
ஆணைக்குழுவின் தணைவர் 
நிமல் புஞ்சிஹேவா

வவளிநாடுகளுக்கு 
விறக அரசு தீர்மானம்  

நீர்கொழும்பு, குர-
ணையில் ஆயுர்வேத 
மசொஜ் நிணையம் என்ற 
்ெயரில் நடததபெட்-
டுவேநத விெசொர விடுதி 
சுற்றிவேணைககபெட்டு அதணை நிரவே-
கிபெதொக சந்தகிககபெடும் ்ெண்

நீர்கொழும்பில் விபசொர   
விடுதி ஒன்று முற்றுகக  

நொட்டில் ஒரு-
வேரும் ெசியொல் 
வேொடககூடொது 
என்ற உயரநத 
எண்ைததில், 
டுெொய் முழுதும் 

ஆஙகொங்க சூடொை ்ரொட்டிணய இைவேசமொக 
வேழஙகும், ‘்வேண்டிங’ இயநதிரங-
கணை அநநொட்டு அரசு நிறுவியுளைது.

இலவசமொக ்ரொட்டி
வழங்கும் இயந்திரம்  

கல்கமுவே பிர்சததில் இரட்-
ணடக ்கொணைச் சம்ெவேம் 
ஒனறு இடம்்ெற்றுளைதொக 
்ெொலிஸொர ்தரிவிததைர. 
இநதச் சம்ெவேம் ்நற்றுமுனதி-
ைம் (20) இடம்்ெற்்றளைது. சம்-
ெவேததில் 16 மற்றும் 67 வேயதொை 
இருவே்ர ்கொணை ்சய்-
யபெட்டுளைதொக 

மண்வட்டி தொக்குதலில் 
இருவர பரிதொப பலி

இைஙணகயின 
75 ஆவேது சுதநதிர 
திை நிகழ்வுகணை 
கொலி முகததிடலில் 
முன்ைடுபெதற்கு 
தீரமொைம் ்மற்்கொள-

ைபெட்டுளைது.  சுதநதிர திை நிகழ்வு-
கணை ெொதுகொபெொை முண்றயில் 

'ஒன்்ாய் எழுஹவாம்' 
வதானிபவபாருளில்

கைனி்வேளி 
ரயில் மொரககத -
தில் ெகிரி-
வேதணத மற்றும் 
்தல்கநத 
ரயில் நிணையத-
துககு அருகில் ்நற்று (21) கொணை ரயில் கட-
ணவேயில் கொர ஒனறு ரயிலில் ்மொதி 
விெததுககுளைொகியது.  

ரயிலுடன் மமொதுணடு
விபத்துக்குள்ொன கொர

கடன மறுசீரணமபபு ்தொடரெொை 
ஒபெநதஙகள எதிரவேரும் ்வேளளிககி-
ழணம முதல் இருதரபபு கடன வேழங-
குநரகளிடமிருநது கிணடககவுளைதொக 
்தரிவிததுளை மததிய வேஙகி -
யின ஆளுநர கைொநிதி

கடன் மறுசீரகமப்பு ஒப்பந்தம்
கிகடத்ததும் IMF இறுதி முடிவு

உளளூரொட்சி மன்ற ்தரதலுககொை 
திகதியொைது 2022 ஆம் ஆண்டுககொை 
வேொககொைர ்ெயர ெட்டியல் மற்றும் 
துணைப்ெயர ெட்டியல் சொன -
்றளிககபெட்டதன பினை்ர 

உளளூரொட்சி மதரதல் திகதி
குறித்து விகரவில் தீரமொனம்

்ைொரனஸ் ்சல்வேநொயகம்  

நொடு எதிர்கொண்டுளை நிதி ்நருக-
கடி நிணையில் ெொவேணைககுத-
வேொத ரயில் தண்டவேொைஙகணை 

உபமயொகத்துக்கு உதவொத
ரயில் தணடவொ்ங்கள  

இரததததில் உளை சீனியின 
அைணவேக குண்றககும் புதிய 
மருநணத ருஹுணு ெல்கணைக -
கழகததின மருததுவே பீடத-
ணதச் ்சரநத ஆரொய்ச்சியொைர -

கள குழு்வேொனறு கண்டுபிடிததுளைது.  
 இது ்தொடரபில் ஊடகஙகளுககு அறிவிககும் 

நீரிழிவு ம�ொகய கட்டுப்படுத்த
புதிய மருந்து கணடுபிடிப்பு

உக்ரய்ன ெணடயிைரொல் 
மீட்கபெட்ட இைஙணகயர 
07 ்ெரும் மிகவும் ெொதுகொப -
ெொகவும் நைமொகவும் இருப-
ெதொக துருககி தூதரக வேட்டொ -
ரஙகள ்நற்று ்தரிவிததை.   

துருககியிலுளை 
இைஙணகத தூதரக 

ரஷ்ாவில் உக்ஹரய்ன் பணை மீடவைடுதத

துருக்கியிலுள்ள இைஙணக தூதரகம் வதரிவிபபு  

ஜபெொனின முனைொள பிரதமர 
ஷின்ஷொ அ்ெயின உததி்யொகபூரவே 
இறுதிச் சடஙகில் கைநது்கொளவேதற் -
கொக ஜைொதிெதி ரணில் விககிரமசிஙக 
எதிரவேரும் 26ஆம் திகதி ஜபெொன ெய -
ைமொகவுளைொர.  

ஷின்ஷொ அ்ெயின உததி்யொக-
பூரவே இறுதிச் சடஙகு ்டொககி்யொ -
வில் எதிரவேரும் 27ஆம் திகதி நணட-
்ெ்றவுளைது. இநத உததி்யொகபூரவே 
இறுதிச் சடஙகில் கைநது ்கொளை 
190 ்வேளிநொட்டு பிரமுகரகள மற்றும் 
அரச தணைவேரகளுககு அணழபபு விடுக-
கபெட்டுளைது. ஜபெொனிய பிரதமர 
புமி்யொ கிஷிடொ மற்றும் ஜபெொனிய 
அரசொஙகததின உயரமட்ட பிரதிநிதிக -
ணையும் ஜைொதிெதி சநதிகக உளைொர.  

ஜபெொன விஜயததின பினைர ஜைொ-
திெதி ரணில் விககிரமசிஙக எதிரவேரும் 
29ஆம் திகதி பிலிபணென-
ஸில் நணட்ெறும் ஆசிய 

ஜபபான் முன்னாள பிரதமர் 
ஷின்ஹஷா அஹபயின்

்ைொரனஸ் ்சல்வேநொயகம்  

நச்சுததனணம ்கொண்ட திரி்ெொஷ விநி்யொகிககபெட் -
டுளைதொக ்தரிவிககபெடும் குற்்றச்சொட்ணட முழுணமயொக 
நிரொகரிபெதொகவும் அது ்தொடரபில் ெரபெபெடும் தகவேல்-
கள அடிபெணடயற்்ற்தைவும் சுகொதொர அணமச்சர 
்க்ஹலிய ரம்புக்வேல்ை ெொரொளுமன்றததில் 

வபாய்க் குற்ச்ாடடு சுமததுஹவார் 
மீது ்டை நைவடிக்ணக

்ைொரனஸ் ்சல்வேநொயகம்   

விவேசொயததில் ஆரவேம் கொட்டும் இணைஞரகளுககு ெயிரச் ்சய்ணக நடவேடிக -
ணககளுககொக இரண்டு இைட்சம் கொணி உறுதிபெததிரஙகணை வேழஙகு-
வேதற்கு ஜைொதிெதி ரணில் விககிரமசிஙக தீரமொனிததுளைதுடன 

விவ்ா்ததில் ஆர்வம் காடடும் இண்ளஞர்களுக்கு:

ஜனாதிபதி தீர்மானிததுள்ளதாக 
அணமச்ர் ேரின் வதரிவிபபு

 இ்றககுமதி ்சய்யபெடும் 
அரிசிணயவிட எமது நொட்டு 
அரிசி, தரததில் கூடியதொகும். 
அவவேொறு இல்ைொமல் ்வேளி -
நொடுகளில் இருநது இற்க-
குமதி ்சய்யபெடும் அரிசி 
ெொவேணைககு உகநதது அல்ை 

எை ் தரிவிககபெடும் ் சய்தி-
கள திரிபுெடுததபெட்டணவே-
யொகு்மை விவேசொயததுண்ற 
அணமச்சர மஹிநத அமரவீர 
்தரிவிததொர.  

ெ ொ ர ொ ளு மன ்ற த -
தில் எதிரககட்சி

இறக்குமதி ்சயயப்படும் அரிசி 
குறித்து திரிபுபடுத்தி பிரசொரம்

முல்ணைததீவு மொவேட்டததில் குருநதூரமணை தண்ணிமு-
றிபபு ெகுதியில் தமிழ் மககளின பூரவீக நிைஙகைொை 632 
ஏககர கொணிகள பிககுவின ெங்கற்்ெொடு கடநத 
11 ஆம் திகதி ்தொல்்ெொருள திணைககைததொல் 

மணை உசசியில் ஆதிசிவன் ஐ்னார் ஆை்ம்;

யொழ். வி்சட நிருெர  

ஜைொதிெதி ரணில் விககிரமசிஙகவின 
ஆ்ைொசணையின ெடி அண்ணமயில் ்தசிய 
ரீதியொக உருவேொககபெட்ட உைவுக ணகயி-
ருபபுப ெொதுகொபபு மற்றும் ்ெொசொகணக உறு-
திபெடுததுவேதற்கொக கிரொமிய ்ெொருைொதொர 
புததுயிரூட்டல் ்கநதிர நிணையஙகணை வேலு-
வூட்டுவேதற்கொை ெல்வேணகததுண்றசொர ஒருங -
கிணைநத ்ெொறிமுண்ற உருவேொககம் ்தொடர-
ெொை மொவேட்ட மட்ட கைநதுணரயொடல் ்நற்று 

யொழ்பெொைததில் நணட்ெற்்றது.   
மொவேட்டச் ்சயைொைர கைெதிபபிளணை 

ம்கசன தணைணமயில் ்நற்ண்றய திைம் புதன-
கிழணம மொவேட்ட ்சயைக ்கட்்ெொர கூடத -
தில் நணட்ெற்்ற யொழ். மொவேட்டததுககொை 
கைநதுணரயொலின ்ெொது மொவேட்ட மட்ட குழு -
்வேொனறும் உருவேொககபெட்டது.  

உைவுக ணகயிருபபுப ெொதுகொபபு மற்றும் 
்ெொசொகணக உறுதிபெடுததுவேதற்கொக 
கிரொமிய ்ெொருைொதொர 

ஜனொதிபதியின் திட்டம் 
யொழப்பொணத்தில் அறிமுகம்

H 

www.thinakaran.lk

REGISTERED AS A 
NEWSPAPER IN SRI LANKA

/ ThinakaranLK/ Thinakaran.lk

16பக்கஙகளவரு. 90 இை. 224

2022 வ்பவைம்பர் 22 வி்ாழக்கிழணம

40/-

06

06

06 06 06 06 06

06 0606

06 06 06

06
06

06

06

06

90 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

Thursday 22, September, 2022 1932 - 2022

இரண்டொம் எலிச்ெத மகொரொணியின 
இறுதிக கிரிணயயில் கைநது்கொளவேதற்கொக 
ைண்டனுககு விஜயம் ்சய்திருநத ஜைொதிெதி 

ரணில் விககிரமசிஙகவுககும், ்ெொதுநைவேொய 
அணமபபின ்சயைொைர நொயகம் ெற்றீ -
சியொ ஸ்்கொட்ைொண்டுககும் 

ம்ைசிய அரசொஙகம் ெததொயிரம் 
இைஙணகயருககு  ்வேணைவேொய்பபுக-
கணை வேழஙக இைககம் ்தரிவித-
துளைது.  

்தற்கொசிய நொடுகள எதிர்கொண் -
டுளை ்ெொருைொதொர ்நருககடிககு 
தீரவு கொணும் முயற்சிகளில் ஒன்றொக 
இத ்தொழில்வேொய்பபுககணை வேழஙகு-
வேதற்கு ம்ைசிய அரசொஙகம் முனவேந -
துளைது.  

 சுற்்றொடல்துண்ற அணமச்சர 
ஹொபிஸ் நஸீர அஹமட்டுககும் 
ம்ைசிய மனிதவேை ்மம்ெொடுகள 

அணமச்சர சரவேைன ஆகி்யொருக-
கிணடயில் நடததபெட்ட ்ெச்சு-
வேொரதணதயின ்ெொது இதற்கொை 
இைககம் கொைபெட்டுளைது. இது 
்தொடரெொை ஆரம்ெ முயற்சிகணை 
்வேளிநொட்டு ்வேணைவேொய்பபு 
அணமச்சர மனுஷ நொையககொ-
ரவுடன இணைநது அணமச்-
சர ஹொபிஸ் நஸீர அஹமட் 
்மற்்கொண்டிருநதொர.  

இநத முயற்சிகளின முன-
்ைற்்றஙகள ்தொடரபில், 
்தரிநது்கொளளும் ்நொககு-

ட்ை அணமச்சர ம்ைஷியொ ்சனறி-
ருநதொர.  

்தன்கொரியொவில் நணட்ெற்்ற 
கொைநிணை மொநொட்டில் ெங்கற்று-
விட்டு நொடு திரும்புணகயி-
்ை்ய சுற்்றொடல் 

மபலசியாவில் பத்தாயிரம 
இலங்கயருககு ததாழில்

உைவுக் ணகயிருபபு, பாதுகாபபு கிராமி் புதவதழுசசி: ஜனொதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கவுடன்
்பொது�லவொய ்சயலொ்ர சந்திப்பு

�ச்சுத்தன்கம ்கொணட 'திரிமபொஷ'
எங்குமம விநிமயொகிக்கப்படவில்கல 

்ாழ்.GA 
தணைணமயில் 

ஹநறறு ஆரம்பம்

்ணபயில் அணமச்ர் மஹிநத அமரவீர வி்ளக்கம்

பயிரச்்சயகக �டவடிக்கககளுக்கொக
02 இலட்சம் கொணி உறுதிப்பத்திரங்கள

இலங்ககயர ஏழு மபரும் 
�லமொக உள்தொக அறிவிப்பு

மததி் வஙகி ஆளுநர் 
நநதைால் வீரசிஙக வதரிவிபபு

ருேுணு பல்கணை ஆய்வுக்குழு ்ாதணன

நிர்வகிதத வபண்
உடபை நால்வர் ணகது

டுபாய் அரசு புதி் திடைம் கல்கமுவவில் ஹகாரச ்ம்பவம்

குருந்தூரமகல ஆக்கிரமிப்புக்கு 
்சந்தில் ்தொணடமொன் கணடனம்  
தமிழ் மக்களின் பூர்வீக பிரஹத்ம் 

எனவும் சுடடிக்காடடு

அந்�ொட்டு அகமச்சரகவயில் 
தீரமொனம் நிகறமவற்றம்

அமைச்சர் ஹாபிஸ் நஸீர் 
அஹைட் ைலேசிய அமைச்சர் 

்சரவணனுடன் நடத்திய
்சந்திப்பில் இணக்கம்  

இறுதிச்சடங்கில் கலந்து
்கொளகிறொர ஜனொதிபதி

75 ஆவது சுதந்திர தினம்
கொலிமுகத்திடலில் வபண் கா்ம்; நுஹகவகாணையில் ்ம்பவம்



ஊவா சுழற்சி நிருபர்  
பதுளை பஹ்ஃமியா அரபு கலாசாளலயின் நாற்்பரும் 

விழாககள் எதிர்வரும் 24 சனிககிழளை இட்பறவுள்ை-
தாக அதிபர் அஷ்ஷேக ஏ.எச். ்நைஸாத் இஹ்ஸானி ்தரி-
வித்தார்.   

கல்லூரி வைாகத்தில் இடம்்பறவுள்ை இவ்விழாககள்   
கல்லூரியின் தளலவரும் பதுளை ைாநகரசளப முன்்ாள் 

பிரதித் தவிசாைருைா் ஏ.எச்.எம்.ஜாபீர் தளலளையில் 
இடம்்பறவுள்ை்.ஏழாவது அல்ஆலிம் படடைளிப்பு 
விழா,மூன்றாவது அல் ஹாபீஸ் படடைளிப்பு விழா,வி-
்ஷேட படடைளிப்பு விழா, கல்லூரியின் முப்பதாண்டு 
நிளறளவ்யாடடிய புத்தக ்வளியீடடு விழாகக்ை 
அன்ளறய தி்ம் இடம்்பறவுள்ை். இதில்,பிரதை அதி-
திகைாக ரி.எச்,தனியார் நிறுவ்த்தின் பணிப்பாைர்.எச்.
எம்.எம்.இப்ஹாம், கடுகஸ்்தாடட ஜும்ஆப் பள்ளிவா -
சல் தளலளவர்.எம்.அஸாட ஜுள்த்தீன்,்கைரவ அதிதி-
கைாக ்தன்கிழககு பல்களலக கழகத்தின் அரபு ்ைாழி 
சி்ரஷட விரிவுளரயாைர் கலாநிதி.அஷ ்ஷேக.ஏ.ஆர்.
ஏ.நஸார் பலாஹி,ளவத்திய கலாநிதி.தாஹா எம்.முஸ்த-
பா,வி்ஷேட ்பச்சாைர்கைாக ்வலிகை பாரீ அரபுக கலா-
சாளலயின் அதிபர்.அஷ்ஷேக. அல் ஆலீம்.ஏ.ஆர்.எம்.
அப்துர்றஹ்ைான் ைலாஹிமி,்காழும்பு ைர்கஸ் ரஸாதியா 
அரபுக கலாசாளல விரிவுளரயாைர்.அஸ்.்ஸக.அல் 
ஆலீம்.எம்.எஹியா பலாஹி ஆகி்யார் உள்ளிடட முககி-
யஸ்தர்கள் கலந்து ்காள்ைவுள்ை்ர்.  

இககல்லூரியில் கற்ளக்நறிகளைப் பூர்த்தி ்சயத 
இைம் ்ைைலவிகளுககா் அல்ஆலீம் படடஙகளும்,அல் 
ஹாபீஸ் படடஙகளும் வழஙகி ளவககப்படவுள்ை்     
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சுவிடெர்்ாந்து நாடமடெ தம்மையகைாகக் சகாண்டு உ்கில் ஐந்து நாடுகளில் செயற்படும ம்பனஸ் நிறுவனம இ்ஙமகயின் 
ச்பருளாதார மைம்பாடடுக்கு உதவும வமகயில் 4.5 மில்லியன் ரூ்பாமவ ஜனாதி்பதி செய்ணி பிரதானியும முன்னாள் அமைச்-
ெருைான ொக் ரடநாயக்கவிடெம ஜனாதி்பதி செய்கத்தில் மவத்து மகயளித்துள்ளது. ம்பனஸ் நிறுவனப ்பணிப்பாளர் ்பா்சிங -
கம மஜான் வெந்த்பா்ன் ஜனாதி்பதி செய்ணி பிரதானியும முன்னாள் அமைச்ெருைான ொக் ரடநாயக்கவிடெம காமொம்மயக் 
மகயளிப்பமதயும வாமழச்மெமன கடெதாசி ஆம்யின் முன்னாள் தகுதி காண் அதிகாரி ைஙகள செனரத் உள்ளிடடெ முக்கியஸ்தர்-
கள் ்ப்ர் இந்நிகழ்வில் க்ந்து சகாண்டிருந்தனர்.  

பதுளை பஹ்மியா 
அரபுக்கலாசாளலயில்  
பட்டமளிப்பு விழாக்கள்  

ைாளிளகககாடு குறூப் நிருபர்

சர்வ்தச சைாதா் தி்த்ளத்யாடடி 
கல்முள் அல் மிஸ்பாஹ் ைகா வித்தியால-
யத்தில் நிகழ்வான்று ஒழுஙகு ்சயயப்பட-
டிருந்தது.

பாடசாளல அதிபர் அப்துல் றஸாக தளல-
ளையில் இடம்்பற்ற ்ைற்படி இந்நிகழ-
வில், இ்ஙகளுககிளடயிலா் ஒற்றுளை, 
சைாதா்ம் சம்பந்தைாக ைாணவர்களை 
விழிப்புணர்வூடடும் நிகழவுகளும் இடம் -
்பற்ற். 

பாடசாளல ைாணவர்களிளட்ய சைாதா -
்ம் சம்பந்தைாக  நடாத்தப்படட ்பாட-
டிகளில் ்வற்றி ்பற்ற ைாணவர்களுககு 
பரிசில்கள் வழஙகப்படடதுடன், நிகழவின் 
இறுதியில் சைாதா் புறா பறககவிடப்பட-
டது.       

கல்முள் வி்ஷேட நிருபர்

அம்பாளற ைாவடட ்சயலகத்தின் அை-
வீடடு ்சளவ பிரிவி்ரால் தராசுகளை பரி-
்சாதள் ்சயயும் நடவடிகளக முன்்் -
டுககப்படடு வருகின்றது. இந்நிளலயில், 
அள்த்து வியாபாரிகளும் தைது தராசுகளை 
பரி்சாதள்ககுடபடுத்தி, சான்றிதழகளை 
்பற்றுக ்காள்ளுைாறு ைாவடட ்சயலகத்தி -
்ால் உத்தரவிடப்படடுள்ைது.

இதன்பிரகாரம் கல்முள் பிர்தச ்சயலக 
வைாகத்தில் ்சவ்வாயககிழளை (20) ஆரம் -
பிககப்படட இச்்சயற்பாடு நாளை ்வள் -
ளிககிழளை (23) வளர முன்்்டுககப்பட-
வுள்ைது.

இதன்்பாது, இலத்திரனியல் தராசுகள், 
பாரம்பரிய தராசுகள் ைற்றும் நிறுககும் உபகர -
ணஙகள்  உள்ளிடட பல்்வறு அைவீடடுடன் கூடிய தரா-
சுகள் சரி பார்ககப்படடு, சீல் ்சயயப்படடு தரச் சான்றி-
தழகள் வழஙகப்படடு வருகின்ற்.

இதில் இப்பிர்தச வர்த்தகர்கள், மீ்வர்கள் பலர் தத்-
தைது அைவீடடு தராசுகளை ்காண்டு வந்து, பரி்சாத-
ள்ககுடபடுத்தி தரச் சான்றிதழகளை ்பற்று வருகின்-

ற்ர்.எனினும், தராசுகளை பரி்சாதள்ககுடபடுத்தி, 
சான்றிதழ ்பறாத பல வியாபாரிகளின் ்ைாசடி நடவடிக -
ளககள் குறித்து ்தாடர்ந்தும் குற்றச்சாடடு முன்ளவககப்-
படடு வருவத்ால் அள்த்து வியாபாரிகளும் இச்சான்றி -
தளழ ்பற்றுக்காள்ளுைாறு ைாவடட ்சயலகத்தி்ால் 
கண்டிப்பா் உத்தரவு பிறப்பிககப்படடுள்ைது.

தராசு்களுக்கான தரச் சான்றிதழ்களை 
பபற்றுக ப்காள்ளுமாறு அறிவுறுததல்

இரண்டொம எலிெச்பத் ைகாராணியின் இறுதிச் கிரிமயயில் க்ந்துசகாள்வதறகாக ்ண்டெனுக்கு விஜயம செய்திருந்த ஜனாதி்பதி ரணில் விக்கிரைசிஙக ்ண்டெனில் உள்ள 
ச்பௌத்த விகாமரக்கு சென்று ைத வழி்பாடுகளில் ஈடு்படடொர். அத்மதாடு ச்பாதுந்வாய அமைபபின் செய்ாளர் நாயகம ்பறறீசியா ஸ்சகாட்ாண்டுக்கும இமடெயில் (20) ெந்-
திபச்பான்றும நமடெச்பற்றது. இவ் விஜயத்தில் ஜனாதி்பதியின் ்பாரியார், முன்னாள் இராஜாஙக அமைச்ெர் ருவான் விஜயவர்தனவும க்ந்து சகாண்டிருந்தனர்.

ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கவின் 
லண்டன் விஜயத்தின் பபாது...

சர்வபேச சமாோன நி்கழ்வு்கள் 
்கல்முனன அல் மிஸபாஹ்வில்

மதரஸா மாணவர்களின் விளையாடடு தினம்
மருதாளன சின்னப் பள்ளிவாசல் ஏற்பாடு

 சீகிரியா குறூப் நிருபர் 

ைருதாள் பகுதியில்,முதன் 
முளறயாக ைத்ரஸா ைாணவர்களுககி-
ளடயில் சிறப்பு விளையாடடுப்்பாடடி 
நிகழவுகள் அண்ளையில் நடாத்தப்பட-
ட்.

 ்காழும்பு 10, ைருதாள், சின்்ப்-
பள்ளிவாசல் "ைத்ரஸதுல் ைஹ்தினில் 
உலூம்" ைாணவர்கள் கலந்து ்காண்ட 
இச்சிறப்பு "விளையாடடு" நிகழவுகளை, 
ைருதாள் சின்்ப்பள்ளிவாசல் நிர்வாக 
சளப ைற்றும் ைாணவர்களின் ்பற்்றார்-
கள் குழு இளணந்து ஏற்பாடு ்சயதி-
ருந்த்.

்காழும்பு - 02, "ளஹட பார்க" விளை-
யாடடு ளைதா்த்தில் இடை்பற்ற 
இச்சிறப்பு "விளையாடடு நிகழவில், 
"அறபா" (பச்ளச), "மி்ா" (்சம்ைஞசள்), 
"சபா" (சிவப்பு), "ைர்வா" (நீலம்) ஆகிய 

நான்கு இல்லஙகளைச்்சர்ந்த ைத்ரஸா 
ைாணவர்கள் கலந்து ்காண்ட்ர்.

எம்.்க. ரஹ்ைதுல்லாஹ் - "அறபா 
இல்லம்" சார்பிலும், எஸ்.எப்.எம். பஹத் 
- "மி்ா இல்லம்" சார்பிலும், ஐ.எப். அப்-
துல்லாஹ் - "சபா இல்லம்" சார்பிலும், ரீ. 
ரசூல் - "ைர்வா இல்லம்" சார்பிலும் தளல-
வர்கைாகச் ்சயற்படட்ர்.

ஓடடம், ைரதன் ஓடடம், பலூன் ஊதி 
உளடத்தல், கிரிக்கட ைற்றும் உளதபந்-
தாடடம் ஆகிய விளையாடடுப்்பாடடி 
நிகழவுகள் இதில் இடம்்பற்ற்.

பள்ளிவாசல் ்ைல்ைாடியில் ஆரம்-
பிககப்படடுள்ை "விளையாடடு ைண்-
டபம் இப்பிர்சத்தில் விளையாடடு 
ளைதா்ம் இல்லாத குளறளய நிவர்த்தி 
்சயதுள்ைது.

ைாணவர்கள், தைது பாடசாளல 

ைற்றும் ைத்ரஸா ்பாத்ா வகுப்புக-
களை நிளறவு்சயத பின்்ர்,

சகலவசதிகளும் உள்ைடஙகியவாறு  
விளையாடுவதற்கா் ஒழுஙகுகள் 
இஙகு ்ைற்்காள்ைப்படடுள்ைளை 
சிறப்பம்சைாகும்.

இப்பள்ளிவாசல் ்ைல்ைாடியில் 
விளையாடுவதற்கு, 6 முதல் 14 வயதுககு 
உடபடட ஆண் ைாணவர்களுககு ைாத்தி-
ரம் அனுைதி வழஙகப்படடுள்ைது.

பள்ளிவாசலில் ்தாழுளக ்நரைல்-
லாத ஏள்ய  ்நரஙகளில் ைாத்திரம், 
்தாழுளகககு எவ்வித இளடயூறுகளும் 
ஏற்படாதவாறு, தி்மும் ைாளல மூன்று 
ைணி முதல் இரவு இஷோத் ்தாழுளகக-
கா் அதான் ஒலிககும் வளரயிலும், 
இஙகு ைாணவர்கள்  விளையாடுவதற்-
கா் ஒழுஙகுகள் ் ைற்்காள்ைப்படடுள்-
ை்.



ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்   

்வரி அறவீடு உட்பட அரெோஙகத்-
துககோன ்வருமோனத்்தை மு்றயோக 
முகோ்மத்து்வம் செயதைோல அரெ ்வரு-
மோனத்்தை 4,000 பிலலியனோக அதிக-
ரிகக முடியுசமன முன்னோள் அ்மச்-
ெர் மஹிநதைோனநதை அலுத்கமலக எம். 
பி ்போரோளுமன்றத்தில சதைரிவித்தைோர்.   

அரெ ்வருமோனத்்தை மு்றயோக 
முகோ்மத்து்வம் செயதைோல நோம் ெர்-
்வலதைெ நோணய நிதியத்்தை எதிர்்போர்க-
கத் லதை்்வயுமில்� என்றும் அ்வர் 
சதைரிவித்தைோர்.   

்வரி செலுத்தைககூடிய அ்ன்வரிட-
மும் ்வரி அறவிடப்படு்வது உறுதி 

செயயப்பட ல்வண்டுசமன சதைரி-
வித்தை அ்வர், அதைற்கு முன்மோதிரியோக 
்போரோளுமன்றத்தில 225 உறுபபினர்-

களும் ்வருமோன ்வரி செலுத்தை முன் 
்வர ல்வண்டுசமனவும் அதைற்கோன 
நட்வடிக்கக்ை ெ்போநோயகர் முன்-
சனடுகக ல்வண்டும் என்றும் லகட-
டுகசகோண்டோர்.   

்வரி அறவீடடு மு்ற்மயில 
மோற்றம் அ்வசியம் என்்ப்தை 
ெ்்பயில சுடடிககோடடிய அ்வர், 
ம்றமுக ்வரி்ய கு்றத்து லநரடி 
்வரி்ய அதிகரிப்பதைற்கு நட்வடிக்க 
எடுககப்பட ல்வண்டும் என்றும் 
லகடடுகசகோண்டோர்.   

்போரோளுமன்றத்தில லநற்று அரெ 
்வருமோனம் சதைோடர்்போன ெ்்ப ஒத்-
தி்்வபபு ல்வ்ை பிலரர-
்ண்ய ெ்்பயில 

தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 செபசடம்பர் 22 வியாழக்கிழனை

திதி: --ெஷ்டி

ராகுகாலம :  ்பகல் :  1.30  -  3.00வனர
சு்பநேரம : கானல : 10.30  -  12.00வனர

இன்னறைய சு்பதினமச�ாழுனக 
நேரம

 நைஷம  - செலவு

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - �னம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமைம - - நகா்பம

கன்னி - - முயறசி

துலாம  - ேன்னை

விருச்சிகம - - நினறைவு

�னுசு  - சவறறி

ைகரம - - ச்பாறுனை

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - சுகம

நயாகம: சித�நயாகம
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இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராைச்ெந்திரகுருக்கள்
(்பாபு ெர்ைா)

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல266.50 278.62

யூர�ொ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல355.51 370.47

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல2.4825 2.5854

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல252.81 263.50

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல406.47 422.56

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல369.13 386.67

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல359.17 369.94

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல238.30 249.43

குறித�
வினல

குறித�
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 962.56

குவைத் டினொர் 1,174.62

ஓெொன் ரியொல் 942.58

கட�ொர் ரியொல் 99.05

சவூதி ரியொல் 96.47

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 98.79

நாணய
மாற்று

சுபஹ்  - 04.45
லுஹர்  - 12.06
அஸர்  - 03.15
மஃரிப்  - 06.09
இஷா  - 07.19

சு்பகிருது வருடம -புரட்டாசி 5

SLRCயில் அத்துமீறிய குற்றச்சாட்டு;
நசால்்வரை தேடுகி்றது ப�சாலிஸ்
இ�ங்க ரூ்ப்வோஹினி கூடடுத்-

தைோ்பனத்திற்குள் நு்ைநதை நோல்வ்ர 
்கது செயய ச்போலிஸோர் ச்போதுமக-
களின் உதைவி்ய லகோருகின்றனர்.

2022 ஆம் ஆண்டு ஜூ்� மோதைம் 
9 ஆம் திகதி இ�ங்க ரூ்ப்வோஹினி 
கூடடுத்தைோ்பனத்திற்குள் ெடடவிலரோ-
தைமோக நு்ைநது அதைன் செோத்துகக-
ளுககு லெதைம் வி்ைவித்தை குற்றத்-
திற்கோக லதைடப்படும் நோன்கு ெநலதைக 
ந்பர்களின் ்படஙக்ை ச்போலிஸோர் 
்பகிரஙகப்படுத்தியுள்ைனர்.  

கறு்வோத்லதைோடடம் ச்போலிஸோரோல 
லமற்சகோள்ைப்படட விெோர்ணக-
ளுககோக ெநலதைகந்பர்கள் லதைடப்படடு 

்வருகின்றனர். ்படத்தில உள்ை நோன்கு 
ல்ப்ரயும் ்கது செயய ச்போதுமகக-
ளின் ஆதைர்்வ ச்போலிஸோர் நோடியுள்-
ைனர். லமலும் 0718 591 588 என்ற 

எண்ணிற்கு லநரடியோகல்வோ அல�து 
்வடஸ்அப மூ�மோகல்வோ தைக்வலக்ை 
்வைஙக�ோம் என சதைரிவிககப்படடுள்-
ைது.  

கடன் ைறுசீரனைபபு குறிதது

இலஙரகை அை்சாஙகைத்துடனசான   
இருேைப்பு த�சசுகைள் ஆைம�ம   
இந்திய உயர்்ஸ�ானிகராலயம ச�ரிவிபபு
இ�ங்க அரெோஙகத்தைோல அண்-

்மயில விடுககப்படட லகோரிக-
்கககு ்பதி�ளிககும் முகமோக, 
இ�ங்க இநதியோவுககு செலுத்-
தைல்வண்டியுள்ை உத்திலயோகபூர்்வ 
இருதைரபபு கடன்க்ை மறுசீர்மத்-
தைல சதைோடர்்போன முதைல சுற்றுபல்பச்-
சுகள் சகோழும்பிலுள்ை உயர்ஸ்தைோ-
னிகரோ�யத்தின் ஏற்்போடடில கடநதை 
16 ஆம் திகதி ந்டச்பற்றதைோக தூதை-
ரகம் சதைரிவித்துள்ைது.   

இது சதைோடர்்போக தூதைரகம் விடுத்-
துள்ை அறிக்கயில லமலும் சதைரி-
விககப்படடுள்ைதைோ்வது, ெர்்வலதைெ 
நோணய நிதியத்தின் இ�ங்கக-
கோன நிகழ்ச்சித்திடடம் வி்ரவில 

அஙகீகரிககப்படடு செயல்வடி-
்வம் ச்பறல்வண்டு சமன்்பதைற்கு 
இநதியோ ஆதைர்வளிப்ப்தை மிகவும் 
சுமுகமோக ந்டச்பற்ற இபல்பச்-
சுககள் பிரதி்பலிககின்றன. அத்-
துடன் இ�ங்க கடன்களின் 
ஸ்திரத்தைன்்ம்ய உறுதிப்படுத்து-
்வதைற்கோக கடன் ்வைஙகுநர்களின் 
உத்தைர்வோதைமும் ெர்்வலதைெ நோணய 
நிதியத்தின் இநநிகழ்ச்சித்திட-
டத்துககு அ்வசியமோனது.  

இவ்விடயத்தில சதைோடர்பு்டய 
இ�ங்க தைரபபினருடன் இநதியோ 
சதைோடர்நதும் சநருககமோக ்பணியோற்-
றும் என்்பது குறிபபிடத்தைககசதைன்-
றும் தூதைரகம் சதைரிவித்துள்ைது.   

வருவானய முனறையாக முகானைததுவம செய�ால்

அரச வருமானத்தை 4,000   
பில்லியனாக அதிகரிகக முடியும்   
IMF ஐ எதிர�சார்ககை த்வண்டிய அ்வசியமும இல்ரல

ெமூக ்பாதுகாபபு உ�வுதச�ானக

அ்றவீட்டுச ்ட்டமூலத்ரே     
்�சாநசாயகைர ் சான்றுரைப்�டுத்தினசார

ஜனசாதி�தியின் பிரிட்டன் விஜயம   
ப�சாயயசான குற்றச்சாட்டு முன்ர்வப்பு

வித்ட மருத்து்வரகைள் ஓயவு ப�ற்றசாலும   
அேறகைசான குர்ற�சாடு நி்வரத்தி்ககைப்�டும

ெமூக ்போதுகோபபு உதைவுத்சதைோ்க 
அறவீடடுச் ெடடமூ�த்தில (20) தைனது 
்கசயோப்பத்்தையிடடு ெோன்று்ரப-
்படுத்தியதைோக ெ்போநோயகர் மஹிநதை 
யோப்போ அல்ப்வர்தைன ்போரோளுமன்றத்-
தில  லநற்று (21) அறிவித்தைோர்.  

இநதை ச் ெடடமூ�ம் கடநதை 08ஆம் 
திகதி லம�திக ்வோககுகைோல ்போரோளு-
மன்றத்தில நி்றல்வற்றப்படடது.   

அரெோஙகத்தின் ்வருமோனத்்தை அதி -
கரிப்பதைற்கும் சகோவிட 19 சதைோற்று லநோயினோல ்போதிக-
கப்படட ச்போருைோதைோரத்்தை மீண்டும் கடடிசயழுபபும் 
லநோககில அறிமுகப்படுத்தைப்படட ந்டமு்றயோக 
2022 ்வரவு செ�வுத் திடடத்தில ெமூகப ்போதுகோபபு உதை -

வுத்சதைோ்க ்வரி அறிமுகப்படுத்தைப -
்படடிருநதைது. ்வருடசமோன்றில கூட-
டுசமோத்தைம் நூற்றியிரு்பது மிலலியன் 
ரூ்போ்்வ விஞ்சிய இறககுமதியோைர், 
உற்்பத்தியோைர், லெ்்வ விநிலயோகஸ்-
தைர் மற்றும் சமோத்தை விற்்ப்னயோர் 
மற்றும் சில�்ற விற்்ப்னயோைர்க-
ளின் சமோத்தை விற்்ப்ன ்வரவின்மீது 
2.5 வீதைம் ்வரியோக விதிககப்படும். 
இநதை ்வரியினோல எதிர்்போர்ககப்பட-

டுள்ை ்வருடோநதை ்வருமோனம் 140 பிலலியனோகும்.   
இதைற்க்மய 2022ஆம் ஆண்டு 25ஆம் இ�கக ெமூக 

்போதுகோபபு உதைவுத்சதைோ்க அறவீடடுச் ெடடம் லநற்று 
(21) முதைல ந்டமு்றககு ்வருகிறது.  

பிரிடடனின் ச்வஸ்டமினிஸ்டர் 
அல்பயில ந்டச்பற்ற இரண்டோம் எலி-
ெச்பத் மகோரோணியின் இறுதிக ஊர்்வ-
�த்தில இ�ங்க்ய பிரதிநிதித்து்வப-
்படுத்தி ்பஙலகற்கச் சென்ற ஜனோதி்பதி 
தை்�்மயி�ோன குழுவினர் சதைோடர்-
பில ச்போயயோன தைக்வலக்ை ்பரபபி 
சி� ்போரோளுமன்ற உறுபபினர்களும் 
ெமூக ஊடகஙகளும் மகக்ை தை்வறோக 
்வழிநடத்தை முயற்சிப்பதைோக அ்வதைோனிக-
கப்படடுள்ைதைோக ஜனோதி்பதி ஊடகப-
பிரிவு சதைரிவித்துள்ைது.அது ச்வளி-
யிடடுள்ை செயதிககுறிபபில லமலும் 
சதைரிவிககப்படடுள்ைதைோ்வது,  

உத்திலயோகபூர்்வ அ்ைபபின் பிர-
கோரம் இறுதிக கிரி்யயில இ�ங்க 
ஜனோதி்பதி ரணில விககிரமசிஙகவுடன் 
ஜனோதி்பதியின் பிரத்திலயக செய�ோைர் 
செண்டரோ ச்பலரரோ மற்றும் ஜனோதி்பதி-
யின் ெர்்வலதைெ உறவுகளுககோன ்பணிப-

்போைர் தினுக சகோைம்்பலக ஆகிலயோர் 
உத்திலயோகபூர்்வமோக உள்்வோஙகப்பட-
டிருநதைனர். லமலும், ஜனோதி்பதியின் 
உத்திலயோகபூர்்வ ்்வத்தியரும் உடன் 
சென்றிருநதைோர்.   

முதைற்ச்பண்மணி சிலரஷட ல்பரோ-
சிரியர் ்மத்திரி விககிரமசிஙக தைனது 
தைனிப்படட செ�வில இநதைப ்பய-
ணத்தில இ்ணநது சகோண்டதுடன், 
கோ�நி்� மோற்றம் சதைோடர்்போன 
ஜனோதி்பதியின் ஆல�ோெகரும் ஐககிய 
லதைசியக கடசியின் பிரதித் தை்�்வரு-
மோன ரு்வன் விலஜ்வர்தைனவும் ஐககிய 
இரோச்சியத்துககு தைனிப்படட விஜய-
சமோன்்ற லமற்சகோண்டிருநதைல்போலதை, 
19ஆம் திகதி ந்டச்பற்ற பு�ம்ச்ப-
யர்நது ்வோழும் இ�ங்கயர் ெநதிபபில 
க�நதுசகோண்டோர்.   

இரண்டோம் எலிெச்பத் மகோரோணி-
யின் இறுதி ஊர்்வ�த்தில ெர்்வலதைெ 

நோடுக்ை லெர்நதை தை்�்வர்கள் ்ப�ரும் 
க�நது சகோண்டனர். ல்போ�நது ஜனோ-
தி்பதி ஆண்டரிசெஜ் டுடோ மற்றும் 
அ்வரது ம்னவி அகதைோ லகோர்ன்்ஹவு-
ெர்-டுடோ, சதைன்னோபிரிகக ஜனோதி்பதி 
சிறில ரமல்போெோ, கோனோ ஜனோதி்பதி நனோ 
அகுல்போ-அடலடோ, ்பஙகைோலதைஷ பிரதை-
மர் லேக ்ஹசீனோ, இநதிய குடியரசுத் 
தை்�்வர் திசரௌ்பதி மூர்மு, சீன பிரதி 
ஜனோதி்பதி ்வங கிேோன், அசமரிகக 
ஜனோதி்பதி லஜோ ் ்படன் மற்றும் அ்வரது 
ம்னவி ஜில ்்படன், இஙகி�ோநது 
பிரதைமர் லிஸ் டரஸ், கனடோ பிரதைமர் 
ஜஸ்டின் டரூலடோ, அவுஸ்திலரலியப 
பிரதைமர் அன்டனி அலச்பனிஸ், நியூசி-
�ோநது பிரதைமர் சஜசிநதைோ ஆர்சடர்ன், 
பிரோன்ஸ் ஜனோதி்பதி இம்மோனுல்வல 
சமகரோன் மற்றும் அ்வரது ம்னவி 
பிரிஜிட உள்ளிடலடோரும் மகோரோணிககு 
இறுதி அஞ்ெலி செலுத்தை கூடியிருநதைனர்.   

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்   

விலெட மருத்து்வர்கள் ஓயவு ச்பற்று 
சென்றோலும் ச்போருத்தைமோன ல்வ்�த் 
திடடஙகள் மூ�ம் அதைற்கோன கு்ற்போ-
டுகள் நி்வர்த்திககப்படும் என அ்மச்-
ெர் சகச்ஹலிய ரம்புகச்வல� ்போரோளு-
மன்றத்தில சதைரிவித்தைோர்.   

லதை்்வ ஏற்்படும் ்படெத்தில அ்வர்-
கைது லெ்்வக கோ�த்்தை நீடிப்பதைற்கு 
நட்வடிக்க எடுககப்படும் என்றும் 
அ்மச்ெர் ெ்்பயில சதைரிவித்தைோர்.   

சுகோதைோரத்து்ற்ய முன்லனற்று்வ-
தைற்கு ச்போருத்தைமோன ல்வ்�த் திடடங-
க்ை அரெோஙகம் முன்சனடுத்து ்வரு-
்வதைோக சதைரிவித்தை அ்மச்ெர், விலெட 
மருத்து்வர்கள் ்ப�ர் தைனிப்படட ரீதியில 
லெ்்வயிலிருநது வி�கிக சகோள்்வ-
தைற்கு லதைசியக சகோள்்கலய கோரணமோ-

கியுள்ைது என்றும் சதைரிவித்-
தைோர்.   

நோடடில 2017 ஆம் 
ஆண்டு 1560 விலெட மருத்-
து்வர்கள் கட்மயில இருந-
தைனர்.அநதை எண்ணிக்க 
தைற்ல்போது 2380 ஆக அதிக-
ரித்துள்ைது என சுடடிககோட-
டிய அ்வர், இ்டப்படட 
கோ�த்தில 800 ற்கும் லமற்-
்படட விலெட மருத்து்வர்-
கள் லெ்்வயில இ்ணத்துக சகோள்ைப-
்படடுள்ை்தையும் சுடடிககோடடினோர்.   

எவ்்வோசறனினும் அதைற்கோன செயற்-
திடடம் ஒன்்ற தையோரித்து ஏதைோ்வது ஒரு 

அடிப்ப்டயில லதை்்வப-
்படும் ல்போது அ்வர்கைது 
லெ்்வக கோ�த்்தை நீடிப்ப-
தைற்கு நட்வடிக்க எடுககப-
்படும் என்றும் அ்வர் சதைரி-
வித்தைோர்.   

