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90 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

 1932 - 2022

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

ஜனோதிபதி ரணில விக்கிரமசிஙக 
ச்வளிநோட்டு விஜயசமோன்்றை 
லமறசகோண்டுள்ள நி்�யில 
அ்வரின் சபோறுப்பின் கீழ் செயறப-
டும் அ்மச்சுக்களில இரோஜோஙக 
அ்மச்ெரக்ளோக செயறபடுல்வோர 
பதில அ்மச்ெரக்ளோக நிய -
மிக்கப்பட்டுள்ளனர.

ஜனவாதிபதி நவாட்டில் இல்லவாத 
்கவாலபபகுதியில்;

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

சமோத்த ்வரத்தகததில ஈடு-
பட்டுள்ள ்வரத்தகசரோரு்வர ்தம்-
புதல்தகமவில உள்ள ்தனியோர 
்வஙகிசயோன்றிறகு ்்வப் -
பிலிடு்வ்தறகோக 

தமபுத்த்கை வஙகியில் மவபபிலிடெ ச்கவாண்டுசென்ற:

ெட்்டவிலரோ்தமோன 
மு்றையில ரூப்வோஹினி 
ச்தோ்�க்கோட்சி நி்�-
யததுக்குள பிரல்வ-
சிதது அ்தன் ஒளிபரப்பு 
ந்ட்வடிக்்ககளுக்கு 

இ்்டயூறு வி்்ளவித்த குறறைச்ெோட்டின் லபரில 
்தனிஷ் அலி உளளிட்்ட நோன்கு ெநல்தக 

ரூபவவாஹினி நிறுவனததுள் அததுமீறி நுமழவு; 

சபோரு்ளோ்தோர சநருக்கடியோல 
கடு்மயோக போதிக்கப்பட்டுள்ள 
இ�ங்கயரகளுக்கு இஙகி-
�ோநது அ்வெர உணவு மறறும் 
வி்வெோய உ்தவிக்்ள ்வழஙகி 
்வருகிறைது.

மூன்றில ஒரு பஙகிறகும் அதி -
கமோன மக்கள உணவுக்கு சிரமப்படுகின்றைனர. லமலும் 
எரிசபோருள, மின்ெோரம் மறறும் மருநதுகள

அவெர உணவு உட்படெ விவெவாய உதவி்கள்;

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், 
ெோதிக் ஷிஹோன் 

நோட்டில அ்மதியோன 
சூழல உரு்வோக்கப்பட்டுள்ள 
நி்�யில ஆரப்போட்்டங -
க்்ள லமறசகோண்டு மக்களின் 
அன்றைோ்ட செயறபோடுகளுக்கு 

இ்்டயூறுகள ஏறபடுத்தப்ப-
டுமோனோல அது ச்தோ்டரபில 
சபோலிஸோர ெட்்டத்்த   ந்்ட-
மு்றைப்படுதது்வர என போது-
கோப்புச் செய�ோ்ளர சஜனரல 
கமல குணரதன   ச்தரி -
விததுள்ளோர.  

நவாட்டில் தற்பவாது அமைதியவான சூழல் உள்்ள நிமலயில்;  

�க்க்ஷபோன மின் உறபததி 
நி்�யம் பழு்த்்டநதுள்ள்தோலும் 
டீெல மறறும் எரிசபோரு்்ள சகோள-
்வனவு செய்வ்தறகு இ�ங்க 
மின்ெோர ெ்பயி்டம் லபோதிய 
பணம் இல�ோ்த்தோலும், நீர மின்-
ெோரத்்த உரிய மு்றையில முகோ-
்மதது்வப்படுத்த முடியோ்த்தோலும் 

மின்ச்வட்்்ட நீடிக்குமோறு லகோரப்-
பட்டுள்ள்தோக அ்மச்ெர கஞென 
விலஜலெக்கர ச்தரிவிததுள்ளோர.  

இ�ங்கக்கு இறைக்குமதி செய-
யப்படும் மெகு எண்சணயின் ்தரம் 
ச்தோ்டரபில சபோதுப் பயன்போடு-
கள ஆ்ணக்குழுவின் 
்த்�்வர முன்்்வக்கும் 

லக்ஷபானபழுது;டீசல்இல்்ல;CEBயிடம்பணமில்்ல;

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், 
ெோதிக் ஷிஹோன் 

அ்மதியோன லபோரோட்்டங-
க்்ள ந்டதது்வ்தறகு எந்தத 
்த்்டயும் இல்� என பதில 
போதுகோப்பு அ்மச்ெர பிரமி்த 
பண்்டோர ச்தன்னலகோன் ச்தரி-
விததுள்ளோர.  

அரெோஙக ்தக்வல தி்ணக்-
க்ளததில லநறறு (26) ந்்ட-

சபறறை ஊ்டக ெநதிப்பி-
ல�லய அ்வர இவ்வோறு 
ச்தரிவிததுள்ளோர.  

இருப்பினும் லபோரோட்்டம் 
ந்டப்ப்தறகு ஆறு மணி லநரத-
திறகு முன்ன்தோக உளளூர 
சபோலிஸோரி்டம் லபோரோட்-
்டததிறகோன அனுமதி சபறை 
ல்வண்டும் என்றும் 
அ்வர 

அ்ைதியாகபபாராடடம்
நடத்தஎந்த்த்டயுமில்்ல

பின்ன்வ� மிருகக்கோட்சிச்ெோ்�க்கு இரவு 
ெபோரி பூஙகோ என சபயரி்ட தீரமோனிததுள்ள-
்தோக ்வனஜீ்வரோசிகள மறறும் ்வன்வ்ள போது-
கோப்பு அ்மச்சு ச்தரிவிததுள்ளது.

பின்ன்வ� மிருகக்

பினனவலமிருககாடசிசசா்ல
'இரவுசபாரிபூஙகா'ஆகிறது

முன்னோள ஜனோதிபதி 
லகோட்்டோபய ரோஜபக் ஷ-
வின் ம்னவியோன அலயோ 
மோ ரோஜபக் ஷவி்டம் கப்பம் 
லகோரிய குறறைச்ெோட்டில ெந-
ல்தகநபர ஒரு்வர ்கதுசெய-
யப்பட்டுள்ளோர.

முன்னோள ஜனோதிபதியின் பிரததி-
லயக செய�ோ்ளர சுகீஸ்்வர பண்்டோரவி-

னோல லமறசகோள்ளப்பட்்ட 
மு்றைப்போட்டுக்க்மய, 
குறறைப்பு�னோயவு தி்ணக் -
க்ளததினோல முன்சனடுக்-
கப்பட்்ட விெோர்ணயில 
ெநல்தகநபர ்கதுசெய -

யப்பட்டுள்ளோர. சகோ�ன்னோ்வ - ெோ�-
முல� பிரல்தெத்்தச் லெரந்த 
ஒரு்வலர இவ்வோறு

முனனவாள் ஜனவாதிபதி ைமனவி அ்யவாைவாவிடெம

10 இலட்ெம ரூபவாமவ ்்கவாரியதவா்க குற்றசெவாட்டு முனமவபபு 

ஊட்்டச்ெதது பிரச்சி்னக்்ள கண்்டறி்வ்தறகோன கணக்-
சகடுப்்ப ஆரம்பிப்ப்தறகு சுகோ்தோர அ்மச்சு ந்ட்வடிக்்க 
எடுததுள்ளது.

அண்்மயில நோ்ட்ளோவிய ரீதியில ப� பகுதிகளில பதி-
்வோகிய ெம்ப்வஙகளின் அடிப்ப்்டயில இந்த ந்ட்வடிக்்க 
எடுக்கப்பட்டுள்ள்தோக சுகோ்தோர அ்மச்ெர, சகஹலிய ரம்புக்-
ச்வல� ச்தரிவிததுள்ளோர. அ்தறகோன ந்ட்வடிக்்க -
க்்ள லமறசகோளளுமோறு அதிகோரிகளுக்கு

ஊடடசசததுகு்றபாடுக்ை
கணடறிவ்தற்குகணக்்கடுப்பு

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

உயிரத்த ஞோயிறு பயஙகர-
்வோ்தத ்தோக்கு்தல இ்டம்சப -
று்வது ச்தோ்டரபில பு�னோய -
வுப் பிரிவினரின் ்தக்வலகள 
கி்்டததிருநதும் அ்த்னத 
்தடுப்ப்தறகு ந்ட்வடிக்்க 
எடுக்கவில்� என ச்தரி -

விதது முன்்்வக்கப்பட்-
டுள்ள அடிப்ப்்ட உரி்ம 
மனுவில பிரதி்வோதியோக 
குறிப்பி்டப்பட்டுள்ள ்தற-
லபோ்்தய ஜனோதிபதி ரணில 
விக்கிரமசிஙகவுக்கு எதிரோக 
ச ்த ோ ்ட ரந து ம் 
்வழக்கு

உயிர்தத ஞவாயிறு தவாககுதல் ெமபவததில் பிரதிவவாதி;

சதவாடெர முடியவாது என உயர்நீதிைனறு தீர்ைவானம 

03

இரவாணுவததின 73 வது ஆண்டு நிம்றமவ முனனிட்டு ்நறறு (26) ச்கவாள்ளுபபிட்டி ஜுமஆப பள்ளி-
வவாெலில் இஸலவாமிய ைத நி்கழ்வு்கள் நமடெசபற்றன. பிரதை விருந்தினரவா்க இரவாணுவத த்ளபதி சலப-
டினனட் சஜனரல் விககும லியன்்க உட்படெ இரவாணுவ அதி்கவாரி்களும நி்கழ்வு்களில் ்கலந்து ச்கவாண்டு 
சி்றபபிததனர். பள்ளிவவாெல் நிர்வவா்க ெமபததமலவர் அல்்வாஜ் சைவா்ைட் ்கலீல் இரவாணுவ த்ளப-
திககு சி்றபபு நிமனவுச சினனசைவானம்ற வழஙகுவமதப படெததில் ்கவாணலவாம. 
                               படெம: இரவாணுவ ஊடெ்கபபிரிவு 

நாயை காப்ாற்ற தனது 
உயியை மாய்தத ப்ண் இரு வாகனஙகளுடன் 

மமாதி மூவர் காைம் ்பாலனனறு்வபகுதியில்பசாகசம்பவம்

கடடுப்பாட்டஇழந்த'கப்'வாகனம்;

முட்டயினவி்ல்ய
கு்றக்கநடவடிக்்க

ல�ோரன்ஸ் 
செல்வநோயகம்

ெந்்தயில 
லகோழி முட்்்ட-
யின் வி்�கள 
அதிகரிதது ்வரும் நி்�யில அ்தன் 
வி்�க்்ள கு்றைப்பது ச்தோ்டரபில 
க்வனம் செலுததி ்வரு்வ்தோக முட்்்ட 
்வரத்தகரகள ெஙகம் ச்தரிவிததுள்ளது.

லகோழிததீனுக்கோன உற-
பததி செ�வுகள

இந்த வருடெததில் 968 
மில். சடெவாலர்்கள்;

2022ஆம் 
ஆண்டின் நோன்கு 
மோ்தஙகளில 
சமோத்தம் 
968

்பாதுைக்கைதுஇயல்புவாழ்வுக்கு
இ்டயூறுஏற்படுததினால்நடவடிக்்க
சபவாலிஸவார் ெட்டெதமத அமுல்படுததுவர் − பவாது்கவாபபு செயலவா்ளர்  

சு்கவாதவார அமைசசு விமரவில் நடெவடிகம்க

ஜனாதிபதிரணிலுக்குஎதிரான
வழக்்க்்தாடருவதில்்ல

மின்வடடுபநரத்்தபைலும்
அதிகரிக்கமூனறுகாரணஙகள்

நிமலமைமய 
வி்ளககுகி்றவார் 
அமைசெர் 
்கஞென   

இலங்கக்குஉயிரகாக்கும்
உ்தவிக்ைவழஙகும்UK

பதில் பவாது்கவாபபு அமைசெர் பிரமித சதரிவிபபு   

முட்மடெ வர்தத்கர் ெங்கம 
சதரிவிககி்றது 

ஜனாதிபதியினஅ்ைசசுக்களுக்கு
பதில்அ்ைசசரகள்நியைனம்

04

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

கம்ப்்ள மறறும் போணநது்றை பலலநோக்கு கூட்டுறைவுச் 
ெஙகத ல்தர்தலில சபோதுஜன சபரமுன அலமோக ச்வறறி ஈட்-
டியுள்ளது.

அ்தறகிணஙக போணநது்றை ப�லநோக்கு கூட்டுறைவு ெஙகத-
தின் சபோது ெ்பயில 87 ஆெனஙகளில 53 ஆெனஙக்்ள 
சபோது ஜன சபரமுன சபறறுக் சகோண்டுள்ளது. அ்்த 
ல்வ்்ள, எதிரக்கட்சிக்கு ஒதது்ழப்பு ்வழஙகிய 
குழு 34 ்வோக்குக்்ள மட்டுலம 

்கமபம்ள, பவாணந்தும்ற பல்நவாககு 
கூட்டு்றவு ெங்கத ்தர்தல்்களில்

்பாதுஜன்பரமுன
அபைாக்வற்றி

கப்பம்பகாரியசநப்தகநபர
ஒருவர்பாலிஸாரால்்கது

சுறறுலவா பயணி்கம்ள 
்கவர அமைசசு ஏறபவாடு  

2பகாடிபய23இலடசம்
ரூபா்காள்்ை
நபர்்கள் இருவர் சபவாலிஸவாரவால் ைடெககிப பிடிபபு 

்தனிஷ்அலிக்குஎதிரான
வழக்குஜனவரி09இல்!

கடனவழஙகுவதில்
இநதியாமு்தலிடம்
சடெய்லி மபனவானசியல் 
மடெமஸ ்கணிபபு

மதசிை ம்ையவயில் இயைை 
தமிழ் கூடடயமபபு நி்நதயன

இனப்பிரசசி்னக்குதீரவுவழஙகபவணடுைாம்
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டீசல் ்வுஸயை கட்ததிைவர்   

யகதாகி விளககமறிைலில்   
பைலும்இருவ்ரப்தடி்பாலிஸ்வ்லவீசசு

0304

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

ச்வளிநோட்டு ல்வ்� ்வோயப்புக-
ளில ஈடுபட்டுள்ள்வரகளுக்கு புதிய 
ஓயவூதியத  திட்்டம் ஒன்்றை அர -
ெோஙகம் அறிமுகப்படுததியுள்ளது.

'மனுஷவிய' என்றை சபயரில ந்்ட-
மு்றைப்படுத்தப்ப்டவுள்ள லமறபடி 
ஓயவூதியத திட்்டம் லநற்றைய 
தினம் ச்தோழில மறறும் ச்வளிநோட்டு 
ல்வ்� ்வோயப்பு அ்மச்ெர மனுஷ 
நோணயக்கோரவினோல உததிலயோகபூர-
்வமோக ஆரம்பிதது ்்வக்கப்பட்்டது.

ச்வளிநோட்டு ல்வ்� ்வோயப்புப் 
பணியகததில லநறறு இ்டம்சபறறை 

இந்த நிகழ்வில ஓயவூதிய திட்-
்டத்்த ஆரம்பிதது ்்வதது  உ்ர-
யோறறிய அ்மச்ெர,

எமது எதிரகோ� அரசியல ச்தோ்டர-
பில சிநதிக்கோமல மக்கள 
எதிரசகோண்்ட

புலம்பயர் ்தாழிலாளருககு 
ஓய்வூதியத் திடடம அறிமுகம

சபவாரு்ளவாதவார மீட்சி சப்ற அந்நிய செலவாவணி அவசியம:

எதிர்கால அைசிைல் பதாடர்பில் 
சிநதிககாது நாடடு மககள் 

எதிர்பகாண்டுள்ள பநருககடிகளுககு 
தீர்வு காை ஒன்றியையுமாறு அயமசசர் 

மனுஷ நாைைககாை அயைபபு

'ைனுசவிய'திடடம்பநற்றுஅ்ைசசரைனுஷவினால்ஆரம்பிதது்வப்பு
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முஸ்லிம்களின் பல்வேறு விடயங்கள் 
த�ொடரபொ்க ஆரொயும வி்ேட கூடடம  

கம்பஹா புத்திஜீவிகள் அமைப்பு 
ஒழுங்கு செய்த முஸ்லிம ெமூகத்தின் 
்பல்வேறு விடயங்கள் ச்தாடர்பாக 
ஆராயும வி்ெட கூடடம  ்ேற்று 
முன்தினம  ஞாயிற்றுக்கிழமை (25)  
சகாழுமபு ைாளிகாவேத்ம்த இஸ் ா்மிய 
நிம்யத்தில ேமடச்பற்்றது. சகாழுமபு 
ைாேகர ெம்ப முன்னாள் ்ையரும 
ெவூதி அ ர்பியாவின் முன்னாள் தூது-
வேருைான ஹுமென் முஹமைத் ்தம -்
மையில ேமடச்பற்்ற ்ைற்்படி கூடடத்-
தில முஸ்லிம க ா்ொர விடயங்கள், 
முஸ்லிம வோசிகொம்யின் ்்தமவே 
ைற்றும முஸ்லிமகளின் ்பல்வேறு  விட-
யங்கள் ச்தாடரபிலும இக்கூடடத்தில 
விரிவோக ஆராயப்்படடது. 

்ைலும கம்பஹா, சகாழுமபு, களுத்-
தும்ற ஆகிய ்ைல ைாகாணத்திற்குட-
்படட மூன்று ைாவேடடங்கமையும பிரதி-
நிதித்துவேப்்படுத்தி ேமடச்பற்்ற ் ைற்்படி 
கூடடத்தின் இறுதியில முஸ்லிமகளின் 
பிரச்சிமனகள் ச்தாடரபில ஜனாதி்பதி 
ரணில விக்கிரைசிங்க அவேரகமை ெந்-
தித்து ்ைற்்படி பிரச்சிமனகள் ச்தாடர-
பில ஜனாதி்பதியின் கவேனத்திற்கு 
சகாண்டு வேருவே்தாகவும இக்கூடடத்தில 
ஏகைன்தாக தீரைானிக்கப்்படடது.  

இக்கூடடத்தில முன்னாள் ்பரீட-
மெகள் திமணக்கை ஆமணயாைர 
அலஹாஜ் ஏ. ஆர முஹமைத் உட்பட 
புத்திஜீவிகள் ைற்றும முக்கிய பிரமுகரக-
ளும க்ந்து சி்றப்பித்்தனர. 

கிரொம மக்களின் வேொழவேொ�ொரத்� ்மமபடுத� 

கிராமப் பகுதிகள் த�ாறும்  
மஞ்சள் வித� உறபத்தி
தி்றப்்பமன தினகரன் நிரு்பர

 பின்்தங்கிய கிராை ைக்களின் வோழ்-
வோ்தாரத்ம்த உயரத்தும ்ோக்கில 
கிராைப் ்பகுதிகளில  காலேமட 
வேைரப்பு ைற்றும சிறு ச்பாருைா்தாரப் 
்பயிரகமை ஊக்குவித்்தல அமைச்சி-
னால ேமடமும்றப்்படுத்்தப்்படட 
ைஞெள் விம்த உற்்பத்தி திடடம 
கிராமிய பிர்்தெ ைக்களின் வோழ்வோ-
்தாரத்ம்த உயரவேமடயச் செயயும 
்வேம்த் திடடைாக முன்சனடுக்கப்-
்படடு வேருவே்தாக  ைாவேடட விவேொ-
யப் ்பணிப்்பாைர திருைதி. எச்.எல.
்்தனுவேர ச்தரிவித்்தார. இத் திடடம 
அநுரா்தபுரம ைாவேடடத்தில உள்ை 22 
பிராந்திய செய்க பிரிவுகளில சவேற்-

றிகரைாக ேமடமும்றப்்படுத்்தப்்பட-
டுள்ைது. இ்தற்கான ்பயனாளிகமைத் 
ச்தரிவு செயவேதில, ெமுரத்தி ைானியம 
ச்பறும, ெமுரத்தி ைானியத்திற்கு ்தகுதி-
யான குடும்பங்கள் ைற்றும ச்பண்கள்

்தம்மை ்தாங்கும குடும்பங்க-
ளுக்கு முன்னுரிமை அடிப்்பமடயில 
விவேொய தும்றயுடன் ெம்பந்்தப்்படட-
வேரகளின் ஆ்தரவுடன் ்பயனாளிகள் 
்்தரவு செயயப்்படுகின்்றனர. அ்தற்-
கான ்பரிந்துமரகள் பிர்்தெ செய-
்ாைரகளினால ்ைற்சகாள்ைப்்பட-
டுள்ைது.  இத்திடடத்தின் கீழ் 941 
்பயனாளிகளுக்கு சுைார 1 மிலலியன் 
ரூ்பா ச்பறுைதியான விம்தகள் விநி-
்யாகிக்கப்்படடுள்ைன. கடந்்த  ஏப்ரல 

ைா்தத்தில ைஞெள் உற்்பத்தித் திடடம 
ஆரமபிக்கப்்படடு, விவேொய அலுவே-
்ரகள் வேழங்கிய முன்்னற்்ற அறிக்-
மகயின்்படி  இவ் உற்்பத்தித் திடடம 
சவேற்றிகரைான நிம்யில இருப்்ப்தாக 
ைாவேடட விவேொய உத்தி்யாகத்்தரகள் 
ச்தரிவித்துள்ைனர. இது ெம்பந்்தைாக 
ஒவ்சவோரு 03 ைா்தங்களுக்கும ஒரு 
்தடமவே விவேொய அபிவிருத்தி உத்தி-
்யாகத்்தரகைால அந்்தந்்த வேயலகளில 
்ைற்சகாள்ைப்்படும ்பயிரச்செயமக-
யின் முன்்னற்்றம குறித்்த புமகப்-
்படங்களுடன் ைாவேடட விவேொய 
்பணிப்்பாைர அலுவே்கத்திற்கு உரிய 
்தகவேலகள் ச்தரிவிக்கப்்படுகின்்றமை-
யும குறிப்பிடத்்தக்கது.

சீனன்கவாடமடெ அல் ஸலவாஹில்   

பபணகள் ஹிப்ழ் பிரிவு 
ஆரம்பிகக நடவடிகதக    
்்பருவேமை, சீனன்்காடமட 

அல-ஸ்ாஹ் அரபுக் கலலூரியில 
்பாடொம் சென்று வேரும ச்பண் 
பிள்மைகளுக்கான ்பகுதி ்ேர அல-
குரஆன் ைனன வேகுப்புகள் எதிரவே-
ரும அக்்டா்பர ைா்தம கலலூரியின் 
ச்பண்கள் பிரிவில ஆரமபிக்கப்்பட-
வுள்ை்தாக ஸ்ாஹ் அரபிக்கலலூரி 
நிரவோகம ச்தரிவித்துள்ைது.   

்ைற்்படி ைத்ரஸா ஆரமபிக்கப்-
்படடு 20 வேருடங்கமை கடந்துள்ை 
நிம்யில ்தற்ச்பாழுது 116 ஹாபிழ் -
கமையும 65 ஆலிமகமையும 
்ைற்்படி ைத்ரஸா உருவோக்கியுள்ை -
்தாக ைத்ரஸா அதி்பர ச்தரிவித்்தார.   

ஹிப்ழ் ைத்ரஸாவோக ஆரமபிக் -
கப்்படட இக்கலலூரி குறுகிய 
கா்த்தில அரெ ்பாடொம் கலவி 

திடடத்துடன் கூடிய அல-ஆலிம 
கற்மக சேறி, ்பாடொம் செலலும 
உள்ளூர ைாணவேரகளுக்கான ்பகுதி -
்ேர அலகுரஆன் ைற்றும ைாரக்க 
்பயிற்சி கற்மக சேறி, ச்பண்களுக் -
கான வோராந்்த ்தரபியா ்பயிற்சி 
கற்மக சேறிகள் என்்பவேற்றுடன் 
விரிவேமடந்துள்ைது.   

அ்தன் அடிப்்பமடயில நீண்ட 
கா்த் ்்தமவேயாக இருந்்த 
்பாடொம் சென்று வேரும ச்பண் 
பிள்மைகளுக்கான ்பகுதி ்ேர அல -
குரஆன் ைனன வேகுப்புக்களும அல-
ஸ்ாஹ் அரபுக் கலலூரியின் அனு -
ெரமணயுடன் ஆரமபிக்க பூரவோங்க 
ஏற்்பாடுகள் ்ைற்சகாள்ைப்்படடுள் -
ை்தாகவும ைத்ரஸா நிரவோக ெம்ப 
ொர்பாக அ்தன் அதி்பர ச்தரிவித்்தார.   

அமல ேரவே்�ே பொடேொ்ையில 
இஸ்ைொமிய தின நி்கழவு

ருமஸக் ்பாரூக்

சகாழுமபு, அைல ெரவே்்தெ  ்பாட-
ொம்யின்  இஸ்்ாமிய ைஜ்லிஸ் 
ஏற்்பாடு செய்த  “இத்திஹாத்  20”  
அகி  ் இ்ங்மக ்பாடொம்களுக்-
கிமடயி்ான  இஸ்்ாமிய தினப் 
்்பாடடி விருது வேழங்கும விழா 
்பாடொம  ் வேைாகத்தில அண்மையில 
ேமடச்பற்்றது. 

ோடு முழுவேதிலுமுள்ை 60 க்கும 
்ைற்்படட ்பாடொம்கமைச் ்ெரந்்த 
600 க்கும ்ைற்்படட ைாணவேரகள் 
இதில க்ந்து சகாண்டனர.  ்ைலும  
27 சவேவ்்வேறு  ்பாடொம்கமைச்  
்ெரந்்த 120 ைாணவேரகள் இ்தன் ் ்பாது  
்ப்தக்கங்கள்,   ொன்றி்த ழ்கள்  ைற்றும  
சவேற்றிக்கிண்ணங்கள்  வேழங்கி சகௌர-
விக்கப்்படடனர. 

