள் காமையில் 
அ�ற்ம்ற ேமாளிக்க க�ணடும் என்்ற 
கயாேமனமய தொழிைாளர் அமமச்-
ேர் முன்ம�த்ொர்.   இமையம் 
மூைம், மின்னணு மும்ற மூைம் 
த�வக�று கநரஙகளில்  நாடடில் 
அதிக எணணிக்மகயிைான ககால் 
தேன்டர்கள் இயஙகி �ருகின்்றன. 
அதில் பயிற்சி தபற்்ற ஏராளமான 
தபண தொழிைாளர்கள் பணிபுரிந்து 

�ருகின்்றனர்.  ஆனால் இந்ெச் ேட-
டத்தின்படி மாமை 6 மணிக்குப 
பி்றகு தபணகமள க�மைக்கு 
அமர்த்து�து பை க�மைகளில் 
கடடுபபடுத்ெபபடடுள்ளது.   அத்ெ-
மகய அஙகீகரிக்கபபடட மின்னணு 
தேயல்மும்றக்குத் கெம�யான 
தபணகளின் உமழபமப எளிொகப 
தபறு�ெற்கு இந்ெச் ேடடம் திருத்ெப-
படடுள்ளது” என அ�ர் தெரிவித்துள்-
ளார்.  

இைததிரனியல் ஆட்ரடாக்கமள...
�ாய்பபு �ழஙகுமாறு பல்க�று 

ெரபபினர்கள் ககாரிக்மக விடுத்துள்-
ளனர். ஆனாலும், அெற்கான ேடட 
ஏற்பாடுகள் கமாடடார் �ாகனச் ேட-
டத்தின் கீழ காைபபடாமமயால், 
இச்ேடடம் திருத்ெம் தேய்யபபட 
க�ணடியுள்ளது. அெற்கமமய, 
இைத்திரனியல் முச்ேக்கர �ணடி-

கமள பதிவு தேய்�ெற்கு இயலுமம 
கிடடும் �மகயில் இச் ேடட ஏற்பாடு -
கமள உள்�ாஙகி கமாடடார் �ாகன 
ேடடத்மெ திருத்ெம் தேய்�ெற்காக 
கபாக்கு�ரத்து மற்றும் தநடுஞ்ோ-
மைகள் அமமச்ேர் அ�ர்கள் ேமர்ப-
பித்ெ கயாேமனக்கு அமமச்ேரம� 
அஙகீகாரம் �ழஙகியுள்ளது.   

தபருநரதாட்டத ததாழிைாளர்களுக்காக...  
இது தொடர்பில் கருத்து த�ளி -

யிடடகபாகெ ஜீ�ன் தொணடமான் 
இவ�ாறு தெரிவித்ொர்.  

” தொழிைாளர்களுக்கு நியாய -
மான ேம்பள உயர்ம� தபற்றுக்-
தகாடுபபெற்கு காஙகிரஸ் கபாராடிது. 
அதில் த�ற்றி கணடது. எனினும், 
நிர்�ாக ெரபபு நீதிமன்்றம் தேன்்றது. 
ேம்பள உயர்வு த�ற்றிமய ெக்க 

ம�த்துக்தகாள்ள ேடட ரீதியாக -
வும் காஙகிரஸ் பாடுபடடது. இன்று 
அதில் த�ற்றி கிமடத்துள்ளது.  

தொழிைாளர்களுக்கு ேம்பள 
உயர்ம� தபற்றுக்தகாடுபபது 
குறித்து க�னம் தேலுத்தியுள்களாம். 
எமது மக்களுக்காக எல்ைா �ழிகளி-
லும் கபாராடுக�ாதமன்றும் ஜீ�ன் 
தொணடமான் தெரிவித்ொர்.

சமையல் எரிவாயு இனி...
பந்துை குை�ர்ென தெரிவித் -

ொர். மக்களுக்கு அதிகளவு நி�ா -
ரைஙகமள தபற்றுக்தகாடுக்கும் 
கநாக்குடகனகய இந்ெ தீர்மானம் 
எடுக்கபபடடுள்ளொகவும் அ�ர் 
தெரிவித்ொர்.

நிதி, தபாருளாொர உறுதிபபாடு 
மற்றும் கெசிய தகாள்மககள் 
அமமச்ேராக ஜனாதிபதி ேமர்ப -
பித்ெ கயாேமனக்கு அமமச்ே -
ரம� அஙகீகாரம் �ழஙகியுள்ளது. 
அத்கொடு தபற்க்றாலிய உற்பத்திப 
தபாருடகள் (விகேட ஏற்பாடுகள்) 
ேடடத்மெத் திருத்ெம் தேய்யவும் 
அமமச்ேரம� அனுமதியளித்துள் -
ளொக அமமச்ேர் குறிபபிடடார்.  
ேமமயல் எரி�ாயு விமைகள் 
கநற்று முன்தினம் 246 ரூபாவி -
னால் கும்றக்கபபடடது. 12.5 
கிகைா கிராம் எரி�ாயு விமை 246 
ரூபாவினாலுத் 05 கிகைா எரி�ாயு 
விமை 99 ரூபாவினாலும் 2.3 
கிகைா எரி�ாயு சிலிணடர் விமை 

45 ரூபாவினாலும் கும்றக்கபபட -
டது. இெற்கமமய 12.5 கிகைா 
கிராம் சிலிணடரின் புதிய விமை 
4,664 ரூபா�ாகவும் 05 கி.சி -
லிணடர் விமை 1,872 ரூபா�ாக -
வும் 2.3 கி.சிலிணடர் விமை 869 
ரூபா�ாகவும் கும்றக்கபபடடுள் -
ளது.     உைக ேந்மெயில் எரி�ாயு 
விமை உயர்வு மற்றும் தடாைர் 
தநருக்கடி காரைமாக எரி�ாயு 
விமைகள் கடந்ெ காைஙகளில் 
த�கு�ாக அதிகரிக்கபபடடன. 
தடாைர் தநருக்கடியால் ேந்மெயில் 
எரி�ாயு சிலிணடர் ெடடுபபாடும் 
ஏற்படடது. சிலிணடர் தப்ற பை 
�ாரஙகள் �ரிமேயில் காத்திருக் -
கும் நிமை உரு�ானது. ஆனால் 
தொடர்ச்சியாக எரி�ாயு கபபல்கள் 
நாடமட �ந்ெமடந்ெொல் ெற்தபா -
ழுது எரி�ாயு ெடடுபபாடு நீக்கி -
யுள்ளகொடு �ரிமேயின்றி எரி�ாயு 
தபறும் நிமை ஏற்படடுள்ளமம 
குறிபபிடத்ெக்கது.   

இநதியாமவ பமகததுக்... 03ஆம் பக்கத் தொடர் 
அந்ெ விடயத்தில் அ�மர ேர்�கெே நாடுகள் 

ஏற்றுக் தகாள்ளவில்மை. அந்ெ நட�டிக்மக-
கள் தொடர்பில் தபரும் விமர்ேனஙகள் எழு-
கின்்றன.  

நாடடின் தபாருளாொர தநருக்கடிக்கு தீர்வு 
காணும் சி்றந்ெ நட�டிக்மககளுக்கு எதிர்க்-
கடசி மற்றும் ெமிழ முற்கபாக்கு முன்னணி 
என்்ற �மகயில் நாம் முழுமமயான ஆெரம� 
�ழஙகுக�ாம். எமக்கு அமமச்சு பெவிகள் 
அ�சியமில்மை.

மமையக மக்கள் தபரும் பிரச்ேமனகளுக்கு 

முகம் தகாடுத்து �ருகின்்றனர். அ�ர்களின் 
பிரச்சிமனகளுக்கு அரோஙகம் தீர்வு தபற்றுக் 
தகாடுக்க க�ணடும்.   நாடடில் நிைவும் சீரற்்ற 
காைநிமை காரைமாக மமையக பகுதிகளில் 
ஆறு கபர் மரைமமடந்துள்ளனர். கமலும் 
தபருமளவிைான�ர்கள் பாதிக்கபபடடுள்ள-
னர். அ�ர்களுக்கு நி�ாரைம் மற்றும் நடட 
ஈடுகமள �ழஙகு�ெற்கு அரோஙகம் நட�-
டிக்மக எடுக்க க�ணடும்.  

நகர ேமபகமள மாநகர ேமபகளாகவும் 
பிரகெே ேமபகமள நகர ேமபகளாகவும் 

மாற்றும் நட�டிக்மககள் ெற்கபாது அரோங-
கத்தினால் கமற்தகாள்ளபபடடு �ருகின்்றன. 
அந்ெ �மகயில் மமையகத்தில் ஹடடன் 
நகர ேமப உடபட பை நகர ேமபகள், பிரகெே 
ேமபகள் ெரம் உயர்த்ெபபட க�ணடும்.அது 
தொடர்பில் நாம் தொடர்ந்தும் அரோஙகத்திற்கு 
ககாரிக்மககமள விடுத்து �ருகின்க்றாம். அது 
தொடர்பில் அரோஙகம் முழுமமயான க�னம் 
தேலுத்ெ க�ணடும் என்றும் அ�ர் கமலும் 
தெரிவித்ொர். 

விசாரமை அறிக்மககமள... 03ஆம் பக்கத் தொடர்

பாரதூரமானது. இெற்கு நாஙகளும் தபாறுப-
புக்கூ்றக�ணடும்.   

ஏதனனில் கடந்ெ காைத்தில் எமது கடசி-
மயச்கேந்ெ, ெற்கபாது அமமச்ேராக பெவி 
�கிக்கும் மனுே நாையக்காரவுக்கு அமமச்-
ேர் கஞ்ேன விகஜகேகரவினால் பாராளுமன்்ற 
�ளாகத்துக்குள் அச்சுறுத்ெபபடடுள்ளது.  

அ�ர் அ�மரத் ொக்கு�ெற்கும் முற்படடி-
ருந்ொர். அதுதொடர்பாக விோரமை நடத்ெ 
குழு அமமக்கபபடடது. அந்ெ குழு பை 
ெடம�கள் கூடிய கபாதும் அந்ெ குழுவின் 

அறிக்மக த�ளியிடபபடவில்மை.அெற்கு 
என்ன நடந்ெது?     அன்று நாம் நட�டிக்மக 
எடுத்திருந்ொல், இன்று இந்ெ பாராளுமன்்ற 
உறுபபினர்களுக்கு ேக பாராளுமன்்ற உறுப-
பினர்களால் அச்சுறுத்ெல் ஏற்படடிருக்காது. 
அெனால் விோரமைக்குழு அறிக்மகயின் 
தீர்வு என்ன என்பது ேமபக்கு அறிவிக்கபபட 
க�ணடும் என்்றார்.   அெமனத் தொடர்ந்து 
எழுந்ெ ஹர்ே டி சில்�ா எம்.பி கடந்ெ சிை 
தினஙகளாக ஜனாதிபதி மாளிமகயில் ஜனாதி-
பதியின் ஆேனத்தில் அமர்ந்ெ�ர்கமளத் கெடி, 

மகதுதேய்யும் நட�டிக்மககள் இடம்தபற்று 
�ருகின்்றன.    ஆனால் இந்ெ ேமபக்குள் குழப-
பத்மெ ஏற்படுத்தி, ேபாநாயகர் ஆேனத்மெ 
கேெபபடுத்தியமம தொடர்பாக விோரமை 
கமற்தகாள்ள குழு அமமக்கபபடடிருந்ெ 
கபாதும் அந்ெ குழுவின் அறிக்மக இது�மர 
த�ளியிடபபடவில்மை. அந்ெ அறிக்மக  
எஙகக? ஏன் அந்ெ அறிக்மககள் மம்றக்கபபடு-
கின்்றன.   இவ�ாறு தேன்்றால் இன்னும் பை 
பயஙகரமான நிமைமமகமள எதிர்தகாள்ள 
கநரும் என்றும் அ�ர் தெரிவித்ொர்.

இநத வருடததில் ைட்டும...
 கடந்ெ ஜூன் மாெத்தில் மாத்-

திரம் 11 ஆயிரத்து 437 தடஙகு 
கநாயாளர்கள் அமடயாளம் 
காைபபடடுள்ளனர். இந்ெ மாெத்-
தின் இது�மரயான காைபபகுதி -

யில் ஆயிரத்து 916 கபர் இனஙகா-
ைபபடடுள்ளொக கெசிய தடஙகு 
ெடுபபு பிரிவின் பணிபபாளர் 
விகேட ம�த்தியர் சுெத் ேமரவீர 
குறிபபிடடுள்ளார். 

தபறரறைால் வரிமசயில் நடநத...
இந்நிமையில், அந்ெ கார் ெரித்து 

நின்்ற பகுதியில் கடடிட நிர்மாை 
பணிகள் இடம்தபற்று �ந்துள்ளது.  

இென்கபாது கடடிட நிர்மாைப 
பணிக்கு பயன்படுத்ெபபடும் இரும்-
புக் குழாய்தயான்று கமலிருந்து   
காரின் மீது வீழந்ெதில் காரின் முன்-

பக்க கணைாடிமய துமழத்துக்-
தகாணடு ோரதியின் இருக்மகமய 
கநாக்கி �ந்துள்ளது. எனினும் ோரதி 
மயிரிமழயில் உயிர்ெபபியுள்ளார். 
இந்ெ விபத்துச் ேம்ப�ம் தொடர்பில் 
தபாலிஸார் விோரமைகமள கமற்-
தகாணடு �ருகின்்றனர்.

தனது ரகாரிக்மககமள...
கெர்ெல்கள் ஆமைக்குழுவிற்-

கும், அஙகீகரிக்கபபடட அரசி -
யல் கடசிகளுக்கும் இமடயில்  
இடம்தபற்்ற ேந்திபமப அடுத்து 
கருத்து த�ளியிடும் கபாது அ�ர் 
இவ�ாறு தெரிவித்துள்ளார்.  

அத்கொடு ெம்மால் முன்ம�க் -
கபபடட ககாரிக்மககமள நிம்ற -
க�ற்றுமாறு ஜனாதிபதி ரணில் 
விக்ரமசிஙகவிடம் மீணடும் 
ககாரிக்மக ம�பகபாம் என்றும் 
சி.வி.விக்கனஸ்�ரன் கூறினார்.  

ததாழிைாளர்களுக்கு  ... 03ஆம் பக்கத் தொடர் 
ரூபாய் ேம்பளம் என்பது கபாதுமானெல்ை. எனக� மற்று-

தமாரு ேம்பள உயர்ம� கநாக்கி இைஙமக தொழிைாளர் காஙகி-
ரஸ் தேயற்படும் என தெரிவித்துள்ளார்.   

கனுல் தவல்ை ... 03ஆம் பக்கத் தொடர்

அ�ர்களது நிமைமம கமாேமாக இல்மைதயனவும் ம�த்திய-
ோமை �டடாரஙகள் தெரிவிக்கின்்றன.   தைாறியின் ோரதி பிபிை 
தபாலிஸாரால் மகது தேய்யபபடடுள்ளார்.  பிபிை தபாலிஸ் 
நிமைய தபாறுபபதிகாரி தேனரத்தின் அறிவுறுத்ெலின் கபரில் 
தபாலிஸ் இன்ஸ்தபக்டர் ஆர்.எம்.பிரோத் ேம்ப�ம் தொடர்பில் 
விோரமை நடத்தி �ருகி்றார். 

அததுமீறும இநதிய  படகுகள்...
மகயறு நிமையில் இருக்கும் �ாய்பமபப பயன்படுத்தி 

இந்திய இழும�பபடகுகள் இவ�ாறு நுமழந்து கடல் �ளங-
கமள எடுத்துச் தேல்�ொல் உள்ளூர் மீன�ர்கள் பாதிக்கபப-
டுகின்்றனர்.   இது குறித்து உரிய ெரபபினர் க�னம் தேலுத்ெ 
க�ணடுதமன மீன� ேமூகம் ககாரிக்மக விடுக்கி்றது. 
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பெலவதத, அக்குரேபகொடவில் அமைந்துள்ள இேொணுவத தமலமையகததிற்கு ரேற்று (09) முற்ெகல் விரேட உததிரயொகபூரவ விஜயதமத ரைற்பகொணட ஜனொதிெதி ேணில் விக்கிேைசிஙகமவ இேொணுவத த்ளெதி லுதினன் பஜனேல் விக்கும் லியனரக வேரவற்்றதுடன், ஜனொ-
திெதிக்கு விரேட இேொணுவ ைரியொமதயும் வழஙகபெட்டது.

அமைச்சரமை முடிவுகள்  
பிராந்திய மகத்தாழில்  
அபிவிருததி வைமைததிட்டம்  

பிராந்திய மட்டத்தில் கைத்்தாழிற்றுகைகய மமம்-
படுத்தும் ம�ாக்கில் கைத்்தாழில் அகமச்சின் மூலம் 
‘பிராந்திய கைத்்தாழில் அபிவிருத்தி மேகலத்திட -
்டம்’ �க்டமுகைபபடுத்தபபடடு ேருகின்ைது. அதற்ை-
கமய, இவ் மேகலத்திட்டத்தின் கீழ் ் தரிவு ் ெயயப-
படடுள்ள 25 முதலீட்டா்ளரைளுக்கு 13 கைத்்தாழில் 
மபடக்டைளில் ைாணித் துண்டுைக்ள ஒதுக்கி ேழங்கு-
ேதற்ைாை கைத்்தாழில் அகமச்ெர ெமரபபித்த மயாெ -
கைக்கு அகமச்ெரகே அங்கீைாரம் ேழங்கியுள்ளது.   

iRoad 2 திட்டததின் 04 ஆம் கட்டம்  
200 மில்.்்டா. ்ெற ADBயு்டன் வெசசு  

ஆசிய அபிவிருத்தி ேங்கி நிதியனுெரகை ேழங்குகின்ை ஒருங்கிகைந்த 
வீதி முதலீடடு மேகலத்திட்டத்தின் கீழ் �க்டமுகைபபடுத்தபபடும் i 
Road 1 மற்றும் i Road 2 ைருத்திட்டங்ைளின் கீழ் 6,250 ெதுர கிமலாமீற்ைர 
கிராமிய வீதிைளும், 750 ெதுர கிமலா மீற்ைர மதசிய வீதிைளும் அபிவிருத்தி 
்ெயது, பராமரிபபதற்ைாை 140 சிவில் மேகல ஒபபந்தங்ைள ேழங்ைபபட -
டுள்ளை.  

இதுேகர 4,800 ெதுர கிமலாமீற்ைர கிராமிய வீதிைளும், 300 ெதுர கிமலா -
மீற்ைர மதசிய வீதிைளும் பூரத்தி ்ெயயபபடடுள்ளை.   

அமைச்சரமையில் ்காள்மக ரீதியான  
தீரைானஙகமை எடுபெதற்கு  
அமைச்சரமை உெ ்்சயற்குழு  

அகமச்ெரகேக் கூட்டத்தில் ்ைாளகை ரீதியாை தீரமாைங்ைக்ள எடுப-
பதற்கு அதிை ம�ரத்கத ஒதுக்குேதற்கு இயலுகம கிடடும் ேகையில் ெட -
்டரீதியாை மற்றும் ஏகைய ஏற்புக்டய வி்டயங்ைக்ள ஆழமாை ஆராயந்து 
தீரமாைங்ைக்ள மமற்்ைாள்ள மேண்டிய வி்டயதாைங்ைளுக்கு அகமோை 
ெமரபபிக்ைபபடும் அகமச்ெரகே பத்திரங்ைள ்தா்டரபாை அகமச்ெரகேக் -
குப பரிந்துகரைக்ளச் ெமரபபிபபதற்கு இயலுமாகும் ேகையில் அகமச்ெ-
ரகே உப ்ெயற்குழுக்ைக்ள நிறுவுதல் ்பாருத்தமாை்தை ைண்்டறியப-
படடுள்ளது. அதற்ைகமய, புதிய ைருத்திட்டங்ைக்ள ஆரம்பித்தல் மற்றும் 
்பறுகைக் மைாரல் �்டேடிக்கைைள மபான்ை அரெ ்ெலவுைள ்தா்டர -
பாை மயாெகைைள பற்றி ்ைாளகை ரீதியாை பரிந்துகரைக்ள அகமச்ெர-
கேக்குச் ெமரபபிபபதற்ைாை ஜைாதிபதி தகலகமயில் அரெ ்ெலவுைள 
முைாகமத்துேம் ்தா்டரபாை அகமச்ெரகே உப ்ெயற்குழு்ோன்கை 
நியமிபபதற்ைாைவும், அரெ மெகே நியமைங்ைள, பதவியுயரவு, இ்டமாற் -
ைம் மற்றும் ஒழுக்ைாற்று �்டேடிக்கைைள மபான்ை நிறுேை ரீதியாை �்டே -
டிக்கைைள ்தா்டரபாை வி்டயங்ைள பற்றி ெமரபபிக்ைபபடும் மயாெகை -
ைக்ள ஆராயந்து அகமச்ெரகேக்கு ்ைாளகை ரீதியாை பரிந்துகரைக்ளச் 
ெமரபபிபபதற்ைாை பிரதமர தகலகமயில் நிறுேை ரீதியாை விேைாரங்ைள 
்தா்டரபாை அகமச்ெரகே உப ்ெயற்குழுகே நியமிபபதற்ைாவும் ஜைா -
திபதியிைால் ெமரபபிக்ைபபட்ட மயாெகைக்கு அகமச்ெரகே அங்கீைாரம் 
ேழங்கியுள்ளது.   

ஜபொன் நிதியததால் 03 மில்.்்டா  
ADB மூைம் ைழஙக உ்டன்ொடு  

ேறுகமக்குற்பட்டேரைள மற்றும் இ்டரைளுக்கு உள்ளாகியேரைளின் 
உைவுப பாதுைாபபு மற்றும் ோழ்ோதாரங்ைக்ளப பாதுைாக்கும் ம�ாக்கில் 
“உைவுப பாதுைாபபு மற்றும் ோழ்ோதார மீடசி அேெர நிோரை உதவித்-
திட்டம்” எனும் ைருத்திட்ட்மான்கை �க்டமுகைபபடுத்துேதற்குத் திட -
்டமி்டபபடடுள்ளது. இக் ைருத்திட்டத்திற்குத் மதகேயாை நிதி, ஆசிய 
அபிவிருத்தி ேங்கியின் நிதியனுெரகையின் கீழ் தற்மபாது �க்டமுகைபப -
டுத்தபபடும் ைருத்திட்டங்ைள சிலேற்றில் ைாைபபடும் மமலதிை நிதிகய 
மீ்ளாயவின் மூலம் ஒதுக்கிக் ்ைாளேதற்கு எதிரபாரக்ைபபடுகின்ைது. 
மமலும், ைருத்திட்ட ் ெயற்பாடுைளின் நிதியி்டலுக்ைாை சுபீடெமாை மற்றும் 
ஆசிய பசுபிக் ேலய துரிதமீடசிக்ைாை ஜபபான் நிதியத்தால் 03 மில்லியன் 
அ்மரிக்ை ்்டாலரைக்ள ஆசிய அபிவிருத்தி ேங்கி மூலம் ேழங்குேதற்கு 
உ்டன்பாடு ்தரிவிக்ைபபடடுள்ளது.    

ைாகாண்சமெ வதரதல் திருதத ்சட்ட மூைம்;  
இழைக்கப்பட்ட அநீதிககு   
தீரழவை முனழவைக்க வவைண்டும்  

தலோக்ைகல குறூப நிருபர  

மாைாை ெகபத் மதரதகல �்டத்த 
வி்டாமல் தடுத்து நிறுத்திய மாைாை -
ெகப மதரதல் திருத்த ெட்ட மூலத்தின் 
மூலம் இகழக்ைபபட்ட அநீதிக்கு 
தீரகே முன்கேக்ை மேண்டும் எை 
முன்ைாள மத்திய மாைாை ெகப உறுப -
பிைரும் இலங்கை ்தாழிலா்ளர ைாங்கி -
ரஸின் பிரதித் தகலேருமாை ைைபதி 
ைைைராஜ் ்தரிவித்துள்ளார.  

13ேது அரசியல் யாபபு திருத்தத்தின் -
படி மாைாை ெகப முகை �ாடடில் 
�க்டமுகையில் இருக்ை மேண்டும். 
ை்டந்த ைாலங்ைளில் மாைாைெகப 
அதிைாரங்ைள படிபபடியாை குகைக் -
ைபபடடு ேந்திருக்கிைது. அதன் 
்தா்டரச்சியாை இறுதியில் மாைாை -
ெகபத் மதரதகல �்டத்துேதற்ைாை 
முகைகமமய இல்லாமல் ்ெயயப -
படடிருக்கிைது. இந்த �்டேடிக்கைக்கு 
தமிழ் மக்ைக்ள பிரதிநிதித்துேபபடுத் -
துகின்ை பாராளுமன்ை பிரதிநிதிைள 
துகை மபாயிருக்கிைாரைள என்பது 
ேரலாற்றில் மைக்ை முடியாத உண்கம -
யாகும்.  

தற்மபாது �ாடடில் ெரேைடசி அரொங் -
ை்மான்று அகமக்ைபப்ட இருக்கின் -
ைது. இந்த ெரே ைடசி அரொங்ைத்தில் 

ை்டந்த ைாலத் -
தில் இகழக் -
ைபபட்ட பிகழ -
ை ளு க் கு ம் , 
அநீதிைளுக்கும் 
தீரவு ைாைமுடி -
யும் எை �ம்பிக் -
கையும் இருக்கி -
ைது.   

தற்மபாகதய 
நிகலயில் ஜைாதிபதி பல்மேறு அரசி -
யல் தரபபிைகரயும் ெந்தித்து ெரேைடசி 
அரொங்ைம் ்தா்டரபாை ைலந்துகரயா -
்டல்ைக்ள மமற்்ைாண்டு ேருகிைார. 
இந்த ெந்தரபபத்கத ெரியாைப பயன்ப -
டுத்திக் ்ைாண்டு மாைாை ெகபைக்ள 
மீண்டும் மக்ைள பிரதிநிதிைளு்டன் 
இயங்ை கேபபதற்ைாை �்டேடிக்கை -
ைக்ள சிறுபான்கம ைடசிைம்ள எடுக்ை 
மேண்டும்.  

சிறுபான்கம மக்ைளின் அதிைா -
ரபபகிரகே தற்மபாகதய மாைாை -
ெகப முகைகய அடிபபக்டயாைக் 
்ைாண்ம்ட அடுத்த ைட்டத்துக்கு 
்ைாண்டு ்ெல்ல முடியும். இதற்ைாை 
ெந்தரபபத்கத �ாடடில் அகமய ேரு -
கின்ை ெரேைடசி அரொங்ைத்தின் மூலம் 
நிகைமேற்றிக் ்ைாள்ள மேண்டும். 
எைவும் ்தரிவித்துள்ளார.    