்ப ோ ர ோ ளு மன் ற த் தி ல 
லநற்று எதிர்ககடசித் 
தை்�்வர் ெஜித் பிலரமதைோெ 
எழுபபிய லகள்விசயோன்-
றுககுப ்பதி�ளிககும் 

ல்போது அ்மச்ெர் இவ்்வோறு சதைரிவித்-
தைோர்.   

எதிர்ககடசித் தை்�்வர் 
தைமது லகள்வியின் ல்போது,

எதிர்க்கட்சித �னலவரின் நகள்விக்கு 
சுகா�ார அனைச்ெர் சகசெலிய ்பதில்
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அந்நிய செலாவணிப் பற்ாக்குற -்
யினால் ஏறபட்டுள்ள சபாரு்ளாதார 
செருக்்கடிக்கு மு்கம் ச்காடுத்திருக் -

கும் ொட்றடை மீ்ளக்்கட்டிசயழுப்புவதில் அதிகூடிய 
்கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது. இதறன அடிப்ப-
றடையா்கக் ச்காண்டு பல்்வறு ்வறலத்திட்டைங்கள 
முனசனடுக்்கப்பட்டுள்ளன. 

அந்த வற்கயில் ்காலஞசென் பிரித்தானிய 
ம்காராணி இரண்டைாம் எலிெசபத்தின இறுதிக் கிரி -
றய்களில் ்கலந்து ச்காள்ளச் செனறிந்த ஜனாதி-
பதி ரணில் விக்கிரமசிங்கவுக்கும் பிரித்தானியாவில் 
வாழும் புலம்சபயர் இலஙற்கயர்்களுக்கும் இறடை-
யிலான ெந்திப்சபானறு இடைம்சபறறுள்ளது. 

சபாரு்ளாதார வீழ்ச்சியில் இருந்து மீட்சி சபறுவ-
தற்கான முயறசி்கள முனசனடுக்்கப்படும் சூழலில் 
இச்ெந்திப்பு முக்கியத்துவம் மிக்்க ஒன்ா்க ்ொக்-
்கப்படுகின்து. பிரித்தானியாவிலுள்ள இலஙற்க 
உயர் ஸதானி்கராலயம் ஏறபாடு செய்திருந்த இச் -
ெந்திப்பில், பிரித்தானியாவில் வசிக்கும் இலஙற்க 
வர்த்த்கர்்கள, முதலீட்டைா்ளர்்கள, சதாழில் வல்லுனர்-
்கள உளளிட்டை பலரும் ்கலந்து ச்காண்டிருந்தனர். 

இச்ெந்திப்பின ்பாது உறரயாறறிய ஜனாதிபதி, 
'தற்பாறதய செருக்்கடி்கற்ள சவறறி ச்காண்டு 
வ்ளமான ்தெத்றதக் ்கட்டிசயழுப்பசவன அறனவ-
ரும் ஒனறிறைந்து செயறபடை முனவர ்வண்டும்' 
எனறு அறழப்பு விடுத்த்தாடு, 'வடைக்கில் மாத்திர-
மல்ல சதறகிலும் முதலீடு்கற்ள செய்ய முடியும். 
அதில் எந்தப் பிரச்சிறனயும் இல்றல. உங்க -
்ளால் முடிந்த விதத்தில் இலஙற்கக்கு உதவுங்கள' 
எனறும் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

இலஙற்கறய சபாரு்ளாதார செருக்்கடியில் 
இருந்து மீட்சடைடுக்்க முனசனடுக்்கப்படும் முயறசி்க-
ளுக்கு எல்லா மட்டைத்தினரும் தம்மாலான பங்களிப் -
பு்கற்ள ெல்கி வருகின்னர். 

அந்த வற்கயில் பிரிட்டைன உட்படை சவளிொடு-
்களில் புலம்சபயர்ந்து வாழும் இலஙற்கயருக்-
கும் தம் தாய்கத்றத தற்பாறதய செருக்்கடியில் 
இருந்து மீட்சடைடுப்பதறகு பங்களிப்பதற்கான 
சபாறுப்பு உள்ளது. 

அவர்்கள தற்பாது சவளிொடு்களில் புலம்சப-
யர்ந்து வாழுகின் ்பாதிலும், அவர்்கள தாம் 
பி்ந்த மண்தான இலஙற்க எனபறத ஒரு்பாதும் 
ம்க்்க மாட்டைார்்கள. அவர்்களிடைமும் தம் தாய்கத்-
தின மீது பறறும்  பாெமும் இருக்்க்வ செய்யும். 

அ்த்ெரம் இந்ொட்டின இலவெக் ்கல்வி, இலவெ 
சு்காதார ்ெறவ எனபவறறின மூலம் பிரதிபலன-
்கற்ள அறடைந்துள்ளவர்்களில் அவர்்களும் அடைங-
்க்வ செய்வர். இந்ொட்டு மக்்களின வரிப்பைத்தில் 
சபரும்பகுதி இவ்விரு இலவெ ்ெறவ்களுக்கு்ம 
அதி்க்ளவில் செலவிடைப்படுகின்து எனபறத அவர்-
்களும் அறியாதவர்்கள அல்லர். 

அதனால் சபாரு்ளாதார வீழ்ச்சியில் இருந்து 
ொட்றடை மீட்சடைடுப்பதற்கா்க தம்மாலான பங்களிப்பு-
்கற்ள ெல்்க ் வண்டிய சபாறுப்பு அவர்்கள முனபா்க-
வும் உள்ளது. இதறன அவர்்கள ம்க்்க மாட்டைார்்கள.  

இந்தப் பங்களிப்பு்கற்ள முதலீடு்க்ளா்க்வா உதவி 
ஒத்துறழப்பு்க்ளா்க்வா ் மறச்காள்ள முடியும். அதறன 
ஜனாதிபதி சதளிவா்க்வ எடுத்துக் கூறியுள்ளார். 

இந்த நிறலயில் சவளிொடு்களில் வாழும் இலங-
ற்கயர் இந்ொட்டினதும் மக்்களினதும் முன்னற-
்த்றத இலக்்கா்கக் ச்காண்டு உதவி ஒத்துறழப்பு-
்கற்ள ெல்்க முனவர ்வண்டும். முதலீடு்கற்ளயும் 
்மறச்காள்ள ்வண்டும். அது ொடு துரித ்கதியில் 
மீட்சி சப் வழிவகுப்ப்தாடு, ொட்றடைக் ்கட்டிசய -
ழுப்ப அளித்த பாரிய பங்களிப்பா்கவும் அறமயும். 
இவவா்ான பங்களிப்றப சவளிொடு்களில் புலம்-
சபயர்ந்து வாழும் இலஙற்கயர் ொட்டுக்்கா்க 
அளிக்்க ்வண்டும். அது மக்்களின எதிர்பார்ப்பா்க-
வும் இருந்து ச்காண்டிருக்கின்து.  

அ்த்வற்ள இச்ெந்திப்பில் ்மலும் உறரயாற-
றிய ஜனாதிபதி, 'சவளிொட்டில் வாழும் இலஙற்க-
யர் புலம்சபயர் மக்்க்ளா்க தம்றம அறடையா்ளப்-
படுத்துகின்னர். இந்த நிறலயில் புலம்சபயர் 
அலுவல்கசமானற் ஆரம்பிப்பதற்கான ெடைவடிக்-
ற்க்கள சவளிவிவ்கார அறமச்சினால் முனசன-
டுக்்கப்பட்டுள்ளன. இந்த அலுவல்கம் ஜனாதிபதி 
அலுவல்கத்தின கீழ் சில ்காலம் இருக்கும். அதன 
பினனர் சவளிவிவ்கார அறமச்சின கீழ் அது 
ச்காண்டு வரப்படும். இந்த அலுவல்கம் சவறறி-
சப் ்வண்டும் என்் ொம் எதிர்பார்க்கின்்ாம். 
இதில் ொமறனவரும் ற்க்்கார்க்்க ்வண்டும்' என -
பறதயும் குறிப்பிட்டுக் கூ்த் தவ்வில்றல.

இவ்வா்ான ெம்பிக்ற்க தரும் முக்கியத்துவம் 
மிக்்க அறழப்பு உளளிட்டை ெ்கர்வு்கற்ள ஆக்்கபூர்வ-
மா்க ்ொக்கும் ்பாது, அது ொட்டுக்கும் மக்்களுக்-
கும் சுபீட்ெத்றதயும் வி்மாெனத்றதயும் சபறறுக் 
ச்காடுக்்க வழிவற்க செய்யும். 

தற்பாறதய சூழலில் அத்தற்கய முனசனடுப்-
பு்கள இனறியறமயாதறவ. ஆ்க்வ பிரித்தானி-
யாவில் வாழும் புலம்சபயர் இலஙற்கயர் மத்தி -
யில் ஜனாதிபதி விடுத்துள்ள அறழப்றப, ொட்டின 
தறலவர் விடுத்த அறழப்பா்க ்ொக்கி, ொட்டின 
மீட்சிக்கும் முன்னற்த்திறகும் புலம்சபயர் இலங-
ற்கயர்்கள ஆதரவும் ஒத்துறழப்பும் ெல்்க முனவர 
்வண்டும். அது வ்ளமான ்தெத்றத மீ்ளக்்கட்டிசய-
ழுப்புவதற்கான பாரிய பங்களிப்பா்க அறமயும்.

35, டி. ஆர். விஜயவர்தன மாவத்றத, ச்காழும்பு- - 10
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புலம்பெயர் இலங்கையருககைகான
முககியத்துவம மிகுந்த அ்ைப்பு!

க�ோழை�ளுக்குக் ழ�யில் வோள் இருந்தும்
பயனில்ழலை; அழவயில் கபசிட அஞ்சுகவோர்
பலைநூல் �ற்றும் பயனில்ழலை.

வாச்ளாசடைன வன்கண்ைர் அல்லார்க்கு நூசலாசடைன
நுண்ைறவ அஞசு பவர்க்கு

ஊடகத்துறையில் 55 வருடஙகள் த�ொடர்ச்சியொக
பணிபுரியும் ஊடகவியலொளர் எம்.ஏ.எம்.நிலொம்

கிழக்கு மொகொண பணபொடடலுவல்கள் திறணக்களத்தினொல்
திருமறல எழுத்�ொளருக்கொன வொணறம விருத்தி தெயலமர்வு

வடடுக்ேகொடறட இந்துக் கல்லூரியில்   
திைன் வகுபபறை அஙகுரொர்பபணம்

மூத்த ஊட�வியலைோளரும், 
ஸ்ரீலைங�ோ முஸ்லிம் மீடியோ 
கபோரததின் சிகரஷட 

உப்தழலைவருமோன முஹம்மத 
ஆரிப் முஹம்மத நிலைோம் இன்று 
அ�ழவ 77இல் பிரகவசிக்கிறோர். 
'ஈைதது நூன்' என்ற புழனபபய-
ருடன் இலைக்கியததுழறக்குள் பிர-
கவசித்த இவர், 1977 மு்தல் பத-
திரிழ�த துழறயில் பணிபுரிந்து 
வருகிறோர். அவர் ப்தோடர்ச்சியோ� 
55 வருடங�ள் ஊட�ததுழறயில் 
சோ்தழன புரிந்து வருகிறோர். 

ஊட�வியலைோளர் நிலைோமுக்கு 
இலைஙழ�யின் பிர்தோன மூன்று 
பததிரிழ��ளில் பணிபுரியும் 
வோய்ப்புக் கிழடத்தது. இவரு-
ழடய வோழ்வில் இதுவும் ஒரு 
சோ்தழனகய. 1977ஆம் ஆண்டு 
தின�ரனின் ப�ோழும்பு ப்தற்கு 
பசய்தியோளரோ� ்தன் ஊட�ப் 
பணிழய ஆரம்பிதது, பின்பு குரு-
நோ�ல் மோவடட நிருபரோ� பணிபுரிந்்தோர். 
1983ஆம் ஆண்டு மு்தல் முழுகநரப் 
பததிரிழ�யோளரோ� வீரக�சரியில் பதது 
வருடங�ள் பணிபுரிந்்த இவர், பின் 1983 
இல் தினக்குரலில் இழைந்து உ்தவி 
ஆசிரியர், பிர்தம உ்தவி ஆசிரியர் ப்தவி-
�ழள 19 வருடங�ளோ� வகித்தோர்.  

அ்தன் பின் 2022 வழர கலைக்ஹவுஸ் 
தின�ரன் ்தமிழ் பிரசுரங�ளில் ஆகலைோச -
�ரோ�ப் பணிபுரிந்து முழுகநரப் பததிரி-
ழ�ததுழறயிலிருந்து ஓய்வு பபற்றோர். 
ஓய்வு பபற்ற பின்பும் அடிக்�டி தின�ரன் 
உடபட பலை பததிரிழ��ளுக்கு அரசியல் 
மற்றும் இலைக்கியம் ப்தோடர்போன �டடு -
ழர�ழள எழுதி வருகிறோர்.  

1946-.09.-22ஆம் தி�தி நிலைோம், மர்ஹஹூம் 
முஹம்மத ஆரீப் மற்றும் ஹோஜியோனி 
ஹபிலைோ உம்மோவின் இரண்டோவது ம�-
னோ�ப் பிறந்்தோர். இவர் ்தனது ஆரம்பக் 
�ல்விழய நீர்ப�ோழும்பு கபோலைவதழ்த 
கரோமன் �தக்தோலிக்� ்தமிழ்க் �லைவன் 
போடசோழலையில் �ற்றோர். அ்தன் பின்னர் 
்தனது பசோந்்த ஊரோன �ல்பலைோழுழவ 
அரசினர் ்தமிழ்க் �லைவன் போடசோழலையில் 
இழைந்து உயர் வகுப்பு வழர �ற்றோர்.  

சவுதி அகரபிய தூதுவரோலையததுக்கு ஸ்ரீ-
லைங�ோ முஸ்லிம் மீடியோ கபோரம் விடுத்த 
கவண்டுக�ோழளயடுதது அ்தன் அங�த்த-
வர் பததுப் கபருக்கு வைஙகிய புலைழமப் 
பரிசில் பபற்று ரியோத ந�ரின் இமோம் 
பின் முஹம்மத சவூதி இஸ்லைோமிய பல் -

�ழலைக்�ை�ததின் 2004 ஆம் ஆண்டு பத-
திரிழ�த துழறயில் டிப்களோமோ படடத-
ழ்தப் பபற்றுக் ப�ோண்டோர்.  

நிலைோம் ்தமிழைப் கபோன்று சிங�ள அறி-
விலும் புலைழம மிக்�வரோ� இருக்கிறோர். 
அவர் பணிபுரிந்்த ்தமிழ்ப் பததிரிழ�� -
ளுக்கு அவருழடய கசழவ அததியோவ -
சியமோகிறது. சிங�ள அரசியல் ்தழலை -
வர்�ளது உழர�ழள ்தமிழ் மக்�ளுக்கு 
வைஙகுவது இவரது பிர்தோன பணியோ� 
இருந்்தது. புததிரிழ��ளில் நூற்றுக்�ைக்-
�ோன ்தழலைப்புச் பசய்தி�ள் நிலைோம் பபய-
ரிகலைகய வந்்தழம இவரது திறழமழய 
உறுதிப்படுததுகின்றது.  

நிலைோமின் பததிரிழ�ததுழற பணி�ள் 
ஆறு ்தசோப்்ததழ்தக் �டந்துள்ளது. 
சோ்தோரை ஒரு பிரக்தச நிருபரோ� இருந்து 
ஆகலைோச�ரோ� வருவ்தற்கு அவரிடம் 
�ோைப்படட திறழமயும், �டின உழைப் -
புகம �ோரைமோகும். பததிரிழ�ளில் 
மோழலை கநரகம புதிய பசய்தி�ழளப் 
பபறுவ்தற்�ோன கநரமோகும். ்தோன் பணி -
புரிந்்த பததிரிழ��ளுக்கு அவவோறோன 
பசய்தி�ழளப் பபற்றுக் ப�ோடுப்ப்தற்கு 
நிலைோம் பபரும் அர்ப்பணிப்புடன் பணி-
யோற்றியுள்ளோர். மினுவோஙப�ோழட 
�ல்பலைோலுழவயிகலை நிலைோமின் வீடு 
இருந்்தது. அகந�மோன சந்்தர்ப்பங�ளில் 
ப�ோழும்பிலிருந்து மினுவோஙப�ோழடக்-
குச் பசல்லும் �ழடசி பஸ் வண்டியி -
கலைகய இவர் பயணிப்போர். அவரிடம் 

கசழவ அர்ப்பணிப்பு இருந்்த்தற்கு 
இது சிறந்்த உ்தோரைமோகும்.  

நிலைோமின் ஊட�ததுழற மற்றும் 
இலைக்கிய பங�ளிப்புக்�ோ� பலை 
விருது�ழள அவர் ்தன்தோக்கிக் 
ப�ோண்டுள்ளோர். 2009ஆம் ஆண்டு 
�லைோபூஷைம் விருதிழன �லைோசோர 
அழமச்சு அவருக்கு வைஙகியது. 
2015 ஆம் ஆண்டு இலைஙழ� பத-
திரிழ�யோளர் சங�ததின் வோழ்நோள் 
சோ்தழனயோளர் விருதிழன அப்-
கபோழ்தய ஜனோதிபதி ழமததிரிபோலை 
சிறிகசனவிடமிருந்து பபற்றுக் 
ப�ோண்டோர். 2004 இல் இலைஙழ� 
்தமிழ்ப் பததிரிழ�யோளர் ஒன்றியம் 
சிறந்்த பததிரிழ�யோளர் விருதிழன 
வைஙகி ப�ௌரவித்தது. ஸ்ரீலைங�ோ 

முஸ்லிம் மீடியோ கபோரம் மூத்த ஊட� -
வியலைோளர் விருதிழன வைஙகி ப�ௌர -
வித்தது. இது்தவிர இந்தியோ, மகலைசியோ 
கபோன்ற நோடு�ளில் நழடபபற்ற இஸ்-
லைோமிய ்தமிழ் இலைக்கிய மோநோடு�ளிலும் 
இவரது இலைக்கிய, ஊட�ப் பணிக்கு பலை 
ப�ௌரவங�ள் வைங�ப்படடன.  

இவர் ்தனது வோழ்க்ழ�யில் மறக்� 
முடியோ்த அனுபவமோ� 2002 ஆண்டு 
்தற்கபோழ்தய ஜனோதிபதி ரணில் விக்கிர -
மசிங� பிர்தமரோ� இருந்்த கவழளயில் 
அபமரிக்�ோவுக்கு விஜயம் பசய்்த கபோது 
அவரது ஊட�க் குழுவில் இழைந்்த -
ழ்தக் கூறுகின்றோர்.  

அபமரிக்� ஜனோதிபதியின் பவள்ழள 
மோளிழ�க்குச் பசன்ற மு்தலைோவது ்தமிழ் 
ஊட�வியலைோளர் நிலைோம் என்பது குறிப்பி -
டத்தக்�து.  

இந்தியோ, போகிஸ்்தோன், மகலைசியோ, 
சிங�ப்பூர், கநபோளம், சவுதி அகரபியோ 
உடபட பலை உலை� நோடு�ளுக்கு ஊட�-
வியலைோளரோ� விஜயம் பசய்்த அனுபவங -
�ழள அவர் பபற்றுள்ளோர்.  

ஸ்ரீலைங�ோ முஸ்லிம் மீடியோ கபோரததின் 
ஸ்்தோப� அங�த்தவரோன இவர் அ்தன் 
பபோதுச் பசயலைோளர், உப்தழலைவர், 
க்தசிய அழமப்போளர் ப்தவி�ழள வகித-
துள்ளோர். அ்தன் 27 வருட வளர்ச்சியில் 
முக்கிய பஙகு வகித்த ஒருவர் அவரோவோர்.  

்தனது கிரோமமோன �ல்பலைோலுழவயின் 
வளர்ச்சிக்குக் குறிப்போ� �ல்விததுழற கமம்-

போடடுக்�ோ� நிழறந்்த பங�ளிப்பிழனச் 
பசய்துள்ளோர். பவளிநோடு�ளிலிருந்து 
இஙகு வரும் அறிஞர்�ள் மற்றும் �ழலைஞர்-
�ழள �ல்பலைோலுழவக்கு அழைததுச் பசல்-
வதில் கூடு்தலைோன �ரிசழன �ோடடியுள்ளோர்.  

இலைஙழ�க்கு விஜயம் பசய்்த ்தமிழ் 
அறிஞர்�ளோன �விஞர் சோரை போஸ்� -
ரன், சிரோஜஹூல் மில்லைத, ஏ.க�. அப்துல் 
சமத, க்தோப்பில் மீரோன் டோதக்தோ முஹம் -
மத இக்போல், ஹிமோனோ பசய்யத, நோகூர் 
ஈ.எம்.ஹனீபோ, �ோயல்கஷக் முஹம்மத 
கபோன்ற பிரபலைங�ழள ்தனது பசோந்்த 
மண்ணுக்கு அழைததுச் பசன்றுள்ளோர்.  

இவர் பலை சமூ� இலைக்கிய அழமப்-
புக்�ளிலும் முக்கிய ப்தவி�ழள வகித -
துள்ளோர். அகிலை இலைஙழ� முஸ்லிம் 
லீக் வோலிபர் முன்னணி�ளின் பசயற் -

குழு உறுப்பினரோ� நீண்ட 
�ோலைம் ப்தவி வகித்த இவர் 
நீர்ப�ோழும்பு �ழலை இலைக்கிய 
வடடம், இலைஙழ� ்தமிழ்ப் 
பததிரிழ�யோளர் சங�ம், மினு-

வோஙப�ோழட �ழலை இலைக்கிய வடடம், 
ப்தற்�ோசிய சு்தந்திர ஊட� அழமப்பின் 
இலைஙழ�க் கிழள ஆகியவற்றிலும் 
முக்கிய ப்தவி�ழள வகிததுள்ளோர்.  

பலை நூல்�ழள எழுதியுள்ள இவரது 
அண்மித்த பழடப்போன '்தடடுத ்தோவோரம்' 
என்ற �விழ்த நூல் இந்திய யூனியன் 
முஸ்லிம் லீக்கின் ்தழலைவர் கபரோசிரி-
யர் �ோ்தர் முழஹதீனின் ்தழலைழமயில் 
ப�ோழும்பில் பவளியிடப்படடது.  

இருமுழற புனி்த ஹஜ் �டழமழய 
நிழறகவற்றிய இவர், �ல்பலைோழு -
ழவயில் ்தனது மழனவி மற்றும் இரு 
பிள்ழள�ளுடன் வோழ்ந்து வருகிறோர். 
இவரது ஒரு ம�ன் சிலை வருடங�ளுக்கு 
முன்னர் �ோலைமோனோர். ்தனது ஓய்வு �ோலைத-
தில் ்தனது கிரோமப் பள்ளிவோசல் மற்றும் 
போடசோழலையின் வளர்ச்சிக்�ோ� பூரை 
பங�ளிப்பிழனச் பசய்து வருகிறோர்.   

அ�ழவ 77 இல் பிரகவசிததுள்ள 
மூத்த ஊட�வியலைோளர் நிலைோழம வோழ்த-
துவக்தோடு கமலும் பலை வருடங�ள் 
அவர் ஆகரோக்கியமோ� வோைப் பிரோர்த-
திப்கபோம். ்தனது பதிபனடடு வயதி -
லிருந்து இன்று வழர ்தனது கபனோ -
வுக்கு ஓய்வு ப�ோடுக்�ோது எழுதி வரும் 
நிலைோமின் எழுததுப் பணி ப்தோடர வோழ்த -
துகிகறோம்.

கிைக்கு மோ�ோை பண்போடடலுவல்�ள் திழைக்�-
ளததின் ஏற்போடடில் இலைக்கியவோதி�ள், எழுத்தோ-
ளர்�ள் மற்றும் பபண் ஆளுழம�ழள ஊக்குவிக்-

கும் மு�மோ� திருக�ோைமழலை, மடடக்�ளப்பு மற்றும் 
அம்போழற மோவடடங�ளில் பலை்தரப்படட நி�ழ்வு�ள், 
ஒன்றுகூடல்�ள் திழைக்�ளததின் பணிப்போளர் திருமதி 
சரண்யோ சு்தர்சன் ்தழலைழமயில் நழடபபற்று வருகின்றன.  

அந்்த வழ�யில் கிைக்கு மோ�ோைததிலுள்ள அழனதது 
மோவடடங�ளிலும் பிரக்தச ரீதியோ� �லைோசோர உததிகயோ-
�த்தர்�ள் ஏற்போடடில் பபண்�ள் ஆளுழம விருததி ஒன்-
றுகூடல், �ழலை இலைக்கிய மன்றங�ளுக்�ோன ஒன்றுகூடல் 
மற்றும் எழுத்தோளர்�ளுக்�ோன பயிற்சிப் 
படடழற�ள் நழடபபற்று வருகின்றன.  

இ்தற்�ழமய கிைக்கு மோ�ோை பண்-
போடடலுவல்�ள் திழைக்�ளததின் ஏற்-
போடடில் திருக�ோைமழலை மோவடட 
எமுத்தோளர்�ளுக்�ோன வோண்ழம விருததி 
ஒருநோள் பசயலைமர்வு அண்ழமயில் 
கிைக்கு மோ�ோை பண்போடடலுவல்�ள் 
திழைக்�ள �லைோசோர மண்டபததில் 
இடம்பபற்றது.  

மோ�ோைப் பணிப்போளர் திருமதி 
சரண்யோ சு்தர்சன் ்தழலைழமயில் இச்பசயலை-
மர்வில் நழடபபற்றது. சிகரஷட �லைோசோர 
உததிகயோ�த்தர்�ளோன வி.க�ோகைஸ்வ-
ரன், �.அன்பை�ன், வி.குனபோலைோ,  

மற்றும் திருமதி ம. சததியவோனி ஆகி-
கயோரின் ஒழுஙகுபடுத்தலில் இடம்-
பபற்ற இச்பசயலைமர்வுக்கு ப்தன்கிைக்கு 

பல்�ழலைக்�ை� பமோழிததுழற முதுநிழலை 
விரிவுழரயோளர் �லைோநிதி ஏ.எப்.எம்.
அஷரப், ஒய்வுநிழலை அதிபரும் மூத்த 
எமுத்தோளருமோன திருமழலை நவம் மற்றும் 
திருமதி  போனு சு்தோ�ரன், கிைக்குப் பல்�-
ழலைக்�ை� முன்னோள் �ழலை �லைோசோர சோர்ப்-
புலைம் கபரோசிரியர் போலைசுகுமோர் ஆகிகயோர் 
வளவோளர்�ளோ� �லைந்து ப�ோண்டனர். 

இச்பசயலைமர்வில் இலைக்கியவோதி�ள்,-
பபண் ஊட�வியளோலைர்�ள் மற்றும் எழுத-
்தோளர்�ள் என பல்துழற சோர்ந்்த எழுத்தோ-
ளர்�ள் �லைந்து ப�ோண்டனர்.

யா/ வடடு இந்துக் �ல்லூரியில் 
�ல்லூரி அதிபர் அப்புத-
துழர ஆனந்்தரோசோ ்தழலை-

ழமயில் விஞ்ஞோன ஆய்வுகூடததிற்�ோன 
திறன் வகுப்பழற திறப்பு விைோ நழட-
பபற்றது. இததிறன் வகுப்பழறக்�ோன 
பபோருட�ள் இரததினம் அறக்�டடழள 
நிறுவுனர் இ. நிததியோனந்்தன் மற்றும் 
லைண்டன் பழைய மோைவர் சங�ததின-
ரது நிதி அனுசரழையுடன் அன்பளிப்பு 
பசய்யப்படடது.  

இந்நி�ழ்வில் பிர்தம விருந்தினரோன 
அருளம்பலைம் ஆனந்்தரோசோ, சிறப்பு 
விருந்தினரோன  சி.மதியை�ன் (பிரதிக் 
� ல் வி ப் ப ணி ப் ப ோ ள ர் _ தி ட ட மி ட ல் 
பிரிவு, வலி�ோமம் �ல்வி வலையம்) 
ஆகிகயோர் திறன் வகுப்பழறக்�ோன 

பபயர்ப் பலைழ�ழய திழரநீக்�ம் பசய்து 
ழவத்தனர். அவர்�ள்  திறன் வகுப்ப-
ழறழய நோடோ பவடடி உததிகயோ�பூர்வ -
மோ�த திறந்து ழவத்தனர்.  

அ்தழனத ப்தோடர்ந்து பிரதி அதிபர் 
திருமதி வ்தனி தில்ழலைச்பசல்வனின் 
வரகவற்பு உழரயும், போடசோழலை மோை-
வனது திறன் பலைழ�ழயப் பயன்படுததி 

்தோவரக்�லைம் பற்றிய விளக்�மும் இடம் -
பபற்றன. 

அ்தழனத ப்தோடர்ந்து அதிபர் உழர-
யோற்றிய கபோது, இரததினம் அறக்�ட -
டழள நிறுவுனர் இ.நிததியோனந்்தன் 
அவர்�ளுக்கும் லைண்டன் பழைய 
மோைவர் சங�ததுக்கும் இததிறன் வகுப் -
ழறழய விஞ்ஞோன போடம் �ற்கும் மோை -

வர்�ளது �ற்றழலை ஊக்குவிக்கும் மு�மோ-
�ோ� அன்பளிப்போ�த ்தந்து்தவியழமக்கு 
நன்றி ப்தரிவித்தோர். 

பிரதிக் �ல்விப்பணிப்போளர் சி.மதியை -
�ன் ்தனது ்தனது உழரயில், யோ/ வடடு 
இந்து �ல்லூரி பலை வரலைோற்று சோ்தழன -
�ழள பதிந்து வருகின்றது எனவும், 
இம்முழற �.பபோ.்த உயர்்தரப் பரீடழச -

யில் ச�லை பிரிவு�ளிலும் சிறந்்த 
கபறுகபறு�ழள பபற்றுள்ளது 
எனவும் போரோடடுத ப்தரிவித -
்தோர். 

பிர்தம விருந்தினரோ� �லைந்து 
ப�ோண்ட அருளம்பலைம் ஆனந்-
்தரோசோ புதிய ப்தோழில்நுடப 
மோற்றததுக்க�ற்ப மோைவர்�ள் 
ப்தோழில்நுடப சோ்தனங�ழள 
ழ�யோண்டு �ற்கும் திறழன 
கமம்படுத்த கவண்டும் 
எனவும் அ்தற்கு ்தங�ளது உ்த-
வி�ள் எப்பபோழுதும் இருக் -
கும் எனவும் குறிப்பிடடோர்.

பா.விபூஷிதன...?
(திருககைகாணம்ல)

என.எம்.அமீன...?

அகவை 77 இல் இன்று



இந்த விளையாட்டு நட்்சத்திரங்கள், கிரிக்்கட், 
வளைப்பநது மற்றும் உடற்்கட்டளமபபு ஆகிய ்சரவ-
த்த்ச விளையாட்டு்களில் எமது ்தாயநாட்ளடப பிரதி-
நிதித்துவப்படுத்தி அைப்பரிய ்பங்களிபள்ப வழஙகி-
யுள்ைனர.  

இராணுவ கிரிக்்கட் அணியில் இருநது ்சார்ஜன்ட் 
மத்கஷ் தீக்ஷன இைஙள்க கிரிக்்கட் அணியின் 
சிறந்த வீரரா்க ்தனது திறளமயிளன ்வளிப்படுத்-

தியுள்ைார. இவர 2022 ்்சபடம்்பர 07 ஆம் தி்கதி 
ஆர. பிதரம்தா்ச விளையாட்டரஙகில் ்்தன்னாபிரிக-
்காவிற்கு எதிரா்க நளட்்பற்ற ்சரவத்த்ச கிரிக்்கட் 
த்பாட்டியில் 04 விக்்கட்டு்களை ள்கப்பற்றினார. 
பின்னர அவர ்சரவத்த்ச டி 20 மற்றும் ்டஸ்ட் கிரிக-
்்கட்டு்களுககும் த்தரந்்தடுக்கப்பட்டார.   

இபத்பாது இைஙள்க கிரிக்்கட் சுழற்்பநது வீச்சா-
ைர்கள் ்பட்டியலில் அவர சிறந்த வீரரா்க உள்ைார. 
இைஙள்கககு எதிரான 2022 ஆசிய த்காபள்ப 

்வற்றியில் திறளமயான வீரரா்க 
இருந்த அவர, இபத்பாது உை்க 
டி20 ்பநது வீச்சாைர்கள் ்தரவ-
ரிள்சயில் 8 ஆவது இடத்தில் 

உள்ைார. அவரது அரப்பணிபள்பப ்பாராட்டிய இரா-
ணுவம், இராணுவத் ்தை்பதியின் ஆசீரவா்தத்துடன் 
அவளர ்சா்தாரண சிப்பாயில் இருநது ்சார்ஜன்ட் 
நிளைககு உயரத்தியது.  

சிை வாரங்களுககு முன்னர ஆசிய வளைப்பநது 
்சம்பியன்ஷிப 2022 கிரீடத்ள்தப ்்பறுவ்தற்கு ்பங-
்களித்்த வளைப்பநது வீராங்களன்கைான த்காபரல் 
்பாஷினி டி சில்வா, த்காபரல் தி்சை அல்்கம மற்றும் 
த்காபரல் இதுஷா ்ஜனனி ஆகிதயாருககு அவர்க-
ளின் ள்தரியம் மற்றும் அரப்பணிபபுககு மதிப்பளிக-
கும் வள்கயில் இராணுவத் ்தை்பதியின் வழி்காட்டு-
்தலின் கீழ் அவர்கள் ்சா்தாரண சிப்பாயிலிருநது 
த்காபரல் நிளைககு உயரத்்தப்பட்டனர. தி்சை அல்்கம 

மற்றும் ்பாஷினி டி சில்வா ஆகிதயார இந்த ஆண்டு 
த்பான்தற 2015 ஆம் ஆண்டு ஆசிய த்காபள்ப 
்வன்ற வளைப்பநது அணியில் இருந்தனர.  

இத்தத்பால், இராணுவத் ்தை்பதியுடனான இந்த 
சிறபபு ்சநதிபபில் ்்சபடம்்பர 2ஆம்,- 5ஆம்  தி்கதி-
்களில் கிரகிஸ்்தானின் பிஷ்்்கககில் நளட்்பற்ற 
2022 ஆசிய உடற்்கட்டளமபபு த்பாட்டியில் ்வண்்க-
ைப ்ப்தக்கம் (65 கிதைா) ் வன்ற உடற்்கட்டளமப்பா-
ைர த்காபரல் பிர்சன்னவும் இராணுவத் ்தை்பதிளய 

்சநதித்்தார. இந்தச ்சநதிபபில்,   இராணுவத் ்தை்பதி 
்ைபடினன்ட் ்்ஜனரல் வி ககும் லியனத்க , வீர 
வீராங்களன்களின் த்த்சத்திற்்கான விளைமதிப்பற்ற 
்பங்களிபள்பப ்பாராட்டியதுடன், அவர்களுககு நிதி 
்வகுமதி்கள் மற்றும் ்பாராட்டுச சின்னங்களையும் 
வழஙகி ளவத்்தார.

' ந ா மி ரு க கு ம் 
ந ா த ட ' ( 1 9 7 9 ) , 
மீன்்கள்'(2013), '்்தளி-
வத்ள்த த்ஜா்சப சிறு்க-
ள்த்கள்' (2014) ஆகிய 
மூன்று சிறு்கள்தத் 
்்தாகுதி்கள் ஏற்்கனதவ 
்வளிவந்த எழுத்்தாைர 
த்ஜா்சபபின் சிறு்கள்தத் 
்்தாகுதி்கைாகும். இதுவளர 
நூல் வடிவம் ்்பறா்த ்பை 
சிறு்கள்த்கள் இத்்்தாகுப-
பிற்்கா்க இைஙள்க த்தசிய 

சுவடி்கள் திளணக்கைத்திலிருநது எச.எச.
விகரமசிங்கவினால் த்தடிப ்்பறப்பட்டுள்-
ைன. ஆயினும் சிை ்கள்த்களை எஙகும் 
்்பற்றுக ்்காள்ை முடியாது த்பாயவிட்டது. 
எனினும் த்தடிப ்்பறப்பட்ட சிறு்கள்த்களின் 
முழுத் ்்தாகுதியா்க இநநூல் ்வளியாகி-
றது.   

இநநூலின் அட்ளடப-
்படத்ள்த ஓவியர த்க.த்க.
ரா்ஜா வளரந்தளித்துள்-
ைார. சிறு்கள்த எழுத்்தா-
ைரும் ்பதிப்பாைருமான 
த்கா.ஒளிவண்ணன் ்தமிழ-
்கத்தில் இநநூல் ்பதிபள்ப 
தமற்்்காண்டு வருகிறார.  

'நாமிருககும் நாதட' 
என்ற சிறு்கள்தத் ்்தாகுப-
பிற்்கா்க இைஙள்க அரசின் 
்சாகித்திய மண்டை விரு-

ள்தப்்பற்ற மு்தல் மளைய்க எழுத்்தாைரா்க 
்்தளிவத்ள்த த்ஜா்சப வரைாற்று முககியம் 
்்பறுகிறார.  

'்்தளிவத்ள்த த்ஜா்சப ்கள்த்கள்' நூல் 
்வளியீட்டு நி்கழ்வு்கள் அகதடா்பர மா்தத்தில் 
ைண்டனிலும் இைஙள்கயிலும் நி்கழவிருக-
கின்றன.

இநதியாவின் 75- ஆவது சு்தநதிர தினத்ள்த-
்யாட்டி, ‘ஆ்சாதி ்கா அம்ரித் மத்காத்்சவ்’ (Azadi 
ka Amrit Mahotsav) என்ற ்்பயரில் ்்பருவிழா 
்்காண்டாட்டங்கள் இநதியா முழுவதும் ்கடந்த 
ஓ்கஸ்ட் மா்தம் 15- ஆம் தி்கதி ஆரம்்பமாகின. இக -்
்காண்டாட்டங்கள் அடுத்்தாண்டு ஓ்கஸ்ட் மா்தம் 15- 
ஆம் தி்கதி வளர ்்காண்டாடப்படு்மன இநதிய 
அரசு அறிவித்திருந்தது. அ்தன்்படி, இநதியாவின் 
75- வது சு்தநதிர தின அம்ரித் மத்காத்்சவம் ஒரு 
வருட ்காைத்துககு சிறப்பா்கக ்்காண்டாடப்பட்டு 
வருகிறது. 

அத்த்சமயம் இநதியப பிரள்ஜ்கள் மற்றும் 

இநதிய வம்்சாவளி மக்கள் வாழ்கின்ற நாடு்களி-
லும் இவ்விழா ்்தாடர்பான நி்கழ்வு்கள் ்தற்த்பாது 
நளட்்பற்று வருகின்றன. அநநாடு்களில் உள்ை 
இநதியத் தூ்தர்கங்களில் இக்்காண்டாட்டங்கள் 
நளட்்பற்று வருகின்றன. மாணவருக்கான நி்கழ்வு-
்களும் ்பை நாடு்களில் நளட்்பறுகின்றன.

சு்தநதிர இநதியாவின் ்பவைவிழாளவ சிறப்பா-
்கக ்்காண்டாட தவண்டு்மன்று இநதிய அரசு 
ஏற்்கனதவ மக்களைக த்கட்டுக ்்காண்டிருந்தது. 
அ்தற்த்கற்்ப அளனத்து மாநிைங்களிலும் இது 
்்தாடர்பான நி்கழ்வு்கள் நளட்்பற்று வருகின்றன. 
75 ஆண்டு்காை சு்தநதிர இநதியாளவ ்்காண்டா-
டும் வி்தமா்க, இநதிய அரசு அறிவித்்த 'வீடுத்தாறும் 
மூவரணம்' என்ற திட்டத்துககுப பிறகு இன்னும் 
தவ்கமா்க த்தசியக ்்காடி குறித்்த ்பதிவு்கள் ்சமூ்க 
ஊட்கங்களில் ்காணப்படுகின்றன.  

அத்துடன், மூவரணக ்்காடிளய அளடயாைப்ப-
டுத்தும் வள்கயில் ்பை நி்கழ்வு்கள் நடத்்தப்பட்டு வரு-

கின்றன. மூவரண த்தசியக ்்காடி 
மீ்தான குடிமக்களின் ்பற்று ஆழமா-
கும் என்றும் இது குடிமக்கள் மத்தி-
யில் த்த்ச்பகதி உணரளவ தமலும் 
வலுப்படுத்தும் என்றும் அரசு ்்தரி-
வித்திருந்தது.  

இநதியா விடு்தளை அளடநது 
75 ஆண்டு்கள் நிளறளவ்யாட்டி, 
்கடந்த ஓராண்டா்க அம்ரித் மத்காத்-
்சவ் என்ற ்்பயரிைான இநதிய 
சு்தநதிர ்்பருவிழா நாடு முழுவதும் 
்்காண்டாடப்பட்டது. இ்தளன முன்-

னிட்டு, த்தசியக்்காடி வண்ணத்திைான ்தளைப-
்பாள்க அணிநது வநதிருந்த பிர்தமர தமாடி, 
்டல்லி ்்சஙத்காட்ளடயில் த்தசியக்்காடி ஏற்றி, 
வணக்கம் ்்சலுத்தி நாட்டு மக்களுககு உளரயாற்றி-
யிருந்தளம குறிபபிடத்்தக்கது. 

75-வது சு்தநதிர தின விழாளவக ்்காண்டாடும் 
வள்கயில் மத்திய நிதியளமச்ச்கம் ்சாரபில் சிறபபு 
அளடயாை வாரம் ்்காண்டாடப்பட்டளமயும் குறிப-
பிடத்்தக்கது. இள்த ்டல்லியில் பிர்தமர நதரந-
திர தமாடி அண்ளமயில் ஆரம்பித்து ளவத்திருந-
்தார. அவ்தவளையில் ரூ்பா1, ரூ.2, ரூ.5, ரூ.10 
மற்றும் ரூ.20 நாணயங்களை பிர்தமர தமாடி 
்வளியிட்டியிருந்தார. இந்த நாணயங்களை ்பார-
ளவயற்தறாரும் அளடயாைம் ்்தரிநது ்்காள்ை 
முடியும். சு்தநதிரம் அளடந்த்தன் 75-வது ஆண்டு 
விழா முத்திளரயுடன் இந்த நாணயங்கள் ்வளியி-
டப்பட்டுள்ைன.  

தமலும், மக்களுககு தநரடியா்க அவர்கைது 
வஙகிக ்கணககில் ்பணம் ்்சலுத்்தப்பட்டு 
வரும் மத்திய அரசின் 12 திட்டங்கள் 
்பற்றிய ‘்ஜன ்சமரத்’ என்ற ்்பயரிைான 
இளணய்தைத்ள்தயும் பிர்தமர தமாடி 
ஆரம்பித்து ளவத்திருந்தார. 

இதுஒருபுறமிருக்க, இநதிய த்த்சத்தின் மி்கவும் 
்நருஙகிய நட்புநாடான இைஙள்கயும் ஆஙகிதைய-
ரிடமிருநது சு்தநதிரம் ் ்பற்ற 75 ஆண்டு நிளறளவ 
அடுத்்த வருடம் ்்பபரவரி மா்தத்தில் ்்காண்டாடவி-
ருககின்றது. இநதியாவினதும் இைஙள்கயினதும் 
சு்தநதிரதின ்பவைவிழா ்்காண்டாட்டங்கள் சுமார 
ஆறுமா்த ்காை இளட்வளியில் நளட்்பறுகின்ற 
இவ்தவளையில், இவ்விரு நாடு்களுககுமிளடயி-
ைான வரைாற்றுரீதியான ்நருஙகிய நட்புறவு்கள் 
்்தாடர்பா்க தநாக்க தவண்டியது இவ்தவளையில் 
அவசியமாகும்.

இைஙள்கககும் இநதியாவுககும் 
இளடயிைான ்்தாடரபு்கள் நீண்-
ட்காை வரைாறு ்்காண்டளவயா-
கும். இநதியாவின் வடபிரத்த்சத்தி-
லிருநது இைவர்சன் வி்ஜயனும், 
அவனது த்தாழர்களும் இைங-
ள்களய வந்தளடந்ததில் இருநது 
இருநாடு்களுககும் இளடயிைான 
நட்புறவுத் ்்தாடரபு்கள் ஆரம்்பமாகி 
விட்ட்தா்க வரைாற்று ஆசிரியர்கள் 
கூறுகின்றனர.

்களை, ்கைா்சார ்பாரம்்பரியத் 
்்தாடரபு்கள் இருநாடு்களுககுமிளட-
யில் மி்கவும் ்நருக்கமானளவயா-
கும். அத்்்தாடரபு்களை ்கருங்கல் 
்்சதுக்கல் ்களை்கள் ்பளற்சாற்று-
கின்றன.

இநதியாவின் ்மௌரிய வம்-
்சத்து ்சக்கரவரத்தியான அத்சா்க 

மன்னன் ்காைத்தில் இநதியாவிலிருநது ்்பௌத்்த 
்சமயம் இைஙள்கககுப ்பரவியதும், எமது நாட்டில் 
்களை்கைா்சார நா்கரி்கமும் தமம்்படத் ்்தாடஙகி-
யது. ்்பௌத்்த ்சமயத்ள்த மாத்திரமன்றி அ்ததனாடு 
இளணந்த விழுமியப்பண்பு்களும் இைஙள்கயில் 
வைரத் ்்தாடஙகின. அவ்வாறான பூரவீ்கத் ்்தாடர-
பு்கள் இன்றும் இருநாடு்களுககும் இளடயில் 
்்தாடரநது ்்காண்தட ்்சல்கின்றன.