ந்ரவாத்திரி விரதம ்நறமறைய தினம  ஆரம்பைவானமத முன -
னிடடு நயினவாதீவு நவாக பூெணி அமைன ஆலயத்தில் வி்ெடெ 
பூமை ்ழி்பவாடுகள் இடெமச்பறறு அமைன உள்வீதி உலவா ்நதவார்.                             
                                  (்படெம: யவாழ்.வி்ெடெ நிரு்பர் விரதம)

(்பரந்்தன் குறூப் நிரு்பர)

உள்ளூர உற்்பத்திகமை ஊக் -
குவிக்கும ்ோக்கில ைாந்ம்த 
கிழக்கு பிர்்தெ செய்கத்தில 
விற்்பமனச் ெந்ம்தசயான்று 
்ேற்று திங்கடகிழமை (26) 
இடமச்பற்்றது. 

பிர்்தெ விற்்பமனச் ெந்ம்தயின் 
ஆரம்ப நிகழ்வில ைாந்ம்த கிழக்கு 
பிர்்தெ செய்ாைர ெமபிரா்தய -

பூரவேைாக நிகழ்மவே ஆரமபித்து 
மவேத்்தார. இ்தன்்்பாது ்பல்வேறு 
உள்ளூர உற்்பத்தியாைரகளின் 
விற்்பமனக் கண்காடசிக் கூடங் -
கள் அமைக்கப்்படடிருந்்தன. 

இந்நிகழ்வில உ்தவிப்பிர்்தெ 
செய்ாைர, கிராை அலுவே்ர -
கள், ெமுரத்தி உத்தி்யாத்்தரகள், 
சிறுச்தாழில முயற்சியாைரகள், 
ச்பாதுைக்கள் என ்ப்ரும க்ந்து 
சகாண்டனர. 

யாழ்.வி்ெட நிரு்பர 

 திலீ்பனின் 35ஆவேது நிமனவு தினம, 
்ேற்ம்றய தினம திங்கடகிழமை  யாழ்ப்்பா-
ணப் ்பலகம்க்கழகத்தில அனுஷ்டிக்கப்-
்படடது. தீலி்பன் உயிரநீத்்த 10.48 ைணிக்கு 
நிமன்வேந்்தல ஆரமபித்்ததுடன், ச்பாதுச் 
சுடர ஏற்்றப்்படடது. அ்தமனத் ச்தாடரந்து, 
திலீ்பனின் உருவேப்்படத்திற்கு ்பலகம்க்க-
ழக ெமூகத்தினரால ை ர் ைாம  ்அணிவித்தும 
ை ர் தூவியும அஞெலி செலுத்்தப்்படடது.

இ்தன்்்பாது ்பலகம்க்கழக ைாணவேரகள், 
்பலகம்க்கழக விரிவுமரயாைரகள், ்பலக-
ம்க்கழக கலவிொரா ஊழியரகள் எனப் -
்ப்ரும க்ந்துசகாண்டனர.  

யாழ். பல்கலையில திலீபனின் நிலைவேந்தல

(்பரந்்தன் குறூப் நிரு்பர)

கிளிசோச்சி புளியம ச்பாக்கமண ்பகு -
தியில கலைடுக்குைத்தின் நீமர ெடடவி-
்ரா்தைாக ்பயன்்படுத்தி ்பயிரசெயமக 
்ைற்சகாண்டுள்ைமை ச்தாடரபில உரிய 
ேடவேடிக்மககமை முன்சனடுக்க ்வேண்டு-
சைன ைாவேடட ்பயிரச்செயமக குழுக்கூடடத்-
தில தீரைானம சகாண்டு வேரப்்படடுள்ைது.  

கிளிசோச்சி புளியமச்பாக்கமண ்பகுதி-
யில ைாவேடட ்பயிரசெயமக குழுவின் தீரைா-
னங்களுக்கு ைா்றாக கலைடுக்குைத்து நீமர 
்பயன்்படுத்தி சுைார 50 ஏக்கருக்கு ்ைற்்படட 
நி்ப்்பரப்பில பிர்்தெத்திலுள்ை ஆசிரியர 
ைற்றும கைக்கார அமைப்பின் ்தம்வேர 
ைற்றும ்பணவேெதி ்பமடத்்தவேரகைால 

இவ்வோறு சேற்செயமக ெடட 
வி்ரா்தைாக  ்ைற்சகாள் -
ைப்்படடுள்ை்தாக ச்தரிவிக் -
கப்்படுகின்்றது. நீரப்்பாென 
திமணக்கைத்தின் முழுமை -
யான கடடுப்்பாடடிலுள்ை 
கலைடுக் குைத்திலிருந்தும 
இ்தற்காக மூன்று ்தடமவேகள் 
நீரவிநி்யாகம ்ைற்சகாள்ைப்்படடுள்ை-
்தாக ச்தரிவிக்கப்்படுகின்்றது. இவ்வோறு 
மூன்று ்தடமவேகளும குைத்திலிருந்து தி்றக்-
கப்்படட அதிகைவோன நீர வீண்விரயைாகி-
யதுடன் சுைார 150 ஏக்கருக்கும அதிகைான 
வேயலநி்ங்கள் கா்்்பாக செயமகக்கு 
்பயன்்படுத்துவேதிலும சிரைங்கள் ஏற்்படடுள்-
ை்தாக ச்தரிவிக்கப்்படடுள்ைது.

இவ்விடயம ச்தாடரபில கண்டாவேமை 
பிர்்தெ செய்கத்தில அண்மையில ேமட-
ச்பற்்ற விவேொய குழு கூடடத்தில இவ்விட -
யம சுடடிக்காடடப்்படடது. ெடடவி்ரா்த 
செயமககளுக்கு எதிராக ்தரைபுரம ச்பாலிஸ் 
நிம்யத்தில பிர்்தெ செய்கத்தினால 
மும்றப்்பாடு ஒன்றும ்பதிவு செயயப்்படடுள்-
ைது.

கிளிசோச்சி குறூப் நிரு்பர

கிளிசோச்சியில 17 ்பவுண் ்தங்க 
ேமககளும 2 இ்டெம ரூ்பா ்பண-
மும,் ைாடடார மெக்கிளும திரு-
டப்்படடுள்ைன.  

கிளிசோச்சி திருமவேயாறு 2 ஆம 
்பகுதியிலுள்ை  வீடடிற்குள் புகுந்்த 
சகாள்மையரகைால 17 ்பவுண் 
்தங்க ேமககளும 2 இ்டெம ரூ்பா ்பணமும,-
்ைாடடார மெக்கிசைான்றும சகாள்மையடிக்கப்-
்படடுள்ைது.

திருமவேயாறு 2 ஆம ்பகுதியிலுள்ை கண்பதிப்-
பிள்மை சுப்பிரைணியம என்்பவேரின் வீடடிற்குள் 
ேள்ளிரவில நுமழந்்த சகாள்மையரகள், முதியவேர-
கள் இருவேமரயும கடடி மவேத்துவிடடு ்பணம, 
ேமககள் எங்்க என விொரித்து ்தாக்கியுள்ைனர. 

பின்னர வீடடுரிமையாை-
ரின்  ைமனவி அணிந்திருந்்த 
ெங்கிலி, காப்பு உள்ளிடட 
ேமககமையும. இரண்டு 
இ்டெம ரூ்பா ்பணத்ம்த-
யும, சகாள்மையிடடுள்ை-
னர. பின்னர வீடடிலிருந்து 
்தப்பிச் செலலும ்்பாது 

மகத்ச்தாம்்்பசிகமை எடுத்துக்சகாண்டு உரி-
மையாைரின் ்ைாடடார மெக்கிளுடன்  ்தப்பிச்-
சென்றுவிடடனர.

்தாக்கு்தலுக்குள்ைான வீடடு உரிமையாைர கிளி-
சோச்சி ைாவேடட மவேத்தியொம்யில சிகிச்மெ 
ச்பற்று வேருகின்்றார. ெம்பவே இடத்திற்கு சென்்ற 
கிளிசோச்சி ்தடயவியல ச்பாலிஸார விொரமண-
கமை ் ைற்சகாண்டு வேருகின்்றனர. 

கிளித�ொச்சியில 17 பவுண்  �ங்க �்்க்கள் திருடடு  

 கரசவேடடி தினகரன் நிரு்பர

வேர்ாற்று சி்றப்புமிக்க  வேடைராடசி 
அருள்மிகு ஸ்ரீ வேலலிபுர ஆழ்வோர திருக்்கா -
வில வேருடாந்்த ச்பருந்திருவிழா கடந்்த ெனிக் -
கிழமை காம் 5.15 ைணியைவில கண்பதீஸ் -
வேரக் குருக்கள் ்தம்மையில இடமச்பற்்றது. 
அரச்ெகரகள் கிரிமயகளுடன் ஆரமபித்து 
8:45 ைணியைவில  சகாடி்யற்்றம மிக சி்றப்-
்பாக  இடமச்பற்்றது. 

17 ோடகள் ேமடச்பறும இப்ச்பரும 
திருவிழா எதிரவேரும 10/10/2022 ஆம திகதி  
திங்கடகிழமை நிம்றவேமடயவுள்ைது.

எதிரவேரும 30/09/2022 வேமர வேலலிபுரத்து 
ஆழ்வோர உள்வீதி வே்ம வேருவோர.

01/10/2022 அன்றிலிருந்து வேலலிபுரத்து 
ஆழ்வோர குருக்கடடு விோயகர ஆ்ய ்தரி-
ெனத்துடன்  அமனத்து திருவிழாக்களின் 

்்பாது சுவோமி சவேளிவீதி 
வேந்து ்பக்்தரகளுக்கு அருள்்பா -
லிப்்பார.

முக்கிய திருவிழாக்கைான 
ச வே ண் ச ண ய த் தி ரு வி ழ ா 
02/10/2022ஆம  திகதியும, 
துகிலதிருவிழா 03/10/2022 திகதியும,  
்பாமபுத்திருவிழா 04/10/2022  திகதியும, 
கமென் ்்பாரத்திருவிழா 5/10/2022 ஆம 
திகதியும,  ்வேடமட திருவிழா 6/10/2022 
ஆம  திகதியும, ெப்்ப்றத்திருவிழா 
7/10/2022 ஆம  திகதியும , ்்தரத்திருவிழா 
8/10/2022 திகதி ெனிக்கிழமையும,  ெமுத் -
திர தீரத்திருவிழா 9/10/2022 ஆம திகதி 
ஞாயிற்றுக்கிழமையும,  ்கணி தீரத்்தமும 
10/10/2022 திங்கடகிழமையும,  சகாடி -
யி்றக்கம  அன்ம்றய ோள் பிற்்பகல 6:00 

ைணிக்கும  இடமச்ப்றவுள்ைன.  ச்பருந் -
திருவிழாக்களுக்கான வேெதிகள் அமனத் -
தும ஆ்ய நிரவோகம, ்பருத்தித்தும்ற 
பிர்்தெ ெம்ப, வேடைராடசி வேடக்கு 
பிர்்தெ செய்கம, ்பருத்தித்தும்ற 
காவேல நிம்யம   என்்பனவேற்்றால ஏற்்ப -
டுத்்தப்்படடுள்ைது. 

இ்்தவேமை ஆ்யத்திற்கு வேருமக 
்தரு்வோர க்ாொர உமடயணிந்து, ்தங்க 
ஆ்பரணங்கமை அணிவேம்த ்தவிரத்து, 
ஆொர சீ்ரகைாக வேருமக்தருைாறு ஆ்ய 
நிரவோகம ்காரியுள்ைது. 

்கல்மடுக்குளத்து நீலை சட்டவிவைா்த்மா்க 
பயன்படுத்தி பயிர்ச்சயல்க

வேடமரொடசி அருள்மிகு ஸ்ரீ வேலலிபுர
ஆழவேொர திருக்்கொவில த்கொடி்யற்றம

விறபலை்ச சநல்த

்பஙகளவா்தஷ் டெவாக்கவா நகரில் நமடெச்பறறை சதறகவாசிய ெர்்்தெ ்ர்த்தக சிறைபபு விருது 
்ழஙகும விழவாவில் ஊடெகத்துக்கவான இரண்டு விருதுகமள ரூ்ப்வாஹினி  கூடடுத்தவா்ப-
னத்தின  செய்திப பிரிவின உதவிப ்பணிப்பவாளர்  கவாமினி ்பண்டெவார சைனிக்தி்ல ச்பற -
றுக்சகவாண்டெவார். இ்ரது 'அது்ர ்யை' ைறறும 'சடெவாலர் சதமபிலி'  ஆய்வு செய்திக -
ளுக்்க இவவிருதுகள் கிமடெக்கபச்பறறுள்ளன.

ரூபவாஹினி செய்திப்பிரிவின் 
உதவிப் பணிப்பாளருக்கு இரு விருதுகள்



மட்டக்களப்பு வவுண��ல் இரு 
ெபா�ஸாைர   சுட்டுக்ெகாைல ெசய்த  சம்-
பவம் மற்றும் உ�ர்த்த ஞா�று தாக்குதல் 
ெதாடர்பாக சந்ேதகத்�ல் பயங்கரவாத 
தைடச் சட்டத்�ல் ைகது ெசய்யப்பட்ட 
சஹ்ரா�ன் சார� உட்பட 4 ேபைர ேநற்று  
(26) மட்டக்களப்பு ேமல் ��மன்ற ��ப� 
என்.எம்.அப்துல்லா தலா ஒருவருக்கு 35 
ஆ�ரம் ரூபா பணமும் 10 இலட்சம் ரூபா 
இருவர் ெகாண்ட ச�ரப் �ைண�லும் 
கடவுச் �ட்ைட ��மன்�ல் ஒப்பைடக்கு-

மாறு �பந்தைனயுடன் �ைண�ல் �டு-
�த்துள்ளார்.

கடந்த 2018-11-29 �க� வவுண�வு 
வைல�றவு ெபா�ஸ் ேசாதைனச்சாவ-
��ல் இரு ெபா�சாைர துப்பாக்�யால் 
சுட்டும் கத்�யால் குத்�யும் ெகாைல ெசய்-
யப்பட்ட சம்பவம் மற்றும் 2019 ம் ஏப்ரல் 
உ�ர்த்த ஞா�று குண்டுதாக்குதல் சம்ப-
வம் ெதாடர்பாக 2019 ஏப்ரல் 29 ம் �க� 
சஹ்ரா�ன் கார் சார�யான கபூர் 
மாமா என்றைழக்கப்படும் ச�ர்

அயல் �ட்�ல் 
இருந்த வளர்ப்பு 
நாைய புைக�ரதத்-
�ல் ேமாத �டாமல் 
தடுக்க முயன்ற 45 
வயதுைடய ெபண் 
ஒருவர் கு�த்த புைக-
�ரதத்�ல் ேமா� 

பலத்த காயமைடந்து ைவத்�யசாைல-
�ல் ��ச்ைச ெபற்று வந்த �ைல�ல் உ�-
�ழந்துள்ளார்.

ெபாலன்னறுைவ, கதுருெவல 
பகு�ைய ேசர்ந்த �ரதுங்க ஆராச்� 
என்ற இரண்டு �ள்ைளக�ன் தாயாேர 
இவ்வாறு உ��ழந்துள்ளார்.

இந்த �பத்து கடந்த 17 ஆம் �க� 
காைல 8.30 ம�யள�ல் இடம்ெபற்றுள்-
ளது.

�பத்�ல் படுகாயமைடந்த 
அவர் ெபாலன்னறுைவ ெபாது

04

0404

�னகரன் �ளம்பரம்
0112429367

�ற்பைன ��வு 
0112429444, 
0112429378

ஆ��ய�டம்  
editor.tkn@lakehouse.lk

 2022   ெசப்ெடம்பர்   27   ெசவ்வாய்க்�ழைம 

��: --து��ைய

ராகுகாலம் :  பகல் :  03.00  -  04.30வைர
சுபேநரம் : காைல : 07.30  -  09.00வைர

சுப�ருது வருடம் - புரட்டா�  10

இன்ைறய சுப�னம்ெதாழுைக 
ேநரம்

ேயாகம்: �த்தேயாகம்

3
27 முதல் 30வைர

சுபஹ்  - 04.44
லுஹர்  - 05.59
அஸர்  - 03.16
மஃரிப்  - 06.05
இஷா  - 07.14

ேதசிய ேபரைவயில் இைணய 
தமிழ் கூட்டைமப்பு நிபந்தைன

இனப் �ரச்�ைனக-
ளுக்கு �ர்வு காணாமல் 
ேத�ய ேபரைவ�ல் 
த�ழ்த் ேத�யக் கூட்-
டைமப்பு இைணயப் 
ேபாவ�ல்ைல என 
அதன் ேபச்சாளர் எம்.ஏ. 
சுமந்�ரன் ெத��த்-

துள்ளார்.
த�ழ்த் ேத�யக் கூட்டைமப்பு ேத�ய 

ேபரைவ�ல் இைணயாது என பாராளுமன்-
றத்�ற்கும் ஜனா�ப� மற்றும் �ரதமருக்கும் 
உத்�ேயாகபூர்வமாக அ��த்துள்ளதாக 
ெத��த்துள்ளார்.

ஆகேவ இனப் �ரச்�ைனகளுக்கான 
�ர்�ைன அரசாங்கம் உடன் முன்ைவக்க 
ேவண்டும் என்றும் அதன் �ன்னேர மு�வு 
அ��க்கப்படும் என்றும் எம்.ஏ. சுமந்�ரன் 
கு�ப்�ட்டுள்ளார்.

ெபாதுஜன ெபரமுன�ன் அைமச்-
சரைவேய தற்ேபாது ஆட்��ல்

நாைய காப்பாற்ற தனது 
உயிைர மாய்த்த ெபண்

டீசல் பவுஸைர கடத்தியவர்   
ைகதாகி விளக்கமறியலில்   

கண்� - ஹந்தாைன பகு��ல் ைவத்து 
�சல் தாங்� பவுஸர் ஒன்ைற கடத்�ய 
இருவர் ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ளனர்.  

ெகாழும்��ருந்து ஹந்தாைன ேநாக்� 
�சைல எடுத்துச்ெசன்ற �சல் தாங்� 
பவுஸைர அ�காைல இரண்டு ம�யள�ல் 
ஹந்தாைன சந்��ல் ைவத்து இனந்ெத�-
யாத நபர்கள் கடத்�யுள்ளனர்.  

முச்சக்கர வண்��ல் வருைக தந்த நால்வர் 
பவுஸைர இைடம�த்து �றுத்�யேதாடு 
சார� மற்றும் நடத்துனைர தாக்��ட்டு 
கடத்� ெசன்றுள்ளனர். இந்�ைல�ல் 119 
என்ற அவசர ெதாைலேப� இலக்கத்�ற்கு 
வழங்கப்பட்ட தகவைலயடுத்து சந்ேதக நபர்-
க�ல் இருவர் ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ளனர்.  

அத்துடன் தப்�ச்ெசன்றுள்ள சந்ேதக நபர்-
கள் இருவைரயும் ைகது ெசய்ய ெபா�ஸார் 
�சாரைணகைள ேமற்ெகாண்டு வரு�ன்ற-
னர்.  

இனப்பிரச்சிைனக்கு தீர்வு வழங்க ேவண்டுமாம்
ெபாலன்னறுைவ பகுதியில் ேசாக சம்பவம்

ேமலும் இருவைர ேத� ெபா�ஸ் வைல�ச்சு   

உ�ர்த்த ஞா�று தாக்குதல்

சஹ்ரானின் சாரதி உட்பட
4 ேபர் பிைணயில் விடுவிப்பு

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpll;

(muRhpik njhopy; Kaw;rp)

,yq;ifapy; ~~i`yz;l;|| vd;w tHj;jf ehkj;jpd; fPo; ghy; cw;gj;jpfis jahhpj;jy;> ghy; gjdpLjy; 

kw;Wk; re;ijg;gLj;jy; Mfpatw;wpy; muR chpikAs;s Kjd;ikahd mikg;Ng kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpll; 

vd;gjhFk;. gpd;tUk; ,ae;jpu rhjdq;fs; toq;Fjy;> epWTjy;> ghPl;rpj;jy; kw;Wk; nraw;gLj;jy; Mfpatw;wpw;fhf 

cw;gj;jpahsHfs;/ toq;FeHfs; my;yJ mtHfspd; ju mq;fPfhuk; ngw;w KftHfsplkpUe;J kpy;Nfh (gpiwtl;) 

ypkpll;bd; Nfs;tpf; FOtpd; jiythpdhy; Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

,ae;jpu / cgfuzq;fspd; tpguq;fs; Nfs;tp ,y.

KbTWj;jy; 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

Mtzf; 

fl;lzk; 

(kPsspf;fg; 

glhjJ) &gh

tpiyf; 

Nfhuy; 

gpiz Kwp 

&gh

1

fhyp gpuhe;jpa tpw;gid epiyaj;jpw;F 

60 KVA Xiraw;w (Sound-proof) 
kpd; gpwg;ghf;fpnahd;iw toq;Fjy;> 

tpepNahfpj;jy;> epWTjy; kw;Wk; 

nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy;

SQ/2022/P/292 18 / 10 / 2022
gp.g. 3.00 kzp

1,000.00 50,000.00

2

jpfd ghw; njhopw;rhiyapYs;s I]; 

fpwPk; Fsph; miwf;F 02 vz;zpf;ifahd 

Fsph;ikahf;Fk; myFfis toq;Fjy;> 

tpepNahfpj;jy;> epWTjy; kw;Wk; 

nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy;

SQ/2022/P/293 18 / 10 / 2022
gp.g. 3.00 kzp

2,000.00 200,000.00

3

jpfd ghw; njhopw;rhiyapYs;s cj;Njr 

nghypa+hpjPd; ngdy;fis (Polyurethane 
Panels) toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;> epWTjy; 
kw;Wk; nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy;

SQ/2022/P/294 18 / 10 / 2022
gp.g. 3.00 kzp

2,000.00 200,000.00

4

mk;Ngtiy - tprpwp cyh;j;Jk; ghw; 

njhopw;rhiyf;F Evaporati ve Condenser  
toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;> epWTjy; kw;Wk; 

nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy;

SQ/2022/P/295 18 / 10 / 2022
gp.g. 3.00 kzp

2,000.00 50,000.00

kPsspf;fg;glhj Mtzf; fl;lzj;ij gpd;tUk; tq;fp tpguq;fspd; gpufhuk; kf;fs; tq;fpapd; ve;jnthU fpisapYk; 

nuhf;fg; gzkhf itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk; (vf;fhuzk; nfhz;Lk; nuhf;fg; gzk; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ)

tq;fpf; fzf;fpd; ngah; : kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpll;

fzf;fpyf;fk; : 004100180210331
tq;fp kw;Wk; fpis : kf;fs; tq;fp Nfhg;gNul; tq;fpg; gphpT

fhuzk; : : SQ/2022/P/……… Nfs;tpf;fhd kPsspf;fg;glhj Mtzf; fl;lzk;

nghJ epge;jidfs; 

1)  KO tpguq;fSld; $ba Nfs;tpg;gj;jpu Mtzq;fs;/ tpguq;fs;> Mfpatw;iw kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpll;bd; 

nfhs;tdTg; gphpthd Ie;jhk; khb> ,y. 345> fhyp tPjp> nfhOk;G-3> vd;w Kfthpapy; 2022-10-17Mk;; jpfjp 

tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.30 Kjy; gp.g. 4.00 kzp tiuapy; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l Kfthpf;F vOj;J%ykhd 

tpz;zg;gnkhd;Wld;  Nkw;Fwpg;gpl;l kPsspf;fg;glhj Mtzf; fl;lzj;ij nrYj;jpajw;fhd tq;fp itg;G urpJ 

rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tp Mtzq;fs;; my;yJ NtW Mtzq;fs; vd;gd 

Nfhhpf;iff; fbjk; ,y;yhky; toq;fg;glkhl;lhJ. 

2)  90 ehl;fs; tiuapy; nry;YgbahFk; tifapy; Nkw;$wg;gl;l ngWkjpf;F (,iaGila xt;nthU tFjpf;Fk;) 

,yq;ifapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf tq;fpnahd;wpypUe;J ngw;Wf;nfhz;l tpiyf; Nfhuy; gpiz Kwp 

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

3)  Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpl;ll;bd; nfhs;tdTg; gFjpapy; 2022-10-18Mk; 

jpfjp gp.g. 3.00 kzpf;F KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuHfs; my;yJ mtHfsJ gpujpepjpfs; 

tpiykDf;fisj; jpwf;Fk; Neuj;jpy; mq;F rKfkspj;jpUf;fyhk;. 

4) Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tp Mtzq;fis nfhs;tdTg; gphptpy; ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5)  vt;tpj Kd;dwptpg;Gkpd;wp ve;jnthU Nfs;tpiaAk;; my;yJ rfy Nfs;tpfisAk; Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ 

epuhfhpf;Fk; chpikia Nfs;tpf; FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

6)  kpy;Nfh epWtdj;jpd; Copah;fs; kw;Wk; mth;fsJ neUq;fpa cwtpdh;fs; ,e;j Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpapy; 

gq;Fgw;w KbahJ.

,e;j Nfs;tp Nfhuy; gw;wpa Nkyjpf jfty;> tpguk; my;yJ tpsf;fk;> Njitg;gbd; kpy;Nfh (gpiwtl;) 

ypkpll;bd; nfhs;tdT KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. njhiyNgrp ,yf;fk; 011-4500530-4.

jiytH - Nfs;tpf;FO

kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpll;
Ie;jhk; khb> ,y. 345> fhyp tPjp> 

nfhOk;G-03.

epf;ftul;ba gpuNjr rig

2023Mk; Mz;bw;fhd tuT - nryT mwpf;ifia 
nghJ kf;fs; ghHitf;F itj;jy;

tlNky; khfhz MSehpdhy; 2020.10.29 md;W ntspaplg;gl;l 
,yf;fk; 2199/15 cila mjp tpN\l tHj;jkhdpapy; ntspaplg;gl;l 
tuT - nryTj; jpl;lk; kw;Wk; mKyhf;fy; tpjpKiw ,yf;fk; 
10(2)M rl;lj;jpd; gpufhuk;> 2023Mk; Mz;bw;fhd tuT - nryT 
mwpf;if nghJ kf;fspd; ghHitf;fhf gpuNjr rigapd; gpujhd 
mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;sJld;> rdpf;fpoik> Qhapw;Wf; 
fpoik kw;Wk; mur tpLKiw jpdq;fs; jtpHe;j Vida jpdq;fspy; 
mYtyf Neuq;fspy; mjidg; ghprPyid nra;J nfhs;syhnkd 
,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

vk;.gp.gp. gj;jpuz
jiytH
epf;ftul;ba gpuNjr rig

2022 nrg;lk;gH 22Mk; jpfjp

mwptpj;jy;

mw;Nwhzp mjpfhuj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
,j;jhy; ,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauRf;Fk; nghJ 

kf;fSf;Fk; mwpaj;jUtjhtJ 2019 Vg;uy; 03 Mk; 

jpfjpaplg;gl;L Australia itr; Nrh;e;j Notary Public, philip 
leslie Wyatt Kfjhtpy; ,y.6> `hh;ld; gpNs];> nfhOk;G  

- 07 iar; Nrh;e;j nkhfkl; \hrhj; nkhfkl; (Nj.m.m.,y 

591972570X) vd;gthpd; ngahpy; ,y.20> = ehftp`hu tPjp 

gpl;lNfhl;Nliar; Nrh;e;j jw;NghJ Unit A> 332> Ulster Road, 
Albany Western Australia 6330 ,y; trpf;Fk; gpa+kp kD[h  

nghd;Nrfh Mfpa vd;dhy; epiwNtw;wg;gl;l 

mw;Nwhzpj;Jj;Jtg; gj;jpuk; 2022 [{d; khjk; 7 Mk; jpfjp 

Kjy; kPsg;ngWtNjhL ,uj;Jr; nra;ag;gLfpwJ.