மஸ்்கலியாவில் குழைக்கப்ப்டாத   
சழமயல் எரிவைாயுவின விழை  
மஸ்ைலியா திைைரன் விமெ்ட நிருபர  

வீடடு பாேகைக்ைாை லிடமரா எரிோயு சிலிண்்டரைளின் விகலைள 
ம�ற்று முன்திைம் �ல்லிரவு முதல் குகைக்ைபபட்டாலும் மஸ்ைலியா 
பிரமதெ ெகபக்கு உடபட்ட பகுதிைளில் உள்ள விநிமயாைத்தரைள விகல 
குகைபபு ்ெயயாமல் பகழய விகலக்மை விற்பகை ்ெயததாை ்தரிவிக்-
ைபபடுகிைது.   அத்மதாடு அத்தியாேசிய விகல ்பாருடைளின் ்மாத்த 
விகலைள குகைக்ைபபட்டாலும் மத்திய மகல�ாடடில் உள்ள அகைத்து 
ேரத்தை நிகலயங்ைளிலும் ்பாருடைளின் விகல குகைபபு �க்டமுகைபப-
டுத்தபப்டவில்கல.இது குறித்து பாேகையா்ளரைள விெைம் ்தரிவிக்கின்-
ைைர.   விகல அதிைரித்தால் உ்டமை விகல அதிைரிபகப மமற்்ைாளளும் 
வியாபாரிைள விகல குகைபகப ்பாருடபடுத்தாமல் பகழய விகலக்மை 
ோங்கியதாைவும் ்தரிவித்து தடடிைழிபபதாை நுைரமோர விெைம் ்தரிவிக்-
கிைைைர.    

கணெதி கனகேொஜ் பதரிவிபபு  

கைஹா ெமழய நில்ைம்மெ  அருள்மிகு 
ஸ்ரீ முததுைாரியம்ைன் திருவிழா
�ாேலபபிடடி சுழற்சி நிருபர

ைண்டி பகுதிகயச் மெரந்த  ைலஹா 
பகழய நில்லம்கப  அருளமிகு ஸ்ரீ முத்-
துமாரி அம்மன் ஆலய ேரு்டாந்த அலங்-
ைார திருவிழா இன்று ஆரம்பம்மாகிைது.

இன்று ைாகல  9.00 மணிய்ளவில் 
அனுக்கிரைம், ஸதாபை அபிமேைம், 
சிம்ம ்ைாடிமயற்ைம், ைாபபுைடடுதல் 
இ்டம்்பற்று இரவு 9.00 மணிய்ளவில் 
ைங்கையில் ைரைம் பாலித்தல் இ்டம்்ப-
றும். அகதத் ்தா்டரந்து ஆறு �ாடைள 
திருவிழா �க்ட்பைவுள்ளது.ெனிக்-
கிழகம (13) ைாகல 7.00 மணிக்கு 
நில்லம்கப தீரத்த ைகரயில் இருந்து 
பைகே ைாேடி குருக்ைகல சித்திவி�ா-

யைர ஆலயம் ்ென்று பாற்கு்டபேனியு-
்டன் ஆலயம் ேந்தக்டயும். ்தா்டரந்து 
தீ மிதிபபு கேபேம் தூக்குைாேடி 
என்பை இ்டம்்பற்று �ண்பைல் 1.00 
மணிய்ளவில் மமைஸேர பூகஜயு்டன் 
அன்ைதாைம் ேழங்ைபபடும். இரவு 
8.00 மணிக்கு விமெ்ட அலங்ைார ேெந்த 
மண்்டப பூகஜைளு்டன் பக்த அடியார-
ைள புக்டசூழ ைரைம்  ைாேடி மம்ளதா்ள 
மங்ை்ள ோத்தியங்ைள  முழங்ை மின்வி-
்ளக்குை்ளால் அலங்ைரிக்ைபபட்ட முத் -
மதரைளில் அம்பாள ெகிதம் வி�ாயைப 
்பருமாள மற்றும் முருைப ்பருமானு-
்டன் ரதபேனி �க்ட்பறும்.(14) ஆம் 
திைதி தீரத்த உற்ெேத்து்டன் விழா நிகை-
ேக்டயும்.

ஹற்றன் தனியார ெஸகளில் அதிகரிதத   
கட்டணஙகவை அறவி்டபெடுகின்றன  

தனியார பஸ ைட்டைங்ைக்ள அர -
ொங்ைம் குகைத்திருந்தாலும் ஹற்ைனி -
லிருந்து பல பகுதிைளுக்கு மெகேயில் 
ஈடுபடும் பல தனியார பஸைள ைட்டை 
குகைபகப முன்்ைடுக்ைாமல் அதிை -
ரித்த ைட்டைத்கதமய அைவிடுேதாை 
பயணிைள ்தரிவிக்கின்ைைர.  

பஸ ைட்டைங்ைள அதிைரிக்ைபப -
டும் மபாது உ்டைடியாை பஸ ைட்ட -
ைங்ைக்ள அதிைரிக்ை �்டேடிக்கை 
எடுக்கும் தனியார பஸைள, ைட்டைங் -
ைக்ள குகைக்கும் மபாது பயணிைளி -
்டம் ைட்டை குகைபகப முன்்ைடுப -
பதில்கல எை ்பாது மக்ைள குகை 

கூறுகின்ைைர.   பல பஸைளின் �்டத் -
துைரைள அதிைரித்த ைட்டைத்கதமய 
தற்மபாதும் அைவிடுேது்டன், பல 
�்டத்துைரைள மிகுதி பைம் இல்கல -
்யை ்தரிவித்து, அதிை ைட்டைத்கத 
அறிவிடுேதாைவும் ்தரிவிக்கின்ைைர.  

இதற்ைகமய ஹற்ைனிலிருந்து 
தலோக்ைகல, மஸ்ைலியா, 
்பாைேந்தலாகே, மபாக்டஸ, 
ொஞ்சிமகல, ொமிமகல ஆகிய வீதி -
ைளில் மெகேயில் ஈடுபடும் தனியார 
பஸைம்ள ைட்டைங்ைக்ள குகைக்ைா -
மல் மெகேயில் ஈடுபடுேதாைவும் 
்தரிவிக்கின்ைைர.    

ரதொட்டத பதொழிலொ்ளரகளுக்கு ேம்ெ்ள உயரமவ   

்ெற்றுக்காடுபெது ்தா்டரபில் இன்று   
்தாழில் அமைசசில் விவ்ச்ட வெசசு  
ஹற்ைன் சுழற்சி நிருபர  

மமல்முகையீடடு நீதிமன்ை தீர-
கபயடுத்து மதாட்டத் ்தாழிலா்ளர-
ைளுக்கு ெம்ப்ள உயரகே ்பற்றுக்-
்ைாடுபபது குறித்து இன்று விமெ்ட 
ைலந்துகரயா்டல் ஒன்று ்தாழில் 
அகமச்சில் �க்ட்பறும். இதன் -
மபாது, இ.்தா.ைாவின் ்பாது ்ெய-
லா்ளர ஜீேன் ்தாண்்டமான் மற்றும் 
ைடசியின் உயரபீ்டத்தின் ஊ்டாை 
விமெ்ட தீரமாைங்ைள எடுக்ைபப்ட -
வுள்ளதாைவும் இலங்கைத் ்தாழி-
லா்ளர ைாங்கிரஸின் உப தகலேரும், 
ெரேமதெ விேைாரங்ைளுக்ைாை ்ெய-
லா்ளருமாை பாரத் அருளொமி ்தரி-
வித்துள்ளார.  

்பருந்மதாட்டத்துகை ்தாழிலா -
்ளரைளுக்கு �ாட ெம்ப்ளமாை ஆயிரம் 
ரூபா ேழங்ை மேண்டும் என்ை 
ெம்ப்ள நிரைய ெகபயின் தீரமாைத்-
துக்கு எதிராை, முதலாளிமார ெம்மம-
்ளைத்தால் தாக்ைல் ்ெயயபபட்ட 
மனுகே மமல்முகையீடடு நீதிமன் -
ைம் ம�ற்று (09) தளளுபடி ்ெயதுள -
்ளது.  

மகலயை ்பருந்மதாட்டத் 
்தாழிலா்ளரைளுக்கு �ாட ெம்ப்ள -
மாை ஆயிரம் ரூபா ேழங்ைபப்ட 
மேண்டும் எை கூடடு ஒபபந்தத்தில் 
கைச்ொத்திடும் ்தாழிற்ெங்ைங்ைள 

உடப்ட அகைத்து ெங்ைங்ைளும் 
கூட்டாை மைாரிக்கை விடுத்தை. 
இதகை ஏற்பதற்கு முதலாளிமார 
ெம்மம்ளைம் மறுத்துவிட்டது.  

கூடடு ஒபபந்தம் மூலம் இபபிரச்-
சிகைக்கு தீரவு ைாை முடியாமல் 
மபாைாதால், ்தாழில் அகமச்சு 
தகலயிட்டது. அதன் பின்ைர 
ெம்ப்ள நிரைய ெகப ஊ்டாை �ாட 
ெம்ப்ளமாை ஆயிரம் ரூபா நிரையிக்-
ைபபட்டது.  

இந்த முடிகே முதலாளிமார ெம் -
மம்ளைம் ஏற்ைவில்கல. ெம்ப்ள 
நிரைய ெகபயின் முடிவுக்கு எதிராை 
நீதிமன்ைத்கத �ாடிைர.  

இது ்தா்டரபாை மனு ம�ற்று 
விொரகைக்கு ேந்தமபாது, மமன்மு -
கையீடடு நீதிமன்ைத்தால் மனு தள -
ளுபபடி ்ெயயபபட்டது எை பாரத் 
அருளொமி குறிபபிட்டார.    

ெதும்ள ைொவட்ட ேரவைத. பேயற்குழு கூட்டம் ெதும்ள ரிவர மேட் விடுதியில் ரேற்று ேமட-
பெற்்றது. இக்கூட்டததில் கலந்து பகொணட ேரவைதத தமலவரகம்ளயும், வ்ளவொ்ளரகம்ளயும் 
ெடஙகளில் கொணலொம்.  ெடம் ெதும்ள தினகேன் விரேட நிருெர
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அமைச்சர் டக்ளஸின் தமையீடமடயடுத்து
கிளிந�ொசசி ப�ொ.்சம� �ணிப்புறக்கணிப்பு முடிவு 

கிளிந�ொச்சி மொவட்ட வ்ட பிரொந்-
திய ப�ொக்குவரத்து சப� ஊழியர்கள் 
பமறந்கொண்ட �ணிப்புறக்்கணிப்பு 
அபமச்சர ்டக்்ளஸ் பேவொனந்ேொவின் 
ேபையீடப்டயடுத்து முடிவுக்கு 
வந்ேது.  

�ரந்ேன்- – முலபைத்தீவு சொபை 
ப�ொக்குவரத்தில ஈடு�ட்ட சொரதி, 
�்டத்து�ர ேொக்்கப்�ட்ட சம�வத்பேக் 
்கணடித்து, குறறவொளி்கள் ப்கதுநசய்-
யப்�டடு ேண்டபனக்கு உட�டுத்ேப்-
�்டபவணடும என்ற ப்கொரிக்ப்கபய 
முன்பவத்து ப�ொக்குவரத்து சப� 
ஊழியர்கள் �ணிப்புறக்்கணிப்பில 
ஈடு�டடிருந்ேனர. 

முரசுபமொடப்டப் �குதியில 
�ஸ்சில  ஏறிய மொணவிநயொருவர 
ேவறி விழுந்து ்கொயப்�ட்ட சம�வம 
நேொ்டரபில, புளியமந�ொக்்கபண 
�குதியில �ஸ் சொரதியும, �்டத்து�-
ரும ஒரு குழுவினரொல ேொக்்கப்�ட-
டுள்்ளேொ்க முபறப்�ொடு நசய்யப்�ட-
டுள்்ளது. 

இச்சம�வம நேொ்டர�ொ்க உ்ட-
னடியொ்கபவ சொரதி, �்டத்து�பரத் 
ேொக்கியவர்களில மூவபர ேரமபுரம 
ந�ொலிஸொர ப்கதுநசய்து நீதிமன்றத்-
தில நிறுத்தியுள்்ளனர.  

வி�த்தில ்கொயமப்டந்ே நசலவ-
ரொஜொ பரனுஜொ என்ற மொணவியும, 
ேொக்்கப்�ட்ட சொரதி மறறும �்டத்து�-
ரும கிளிந�ொச்சி மொவட்ட பவத்திய-
சொபையில சிகிச்பச ந�றறு வருகின்-
றனர. 

வி�த்து்டன் நேொ்டரபுப்டய �ஸ் 
கிளிந�ொச்சி ந�ொலிஸொரொல எடுத்துச்-
நசலைப்�டடு ந�ொலிஸ் நிபையத்-
தில ேடுத்துபவக்்கப்�டடுள்்ளது.  
இந்நிபையில, கிளிந�ொச்சி மொவட்ட 
ஒருங்கிபணப்புக்குழு இபணத்ே-
பைவர, ்க்டறநறொழில அபமச்சர 
்டக்்ளஸ் பேவொனந்ேொவின் �ணிப்பின் 
ப�ரில, அபமச்சரின் இபணப்�ொ்ளர, 
முன்னொள் மொ்கொணசப� உறுப்பினர 
பவ.ேவ�ொேன் மொவட்டச் நசயைொ-
்ளர ரூ�வதி ப்கதீஸ்வரன் ஆகிபயொரு-
்டன் ஆபைொசித்ே  பமைதி்க இபணப்-
�ொ்ளர ப்கொடீஸ்வரன் றுஷொங்்கன்,  
ப�ரில நசன்று �ணிப்புறக்்கணிப்பில 
ஈடு�ட்ட ஊழியர்கப்ளச் சந்தித்ேொர.   

அவர்க்ளது ப்கொரிக்ப்க்கள் நேொ்டர-
�ொ்க, கிளிந�ொச்சி வ.பி.ப�ொ.ச. 

நேொழிறசங்்க பிரதிநிதி்க்ளொன மணி-
மொறன், ேரஷன் ஆகிபயொரு்டனும, 
கிளிந�ொச்சி சொபை மு்கொபமயொ்ளர 
கிருஷணகுமொர மறறும வ்ட பிரொந்-
திய ப�ொக்குவரத்து ்கடடுப்�ொடடு 
மு்கொபமயொ்ளர ைமப�ரட ஆகிபயொ-
ரு்டனும ்கைந்துபரயொ்டல �்டொத்தி, 
�ணிப்புறக்்கணிப்பில ஈடு�டடுள்்ள-
வர்க்ளது ப்கொரிக்ப்க்கப்ளக் ப்கட்ட-
றிந்ேொர. 

அேன்பின்னர, சம�வத்தில ்கொயம-
ப்டந்து பவத்தியசொபையில அனும-
திக்்கப்�டடுள்்ள மொணவி பரனுஜொ 
நசலவரொஜொ மறறும ேொக்குேலுக்குள்-
்ளொன சொரதி, �்டத்து�ர ஆகிபயொபர 
பவத்தியசொபையில நசன்று �ைம 
விசொரித்ே அவர, �ொதிக்்கப்�ட்டவர-
்களுக்கு வழங்்கப்�டடுவரும சிகிச்-

பச்கள் நேொ்டர�ொ்கவும பவத்திய-
சொபைப் �ணிப்�ொ்ளர பவத்தியர 
சு்கந்ேன் அவர்களி்டம ப்கட்டறிந்-
ேொர.  

சொரதி, மறறும �்டத்து�பரத் ேொக்-
கியேொ்கச் சந்பேகிக்்கப்�டும 3 ப�ர 
இதுவபரயில ப்கதுநசய்யப்�டடு 
நீதிமன்றத்தில நிறுத்ேப்�டடுள்்ளேொ-
்கவும, ஏபனபயொபரக் ப்கதுநசய்ய 
�்டவடிக்ப்க பமறந்கொள்்ளப்�டுவேொ-
்கவும நேரிவித்ே ந�ொலிஸ் ந�ொறுப்-
�தி்கொரி, மொணவி ்கொயமப்டந்ே 
சம�வம நேொ்டர�ொன விசொரபண-
்களுக்்கொ்க சம�வத்து்டன் நேொ்டரபு-
�ட்ட �ஸ் ந�ொலிஸ் நிபையத்துக்கு 
எடுத்துவரப்�டடிருப்�ேொ்கவும, 
சொரதி, �்டத்து�ரி்டம பமைதி்க விசொ-
ரபண்கள் பமறந்கொள்்ளப்�டும 
என்றும குறிப்பிட்டொர. 

இேபனயடுத்து, நிபைபம்களின் 
முன்பனறறம குறித்து �ணிப்புறக்-
்கணிப்பில ஈடு�ட்ட சொபை ஊழி-
யர்களுக்கு வி்ளக்கிய அபமச்சரின் 
பமைதி்க இபணப்�ொ்ளர, ந�ொலி-
ஸொரின் �்டவடிக்ப்க்களுக்கு ஒத்து-
பழப்பு வழங்குவது்டன், ந�ொதுமக்-
்களுக்கு நேொ்டரந்து அநசௌ்கரியம 
ஏற�்டொே வப்கயில முடிநவடுக்கு-
மொறு ப்கடடுக்ந்கொண்டபேயடுத்து, 
உரிய �்டவடிக்ப்க்கள் எடுக்்கப்�்ட-
பவணடும என்ற நி�ந்ேபன்களின் 
அடிப்�ப்டயில �ணிப்புறக்்கணிப்-
ப�க் ப்கவிடுவேொ்க அவர்கள் நேரி-
வித்ேனர. 

மணற்காடு சவுக்ம் த�காப்பு
விசமி்ளகால் திட்டமிடடு அழிப்பு
்கரநவடடி தின்கர நிரு�ர

யொழ்.வ்டமரொடசி கிழக்கிலுள்்ள 
மணற்கொடு சவுக்்கம பேொப்பு விற-
குக்்கொ்க அழிக்்கப்�டுவேொ்க ்க்டற-
�ப்டயினர நேரிவிக்கின்றனர. 
இதுவபர 12 பசக்கிள் விறகு வியொ -
�ொரி்கள் ்க்டற�ப்டயொல ப்கது நசய் -
யப்�டடு �ருத்தித்துபற ந�ொலிஸ் 
நிபையத்தில ஒப்�ப்டக்்கப்�ட-
டுள்்ளனர.   சவுக்்கமர குறறி்கள் 
ஏறறியவொறு பசக்கிள்்கள் ேடுத்து 
பவக்்கப்�டடுள்்ளன. இவர்கப்ள  
�ருத்தித்துபற நீதிமன்றில ஆஜர�-
டுத்ே �்டவடிக்ப்க எடுக்்கப்�டடுள் -
்ளது. சவுக்்கம பேொப்பு விசமி்க்ளொல 

திட்டமி்டப்�டடு தீ பவத்து எரிப்�-
தும, பின்னர அேபன ேறித்து விற -
்கொக்குவதும �்டந்பேறிவருகிறது. 
மணற்கொடு மக்்க்ளொல இேபன சமு-
ேொயத் பேொப்�ொ்க அறிவிக்குமொறு 
ப்கொரி வரும நிபையில, அரசு இந்ேக் 
்கொடப்ட வனவ்ளத் திபணக்்க்ளத்-
தின் ஆளுப்கக்குள் ந்கொணடுவர 
்கடும பிரயத்ேனம பமறந்கொள்்ளப்-
�டடு வருகின்றது. ஆனொலும மக் -
்களின் ்கடும எதிரப்பினொல முயறசி 
ப்கவி்டப்�டடுள்்ளது. இந்நிபை-
யில சவுக்்கம பேொப்பு உரிய �ரொ -
மரிப்பின்றி சமூ்க விபரொதி்க்ளொல 
திட்டமி்டப்�டடு அழிக்்கப்�டடு 
வருகின்றபம குறிப்பி்டத்ேக்்கது. 

க்காவிட 19 க�காறறுககுளளகான 6 தேருககு 
யகாழ்.தேகா�னகா வைத்தியசகாவையில் சிகிசவச 
யொழ்.விபச்ட நிரு�ர 

யொழ்.ப�ொேனொ பவத்தியசொ -
பையில ்க்டந்ே ஒரு வொரத்தில 
ந்கொபரொனொ நேொறறுக்குள்்ளொன ஆறு 
ப�ர  அனுமதிக்்கப்�டடு, சிகிச்பச 
ந�றுவேொ்க யொழ். ப�ொேனொ  பவத்-
தியசொபை பிரதிப் �ணிப்�ொ்ளர 
மருத்துவர சி.யமுனொ�ந்ேொ நேரிவித்-
துள்்ளொர. 

பவத்தியசொபைக்கு வரும ப�ொயொ -
்ளர்களில சிைரில பமறந்கொள்்ளப்-

�ட்ட �ரிபசொேபனயிபைபய இந்ே 
��ர்கள் நேொறறொ்ளர்க்ளொ்க அப்ட -
யொ்ளப்�டுத்ேப்�ட்டனர.   இவர்கள் 
அபனவரும ஏற்கனபவ ந்கொபரொனொ 
ேடுப்பூசிபய ஒரு வரு்டத்துக்கு 
முன்னர ந�றறுக் ந்கொண்டவர்கள் 
என பிரதிப்�ணிப்�ொ்ளர பமலும 
நேரிவித்ேொர. 

அபேபவப்ள ்க்டந்ே ஜூபை 
மொேம ந்கொபரொனொ நேொறறொல 
யொழ்ப்�ொணத்தில இருவர உயிரிழந்-
திருந்ேபம குறிப்பி்டத்ேக்்கது. 

பூந்ரி ்றுக்காய் தீவுக்கான ேஸ் தசவை ஆரம்ேம்
முலபைத்தீவு குறூப் நிரு�ர 

கிளிந�ொச்சி பூ�்கரி ்கறுக்்கொய் 
தீவுக்்கொன இைங்ப்க ப�ொக்குவரத்து 
சப�யின் �ஸ் பசபவ ப�றறு ஆரம -
பிக்்கப்�டடுள்்ளது. பூ�்கரி பிரபேச 
சப�யின் ேவிசொ்ளர சி.சிறிரஞச -
னினொல இைங்ப்க ப�ொக்குவரத்து 
சப�யின் கிப்ள மு்கொபமயொ்ளரி -
்டம ்கடிே மூைமொ்கவும  ப�ரடியொ -
்கவும விடுக்்கப்�ட்ட பவணடுப்கொ -
ளின் அடிப்�ப்டயில �ஸ் பசபவ 
ப�றறு  ஆரமபிக்்கப்�டடுள்்ளது. 

முற�்கல 7.30 மணிக்கு பூ�்கரி 
வொடியடியில இருந்து ஞொனிம்டம 
ஊ்டொ்க ்கறுக்்கொய் தீவிபன �ஸ் 
நசன்றப்டயும. இபே வழித்ே்டத் -
தில பிற�்கல 1.30 மணிக்கும �ஸ் 
பசபவ �ப்டந�றும. இப்�குதியில 
ஞொனிம்டம �ொ்டசொபை, ்கறுக்்கொய் 
தீவு ம்கொ வித்தியொையம, அணபம -
யில திறக்்கப்�ட்ட பூ�்கரி ்கலவிக் 
ப்கொட்ட �ணிமபன என்�ன 
உள்்ளன.  

ஞொனிம்டம, ந்கொலைங்குறிச்சி 
ஆகிய கிரொம அலுவைர பிரிவு்களில 
வொழ்கின்ற 300 இறகும பமற�ட்ட 
குடும�ங்்கள் பூ�்கரி பிரபேச பவத் -
தியசொபைக்கு வருவேறகு ப�ொக் -

குவரத்து ந�ருக்்கடியிபன எதிர -
ந்கொணடிருந்ேனர.  

இந்நிபையில மீணடும �ஸ் 
பசபவ ஆரமபிக்்கப்�டடுள்்ளேொல 
ந�ரும உேவியொ்கவுள்்ளேொ்க மக்்கள் 
நேரிவிக்கின்றனர. �ொ்டசொபை்க -
ளுக்குச் நசலகின்ற மொணவர்கள் 
ஆசிரியர்களின் ப�ொக்குவரத்திறகு 

ந�ரும �ன்பம ஏற�டடுள்்ளது. 
இபேபவப்ள பூ�்கரியின் வபைப் -
�ொடு, �ள்ளிக்கு்டொ, நசமமங்குன்று 
ஆகிய கிரொமங்்களுக்கும இைங்ப்க 
ப�ொக்குவரத்து சப�யின் �ஸ் 
பசபவ்கள் இ்டம ந�ற பவணடும 
என்�து மக்்களின் ப்கொரிக்ப்கயொ -
கும.

கேகாலிஸ் நிவையத்தில் முவைப்ேகாடு 
(புதுக்குடியிருப்பு விபச்ட நிரு�ர)

முலபைத்தீவு ்க்டலில ்க்டந்ே 
இரணடு �ொட்க்ளொ்க இந்திய இழு -
பவப்�்டகு்கள் நேொ்டரச்சியொ்க 
்கொணப்�டுவேொ்க ந�ொலிஸ் நிபை -
யத்தில முபறப்�ொடு நசய்யப்�ட -
டுள்்ளது. இவறபற ்கடடுப்�டுத்ே 
்க்டற�ப்டயினர மறறும ்க்டற -
நறொழில நீரியலவ்ளத்திபணக்்க -
்ளம ்க்டறநறொழில அபமச்சிறகு 
நேரியப்�டுத்தியும எந்ே �்டவ -
டிக்ப்கயும எடுக்்கொபமயொல முல -
பைத்தீவு ந�ொலிஸ் நிபையத்தில 
முபறப்�ொடு �திவுநசய்யப்�ட -
டுள்்ளது.

முலபைத்தீவு மொவட்ட ்க்டற -
நேொழிைொ்ளர சங்்கங்்களின் சமபம -
்ளன  ேபைவர என வி.அருள் -
�ொேனினொல இந்ே முபறப்�ொடு 
�திவுநசய்யப்�டடுள்்ளது. 

மணநணணநணய் இன்பம -
யொல முலபைத்தீவு மொவட்ட மீன -
வர்கள் ்க்டந்ே மூன்று மொேங்்க்ளொ்க 
்க்டலுக்கு நசலைமுடியொது அவர்க -
ளின் வொழ்வொேொரம �ொதிக்்கப்�ட -
டுள்்ளேொ்க  அரச திபணக்்க்ளங்்கள் 

மறறும அதி்கொரி்களுக்கு நேரியப் -
�டுத்தியும இைங்ப்க ்க்டலவ்ளத் -
திபன இந்திய மீனவர்கள் எடுத் -
துச்நசலகின்றனர. 