இைஙள்கயில் ்நருக்கடி ஏற்்படுகின்ற தவளை்க-
ளி்ைல்ைாம் ஓதடாடி வநது உ்தவிக்கரம் நீட்டுகின்ற 
மு்தைாவது நாடு இநதியா ஆகும். ்்காதரானா 
த்பரிடர இைஙள்கயில் தீவிரமளடந்த த்பாது நிவா-
ரணஙள்களும், ்தடுபபூசி்களையும் இநதியா வழங-
கியிருந்தது.

அது ்தவிர இைஙள்கயில் ்்பாருைா்தார ்நருக-
்கடி நிைவிய தவளையில் இநதியா வழஙகிய உ்தவி-
்கள் என்றுதம மறக்க முடியா்தளவயாகும். அயல்-
நாட்டுககு முன்னுரிளம என்ற அடிப்பளடயில் 
இநதியாவின் ஆ்தரவு்கள் ்்தாடரநது ்்காண்தடயி-
ருககின்றன. இநதியா ்தனது 75 ஆவது சு்தநதிர 
தின ்பவைவிழாளவக ்்காண்டாடிக ்்காண்டிருக-
கின்ற இவ்தவளையில் இைஙள்கயுடனான நட்புற-
ளவயும் வலுப்படுத்திய்படி வருகின்றது.
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மாணவ தலைவர்கள் ஒழுக்கத்தின் 
வழி்காட்டி்களா்கத் தி்கழ வவண்டும்

சரவவதச விலளயாட்டு அரங்கில் பிர்காசிககும் 
இைங்ல்க இராணுவ வீரர்கள், வீராங்்கலை்கள்

மளைநாட்டு எழுத்்தாைர மன்றத் ்தளைவர
்்தளிவத்ள்த த்ஜா்சபபின் 54 சிறு்கள்த
்களைக ்்காண்ட ்்பருந்்தாகுதியா்க

'்்தளிவத்ள்த த்ஜா்சப ்கள்த்கள்' ்்தாகுபபு நூல் 
இம்மா்த இறுதியில் ்வளியாகிறது.
மு.நித்தியானந்தன், எச.எச.விகரமசிங்க
ஆகிதயாரின் ்பதிபபில் இநநூல் 
்்தாகுக்கப்பட்டுள்ைது.

ததளிவத்லத வ�ாசப் எழுதிய சிறு்கலத்களின்
ததாகுப்பு நூல் இம்மாதம் தவளியாகிறது

பிரித்்தானியரின் ஏ்காதி்பத்தியத்தில் 
இருநது இநதியா சு்தநதிரமளடந்த-
்தன் 75 ஆம் ஆண்டு நிளறவான 

்பவைவிழா ்்காண்டாட்ட நி்கழ்வு்கள் 
்தற்த்பாது அளனத்து மாநிைங்களிலும்
விமரிள்சயா்க நளட்்பற்று வருகின்றன.

இந்தியாவில் அடுத்த ஆண்டு ஓ்கஸ்ட் வலர
சுதந்திரதிை பவளவிழா த்காண்்ாட்்ங்்கள்

்சரவத்த்ச விளையாட்டு அரஙகில் 
பிர்காசித்து, எமது ்தாய நாட்ளடப 
்்பருளமப்படுத்திய இராணுவ 

விளையாட்டு நட்்சத்திர வீர, வீராங்க-
ளன்கள் ஸ்ரீ ்ஜயவர்தனபுர இராணுவத் 
்தளைளமய்கத்தில் இராணுவத் ்தை்பதி 
்ைபடினன்ற் ்்ஜனரல் விககும் லியனத்க 
அவர்களினால் ்கடந்த ்்சவ்வாயககிழளம 
(20) ்்கௌரவிக்கப்பட்டனர.

எச.எச.விகரமசிங்க...?

எம்.எஸ்.எம்.ந்ஜாத்...?

இைங்ல்கயின்தநெருக்கடி
வவலள்களிதைல்ைாம்
விலரந்வதாடி வந்து
ல்கத்காடுககும் வதசம் பாரதம்

இைங்ல்கயிலும், ைண்்னிலும் 
தவளியீட்டு நி்கழ்வு்கள்

--மு்கம்மட் றிஸான்...?
(அட்டாளைச்சேளை மத்திய நிருபர்)

--எஸ்.்சாரங்கன்...?

அந்த வள்கயில் திருககுறள் உை்க அைவில் ்தமிழர-
்களின் ஒழுக்க ்நறி்களை ்பளற்சாற்றும் ஒபபில்ைா்த 
நூைா்கப த்பாற்றப்படுகின்றது. ஒருவன் வாழ்கள்கயில் 
தமன்ளம அளடய தவண்டுமாயின் ஒழுக்கத்ள்தக 
்களடபபிடிக்க தவண்டும். இ்தளன  

'நன்றிககு வித்்தாகும் நல்்ைாழுக்கம் தீ்யாழுக்கம் 
என்றும் இடும்ள்ப ்தரும்'  

எனும் குறள் ்வளிப்படுத்துகின்றது.  
மாணவர்கள் ்பாட்சாளையில் ஒழுக்கத்துடன் ்கல்வி 

்்பற்று ்சமூ்கத்தில் முன்மாதிரியா்க மிளிர தவண்டும். 
அந்த உயர ்பணிளய ்கல்விச ்சமூ்கம் முன்்னடுத்து 
வருவது ்கண்கூடு. இச்சந்தரப்பத்திளன ஒவ்்வாரு 

மாணவரும் ்சரியா்கப ்பயன்்படுத்தி ்வற்றி்காண 
தவண்டும்.  

இத்திட்டத்தின் கீழ், அட்டாளைசத்சளன மத்திய ம்கா 
வித்தியாையத்தில் (த்தசிய ்பாட்சாளை) மாணவர ்தளை-
வர்கள் நியமனம் ்்சயயப்பட்டுள்ைனர. மாணவர 
்தளைவர்களின் ்சத்தியப பிரமாணம் மற்றும் ்ப்தக்கம் 
அணிவிககும் நி்கழ்வு ்பாட்சாளை பிர்தான மண்ட்பத்தில் 
அண்ளமயில் விமரள்சயா்க நளட்்பற்றது.  

்கல்லூரி அதி்பர ஏ.சி.எம்.ஹரீஸ் ்தளைளமயில் 
நளட்்பற்ற இநநி்கழ்வில், அக்களரப்பற்று ்்பாலிஸ் 
நிளையப ்்பாறுப்பதி்காரி டபிள்யூ.எம்.எஸ்.டீ.வித்ஜ-
துங்க, த்பாககுவரத்துப பிரிவு ் ்பாறுப்பதி்காரி த்க.டீ.ஏ.தி-
ைகசிறி ஆகிதயார அதிதி்கைா்கக ்கைநது சிறபபித்்தனர.  

இநநி்கழ்வில் உளரயாற்றிய பிர்தம அதிதி அக்களரப-
்பற்று ்்பாலிஸ் நிளையப ்்பாறுப்பதி்காரி டபிள்யூ.எம்.
எஸ்.டீ.வித்ஜதுங்க த்பசுள்கயில், "மாணவத் ்தளைவர-
்கள் ்கரவமின்றி, ஒழுக்கத்துடன் நடநது ஏளனய மாண-

வர்களுககு முன்மாதிரியா்க விைங்க தவண்டும்" எனக 
குறிபபிட்டார.

"இன்று ்சத்தியப பிரமாணம் ்்சயது்்காண்ட 
மாணவத் ்தளைவர்களை வாழ்த்தி, அவர்களின் எதிர-
்காைம் சிறக்க பிராரத்திககும் அத்ததவளை, மாணவத் 
்தளைவர்களுககுத் த்தளவயான ்தளைளமத்துவப 
்பயிற்சி மற்றும் இ்தர உ்தவி்களை வழஙகுவ்தற்கு அக-
்களரப்பற்று ்்பாலிஸ் நிளையம் எபத்பாதும் ்தயாரா்க 
உள்ைது எனவும் அவர ்்தரிவித்்தார.

்பாட்சாளை அதி்பர ஏ.சி.எம்.ஹரிஸ் த்பசுள்கயில், 
"்சரத்த்ச ரீதியில் மனி்தர்களின் இயல்பு வாழ்கள்களய 
்வகுவா்கப ்பாதித்்த ்்காவிட் -19 ளவரஸ் ்்தாற்று 
மற்றும் நாட்டில் ஏற்்பட்ட ் ்பாருைா்தார ் நருக்கடி நிளை-
ளம்களினால் மாணவர்கள் அதி்கம் சிரமங்களை எதிர-
்்காண்டனர.  

மாணவர ்கல்வி ்பாதிக்கப்பட்டதுடன், ஒழுக்கம் சீரகு-
ளைநது ்காணப்பட்டது. இநநிளைளம்களை ்்தாடரவி-
டாது, மீட்்டடுக்க தவண்டிய ்பாரிய ்்பாறுபபு ்கல்வித் 
துளறயினர, அதி்பர, ஆசிரியர்கள் மற்றும் ்்பற்றார-
்களுககுண்டு. ்பாட்சாளையின் ்பணிளய நாம் ்கல்வி 
அளமசசின் வழி்காட்டல், ஆதைா்சளனக்களமவா்க 
்வற்றி்கரமா்க நிளறதவற்றி வருகின்தறாம்.மாணவர-
்கள் ்தமககு 

வழங்கப்பட்ட ்்பாறுபபுக்களை ்சரிவர ஏற்று ஏளனய 
மாணவர்களை திறளமயா்க வழி்காட்ட தவண்டும்" 
என்றார. இநநி்கழ்வில், பிரதி, உ்தவி அதி்பர்கள், ஆசிரி-
யர்கள், ்்பற்தறார, மாணவர்கள் ்கைநது சிறபபித்்தனர.

அக்கலரப்பற்று தபாலிஸ் நிலையப் தபாறுப்பதி்காரி அறிவுலர 

இைங்ல்கயு்ன்
வரைாற்று ரீதியா்க
நீடித்துவரும் இருதரப்பு
தநெருக்கமாை நெட்புறவு

வாழ்வில் ஒழுக்கத்ள்தக ்களடபபிடித்து 
வாழ்வத்த ்தளைசிறந்த ்நறியா-
கும். நல்ை ்பண்பு்கள் உள்ைவன் 

நல்ை ஒழுக்கம் உளடயவன் என்று குறிபபிடப்படுகின்-
றான். நீதி்நறி்களை நமககு வலியுறுத்தும் தநாககு-
டன் நம் முன்தனார இயற்றிய நீதிநூல்்கள் ்பை நீதிக 
்கருத்துக்களை நமககு எடுத்துளரப்ப்தா்க உள்ைன.
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ஜனாதி்பதியின் திடடெம யாழப்பாணத்தில்...
புத்துயிரூட்டல் கேந்திர நிலை-

யஙேலை வலுவூடடுவதறேகான பல்-
வலேத்துலைசகார் ஒருஙகிலைந்த 
பபகாறிமுலைலய உருவகாக்குவதற-
ேகான இக் ேைந்துலரயகா்டலில், 

நகாடடிலுளை அலனத்து பிரலைே-
ளுக்கும் நகாடடில் நிைவும் எந்தபவகாரு 
நிைலையின் கீழும் சுறுசுறுபபகான, 
ஆகரகாக்கியைகான வகாழக்லேக்குத் 
கதலவயகான கபகாதுைகான உைலவ 
நியகாயைகான விலையில் பபறறுக்-
பேகாளவதறேகான இயலுலைலய 
உருவகாக்குதல் எனும் கநகாக்ேத்து-
்டன், உைவுப பகாதுேகாபபு ைறறும் 
கபகாஷகாக்கு பதகா்டர்பகான ைகாவட்ட 
ஒருஙகிலைந்த பபகாறிமுலை, உைவு 
பகாதுேகாபபு ைறறும் கபகாஷகாக்கு 

பதகா்டர்பகான பிரகதச ஒருஙகிலைந்த 
பபகாறிமுலை ைறறும் கிரகாமிய பபகாரு-
ைகாதகார புத்துயிரூட்டல் கேந்திர 
நிலையம் ஆகிய பபகாறிமுலைேலை 
உருவகாக்குதல் பதகா்டர்பகாே ஆரகாயப-
பட்டது. 

ைகாவட்டத்துக்குள உைவுப பகாது-
ேகாபபு ைறறும் கபகாஷகாக்கு நிேழச்சித் 
திட்டஙேலை நல்டமுலைபபடுத்துவ-
தன் மூைம் ைகாவட்டத்தில் உைவுப 
பகாதுேகாபலப உறுதிபபடுத்தி கபகாசகாக்-
கின்லைலய இல்ைகாைல் பசயதல், 
இது பதகா்டர்பகாே சரியகான திட்டமி-
்டல்ேலை கைறபேகாளளுதல் ைறறும் 
ைதிபபீடுேள பசயதல் பதகா்டர்பகாே-
வும் ேைந்துலரயகா்டபபட்டது. 

அடுத்த ேட்டைகாே யகாழ. ைகாவட-

்டத்தில் பிரகதச ைட்டக்குழுக்ேளும் 
கிரகாை ைட்டக்குழுக்ேளும் நியமிக்ேப-
ப்டவுளைதகாே ைகாவட்டச் பசயைகாைர் 
ேைபதிபபிளலை ைகேசன் பதரிவித்-
தகார். 

இக் ேைந்துலரயகா்டலில் கைைதிே 
அரசகாஙே அதிபர் ை.பிரதீபன், 
கைைதிே அரசகாஙே அதிபர் (ேகாணி) 
எஸ்.முரளிதரன், ைகாவட்ட பசயைே 
திட்டமி்டல் பணிபபகாைர் திருைதி.
பச. நிக்பேகாைஸ்பிளலை ஆகிகயகார் 
ேைந்துபேகாண்டனர். 

அத்கதகாடு இலையவழி நிேழ-
நிலை மூைம் ைனகாதிபதியின் கைைதிே 
பசயைகாைர் ேைகாநிதி கை.ஜி.எல். 
சுைக்ன, ைனகாதிபதியின் ஆகைகாசேர் 
ேைகாநிதி.வட்டபேகா்ட ஆகிகயகாரும் 

ேைந்துபேகாணடிருந்தகார்ேள. 
 அகதகவலை பிரகதச பசயைகா-

ைர்ேள, ைகாவட்ட பசயைே பிரதி 
திட்டமி்டல் பணிபபகாைர், ேைநை 
கசலவேள உதவி ஆலையகாைர், 
பிரகாந்திய சுேகாதகார கசலவேள பணிப-
பகாைர், சமுர்த்தி பணிபபகாைர், 
ைகாேகாை திலைக்ேை தலைவர்ேள, 
பிரகதச பசயைே உதவித் திட்டமி்டல் 
பணிபபகாைர், வர்த்தே சஙே தலைவர், 
வையக் ேல்வித் திலைக்ேை அதி-
ேகாரிேள, ைறறும் பலன, பதன்லன 
வை கூடடுைவு சஙேம், சிறுவர் உத்-
திகயகாேத்தர்ேள, ைேளிர் உத்திகயகா-
ேத்தர்ேள, விதகாதகா வைநிலையம் 
ைறறும் துலைசகார் உத்திகயகாேத்தர்ேள 
ஆகிகயகார் ேைந்து பேகாண்டனர்.

நச்சுத்்தன்மை ச�ாணடெ 'திரிப்பாஷ'...
பதரிவித்தகார். 
அகத கவலை கபகாலியகான குற-

ைச்சகாடடுக்ேலை முன்லவபபவர்ே-
ளுக்கு எதிரகாே சட்ட ந்டவடிக்லே 
எடுக்ேபபடுபைன்றும் பதரிவித்த 
அலைச்சர், திரிகபகாஷ விவேகாரம் 
பதகா்டர்பில் அறிவுபூர்வைகான அறிக்-
லேலய சலபயில் சைர்பபிக்ே முடியும் 
என்றும் அவர் பதரிவித்தகார். 

நகாடடில் ைருந்து தடடுபபகாடு 
ேகாைபபடுகின்ைது என்பலத ஏறறுக் 
பேகாளவதகாேவும் ைருந்து தடடுப-
பகாடு பகாரதூரைகான வலேயில் அல்ை 
எனவும் அலைச்சர் பதரிவித்தகார். 

பகாரகாளுைன்ைத்தில் கநறறு 
வகாயமூை வில்டக்ேகான வினகாக்ேள 
கவலையில், ேர்பபிணித் தகாயைகாருக்-
கும் பிளலைேளுக்கும் திரிகபகாஷ 
விநிகயகாகிக்ேபபடடுளைதகாேவும் 
அவறலை மீைப பபறறுக் பேகாளவதற-
ேகான ந்டவடிக்லேேள முன்பனடுக்ேப-

படடுளைதகாேவும் பபகாதுச் சுேகாதகார 
கசலவேள சஙேத்தின் தலைவர் 
முன்லவத்துளை குறைச்சகாடடின் 
உணலைத் தன்லை என்ன என ஐக்கிய 
ைக்ேள சக்தி எம்பி கரகாஹிணி ேவி-
ரத்ன எழுபபிய கேளவிக்கு பதிைளிக்-
லேயிகைகய அலைச்சர் இவவகாறு 
பதரிவித்தகார். 

 அது பதகா்டர்பில் அலைச்சர் 
கைலும் பதரிவிக்லேயில்: 

பவளிநகாடடுக் லேயிருபபு பறைகாக்-
குலையகால் நகாடடில் ைருந்து தடடுப-
பகாடு ேகாைபபடுகிைது என்பலத நகாம் 
ைறுக்ேவில்லை. எனினும் உயிர்ேகாக்-
கும் அத்தியகாவசிய ைருந்துப பபகாருட-
ேளுக்குத் தடடுபபகாடு கில்டயகாது. 
ைருந்து தடடுபபகாடு ேகாைபபடும் 
கபகாதும் அது பகாரிய அைவில் 
கில்டயகாது.

நகாடடின் ஒரு சிை ைகாவட்டஙே-
ளில் ைருந்து தடடுபபகாடு ேகாைபப-

டுவதகாே லவத்தியசகாலை தரபபினர் 
பதரிவித்து வருவலத ஏறறுக்பேகாளை 
முடியகாது. 

அரசியல் கநகாக்ேஙேளுக்ேகாே திட்ட-
மிட்ட வலேயில் ைருந்து தடடுபபகா-
ப்டன்ை குறைச்சகாடடு முன்லவக்ேபப-
டுகின்ைது. 

 இைஙலேயின் கபகாஷகாக்கின்லை 
பதகா்டர்பில் யுனிபசப பவளி-
யிடடுளை அறிக்லே பதகா்டர்பில் 
யுனிபசப நிறுவனத்து்டன் கபசசு-
வகார்த்லத கைறபேகாணக்டன். 

2016ஆம் ஆணடு கைறபேகாண்ட 
ைதிபபீடு ைறறும் ஆயவு அறிக்-
லேலய அடிபபல்டயகாே பேகாணக்ட 
யுனிபசப நிறுவனம் 2022ஆம் 
ஆணடு அறிக்லேலய பவளியிட-
டுளைது. அவவறிக்லேயில் இைங-
லேயின் நிலை தரபபடுத்தபபட-
டுளைலை பதகா்டர்பில் யுனிபசப 
நிறுவனம் ேவலை பதரிவித்துளைது. 

நச்சுத்தன்லை பேகாண்ட திரிகபகாஷ 
விநிகயகாகிக்ேபபடடுளைதகாே பவளி-
யி்டபபடடுளை பசயதிேள முறறி-
லும் உணலைக்குப புைம்பகானலவ. 
திரிகபகாஷ உறபத்தியின் கபகாது அப-
பைகாப்டகாக்ஷின் அ்டஙகிய கசகாைம் நீக்-
ேபபடும்.பபகாது சுேகாதகார கசலவேள 
சஙேத்தின் தலைவர் முன்லவத்துளை 
குறைச்சகாடடு பதகா்டர்பில் விசகாரலை-
ேலை கைறபேகாளளுைகாறு சம்பந்தப-
பட்ட அதிேகாரிேளுக்கு பணிபபுலர 
வழஙேபபடடுளைது. 

சுேகாதகாரத்துலை பதகா்டர்பில் உண-
லைக்கு புைம்பகான குறைச்சகாடடுக்-
ேலை முன்லவத்து நகாடடு ைக்ேலை 
தவைகாே வழிந்டத்தும் தரபபினருக்கு 
எதிரகாே சட்ட ந்டவடிக்லே எடுக்ேப-
படும்.அரசியல் கநகாக்ேஙேளுக்ேகாே 
சுேகாதகாரத் துலைலய பயன்படுத்த 
கவண்டகாம் என்றும் அலைச்சர் 
கைலும் பதரிவித்தகார்.

உ்பபயா�த்துக்கு உ்தவா்த...
சர்வகதச நகாடுேளுக்கு விறபலன 

பசயய தீர்ைகானித்துளைதகாே ஊ்டேத்-
துலை ைறறும் கபகாக்குவரத்து அலைச்-
சர் பந்துை குைவர்தன பகாரகாளுைன்-
ைத்தில் பதரிவித்தகார். 

அரசகாஙேம் நிதி பநருக்ேடிக்கு ைத்-
தியில் அரச ஊழியர்ேளுக்கு சம்ப-
ைம் வழஙகுவதில் கூ்ட சவகால்ேலை 
எதிர்பேகாணடு வருவதகாே குறிபபிட்ட 

அலைச்சர் பயன்படுத்த முடியகாத 
நிலையிலுளை ரயில் தண்டவகாைங-
ேலை சர்வகதச விலைைனுகேகாரல் 
மூைைகாே விறபலன பசயவதறகு தீர்-
ைகானித்துளைதகாேவும் சலபயில் பதரி-
வித்தகார். 

 பகாரகாளுைன்ைத்தில் கநறறு இ்டம்-
பபறை வகாயமூை வில்டக்ேகான 
வினகாக்ேள கவலையில் அகசகாே 

அகபசிஙே எம்பி எழுபபிய கேளவி-
பயகான்றுக்குப பதிைளிக்கும் கபகாகத 
அலைச்சர் இவவகாறு பதரிவித்தகார். 

அது பதகா்டர்பில் கைலும் பதரி-
வித்த அலைச்சர், 

ரயில் கசலவேலை சிைந்த 
முலையில் முன்பனடுத்து பசல்வ-
தறகு கதலவயகான அடிபபல்ட உப-

ேரைஙேலை பேகாளவனவு பசயவதி-
லும் நிதி பநருக்ேடி ேகாைபபடுகிைது. 

அதலனக் ேருத்திறபேகாணக்ட 
பயன்படுத்த முடியகாத நிலையிலுளை 
ரயில் தண்டவகாைஙேலை சர்வகதச 
விலை ைனுக்கேகாரலுக்கிைஙே 
விறபலன பசயவதறகு தீர்ைகானிக்ேப-
படடுளைது என அவர் கைலும் பதரி-
வித்தகார்.

இறக்குைதி செயயப்படும அரிசி... 
உறுபபினர் ையன்த திஸகாநகாயக்ே 

விகச்ட கூறபைகான்லை முன்லவத்து 
குறிபபிடுலேயில், 

ே்டந்த ைனவரி ைகாதத்தில் இருந்து 
நகாடடுக்கு சுைகார் 15 பைடரிக் பதகான் 
அரிசி பேகாணடுவரபபடடிருக்கின்-
ைது. இவவகாறு இைக்குைதி பசயயப-
படும் அரிசி ைக்ேளுக்கு பயன்படுத்த 
உேந்ததல்ை என சமூே வலைத்தைங-
ேளில் பிரசகாரைகாகி வருகின்ைது. அத்-
து்டன் இந்த அரிசி தறகபகாது சந்லத-
ேளுக்கு பகிர்ந்தளிக்ேபபடடுளைன. 
அதனகால் இதன் உணலைத்தன்லை 

பதகா்டர்பில் அலைச்சர் பதளிவுபடுத்த-
கவணடும் என கேடடுக்பேகாை்டகார். 

இதறகு பதிைளிக்லேயிகைகய 
அலைச்சர் ைஹிந்த அைரவீர இவவகாறு 
குறிபபிட்டகார். அவர் பதகா்டர்ந்து பதரி-
விக்லேயில், 

நகாடடில் ஏறபடடிருந்த அரிசி தட-
டுபபகாடு ேகாரைைகாேகவ பவளிநகாடுே-
ளில் இருந்து அரிசி இைக்குைதி பசயய 
ந்டவடிக்லே எடுத்கதகாம். இைக்குைதி 
பசயயபபடும் அரிசி அந்த நகாடுேளில் 
பகாவிக்ேபபடுவதகாகும். 

என்ைகாலும் பவளிநகாடுேளில் 

இருந்து பேகாணடுவரபபடும் அரிசிலய-
வி்ட எைது நகாடடில் விவசகாயிேளினகால் 
உறபத்தி பசயயபபடும் அரிசி தரத்-
தில் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கின்ைது 
என்கை நகாஙேள பதரிவிக்கின்கைகாம். 
ஏபனனில் விவசகாயத்துக்கு பயன்படுத்-
தும் உரம் தரம் மிக்ேதகாகும். நகாஙேள 
ைனித உ்டலுக்கு ஆகரகாக்கியைறை பை 
கிருமினகாசினிேலை தல்டபசயதிருக்-
கின்கைகாம். எைது வயல் நிைஙேளில் 
அதிேைகாே இரசகாயன உரத்லதவி்ட 
கசதன பசலைகய பயன்படுத்தபபடு-
கின்ைது. அதனகால் பவளிநகாடுேளில் 

இருந்து இைக்குைதி பசயயபபடும் 
அரிசிலயவி்ட எைது நகாடடில் உறபத்தி 
பசயயபபடும் அரிசி பகாவலனக்கு 
மிேவும் உேந்தது. 

அந்த நகாடுேளில் ைக்ேள இந்த 
அரிசிலய அவர்ேளின் உைவுக்ேகாே 
எடுத்துக்பேகாளகின்ைனர். நகாஙேள 
பதரிவித்த ேருத்லத சரியகாே விைஙகிக்-
பேகாளைகாைகைகய ஊ்டேஙேளிலும் 
சமூே வலைத்தைஙேளிலும் இைக்கு-
ைதி பசயயபபடும் அரிசி பதகா்டர்பில் 
திரிபுபடுத்தி பிரசகாரம் பசயயபபடுகி-
ைது என்ைகார். 

நீரிழிவு பநாமய �டடுப்படுத்்த...
விகச்ட ஊ்டேவியைகாைர் சந்திபபு 

ேரகாபபிடடியவில் உளை பல்ேலைக்ே-
ழே ைருத்துவ பீ்டத்தில் கநறறுமுன்தி-
னம் நல்டபபறைது. 

 அஙகு உலரயகாறறிய ஆயவுக் 
குழுவின் தலைவரும், ைருத்துவ 
பீ்டத்தின் உயிரியல் துலை கபரகாசிரி-
யருைகான அகனகாைகா அத்தநகாயக்ே, 
கேகாவக்ேகாய பசடியில் இருந்து இந்த 
ைருந்து தயகாரிக்ேபபடடுளைதகாே 
பதரிவித்தகார். 

 கேகாவக்ேகாய இலையில் உளை 
இரசகாயன பதகார்த்தஙேள பதகா்டர்பில் 
நீண்ட ேகாை ஆயவுக்கு பின்னகர 
இந்த ைருந்லத தயகாரிக்ே முடிந்துளை-
தகாே அவர் பதரிவித்தகார். 

 ஆயவின் முடிவுேளின்படி, 
கேகாவக்ேகாய பசடியின் இலைேளில் 
உளை இரசகாயன பதகார்த்தஙேள இரத்-
தத்தில் உளை சீனிலய குலைக்ே 
வல்ைலவ என ஆயவகாைர்ேள உறுதி 
பசயதுளைனர். இதலனப பயன்ப-
டுத்தி ைருந்து வில்லைேள தயகாரிக்ேப-
படடுளைன. 

 இந்த ைருந்து ைருத்துவ ஆரகாயச்-

சிக்கு அனுபபபபட்டது. இந்த பரி-
கசகாதலன 158 நீரிழிவு கநகாயகாளிே-
லைப பயன்படுத்தி ந்டத்தபபட்டது. 
இதில் பவறறிகில்டத்துளைது என 
பதரிவித்தகார்.

 இந்த ைருந்துக்ேகான ேகாபபுரிலை 
பபைபபடடுளைது என்றும் ஆரகாயச்-
சியில் இலைந்து பேகாண்ட ருஹுணு 
பல்ேலைக்ேழே ைருத்துவ விஞ்கா-
னப பிரிவின் உ்டலியல் கபரகாசிரியர் 
திைக் வீரரத்ன பதரிவித்தகார். 

 ருஹுணு பல்ேலைக்ேழே ைருத்-
துவ பீ்டத்தின் தலைலையில் எதிர்ேகா-
ைத்தில் இந்த ைருந்து வணிே ரீதியகாே 
தயகாரிக்ேபபடும் என ஆரகாயச்சியில் 
இலைந்த ேைகாநிதி பட்டத்லத எதிர்-
பகார்த்துளை பியுமி வகாசனகா பதரிவித்-
தகார். எவவகாைகாயினும் கேகாவக்ேகாய 
இலையில் உளை இரசகாயனஙேள ேண-
்டறியபபடடு, ைருத்துவ ஆரகாயச்சி 
மூைம் ைருந்து தயகாரிக்ேபபடடுளை 
கபகாதிலும், கேகாவக்ேகாய பசடிலய 
பவறுைகன சகாபபி்ட கவண்டகாம் என 
ைக்ேள கேடடுக் பேகாளைபபடுவதகாே-
வும் ஆயவுக்குழு பதரிவித்துளைது. 

குருந்தூர்ைமை ஆக்கிரமிபபுக்கு... 
எல்லைபபடுத்தபபடடு நிை ஆக்-

கிரமிபபு கைறபேகாளைபபடடுளை-
லையகானது வன்லையகாே ேணடிக்ேத்-
தக்ேபதன இைஙலே பதகாழிைகாைர் 
ேகாஙகிரசின் தலைவர் பசந்தில் பதகாண-
்டைகான் பதரிவித்துளைகார். 

இது பதகா்டர்பில் கைலும் பதரி-
வித்த அவர்,

குருந்தூர் ைலையின் உச்சியில் 
அலைந்துளை ஆதிசிவன் ஐயனகார் 
ஆையம் தமிழர்ேளின் பகாரம்பரிய 
ஆையைகாகும். 

இபபகுதியில் உளை 632 ஏக்ேர் 
நிைபபரபபில் தமிழர்ேள ேகாைந்-
பதகாடடு விவசகாயம் கைறபேகாணடு வந்-
தனர். 

2018 இல் ஏறபட்ட சர்ச்லசேலை 
அடுத்து முழுக் குருந்தூர் ைலையும் 
பதகால்பபகாருளியல் ஆயவுப பகுதி-
யகாே பிரே்டனபபடுத்தபபட்டது. 

ஆயவுேளின் பபயரகால் ைக்ே-
ளின் பிரசன்னம் தடுக்ேபபட்டது. 
இரகாணுவ பல்டேலைப பயன்படுத்தி 
பகாதுேகாபபு பைபபடுத்தபபட்டது.
ைக்ேள புேகாத பகுதியகாே ைகாறைபபட்ட 
குருந்தூர் ைலையில் பதகால்பபகாருள 

சின்னஙேள ேண்டறியபபட்டன.
அலவ பபௌத்த சையச் சின்னங-

ேள என அல்டயகாைபபடுத்தபபடடு,-
பபௌத்த முத்திலர குத்தபபட்ட சின்-
னஙேலை அடிபபல்டயகாே லவத்து 
ஆக்கிரமிபபு அரஙகேறைபபட்டது. 

இந்நிலையில் தமிழர்ேளின் பூர்வீே 
இ்டைகாே திேழும் குருந்தூர்ைலைலய 
பபௌத்த ையைகாக்கும் கநகாக்கில் 
பதகால்பபகாருள திலைக்ேைத்தின் உத-
வியு்டன் முன்பனடுக்ேபபடும் ந்டவ-
டிக்லேேலை வன்லையகாே ேணடிக்கி-
கைன். 

இந்த வி்டயத்தில் அரசகாஙேம் உ்டன-
டியகாே தீர்ைகானம் எடுக்ே கவணடும். 
குருந்தூர்ைலை என்பது தமிழ ைக்ே-
ளின் பகாரம்பரிய நிைம் என்பதறேகான 
அலனத்து சகான்றுேளும் உளைன. 

ைதவகாத கபகாக்கில் அரஙகேற-
ைபபடும் இந்த ந்டவடிக்லே ைக்ே-
ளில்டகய விரிசலை ஏறபடுத்தும் 
ேகாரணியகாே உளைது'' எனகவ இது 
பதகா்டர்பகாே அரசகாஙேம் முழுலையகாே 
ேவனம் பசலுத்தி உரிய ந்டவடிக்லே 
எடுக்ே கவணடும் என பதரிவித்-
துளைகார்.

்பயிர்ச்செயம� நடெவடிக்ம��ளுக்�ா�...
அது பதகா்டர்பகான ந்டவடிக்லே-

ேலை ைனகாதிபதி பசயைேம் கைற-
பேகாணடு வருவதகாே சுறறுைகாத்துலை 
ைறறும் ேகாணி அலைச்சர் ஹரின் பபர்-
னகாணக்டகா பகாரகாளுைன்ைத்தில் பதரி-
வித்தகார்.

அகதகவலை, ேகாணி வழஙகும் 
முலைலை பதகா்டர்பில் ஆரகாயவதற-
ேகாே தம்மு்டன் சுறைகா்டல் ைறறும் 
பபருந்கதகாட்ட லேத்பதகாழில் 
அலைச்சர்ேபைன மூவர்டஙகிய குழு-
பவகான்று நியமிக்ேபபடடு பசயற-
படடு வருவதகாேவும் அவர் பதரி-
வித்தகார். பகாரகாளுைன்ைத்தில் கநறறு 
வகாயமூை வில்டக்ேகான வினகாக்-
ேள கவலையில் ரகாஜிேகா விக்கிரை-
சிஙே எம்பி எழுபபிய கேளவிக்கு 
பதில் அளிக்கும் கபகாகத அலைச்சர் 
இவவகாறு பதரிவித்தகார். 

ரகாஜிேகா விக்கிரைசிஙே தைது கேள-
வியின் கபகாது: 

நகாடடில் பபருைைவு ேகாணிேள 
பவறுைகன உளைதகால் இலை்ர்-

ேள விவசகாயத்தில் ஈடுப்ட ஆர்வம் 
ேகாடடும் இக்ேகாைத்தில் பயிர்ச்-
பசயலே ந்டவடிக்லேேளுக்ேகாே 
ேகாணிேலை பகிர்ந்தளிக்ே அரசகாஙேம் 
ந்டவடிக்லே எடுக்ே கவணடுபைன 
கேடடுக்பேகாண்டகார். 

இதறகு பதில் வழஙகுலேயில் 
கைலும் பதரிவித்த அலைச்சர்: 

இரணடு இைடசம் ேகாணி உறுதிப 
பத்திரஙேலை வழஙகுவதறேகான ந்ட-
வடிக்லேேலை ைனகாதிபதி பசயைேம் 
கைறபேகாணடு வருகிைது. 

அகதகவலை சுறறுைகாத் துலைலய 
முன்கனறறுவதறேகான பசயற திட-
்டஙேலை நல்டமுலைபபடுத்துவது 
பதகா்டர்பில் ைனகாதிபதியகால் அலைச்-
சரலவ உபகுழு ஒன்று நியமிக்ேப-
படடுளைது. சுறறுைகா வையஙேலை 
இனம் ேணடு அத்து்டன் புதிய 
சுறறுைகா வையஙேலை உருவகாக்கு-
வது பதகா்டர்பிலும் ேவனம் பசலுத்-
தபபடடுளைதகாே அலைச்சர் கைலும் 
பதரிவித்தகார். 

ைபைசியாவில் ்பத்்தாயிரம... 
அலைச்சர் ஹகாபிஸ் நஸீர் அஹைட 

ைகைசியகாவுக்கு விையம் பசயதகார். 
அஙகு ைைகாக்ேகா ைகாநிை ஆளுநர் 
உடப்ட முக்கிய அரசியல் தலைவர்-
ேலைச் சந்தித்து அலைச்சர் ேைந்து-
லரயகாடினகார். இச்சந்திபபுக்ேளில் 
ைகைசியகாவுக்ேகான இைஙலேத் 
தூதுவர் எயகார் சீப ைகார்ஷல் சுைஙேை 
்டயஸும் ேைந்துபேகாண்டகார். 

இச்சந்திபபில் இைஙலேயருக்கு 
பதகாழில்வகாயபபுக்ேலை வழஙகும் 
அரசகாஙேத்தின் கவணடுகேகாள பறறி-
யும் ேைந்துலரயகா்டபபட்டது. 

இதலன ஏறறுக்பேகாண்ட அலைச் -
சர் சரவைன், ைகைசியகாவிலுளை 
சேை லேத்பதகாழில் நிறுவனஙேள, 
ைகைஷிய பதகாழில்வகாணலை யகாைர்-
ேள ஆகிகயகாருக்கு அறிவுறுத்தல்-
ேலை வழஙகியுளைகார். 

இைஙலேயலர, ைகைசியகாவின் 

சேை துலைேளிலும் கவலைக்கு 
அைர்த்தும் திட்டம் குறித்து பகிரங-
ேைகாேவும் அறிவிக்ேபபடடுளைது. 
இத் பதகாழில்துலைேளில் நிைவும் 
பவறறி்டஙேள பதகா்டர்பில் இலை -
யஙேளினூ்டகாே தேவல்ேலைப பபறு -
ைகாறும் இைஙலேயருக்கு ைகைசிய 
அரசகாஙேம் அறிவுறுத்தியுளைது. 

oscksm@mohr.gov.my ைறறும் 
jtksm@mohr.my ஆகிய இலையங-
ேளுக்குள பிரகவசித்து ைகைசிய 
பதகாழில்துலைேளிலுளை பவறறி-
்டஙேள பறறி அறிந்துபேகாளளுைகா-
றும் இைஙலேயரி்டம் கேடடுக் 
பேகாளைபபடடுளைது. 

இைஙலே அரசின் இந்த கவணடு -
கேகாலை ஏறறுக் பேகாண்டலைக்ேகாே 
அலைச்சர் ஹகாபிஸ் நஸீர் அஹைட 
ைகைசிய அரசகாஙேத்துக்கு நன்றி 
பதரிவித்தகார். 

இைவெைா� சராடடி...
கைறேகாசிய நகா்டகான ஐக்கிய அரபு 

அமீரேத்தின் டுபகாயில், பவளிநகாடு-
ேளில் இருந்து வந்து பணிபுரிகவகார் 
அதிே எணணிக்லேயில் வசிக்கின்ை-
னர். இவர்ேளில் பபரும்பகாைகாகனகார் 
ேட்ட்ட கவலை, ேகார் ைறறும் ேனரே 
வகாேன ஓடடுனர்ேள, ‘ப்டலிவரி’ 
ஊழியர்ேைகாே பணியகாறறுகின்ைனர். 
குடும்பத்தினருக்கு பைத்லத கசமிப-
பதறேகாே இவர்ேள பல்கவறு சந்தர்ப-
பஙேளில் மூன்று கவலை சகாபபி -
்டகாைல் படடினியு்டன் நகாடேலை 
ேழிக்கின்ைனர். இந்நிலைலய ைகாறை 
கவணடும் என ஐக்கிய அரபு அமீர-
ேத்தின் பிரதைர் கஷக் முேைது பின் 
ரஷீத் அல் ைக்கதகாம் ே்டந்த ஆணடு 
பதரிவித்தகார். 

இதன் ஒருபகுதியகாே, டுபகாயில் 

இைவச உைவு அளிக்கும், 
‘பவணடிங மிஷின்’ எனபபடும், 
தகானியஙகி இயந்திரஙேலை நேரின் 
பல்கவறு பகுதிேளிலும் அவர் நிறு-
வியுளைகார். இந்த உைவு இயந்தி-
ரஙேள ே்டந்த 17ஆம் திேதி முதல் 
பசயல்பகாடடுக்கு வந்தன. டுபகாயின், 
‘அஸ்வகாக்’ ைளிலே ேல்டேளின் 
வகாயிலில் இந்த இயந்திரஙேள 
பபகாருத்தபபடடுளைன. 

இதில், அரபி பரகாடடி ைறறும், 
‘பிஙேர் கரகால்’ ஆகிய இரண்ட வலே 
உைவுேள, சு்டச்ச்ட தயகாரிக்ேபபடடு 
ஒரு நிமி்டத்தில் அளிக்ேபபடுகின்-
ைன. இந்த இைவச உைவு திட்டத்-
துக்கு தனிநபர்ேளும் நன்பேகால்ட 
அளிக்ேைகாம் என டுபகாய அரசு பதரி-
வித்துளைது.

இைஙம�யர் ஏழு ப்பரும... 
அதிேகாரிேள கநறறு முன்தினம் 

கிவ நேரில் அவர்ேலைச் சந்தித்து 
நிலைலைேலை ஆரகாயந்த பின்னகர 
இவவகாறு பதரிவித்துளைனர். 

இது பதகா்டர்பகாே துருக்கியிலுளை 
இைஙலே தூதரே அதிேகாரி ஒருவர் 
பதரிவிக்கும்கபகாது, இந்த 07 கபரும் 
சட்டவிகரகாதைகாே குடிகயறியவர்-
ேள. அவர்ேளின் கேகாரிக்லேேலை 
நிலைகவறறி, அலனத்து உதவிே -
லையும் பசயது வருகிகைகாம். எைது 
தூதர் கநறறு முன்தினம் அவர்ேலைச் 

பசன்று பகார்லவயிடடு அவர்ேளின் 
கதலவேள அலனத்லதயும் வழங-
கினகார். அவர்ேள நைைகாேவும் பகாது-
ேகாபபகாேவும் உளைதகாே பதரிவித்-
துளைகாபரன்றும் அவர் பதரிவித்தகார். 

அத்து்டன் பவளிநகாப்டகான்றுக்கு 
பசல்லும் கநகாக்கில் ஒவபவகாருவ-
ரும் 

பை மில்லியன் ரூகாபகாயேள பசலுத் -
திகய அஙகு பசன்றுளைதகாேவும் 
அவர்ேள பதரிவித்ததகாே அந்த உயர-
திேகாரி கைலும் பதரிவித்தகார். 

ஜனாதி்பதி ரணில் விக்கிரைசிங�வுடென்...
இல்டயில் (20) சந்திபபபகான்று 

நல்டபபறைது. 
இச் சந்திபபில் பபகாதுநைவகாய 

பசயைேத்துக்கும் இைஙலேக்கும் 
இல்டயிைகான பரஸ்பர ஒத்துலழபபு 
பதகா்டர்பில் விரிவகாே ேைந்துலரயகா-
்டபபட்டது. இகதகவலை, பபகாது-
நைவகாய நகாடுேளின் பவளிவிவேகார 
ைறறும் அபிவிருத்திக்ேகான இரகாைகாஙே 

பசயைகாைர் கைம்ஸ் கிைபவலி (James 
cleverly) ஏறபகாடு பசயதிருந்த வர-
கவறபு நிேழவு ே்டந்த 18ஆம் திேதி 
சகார்ளி இல்ைத்தில் நல்டபபறைது. 
இதில் ைனகாதிபதி ரணில் விக்கிரை-
சிஙே பஙகேறைகதகாடு,உைே நகாடடு 
தலைவர்ேளு்டன் ேருத்துக்ேலைப பரி-
ைகாறிக் பேகாளளும் வகாயபபும் இதன்-
கபகாது ைனகாதிபதிக்கு கில்டத்தது. 

இறுதிச்ெடெஙகில் �ைந்து ச�ாள்கிறார்...
அபிவிருத்தி வஙகி ஆளுநர்ேள 

கூட்டத்தில் ேைந்துபேகாளவதறேகாே 
அஙகு பசன்று பிலிபலபன்ஸ் ைனகா-
திபதி பபகாங பபகாங ைகார்கேகாலஸ 
சந்தித்துப கபச்சு ந்டத்தவுளைதகாே 

உத்திகயகாேபூர்வைறை தேவல்ேள 
பதரிவிக்கின்ைன. 

இந்த சந்திபபின் பின்னர் ைனகாதி -
பதி எதிர்வரும் 30ஆம் திேதி நகாடு 
திரும்பவுளைகார்.

�டென் ைறுசீரமைபபு ஒப்பந்்தம...
நந்தைகால் வீரசிஙே, ஒபபந்தங -

ேலைப பபறை பின்னர், சர்வகதச 
நகாைய நிதியம் இைஙலேக்கு வழங -
கும் நிதியுதவி குறித்து இறுதித் தீர் -
ைகானம் எட்டபபடும் என்றும் பதரி-
வித்தகார்.

 சர்வகதச நிதி பநருக்ேடியின் எதிர் -
ேகாை கவலைேளுக்கு ே்டன் வழங-

குநர்ேளி்டமிருந்து ஒபபந்தம் ஒரு 
தீர்க்ேைகான ேகாரணியகாே இருக்கும் 
என்றும் அவர் கூறினகார். 

 ைத்திய வஙகியின் ஆளுநர் 
ேைகாநிதி நந்தைகால் வீரசிஙே பேகாழும்-
பில் நல்டபபறை ைகாநகாடடில் ேைந்-
துபேகாணடு ேருத்து பதரிவிக்கும் 
கபகாகத இவவகாறு பதரிவித்தகார். 