Nkw;Fwpg;gpl;l mw;Nwhzpj; jj;Jtf;fhuuhy; Nkw;Fwpg;gpl;l 

mw;Nwhzp jj;Jtg; gj;jpuj;jpd; fPo; Nkw;nfhs;sg;gLk; 

ve;jnthU nraYf;Fk; eltbf;ifFk; ehd; nghWg;ghf 

khl;Nld;

gpa+kp kD\h nghd;Nrfh

2022 nrg;lk;gh; khjk; 26 Mk; jpfjp

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
,yq;if Gifapuj Nritfs;

PROCUREMENT FOR THE REPLACING PF PLC 
CONTROLLED FLUSHING SYSTEM WITH NEW 

TYPE IN TOILETS OF S12 DUMS - SRS/F.7809

fld; ,y. IDA-63460

01.  ,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR murhq;fkhdJ cyf 

tq;fpaplkpUe;J Jg;GuNtw;ghl;L trjpfis Nkk;gLj;Jtjw;fhd 

CERC nraw;wpl;lj;jpd; fpuar; nrytpw;fhf flndhd;iwg; 

ngw;Ws;sJ vd;gJld; ,jd; xU gFjpia REPLACING PF PLC 
CONTROLLED FLUSHING SYSTEM WITH NEW TYPE IN TOILETS OF 
S12 DUMS - SRS/F.7809 vDk; xg;ge;jj;jpd; jFjpahd 

nfhLg;gdTfSf;fhf gad;gLj;j cj;Njrpj;Js;sJ.

02.  nfhOk;G> ,yq;if Gifapuj Nritfs;; nraw;wpl;l ngWiff; 

FOtpd; jiyth;;> ,yq;if Gifapuj Nritf;F REPLACING 
PF PLC CONTROLLED FLUSHING SYSTEM WITH NEW TYPE IN TOILETS 
OF S12 DUMS  vDk; ngWiff;fhf Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis cs;ehl;L jahhpg ;ghsh;fs;/ 
toq;Feh;fsplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;thh;. 

03.  rh;tNjr Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf; Nfhuy; %yk; tpiykDr; 

nraw;ghlhdJ elhj;jg;gLk;.

04.  fPNo toq;fg;gl;Ls;s KfthpapypUe;J 2022-09-27Mk; jpfjp Kjy; 

2022-10-18Mk; jpfjp tiuapy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 

3.00 kzp tiu Mh;tKs;s jFjp tha;e;j tpiykDjhuh;fs; 

Nkyjpf jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tpiykD 

Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;.

gpujpg; nghJ Kfhikahsh; (ngWiffs;);>

Gifapuj ngWiffs; cg jpizf;fsk;>

xy;nfhl; khtj;ij> nfhOk;G-10. ,yq;if.

njhiyNgrp : 94(11)2438078 my;yJ 94 (11) 2436818 
njhiyefy;  : 94 (11) 2432044

kpd;dQ;ry;  : dgmp@railways.gov.lk,   pot1@railways.gov.lk
,izajsk; : www.railway.gov.lk

05.  jifikj; Njitg;ghLfspy; cs;slq;Ftd: tpiykDjhuh;fs; 

jd;dpaf;f ifj;njhopy; Ntiyfs;> my;yJ Gifapuj 

Nritf;F ,yj;jpudpay; cw;gj;jpfis toq;Fjypy; 

mDgtj;ijf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk; my;yJ ifj;njhopy; 

NtiyfSk; Vw;GilajhFk;. Nkyjpf tpguq;fs; tpiykD 

Mtzj;jpy; jug;gl;Ls;sd.

06.  kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 1>000.00 &ghit kl;Lk; 

nrYj;Jtjd; Nghpy;; 2022-09-27Mk; jpfjp Kjy; 2022-10-18Mk;  

jpfjp tiu gp.g. 3.00 kzp tiuapy; ,yq;ifapy; nfhOk;G-10> 

xy;nfhl; khtj;ij> Gifapuj ngWiffs; cg jpizf;fs 

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

rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Mq;fpy 

nkhopapyhd KOikahd tpiyf;Nfhuy; Mtzj;  

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

07.  rfy tpiykDf;fSlDk; tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwpnahd;W 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiyf;Nfhuy; gpiz 

KwpahdJ ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lJk; 

,yq;ifapy; nraw;gLk; tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;l 

25>000.00 &gh ngWkjpAila epge;jidaw;w 

cj;juthjkhftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

08.  tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W 2022-10-05Mk; jpfjp 

K.g. 10.30 kzpf;F ,uj;kyhid> gpujk ,ae;jputpay; 

nghwpapayhsh; cg jpizf;fsj;jpy; ,lk;ngWk;.

09  tpiykDf;fs; 2022-10-19Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ 

mjw;F Kd; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk; vd;gJld; 

tpiykDf;fs; KbTWj;jy; Neuj;jpd; gpd; cld; jpwf;fg;gLk;. 

tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w 

gpujpepjpfs; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;  Ntisapy; 

fye;Jnfhs;SkhW Ntz;lg;gLfpd;wdh;.

 jiyth;>

 jpizf;fsg; ngWiff; FO (Nky;epiy)>

  Gifapuj ngWiffs; cg jpizf;fs mYtyfk;>

 ,yq;if Gifapuj Nritfs;>

 xy;nfhl; khtj;ij>

 nfhOk;G-10. ,yq;if

   jiyth;>

   jpizf;fs ngWiff; FO (Nky;epiy)>

   ,yq;if Gifapuj Nritfs;.

Ref. No. SRS/F.7809

1964 ,yf;fk; 28If; nfhz;l fhzp 

vLj;jw; rl;lj;jpd; (jpUj;jg;gl;l) 

fl;lisr; rl;lj;jpd; jpUj;jg;gl;lthW> 

fhzp vLj;jw; rl;lj;jpd; (460Mk; 

mj;jpahak;)

7(1)Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;jy;

gpuNjr nrayhshpd; Fwpg;gpyf;fk;: KDS/
KGK/4/2(2)/2018/02/04

Rw;Wyh kw;Wk; fhzp mikr;rpd; 

Fwpg;gpyf;fk;: 4-3/12/2018/WS/290

,q;F fPo; Fwpg;gplg;gl;l cg ml;ltizapy; 

tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzp nghJ tplaj;jpw;fhf 

murhq;fj;jpw;F vLj;Jf; nfhs;sg;gl;Ls;sJ. 

Nkyjpf tpguq;fSf;F 2022.08.17Mk; jpfjp 

,yf;fk; 2293/28f; nfhz;l = yq;fh [dehaf 

Nrhryprf; Fbaurpd; mjp tpNrl tHj;jkhdpapd; 

(111)Mk; gFjpiag; ghHf;fTk;.

cg ml;ltiz

khfhzk; - kj;jpa khfhzk;

khtl;lk; - fz;b

gpuNjr nrayhsH gphpT -  fz;b fltj;rj;ju 

kw;Wk; fq;ftl;l 

Nfhuis

fpuhk cj;jpNahfj;jH gphpT -  nttnjd;d (274)

fpuhkj;jpd; ngaH - Ky;Nygp`py;y

Muk;g tiugl ,yf;fk; -  CM 320385 ,yf;fj;jpd; 

06Mk; tyaj;jpy; 

27Mk; gbtj;jpd; 

fhzpj;Jz;byf;fk; 3

fhzpj;Jz;byf;fk; - 1

tp];jPuzk; - 0.0440 n`f;lahH

A.N[.vk;.v];.v];.gP. [arpq;`

gpuNjr nrayhsH>

fz;b fltj;rj;ju kw;Wk;

fq;ftl;l Nfhuis.

gpuNjr nrayfk;

fz;b fltj;rj;ju kw;Wk; fq;ftl;l Nfhuis

2022.09.26 jpfjp
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ஜனா�ப� ர�லுக்கு எ�ரான... 
நடவ�க்ைககைள முன்ெனடுத்-

துச் ெசல்ல மு�யாது என உச்ச ��-
மன்றம் �ர்மா�த்துள்ளது.

��யரசர் ஜயந்த ஜயசூ�ய, ��ப-
�களான புவேனகஅளு�கார, எல்.
�.�.ெத�ெத�ய, முர்து ெபர்-
ணான்ேடா, எஸ்.துைரராஜா, ஏ.எல்.
எம்.�.நவாஸ் மற்றும் �ரான் குண-
ரத்ன ஆ�ேயார் உள்ளடங்�ய ��-
ப�கள் குழாம் ேநற்று இந்த �ர்மா-
னத்ைத அ��த்துள்ளது.

ேமற்ப� �ர்மானத்ைத அ��த்-
துள்ள ��யரசர் ஜயந்த ஜயசூ�ய 
அது ெதாடர்�ல் கருத்து ெத��க்-
ைக�ல்,  அர�யலைமப்�ன் 35(1) 
சரத்�ன் �ழ் தற்ேபாைதய ஜனா-

�ப� ர�ல் �க்�ரம�ங்கவுக்கு 
அதற்கான �லக்கு உ�த்தாவதாக-
வும் அவர் ெத��த்துள்ளார்.

அந்த சரத்�ற்�ணங்க தற்ேபா-
ைதய ஜனா�ப� பத�ைய வ�க்-
கும் நபருக்கு எ�ராக வழக்கு நட-
வ�க்ைககைள முன்ெனடுத்துச் 
ெசல்ல மு�யாது என்றும் அவர் 
ெத��த்துள்ளார்.

அரச தைலவருக்கு தமது உத்-
�ேயாகபூர்வ நடவ�க்ைககைள 
தைட�ல்லாமல் முன்ெனடுத்துச் 
ெசல்லும் வைக�ல் அந்த சரத்து 
அ�முகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் 
இந்த �ர்மானத்�ன் ேபாது அவர் 
கு�ப்�ட்டுள்ளார்.

ெபாதுமக்களது இயல்பு வாழ்வுக்கு... 
பாதுகாப்பு அைமச்�ல் இடம்-

ெபற்றுள்ள �ேசட ெசய்�யாளர் 
சந்�ப்�ன் ேபாேத அவர் இவ்வாறு 
ெத��த்துள்ளார். அத்தைகய சந்தர்ப்-
பங்க�ல் ேதைவப்ப�ன் ெபா�-
ஸாருக்கு �ைலைமைய கட்டுப்ப-
டுத்துவதற்காக ஒத்துைழப்பு வழங்க 
பாதுகாப்பு பைட�னரும் தயார் 
�ைல�ல் உள்ளதாகவும் அவர் ெத�-
�த்துள்ளார். 

ஆர்ப்பாட்டங்கைள ேமற்-
ெகாள்வதற்கு எந்தப் �ரச்�ைனயும் 
�ைடயாது. 

ஆர்ப்பாட்டங்கள் மற்றும் கூட்டங்-
கைள நடத்த மு�யும். எ�னும் சட்ட 
கட்டைமப்�ற்�ணங்க அந்த நடவ-

�க்ைககள் ெதாடர்�ல் ஏற்கனேவ 
அனும�ையப் ெபற்றுக்ெகாள்ள 
ேவண்டும். அதற்காக ஒ�ெபருக்�க-
ைளப் பா�ப்பதனால் அந்தப் பகு� 
ெபா�ஸ் �ைலயத்�ற்கு அ��த்து 
அதற்கான அனும� ெபற்றுக் ெகாள்-
ளப்பட ேவண்டும். 

எவரும் தமது அன்றாட ெசயற்பாடு-
கள் பா�ப்பைடவைத �ரும்ப மாட்-
டார்கள். இந்த காரணங்கைள கவனத்-
�ற் ெகாண்ேட ெபா�ஸாருக்கு தாம் 
அதற்கான 

அனும�ைய ெபற்றுக் ெகாடுத்துள்-
ளதாகவும் அவர் ெத��த்துள்ளார். 

அதைன�டுத்து உடன�யாக 
ஆர்ப்பாட்டங்கைளேயா ஊர்வலங்க-

ைளேயா �றுத்துவதற்கு ெபா�ஸார் 
நடவ�க்ைக எடுப்ப�ல்ைல. 

பாதுகாப்பு வலயம் என்பது ேநற்று 
இன்று அ�முகப்படுத்தப்பட்ட ஒன்-
றல்ல. இது காலங்காலமாக ெதாடர்ந்-
துவரும் முைறைமயாகும். �ல சந்-
தர்ப்பங்க�ல் 

�ைலைமகைள கட்டுப்படுத்து-
வதற்காக இவ்வாறான �ரகடனம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படுவதுண்டு. கடந்த 
காலங்க�ல் ஜனா�ப� ெசயல-
கத்ைத முற்றுைக�ட்டனர். அதனால் 
அரச அ�கா�களுக்கு தமது கடைம-
கைள ேமற்ெகாள்வதற்கு சந்தர்ப்பம் 
�ைடக்க�ல்ைல. 

நாட்�ன் �ர்வாகம் ெதாடர்�ல் �ர்-

மானம் ேமற்ெகாள்ளம் �றுவனங்க-
ளுக்கு அதைன ேமற்ெகாள்ள மு�யா-
மல் இருந்தது. 

அத்தைகய சூழ்�ைல�ல் கு�ப்-
�ட்ட �றுவனங்கைள நாம் பாது-
காக்க ேவண்� உள்ளது. அவ்வாறான 
�ைலைம �ண்டும் ஏற்பட இமட-
�க்க மு�யாது. என்றும் அவர் ெத�-
�த்தார். 

இவற்ைறக் கருத்�ற்ெகாண்ேட 
பா�ய ெகாழும்பு நகரத்�ன் �கவும் 
குறு�ய இடங்கள் �லவற்ைற 
மட்டும் அ�பாதுகாப்பு வலயமாக 
�ரகடனப்படுத்� வர்த்தமா� அ�-
�த்தல் ெவ��டப்பட்டுள்ளது 
என்றும் அவர் ேமலும்  ெத��த்தார். 

இலங்ைகக்கு உ�ர்காக்கும்...
பற்றாக்குைறயால் பா�க்கப்பட்-

டுள்ளனர். கடந்த மாதம் 93.7% அ�-
க�த்து, கடந்தாண்டு இந்த ேநரத்ைத 
�ட அ�� �ைல 150% அ�கமாக 
இருப்பதால், உல�ன் ஐந்தாவது 
பா�ய உணவு �ைல பண�க்கத்ைத 
இலங்ைக ெகாண்டுள்ளது.

ஐ.நா ெபாதுச் சைப�ல் இலங்ைக 
ெவ��வகார அைமச்சர் அ� சப்� 
உடனான சந்�ப்�ல், இங்�லாந்�ன் 
�ரபு அஹ்மட் 3 �ல்�யன் பவுண்-
க�ன் உ�ர்காக்கும் மருந்துகைள  
வழங்கவுள்ளார்.

ெசஞ்�லுைவச் சங்கம் மற்றும் 

ஐ.நா நண்பர்கள் மூலம் இந்த 
�� வழங்கப்படும். இது உணவு, 
�ைதகள் மற்றும் ப�ர்கைள வளர்ப்-
பதற்கு உதவும் கரு�கள் உட்பட மன-
நலப் பாதுகாப்பு ஆ�யவற்ைறயும்  
வழங்கும்.

மத்�ய �ழக்கு, ெதற்கா�யா 
மற்றும் ஐ.நா.வுக்கான இங்�லாந்து 
அைமச்சர் �ம்�ள்டன் �ரபு தா�க் 
அகமது கூ�யதாவது:

இவ்வாறான சவாலான காலத்ைத 
எ�ர்ேநாக்கும் இலங்ைக மக்களுக்கு 
இங்�லாந்து துைண �ற்�றது. தற்-
ேபாைதய ெநருக்க�, உத� ேதைவப்-

படும் பலைர ஆழமாகப் பற்�யது.
நாங்கள் �கவும் பா�க்கப்படக்கூ-

�யவர்களுக்கு £3 �ல்�யன் உ�ர்-
காக்கும் ஆதரைவ வழங்கு�ேறாம் 
மற்றும் இலங்ைகக்கு உதவ சர்வேதச 
பங்கா�களுடன் ெதாடர்ந்து ப�-
யாற்றுேவாம்.

இந்த பு�ய ��யுத�யானது, 
இலங்ைகக்கு இங்�லாந்�ன் 
ெதாடர்ச்�யான ஆதர�ன் ஒரு பகு-
�யாகும். ஐக்�ய இராச்�யம் ஏற்க-
னேவ ஐநா�ன் மத்�ய அவசரகால 
ப�ல் ��யம் (CERF), உலக வங்� 
மற்றும் ஆ�ய அ��ருத்� வங்� 

மூலம் ஆதரைவ வழங்� வரு�றது.
2006 ஆம் ஆண்டு ஆரம்�க்கப்பட்-

ட�ல் இருந்து 1.7 �ல்�யனுக்கும் 
அ�கமான ெதாைகைய CERF க்கு 
வழங்�யுள்ள ஐக்�ய இராச்�யம், 
இலங்ைகக்கு ஏற்கனேவ 5 �ல்�-
யன் ெடாலர்கைள வழங்�யுள்ளது.

இலங்ைக மக்களுக்கு ஏற்பட்-
டுள்ள ெபாருளாதார ெநருக்க��ன் 
தாக்கத்ைதக் குைறக்க ஆ�ய அ�-
�ருத்� வங்�யும் உலக வங்�யும் 
ஒன்�ைணந்த ெசயற்�ட்டத்�ன் �ழ் 
அவசர உத�கைள வழங்� வரு�ன்-
றன.

கடன் வழங்குவ�ல் இந்�யா...
�ல்�யன் ெடாலர்கள் கடைன 

இந்�யா இலங்ைகக்கு வழங்�ய-
தன் மூலம் இலங்ைக�ன் �கப்ெப-
�ய இருதரப்பு கடன் வழங்குனராக 
இந்�யா உருெவடுத்துள்ளது.

இலங்ைகக்கு கடன்வழங்கும் 
ெசயற்பாட்�ல் இந்�யா �னாைவ 
�ன்னுக்குத் தள்� முத�டத்�-
ைனப் ��த்துள்ளது.

2017-2021 வைர�லான ஐந்து 

ஆண்டுக�ல், �னா 947 �ல்�-
யன் ெடாலர்கள் கடைன இலங்-
ைகக்கு வழங்�யதால் இலங்-
ைகக்கு �கப்ெப�ய இருதரப்பு 
கடன் வழங்குனராக �னா முத�-
டத்�ல் இருந்தது.

�னா வழங்�ய கட�ல் 809 �ல்-
�யன் ெடாலர்கள் �னா அ��ருத்� 
வங்��ட�ருந்து சந்ைதக் கடனா-
கப் ெபறப்பட்டுள்ளதாக ெடய்� 

ைபனான்�யல் ைடம்ஸ் ெத��த்-
துள்ளது.

கடந்த ஐந்து ஆண்டுக�ல் ஆ�ய 
அ��ருத்� வங்� இலங்ைகக்கான 
�கப்ெப�ய பலதரப்பு கடன் வழங்-
குனராக இருந்ததாகவும், 2021 ஆம் 
ஆண்�ல் 610 �ல்�யன் ெடாலர்-
கள் ��ைய வழங்�யதாகவும் ெத�-
�க்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்�ைட�ல், ஐ.நா ெபாதுச்ச-

ைபக் கூட்டத்�ல் சமாதானத்ைத கட்-
�ெயழுப்பும் ஆைணக்குழு மற்றும் 
சமானத்�ைன கட்�ெயழுப்பும் 
��யம் அ�க்ைககள் �தான �வா-
தத்�ல், ஐ.நாவுக்கான இந்�யா�ன் 
�ரந்தர �ர��� ரு�ரா கம்ேபாஜ், 
இலங்ைகக்கு உணவு மற்றும் �� 
உத�யாக இந்�யா �ட்டத்தட்ட 4 
�ல்�யன் ெடாலர்கைள வழங்�ய-
தாக ெத��த்தார்.

த�ஷ் அ�க்கு எ�ரான...   
நபர்களுக்கு எ�ராக தாக்கல் 

ெசய்யப்பட்ட வழக்கு எ�ர்வரும் 
ஜனவ� மாதம் 9ஆம் �க� �ண்டும் 
�சாரைணக்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப்ப-
டும் என ெகாழும்பு �தவான் ��மன்-
றம் ேநற்று உத்தர�ட்டுள்ளது.  

கு�த்த வழக்கு ெகாழும்பு 
ேமல�க �தவான் ஹர்ஷன ெககுலு-
வல முன்�ைல�ல் ேநற்று �சார-
ைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்ட 
ேபாேத இவ்வாறு உத்தர�டப்பட்-
டது.  இந்தச் சம்பவம் ெதாடர்பான 

ேமல�க �சாரைணகைள குருந்து-
வத்ைத (கறுவாக்காடு) ெபா�ஸார் 
ேமற்ெகாண்டு வருவதாக ��மன்-
�ல் அ��த்துள்ளனர்.  

இேதேவைள, த�ஷ் அ� உள்-
�ட்ட சந்ேதக நபர்கள் இருவரது 
ைகத்ெதாைலேப�கைள ைகப்பற்� 
�சாரைணக்காக பயங்கரவாத புல-
னாய்வுப் ��வுக்கு அனுப்ப உத்த-
ர�டுமாறு �டுக்கப்பட்ட ெபா�-
ஸா�ன் ேகா�க்ைகக்கு ��மன்றம் 
அனும� வழங்�யுள்ளது. 

ஜனா�ப��ன் அைமச்சுக்களுக்கு... 
ஜனா�ப� ர�ல் �க்�ரம�ங்க 

ஜப்பான் மற்றும் ��ப்ைபன்ஸ�க்-
கான உத்�ேயாகபூர்வ �ஜயத்ைத 
ேமற்ெகாண்டு ேநற்று அ�காைல 
நாட்��ருந்து பயணமா�யுள்ளார். 

அந்த �ைல�ல் இராஜாங்க 
அைமச்சர்கைள ப�ல் அைமச்சர்க-
ளாக �ய�ப்பதற்கு �ர்மா�த்ததாக 
ஜனா�ப� ஊடகப் ��வு ெத��த்-
துள்ளது.

அதற்�ணங்க ப�ல் பாதுகாப்பு 
அைமச்சராக இராஜாங்க அைமச்சர் 
�ர�த்த பண்டார ெதன்னக்ேகானும் 
��, ெபாருளாதார மறு�ரைமப்பு 

மற்றும் ேத�ய ெகாள்ைககள் 
ப�ல் அைமச்சராக �� இராஜாங்க 
அைமச்சர் ெஷஹான் ேசம�ங்க-
வும் ப�ல் முத�ட்டு ஊக்கு�ப்பு 
அைமச்சராக முத�ட்டு இராஜாங்க 
அைமச்சர் �லும் அமுனுகமவும், 
ப�ல் ெதா�ல்நுட்ப அைமச்சராக 
ெதா�ல்நுட்ப இராஜாங்க அைமச்-
சர் கனக ேஹரத்தும் ப�ல் மக�ர் 
�றுவர் �வகார மற்றும் சமூக நலன்-
பு� அைமச்சராக இராஜாங்க அைமச்-
சர் அனுஷ ெபஸ்குவலும் �ய�க்கப்-
பட்டுள்ளதாக ஜனா�ப� ஊடகப் 
��வு ெத��த்துள்ளது.

�ன்னவல �ருக காட்�சாைல...
காட்�சாைலைய பார்ைவ�டுவ-

தற்கு மாைல 5 ம� வைர மாத்�-
ரேம அனும� வழங்கப்படு�ன்றது.

இதனால் சுற்றுலா பய�கள் 
பல்ேவறு அெசௗக�யங்கைள 
எ�ர்ேநாக்குவேதாடு, வருமான-
மும் குைறவைடவதாக ெத��க்-
க ப் ப ட் டு ள் ள து . இந் � ை ல � ல் 
கு�த்த �ருகக் காட்� சாைலைய 
இரவு ேநரமும் பார்ைவ�ட காணப்-
படு�ன்ற தைடகள் ெதாடர்�ல் 

ஆராய்ந்து அதைன �வர்த்� ெசய்ய 
அைமச்சு முயற்�கைள ேமற்-
ெகாண்டு வரு�ன்றது.

இந்�ைல�ல் இரவு ேநரத்�லும் 
�ருகக்காட்� சாைலைய சுற்றுலா 
பய�க�ன் பார்ைவக்காக �றக்-
கும் பட்சத்�ல் 'இரவு சபா� பூங்கா'  
என ெபயர் மாற்றம் ெசய்யப்பட-
வுள்ளதாக வன�வரா�கள் மற்றும் 
வனவள பாதுகாப்பு அைமச்சு ெத�-
�த்துள்ளது.

கப்பம் ேகா�ய சந்ேதக நபர்... 
ைகதுெசய்யப்பட்டுள்ளார். சந்ேத-

கநபர், முன்னாள் முதற் ெபண்ம� 
அேயாமா ராஜபக்ஷவுக்கு ெதாடர்ச்-
�யாக ெதாைலேப� அைழப்ைப 
ேமற்ெகாண்டு, அவ�டம் 10 இலட்-
சம் ரூபாைவ கப்பமாக ேகா�யுள்ள-
தாக முைறப்பாட்�ல் ெத��க்கப்-
பட்டுள்ளது.