எங்்கள் �ொடடின் ்க்டலவ்ளத் -
திபன �ொங்்கள் �ொது்கொக்்கபவண -
டும எங்்கள் மீனவர்கள் ்க்டலுக்கு 
நசன்று மீன்பிடிக்்க முடியொே 
நிபையில ்க்டந்ே இரணடு �ொட -
்களுக்கு பமைொ்க முலபைத்தீவு 
மொவட்ட ்க்டலில சொபை நேொ்டக் -
்கம �ொயொறு வபரயொன ்க்டற�கு -
தியில நூறறுக்்கணக்்கொன இந்திய 
இழுபவப்�்டகு்கள் ்க்டல வ்ளத் -
திபன சூபறயொடி வருகின்றன.

இந்நிபையில ்க்டற�ப்டயினர 
உள்ளிட்ட அபனத்து அதி்கொரி்கள் 
மறறும திபணக்்க்ள அதி்கொரி்க -
ளுக்கு நேரியப்�டுத்தியும எந்ே 
�்டவடிக்ப்கயும எடுக்்கொபமயொல 
முலபைத்தீவு ்க்டலில ஆக்கிர -
மித்து நிறகும இந்திய இழுபவ 
�்டகு்கப்ள ்கடடுப்�டுத்ே �்ட -
வடிக்ப்க எடுக்்கபவணடும 
என்�து நேொ்டரபில முலபைத்தீவு 
ந�ொலிஸ் நிபையத்தில முபறப் -
�ொடு �திவுநசய்யப்�டடுள்்ளது. 

நல்வைககுமரன் மைர் 
கைளியீடடு நி்ழ்வு
்கரநவடடி தின்கரன் நிரு�ர

�லபைக்குமரன் மைர நவளியீடடு 
நி்கழ்வும யொழ். விருது வழங்்கலும 
எதிரவரும நவள்ளிக்கிழபம �ொவைர 
்கைொசொர மண்ட�த்தில இ்டமந�றவுள்-
்ளது.

யொழ். மொ�்கர ஆபணயொ்ளரும பசவ 
சமய விவ்கொர குழுவின் ேபைவருமொன 
இ. ே. நஜயசீைன் ேபைபமயில �ப்ட-
ந�றும இந்ே நி்கழ்வில பிரேம விருந்-
தினரொ்க யொழ். மொ�்கர சப� முேலவர 
வி. மணிவணணன், சிறப்பு விருந்தின-
ரொ்க இந்து சமய ்கைொசொர அலுவல்கள் 
திபணக்்க்ள �ணிப்�ொ்ளர அ. உமொம-
ப்கஸ்வரன் ஆகிபயொர �ங்ப்கற்கவுள்-
்ளனர. இந்நி்கழ்வில முபனவர திரு�ொ-
வுக்்கரசு ்கமை�ொேன் (அவுஸ்திபரலியொ) 
�லபைக்குமரன் மைபர நவளியிட்ட 
முேல பிரதிபய நேலலிப்�பழ துரக்-
்கொபேவி பேவஸ்ேொனத்தின் பிரதிநிதி 
ந�றறுக்ந்கொள்வொர. அத்து்டன், திருக்-
ப்கதீச்சர ஆைய திருப்�ணி சப�க்கு 
யொழ். விருது வழங்்கப்�டும. ஆைய 
திருப்�ணிக்கு ப�ருேவி புரிந்ே இந்திய 
அரசு சொரபில இந்திய துபணத் தூேர்கத்-
துக்கு சிறப்பு �ொரொடடு ந்கௌரவமளிக்-
்கப்�்டவுள்்ளது.  

கிளிகநகாசசி ைட்டக்சசி பிரத�ச 
வைத்தியசகாவை மருத்�்ம் தீககிவர

(�ரந்ேன் குறுொப் நிரு�ர)

கிளிந�ொச்சி - வட்டக்்கச்சி பிரபேச 
பவத்தியசொபையின் மருத்ே்கம தீக் -
கிபரயொகியுள்்ளது. இச்சம�வம 
ப�றறுமுன்தினம (08-.08-.2022) 
இரவு இ்டமந�றறுள்்ளது. மருந்ே -
்கத்தில ஏற�ட்ட மின்நனொழுக்கு, தீ 
வி�த்துக்கு ்கொரணமொ்க இருக்்கைொம 
என �ம�ப்�டுகிறது.  

இேன்ப�ொது, மருந்ே்கத்தில பவக் -
்கப்�டடிருந்ே மருந்து்கள் உட�்ட 
�ை ந�ொருட்கள், ே்ள�ொ்டங்்களுக்கு 

பசேம ஏற�டடுள்்ளேொ்க சு்கொேொர 
துபறயினர நேரிவித்துள்்ளனர. 

இருப்பினும அன்பறயதினம 
மருத்துவபசபவ்கள் ேப்டயின்றி 
சிறப்�ொ்க ஒழுங்கு�டுத்ேப்�ட்ட மக் -
்களுக்்கொன மருத்துவபசபவ ேப்ட-
யின்றி �ப்டந�றறு வருகிறது.

இச்சம�வம நேொ்டரபில,கிளி -
ந�ொச்சி ந�ொலிஸொரும, ே்டயவி-
யல பிரிவினரும மறறும பிரொந்திய 
சு்கொேொர பசபவயினரும விசொரபண-
்கப்ள முன்நனடுத்து வருகின்றனர. 

பிரான்சில் இளம் 
குடும்்பஸ்தர் உயிரிழப்பு
(புதுக்குடியிருப்பு விபச்ட நிரூ�ர)

இைங்ப்கபயச் பசரந்ே ��நரொருவர பிரொன்சில உயிரிழந்-
துள்்ளொர.   உயிரிழந்ேவர 31 வயதுப்டய ேன�ொைசிங்்கம 
ேரசி்கன் என்ற இ்ளம குடும�ஸ்ேர என நேரியவந்துள்்ளது.    
பிரொன்சில   திருமணம நசய்து இரணடு வரு்டங்்களில இரத்-
ேப்புறறுப�ொய் ்கொரணமொ்க உயிரிழந்துள்்ள இவர  கிளிந�ொச்சி 
�ப்ளயிபன பசரந்ேவரொவொர. ேொய்கத்தில யுத்ேம மறறும 
ஏபனய ்கொரணங்்களினொல  �ொதிக்்கப்�ட்ட மக்்களுக்கு  விண 
மீன்  அபமப்பு ஊ்டொ்க �ை உேவி்கப்ள நசய்து வந்ேவர.

ஸ்ரீைஸ்ரீ ஆறுமு்க�ொவைர ந�ருமொன் 
ஆணடிபை (2022) இ்ளம இந்துச் சிறொர்களி-
ப்டபய �ொவைர ந�ருமொன் �றறிய விழிப்பு-
ணரபவ ஏற�டுத்துமமு்கமொ்க, யொழ்.மொவட்ட 
இந்து சமய அறந�றிப் �ொ்டசொபை்களில 
'வொரொந்ேச் நசொறந�ொழிவும - மொேந்பேொறும 
�ொயன்மொர குருபூபஜ நி்கழ்வும' �ப்டந�றறு 
வருகின்றன. 

33 ஆவது நசொறந�ொழிவு நி்கழ்வு அரொலி 
ஐயனொர அறந�றிப் �ொ்டசொபை மண்ட�த்தில  
எதிரவரும 12.08.2022 மொபை 03.30 மணிக்கு 
இந்து ்கைொசொர உத்திபயொ்கத்ேர திருமதி அஜிேொ 
ப்கொபி�ொத் ேபைபமயில இ்டமந�றவுள்்ளது.  

�ொவைர குருபூபஜ, மறறும ேபைபமயுபர 
நி்கழ்வு்கப்ளத் நேொ்டரந்து '�ொவைர ந�ருமொ -
னின் சமூ்கப்�ணி' எனும நேொனிப்ந�ொரு -
ளில இ்ளமபசவப்புைவர நித்திய�ொபுேரனின் 
சிறப்புச் நசொறந�ொழிவு நி்கழ்வு �ப்டந�றும. 
அேபனத் நேொ்டரந்து நசொறந�ொழிவிலிருந்து 
வினொக்்கள் நேொடுக்்கப்�டடு மொணவர்களுக் -
்கொன �ொரொடடுப் �ரிசில்கள் வழங்்கப்�்டவுள் -
்ளது.  

அபேதினத்ேன்று மொபை 5 மணிக்கு நீரபவலி 
அருள்மிகு ்கந்ேசுவொமி பேவஸ்ேொனத்தில சமய -

பஜொதி ்கதிர்கொமன் நிஜலிங்்கம ஒழுங்்கபமப் -
பில நி்கழ்வு �ப்டந�றும. ஆைய பிரேம குரு 
சிவஸ்ரீ இரொபஜந்திர சுவொமி�ொேக்குருக்்களின் 
ஆசியுபரயிபன நேொ்டரந்து �ரி�ொைன சப�த் 
ேபைவர ே.பசொதிலிங்்கம ேபைபமயுபர ஆற -
றுவொர. சிறப்புச்நசொறந�ொழிவிபன இ்ளமபச-
வப்புைவர ச.�வநீேன் 'ந�ரியபுரொணத்தில 
ந�ணணடியொர்கள்' என்னும வி்டயப்ந�ொரு-
ளில ஆறறுவொர.

யொழ்ப்�ொணம ஊர்கொவறறுபற �ொரந்ேபன 
வ்டக்கு �ண்டொரபுைம ேொன்பேொன்றி ஸ்ரீ 
மபனொன்மணி அம�ொள் ப்கொயிலில மொேொந்ே 
ந�ௌரணமி விரே்கொை சிறப்புச் நசொறந�ொழிவு 
�ொப்ள வியொழக்கிழபம மொபை 6.00 மணிக்கு 
இ்டமந�றவுள்்ளது. �ொவைர குருபூபஜ நி்கழ் -
பவத் நேொ்டரந்து ேபைபமயுபரயிபன 
சிவ்கொந்ேனும, சிறப்புச்நசொறந�ொழிவிபன 
பசவப்புைவர சி. ்கொ.்கமை�ொேனும ஆறறுவொர -
்கள். '�ஞசம �சி தீரக்கும பூரபண' என்னும 
வி்டயப்ந�ொருளில நசொறந�ொழிவு நி்கழ்வு 
�ப்டந�றும. நசொறந�ொழிவில இருந்து மொண -
வர்களி்டம வினொக்்கள் நேொடுக்்கப்�டடுப் 
�ொரொடடுப் �ரிசில்கள் வழங்்கப்�்டவுள்்ளன.

(அ. ்கன்கசூரியர)

அரகாலி, நீர்தைலி, நகாரந�வனயில்
சிைப்பு கசகாறகேகாழிவு்ள

வவுனியொ விபச்ட நிரு�ர

வவுனியொவில மீணடும ந்கொவிட 19 நேொறறு ்கொரணமொ்க 
ஒருவர மரணமப்டந்துள்்ளேொ்க சு்கொேொரப் பிரிவினர நேரி-
வித்துள்்ளனர.  உயிரிழந்ேவர நசடடிகு்ளம, ப�ரியகு்ளம �கு-
திபயச் பசரந்ே 66 வயதுப்டய ��ர என சு்கொேொரப் பிரிவினர 
நேரிவித்துள்்ளனர. வவுனியொ, நசடடிகு்ளம, ப�ரியகு்ளம 
�குதிபயச் பசரந்ே குடும�ஸ்ேர ஒருவர மூச்சு திணறல ்கொர-
ணமொ்க வவுனியொ பவத்தியசொபையில சிகிச்பசக்்கொ்க அனு-
மதிக்்கப்�ட்டொர. அவரி்டம பமறந்கொள்்ளப்�ட்ட பி.சீ.ஆர 
�ரிபசொேபனயில அவருக்கு ந்கொவிட 19 நேொறறு உறுதி நசய்-
யப்�ட்டது. இந்நிபையில வவுனியொ பவத்தியசொபையில 
சிகிச்பச ந�றறு வந்ே ப�ொது சிகிச்பச �ைனின்றி ந்கொவிட 
19 நேொறறு ்கொரணமொ்க குடும�ஸ்ேர ப�றறு (09.08) மரணம-
ப்டந்துள்்ளொர.

ைவுனியகாவில் மீண்டும் க்காவிட 19 மரணம்
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ப�ொத்துவில் கிரொன் ககொமை விைசொய கொணியில்  

ஒலுவில் விசேட நிருபர்  

நெற் நேய்கை பண்ணுவதற்கைகாகை 
சிவில் பகாதுகைகாப்பு ப்டயினருக்கு 
அனுமதி வழங்கி இருநத நபகாத் -
துவில் கிரகான் சகைகா்வ விவேகாய 
கைகாணியில் நேய்கை பண்ணுவ்த 
தற்கைகாலிகைமகாகை இ்டநிறுத்தியுள்-
ளதகாகை, அமபகா்ை மகாவடட பகாரகா-
ளுமன்ை உறுப்பினர் எஸ்.எம.எம.
முஷகாரப் நதரிவித்தகார்.  

இது நதகாடர்பகான உயர் மடட 
கைலநது்ரயகாடல் அமபகா்ை 
மகாவடட நேயலகைத்தில் திங்கைடகி-
ழ்ம (08) ெ்டநபற்ைது. இதில் 
எடுக்கைப்படட தீர்மகானத்திற்கை்மய 
நேய்கை பண்ணுவதற்கு துப்பரவு 
நேயயப்படட கைகாணிகை்ள தற்கைகா -

லிகைமகாகை இ்ட நிறுத்-
துவதற்கு தீர்மகானிக்கைப்-
படடுள்ளதகாகைவும, இது 
நதகாடர்பகாகை மகாவடட 
அபிவிருத்தி ஒருங்கி-
்ைப்புக் குழுக் கூட-
டத்தில் தீர்மகானிக்கைப்ப-
டும வ்ர தற்கைகாலிகைமகாகை 
இ்டநிறுத்தப்படடுள் -
ளதகாகை நதரிவித்தகார்.  

நபகாத்துவில் கிரகான்-
சகைகா்வ விவேகாய கைகாணி்ய அதன் 
உரி்மயகாளர்கைளுக்கு மீள வழங்-
குவதற்குரிய ெடவடிக்்கை முன் -
நனடுக்கைப்படடு இது நதகாடர்பகாகை 
மகாவடட ஒருங்கி்ைப்பு குழுக் 

கூடடத்தில் தீர்மகானம 
நி ் ை ச வ ற் ை ப் ப ட -
டுள்ள நி்லயில் சிவில் 
பகாதுகைகாப்பு ப்டயின-
ருக்கு நேய்கை பண்ணு-
வதற்கு அனுமதி வழங்-
கைப்படடுள்ளதகாகைவும 
நதரிவித்தகார்.  

இக் கைலநது்ரயகாட-
லில் மகாவடட அரேகாங்கை 
அதிபர் சே.எம.ஏ. 

டக்ளஸ், லகுகைல, நபகாத்துவில் 
பிரசதே நேயலகாளர்கைள், வன 
இலகாகைகா மற்றும வனஜீவரகாசிகைள் 
தி்ைக்கைள அதிகைகாரிகைள் ஆகிசயகார் 
கைலநது நகைகாண்டனர்.    

இந்திய க�ொன்சுலேட் கெனரல்  
சம்ொந்துறைக்கு விெயம  
ேவளக்கை்ட குறூப் நிருபர்  

ஹ ம ப காந ச த கா ட ் ட யி லு ள் ள 
இநதிய நகைகான்சுசலட நேனரல் 
அலுவலகைத்தின் நகைகான்ேல் நேனரல் 
டிபின் பி. ஆர். ேமமகாநது்ைக்கு 
செற்று முன்தினம திங்கைடகிழ்ம 
(08) விேயநமகான்்ை சமற்நகைகாண்-
டகார்.  

இவ்விேயத்தின் சபகாது ேமமகாந -
து்ை பிரசதே ே்ப தவிேகாளரும, 
முன்னகாள் பகாரகாளுமன்ை உறுப்-
பினருமகான ஏ.எம.முஹமமட 
நெளஷகா்ட பிரசதே ே்ப அலுவல -
கைத்தில் ேநதித்து கைலநது்ரயகாடினகார்.  

இதன்சபகாது பிரசதேத்தின் கைல்வி, 
கைலகாேகாரம, அபிவிருத்தி மற்றும 
ேமகைகால அரசியல் நதகாடர்பகாகை 
இவர் சகைடடறிநது நகைகாண்டதுடன், 
இலங்்கையில் நிலவும நபகாருளகா-
தகார நெருக்கைடி மற்றும அரசியல் 
ஸ்திரத்தன்்மயற்ை நி்ல்மயகால் 
மக்கைள் மீது சுமத்தப்படட நபகாரு-

ளகாதகார நெருக்கைடிகைள் நதகாடர்பகாகை-
வும வி்லவகாசி உயர்வு கைகாரைமகாகை 
மக்கைள் எதிர் செகாக்கும துன்பங்கை-
ளுக்கு முகைங்நகைகாடுத்து வருகின்-
ை்ம நதகாடர்பகாகைவும எடுத்துக் 
கூைப்படடது.   

எதிர்கைகாலத்தில் இப்பிரசதேத்தின் 
கைல்வி உள்ளிடட மக்கைளின் அடிப் -
ப்ட சத்வகை்ளயும சமமபடுத்த 
இநதிய அரேகாங்கைத்தின் ஒத்து்ழப்-
பின் அவசியம குறித்தும தவிேகாளர் 
நெளஷகாத் நதரிவித்தகார்.    

சிவில் பாதுகாப்புப் படையினர் நெறநசெயடக 
மேறநகாள்ளும் அனுேதி தறகாலிக நிறுததம்  

எஸ்.எம்.எம்.முஷொரப் எம்.பி  

க�ொக்�ட்டிசலசொறேயில்   
்ொணவியின் சடேம மீட்பு  
மண்டூர் தினகைரன் நிருபர்  

நகைகாக்கைடடிசசேகா்ல நபகாலிஸ் 
பிரிவிற்குடபடட மகிழடித்தீவு பிர -
சதேத்தில் இளம யுவதி தூக்கிடடு 
தற்நகைகா்ல நேயது நகைகாண்ட ேம-
பவம செற்று முன்தினம மகா்ல 
இடமநபற்றுள்ளதகாகை நபகாலிஸகார் 
நதரிவித்துள்ளனர்.  

மகிழடித்தீவு (நதற்கு) நகைகாக்கைட -
டிசசேகா்ல பிரசதேத்்தச சேர்நத 
மகாைவியகான குருகுலசிங்கைம 
டி்வனகா (14) என்பவசர தனது 
வீடடு அ்ையிலிருநது தூக்கிடட 
நி்லயில் ேடலமகாகை மீடகைப்படடவ-
ரகாவகார்.  

ேமபவ தினத்தன்று மகாைவியின் 
நபற்சைகார் தங்கைளின் வயலி்ன 
பகார்்வயிட நேன்றிருநத சபகாது 

வீடடில் யகாரும இல்லகாத நி்லயில் 
பகாடேகா்ல கைற்்கையி்ன முடித்து 
விடடு வீடு திருமபிய நி்லயில் 
சுருக்கிடடு தற்நகைகா்ல நேயது 
நகைகாண்ட நி்லயில் ேடலமகாகை மீட-
கைப்படடுள்ளதகாகை நபகாலிஸகாரின் 
ஆரமபகைடட விேகார்ைகைளின் 
சபகாது நதரியவநதுள்ளது.  

மடடக்கைளப்பு மகாவடட நீதிமன்ை 
நீதிவகான் பீற்ைர் சபகால் ேமப இடத்-
திற்கு நேன்று ேடலத்தி்ன பகார்-
்வயிடடகார். பின்னர் பிசரதத்்த 
பிசரத பிரிசேகாத்னயின் பின்னர் 
உைவினர்கைளிடம ஒப்ப்டக்கும 
படி நபகாலிஸகாருக்கு உத்தரவிடடுள்-
ளகார்.ேமபவம பற்றிய சமலதிகை விேகா -
ர்ைகை்ள நகைகாக்கைடடிசசேகா்ல 
நபகாலிஸகார் சமற்நகைகாண்டு வருகின்-
ைனர்.    

்ட்டக்�ளப்பு - க�ொக்குவில் சந்றதை   
�ட்டடத்திற�ொன அடிக்�ல் நொட்டல்  
மடடக்கைளப்பு குறூப் நிருபர்  

உலகை வங்கியின் 5 மில்லி-
யன் ரூபகாய நிதி அனுேர்ை-
யுடன் அ்மக்கைப்படவுள்ள 
மடடக்கைளப்பு - நகைகாக்குவில் 
ேந்த கைடடடத்திற்கைகான அடிக்-
கைல் ெடும நிகைழ்வு செற்று ெ்ட -
நபற்ைது.  

நபகாது மக்கைளின் ெலன் கைருதி 
அப்பகுதி மக்கைள் நபகாருட-
கை்ள இலகுவகாகை நபற்றுக்-
நகைகாள்ளும செகாக்குடனும, வியகா-
பகாரிகைள் தமது நபகாருடகை்ள 
பகாதுகைகாப்பகாகை விற்ப்ன நேய-
யவும அ்மக்கைப்படவுள்ள 
குறித்த ேந்த கைடடடம பயனுள்ள-
தகாகை அ்மயவுள்ளது.  

மடடக்கைளப்பு மகாெகைர ஆ்ை-
யகாளர் ெகா.மதிவண்ைன் த்ல்ம-
யில் இடமநபற்ை அடிக்கைல் ெடும 

நிகைழ்விற்கு பிரதம அதிதியகாகை மட-
டக்கைளப்பு மகாெகைர முதல்வர் தியகாகை-
ரகாேகா ேரவைபவன் கைலநதுநகைகாண்டு 
அடிக்கைல்லி்ன ெகாடடி ்வத்து 
சவ்லத்திடடத்தி்ன ஆரமபித்து 
்வத்துள்ளகார்.    

�ல்முறனயில் �ட்டொக்�ொலி   
்ொடு�ளொல் விபத்துக்�ள்  
பகாண்டிருப்பு தினகைரன் 
நிருபர்  

கைல்மு்ன பிரசத-
ேத்தில் கைடடகாக்கைகாலி 
மகாடுகைளின் நதகால்்ல 
அ தி கை ரி த் து ள் ள து . 
இதன் கைகாரைமகாகை 
வீதியில் பயணிப்-
சபகார் விபத்துக்குள்-
ளகாகி வருகின்ைனர். 
கைல்மு்ன மகாெகைர 
ே்ப இவ் கைடடகாக்-
கைகாலி மகாடுகைளின் 
நதகால்்ல்ய இல்-
ல கா ந த கா ழி ப் ப த ற் கு 
உறுதியகான ெடவடிக்்கை சமற் -
நகைகாள்ள சவண்டும என நபகாதுமக்கைள் 
சகைகாரிக்்கை விடுக்கின்ைனர்.  

அண்்மக்கைகாலமகாகை கைல்மு்ன 
ெகைர் பகுதி அத்ன அண்டிய பிரசத -
ேங்கைளிலும கைடடகாக்கைகாலி மகாடுகைள் 
அங்கும இங்குமகாகை ெடமகாடிவரு-
கின்ைது. வீதியின் ெடுவில் படுத்-
துைங்குவதும, சபகாக்குவரத்துக்கு 
இ்டஞேலகாகை நிற்பதுமகாகை மகாடுகைள் 
அ்லவதனகால் வகாகைனங்கைளில் பய-
ணிப்சபகார் மிகுநத அநேௌகைரியங்கை-
ளுக்குள்ளகாகிவருவதுடன், விபத்துக்-

கைளுக்கும உள்ளகாகி வருகின்ைனர். 
அத்துடன் பகா்தசயகாரங்கைளில் பய -
ணிக்கும பகாடேகா்ல மகாைவர்கைள், 
முதிசயகார்கைள் இக் கைடடகாக்கைகாலி 
மகாடுகைளகால் ஆபத்துக்கை்ளயும ேந-
தித்து வருகின்ைனர்.  

கைடநத கைகாலங்கைளிலும கைல்மு்ன 
மகாெகைரே்பயினகால் கைடடகாக்கைகாலி 
மகாடுகைளின் நதகால்்ல்யக் கைட -
டுப்படுத்த பல்சவறு தீர்மகானங்கைள் 
நகைகாண்டுவரப்படட சபகாதிலும 
அ்வ ெ்டமு்ைப்படுத்தப்பட-
வில்்ல என நபகாதுமக்கைள் விேனம 
நதரிவிக்கின்ைனர்.    

அம்ககொர் நிறுைனத்தொல் �ல்கமை   

புதிய கைகாத்தகான்குடி தினகைரன் நிருபர்  

நகைல்விடடகாஸ் மற்றும GCERF 
நிறுவனங்கைளின் நிதி அனுேர்ை 
மற்றும அரே ேகார்பற்ை நிறுவனங்கை-
ளின் சதசிய நேயலகைத்தின் பங்குபற் -
ைலுடன் அமசகைகார் சதசிய தன்னகார்வ 
நதகாண்டு நிறுவனத்தினகால் மடடக்-
கைளப்பு மகாவடடத்தில் கிழக்கு பல்கை -
்லக்கைழகை மகாைவர்கைளுக்கி்டயில் 
அமுல்படுத்தப்படும ‘இ்ளஞர்-
கைள் மத்தியில் வன்மு்ை தீவிரவகா-
தத்்த இல்லகாநதகாழித்தல்’ எனும 
சவ்லத்திடடத்தின் கீழ் நதரிவு 
நேயயப்படட பல்கை்லக்கைழகை 
மகாைவர்கைளுக்கைகான திைன் விருத்தி 
நேயற்பகாடுகைள் உடபட பல்சவறு 
நேயற்பகாடுகைள் சமற்நகைகாள்ளப்பட-

வுள்ளன.  
அதன் முதற்கைடடமகாகை கைடநத 

நவள்ளிக்கிழ்ம நதரிவு நேயயப்-
படட 20 மகாைவர்கைளுக்கைகான மூன்று 
ெகாள் வதிவிட பயிற்சிப்படட்ை 
தன்னகாமு்ன மியகானி மண்டபத்-
தில் ஆரமபிக்கைப்படடது.  

ஆரமப நிகைழ்வில் கிழக்கு பல்கை-
்லக்கைழகை நதகாழில் வழிகைகாடடல் 
பிரிவின் நதகாழில் வழிகைகாடடல் 
ஆசலகாேகைர் பி.விசவகைகானநதன், 
நகைல்விடடகாஸ் நிறுவன திடட உத் -
திசயகாகைத்தர் ரசமஷ், AMCOR நிறுவ -
னத்தின் நி்ைசவற்றுப் பணிப்பகாளர் 
ப.முரளிதரன் மற்றும AMCOR நிறு -
வனத்தின் சிசரஷ்ட நிகைழ்சசித்திடட 
முகைகா்மயகாளர் சயகா.சிவசயகாகைரகா-
ேன் ஆகிசயகார் கைலநது நகைகாண்டனர்.    