உள்ளூராடசி ப்தர்்தல் தி�தி...
தீர்ைகானிக்ேபபடும் என கதர்தல் -

ேள ஆலைக்குழுவிவின் தலைவர் 
சட்டத்தரணி நிைல் புஞசிகஹவகா 
பதரிவித்துளைகார். 

யகாழபபகாைத்தில் இ்டம்பபறை 
நிேழபவகான்றின் பின்னர் ஊ்டேங-
ேளுக்கு ேருத்து பதரிவிக்லேயில் 
அவர் இவவகாறு பதரிவித்துளைகார். 

உளளூரகாடசி ைன்ை கதர்தல்ேள 
ேட்டலைச்சட்டத்திறகு அலைவகாே, 
கதர்தலை ந்டத்துவதறகு கநறறு 
(21) முதல் கதர்தல்ேள ஆலைக்கு-
ழுவிறகு அதிேகாரம் ேகாைபபடுவதகா-
ேவும் கதர்தல்ேள ஆலைக்குழுவி-
வின் தலைவர் சட்டத்தரணி நிைல் 
புஞசிகஹவகா பதரிவித்துளைகார். 

நீர்ச�ாழுமபில் வி்பொர... 
ஒருவரும் விபசகாரத்தில் ஈடுப -

டும் கநகாக்ேத்தில் தஙகியிருந்த 
சந்கதேத்தின் கபரில் மூன்று 
பபணேளும் லேது பசயயபபட -
டுளைனர். 

கநறறுமுன்தினம் ( 20) இரவு 
நீர்பேகாழும்பு , குறைப புைனகாயவுப 
பிரிவின் அதிேகாரிேளினகால் இந்தச் 
சுறறிவலைபபு கைறபேகாளைப -
பட்டதகாே பபகாலிஸகார் குறிபபிட -

டுளைனர். 
லேது பசயயபபட்ட சந்கதே 

நபர்ேள 20 ைறறும் 25 வயதுக்கு 
இல்டபபட்ட பைகாஙபேகால்ட, 
பதஹியத்தேணடிய ைறறும் 
பதகாடுவகாவ பிரகதசஙேலை கசர்ந் -
தவர்ேள என பதரிவித்த நீர்பேகா -
ழும்பு பபகாலிஸகார், கைைதிே 
விசகாரலைேலை கைறபேகாணடு 
வருகின்ைனர். 

ைணசவடடி ்தாக்கு்தலில்... 
பபகாலிஸகார் கூறினர்.
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வயதகான நபர் சம்பவ இ்டத்திகைகய 
உயிரிழந்துளைது்டன் 16 வயதகான 
சிறுவன் பைத்த ேகாயைல்டந்து ேல்ே-
முவ லவத்தியசகாலையில் அனுைதிக்-

ேபபட்டதன் பின்னர் உயிரிழந்துள-
ைகார்.  இந்தச் சம்பவம் பதகா்டர்பில் 42 
வயதகான ஒருவர் சந்கதேத்தில் லேது 
பசயயபபடடுளைது்டன், கைைதிே 
விசகாரலைேலை பபகாலிஸகார் முன்-
பனடுத்து வருகின்ைனர். 

75 ஆவது சு்தந்திர தினம...
முன்பனடுபபது பதகா்டர்பில் 

இரகாைகாஙே அலைச்சர் அகசகாக்ே 
பிரியந்த தலைலையில் இ்டம் -
பபறை ேைந்துலரயகா்டலின் கபகாகத 
இந்த தீர்ைகானம் கைறபேகாளைபபட -

டுளைது. 
“ஒன்ைகாய எழுகவகாம்“ என்ை 

பதகானிபபபகாருளில் 75 ஆவது சுதந் -
திர தினம் பேகாண்டகா்டபப்டவுள-
ைலை குறிபபி்டத்தக்ேது. 

ரயிலுடென் பைாதுணடு...
தம்பதியினலர ஏறறிச் பசன்ை 

ேகாலர ரயில் கைகாதி ஏறபட்ட இவ-
விபத்தில் ேகாரில் பயணித்த பபண 
படுேகாயைல்டந்து லவத்தியசகாலை-
யில் அனுைதிக்ேபபடடுளைதகாே 
மிரிஹகான தலைலையே பபகாலிஸகார் 
பதரிவித்தனர். 

பகிரிவத்த ரயில் நிலையத்துக்கு 
அருகில் வசிக்கும் அந்த தம்பதியி -

னர் கநறறு (21) அதிேகாலை திம் -
புைகாேை பகுதிக்கு பசல்வதறேகாே 
வீடல்ட விடடு பவளிகயறிய 
கபகாகத இந்த விபத்துக்கு முேம் 
பேகாடுத்துளைனர். 

அ வி ச கா வ ல ை யி லி ருந் து 
பேகாழும்பு கநகாக்கி பயணித்த ரயிகை 
பஙகிரிவத்த ரயில் ே்டலவக்கு 
அருகில் ேகாலர கைகாதியுளைது. 

விபெடெ ைருத்துவர்�ள் ஓயவு... (03ஆம ்பக்�த் ச்தாடெர்)

நகாடடில் ஒகர நகாளில் 300 விகஷ்ட 
ைருத்துவர்ேள ஓயவு பபைப கபகாகின்-
ைனர். 

பைர் நகாடடிலிருந்து பவளிகய -
றியுளை நிலையில் பேகாழும்பு 
ேணடி அரசகாஙே லவத்தியசகாலை -
ேள புறறுகநகாய லவத்தியசகாலை 
ைறறும் சிறுவர் லவத்தியசகாலைே -

ளிலிருந்து இவர்ேள ஓயவு பபறுவ -
தகால் விகச்ட ைருத்துவர்ேளுக்ேகான 
பபரும் தடடுபபகாடு ஏறப்டப 
கபகாவதகாேவும் அவர் பதரிவித் -
தகார்.

அதறகு பதில் அளிக்கும் வலேயி -
கைகய அலைச்சர் இவவகாறு பதரி-
வித்தகார்.

அரெ வருைானத்ம்த... (03ஆம ்பக்�த் ச்தாடெர்)

ெைர்பபித்து உமரயாற்றும ப்பாப்த 
அவர் இவவாறு ச்தரிவித்்தார்.

 ெம்பயில் ச்தாடெர்ந்தும உமரயாற்றிய 
அவர்,   

எைது நாடடில் 10 வி்தைான வரி அற-
வீடடு முமற�ள் �ாணப்படுகின்றன. 
எனினும அரொங�த்திற்கு வரி செலுத்்த 
பவணடிய ச்பரும்பாைாபனார் வரி செலுத்-
துவதில்மை. இந்்த அமனத்து வரி�மை-
யும ச்பாதுவான ஒபர வரியா� அனவிடுவ-
்தற்கு நடெவடிக்ம� எடுக்�ப்படெ பவணடும.   

வர்த்்த� வரி, ப்பாக்குவரத்து வரி, 
குத்்தம� வரி உட்படெ50 வருடெங�-
ளுக்கு முன்னர் நமடெமுமறயில் இருந்்த 
வருைான வரிபய இன்றும நமடெமுமற-
யில் உள்ைது. அதில் ைாற்றம ஏற்்படுவது 
அவசியம.   

அத்துடென் வரி செலுத்்த ்தவறும ந்பர்-
�ளுக்�ா� சவளிநாடு�ளில் குற்றவியல் 
ெடடெத்தின் கீழ ்தணடெமன வழங�ப்படுகின்-
றது. அது ப்பான்ற ்தணடெமனமய நைது 
நாடடிலும அறிமு�ப்படுத்துவது அவசியம. 
அவவாறான ெடடெம ச�ாணடுவரப்படடு 
்பாராளுைன்றத்தில் அது நிமறபவற்றப்படெ 
பவணடும.  

அரொங� ஊழியர்�ளின் அடிப்பமடெ 
ெம்பைத்திற்ப�ற்்ப வரி அறவிடெப்படுவம்த 
விடுத்து அவர்�ைது முழுமையான ெம்ப-
ைத்திற்�ான வரி அறவிடெப்படெ பவணடும.  

வரிவருைானத்ம்த முமறயா� மு�ா-
மைத்துவம செய்தால் நாடடின் ்தற்ப்பா-
ம்தய 60 வீ்தைான பிரச்சிமன�ளுக்கு 
அது தீர்வா� அமையும என்றும அவர் 
பைலும ச்தரிவித்்தார்.  



ஹற்றன் சுழறசி நிருபர்  

மஸ்கெலியா ்பருந்தாட்ட கெம் -
பனிக்கு ்�ாநதமான மஸ்கெலியா 
பிரவுன்ஸவீக் ்தாட்ட ்தாழிலா -
ளர்கெள் தஙகெளுக்கு அஙகீகெரிக்கெப்-
பட்ட நாளாநத �ம்பளம் 1000 
ரூபாயய உ்டனடியாகெ வழஙகுமாறு 
்கொரி ்நறறு ்தயியல ்தாழிற�ா -
யலக்கு முன்பாகெ எதிர்ப்பு ்கொ�ங-
கெயள எழுப்பியவாறு ஆர்ப்பாட -
்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.  

பிரவுன்ஸவீக் ்தயியலத் ்தாட -
்டஙகெளின் 07 பிரிவுகெயளச் ்�ர்நத 
்தாட்டத் ்தாழிலாளர்கெள் கெடசி 
்பதமின்றி இநதப் ்பாராட்டத்தில் 
கெலநது ்கொண்டனர்.  

இலஙயகெயில் 22 ்தாட்டக் கெம்-

பனிகெள் உள்ளதாகெவும், அதில் 
மஸ்கெலியா ்பருந்தாட்டக் 
கெம்பனி மாத்திரம் ரூ.1000 ்கொடுப்-
பதில்யல எனவும் ்தரிவித்தனர். 
அத்்தாடு, நீதிமன்்றத்தின் தீர்ப்யப-
யும் மீறி தற்பாது ்பாருளாதார 
்நருக்கெடியால் தவிக்கும் ்தாட்டத் 
்தாழிலாளர்கெயள மஸ்கெலியா 
்பருந்தாட்ட நிறுவனம் பாதாளத் -
திறகு தள்ளியுள்ளது.  

01 கி்லாகிராம் மாவின் தற்பா-
யதய வியல ரூபா 400/- எனவும், 
மூன்று ்வயள மாவு உணயவ 
உணணும் ்தாட்டத் ்தாழிலா-
ளர்கெள் எவவாறு 200/- முதல் 
300/- வயர �ம்பளம் ்பறறு வாழ்-
வார்கெள் எனவும் ்தாட்டத் ்தாழி-
லாளர்கெள் ்தரிவித்தனர்.  

்தாட்ட உரியமயாளர்கெளால் 
அஙகீகெரிக்கெப்பட்ட 1000 ரூபாயவ 
மஸ்கெலியா ்பருந்தாட்ட கெம் -
பனிக்கு மாத்திரம் வழஙகெ முடியா-
விட்டால் ்வறு நிறுவனத்தி்டம் 
வழஙகுமாறு ்கொரிக்யகெ விடுப் -
பதாகெவும் தமது ்கொரிக்யகெகெள் 
நிய்ற்வற்றப்படும் வயர ்பாராட-
்டத்யத ்தா்டரவுள்ளதாகெவும் 
்தாழிலாளர்கெள் ்தரிவித்தனர்.  

இநதப் ்பாராட்டத்தில் சுமார் 
400றகும் ்மறபட்ட ்தாட்டத் 
்தாழிலாளர்கெள் கெலநது்கொண்ட-
து்டன், ்பாராட்டத்தின் பின்னர் 
்தாட்டத் ்தாழிலாளர்கெள் வழயம 
்பான்று தமது அன்்றா்ட ்�யவகெ-
ளில் ஈடுபடடிருநதயம குறிப்பி்ட-
தக்கெது.    
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பிரவுன்ஸ்வீக் 07 பிரிவுகளைச் சேர்ந்த   
த்தொழிலொைரகள் த்தொடர ச�ொரொடடத்தில்  

கடடுகஸ்ச்தொடளட அக்குறளை ்தொழிறங்கும் இடங்கள்;   
14 நொடகளுக்குள் அறிக்ளக ேமரப்பிக்கவும்  
அக்கு்றயண குறூப் நிருபர்  

கெணடி - மாத்தயள பிரதான 
பாயதயில் கெடடுகொஸ்தாடய்ட 
முதல் அக்கு்றயண வயரயிலான 
பகுதியில் பல இ்டஙகெள் தாழி்றஙகி 
உள்ளதாகெவும் இதனால் அடிக்கெடி 
்வௌ்ளப்்பருக்கு ஏறபடடு வரு -
வதாகெவும் ்தரிவிக்கும் வி்டயம் 
குறித்து 14 நாடகெளுக்குள் அறிக்யகெ 
�மர்ப்பிக்கும் படி மத்திய மாகொண 
ஆளுநர் லலித் யூ கெம்கெ உத்தரவிட -
டுள்ளார்.  

கெடடுகொஸ்தாடய்ட முதல் 
அக்கு்றயண வயரயிலான் ஏ-9 
பாயதயில் பல இ்டஙகெள் தாழ் 
இ்றஙகி நீரில் மூழ்குவதாகெத் ்தரி -
விக்கெப்பட்ட வி்டயம் ்தா்டர்பாகெ 

மத்திய மாகொண ஆளுநர் அணயம -
யில் ந விஜயம் ்�ய்து கெள விரங -
கெயள அறிநது ்கொண்டார்.  

இது ்தா்டர்பாகெ கெணடிலுள்ள 
அவரது கொரியாலயத்தில் இ்டம் -
்பற்ற உயர் மட்ட கெலநதுயரயா்ட -
லின் ்பாது அதிகொரிகெளுக்கு உத்தர -
விடடுள்ளார்.  

்மறபடி பிஙகொ ஓயயவ அணி -
மித்த பகுதியில் மணல் அள்ளும் 
ந்டவடிக்யகெகெள் ஏதும் இ்டம் 
்பற்றால் அதயனயும் உ்டன் நிறுத் -
தும் படியும் கூறினார். ்தா்டர்பு -
ய்டய நிறுவனஙகெளான மகொவலி 
அதிகொர�யப, வீதி அபிவிருத்தி 
அதிகொர�யப, ்தசிய கெட்ட்ட 
ஆராய்ச்சி நிறுவனம், புவியியல் 
மறறும் சுரஙகெப் பணியகெம் ஆகி -

யவறறின் ஒத்துயழப்பு்டன் இது 
்தா்டர்பான ்தாழில்நுடப பகுப் -
பாய்வு மறறும் பரிநதுயரகெள் 
உடப்ட ்மறபடி அறிக்யகெயய 
தயாரிப்பதறகு அதிகொரிகெள் முன்னு -
ரியம அளிக்கெ்வணடும் எனவும் 
்கெடடுக் ்கொண்டார்.  

இவவா்றான பிரச்சியனகெயளப் 
பு்றக்கெணிக்கொமல், அயனத்துத் 
தரப்பினயரயும் ஒன்றியணத்து 
இநதப் பிரச்சியனகெளுக்குத் தீர்வு -
கொண முயறசிகெள் ்மற்கொள்ளப் -
ப்ட ்வணடு்மனவும் குறிப்பிட -
்டது்டன் ்பாதுமக்கெள் ்தயவயான 
தகெவல்கெயள வழஙகி அநதப் பணி -
கெளுக்கு பஙகெளிக்கெ ்வணடு்ம -
னவும் ஆளுநர் ்மலும் ்கெடடுக் 
்கொண்டார்.

1000 ரூபாவை உடனடியாக ைழங்குமாறு ககாருகின்றனர்  மத்திய மாகாண ஆளுநர் லலித் யூ கமகக

அக்கரப்�த்்தளை- சமொரேன் 
ச்தொடட �ொள்தயின் அவல நிளல  

அக்கெரப்பத்தயன- ்மார்�ன் 
்தாட்டத்திறகு ்�ல்லும் ஆறு 
கி்லாமீட்டர் தூரம் ்கொண்ட 
பிரதான பாயத 30 வரு்டஙகெளாகெ 
புனரயமப்பு ்�ய்யப்ப்டாததால் 
்பரும் அவல நியலயில் கொணப்-
படுகி்றது.  

மயழக்கொலஙகெளில் இப்பா-
யதயில் பயணிக்கெ முடியாத 
நியலயில் குணடும் குழியுமாகெ 
கொணப்படுவது்டன் ்வள்ளம் 
வழிநதுச் ்�ல்லும் நீ்ராய்ட 
்பான்று கொணப்படுகின்்றது.  

500க்கும் ்மறபட்ட மக்கெள் 
இபாயதயய பயன்படுத்தி வரும் 
நியலயில், 80க்கும் ்மறபட்ட 

பா்ட�ாயல மாணவர்கெள், கெர்ப்பி-
ணிகெள் வாகென வ�திகெள் இல்லா-
மல் ந்டநது ்�ல்லுகின்்றனர்.  

வீதி புனரயமப்பு ்�ய்யப்ப்டா-
யமயால், எநத்வாரு வாகெனமும் 
இவவீதியில் பயணிப்பதில்யல. 
எனினும் மிகெவும் கெஷ்டத்தின் 
மத்தியில் முச்�க்கெரவணடிகெளில் 
அதிகெ பணத்யத ்�லவழித்து பய-
ணிக்கின்்றன.  

வீதியய சீர்திருத்தம் ்�ய்து 
தருவதாகெ கூறி அரசியல்வாதி-
கெள், வாக்குகெயளப் ்பற்றாலும் 
இன்னும் அரசியல்வாதிகெள் 
்கொடுத்த வாக்குறுதியய நிய்ற-
்வற்றவில்யல.    

இஷாலினி ைரணம ச�ாடெர்்பான வழக்கு  

்வயலச் ் �ய்த வீடடில் தஙயகெக்கு 
அநீதிகெள் இயழக்கெப்படடுள்ளன. 
வீடடுக்குச் ்�ன்்றால் தனக்கு ்நர்நத 
அநீதிகெயள ்�ால்லிவிடுவாள் என்்ற 
அச்�த்தினால், தஙயகெக்கு இவவாறு 
்�ய்திருப்பார்கெள் என தான் நம்புவ -
தாகெ இஷாலினியின் �்கொதரன் �ாடசி -
யளித்துள்ளார்.  

முன்னாள் அயமச்�ர் ரிஷாட பதி -
யுதீன் வீடடில் பணிப்்பணணாகெ 
கெ்டயமயாறறிய ்பாது, உ்டலில் தீக் -
கொயஙகெளு்டன் மரணமய்டநத தல-
வாக்கெயல ்டயகெம ்மறகு பிரிவு 13 
யயச் ்�ர்நத ஜூடகுமார் இஷாலினி 
மரண �ாடசி வி�ாரயணயின் ்பா்த, 
அவருய்டய �்கொதரன் விக்்னஸவ -
ரன் திருபிர�ாத் ்மறகெண்டவாறு �ாட-
சியளித்துள்ளார்.  

்கொழும்பு ்மலதிகெ நீதவான் ரஜிந-
திரா ஜயசூரியவின் முன்னியலயில் 
்நறறு முன்தினம் (20) வழக்கின் 
மரண �ாடசி அயழக்கெப்பட்டது. 
அதன்்பாது �ாடசியாளரான விக்-

்னஸவரன் திருபிர�ாத் ்மறகெண்ட -
வாறு �ாடசியளித்துள்ளார்.  

்பௌத்தா்லாக்கெ மாவத்யதயில் 
உள்ள ரிஷாட பதியுதீனின் வீடடில்-
தான் என்னுய்டய தஙயகெ பணியாற-
றினார். தனக்கு ்தாநதரவு ஏறபட-
டுள்ளதாகெ அம்மாவுக்கு ்தாயல்பசி 
அயழப்யப எடுத்து ்தரிவித்திருந -
தார்.  

2021.07.03 அன்ய்றயதினம், 
்கொழும்பு ்தசிய யவத்திய�ாயல -
யில் தஙயகெ அனுமதிக்கெப்படடுள்ளார் 
என ்பாரயள ்பாலிஸ நியலயத் -
தில் இருநது ்தாயல்பசி அயழப்பு 
வநதது. நான் வந்தன். எனினும், 
தஙயகெயய பார்யவயிடுவதறகு 
எனக்கு அனுமதி வழஙகெவில்யல. 
அநத மாதம் 11 ஆம் திகெதி தஙயகெ மர-
ணமய்டநதுவிட்டார்.  

தனக்கு பிரச்சியன என்றும் தன்யன 
வீடடுக்கு அயழத்துச் ்�ல்லுமாறும் 
அம்மாவி்டம் தஙயகெ கூறியிருநதார். 
தனது பிரச்சியனகெயள ்வளி்ய கூறி -

விடுவாள் என்றுதான் 2021.07.03 அன்-
ய்றயதினம் தஙயகெயின் உ்டலுக்கு தீ 
யவத்துள்ளனர் என்்றார்.  

தாய் �ாடசியம்
ஜூடகுமார் இஷாலினி தாய், ரா�-

மாணிக்கெம் ரஞ�னி �ாடசியமளிக்யகெ -
யில்,  

எனக்கு ்தாயல்பசி அயழப்யப 
எடுத்த மகெள், தனக்கு இஙகு பிரச்-
சியன என்று கூறியிருநதாள்.“நீ இரு 
நான் வநது உன்யன கூடடிக்்கொணடு 
்பாகி்்றன்” எனக் கூறி்னன். உனக்-
கொகெ நான் வநது ்வயலச் ்�ய்கின் -
்்றன் என்றும் கூறியிருந்தன்.  

மகெள் அநத வீடடுக்கு ்வயலக்குச் 
்�ன்்றதன் பின்னர் விடுமுய்றயில் 
ஒருநாள் கூ்ட வீடடுக்கு வரவில்யல. 
நாஙகெளும் அவயள பார்ப்பதறகொகெ 

்�ல்லவில்யல. அதன் பின்னர் எரி-
கொயஙகெளு்டன் யவத்திய�ாயலயில் 
மகெள் அனுமதிக்கெப்படடுள்ளார் 
எனக் ்கெள்விப்பட்்டாம். அவயள 
பார்ப்பதறகொகெ யவத்திய�ாயலக்குச் 
்�ன்்்றாம்.  

யவத்திய�ாயலக்கு நாஙகெள் ் �ன்று 
பார்த்்தாம். இயநதிரத்தில் அவள் 
இருநதால். 2021.07.15 ஆம் திகெதி-
யன்று என்னுய்டய மகெள் மரணித்து-
விட்டாள். மரண வி�ாரயணயில் நான் 
பங்கெறகெவில்யல.  

ஜூடகுமார் இஷாலினி சிறிய தந-
யதயும் வாக்குமூலம் அளித்திருநதார். 
வழக்கின் ்மலதிகெ மரண வி�ாரயண 
�ாடசிக்கொன அயழப்பு ஒக்்்டாபர் 4 
ஆம் திகெதி வயரயிலும் ஒத்தியவக்கெப்-
பட்டது. 

த்தொழில்புரி்ந்த வீடடில் 
்தங்ளகக்கு அநீதிகள் இளைப்பு

வீட்டுக்கு அழைத்து செல்லுமாறு அமமாவிம 
கூறினார்; ெக�ாதரன் நீதிமன்றில் சதரிவிப்பு

உடப்புேல்லொளவ த�ொலிஸ்   
நிளலயத்தில் Bio Gas ்தயொரிப்பு
உ்டப்புஸ்ஸலாயவ ்பாலிஸ நியல-

யத்தில் மனித கெழிவு ஊ்டாகெ இயறயகெ 
எரிவாயு (ப்யா ்கெஸ) ்பறறுக்்கொள்-
ளும் வயகெயில் அதறகொன முதற கெட்ட 
அபிவிருத்தி பணிகெள் ்நறறுக் கொயல 
ஆரம்பிக்கெப்பட்டது.  

உ்டப்புஸ்ஸலாயவ ்பாலிஸ 
நியலய ்பாறுப்பதிகொரி எ.டி.வ�நத 
தி்ஸாநாயக்கெ தயலயமயில் இவ அபி-
விருநதி பணி ஆரம்பிக்கெப்பட்டது.  

இது ்தா்டர்பாகெ ்பாலிஸ நியலய 
்பாறுப்பதிகொரியி்டம் வினவிய 
்பாது,..   

தான் லூனுவத்யத ்பாலிஸ நியல-
யத்தில் கெ்டயமயாறறும் ்பாது அஙகு 
மாடடு �ாணத்தால் இயறயகெ எரிவாயு 
்பறறுக்்கொள்ளும் திட்டம் ஒன்ய்ற 
்மற்கொண்்டன் அது �ாத்தியமா-
னது.  

இதனூ்டாகெ லூனுவத்யத ்பாலிஸ 
நியலயத்தில் �யமயல் அய்றக்கு 
்தயவயான இயறயகெ எரிவாயு ்பற-

றுக்்கொண்டது்டன் ்மலும் இதனூ-
்டாகெ நான்கு வீடுகெளுக்கும் இயறயகெ 
எரிவாயு வழஙகெப்பட்டது.  

தற்பாது நான் உ்டப்புஸ்ஸலாயவ 
்பாலிஸ நியலயத்திறகு இ்டம்மாறி 
நியலய ்பாறுப்பதிகொரியாகெ வநதுள்-
்ளன். இநத ்பாலிஸ நியலயத்தில் 
நான்கு கெழிவய்றகெள் உள்ளது. இயவ 

நிரம்பி ்வளி்யறும் ்பாது மனித 
உதவியு்டன் பணம் ்�லுத்தி அகெற்ற 
்வணடியுள்ளது.  

இநத நியலயில் இநத மனித கெழிவு 
ஊ்டாகெ இயறயகெ எரிவாயு ்பறறுக்-
்கொள்ள திட்டமிடடு அதறகொன ் தாழி-
நுட்டப ஆ்ல�யனகெயளயும் ்பறறு 
பணிகெள் ஆரம்பிக்கெப்படடுள்ளன.  

இத்திட்டம் பூர்த்தியாகெ சுமார் ஏழு 
இலட�ம் இன்ய்றய கொலக்கெட்டத்தில் 
்தயவப்படும்.  

இதறகொகெ அர�ாஙகெத்தின் நிதி உதவி-
கெள் ஏதும் ்பறறுக்்கொள்ளவில்யல.  

மா்றாகெ எமது ்பாலிஸ நியலயத்-
தில் ்�யவயாறறும் ்பாலிஸ உத்தி-
்யாகெஸதர்கெளின் கெ்டயமயின் பின் 
எஞசியுள்ள ்நரஙகெளில் சிரமதான 
பணிகெயள ்மற்கொணடு இநத அபி-
விருத்தியய முன்்னடுத்து வருகின்-
்்றன் என்்றார்.  

அத்து்டன் இதறகு ்தயவயான 
சீ்மநது,கெம்பி,உள்ளிட்ட ்பாருட-
கெயள உ்டப்புஸ்ஸலாயவ நகெர வர்த்த-
கெர்கெள்,நலன் விரும்பிகெளி்டம் ்பறறுக் 
்கொள்ளப்படுகி்றது.  

்மலும் அர� ்�லவினத்யத 
குய்றத்து ்பாலிஸ நியலய �யமயல் 
அய்றக்கு ்தயவயான இயறயகெ எரி-
வாயுயவ ்பறறுக்்கொள்வும் முடியும் 
என்்றார்.    ஆ.ர்மஸ    

உள்ளூரொடசி மன்ற தேயலொைரகள்,  
ஊழியரகளுக்கு �யிற்சி  
தலவாக்கெயல 
குறூப் நிருபர்  

மத்திய மாகொ-
ணத்தில் கெ்டயம-
யாறறும் உள்-
ளூராடசி மன்்ற 
் � ய ல ா ள ர் கெ ள் 
மறறும் நிர்வாகெ 
உத்தி்யாகெத்தர்கெ -
ளுக்கொன சுய அபி-
விருத்தி மறறும் 
சுய முகொயமத்து-
வம் ்தா்டர்பான 
பயிறசி நிகெழ்ச்சி முகொயமத்துவ அபிவி -
ருத்தி பயிறசி பிரிவில் இ்டம்்பற்றது.   

இலஙயகெ நிர்வாகெ ்�யவ நிறுவனத்-
தின் சி்ரஷ்ட ஆ்லா�கெர் சுஜன் நாண -
யக்கொர, அபிவிருத்தி பயிறசி பிரிவின் 
பணிப்பாளர் திருமதி திலினி ்தஹி-

்கொல்்ல, மத்திய மாகொண பிராநதிய 
�யப ்�யலாளர்கெள் மறறும் மத்திய 
மாகொணத்தின் அயனத்து அயமச்சுகெள் 
மறறும் தியணக்கெளஙகெயள பிரதிநிதித் -
துவப்படுத்தும் நிர்வாகெ அதிகொரிகெள் 
இநநிகெழ்வில் கெலநது ்கொண்டனர்.

மத்திய மொகொை பிர்தம தேயலகத்தின்   
புதிய உ்தவி தேயலொைரொக அப்துல் கொ்தர  

தம்புள்ள தினகெரன் நிருபர்
   
மத்திய மாகொண பிரதம ்�ய-

லகெத்தின் உதவிச் ்�யலாளராகெ 
(நிதி முகொயமத்துவப் பிரிவு) எம்.
எல்.அப்துல் கொதர் அணயமயில் 
நியமிக்கெப்படடுள்ளார். மத்திய 
மாகொண ஆளுநர் லலித் யூ கெம்கெ 
இவருக்கொன நியமனக் கெடிதத்யத 
உத்தி்யாகெபூர்வமாகெ வழஙகியி-
ருநதார்.  

மத்திய மாகொணத் ்தாழில் 
தியணக்கெளம், சுகொதாரத் தியணக்-
கெளம் என்பவறறின் ்�யலாளர்-
கெளும் மத்திய மாகொண கொணி 
ஆயணயாளர் மறறும் கெணக்குப் 
பரி்�ாதயனத் தியணக்கெளத்தின் 
பணிப்பாளர் உள்ளிட்ட அர� உய-
ரதிகொரிகெள் பலரும் இதன் ்பாது 
பிர�ன்னமாகியிருநதனர்.    
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ப�ோதைப்�ோருள் �ோவதையோளர்களின்
உயிதைக் ்கோப�ோற்ற மில்லியன் ரூ�ோ ்ெலவு

க�ோப்ோய் குறூப நிரு்ர்

ஊசிமூலம் ஹெக�ோயின் 
க்ோதைபஹ்ோருதை ஏற்றி தைத்-
தியசோதலயில் அனுமதிக�ப்டும் 
ந்ர்�தை �ோப்ோற்றுைைற்கு மில் -
லியன் ரூ்ோ ஹசலவு ஹசய்ய கைண்-
டியுளைைோ� யோழ்.க்ோைனோ தைத்-
தியசோதல ்ணிப்ோைர் ைங�முத்து 
சத்தியமூர்த்தி ஹைரிவித்ைோர். 

கநற்றுமுன்தினம் ஹசவைோய்க -
கிழதம (20) யோழ்.க்ோைனோ 
தைத்தியசோதலயில் இடம்ஹ்ற்்ற 
க்ோதைபஹ்ோருள ்ோைதனதய 
�ட்டுப்டுத்துைது ஹைோடர்்ோன 
துத்றசோர்்நை அதி�ோரி�ளுடன் இடம்-
ஹ்ற்்ற �ல்நதுத�யோடலின் க்ோகை 
அைர் இவைோறு ஹைரிவித்ைோர்.

அைர் கமலும் ஹைரிவிகத�யில், 
யோழ். மோைட்டத்தில் க்ோதைபஹ்ோ-
ருள ்ோைதன �ட்நை �ோலங�ளுடன் 
ஒபபிடுத�யில் சடுதியோன அதி� -
ரிபத் �ோட்டிநிற்கி்றது. 

ஹெக�ோயின் க்ோதைபஹ்ோ -
ருதை ஏற்றிய மூைர் அண்தமயில் 
்லியோகியுளைனர்.  இன்னுஹமோரு-
ைத� துத்ற சோர்்நை தைத்தியர்�ள 
்ல நோட்�ைோ� க்ோ�ோடி �ோப்ோற்றி-
யுளைனர்.

ஊசி மூலம் ஹெக�ோயின் 
க்ோதைபஹ்ோருதை ஒருைர் ்யன்-
்டுத்திய பின்னர் அகை ஊசிதய 
இன்ஹனோருைர் இ�த்ை நோைத்தினூ-
டோ� ஏற்றுைைோல் அதி�ைவு கிருமி 
ஹைோற்று ஏற்்டுகின்்றது. 

இவைோறு ்ோதிக�ப்டும் ந்ர் -
�தை தைத்தியசோதல�ளில் அனும-
தித்து சிகிசதசயளிககும் க்ோது ்ல 
மில்லியன் �ணககில் ஹசலவு ஹசய்ய 
கைண்டிய கைதை ஏற்்டுகி்றது.

ஏஹனனில் இ�த்ை நோைத்தின் 
ஊடோ� க்ோதைபஹ்ோருள உடலி -
னுள ஹசல்லும்க்ோது இருையம் 
மற்றும் நுத�யீ�ல் ்குதி�ளின் 
கிருமித் ஹைோற்றுக�ள ்�வுகின்்றன. 

இைன்க்ோது உயர் ஹைோழில்நுட்்ங-
�தை ்யன்்டுத்தி சிகிசதசயளிக� 
கைண்டிய கைதை ஏற்்டும்.

இவைோறு சிகிசதச ஹ்று்ைர்� -
ளில் ஹ்ரும்்ோலோனைர்�ள உயிர் 
பிதழப்து அரிைோ� �ோணப்டுகின்-
்றன. 

சிலர் �ோப்ோற்்றப்டு்ைர்�ள 
எனினும் மீண்டும் அகை ்ழக�த்-
தில் ஈடு்டுைது மன ைருத்ைத்தை 
ைருகி்றது.

ஆ�கை எதிர்�ோல சமுைோயத்தின் 
நலம் �ருதி க்ோதைபஹ்ோருள அற்்ற 
சமூ�த்தை உருைோககுைைற்கு அதன -
ைரும் ஒத்துதழபபுடன் ஹசயற்்ட 
கைண்டும் என அைர் ஹைரிவித்ைோர்.

குருதி சுத்திகரிப்பு பிரிவில் சிகிச்சைக்ை
இலகுவாக மககள் பெற்றுகபகாள்ை முடியும்
மன்னோர் குறூப நிரு்ர்

மன்னோர் மோைட்ட ஹ்ோது தைத் -
தியசோதலயில் குருதி சுத்தி�ரிபபு 
பிரிவில் புதிைோ�  4.6 ரூ்ோய்  மில்லி -
யன் ஹசலவில் ஹ�ோளைனவு ஹசய்யப-
்ட்ட குருதி சுத்தி�ரிபபு இய்நதி�ங-
�ள நிறுைப்ட்டு அைன் கசதை�ள 
ஆ�ம்பிக�ப்ட்டுளைைோ� மன்னோர் 
மோைட்ட பி�ோ்நதிய சு�ோைோ� 
கசதை�ள ்ணிப்ோைர் தைத்தியர் 
ரி.விகனோைன் ஹைரிவித்ைோர். 

 ைற்க்ோது  மன்னோர் மோைட்ட 
ஹ்ோது தைத்தியசோதலயிலுளை  
குருதி சுத்தி�ரிபபு பிரிவில் 7 குருதி 
சுத்தி�ரிபபு இய்நதி�ங�ள மூலம் 
கசதை�ள ைழங�ப்ட்டு ைருகி-
்றன.  

புதிய இய்நதி�ங�ளின் ைருத� -

யோல்  மன்னோர் மோைட்ட ஹ்ோது 
தைத்தியசோதலயிலுளை  குருதி 
சுத்தி�ரிபபு பிரிவில் ைமது சிகிசதச-

�தை மக�ள இலகுைோ� ஹ்ற்றுக-
ஹ�ோளை முடியுஹமன அைர் கமலும் 
ஹைரிவித்ைோர். 

மன்ாரில் இ்ைஞர், யுவதிகளுககா் ப�ாழில் சைந்�
மன்னோர் குறூப  நிரு்ர்

மன்னோர் மோைட்டத்தில் மனி-
ைைலு மற்றும் கைதலைோய்பபு 
திதணக�ைத்தினோல்  கநற்று  புைன் -
கிழதம (21) �ோதல ஹைோழிற்ச்நதை 
நடோத்ைப்ட்டது. 

ஹைோழில் ச்நதையோனது கநற்று 
புைன்கிழதம (21) �ோதல 10 மணிய -

ைவில் மன்னோர் ந�� மண்ட்த்தில் 
ஆ�ம்்மோனது. 

இைன்க்ோது ்ல ஹைோழில் ைழங-
கும் நிறுைனங�ளும் �ல்நது ஹ�ோண்-
டிரு்நைனர்.

இ்நநி�ழ்வில் பி�ைம விரு்நதின-
�ோ� மன்னோர் மோைட்ட அ�சோங� 
அதி்ர் ஏ.ஸ�ோன்லி டிஹமல் �ல்நது 

ஹ�ோண்டோர். கமலும்,பி�கைசஹசய-
லோைர்,திதணக�ை ைதலைர்�ள, 
ஹைோழில் ைழஙகும் நிறுைனங�-
ளின் பி�திநிதி�ள மற்றும் கைதல 
ைோய்பபுக�ோ� �ோத்தி ரு்நை ்ல நூற்-
றுக�ணக�ோன இதைஞர், யுைதி�ள 
ஆகிகயோர் �ல்நது ஹ�ோண்டிரு்நை-
னர். 

கள்ளுத் �வற்ை அ்மகக மககள் கடும் எதிர்ப்பு
சோை�சகசரி விகேட நிரு்ர்

ஹைன்ம�ோட்சிப பி�கைச ஹசயல� 
பிரிவுககுட்்ட்ட ஹ�ோடி�ோமம் ைடககு 
கே/326 கி�ோம அலுைலர் பிரிவின் 
கைவில் என்்ற இடத்தில் �ளளுத் 
ைை்றதண அதமக� கி�ோமமக�ள 
எதிர்பபிதன ஹைளியிட்டுளைனர்.
கநற்றுமுன்தினம் 20/09 ஹசவைோய்க-

கிழதம �ளளுத்ைை்றதண �ட்டடம் 
�ட்டுைைற்�ோன நடைடிகத��ள முன்-
ஹனடுக�ப்ட்ட க்ோது கி�ோமமக�ள 
ஒன்றிதண்நது இசஹசயற்்ோட்டிதன 
ைற்�ோலி�மோ� ைடுத்து நிறுத்தியி-
ரு்நைனர். 

இதுஹைோடர்்ோ� அப்குதி மக�ள 
�ருத்துத் ஹைரிவிகத�யில்;

ஹ�ோடி�ோமம் ைடககு கைவில் அண்-
ணமோர் ஆலயத்திற்கு அரு�ோதமயி-
லுளை �ோணியில் �ளளுத் ைை்றதண 
அதமப்ைற்�ோன நடைடிகத��ள 
முன்ஹனடுக�ப்டுகின்்றன. �ளளுத் 
ைை்றதணககு 20 மீற்்றர் தூ�த்தில் 
ஆலயம் இருப்துடன் 10 மீற்்றர் தூ�த்-
தில் குைஹமோன்று இருககின்்றது. குைத்-

திதன இஙகுளை ஹ்ண்�ள குளிப்ைற்-
�ோ� ்யன்்டுத்துகின்்றனர். அத்துடன் 
ைை்றதண அதமயவுளை இடத்திற்கு 
அரு�ோதமயில் கி�ோம மக�ள விைசோய 
நடைடிகத��ள,�ோல்நதட ைைர்பபு 
மற்றும் வி்றகு கச�ரிபபு நடைடிக-
த��ளில் தினமும் ஈடு்ட்டு ைருை-
ைனோல் குறித்ை இடத்தில் ைை்றதண 

அதமப்து ஹ்ோருத்ைமோ� அதமயோது 
என ஹைரிவிககின்்றனர். எமது நிதல 
ஹைோடர்்ோ� சோை�சகசரி பி�கைசசத், 
கி�ோம அலுைலர், பி�கைச ஹசயல�ம் 
மற்றும் சோை�சகசரி மதுைரித் திதணக-
�ைம் ஆகியைற்றுககு �டிைம் மூலம் 
ஹைரியப்டுத்தியுளகைோம் என அைர் 
கமலும் ஹைரிவித்ைோர்.

கரசெட்டி, துன்ாமை ெடெக்கு 370 கிராைசெமெயாளர் பிரிவில் செரிவு செயயப்பட்டெ 
குடும்பசைானறுக்கு வீசடொனமறை அமைத்துக் சகாடுப்பெறகா் அடிக்கல் நாட்டும விழா 
சநறறு முனதி்ம செவொயக்கிழமை சு்பசநரத்தில் இடெமச்பறறைது.   55 ஆெது ்பமடெப-
பிரிவு ெள்பதி சைஜர் சஜ்ரல் குணரத்் ெமைமையில் இடெமச்பறறை இந்நிகழ்வில்  யாழ்-
ைாெட்டெ ்பாதுகாபபு ்பமடெகளின கட்டெமள ெள்பதி ெந்ெண விஜயசுந்ெர, 551 ்பமடெபபிரிவு 
பிரிசகடியர்  சிந்திக்க விக்கிரைசிஙக, 552 ெது ்பமடெ பிரிவு பிரிசகடியர்  சஜயவீர,552 
ெது ்பமடெ பிரிவு பிரிசகடியர்  சஜயவீர, 553 ெது ்பமடெபிரிவு சஜயக்சகாடி, யாழ்ப்பாண 
அரிைா கழக முன்ாள் ஒருஙகிமணப்பாளர் S.S. ெஙகராொ, அரிைா கழக ெர்ெசெெ 
ஒருஙகிமணப்பாளர் கைல் சில்ொ, ஆகிசயார் கைந்துசகாணடெ்ர். 
         ்படெம: கரசெட்டி தி்கரன நிரு்பர்

மன்ார் மாவட்ட 
சைட்டத்�ரணிகள் 
ெணிெகிஷகரிப்பு
ைதலமன்னோர் விகேட நிரு்ர்

மன்னோர் மோைட்ட சட்டத்ை�ணி-
�ள ்ணி்கிஷ�ரிபபில் ஈடு்ட்டுை-
ருகின்்றனர்.  இருபபினும் மன்னோர்  
நீதிமன்்ற ஹசயற்்ோடு�ள ைழதம-
க்ோன்று இயஙகி ைருகின்்றன. 

மன்னோர் மோைட்ட சட்டத்ை�ணி�ள 
�ட்நை திங�ட்கிழதம (19.09.2022) 
ஒன்றுகூடி கமற்ஹ�ோண்ட �ல்நது-
த�யோடலின் க்ோது எடுக�ப்ட்ட 
தீர்மோனத்துககு அதமைோ� கநற்று 
(21.09.2022) முைல் ஹைளளிககி-
ழதம (23.09.2022) ைத� ்ணி -்
கிஷ�ரிபபில் ஈடு்டுைைோ� அறிவித்-
துளைனர். 

மன்னோர் மோைட்டத்தில் இயஙகி 
ைரும் நீதிமன்்றங�ளில் ைழககு�-
ளில் ஆே�ோ�ோது ்ணி்கிஷ�ரிபபில் 
ஈடு்ட்டு ைருகின்்றனர். 

இரு்நைக்ோதும் ்ணி்கிஷ�ரிப-
பினோல் மன்னோர் நீதிமன்்ற ைழககு 
விசோ�தண�ளில் ்ோதிபபு�ள ஏற்்ட-
வில்தல. 

இத்தினங�ளில் ஹைளிமோைட்டங-
�ளிலிரு்நது மன்னோர் நீதிமன்்றங�-
ளுககு ைரும் சட்டத்ை�ணி�ள ைங�ள 
�ட்சி�ோ�ர்�ளுக�ோ� ைழககு�ளில் 
ஆே�ோகி ைருகின்்றனர். 

இலஙத� சட்டத்ை�ணி�ள சங�ம் 
மன்னோர் நீதிமன்்றங�ளுககும் அனு 
பபி தைத்துளைைோ� ஹைரிவிக�ப்ட்-
டுளைது. 

மானிப்ொயில் 
பொ்�ப்பொருள் 
விற்ெ்்
யோழ்.விகசட நிரு்ர் 

யோழ்ப்ோணம் மோனிப்ோய் ்கு-
தியிலுளை பி�்ல ்ோடசோதலககு 
அருகில் "சோைோ" எனும் க்ோதைபஹ்ோ-
ருள விற்்தனயில் ஈடு்ட்ட ந்ஹ�ோ-
ருைர் த�து ஹசய்யப்ட்டுளைோர்.

்ோடசோதலககு அருகிலுளை 
�தடஹயோன்றில் க்ோதைபஹ்ோருள 
விற்்தன இடம்ஹ்ற்று ைருைைோ� 
மோனிப்ோய் ஹ்ோலிஸோருககு கிதடக-
�பஹ்ற்்ற இ��சிய ை�ைலின் அடிப -்
தடயில் ஹ்ோலிஸோர் �தடயில் கசோை-
தனயிட்ட க்ோது ஒரு ஹைோத� சோைோ 
எனும் க்ோதைபஹ்ோருதை த�ப்ற்-
றினர். 