முத�ல், தவறுதலாக கு�த்த 
அைழப்பு வந்�ருக்கலாம் என்று 
எண்�, �ரத்�ேயக ெசயலாளர் 
சு�ஸ்வர�னால் சந்ேதகநபருக்கு 

�ளக்கம் அ�க்கப்பட்டுள்ளது.
எ�னும், அதன் �ன்னரும் 

கு�த்த சந்ேதகநபர் ெதாடர்ந்தும் 
ெதாைலேப� அைழப்புகைள 
ேமற்ெகாண்டு கப்பம் ேகா�யதாக-
வும், இவ்வாறாக 3 நாட்க�ல் சுமார் 
30 அைழப்புகைள அவர் ேமற்-
ெகாண்டதாகவும் முைறப்பாட்�ல் 
ெத��க்கப்பட்டுள்ளது. சம்பவம் 
ெதாடர்�ல் குற்றப் புலனாய்வுத் 
�ைணக்களத்�னர் ேமல�க �சார-
ைணகைள முன்ெனடுத்துள்ளனர்.

முட்ைட�ன் �ைலைய ...   
ப�ப்ப�யாக குைறவைடந்து 

வரும் �ைல�ல் முட்ைட�ன்  
�ைலகைள குைறப்பது ெதாடர்�ல் 
கவனம் ெசலுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் 
அந்த சங்கத்�ன் ெசயலாளர் அனுர-
�� குமார�ங்க ெத��த்துள்ளார்.

சந்ைத�ல் தற்ேபாது முட்ைட 
ஒன்�ன் �ைல 50 ரூபாவாக 
�ற்பைன ெசய்யப்பட்டு வரும் 

�ைல�ல் அந்த �ைல�ல் மாற்றம் 
ஏற்படுத்த மு�யும் என்றும் அவர் 
ெத��த்துள்ளார்.

எவ்வாெற�னும் முட்ைட 
�ைல�ல் �ருத்தம் ெகாண்டு 
வருவது ெதாடர்�ல் �ேசட ேபச்சு 
வார்த்ைதெயான்று நாைள 28 ஆம் 
�க� நைடெபறவுள்ளதாகவும் 
அவர் ெத��த்துள்ளார்.

அைம�யாக ேபாராட்டம்...  
கு�ப்�ட்டுள்ளார்.  
ஜனா�ப� ர�ல் �க்�ரம�ங்க 

ஜப்பான் மற்றும் ��ப்ைபன்ஸ் 
ஆ�ய நாடுகளுக்கு உத்�ேயாக-
பூர்வ �ஜயத்ைத ேமற்ெகாண்டுள்ள 
�ைல�ல் அவருக்கு �ழ் உள்ள 
அைமச்சுக்கைள ேமற்பார்ைவ�ட 

ப�ல் அைமச்சர்கள் �ய�க்கப்பட்-
டுள்ளனர்.  

இதன்ப�, பாதுகாப்பு இராஜாங்க 
அைமச்சர் �ர�த பண்டார ெதன்ன-
ேகான் ப�ல் பாதுகாப்பு அைமச்ச-
ராக �ய�க்கப்பட்டுள்ளார் என்பது 
கு�ப்�டத்தக்கது. 

ஊட்டச்சத்து குைறபாடுகைள... 
ப�ப்புைர �டுத்துள்ளதாக 

அைமச்சர் கு�ப்�ட்டார்.
உ�ய கணக்ெகடுப்�ன் தரவுக�ன் 

அ�ப்பைட�ல் �ைர�ல் ேமல�க 

நடவ�க்ைககள் எடுக்கப்படும் என 
எ�ர்பார்க்கப்படுவதாக அைமச்சர் 
ெகெஹ�ய ரம்புக்ெவல்ல ேமலும் 
ெத��த்தார்.

�ன்ெவட்டு ேநரத்ைத ேமலும்...   
குற்றச்சாட்டுகளுக்கு இலங்ைக 

ெபற்ேறா�யக் கூட்டுத்தாபனம் சட்ட 
��யாக ப�ல�க்கும் என ெத��த்-
துள்ள அைமச்சர், இலங்ைக ெபற்ேறா-

�யக் கூட்டுத்தாபனத்�ல் ேபா�யளவு 
�சல் மற்றும் எ�ெபாருள் எண்ெணய் 
ைக�ருப்�ல் உள்ளதாகவும் அைமச்-
சர் ேமலும் ெத��த்துள்ளார்.  

அ�ேவகமாக பய�த்த ெகப் வாக-
னெமான்று எ�ர்�ைச�ல் இருந்து 
வந்த முச்சக்கரவண்� மற்றும் 
காருடன் ேமா� �பத்துக்குள்ளான-
�ல் மூவர் காயமைடந்துள்ளனர்.

இந்த �பத்து ேநற்று முன்�னம் 
(25) மாைல 6.30 ம�யள�ல் 
��கத்ேதன �ரதான ���ல் ��-
கத்ேதன அம்பகமுவ �ரேதசத்�ல் 
இடம்ெபற்றுள்ளது.

�பத்�ல் கா�ல் பய�த்த இருவர் 
மற்றும் ெகப் வாகனத்�ன் சார� 
படுகாயமைடந்து நாவலப்�ட்� 
மாவட்ட ெபாது ைவத்�யசாைல�ல் 
அனும�க்கப்பட்டுள்ளனர்.

��கத்ேதைன��ருந்து நாவலப்-
�ட்� ேநாக்� அ�க ேவகத்துடன் 
பய�த்த ெகப் வாகனம் ேவகக் கட்-
டுப்பாட்ைட இழந்து, நாவலப்�ட்�-
��ருந்து ��கத்ேதைன ேநாக்�ச் 
ெசன்ற முச்சக்கரவண்� மற்றும் 

காருடன் ேமா�யுள்ளதாக ெத��க்-
கப்படு�றது.

இதைனயடுத்து, முச்சக்கர வண்-
�யும் ெகப் வாகனமும் வய�ல் 
�ழ்ந்துள்ளதாக ெபா�ஸார் ெத��க்-
�ன்றனர்.

�பத்�ன் �ன்னர், ெகப் வாக-
னத்�ன் சார� சம்பவ இடத்��-
ருந்து தப்�ச் ெசன்று நாவலப்�ட்� 
மாவட்ட ெபாது ைவத்�யசாைல�ல் 
��ச்ைசக்காக அனும�க்கப்பட்ட-
துடன், காயமைடந்தவர்கள் அம்-
பகமுவ �ரேதசவா�க�ன் உத-
�யுடன்  ைவத்�யசாைல�ல் 
அனும�க்கப்பட்டுள்ளதாக �பத்து 
ெதாடர்�ல் �சாரைணகைள 
ேமற்ெகாண்டு வரும் ��கத்ேதன 
ெபா�ஸார் ெத��த்தனர். இந்த 
�பத்�ல் மூன்று வாகனங்களும் 
பலத்த ேசதமைடந்துள்ளைம கு�ப்�-
டத்தக்கது.

முஸ்�ம் புத்���களுக்கான சர்வேதச யூ�-
ய�ன் தைலவரும் சுன்� முஸ்�ம் உல�ன் 
ெசல்வாக்கு �க்க சமயத் தைலவர்க�ல் ஒருவ-
ருமான ெஷய்க் யூஸ�ப் அல் கர்ளா� தனது 96 
வது வய�ல் ேநற்று �ங்கட்�ழைம கட்டா�ல் 
காலமானார். 

அவர் காலமானைம கு�த்து அவரது ட்�ட்டர் 
கணக்�ல் அ��க்கப்பட்டுள்ளது.  

எ�ப்ைதப் �றப்�டமாகக் ெகாண்ட இவர்,  
கட்டார் பல்கைலக்கழகத்�ல் ேபரா��யராகக் 
கடைமயாற்�யுள்ளேதாடு பல தைலப்புக�ல் இஸ்லா�ய நூல்கைள-
யும் எழு� ெவ��ட்டுள்ளைம கு�ப்�டத்தக்கது.    

இஸ்லாமிய அறிஞர் 
யூஸுப் அல்கர்ளாவி காலமானார் 

புலம்ெபயர் ெதா�லாளருக்கு... 
ெநருக்க�களுக்கு �ர்வு காண்-

பதற்காகேவ நாம் அரசாங்கத்�ல் 
இைணந்து ெகாண்ேடாம் என ெத�-
�த்துள்ளார்.

எமது நடவ�க்ைககளால் நாட்�ல் 
�ல�ய ெநருக்க�களுக்கு ஓரளவா-
�னும் �ர்வு காண மு�ந்துள்ளது 
என கு�ப்�ட்டுள்ள அவர், அதற்கு 
ெவ�நாடுக�ல் ப�பு�ேவா�ன் 
ஒத்துைழப்பு �க அவ�யமாகும் 
என்றும் ெத��த்துள்ளார்.

ெவ�நாட்�ல் ேவைல வாய்ப்-
புக�ல் ஈடுபட்டுள்ள 18 வய-
�ற்கும் 59 வய�ற்கும் இைடப்-
பட்டவர்களுக்ேக இந்த பு�ய 
ஓய்வூ�யத்�ட்டம் அ�முகப்ப-
டுத்தப்பட்டுள்ளது.

ெவ�நாட்டு ேவைல வாய்ப்-
புப் ப�யகத்�ல் தம்ைமப் ப�வு 
ெசய்து ெகாண்டு ெவ�நாட்டு 

ேவைல வாய்ப்புக்காக ெசல்ேவார் 
இந்த காப்புறு� �ட்டத்�ற்குள் உள்-
ளடங்கு�ன்றனர்.

இந்த �கழ்�ல் ெதாடர்ந்தும் 
உைரயாற்�யுள்ள அைமச்சர்,

எமது எ�ர்கால அர�யல் ெதாடர்-
�ல் �ந்�க்காமல் மக்கள் எ�ர்-
ெகாண்ட ெநருக்க�களுக்கு �ர்வு 
காணேவ அரசாங்கத்�ல் இைணந்து-
ெகாண்ேடாம். 

எமது முயற்�யால் ஓரளவுக்ேக-
னும் ெநருக்க�களுக்கு �ர்வுகாண 
மு�யுமாக உள்ளது. இதற்கு ெவ�-
நாடுக�ல் ப� பு�பவர்க�ன் ஒத்-
துைழப்பு �கவும் அவ�யமாகும். 
அதற்காகேவ அவர்களுக்கு ஓய்வூ�-
யத் �ட்ட்டத்ைத அ�முகப்படுத்�-
யுள்ேளாம்.  

ெவ�நாடுக�ல் ெதா�ல்பு�ந்-
துவருபவர்க�ன் ஓய்வுெபறும் 

காலத்ைத வலுப்படுத்துவதற்கா-
கேவ இந்த ஓய்வூ�யத் �ட்டம் அ�-
முகப்படுத்தப்படு�றது.

ெடாலர் ைக�ருப்பு இல்லாததால் 
அந்�ய ெசலாவ� குைறவைடந்து 
எமக்குத் ேதைவயான அத்�யாவ�-
யப் ெபாருட்கைள இறக்கும� ெசய்-
வதற்கு மு�யாத �ைல காணப்பட்-
டது. 

இதனால் எ�ெபாருள், எ�வாயு 
தட்டுப்பாடு நாட்�ல் பா�ய �ரச்-
�ைனயாக மா�யது. எ�ெபாருட்க-
ளுக்காக நாட்கணக்�ல் வ�ைச�ல் 
இருக்கேவண்�ய �ைல ஏற்பட்-
டது. இதனால் ஒரு�லர் வ�ைச�ல் 
இருந்து ேநாய்வாய்ப்பட்டு மர�க்-
கவும் ேநர்ந்தது.

அத்துடன் இந்த �ரச்�ைனைய 
அ�ப்பைடயாகக்ெகாண்டு அத்�யா-
வ�யப் ெபாருட்க�ன் �ைலகைள 

கறுப்புச்சந்ைத முதலா�மார் அ�க-
�த்தனர். 

ெபாருட்க�ன் �ைல பா�யள-
�ல் அ�க�த்துச் ெசன்றது.

மக்கள் எ�ர்ெகாண்ட துன்பமான 
�ைலைய ெபாறுத்துக்ெகாள்ள 
மு�யாமேலேய ம�தா�மான 
அ�ப்பைட�ல், எமது எ�ர்கால 
அர�யைலயும் கருத்�ற்ெகாள்ளாது  
அரசாங்கத்துடன் இைணந்து மக்க-
�ன் �ரச்�ைனகளுக்குத் �ர்வுகாண 
�ர்மா�த்ேதாம்.

எமது இந்த �ர்மானத்ைத பலரும் 
�மர்�க்கலாம். ஆனால் நாம் அர-
�யலுக்காக இந்த �ர்மானத்ைத 
ேமற்ெகாள்ள�ல்ைல. மக்க�ன் 
�ைலைமைய அ�ந்து ம�தா�-
மான அ�ப்பைட�ேலேய �ர்மா-
னம் ேமற்ெகாண்ேடாம் என்றும் 
ேமலும் ெத��த்தார்.

ேத�ய ேபரைவ�ல் இைணய... 03ஆம் பக்கத் ெதாடர் 
இருக்�ன்றது என்றும் எ�ர்காலத்-

�ல் நாட்�ன் �ர்மானங்கைள அவர்-
கேள எடுப்பார்கள் என்றும் அவர் 
சுட்�க்காட்�யுள்ளார்.

இந்த �ைல�ல் ேத�ய ேபரைவ 

என்று கூ�க் ெகாண்டு உருவாக்-
கப்படும் சைப�ல் அங்கம் வ�ப்-
ப�ல் எவ்�த பயனும் இல்ைல 
என்றும் எம்.ஏ. சுமந்�ரன் ெத��த்-
துள்ளார்.

நாைய காப்பற்ற தனது... 03ஆம் பக்கத் ெதாடர் 

ைவத்�யசாைல�ல் அனும�க்கப்-
பட்ட �ன்னர் ��ர ��ச்ைச ���ல் 
��ச்ைச ெபற்று வந்த �ைல�ல் 
மூைளச்சாவு அைடந்துள்ளதாக 
ைவத்�யர்கள் ெத��த்துள்ளனர்.

�ன்னர், கு�த்த ெபண்�ன் உடல் 
உறுப்புகளான �று�ரகம், கல்�ரல் 
ேபான்றவற்ைற தானமாக அ�த்து 

ேமலும் 3 ேப�ன் உ�ைரக் காப்-
பாற்ற மு�யும் என மருத்துவர்கள் 
அவரது குடும்பத்�ன�டம் ெத��த்-
தனர். 

அதன்ப�, இவ�ன் �று�ரகம் 
மற்றும் கல்�ரைல தானமாக வழங்க 
குடும்பத்�னர் ஒப்புக்ெகாண்-
டுள்ளனர்.

சஹ்ரா�ன் சார�... 03ஆம் பக்கத் ெதாடர் 
ஆதம்ெலப்ைப, அப்துல் மனாப் 

ெமாெஹாமட் �ர்ெதௗஸ், ஹம்சா 
ெமாெஹா�ன் ெமாஹம்மது 
இம்ரான், ஹய்யாது ெமாஹமட் 
�ல்ஹான் ஆ�ய நான்கு ேபைரயும் 
பயங்கரவாத தைடச்சட்டத்�ன் �ழ் 
ைகது ெசய்தனர்.

இ�ல் ைகது ெசய்யப்பட்டவர்க-
ளுக்கு எ�ராக குற்றப் புலனாய்வு 
���னர் மட்டக்களப்பு ேமல் ��-
மன்�ல் வழக்கு தாக்குதல் ெசய்த-
ைதயடுத்து இவர்கள் ெதாடர்ந்து 
�ளக்கம�ய�ல் ைவக்கப்பட்ட-
னர்.

இந்த �ைல�ல் ேநற்று (26) மட்-
டக்களப்பு ேமல் ��மன்ற ��ப� 
என்.எம். அப்துல்லா முன்�ைல-
�ல் வழக்கு �சாரைணக்கு எடுத்துக் 
ெகாள்ளப்பட்டேபாது �ைறச்சாைல-
�ல் இருந்து பாதுகாப்பாக அைழத்-
துவரப்பட்டு இவர்கள் சார்�ல் ஆஜ-
ரா�ய �ேரஷ்ட சட்டத்தர� எஸ்.
எம். முகமட் அ�ன்,  இவர்கைள 
�ைண�ல் �டு�க்குமாறு மன்�ல் 
ேகா�ய �ைல�ல் இவர்கைள எ�ர்-
வரும் ஜனவ� 12ம் �க� ��மன்-
�ல் ஆஜராகுமாறு உத்தர�ட்டு 
�ைண�ல் �டு�த்தார்.

கட்டுப்பாட்ைட இழந்த 'ெகப்' வாகனம்;
இரு வாகனங்களுடன் ேமாதி மூவர் காயம்

2 ேகா�ேய 23 இலட்சம்... 
ெகாண்டுெசன்ற இரண்டு ேகா�ேய 

23 இலட்சம் பணத்ைத ெகாள்ைள-
�ட முற்பட்ட இரு நபர்கைள தமது 
உ�ைரயும் பணயம் ைவத்து தம்புத்-
ேதகம ெபா�ஸார் ைகதுெசய்துள்ள-
னர்.   

அத்�யாவ�ய உணவுப்ெபாருட்-
கள் �ற்பைனெசய்யும் தம்புத்ேதகம 
ெபாருளாதார மத்�ய �ைலயத்�-
லுள்ள வர்த்தக �றுவனெமான்�ன் 
உ�ைமயாளரான இவர் அப்பகு��ன் 
�ரபல வர்த்தகெரனவும் ெபா�ஸார் 
ெத��த்தனர்.  

அவர் வங்��ல் பணத்ைத ைவப்-
��டுவதற்காக இரண்டு ைபக�ல் 
அதைன எடுத்துக்ெகாண்டு அவரது 
கா�ல் கு�த்த வங்�க்குச் ெசன்-
றுள்ளார். அவர், வங்�க்கு அரு�ல் 
ெசன்று காைர �றுத்�ய ேவைள�ல் 
வங்��ன் பாதுகாப்பு அ�கா� அவ-
ருக்கு உதவும் வைக�ல் அவ்�டத்-
�ற்கு வருைக தந்துள்ளார். அந்த சந்-
தர்ப்பத்�ல் முழுைமயாக முகத்ைத 
மைறத்�ருந்த இருவர் ேமாட்டார் 
ைசக்��ல் வந்து துப்பாக்�ையக் 
காட்� பயமுறுத்� பணத்ைத அப-
க�த்துள்ளதாக ெபா�ஸார் ெத�-

�த்துள்ளனர். பணத்ைத பாதுகாத்-
துக்ெகாள்வதற்கு அந்த வர்த்தகர் 
�ருடர்களுடன் ேபாரா�யேபாதும் 
மரண பயம் காரணமாக அவர் தமது 
பணத்ைத ெகாடுத்து�ட்டு வங்�க்-
குள் �ரேவ�த்துள்ளார். �ல ��-
டங்க�ல் �ருடர்கள் எந்த �க்கலு-
�ன்� 223 இலட்சம் ரூபா பணத்ைத 
ெகாள்ைளய�த்துக்ெகாண்டு ெசல்ல 
முைனந்துள்ளனர்.   

இந்த சம்பவத்ைத அ�ந்�ராத 
தம்புத்ேதகம ெபா�ஸ் உத்�ேயா-
கத்தர் ஒருவர் தனது ேமாட்டார் ைசக்-
�ளுக்கு எ�ெபாருைளப் ெபற்றுக் 
ெகாள்வதற்காக கு�த்த வங்�க்கு 
அரு�ல் வருைக தந்துள்ளார்.  

அதன்ேபாது, ேமாட்டார் ைசக்�-
ளுக்கு அரு�ல் நாணயத்தாள்கள் �ல 
�ழுந்�ருப்பைதக் கண்டு உடன�-
யாக அவர் அ�ல் கவனம் ெசலுத்�-
யுள்ளார். அதன்ேபாது ெபண்ெணாரு-
வர் �ருடர்கள் எனச் சத்த�ட்டுள்ளார். 
அச்சமயம் கு�த்த ேமாட்டார்ைசக்�-
ளுக்கு அரு�ல் ெசன்ற புத்�ககுமார 
என்ற அந்த ெபா�ஸார் தமது உ�ைர-
யும் ெபாருட்படுத்தது �ருடர்களுடன் 
ேபாரா� பணத்ைத �ட்டுள்ளார். 

ெபாதுஜன ெபரமுன அேமாக...
ெபற்றுக் ெகாண்டுள்ளது.

அத்துடன் கம்பைள பல ேநாக்கு 
கூட்டுறவு சங்கத்�ன் ப�ப்பாளர் 
சைப உறுப்�னர் எண்�க்ைக�ல்  
ெபாதுஜன ெபரமுனவுக்கு  ஒத்து-
ைழப்பு வழங்�ய குழு ஆறு ப�ப்-
பாளர் பத�கைள ெபற்று ெவற்� 
ெபற்றுள்ளது.

எ�ர்க்கட்�க்கு ஒத்துைழப்பு 

வழங்�ய குழு ஒேர ஒரு ப�ப்பா-
ளர் பத�ைய மட்டுேம ெபற்றுக் 
ெகாண்டுள்ளது.

அதற்�ணங்க கம்பைள மற்றும் 
பாணந்துைற பலேநாக்கு கூட்-
டுறவு சங்கங்கள் இரண்�லும் 
ெபரும்பான்ைமையப் ெபற்று 
ெபாது ஜன ெபரமுன ெவற்� 
ெபற்றுள்ளது.
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மலையக கல்விலய மமம்படுத்தும

ஜனாதிபதியின் நம்பிக்கை்ை
வெலெதில திடசஙகைறபம்
பதுளை தினகரன் விசேட நிருபர்  

மளையகத் தமிழ்ப் பாடோளை -
களை சமமபடுத்தும பபாறுப்பிளன 
வழங்குகின்சறேபனன்று ஜனாதிபதி 
என்னிடம கூறிசய  கல்வி இரா-
ஜாங்க அளமச்சின் நியமனப் பத் -
திரத்ளத என்னிடம வழங்கினார். 
ஜனாதிபதியின் அந் நமபிகளககக -
ளமய எனது முழுககவனத்ளதயும 
பேலுத்துசவபனன்று  கல்வி இரா-
ஜாங்க அளமச்ேர் அருணாச்ேைம அர -
விந்த குமார் குறிப்பிடடார்.  

கல்வி இராஜாங்க அளமச்ேருககு 
பதுளை –ஊவா மாகாண ேளப 
சகடசபார் கூடத்தில் பதுளை வாழ் 
மககைால் சநற்று முன்தினம (25) 
மகத்தான வரசவற்பு அளிககப்பட -
டது.  அந்நிகழ்விசைசய  கல்வி இரா-
ஜாங்க அளமச்ேர் சமற்கணடவாறு 
குறிப்பிடடார்.  

பதாடர்ந்து அவர் உளரயாற்றுளக-
யில்  'கல்வி இராஜாங்க அளமச்சின் 
நியமனப்பத்திரம எனது ளகககு 
கிளடககும வளர  இவ் அளமச் -
சுதான் எனககு கிளடககுபமன்று 
எனககுத் பதரியாது. சிறிதும எதிர்-
பார்ககாத வளகயிசைசய  கல்வி 
இராஜாங்க அளமச்சு எனககு 
கிளடத்திருககின்றேது. நியமனப்-

பத்திரத்ளத என்னிடம ஜனாதிபதி 
வழங்கும சபாது  அவர் என்னிடம 
கூறியதற்களமய  எனககு பபரும 
சுளம இருப்பளத அறிசவன்.  

எமமவர்கள் இந்நாடடில் கால் 
பதித்து இருநூறு வருடங்களை அண-
மித்துவிடடது. மளையகத் தமிழ்க 
கல்வி வைர்ச்சி சதசிய நிளைககு 
வந்து ஐமபது வருடங்கைாகின்றேது.  
ஆனாலும பை தோப்பதங்கைாக 
மளையகக கல்வி வீணடிககப்படடு-
விடடது.  

 மளையகதிலும பல்சவறு 
வளகயில் உயர்பதவிகளில் எமம-
வர்கள் இருப்பளதக காண முடி -
கின்றேது. ஆனால்  எமது மககளின் 
விகிதாோரங்களுககளமய சமற்படி 
உயர் பதவிகள் சபாதுமானதாக 
இல்ளை. ஆகசவ  எனது இராஜாங்க 
அளமச்ேர் பதவி 'நிழல்அளமச்ே-
ரளவ' அந்தஸ்துள்ை அளமச்ோகசவ 

கருதி    கங்கணம கடடிச் பேயல்ப-
டவுள்சைன். கிளடத்திருககும இவ்-
வாயப்ளப ேரிவரச் பேயசவன்.    

கல்வி இராஜாங்க அளமச்சிற்கு 
ஒதுககப்படும நிதிளய மடடும 
நமபி நான் பேயற்படமாடசடன். 
நிதிகளைப் பபற்றுக பகாள்வதற்கு 
பைவளககளில் வாயப்புககளும  
வழிகளும உணடு. பவளிநாடடு 
தூதரகங்கள், நைன்புரி அளமப்புக-
கள், அரே ோர்பற்றே நிறுவனங்கள் 
என்றே வளகயில் உள்ைன. எமது நம-
பகத்தன்ளமளய ளவத்து  சகாடிக-
கணககான ரூபாயகளை பபற்றுக 
பகாள்வதற்கு தயாராகிவிடசடன். 
இந்நிதிகளை கல்வி அபிவிருத்திககு 
முழுளமயாகப் பயன்படுத்துசவன். 
அத்துடன் பபருந்சதாடட பாளதய-
ளமப்பு, உடகடடளமப்பு வேதிக-
ளையும ஏசதா ஒரு வழியில் சமற்-
பகாள்சவன்.   என்றோர்.  