கல்முமனயில் ைொட்டிமைச்சி வியொ�ொரத்தில் ைொபியொ;  

கைல்மு்ன விசேட நிருபர்  

கைல்மு்ன மகாெகைரகாடசி ஆள்புல 
எல்்லக்குடபடட பிரசதேங்கைளில் 
மகாடடி்ைசசியின் வி்ல கைடடுக்-
கைடங்கைகாமல் நேல்வ்தக் கைருத்தில் 
நகைகாண்டு, கைடடுப்பகாடடு வி்ல்ய 
நிர்ையம நேயது, அத்ன இறுக்-
கைமகாகை அமுல்படுத்துவதற்கு எடுத்-
துள்ள ெடவடிக்்கைகைளில் இருநது 
ஒருசபகாதும பின்வகாங்கைப் சபகாவ-
தில்்ல என மகாெகைர முதல்வர் 
சிசரஷ்ட ேடடத்தரணி ஏ.எம.ைகீப் 
நதரிவித்துள்ளகார்.  

இ்ைசசி வியகாபகாரத்தில் இருநது 
வருகின்ை மகாபியகா்வ ஒழிப்பதற்கு 
நபகாது மக்கைள் ஒத்து்ழப்பு வழங்கை 
முன்வர சவண்டும எனவும அவர் 
சவண்டுசகைகாள் விடுத்துள்ளகார்.  

இவ்விடயம நதகாடர்பகாகை அவர் 
நவளியிடடுள்ள அறிக்்கையில் 
சமலும நதரிவித்திருப்பதகாவது;  

2022.08.06ஆம திகைதி ேனிக்கி -
ழ்ம நதகாடக்கைம கைடடுப்பகாடடு 
வி்லயில் மகாடடி்ைசசி்ய விற்ப -

தற்கு வியகாபகாரிகைள் இைக்கைம நதரி-
வித்திருநதனர். ஆனகாலும 
அன்்ைய தினத்தில் 
இருநது நபருமபகாலகான 
இ்ைசசி வியகாபகாரிகைள் 
மகாடறுத்து- இ்ைசசிக் 
கை்டகை்ள திைக்கைகாமல், 
வியகாபகாரத்்த நிறுத்தி-
யுள்ளனர். இன்னும சில 
ெகாடகைளுக்கு இநநி்ல 
நதகாடரலகாம.  

உண்்மயில், நிர்ைய 
வி்லக்கு இ்ைச-
சி்ய விற்கைகாமல், தமது 
தீர்மகானத்்த மீறும இ்ைசசிக் 
கை்டகை்ள இழுத்து மூடுவதற்கு 
ெகான் தயகாரகாகை இருநசதன். அதற்கைகாகை 
நபகாலிஸ் மற்றும மகாெகைர ே்ப உத்-
திசயகாகைத்தர்கைள் ேகிதம கைள விேயம 
சமற்நகைகாண்டு கைண்கைகாணிப்பு ெடவ -
டிக்்கைகை்ள சமற்நகைகாள்ள ஏற்பகா-
டகாகியிருநதது. ஆனகால் வியகாபகாரம 
ெடத்தகாமல் கை்டகை்ள அவர்கைளகா-
கைசவ மூடியிருநத்ம முதல் நவற்றி-
யகாகும.  

மகாடடி்ைசசி வியகா-
பகாரிகைளின் இைக்-
கை ப் ப கா ட டு ட ச ன ச ய 
இ த் தீ ர் ம கா ன ங் கை ் ள 
ச ம ற் ந கை கா ண் டி ருந -
சதகாம.  

உண்்மகைள் ம்ைக் -
கைப்படடு, நேலவீ -
னங்கைள் அதிகைமகாகைக் 
கைகாடடப்படசட மகாடடி-
்ைசசி வியகாபகாரத்தில் 
நகைகாள்்ள இலகாபம 

அடிக்கைப்படுகின்ை்ம நிரூபிக்கைப்-
படடுள்ளதகால், இநத மகாபியகா்வ 
எநத வ்கையிலும அனுமதிக்கை 
முடியகாது. இநத விடயத்தில் எத்-
த்கைய விமர்ேனங்கைள், ேவகால்கைள் 
வநதகாலும அவற்்ை முறியடித் -
து,மக்கைளுக்கு நியகாய வி்லயில் 
மகாடடி்ைசசி கி்டப்ப்த உறுதிப்-
படுத்துவதற்கு அதீத பிரயத்தனங்-
கை்ள சமற்நகைகாண்டு வருகின்சைகாம 
என்ைகார்.    

சட்டத்தைரணியொ�   
சத்தியப்பிர்ொணம  
பகாலமு்ன 
விசேட நிருபர்  

அ ட ட கா -
் ள ச ச ே ் ன 
பிரசதேத்்தச 
சேர்நத ஆதம-
ந ல வ் ் வ 
நியகாஸ் ேட -
டத்தரணியகாகை   
உயர் நீதிமன்ை 
நீதியரேர்கைள் முன்னி்லயில் அண் -
்மயில் ேத்தியப்பிரமகாைம   நேயது 
நகைகாண்டகார்.  

அடடகா்ளசசே்ன அந-நூர் மகைகா 
வித்தியகாலயம, அடடகா்ளசசே்ன 
சதசிய பகாடேகா்ல   ஆகியவற்றின் 
ப்ழய மகாைவரகான இவர், சிறுவர் 
ென்னடத்்த உத்திசயகாகைத்தரகாகைவும   
பணியகாற்றி வருகின்ைகார்.  

இலங்்கை நதன்கிழக்கு பல்கை -
்லக்கைழகைத்தில் கை்லத்து்ையில் 
(ேமூகைவியல்) விசேட   படடத்தி்ன-
யும, இலங்்கை திைநத பல்கை்லக்கை -
ழகைத்தில் ேடடமகாணி   படடத்தி்ன -
யும நபற்றுள்ளகார்.  

இவர், அடடகா்ளசசே்ன்யச 
சேர்நத ஐ.எல்.ஆதமநலவ்்வ, 
எம.கைதீேகா உமமகா   தமபதியினரின் 
சிசரஷ்ட புதல்வரகாவகார்.    

்ொணவர�ளுக்கு திைன்   
விருத்தி கசயறபொடு�ள்  

இறைசசிக்�றட�ள் இழுத்து மூடப்பட்டொலும   
�ட்டுப்பொட்டு விறேறய விட்டுக்க�ொடுக்�த் தையொரில்றே  

முதல்ைர் ைகீப் உறுதி  

தியொகி அைக்க�ொறட நிதியத்தினொல்  
ஊட�வியேொளர�ளுக்கு உதைவி  

ெகாடடில் ஏற்படடுள்ள நபகாருளகாதகார 
நெருக்கைடி மிக்கை இசசூழலில் பல்சவறு 
ேவகால்கைளுக்கு மத்தியில் நேயதி சேகைரிப்பு 
பணியில் ஈடுபடடு ேமூகைப் நபகாறுப் -
சபகாடு நேயதிகை்ள ேமபநதப்படடவர் -
கைளுக்கு நகைகாண்டு நேல்லும பல்சவறு 
ஊடகைங்கைளில் பிரகாநதிய நேயதியகாளர்கை -
ளகாகை கைளப் பணியகாற்றும மடடக்கைளப்பு 
மகாவடடத்்தச சேர்நத தமிழ், முஸ்லிம 
ஊடகைவியலகாளர்கைளுக்கு தலகா பத்தகாயி-
ரம ரூபகாய (10,000) வீதம அன்பளிப்பு 
நதகா்கை வழங்கி ்வக்கைப்படடது.   

தியகாகி அைக்நகைகா்ட நிதியத்தின் ஸ் -
தகாபகைத் த்லவரும ேமூகை நேயற்பகாட -
டகாளருமகான 'ேமூகைசேகாதி' வகாமசத-
வன் தியகாசகைநதிரனிடம மடடக்கைளப்பு 

கைல்குடகா மீடியகா சபகாரத்தின் பணிப் -
பகாளரும ஊடகைவியலகாளருமகான எம.
ரீ.எம.பகாரிஸ் விடுத்த சவண்டுசகைகாளுக் -
கிைங்கை நதரிவு நேயயப்படட 30 தமிழ், 
முஸ்லிம ஊடகைவியலகாளர்கைளுக்கு 
பைப் பரிசு வழங்கி ்வக்கைப்படடது.  

இதற்கை்மவகாகை இவ் அன்பளிப்பு 
நதகா்கையி்ன வழங்கும நிகைழ்வு 
கைல்குடகா மீடியகா சபகாரத்தின் பணிப்பகா -
ளர் எம.ரீ.எம.பகாரிஸ் த்ல்மயில் 
ஏைகாவூர் பிரசதே நேயலகை மகாெகாடடு மண்-
டபத்தில் செற்று முன்தினம இடமநபற் -
ைது.

இநநிகைழ்வின் பிரதம அதிதியகாகை மடடு 
மகாவடட அரேகாங்கை அதிபர் சகை.கைருைகாகை -
ரன் கைலநது சிைப்பித்தகார்.    

பகாலமு்ன தினகைரன் நிருபர்  

திருக்சகைகாவில் நபகாலிஸ் பிரிக்கு 
உடபடட தகாண்டியடி பகுதி -
யில் அனுமதிபத்திரமின்றி ேடட 
விசரகாத ேகாரகாய விற்ப்னயில் ஈடு-
படடவருக்கு 10,000 ரூபகா அபரகா-
தம விதிக்கைப்படடுள்ளது.  

180 மில்லி லீடடர் ேகாரகாயத் -
்தயும, 625 மில்லி லீடடர் பியர் 
ஆகியவற்்ையும அனுமதி பத்தி -
ரமின்றி விற்ப்ன நேயத்மக்-
கைகாகை திருக்சகைகாவில் நபகாலிஸகார் 

ஒருவ்ர ்கைது நேயது அக்கை-
்ரப்பற்று நீதிமன்ை நீதிபதி எம.
எச.எம.ஹமஸகா முன்னி்லயில் 
ஆேர் நேயத சபகாது சமற்படி குற்-
ைங்கைளுக்கைகாகை 10,000 ரூபகா அபரகா-
தம விதித்தகார்.  

அண்்மக் கைகாலமகாகை திருக்சகைகா -
வில் நபகாலிஸ் பிரிவுக்குடபடட 
பகுதிகைளில் அனுமதிபத்திரமின்றி 
சபகா்தப்நபகாருள் விற்ப்னயில் 
ஈடுபடுசவகார் எண்ணிக்்கை அதிகை-
ரித்து கைகாைப்படுவதகாகை நதரிவிக் -
கைப்படுகிைது.    

சட்ட விலரொதை்ொ� 
சொரொயம விறைவருக்கு   
10,000 ரூபொ அபரொதைம  



(மாத்தறை தினகரன் நிருபர்)

த்தன் மாகாணததில் எலிககாய்ச் -
சல் ந�ாய் அதிகரிதது வருவ்தாக -
வும் தபாதுமககள் எலிககாய்ச்சல் 
ந�ாய் பற்றி மிக அவ்தானமாக 
இருககநவண்டும் என்றும் கடந்த 
ஏழு மா்த காலததில் எலிககாய்ச் -
சல் ந�ாய் பீடிககபபடடவர்களின் 
எண்ணிகறக 362 ஆக அதிகரித -
துள்்ள்தாக த்தன் மாகாண சுகா்தார 
நசறவப பணிபபா்ளர் சநதிம சிறி -
துஙக த்தரிவித்தார். 

இவர்களில் காலி மாவடடத -

தில் 202 ந�ாயா்ளர்களும் இரண்டு 
மரணஙகளும் சம்பவிததுள்்ள்தா -
கவும்  மாத்தறை மாவடடததில் 
எலிக காய்ச்சல் ந�ாய் பீடிககப -
படடவர்களின் த்தாறக 160 
ஆகவும் ஆறு மரணஙகள் பதியப -
படடுள்்ள்தாகவும் த்தரிவிககபப -
டுகிைது. 

வயல்தவளிகள் மற்றும் 
ஓறடகள் நீர்ந்தஙகியுள்்ள இடஙக -
ளில்  தவறுஙகாலுடன் �டமாடுவ -
்தால் இந ந�ாய் ஏற்பட வாய்பபு 
உண்தடன சுகா்தாரப பிரிவினர் 
த்தரிவிககின்ைனர். 

�கர்பபுை குடியிருபபுககற்ள 
அண்மிதது வாழுகின்ை குழந-
ற்தகள் மற்றும் இற்ளஞர்கற்ள 
இலககு றவதது தசயல்படுகின்ை 
நபாற்தபதபாருள் மற்றும் சமூக 
விநரா்த தசயற்பாடுகற்ள நிறுததுவ-
்தற்கு அரசாஙகம் விநேட கவனம் 
தசலுததியுள்்ள்தாக �கர அபிவி -
ருததி மற்றும் வீடறமபபு வசதிகள் 
அறமச்சர் பிரசன்ன ரணதுஙக (8) 
த்தரிவித்தார்.  

ந்தறவபபடடால் அ்தற்கான 
புதிய சடடதற்த உருவாககவும் 
்தயார் எனவும் அவர் நமலும் வலியு-
றுததினார்.  

�கர அபிவிருததி மற்றும் வீட-
றமபபு அறமச்சின் கீழ் �கர குடியி -
ருபபு அபிவிருததி அதிகார சறபயி-
னால் தபாரற்ள 'அககியூனஸ்' உயர் 
கல்வி நிறுவனததுடன் இறணநது 
�கர்பபுைததில் குறைந்த வருமா-
னம் தபறும் குடும்பஙகளின் சிறு-
வர்களுககாக இலவசமாக தசயற் -
படுத்தபபடுகின்ை 3 மா்த ஆஙகில 
தமாழிபபாடத�றியின் சான்றி -
்தழ் வழஙகும் றவபவததிநலநய 

அறமச்சர் இவவாறு 
த்தரிவித்தார்.  

இந்தப பாடத�றி-
றயப பயின்ை ஒரு 
குழநற்தககாக �கர குடி -
யிருபபு அபிவிருததி 
அதிகார சறபயால் 
மா்தாந்தம் ரூபா 15000 
தசலவிடபபடுகிைது. 
அ்தற்நகற்ப இந்தப 
பாடத�றிககாக குறித்த 
அதிகார சறபயால் ஐநது இலட-
சததிற்கு நமற்படட த்தாறக 
தசலவிடபபடடுள்்ளது. இந்தப 
பாடத�றியில் கலநது தகாண்ட 
33 மாணவர்களுககு சான்றி்தழ் 
வழஙகும் நிகழ்வு அறமச்சர் பிர -
சன்ன ரணதுஙகவின் ்தறலறமயில் 
அறமச்சின் நகடநபார் கூடததில் 
�றடதபற்ைது.   

அறமச்சர் இஙகு த்தாடர்நது உறர-
யாற்றுறகயில்,   

�கர்பபுை குறைந்த வருமானம் 
தபறும் குடியிருபபுககற்ள அண்-
மிததுள்்ள பகுதிகளில் நபாற்தப-
தபாருள் பிரச்சிறன மற்றும் சமூக 

விநரா்தச் தசயல்கள் அதி-
கமாக இருககின்ைன. 
நபாற்தபதபாருள் வர்த-
்தகர்கள் ்தற்நபாது சிறு-
வர்கற்ள ்தமது பிடிககுள் 
தகாண்டு வநது தகாண்-
டிருககிைார்கள். இந்தப 
பிரச்சிறனயில் இருநது 
சமூகதற்தப பாதுகாப-
ப்தற்காக அரசு அர்ப-
பணிபபுடன் நவறல 

தசய்கின்ைது. நபாற்தப தபாருள் 
பாவறனயின் பா்தகஙகற்ளப பற்றி 
தபாலிஸ் மற்றும் ம்த வழிபாடடு 
நிறலயஙகற்ள அடிபபறடயாகக 
தகாண்டு மககற்ள அறிவுறுததும் 
நவறலததிடடஙகற்ள �ாஙகள் 
்தற்நபாது தசயற்படுததி வருகின்-
நைாம்.   

நபாற்தபதபாருள் வர்த்தகர்க-
ளுககு எதிராக சடடதற்த இறுகக-
மாக �றடமுறைபபடுததுவ்தற்கு 
ஜனாதிபதி ரணில் விககிரமசிஙக 
பாதுகாபபுத ்தரபபினருககு கடடற்ள 
இடடுள்்ளார். �கர்பபுை குடியிருபபுக-
கற்ள அண்மிதது நபாற்தபதபாருள் 

குற்ைச் தசயல்கற்ள ்தடுபப்தற்காக 
�ாஙகள் எதிர்காலததில் விநேசமான 
நவறலத திடடஙகற்ள தசயற்படுத-
துநவாம். ந்தறவபபடடால் அ்தற்-
காக புதிய சடடஙகற்ளக தகாண்டு 
வருவ்தற்கும் �ாஙகள் ்தயாராக இருக-
கின்நைாம்.  

�ாம் 21 ஆம் நூற்ைாண்டின் 
த்தாழில்நுடப உலகில் வாழ்கி-
நைாம். இன்றைய குழநற்தகள் 
த்தாழில்நுடபததுடன் வாழ்கின்-
ைனர். உலறக தவல்ல �ாஙகள் 
த்தாழில்நுடபததுடன் இறணநது 
முன்நனை நவண்டும். த்தாழில்-
நுடபதற்த மைநது நவறல தசய்ய 
முடியாது.  

ஜனாதிபதியின் ்தறலறமயின் கீழ் 
புதிய அரசு எபநபாதும் இந்த குழந-
ற்தகள் பரம்பறரறய புதிய உலகுக-
குப தபாருத்தமான வறகயில் வடி-
வறமபப்தற்கு முயற்சி எடுககிைது. 
�கர அபிவிருததி மற்றும் வீடறமபபு 
அறமச்சுககு அ்தற்காக விநேட 
நவறலததிடடஙகள் வழஙகபபட-
டிருபப்தாகவும் அறமச்சர் த்தரிவித-
்தார்.  
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ஜனாதிபதியின் ததாழிற்சஙகஙகளின் பணிபபாளர் நாயகைாக நியமிககபபட்்ட முன்னாள் 
பாராளுைன்்ற உறுபபினர் ்சைன் ரதனபிரிய நநறறு காமை க்டமைகமள தபாறுபநபற -
்றார். இந்நிகழ்வில் கைந்துதகாண்ட இரததினபுரி ைாவட்்ட ஐககிய நதசிய கட்சியின் பிரதை 
அமைபபாளர் எஸ். ஆனந்தகுைார் அவருககு வாழ்ததுககமள ததரிவிததுகதகாண்ட 
நபாது எடுதத ப்டம்.

நகர்பபு்ற குடியிருபபுககளில் அதிகரிதது வரும் 

ப�ோதைப்�ோருள் கடதைல் மற்றும் சமூக விப�ோை  
்சயல்கதை ைடுகக அ�சோஙகம் நடவடிகதக   

- அமைச்சர் பிர்சன்ன ரணதுங்க  

்ைன் மோகோணததில் எலிககோய்சசல் 
்ைோற்றுககு உள்ைோப�ோர் 362 ப�ர்

இலஙதகயின் துதண உயர் ஸைோனிகர்
அவுஸதிப�லிய தூை�க அதிகோரி சந்திபபு
தசன்றனயில் உள்்ள அவுஸ்திநர -

லிய துறணத தூ்தரக அதிகாரி சாரா 
கிர்நலவ, தசன்றனயில் உள்்ள 
இலஙறகககான துறண உயர் ஸ்்தா -
னிகர் டாகடர் டி. தவஙகநடஷவர -
றனச் சநதிதது இலஙறகயிலிருநது 
சடடவிநரா்த இடம்தபயர்வு, கடல் -
சார் பாதுகாபபு மற்றும் பிராநதியத -
தின் பாதுகாபபு குறிதது கலநதுறர -
யாடினார்.

அவுஸ்திநரலிய எல்றலப 
பறடயின் தசயல் ்த்ளபதி கி்ளாரி 
ரீஸ், அவுஸ்திநரலிய எல்றலப 
பறடயின் ஆநலாசகர் திருமதி 
நஜாபரியர் மற்றும் அவுஸ்திநர -
லிய மிேறனப பிரதிநிதிததுவப -
படுததும் கூடடு முகவர் பணிககு -

ழுவின் உ்தவி இயககு�ர் பிநரம் 
வாசுந்தவன் மற்றும் மு்தல் தசய -
லா்ளர் திருமதி பிரசாநதி கிருஷ -
ணமூர்ததி மற்றும்  இககலநதுறர -

யாடலில் இலஙறக தூ்தரகததின் 
பிரதிநிதியாக இரண்டாவது தசய -
லா்ளர் சுபுன் ந்தசபிநரமவும்  கலநது 
தகாண்டார்.

பைசிய க�ோதபை ப�ோட்டியில் 
இரு ைஙகம் ்வன்்ற மோணவன்

ந்தசிய கராதந்த சம்நம -
்ளததினால் ஏற்பாடு தசய்யப-
படட 12 வது  ந்தசிய கராதந்த 
நபாடடிகளில் பஙகுபபற்றிய  
வாறழச்நசறன றவ. அஹமட 
விததியாலயதற்த நசர்ந்த 
அரபாத தமாஹமட அதீப  
8வது பிரிவில் 2 ்தஙகபப்தககங-
கற்ள  தவன்று பாடசாறலக-
கும் வாறழச்நசறன மண்ணுக -
கும் தபருறம நசர்ததுள்்ளார்.  
இவர்  வாறழச்நசறனயின் 
பிரபல்யமான கிரிகதகட துடுப -
பாடட வீரர் யாசீர் அரபாத 
மற்றும் பாததிமா ஆகிநயாரின் 
பு்தல்வராவார்.

புதைைததில் 
இ�தைைோ� முகோம்
(புத்த்ளம் தினகரன் நிருபர்)

புத்த்ளம் ஜனாதிபதி விஞஞான 
கல்லூரியின் பறழய மாணவர் 
சஙகம் ஏற்பாடு தசய்்த இரத்த்தான 
நிகழ்வு அண்றமயில் கல்லூரியின் 
பிர்தான மண்டபததில் �றடதபற்-
ைது.

கல்லூரி அதிபர் ஐ.எல்.சிராஜுதீ-
னின் வழிகாடடலில் புத்த்ளம் ்த்ள 
றவததியசாறலயுடன் இறணநது 
ஜனாதிபதி விஞஞான கல்லூரியின் 
பறழய மாணவர் சஙகம் இந்த இரத-
்த்தான முகாறம  ஏற்பாடு தசய்திருந-
்தது.

பிரந்தசதற்தச் நசர்ந்த ஆண்கள், 
தபண்கள் என 150 ககும் நமற்படட 
தபாதுமககள் இந்த இரத்த்தான 
நிகழ்வில் ஆர்வததுடன் பஙநகற்ை -
னர்.

தவலிகை பிரநத்ச த்சயைகததில் இயஙகிவரும் ்சர்வைத குழுவினரின் ஒன்று கூ்டலும் பயிறசி தநறிதயான்றும் அணமையில் இ்டம் தபற்றது. இதில் இஸ்ைாம், தபௌததம், கிறிஸ்தவ 
ைதகுருைார்களும் கிராை உததிநயாகததர்களும் ைறறும் அதிகாரிகளும் கைந்து சி்றபபிபபமத ப்டஙகளில் காணைாம்.  (ப்டஙகள்: தவலிகை தினகரன் நிருபர்)   

ததன் ைாகாண பா்ட்சாமை ைாணவர்களுககு

(மாத்தறை தினகரன் நிருபர்) 

 
த்தன் மாகாணததில் பாடசாறல 

பஸ் நசறவறய அதிகரிகக �ட -
வ டி க ற க த ய டு க க ப ப ட டு ள் ்ள -
்தாக இலஙறக நபாககுவரததுச் 
சறபயின் றுகுணு பிரந்தச முகா -
றமயா்ளர் ஆர். என். பிரபாத குமார் 
த்தரிவித்தார்.   

த்தன் மாகாணததில் பாடசாறலக -
குச் தசல்லும் மாணவர்களின் �லன் -
கருதி அவர்கள் உரிய ந�ரததில் 
கஷடமின்றி பாடசாறலகளுககு 
தசல்வ்தற்காக வசதிகற்ள ஏற்படுத -

திக தகாடுபபந்த இ்தன் ந�ாககமா -
கும் என்றும் அவர் த்தரிவித்தார்.   

இதுவறர த்தன் மாகாணததில் 52 
சிசு தசறிய பஸ் வண்டிகந்ள நசறவ -
யிலீடுபடுத்தபபடடிருந்த நிறலயில் 
இந்த எண்ணிகறகறய 68ஆக அதி -
கரிகக �டவடிகறக எடுககபபடடுள் -
்ள்தாக அவர் த்தரிவித்தார்.   

சிசு ்சறிய �ஸ பசதவதய 
அதிகரிகக நடவடிகதக  

ம�ோகிப மஜ்லிஸ ைமோம் நிகழ்வு   

(நபருவற்ள விநசட நிருபர்)   

கஹநடாவிடட மின்னதுல் இப -
ைாஹீமிய்யா ஸாவியாவில் 7 தினங-
கள் �றடதபற்றுவந்த ோதுலியா 
மனாகிப மஜ்லிஸின் ்தமாம் நிகழ்வு 
07ஆம் திகதி கஹநடாவிடட மஸ்ஜி -
தின் நூர் ோதுலிய்யா ஜும்ஆ மஸ்ஜி -
தில் சிைபபாக �றடதபற்ைது.   

தகாழும்பு உம்மு ஸவாயா 
அஜ்வாத அல் பாஸி அரபுக கல்லூரி 
அதிபர் உஸ்்தாத தமௌலவி அஹமத 

சூபி (மஹழரி) ரயீஸுல் முகத்த -
முஷ ோதுலி அவர்கள் முஸாக-
கரா நிகழ்ததினார். மூத்த உலமா 
தம்ளலவி அல்ஹாஜ் ஏ.எம்.எம். 
அபதுஸ் ஸலாம் (பலாஹி) நிகழ் -
வுககு ்தறலறம வகித்தார்.   

உலமாககள், முகத்தமீன்கள், 
சீனன்நகாடறட ஹழரா ஜமாஅத-
தின் ஆசிகுர் ரஸூல் முன்சிதீன்கள், 
இஹவான்கள், முஹிபபீன்கள், முரி -
தீன்கள் தபருநதிர்ளாநனார் கலநது 
தகாண்டனர். 

்வள்ைததி�ோல் �ோதிககப�ட்படோருககு 
உலர் உணவு ்�ோதிகள் விநிபயோகம் 

திைபபறன தினகரன் நிருபர்

கண்டி மாவடடததில் அண்-
றமயில் ஏற்படட தவள்்ளத-
தினால் பாதிககபபடட மகக-
ளுககு அனர்த்த நிவாரணம் 
வழஙகும் நிகழ்தவான்று  (06)  
கண்டி �ாவலபபிடடி பிரந்த-
சததில் உள்்ள அறனதது கிராம 
உததிநயாகத்தர் பிரிவுகளில் 
வசிககும் தபாது மககளுககு 
பகிர்ந்தளிககபபடடன.