யாழ்.ச்பாெ்ா மெத்தியொமை ்பணிப்பாளர் ெத்தியமூர்த்தி கெமை 

ெந்செகந்பர் மகது

ைன்ார் ைாெட்டெ ச்பாது மெத்தியொமை 

பிராந்திய சுகாொர செமெகள் ்பணிப்பாளர் மெத்தியர் ரி.விச்ாென

குருந்தூர் ைமை விெகாரம

மோஙகுைம் குறூப நிரு்ர்

குரு்நதூர் மதலயில் ஹ்ௌத்ை ைழி-
்ோடு�ளுககு இதடயூறு ஏற்்டுத்திய-
ைோ� முன்னோள ைடமோ�ோண விைசோய 
அதமசசர் �்நதையோ சிைகநசன், 
முன்னோள ைடமோ�ோண சத் உறுபபி-
னர் துத��ோசோ �வி��ன் மற்றும்,  சமூ� 
ஆர்ைலர் ேூட் நிகசன் ஆகிகயோருககு 
எதி�ோ� முல்தலத்தீவு நீைைோன் நீதி-
மன்றில் ைழககுத்ைோக�ல் ஹசய்யப-
்ட்டுளைது. 

இ்நநிதலயில் குறித்ை ைழககு விசோ-
�தண�ள எதிர்ைரும் 10.11.2022 தி�-
திககு ஒத்திதைக�ப்ட்டுளைது. 

இதுஹைோடர்பில் கமலும் ஹைரிய-
ைருத�யில், ைமிழர்�ளின் பூர்வீ� 
ைழி்ோட்டு இடமோன முல்தலத்தீவு - 
ைண்ணிமுறிபபு, குரு்நதூர் மதலயில், 
�ட்நை 12.06.2022 அன்த்றயதினம் 
முல்தலத்தீவு நீதிமன்்றோல் ைழங-
�ப்ட்ட �ட்டதை�தை மீறி, 
'�க்ோக' �ல்லினோலோன புத்ைர் சிதல 
ஒன்றிதன நிர்மோணிப்ைற்கும், 
புதிைோ� நிர்மோணிக�ப்ட்ட ஹ்ௌத்ை 
வி�ோத�யின் �லசத்திற்குரிய விகசட 

பூதே ைழி்ோடு�தை 
கமற்ஹ�ோளைைற்குமோன 
முயற்சியில் ஹ்ௌத்ைபிக-
கு�ள மற்றும், ஹ்ௌத்ைோ-
கலோ� நற்்ணிமன்்றம், 
ஹைன்னிலஙத�தயச 
சோர்்நை ஹ்ரும்்ோன்தம 
இனத்ைைர்�ள, இ�ோ-
ணுைத்தினர் ஆகிகயோர் 
இதண்நது முன்ஹனடுத்-
திரு்நைனர். 

இ்நநிதலயில் முல்-
தலத்தீவு நீதிமன்்றோல் 
ைழங�ப்ட்ட �ட்டதை�தை மீறி 
கமற்ஹ�ோளைப்ட்ட இம்முயற்சிககு 
எதிர்பபுத்ஹைரிவித்து குரு்நதூர்மதல 
ஆதிசிைன் ஐயனோர் ஆலய நிர்ைோ�த்-
தினர், ஹ்ோதுமக�ள ேனநோய� ரீதியி-
லோன க்ோ�ோட்டஹமோன்த்ற கமற்-
ஹ�ோண்டிரு்நைனர். 

இதில் முன்னோள ைடமோ�ோண 
விைசோய அதமசசர் �்நதையோ சிை-
கநசன்,முன்னோள ைடமோ�ோண சத் 
உறுபபினர் துத��ோசோ �வி��ன், சமூ�-
ஆர்ைலர் ேூட்நிகசன் உளளிட்டைர்�-

ளும் ்ஙக�ற்றிரு்நைனர். 
இ்நநிதலயில் மணலோறு சபபுமல் 

ஹைன்ன ஆ�ோண்ய வி�ோ�ோதி்தி �ல்-
�முை ச்நதி�க்ோதி கை�ர் உளளிட்ட 
ஏழு கை�ர்�ைோல் முல்தலத்தீவு 
ஹ்ோலிஸ நிதலயத்தில் இதுஹைோ-
டர்பில் முத்றப்ோடு ஹசய்யப்ட்டி-
ரு்நைது. அைற்�தமய  B/688/2022 
என்னும் ைழககிலக�த்தில் ைழககுத் 
ைோக�ல்ஹசய்யப்ட்டுளைதுடன், 
ைழககு விசோ�தண�ள எதிர்ைரும் 
10.11.2022 அன்த்றய தி�திககு ஒத்தி-
தைக�ப்ட்டுளைது.

முன்ாள் மாகாை சை்ெ 
உறுப்பி்ர்கள் மீது வழககு �ாககல்

மன்ார் மனி� பு்�குழி வழககு 
விசைார்ைகள் ஒத்தி்வப்பு 
மன்னோர்  குறூப நிரு்ர்

மன்னோர்  'சகைோச மனிை புதைகுழி' 
மற்றும் 'திருகக�தீஸை� மனிை 
புதைகுழி' ைழககு  கநற்று புைன்கி-
ழதம(21) நீைைோன் நீதிமன்்றத்தில் 
விசோ�தணககு எடுத்துக ஹ�ோளைப-
்ட்டது.

இ்நநிதலயில் குறித்ை இரு ைழககு-
�ளும் கநற்று (21) விசோரிக�ப்ட்ட 
க்ோது ் ல்கைறு ைோைபபி�திைோைங�ள 
முன்தைக�ப்ட்டதுடன் �ட்டதை 
ஒன்றும் பி்றபபிக�ப்ட்டுளைது.

�ோணோமல் ஆக�ப்ட்ட உ்றவு�ள 
சோர்்ோ� முன்னிதலயோகும் சட்டத்ை-
�ணி வி.எஸ.நி�ஞசன் ஊட�ங�ளுககு 
�ருத்து ஹைரிவிகத�யில்,

கநற்று (21) திருகக�தீஸை� மனிை 
புதைகுழி ைழககு மன்னோர் நீைைோன் 
நீதிமன்்றத்தில் எடுத்துகஹ�ோளைப-
்ட்டது. 

புதைகுழியிலிரு்நது ஏற்�னகை எடுத்-

துச ஹசல்லப்ட்டு அனு�ோைபு�ம் தைத்-
தியசோதலயில் தைக�ப்ட்டுளை 
மனிை எசசங�ள மீண்டும் மன்னோர் 
நீைைோன் முன்னிதலயில் ஹ�ோண்டு 
ை்நது அஹமரிக�ோ புகைோரிடோ நிறுை-
னத்திற்கு ்ரிகசோைதனககு அனுபபுை-
ைற்�ோன மோதிரி�தை ஹைரிவு ஹசய்யப -்
டவுளைன.

இ்நநிதலயில் ைழககு ஹைோடுனர் 
ை�ப்ோன  அ�சு ை�பபு  கநற்று (21) நீதி-
மன்்றத்தில் இ்நை மோதிரி�தை இஙகு 
ஹ�ோண்டு ை்நது மீண்டும் ஹ�ோழும்-
புககு ஹ�ோண்டு ஹசல்லும் க்ோது 
அ�ழ்வு ஹ்ோருட்�ள கசைமோகும் என்-
்ைோல் அைதன அநு�ோைபு� நீைைோன் 
முன்னிதலயில் பிரித்ஹைடுத்ைதல 
ஹசய்ைைற்�ோன �ட்டதை ஒன்த்ற 
ைழஙகுமோறு க�ட்டிரு்நைனர். 

 அைற்கு ைழககு  ஹைோடுனர் ை�பபில் 
நோங�ள �டுதமயோன ஆட்கச்தன-
யும் எதிர்பபும்  ஹைரிவித்து இரு்நகைோம்.  

இ்நநிதலயில்    மன்னோர் நீைைோன் 
�ருத்து ஹைரிவிகத�யில், அனு�ோைபு-
�ம்  நீதிமன்்றத்திற்கு ஹ�ோண்டு ஹசன்று 
மனிை எசசங�தை பிரித்து எடுப்ைற்கு  
ைனககு நியோயோதிக�ம் இல்தல.

மன்னோர் நீைைோன் நீதிமன்்ற எல்-
தலககுள அது நதடஹ்்ற கைண்டும் 
என்றும் அவைோறு ஹசய்ைைற்கு 
ைழககு ஹைோடுனர் ை�பபு தைத்தியர்�-
ளுககு அஹசை�ரியங�ள இருககுமோ-
னோல் அநு�ோைபு�ம் நீதிமன்்ற நீைைோன் 
முன்னிதலயில் பிரித்ஹைடுத்ைல் நட-
ைடிகத�தய கமற்ஹ�ோளைலோம் என 
ஹைரிவித்ைோர். 

 இவைழக�ோனது நைம்்ர் மோைம் 24 
ஆம் தி�தி மீண்டும் கமலதி� நடைடிக-
த��ளுக�ோ� ஒத்திதைக�ப்ட்டுள-
ைது.

அகைகந�ம் மன்னோர் சகைோச மனிை 
புதைகுழி ைழககும் கநற்று எடுத்துக-
ஹ�ோளைப்ட்டது.

யாழ். சகாட்டெடி நைசிொயம வித்தியாைய ்பாடெொமையில் ்பரிெளிபபு விழாவும கணகாட்-
சியும கடெந்ெ திஙகட்கிழமை நமடெச்பறறைது. இந்நிகழ்வில் பிரெை விருந்தி்ராக யாழ். 
கல்வி ெைய ்பணிப்பாளர் முத்து இராொகிருஷணன பிரெை விருந்தி்ராகவும  யாழ் 
ைாநகரெம்ப உறுபபி்ர் செெைானய ையன கைாநிதி நா.ெச்ந்திரன சிறைபபு விருந்தி-
்ராகவும கைந்து சகாணடெ்ர். இஙகு ைாணெர்களுக்கு ரூ்பா 35,000 ச்பறுைதியா் 
அபபியாெக் சகாபபிகமளயும ெழஙகி்ார்.        ்படெம-:செைமண குறூப நிரு்பர்
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மருதமுனை மமட்டுவட்னடை பகுதியில் னமயவாடி 
அனமக்க ்கல்முனை மாந்கர சனப தீரமாைம்
(கல்முனை விஷேட நிருபர்)

மருதமுனை ஷமட்டுவட்னட 
பகுதியில் வசிக்கும்  மக்களின் 
ஜைாஸாக்கனை நல்்லடக்கம் செய் -
வதறகாக னமயவாடி அனமக்கபபட-
வுளைது.

இதறகாை தீர்மாைம் கல்முனை 
மாநகர ெனபயில் நினைஷவறைபபட் -
டுளைது.

கல்முனை மாநகர ெனபயின் 
54ஆவது மாதாநத சபாதுச் ெனப 
அமர்வு கடநத செவவாய்க்கிழனம 
(20) பிறபகல், மாநகர முதல்வர் 
சிஷரஷட ெட்டததரணி ஏ.எம்.ைகீப 
தன்லனமயில் இடம்சபறைஷபாஷத 
இததீர்மாைம் நினைஷவறைபபட் -
டது.

மாநகர ெனப உறுபபிைர் எம்.எஸ்.
உமர் அலி இவவிடயம் சதாடர்பி-

்லாை பிஷரரனைனய ெமர்பபிததிருந-
தார். இதன்ஷபாது கருததுனரக்னக-
யில் அவர் கூறியதாவது;

மருதமுனை பிரஷதெததில் சுைாமி-
யிைால் வீடு, வாெல்கனை இழநத 
மக்களுக்காக ஷமட்டு ஷவட்னட பகு-
தியில் வீட்டுததிட்டம் அனமக்கப-
பட்டது.

இங்கு அனமக்கபபட்டுளை 
பிரான்ஸ் சிட்டி வீட்டுததிட்டம், 
சுைாமி வீட்டுததிட்டம், இஸ்்லாம் 
நகர் மறறும் ஸகாத நிதிய வீட்டுத -
திட்டங்கள என்பவறறில் சுமார் 700 
குடும்பங்கள வாழ்நது வருகின்ைை. 
ஆைால் இபபகுதியில் இதுவனர 
னமயவாடி ஒன்று இல்்லாதுளைது. 
இதைால் ஜைாஸாக்கனை அடக்-
கம் செய்வதில் இம்மக்கள சபரும் 
சிரமங்கனை எதிர்ஷநாக்கி வருகின்-
ைைர். மருதமுனை கடறகனரனய 

அண்மிதத பகுதியில் அனமநதிருக்-
கின்ை பாரம்பரிய னமயவாடி இங்கி-
ருநது சவகு சதான்லவில் அனமநதி -
ருபபதால் ஜைாஸாக்கனை அடக்கம் 
செய்வதறகாக நீண்ட தூரம் செல்்ல 
ஷவண்டியுளைது. இதைால் அநத 
மக்கள ப்ல வருடங்கைாக சபரும் 
கஷடங்கனை அனுபவிதது வரு-
கின்ைைர். இவர்கைது நீண்ட கா்லத 
ஷதனவயாக இருநது வருகின்ை 
னமயவாடினய ஷமட்டுவட்னட 
பகுதியில் அனமபபதறகு சபாருத-
தமாை காணிசயான்னை ஒதுக்கீடு 
செய்து தருவதாக பிரஷதெ செய்லா-
ைர் இைக்கம் சதரிவிததுளைார். 
ஆனகயிைால் எமது மாநகர ெனப 
இதறகாை நடவடிக்னககனை துரித-
மாக ஷமறசகாளை ஷவண்டும் எை 
வலியுறுததிைார்.

மாநகர ெனப உறுபபிைர் ஏ.ஆர்.

அமீர் பிஷரரனைனய வழிசமாழிநது 
உனரயாறறிைார். அனதயடுதது 
மறறும் சி்ல உறுபபிைர்களின் ஆதர -
வாை கருததுக்களுடன் பிஷரரனை 
ஏகமைதாக நினைஷவறைபபட்டது.

அததுடன் ொய்நதமருது மறறும் 
மருதமுனை ஆகிய இடங்களில் 
கால்நனடகனை அறுக்கும் இடங்-
கனை அனமபபதறகு அனடயா-
ைம் காைபபட்டுளை காணிகனை 
கல்முனை மாநகர ெனபக்கு விடு-
விதது தருமாறு பிரஷதெ செய்லாை-
னரக் ஷகாரும் தீர்மாைமும் இதன்-
ஷபாது நினைஷவறைபபட்டது.

இனவ தவிர மறறும் ப்ல முக்கிய 
விடயங்கள குறிதத விவாதங்களும் 
இடம்சபறைை. அததுடன் உறுபபி -
ைர்களின் பல்ஷவறுபட்ட ஷகளவி-
களுக்கும் முதல்வரிைால் பதில்கள 
வழங்கபபட்டை.

 ்பாலமுமை 06ஆம பிரிவு திராயக்்கேணி சிவமுத்து ைாரியமைன் ஆலயத்தில் வருடொந்த 
உறெவ இறுதிநாள் நிகேழ்வுகேள் இடெமச்பற்றை. இதில் கேலநதுசகோணடெ ்பக்்தர்கேளில் ஒரு 
்பகுதியிைமரப ்படெஙகேளில் கோணலாம.  (்படெம. ்பாலமுமை கிழக்கு திைகேரன்  நிரு்பர்)       

ஜைாதி்பதி ஆமணக்குழு 
கோத்்தான்குடிக்கு வருமகே
(மட்டக்கைபபு விஷேட நிருபர்)

காைாம்லாக்கபபட்ஷடார், கடததப-
பட்ஷடார் சதாடர்பாை விொரனை-
கனை ஷமறசகாளை உச்ெ நீதிமன்ை 
நீதிபதிகனை உளைடக்கிய ஜைாதி-
பதி ஆனைக்குழு, காததான்குடிக்கு 
வருனக தரவுளைது.

காைாம்லாக்கபபட்ஷடார் சதாடர்-
பாை ொட்சியங்கனை உைவிைர்கள 
இநத ஆனைக்குழுவில் ெமர்பபிக்க 
முடியும். இதுசதாடர்பில், படுசகான்ல 
செய்யபபட்ஷடார் சதாடர்பாை ஏைாவூர் 
ஞாபகார்ததபஷபரனவ சபாதுமக்க-
ளுக்கு அறிவிததன்ல வழங்கியுமுள-
ைது. இதுசதாடர்பாக பளளிவாெல் ஒலி-
சபருக்கிகளிலும்  சபாது அறிவிததல் 
விடுக்கபபட்டது. அநத அறிவிததலில் 
சதரிவிக்கபபட்டதாவது,

கடநத கா்லங்களில் கடததபபட்டு 
காைாம்லாக்கபபட்டவர்கள சதாடர்-
பாக விொரனைகள ஷமறசகாளளும் 
உச்ெ நீதிமன்ை நீதிபதிகனை உளைடக்-
கிய ஜைாதிபதி ஆனைக்குழு எதிர்வ-
ரும் திங்கைன்று (26) காததான்குடிக்கு 
வருனக தரவுளைது. இநத ஆனைக்கு-
ழுவில்,காைாம்லாக்கபபட்ட அல்்லது 
கடததபபட்ட தமது உைவிைர்கள 
சதாடர்பில் ொட்சியங்கனை ெமர்பபிக்-
குமாறு ஷகாரபபட்டிருநதது.

வரட்சியால் பாதிக்கபபட்்ட குடுமபங்களுககு
பவுஸர்கள் மூலம குடிநீர விநியயா்கம
(ஒலுவில் விஷேட நிருபர்)

வரட்சியால் பாதிக்கபபட்டுளை 
அம்பானை மாவட்ட மக்களுக்கு 
அைர்தத மததிய முகானமததுவ 
மததிய நின்லயம் குடிநீர் வெதிகனை 
வழங்கி வருவதாக

அைர்தத முகானமததுவ மததிய 
நின்லயததின் அம்பானை மாவட்ட 
உதவிப பணிபபாைர் எம்.ஏ.சீ.எம்.
றியாஸ் சதரிவிததார்.

இம்மாவட்டததில் சதாடர்ச்சி-
யாக வரட்சி நி்லவுவதால்,  05 ஆயி-
ரதது 426 குடும்பங்கனைச்ஷெர்நத 18 
ஆயிரதது 635 நபர்கள பாதிக்கபபட்-
டுளைைர்.

இம்மக்களுக்கு குடிநீர் வழங்-
குவதறகு மாவட்ட செய்லாைர் 
ஷஜ.எம்.ஏ. டக்ைஸின் ஆஷ்லாெ-
னைக்கனமய நடவடிக்னக எடுக்கப-
பட்டுளைது.

சபாததுவில் பிரஷதெ செய்லாைர் 
பிரிவிஷ்லஷய, கூடுத்லாை மக்கள 
பாதிக்கபபட்டுளைைர். ஷமலும், 
கால்நனடகளும் பாதிக்கபபடும் 
சூழ்நின்ல ஏறபட்டுளைதாகவும் 
கவன்ல சதரிவிக்கபபடுகிைது. இத-
ைால்,கால்நனடகளுக்கு குடிநீர் 
வழங்குவதறகும்   நடவடிக்னககள 
எடுக்கபபட்டுளைை.

சபாததுவில் பிரஷதெ செய்லா-
ைர் பிரிவில் 2754 குடும்பங்கனைச்-

ஷெர்நத 9201 நபர்களும், ஆன்லயடி-
ஷவம்பு பிரஷதெ செய்லாைர் பிரிவில் 
1189 குடும்பங்கனைச் ஷெர்நத 3988 
நபர்களும், ச்லௌக்ல பிரஷதெ செய-
்லாைர் பிரிவில் 26 குடும்பங்கனைச்-
ஷெர்நத 96 நபர்களும், அட்டானைச்-
ஷெனை பிரஷதெ செய்லாைர் பிரிவில் 
1457 குடும்பங்கனைச் ஷெர்நத 5350 
நபர்களும் வரட்சியால் பாதிக்கபபட்-
டுளைைர். 

இம்மக்களுக்கு குடிநீர் விநிஷயா-
கிபபதறகு நடவடிக்னக எடுக்கப-
பட்டு பிரஷதெ செய்லாைர்கள மறறும்  
உளளூராட்சி மன்ைங்கனினுாடாக  
சபௌஸர் மூ்லம் சதாடர்ச்சியாக 
குடிநீர் வழங்கபபட்டு வருகிைது.

வரலாறு கூறும நற்பிட்டிமுனை 
நூல் வவளியீட்டு விழா
(கானரதீவு குறூப நிருபர்)

நறபிட்டிமுனைனயச் ஷெர்நத  
எழுததாைர் எஸ்.சிவகுருநாதன் 
எழுதிய "வர்லாறு கூறும் நறபிட்டி -
முனை" நூல் சவளியீட்டு விழா, 
கடநத ஞாயிறறுக்கிழனம(18) 
மான்ல  நறபிட்டிமுனை சிவெக்தி 
மகா விததியா்லயததில் நனடசபற -
ைது.

கல்முனை வ்லய ஓய்வுநின்ல 
கணிதபாட உதவிக் கல்விபபணிப -
பாைர் எஸ். இ்லங்கநாதன்  தன்ல -
னமயில் இடம்சபறை விழாவில், 
பிரதம அதிதியாக கல்முனை 
வடக்கு பிரஷதெ செய்லாைர் ரி.ஷஜ. 
அதிெயராஜ் க்லநது சிைபபிததார்.

இவவிழாவில் , நறபிட்டிமுனை 
ஸ்ரீ கஷைெரா்லயம் மறறும் ஷெனைக் -
குடியிருபபு ஸ்ரீ பததிரகாளியம் -
மன் ஆ்லய தன்லவர்  தம்பிராஜா 
ரவிராஜ், சிவெக்தி மகா விததியா்லய 

அதிபர் திருமதி. ஷயாஷகஸ்வரி இரா -
மநாதன், மறறும் ஸ்ரீ பாத ஷதசிய 
கல்வியல் கல்லூரி பீடாதிபதி ஷக. 
துனரராஜசிங்கம்,கிராமிய சதாழில் 
துனைத தினைக்கை மாவட்டப 
பணிபபாைர் ெரவைமுதது நவநீதன்  
ஆகிஷயார் சகௌரவ அதிதிகைாக 
க்லநது சிைபபிததைர்..

ஷமலும்,இவவிழாவில் நறபிட்டி -
முனை ஆ்லய தன்லவர்கள, அதன் 
உறுபபிைர்கள, பிரஷதெ சபாதுமக் -
கள, ெமூக ஷெனவயாைர்கள உள -
ளிட்ட ப்லரும் க்லநது சிைபபித -
தைர்.

நூல் சதாடர்பாை மதிபபீட்டு 
உனரயினை சதன்கிழக்கு பல்க -
ன்லக்கழக பிரதி பதிவாைர் ெஞ்சீவி 
சிவகுமார் நிகழ்ததிைார்.

அதனைதசதாடர்நது வருனக தநத 
அதிதிகளுக்கு நூல் பிரதிகனை நூ்லா -
சிரியர்  எஸ். சிவகுருநாதன்  வழங்கி 
னவததார்.       

இயககுநர சனபககு 
உறுப்பிைர்கள் ததரிவு
(மூதூர் திைகரன் நிருபர்)

மூதூர் ப்லஷநாக்கு கூட்டுைவுச் ெங்-
கததின் இயக்குநர் ெனபயின் பதவிக்-
கா்லம் முடிவனடநதுளைதால்,புதிய 
இயக்குநர் ெனபக்காை சதரிவு இடம்-
சபைவுளைது.

இதனைசயாட்டிய கினைக்குழு 
உறுபபிைர்களுக்காை கூட்டக்கடிதம், 
மூதூர் ப்லஷநாக்கு கூட்டுைவுச் ெங்க 
செய்லாைரிைால் அனுபபபபட்டு வரு-
கின்ைை.

ஷமலும் இக்கினைக்குழு புதிய உறுப-
பிைர்களுக்காை சதரிவின் கூட்டம் 
எதிர்வரும் ஒக்ஷடாபர் 01, 02 (ெனி, 
ஞாயிறு) திைங்களில் நனடசபைவுள-
ைை. ெனிக்கிழனம (01) இல் 15 கினைக்-
காை உறுபபிைர்கள சதரிவும், ஞாயிற-
றுக்கிழனம (02) இல் 14 கினைக்காை 
உறுபபிைர்கள சதரிவும் இடம்சபை-
வுளைதாகவும் அறிவிக்கபபட்டுளைது.

இதனையடுதது கினைக்குழு உறுபபி-
ைர்கள சதரிவிலிலிருநது சபாதுச்ெனப 
உறுபபிைர்கள சதரிவு செய்யபபட்டு, 
இயக்குநர் ெனபயும் அனமக்கபபடவுள-
ைது.

ச்பாத்துவில் “மரஸ் ஸ்டொர்” விமையாட்டுகேழகேமும “டில்்ாத் அகேைட் ்பவுண்டெென்” 
அமைபபிைரும ஒருஙகிஙகிமணநது “முத்துக்கேமை ்பாராட்டு்வாம” நிகேழ்மவ ஏற்பாடு 
செயதிருந்தைர். ச்பாத்துவில் ஹி்தாயாபுரம ்தவிொைர் பூஙகோவில் நடெந்த இநநிகேழ் -
வில்,சி்ரஷடெ சுகோ்தார ப்பரி்ொ்தகேர் எம.எஸ்.எம. ைாலிக்்பாராட்டி சகேௌரவிக்கேப்பட்டொர். 
இநநிகேழ்மவ ஏற்பாடு செய்த அமைபபுக்கேளின் ்தமலவர்கேள் ைாலிகிறகு ச்பான்ைாமடெ 
்்பார்த்தி சகேௌரவித்்தைர்.  ( ்படெம : அட்டொமைச்ெமை குறூப நிரு்பர்)

வானழசயசேனையில் உணவு நினலயங்களில்
திடீர முற்றுன்க, பலயபருககு எதிரா்க வழககு
(கல்குடா திைகரன் நிருபர்)

வானழச்ஷெனை பிரஷதெததில் உை-
வகங்கள மீது ஷமறசகாண்ட திடீர் 
பரிஷொதனையின்ஷபாது நான்கு நபர்-
களுக்கு எதிராக வழக்கு சதாடரபபட்-
டுளைதாக வானழச்ஷெனை சுகாதார 
னவததிய அதிகாரி டி.எஸ்.ெஞ்ஜீவ 
சதரிவிததார்.மட்டக்கைபபு மாவட்ட 
பிராநதிய சுகாதாரப பணிபபாைர் 
அலுவ்லக உைவு பாதுகாபபு பரிஷொ-

தகர்கள, வானழச்ஷெனை சுகாதார 
னவததிய அதிகாரி அலுவ்லகததுடன் 
இனைநது இநத திடீர் பரிஷொதனை-
கனை ஷமறசகாண்டிருநதைர்.

 வானழச்ஷெனை பிரஷதெததிலுளை 
பதிசைாரு உைவகங்கள பரிஷொ-
தனை செய்யபபட்டதில், நான்கு 
உைவகங்களுக்கு எதிராக வழக்கு-
கள சதாடரபபட்டை. இநநின்ல-
யில் ஒவசவாரு உைவகங்களுக்கும் 
ஆைாயிரம் ரூபா  அபராதம் விதிக்கப-

பட்டதாக வானழச்ஷெனை சுகாதார 
னவததிய அதிகாரி டி.எஸ்.ெஞ்ஜீவ 
சதரிவிததார். குறிதத திடீர் பரிஷொ-
தனையின் ஷபாது மட்டக்கைபபு 
மாவட்ட பிராநதிய சுகாதாரப பணிப-
பாைர் அலுவ்லக உைவு பாதுகாபபு 
பரிஷொதகர்கள, வானழச்ஷெனை 
சுகாதார னவததிய அதிகாரி அலுவ்லக 
ஷமறபார்னவ பரிஷொதகர் இ.நிதிராஜ், 
சபாது சுகாதார பரிஷொதகர்கள எைப 
ப்லர் க்லநது சகாண்டைர்.       

ப�ொத்துவில் பிரதேச பசயலொளர்
கடமைகமளப் ப�ொறுப்த�ற்பு
(பா்லமுனை விஷேட நிருபர்)

சபாததுவில் பிரஷதெ செய்லாை-
ராக நியமிக்கபபட்ட அட்டானைச்-
ஷெனைனயச்ஷெர்நத பிர்ைாஸ் இஸ்-
மாயில் செவவாய்க்கிழனம (20) 
சபாததுவில் பிரஷதெ செய்லகததில் 
தைது கடனம மறறும் சபாறுபபுக்-
கனை ஏறறுக் சகாண்டார்.

உதவிப பிரஷதெ செய்லாைராகக் 
கடனமயாறறிய நின்லயிஷ்லஷய, 
இ்லங்னக சபாதுச்ஷெனவ ஆனைக் -
குழுவின் அனுமதியுடன் அம்பானை 
மாவட்ட செய்லாைரிைால் இநநி-
யமைம் இவருக்கு வழங்கபபட்-
டுளைது.

பிரஷதெ செய்லாைருக்காை 
வரஷவறபு நிகழ்வு சபாததுவில் 
பிரஷதெ செய்லக ந்லன்புரிச் ெங்கத-
தின் ஏறபாட்டில், பிரஷதெ செய்லக 
ஷகட்ஷபார் கூடததில் இடம்சபற -
ைது. 

இநநிகழ்வில் பிரஷதெ செய்லா-
ைர்கள, பிரஷதெ ெனப தவிொைர், 
தினைக்கைததின் உயர் அதிகாரிகள, 
பிரஷதெ செய்லக உததிஷயாகததர்கள 
மறறும் சபாதுமக்கள எைப ப்லர் 
க்லநது சகான்டைர்.

கடநத 2012 ஆம் ஆண்டு 

இ்லங்னக நிருவாக ஷெனவயில் 
இனைநதுசகாண்ட பிர்ைாஸ் இஸ் -
மாயில், கிழக்கு மாகாை வீதி அபி -
விருததி அனமச்சின் முன்ைாள 
உதவி செய்லாைர், கிழக்கு மாகாை 
சுகாதார அனமச்சின் முன்ைாள 
உதவி செய்லாைர், கிழக்கு மாகாை 
சுகாதார தினைக்கைததின் முன்ைாள 
பிரதி மாகாைப பணிபபாைர் (நிரு -

வாகம்), ஏைாவூர் நகர ெனபயின் 
முன்ைாள செய்லாைர், கல்முனை 
மாநகர ெனபயின் பிரதி ஆனையா-
ைர் ஷபான்ை பதவிகனை வகிதது வந -
துளைனம குறிபபிடததக்கது.

இவர், மர்்ஹும் அ்மட் 
ச்லவனவ மு்ம்மட் இஸ்மாயில் 
மறறும் ஆதம் பாவா பரீதா தம்பதிக-
ளின் கனடசிப புதல்வராவார்.       

பரீட்னசே வ்காடுபபைவு்கனை மூன்று 
ம்டங்கா்க அதி்கரிககுமாறு ய்காரிகன்க
(சவல்்லாசவளி திைகரன் நிருபர்)

பரீட்னெ சகாடுபபைவுகனை 
மூன்று மடங்காக அதிகரிதது தருமாறு 
பரீட்னெ கடனமயில் ஈடுபடும் 
பரீட்னெ ஷமறபார்னவயாைர்கள, 
உதவி பரீட்னெ ஷமறபார்னவயாைர்-
கள, இனைபபு நின்லய சபாறுபபதி-
காரிகள, ஷநாக்குநர்கள,உததிஷயாகஸ்-
தர்கள  ஷகாரிக்னக விடுததுளைைர்

இ்லங்னக பரீட்னெ தினைக்கைத-
திைால் நடாததபபடும் பாடொன்ல 
மட்ட பரீட்னெகள, சபாதுபபரீட்-
னெகள,நிறுவைம் ொர்நத பரீட்னெக் 
கடனமகளில் ஈடுபடும் அனைதது 
உததிஷயாகஸ்தர்களின் சகாடுபபைவு-
கனையும் மூன்று மடங்காக அதிகரிக்-
குமாஷை இவர்கள ஷகாரிக்னக விடுத-
துளைைர்.

இ்லங்னக பரீட்னெத தினைக்க-
ைம் நடாததும் பு்லனமபபரிசில் பரீட்-
னெ,க.சபா.ொதாரை பரீட்னெ,க.
சபா.உயர்தரபபரீட்னெ,ெட்ட நுனழ-

வுபபரீட்னெ,அரொங்க உததிஷயாகஸ்-
தர்களுக்காை வினைததிைன் தனட-
தாண்டல் பரீட்னெ,ஷபாட்டிபபரீட்னெ 
ஷபான்ைவறறில் கனடனமயில் ஈடுப-
டுவதறகாக

அதிக வின்லக்கு எரிசபாருனை 
சகாளவைவு செய்து வாகைங்களில் 
செல்கின்ைைர்.

இன்னும் சி்ல உததிஷயாகஸ்தர்கள 
60 கிஷ்லாமீறைர் அபபால் சதான்லவி-
லுளை பரீட்னெ நின்லயததிறகு செல்்ல 
ஷநரிடுகிைது. மிக நீண்டகா்லமாகவும்,-
பரீட்னெகனை ஷநர்ததியாகவும்,எநத-
வித குைறுபடியும் இல்்லாமல் சிைப-
பாக பரீட்னெகனை நடாததி பரீட்னெ 
ஷமறபார்னவயாைரால் பாராட்னடப 
சபறை உதவி பரீட்னெ ஷமறபார்-
னவயாைர்,ஷநாக்குநர்கள,மண்டப 
ஊழியர்கள எதிர்வரும் கா்லங்களில் 
பரீட்னெ சகாடுபபைனவ  அதிகரிக்-
காவிட்டால் பரீட்னெ கடனமகளுக்கு 
அனழக்க ஷவண்டாசமைவும் இவர்-
கள சதரிவிததுளைைர்.

அகில இலஙன்க சேமாதாை நீதவாைா்க சேத்தியபபிரமாணம
அக்கனரபபறறு மததிய நிருபர்

நிநதவூர்- 02 முததகீன் பளளி வீதி -
னயச்ஷெர்நத, அபதுல் கரீம் மு்ம்மது 
முபாரக், அகி்ல இ்லங்னக ெமாதாை நீத -
வாைாக அம்பானர மாவட்ட மறறும் 
நீதிவான் நீதிமன்ை நீதிபதி முன்னின்லயில் 
அண்னமயில் ெததியப பிரமாைம் செய்து 
சகாண்டார். நிநதவூர் அல்அஷரக் ஷதசிய 
பாடொன்லயின் பனழய மாைவரும், 

ொய்நதமருது தஃவா இஸ்்லாமிய க்லாபீ -
டததின் முதல் ்ாபிளும், கல்வி ெமூக 
க்லாொர அனமபபின் நிர்வாக ெனப உறுப -
பிைராகவும் செயறபட்டு வருவதுடன், 
பல்ஷவறு ெமூகப பணிகளிலும் இவர் 
ஈடுபட்டுவருகிைார். தறஷபாது இ்லங்னக 
சதன்கிழக்கு பல்கன்லக்கழகததின் நூ்லக 
உததிஷயாகததராகவும் கடனமயாறறிவ -
ரும் இவர் மர்்ஹூம் அபதுல் கரீம், கலி -
மததுமா ஆகிஷயாரின் புதல்வருமாவார்.       

செ்ராயினுடென் 
இருவர் மகேது  
(பா்லமுனை திைகரன் நிருபர்)  

அக்கனரபபறறு சபாலிஸ் பிரிவுக்-
குட்பட்ட ஒலுவிலில் ச்ஷராயினு-
டன் இருவர் னகது செய்யபபட்ட-
ைர்.   அக்கனரபபறறு சபாலிஸாருக்கு 
கினடதத இரகசிய தகவலின்படி உப 
சபாலிஸ் பரிஷொதகர் நூர்தீன் தன்ல-
னமயி்லாை சபாலிஸ் குழுவிைர்,இ-
வர்கனை னகது செய்தைர்.இவர்களில் 
ஒருவரிடமிருநது  90 மில்லி கிராம் 
ச்ஷராயினும்  மறனையவரிடமிருந 
து 45 மில்லி கிராம் ச்ஷராயினும் 
னகபபறைபபட்டுளைது.  

னகது செய்யபபட்ட ெநஷதக நபர்-
கனை அக்கனரபபறறு நீதவான் நீதி-
மன்ைததில் ஷநறறு (21) புதன்கிழனம 
ஆஜர்படுததியஷபாது எதிர்வரும் (04) 
வனர விைக்க மரியலில் னவக்குமாறு 
நீதவான் உததரவிட்டுளைார்.  
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ச�ோளம் உற்பத்தி ச�ய்யும் 
விவ�ோயிகள் அதிகரிப்பு

திறப்பனை திைகரன் நிரு்பர்

அநுராதபுரம் மாவட்டத்தில் 
இம்முனற ச�ாளம் உற்பத் -
தியில் ஈடு்ப்டவுளள விவ�ா-
யிகளின் எண்ணிகனக சுமார் 
36,980 ஆக அதிகரித்துளளது. 
க்டநத சில வாரஙகளுககு 
முன்பிருநது இனையத்தளம் 
ஊ்டாக தம்னம இவர்கள 
்பதிவு ச�ய்து வருவதாக அநுரா -
தபுர விவ�ாய ச�னவகள அபி -
விருத்தி பிரதி ஆனையாளர் 
திரு.�மிநத ஏககநாயகக சதரி -
வித்தார். இது இம்முனற சுமார் 
48,058 செகச்டயர் காணிகளில் ்பயி -

ரி்டப்ப்டவுளளை. இவவாறு ச�ாள 
உற்பத்திககாக ்பதிவு ச�ய்வனதக 

சகாண்டு, ச�ாள உற்பத் -
திககு சதனவயாை ்ப�னள 
மறறும் பிற சதனவகனள 
வழஙக இப ்பதிவு ்பயன்்படு -
கிறது.

இது வனர தம்னம ்பதிவு 
ச�ய்யாத ச�ாள உற்பத்தியில் 
ஈடு்ப்ட எண்ணியுளள விவ-
�ாயிகள இருபபின், அண்-
னமயில் உளள விவ�ாய 
ச�னவகள அபிவிருத்தி 
நினலயத்திறகு ச�ன்று தக-
வல்கனள வழஙக முடியும் 
எை திரு. �மிநத ஏககநாயகக 

சமலும் சதரிவித்தார்.

அநுராதபுரம ைாவடடெத்தில்;  

சதன் ைாகாணத்தில் உ/த வகுபபில்; 

முன்்னணி ்பாடெொமைகளில் ைாணவமர 
இமணக்க ஆளுநர் ஆலைாெம்ன  

சவலிகம திைகரன் நிரு்பர் 

சதன் மாகாைத்தில் 
கா.ச்பா.த உயர் தர வகுப-
புககளில் ஒரு மாைவன் 
மாத்திரம் கறகும் ்பா்ட�ா-
னலகள சுமார் 57 காைப-
்படுவதாக சதன் மாகாை 
ஆளுநர் கலாநிதி விலிக-
மசக சதரிவித்தார்.   

இநத ஒரு மாைவ-
னுககாக உயர்தர வகுபபு 
்பா்டசநறிகனள கறபிகக 
ஆறு, ஏழு ஆசிரியர்கனள 
அமர்த்த சவண்டியுளளது. இப்படி-
யாை ்பா்ட�ானலகளில் கறகும் உயர்-
தர மாைவர்களுககு ்பாதிபபு ஏற்ப-
்டாதவாறு அண்னமயிலுளள பிர்பல 
்பா்ட�ானலகளில் கல்வினயத் 

சதா்டர ந்டவடிகனக 
ச ம ற ச க ா ள ள ப ்ப ்ட 
சவண்டுசமை ஆளுநர் 
சமலும் சதரிவித்துள -
ளார்.   

கல்விககாக ச்பௌதீக 
மறறும் மனித வளஙக -
னளப ்பயனுளள விதத் -
திலும் ஆசிரியர்கனள 
�மநினலப்படுத்தலும் 
அவசியம் எை அவர் 
குறிபபிட்டார்.   

சமலும் 20 – 30 மாை-
வர்கள உயர்தரம் கறகும் ்பா்ட�ானல-
கள சுமார் 300 அளவில் உளளை. 
இப ்பா்ட�ானலகனளயும் அபிவி-
ருத்தி ச�ய்ய சவண்டியுளளசதை-
வும் ஆளுநர் சமலும் சதரிவித்தார்.   

லதசிய ச்பாலிஸ் வாரத்மத முன்னிடடு நாச்சியாதீவு கிராமிய மவத்தியொமையில் அண்-
மையில் இடெமச்பற்ற சிரைதா்ன நிகழ்வில் ச்பாலிஸார், ெைய தமைவர்கள், நைன் விரும-
பிகள், ச்பாது ைக்கள் எ்ன ்பைர் கைந்து சகாண்டு சிரைதா்ன ்பணியில் ஈடு்படடெ ல்பாது 
எடுத்த ்படெம.       ்படெம: தி்றப்பம்ன தி்னகரன் நிரு்பர்

கசைன்பிந்துனுசவவ அரெ தானிய வளாகத்துக்கு;

அநுராதபுரம் சமறகு திைகரன் நிரு்பர்

அநுராதபுரம் கசலன்பிநதுனுசவவ 
உபுல்சதனிய அர� தானிய ச�மிபபு 
வளாகத்திறகு சநல் உலரனவககும் 
இயநதிரம் ஒன்னற விவ�ாய அனமச்-
�ர் மஹிநத அமரவீர அண்னமயில் 
வழஙகி னவத்தார். 

உபுல்சதனிய சநல் களஞ்சிய 
�ானலககு கண்கானிபபு விஜயம் 
ஒன்னற சமறசகாண்டிருநத அனமச்-
�ர், அநுராதபுரம் மாவட்ட ்பாராளு-
மன்ற உறுபபிைர் துமிநத திஸாநா-
யககவின் சவண்டுசகாளின் ச்பரில் 
தானிய களஞ்சிய �ானலயில் சநல் 
உலரனவககும் விவ�ாயிகளின் 
சதனவககாக சநல் உலரனவககும் 
இயநதிரத்னத வழஙகியுளளார்.

 சமற்படி மாவட்டத்தில் ஏராள-

மாை விவ�ாயிகள சநல் அறுவன்ட 
ச�ய்த பின்ைர் உபுல்சதனிய தானிய 
நினலயத்தில் சநல் ச�மிபபு ச�ய்யும் 
ச்பாது �ரியாை தரத்திறகு சநல்னல 
உலரனவப்பதறகு இயநதிரம் 

ஒன்றின் சதனவ சதா்டர்பில் ்பாரா-
ளுமன்ற உறுபபிைர் துமிநத திஸாநா-
யகக விவ�ாய அனமச்�ரி்டம் விடுத்த 
சகாரிகனகககு அனமய குறித்த இயந-
திரம் வழஙகப்படடுளளது.

அமரத்துவமடைந்த இரணைடாவது எலிசபெத்
மகடாரடாணிக்கு பகடாழும்பில் ஆரடா்தடை

அமரத்துவமன்டநத இரண்்டாவது 
எலி�ச்பத் மகாராணிககாை இறுதி 
அஞ்�லி ஆராதனை சநறறு முன்-
திைம் சகாழும்பு சிசலான் மனற-
மாவட்ட சதவாலயத்தில் ச்பராயர்  
Dushantha Lakshman Rodrigo அவர்க-
ளின்  தனலனமயில்  நன்டச்பறறது.

இரண்்டாவது எலி�ச்பத் மகாரா-
ணியின் மரைத்னத நினைவு கூரும் 
வனகயில் இலஙனக வாழ் கிறிஸதவ 
மககளின் �ார்பில் இறுதி அஞ்�லி 

ஆராதனை ஒழுஙகு ச�ய்யப்பட்டது.
கர்த்தருககுள நித்தினரயன்டநத 

இஙகிலாநதின் அர� குடும்்பத்தின் 
இரண்்டாம் எலி�ச்பத் மகாராணி-
யின் மனறவு �ர்வசத� கிறிஸதவ மக-
களுககு ்பாரிய இழப்பாகும் என்று  
�ர்வசத� இன� கல்விககாை ்பயிறசி 
நினலயத்தின் இலஙனகயின் தூது-
வரும் அ கில இலஙனக கிறிஸதவ 
அபிவிருத்தி ஒன்றியத்தின் தனல-
வருமாை அதி வைககத்திறகுறிய 

பிதா அருடகலாநிதி எஸ.�நதுரு 
ச்பர்ைாண்ச்டா அவர்கள சதரிவித்-
துளளார்.

இலஙனகககாை பிரித்தானிய 
தூதுவர் �ாரா ெல்்டனின் அனழப-
பின் ச்பரில் அருடதநனத �நதுரு 
ச்பர்ைாண்ச்டா கலநதுசகாண்்டது-
்டன் அவர் தைது இரஙகல் ச�ய்தினய-
யும் சதரிவித்து சகாண்்டார்.

எலி�ச்பத் மகாராணியின் இநத 
மனறவு இலஙனக வாழ் கிறிஸ-

தவ மககளுககு மாச்பரும் இழபபு 
என்றும் அருடகலாநிதி எஸ.�நதுரு 
ச்பர்ைாண்ச்டா அவர்கள தைது இரங-
கல் ச�ய்தியில் சதரிவித்துளளார்.

சமலும் இநத இறுதி அஞ்�லி 
ஆராதனையில் இரண்்டாவது எலி�-
ச்பத் மகாராணினய சகௌரவிககும் 
வனகயில் இலஙனகயில் உளள 
அனைத்து தூதரகஙகளின் தூதுவர்க-
ளும் கலநது சகாண்்டனம விச�்ட 
அம்�மாகும்.