 கல்வி இராஜாஙக அலமச்சர் அரவிந்த குமார் த்தரிவிப்பு

மத்திய மாகாண ஆளுநருடன்
ஆஸி. உயர்்ஸ்தானிகர் ்சநதிப்பு

(பூஜாபிடடிய தினகரன் நிருபர்)  

இைங்ளகககான அவுஸ்திசரலிய 
உயர்ஸ்தானிகர் சபால் ஸ்டீபன்ஸ் 
(Paul Stephens) மற்றும மத்திய 
மாகாண ஆளுநர் ேடடத்தரணி ைலித் 
யூ கமசக ஆகிசயாருககிளடயில் 
சிசநகபூர்வ ேந்திப்பபான்று கணடி 
மத்திய மாகாண ஆளுநர் அலுவை-
கத்தில் (21) இடமபபற்றேது.  

 முககியத்துவம வாயந்த பை 
விடயங்கள் பதாடர்பிைான  கைந்-
துளரயாடலின் பின்னர் இரு நாடு -
களுககுமிளடயிைான நடபுறேளவ 
அளடயாைப்படுத்தும முகமாக 
நிளனவுப் பரிசுகளை பரிமாறிக 

பகாணடனர். இைங்ளகககான 
அவுஸ்திசரலிய உயர்ஸ்தானிகராை-
யத்தின் இரணடாவது பேயைாைர் 
ைாரா ஸ்வீன்ேன், மத்திய மாகாண 
பிரதம பேயைாைர் காமினி ராஜரத்ன, 
ஆளுநரின் பேயைாைர் அன்டன் திை-
கரத்ன, ஆளுநரின் பபாது பதாடர்பு 
அதிகாரி, மத்திய மாகாண ேளபயின் 
முன்னாள் பிரதித் தளைவர் எஸ்.
பி. ரத்நாயகக, மாகாண விளையாட-
டுப் பணிப்பாைர் மிஹிரன் பணடார 
ஆகிசயார் இந்த சிசநகபூர்வ ேந்திப்-
பில் கைந்துபகாணடனர்.

(படம:பூஜாபிடடிய தினகரன் 
நிருபர்)   

கைழிவுத் தேயி்ைத்தூள்  
உறபத்திைால சீரதகைடு
(இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்)  

சதயிளை உற்பத்தியில் தரமற்றே இரோய -
னப் பதார்த்தங்கள் சேர்ககப்படட கழிவுத் 
சதயிளைத் தூள் உற்பத்தி அதிகரித்து வருவ -
தாக பாவளனயாைர்கள் மற்றும சதயிளை 
சதாடடத் பதாழிைாைர்கள் கவளை பதரிவிக -
கின்றேனர்  

நாடடில் தற்சபாழுது நிைவுகின்றே பபாரு -
ைாதார பின்னளடவு காரணமாக தரமான 
சதயிளை தூளின் விளைகள் ேடுதியாக அதி -
கரித்துள்ைதால் தரமகுளறேந்த சதயிளை 
தூளின் பாவளன அதிகரித்து வருவதா க சுட -
டிககாடடப்படுகிறேது.  

எனினும தரமகுளறேந்த சதயிளைத் தூள் 
உற்பத்தியாைர்கள் அதிகரித்த பகாள்ளை 
இைாபம பபறே முயற்சிப்பதால் சுணணாமபு 

உடபட இரோயனப் பதார்த்தங்களையும 
கைந்து சதயிளைத் தூளை உற்பத்தி பேய -
வதாகவும இதனால் சுகாதார சீர் சகடளட 
உணடாககும சதயிளைத் தூளை வருமா -
னம குளறேந்த மககள் பாவளனககு எடுப்ப -
தாகவும குறிப்பாக சதயிளை உற்பூத்திளய 
சமற்பகாள்ளும சதாடட பதாழிைாைர்க -
ளுகசக தரமான சதயிளை தூள் கிளடககா -
ததால் தரங்குளறேந்த சதயிளைத்தூளை சதநீ -
ருககாக பயன்படுத்துவதாகவும கவளை 
பதரிவிககப்படுகிறேது.  

சதகாசராககியத்துககும சுகாதார சீர்சகட -
டுககும கைங்கமாக விைங்கும கழிவுத் 
சதயிளை உற்பத்திளயக கணகாணிகக 
முளறேயான திடடங்கள் கணகாணிப்புகள் 
இன்ளமயால் இமமுயற்சிகள் பரவைாக 
இடமபப றுவதாக பதரிவிககப்படுகிறேது.  

கிணறறிலிருந்து 3 பிள்்ளைகைளின்
ோய் ஒருெர சடைமாகை மீட்பு

கந்தப்பளை ளைபபாரஸ்ட பபாலிஸ் 
பிரிவுககுடபடட பிசரமலி சதாடடத்தில் 
மூன்று பிள்ளைகளின் தாய ஒருவர்  சநற்று 
முன்தினம (25) கிணற்றி ல் இருந்து ேடை-
மாக மீடகப்படடுள்ைார்.  

கடந்த பத்து நாடகைாக வீடடில் இருந்து 
காணாமற் சபாயிருந்த கருப்ளபயா ேசராஜா 
(வயது 56) என்பவசர  இவ்வாறு  ேடை-
மாக மீடகப்படடதாக ளைபபாரஸ்ட 
பபாலிோர் பதரிவித்தனர்.  

இச் ேமபவம குறித்து சமலும பதரியவரு -
வதாவது.  

இமமாதம  15 ஆம திகதி  சமற்படி 
பபணமணி தனது வீடடில் இருந்து 
காணாமற் சபாயுள்ைார்.இவளர வீடடார் 
தமது உறேவினர்களின் வீடுகள் மற்றும பை 
இடங்களில் சதடியுள்ைனர்.

அத்துடன் இவர்   விடயம பதாடர்பில் 
ளைபபாரஸ்ட பபாலிோருககும பதரி -
விககப்படடு பபாலிோரும விோரளண -
களை சமற்பகாணடு இவளர சதடிவந்த -
னர்.  

இந்த நிளையில் பத்து நாடகளுககு 
பின் தனது வீடடுககு அருகில் உள்ை 
விவோய காணியில் அளமககப்பட -
டுள்ை ஆழமான கிணற்றில் ேடைமாக 
மிதந்த நிளையில் இவர் கணடுப்பிடிக -
கப்படடுள்ைார்.   ஞாயிற்றுககிழளம(25) 
மதியம   விவோய காணியில்     காணி  
உரிளமயாைர் தணணீர் இளறேகக இயந் -
திரத்ளத இயககிய சபாது ேடைம ஒன்று 
மிதப்பளத அவதானித்து பபாலிோருககு 
பதரிவித்துள்ைார்.   இளதயடுத்து ேமபவ 
இடத்திற்கு பேன்றே ளைபபாரஸ்ட 

பபாலிோர் வைப்பளன நீதிமன்றேத்தின் 
கவனத்திற்கு பகாணடு வந்தனர்.  

 வைப்பளன நீதவான் நீதிமன்றே பதில் 
நீதவான் எஸ்.சமாகனராஜன் ேமபவ 
இடத்திற்கு வந்து மரண விோரளணளய 
சமற்பகாணடளதயடுத்து ேடைம மீட -
கப்படடு ேடட ளவத்தியர் ஒருவரின் 
பிசரத பரிசோதளனககாக நுவபரலியா 
மாவடட ளவத்தியோளைககு (25) 
மாளை அனுப்பிளவககப்படடது.  

அத்துடன் உயிரிழந்த தாய பதாடர் -
பில் பிசரத பரிசோதளன நுவபரலியா 
மாவடட ளவத்தியோளையில் (26) பிற் -
பகல் இடமபபற்று பின் உறேவினர்களிடத் -
தில் ேடைம ளகயளிககப்படவுள்ைதாக 
மரண விோரளண அதிகாரி   பதரிவித் -
தார்.  

தகாடககதெை பிரம்த்ச ்சல்பயினால்
சிறுெர் நூைகம திறநது லெப்பு
காவத்ளத தினகரன் விசேட நிருபர்  

பகாடககபவை பிரசதே ேளபயின் 
ோகித்திய விழா கடந்த 23ஆம 
திகதி   ஆரமபமாகி சநற்று வளர(26) 
பகாடககபவை பிரசதே ேளப கடடி-
டத்பதாகுதியில் இடமபபற்றேது.  

இதளன முன்னிடடு பவள்ளிககி -
ழளம(23) பகாடககபவை பிரசதே 
ேளப கடடிடத் பதாகுதியில் சிறுவர் 
நூைகம ஒன்றும திறேந்து ளவககப்-
படடது.அத்துடன் புத்தக விற்பளன 
மற்றும  கணகாடசி உடபட சிறுவர் -
களுககான பல்சவறு நிகழ்வுகளும 
இடமபபற்றேன.

இந்நிகழ்வில் பாராளுமன்றே உறுப்-
பினர் முதிதா போயோ, ேப்ரகமுவ 
மாகாண ஆளுநரின் பிரத்திசயக 
பேயைாைர் மஞ்சுைா இதிகாபவை, 
மாகாண பிரதான அளமச்சின் பேய-
ைாைர் பிரபாத் உதாகர, ேப்ரகமுவ 

மாகாண ேளபயின் முன்னாள் உறுப் -
பினர் அனுர அைகியவன்ன உடபட   

பபருந்திரைாசனார் கைந்து பகாண-
டனர்.

கல்வி இரவாஜவாஙக அமைசெரவாக ்பதவியேற்றுள்ள ்பதும்ள ைவா்டடெ  ்பவாரவாளுைன்ற உறுப-
பினர்  அ.அரவிநதக்குைவாமர  ்ரய்ற்கும நிகழ்வு ்பெம்ற பிரயதெ ெம்ப ைணடெ்பத்தில் 
நமடெச்பற்்றது. இநநிகழ்வில் ்பெம்ற பிரயதெ ச்பருநயதவாடடெ ்பகுதிமே யெர்நத யதவாடடெ 
தமை்ர்கள, இம்ளஞர், யு்திகள என ்பைரும கைநது சகவாணடெனர். 
 (ைடுல்சீமை நிரு்பர்)

உக்குவலை பிரதேச சசயைகத்தின்
இைககிய  கலை
விழா இன்று
(பூஜாபிடடிய தினகரன் நிருபர்)  

உககுவளை பிரசதே பேயைகம 
ஏற்பாடு பேயதுள்ை  உககுவளை 
பிரசதே இைககியக களை விழா இன்று 
(27) பேவ்வாயககிழளம எல்பவை ஸ்ரீ 
தர்மவர்தனராமய மணடபத்தில் மு.ப 
9.00 மணிககு நளடபபறேவுள்ைதாக 
அறிவிககப்படடுள்ைது. இைககியக 
களை விழாவில் பை களை நிகழ்ச்சிகள் 
நடத்துவதற்கு ஏற்பாடு பேயயப்பட-
டுள்ைதுடன் பிரசதேவாசிகள் அளன-
வரும விழாவில் கைந்துபகாணடு 
சிறேப்பிககுமாறு ஏற்பாடடுககுழு 
சவணடுசகாள் விடுத்துள்ைது.

கண்டியில் இன்று நீர்விநிமயாக ்தலட
(பூஜாபிடடிய தினகரன் நிருபர்)  

 
கணடி - பகடடமசப நீர் விநிசயாக சுத்திகரிப்பு நிளையத்-

தில் அத்தியாவசிய அபிவிருத்தி பணிகள் காரணமாக கணடி-
யின் சிை பிரசதேங்களுககு இன்று பேவ்வாயககிழளம (27) 
மு.ப 9.00 மணி முதல் நாளை (28) புதன்கிழளம மு.ப 9.00 
மணி வளர 24 மணித்தியாைங்களுககு தற்காலிகமாக நீர் விநி-
சயாகத் தளட அமுல்படுத்தப்படவுள்ைதாக கணடி மாநகர 
ேளப அறிவித்துள்ைது.  

 கணடி நகரின் ேகை வீதிகளும, ஸ்ரீமத் குடா ரத்வத்த 
மாவத்ளத. பகிரவகந்த, பதாடமபவளை, பிளரமசராஸ், 

அணிவத்த, சஜார்ஜ் இ.டி. சில்வா மாவத்ளத, இரணடாவது 
இராஜசிங்க மாவத்ளத, சபராபதனிய வீதி, சைவாபைடட 
வீதி, சைபவள்ை, தல்வத்த, பூவலிககளட, பீரிஸ்வத்த, அம-
பிடடிய ஆகிய பிரசதேங்கள்  

 அத்துடன் கணடி வாவி சுற்றுவடடம, ரஜபிஹில்ை 
மாவத்ளத, நீர்த்சதகக வீதி, ைந்தாளன, சபாகமபர, நாகஸ்-
பதன்ன, பதயயன்னபவை, ஹீசரஸ்்ஸகை. சுதுகுமபபாை, 
சபாபவை, தங்பகாள்ை, பகடடமசப, ேரேவி உயன ஆகிய 
பகுதிகளில் நீர் விநிசயாகம 24 மணித்தியாைம தற்காலிகமாக 
தளடப்படவுள்ைதாகவும கணடி மாநகர ேளப பதறிவித்துள்-
ைது.  



editor.tkn@lakehouse.lk

இளம்பராயத்தினருக்கு சவாலாக
அமைந்துளள ப்பாமைப்்பாருள!  

னமறைய நவீன அறிவியல் யுகத்தில் இலஙமக 
எதிர்காண்டுளள முக்கிய சமூகப 
பிரச்சிமனகளில் ஒனறைாக ப்பாமைப்்பாருடகள 

்பாவமன விளஙகுகினறைது. ஆனால் ப்பாமைப்்பாருட-
கள உடல், உள ஆபராக்கியத்திற்கும சமூகத்திற்கும 
ைாத்திரைல்லாைல் நாடடுக்குபை தீஙகு விமளவிக்கக் 
கூடியனவாகும. இது நனகு நிரூபிக்கப்படடுளள உண்-
மையும கூட.   

அப்படியிருந்தும சடடவிபராைைான முமறையில் 
ப்பாமைப்்பாருடகள நாடடுக்குள வந்து பசருவதும, 
அைன விற்்பமனயும, ்பாவமனயும ைாத்திரைல்லாைல் 
ப்பாமைப்்பாருடகமள அடிப்பமடயாகக் ்காண்ட குற் -
றைஙகளும அதிகரித்பை காணப்படுகினறைன.   

மகப்பற்றைப்படும சடடவிபராை ப்பாமைப்்பாருட-
களின அளவில் ஏற்்படடுளள அதிகரிபபு உட்பட 
ப்பாமைப்்பாருள விற்்பமனயிலும ்பாவமனயிலும 
ஏற்்படடுளள அதிகரிபபுகளும இைற்கு நல்ல எடுத்துக்-
காடடுகளாக உளளன.  

அந்ை வமகயில் கடந்ை ஆறு ைாை காலப்பகுதி-
யில் யாழ் குடாநாடடில் ைாத்திரம 11 இமளஞரகள 
்ெபராயினுக்கு அடிமையாகி உயிரிழந்துளளனர. 
இைன்படி ்ெபராயின உளளிடட ப்பாமைப்்பாருள 
்பாவமன யாழ்ப்பாணத்தில் எவவளவு தூரம அதிக-
ரித்துக் காணப்படுகிறைது என்பமை ்சால்லித் ்ைரிய -
பவண்டியதில்மல.   

்ெபராயின, ஐஸ், ைர்ஜுவானா எனப ்பல ்்பயர-
களில் காணப்படும ப்பாமைப்்பாருடகள இளம ்பரா -
யத்தினமர இலக்காகக் ்காண்டுைான நாடடுக்குள 
்காண்டு வரப்படுவைாகவும விற்்பமன ்சயயப்படுவ -
ைாகவும ்்பாலிஸாரின ைரவுகள ்ைரிவிக்கினறைன.   

இற்மறைக்கு இரண்டு மூனறு ைசாபைஙகளுக்கு 
முனனர ைமலநகரில் காணப்படட இபப்பாமைப -
்்பாருடகளின ்பாவமன இனறு நா்டஙகிலும கிராை 
ைடடம வமரயும வியாபித்துளளது. இவற்றின ்பாவ -
மனக்கு உளளாகி இருப்பவரகளில் ்்பரும்பகுதியினர 
இளம ்பராயத்தினராக இருப்பதும இஙகு சுடடிக்காடடத் -
ைக்கைாகும.   

இந்நாடடில் ப்பாமைப்்பாருடகளின வருமக, 
விற்்பமன, ்பாவமன என்பவற்றில் அதிகரிபபுக்கள ஏற்-
்படடுளளது ப்பானறு உடல், உள ரீதியிலான உ்பாமைக-
ளுக்கு உளளாபவாரின எண்ணிக்மகயிலும அதிகரிப-
பும அவைானிக்கப்படடுளளது. அவற்றுக்கு சிகிச்மச 
அளிக்க்வன வருடாவருடம ்்பருந்்ைாமகப ்பணத் -
மைச் ்சலவிட பவண்டிய நிமலக்கும நாடு முகம 
்காடுத்துளளது. இைமன சுகாைாரத் துமறைத் ைரவுக -
ளும ்வளிப்படுத்தி நிற்கினறைன.   

அபைபநரம ப்பாமைப்்பாருடகளின காரணைாக 
எத்ைமனபயா குடும்பஙகள சிமைந்து சினனாபின-
னைாகிப ப்பாயுளளன. எத்ைமனபயா குடும்பஙகள 
வறுமையின பிடிக்குள வலிந்து ைளளப்படடுளளன. 
எத்ைமனபயா குடும்பஙகள ்ைருவுக்கு வந்துளளன. 
ப்பாமைப்்பாருடகளின மூலம ைனிந்பருக்பகா, சமூ -
கத்திற்பகா, நாடடுக்பகா எந்ை நனமையுபை கிமடப்ப-
தில்மல. ைாறைாக அவற்றின விமளவுகள அமனத்துபை 
்பாதிபபுகள நிமறைந்ைமவயாகும. ப்பாமைப்்பாருடகள 
இளம ்பராயத்தினருக்பக ்்பரும சவாலாக விளஙகிக் 
்காண்டிருக்கினறைன.   

ைனிந்பருக்கும குடும்பத்திற்கும சமூகத்திற்கும நாட-
டுக்கும ்்பரும ்பாதிபபுகமளயும ைாக்கஙகமளயும 
ஏற்்படுத்ைக் கூடியைாக விளஙகிக் ்காண்டிருக்கினறை 
ப்பாதிலும, ப்பாமைப்்பாருடகமள விற்்பமன ்சய்ப -
வரகளதும ்பாவிப்பவரகளதும எண்ணிக்மக குமறைந்ை -
ைாக இல்மல.   

 இந்நிமலயில் நீதி ைற்றும சிமறைச்சாமலகள ைறு-
சீரமைபபு அமைச்சர கலாநிதி விப்ைாச ரா்்பக்ஷ, 
'முக்கிய ப்பாமைப்்பாருள வரத்ைகரகமளக் மகது 
்சயயாைல் ப்பாமைப்்பாருள ்பாவமனயாளரகளின 
எண்ணிக்மகமய ஒரு ப்பாதும குமறைக்க முடியாது 
எனறும, ப்பாமைப்்பாருள ்பாவமனயில் ஈடு்படுவரக -
மளக் மகது ்சயயும நடவடிக்மக விமரவு்படுத்ைப்பட-
டுளளைால் மகது ் சயயப்படு்பவரகளின எண்ணிக்மக -
யிலும அதிகரிபபு ஏற்்படடுளளது. இது சிமறைச்சாமலக் 
கடடமைபபுக்கு சுைக்க முடியாை நிமலமைமய ஏற்்ப-
டுத்தியுளளது' எனறும குறிபபிடடுளளார.   

 இது முற்றிலும உண்மையானைாகும. ப்பாமைப-
்்பாருள ்பாவமனயாளரகள அதிகளவில் மகது ் சயயப-
்படும ப்பாது சிமறைச்சாமலக் கடடமைபபினால் சுைக்க 
முடியாை நிமல ஏற்்படுவது இயல்்பானபை. ப்பாமைப-
்்பாருள ்பாவமனயாளரகமளக் மகது ்சயது சிமறை 
மவப்பைன மூலம இபபிரச்சிமனமய முடிவுககு 
்காண்டு வந்துவிட முடியாது. இைற்கு கடந்ை கால 
அனு்பவஙகள நல்ல எடுத்துக்காடடுகளாக உளளன.   

அைனால்ைான ப்பாமைப்்பாருடகள நாடடுக்குள 
்காண்டு வரப்படும மூலஙகமளயும அவற்றின விற்்ப-
மனமயயும கடடுப்படுத்ை்வன அவற்றுடன சம்பந்ைப-
்படட வரத்ைகரகமளக் மகது ்சயய பவண்டும எனறு 
அமைச்சர குறிபபிடடிருக்கிறைார.   

அவவாறைான நடவடிக்மகயின ஊடாக நாடடுக்குள 
ப்பாமைப்்பாருடகள வந்து பசரவதும அவற்றின 
விற்்பமனயும ்்பரிதும வீழ்ச்சி அமடய முடியும. 
அைன விமளவாக ப்பாமைப்்பாருள ்பாவமனயாளர -
கள அைமனப ்்பற்றுக்்காளள முடியாை நிமலக்கு 
உளளாகி அைன ்பாவமனமயக் மகவிடும நிமலக்கு 
உளளாவர. அதுபவ ப்பாமைப்்பாருள ்பாவமனயாளர 
வாழும ஒவ்வாரு குடும்பத்தினரதும பவணவாவாகும.   

ஆகபவ ப்பாமைப்்பாருடகள அற்றை நாடமடயும 
அவற்மறைப ்பாவிக்காை சமூகத்மையும உருவாக்க 
இவவாறைான ஏற்்பாடுகள பினபுலைாக அமையும. 
அவவாறைான ைனிந்பரகளின உருவாக்கபை ஆபராக்கி -
யைான சமூகத்திற்கு அடித்ைளைாக இருக்கும. அதுபவ 
இனமறைய அவசியத் பைமவயாகவும உளளது.     
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்தபால் கபட்டி இலக�ம் : 834
க்தா்லபபசி இலக�ம் : 2429429, 2429272, 2429279

கபகஸ் : 2429270, 2429329,  விளம்பர மு�ா்மயாளர் : 2429321

ஆன ற்ோர் நிறறந்த அறையில் ் ேசுை்தற்கு அஞ்சுகினறைர்்கள், 
எத்தறை நூல்்கறைக் ்கற்றிருந்த ் ேோதிலும், அைர்்கள் ்கல் ோ்தைர்-
்கைோவிட இழிைோைைர்்கைோ்க ை ்கரு்தபேடுைோர்்கள்.

�ல்லா ்தவரின் �்ைகயன்ப �ற்றறிந்தும்
நல்லா ர்வயஞ்சு வார் 

குறள் தரும் சிநதனை

தீயகுணங்களை உளைத்திலிருந்து 
நீக்க நவராத்திரி வழிவகுக்கட்டும்!

நவராததிரி விர்தம் புரட்ைாதி மா்தத-
தில் வரும் வளர்பி்்றப் பிர்த்ம 
நாள் மு்தல் நவமி நாள் வ்ரயுள்ள 

ஒன்பது நாட்�ள் அனுஷ்டிக�ப்படுகின்்றது. 
இவவாண்டு புரட்ைாதி மா்த வளர்பி்்றப் 
பிர்த்ம 26 ஆம் தி�தி (பநறறு) பயா�த-
தில் ஆரம்பமாகி ஒகபைாபர் 04 ஆம் தி�தி 
விஜய்தசமி மறறும் ப�்தாரக�ௌரி விர்தத-
தின் க்தாைக� நாளில் நி்்றவ்ைகின்்றது ,  

 பதது நாட்�ள் வருகின்்ற நவராததிரியில் 
துர்க்�, இலட்சுமி, சரஸ்வதிககு கும்ப பூ்ச 
விபசைமா� இைம்கபறும். இப்பூ்ஜயானது 
மூன்று ப்தவியருககும் கசயயப்படுகின்்றது. 
சரஸ்வதிககுரிய தினங�்ள மூலநட்சததிர 
நாளில் ஆரம்பிதது திருபவாண நட்சததிர 
நாளில் நி்்றவு கசயய பவண்டும்.   

மகிஷாசூர்ன அழிப்ப்தற�ா� அம்மன் 
ஒன்பது நாள் பபார் கசயது பத்தாம் நாள் 
கவறறி கபற்றாள். மகிஷம் என்்றால் 
எரு்ம. இது பசாம்பல் மறறும் அறியா-
்மயின் சின்னமாகும்.  

 அறியா்ம்ய அழித்த அம்பி்�ககு 
புரட்ைாசி மா்தம் பிர்த்ம திதியிலிருந்து 
ஒன்பது நாள் விழா க�ாண்ைாைப்படுகி்றது. 
இந்்த நாட்�ளில் நம்்மச் சூழ்ந்துள்ள 
அறியா்ம என்னும் இருள் வில� அம்-
பி்�்ய இரவு பநரததில் பூ்ஜ கசயகி-
ப்றாம். நவராததிரியின் சி்றப்பா� க�ாலு-
்வத்தல் அ்மகின்்றது.  

 இருள் விலகி ஒளி பி்றந்்த பத்தாம் 
நாள் விஜய்தசமி க�ாண்ைாடுகிப்றாம். ஒரு 
நாளில் ப�ல் என்பது சிவனின் அம்சமா-
�வும் இரவு என்பது அம்பி்�யின் அம்ச-
மா�வும் �ரு்தப்படுகி்றது. ப�லும் இரவும் 
இல்லாவிட்ைால் நாள் என்பது கி்ையாது. 
இரகவல்லாம் விழிததிருந்து உல்�க 
�ாககும் அம்பி்�க�ா� ஒன்பது நாள் 
இரவு மட்டும் திருவிழா க�ாண்ைாைப்படுகி-
்றது என்பர்.  

ப்ைத்தல், �ாத்தல், அழித்தல் அ்னத-
துககும் மூலமா� இருப்பவள் ப்தவிபய. 
பரம சு�த்்தயும், நீண்ை ஆயு்ளயும், 

சுபிட்சம் கப்ற வ்� கசயயும் 
அ்னததுச் கசல்வங�்ளயும் 
அருள்பவள் அவபள. முதக்தாழில் 
புரியும் மும்மூர்ததி�ளும் வணங-
கும் பரம்கபாருள் பராசகதிபய. 
தினமும் அம்பி்�்ய வணஙகி-
னாலும் புரட்ைாசியில் வரும் நவ-
ராததிரியில் வணஙகுவது மிகுந்்த 
பல்ன அளிககும். புரட்ைாசி 
மா்தப் பிர்த்ம மு்தல் நவமி வ்ர 
நவராததிரி �ாலமாகும்.  