கண்டி மாவடட அரசாஙக 
அதிபரின் நவண்டுநகாளுககு 

இணஙக கிண்ணியா குந்ளாபல் 
இஹசான் ரிலீப பணிபபா்ளர் 
டி.எம். சகூர் குழுவினரால் 
சுமார் 800 குடும்பஙகளுககு 06 
ஆயிரம் ரூபா தபறுமதியான 
உலர் உணவுப தபாதிகள் வழங-
கிறவககபபடடன.

இந நிகழ்வில் அநுரா்தபுர 
மாவடட முன்னாள் இற்ளஞர் 
பாராளுமன்ை உறுபபினரும் 
சமூக நசறவயா்ளருமான 
கலாதவவ வசீம் ஐயாஷ 
உடபட முககியஸ்்தர்கள் பலர் 
இதில் கலநது தகாண்டனர்.

�சுமோடுகதை 
திருடிய கடற்�தட 
சிப�ோய தகது
அநுரா்தபுரம் நமற்கு தினகரன் நிருபர்

மூன்று பசுமாடுகற்ள திருடி மூன்று 
இலடசம் ரூபாவிற்கு விற்பறன 
தசய்்த  தஹாரவபதபாத்தாறன 
விநலாதவவ பகுதிறயச் நசர்ந்த கடற்-
பறட சிபபாய் ஒருவறர தஹாரவப-
தபாத்தாறன தபாலிஸார்  (07) காறல 
றகது தசய்துள்்ளனர்.

தகாழும்பு கடற்பறட ்தறலறமய-
கததில்  கடறமயாற்றி வரும் தஹார-
வபதபாத்தாறன விநலாதவவ பகு-
திறயச் நசர்ந்த 29 வயது சிபபாய் 
ஒருவநர றகது தசய்யபபடடுள்்ளவ-
ராவர்.

உணவிற்காக விடுவிககபபடடி-
ருந்த மூன்று மாடுகள் காணாமல் 
நபாயுள்்ள்தாக த்தரிவிதது தஹார-
வபதபாத்தாறன விநலாதவவ பகுதி-
றயச் நசர்ந்த �பதராருவர் கடந்த (05) 
தஹாரவபதபாத்தாறன தபாலிஸ் 
நிறலயததில்  முறைபபாடு தசய்துள்-
்ளார்.

அ்தன்படி தபாலிசார் நமற்தகாண்ட 
விசாரறணகளின் பின்பு சநந்தக �பர் 
றகது தசய்யபபடடுள்்ளார். அவரது  
மறனவியின் ்தரபபினர் ஊடாக 
கிறடககபதபற்ை வர்தடசறண 
மாடுகந்ள திருடபபடடு தஹார-
வபதபாத்தாறன   முஸ்லிம் வ்ள-
ஹவித்தாவ பகுதிறயச் நசர்ந்த �பர் 
ஒருவருககு விற்பறன தசய்யபபடடி-
ருந்த்தாக தபாலிஸார் த்தரிவித்தனர்.

்ெம்மோைகம ஜம்இயயதுல் உலமோ முன்�ோள் உ� ைதலவர் கோலமோ�ோர்   
தும்புளுவாவ ஜமா-

அதற்தச் நசர்ந்தவரும், 
தஹம்மா்தகம ஜம்இய் -
யதுல் உலமா சறபயின் 
முன்னாள் உப ்தறலவ -
ரும், ஓய்வு தபற்ை அதிப -
ருமான அல்-ஹாஜ் ஹாசீம் 
தமௌலவி (வயது 88) 
ந�ற்று முன்தினம் திஙகட-
கிழறம (08) காலமானார்.  

தும்புளுவாறவக கிராமததில் 
1934 ஆம் ஆண்டு பிைந்த ஹாசீம் 
ஆலிம், அககாலததில் பிரபல்யம் 
தபற்றிருந்த காலி பஹஜததுல் 

இபராஹிமிய்யா அரபுக 
கல்லூரியில் 1958 ஆம் 
ஆண்டு சன்மார்ககக கல் -
விறயக கற்று தம்ளலவிப 
படடம் தபற்ைார்.  

த ஹ ம் ம ா ்த க ற ம ப 
பிரந்தசததில் குறிபபாக-
வும் இலஙறகத தீவின் 
பல்நவறு பகுதிகளிலும் 
தபாதுவாகவும் சன்மார்க-

கப பணியில் ஈடுபடக கூடிய உல -
மாககற்ள உருவாககுவ்தற்காக 1970 
களின் ஆரம்பததில் ஓலறனயில் உரு -
வாககபபடட 'ஸஹரிய்யா அரபுக 

கல்லூரி'யினதும், அ்தன் ஸ்்தாபக நிர் -
வாகம் ‘தஹம்மா்தகம ஜம்மிய்யதுல் 
உலமா’ அறமபபினதும் ஸ்்தாபக 
உறுபபினராகவும் அ்தன் ஸ்்தாபகச் 
தசயலா்ளராகவும் பல ஆண்டுகள் 
பணிபுரிநது சமய சன்மார்கக வ்ளர்ச்-
சிககுப தபரும் பஙகாற்றிய அன்னா-
ரின்  மறைறவயிடடு தஹம்மா்தகம 
நபாரம் ்தமது அனு்தாபதற்த த்தரி-
விததுள்்ளது. 

அன்னாரின் ஜனாஸா ந�ற்று (09) 
�ண்பகல் தும்புளுவாவ றமயவாடி-
யில் �ல்லடககம் தசய்யபபடடது.

(எம்.எஸ்.எம்.ஸாகிர்)  



ஹம்பாந்தபாட்டை குறூப் நிரு்ர்

ஹம்பாந்தபாட்டை மபாவடடைத்தில் மீன்பிடித்்தபாழிலில் 
ஈடு்டடு வரும மீனவர்்களுக்கு ்தபாழிலில் ஈடு்டுவதற்குத் 
்த்வயபான ்்பாதியளவு மண்ணெண்ணெய் இன்்மயினபால் 
மீனவர்்கள் ்கடைலுக்குச் ்ெல்வ்த தவிர்த்து வருகின்்றனர். 

இதனபால் ஹம்பாந்தபாட்டை மீன் விற்்்ன நி்ையத்தில் 
மீனின் வி்ை அதி்கரித்து ்கபாணெப்்டுகி்றது. அத்்தபாடு மீனிற்குத் 
தடடுப்்பாடும நிைவி வருவதபா்க ் தரிவிக்்கப்்டுகி்றது.  சிறிய அள -
விைபான ்டைகு்க்ள ்்கபாணடை மீனவர்்கள் மண்ணெண்ணெயி்ன 
்யன்்டுத்தி்ய ்கடைலுக்குச் ்ென்று மீ்ன பிடித்து ்தபாழிலில் 
ஈடு்டடு வருகின்்றனர். 

்கடைநத இரணடு மபாதத்திற்கும ்மைபா்க மீனவர்்களுக்கு மண-
்ணெண்ணெய் விநி்யபாகிக்்கப்்டைபா்மயினபால் மீனவர்்கள் ்தபாழி-
லுக்குச் ்ெல்ை முடியபாத நி்ையில் உள்ளனர். இதனபால் மீனவக் 
குடும்ங்களின் ஜீவ்னபா்பாயம ்பாதிக்்கப்்டடு ்ல்்வறு சிரமங-
்களுக்கு மு்கம ்்கபாடுத்தும வருகின்்றனர். 

இதனபால் ெந்தயில் மீனிற்கு ்பாரியளவில் தடடுப்்பாடு நிைவி 
வி்ையும அதி்கரித்து ்கபாணெப்்டுகி்றது. இத்்தபாடு ்்கபாழி 
இ்்றச்சி மற்றும முட்டையின் வி்ையும அதி்கரித்து ்கபாணெப்்டு-
வதபா்க மக்்கள் விெனம ்தரிவிக்கின்்றனர். 
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ஹம்பாந்தபாட்மடை மீனவரகள்  

மண்ணெண்ணெய் இன்மயால் கடலுக்கு 
்ெல்்வ்ை  ைவிர்த்து ்வருகின்றனர்

மீன், ்கபாழி இமைச்சி, முட்மடை விமைகள்  அதிகரிப்பு 

ைபாததமை ைபாவட்டைததில்

(்்ருவ்ள வி்ெடை நிரு்ர்)

மபாத்த்்ற மபாவடடைத்திலுள்ள ்கல்ைை நீர் 
வழங்கல் திடடைத்தின் ்கனங்்க நீர் விநி்யபா்க  
நி்ையத்தில் ்ரபாமரிப்பு ்ணி்கள் ்மற்-
்்கபாள்ளப்்டைவுள்ளதபால் இன்று புதன்கிழ்ம 
(10) மு.். 9 மணி முதல் பி.். 5 மணி வ்ர-
யிைபான 8 மணி்ேர நீர் விநி்யபா்கத்த்டை பின்-
வரும ்குதி்களில் அமுைபாகும என ்தசிய 
நீர் வழங்கல் வடி்கபாை்மப்பு ெ்் அறிவித்-
துள்ளது.

்வலி்கபாமம, மிதி்கம, ்்ைபான, ்வலி-
ஹிநத, ்தனிப்பிடடிய, ்வலிப்பிடடிய 
மற்றும ்்பால்அத்து ்மபாதர ஆகிய ்குதி்கள் 
நீர் விநி்யபாத் த்டையினபால் ்பாதிக்்கப்்டும. 
இதனபால் ்பாவ்னயபாளர்்களுக்கு ஏற்்டும 
அ்ெள்கரியங்களுக்கு ்தசிய நீர் வழங்கல் 
வடி்கபாை்மப்பு ெ்் ்கவ்ை ்தரிவிப் -்
்தபாடு, நீ்ர முன்கூடடி்ய ்ெமித்து ்வத்து 
சிக்்கனமபா்க ்யன்்டுத்துமபாறு ்்கடடுக்-
்்கபாணடுள்ளது. இது்ற்றிய ் மைதி்க வி்ரங-
்களுக்கு 1939 என்்ற இைக்்கத்துடைன் ்தபாடைர்பு-
்்கபாள்ள முடியும. 

08 மணி நேர நீர் 
விநிநயாகம் ை்ட

அநுரபாதபுரம தின்கரன் நிரு்ர்              
                
அறு்து கிரபா-

மிற்கும அதி்க -
மபான ்ஹ்ரபாயின் 
் ் பா ் த ப் ் ் பா ரு -
ளி்ன ்வத்தி-
ருநத ெந்த்க ே்ர் 
ஒருவ்ர அநுரபாதபு -
ரம ்்பாலிஸபார் (07)  
்்கது ்ெய்துள்ள-
னர்.

்்பாலிஸபாருக்கு 
கி்டைத்த த்கவ-
் ை பான் று க் ்க ் ம ய 
அநுரபாதபுரம ்்பாத்-
தபா்ன்கம ்குதியில் 
ேடைபாத்திய சுற்றிவ-
்ளப்பின் ்்பாது 
ெந்த்க ே்்ர ்்கது 
்ெய்துள்ளதுடைன் 60 
கிரபாமும 250 மில்-
லிகிரபாமும நி்்றயு-
டைய ்ஹ்ரபாயின் 
் ் பா ் த ப் ் ் பா ரு -
ளி்ன அநுரபாதபுரம 
வைய குற்்றத்தடுப்பு 
பிரிவு  ்்பாலிஸபார் 
்்கப்்ற்றியுள்ளனர். 

்்கது ்ெய்யப்்ட -
டைவர் 22 வயது்டைய 
்்கமுனு மபாவத்த 
் ் பா த் த பா ் ன ்க ம 
்குதி்யச் ்ெர்நத-
வர் என்்து ஆரம்-
்கடடை ் ்பாலிஸ் விெபா -
ர்ணெ்களில் இருநது 
்தரியவநதுள்ளது. 
ெம்வம ்தபாடைர்-
்பான ்மைதி்க விெபா -
ர்ணெ்க்ள   வைய 
குற்்றத்தடுப்பு பிரிவு 
்்பாலிஸபார் ்மற்-
்்கபாணடு வருகின்்ற-
னர்.  

விெபார்ணெ்களின் 
பின்னர் ெந்த்க ே்ர் 
அநுரபாதபுரம நீதிமன்-
றில் ஆஜர்்டுத்தப்-
்டைவுள்ளதபா்க ்தரி-
விக்்கப்்டுகி்றது. 

60 கிராம் ்ெநராயினுடன
ெநநைகத்தில் ஒரு்வர் ்கது

Nfs;tpf;fhd miog;;G
,yq;if Njrpa itj;jparhiy - nfhOk;G-10.

(Rfhjhu mikr;R)

kUj;Jt cgfuzq;fis nfhs;tdT nra;jy;
01.  2022.08.31 K.g. 10.00 tiu ,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; gpuNjr 

ngWiff; FOtpd; jiytuhy; fPNo Fwpg;gplg;gLk; kUj;Jt cgfuzq;fis 

toq;Ftjw;fhf nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Vw;fg;gLk;.

cUg;gb 

,yf;fk;
cUg;gb njhlh; ,yf;fk;

cUg;gb 

msT

kPsspf;fg;

glhj 

fl;lzk; 

(&)

01 ENT Microscope SG II/06/2022/01 01 8000.00

02 04 Channel Thromboelastrometry 
Haemostasis Analyzer

SG IV/15/2021/03 01 3500.00

02.  ,yq;if re;ijf;F cgfuzq;fis cw;gj;jp nra;J toq;Fk; 

cw;gj;jpahsh;fshy; ngah; Fwpg;gplg;gLk; my;yJ mjpfhukspf;fg;gl;l 

gpujpepjpfs; kl;Lk; ,f;Nfs;tp NfhuYf;fhf rKfkspg;gjw;F jifik ngWth;.

03.  Nfs;tp Mtzq;fis thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy;  2022.08.10 Kjy; 2022.08.31 

tiu K.g. 9.30 Kjy; gp.g. 2.00 tiu ,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; 

gpujpg; gzpg;ghsh; ehafj;jpw;F NkNy jug;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; 

nrYj;jp gw;Wr;rPl;il rkh;g;gpj;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

 (njh.Ng.,y. 011-2691111 ePbg;G - 2722).

04.  rfy cUg;gbfSf;Fk; Nfs;tpf;F Kd;duhd $l;lk; 2022.08.19 K.g. 11.00 

,w;F eilngWk;.

05.  nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; 2022.08.31 K.g. 10.00 ,w;F Kd; fpilf;FkhW gjpTj; 

jghypy; my;yJ ifNahL nfhz;Lte;J xg;gilg;gjhapd; ,yq;if Njrpa 

itj;jparhiyapd; gpujk fzf;fhsh; gzpkidapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; cs;splyhk;. Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jTld; mit 

jpwf;fg;gLk;.

06.  Nkyjpf jfty;fs; Njitg;gbd; ,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; gpujk 

fzf;fhshplk; tprhhpj;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njh.Ng.,y. 011-2694595).

jiyth;>

gpuNjr ngWiff;FO>

,yq;if Njrpa itj;jparhiy>

nfhOk;G-10.

Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy;
fy;tp ntspaPl;Lj; jpizf;fsk;

Nfs;tp ,y. m.gp.jp./ K08/02/2022
2023 Mz;bw;fhf ghlrhiyg; Gj;jfq;fis 

mr;rplYf;F rk;ge;jg;gl;l Nfs;tp jpwf;fg;gLk; 

jpdj;ij ePbj;jy;

2022.07.20k; jpfjp jpdfud; gj;jphpifapy; gpuRukhd 2023 

Mz;bw;F ghlrhiy Gj;jfq;fis mr;rpLtJld; rk;ge;jg;gl;l 

Nfs;tp mwptpj;jypy; Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;Sk; kw;Wk; Nfs;tp 

jpwf;fg;gLk; fhyk; 2022.08.18k; jpfjp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sd.

02.  mjdbg;gilapy; 2023 Mz;bd; ghlrhiy Gj;jfq;fis 

mr;rpLtJld; rk;ge;jg;gl;l nghwpaplg;gl;l Nfs;tp 

Mtzq;fis Vw;Wf;nfhs;sy; 2022.08.18k; jpfjp tiu fhyk; 

ePbf;fg;gl;Ls;sJ. 2022.08.18 K.g. 10.00 ,w;F Kd; gj;juKy;y> 

ngytj;j> ,RUgha> 6Mk; khbapy; mike;Js;s fy;tp 

ntspaPl;Lj; jpizf;fsj;jpd; gpujk fzf;fhsH gzpkidapy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; my;yJ 

mj;jpfjpf;F Kd; fpilf;FkhW jiytH> mikr;ruitapdhy; 

epakpf;fg;gl;ls;s epiyahd ngWiff; FO> fy;tp ntspaPl;Lj; 

jpizf;fsk;> ,RUgha> ngytj;j> gj;juKy;y vd;w Kfthpf;F 

gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 2022.08.18 K.g. 10.00 

,w;F Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jTld; Nfs;tpfs; 

jpwj;jy; Muk;gkhtJld; mt; Ntisapy; Nfs;tpjhuHfSf;F 

my;yJ mtHfsJ mjpfhukspf;fg;gl;l ,U gpujpepjpfSf;F 

rKfkspf;fyhk;.

02.  2022.08.18k; jpfjp Kjy; 120 ehl;fshFkhW Nfs;tpg; gpizia 

rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

03.  Nkyjpf tpguq;fis fPo;f;fhZgthplk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

njh.Ng.,y. fy;tp ntspaPl;L MizahsH ehafk; - 011-2784815

gpujk fzf;fhsH - 011-2787515

jiytH

mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l epiyahd ngWiff; FO

fy;tp ntspaPl;Lj; jpizf;fsk;

Mwhk; khb> ,RUgha> ngytj;j

gj;juKy;y

2022.08.10

ngah; khw;wk;
jpUNfhzkiy %J}u;-01,y; 

trpj;JtUk; n[apDyhg;jPd; 

Kfkl; gah]; Mfpa ehd; 

vdJ gpwg;G rhd;wpjopy; cs;s 

n[apDyhg;jPd; Kfkl; g]h]; 

vDk; ngaiu> kw;w vy;yh 

Mtzq;fspYk; n[apD 

yhg;jPd; Kfkl; gah]; vd;W 

cs;sjhy;  n[apDyhg;jPd; 

gah]; vd;W khw;wk; 

nra;fpNwd;. vd;gij ,yq;if 

[dehaf Nrhryprf; Fba 

uRf;Fk;> nghJkf;fSf;Fk; 

mwpaj; jUfpd;Nwd;.

- n[apDyhg;jPd; gah];

ml;NlhHzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;

N`hkhfk> khfk;kd ,y. 294/1 vDk; Kfthpapy; trpf;Fk; 

F];]pNf tpkyuj;d ngNuuh (Nj.m.m.,y 640562919V) 
Mfpa ehd; N`hkhfk gpl;bgs tlf;F> ,y. 574 vDk; 

Kfthpapy; trpf;Fk; n`l;b je;jphpNf njhd; gpauj;d 

tpN[rpq;` (Nj.m.m.,y 195012302637) vd;gtiu vdJ 

ml;NlhHzp jj;Jtf;fhuuhf epakpj;J gfpuq;f nehj;jhhpR 

jpUkjp Nfb vd; nghd;Nrfhtpdhy; vOjp cWjp nra;ag;gl;l 

,y. 05 kw;Wk; 2015.10.03k; jpfjpa ml;NlhHzp jj;Jtg; 

gj;jpuj;ij ,j;jhy; ,uj;Jr; nra;tjhf rfyUf;Fk; ,j;jhy; 

mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;. ,jd; gpwF Nkw;gb ml;NlhHzp 

jj;Jtf;fhuuhy; NkNy nrhy;yg;gl;l ml;NlhHzp jj;Jtj;jpd; 

fPo; Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;j nraw;ghLfs; rk;ge;jkhfTk; ehd; 

nghWg;ghf khl;Nld; vd rfyUf;Fk; ,j;jhy; mwptpj;Jf; 

nfhs;fpNwd;.

F];]pNf tpkyuj;d ngNuuh

fpof;F khfhz fy;tp mikr;R

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
Nkirf; fzdp kw;Wk; UPS vd;gtw;wpd; ngWif

fpof;F khfhzk;> khfhz fy;tpj; jpizf;fsj;jpw;F Nkirf; fzdp kw;Wk; UPS 
toq;Ftjw;fhf Mh;tKs;s jFjp kw;Wk; jifik tha;;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis khfhz fy;tp mikr;rpd; ngWiff; 

FOj; jiyth; NfhUfpd;whh;. RUf;fkhd tpguk; gpd;tUkhwhFk;.

ngWif ,yf;fk; cUg;gb cUg;gb 

tFjpapd; 

vz;zpf;if

tpiyf;Nfhuy; 

gpiz Kwp 

&gh

kPsspf;fg;glhj 

fl;lzk; &gh

GEMP/EP/G/2022/DLM/05 Nkirf; 

fzdp

80 250>000.00 3>000

UPS 80 10>000.00

1.  tpiyf;Nfhuy;fs; xw;iwf;fl;l fbjciw eilKiwapy; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd 

tpiyf;Nfhuy; %yk; nraw;gLj;jg;gLk;.

2.  2022-08-10Mk; jpfjp Kjy; 2022-08-31Mk; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 

9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd 

njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;.

 m.  kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij fpof;F khfhz fy;tp mikr;rpd; rpwhg;gh; 

fUkgPlj;jpw;Fr; nrYj;Jtjd; Nghpy; my;yJ fpof;F khfhz> khfhz fy;tp 

mikr;rpdhy; Ngzg;gLk; 5850274 vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;F Nkw;$wg;gl;l 

kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij ,yq;if tq;fpf;Fr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l 

tq;fp tuTj; Jz;il rkh;g;gpj;jy;.

 M.  fy;tp mikr;rpy; fpilf;fj;jf;f ~~tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fSf;fhd tpz;zg;gk;||.

3.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis 2022-09-01Mk; jpfjp tpiyf;Nfhuy; 

KbTWj;jg;gLk; Neukhd gp.g. 3.00 kzpf;F Kd; gpd;tUk; Kfthpf;F xg;gilj;jy; 

Ntz;Lk; my;yJ  fy;tp mikr;rpd; nrayhshpd; miwapy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. rKfk; je;Js;s tpiykDjhuh;  my;yJ 

mth;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiyf;Nfhuy;fs; KbTWj;jg;gl;L cld; 

jpwf;fg;gLk;;.

4.  tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-08-20Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F 

jpUNfhzkiy> cl;JiwKf tPjp> fpof;F khfhz> khfhz fy;tpj; jpizf;fsj;jpd; 

khehl;L kz;lgj;jpy; ,lk;ngWk;.

5.  ve;jnthU jug;gpdUf;Fk; ve;j epiyapYk; ve;jnthU el;l<l;ilAk; nrYj;jhkYk; 

tpiyf;Nfhuy; eilKiwapid Vw;Wf;nfhs;tjw;F my;yJ ,uj;Jr; nra;tjw;F 
PMPC jiyth; g+uzkhd chpikiaf; nfhz;Ls;shh;.

  

vd;. Gs;Nyehafk;>

jiyth;> khfhzf; fy;tpg; gzpg;ghsh;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

khfhz fy;tpj; jpizf;fsk;>

fpof;F khfhzk;.

njhiyNgrp ,y. 026-2220085> njhiyefy; ,y. 026-2222110

,yq;if njd;fpof;Fg; gy;fiyf;fofk;

ntspthhpg; gl;lg;gbg;Gfs; kw;Wk; 

njhopy;rhh; fw;iffs; epiyak;

,uz;lhk; tUl Kjyhk; gUt fiykhzp

ntspthhpg; gl;lg;gbg;G guPl;irfs; - 2015 / 2016
njd;fpof;Fg; gy;fiyf;fof ntspthupg; gl;lg;gbg;Gfs; kw;Wk; 

njhopy;rhh; fw;iffs; epiyaj;jpdhy; elhj;jg;gLfpd;w (2015 / 
2016 Mk; fy;tpahz;L) fiykhzp (Gjpa ghlj;jpl;l ntspthhupg; 

gl;lg;gbg;G) ,uz;lhk;; tUl Kjyhk; gUt guPl;irfs; vjph;tUk; 

21.08.2022 Mk; jpfjp Kjy;; eilngwtpUf;fpd;wd. ,g;guPl;irf;fhd 

mDkjp ml;ilfs; guPl;rhh;j;jpfSf;F mDg;gp itf;fg;;gl;Ls;sd. 

,Jtiu guPl;ir mDkjp ml;il fpilf;fg;ngwhj guPl;rhh;j;jpfs; 

067-2052801 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpw;F njhlh;G nfhs;SkhW 

Nfl;fg;gLfpd;wdh;.

gjpthsh;

,yq;if njd;fpof;Fg; gy;fiyf;fofk;

10.08.2022

WP CAH-1442 சுசுக்கி 
அல்்டைபா 2015,  கபார 
அதியுயர வி மைக்கு. 
வவலி்ல் பினபான்ஸ் 
பிஎல்சி,  இை. 310,  
கபாலி வீதி,  வகபாழுமபு-
03. வதபாமை்்சி 
071454295 8 .
 046207

நீரக்  கசிவபா? வகபாங்கிறீட் 
ஸ்வைப்,  குளியைமை,  
மீன் வதபாட்டி,  சுவ-
ரகளில். எ ைக்கு 
வ � பா ல் லு ங் க ள் . 
நபாடைளபாவிய ரீதியில். 
0 7 0 1 0 3 4 2 6 6 ,  
0 7 0 1 0 3 7 0 7 6 .
 046065
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gpd;tUk; Ntiyfs; / toq;fy;fYf;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplkpUe;J Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig rhu;gpy; ngWiff; FO jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

,y. xg;ge;jj;jpd; ngau; kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fk; 

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(&gh)

Njitahd 

tpiykD 

gpiz

Njitahd jifik

VAT cl;gl

kjpg;gPl;Lr;

nryT 

(&gh)

njhlu;G nfhs;s Ntz;ba egu; 

kw;Wk; Mtzq;fs;

toq;fg;gLk; ,lk;

,Wjpj; jpfjp

kw;Wk;

Neuk;

rptpy; Nfs;tpfs;

01 Pain� ng of Exposed Duc� le Iron Pipes & Pipe Suppor� ng Bridge Structure 
of Horana – Panadura Transmission Main.
xg;ge;j ,y : DPC/WP/W/KAN/CIVIL/RH/2022/15

12,500/-+ 
VAT
**

&gh  
287,000/-

fl;bl eph;khzj; Jiwapy;; C5 my;yJ C6   juj;jpy; CIDA 
gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; 

,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

29 kpy;ypad; Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> 
NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328, Fax: 011-2635885

31/08/2022
K.g. 10.00

02 Gampaha, A� anagalla and Minuwangoda Integrated Water Supply 
Scheme - Bid for Land Development for Rese� le Aff ected Families at 
Magalkanda
xg;ge;j ,y : RSC(SAB)/GAMIWSS/CIVIL/LOAN/
RUWAN/2021/49R

12,500/-+ 
VAT
**

&gh  
475,000/-

ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;; C5 my;yJ C6   
juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 
1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

gpufhuk; gjpT

19.65 
kpy;ypad;

gpxep (rg;ufKt)> NjePttr> 

Gjpa efuk;> ,uj;jpdGhp.