த்தசிய சடாரணர் இயக்கத்தின்  
13ஆவது கதெடாரி நிகழ்வு 

இலஙனக �ாரைர் இயககத்தால் 
13ஆவது த்டனவயாகவும் ஏற்பாடு 
ச�ய்யப்பட்ட "சதசிய கச்பாரி" 
இலஙனகககாை சதன்சகாரிய 
தூதுவர் �தூஷ் யுன்கின் (sathush 
yungin) தனலனமயில் கல்கின� ச�ன் 
சதாமஸ கல்லூரி வளாகத்தில் க்டநத 
16ஆம் திகதி சவகு விமர்ன�யாக 
ஆரம்பிககப்பட்டது. சதசிய கச்பா-
ரியில் Cub Scouts �ாரை சிறுவர் 
சிறுமியர்கள மூன்று நாடகள முகாம் 
அனமப்பசதாடு இம்முனற 26 
மாவட்டஙகனள பிரதிநிதித்துவப்ப-
டுத்தும் 12,000 ககும் அதிகமாை Cub 
Scouts �ாரைர்கள தஙகளது மாவட-

்டத்னத னமயப்படுத்தி கலநது சகாள-
ளவுளளைர். தனலனம ஆனையாளர் 
�ட்டத்தரணி ஜைபிரித் ச்பர்ைாண்-
ச்டாவின் வழிகாட்டலிலும் ஆசலா�-
னையின் கீழும் ச�யல்்படுத்தப்படும் 
இநத நிகழ்ச்சி திட்டத்னத, சதசிய 
கச்பாரி அனமபபு, உதவி தனலனம 
ஆனையாளர் (Cub Scouts) வத்�லா 
விசஜவிககிரம சநறிப்படுத்திைார். 
இநநிகழ்வில் �ாரைர் இயககத்னத 
பிரதிநிதித்துவம் ச�ய்யும் ்பல தனல-
வர்களும் தனலவிகளும் கலநது 
சகாண்்டைர். இதில் பிரதி தனலனம 
ஆனையாளர் எம்.எப.எஸ.முஹீட 
கலநதுசகாண்்டைர்.  

ஒதரபயடாரு மடாணவருைன் இயங்கும் 
ஐம்ெத்த்தழு  ெடாைசடாடைகள் 

பெல் உைரடவக்கும் இயநதிரம்
விவசடாய அடமசசரிைடால் டகயளிப்பு 

ச்பருவனள விச�்ட நிரு்பர்   

சீைன்சகாடன்ட அவ�ரகால 
நிவாரை அனமபபின் ஊ்டாக 
ச்பருவனள ஆதார னவத்திய�ானல-
யின் 2ம் வார்ட, 4ம் வார்ட, சிறுவர் 
வார்ட மறறும் அவ�ர சிகிச்ன�ப 
பிரிவு ஒரு சகாடிசய ஐம்்பத்சதடடு 
இலட�ம் (1,58,00,000.00) ரூ்பா 
ச�லவில் புைரனமத்துக சகாடுக-
கப்படடுளளது. சீைன்சகாடன்ட 
இரத்திைககல் வர்த்தகர்கள, ்பசரா-
்பகாரிகளின் உதவியு்டன் இப்பணி 
ச ம ற ச க ா ள ள ப ்ப ட டு ள ள து ்டன் 
சதனவயாை னவத்திய உ்பகரைஙக-
ளும் னகயளிககும் நிகழ்வும் சமற்படி 
புைரனமககப்பட்ட வார்ட சதாகுதி-
கள னவ்பவ ரீதியாக அஙகுரார்்பைம் 
ச�ய்து னவககும் நிகழ்வும் சநறறு 
(21) னவ்பவரீதியாக நன்டச்பறறது.   

னவத்திய�ானலயின் னவத்திய 
அதிகாரி ச்டாக்டர் அவன்தி ரூ்ப-
சிஙெ தனலனமயில் நன்டச்பறற 
இந நிகழ்வில் சமற்படி அனமபபின் 
ச்பாஷகரும் ்பாராளுமன்ற உறுபபிை-
ருமாை மர்ஜான் ்பளீல் பிரதம அதிதி-
யாக கலநது சகாண்்டார்.   

ச்பருவனள நகரபிதா மஸாஹிம் 
முெம்மத், அனமபபின் தனலவர் 
ஏ.்டபளியு.எம். நவ்பர் ொஜியார், 
இனைச் ச�யலாளர்களாை சியாம் 
மிஹலார், இர்ஷாத் மன்ஸஸூர், சீைன்-
சகாடன்ட ்பளளிச் �ஙகத் தனலவர் 
ஏ.எச்.எம். முகதார் ொஜியார் , ்பள-
ளிச்�ஙக உறுபபிைர்கள,  முஷான் 
இன்்டர்சநஷைல் நிறுவைத் தனலவர் 
சதாழிலதி்பர்  முஸலிம் ஸலாெு-

தீன், ஆபதீன் ஜுவலர்ஸ அதி்பதி 
இஸஸதீன்  உட்ப்ட முககிய பிரமு-
கர்கள மறறும் மதாரிஸ ்பணிப்பாளர் 
சமௌலவி எம்.்டபளியு.எம். ்பஹரி 
(மிஸ்பாஹி), ச்பருவனள ச்பாலிஸ 
நினலய ச்பாறுப்பதிகாரி லலித் ்பத்ம-
குமார உட்ப்ட அனமபபின் உறுபபி-

ைர்கள, னவத்திய�ானல னவத்தியர்-
கள, அதிகாரிகள எை ்பலரும் கலநது 
சகாண்்டைர்.   

சீைன்சகாடன்ட அவ�ரகால 
நிவாரை அனமபபு சகாவிட 19 
ஆரம்்பகட்டத்தில் உருவாககப்படடு 
அன்று முதல் இபபிரசத�த்தின் ்பல-

தரப்பட்ட நிவாரை மறறும் ச்பாதுச் 
ச�னவகனள முன்சைடுத்து வருகி-
றது. விசஷ்டமாக ஜைாஸாககனள 
எடுத்துச் ச�ல்ல 'அம்பியுசலன்ஸ' 
வாகைசமான்றும் வாஙகி இலவ� 
ச�னவயில் ஈடு்படுத்தி வருகிறது. 
அதன் மறறுசமாரு ்பணியாகசவ 
ச்பருவனள ஆதார னவத்திய�ானல-
யின் குனற்பாடுகனள பூர்த்தி ச�ய்து 
சகாடுத்துளளனம குறிபபி்டத்தககது.   

இநத நிகழ்வில் உனர நிகழ்த்திய 
சதாழிலதி்பர் முஸலிம் ஸலாெுத்-
தீன், எைககு ்பத்து வயதாயிருககும் 
ச்பாது இநத ஆஸ்பத்திரிககு வநதுள-
சளன். மிகவும் சிறிய அளவிலாை 
னவத்திய சிகிச்ன� நினலயம் ஒன்-
றுதான் அபச்பாது இஙகு இருநதது. 
இநத ஆஸ்பத்திரியில் ஒகஸிஜன் 
உளளிட்ட உ்பகரைஙகளுககு ்பாரிய 
தடடுப்பாடு நிலவியது. இதைால் 
களுத்துனற, சகாழும்பு னவத்திய-
�ானலகளுகசக ச�ல்ல சவண்டிய 
நினல ஏற்பட்டது.   

சகாவிட 19 சதாறறு 
ஆரம்்பமாை ச்பாது இங-
குளள சதனவகள மிகவும் 
அதிகரித்தை. இப ்பகுதி 
்பசரா்பகாரிகளின் உதவி ஒத்-
துனழபபு்டன் இநத னவத்தி-
ய�ானலயின் ்பல சதனவகள 
நினறசவறறிக சகாடுககப-
்பட்டை. இன்று புைர்நிர்மா-
ைம் ச�ய்யப்பட்ட நினல-
யிலும் சமலும் சதனவகள 
இருநது சகாண்டிருப்பனத 
அறிகிசறாம். எைசவ, இநத 

னவத்திய�ானலயின் சமலதிக அபி-
விருத்திககாக சகாசராைாவிைால் 
மரைமாை எைது தாயாரின் ச்பயரில் 
ஐம்்பது இலட�ம் ரூ்பா ச�லவில் அபி-
விருத்திப ்பணினய சமறசகாளள நிதி 
உதவி வழஙகுசவன் என்றார்.   

ரூ. 1 சகோடி 58 இலட�ம் ச�லவில்

பேருவளை ஆதார ளவத்தியசாளை
வார்ட் ததாகுதிகள் புனரளைப்பு  
சீனன்கோட்டை அவசரகோல நிவோரண அ்ைப்பினருக்கு  
்வத்தியசோ்ல பிரதை ்வத்தியதிகோரி போரோடடு

பிரதை மவத்திய அதிகாரிக்கு நிதியுதவி மகயளிபபு



மன்னார் பெரு நிலப்பிரதேசம் 
ெனாரிய பிச்சின்களுக்கு முகம் 
பகனாடுத்து வருவேனாக சுற்னாடல் 
நீதிக்கனா் நினலத்தின ெணிப்ெனா -
ளர் எமநே வித்ேனா்தக பேரிவித் -
துளளனார்.

மன்னாரில் கனிய மண் அகழ -
வுக்கனா் பூர்வனாஙக தவனலகள 
நனடபெறறுக் பகனாண்டிருக்கும் 
நினலயில் இே்னால் மன்னார் பெரு 
நிலப்ெரப்புக்கு ஏறெடும் ெனாதிப்பு -
கள பேனாடர்பில் ஊடகவியலனாளர் -
களுக்கு விளக்கமளிக்கும் மனாநனாடு 
பகனாழும்பு நிப்தெனான ப�னாடட -
லில் தநறறு நனடபெற்து.இம் 
மனாநனாடடுக்கு மன்னார் பிரனைகள 
முன்ணி உறுப்பி்ர்கள ெலரும் 
வநது விளக்கமளித்ே்ர்.

இதில் சுற்னாடல் நீதிக்கனா் 
நினலயத்தின ெணிப்ெனாளர் ஏமநே 
வித்ேனா்தக தமலும் கூறியேனாவது,

மன்னாரில் அவுஸ்திதரலிய 
னடதடனியம் நிறுவ்தம இநே 
இல்மன்டடு அகழ்வு நடவடிக் -

னகயில் ஈடுெடடுளளது. அஙகு 
204 சதுர கிதலனா மீடடர் ெரப்ெளவு 
அகழ்வு ெணிக்கனாக உடெடுத்ேப் -
ெடவுளளது.ஆ்னால் மன்னாரின 
பமனாத்ே நிலப்ெரப்பு 140 சதுர 
கிதலனா மீடடரனாகும்,ஆனகயனால் 
கடல் ெகுதினயயும் உளளடக்கிதய 
இநே இல்மன்ட அகழ்வுகள 
நனடபெ்வுளள். 2015 பேனாடக் -
கம் 2019 வனர குழிகள தேனாண்டி 
மண் அகழ்நபேடுக்கப்ெடடுளளது.

அகழ்பேடுக்கப்ெடடுளள மண் 

மனாதிரிகள பேன்னாபிரிக்கனாவுக்கு 
அனுப்பி னவக்கப்ெடடு ெனாரிதசனா -
ேன்க்குடெடுத்ேப்ெடடு ஆய்வு 
ேகவல் பெ்ப்ெடடுளள். இநே 
ஆய்வு ேகல்கனள அவுஸ்திதரலிய 
னடதடனியம் நிறுவ் 2015 ஆம் 
ஆண்டு பமனாரிசியஸ் நனாடடுக்கு 
விறறுளளேனாகவும் பேரிவிக்கப்ெ -
டுகி்து.

இந நடவடிக்னககளில் மன்னார் 
மக்களுக்கு சுத்ேமனா் குடி நீர் கூட 
அறறுப்தெனாகலனாம். புவிச்சரிேவி -

யல் அளனவ சுரஙகப் ெணியகம் 
இேறகனா் அனுமதினய வழங -
கியுளளேனாக நிறுவ்ம் பேரிவிக் -
கி்து.

இல்மன்ட அகழ்வனால் அம் 
மக்களுக்கு நனனம ஏறெடதெனாவ -
தில்னல. இநே கனிய மண் மூலப் -
பெனாருளனாகதவ பவளிநனாடடுக்கு 
ஏறறுமதி பசய்யப்ெடுவேனால் அவற -
்னால் பெறறுக் பகனாளளப்ெடும் 
நனனம அனே ஏறறுமதி பசய்யும் 
நனாதட பெறறுக் பகனாளகி்து.இநே 

மண் அகழ்வனால் மன்னார் மக்க -
ளுக்கு மறறும் அேன சூலழுக்கு 
ஏறெடும் ெனாதிப்புக்கள பேனாடர் -
பில் சுற்னாடல் நீதிக்கனா் நினலயம் 
பேனாடர்நதும் தெனாரனாடும் என்னார்.

மன்னார் பிரனைகள முன்ணி 
உறுப்பி்ர்கள ெலர் பேரிவித்ே 
கருத்துக்கள,

மன்னாரில் கனாணி பசநேக்கனாரர் -
களுக்கு அறிவிக்கனாமல் ஏதேச்சதி -
கனாரத்தில் அகழ்வுப் ெணிகள தமற 
பகனாளளப்ெடடு மண் எடுக்கப்ெட -
டதேனாடு அக் குழிகள இது வனர 
மூடப்ெடவும் இல்னல. ேண்ணீர் 
எடுப்ெேறகனாக குழிகள தேனாண்டப் -
ெடுவேனாகவும் கனாணி உரினமயனாளர் -
களுக்கு அறிவிக்கப்ெடடுளளேனாக 
அஙகு வநதிருநே கனாணி உரினமயனா -
ளர் ஒருவர் பேரிவித்ேனார்.

அத்தேனாடு பகனாதரனா்னா முடக்கத் -
திதலதய இவவனா்னா் பசயறெனாடு -
கள முனப்டுக்கப்ெடடேனாகவும் 
இது வனர 4200 குழிகள தேனாண் -
டப்ெடடுளள். மன்னாரில் ெல 
ேசனாப்ே கனாலஙகளுக்கு பின்ர் 
ேனாழ்வுப்ெனாடு முேல் ேனலமன்னார் 
வனர 06 அடிக்கு தமல் பவௌ்ளம் 
ஏறெடடேனாகவும் பேரிவிக்கப்ெட -
டது. மன்னார் பிரதேசம் பகனாடிய 
யுத்ேத்ேனால் ெனாதிக்கப்ெடடு அேன 
சுவடுகள இனறும் கனாணப்ெடும் 
நினலயில் இவவனா்னா் பசயறெனாடு -
களனால் மன்னார் ெகுதி மக்கள வனாழ 
முடியனாே பிரதேசமனாக மனாற்ப்ெ -
டும் அெனாயம் தேனானறியுளளது.

ஸ்ரீ

தெருவனள விதசட நிருெர் 

பகனாவிட 19 கனால கடடத்திலும் 
அேறகுப் பின்ரும் சீ்னதகனாடனட 
அவசரகனால நிவனாரண அனமப்பு நல் -
லத�் ஆேனார னவத்தியசனானலக்கு 
அனெளிப்ெனாக வழஙகிய ெல இலட -
சம் பெறுமதியனா்  னவத்திய உெக -
ரணஙகளி்னால் இப்ெகுதியில் சுமனார் 
350 க்கும் தமறெடட பகனாதரனா்னா 
பேனாற்னாளர்களின உயினரக் கனாப் -
ெனாற் முடிநேேனாகவும்   பகனாதரனா்னா 
மரணஙகள அதிகளவில் சம்ெவிக் -
கனாது கனாப்ெனாற் முடிநேனம குறித்து 
மகிழ்ச்சியனடகித்ன எ் னவத்தி -
யசனானலயின பிரேம னவத்தியதிகனாரி 
படனாக்டர் அவனதி ரூெசிஙக பேரி -
வித்ேனார்.

தெருவனள ஆேனார னவத்தியசனா -
னலயின வனார்ட பேனாகுதிகள மறறும் 
அவசர சிகிச்னசப்பிரிவுகள  சீ்ன -
தகனாடனட அவசரகனால நிவனாரண 

அனமப்பின ஊடனாக பு்ரனமப்பு 
பசய்யப்ெடடு தநறறு னவெவரீதி -
யனாக தி்நது னவக்கப்ெடடது. சுமனார்  
ஒரு தகனாடிதய ஐம்ெத்பேடடு இலட -
சம் (1,58,00,000.00) ரூெனா பசலவில் 
சீ்னதகனாடனட இரத்தி்க்கல் வர்த் -
ேகர்கள மறறும்  ெதரனாெகனாரிகளின 
உேவியுடன இவவனார்ட பேனாகுதிகள 
பு்ரனமப்பு பசய்யப்ெடடுளள். 

தமறெடி அனமப்பின தெனாஷகர் 

ெனாரனாளுமன் உறுப்பி்ர் மர்ைனான 
ெளீல் பிரேம அதிதியனாக கலநது 
பகனாண்ட இநநிகழ்வில் ேனல -
னமயுனர நிகழ்த்திய னவத்தியசனா -
னலயின பிரேம னவத்தியதிகனாரி 
படனாக்டர் அவனதி ரூெசிஙக தமலும் 
பேரிவித்ேேனாவது,   

சீ்ன தகனாடனட ெகுதி ே்வந -
ேர்கள மறறும் பேனாழிலதிெர்கள, 
ெதரனாெகனாரிகள மறறும் ெல நிறு -

வ்ஙகளின ஒத்துனழப்தெனாடும் 
சீ்னதகனாடனட அவசர நிவனாரண 
அனமப்பு இநே ஆஸ்ெத்திரினய கட -
டிபயழுப்ெ தமறபகனாண்ட முயறசி -
கனள நனான ெனாரனாடடுகித்ன. இநே 
னவத்தியசனானலனய பு்ரனமப்பு 
பசய்ேேன மூலம் சீ்ன தகனாடனட 
அவசரகனால  நிவனாரண அனமப்பு 
முழு நனாடடிறகும் முனமனாதிரி கனாடடி -
யுளளது. 

இநே அனமப்பின ேனலவர் 
உடெட அன்த்து உறுப்பி்ர்களும் 
எமது ஆஸ்ெத்திரிதயனாடு பநருஙகிய 
பேனாடர்பு னவத்து சுமனார் இரண்டு 
தகனாடி ரூெனா வனரயிலனா் அபிவி -
ருத்திப் ெணிகனள தமறபகனாண்ட -
னேயிடடு நனறி பேரிவிக்கித்ன. 
எதிர்கனாலத்திலும் இநே ஆஸ்ெத்திரி -
யின தேனவகனளப் பூர்த்தி பசய்ய 
உஙகள அன்வரி்தும் பூரண 
ஒத்துனழப்னெ எதிர்ெனார்க்கித்ன 
என்னார். 
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சீனன்காடமடெ ைக்களின உதவியுடென

க�ொர�ொனொ ம�ணங�ளை தடுக� 
முடிநதளமளை பொ�ொட்டுகிரேன்

வைத்தியசாவை ைார்ட் திறப்பு விழாவில் பிரதம வைத்தியதிகாரி

�லொசொ�ம், மதம் என்ே வட்்டத்துககுள் 
கசைறபட்டு நொட்ள்ட முன்ரனறே முடிைொது
தலனாரனஸ் பசல்வநனாயகம்

கலனாசனாரம், மேபம் ஒரு 
வடடத்துக்குள பசயறெடடு 
ஒரு தெனாதும் நனாடனட முன-
த்ற் முடியனாபே் இரனா-
ைனாஙக அனமச்சர் டய்னா 
கமதக ெனாரனாளுமன்த்தில் 
பேரிவித்ேனார்.

கஞசனா ெயிர்ச்பசய்னகனய 
சடடபூர்வமனாக்க தவண்-
டுபம் சனெயில் பேரிவித்ே அவர், 
திருடடுத்ே்மனாக பசய்வனே ஏன சடட 
பூர்வமனாக பசய்யக் கூடனாபேனறும் 
தகளவி எழுப்பி்னார்.

அனே தவனள அரச வரி வருமனா-
்த்னே அதிகரிப்ெேறகனாக கனானல 10 
மணிமுேல் இரவு 10 மணிவனர மது-
ெனா்சனானலகனள தி்க்க நடவடிக்னக 
எடுக்க தவண்டுபம் குறிப்பிடட 
அவர் ேம் மீேனா் தசறுபூசல்களுக்கு ஒரு-
தெனாதும் அஞசதெனாவதில்னல எனறும் 
பேரிவித்ேனார்.

ெனாரனாளுமனறில் தநறறு நனடபெற் 

அரச வருமனா்ம் பேனாடர்-
ெனா் சனெ ஒத்தினவப்பு-
தவனள விவனாேத்தில் உனர-
யனாறறுனகயிதலதய அவர் 
இவவனாறு குறிப்பிடடனார்.

சனெயில் பேனாடர்நதும் 
உனரயனாறறிய அவர்,

நனாடு வஙகுதரனாத்ேனடநது விடடது,-
பெனாருளனாேனார பநருக்கடி ஏறெடடுவிட-
டபே் பேனாடர்நது பசனால்லிக் பகனாண்-
டிருநேனால் மனாத்திரம் பிரச்சின்களுக்கு 
தீர்வு கினடக்கனாது.

பவளிநனாடடுக் னகயிருப்னெ ஈடடிக் 
பகனாளள நனான முனனவத்ே சில தயனாச-
ன்கள பேனாடர்பில் ஒரு ேரப்பி்ர் 
குறிப்ெனாக மே குருமனார்கள பவறுக்கத்-
ேக்க பிரசனாரஙகனள முனப்டுத்து வரு-
கின்னம கவனலக்குரியது.

தசறு பூசல்கள மறறும் விஷம பிரசனா-

ரஙகளுக்கு நனான ஒருதெனாதும் அஞசப்-
தெனாவதில்னல.

அதேதவனள எ்து திடடஙகனள 
ேவிர்த்துக்பகனாளள தெனாவதுமில்னல.
எம்னம விட கலனாசனாரத்னே முனனி-
னலப்ெடுத்திய நனாடுகள கலனாசனாரத்துக்கு 
அப்ெனாறெடடு பசயறெடடேனால் முன-
த்ற்மனடநதுளள் எனெனே விமர்-
ச்ஙகனள முனனவப்ெவர்கள விளங-
கிக்பகனாளள தவண்டும்.

இனனுமினனும் 2500 வருட கனால 
ெனழனம பேனாடர்பில் தெசிக் பகனாண்-
டிருநேனால் பெனாருளனாேனார பநருக்கடிக்கு 
தீர்வு கனாண முடியனாது.சி்நே திடடங-
கனள முனனவக்கும் தெனாது கலனாசனாரம், 
மேம் எ் தெசி ஒரு ேரப்பி்ர் அத்-
திடடஙகளுக்கு ேனடதயறெடுத்துகின-
்னார்கள.

குறுகிய வனரபுக்குள இருநது 

பகனாண்டு எேன்யும் பவறறிக்பகனாளள 
முடியனாது.

கலனாசனாரம் பேனாடர்பில் கருத்துனரப்-
ெவர்கள எமது பெண்கள பவளி -
நனாடுகளுக்கு ெணிப் பெண்களனாக 
பசல்வது குறித்து ஏன கவ்ம் பசலுத் -
ேவில்னல. இலஙனக பெண்கள 
பவளிநனாடுகளில் மிக தமனாசமனா் துய -
ரஙகனள எதிர்க்பகனாளகின்னார்கள.
அேறகு ஆடசியில் இருநே அன்த்து 
அரச ேனலவர்களும்,அரசனாஙகஙகளும் 
பெனாறுப்புக் கூ் தவண்டும் அத்துடன 
பவடகப்ெட தவண்டும்.

கஞசனானவ ஏறறுமதி பசய்ய 
தவண்டும் எ் நனான குறிப்பிடடனே 
னவத்துக் பகனாண்டு ஒருசில பெௌத்ே 
தேரர்கள ேவ்னா் கருத்துக்கனள 
மக்கள மத்தியில் ெரப்பி வருகின் -
்ர்.

கஞ்சா பயிர்ச்்ய்க ்ட்டபூர்வமசாககபப்ட வ்வண்டும்;
இரசாஜசாஙக அ்ம்ச்ர ்டயனசா கமவக ்்பயில் ்ெரிவிபபு

இலமளனட் அ�ழவொல பொதிப்பு�ளுககுள்ைொகும் மன்னொர்

ைதுெஙக ரதனாயக்கவின வயலின இமெ நிகழ்ச்சி இலஙமக ஒலி்பரபபுக் கூடடுததா்பனத-
தின ஆனநத ெைர்கான கமலயரஙகததில் செவவாய்க்கிழமை (20) ைாமல  நமடெச்பற் -
றது. பிரதை அதிதியாக கலநது சிறபபிதத ஊடெகததுமற அமைச்ெர் ்பநதுல குணவர்தன 
வயலின கமலஞருக்கு வாசனாலி ச்படடி அன்பளிபபு செய்வமதயும அருகில் நிமலயத-
தின தமலவர் ஹடென ெைரசிஙக, ்பணிப்பாளர் நாயகம நளின குைார் நிஸ்ஸஙக,  டெவர் 
நிதியததின ்பணிப்பாளர் ெம்ப உறுபபினர் புரவலர் ஹாசிம உைர் ஆகி்யார் உடெனிருப்ப -
மதயும ்படெததில் காணலாம.   

அநுரனாேபுரம் மனாவடட ஆரம்ெக் 
குழநனேப் ெருவ ஒருஙகினணப்பு 
அதிகனாரி பி.என.எச். திருமதி பேன-
்தகனான மூலம், 2023ஆம் ஆண்டு 
முேலனாம் ேரத்திறகுச் தசர்த்துக் பகனாள-
ளவுளள பெனாருளனாேனாரச் சிரமஙக-
ளுக்கு உளளனா் சி்னார்களுக்கனாக ெனாட-
சனானலத் ேவனணக்குத் தேனவயனா் 
சகல ெனாடசனானல உெகரணஙகள, 
புத்ேகஙகள தெனான்னவ இஙகு விநி-
தயனாகிக்கப்ெடடுளள். இேனெடி, 
3000 ரூெனாவுக்கும் அதிகமனா் பெறு-

மதியனா் உெகரணஙகள இஙகு அன-
ெளிப்ெனாக வழஙகினவக்கப்ெடட்.

பிரதேச பசயலக பிரிவு மடடத்தில் 
இநே உெகரணஙகள விநிதயனாகிக்கப்-
ெடடனம இஙகு குறிப்பிடத்ேக்கது.

மொணவர்�ளுககு பொ்டசொளல
உப��ணங�ள் அன்பளிப்பு

2023ஆம ஆண்டு முதலாம தர

வரி அதி�ரிப்பு சொதொ�ண மக�ளை பொதிக�க கூ்டொது
தலனாரனஸ் பசல்வநனாயகம்

அரசனாஙகத்தின வரி அதிகரிப்பு நட-
வடிக்னககள சனாேனாரண மக்கனளப்ெனா-
தித்து விடக்கூடனாது எ் தவலுசனாமி 
ரனாேனாகிருஷணன எம்பி ெனாரனாளுமன்த்-
தில் பேரிவித்ேனார்.

தேனாடடத் பேனாழிலனாளர்களின ஒரு 
நனாள சம்ெளம் ஆயிரம் ரூெனாவனாக உளள 
நினலயில் தகனாதுனம மனா ஒரு கிதலனா 
400 ரூெனாவனாக விறென் பசய்யப்ெ-
டுகின்து. இதுதெனான் நடவடிக்னக-
களில் சமூக நீதி கனடப்பிடிக்கப்ெடு-

வது அவசியம் எனறும் அவர் 
சனெயில் பேரிவித்ேனார்.

வரி அ்வீடு பேனாடர்பில் 
பேரிவித்ே அவர், தகனாடிக்க-
ணக்கில் வருமனா்ம் பெறுெ-
வர்களுக்கும் சனாேனாரண மக்க-
ளுக்கும் ஒதர விேத்தில் வரி 
அ்விடப்ெடுவது எவவனாறு 
நீதியனா்ேனாகும் எனறும் தகள-
விபயழுப்பி்னார்.

ெனாரனாளுமன்த்தில் தநறறு இடம்-
பெற் அரச வருமனா்ம் பேனாடர்ெனா் 
சனெ ஒத்தினவப்பு தவனள விவனாேத்-

தில் உனரயனாறறும்தெனாதே 
அவர் இவவனாறு பேரிவித்ேனார்.

சனெயில் பேனாடர்நதும் 
உனரயனாறறிய அவர்,

வரி அதிகரிப்பு கனாரண-
மனாக நனாடடில் 80 வீேமனா் 
மக்கள ெனாதிக்கப்ெடுகின -்
்ர். நனாடடில் அத்தியனாவசிய 
தசனவகனள முனப்டுப்-

ெேறகும் வறுனம ஒழிப்பு தெனான் 
நடவடிக்னககளுக்கும் வரி அதிகரிப்பு 
தமறபகனாளளப்ெட தவண்டியது அவசி-
யமனாகும்.

வரவு பசலவுத் திடடத்தில் குன்நி-
ரப்பு பெருமளவில் இடம்பெறுவது 
நனாம் பவளிநனாடுகளில் கடன பெ் 
தவண்டிய சூழ்நினலனய ஏறெடுத்து-
கி்து. அதுதவ இநே நனாடடின துரதிஷ-
டமனா் நினல. உலகில் நனானகனாவது 
வறுனம நனாடனாக இலஙனக கணிக்கப்-
ெடடுளளது. நனாம் இேன் ஒருதெனாதும் 
எதிர்ெனார்த்திருக்கவில்னல.

இநே நினலயில் வரி அதிகரிப்பு 
தமறபகனாளளப்ெடடனால் சனாேனாரண 
மக்கதள பெரிதும் ெனாதிக்கப்ெடு-
வனார்கள.

efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;R

fl;blq;fs; jpizf;fsk;

Nfs;tpfSf;fhd miog;G
ehuhN`d;gpl;l> nk`tugpartpy; 

nyty; - 15 Ntiyahs; 

e\;l<l;bw;fhd MizahsH mYtyfj;jpd; 

cj;Njr cs;sf ghHbrd; Ntiyfs;

(xg;ge;j ,yf;fk;: RPC/CE(W/S)-10/22)

1.  gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;lJk; kw;Wk; 5.4 kpy;ypad; &gh kjpg;gPl;Lr; 

nryitf; nfhz;lJkhd  ehuhN`d;gpl;l> nk`tugpartpy; 

nyty; - 15 Ntiyahs; e\;l<l;bw;fhd MizahsH 

mYtyfj;jpd; cj;Njr cs;sf ghHbrd; NtiyfSf;fhf 

jifikAk; jFjpAk; nfhz;l Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfis fl;blj; jpizf;fsj;jpd; 

rhh;gpy; gpuhe;jpa ngWiff; FO (Nkw;F/njw;F)  ngWiff; 

FOj; jiytH NfhUfpwhh;.

 eph;khzf; fhyk; 91 ehl;fs;.

2.  Nfs;tpfs; Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy; Kiwapd; fPo; 

,lk;ngWk;. ,g;ngWifapd; nkhj;j kjpg;gPl;Lf; fpuak; 50 

kpy;ypad; &ghtpw;F Fiwthf ,Ug;gjdhy; 04/2016 (iii) Mk; 

,yf;fk; kw;Wk; 03/2020Mk; jpfjpa mur epjp Rw;wwpf;ifapy; 

jpl;ltl;lkhf Fwpg;gpl;Ls;sjw;fika gpuhe;jpa Kd;Dhpik 

kw;Wk; CIDA ju Kd;Dhpik vd;gd gpuNahfpf;fg;gLk;.

3.  xg;ge;jj;ij toq;fg; ngWtjw;Fj; jifik nfhz;l 

ntw;wpfukhd Nfs;tpjhuh;fs; mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; 

,lk;ngw;wpUj;jy; $lhJ vd;gJld; Nfs;tpfs; %lg;gLk; 

jpfjp tiu nry;Ygbahff; $ba eph;khzf; ifj;njhopy; 

mgptpUj;jp mjpfhu rigapy;  (CIDA)  fl;bl eph;khz 

xg;ge;jf;fhuh;fSf;fhd C5, C6 my;yJ C7 juk; my;yJ 

mjw;F Nkw;gl;l gjpitg; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. Fwpj;j 

gjpthdJ xg;ge;jk; toq;Fk; jpfjp tiuapy; nry;Ygbahjy; 

Ntz;Lk;.

  nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; Nfs;tpjhuh;fs;;; 1987,d; 3k; 

,yf;f xg;ge;j tpjpfs; gw;wpa xg;ge;jr; rl;lj;jpd; ngWif 

tpjpfspd; gpufhuk;; jk;ikg; gjpT nra;J nfhs;sy; Ntz;Lk;. 

gjpTr; rhd;wpjopd; %yg; gpujpia (Original Certi cate of PCA 03) 
Nfs;tpAld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. PCA 03 gjpTr; rhd;wpjio 

rkh;g;gpf;fj; jtWk; ve;jnthU tpiykDjhuUf;Fk; ,e;jg; 

ngWif ifaspf;fg;glkhl;lhJ.

4.  Mh;tKs;s Nfs;tpjhuh;fs; nfhOk;G - 07> nlhhpq;ld; 

mntd;a+. ,y. 213  fl;blq;fs; jpizf;fsk; (Nkw;F> 

njw;F)> gpujk nghwpapayhsh; mYtyfj;jpy; Nkyjpf 

tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. kw;Wk; mNj Kfthpapy; 

Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 4.00 kzp tiu 

Nfs;tp Mtzq;fisg; ghh;itaplyhk;. njhlh;G ,yf;fq;fs;: 

njhiyNgrp: 011 2554691> njhiykly;: 011 2554690

5.  kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf ,uz;lhapuj;J Ie;E}W &ghit 

(&gh 2>500.00) 2022.09.21Mk; jpfjp Kjy; 2022.10.03Mk; 

jpfjp tiuahd fhyj;jpy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 

kzp tiuapy; nfhOk;G - 07> nlhpq;ld; mntd;a+. ,y. 213  

fl;blq;fs; jpizf;fsk; (Nkw;F> njw;F)> gpujk nghwpapayhsh; 

mYtyfj;jpw;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 

rkh;g;gpj;J Mq;fpy nkhopapyhd KOikahd Nfs;tp Mtzj; 

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

6.  Nfs;tpfis 2022.10.05Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp my;yJ 

mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; jiyth;> gpuhe;jpa ngWiff; 

FO (njw;F> Nkw;F)> nfhOk;G - 07> nlhhpq;ld; mntd;a+. 

,y. 213 Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

nfhOk;G - 07> nlhhpq;ld; mntd;a+. ,y. 213  fl;blq;fs; 

jpizf;fsk; (njw;F> Nkw;F)> gpujk nghwpapayhsh; Nkw;F 

njw;F mYtyfj;jpy; tUif je;Js;s Nfs;tpjhuh;fspd; 

Nfs;tpapy; gq;Fgw;w njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; 

Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs; %lg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;.

7.  Nfs;tpfs; ngw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjp ehs; my;yJ ePbf;fg;gl;l 

fhyj;jpypUe;J 77 ehl;fSf;F Nfs;tpfs; nry;Ygbahjy; 

Ntz;Lk;.

8. midj;Jf; Nfs;tpfSlDk; 

 * Nfs;tp Mtzj;jpd; 09k; gphptpy; cs;slq;Fk; gbtj;jpd;gb

 * fl;blg; gzpg;ghsh; ehafj;jpw;F vOjg;gl;l

 * 80>000.00 &gh njhiff;F

 * 2023 [dthp 17Mk; jpfjp tiuapy; nry;YgbahFk;

 *  Nfs;tpj; jutpd; 16.0Mk; thrfj;jpy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l  

Kftufk; xd;wpdhy; toq;fg;gl;l Nfs;tpg; gpiznahd;W 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

nghwp. G.R.S.B. fk;yj;>
fl;blq;fs; gzpg;ghsh; (gpuhe;jpak; 2)>

fl;blq;fs; jpizf;fsk;>

2k; khb> ~~nrj;rpwpgha”> gj;juKy;iy. 

www.buildings.gov.lk
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ச�ாளமளைச் ெம்பவங�ளில் ஈடு்படடெ

அநுராதபுரம் தினகரன் நிருபர்      
                                     

நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில 
இடம்்பற்ற ்காள்ளைச் 
சம்பவேஙகள மறறும் வீடு உ்டததல 
உளளிட்ட குற்றச்்சயலகளுடன்  
்தாடர்பு்டய  முன்னாள 
இராணுவே சிபபாயகள மூவே்ர 
அநுராதபுரம் ்பாலிஸார் ்கது 
்சயதுளளைனர்.

்காள்ளைச் சம்பவேஙகள ்தாடர் -
பில குற்றததடுபபு பிரிவு ்பாலிஸா-
ருக்கு கி்டதத தகவேலுக்க்மய 
கடநத 19 ஆம் திகதி  அநுராதபுரம் 
மறறும் கஹட்டகஸ்திகிலிய பகுதி -
களில நடததிய ்தடுதலின் ்பாது 
சந்தக நபர்கள மூவே்ர  ்கது 
்சயதுளளைதுடன் ஒரு ்தா்க தஙக 
ந்க மறறும் இரண்டு ்மாட்டார் 
்சக்கிளகள,  ்கக்குண்டு ஒன்-

்்றயும் சந்தக நபர்களிடமிருநது 
்பாலிஸார் ்கபபறறியுளளைனர். 

்கது ்சயயபபட்டவேர்கள 
21,24,35 வேயது்டய மன்னம்பிட்-
டிய மறறும் கஹட்டகஸ்திகிலிய 
பகுதிக்ளை வேசிபபிடமாக ்காண்ட 
இராணுவேததிலிருநது தபபிச்-
்சன்்ற மூவேர் என்பது ஆரம்பகட்ட 
்பாலிஸ் விசார்ைகளில இருநது 
்தரியவேநதுளளைது. 

பாடசாலைக்கு சசல்வதாக கூறி பதின்மூன்று 
்வயது மாணவி மாண்வனுடன் தப்பியயாடடம்
அநுராதபுரம் ்மறகு தினகரன் நிருபர்

பதின்மூன்று  வேயது பளளி மாை வி்ய 
துஷ்பிர்யாகம் ்சயததாக கூ்றபபடும் 17 
வேயது பளளி மாைவே்ன ்கது ்சயதுளளை-
தாக மகாவிலச்சிய ்பாலிசார்  ்தரிவிததனர். 
பாதிக்கபபட்ட சிறுமி கடநத 13 ம் திகதி  பாட-
சா்லக்கு  ்சலவேதாக அவேரது தாயாரிடம் 
கூறிவிட்டு வீட்டில இருநது ்சன்றுளளைார். 
இருநத ்பாதும் சிறுமி  பாடசா்லக்கு சமுக-
மளிக்கா்மயினால பாடசா்ல அதிபர் சிறு-
மியின்  தாயாருக்கு ்தா்ல்பசி அ்ைபபு  
விடுதததன் மூலம் குறிதத சம்பவேம் ்தரிய-
வேநதுளளைது.

வீட்டில இருநது பாடசா்லக்கு ் சலவேதாக 
்வேளியான சிறுமி தனது பாடசா்ல காதல-
னுடன் ்மாட்டார் ்சக்கிளில  ்கவிடபபட்-
டிருநத வீ்டான்றுக்குச் ்சன்று பாடசா்ல 
சீரு்ட்ய மாறறிக்்காண்டுளளைார். பின்பு  
காதலனுடன் கைவேன் ம்னவி ்பான்று 
நடநது ்காண்டதாக மாைவியிடம் ்மற-
்காண்ட விசார்ைகளின் மூலம் ் தரிய வேந-
துளளைது. பாடசா்ல முடியும் ் நரம் மீண்டும் 
சீரு்டயுடன் பாடசா்லக்கு  அருகில வேநது 

நிறகும் ்பாது உ்றவினர் ஒருவே்ர  சநதிதததா-
கவும்  ்தரிய வேநதுளளைது.

்கது ்சயயபபட்டுளளை சந்தக நபரான 
மாைவே்ன நீதிமன்றில ஆஜர்படுததியுளளை-
துடன் பாதிக்கபபட்ட சிறுமி மருததுவே  பரி-
்சாத்னக்கு உட்படுததபபட்டுளளைதாகவும் 
்பாலிசார் ்தரிவிததனர்.

சம்பவேம் ்தாடர்பில மகாவிலச்சிய 
்பாலிஸார் ்மலதிக விசார்ைக்ளை 
்மற்காண்டுளளைனர்.

சகாழும்பு பிரயதச சசயைகத்திற்குடபடட
்வலைப்பந்து யபாடடித் சதாடர் 

்காழும்பு பிர்தச ்சயலகததிறகு 
உட்பட்ட HS இ்ளைஞர் கைகம் 
மறறும் HS வி்ளையாட்டு கைகம் 
இ்ைநது நடாததிய HS MIXED 
NETBALL CHAMPION LEGUE 2022 

் ப ா ட் டி த ் த ா ட ர் 
அ ண் ் ம யி ல 
ஜிநதுபபிட்டி நகர 
ச்ப ்மதானததில 
ந்ட்பற்றது. 

இ ப ் ப ா ட் டி யி ல 
்காழும்பு பிர்தச 
்சயலகததிறகு கீழ் 
பதிவு ்சயயபபட்ட 
எட்டு இ்ளைஞர் 
மறறும் வி்ளையாட்டு 
கைகஙகள கலநது 
் க ா ண் ட ன . 
அததுடன் 100இறகு 

்மறபட்ட இ்ளைஞர் யுவேதிகளும் 
கலநது்காண்டனர்.  

இப்பாட்டியின் இறுதியில,   HS 
இ்ளைஞர் கைகததிறகும் STRONG 

வி்ளையாட்டு கைகததிறகும் 
இ்டயில ந்ட்பற்ற இறுதிப 
்பாட்டியில 13:12 என்்ற நி்லயில 1 
புளளி விததியாசததில HS இ்ளைஞர் 
கைகமானது வீர முதன்்ம கிண்-
ைத்த ்பறறுக்்காண்டதுடன் 
STRONG வி்ளையாட்டு கைகமானது 
து்ை வீரமுதன்்ம கிண்ைததி்ன 
்பறறுக்்காண்டது.   

்தாடரின் சி்றநத வி்ளையாட்டு 
(ஆண்) வீரராக   (BEST DEFENDER 
MEN) ஆக HS இ்ளைஞர் கைகததின் 
K.SHAM மும் சி்றநத வி்ளையாட்டு 
(்பண்)  வீராஙக்னயாக   (BEST 
DEFENDER WOMEN) ஆக HS 
இ்ளைஞர் கைகததின் அணிதத்லவி 
P.UMASHINI அவேர்களும் ்தரிவோகி-
னர். 

்படெம: எம. நொர்

ை�ாவிலச்சிய ்பகுதியில் ெம்பவம

முன்்ாள் இராணு்வ சிப்பாயகள் 
மூன்று யபர் சபாலிஸாரால லகது

fPo;f;fhzg;gLk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,iwr;rpf; filfs; kw;Wk; 
tpisr;ry;fisf; Fj;jiff;F tpLtjw;fhf vd;dhy; Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

i. ngWif tpz;zg;gg;gbtq;fis toq;fy; : 2022.10.05 md;W gp.g. 3.00 tiu

ii. ngWiff;fhd tpz;zg;gq;fis Vw;Wf; nfhs;sy; : 2022.10.06 md;W K.g. 10.00 tiu

iii. ngWif tpz;zg;gq;fis jpwj;jy; : 2022.10.06 md;W K.g. 10.01 ,w;F

ml;ltiz 01 - ,iwr;rpf;filfisf; Fj;jiff;F tpLjy;

njhlH 
,yf;fk;

fil 
,yf;fk;

miktplk; ,iwr;rp tif
Mff;Fiwe;j 
Nfs;tp &gh

1 ,y. 01 fl;LFUe;j Gjpa re;ij Nfhop ,iwr;rp 436>800.00

2 ,y. 10 fl;LFUe;j Gjpa re;ij khl;biwr;rp 997>500.00

3 ,y. 11 fl;LFUe;j Gjpa re;ij khl;biwr;rp 1>145>163.00

4 ,y. 02 nts;sp re;ij khl;biwr;rp 543>518.00

5 ,y. 114 `py; tPjp khl;biwr;rp 683>615.00

  ngWiff;fhd gbtf;fl;lzk; &gh 1500.00 kw;Wk; kPsspf;fg;gLk; itg;Gj; njhif 
&gh 25000.00 MFk;.

6.  rigf;F chpj;jhd tpisr;ry;fspw;fhf ngWif tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 
Mff;Fiwe;j Nfs;tp &gh 44100.00 vd;gJld;> gbtf;fl;lzk; &gh 600.00 ck;> 
kPsspf;fg;gLk; itg;Gj; njhifahdJ> &gh 3000.00 ck; MFk;.

Vida midj;J tpguq;fSk; ngWifg;gbtq;fSld; toq;fg;gLk;.

tprhuizfs;: 034-2222273> 034-2222275

2022.09.16Mk; jpfjp
efu rig mYtyfj;jpy;

rhk= Njr rf;jp
vk; MkPH e]PH
jiytH
efu rig fSj;Jiw

,iwr;rpf;filfs; kw;Wk; tpisr;ry;fisf; 
Fj;jiff;F tpLjy; - 2023

fSj;Jiw efu rig

Rfhjhu Nritfs; gpuhe;jpa gzpg;ghshpd; mYtyfk;> kl;lf;fsg;G

fpof;F khfhzk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

kl;lf;fsg;G Rfhjhu Nritfs; gpuhe;jpa gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpw;F nfhs;tdT nra;ag;glTs;s 

itj;jparhiy cgfuzq;fs; kw;Wk; jsghlq;fSf;fhf> kl;lf;fsg;G Rfhjhu Nritfs; gpuhe;jpa gzpg;ghshpd; 

mYtyfj;jpd; ngWiff; FO Kj;jpiuf; Fwpaplg;gl;l tpiykDf;fis miof;fpd;wJ.