முககுணங�ளுககும் மூலமான 
சர்வபலா� நாயகி்ய ஒன்பது 
நாட்�ளும் பூஜிககும் பபாது, மு்தல் 
மூன்று நாட்�ள் துர்�ா பரபமஸ்வரி-
்யயும் அடுத்த மூன்று நாட்�ள் 
ம�ாலட்சுமி்யயும், �்ைசி 
மூன்று நாள்�ள் சரஸ்வதி்யயும் 
வணங� பவண்டும். 

�ல்வி,இ்ச,பு�ழ்,கசல்வம்,்தா-
னியம்,கவறறி, ்தண்ணீர் ஆகிய 
அ்னத்்தயும் சகதிபய ்தருகி்றாள். ஆதி-
பராசகதி்ய துர்க்�யா� நி்னதது வழி-
பட்ைால் பயம் நீஙகும்.லட்சுமி வடிவில் 
்தரிசித்தால் கசல்வம் கபருகும். சரஸ்வதி-
யா� எண்ணி வணஙகினால் �ல்விச்கசல்-
வம் சி்றககும். பார்வதியா� வழிபட்ைால் 
ஞானப்கபருககு உண்ைாகும். எனபவ-
்தான் இந்நாட்�ளில் க�ாலுவும் ்வக-
கி்றார்�ள். ப்தவி்ய நடுவில் ்வதது, 
இந்்த உல�ப்கபாருட்�்ள எல்லாம் சுற-
றிலும் ்வககி்றார்�ள்.  

இ்தறகுக �ாரணம், ப்தவியால் ்தான் 
இந்்த உல�ம் இயஙகுகி்றது என்ப-
்்தக �ாட்டுவ்தற�ா� ஆகும். பிரம்மா, 
விஷ்ணு, சிவன் ஆகிய மும்மூர்ததி�ளும் 
ருததிரன், ச்தாசிவன் ஆகிய சிவனின் 
மற்ற வடிவங�ளும் சரஸ்வதி,லட்சுமி, 
பார்வதி, மப�ஸ்வரி, மபனான்மனி ஆகிய 
சகதி�ளுககுள் அைக�மா� உள்ளனர்.

 எனபவ சகதி்ய வழிபட்ைாபல 
அ்னதது க்தயவங�்ளயும் வழிபட்ை-
்தா� அர்த்தம்.    அ்லம�ள், ம்லம�ள், 

�்லம�ள் ஆகிய மூவரின் முன்னி்லயில்-
்தான் 9 நாட்�ளிலும் விர்தம் பமறக�ாள்-
கின்்றனர். விர்தம் பமறக�ாள்ளும் பபாது 
மனி்தர்�ளின் தீய குணங�ளான கவறுப்பு,-
கபா்றா்ம, அறியா்ம,பபரா்ச,பபான்்ற 
அ்னதது குணங�்ளயும் மனதில் 
இருந்து நீககிவிை பவண்டும்.  

இரண்டு ஆண்டு�ளுககுப் பின்னர் 
உல�த ்த்லவர்�்ள ஒன்றுகூடு-
கின்்ற ஐககிய நாடு�ள் ச்பயின் 

77 ஆவது அமர்வில் இலங்�்யப் பிரதி-
நிதிததுவப்படுததுவதில் நான் கபரு்மப்ப-
டுகின்ப்றன். ்தறபபா்்தய அமர்வின் ்த்ல-
வரா� ப்தர்ந்க்தடுக�ப்பட்ை சபா ப�ாபராசி 
அவர்�்ள வாழ்ததுவதில் கபருமி்தம்ை-
கின்ப்றன். ்த்லவர் அவர்�பள, எதிர்வரும் 
வருைததில் உங�ளுைனும் உங�ள் குழுவு-
ைனும் கநருக�மா� பணியாறறுவ்தறகு 
இலங்� எதிர்பார்ததுள்ளது.   

சவால்�ள் நி்்றந்்த உல�ளாவிய பின்-
னணியில்்தான், �ைந்்த ஐககிய நாடு�ளின் 
கபாதுச் ச்பயின் பின்னர் இலங்�யில் 
குறிப்பிைத்தக� மாற்றங�ள் ஏறபட்டுள்-
ளன. நாம் எதிர்க�ாள்ளும் கவளிய� 
மறறும் உள்ள� சவால்�ள் அரசியல், 
சமூ� மறறும் கபாருளா்தார சீர்திருத-
்தங�்ள ந்ைமு்்றப்படுததுவ்தற-
�ான வாயப்்ப வழஙகுவதுைன், இது 
எமது மக�ளுககு மீட்பு மறறும் கசழிப்-
புககு வழிவகுககும். அ்னதது இலங-
்�யர்�ளுககும் மி�வும் நியாயமான, 
நி்லயான மறறும் வளமான எதிர்�ா-
லத்்த �ட்டிகயழுப்புவ்தற�ான 'சி்றந்-
்த்்த மீளக �ட்டிகயழுப்பும்' ஒரு சந்்தர்ப்-
பம், எதிர்�ாலததிற�ான எமது கூட்டுப் 
பார்்வ்ய நனவாககுவ்தற�ான 
்தருணம் இதுகவன இலங்� நம்புகின்-
்றது. இந்்தப் பயணத்்தத க்தாைஙகும்-
பபாது ஐககிய நாடு�ள் ச்ப உள்ளிட்ை 
சர்வப்தச சமூ�ததின் ஒதது்ழப்்பயும் 
ஆ்தர்வயும் எதிர்பார்ககின்ப்றாம்.   

 நாட்டில் நீடித்த சமூ� அ்மதி-
யின்்ம மறறும் எதிர்ப்பு�்ளத 
க்தாைர்ந்து, ஜனாதிபதி ரணில் விககிர-
மசிங�, �ைந்்த மா்தம் பாராளுமன்்றத-
தில் ஆறறிய ்தனது �ன்னி உ்ரயில், 
'ப்தசம் ப�ாரும் சமூ� மறறும் அரசியல் 
சீர்திருத்தங�்ள நான் கசயறபடுதது-
பவன்' எனக குறிப்பிட்டிருந்்த்்த நான் 
பமறப�ாள் �ாட்டுகின்ப்றன். இந்்த நைவ-
டிக்��ளில் ்தறபபா்்தய ந்ைமு்்ற�-
ளின் மீளாயவு, ஜனநாய� நிர்வா�ததின் 
நிறுவனக �ட்ை்மப்்ப வலுப்படுதது்தல் 
மறறும் நீண்ை �ால கபாருளா்தார ஸ்திரத-
்தன்்ம்ய மீட்கைடுப்ப்தற�ான அவசர நை-
வடிக்��்ள ஏறறுகக�ாள்வது ஆகிய்வ 

அைஙகும். நிதி ஒழுக�ம் மறறும் க்தா்ல-
பநாககுப் கபாருளா்தார மறறும் நிறுவன 
சீர்திருத்தங�்ள �ண்டிப்பா� �்ைபிடித-
்தால் மட்டுபம இது சாததியமாகும் என்ப்்த 
நாங�ள் புரிந்து க�ாண்டுள்பளாம்.   

சர்வப்தச நாணய நிதியததுைன் பணியா-
ளர்�ள் மட்ைததில் புரிந்துணர்்வ எட்டியதில் 
நாங�ள் மகிழ்ச்சிய்ைகின்ப்றாம். சமூ�த-
தின் பாதிக�ப்பைககூடிய பிரிவின்ரப் பாது-
�ாப்ப்தற�ான நைவடிக்��்ள நாங�ள் 
எடுததுள்ளதுைன், இந்்தப் கபாருளா்தார 
சீர்திருத்தங�ள் அவர்�ளின் வாழ்க்�யில் 
கு்்றந்்தபட்ச ்தாக�த்்த ஏறபடுததுவ்்த 
உறுதிகசயய முயறசிப்பபாம்.

�ருததுச் சு்தந்திரததிற�ான அடிப்ப்ை 
உரி்ம ஒருவருககு உள்ளது என்ப்்த 
நாங�ள் நிபந்்த்னயின்றி அஙகீ�ரிக-
கின்ப்றாம்.

 க�ாவிட்-19 இன் மனி்த ஆபராககிய பாதிப்-
்பக �ட்டுப்படுததுவதில் இலங்�யின் 
நாடு ்தழுவிய மூபலாபாயம், அரசாங�ததின் 
முன்முயறசி மறறும் பாரபட்சமற்ற நைவடிக-
்��ள் மறறும் எமது வலுவான சு�ா்தாரப் 
பாது�ாப்பு உட்�ட்ை்மப்பின் பயனுள்ள விநி-
பயா�த தி்றன்�ளின் வி்ளவா� கபரும்-
பாலும் கவறறி�ரமா� உள்ளது என்ப்்த 
இந்்த மாநாட்டில் க்தரிவிததுக க�ாள்வதில் 
மகிழ்ச்சி அ்ைகின்ப்றன். 

எமது ்தடுப்பூசி இயக�ம் உல� சு�ா்தார 
அ்மப்பின் இலககு�்ள மீறியது. எவவா-
்றாயினும், அபிவிருததிய்ைந்து வரும் ஒரு 
நாைா� நாம் க்தாறறுபநாயின் கபாருளா-
்தார வீழ்ச்சிககு மி�வும் பாதிக�ப்பைககூடிய-

வர்�ளா� இருந்ப்தாம். �ைல்�ளில் ஏறபடும் 
மாசுபாடு மறறும் �ாலநி்ல மாற்றததின் 
்தாக�ம் குறிதது நாங�ள் மிகுந்்த அக�-
்்றயுைனும், உணர்தி்றனுைனும் இருப்ப்்த 

நீங�ள் பாராட்டுவீர்�ள். 2030 இறகுள் 
உல�ம் 'பூஜ்ஜிய பட்டினி' ்ய அ்ைந்து 
க�ாள்வ்தறகு திட்ைமிைப்பட்ை ்மற�ற-
�்ள எட்ைாமல் பபாகும் வாயப்பு உள்ளது. 
உணவு மறறும் ஊட்ைச்சதது பாது�ாப்பு 
கபரும் ஆபததில் இருககும் என �ணிக�ப்-
பட்டுள்ளது. இந்்த எச்சரிக்� அறிகுறி�ள் 
குறிதது இலங்� தீவிர �வனம் கசலுததி 
வருகின்்றது. விவசாயத்்த நவீனமயமாக-
�ப்பட்ை து்்றயா� நி்லயான மாற்றத்்த 
இலங்� ஆ்தரிப்பதுைன், உணவுப் பாது-
�ாப்்ப உறுதி கசயவ்தற�ா� பமம்படுத்தப்-
பட்ை உணவு உறபததி்ய ஊககுவிககின்்றது. 
எந்்தகவாரு குடிம�னும் உணவுத ப்த்வக-
�ா� துன்பப்பைககூைாது, எந்்தகவாரு குழந்-
்்தயும் பபாசாககின்்மககு பலியாகிவிைக 
கூைாது என்்ற இரு பநாக�ங�ளுைன் ப்தசிய 
உணவுப் பாது�ாப்புத திட்ைத்்த இலங்� 
ஆரம்பிததுள்ளது.   

 அ்னவருககும் ்தரமான �ல்வி மறறும் 
சு�ா்தாரத்்த வழஙகுவது, இலங்�-
யின் சமூ�ப் பாது�ாப்புக க�ாள்்��ளின் 
்மயததில் உள்ளது என்பதுைன், க�ாவிட்-
19 க்தாறறுபநாயின் பபாது 'உல�ளாவிய 
�ற்றல் கநருக�டியின்' வி்ளவு�்ளத 
்தணிக� இலங்� முடிந்்த அடித்தளத்்த 
வழஙகியது. 

�டு்மயான சவால்�ள் இருந்்தபபாதி-
லும், நி்லயான அபிவிருததி குறித்த 2030 
நி�ழ்ச்சி நிர்ல அ்ைவ்தற�ா� நாங�ள் 
முன்கனடுத்த குறிப்பிைத்தக� முன்பனற-
்றத்்த பராமரிப்ப்தறகு முயறசிப்பபாம். 
எமது முயறசி�ள் ஆசிய பசிபிக பிராந்தியத-

தில் நி்லயான அபிவிருததி இலககுத 
்தரவு�ள் கி்ைப்ப்தற�ான முன்னணி 
கசயறபாட்டில் உள்ளதுைன், இ்தனால் 
இலங்�யின் சான்று�ள் எதிர்�ாலத-
தில் நி்லயான அபிவிருததிக�ான 
அறிவிக�ப்பட்ை க�ாள்்� வகுப்்ப 
பமம்படுததுகின்்றன.  

இருப்பினும், ்தறபபா்்தய சவால்-
�ள் முன்பனற்றத்்த சீர்கு்லததுள்-
ள்தா� நாங�ள் �வ்லப்படுகின்-
ப்றாம். உல�ளாவிய பாது�ாப்பு குறித்த 
ஒரு வார்த்்த கசால்கின்ப்றன். நாடு�-
ளி்ைபய புவிசார் அரசியல் ப்தற்றங-
�ள் அரசு�ளி்ைபய பாது�ாப்பின்்ம 
மறறும் துருவமு்னப்்ப உருவாககி-
யுள்ளன. ஆயு்தக �ட்டுப்பாடு, �ட்டுப்-
பாைற்ற ்தன்்ம மறறும் நிராயு்தபாணி-

யாக�ததிற�ான ஒப்புகக�ாள்ளப்பட்ை 
�ட்ை்மப்புக�ள் சி்்தவ்ையககூடி-

ய்தாகி விட்ைன. சமீபததில் நி்்றவ்ைந்்த 
உல�ளாவிய அணு ஆயு்தக கு்்றப்பு 
மறறும் பரவல் அல்லா்த ஆட்சியின் ்மயப்-
பகுதியா� இருந்்த அணு ஆயு்தங�்ள 
பரப்பா்ம குறித்த 10வது மீளாயவு மாநாட்-
டில், இது குறித்த ஒருமித்த தீர்மானததிறகு 
நாங�ள் மீண்டும் வரவில்்ல.   

 சம�ால சவால்�்ள நாங�ள் நிவர்ததி 
கசயயும் பபாது, பலஸ்தீனததின் நீடித்த பிரச்-
சி்ன்ய நாம் ம்றந்துவிைக கூைாது. பலஸ்-
தீனிய மக�ளுககு அவர்�ளின் பிரப்தசததி-
லும், அரசிறகும் இயற்� வளங�ளுககு 
மு்்றயான மறறும் ்தவிர்க� முடியா்த உரி்ம 
உண்டு என்்ற இலங்�யின் நி்லயான 
மறறும் க�ாள்்� ரீதியான நி்ல்ய மறுப-
ரிசீல்ன கசய்�யில், பலஸ்தீனிய மறறும் 
இஸ்பரலிய மக�ளின் நியாயமான பாது-
�ாப்புக �வ்ல�்ளயும், இரு அரச தீர்்வ 
அ்ைவ்தற�ான ஐ.நா. தீர்மானததின் அடிப்ப-
்ையில் இந்்த விையததின் அவசரத தீர்மானத-
்்தயும் நாங�ள் பமலும் அஙகீ�ரிககின்-
ப்றாம்.   

 பயங�ரவா்தததின் துன்பத்்த நான் 
சுருக�மா�க குறிப்பிை பவண்டும். இலங்� 
பல ்தசாப்்தங�ளா� பயங�ரவா்தததிறகு பலி-
யானது. பயங�ரவாதி�ளின் இலககு�்ளத 
ப்தர்ந்க்தடுப்பது, நிதி மறறும் தீவிரமயமாக-
�ல் மு்்ற�ள் மறறும் புதிய க்தாழில்நுட்-
பங�்ள ஆயு்தங�ளா�ப் பயன்படுததுவது 
க்தாைர்ந்தும் உருவாகி வருகின்்றது. வன்மு-
்்றத தீவிரவா்தததிறகு வழிவகுககும் தீவிர 
சித்தாந்்தங�்ள எதிர்ப்ப்தறகும், பயங�ரவா-
தி�ளின் இ்ணயம் மறறும் சமூ� ஊை�த 
்தளங�ளின் பயன்பாடு மறறும் துஷ்பிரபயா-
�த்்தக �ட்டுப்படுததுவ்தறகும் சட்ைமன்்ற 
நைவடிக்��ள் மறறும் சட்ை ந்ைமு்்றப்-
படுத்தல் வழிமு்்ற�ள் முன்்வக�ப்பை 
பவண்டும். அப்த பநரததில், இ்ளஞர்�-
ளின் விமர்சன சிந்்த்னத தி்ற்ன வளர்ப்-
பது, சமூ�ப் பி்ணப்புக�்ள வலுப்ப-
டுததுவது, குடி்மப் கபாறுப்புணர்்வ 
வளர்ப்பது மறறும் பயங�ரவா்தததிறகு வழி-
வகுககும் வன்மு்்றத தீவிரவா்த சித்தாந்்தத-
தின் வி்ளவு�்ளயும் ்தாக�ங�்ளயும் 
்தணிப்ப்தற�ான சமூ�ப் பின்ன்ை்வ உரு-

வாககுவது ஆகியனவும் மி�வும் அவசியமா-
கும்.   

  சர்வப்தச அ்மதி மறறும் பாது�ாப்்பப் 
பபணுவ்தற�ான எமது பங�ளிப்பா�, ஐ.நா. 
அ்மதி �ாககும் ப்ையினரா� பணியாறறு-
வ்தற�ா� க்தாழில்மு்்ற ஆண்�ள் மறறும் 
கபண்�ளுைன் ஐ.நா. அ்மதி �ாககும் நைவ-
டிக்��ளில் எமது பங�ளிப்்ப பமம்படுத்த 
இலங்� எதிர்பநாககுகின்்றது. பயங�ரவா்த 
எதிர்ப்பு மறறும் எதிர் கிளர்ச்சி நைவடிக்�-
�ளில் அனுபவததுைன், இலங்� அ்மதி 
�ாககும் ப்ையினர் பயிறசி கபறறுள்ளனர் 
என்பதுைன், மனி்த உரி்ம�ளின் ஊககு-
விப்பு மறறும் பாது�ாப்பு உள்ளிட்ை அ்மதி 
�ாககும் அ்னதது கசயறபாடு�்ளப் 
பறறிய ்தததுவார்த்த மறறும் ந்ைமு்்ற 
அறிவு க�ாண்ைவர்�ள் என்ப்்தயும் உறுதிப்-

படுத்த நாங�ள் பல நைவடிக்��்ள முன்-
கனடுததுள்பளாம்.   

அ்னதது நாடு�ளுைனான நட்பின் அடிப்-
ப்ையில், மாறுபட்ை �ருததியல் மறறும் 
சமூ� அ்மப்பு�்ளப் கபாருட்படுத்தாமல், 
ஒரு சுயாதீன கவளியு்றவுக க�ாள்்�க�ா�, 
இலங்�்ய ஒரு பசாசலிச ஜனநாய�த-
தின் வழியில் எமது ம்்றந்்த பிர்தமர்�ளில் 
ஒருவரின் �ருத்தான 'நாங�ள் ஒரு புதிய 
சமு்தாயத்்த உருவாக� பவண்டும் - நான் 
கசான்னது பபால், இது நம் நாட்டின் விருத-
திககு மி�வும் கபாருத்தமானது. மற்றவறறி-
லிருந்து, இன்று மாறிவரும் உலகின் பின்ன-
ணியில், நம் மக�ளுககு ஏற்ற சமூ�ததின் 
ஒததி்சவான வடிவம் உருவாக�ப்படும் 
வ்ர இந்்தப் பக�ததிலிருந்து சில பயாச்ன-
�்ளயும் க�ாள்்��்ளயும் நாம் கப்ற 
விரும்புகின்ப்றாம். அ்தனால்்தான் ஆற்ற-
லின் இந்்தப் பக�ததிபலா அல்லது அந்்தப் 
பக�ததிபலா நாம் நம்்மக க�ாண்டிருக�-
வில்்ல' என்ப்்த பமறப�ாள் �ாட்ை விரும்-
புகின்ப்றன்.   

 இஙகு பிரதிநிதிததுவப்படுத்தப்பட்ை 193 
நாடு�ள் நீதி்ய நிறுவுவ்தறகும், சமா்தா-
னத்்த பராமரிப்ப்தறகும், முன்்பப் பபால 
சிக�லில் இருககும் உலகில் முன்பனற-
்றத்்த உறுதி கசயவ்தறகும் கபாறுப்்பப் 
பகிர்ந்து க�ாள்கின்்றன என்பது குறிதது 
குறிப்பிடுவ்தறகு என்்ன அனுமதிக�-
வும். குடியரசின் அரசியல்மப்பின் எமது 
உச்சக சட்ைத்்தயும் ஏ்னய உள்நாட்டு 
சட்ைங�்ளயும் உள்ளைககிய சர்வப்தச சட்-
ைததின் ஒரு சாசனம் மறறும் ஒரு வல்ல-
்மமிக� அ்மப்பு எங�ளிைம் உள்ளது. 
இந்்த அதிநவீனங�ள் அ்னததும் இருந்-
்தபபாதிலும், பன்மு� சவால்�ள் உள்ளன 
என்்ற உண்்ம்ய நாம் நன்கு அறிந்தி-
ருககிப்றாம். இந்்த சவால்�்ள சமாளிக� 
இலங்� அரசாங�ம் உறுதிபூண்டுள்ளது.   

அந்்த உறுதிப்பாட்டிற�ா�பவ இலங்� 
இன்று உறுதியளிககி்றது. அந்்த உண்்ம-
யான நம்பிக்�யில் ்�யில் இருககும் 
கநருக�டியிலிருந்து ்ய நாங�ள் மீண்-
கைழுபவாம், சி்றப்பா� நாட்்ைக �ட்டிகய-
ழுப்புபவாம், யா்ரயும் விட்டுவிைாமல், 
சு்தந்திரம் மறறும் முன்பனற்றததின் புதிய 
எல்்ல�்ள பநாககி எழுந்து நிறபபாம்.   
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நைராஜன் ஹரன்  
(பனங�ாடு) 

ஐ.நாவுடன் நநருக்கமா்க
இளணந்து பணியாற்றுவதே 
இலஙள்கயின் எதிரபாரப்பு

நியூபயார்ககில் ந்ைகபற்ற ஐககிய நாடு�ள்
கபாதுச் ச்பயின் 77 ஆவது அமர்வில்  
கவளிநாட்டு அலுவல்�ள் அ்மச்சரும், 
இலங்�த  தூதுககுழுவின் ்த்லவருமான
அலி சப்ரி ஆறறிய உ்ர

�டு்மயான சவால்�ள் இருந்்தபபாதிலும், 
நி்லயான அபிவிருததி குறித்த 2030  நி�ழ்ச்சி 
நிர்ல அ்ைவ்தற�ா� நாங�ள் முயறசிப்பபாம்!
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1968ஆம் ஆண்டு செப்டம்்பர் 
23ஆம் திகதி இறை்பதம-

ற்டநத அருட்பணி ்பாத்ரே பி்�ா 
அவர்கள் 2002ஆம் ஆண்டு ஜூன் 
மாதம் 16ஆம் திகதி புனிதரோக அறி -
விககப்பட்டார்.

இததாலி� கபபுச்சின் துைவு ெற்ப 
அருட்பணி�ாளரோன புனித ்பாத்ரே 
பி்�ா அவர்கள்  ்பகதி மற்றும்  பிை -
ரேன்பு வாழவால் மககள் மனஙக-
றளக கவர்நதவர். ஐநது கா� வரேத-
றதயும் ச்பற்றிருநதவர் இவர்.

1887ஆம் ஆண்டு ்ம மாதம் 
25ஆம் திகதி இததாலியில் விவ -
ொ�க குடும்்பசமான்றில் பிைநத 
புனித ்பாத்ரே பி்�ா சிறு வ� -
தி்ே்� ்பகதியில் வளர்நதவர். 
தவததின் மீதுள்ள ஆர்வததால் 
கல் தறரேயில் இவர் ்படுதத்்பாது 
அவரேது தாய் அவறரேக கண்டிததுள்-
ளார். 

Francesco Forgione என்ை திருமு-
ழுககுப ச்ப�றரேகசகாண்டிருநத 
இவர், தனது 15ஆவது வ�தில் கப-
புச்சின் துைவு ெற்பயில் ்ெர்நதார்.

திருததநறத முதோம் ்ப�ஸ் அவர் -
கள் மீதுள்ள மதிப்பால் "Pio" என்ை 
ச்ப�றரே இவர் ஏற்ைார். அததிருத-
தநறதயின் திருபச்பாருள்கறள 
தனது ஊரின் சிற்ைாே�ததில் அடிக -
கடி ்பார்தது வநததால் ்பாத்ரே பி்�ா 
அவர்கள்  இபச்ப�றரேத சதரிவுசெய் -
தார் எனச் சொல்ேப்படுகிைது.

இவர் 1910ஆம் ஆண்டில் அருட 
்பணி�ாளரோகத திருபச்பாழிவு செய் -
�ப்பட்டார். உ்டல்்நேககுறைவு காரே-
ணமாக இவர் இல்ேததி்ே்� தஙகி-
யிருகக்வண்டி� நிறே உருவானது.

1918ஆம் ஆண்டு செப்டம்்பர் 
மாதம் 20ஆம் திகதி தன் கரேஙகள் 
மற்றும் காேடியில் வலிற� உணர்நத 
இவர் அறவ கிறிஸ்துவின் கா�ஙகள் 
என அறிநதார். இறுதியில் 1919ஆம் 
ஆண்டில் இவர் ஐநது கா� வரேம் 
ச்பற்றிருநதது எஙகும் ்பரேவதசதா-
்டஙகி�து. இவர் வாழும்்்பா்த புது-
றமகறளயும் ஆற்றியுள்ளார்.

1968ஆம் ஆண்டு செப்டம்்பர் 
23ஆம் திகதி அவர் இறை்பதம் ்ெர்ந-
தார்.