Tele: 045-2228274-6 
 Fax : 045-2228273

24/08/2022
gp.g. 2.00

03 Construc� on of Valve Chambers at Ranna Water Supply Scheme.
xg;ge;j ,y : RSC(S)/P&C/C/VALVE CHA/RANNA/RH/2022-14R

6,000/-+ VAT
**

&gh 

100,000/-
fl;bl eph;khzj; Jiwapy;; C7 my;yJ C6   juj;jpy; CIDA 
gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; 

,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

  9.90 
kpy;ypad;

gpxep (njw;F) mYtyfk;> NjePttr>

395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> 

khj;jiw. 

Tele:041-2222105, Fax 041-2221329

24/08/2022
gp.g. 2.00

2022-07-20Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. gy;fiyf;fof ePh; toq;fy; jpl;lj;jpYs;s gy;fiyf;fof ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpf;F PAC Dosing Kiwikia toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy; xg;ge;j ,y: RSC-C/M&E/S&I/
PAC/RECH(UOP)/ UNIVERSITY/2022/82 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-08-17Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaTld;; ftdj;jp;w; nfhs;sTk;. 

toq;fy; Nfs;tpfs;

04 Supply, Installation, Testing and commissioning of Variable Frequency 
Drives at Vavunativu Water Treatment Plant in Batticaloa
xg;ge;j ,y :  RSC(E)/DGM/RH/S&I-VFD/BATTI/2022/12

6,000/-+ VAT
**

&gh 

80,000/-
,jidnahj;j epWty;fspy; mDgtj;ijf; nfhz;l VFD 
toq;Ftjw;fhd cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; 

mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs;  kw;Wk; 1987,d; 

03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

5.83 
kpy;ypad;

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; 

(fpof;F)> NjePttr> 

,y. 48A/1,  fz;b tPjp> kl;bf;fsp> 

jpUNfhzkiy.  

Tele:026-2222519/ 0262222028 
Fax:0262225225

24/08/2022
K.g. 10.00

05 Supply, Delivery, Installation, Testing and Commissioning of 100kw 
Mobile Electrical Panel and Cabling at Santhiveli pump House
xg;ge;j ,y : RSC(E)/DGM/RH/S&I-MOBILE ELECTRICAL PANEL/
BATTI/2022/11

12,500/-+ 
VAT
**

&gh 

190,000/-
,jidnahj;j epWty;fspy; mDgtj;ijf; nfhz;l Mobile 
electrical panel  (fle;j Ie;J tUlq;fspy; my;yJ mjw;F 

Nkw;gl;l Fiwe;jgl;rk; 5 xg;ge;jq;fs;) toq;Ftjw;fhd 

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w 

cs;@h; Kfth;fs;  kw;Wk; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

12.60 
kpy;ypad; 

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; 

(fpof;F)> NjePttr> 

,y. 48A/1,  fz;b tPjp> kl;bf;fsp> 

jpUNfhzkiy.  

Tele:026-2222519/ 0262222028 
Fax:0262225225

24/08/2022
K.g. 10.00

2022-07-20Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. gj;Njfk ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpf;F ,urhadf; fyit gk;gpj; njhFjpfs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fis toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy; xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/M&E/
CHEMICAL DOSING/BADDEGAMA/RH/2022-06 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-08-17Mk; jpfjp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaTld;; ftdj;jp;w; nfhs;sTk;.

2022-07-20Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. gj;Njfk ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpf;F Auto Coupling Type Wet Well kpd;rhuj;jhy; ,aq;Fk; ePhpy; mkpo;e;jpaq;Fk; gk;gpj; njhFjpfs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fis 

toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy; xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/S/BACKWASHRECOVERY/ BADDEGAMA/RH/2022-09 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-08-17Mk; jpfjp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaTld;; ftdj;jp;w; nfhs;sTk;.

Nritf; Nfs;tpfs;

06 Provision of Workmen Services for Wariyapola Water Supply Scheme
xg;ge;j ,y:  RSC(NW)/M-KURU/SER/O&M/ WARI/2022/46

4,000/- + VAT &gh  
50,000/-

Njh;r;rpaw;w / Njh;r;rpngw;w njhopyhsh; Nritfis 

toq;Ftjpy; Fiwe;jgl;rk; 02 tUlq;fs; mDgtk; tha;e;j 

,iaGila gpuNjrq;fspYs;s gpuNjr nrayfq;fspd; fPo; 

COB my;yJ tpahghug; gjptpd; fPo; gjpT nra;ag;gl;Ls;s 

,yq;ifapy; gjpT nra;ag;gl;Ls;s epWtdk;

4.94 million gpxep (tlNky;) mYtyfk;> 

NjePttr> jk;Gs;is tPjp> 

FUehfy;.

Tele:  037-2223158
Fax  : 037-2230086 
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-08-

17Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F 

fltj;ij> FUehfy; NjePttr  

gpxep (tlNky;) Kfhikahsh; 

mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;.

24/08/2022
gp.g. 2.00

07 Contract for Periodical Vehicle Service at Polonnaruwa Region for the 
Year 2022/2023.
xg;ge;j ,y:O&M(P)/NC/DGM/VEH-SER/POL-REGION/2022/064R-1.

12,500/-+ 
VAT
**

&gh 

44,192.00
thfd Nrit toq;Feh;fs; kw;Wk; 1987,d; 03Mk; 

,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT 

nra;ag;gl;l xg;ge;jf;fhuh;fs;

- gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf 

khtj;ij> mEuhjGuk;.

Tele: 0252222296/ 0252222295 
Fax:0252225609/ 0252235495

24/08/2022
gp.g. 2.00

2022-07-20Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. gpafk / rPj;jhtf;f gpuhe;jpa KfhikahsUf;F Njh;r;rpaw;w kw;Wk; miuj; Njh;r;rp ngw;w njhopyhsh; Nritfis toq;Fjy; xg;ge;j ,y: GCWR/SERVICE/REGIONS BIYAGAMA 
SEETHAWAKA/2022/14 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-08-22Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaTld;; ftdj;jp;w; nfhs;sTk;.

2022-07-20Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. nj`ptis / fy;fpir> [atdlfk / nfhyd;dht kw;Wk; [h-vy / Vf;fiy gpuhe;jpa KfhikahsUf;F Njh;r;rpaw;w kw;Wk; miuj; Njh;r;rp ngw;w njhopyhsh; Nritfis 

toq;Fjy;  xg;ge;j ,y: GCWR/SERVICE/ REGIONS(D/M)(J/K)(J/E)/2022/13  - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-08-22Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaTld;; ftdj;jp;w; nfhs;sTk;. 
2022-08-03Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. 

1. ntypfk gpuNjr> gpuNjr nghwpapayhsUf;F  Njh;r;rpaw;w njhopyhsh; Nritfis toq;Fjy; - xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/SERVICE/ WELIGAMA /A.E.AREA/O&M/ 2022-67
2. khj;jiw gpuNjr> gpuNjr nghwpapayhsUf;F  Njh;r;rpaw;w njhopyhsh; Nritfis toq;Fjy; - xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/SERVICE/ MATARA /A.E.AREA/O&M/ 2022-68
3. mk;gyhq;nfhl gpuNjr> gpuNjr nghwpapayhsUf;F  Njh;r;rpaw;w njhopyhsh; Nritfis toq;Fjy; - xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/SERVICE/A’GODA  A.E.AREA/O&M/2022-69
4. fhyp gpuNjr> gpuNjr nghwpapayhsUf;F  Njh;r;rpaw;w njhopyhsh; Nritfis toq;Fjy; - xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/SERVICE/GALLE A.E.AREA/O&M/2022-70
5. `k;ghe;Njhl;il gpuhe;jpaj;jpw;F  Njh;r;rpaw;w njhopyhsh; Nritfis toq;Fjy;- xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/SERVICE/ HAMBANTOTA /O&M/ 2022-71
,e;jf; Nfs;tpfspd; tpiykDf;fs; toq;fg;gLk; ,lk; kw;Wk; njhlh;G nfhs;sNtz;ba egh;fshtd:

    Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid.

    Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885
    gpxep (njw;F) mYtyfk;> NjePttr> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> khj;jiw. 

    Tele:041-2222105  Fax 041-2221329
thfdq;fis thliff;fkh;j;Jjy;

08 Njitaw;w thfdq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fis tpw;gid nra;jy;

xg;ge;j ,y: DGM/M&E/REDUNDANT VEHICLES & 
EQUIOMENT/2022/01

1,000/- + VAT According 
to the 

Document

Mtzj;jpd; gpufhuk; Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> 

fhyp tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328, Fax: 011-2635885

14/09/2022
K.g. 10.00

09 Jiwrhh; jpl;lkply; gphptpw;F thfdq;fis thliff;fkh;j;Jk; 

xg;ge;jk;.

xg;ge;j ,y: RSC/NC/DGM/HV/SP/2022/087-R1.

4,000/- + VAT &gh 

32,550.00
thfd chpikahsh;fs; kw;Wk; thfd Nrit 

toq;Feh;fs;

gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf khtj;ij> 

mEuhjGuk;.

Tele: 0252222296/ 0252222295 
Fax:0252225609/ 0252235495

24/08/2022
gp.g. 2.00

10 nghWg;gjpfhhp mYtyfj;jpw;F (NgUtis) f;W} nfg; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: W-S/P&C/H(10)/ DGM/O&M/2021/91R-02

2,000/-  VAT &gh 5,000/-
for each 
vehicle

,iaGila thfd chpikahsh;fs;. gp.x.ep. (Nkw;F-njw;F) mYtyfk;> NjePttr> ,y. 

07> mq;Fyhd ];Nl\d; tPjp> nkhul;Lt.

Tel: 011-2224888
Fax : 011-2637945/  011-2637946 / 0112637947

25/08/2022
K.g. 10.00

11 gpuNjr nghwpapayhsh; (ghze;Jiw) mYtyfj;jpw;F Ntd; 

xd;iw (Dual A/C) thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: W-S/P&C/H(12)/DGM/ O&M/2021/95R-02

2,000/-  VAT &gh 5,000/-
for each 
vehicle

,iaGila thfd chpikahsh;fs;. gp.x.ep. (Nkw;F-njw;F) mYtyfk;> NjePttr> ,y. 

07> mq;Fyhd ];Nl\d; tPjp> nkhul;Lt.

Tel: 011-2224888
Fax : 011-2637945/  011-2637946 / 0112637947

25/08/2022
K.g. 10.00

12 Nkw;F cw;gj;jpfs; cjtpg; nghJ Kfhikahsh; lgs; nfg; 

thfdnkhd;iw thliff;fkh;j;Jtjw;fhd xg;ge;jk;

xg;ge;j ,y: RPC/WP/S/AMB/M&E/O&M/2022/10

6,000/-  VAT &gh 

57,600/-
thfd chpikahsh;fs; my;yJ thfdq;fis 

thliff;fkh;j;Jk; epWtdq;fsplkpUe;J

gpnghK> (Nkw;F – cw;gj;jp)> NjePttr> 

cLKy;y tPjp> Ky;Nyhpah Gjpa efuk;.

Tele:0112418532/531,  Fax:0112549199

24/08/2022
gp.g. 2.00

13 gpxep (njw;F) gpujhd ,urhadtpayhsh; gphptpw;F Ntd; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y:RSC(S)/HIRING/VAN/CHIEF CHEMIST/O&M/2021-113R

2,000/-  VAT &gh 5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk; gpxep (njw;F) mYtyfk;> NjePttr>

395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> khj;jiw. 

Tele:041-2222105, Fax 041-2221329

24/08/2022
gp.g. 2.00

14 khj;jiw / kphp];] ePH; toq;fy; jpl;lj;jpw;F (II) f;W} nfg; 
xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/HIRING/CREW CAB/MATARA-MIRISSA(II)/
O&M/2022-111

2,000/-  VAT &gh 5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk; gpxep (njw;F) mYtyfk;> NjePttr>

395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> khj;jiw. 

Tele:041-2222105
Fax 041-2221329

24/08/2022
gp.g. 2.00

15 Nfhl;Nlnfhl ePh; toq;fy; jp;l;lj;jpw;F Kr;rf;fu tz;bnahd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/HIRING/T.WHEELER/KOTTEGODA/ 
O&M/2022-115

500/-  VAT &gh 2,500/- Mtzj;jpd; gpufhuk; gpxep (njw;F) mYtyfk;> NjePttr>

395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> khj;jiw. 

Tele:041-2222105
Fax 041-2221329

24/08/2022
gp.g. 2.00

16 fl;Lthd ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F f;W} nfg; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y:RSC(S)/P&C/HIRING/CREW CAB/KATUWANA/
O&M/2022-110

2,000/-  VAT &gh 5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk; gpxep (njw;F) mYtyfk;> NjePttr>

395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> khj;jiw. 

Tele:041-2222105
Fax 041-2221329

24/08/2022
gp.g. 2.00

17 khj;jiw / kphp];] ePH; toq;fy; jpl;lj;jpw;F (III) f;W} nfg; 
xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y:RSC(S)/P&C/HIRING/CREW CAB/MATARA-MIRISSA(III)/
O&M/2022-114

2,000/-  VAT &gh 5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk; gpxep (njw;F) mYtyfk;> NjePttr>

395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> khj;jiw. 

Tele:041-2222105
Fax 041-2221329

24/08/2022
gp.g. 2.00

18 khypk;gl ePH; toq;fy; jpl;lj;jpw;F f;W} nfg; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y:RSC(S)/P&C/HIRING/CREWCAB/ MALIMBADA/
O&M/2022-116

2,000/-  VAT &gh 5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk; gpxep (njw;F) mYtyfk;> NjePttr>

395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> khj;jiw. 

Tele:041-2222105
Fax 041-2221329

24/08/2022
gp.g. 2.00

19 m`q;fk ePH; toq;fy; jpl;lj;jpw;F f;W} nfg; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y:RSC(S)/P&C/HIRING/CREW CAB/AHANGAMA/
O&M/2022-117

2,000/-  VAT &gh 5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk; gpxep (njw;F) mYtyfk;> NjePttr>

395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> khj;jiw. 

Tele:041-2222105
Fax 041-2221329

24/08/2022
gp.g. 2.00

2022-06-29Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. cjtpg; nghJ KfhikahsUf;F (Nkw;F - njw;F) Nkhl;lhh; fhnuhd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y : W-S/P&C/H(01)/DGM/O&M/2022/31R-02 - - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-08-18Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaTld;; ftdj;jp;w; nfhs;sTk;.

jaT nra;J PCA 3 gbtj;ijg; ngw;Wf;nfhs;s ,izajsj;jpy; epfo;epiy (online) Clhf fk;gdp gjpthsUld; gjpT nra;J nfhs;sTk;. (“**” vdf; FwpaPL ,lg;gl;l Nfs;tpfSf;F kl;Lk;) gjpT nra;J nfhs;tjw;F gmail 
gad;gLj;j Ntz;Lnkd NkYk; jaTld; njhptpj;Jf; nfhs;sg;gLfpd;wJ.

KbTj; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzk; kw;Wk; tpahghuf; fbjj; jiyg;gpyhd Ntz;LNfhs; fbjnkhd;iwr; 

rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; Nfs;tp Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.

rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; Mtzq;fs; toq;fg;gLk; ,lj;jpNyNa Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

rKfk; je;Js;s Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs;; KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gpaDg;gg;gLk;.

jiyth;> 

Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig.

ePH toq;fy; mikr;R 

 Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig
tpiyf;Nfhuy; mwptpj;jy;
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2022 [{iy 28Mk; jpfjpa tpiyf;Nfhuy; mwptpj;jypd; 

jpUj;jk; gw;wpa mwptpj;jy;
,yq;if [dehaf Nrh\yprf; FbauR> fkj;njhopy; mikr;R

Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy;
fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lk; (CSIAP)

nraw;wpl;l ,y.:  P163742
1. LK-MOA-292982-CW-RFB/NWP/DPDO/Canal System (1)/2022/13
2. LK-MOA-292987-CW-RFB/NWP/DPDO/Canal System (8)/2022/14
3. LK-MOA-292999-CW-RFB/NWP/DPDO/Rehb.T (10)/2022/15
4. LK-MOA-292980-CW-RFB/NWP/DPDO/Rehb.T (32)/2022/16
5. LK-MOA-292993-CW-RFB/NWP/DPDO/Rehb.T (36)/2022/17
6. LK-MOA-292998-CW-RFB/NWP/DPDO/Rehb.T (37)/2022/18
7. LK-MOA-292997-CW-RFB/NWP/DPDO/Rehb.T (46)/2022/19
8. LK-MOA-292996-CW-RFB/NWP/DPDO/Rehb.T (47)/2022/20
9. LK-MOA-292990-CW-RFB/NWP/DPDO/Canal System (61)/2022/21
10. LK-MOA-292966-CW-RFB /NWP/DPDO/Rehb.T(63) /2022/22
11. LK-MOA-292968-CW-RFB/NWP/DPDO/Rehb.T (64)/2022/23
12. LK-MOA-265838-CW-RFB/PMU(NWP)/ Rehb.T(5)/2022/18
13. LK-MOA-265923-CW-RFB /PMU(NWP)/ Rehb.T (28)2022/20
14. LK-MOA-265546-CW-RFB /PMU(NWP)/ Rehb.T (31)2022/21
15. LK-MOA-265483-CW-RFB/PMU (NWP)/ Rehb.T(55)2022/23
16. LK-MOA-267015-CW-RFB/PMU (NWP)/ Rehb.T(56)2022/24
17. LK-MOA-265538-CW-RFB /PMU(NWP)/ Rehb.T(65)/2022/26
18. LK-MOA-265540-CW-RFB /PMU(NWP)/ Rehb.T(66)/2022/27
19. LK-MOA-292994-CW-RFB /NWP/DPDO/Rehb.T (02)/2022/024
20. LK-MOA-293000-CW-RFB /NWP/DPDO/Rehb.T (03)/2022/025
21. LK-MOA-292971-CW-RFB /NWP/DPDO/Rehb.T (13)/2022/026

1.  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l ngWifr; nraw;ghLfSf;fhd tpiykDf;fSf;fhd miog;G 

2022 [_iy 28Mk; jpfjpa gj;jphpifapy; Kd;dh; gpuRhpf;fg;gl;lJ. jw;NghJ ,e;j 

miog;gpd; %yk; mJ jpUj;jg;gLfpd;wJ.

2.  tpiykDf;fisr; rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjp ehs; 2022 Mf];;l; 25Mk; jpfjp  

gp.g. 2.00 kzp  tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ> ,jd; gpufhuk; Kd;G gpuRhpf;fg;gl;l 

tpiyf;NfhuYf;fhd miog;gpd; 3> 5> 7> 12> 13 kw;Wk; 14Mk; gphpTfs;; jug;gl;Ls;s 

jpfjpfs; gpd;tUkhW jpUj;jg;gLfpd;wd.

3.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis FUehfy;> af;fhgpl;ba 

tPlikg;G> ,y. 51> kp`pe;J khtj;ij>  fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd 

tptrha nraw;wpl;lk;> gpujp nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh; mYtyfk; (tlNky; khfhzk;)> 

gpujp nraw;wpl;l gzpg;ghshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njhiyNgrp: 037-
2227950> njhiyefy;: 037-2227950> kpd;dQ;ry;: dpdcsiapnwp@gmail.com) kw;Wk;; 
mNj ,lj;jpy; 2022 Mf];l; 25Mk; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 

kzpapypUe;J gp.g. 2.00 kzp tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpj;Jg; 

ghh;f;fyhk;. 

4.  tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fis 2022 Mf];;l; 25Mk; jpfjp  gp.g. 2.00 kzp  tiu 

nfhs;tdT nra;ayhk;.

5.  tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; 2022 Mf];;l; 25Mk; jpfjp  gp.g. 2.00 kzpf;F 

KbTWj;jg;gLk;.

6. tpiykDf;fs; 2022 brk;gh; 21Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

7.  tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwp 2023 [dthp 19Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

8.  Kd;ida tpiyf;Nfhuy; mwptpj;jypy; jug;gl;l rfy jfty;fSk; khwhky; 

mt;thNwapUf;Fk;.

jiyth;>

rpwpa nraw;wpl;l ngWiff;FO (tlNky; khfhzk;)>

fhyepiyf;F rPuikthd ePh;;g;;ghrd tptrhaj;; jpl;lk;> 

gpujp nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh; mYtyfk; (tlNky; khfhzk;)>

,y. 51> kp`pe;J khtj;ij>

af;f`gpl;ba tPlikg;G>

FUehfy;.

jpfjp: 2022-08-10.

ngWif mwptpj;jy;
fsdp gy;fiyf;fofk;

1.  fsdpg; gy;fiyf;fofk; rhHghf> jpizf;fsg; ngWiff;FOtpd; jiythpdhy; fPo;f;fhzg;gLk; fUkj;jpw;fhf 

jifikAs;s tpiykDjhuHfsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

cUg;gb 

,yf;fk;

xg;ge;j 

,yf;fk;
ngaH

cj;Njr 

nrytpdk; 

&gh

tpiykDg; 

gpizj; 

njhif &gh

gbtf; 

fl;lzk; 

&gh

01 UK/GA/GA2/
WI-FI/2022:01

Providing of Point-to-Point Connec  on 
between University and Hostels (CWW 
Kannangara Hostel & Pangnarama Boys 
Hostel, Tyre Junc  on Hostel and Nursing 
College Road Hostel)

6>500>000.00 65>000.00 2>500.00

2. tpiykDf;Nfhuy;> Njrpa Nghl;b uPjpapyhd tpiykDf;NfhUk; Kiwikapd; gpufhuk; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

3  xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhd jifikfisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F> tpz;zg;gjhuHfs;> mgfPHj;jpahNdhH 

gl;bay; gLj;jg;glhj xg;ge;jf;fhuHfshf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

4.  ,jw;fhf MHtKs;s tpiykDjhuHfs;> Nkyjpf jfty;fis> gzpg;ghsH (0112903421) jfty; kw;Wk; 

njhlHghly; kj;pa epiyak;> fsdpg; gy;fiyf;fofk;> jSfk> fsdpa ,lKk;> tpiykDg;gbtq;fisg; 

ghprPypj;jy; gpujpg; gjpthsH/ nghJ epUthfk;> fsdpg; gy;fiyf;fofk; ,lKk; 2022 Mf];l; 10 Kjy; 2022 

Mf];l; 24 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; K.g. 11.30 tiu kw;Wk; gp.g. 1.30 Kjy; gp.g. 2.30 

tiuAk; Nkw;nfhs;syhk;.

5.  Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW> tpiykDjhuHfs;> kPsspf;fg;glhj gbtf; fl;lzj;ij 

gy;fiyf;fofj;jpy; nrYj;jp vOj;JUt tpz;zg;gnkhd;iwr; rkHg;gpj;J 2022 Mf];l; 10 Kjy; 2022 Mf];l; 

24 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; K.g. 11.30 tiu kw;Wk; gp.g. 1.30 Kjy; gp.g. 2.30 tiu 

tpiykDg;gbtq;fspd; KOikahd Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;s gpujpnahd;iw> gpujpg;gjpthsH/ 
nghJ epUthfk;> fsdpg; gy;fiyf;fofk;> jSfk fsdpa ,lk; ngw;Wf;nfhs;syhk;. chpa fl;lzk; fhrhf 

Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;. 

 my;yJ

  gpujpg; gjpthsH> nghJ epUthfg; gphpT> fsdpg; gy;fiyf;fofk; ,w;F argenadmin@kln.ac.lk vd;w kpd;dQ;ry; 

Kfthpf;F vOj;JUt tpz;zg;gnkhd;Wld;> fzf;F ,yf;fk; 055 1001 1 0667549 kf;fs; tq;fp> jSfk 

fpis ,w;F Nkw;nfhs;sg;gl;l chpa nfhLg;gdtpd; gw;Wr;rPl;ilr; rkHg;gpj;J chpathW tpiykDf; NfhUk; 

Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

6.  chpathW g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs; Kj;jpiuapl;L 2022 Mf];l; 25 md;W gp.g. 2.30 ,w;F Kd;dH> 

gy;fiyf;fofg; gpujhd ghJfhg;G mYtyhpd; mYtyfj;jpw;fz;ikapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapw; 

NrHj;jy; Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;fg; ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

7.  2022 Mf];l; 25 md;W gp.g. 2.30 ,w;F tpiykDj;jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy; tpiykDjhuHfs; my;yJ 

mthpd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

8.  midj;J tpiykDf;fSlDk;> Nrit toq;FeH Vw;Wf;nfhs;Sk; tpjkhf tpiykDg;gpizak; 

khjphpg;gbtj;jpw;fikthf (,jw;fhf epHkhzg; gapw;rp kw;Wk; mgptpUj;jp epWtdk; (Ins  tute for Construc  on, 
Training & Development ICTAD) %yk; ntspaplg;gLk; mq;fPfhuk; ngw;w tpiykD Mtzj;jpy; mlq;fpAs;s 

njhFjp ,yf;fk; 09 (Standared Bidding Document - Sec  on 09) ,y; mlq;fpAs;s tpiykDg; gpizaj;jpw;fhd 

khjphpg; gbtk; cgNahfg;gLj;jg;gly; Ntz;Lk;.) ,yq;ifapy; eilKiwg;gLj;jg;gLk; tq;fpnahd;wpypUe;J 

(,yq;if kj;jpa tq;fpapy; gjpT nra;ag;ngw;Ws;s) ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l my;yJ epHkhzf; fhg;GWjp 

epjpaj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l tpiykDg; gpizankhd;W my;yJ chpj;jhd tpiykDg; 

gpizaj;jpw;fhd njhifiag; gy;fiyf;fof rpwhg;ghplk; itg;Gr; nra;J ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;L 

rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

jiytH> jpizf;fsg; ngWiff;FO>

fsdpg; gy;fiyf;fofk;

jSfk> fsdpa.

2022.08.08

Rfhjhu mikr;R

Njrpa ,uj;j khw;W Nrit
2022 - 2023 Mk; Mz;bw;fhd mjpfg;gbahd gpsh];kh rpW 

gFjpfspd; (excess Plasma fractionation) Vw;Wkjpf;fhf cs;@h; 

gjpTnra;ag;gl;l fk;gdpfsplkpUe;J tpiykDf;fis ,yq;if 

Njrpa ,uj;jkhw;W Nrit (NBTS) miof;fpd;wJ.