,y. Fwpg;gPl;byf;fk; Njitahd mk;rq;fs; vz;zpf;if kPsspf;fg;glhj 

tpiykDf; 

fl;lzk;

01 BT/RDHS/PO/PSSP/HEQ/01

Stethoscope 05

1,000.00

Length Measuring Board 15
Weighing Scale for Infants 09
Height Measuring Rod 06
Ophthalmoscope 09
Glucometer 03
Cholesterol Meter 03
Knee Hammer 25
Tuning Folk 08
Thermometer Digital 25
BP Apparatus – Android 20
Single Channel Pipette 04
Ultra Sonic Scaler 04
Diagnostic Set 04
Patients Trolley 06
Dressing Trolley 04
Wheel Chair 04

tpiykD epge;jidfs; :

gpd;tUtdtw;iwr; rkh;g;gpj;J Mh;tKs;s jFjpAs;s ve;jnthU tpiykDjhuh;> Kfth; my;yJ ngah; 

Fwpg;gplg;gl;lth; MfpNahh; 2022.09.22Mk; jpfjpapypUe;J 2022.10.13Mk; jpfjp tiu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 

kzpf;Fk; gp.g. 3.00 kzpf;Fkpilapy; ,t;tYtyfj;jpd; fzf;fply; fpisapypUe;J tpiykD tpz;zg;gj;ij 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

• kl;lf;fsg;G Rfhjhu Nritfs; gpuhe;jpa gzpg;ghsUf;F vOj;JUtpyhd tpz;zg;gnkhd;W.

•  kl;lf;fsg;G Rfhjhu Nritfs; gpuhe;jpa gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpd; ngahpy; kl;lf;fsg;G Rg;gh; juf; 

fpis ,y. 012 ,yq;if tq;fp 0002699216 vd;w fzf;fpyf;fj;jpw;F nuhf;fg; gzj;jpy; kPsspf;fg;glhj 

fl;lzj;ij nrYj;Jjy;.

• tpahghu gjpTr; rhd;wpjopd; cWjpg;gLj;jg;gl;l gpujp.

•  Kjd;ikahsh;fspdhy; cq;fs; fk;gdpia mth;jk; cw;gj;jpg; nghUl;fSf;F cs;ehl;L Kfth;fshf 

epakpj;jy; njhlh;ghf toq;fg;gl;l rhd;wpjo;/fbjk;.

1.  Kj;jpiuf; Fwpaplg;gl;l tpiykDf;fis 2022.10.14Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf 

fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; jiyth;> gpuhe;jpa ngWiff; FO> Rfhjhu Nritfs; gpuhe;jpa 

gzpg;ghshpd; mYtyfk;> kl;lf;fsg;G vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ kl;lf;fsg;G Rfhjhu 

Nritfs; gpuhe;jpa gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. 

KbTWj;jg;gLk;; Neuk; Kbe;jTld; cldbahfNt tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; 2 gpujpfspy; jahhpf;fg;gl;L ,uz;L jdpj;jdpahd ciwfspy; %yg;gpujp 

kw;Wk; efy;gpujp vd cs;spl;L Kj;jpiuf; Fwpaplg;gl;L ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

“Fwpg;gPl;byf;fk;” Fwpg;gplg;gl;L rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

2.  tpiykDg; ngWkjpapd; 2% tpiykDg;gpizj; njhifahf midj;J tpiykDf;fSld; ,izf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. KbTWj;jg;gLk;; jpfjpapypUe;J 91 ehl;fSf;F tpiykDg;gpizj; njhif nry;YgbahFk; 

jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

3. ngWiff; FOtpd; jPh;khdNk ,WjpahdjhFk;.

4.  065-2222997 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf fzf;fhshplkpUe;J njspTWj;jy;fs; VJkpUg;gpd; mtw;iw 

ngw;Wf; nfhs;syhk;.

jiyth;>

gpuhe;jpa ngWiff; FO>

gpuhe;jpa Rfhjhur; Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfk;>

kl;lf;fsg;G.
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tpNrl mw;Nwhzpj; jj;Jtj;ij 
,uj;Jr; nra;jy;.

nfhOk;G - 06> f[gh ,lj;ijr; Nrh;e;j 

gpiwad; gpwpd;Nrh thy;lh; (Njrpa 

milahs ml;il ,y.742890104V) 
Mfpa ehd; jpUkjp rpghdp ghjpkh 

k`;W}g; (Njrpa milahs ml;il 

,y.867453296V) vd;gtUf;F 

jj;Jtkspj;J nfhOk;G rl;lj;juzpAk; 

gpurpj;j nehj;jhhpRkhd kPuhrhfpG 

k`;W}g; mth;fspdhy; 17 Mk; jpfjp 

[{d; khjk; 2019 ,y; mj;;jhl;rpg;gLj;jpa 

72k; ,y. tpNrl mw;Nwhzp 

jj;Jtg;gj;jpuk; vd;dhy; ,uj;Jr; 

nra;ag;gl;L nry;Ygbaw;wjhf;fg; 

gl;Ls;sJ vd;gijAk;  vdJ ngahpy; 

mth; Nkw;nfhs;Sk; ve;j 

eltbf;iffSf;Fk; ehd; nghWg;ghspahf 

khl;Nld; vd;gijAk; rfyUf;Fk; 

mwpaj;jUfpNwd;.

gpiwad; gpwpd;Nrh thy;lh;

];l;uPl; iry;l; =yq;fh mYtyfj;jpd; 
Kfthpia khw;Wjy;

];l;uPl; iry;l; =yq;fh mYtyfk; 

jpUNfhzkiy> Vfk;guk; tPjp> 

727/5> 1/1 ,y; ,Ue;J ,yq;if> 

jpUNfhzkiy> epyhtyp> 

cg;Gntyp St. Joseph's Pastoral 
Centre ,w;F khw;wg;gLfpwJ.

Cth khfhz tUkhdthp MizahsH gjtpf;F 
NrHj;Jf; nfhs;tjw;fhf tpz;zg;gk; Nfhuy; - 2022

Cth khfhz tUkhdthpj;jpizf;fsj;jpy; ntw;wplkhfTs;s Cth khfhz 
tUkhdthp MizahsH gjtpf;F Ml;NrHg;gjw;fhfg; gpd;tUk; jifikfisAila 
tpz;zg;gjhuHfsplkpUe;J 2022.10.20 tiu tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

02.  Ml;NrHg;Gf;fhd jifikfs;:-

 (m)  khfhz tUkhd thpj;jpizf;fsj;jpy; epiwNtw;W mYtyH Nrit tFjpapd; 
IMk; juj;jpd; gpujp MizahsH gjtpapy; xU tUlj;jpw;F (01) Nkw;gl;l 
Nritf;fhyj;ijf; nfhz;Ls;s mYtynuhUtuhf ,Uj;jy;

my;yJ

 (M)  Nkw;gb (m) ,d; fPo; Fwpg;gplg;gLk; mYtynuhUtuhf my;yhj gl;rj;jpy;> 
www.psc.up.gov.lk ,izaj;jsj;jpy; ~Cth khfhz tUkhd thp MizahsH 
gjtpf;F Ml;NrHj;jy; -2022| ,d; fPOs;s ml;ltiz ,yf;fk; 01 ,y; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;s jifikfisg; g+uzg;gLj;Jk; Cthkhfhz tUkhd thpj; 
jpizf;fsj;jpd; epiwNtw;W mYtyH Nrit tFjp II juj;jpd; rpNu\;l 
mYtynuhUtuhf ,Uj;jy;

my;yJ

 (,)  Nkw;gb (m) my;yJ (M) ,d; fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s mYtynuhUtH ,y;yhj 
gl;rj;jpy;> NtW khfhz rignahd;wpd; tUkhdthp Nritapd; IMk; juj;jpd; 
gpujp MizahsH gjtpapy; (05) Ie;jhz;Lf;F Nkw;gl;l Nritf;fhyk; kw;Wk; 
tUkhdthpr; Nritapy; gjpndl;L (18) Mz;Lfspw;F Nkw;gl;l KOikahd 
Nritf;fhyj;ijf; nfhz;Ls;s juk; I ,d; mYtynuhUtuhf ,Uj;jy; 
my;yJ ,yq;if cs;ehl;L ,iwthpr; NritapypUe;J KOikahf tpLjiy 
ngw;Wf;nfhs;sf;$ba juk; I gjtpnahd;wpy; Ie;jhz;Lfspw;F (05) Nkw;gl;l 
Nritf;fhyj;ij nfhz;Ls;s mYtynuhUtuhf ,Uj;jy;

Fwpg;G:  jifikfis cWjpg;gLj;jf;$ba midj;J rhd;wpjo;fspdJk; epow;glg; 
gpujpfs;> Njrpa milahs ml;il> kw;Wk; gpwg;G mj;jhl;rpg; gj;jpuj;jpd; epow;glg; 
gpujpfs; tpz;zg;gg;gbtj;Jld; ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

03.  rk;gs msTj;jpl;lk;:

 mur epUthf Rw;wwpf;if 03/2016 ,d; SL-1-2016 ,d; gpufhuk; 
  &gh 47>615/- 10x1335 - 8x1,630 - 17x2,170 - &gh 110,895/- ,w;fhd rk;gsk; 

chpj;jhFk;.

04.  Ml;NrHg;G Kiw:-

  rkHg;gpf;fg;gLk; tpz;zg;gq;fspd; gpufhuk; mbg;gilj; jifikfisg; 
g+uzg;gLj;jpAs;s mYtyHfs; fl;likf;fg;gl;l NeHKfj; NjHnthd;wpw;F 
cl;gLj;jg;gLtH. NeHKfj; NjHtpy; Mff;$ba jfTj;jpwd;fis ntspg;gLj;Jk; 
egHfs; ,jw;fhf NrHj;Jf;nfhs;sg;gLtH. Jiwf;Fg; nghUj;jkhd gl;lg;gpd; 
gl;lnkhd;W my;yJ mjw;F Nkw;gl;l jifikfisg; ngw;wpUj;jy;> Nritf;fhyk;. 
JiwrhH mwpT epUthf ,aYik kw;Wk; tUkhdthp Kfhikj;Jtk; njhlHghf> 
fl;likf;fg;gl;l NeHKfj; NjHtpd;NghJ ghprPypf;fg;gLk;.

05.  gjtpf;fhd Ml;NrHg;Gf;fhd topfhl;bapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW. www.psc.up.gov.lk 
vd;w ,izaj;jpy; Cth khfhz tUkhdthp MizahsH gjtpf;F Ml;NrHj;jy; 
-2022 ,d; fPo;> ml;ltiz ,yf;fk; 02 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s jfTj;jpwd;fspd; 
mbg;gilapy; fl;likf;fg;gl;l NeHKfj; NjHtpd; NghJ Gs;spfs; toq;fg;gLk;.

06.  tpz;zg;gq;fis rkHg;gpj;jy;:-

  www.psc.up.gov.lk ,izaj;jpy; Cth khfhz tUkhd thp MizahsH gjtpf;F 
Ml;NrHg;G 2022 ,d; fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Ra juTj; jfty;fis gpiofspd;wpg; 
g+uzg;gLj;jg;gll tpz;zg;gkhdJ. jpizf;fsj;jiytH/ mikr;rpd; nrayhshpdhy;> 
,g;gjtpf;fhf NjHe;njLf;fg;gbd; jw;Nghija gjtpapypUe;J tpLtpf;fg;glyhnkd;w 
ghpe;JiuAld; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

  2022.10.20 md;W my;yJ mjw;F Kd;dH nrayhsH> Cth khfhz murhq;f 
Nrit Mizf;FO> ,yf;fk; 14/4 gPypnghj;jfk tPjp> gJis vd;w Kfthpf;Fg; 
gjpTj;jghypy; tpz;zg;gq;fs; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fis mlf;Fk; 
ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;> ~Cth khfhz tUkhd thp MizahsH 
gjtpf;F Ml;NrHj;jy; -2022| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;fg; 
ngWk; tpz;zg;gq;fs; KOikahfg; g+uzg;gLj;jg;glhj tpz;zg;gq;fs;> kw;Wk; 
tpz;zg;gq;Nfhug;gLk; ,Wjpj; jpdj;jd;W chpa jifikfisf; nfhz;buhj 
tpz;zg;gq;fs;> ve;jtpjkhd Kd;dwptpj;jYkpd;wp epuhfhpf;fg;gLk;. tpz;zg;gq;fs; 
jhkjkhFjy; my;yJ fhzhkyhFjy; njhlHghd Kiwg;ghLfs; ftdj;jpw; 
nfhs;sg;glkhl;lhJ.

07.  ,g;gjtpf;fhf Ml;NrHg;Gr; nra;jy; my;yJ Ml;NrHg;Gr; nra;ahkypUj;jy; my;yJ 
,t; Ml;NrHg;G njhlHghf ,q;F tpjpKiwfs; Vw;ghLnra;ag;gl;buhj tplaq;fs; 
njhlHghfj; jPHkhdk; Nkw;nfhs;Sk; chpik Cth khfhz nfsut MSeUf;F 
chpj;jhFk;.

08.  ,J njhlHghd Nkyjpf tpguq;fis mYtyf Neuq;fspy; Cth khfhz murhq;f 
Nrit Mizf;FOtpd; mYtyf njhiyNgrp ,yf;fk; 055-2231460I mioj;Jg; 
ngw;Wf;nfhs;syhk;.

fhkpdp k`pe;jghy N[hgpa];
nrayhsH>
Cth khfhz murhq;f Nrit Mizf;FO

2022.09.20Mk; jpfjp
gJis
Cth khfhz murhq;f Nrit Mizf;fO mYtyfj;jpy;.

CRP reagents, Plain Gel Tubes & Glucose Tubes 
nfhs;tdT nra;jy;

nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiy – fSNghtpy nj`ptis
nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiyapd; ngWiff; FOj; jiythpdhy; ,e;j 

itj;jparhiyapd; gpujhd Ma;T$lj;jpw;F CRP reagents, Plain Gel Tubes & Glucose 
Tubes vd;gtw;iwf; nfhs;tdT nra;tjw;fhf tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

 01. Plain Gel Tubes with clot Activator  -   200,000nos
 02. Glucose Tube  -  37,000 nos
 03. CRP reagents  -       5,000 ml
 04. CRP QC Level 2 - 10 ml
 05. CRP QC Level 3                 - 10 ml
 06. CRP Calibrator (5 level) - 01 Kit

(1)  ,J njhlh;gpy; Mh;tk; fhl;LNthh; tpiykD Mtzf; fl;lzkhf 2>000.00 

&ghit kPsspf;fg;glhj Mtzf; fl;lzkhf nfhOk;G njw;F Nghjdh 

itj;jparhiyapd; gzpg;ghsUf;Fr; nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;Lld; jkJ 

Njrpa milahs ml;ilAk; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; 2022-09-22Mk; jpfjp Kjy; 2022-

10-03Mk; jpfjp tiuahd nghJthd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 

2.00 kzp tiu ,e;j itj;jparhiyapd; epjpg; gphptpy; tpiykD Mtzq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

(02)  tpiykDf;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 

~~nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiyf;F CRP reagents, Plain Gel Tubes & 
Glucose Tubes vd;gtw;iwf; nfhs;tdT nra;jy; - 2022-10-03||  vdf; Fwpg;gpl;L 

2022-10-03Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; 

jiyth;> gpuhe;jpa ngWiff; FO> nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiy> 

fSNghtpy> nj`ptis vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ 

nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiyapd; fzf;fhsh; mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. 2022-10-03Mk; jpfjp K.g. 10.00 

kzpf;F fzf;fhsh; mYtyfj;jpy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

(3)  tpiykDf;fis ,U gpujpfspy; %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpnadf; Fwpg;gpl;L 

ntt;Ntwhd ciwfspy; ,l;L gpd; mt;tpU ciwfisAk; NtnwhU ciwapy; 

,l;Lr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

(4)  tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;L epiwtile;j cldLj;J mt;tplj;jpNyNa 

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; tpiykDjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhug+h;t 

gpujpepjpnahUth; mt;Ntisapy; fye;J nfhs;tjw;F mDkjp toq;fg;gLk;.

(5)  tpiykD Mtzq;fis ,ytrkhf nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiy 

fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

(6)  murhq;f xg;ge;jq;fs;> epge;jidfis kPwp mgfPh;;j;jpahsh; gl;baypy; cs;s 

egh;fSf;F tpiykD tpz;zg;gq;fs; toq;fg;glkhl;lhJ.

(7)  Fwpj;j tpiykDit KOikahf my;yJ mjd; xU gFjpia Vw;Wf;nfhs;Sk; 

my;yJ epuhfhpf;Fk; chpikia gpuhe;jpa ngWiff; FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

(8)  Nkyjpf tpguq;fSf;F nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiy fzf;fhsiuj; 

njhlh;G nfhs;sTk;. (njhiyNgrp: 0112763038)

jiyth;>

gpuhe;jpa ngWiff; FO>

nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiy>

fSNghtpy> nj`ptis.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

ngUe;Njhl;l ifj;njhopy; mikr;R

[djh Njhl;l mgptpUj;jp rig

MHtj;ij ntspg;gLj;Jtjw;fhd miog;G

[djh Njhl;l mgptpUj;jp rigapd; fPo; epHtfpf;fg;gLk; fPo;f;fhZk; 
Njapiyj; njhopw;rhiyfs;> mYtyf tshfk; kw;Wk; ngUe;Njhl;lj;ij 
ePz;lfhy Fj;jifapd; fPo; tpLtpg;gjw;F jPHkhdpf;fg;gl;Ls;sJ.

Nghgpl;ba Njapiyj; njhopw;rhiy - njy;Njhl;l

fy`h mYtyf fl;blk; - fy`h

JNufe;jtj;j - ,uj;jpdGhp

tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; tpguq;fis 55/75 nthf;N\hy; Nyd;> nfhOk;G 
- 02 ,y; mike;Js;s [djh ngUe;Njhl;l mgptpUj;jp rigapd; fhzpg; 
gphptpy; my;yJ fz;b `e;jhd tj;j> [dtrk gpuNjr mYtyfj;jpy; 
2022.09.22k; jpfjp Kjy; 2022.10.10 tiu &. 5>000/- kPsspf;fg;glhj 
fl;lzj;jpw;F cl;gl;L tpepNahfpf;fg;gLk;.

g+Hj;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fs; jiytH> [dtrk 55/75> 
nthf;N\hy; Nyd;> nfhOk;G - 02 vd;w Kfthpf;F 2022.10.11k; jpfjpf;F 
Kd; fpilf;FkhW gjpTj; jghypy; my;yJ mk; Kfthpapy; mike;Js;s 
[dtrk jiyikafj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngl;bapy; cs;splyhk;.

jiytH>

[djh Njhl;l mgptpUj;jp rig

,y. 55/75> nthf;N\hy; Nyd;>

nfhOk;G - 02

njh.Ng. 0115733112

,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; murhq;fk;;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
ngUe;Njhl;l mikr;R

rpW Vw;Wkjp gapu;j; Njhl;l mgptpUj;jpg; gpupT

tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;;;
kz; Nghf;Ftuj;Jf;fhf 03 bg;gu; tz;bfis 

thliff;F ngWtjw;fhd Njrpa Nghl;b uPjpahd 

tpiykD (S-118)
nrtdfy gpupTf;F 02 khj fhyj;jpw;fhf kz; Nghf;Ftuj;Jf;F 03 bg;gu; tz;bfis thliff;F 

toq;f Mu;tKila jug;Gfsplk; ,Ue;J tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdj;jpd; 

jpizf;fs ngWiff; FO (DPC)> jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; ,j;jhy; 

Nfhug;gLfpd;wd.  

1.  kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 12>500.00 ,yq;if &ghit nrYj;jp 2022 xf;Nlhgu; 10 Mk; jpfjp tiu 

Ntiy ehl;fspy; 9.00 kzp njhlf;fk; 15.00 kzp tiu tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) 

epWtdk;> ,y. 27> nky;Nghu;d; xOq;if> nfhOk;G - 04 vd;w Kftupf;F vOj;J%y tpz;zg;gk; 

xd;iw rku;g;gpj;J tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjp xd;iw tpiykDjhuu;fshy; 

nfhs;tdT nra;a KbAk;. nuhf;fg;gzk; %yk; fl;lzk; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

2.  tpiykDjhuu; tpiykD Mtzq;fSld; kPsspf;fg;glhj itg;G urPij ,izj;jy; Ntz;Lk;. 

mt;thW ,izf;fj; jtwpdhy; tpiykD epuhfupf;fg;gLk;. 

3.  tpiykDf;fis 2022 xf;Nlhgu; 11 Mk; jpfjp 14.00 kzp jhkjpf;fhJ jiytu;> jpizf;fs 

ngWiff; FO> tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;> ,y. 27> nky;Nghu;d; xOq;if> 

nfhOk;G - 04 vd;w Kftupf;F fpilg;gjw;F Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l fbj ciwapy; iffshy; 

nfhz;Lte;J Nru;g;gJ> tpiuJ}ju; %yk; mDg;g Ntz;Lk; vd;gNjhL fbj ciwapd; ,lJ gf;f 

Nky; %iyapy; “02 khj fhyj;jpw;fhf kz; Nghf;Ftuj;Jf;F 03 bg;gu; tz;bfis thliff;F 

ngWtjw;fhd Nfs;tpkD” vd;W njspthf Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. mjd; gpd; tpiykDf;fs; 

cld; jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fis jpwf;Fk; epfo;tpy; tpiykDjhuu;fs; my;yJ mtu;jk; 

mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; gq;Nfw;fyhk;. jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;fg;glkhl;lhJ. 

Nfs;tpkDf; FOtpd; KbT ,WjpahdjhFk;. 

4.  midj;J tpiykDf;fSk; Nfs;tpkD jpwf;fg;gLk; jpfjpapy; ,Ue;J 119 ehl;fs; tiu 

nry;Ygbahdjhf 720>000.00 ,yq;if &ghtpd;  (vOE}w;W ,Ugjhapuk; khj;jpuk;) “tpiykD 

gpizia” nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL kjpg;gplg;gLk; nryT Njhuhakhf 48 kpy;ypad; 

,yq;if &ghthf mikAk;.

5.  Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtd - ngWif 

Kfhikahsuplk; ,Ue;J Nkyjpf tpguq;fis ngwyhk; (njh. +94 11 2505558> ifNgrp + 94 077 
010 3359> njhiyefy; +94 11 2500674> (kpd;dQ;ry;: sapumal@lscl.lk).  

jiytu; - jpizf;fs ngWiff; FO

tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;

,y. 27> nky;Nghu;d; xOq;if> nfhOk;G - 04.

tpsk;guk;
GSMB Copah;fSf;F ISO 9001:2015 
juepiy Njitg;ghLfs; kw;Wk; fzf;fha;T 

Kfhikj;Jt Kiwikf;fhd gapw;rp Nritfis 

toq;Ftjw;fhf tpz;zg;gq;fis mioj;jy;

Gtpr;rhpjtpay; msit kw;Wk; Ruq;fq;fs; gzpafk; (GSMB) vd;gJ ,yq;ifapd; 

Kjd;ikahd mikg;G vd;gJld; ,J ehl;bd; fdpj tsq;fspd; Kfhikj;Jtk; kw;Wk; 

ghJfhg;gpy; <Lgl;Ls;sJ. Kiwahd Gtpr;rhpjtapy; tiug;glkply; kw;Wk; ehl;bd; fdpa 

tsq;fis kjpg;gpLjy; kw;Wk; fdpa Ma;T> mfo;jy;> nrayhf;fk;> fdpaq;fspd; tpw;gid 

kw;Wk; Vw;Wkjp vd;gd GSMBapd; gpujhd nghWg;GfshFk;.
mjdhy;> GSMB,w;F mjd; nraw;ghLfis newpg;gLj;Jtjw;Fk;> mjd; thbf;ifahsh;fSf;F 

mjpfgl;r thbf;ifahsh; jpUg;jpAld; cah;;e;j Nritia toq;Ftjw;Fk; mjpfhug+h;t 

mq;fPfhuj;ijg; ngw;Wf;nfhs;tJ ,d;wpaikahj Njitahf cs;sJ.

vdNt> GSMB apd; eph;thfk; mjd; gpujhd Copah;fSf;F ISO 9001:2015 juepiy 

Njitg;ghLfs; kw;Wk; fzf;fha;T Kfhikj;Jt Kiwikfspd; fzf;fha;G Fwpj;J ISO 
9001:2015 juepiyj; Njitg;ghLfis ed;F mwpe;j xU gapw;rpahshplkpUe;J gapw;rpiag; 

ngw;Wf;nfhs;s KbT nra;Js;sJ kw;Wk; gapw;r;rp Nritfis toq;f tpz;zg;gq;fis 

miof;fpd;wJ.

gapw;rpahsh; gpd;tUk; jifikfs; kw;Wk; mDgtj;ijf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

• nghJthd njhopy;rhh; mDgtk;: F ISO 9001:2015 juepiy Njitg;ghLfs; 

kw;Wk; fzf;fha;T Kfhikj;Jt Kiwikfspy; gapw;rpaspj;jypy; 5 tUl fhy 

mDgtk; kw;Wk; gy;NtW Jiwfspy; Kfhikj;Jt Kiwikfis epWTtjpy; 

<LghL. (Mtzr; rhl;rpfisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;)

• Fwpg;gplj;jf;f njhopy;rhh; mDgtk;: ISO 9001:2015 juepiy Njitg;ghLfspd; 

gpufhuk; epWTtjw;fhd MNyhrid kw;Wk; / my;yJ Kfhikj;Jt Kiwikia 

mKyhf;Ftjw;fhd xj;Jiog;gpy; 5 tUl fhy mDgtk;. (Mtzr; rhl;rpfisr; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;)

jFjpAila egh;fs; jq;fspd; g+h;j;jp nra;ag;gl;l KOikahd tpz;zg;gq;fis xU 

gapw;rpj; jpl;lj;jpw;fhd tphpthd epjp Kd;nkhopTld; (gapw;rpfspd; vz;zpf;if GSMBahy; 
jPh;khdpf;fg;gLk;) kw;Wk; gapw;rp ml;ltizia 2022-10-05Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ 

mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; jiyth;> jpizf;fs ngWiff; FO> Gtpr;rhpjtpay; 

msit kw;Wk; Ruq;fq;fs; gzpafk;> ,y. 569> vg;gpl;lKy;y tPjp> gpl;lNfhl;Nl vd;w 

Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; tpz;zg;gq;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;.

jiyth;> 

jpizf;fsg; ngWiff; FO> 

Gtpr;rhpjtpay; msit kw;Wk; Ruq;fq;fs; gzpafk;> 

,y. 569> vg;gpl;lKy;y tPjp> gpl;lNfhl;Nl.

- ISLANDWIDE -

classified@lakehouse.lk

011 2 429 342 | 011 2 429 343

Yû»t¤ýz .........................011 2 767 259
195,»y¤ƒz r£y, Yû»t¤ýz.

r‹z‹xp‰nz ........................011 2 609 359
88/1, vƒy[v r£y, v£K»r, r‹z‹xp‰nz. 

vƒy[v ...........................011 2 745 895
119/A, ý»p¤à R¥H{Mfõ~‹p‰, vƒy[v.

v£z»J ............................ 077 2 017 409
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* ÜpYyp‰ {£yvp‰cù ƒ¥y* ÜpYyp‰ {£yvp‰cù ƒ¥y

{ap 15Y‰ ~qƒ£

Fax - 011 2 429 375 / 011 2 429 380

(Only 15 Words)

y¥. 700/-y¥. 500/- y¥. 950/-

Promotional Rates for Classified Advertisements
Any Single Newspaper

(Except Thinakaran Varamanjari) (Except Thinakaran Varamanjari)

Three NewspapersTwo Newspapers
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tpiykDf; Nfhuy;

1 2 3 4 5 6

gpuhe;jpak;
Nfs;tp  ,y. 

nghUl;fsJ tpguk; - njhif

tpiykD Nfhuy; 

KbTj; jpfjp

tpiykD Mtzk; 

ngWk; ,lKk;

 njh.Ng. ,yf;fKk;

tpiykD Mtz tpiy

(&gh)

Nfs;tp tpguk; 

 ICB/NCB

Nritfs;

gpuhe;jpak;-02

fpof;F

DGM(E)/QPPC/22/121
thliff;F Nkhl;lhh; fhh; gpujk kpd; nghwpapayhsh; (th;j;jfk;;) 

– fpof;F jpUNfhzkiy

(,uz;L tUl fhyk;)

05-10-2022 k; jpfjp 

gp.g.2.00 kzp

gpujpg; nghJ Kfhikahsu; (fpof;F) mYtyfk;>

jpUNfhzkiy

026-2222666> 026-2221030
1>000.00 NCB

gpuhe;jpak;-02

fpof;F

DGM(E)/QPPC/22/122
thliff;F Nkhl;lhu; fhh; - gpuNjr gpujk kpd;  nghwpapayhsh; 

-mk;ghiw

(,uz;L tUl fhyk;)

05-10-2022 k; jpfjp 

gp.g.2.00 kzp

gpuNjr gpujk kpd; nghwpapayhsu;  mYtyfk;>mk;ghiw

063-2222387> 063-2222078

my;yJ

gpujpg; nghJ Kfhikahsu; (fpof;F) mYtyfk;>

jpUNfhzkiy

026-2222666> 026-2221030

1>000.00 NCB

gpuhe;jpak;-02

fpof;F

DGM(E)/QPPC/22/123
thliff;F thd; - kpd;  mj;jpal;rfu; (mf;fiug;gw;W kpd; 

ghtidahsu; Nrit epiyak;)–mk;ghiw

(,uz;L tUl fhyk;)

05-10-2022 k; jpfjp 

gp.g.2.00 kzp

gpuNjr gpujk kpd; nghwpapayhsu;  mYtyfk;>mk;ghiw

063-2222387> 063-2222078

my;yJ

gpujpg; nghJ Kfhikahsu; (fpof;F) mYtyfk;>

jpUNfhzkiy

026-2222666> 026-2221030

1>000.00 NCB

gpuhe;jpak;-02

fpof;F

DGM(E)/QPPC/22/124
thliff;F thd; /lgps;fg; - kpd;  mj;jpal;rfh; (fpq;Fuhz kpd; 

ghtidahsh; Nrit epiyak;) – mk;ghiw

05-10-2022 k; jpfjp 

gp.g.2.00 kzp

gpuNjr gpujk kpd; nghwpapayhsu;  mYtyfk;>mk;ghiw

063-2222387> 063-2222078

my;yJ

gpujpg; nghJ Kfhikahsu; (fpof;F) mYtyfk;>

jpUNfhzkiy

026-2222666> 026-2221030

1>000.00 NCB

gpuhe;jpak;-02

fpof;F

DGM(E)/QPPC/22/125
thliff;F thd; - 

kpd; mj;jpal;rfh; (,q;;fpdpahfiy kpd; ghtidahsh; Nrit 

epiyak;) - mk;ghiw

(,uz;L tUl fhyk;)

05-10-2022 k; jpfjp 

gp.g.2.00 kzp

gpuNjr gpujk kpd; nghwpapayhsu;  mYtyfk;>mk;ghiw

063-2222387> 063-2222078

my;yJ

gpujpg; nghJ Kfhikahsu; (fpof;F) mYtyfk;>

jpUNfhzkiy

026-2222666> 026-2221030

1>000.00 NCB

gpuhe;jpak;-02

fpof;F

DGM(E)/QPPC/22/126
thliff;F fhh; kpd;  nghwpapayhsh; (tpepNahfguhkhpg;G gphpT)  

jpUNfhzkiy

05-10-2022 k; jpfjp 

gp.g.2.00 kzp

gpujpg; nghJ Kfhikahsu; (fpof;F) mYtyfk;>

jpUNfhzkiy

026-2222666> 026-2221030

1>000.00 NCB

gpuhe;jpak;-02

fpof;F

DGM(E)/QPPC/22/127
thliff;F thd; 

jfty; njhopy;El;g mjpfhhp (fpof;F) - jpUNfhzkiy

(,uz;L tUl fhyk;)

05-10-2022 k; jpfjp 

gp.g.2.00 kzp

gpujpg; nghJKfhikahsu; (fpof;F) mYtyfk;>

jpUNfhzkiy

026-2222666

026-2221030

1>000.00 NCB

gpuhe;jpak;-02

fpof;F

DGM(E)/QPPC/22/128
thliff;F fhh; (gpuNjr gpujk kpd; nghwpapayhsh;)- kl;lf;fsg;G

(,uz;L tUl fhyk;)

05-10-2022 k; jpfjp 

gp.g.2.00 kzp

gpuNjr gpujk kpd; nghwpapayhsh;  mYtyfk;>( kl;lf;fsg;G)

065-2222639

my;yJ

gpujpg; nghJKfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;>

jpUNfhzkiy

026-2222666> 026-2221030

1>000.00 NCB

gpuhe;jpak;-02

fpof;F

DGM(E)/QPPC/22/129
thliff;F thd; 

nghwpapay; cjtpahsh; – fy;Kid 

(,uz;L tUl fhyk;)

05-10-2022 k; jpfjp 

gp.g.2.00 kzp

gpuNjr gpujk kpd;  nghwpapayhsu;  mYtyfk;>fy;Kid

067-2229276

my;yJ

gpujpg; nghJ nghwpapayhsu;(fpof;F) 

mYtyfk;>jpUNfhzkiy

026-2222666> 026-2221030

1>000.00 NCB

gpuhe;jpak;-02

fpof;F

DGM(E)/QPPC/22/130;  
thliff;F thd; - 

kpd; mj;jpal;rfh; (tpepNahf guhkhpg;G gphpT)- kl;lf;fsg;G

(,uz;LtUlfhyk;)

05-10-2022 k; jpfjp 

gp.g.2.00 kzp

tpepNahf guhkhpg;G gphpT mYtyfk;>(kl;lf;fsg;G)

065-2227761

my;yJ

gpujpg; nghJ KfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;>

jpUNfhzkiy

026-2222666> 026-2221030

1>000.00 NCB

Nkw;Fwpj;j nghUl;fs; toq;fg;gly; njhlh;ghf toq;Fjhuh;fsplkpUe;J ,yq;if gpuhe;jpak;-02 kpd;rhu rig rhh;ghf nfhs;tdTf;FOtpd; jiyth; rh;tNjr/ Njrpa Nghl;bj;jd;ikAld;  $bajhd tpiykDf;fisf; 

NfhUfpd;whh;. ,yq;if kpd;rhu rigapypUe;J nfhs;tdT nra;ag;gl;l Mtzq;fspy; khj;jpuNk tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

tpiykDf;Nfhu cj;Njrpj;jpUg;gth; my;yJ mtuJ mq;fPfhuk; ngw;w Kfth;fSf;F khj;jpuNk tpiykD Mtzq;fs; tpepNahfpf;fg;gLk;. Njitf;Nfw;g mth;fs; 1987Mk; Mz;bd; 3Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jr; rl;lj;jpw;Nfw;g 

gjpT nra;J nfhs;sy; Ntz;Lk;. 

tpiykDf;Nfhuy; KbTj;jpfjpf;F ,uz;L jpdq;fs; ,Uf;Fk; tiu tpiykD Mtzq;fs; tpiykDf;Nfhu cj;Njrpj;jpUg;gth;fs; my;yJ mth;fsJ Kfth;fs; %yk; chpj;jhd Kiwapy; ,yq;if kpd;rhu rigapd; gpujpg; 

nghJ KfhikahsUf;F/ gpujk nghwpapayhsUf;F vOj;J%ykhf tpz;zg;gpj;J 5Mk; $l;by;  Fwpg;gplg;gl;Ls;s njhifia toq;Ftjd; %yk; flik ehl;fspy; 09.00 kzp Kjy; 15.00 kzp tiuapyhd fhyg;gFjpf;Fs; 

Mtzq;fs; ngw;Wf;nfhs;syhk;. gzkhfNth ,yq;if kpd;rhu rig nghJ Kfhikahsh; rhh;ghf tiuag;gl;l tq;fp tiuTg; gj;jpuk; xd;wpd; %ykhfNth nfhLg;gdTfs; Nkw;nfhs;sg;glyhk;.

vOj;J%ykhd tpz;zg;gnkhd;wpd; mbg;gilapy; ntspehl;Lj; J}jufq;fs;/th;j;jf Mizf;FOf;fs; vd;gd ,ytrkhd Kiwapy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,.kp. rigapd; chpj;jhd gp.ngh.K/
gpujk nghwpapayhsh;fsJ mYtyfq;fspy; itj;J cj;Njr tpiykDjhuh;fspdhYk; mth;fsJ Kfth;fspdhYk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; ,ytrkhfg; ghprPypf;fg;glyhk;.

4Mk; $l;by; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,lj;jpy; itj;J tpiykDjhuh;fs; kw;Wk; mth;fsJ Kfth;fs; Kd;ghf tpiykDf;Nfhuy; Neuk; Kbe;jTlNdNa tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. fhyk; gpe;jp tUk; kDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

tpiykD Mtzq;fs; tpepNahfpg;gth;fshd   ,.kp.rig> ngh.K/ gpujk nghwpapayhsh; MfpNahh;fsplkpUe;J tpiykDf;Nfhuy; KbTj; jpfjpf;F ,uz;L thuq;fSf;F Kd;ghf midj;J tpsf;fq;fSk; ngw;Wf;nfhs;sg;gly;  

Ntz;Lk;.

nghJ Kfhikahsh;

tskhd tho;tpw;F kpd;rhuk;
                                             

tpiykD Mtzj;jpd; jfty; gpujpahdJ www.ceb.lk vd;w
,.kp.r. $l;LU ,izajsj;jpypUe;J gjptpwf;fk; nra;ag;glyhk;.

tpiyf;Nfhuy; mwptpj;jy;
ngy;kLy;y gpuNjr rig

2023Mk; tUlj;jpy; rig trKs;s nghJr; re;ijapd; 14Mk; 
,yf;f kPd; filia Fj;jiff;F toq;Ftjw;fhd tpiyf;Nfhuy;
ngy;kLy;y gpuNjr rigapd; trKs;s nghJr; re;ijapd; kPd; filia 2023-01-01Mk; jpfjp Kjy; 2022-12-31Mk; 

jpfjp tiu Fj;jiff;F toq;Ftjw;fhf Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpg; gbtq;fs; 2022-09-22Mk; jpfjp 

K.g.10.00 kzp Kjy; 2022-10-13Mk; jpfjp gp.g. 1.00 kzp tiu vd;dhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

02.  2022-09-22Mk; jpfjp K.g.10.00 kzp Kjy; 2022-10-13Mk; jpfjp e.g. 12.00 kzp tiuahd thuj;jpd; Ntiy 

ehl;fspy; mYtyf Neuj;jpDs; ngy;kLy;y gpuNjr rigapd; jiyik mYtyfj;jpy; nghJr; re;ij kPd; 

filf;fhd Nfs;tpg; gbtq;fs; toq;fg;gLk;.

•  Nfs;tpg; gbtq;fs; ,U gpujpfspy; toq;fg;gLk; vd;gJld; me;jf; Nfs;tpg; gbtq;fisg; g+h;j;jp nra;J 

,uz;;L ciwfspy; ,l;L mjd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~Kjyhk; gpujp|| kw;Wk; ~~,uz;lhk; gpujp|| 

vd ntt;Ntwhff; Fwpg;gpl;L me;j ,U ciwfisAk; NtnwhU ciwapy; ,l;L mjd; ,lJgf;f 

Nky; %iyapy; Nfs;tpapd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L ~~nrayhsh;> ngy;kLy;y gpuNjr rig> tpy;N`d> 

ngy;kLy;y|| vDk; Kfthpf;F gjpTj;  jghypy; 2022-10-13Mk; jpfjp gp.g. 1.00 kzpf;F Kd; fpilf;Fk; 

tifapy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

•  Nfs;tpfis Nehpy; nfhz;Lte;J xg;gilf;f tpUk;Ggth;fs; me;j ,U gpujpfisAk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l 

tifapy; jahhpj;J jiyik mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;.

03. Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLjy;.

  2022-10-13Mk; jpfjp gp.g. 1.00 kzpf;F Nfs;tpg;ngl;bf;F Kj;jpiuaplg;gLk; vd;gJld; eph;zapf;fg;gl;l 

Neuj;jpw;Fg; gpd; rkh;g;gpf;fg;gLk;  my;yJ KOikaw;w tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 2022-10-13Mk; jpfjp 

gp.g. 2.00 kzpf;F ngy;kLy;y gpuNjr rigapd; jiyik mYtyfj;jpy; Nfs;tpr; rigapd; Kd;dpiyapy; 

Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. me;j Neuj;jpy; Nfs;tpfisr; rkh;g;gpj;Js;sth;fs; my;yJ mth;fshy; mjpfhuk; 

toq;fg;gl;l mth;fspd; gpujpepjpnahUth; fye;Jnfhs;syhk;. NkYk; xU Nfs;tpia my;yJ midj;Jf; 

Nfs;tpfisAk; epuhfhpf;Fk; mjpfhuj;ij ngy;kLy;y gpuNjr rig jd;dj;Nj nfhz;Ls;sJ.

04.  Nkyjpf jfty;fis mYtyf ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.30 kzp tiu 045-2274375 vDk; 

njhiyNgrp ,yf;fj;ijj; njhlh;Gnfhz;L ngw;Wf;nfhs;syhk;.

ml;ltiz ,y. 01

njh. 

,y.
,lk;

tpw;gidapd; 

jd;ik
gbtf; fl;lzk;

Nfs;tpg; 

gpizj; njhif

Mff; Fiwe;j 

tUlhe;j Nfs;tp

01 ngy;kLy;y 

nghJr; re;ij
kPd; fil &gh 3>000.00 &gh 100>000.00 &gh 300>000.00

vr;. V. yf;\;kd; gpNukuj;d>

jiyth;> 

gpuNjr rig> ngy;gLy;y.

mwptpj;jy;
2021 Mk; Mz;bd; 19Mk; ,yf;f ,yq;if gpizaq;fs; kw;Wk; 
guptu;j;jid Mizf;FOr; rl;lj;jpd; fPo; gpufldg;gLj;jg;gl;l fld; 
jug;gLj;jy; Kftu; rl;ltpjpfspd; 88(,) rl;ltpjpapd; mbg;gilapy; 
('fld; kjpg;gPl;L Kftu; rl;ltpjpfs;")

,f;uh yq;fh ypkpnll; - tu;j;jf eltbf;iffis epWj;Jjy; kw;Wk; 
cupkj;ij xg;gilj;jy;

fld; jug;gLj;jy; Kftu; xd;whf ,f;uh yq;fh ypkpnll; (',f;uh 
yq;fh") epWtdj;jpd; tu;j;jf eltbf;iffis epWj;Jtjw;F kw;Wk; 
2021 Mk; Mz;bd; 19 Mk; ,yf;f ,yq;ifg; gpizaq;fs; kw;Wk; 
guptu;j;jid Mizf;FOtpd; rl;lj;jpd; fPo; fld; jug;gLj;jy; 
epWtdkhf tpahghuj;ij elhj;Jtjw;F gpizaq;fs; kw;Wk; 
guptu;j;jid Mizf;FOtpdhy; ('SEC") ,f;uh yq;fh epwtdj;jpw;F 
toq;fg;gl;l cupkj;ij xg;gilf;fTk; ,f;uh yq;fh epWtdj;jpd; 
gzpg;ghsu;fs; rig KbT nra;Js;sJ.

fld; jug;gLj;jy; tpjpfspd; 88(M) rl;ltpjpapd; gb> ,f;uh yq;fhtpd; 
epYitahf cs;s jug;gLj;jy; flg;ghLfisf; nfhz;ltu;fs; 
njhlu;gpyhd mjd; midj;J thbf;ifahsu;fSf;Fk; mjd; 
tpahghu eltbf;ifia epWtj;Jtjw;fhd Nkw;nrhy;yg;gl;l 
jPu;khdj;ij mwptpj;Jk; kw;Wk; mj;jifa epYitapy; cs;s 
jukjpg;gPl;Lf; flg;ghLfis epiwNtw;Wtjw;F gpizaq;fs; kw;Wk; 
guptu;j;jid Mizf;FOtpypUe;J cupkk; ngw;w kw;nwhU fld; 
jug;gLj;jy; Kftupd; Nritfspy; <LgLtjw;F mtu;fisf; NfhupAk; 
mjd; rfy thbf;ifahsu;fSf;Fk; vOj;J %y njhlu;ghliy 
Nkw;nfhz;Ls;sJ.