அருட்பணி ்பாத்ரே பி்�ாறவ 
2002ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 
16ஆம் திகதி  திருததநறத புனித 
2ஆம் ்�ாவான் ்பவுல் அவர்-
கள்  புனிதரோக அறிவிததார். புனித 
்பாத்ரே பி்�ா  இளம் ்பருவததினர், 
Pietrelcina கிரோமம், ச்பாதுமககள் 
்பாதுகாபபுப்பணி தன்னார்வேர்க-
ளின் ்பாதுகாவேர் ஆவார்.

வாரம் ஒரு
புனிதர்ஐந்து காய வரம் பெற்ற 

புனித ொத்ர பி்யா

மைரி செமேெவா...

அருட்பணி  
குழநமெ இமேசு ்பவாபு...

புளியடிக்குடா புனித பெெஸ்தியார் ஆலய பொன்விழா திருபெலி

மட்டககளபபு புளி�டிககு்டா புனித 
செ்பஸ்தி�ார் ஆே�ததின்   50 ஆண்டு  

நிறைவு ச்பான்விழா  திருப்பலியும்  ஆே-
�ததிறன  நிர்மாணிததுள்ள இ்�சு ெற்ப 
துைவி அருட்பணி எப. எகஸ் ்ம�ர் அடிக-
ளாரின் திருவுருவச் சிறே திைபபு விழாவும் 
சிைப்பாக  ்நற்டச்பற்ைது.  

க்டநத 50  ஆண்டுகளுககு முன் புளி�-
டிககு்டா புனித செ்பஸ்தி�ார்  ஆே�ம்  

மட்டககளபபு கல்முறன பிரேதான வீதிககு  
அருகில் சிறி� ஆே�மாக இருநத  காேத-
திே  திருவிழா காேஙகளில்  மககறள 
உள்ள்டகக முடி�ாத நிறேயிே மிக சிறி� 
கடடி்டமாக  இருநதறம�ாலும்  ஆே�ம் 
கு்டா  ்பகுதியில் காணப்பட்டறம�ாலும்  
மறழக காேஙகளில்  மககள் வழி்பாடு-
களில் கேநதுசகாள்ள முடி�ாதநிறே 
காணப்பட்டது.

 அககாேப ்பகுதியில்  புளி�டிககு்டா 
்பஙறக ச்பாறுப்்பற்ை  இ்�சு ெற்ப 
துைவி அருட்பணி எப. எகஸ் ்ம�ர்  அடி-
களாரினால் இநத ஆே�ம் நிர்மாணிககத 
தீர்மானிககப்பட்டது. அநத ஆே�ம் ஆற்-
றுககு அருகில் இருநதறம�ால்  அதறன 
மீன் வடிவில் அறமகக தீர்மானிககப-
்பட்டது.

அசமரிகக  ்ப்டவறரேஞர்களின் கறே-

நுட்பததில் இநத ஆே�ம்  நிர்மாணிககப-
்படடுள்ளது்டன்  குறிதத ஆே�ததிறன 
கடடுவதற்கு    காரேணகர்ததாவான  
அருட்பணி எப. எகஸ் ்ம�ர் அடி -
களாறரே நிறனவு  கூறும் வறகயில் 
அவரேது திருவுருவச்  சிறே புனித 
செ்பஸ்தி�ார் ஆே� வளாகததில் 
அறமககப்படடு திைநது றவககும் 
நிகழவும் ச்பான்விழா வி்ெ்ட கூடடுத-

திருப்பலியும்  ்பஙகுததநறத  அனிஸ்்டன்    
சமாைா�ஸ் அடிகளாரின்  தறேறமயில் 
்நற்டச்பற்ைது.

இநநிகழவில் இ்�சு ெற்ப துைவிகள், 
்பஙகுமககள் என ச்பருமளவிோ்னார் 
கேநதுசகாண்டிருநதறம குறிபபி்டத-
தககது.

(்ப்டஙகள்.தகவல்; கல்ேடி குறூபநிரு்பர்)

  -ெம�வாெரி லூர்து ஐஸ்ர்ேவா...

“எங�ள் ெநமெவாெத்தின் 
�வாேணமை எங�ளுக்-
�வா� ம்ண்டிக் -

ச�வாள்ளும " என ைவாெவாவுக்�வான 
பிேவாத்ெமனயில் நவாம  செபித்து 
்ருகின்மறவாம. ஆனவால் அநெச் 
ெநமெவாஷத்தின் �வாேணங�ள் 
என்ன என திேவானித்துப ்பவார்த் -
ெவால் விவிலிேத்தில் ெக்� ஆெவாேம 
எைக்கு கிமடெக்கும. 

ைரிேவாளின் உடெனிருபம்பயும 
அென் ைகிழ்ச்சிமேயும எடுத்து -
மேக்� மூன்று முக்கிே விடெேங-
�மை உெவாேணைவா�க் குறிபபிடெ-
லவாம.

எலிெச்பத் - ைரிேவாள் ெநதிபபு:
 லூக்�வா நறசெய்தி முெல் அதி-

�வாேத்தில் ஒரு ைகிழ்ச்சி�ேைவான 
உண்மைமே உணேலவாம.

ைரிேவாளுக்குக் �பிரிமேல் 
்வானதூெர் அருளிே ்வாக்கு� -
ளின்்படி எலிெச்பத் �ருத்ெவாஙகி -
யிருப்பது ைவாச்பரும அதிெேம. 
ைரிேவாள் ஆவிேவான்ரின் தூண் -
டுெலவால் 70 ்ேது மூெவாடடிமேச் 
ெநதிக்�ச் சுைவார் 120 கிமலவாமீடடெர் 
தூேத்திலுள்ை யூமெே ைமலநவாட -
டிறகு �வால்நமடெேவா�ச் செல்கின் -
றவார். 

ெவானும ஓரு �ர்பபிணி என்்ப -
மெக் கூடெ ச்பவாருட்படுத்ெவாைல்  
அன்மனயின் �ரிெமனமேவாடு 
எலிெச்பத்மெ ெநதிக்கின்றவார்.

 யூெர்�ள் குல முமறப்படி ஒருச்பண் அதுவும 
திருைணத்திறகு முன்ம்ப �ருத்ெவாஙகிே ச்பண் 
ச்ளிமே செல்்து ஏறறுக்ச�வாள்ை முடிேவாெ 
�வாரிேம. �ருத்ெவாஙகிே இரு்ர் அதுவும 70 
்ேதும 18 ்ேதும ெநதிப்பது என்்பது எநெ -
ைவு அறபுெைவானது. அநெ ெநதிபபு எத்ெம�ே 
ைகிழ்ச்சிமேத் ெநதிருக்கும உண்மையில் அது 
�ற்பமனக்கு எடடெவாெ ஓர் அதிெேம. 

ஆண்டெ்ரின் ெவாேவார் ென்னிடெம ்ரு்மெக் 
�ண்டெ எலிெச்பத் ைகிழ்ச்சியிலும ஆச்ெரிேத்தி -
லும ைரிேவாமை ்ேம்ற� ்நெ�வாடசி அறபுெ -
மும ைகிழ்ச்சியும நிமறநெெவாகும.

இநெ ைகிழ்ச்சியின் �வாேணம 
ைரிேவாளின் அர்ப்பண அன்புெவான்
இரு்ரும ஒரு்மேசேவாரு்ர் ்வாழ்த்ெவும 

எலிெச்பத்தின் ்யிறறில் உள்ை குழநமெ 

ைகிழ்ச்சிேவால் துள்ளிேதும, ஆவிேவான்ரின் 
அருள்ச்பவாழிவு ச்பறறதும அஙம� நிமற்வான 
ைகிழ்ச்சிமேத் ெநெது. 

எலிெச்பத்தின் ்பேம நீஙகி ெநமெவாஷம நிமறகி-
றது. அென் �னிமே ைரிேவாளின் ்பவாடெலவா� ஒலிக்கி-
றது. ைரிேவாளின் உடெனிருபபு, நிமறவு, ஆவியின் 
அருள்ச்பவாழிவு என ்பல ைகிழ்ச்சிேவான நி�ழ்வு-
�மை �வாணலவாம.

இது ெவான் நம ெநமெவாஷத்தின் முெல்  ்பதிவு.

அடுத்ெது �வானவூர் திருைணம: 
�வானவூர் திருைணத்திறகு இமேசுவுடென் ைரிேவாள் 

செல்கிறவார். ைணவீடு என்்பது ைகிழ்ச்சியின் எல்-
மல�ள் இருக்�ம்ண்டிே இடெம. 

ஆனவால் திேவாடமெ இேெம ்பறறவாக்குமறேவால் 
மெவா�ைவாய் ைவாறுகிறது. இெமன உணர்நெ 
ைரிேவாள் ைணவீடடெவாரின் துன்்பத்தில் ்பஙகு ச�வாள்-
கிறவார்.

அஙம� ைகிழ்ச்சி நிமறநதிடெ 
எழுநெவார். ை�னிடெம சென்றவார்.
அஙகு முெல் அறபுெம நி�ழ்நதிடெ 
்ழிெமைத்ெவார்.

அன்மன ைரிேவாள் ்பணிேவாைரி-
டெம, "அ்ர் உங�ளுக்குச் செவால் -்
செல்லவாம செய்யுங�ள்" என்றவார். 
இமறை�னும அன்மனயின் ்பரிந-
துமேமே உணர்நெவார்.

�றெவாடியிலுள்ை ெண்ணீர் 
இமேசு செவாடடெ ைவாத்திேத்தில் இேெைவா-
கிேது. எஙகும கிமடெக்�வாெ இனிே 
திேவாடமெஇேெத்மெ அன்மனயின் 
்பரிநதுமேயில் ச்பறறவார்�ள் அநெ 
ைணவீடடெவார்�ள். மெவா�ம நிமறநெ 
இடெத்தில் ைகிழ்ச்சி நிமற்து அன்-
மனயின் உடெனிருத்ெமல.

அது ெநமெவாஷத்தின் இேண்டெவா-
்து  ்பதிவு.

ஆவிேவான்ரின் 
அருள்ச்பவாழிவு: 
உயிர்த்ெ இமேசு ்வான�ம சென்-

றபின் சீடெர்�ள் அஞ்சி நடுஙகிே்ர்-
�ைவாய் ஒரு வீடடின் ைவாடி அமறயில் 
ெஙகியிருநெனர். அன்மன ைரி-
ேவாளும அ்ர்�ளுடென் இருநெவார். 
ச்ளிமே செல்்ெறகும ்பேம-
எஙம� ெங�மையும ச�வான்றுவிடு-
்வார்�மைவா என்று அ்ர்�ள் அஞ்சி-
னவார்�ள். இமேசுவின் உடெனிருபபு 
இல்லவாெெவால் மெவா�மை உரு்வாய் 
�வாணப்படடெவார்�ள். அமன்ரும 

ஒன்றவாய் செ்பத்தில் கூடியிருநெம்பவாது ஆவிேவா-
ன்ர் சநருபபு ்டிவில் ்நது ச்பரும அருள்ச்பவா-
ழிம்ச் செய்கிறவார். அ்ர்�ள் அமன்ரும தூே 
ஆவிேவால் ஆடச�வாள்ைப்படடெனர். தூே ஆவியின் 
தூண்டுெலவால் அ்ர்�ள் ஒவச்வாரு்ரும ச்வ-
ம்றவான சைவாழி�ளில் ம்பெத்செவாடெஙகினவார்�ள். 
மெவா�ம ைமறநது ைகிழ்ச்சியும ம�வாமழேவா� 
இருநெ்ர்�ள் மெரிேமும ச்பறறனர்.

ெநமெவாஷத்தின் முன்றவா்து  ்பதிவு இது்வாகும. 
நைது உண்மைேவான ெநமெவாஷத்தில் ைரிேவாளின் 
உடெனிருபபின் ்பஙகு எநெைவு என்்பமெ திருச்-
ெம்ப  விவிலிேச் ெவான்று�ளுடென் நிரூபித்துள்-
ைது. அன்மனயின் �ேம ்பறறி இமறை�ன் 
இமேசும்ப பின்்பறறி ்வாழ்க்ம� முழு்தும 
்பேணிபம்பவாம.

சந்தோஷத்தின் கோரணமோன மரியோள்

நம் ஆண்்டவரோகி� இ்�சு தமது 
மறேபச்பாழிவில் "இரேககமுற்ட-
்�ார் ்்பறுச்பற்்ைார். ஏசனனில் 

அவர்கள் இரேககம் ச்பறுவர் "என்று சதரி-
விககின்ைார்.

க்டநத ஞாயிறு திருவழி்பாடடு வாெகங-
கள் ்நம்றம பிளவுகள் அல்ேது இற்டசவ-
ளிகறளத தாண்டி துன்புறு்வாறரே ்்நாகக -
வும் அவர்களுககு ்நம்மாோன உதவிற�ச் 
செய்�வும் அறழபபு விடுககின்ைன.

ஒரு மனிதர் குடும்்பத்தாடு உணவு விடு -
திககுச் சென்று உணவருநத ்மறெயில் 
அமர்நதார். அவர் உள்்ள வரும் ்்பா்த 
அவ்வுணவு விடுதியின் வாெலில் ்பதது 
வ�து மதிககத தகக சிறுவனும் அவனு-
ற்ட� தஙறகயும் அமர்நதிருநதறதக 
கண்்டார்.

அச்சிறு குழநறதகள் விடுதியின் கண்-
ணாடிக கதவுகள் வழி்� மற்ைவர்கள் உண்-
்பறதப ்பார்தது ஏஙகிக சகாண்டிருநதனர். 
அநத உணவு விடுதிககு வநது ்்பாகின்ை 
ஒருவர் கூ்ட இறதக கண்டுசகாள்ள-
வில்றே. அறத கவனிததுக சகாண்டிருநத 
அம்மனிதர் தன் குடும்்பததிற்காக வாஙகி� 
உண்வாடு ்மலும்  இரேண்டு ்்பருககு 
இரு ்வறளககான உணறவ வாஙகினார். 
அம்மனிதரின் குடும்்ப உறுபபினர்களுககு 
ெற்று ஆச்ெரி�மாக இருநதது. வாஙகி� 
உணறவ எடுததுச் சென்று சவளியி்ே 

அமர்நதிருநத அநத சிைார்களுககுக சகாடுத -
தார். உள்்ள வநத அவர் ஆச்ெரி�த்தாடு 
தன்றன ்்நாககி� குடும்்ப உறுபபினர்களி -
்டம் இவ்வுணவு விடுதியின் கண்ணாடிக 
கதவுகள் உதவி செய்� எனககு தற்ட்�-
தும் விதிககவில்றே எனக கூறினார்.

பிளவுகறள அல்ேது இற்டசவளிக-
றளத தாண்டி துன்புறு்வாறரே ்்நாககவும் 
அவர்களுககு ்நம்மாோன உதவிற�ச் செய்-
�வும் ்நாம்  அறழககப்படடுள்்ளாம்.

க்டநத ஞாயிறு ்நற்செய்தியில் செல்-
வநதர் மற்றும் ஏறழ ோெறரேப ்பற்றி� 
உவறமற� ்நாம் வாசிககி்ைாம். அதில் 
செல்வநதர் எநதத தவறும் செய்�வில்றே 
என்்பது ்்பாேத ்தான்றும். அதாவது, 
அவர் ஏறழ ோெறரே சகாடுறம செய்� -
வில்றே. வீடடு வாயிலிலிருநது விரேடடி 
அடிககவுமில்றே. அவரி்டம் ்வறே 
வாஙகவில்றே. ஆனால் அவர் செய்த 
மிகபச்பரி� தவறு அவருற்ட� அெட-
ற்டத தனம்.

தன் கண் முன்்ன ்வதறனப்படும் 
மனிதறன கண்டுசகாள்ளாமல் இருநத 
கல் ச்நஞெ்ம செல்வநதர் செய்த ச்பரும் 
்பாவம். தன் உணவறரேககும் வாயிலுக-
கும் இற்டயில் இருநத இற்டசவளிற�க 
க்டகக மனமில்ோமல் ்்பானதால் விண் -
ணகததிற்கும் ்பாதாளததிற்கும் இற்ட்� 
இருநத இற்டசவளிற� செல்வநதர் 

அதிகரிததுக சகாண்்டார்.  ்நமககும் ்நம் 
கண்முன்்ன து�ரேப்படு்பவர்களுககும் 
இற்ட்� பிளவுகள் அல்ேது இற்டசவளி 
அதிகரிகக அதிகரிகக ்நமககும் விண்ணகத -
திற்கும் இற்ட்� உள்ள இற்டசவளி அதி -
கரிததுக சகாண்்்டசெல்லும் என்்பறத 
்நாம் உணரே ்வண்டும்.

்நம்மி்டம் உதவும் அளவுககு ஒன்றும் 
இல்றே என்ை நிறேயிலும் கூ்ட ்நமது 
அன்பும் ஆறுதலும் ஒருவறரேத தூககிவி-
டும். மாைாக அெடற்டததனமுற்ட�வர்க-
ளாய் உதவி செய்�த தவறினால் செல்வந-
தனுககு மறுககப்பட்டது ்்பாே ்நமககும் 
மண்ணக உதவியும் விண்ணக உதவியும் 
மறுககப்படும்.

இ்�சு தமது மறேபச்பாழிவி்ே "இரேக-
கமுற்ட்�ார் ்்பறுச்பற்்ைார். ஏசனனில் 
அவர்கள் இரேககம் ச்பறுவர் "என்றுசதரி-
விககின்ைார். செல்வநதரின் இரேககமற்ை 
செ�ல் அவர் ச்பை இருநத இரேககதறத 
நீககிவிட்டது. என்வ ்நாம் பிளவுகறளக 
குறைததுகசகாள்ள விறழ்வாம். இற்ட-
சவளிகறள அகற்றி துன்புறு்வாறரே 
ச்நருஙகு்வாம். விண்ணகம் ்நம்றம 
ச்நருஙகும். பிளவுகறளக க்டநது பிைர் 
துன்்பம் ்்பாககத த�ாரோ்வாம்.

"இரக்கமுடைய�ோர் யேறுபேறயறோர் ஏபெனில்
அவர்்கள் இரக்கம் பேறுவர்"

  இயேசு கிறிஸ்துவின் மலைப்பொழிவிலிருந்து...



(மட்டக்களப்பு விஷே்ட, மட்டக்க-
ளப்பு குறூப், ்கல்லடி குறூப் நிருபர்கள்)

உள்ளூர உறபத்தியாளர்களின் 
பட்டப்புக்கடள சநடதைப்படுத்தி 
பபாருளாதைாரத்திடை ஷமமப்டச் 
பசய்யும ஷ�ாககில மண்முடை 
வ்டககு பிரஷதைச பசய்ல்கம �்டாத்-
திய 'மடடு முயறசியான்டம' 
பிரஷதைச மட்ட ்கண்்காடசியும விறப -
டையும ஷ�றறு (26) மட்டக்களப்பு 
மண்முடை வ்டககு பிரஷதைச பசய்ல்க 
வளா்கத்தில இ்டமபபற்றது.   

மண்முடை வ்டககு பிரஷதைச 
பசய்லாளர வீ.வாசுஷதைவன் தைட்ல-
டமயில இ்டமபபற்ற நி்கழ்விறகு 
பிரதைம விருநதிைரா்க மட்டக்களப்பு 
மாவட்ட அரசாங்க அதிபர ஷ்க.்க-
ருணா்கரன் ்க்லநதுப்காண்டு விற -
படைக ்கண்்காடசி கூ்டத்திடைத் 
தி்றநது டவத்தைார.   

இதைன்ஷபாது ்காடசிப்படுத்தைப் -
படடிருநதை உள்ளூர உறபத்தியாளர-

்களின் உறபத்திப் பபாருட்கடளப் 
பாரடவயிட்ட அரசாங்க அதிபர 
இவர்களது முயறசிடய பாராடடிய-
து்டன், இவர்களுக்கா்க அரசாங்கத்-

திைால பபறறுகப்காடுக்கக கூடிய 
உதைவி்கடள பபறறுகப்காடுககுமாறு 
உரிய திடணக்களங்களின் அதி்காரி-
்கடள பணித்திருநதைார.   

இக்கா்ல்கட்டத்தில ஏறபடடிருக -
கும பபாருளாதைார ப�ருக்கடிடய 
குட்றககும ஷ�ாககில ஏறபாடு 
பசய்யப்படடிருநதை, இக்கண்்காட -
சியில ட்கத்தைறி உறபத்தி்கள், 
ட்கப்பணிப்பபாருட்கள், விவசாய 
உறபத்தி்கள், ஷசதைடைப் பசடள 
உறபத்தி்கள் மறறும உணவு உற -
பத்திப் பபாருட்கள் அ்டங்க்லா்க 
பபருமளவாை உறபத்திப் பபாருட -
்களின் ்காடசிக கூ்டங்கள் நிறுவப் -
படடிருநதைது.   

இநநி்கழ்வில மண்முடை 
வ்டககு பிரஷதைச பசய்ல்கத்தின் 
உதைவிப் பிரஷதைச பசய்லாளர்கள், 
்கணக்காளர, உதைவித்திட்டமி்டல 
பணிப்பாளர்கள், சுயபதைாழில 
முயறசி அபிவிருத்தி பிரிவின் உத் -
திஷயா்கத்தைர்கள், கிராம உத்திஷயா -
்கத்தைர்கள், கிராமிய அடமப்புக்க -
ளின் பிரதிநிதி்கள் மறறும உள்ளூர 
முயறசியாளர்கள் எை பபருமளவா -
ஷைார ்க்லநதுப்காண்டிருநதைைர.   
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மண்முனை வடக்கு பிரதேச சசயலகத்தின் 
பிரதேசமடட கண்ககாடசியும் விற்பனையும்

புன்னக்குடா - தளவாய் சித்தி 
விநாயகர் ஆலய உற்சவம்  

(ஏ்றாவூர நிருபர)   
மட்டக்களப்பு - புன்ைககு்டா - 

தைளவாய் அருள்மிகு ஸ்ரீ சித்தி வி�ாய-
்கர ஆ்லயத்தின் வரு்டாநதை அ்லங்கார 
உறசவம தீரத்தை உறசவத்து்டன் நிட்ற-
வுற்றது. ்க்டநதை 19 ஆந தி்கதியன்று 
சாநதி ்கருமத்து்டன் ஆரமபமாகிய  
உறசவம  சவுக்கடி இநது சமுத்திர 
தீரத்தைத்து்டன் நிட்றவுற்றது.

உறசவ திைங்களில வசநதை 
மண்்டப பூடசயு்டன் சுவாமி உள்வீதி 
உ்லா �ட்டபபற்றது. �நதிகப்காடி -
ஷயற்றத்திருவிழா, குஷபர ்லடசுமி 
திருவிழா, வசநதை உறசவத்திருவிழா, 
தீப ்லடசுமி திருவிழா ஆகிய திருவி-
ழாக்கள் �ட்டபபற்றை. இவவரு்ட 
உறசவத்தின் பாலகு்ட பவனி ஷ�றறு 
�ட்டபபற்றது.  

ப�ொத்துவிலில் �ழ வகைைளுக்கு
இரசொயன ைலகவ �யன�ொடு
ஒலுவில விஷச்ட நிருபர 

பபாத்துவில பிரஷதைசத்தில நு்கர -
வுககுப் பபாருத்தைமில்லாதை பழ 
வட்க்கடள விறபடை பசய்தை 02 
வரத்தை்கர்களுககு நீதிமன்றிைால 
அபராதைம விதிக்கப்படடுள்ளதைா்க, 
பபாத்துவில சு்காதைார டவத்தியதி -
்காரி ்டாக்டர ஏ.யூ. அப்துல சமட 
பதைரிவித்தைார.  

பபாத்துவில பிரஷதைசத்தில 
நு்கரவுககுப் பபாருத்தைமில்லாதை 
வாடழப்பழம சாப்பிட்ட ப்ல -
ருககு வாநதி , வயிறஷ்றாட்டம , 
வயிறறுடளவு ஆகிய உபாடதை்கள் 
ஏறபட்டதைா்க முட்றப்பாடு கிட்டக -
்கப்பபற்றடதையடுத்து ஷமறப்காள் -
ளப்பட்ட திடீர சுறறிவடளப்பின் 
ஷபாது நு்கரவுககுப் பபாருத்தைமில -
்லாதை பழங்கடள விறபடை பசய்தை 
்கட்ட்கள் ்கண்டுபிடிக்கப்பட்ட -

ஷதைாடு பழக்கட்ட்களில தைவ்றாை 
முட்றயில ்காடய பழுக்க டவககும 
திரவ எத்்றல இரசாயை பபாருளும, 
அதைடை தைண்ணீரு்டன் ்க்லநது விசு -
றுகின்்ற ்கருவியும ்கண்டுபிடிக்கப் -
பட்டதைா்க பதைரிவித்தைார.  

இச் சுறறி வடளப்பின் ஷபாது 
நு்கரவுககுப் பபாருத்தைமில்லாதை 
பழங்கடள விறபடை பசய்தை குற -
்றச்சாடடின் ஷபரிலும அதைடை  
முட்றயற்ற வட்கயில பழுக்க 
டவப்பதைறகு பயன்படுத்திய இரசா -
யை பபாருள் மறறும உப்கரணங -
்கள் ட்கப்பற்றப்படடு 03 வரத்தை -
்கர்களுகப்கதிரா்க வழககு தைாக்கல 
பசய்யப்பட்டதைா்க பதைரிவித்தைார.  

இடதையடுத்து பபாத்துவில 
நீதைவான் நீதிமன்றிைால 02 வரத்தை -
்கர்களுககு தை்லா 10 ஆயிரம ரூபாய் 

அபராதைம விதிக்கப்பட்டது்டன் ஒரு 
வரத்தை்கடர எதிரவரும ஒகஷ்டாபர 
மாதைம 17ம தி்கதி மன்றில ஆஜராகு -
மாறு அடழப்பாடண விடுக்கப்பட -
டுள்ளது.