01.  fPo;f;fhZk; cUg;gbfspd; toq;fSf;fhf nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; 2022.08.31k; K.g.10.00 kzp tiu> 

nfhOk;G  - 05> ehuhN`d;gpl;l> vy;tpl;bfy khtj;j> 555/5D> Njrpa ,uj;jkhw;W Nrit> gpuhe;jpa 

ngWiff;FO> jiytuhy; ngw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

02. 

,y cUg;gb NBC mYtyfj;jpy; nrYj;j Ntz;ba kPsspf;fg;glhj 

fl;lzk;

2022 EX-P1-
01

Fresh Frozen Plasma

&.25>000.00Cryo poor plasma

Stored plasma

03.  Nj.,.kh.Nr> fzf;fhsUf;F fhrhf kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;Jtjd; Nghpy; ve;j Mh;tKs;s 

jifikahd tpiykDjhuh;> Kfth;> gpujpfs; my;yJ Xh; Kjd;ikahdthpd; rhh;ghf ngah; 

Fwpg;gplg;gLgtuhy; nfhs;tdT nra;ag;gLk;. efy;fSldhd Xh; KOikahd njhFjp tpiykD 

Mtzq;fspy; nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

tpiykDTld; fPof;fhZk; Mtzq;fSk; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;

 m) nfhOk;G  - 05> Njrpa ,uj;jkhw;W Nritg; gzpg;ghsUf;F vOj;J%y tpz;zg;gk; 

 M) tpahghu gjpTr;rhd;wpjo;> Gifg;gl gpujpAld;

 ,)  tpiykDjhuh; mth;fsJ jahhpg;gpw;fhd cs;@h; Kfth;fshf epakpj;j Kjd;ikahsh;fshy; 

toq;fg;gLk; Xh; rhd;wpjo;/fbjk;

 <)  tpiykD Mtzq;fspy; cs;slf;fg;gl;Ls;s NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;sitf;Fk; Nkyjpfkhd Vida 

epge;jidfs;

04.  tpiykD Mtzq;fis> 2022.08.09 Kjy; 2022.08.30 tiu Nj.,.kh.Nr fzf;fhshplk; ngw;Wf;nfhs;s 

KbAk;. (njh.Ng.,y - 0112368585> 2369931-35> ePbg;G 221 

05.  tpiykDf;fs; Nj.,.kh.Nr gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; tpiykDf;fs; %lg;gl;l gpd;G cldbahf 

jpwf;fg;gLk;.

06. tpiykD Mtzq;fis Nj.,.kh.Nr|> gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; ,ytrkhf ghprPypf;fyhk;.

07. Nkyjpf jfty;fis Nj.,.kh.Nr ngWifg; gphptpy; ,Ue;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

gzpg;ghsh;

nlhf;lh; E.A.L.C.K vjphprpq;f
jiyth;/gpuhe;jpa ngWiff;FO>

Njrpa ,uj;j khw;W Nrit

555/5D> vy;tpl;bfy khtj;j> 
nfhOk;G - 05

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR murhq;fk;
neLQ;rhiyfs; mikr;R

tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
1.  fPNo tpghpf;fg;gl;Ls;s nraw;wpl;lq;fSf;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J tPjp 

mgptpUj;jp mjpfhurigapd; rhh;ghf> mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghL guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt gphpT 

ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;. 

xg;ge;j 

,yf;fk;

nraw;wpl;lj;jpd; ngah; ,il epfo;Tfs; 

mlq;fyhf 

nghwpapayhshpd; 

kjpg;gPL (kpy;. 

&ghtpy;)

xg;ge;jf; 

fhyk; 

(ehl;fhl;b 

ehl;fspy;)

CIDA  juk; tpiy

kDg;gpiz

RDA/EOM&M/
GOSL/CKE/
Corr/@APP 
/2022/07

RECTIFICATION 
OF SETTLEMENTS 
AT APPROACHES 
OF STRUCTURES 
ON COLOMBO 
KATUNAYAKE 
EXPRESSWAY

34.7 mn 56 C4 & C5 450>000.00

2.  tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 

3.  xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhf> rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; 

eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurigAld; neLQ;rhiyfs; tpN\lj;Jtj;jpy; C4&C5 juj;jpy; 

my;yJ cah; juj;jpy; jw;NghJ gjpT ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf tpguq;fis mYtyf Neuq;fspy;> Njitg;gbd;> gz;lhufk> ty;fk> 

f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig (EOM&M) ,d; gzpg;ghshplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

(njhiyNgrp: 011-3047806. njhiyefy;: 0382289560. vd;w ,yf;fj;jpd; topahf ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

5.  Nfs;tpf;F Kd;duhd $l;lk; 2022.08.30 Mk; jpfjpad;W gp.g. 1.45 kzpf;F EOM&M ,d; rPJt tPjp 

mgptpUj;jp mjpfhu rig guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt gphpT> neLQ;rhiy nraw;ghL Nkyjpf gzpg;ghsh; 

mYtyfj;jpy; eilngWtNjhL Njitg;gbd;> mjd; gpd;dh; cldbahfNt jstp[ankhd;W xOq;F 

nra;ag;gLk;.

  Nfs;tpf;F Kd;duhd $l;lj;jpw;F rKfkspf;fhik tpiykDTf;F jifikaw;wjhf xg;ge;jk; toq;Ftjw;F 

jifikaw;wjhf nfhs;sg;gLk;.

6.  2022.08.10 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.09.05 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 1.15 kzp tiuAk; 8>000 

+  960 &ghit (ngNrt) kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf nrYj;jpa gpd;dh;> gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> 

tPjp mgptpUj;jp rig> EOM&M gphpT gzpg;ghsUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; 

%yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s 

tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa 

,Uj;jy; Ntz;Lk;. 1987 Mz;bd; 03 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jj;jpd; gpufhuk; Kfth; kw;Wk; rpj;jpfukhd 

Nfs;tpjhuh; fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsj;jpy; gjpT nra;jy; Ntz;Lk;.

7.  xt;nthU tpiykDTk; NkNy Fwpg;gpl;lthWs;s tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUg;gJld; 

2023.01.03 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

8.  2022.09.06Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; tpiykDf;fs; 

,U gpujpfspy; jiyth;> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig ngWiff; FO> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> 

1k; khb kfneFk k`nkJu> ,y.216> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> gj;juKy;y vd;w Kfthpapy; 

xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; mitfis %ba 

gpd;dh; rKfkspj;jpUf;Fk; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;. 

9. tpiykDf;fs; 2022.12.06 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s KfthpahdJ gpd;tUkhW.

jiyth;>

tPjp mgptpUj;jp ngWiff;FO>

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig

1k; khb> 'kfneFk> k`nkJu"> 

,y.216> 

nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;j> 

gj;juKy;y.
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Cth khfhz rig

ngWif mwptpj;jy;
Rj;jpfhpg;Gr; Nritfisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf 

tpiykDf;Nfhuy; - 2022/2023
01.  Cth khfhz rigapd; gpujpg; gpujhd nrayhsh; (epUthfk;) 

mYtyfg; ngWiff; FOtpd; jiythpdhy; Cth khfhz rigf; 

fl;blj;njhFjp kw;Wk; Cth khfhz rigapy; tpz;zg;gpj;Js;s 

Vida epWtdq;fspw;fhf Rj;jpfhpg;G Nritfisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf 

Fiwe;jgl;rk; %d;whz;L (03) mDgtk; cs;s epWtdq;fsplkpUe;J 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

02.  2022.08.10 Kjy; 2022.08.31 md;W K.g.9.00 Kjy; gp.g.2.00 tiu 

mYtyf Neuq;fspy; gpujpg; gpujhd nrayhsh; (epUthfk;) 

mYtyfj;jpy; my;yJ www.up.gov.lk ,izaj;jpy; ,jw;fhd 

tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

03.  chpathW g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs;> ,uz;L gpujpfshf 

ngWiff;FOtpw;F 2022.08.31 md;W gp.g.2.00 ,w;F Kd;dh; 

rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lnkd;gJld;> md;iwa jpdk; gp.g.2.00 ,w;F 

gJis> Cth khfhz rigapd; gpujpg; gpujhd nrayhsh; (epUthfk;) 

mYtyfj;jpy; tpiykDj; jpwf;fg;gLk;. ,jw;fhd Nkyjpf tpguq;fis 

njh.Ng.,y. 055-2229393 I mioj;J ,t;tYtyfj;jpy; my;yJ    
www.up.gov.lk ,izajsj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

04.   ngWiff;FOtpd; jPh;khdk; ,Wjpj;jPh;khdkhf mikAk;.

jiyth;

ngWiff;FO>

gpujpg; gpujhd nrayhsh; (epUthfk;) mYtyfk;

Cth khfhz rig> gJis

2022.08.08

mur mr;Rj; jpizf;fsk;

mg;Gwg;gLj;jg;gLk; m];nfhd; fljhrpfis                                
(nts;is kw;Wk; fyit) tpw;gid nra;tjw;fhd tpiykDf;Nfhuy;
mur mr;Rj; jpizf;fsj;jpd; ghtidapypUe;J mg;Gwg;gLj;jg;gLk; 

'm];nfhd;" fljhrpfis (nts;is kw;Wk; fyit) tpw;gid 

nra;tjw;fhf gpurpj;j tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

,jw;fhf 2022.09.01 Kjy; 2023.03.30 tiu Nkw;gb mg;Gwg;gLj;jg;gLk; 'm];nfhd;" fljhrpfspw;fhf 

(nts;is kw;Wk; fyit) tpiykDr; rkh;g;gpf;fyhk;. Fwpj;j Jiwapy; 03 Mz;Lfhy mDgtj;Jld; 

fljhrp Neubahf Vw;Wkjpahsh;fs; kw;Wk; ,yq;ifapy; fljhrp cw;gj;jp nra;Ak; epWtdq;fspd; 

chpikahsh;fs; khj;jpuk; ,jw;fhf tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;fyhk;. (,jw;fhd mDgtq;fis 

Mtzq;fs; %yk; cWjpg;gLj;Jjy; Ntz;Lk;)

2022.08.10 Kjy; 2022.08.23 md;W gp.g.2.00 tiu thu Ntiy ehl;fspy; mYtyf Ntiy Neuq;fspy; 

tpz;zg;gg;gbtnkhd;wpw;fhf &gh 250.00 ,w;fhd fl;lzk; tPjk; nrYj;jp mur mr;Rj; jpizf;fsj;jpd; 

Vida toq;fy; gphptpy; ,jw;fhd tpz;zg;gg;gbtq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;.

midj;J tpiykDf;fSk; 2022.08.24 md;W gp.g.2.00 ,w;F Kd;dh; gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; my;yJ 

jpizf;fsj;jpd; Vida toq;fy; gphptpy; ,jw;fhd tpz;zg;gg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

midj;J tpiykDf;fSk; 2022.08.24 md;W gp.g.2.00 ,w;F Kd;dh; gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; my;yJ 

jpizf;fsj;jpd; Vida toq;fy; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiykDg; ngl;bapw; Nrh;j;jy; 

Nkw;nfhs;syhnkd;gJld;> 2022.08.24 md;W gp.g.2.00 ,w;F mjw;fhd tpiykDj;jpwf;fg;gLk;.

tpiykDf;fis cs;slf;Fk; ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 'mg;Gwg;gLj;jg;gLk; fljhrp 

m];nfhd; (nts;is kw;Wk; fyit) nfhs;tdT 2022/2023" vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

,jw;fhd tpiykDg;gpizj;njhifahdJ> fPo;f; Fwpg;gplg;gl;Ls;snjd;gJld;> mj;njhifiaf; 

fhrhf mur mr;Rj;jpizf;fsj;jpy; itg;Gr; nra;J ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;bd; %yg;gpujpahd> 

tpiykDf;fSld; ,izj;J mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.

fUkk; tpiykDg; gpizj; njhif

mg;Gwg;gLj;jg;gLk; fljhrp m];nfhd; (nts;is kw;Wk; fyit) &gh 75>000.00

,jw;fhd Nkyjpf tpguq;fis thu Ntiy ehl;fspy; K.g.8.30 Kjy; gp.g.4.15 tiu njhiyNgrp 

,yf;fk; 0112673311 I mioj;Jg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;

jpizf;fsg; ngWiff;Fo

mur mr;Rj; jpizf;fsk;>

,y.118> nlhf;lh; ldp];lh; B rpy;th khtj;ij> 

nfhOk;G - 08

2022.08.05

njhiyNgrp - 0112673311

njhiyefy; - 0112671922

,izak; - www.documents.gov.lk

N -75

,yq;if Njrpa nghwpapay; Muha;r;rp 

kw;Wk; mgptpUj;jp epiyak;

(NeHl; epiyak;)

Vf;fy - [hvy

2022/2023 Mz;bw;fhf NeHl; epiyaj;jpy; Jg;GuNtw;ghL 

kw;Wk; Rj;jpfhpg;Gr; Nritfis elj;jpr; nry;yy; kw;Wk; 

epiya tshfj;jpy; Gy; ntl;Ljy;.

Nfs;tp ,yf;fk;: NERDC/DPC/Minor(S)/02/22

NeHl; epiyaj;jpy; Jg;GuNtw;ghl;L kw;Wk; Rj;jpfhpg;Gr; Nritia elj;jpr; 

nry;yy; kw;Wk; epiya tshfj;jpy; Gy;ntl;Lk; Nritia xU tUl fhy 

vy;iyf;F elj;jpr; nry;tjw;fhf ngWiff; FOtpd; jiytuhy; Fwpj;j 

Jiwapy; mDgtKs;s toq;FeHfsplkpUe;J 2022.08.31 gp.g. 2.00 tiu 

nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

jiytH> jpizf;fs ngWiff; FO vd;w Fwpg;gplg;gl;l tpz;zg;gj;ij 

rkHg;gpj;J 2022.08.10 Kjy; 2022.08.30k; jpfjp tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; 

K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu kPsspf;fg;glhj &. 1000/- fl;lzj;ij fhrhf 

nrYj;jp Nfs;tp Mtzq;fis nfhs;tdT nra;ayhk;.

Nfs;tp Mtzq;fis rkHg;gpf;Fk; NghJ rfy Nfs;tpjhuHfSk; kPsspf;fg;gLk; 

Nfs;tpg; gpiznahd;whf &. 10>000.00 njhifia thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; 

K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu epWtdj;jpd; fhrhshplk; nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l 

gw;Wr;rPl;il Nfs;tpapd; %yg; gpujpAld; ,izj;jy; Ntz;Lk;.

JiwrhH ghPrPyid kw;Wk; Nkyjpf tpguq;fSf;F mytyf Neuq;fspy; 

ngWifg; gphpit mioAq;fs;.

jiytH>

jpizf;fs ngWiff; FO

,yq;if Njrpa nghwpapay; Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp epiyak;>

2gP/17gP> ifj;njhopy; Ngl;il>

Vf;fy- [hvy.

njh.Ng.,y: 0112236284> 2236307

  011-5852103

ngf;];: 011-2233153

kpd;dQ;ry;: supplies@nerdc.lk

ngWif mwptpj;jy;

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

rPdf; Flh Nky; jhq;fp gz;izapYs;s 12 
vz;zpf;ifahd vz;nza; fsQ;rpa jhq;fpfspd; 

ghprPyid kw;Wk; MNuhf;fpa epiy kjpg;gPL
B/42/2022

rPdf;Flh Nky; jhq;fp gz;izapYs;s 12 

vz;zpf;ifahd vz;nza; fsQ;rpa jhq;fpfSf;fhd 

,ae;jputpay; ghprPyid kw;Wk; MNuhf;fpa kjpg;gPL  

nra;Ak; xg;ge;jj;jpw;F jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j  

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fs; ,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiyth; 

miof;fpd;whh;.

tpiykDjhuh;fs; tpiykD Mtzq;fis kPsspf;fg;glhj 

fl;lzkhd 5>000 &ghit (&. 4,464.29 +  12% VAT) 
nrYj;jpajd; gpd; vOj;J %ykhd Ntz;LNfhs; xd;iwr; 

nra;tjd; Nghpy; nfhOk;G-09> ,y. 609> lhf;lh; nldp];lh; 

b rpy;th khtj;ij> 1Mk; jsk;> ,yq;ifg; ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; Kfhikahsh; (ngWiffs; kw;Wk; 

fsQ;rparhiy) mYtyfj;jpyp;Ue;J 2022-09-02Mk; 

jpfjp K.g. 9.00 kzp kw;Wk; gp.g. 3.00 kzpf;fpilapy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk; my;yJ CPC ,izajsj;jpypUe;J 

jutpwf;fk; nra;Jnfhs;syhk;. c-k; http://ceypetco.gov.lk/
public-tenders/.   jutpwf;fk; nra;J nfhs;gth;fs; Mtzf; 

fl;lzj;ij ,yq;ifg; ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; 

kf;fs; tq;fpapy; (jiyik mYtyfk;) Ngzg;gLk; 

004100110208633 vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;Fr; nrYj;jyhk;. 

jaT nra;J tq;fpg; gw;Wr;rPl;bd; %yg; gpujpia 

tpiykDTld; ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

tpiykDf;fs; 2022-09-05Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F 

gpd;tUk; KfthpapYs;s (ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiy)  

Kfhikahshpd; mYtyfj;jpy; KbTWj;jy;; Neuj;jpd; 

gpd;dh; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;.  

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis jpU. 

vk;. mutpe;jd; mth;fsplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

njhiyNgrp: 011-5455288 my;yJ kpd;dQ;ry;: aravinthan.
ceypetco@gmail.com.

jiyth;> 

jpizf;fs  ngWiff; FO>

Nk/gh Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; 

fsQ;rparhiyfs;;)>

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

,y: 609> fyhepjp ldp];lu; b rpy;th khtj;ij>

nfhOk;G-09>

njhiyNgrp: 011-5455335

njhiyefy;: 011-5455424

ngWif mwptpj;jy; 
kpd;rf;jp kw;Wk; vhprf;jp mikr;R

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;

,ng$ jiyik mYtyfj;jpd; kj;jpa tspr;rPuhf;fp 
Kiwikapd; 02 vz;zpf;ifahd Fspuhf;fpf;F 

nfhd;ld;riu (Condenser) fl;likj;jy; kw;Wk; 
epWTjYf;fhf tpiyf;Nfhuy;

B/43/2022
,ng$ jiyik mYtyfj;jpd; kj;jpa tspr;rPuhf;fp 

Kiwikapd; 02 vz;zpf;ifahd Fspuhf;fpf;F nfhz;ld;riu 

fl;likj;jy; kw;Wk; epWTk; xg;ge;jj;jpw;F mq;fPfhpf;fg;gl;l 

Mh;tKs;s  tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp 

nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; ,yq;if ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; 

jiyth; miof;fpd;whh;.

xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;Fj; jFjpahf> 

rpj;jpfukhd tpiykDjhuh;fs; mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; 

,lk;ngwhjtuhftpUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; tpiykD 

Mtzq;fspy; jug;gl;Ls;s jFjpfs; kw;Wk; jifikj; 

jfTj;jpwd;fisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

tpiykDjhuh;fs; tpiykD Mtzq;fis kPsspf;fg;glhj 

fl;lzkhd 2>000.00 &ghit (&. 1,785.71 +  12% VAT) 
nrYj;jpajd; gpd; vOj;J %ykhd Ntz;LNfhs; xd;iwr; 

nra;tjd; Nghpy; nfhOk;G-09> ,y. 609> lhf;lh; nldp];lh; 

b rpy;th khtj;ij> 1Mk; jsk;> ,yq;ifg; ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; Kfhikahsh; (ngWiffs; kw;Wk; 

fsQ;rparhiy) mYtyfj;jpyp;Ue;J 2022-08-29Mk; jpfjp 

tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp kw;Wk; gp.g. 

3.00 kzpf;fpilapy; ngw;Wf;nfhs;syhk; my;yJ CPC 
,izajsj;jpypUe;J jutpwf;fk; nra;J nfhs;syhk;. c-k; 

http://ceypetco.gov.lk/public-tenders/.   jutpwf;fk; nra;J 

nfhs;gth;fs; Mtzf; fl;lzj;ij ,yq;ifg; ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdj;jpdhy; kf;fs; tq;fpapy; (jiyik mYtyfk;) 

Ngzg;gLk; 004100110208633 vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;Fr; 

nrYj;jyhk;. jaT nra;J tq;fpg; gw;Wr;rPl;il %yg; gpujpia 

tpiykDTld; ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

rfy tpiykDf;fSlDk; 80>000.00 &gh ngWkjpahd 

tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

tpiykDf;fs; 2022-08-31Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F gpd;tUk; 

KfthpapYs;s ,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

(ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiy)  Kfhikahshpd; 

mYtyfj;jpy; KbTWj;jy;; Neuj;jpd; gpd;dh; cldbahfNt 

jpwf;fg;gLk;.  

jiyth;> jpizf;fs  ngWiff; FO>

Nk/gh Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfs;;)>

ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiy nraw;ghLfs;>

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

,y: 609> fyhepjp ldp];lu; b rpy;th khtj;ij> nfhOk;G-09>

njhiyNgrp: 011-5455332> njhiyefy;: 011-5455424

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

jpUNfhzkiyapy; rPdf; FlhtpYs;s 12 
vz;zpf;ifahd vz;nza; fsQ;rpa jhq;fpfspd; 

,ae;jputpay; Rj;jpfhpg;Gfs;
B/44/2022

jpUNfhzkiy> rPdf;FlhtpYs;s 12 vz;zpf;ifahd 

vz;nza; fsQ;rpa jhq;fpfspd; ,ae;jputpay; 

Rj;jpfhpg;gpw;fhd xg;ge;jj;jpw;F jFjp kw;Wk; jifik 

tha;e;j  tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp 

nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; ,yq;if ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; 

jiyth; miof;fpd;whh;.

tpiykDjhuh;fs; tpiykD Mtzq;fis 

kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd 2>500 &ghit (&. 2,232.14 
+  12% VAT) nrYj;jpajd; gpd; vOj;J %ykhd 

Ntz;LNfhs; xd;iwr; nra;tjd; Nghpy; nfhOk;G-09> 

,y. 609> lhf;lh; nldp];lh; b rpy;th khtj;ij> 1Mk; 

jsk;> ,yq;ifg; ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

Kfhikahsh; (ngWiffs; kw;Wk; fsQ;rparhiy) 

mYtyfj;jpyp;Ue;J 2022-09-02Mk; jpfjp K.g. 9.00 kzp 

kw;Wk; gp.g. 3.00 kzpf;fpilapy; ngw;Wf;nfhs;syhk; 

my;yJ CPC ,izajsj;jpypUe;J jutpwf;fk; nra;J 

nfhs;syhk;. c-k; http://ceypetco.gov.lk/public-tenders/.   
jutpwf;fk; nra;J nfhs;gth;fs; Mtzf; fl;lzj;ij 

,yq;ifg; ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; 

kf;fs; tq;fpapy; (jiyik mYtyfk;) Ngzg;gLk; 

004100110208633 vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;Fr; nrYj;jyhk;. 

jaT nra;J tq;fpg; gw;Wr;rPl;il %yg; gpujpia 

tpiykDTld; ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

tpiykDf;fs; 2022-09-05Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F 

gpd;tUk; KfthpapYs;s (ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiy)  

Kfhikahshpd; mYtyfj;jpy; KbTWj;jy;; Neuj;jpd; 

gpd;dh; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;.  

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis jpU. 

vk;. mutpe;jd; mth;fsplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

njhiyNgrp: 011-5455288 my;yJ kpd;dQ;ry;: aravinthan.
ceypetco@gmail.com.

jiyth;>

jpizf;fs  ngWiff; FO>

Nk/gh Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; 

fsQ;rparhiyfs;;)>

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

,y: 609> fyhepjp ldp];lu; b rpy;th khtj;ij>

nfhOk;G-09>

njhiyNgrp: 011-5455335 

njhiyefy;: 011-5455424

,yq;if Rq;fk;
Rq;f ,y;yk;

nfhOk;G 11

,yq;if Rq;fj;jpd; ghtidapypUe;J mfw;wg;gl;l fPo;f;fhzg;gLk; thfdq;fis Nfs;tp Nfhuy; 

%yk; tpw;gid nra;tjw;fhf ,j;jhy; tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

njhlh; 

,y.
gjpT ,yf;fk; tif khjphp

cw;gj;jp 

Mz;L

1 WPPR - 1267 DFSK (MINI TRUCK) EQ1020DR 2011

2 65-2127 TOYOTA (CAR) CARINA AUTOMATIC 1997

3 WPPR-2102 DFSK (MINI TRUCK) EQ1020DR 2011

4 WPPB-4192 TOYOTA (VAN) HIACE 2007

5 57-0173 MITSUBISHI (CAB) DOUBLE CAB 1995

6 WPGB-9275 CARINA (CAR) CARINA 2000

7 64-8055 PAJERO (JEEP) PAJERO 1993

2022.08.10 Kjy; 2022.08.29 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 10.00 Kjy; gp.g. 2.00 tiuahd 

fhyg;gphptpy; nfhOk;G 11> gpujhd tPjp> ,yf;fk; 40> Rq;f ,y;yk; ,yq;if Rq;f tshfj;jpy; 

,ytrkhf ,t;thfdq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

thfdnkhd;wpw;fhf kPsspf;fg;glhj &gh 2>000/- ,w;fhd njhif kw;Wk; kPsspf;fg;gLk; &gh 20>000/- 
,w;fhd gpizj;njhif 2022.08.10 Kjy; 2022.08.31 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 10.00 Kjy; 

gp.g. 3.00 tiuahd fhyg; gphptpy; Rq;fj;jpizf;fsj;jpd; 02Mk; khbapd; rpwhg;gh; gphptpy; nrYj;jp 

,jw;fhd khjphpg;gbtq;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

Kj;jpiuaplg;gl;l cq;fs; tpiykDf;fs; 2022.09.01 md;W gp.g. 2.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;dh; 

,yq;if Rq;fj;jpd; 06Mk; khbapd; Nrit kw;Wk; toq;fy; gphptpy; mjw;fhf itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg;ngl;bapy; cs;splyhnkd;gJld; tpiykDf;fisj; jhq;fp tUk; ciwfspd; ,lJ gf;f 

Nky; %iyapy; ~,yf;fk; ................... vd;w thfdj;;jpw;fhd Nfs;tp tpiykD| vdj; njspthff; 

Fwpg;gpl;L> jiyth;> ngWiff;FO> Rq;f ,y;yk;> ,y. 40> gpujhd tPjp> nfhOk;G -11 vd;w 

Kfthpf;F  2022.09.01 md;W Fwpg;gpl;l Neuj;jpw;F Kd;dh; fpilf;ff; $bathW gjpTj; jghypy; 

mDg;gyhk;. md;iwa jpdk; gp.g. 2.00 ,w;F Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;.

jiyth;>

ngWiff;FO>

,yq;if Rq;fk;> Rq;f ,y;yk;>

,yf;fk; 40> gpujhd tPjp> nfhOk;G 11.