14 xf;Nlhgu; 2022 Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;du;> jukjpg;gLj;jy; 
flg;ghLfis epiwNtw;Wtjw;F cupkk; ngw;w kw;nwhU fld; 
jukjpg;gPl;L epWtdj;jpd; Nritfspy; <LgLkhW thbf;ifahsu;fSf;F 
tpLf;fg;gl;l Nfhupf;if njhlu;ghf midj;J thbf;ifahsu;fSk; 
,f;uh yq;fh epWtdj;jpw;F gjpyspf;f Ntz;Lk;. NkYk;> ,e;j 
mwptpj;jypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tplaq;fs; njhlu;ghf jdf;F VNjDk; 
Kiwg;ghL ,Uf;ff;$ba ve;jnthU thbf;ifahsUk;> Nkw;$wpa 
jpfjpapy; my;yJ mjw;F Kd;djhf ,f;uh yq;fhtpw;F mj;jifa 
Kiwg;ghl;il njuptpf;f Ntz;Lk;.

gzpg;ghsu;fs; rigapd; cj;jutpd;gb 
gzpg;ghsu; 
,f;uh yq;fh ypkpnll;

1964 ,y. 28 fhzp RtPfhpg;G 
(jpUj;jg;gl;l) rl;lj;jpd; 
%yk; jpUj;jg;gl;lthW 

fhzp RtPfhpg;Gr; rl;lj;jpd; 
(460Mk; mj;jpahak;) 7(1)Mk; 
gphptpd; gpufhuk; mwptpj;jy;
vdJ ,yf;fk; :- KEG/LAN/AQU/A3/01/119

fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y.: 

4-3/10/2013/VE/375

fPNo fhl;lg;gl;Ls;s ml;ltidapy; 

tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpj; Jz;Lfis 

Nffhiy gpuNjr nrayfg; gphptpy; 2016 

kz; rhptpd; %yk; mfjpfyhdtHfis 

kPsf; FbNaw;Wtjw;fhf al;bNjhpa 

Njhl;lk; - ce;Jnfhl gphpT murhq;fj;jpw;F 

RtPfhpf;fg;glTs;sJ. Nkyjpf 

tpguq;fSf;fhf 2022Mk; tUlk; 08 khjk; 

20 jpfjpa ,yf;fk; 2293/77 ,yq;if 

rdehaf N\hryprf; Fbaurpd; mjp 

tpN\l tHj;jkhdpg;gj;jpuj;ijg; ghHf;fTk;. 

ml;ltiz

khtl;lk; : Nffhiy

gpuNjr nrayhsh; gphpT :  Nffhiy

fpuhk mYtyH gphpT :  56 gp ce;Jnfhl

fpuhkj;jpd; ngah; :  g`y al;bNjhpa 

Njhl;lk;

fhzpfspd; ngaH :   al;bNjhpa Njhl;lk;

tiugl ,yf;fk; kw;Wk; 

fhzpj;Jz;L ,yf;fk; :  Nf 3853 ,y; fhzpj; 

Jz;L ,yf;fk; 01

Nf.[P.v];. ep\he;j 

gpuNjr nrayhsH>

Nffhiy. 

2022.09 khjk; 14Me; jpfjp 

Nffhiy gpuNjr nrayfj;jpy;

nghWg;G 

tiuaWf;fg;gl;l 

fk;gdpapd; ngah; 

khw;wk; gw;wpa 

nghJ mwptpj;jy;

2007 Mz;bd; 07Mk; ,yf;f 

epWtdr; rl;lj;jpd; 9(2)

Mk; gphptpd; fPo; gpd;tUk; 

epWtdj;jpd; ngah; khw;wg; 

gl;Ls;sJ vd ,j;jhy; 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

epWtdj;jpd; Kd;ida 

ngah;: yq;fh ,d;];bba+l; 

x/g; /ng\d; nlf;ndh 

nyh[p (gpiutl;) ypkpl;ll;

gjptpyf;fk;: PV 3725
gjpT mYtyfk;: 

gPl;lh;rd; lth;> #324/2, 
nyty; 3/6, n`tnyhf; 

rpl;b> n`tnyhf; tPjp> 

nfhOk;G-6.

epWtdj;jpd; Gjpa ngah;: 

,d;lh;ne\dy; mf;flkp 

x/g; /ng\d; (gPtPB) vy;Bb

ngah; khw;wg;gl;l jpfjp: 

2022 nrg;nlk;gh; 30

fk;gdpr; nrayhsh;

ngaH khw;wk;

rk;khe;Jiw 95/A ky; 

15k; tPjp Gsf; ~J| Nkw;F 
01y; tjpAk; Kfk;kJ 

[{`hH N]hghNgfk; 

(Nj.m.m.,y. 997772768V) 
Mfpa ehd; vdJ 

ngaiu RatpUg;gj;Jld; 

Kfk;kJ [_`hH rkP`h 

Ngfk; vd khw;wpAs;sjhf 

,yq;if rdehaf Nrh\

yprf; FbauRf;Fk; 

nghJ kf;fSf;Fk; 

mwpaj;jUfpd;Nwd;.

- Kfk;kJ [_`hH rkP`h Ngfk;
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Rfhjhu mikr;R
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

1.  ,yq;if jphpNgh\ ypkpnll;bw;F 1500 nk.njhd; Nrhsk;   kw;Wk; 500 nk.njhd; Nrhah 
mtiuia toq;Ftjw;fhf jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; 
Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis Rfhjhu mikr;rpd; rhh;gpy; mikr;Rg; ngWiff; FO “A” 
jiyth; miof;fpd;whh;.

2. tpiyf;Nfhuy;fs; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; eilKiwapd; fPo; ,lk;ngWk;.

3.  xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;fhd jFjpiag; ngWtjw;F> tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahsh; 
gl;baYf;F cl;glhjtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; tpiykDjhuh; 2007Mk; Mz;bd; 7Mk; 
,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; fPo; $l;bizf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; ehs; Kjy; 91 ehl;fSf;F tpiykDf;fs; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. 
2022-10-13Mk; jpfjp Kjy; 2023-01-12Mk; jpfjp tiu

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 01Mk; ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij 
nrYj;jpajd; gpd; 2022-09-22Mk;; jpfjp Kjy; 2022-10-12Mk;; jpfjp tiuahd fhyj;jpy; thuj;jpd; 
Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 2.00 kzp tiu gpd;tUk;  Kfthpapy; mike;Js;s 
Nkyjpfr; nrayhsh; (ngWiffs;) mth;fsplkpUe;J Mq;fpy nkhopapyhd tpiyf;Nfhuy; 
Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;.   kPsspf;fg;glhj   
fl;lzj;ij ,yq;if tq;fp - jg;uNgd; fpisapy; Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; ehafj;jpd; 
ngahpy; Ngzg;gLk; 7040244 vDk; fzf;fpyj;jpw;Fr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;Lld; 
vOj;J%ykhd Ntz;LNfhs; fbjj;ij gpd;tUk; Kfthpf;Fr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fis 2022-10-13Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; gpd;tUk; Kfthpf;F 
xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. gpe;jpa tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; gpd;tUk; 
Kfthpapy; rKfk; je;Js;s tpiykDjhuh;fspd; mq;fPfhpf;fg;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; 
Nkw;Fwpg;gplg;gl;l Neuj;jpy; KbTWj;jg;gl;L mjd;gpd; cld; jpwf;fg;gLk;.

7.  rfy tpiykDf;fSlDk; 01Mk; ,yf;f ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s njhiff;F ,yq;if 
kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l ,yq;ifapy; nraw;gLk; th;j;jf tq;fpnahd;wpdhy; 
toq;fg;gl;l gpiz Kwpnahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

ngWifapd; ngah;
kPsspf;fg;glhj 

fl;lzk; 
(,y. &gh)

tpiyf;Nfhuy; 
gpiz Kwpj; 
njhif 

(,y. &gh)

tpiyf;Nfhuy; 
gpiz Kwpapd; 
nry;Ygbf; 
fhyk;

1500 nk.njhd; Nrhsj;jpw;fhd ngWif 
(tpiyf;Nfhuy; ,y. MH/PB/02/08/2022) 50>000.00 3>900>000.00 2023-02-09

500 nk.njhd; Nrhah mtiuf;fhd ngWif 
(tpiyf;Nfhuy; ,y. MH/PB/02/09/2022) 46>500.00 3>380.000.00 2023-02-09

8.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis Rfhjhu mikr;R> rpNu\;l cjtpr; nrayhsh; 
(ngWif - 11) my;yJ Nkyjpfr; nrayhsh; (ngWif) mth;fsplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; 
vd;gJld; tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp 
Kjy; gp.g. 2.00 kzp tiuapy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;. njhiyNgrp ,y. 0112112713/0112112717> 
kpd;dQ;ry;: addlseepb@health.gov.lk 

9. Nkw;Fwpg;gplg;gl;l KfthpahdJ
 Nkyjpfr; nrayhsh; (ngWif)>
 ngWifg; gphpT>
 Rfhjhu mikr;R (Gjpa fl;blk;)>
 ngWifg; gphpT> 2Mk; khb>
 ,y. 26> = rq;fuh[ khtj;ij> nfhOk;G-10.

jiyth;>
mikr;Rg; ngWiff; FO “A”
ngWifg; gphpT>
Rfhjhu mikr;R (Gjpa fl;blk;)>
ngWifg; gphpT> 2Mk; khb>
,y. 26> = rq;fuh[ khtj;ij> nfhOk;G-10.

,yq;if jphpNgh\ ypkpnll;bw;F 1500 nk.njhd; Nrhsk; 
(tpiyf;Nfhuy; ,y. MH/PB/02/08/2022) kw;Wk; 

500 nk.njhd; Nrhah mtiuf;fhd (tpiyf;Nfhuy; ,y. MH/
PB/02/09/2022) ngWif

,yq;if Njrpa itj;jparhiy - nfhOk;G - 10

,yq;if Njrpa itj;jparhiyf;F kbf; fzdpfis 
(Laptop Computers) kw;Wk; Jiz cUg;Gf;fis toq;fy;

,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; Njitf;fhf gpd;tUk; cUg;gbfisf; nfhs;tdT 

nra;J nfhs;tjw;fhf Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

tpguk; vz;zpf;if FwpaPl;L ,yf;fk;

1 Laptop Computers 30
SH/11/PACS/2022

2 Wi-Fi Access Points 26

,jw;fhfj; jifikAs;s epWtdq;fs; kw;Wk; egHfs; tpz;zg;gpf;fyhnkd;gJld; 

Laptop Computers 30 kw;Wk; WiFI Access Points 26 ,w;fhf kPsspf;fg;glhj &gh 1>000.00 
,w;fhd itg;G xd;iw ,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; rpwhg;ghplk; nrYj;jpa 

gpd;dH. 2022.09.23 Kjy; 2022.10.13 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 09.00 Kjy; gp.g. 

02.00 tiuahd fhyg;gphptpy; ,t;itj;jpahriyapd; toq;fy; gphptpy; ,jw;fhd Nfs;tp 

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

2022.10.14 md;W K.g. 10.00 ,w;F ,yq;if Njrpa itj;jpahriyapd; gpujhd 

fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;.

lhf;lH lg;spA. Nf. tpf;ukrpq;`

jiytH>

gpuhe;jpag; ngWiff;FO>

,yq;if Njrpa itj;jparhiy.

ngWif mwptpj;jy;

,yq;if KjyPl;Lr; rig

ngWif mwptpj;jy;

gpd;tUk; ngWiff;fhd tpiyf;Nfhuy; tpsk;guk; 2022 nrg;nlk;gh; 22Mk; jpfjpa  
~~nla;yp epa+];;|| gj;jphpifapYk; ,yq;if KjyPl;Lr; rigapd; cj;jpNahfg+h;t 
,izajsj;jpYk; gpuRhpf;fg;gl;Ls;sd. (www.investsrilanka.com)

ADVERTISEMENT ON INVITATION TO SUBMIT PROPOSALS 
FOR SELECTION OF A SERVICE PROVIDER FOR DESIGN, 

DEVELOPMENT IMPLEMENTATION, COMMISSIONING AND
MAINTENANCE OF WEB BASED INVESTMENT APPROVAL WORKFLOW 

MANAGEMENT SYSTEM  (lAWMS) AND CENTRAL DOCUMENT 
MANAGEMENT SYSTEM (CDMS)

CONTRACT NO: BOI/S&S/Q/064/2022

Nkw;gb ngWiff;F ,iaghd Nfs;tpg; gbtq;fs; Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;sd 
vd;gJld; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;f Mh;tk; fhl;Lk; xg;ge;jf;fhuh;fs; ~~nla;yp 
epa+];;|| gj;jphpifapYk; ,yq;if KjyPl;Lr; rigapd; cj;jpNahfg+h;t ,izajsj;jpYk; 
gpuRhpf;fg;gl;Ls;s tpsk;guj;jpd; gpufhuk; eltbf;iffis Nkw;nfhs;SkhW ,j;jhy; 
mwptpf;fg;gLfpd;wJ. (www.investsrilanka.com)

tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis 0112-2543041/074-1531432  vDk; njhiyNgrp 
,yf;fq;fspd; Clhf gpujpg; gzpg;ghsh; (eph;thfk;) mth;fsplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;>
,yq;if KjyPl;Lr; rig.

ngWif mwptpj;jy; 
fsdp gpuNjr rig

fsdp gpuNjr rig mjpfhug; gphptpYs;s gpd;tUk; ,yf;fk; 01 Kjy; 08 tiuahd Mjdq;fis 2023.01.01 

Kjy; 2023.12.31 tiu kw;Wk; ,yf;fk; 09 ,d;  fPOs;s Mjdq;fis 2023.01.01 Kjy; 03 tUl fhyj;jpw;Ff; 

Fj;jiff;F tpLtjw;fhf Nfs;tpfs; miof;fg;gLfpd;wd. 

,jw;fhd  tpz;zg;gg;gbtq;fis 2022.10.10 md;W gp.g. 03.00 tiu fsdp gpuNjr rigapd; gpujhd 

mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhnkd;gJld; g+uzg;gLj;jg;gl;l tpz;zg;gq;fs; 2022.10.11 md;W K.g. 10.00 

tiu Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. 

vOj;JUt %y tpz;zg;gnkhd;Wld; kPsspf;fg;glhj &gh 3>000.00 ,w;fhd gbtf; fl;lzj;ijAk; fPo; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW> Mjdj;jpw;fhd kPsspf;fg;gLk; Nfs;tpg; gpizj; njhifiaAk; nrYj;jpg; 

ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;Lf;fisr; rkHg;gpg;gjd; Nghpy; khj;jpuk; ,jw;fhd khjphpg; gbtq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

Nfs;tpf;fhd tpz;zg;gg;gbtq;fs; ,uz;L gpujpfshf toq;fg;gLtJld; > mtw;iw %yg; gpujp kw;Wk; efy; 

gpujpnadf; Fwpg;gpl;L jdpj;jdpahf Kj;jpiuapl;L kPz;Lk; mtw;iw XUiwapy; cs;spl;L Kj;jpiuapl;L 

'nrayhsH> fsdp gpuNjr rig" vd;w Kfthpf;F 2022.10.11 md;W K.g. 10.00 ,w;F Kd;dH fpilf;ff;$bathW 

gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; my;yJ Fwpj;j Neuj;jpw;F Kd;dH fsdpg;gpuNjr rigapd; gpujhd mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapw; NrHj;jy; KbAk;. Nfs;tpfis cs;slf;Fk; ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; 

%iyapy; Nfs;tpg;gug;G Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. rkHg;gpf;fg;glhj Nfs;tpfspw;fhd itg;Gj; njhif kw;Wk; 

Mff; Fiwe;j Nfs;tpf;Fk; Fiwthf rkHg;gpf;fg;gLk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gl;L gpizj;njhif rigf;F 

chpj;jhf;fg;gLk;. 

2022.10.11 md;W K.g. 10.00 tiu Nfs;tpfs; %lg;gl;lJk; cldbahf Nfs;tpfisj; jpwj;jy; ,t; 

mYtyfj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gLk; mt;Ntisapy; Nfs;tpjhuHfs; my;yJ Nfs;tpjhuHfspd; vOj;JUt 

mjpfhukspf;fg; ngw;w gpujpepjpnahUtH rKfkspj;jpUf;fyhk;. 

rpj;jpfukhd Nfs;tpjhuHfspw;F> Nfs;tpfs; mq;fPfhpf;fg;gl;Ls;snjd mwptpf;fg;gl;ljd; gpd;dH> Nfs;tpjhuHfs;> 

Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l Nfs;tpj; njhifapd; 3 khj thlifj; njhifia ,t; mYtyfj;jpy; itg;Gr; nra;J 

xg;ge;jnkhd;W ifr;rhj;jpLjy; Ntz;Lk;. NkYk; mur thpfSk; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. 

NkYk; Nfs;tpjhuHfs;> fsdp gpuNjr rigapdhy; tpjpf;fg;gl;Ls;s kw;Wk; gpd;dH tpjpf;fg;gLk; ,il xOq;F 

tpjpfs; kw;Wk; epge;jidfspw;F cl;gLj;jy; Ntz;Lk;. Nfs;tpfis Vw;Wf;nfhs;sy; njhlHghd ,Wjpj; 

jPHkhdk; fsdpg; gpuNjr rigapd; Nfs;tpr; rigf;F chpj;jhFk;. njhiyNgrp ,yf;fk; : 011-2914110.

ml;ltiz 

njhlH 

,yf;fk;
tHj;jf miktplk;

Mff; Fiwe;j 

Nfs;tp 

&gh

Nfs;tp 

itg;G 

&gh

gbtf; 

fl;lzk; 

&gh

Fj;jiff; 

fhyk;

01 fphpgj;nfhl kj;jpa re;ij ML> Nfhop 

,iwr;rpf; fil
1,050,000.00 10,500.00  3,000.00

2023.01.01
2023.12.31

02 fphpgj;nfhl kj;jpa re;ij gd;wp 

,iwr;rpf; fil
748,125.00 7,500.00 3,000.00 

2023.01.01
2023.12.31

03 fphpgj;nfhl kj;jpa re;ij kPd; fil 136,500.00 5,000.00 3,000.00 
2023.01.01
2023.12.31

04 `{Zg;gpl;b thu re;ij> ML> Nfhop 

,iwr;rpf; fil
525,000.00 5,250.00 3,000.00 

2023.01.01
2023.12.31

05 `{Zg;gpl;b thure;ij gd;wp ,iwr;rpf; 

fil
698,250.00 7,000.00 3,000.00 

2023.01.01
2023.12.31

06 njhuz re;jp ML> Nfhop ,iwr;rpf; 

fil
304,500.00 5,000.00 3,000.00 

2023.01.01
2023.12.31

07 fphpgj;nfhl foptiwj; njhFjp 105,000.00 5,000.00 3,000.00 
2023.01.01
2023.12.31

08 njhuzre;jp nghJr; re;ijapd; 

Kd;dhYs;s tHj;jf epiyak;
277,200.00 5,000.00 3,000.00 

2023.01.01
2023.12.31

09 fphpgj;nfhl tlf;F vy;iyapYs;s fil 

miw ,yf;fk; 17
324,000.00 5,000.00 3,000.00 

2023.01.01
2023.12.31

lg;spA.B. rhd;jp FKjpdp> 

jiytH> 

fsdp gpuNjr rig. 

2022.09.22

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB 2022)
aho;g;ghz khefu rig

UNDP- CDLG ,d; fPo; gRikahd ,lq;fis epWTjy;

,ye;ijf;Fsj;jpy; ,d;lh;nyhf; gjpj;jiy Nkk;gLj;Jjy;> tz;zf;;Fsj;jpy; 
,d;lh;nyhf; gjpj;jiy Nkk;gLj;Jjy; kw;Wk; gz;iz flw;fiu g+q;fhtpy; 

#hpa rf;jp tPjp tpsf;Ffis nghUj;Jjy; kw;Wk; toq;Fjy;
(JMC/WD/CDLG/4Mn/2022/01, JMC/WD/CDLG/4Mn/2022/02 kw;Wk; JMC/WD/CDLG/4Mn/2022/03)

1. ,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR UNDP epjpaj;jpypUe;J gRik ,lq;fis epWtjw;fhf fld; 

trjpnahd;iwg; ngw;Ws;sJld; mjd; xU gFjpia ,ye;ijf;Fsj;jpy; ,d;lh;nyhf; gjpj;jiy Nkk;gLj;Jjy;> 

tz;zf;;Fsj;jpy; ,d;lh;nyhf; gjpj;jiy Nkk;gLj;Jjy; kw;Wk; gz;iz flw;fiu g+q;fhtpy; #hpa rf;jp 

tPjp tpsf;Ffis nghUj;Jjy; kw;Wk; toq;Fjy; vDk; xg;ge;jj;jpd; fPohd nfhLg;gdTfSf;F gad;gLj;j 

cj;Njrpj;Js;sJ.

2. gpd;tUk; ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;s eph;khz NtiyfSf;F jFjp  kw;Wk; jifik tha;e;j 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis tl khfhzk;> aho;g;ghz khefu 

rigapd; rhh;gpy; cs;@uhl;rp epWtd ngWiff; FOj; jiyth; ,g;NghJ miof;fpd;whh;.

3. tpiyf;Nfhuy;fs; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; %yk; eilKiwg;gLj;jg;gLk;.

4. Mh;tKs;s jFjp tha;e;j tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis aho;g;ghz khefu rig efu gpjh 

/ MizahshpklpUe;J 2022 nrg;nlk;gh; 22Mk; jpfjp Kjy; 2022 xf;Nlhgh; 13Mk; jpfjp tiuahd 

ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 4.00 kzp tiuapy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

(njhiyNgrp: 021-221 6468  njhiyefy;: 021-222 2334)
5. jFjpj; Njitg;ghLfs; tpiykD Mtzj;jpd; ml;ltizapy; 4Mk; gphptpy; Fwpj;Jf; fhl;lg;gl;Ls;sd. 

Nkyjpf jfty;fs; tpiykD Mtzj;jpd; 5Mk; gphptpy; (ml;ltiz) toq;fg;gl;Ls;sd.

6. xg;ge;jj;ijf; ifaspf;f jFjp ngWtjw;F ntw;wpfukhd tpiykDjhuh;  epjp mikr;R my;yJ cyf tq;fp 

my;yJ NtW VjhtJ Vw;Wf;nfhs;sf;$ba epWtdq;fspdhy; mgfPh;j;jpahsh; gl;bapYf;F cl;glhjtuhf 

,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld;  cs;ehl;L xg;ge;jf;fhuh;fs; gpd;tUk; ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s 

juj;jpw;F fl;bl eph;khzj; Jiwapy; eph;khzf; ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; (CIDA) gjpitf; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

7. Mu;tKs;s tpiykDjhuh;fs;  2022 nrg;nlk;gh; 22Mk; jpfjp Kjy; 2022 xf;Nlhgh; 12Mk; jpfjp tiu K.g. 

9.00 kzp Kjy; gp.g. 2.30 kzp tiu  xt;nthU xg;ge;jj;jpw;Fk; 1000.00 &gh kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; 

nrYj;jpAk; gpd;tUk; Kfthpf;F  vOj;J %ykhd Ntz;LNfhs; fbjnkhd;iwAk; rkh;g;gpj;J Mq;fpy 

nkhopapyhd KOikahd tpiykD Mtzj; njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;. fl;lzq;fis 

nuhf;fg; gzkhfNt nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

8. efy; gpujpfSldhd tpiykDf;fis gpd;tUk; Kfthpf;F 2022 xf;Nlhgh; 13Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzp 

my;yJ mjw;F Kd;gjhf xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. gpe;jpa tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. rKfk;je;Js;s 

tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; 

KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fSld; ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;sjd; gpufhuk; 

tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwpnahd;W fl;lhak; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

9. tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W 2022 nrg;nlk;gh; 30Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F ahog;;ghz khefu 

rigapy; ,lk;ngWk;. Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; jq;fs; nrhe;j  nrytpy; ,jpy; fye;Jnfhs;syhk;.

,y.
xg;ge;j 

,y.
Ntiy tpguq;fs;

kjpg;gPl;Lf; 

fpuar; 

nryT &gh

(kpy;ypad;)

xg;ge;jf; 

fhyk;

Njitahd  

juk;

tpiy 

kDf;fs; 

rkh;g;gpf;Fk; 

ehs; Kjy; 

tpiy 

kDf;fspd; 

nry;Ygbf; 

fhyk;

Njitahd 

tpiyf;Nfhuy; 

gpiz Kwp

gpiz 

Kwpj; 

njhif 

(&gh)

nry;Y 

gbf; 

fhyk;

1
JMC/WD/
CDLG/4Mn/ 
2022/01

,ye;ijf;Fsj;jpy; 

,d;lh;nyhf; gjpj;jiy 

Nkk;gLj;Jjy;

1.58
90 

ehl;fs;

C9 my;yJ 

mjw;F Nky; 

(fl;blq;fs;)

49 ehl;fs; 16>000.00 29.12.2022

2
JMC/WD/
CDLG/4Mn/ 
2022/02

tz;zf;;Fsj;jpy; 

,d;lh;nyhf; gjpj;jiy 

Nkk;gLj;Jjy;

0.96
90 

ehl;fs;

C9 my;yJ 

mjw;F Nky; 

(fl;blq;fs;)

49 ehl;fs; 10>000.00 29.12.2022

3
JMC/WD/
CDLG/4Mn/ 
2022/03

gz;iz flw;fiu 

g+q;fhtpy; #hpa rf;jp 

tPjp tpsf;Ffis 

nghUj;Jjy; kw;Wk; 

toq;Fjy;

0.94
90 

ehl;fs;

C9 my;yJ 

mjw;F Nky; 

(fl;blq;fs;)

49 ehl;fs; 9>500.00 29.12.2022

jiyth;>

cs;@uhl;rp epWtd ngWiff; FO>

khefu rig>

aho;g;ghzk;> tl khfhzk;.

22-09-2022
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இரண்டாம் உலகப் ப�டாருக் -
குப் பின்னர் முதல் முறையடாக 
இரடாணுவ அணிதிரட்லுக்கடா்ன 
உததரறவ ரஷயடா பேற்று (21) பிைப் -
பிததுள்ளது. உக்றரன மீதடா்ன ப�டார் 
ஏழு மடாதஙகற்ள எடடி இருக்கும் 
நிறலயிபலபய இநத அறிவிப்பு 
வவளியடாகியுள்ளது.  

ேடாடடு மக்களுக்கு பேற்று 
வதடாறலக்கடாடசியில் உறரயடாற்-
றிய ரஷய ஜ்னடாதி�தி வி்ளடாடிமிர் 
புடடின, ரஷய ஆடபுலஙகற்ள 
தடாம் �டாதுகடாததிருப்�தடாகவும் பமற்-
குலகம் ேடாடற் அழிக்க விரும்பு-
வதடாகவும் குறிப்பிடடுள்ளடார்.   

இநநிறலயில் புதனகிழறம 
(பேற்று) அமுலடாகும் வறகயில் �கு-
திய்ளவு இரடாணுவ அணிதிரட்ல் 
உததரவில் றகவயழுததிட்தடாக-
வும் புடடின குறிப்பிடடுள்ளடார்.   

இநத �குதிய்ளவு அணிதிரட் -
லின கீழ் 300,000 பமலதிக �ற -்
யி்னர் அறழக்கப்�டடிருப்�பதடாடு 
அது க்நத கடால இரடாணுவ அனு -
�வம் இருப்�வர்களுக்கு வ�டாருந-
தும் எனறு ரஷய �டாதுகடாப்பு 
அறமச்சு குறிப்பிடடுள்ளது.   

இதனப�டாது ஏற்க்னபவ இரடாணு -
வப் �யிற்சி வ�ற்று பவறு பவறலக -
ளில் ஈடு�டடுள்ள ப�டாரிடும் உ்ல் 
தகுதியுள்ளவர்கற்ளயும் திரட் 
அறிவுறுததப்�டடுள்ளது. ஏற்க -
்னபவ இரடாணுவததில் �ணியடாற்றி, 
�ற்யில் இருநது விலகி பவறு 

�ணிகளில் உளப்ளடாறரயும் திரட் 
புடடின உததரவிடடுள்ளடார்.  

ரஷயடாறவ பி்ளவு�டுததி, �ல -
வீ்னப்�டுததி, இறுதியில் அழிதது-
வி் பமற்கு ேடாடுகள சதிவசயவ -
தடாக புடடின குற்ைம்சடாடடி்னடார்.  

உக்றரனில் ரஷய துருப்புகள 
பின்னற்றவ சநதிததும் சில �கு-
திகளில் சுற்றிவற்ளப்ற� எதிர் -
வகடாணடிருக்கும் நிறலயிபலபய 
பமலதிக துருப்புகள அறழக்கப்-
�டடுள்ள்ன.   

அபதப�டானறு உக்றரனின 
கிழக்கு மற்றும் வதற்கில் ரஷய 
கடடுப்�டாடடு பிரடாநதியஙகற்ள 
ரஷயடாவு்ன இறைப்�து குறிதது 

ச ர் வ ஜ ்ன வ டா க் வ க டு ப் பு க ற ்ள 
ே்ததும் திட்ஙகள �ற்றிய அறி-
விப்பு வவளியடா்ன அடுதத தி்னபம 
புடடின ேடாடடு மக்களுக்கு உறர-
யடாற்றியுள்ளடார்.   

எனினும் இததறகய ப�டாலியடா்ன 
பதர்தல்கற்ள ஒருப�டாதும் அஙகீ-
கரிக்க மடாடப்டாம் எனறு அவம-
ரிக்கடா, வஜர்மனி, பிரடானஸ் மற்றும் 
க்ன்டா உளளிட் ேடாடுகள வதரி-
விததுள்ள்ன.  

“எமது ேடாடடின ஆடபுல ஒரு -
றமப்�டாடு அச்சுறுததலுக்கு உள-
்ளடா்னடால், எமது மக்கற்ள �டாது-
கடாப்�தற்கு ேடாம் அற்னதறதயும் 
வசயபவடாம்” எனறு புடடின குறிப் -

பிட்டார். �திலடி வகடாடுப்�தற்கு 
ரஷயடாவி்ம் அதிக ஆயுதஙகள 
இருப்�தடாகவும் அவர் இதனப�டாது 
வதரிவிததடார்.   

உக்றரனின லுஹனஸ்க் மற்றும் 
வ்டாவ்னடஸ்க் �குதிகற்ள ஒனறி-
றைதத வ்டா�டாஸ் பிரடாநதியதறத 
சுதநதிர ேடாடுக்ளடாக ரஷயடா கருதுகி -
ைது. எனினும் உக்றரனில் ரஷயடா-
வின கடடுப்�டாடடில் இருக்கும் 
அற்னதது �குதிகற்ளயும் சட்வி -
பரடாத ஆக்கிரமிக்கப்�ட் �குதி-
கள எ்ன உக்றரன மற்றும் பமற்கத-
திய ேடாடுகள கருதுகினை்ன.   

வ்டாவ்னடஸ்கில் சுமடார் 60 
வீதமடா்ன �குதி தற்ப�டாது ரஷயடா-
வின கடடுப்�டாடடில் இருப்� -
பதடாடு லுஹனஸ்கின கிட்ததட் 
அற்னதது நிலஙகற்ளயும் ரஷயடா 
றகப்�ற்றியுள்ளது.   

எனினும் ரஷய �ற் தற்ப�டாது 
உக்றரனில் பின்னற்றவ சநதிதது 
வருகிைது. அணற் மடாகடாைமடா்ன 
கடார்கிவில் இருநது ரஷய துருப்பு -
கள இநத மடாதததில் பின்னற்றவ 
சநதிததபதடாடு, லுஹனஸ்க் மற்றும் 
வ்டாவ்னடஸ்க் முன்னரஙகுகளில் 
வ�ரும் �குதிக்கடா்ன விநிபயடாகப் 
�டாறதகற்ளயும் இழநதுள்ளது.   

இநநிறலயில் ரஷய இரடாணுவ 
அணிதிரட்ல் அறிவிப்பு உக்றரன 
ப�டாறர பவகப்�டுததும் திட -
்தறத கடாணபிப்�தடாக அவதடானி -
கள குறிப்பிடடுள்ள்னர்.     

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 கெபக்டம்பர் மா்தம 22ம திைதி விோழக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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2022 கெபக்டம்பர் 22 விோழக்கிழகம

எதிர்வரும் வ�ணகள ஆசிய டி20 
ப�டாடடிக்கடா்ன 15 ப�ர் வகடாண் 
இலஙறகக் குழடாம் அறிவிக்கப்�ட-
டுள்ளது.   

சடாமரி அத�தது வதடா்ர்நது 
இலஙறக அணித தறலவியடாக 
பதர்வு வசயயப்�டடிருப்�பதடாடு, 
அவரு்ன ஹடாசினி வ�பரரடா, 
ஹர்ஷிதடா மடாதவ, நிலக்ஷி டி சில்வடா 
மற்றும் கவீஷடா டில்ஹடாரி ஆகிபயடார் 
துடுப்�டாட் வரிறசறய �லப்�டுத-
துகினை்னர்.   

அனு�வமிக்க இ்து றக சுழற்-
�நது வீச்சடா்ளர் இப்னடாகடா ரைவீரவும் 
இலஙறக அணியில் பசர்க்கப்�டடுள-
்ளடார்.   

வ�ணகள ஆசிய கிணை டி20 
ப�டாடடி �ஙக்ளடாபதஷில் வரும் ஒக்-

ப்டா�ர் 1ஆம் திகதி வதடா்க்கம் 16 
ஆம் திகதி வறர ேற்வ�ைவுள்ளது.   

இம்முறை ஆசியக்கிணைத 
வதடா்ரில் �ஙக்ளடாபதஷ, இநதியடா, 
இலஙறக, �டாகிஸ்தடான, தடாயலடாநது, 
மபலசியடா மற்றும் ஐக்கிய அரபு 
இரடாச்சிய அணிகள �ஙபகற்கவுள-
்ளறம குறிப்பி்ததக்கது.  

இலஙறக குழடாம்: சடாமரி அத-
�தது (தறலவர்), ஹடாசினி வ�பரரடா, 
ஹர்ஷிதடா மடாதவி, கவீஷடா டில்ஹடாரி, 
நிலக்ஷி டி சில்வடா, அனுஷடா சஞ்சீ-
வனி, கசுனி நுதயஙகடா, ஓசதி ரை-
சிஙக, மல்ஷடா வஷஹடானி, மதுசிகடா 
வமததடா்னநத, இப்னடாகடா ரைவீர, 
ரஷமி சில்வடா, சுகநதிகடா குமடாரி, 
அச்சினி குலசூரிய, தடாரிகடா வசவ்-
வநதி.

ஆசிய கிண்ணத்துக்கான
இலங்் குழகாம் அறிவிப்பு

மேற்கு நாடுகள் மீதும் எச்சரிக்க

அகக்ைப்பற்று பிரிமியர் லீக  
த�ாடரின் சீரு்ட அறிமுகம்

கடாறரதீவு குறூப் நிரு�ர்   

கிழக்கு மடாகடாை மட்ததில் ேற -்
வ�ற்று முடிநத வ�ரு விற்ளயடாடடுக்-
களில் சம்மடாநதுறை வலயம் ஐநது 
வ�ரு விற்ளயடாடடுக்களில் பதசிய 
மட்ததிற்கு வதரிவடாகி உள்ளதடாக சம்-
மடாநதுறை வலய உ்ற்கல்வி உதவிக் 
கல்விப் �ணிப்�டா்ளர் ஏ. முஸ்ரக் அலி 
வதரிவிததடார்.   

ேடாவிதனவவளி பகடாட்ததில் உள்ள 
ைடாைமடு இநதுக் கல்லூரி க�டி மற்றும் 
எல்பல ப�டாடடிகளில் முதலி்ம் 
வ�ற்ைபதடாடு, சம்மடாநதுறை முஸ்லிம் 
மததிய மகடா விததியடாலயம் உறதப்�ந-
தடாட்ம், பமறசப் �நது ப�டாடடிகளில் 
2ஆம் இ்ம் வ�ற்ைது.   

இைக்கடாமம் அல் அஷரப் மததிய 
கல்லூரி கரப்�நதடாட்ததில் இரண-
்டாம் இ்தறத பிடிததது.

மடாளிறகக்கடாடு குறூப் நிரு�ர்  

இரததி்னபுரி மடாவட்ததிலுள்ள வஜயலடாணி பதசிய 
�டா்சடாறல மற்றும் க்னகேடாயகம் மகடா விததியடாலயதறதச் 
பசர்நத தரம் 6, 7 மடாைவர்களுக்கடா்ன சதுரஙக �யிற்சி 
மற்றும் அறிமுக நிகழ்ச்சித திட்ததின 2ஆவது கட்ம் 
க்நத 17, 18, 19 ஆகிய தி்னஙகளில் வஜயலடானி பதசிய 
�டா்சடாறல பிரதடா்ன மண்�ததில் ேற்வ�ற்ைது.   

இப்�யிற்சிக்கு வ்ளவடா்ளரடாக அம்�டாறை மடாவட் சது -
ரஙக விற்ளயடாடடு அறமப்�டா்ளர் ஏ.எம். ஸடாகிர் அஹமட, 
க்னகேடாயகம் மகடா விததியடாலய உ்ற்கல்வி ஆசிரியர் 
இனஸடாப் ஷடா முஹம்மட ஆகிபயடார் கலநதுவகடாண்்னர்.  

இதில் இரணடு ேடாள சதுரஙக ப�டாடடிகள ே்டாததப்�டடு 
முதல் 5 இ்ஙகற்ள வ�ற்ை மடாைவர்களுக்கடா்ன �ரிசில்க -
ளும் வழஙகப்�ட்றம குறிப்பி்ததக்கது.

அ வு ஸ் தி ப ர லி ய டா வு க் கு 
எதிரடா்ன டி20 வதடா்ரின 
முதல் ப�டாடடியில் இநதிய 
அணி த்னது வசடாநத மணணில் 
பதடால்விறய சநதிததபதடாடு 
�டாகிஸ்தடான அணியும் த்னது 
வசடாநத மணணில் இஙகிலடாந-
துக்கு எதிரடா்ன முதல் டி20 

ப�டாடடியில் பதடால்விறய 
எதிர்வகடாணடுள்ளது.   

வமடாஹடாலியில் க்நத வசவ்-
வடாயனறு ேற்வ�ற்ை ப�டாட -
டியில் முதலில் துடுப்வ�டுத-
தடா் �ணிக்கப்�ட் இநதிய 
அணி 20 ஓவர்களுக்கும் 6 
விக்வகடடுகற்ள இழநது 208 
ஓட்ஙகற்ள வ�ற்ைப�டாதும் 
ஆஸி. அணி 19.2 ஓவர்களில் 
6 விக்வகடடுகற்ள இழநது 
அநத இலக்றக எடடியது.   

இநதிய அணிக்கடாக 
ஹடார்திக் �டானடயடா 30 �நதுக-
ளில் ஆட்மிழக்கடாது 71 ஓட-

்ஙகற்ள வ�ற்ைடார். �திவலடுததடாடிய ஆஸி. 
அணிக்கடாக கமபரடான கிரில் 30 �நதுகளில் 61 
ஓட்ஙகற்ள வி்ளடாசி்னடார்.   

இநநிறலயில் 17 ஆணடுகளின பின 
�டாகிஸ்தடான திரும்பிய இஙகிலடாநது அணி 
ஆடிய முதல் ப�டாடடியில் �டாக். அணிறய 6 
விக்வகடடுக்ளடால் வீழ்ததியது. முதலில் துடுப்-
வ�டுததடாடிய �டாகிஸ்தடான 20 ஓவர்களுக்கும் 
7 விக்வகடடுகற்ள இழநது 158 ஓட்ஙகற்ள 
வ�ற்ை நிறலயில் �திவலடுததடாடிய இஙகி-
லடாநது 19.2 ஓவர்களில் 4 விக்வகடடுகற்ள 
இழநது இலக்றக எடடியது.

அக்கறரப்�ற்று வ்க்கு தி்னகரன நிரு�ர்  

அக்கறரப்�ற்று உறத�நதடாட் 
லீக்கின ஆதரவில் அக்கறரப்�ற்றில் 
எதிர்வரும் மடாதம் ேற்வ�ைவுள்ள 
‘அக்கறரப்�ற்று உறத�நதடாட் பிரி-
மியர் லீக் சுற்றுப்ப�டாடடியில் கலநது 
வகடாளளும் அணிகளுக்கடா்ன சீருற -்
கள வழஙகும் நிகழ்வு அணறமயில் 

ஐய்னடா வீச் கடா்ர்னில் உறத�நதடாட் 
லீக்கின தறலவரும், மடாேகர சற� 
உறுப்பி்னருமடா்ன ஏ.ஜீ. அஸ்மி தறல-
றமயில் ேற்வ�ற்ைது.  

இநநிகழ்வில் அக்கறரப்�ற்றின 
உறதப்�டாநதடாட் வீரர்கள மற்றும் சீரு-
ற்க்கு அணுசரறை வழஙகிய அணு-
சரறையடா்ளர்கள ஆகிபயடார் கலநது-
வகடாண்்னர்.

வ்ட மத்திே மாைாண, மாைாண ைல்வித் திகணக்ை்ளத்தினால் ந்டத்்தப்பட்ட மாைாண மட்ட 
்பா்டொக�ைளுக்கு இக்டயி�ான உக்த்பந்தாட்டப ே்பாடடியில் கவற்றிக்பற்று அகி� 
இ�ஙகை மட்டப ே்பாடடிக்குத் க்தரிவான அநுரா்தபுரம ொஹிரா ைல்லூரி அணிகே     
ைாண�ாம.                                                    (படம்: திறபபனை திைகரன் நிருபர்)

்சம்ோந்து்ை: 5 ம்பாட்டிகளில் 
ம�சிய ேட்டத்திற்கு த�ரிவு

இைத்தினபுரி ோவட்ட ்பாட்சா்ை
ோணவர்களுககு ்சதுைஙக ்பயிற்சி

இந்தியா, ்பாக. அணிகள்
த்சாந்� ேண்ணில் ம�ால்வி

அவுஸ்திேரலிோவின் க்டஸ்ேம-
னிே மாநி� ேமற்குக் ைகரயில் 
200க்கும அதிைமான திமிஙகி�ஙைள 
ைகரகோதுஙகியுள்ளன.   

இவவாறு ைகரகோதுஙகிே திமிங-
கி�ஙைளில் ்பாதி அ்ளவானகவ 
க்தா்டர்நது உயிரு்டன் ைாணப்படுவ-
்தாை ஆர்வ�ர்ைள க்தரிவித்துள்ளனர்.   

இரண்டு ஆண்டுைளுக்கு முன் 
மிை ேமாெமான திமிஙகி�ஙைள ைகர-
கோதுஙகிே ெம்பவம நிைழந்த மக்குரி 
ஹார்்பர் ்பகுதியிே�ேே ்தற்ே்பாக்தே 

ெம்பவமும இ்டமக்பற்றுள்ளது. திமிஙகி� 
மீட்பா்ளர்ைள ெம்பவ இ்டத்திற்கு விகரந-
துள்ளனர்.

இைாணுவத்்� அணிதிைட்ட  
புட்டின் அதிைடி உத்�ைவு

அவுஸ்திமைலிய கடற்க்ையில்  
200 திமிஙகிைஙகள் நிர்ககதி

ஜப்பான் பிை�ேர் அலுவைகம்  
அருமக முதியவர் தீககுளிபபு

உய்குர்கள் த�ாடர்பில்  
ஐ.நாவுககு வலியுறுத்து

ை்டந்த ஜூக� மா்தம ்படுகைாக� 
கெயேப்பட்ட ஜப்பான் முன்னாள பிர்த-
மர் ஷின்ேொ அே்பவுக்கு அரெ இறுதிச் 
ெ்டஙகு ந்டத்துவ்தற்கு எதிர்பபுத் க்தரி-
வித்து முதிேவர் ஒருவர் தீக்குளித்துள-
்ளார்.   

வரும கெபக்டம்பர் 27ஆம திைதி 
நக்டக்பறவுள்ள இறுதிச் ெ்டஙகில் 
நூற்றுக்ைணக்ைான கவளிநாடடு பிர-
திநிதிைள ்பஙேைற்்பார்ைள என்று எதிர்-
்பார்க்ைப்படுகிறது.   

இநநிக�யில் ே்டாக்கிேோவில் உள்ள 
பிர்தமர் அலுவ�ைத்திற்கு அருகில் ேநற்று 
(21) 70 வேதுைளில் இருக்கும முதிேவர் 
ஒருவர் தீக்குளித்துக் கைாண்்டக்த அடுத்து 
க்பாலிஸார் அகழக்ைப்பட்டனர். அஙகு 
விகரந்த க்பாலிஸார் தீகே அகணத்து 

அந்த ந்பகர மருத்துவமகனக்கு அகழத்-
துச் கென்றுள்ளனர்.   

அே்பவுக்கு க்பரும கெ�வில் அரெ 
இறுதிச் ெ்டஙகு ந்டத்்தப்படுவ்தற்கு ஜப்பான் 
க்பாதுமக்ைளிக்டேே எதிர்பபு வலுத்திருப்ப-
்தாை அஙகிருநது வரும கெயதிைள கூறு-
கின்றன.

உயகுர் சிறு்பான்கமயினருக்கு 
எதிராை முன்கனடுக்ைப்படும மனி்த 
உரிகம மீறல்ைள குறித்து ஐ.நா. ்பாது-
ைாபபு ெக்ப மற்றும மனி்த உரிகம-
ைள ே்பரகவயில் ை�நதுகரோ்டப்ப்ட 
ேவண்டும என்று உ�ை உயகுர் கைாங-
கிரஸ் ேைாரிக்கை விடுத்துள்ளது.   

இது க்தா்டர்பில் கைாஙகிரஸின் உ்ப 
்தக�வர் விடுத்துள்ள டவீடடில் ேமற்-
ைண்்டவாறு ேைாரிக்கை முன்கவக்ைப்பட-
டுள்ளே்தாடு உயகுர்ைளின் நிக� குறித்து 
அறிக்கைைள விடு்தல், ைவக� க்தரிவித்-

்தல் என்்பவற்ேறாடு ந்டவடிக்கைைக்ளயும 
்பார்க்ை விருமபுவ்தாைவும குறிபபிடடுள-
்ளார்.     
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