2022.08.09

ghtidapypUe;J mfw;wg;gl;l Nkhl;lhh; thfdq;fis 
tpw;gid nra;tjw;fhd tpiykDf;Nfhuy;

W`_z gy;fiyf;fofk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
W`_z gy;fiyf;fofj;jpw;fhd Rj;jpfupg;G 

Nritfis toq;fy; 
1.  2022 nrg;lk;gh; 14 Mk; jpfjp gp.g. 2 kzp tiu gpd;tUk; xg;ge;jq;fSf;fhf W`_z 

gy;fiyf;fofj;jpd; JizNte;jupd; rhu;gpy; W`_z gy;fiyf;fof jpizf;fs ngWiff; 

FOtpd; jiytu; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ngw;Wf; nfhs;thu;.

 tpiykD ,y. 01.  khj;jiw nty;yklk gpujhd fl;blj;njhFjpf;F Rj;jpfupg;G Nritfis 

toq;fy; - 2022/23 (RU/GA/2022/04)
 tpiykD ,y. 02.  fk;GWg;gpl;ba> khg;gyhdtpYs;s tptrhagPl fl;blj;njhFjpf;F 

Rj;jpfupg;G Nritfis toq;fy; -2022/23 (RU/GA/2022/05)
 tpiykD ,y. 03.  fhyp> fuhg;gpl;batpYs;s kUj;JtgPl fl;blj;njhFjpf;F Rj;jpfupg;G 

Nritfis toq;fy; - 2022/23  (RU/GA/2022/06)
 tpiykD ,y. 04.  fhyp> `g;GfstpYs;s nghwpapay;gPl fl;blj;njhFjpf;F Rj;jpfupg;G 

Nritfis toq;fy; - 2022/23(RU/GA/2022/07)
 tpiykD ,y. 05.  fk;GWg;gpl;ba fuhnfhl-cad;nfhl njhopy;El;g gPlj;jpw;F Rj;jpfhpg;G 

Nritfis toq;fy; - 2022/23(RU/GA/2022/08)
 tpiykD ,y. 06.  fhyp> cYtpl;bnf kw;Wk; k`hNkhju ,ize;j Rfhjhu tpQ;Qhdq;fs; 

gPlj;jpw;F Rj;jpfhpg;G Nritfis toq;fy; -  2022/23 (RU/GA/2022/09)
2.  60 ehl;fs; jFjpfhz; fhy vy;iy cl;gl xg;ge;jf; fhy vy;iy 365 ehl;fSf;F 

mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

3.  gpd;tUk; epge;jidfis g+u;j;jp nra;Ak; Rfhjhu Rj;jpfhpg;Gr; Nrit toq;Feu;fs; 

tpiykDf;fis rku;g;gpg;gjw;F jFjp;ahthu;. tpiykDf;fSld;; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 

Mtzr; rhd;Wk; toq;fg;gly; Ntz;Lk;.

 3.1.  chpj;jhd murhq;f mikg;gpy; nry;YgbahFk; gjpitf; nfhz;bUg;gJld; 

mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

 3.2.  fle;j 5 tUlq;fspy; murhq;f jpizf;fsk;/ $l;Lj;jhgdk;/ gy;fiyf;fofnkhd;wpy; 

Mff;Fiwe;jJ xU Rj;jpfupg;Gr; Nritia 01 MtJ ,yf;f tpiykDtpw;F 50.0 

kpy;ypad; &gh kw;Wk; 02 Mk; ,yf;f tpiykDtpw;F 18.0 kpy;ypad; &gh 03 Mk; kw;Wk; 

04 Mk; ,yf;f tpiykDf;fSf;F 13.5 kpy;ypad; &gh 05 Mk; ,yf;f tpiykDtpw;F 

10.8 kpy;ypad; &gh kw;Wk; 6 Mk; ,yf;f tpiykDtpw;F 3.6 kpy;ypad; &ghTk; 

tUlhe;j xg;ge;jj; njhiff;F Fiwahky; ,Ue;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

 3.3.  fle;j 5 tUlq;fspy; nraw;gLj;jg;gl;l Rj;jpfupg;G Nrit xg;ge;jq;fspd; tUlhe;j 

ruhrupj; njhif 01 Mk; ,yf;f tpiykDtpw;F  Mff;Fiwe;jJ 82.5 kpy;ypad; 

&ghTk;; 02 Mk; ,yf;f tpiykDtpw;F 30.0 kpy;ypad; &ghTk;  03 kw;Wk; 04 Mk; 

,yf;f tpiykDf;fSf;F 22.5 kpy;ypad; &ghTk; 5 Mk; ,yf;f tpiykDtpw;F 18.0 

kpy;ypad; &ghTk; 6 Mk; ,yf;f tpiykDtpw;F 6.0 kpy;ypad; &ghTk; ,Ue;jpUj;jy; 

Ntz;Lk;.

 3.4.  Vida xg;ge;j flg;ghLfs; kw;Wk; ,t;nthg;ge;jj;jpw;fhf toq;fg;gl;l VjhtJ Kd;gzf; 

nfhLg;gdTfs;; ePq;fyhf Mff;Fiwe;j jputr; nrhj;Jf;fs; kw;Wk; my;yJ fld; 

trjpfspd; Njwpa Gus;T tpiykD 01 Mk; ,yf;fj;jpw;F 13.75 kpy;ypad; &ghtpw;F 

Fiwtpy;yhkYk; 02 Mk; ,yf;f tpiykDtpw;F 5.0 kpy;ypad; &ghtpw;F Fiwtpy;yhkYk; 

tpiykDf;fs; 03 kw;Wk; 04 ,w;F 3.75 kpy;ypad; &ghtpw;F Fiwtpy;yhkYk; 05 Mk; 

,yf;f tpiykDtpw;F 3.0 kpy;ypad; &ghtpw;F Fiwtpy;yhkYk; 06 Mk; ,yf;f 

tpiykDtpw;F 1.0 kpy;ypad; &ghtpw;F Fiwtpy;yhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.  

 3.5.  tpiykD 01 Mk; ,yf;fj;jpw;F fle;j 3 tUlq;fspy; gapw;rp kw;Wk; mDgtKs;s 100 

,yq;if gzpahsu;fSk; 02 Mk; 03 Mk; kw;Wk; 04 Mk; ,yf;f tpiykDf;fSf;F 

50 gzpahsu;fSk;; 5 Mk; ,yf;f tpiykDtpw;F 30 gzpahsh;fSk; 6 Mk; ,yf;f 

tpiykDtpw;F 20 gzpahsh;fSk; ,Ue;jpUj;jy;; Ntz;Lk;. ,jw;fhd rhd;W 

Nkw;nfhs;sg;gl;l gq;fspg;Gfspd; CNrep kw;Wk; Ceep Mfpatw;wpd;; cWjpg;gLj;jg;gl;l 

gpujpfspD}lhf toq;fg;gly; Ntz;Lk;.

4.  2022 brk;gh; 14 Mk; jpfjp tiu tpiykDf;fs; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.

5.  xt;nthU tpiykDTk; gpd;tUkhW mike;j nuhf;fg; gzj;jpyhd kPsspf;fg;glhj Nfs;tp 

fl;lznkhd;WlDk; tpiykDg; gpizAlDk; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

 fl;lzk; tpiykD 

,y.01

tpiykD 

,y. 02

tpiykD 

,yf;fq;fs; 

03 kw;Wk; 04

tpiykD 

,y. 05

tpiykD 

,y. 06

kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; 

fl;lzk; - (&ghtpy;)

14>000.00 6>750.00 5>000.00 4>000.00 1>750.00

tpiykDg;gpiz (&ghtpy;) 600>000.00 250>000.00 170>000.00 120>000.00 40>000.00

6.  tpiykDg;gpizahdJ ,yq;ifapy; nraw;gLk; ve;jnthU th;j;jf tq;fpapypUe;Jk; 

ngwg;gl;lJk; W`_z gy;fiyf;fof JizNte;jhpd; ngahpy; toq;fg;gl;bUj;jYk; Ntz;Lk;. 

,g;gpizahdJ epakkhf;fg;gl;l khjphpapYk; NritehLgtUf;F Vw;Wf; nfhs;sj;jf;fjhfTk; 

2023 rdthp 14 Mk; jpfjp tiuapYk; nry;YgbahFk; jd;ikapYkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

7.  Mu;tKs;s tpiykDjhuu;fs;; Nkyjpf jftiy 041-2033254/ ePbg;G 12014/12015/12016 
khj;jiw> nty;yklk> U`_Z gy;fiyf;fof gpujpg; gjpthsu;;; (nghJ epUthfk; ) ,lkpUe;J 

ngw;W NkNyAs;s mYtyfj;jpy; ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g 3 

kzp tiu tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis guPl;rpf;fyhk;.

8.  2022 nrg;lk;gh; 14 Mk; jpfjp tiu ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 

kzp tiu khj;jiw> nty;yklk> U`_Z gy;fiyf;fof gpujpg; gjpthsu; (nghJ epUthfk;) 

,w;F vOj;J%ykhd tpz;zg;gnkhd;iw epUzapf;fg;gl;l kPsspf;fg;glhj tpiykDit 

nrYj;jpajw;fhd gw;Wr;rPl;Lld; rku;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fs; Mu;tKs;s tpiykDjhuu;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;.

9  khj;jiw> nty;yklk> U`_Z gy;fiyf;fof gpujpg; gjpthsUld; (nghJ epUthfk;) 

re;jpg;G Kd;Ndw;ghnlhd;wpd; %ykhf fzpg;gplypd; Kd;ghf xt;nthU miktplj;ijAk; 

ghu;itapLkhW tpiykDjhuu;fs; jPtpu kjpAiu toq;fg;gLfpd;wdu;.

10.  2022 nrg;lk;gh; 07 Mk; jpfjp K.g. 11 kzpf;F khj;jiw> nty;yklk> U`_Z gy;fiyf;fof 

%jit miwapy; tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W eilngWk;.

11.  2022 nrg;lk;gh; 14 Mk;; jpfjp gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; 

fPOs;s Kftupf;F gjpTj; jghypy; tpiykDf;fs; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ khj;jiw> 

nty;yklk> U`_Z gy;fiyf;fof gjpthsupd; mYtyfj;jpy; ,e;Nehf;fj;jpw;fhf 

Ngzg;gLk; 1 Mk; ,yf;f tpiykDg; ngl;bapy; mNj jpfjpapy; NkNyAs;s Neuj;jpw;F 

my;yJ mjw;F Kd;gjhf Nru;f;fg;gly; Ntz;Lk;. jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

“Provision of Cleaning Service 2022/2023” vd;w nrhw;fs; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd 

my;yJ g+u;j;jp nra;ag;glhj my;yJ NghJkhd jftypy;yhj tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. 

12.  midj;J tpiykDf;fSk; NkNyAs;s Kfthpapy; mitfis %ba gpd;du;; cldbahfNt 

jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; jpwf;Fk; 

Ntisapy; rKfkspf;FkhW Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. 

jiytu;>
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ஆக்கிரமிக்்கப்பட்ட மேற்குக் 
்கரர ந்கரான நபலூஸில் இஸ்-
மரலிய ்பர்டயினர் மநற்று 
செவ்ாய்க்கிழரே ந்டத்திய 
சுற்றி்ரைபபு மேடுேலில் 
மூத்ே ம்பாராட்டத் ேை்பதி 
ஒரு்ர் உட்ப்ட ்பலஸ்தீனர்்கள் 
மூ்ர் ச்கால்லப்படடுள்ைனர்.   

“நபலூஸ் ந்கரில் ்பயங்கர்ா-
தியான இபராஹிம் அல் நபுல்சி 
ச்கால்லப்பட்டார்” என்று இஸ்மரலிய 
இராணு்ம் ச்ளியிட்ட அறிவிப-
பில் கூறப்படடுள்ைது. அநே வீடடில் 
ேஙகி இருநே ேற்சறாரு ்பயங்கர-
்ாதியும் ச்கால்லப்பட்டோ்க அதில் 
குறிபபி்டப்படடுள்ைது. மேற்குக் ்கரர 
யில் இயஙகும் முக்கிய ம்பாராட-
்டக் குழு்ான அல் அக்்ா தியா்கப 
்பர்டயணியின் ேை்பதி ஒரு்ரா்க 
நபுல்சி இயஙகி ்நதுள்ைார்.   

இஸ்மரலிய இராணு்த்து்டன் 
நபலூஸின் ஏரனய ்பகுதி்களிலும் 
மோேல் ச்டித்துள்ைது. துருபபு-
்கள் மீது ்பலஸ்தீனர்்கள் ்கற்்கரை 
எறிநது ோக்குேல் ந்டத்தியுள்ைனர். 
இதில் குரறநேது 40 ்பலஸ்தீனர்-
்கள் ்காயேர்டநதுள்ைனர்.   

்காொவில் ்க்டநே மூன்று நாட்கைா்க 
இஸ்மரல் ந்டத்திய ோக்குேல்்களில் 
46 ்பலஸ்தீனர்்கள் ச்கால்லப்பட்ட 
நிரலயிமலமய மேற்குக் ்கரரயில் 
இநே ்ன்முரற ச்டித்துள்ைது.

ஆசிய கிண்ண டி20 த�ொடருக்-
கொன இந்திய அணியில் ச�ொபிக்கத் 
�வறிவரும் நட�த்திர துடுப்ொடட 
வீரர் விரொட தகொஹ்லி அழைக்கப-
்டடுள்ொர்.   

வரும் ஓகஸ்ட 27 த�ொடக்கம் 
த�பதடம்்ர் 11ஆம் திகதி வழர 
ஐக்கிய அரபு இரொச்சியத்தில் நழட-
த்றவுள் இந்�த் த�ொடரில் 
உ் �ழைவர் சக.எல். ரொஹுல் 
அணிக்குத் திரும்பியுள்ொர். 
அவர் சே ேொ�ம் முடிவுறற ஐ.பி.
எல் த�ொடருக்குப பின் தகொவிட 
ேறறும் கொயம் கொர்ணேொக இந்திய 
அணியில் இடம்த்றவில்ழை.   

எனினும் சவகப்ந்து வீச்�ொ-
்ர் ஜஸ்பிரிட பும்ரொஹ் கொயம் 
கொர்ணேொக அணியில் இடம்த்ற-
வில்ழை.   

33 வய�ொன தகொஹ்லிக்கு 
அணழேய சேறகிந்திய தீவுகள 
த�ொடரில் ஓய்வு அளிக்கப்ட-
டச�ொடு 2019 த�ொடக்கம் எந்� 
வழகக் கிரிக்தகடடிலும் ��ம் 
ஒன்ழற த்றத் �வறி வருகிறொர். 
கடந்� ஆணடு அவருக்கு ்தில் 
சரொஹித் ஷர்ேொ அணித் �ழைவ-

ரொக நியமிக்கப்டடழே குறிபபி-
டத்�க்கது. 6 அணிகள ்ஙசகறகும் 
இந்�த் த�ொடரில் இந்தியொ வரும் 
ஓகஸ்ட 28ஆம் திகதி ்ொகிஸ்-
�ொழன எதிர்தகொள்வுள்து.   

இந்திய அணி:
சரொஹித் ஷர்ேொ (�ழைவர்), 

சக.எல். ரொகுல் (உ் �ழைவர்), 

விரொட தகொஹ்லி, சூர்யகுேொர் 
யொ�வ், தீ்க் ஹூடொ, ரிஷொப 
்ொன்ட, திசனஷ் கொர்த்திக், 
ஹொர்திக் ்ொணடியொ, ரவிந்திர 
ஜசடஜொ, ஆர். அஷ்வின், யுஸ்-
சவந்திரொ �ஹல், ரவி பிஷ்தனொய், 
புவசனஷ்வர் குேொர், அர்ஷ்தீப 
சிங, அசவஷ் கொன்.

இப்பத்திரிர்க அம்ாஸிமயட்டட நியூஸ் ம்பப்பர்ஸ் ஒப சிமலான் லிமி்டட ்கம்்பனியரால் ச்காழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜய்ர்ேன ோ்த்ரேயிலுள்ை மலக் ஹவுஸில் 2022 ஓ்கஸ்ட ோேம் 10ம் தி்கதி புேன்கிழரே அச்சிடடுப பிரசுரிக்்கப்பட்டது.
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‘சர்வதேச லீக் டி20’ தேொடரில்
8 இலங்கை வீரரகைளுக்கு இடம்

தசொபிக்கைத் ே்வறி்வரும் தகைொஹ்லி  
ஆசியக் கிண்ணத்திற்கு அ்ைப்பு

மு�ல் முழறயொக நடத்�ப்டும் ஐக்கிய 
அரபு இரொச்சியத்தின் �ர்வச�� லீக் டி20 த�ொட -
ருக்கு இைஙழகயின் எடடு வீரர்களின் த்யர் 
இடம்த்றறுள்து.   

அடுத்� ஆணடு ஜனவரி ேறறும் த்பர -
வரி ேொ�ஙகளில் நழடத்றவுள் இந்�த் 
த�ொடரில் ஆறு அணிகள இடம்த்றறுள்ன. 
இந்திய பிரிமியர் லீக் த�ொடருக்கொன அணிக -
ளின் உரிழேயொ்ர்களும் இந்�த் த�ொடருக் -
கொன அணிகளுக்கு உரிழே த்றறுள்ழே 
குறிபபிடத்�க்கது.   

எனினும் �றச்ொழ�ய நிழையில் ்ஙக்ொ-
ச�ஷ், இந்தியொ ேறறும் ்ொகிஸ்�ொன் வீரர்கள 
இடம்த்றவில்ழை. தவளிநொடடு ச்ொடடி-
களில் இந்திய வீரர்கள ்ஙசகற்�றகு அந் -
நொடடு கிரிக்தகட �ழ் எதிர்பழ் தவளி -
யிடடு வருவச�ொடு, ்ொகிஸ்�ொன் வீரர்களுக்கு அந்நொடடு 
கிரிக்தகட �ழ் அனுேதி அளிப்தில் சிக்கல் இருப்-
�ொக கூறப்டுகிறது.   

எனினும் இைஙழக, இஙகிைொந்து, சேறகிந்திய 
தீவுகள, த�ன்னொபிரிக்கொ ேறறும் நியூசிைொந்து அணிக -
ளின் முன்னணி வீரர்கள இந்�த் த�ொடரில் ்ஙசகறக ஒப-
்ந்�ேொகியுள்னர்.   

இைஙழகயின் வனிந்து ஹ�ரஙக, துஷ்ேன்� �மீர, 
்ொனுக்க ரொஜ்க்ஷ, ைஹிரு குேொர, சீகுசக பிர�ன்ன, 

�ரித் அ�ைஙக, இசுரு உ�ொன ேறறும் நிசரொ�ன் திக்வல்ை 
ஆகிய வீரர்களின் த்யர்கள இந்�த் த�ொடரில் இடம் -
த்றறுள்து.   

2023ஆம் ஆணடு த�ொடரில் 34 ச்ொடடிகள இடம் -
த்றவுள்ன. அழனத்து அணிகளும் ேறழறய அணியு-
டன் இரணடு ச்ொடடிகளில் விழ்யொடவிருப்ச�ொடு, 
த�ொடர்ந்து இறுதிப ச்ொடடி உட்ட நொன்கு பிச் ஓப 
ச்ொடடிகள இடம்த்றவுள்ன. ச்ொடடிகள டு்ொய், 
அபூ�ொபி ேறறும் ஷொர்ஜொவில் நழடத்றும்.

இலங்கை இ்ைதயொர அணி இஙகிலொந்து சுற்றுப்்பய்ணம்

அடடொ்ைசதச்ை பிரதேச தசயலகை அணி சம்பியன்

்பாணநதுரற சோட்ட்த்ரே அல் ்பஹ்றியா ேத்திய ்கல்லூரி (மேசிய ்பா்டொரல) உரே்பநோட்ட அணிக்கு ்பா்டொரலயின் ்பரழய ோண்ரான (2001) எம்.
என்.எம். நுஷானின்  ஏற்்பாடடில் உரே்பநோட்ட சீருர்ட சோகுதி (jersy set) அணரேயில் அன்்பளிபபு செய்யப்பட்டது. ்பா்டொரலயில் இ்டம்ச்பற்ற இநநி்கழ்வில்  
்பரழய ோண்ரான  நுஷான் சீருர்டத் சோகுதிரய அதி்பர் எம்.ஐ.எம். ரிஷானி்டம் ர்கயளித்து ர்ப்பரேப ்ப்டத்தில் ்காணலாம். உரே்பநோட்ட ்பயிற்றுவிப்பா-
ைரும் ்ப்டத்தில் ்காணப்படுகிறார்.                           (படம்: பாணந்துறை மத்திய குறூப் நிருபர்)

இஙகிைொந்து சுறறுப்ய்ணம் சேறதகொள-
ளும் இைஙழக 19 வயதுக்கு உட்டட 
அணியின் ச்ொடடி அடடவழ்ண தவளி -
யிடப்டடுள்து. இந்� சுறறுப்ய்ணத்-
தில் இைஙழக இழ்சயொர் அணி இரணடு 
தடஸ்ட ேறறும் மூன்று ஒருநொள ச்ொடடிக-
ளில் விழ்யொடவுள்து.   

இ�ன்்டி ஒரு ேொ� சுறறுப்ய்ணேொக 
இைஙழக இழ்சயொர் அணி வரும் ஓகஸ்ட 
14 ஆம் திகதி இஙகிைொந்ழ� த�ன்றழடய -
வுள்து. த�ொடர்ந்து ஓகஸ்ட 16 த�ொடக்-
கம் 18 வழர மூன்று நொள ்யிறசிப ச்ொடடி 
ஒன்றில் ஆடவுள்து.  

இ�ழனத் த�ொடர்ந்து மு�ைொவது 
இழ்சயொர் தடஸ்ட ச்ொடடி, த�ம்ஸ் -

ச்ொர்டடில் ஓகஸ்ட 21ஆம் திகதி ஆரம்்-
ேொகும். இரணடொவது தடஸ்ட ஓகஸ்ட 28 
த�ொடக்கம் 31 ஆம் திகதி வழர நழடத்-
றும்.   

த�ொடர்ந்து மூன்று ச்ொடடிகழ்க் 
தகொணட இழ்சயொர் ஒருநொள த�ொடர் 
த�பதடம்்ர் 5ஆம் திகதி ஆரம்்ேொகவுள-
்து.   

“இந்� சுறறுப்ய்ணம் இஙகிைொந்து 
சூைலில் எேது இழ்ஞர்களுக்கு வொய்பபு 
ஒன்ழற அளிப்ச�ொடு எதிர்கொைத்தில் மிகப-
த்ரிய �ர்வச�� �வொல்களுக்கு �யொர்்டுத் -
துகிறது” என்று இைஙழக 19 வயதுக்கு உட-
்டசடொர் அணியின் ் யிறசியொ்ர் தஜஹொன் 
மு்ொரக் த�ரிவித்�ொர்.

ஒலுவில் கிைக்கு தினகரன் நிரு்ர்
  
கிைக்கு ேொகொ்ண விழ்யொட-

டுத் திழ்ணக்க்த்தின் ஏற்ொட -
டில் அம்்ொழற ேொவடட பிரச�� 
த�யைகஙகளுக்கிழடயில் நழட-
த்றற கிரிக்தகட சுறறுபச்ொட-
டியில் அடடொழ்ச்ச�ழனப 
பிரச�� த�யைக அணி அம்்ொழற 
ேொவடட �ம்பியனொக த�ரிவொகி 
கிைக்கு ேொகொ்ண ேடடபச்ொடடிக்-
குத் �குதி த்றறுள்து.  

இச்சுறறுபச்ொடடி ்ொைமுழன 

த்ொதுவிழ்யொடடு ழே�ொனத் -
தில் கடந்� ஞொயிறறுக்கிைழே 
அம்்ொழற ேொவடட விழ்யொடடு 
உத்திசயொகத்�ர் எம்.ஐ.எம். அமீர் 
அலி �ழைழேயில் நழடத்றறது.  

அம்்ொழற ேொவடடத்திலுள் 
08 பிரச�� த�யைக அணிகள 
கைந்து தகொணட இச்சுறறுபச்ொட-
டியின் இறுதிபச்ொடடிக்கு நிந்�-
வூர் பிரச�� த�யைக அணியும், 
அடடொழ்ச்ச�ழனப பிரச�� 
த�யைக அணியும் த�ரிவு த�ய்யப -
்டடன.

தேற்குக்கை்ரயில் இஸதரல்  
சுற்றி்வ்ைப்பு: மூ்வர ்பலி

தடொைொல்ட டிரம்பின் வீடடில்  
த்பொலிஸ அதிரடிச தசொே்ை

அசேரிக்்க முன்னாள் ஜனா-
தி்பதி ச்டானால்ட டிரம்பின் 
பிமைாரி்டா வீடடில் எப.பி.ஐ 
ச்பாலி்ார் மொேரன ந்டத்திய-
ோ்கவும் அநே மு்க்ர்்கள் ேேது 
்பணபச்படடி ஒன்ரற உர்டத்துத் 
திறநேோ்கவும் சேரிவித்துள்ைார்.   

்பாம் ்க்டற்்கரரயில் உள்ை 
ோரா லாம்கா இல்லத்ரே ச்பரும் 
எணணிக்ர்கயான எப.பி.ஐ மு்க்ர்-
்கள் ஆக்கிரமித்ேனர் என்று டிரம்பின் 
அறிக்ர்கயில் கூறப்படடுள்ைது.   

டிரம்ப உத்திமயா்கபூர்் ஆ்ணங-
்கரை ர்கயாள்்து்டன் சோ்டர்பு-
்படம்ட ்க்டநே திங்கடகிழரே இநே 
மொேரன இ்டம்ச்பற்றிருப்போ்க 
செய்தி்கள் சேரிவிக்கின்றன. “இது 
எேது நாடடின் இருண்ட ்காலம்” 
என்று குறிபபிட்ட டிரம்ப, “அசே-
ரிக்்க ஜனாதி்பதி ஒரு்ருக்கு இேற்கு 
முன்னர் இதும்பான்ற ஒன்று ந்டநே-

தில்ரல” என்றார். இநேத் மேடுேல் 
்பற்றி எப.பி.ஐ ேற்றும் ெட்டத் 
திரணக்்கைம் எநேக் ்கருத்தும் 
ச்ளியி்டவில்ரல.   

டிரம்பின் ஜனாதி்பதி ே்ரணக்-
்காலம் நிரறவுற்றதும் அ்ரது 
ோரா லாம்கா இல்லத்திற்கு இர்கசிய 
ஆ்ணங்கள் ச்காணடுசெல்லப்பட-
்டது குறித்து அசேரிக்்க நீதித்துரற 
விொரரண மேற்ச்காள்கின்றரே 
குறிபபி்டத்ேக்்கது.
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