வரத்தை்க நிட்லயங்கள் பதைா்டரச் -
சியா்க திடீர சுறறி வடளப்பு்கள் 
ஷமறப்காள்ளப்ப்டவுள்ளஷதைாடு, 
நு்கரவுககுப் பபாருத்தைமில்லாதை 
பபாருட்கடள விறபடை பசய்யும 
வரத்தை்க நிட்லயங்கள் ்கண்டு பிடிக -
்கப்படும படசத்தில அதைன் உரிடம -
யாளர்களுகப்கதிரா்க ்கடும சட்ட 
�்டவடிகட்க எடுக்கப்படுபமை -
வும, வியாபார அனுமதிப்பத்திரங -
்கள் இரத்துச் பசய்யப்படடு வரத்தை்க 
நிட்லயங்கள் மூ்டப்படுபமைவும 
சு்காதைார டவத்தியதி்காரி பதைரிவித் -
தைார.  

பிரதத்ச ்சபைக்குள் அனபுவழிபுரம்
உள்வாஙகபைடுவதறகு எதிர்பபு
(பராட்டபவவ குறூப் நிருபர)  

திருஷ்காணமட்ல -அன்புவழி -
புரம வட்டாரத்டதை �்கர சடபயி -
லிருநது பவளிஷயறறி பிரஷதைச 
சடபககுள் உள்வாஙகுவடதை ஏற -
றுகப்காள்ள முடியாது எை திரு -
ஷ்காணமட்ல சமூ்க பசயறபாட்டா -
ளர்கள் பதைரிவிககின்்றைர.  

திருஷ்காணமட்ல �்கர சடப 
மா�்கர சடபயா்க தைரமுயரத்தைப்ப்ட 
உள்ளது. அதைற்காை �்டவடிகட்க -
யா்க சைத்பதைாட்க அதி்க அளவில 
இருக்க ஷவண்டிய ஷதைடவ ஏறபடு -
கின்்றது.  

அதைன் ்காரணமா்க பிரஷதைச 
சடபககு உள்ள்டக்கப்படடுள்ள 
சி்ல கிராமங்களாை சிங்ஹபுர, 
பாட்லயூறறு,மடஷ்கா, லிங்க� -
்கர ஷபான்்ற பகுதி்கடள மா�்கர 

சடபககுள் உள்வாஙகுவதைற்காை 
ஏறபாடு்கள் பசய்யப்படடு வரு -
கின்்றது.  

இநநிட்லயில திருஷ்காணமட்ல 
�்கர சடபககுள் உள்வாங்கப்பட -
டிருநதை இரடட்ட அங்கத்தைவர 
வட்டாரத்டதை ப்காண்டுள்ள அன் -
புவழிபுரம, திருஷ்காணமட்ல �்கர 
சடபயிலிருநது பவளிஷயற்றப் -
படடு பிரஷதைச சடபககு �்கரத்து -
வதைற்காை ஏறபாடு்கள் பசய்யப் -
படடு வருகின்்றது.  

இவவா்றாை �்டவடிகட்கயிடை 
அன்புவழிபுரம சிவில சமூ்கம 
மறறும திருஷ்காணமட்ல சமூ்க 
பசயறபாட்டாளர்கள் வன்டமயா்க 
எதிரத்து வருகின்்றைர.  

அஷதை ஷ�ரம  �்கர சடபககுள்  
இருககும அபயபுர  அவவாஷ்ற 
இருககின்்றது, ஆைாலும தைமிழர -

்கள் அதி்க அளவில வாழும அன் -
புவழிபுரம வட்டாரம மாத்திரம 
ஏன் பிரஷதைச சடபககுள் �்கரத்தைப்ப -
டுகின்்றது எைவும பிரஷதைச மக்கள் 
ஷ்கள்வி எழுப்புகின்்றைர.

 இவவா்றாை பசயறபாடு தைமிழ் 
ஷபசும மக்கடள இன்னும துயரத் -
தில ஆழ்த்துவதைா்க ்கருதுவதைா்க -
வும சமூ்க சிநதைடையாளர்கள் சுட -
டிக்காடடுகின்்றைர.

எைஷவ �்கர சடபககுள் இருக -
கின்்ற அன்புவழிபுரம வட்டா -
ரத்டதை மா�்கர சடபககுள் உள் -
வாங்க ஷவண்டும அல்லது �்கர 
சடபககுள் இருப்படதைப் ஷபா்ல 
அது இருக்க ஷவண்டும எைவும 
பிரஷதைச சடபககுள் உள்வாங்க 
கூ்டாது எைவும அன்புவழிபுரம 
சிவில சமூ்க அடமப்பு ஷ்காரிகட்க 
விடுத்துள்ளது.  

இரு வர்த்தகரகளுக்கு அபரா்தம்

திடீபரன தீப�ற்றிய
வொைனத்்ொல் �ர�ரபபு  
மட்டக்களப்பு 
குறூப் நிருபர   

ம ட ்ட க ்க ள ப் பு 
�்கரில நிறுத்தி 
ட வ க ்க ப் ப ட டி -
ருநதை ஷவபைான்று 
திடீபரை தீப்பறறி 
எரிநதை சமபவம   
பபரும பரப-
ரப்டப ஏறபடுத்தி-
யது.  

ம ட ்ட க ்க ள ப் பு 
பிரதைாை வீதியில 
ம்காத்மா ்காநதி 
பூ ங ்க ா வி ற கு 
முன்ைால நிறுத்தி 
ட வ க ்க ப் ப ட டி -
ருநதை   ஷவன்  திடீபரை தீப்பறறி 
எரிநதைது.   ஸதை்லத்திறகு உ்டைடி -
யா்க விடரநதை மட்டக்களப்பு மா�்கர 

சடப தீயடணப்பு பிரிவிைர துரிதை -
மா்க பசயறபடடு தீ பாரியளவில பர -
வாமல ்கடடுப்பாடடிறகுள் ப்காண் -
டுவநதைைர.  

அவரி சஞ்சிகையின  
3வது இ்ழ் பவளியீடு

ஸ்ரீ ்லங்கா பபன் கிளப்பின் ஏற-
பாடடிைா்லாை அவரி சஞ்சிட்கயின் 
மூன்்றாவது இதைழ் பவளியீடடு விழா 
இடணய தைளத்தின் ஊ்டா்க சூம 
பதைாழிலநுடபத்தின் மூ்லம பவளியி-
்டப்படடுள்ளது.   

பபன் கிளப்பின் தைட்லவி சமமாந -
துட்ற மேூ்றா தைட்லடமயில �ட்ட-
பபற்ற இநநி்கழ்வில பதைன் கிழககு 
பல்கடழ்லக்கழ்கத்தின் தைமிழ்பமா-
ழித்துட்றப் ஷபராசரியர ரமீஸ அப்-
துல்லாஹ் பிரதைம அதிதியா்கவும 
ஸ்ரீ ்லங்கா முஸலிம மீடியா ஷபாரத்-
தின் தைட்லவி புர்கான் பீபி இப்தி-
்கார ப்கௌரவ அதிதியா்கவும ்க்லநது 
ப்காண்்டைர.   

இநநி்கழ்வில ஷபராசரியர ரமீஸ 
அப்துல்லாஹ் உடரயாறறுட்கயில, 
பபண்்களின் இநதை ஒன்றுகூ்டல ்காத்-
திரமாைதைமா்க அடமநதிருநதைது. 
இநநி்கழ்வில ்காத்திரமாை ஆற்றல்க -
டளக ப்காண்்ட பபண்்கடள இஙகு 
்காண முடிநதைது. இநதை ஒன்றுகூ்ட-
லின் ஊ்டா்க எழுத்தைாற்றல மிக்கவர-
்கடளவும சநதிக்க முடிநதைது. இவ-
வா்றாை ஏறபாடு்கள் பமன்ஷமலும 

வளரச்சி பப்ற ஷவண்டும. சரவஷதைச 
மட்டத்திலும இதைன் பணி்கள் வியா -
பிக்க ஷவண்டும' என்று குறிப்பிட-
டுள்ளார.  

இநநி்கழ்வில புர்கான் பீபி இப் -
தி்கார குறிப்பிடுட்கயில, பபண்்க-
ளுக்காை இவவா்றாை தைனிபயாரு 
அடமப்டப தைாம இறட்ற வடரயும 
அவதைானிக்கவிலட்ல. என்்றாலும 
இது சி்றப்பாை அடமப்பா்க விளங-
குவஷதைாடு சி்றநதை ஆற்றலமிக்கவர்க-
டளக ப்காண்டுள்ளதைா்கவும பதைரிகி-
்றது. இவவா்றாை பணி்கள் பதைா்டர 
வாழ்த்துகிஷ்றன் என்்றார.  

இநநி்கழ்வில ஷபஜஸ அறிவு 
டமயத்தின் நிட்றஷவறறுப் பணிப்-
பாளரும ஆய்வாளருமாை சிராஜ் 
மசூர சஞ்சிட்க விமரசைம பசய்தை-
ஷதைாடு பபன் கிளப்பின் உப தைட்லவர 
என்.எம. ஆரிபா வரஷவறபுடரடய-
யும சஞ்சிட்க ஆசிரியர ட்ல்லா 
அக்ஷியா பதிலுடரடயயும நி்கழ்த்தி-
ைார. கிளப்பின் நிரவா்க உறுப்பிைர-
்களாை எம.பி. பர்ாைா �ன்றியுடர-
டயயும றிப்்கா அன்்ார நி்கழ்ச்சி 
ஒருஙகிடணப்டபயும பசய்தைைர.   

கவாத்வான்குடியில் 

ஜ்னாதிைதி ஆபைக்குழுவின
அமர்வு பிறதைாடபைடடது
புதிய ்காத்தைான்குடி திை்கரன் நிருபர  

்க ா ண ா ம ்ல ா க ்க ப் ப ட ஷ ்ட ா ர 
மறறும ்க்டத்தைப்படஷ்டார பதைா்டர -
பாை விசாரடண்கடள ஷமற -
ப்காள்ள உச்ச நீதிமன்்ற நீதிபதி்கடள 
உள்ள்டககிய ஜைாதிபதி ஆடணக -
குழு ்காத்தைான்குடியில �்டாத்தைவி -
ருநதை அமரவு பிறஷபா்டப்படடுள் -
ளது.  

்க ா ண ா ம ்ல ா க ்க ப் ப ட ஷ ்ட ா ர 
மறறும ்க்டத்தைப்படஷ்டார பதைா்டர -
பாை விசாரடண்கடள ஷமற -
ப்காள்ள உச்ச நீதிமன்்ற நீதிபதி்கடள 
உள்ள்டககிய ஜைாதிபதி ஆடணக -
குழு 26.09.2022 திங்கடகிழடம -
யன்று ்காத்தைான்குடிககு வருட்க 
தைரவிருநதைது. எனினும ஆடணக -
குழுவின் ்காத்தைான்குடி வருட்க 
பிறஷபா்டப்படடுள்ளதைா்க பதைரி -
விக்கப்படுகின்்றது.  

'்க்டநதை ்கா்லங்களில ்க்டத்தைப் -
படடு ்காணாம்லாக்கப்பட்டவர -
்கள் பதைா்டரபா்க விசாரடண்கள் 
ஷமறப்காள்ளும உச்ச நீதிமன்்ற 

நீதிபதி்கடள உள்ள்டககிய ஜைா -
திபதி ஆடணககுழு, ்காத்தைான்கு -
டிககு வருட்க தைநது பயங்கரவாதைம 
நி்லவிய ்கா்லப்பகுதியில இநதைப் 
பிரஷதைசத்திலிருநது ்காணாம்லாக -
்கப்படடு அல்லது ்க்டத்தைப்படடு 
வலிநது ்காணாம்லாக்கப்படஷ்டா -
ரின் விவரங்கடளச் பப்றவிருந -
தைது.  

்காத்தைான்குடி பள்ளிவாயல்கள் 
முஸலிம நிறுவைங்களின் சமஷம -
ளைம விடுத்தை ஷவண்டுஷ்காளின் 
அடிப்பட்டயில இநதை ஆடணக -
குழு ்காத்தைான்குடிககு வருட்க 
தைநது ்க்டத்தைப்படடு வலிநது 
்காணாம்லாக்கப்படஷ்டாரின் விவ -
ரங்கடளயும சாடசியங்கடளப் 
பதிவு பசய்யவிருநதைது.  

எனினும இவர்களின் வருட்க -
யும அமரவும பிறஷபா்டப்படடுள் -
ளதைா்க ்காத்தைான்குடி பள்ளிவாயல -
்கள் முஸலிம நிறுவைங்களின் 
சமஷமளை பிரமு்கர ஒருவர பதைரி -
வித்தைார.  

காடடு யாப்னகளால்
ையிர்்ச்்சய்பக நா்சம்
(பா்லமுடை கிழககு திை்கரன் நிருபர)  

பா்லமுடை ஹி்றா �்கர மீள்குடிஷயற்றக-
கிராமத்தில ்காடடு யாடை்களால வீடடுப் 
பயிரச்பசய்ட்க அழிக்கப்படுவது அதி்கரித்து 
வருவதைா்க பபாதுமக்கள் ்கவட்ல பதைரிவிக-
கின்்றைர.   �ள்ளிரவு ஷவடள்களில கிராமத்-
துககுள் புகும யாடை்கள் வீடடுத் ஷதைாட்டத்தி-
லுள்ள பதைன்டை, மா, ப்லா,  வாடழ மறறும 
வீடடுத்ஷதைாட்ட பயிர்கடள துவமசம பசய்து 
வீடடு சுறறுப்பு்றச் சுழலிலுள்ள பயன்தைரும 
மரங்கள் பயிர்கள் என்பவறட்றயும ஷசதைப்ப-
டுத்திபசலகின்்றை.   பா்லமுடை ஹி்றா �்க-
ருககு அண்டமயில ்காணப்படும மட்லப் 
பிரஷதைச ்காடடுப்பகுதி மறறும ஒலுவில திண்-
மக்கழிவு ஷச்கரிப்பு நிட்லயம ஷபான்்ற இ்டங-
்களுககு �ாளாநதைம உணவு உண்ணுவதைற்கா்க 
வரும ்காடடு யாடை்கஷள இவவாறு மக்கள் 
குடியிருப்பு பிரஷதைசங்களுககுள் இரவு ஷ�ரங்க-
ளில புகுநது பதைாலட்லப்படுத்தி வருகின்்றை.  

எைஷவ சமபநதைப்பட்ட அதி்காரி்கள் ்காடடு 
யாடை்களின் பதைாலட்லயில இருநது பபாது-
மக்களின் உயிர உ்டடம்கள் மறறும வீடடுத்-
ஷதைாட்ட வாழ்வாதைார பயிர்கள் என்பவறட்ற 
பாது்காக்க �்டவடிகட்க ஷமறப்காள்ளுமாறு 
ஷ்கடடுகப்காள்கின்்றைர.  

ஆற்றுமணல்
ஏற்றி்ந் 
ச�வாரிக்கு அ்பரவா்ம
பா்லமுடை திை்கரன் நிருபர  

அக்கடரப்பறறு, பள் -
ளிககுடியிருப்பு பிரஷதை -
சத்தில அனுமதிப்பத்திர 
நிபநதைடைடய மீறி ஆறறு 
மண் ஏறறி வநதை டிப்பர 
வா்கை உரிடமயாளருககு 
அக்கடரப்பறறு நீதைவான் 
நீதிமன்்றத்திைால 15,000 
ரூபா அபராதைம விதிக்கப் -
பட்டது.    அனுமதிப்பத் -
திர நிபநதைடைடய மீறி 
ஆறறு மண் ஏறறி வநதை 
வா்கைத்டதை ட்கப்பறறிய 
பபாலி்ார, டிப்பர வா்க -
ைத்டதை அக்கடரப்பறறு 
நீதைவான் நீதிமன்்றத்தில 
ஷ�றறு திங்கள் கிழடம(26) 
ஆஜரபடுத்திய ஷபாது 
ஷமறபடி தைண்்டப்பணம 
விதிக்கப்பட்டது.

உணவுப ்பவாதுகவாபபு வ்ல�ததிடடெததில் 

அ'�ற்று பிரத்ச சக� 
முனனினறு பசயற்�டும்
்தவிசாளர றாசீக் த்தரிவிப்பு
(அக்கடரப்பறறு வ்டககு திை்கரன் நிருபர)  

உ்ல்க சு்காதைார அடமப்பின் அறிவுறுத்தை-
லுககு அடமவா்க உணவு உறபத்தி, உணவுப் 
பாது்காப்பு ஷவட்லத்திட்டத்தில அக்க -
டரப்பறறு பிரஷதைச சடபயும இடணநது 
ஒவபவாரு வட்டாரத்திலும பயிறபசய்ட்க-
யிடை ஷமறப்காள்ளுவது்டன் பயிறபசய்ட்க-
யாளர்களுககு ஷதைடவயாை ஆஷ்லாசடை்கள் 
மறறும வழி்காட்டல்கடளயும இச்சடப 
வழஙகும எை அக்கடரப்பறறு பிரஷதைச சடப 
தைவிசாளர எம.ஏ.்றாசீக  பதைரிவித்தைார.

ஷதைசிய மர �டுட்க வாரத்டதை முன்னிடடு 
அக்கடரப்பறறு பிரஷதைச சடபயிைால அர -
சாங்கத்தின் பசயறதிட்டத்திறகு அடமவா்க-
வும PT-01 ஷவட்லத்திட்டத்தின் ஒரு அங்க -
மா்க  சடபயின் முற்றத்தில தைவிசாளரிைால 
வீடடு பயிறபசய்ட்க பவள்ளிககிழடம 
(23)   ஆரமபித்து டவக்கப்பட்டது.நி்கழ்வில 
்க்லநது ப்காண்டு உடரயாறறுட்கயிஷ்லஷய 
அவர இவவாறு பதைரிவித்தைார.

இநநி்கழ்வில பிரஷதைச சடபயின் உறுப்-
பிைர்கள், உத்திஷயா்கத்தைர்கள், ஊழியர்கள் 
அடைவரும ்க்லநது ப்காண்்டார்கள்.  

திருக்்காவில் பிர்்தச்ததில் 
வீடடுத் ததாடடப ைய்னாளிகளுக்கு
ையிர்விபதகள்  வழஙகி பவபபு
திருகஷ்காவில திை்கரன் நிருபர-

உணவுப் பாது்காப்டப ஷபணுவதைற்கா்க ஷபாசாககு்டைாை 
உணவுத் ஷதைடவடய தைாங்கஷள பூரத்தி பசய்து ப்காள்ளும 
ஷ�ாககு்டன் திருகஷ்காவில பிரஷதைசத்தில மரக்கறிப் பயிர்கள் 
மறறும �ாறறுக்கள் வழங்கப்படடு வருகின்்றை.  

திருகஷ்காவில பிரஷதைசத்தில வீடடுத் ஷதைாட்டப் பயைாளி -
்கடள ஊக்கப்படுத்தும ஷ�ாககு்டன் ்லண்்டன் ஷ்ற ஓவ ஷ்ஹாப் 
நிறுவைத்தின் நிதி பங்களிப்பு்டன் அமபாடர மாவட்ட �ாஷம 
�மககு எனும அடமப்பின் ஊ்டா்க கிராமங்கள் ஷதைாரும இவ 
உதைவி்கள் வழங்கப்படடு வருகின்்றை.  

அநதைவட்கயில மரக்கறிப் பயிரவிடதை்கள் மறறும �ாறறுக-
்கள் என்பை திருகஷ்காவில பிரஷதைசத்தில பதைரிவு பசய்யப்பட்ட 
சுமார 200 குடுமபங்களுககு முதைல ்கட்டமா்க வழங்கப்பட-
டுள்ளது்டன்  திருகஷ்காவில பிரஷதைச பசய்ல்க பபாருளாதைார 
அபிவிருத்தி உத்திஷயா்கத்தைர்கள் ஊ்டா்க வீடடுத் ஷதைாட்டப் 
பயைாளி்களுககு விநிஷயாகிக்கப்பட்ட வருகின்்றை.
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,yq;if KjyPl;Lr; rig

ngWif mwptpj;jy;

fPo;f;Fwpg;gplg;gLk; ngWiff;fhd mwptpj;jy; 2022.09.24Mk; 

jpfjp rdpad;W kw;Wk; 2022.09.27Mk; jpfjp nrt;tha;f; 

fpoikad;W (Daily News) nlapypepa+]; gj;jphpifapy; 

gpuRhpf;fg;gLk;

Rec   ca  on & Reinstatement of Electric Fence at pharmaceu  cal 
zone (phase I) Arabokka
Contract No. BOI/TS/pharma-Ham/2022/01

Nkw;gb ngWiff;fhd Nfs;tpg; gbtq;fs; Mq;fpy 

nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;sJld;> ,jw;fhf MHtKs;s 

xg;ge;jf;fhuHfs; 2022.09.24Mk; rdpf;fpoik kw;Wk; 

2022.09.27Mk; nrt;tha;f;fpoikfspd; Daily News gj;jphpif 

mwptpj;jypd; gpufhuk; eltbf;if Nkw;nfhs;SkhW ,j;jhy; 

mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwhk;.

jiytH

,yq;if KjyPl;Lr; rig

,yq;if Gifapuj Nrit

Nfs;tp mwptpj;jy;
,yq;if Gifapuj jpizf;fsk; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff;FOtpd; jiytuhy; fPo;;f;fhZk; nghUs; 

fsQ;rpak;> Xa;Tmiw> thfd epWj;Jkplk;> tpsk;gu gpurhuk; Nghd;w tplaq;fis Fj;jiff;F 

toq;Ftjw;fhf jifikAs;s Nfs;tpjhuh;fshy; nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

nfhOk;G nghUs; fsQ;rpa fl;blj;njhFjpapd; nghUs; fsQ;rpak;

nfhOk;G efu kj;jpapy; mike;Js;s nfhOk;G nghUs; fsQ;rpa fl;blj;njhFjpapy; nghUs; fsQ;rpa 

nghUl;fis fsQ;rpag;gLj;Jtjw;fhf ,uz;L tUl fhyj;jpw;F Fj;jiff;F toq;fg;gLk; 

(Nfs;tp tpz;zg;gq;fis 2022.10.20k; jpfjp gp.g.2.00 tiu ngw;Wf;nfhs;s KbtJld; g+h;j;jp nra;ag;gl;l 

tpz;zg;gq;fis 2022.10.21 gp.g.2.00 ,w;F Kd; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 2022.10.21k; jpfjp gp.g.2.00 ,w;F 

tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;gLk;.

Xa;T miw

Gifapuj jpizf;fsj;jpw;F gz;lhutis g]; epWj;Jkpl fl;blj;jpd; Kjyhk; khb kz;lgk; kw;Wk; 

,uz;lhk; khb Xa;T miwfs; 04 I Ie;J tUl fhyj;jpw;F th;j;jf eltbf;iff;fhf Fj;jiff;F 

toq;fg;gLk;.

(Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; 2022.10.17k; jpfjp gp.g.2.00 tiu ngw;Wf;nfhs;s $baJld; g+h;j;jp nra;ag;gl;l 

tpz;zg;gq;fs; 2022.10.18 gp.g.2.00 ,w;F Kd; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

2022.10.18 gp.g.2.00 ,w;F tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;gLk;. 

(Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; 2022.10.18 gp.g.2.00 tiu ngw;Wf;nfhs;s KbtJld; g+h;j;jp nra;ag;gl;l 

tpz;zg;gq;fs; 2022.10.19 gp.g.2.00 ,w;F Kd; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; . 2022.10.19 gp.g.2.00 ,w;F tpz;zg;gq;fs; 

jpwf;fg;gLk;) 

tpsk;gu gpurhuk;

Gifapuj jpizf;fsj;jpw;F nrhe;jkhd fPNoAs;s Gifapuj ghJfhf;fg;gl;l gpuNjrk; kw;Wk; tpsk;gu 

gpurhuj;jpw;fhf ,uz;L tUl fhyj;jpw;F Fj;jiff;F toq;fg;gLk;.

,yf;fk; ghJfhf;fg;gl;l gpuNjrk; / tshfk; mwptpj;jy; gyif 

msT/rJu mb

mwptpj;jy; gyif 

vz;zpf;if

01 fl;Lehaf;f tpkhdepiya cs;EioT ghijapd; ,UGwk; 40X10 10
02 nfhOk;G Nfhl;il Nyhl;l]; tPjp re;jp 30X15

20X10
01
01

03 njkl;lnfhl kTd;l;Nkhp tpisahl;luq;F tshfk; 30X20 02
04 njkl;lnfhl kTd;l;Nkhp tpisahl;luq;F tshfk; 2842
05 fz;b nfl;lk;Ng Gifapuj FWf;F tPjpapd; mUfpy; 30X20 01
06 gz;lhutis> vy;ynjhl;l ghJfhf;fg;gl;l gpuNjrk; (159 

iky; 73 rq;fpyp)
30X20 02

07 kUjhid Gifapuj epiya tshfk; 20X10 01
08 [hvy Gifapuj epiya tshfk; Kd;dhy; 15X7 01

(Nfs;tp tpz;zg;gq;fis 2022.10.19 gp.g.2.00 tiu ngw;Wf;nfhs;s KbtJld; g+h;j;jp nra;ag;gl;l 

tpz;zg;gq;fis 2022.10.20 gp.g.2.00 ,w;F Kd; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 2022.10.20 gp.g.2.00 ,w;F tpz;zg;gq;fs; 

jpwf;fg;gLk;.

Nfs;tp tpz;zg;gq;fis ngw;Wf;nfhs;sy;

Nkw;gb nghUs; fsQ;rpak;> Xa;T miw> thfd epWj;Jkplk; kw;Wk; tpsk;gu gpurhuj;jpd; fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

jpdk; tiu Nfs;tp tpz;zg;gq;fis ngw;Wf;nfhs;s KbtJld; mjw;fhf kPsspf;fg;glhj &.2>500/- 
njhifia jpizf;fsj;jpw;F nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. Nfs;tp tpz;zg;gq;fis thu ehl;fspy; 09.00 - 15.00 

kzp tiu Fwpj;j Gifapuj epiyaj;jpypUe;J my;yJ Gifapuj epiya th;j;jf kw;Wk; tpw;gidg;gphptpy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. xUth; nghUl;fsQ;rpak;> Xa;T miw thfd jhpg;gplk; kw;Wk; gy tpsk;guq;fSf;fhf 

tpz;zg;gpg;gjhapd;> mjw;fhf NtWNtwhf tpz;zg;gq;fis rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. toq;fg;gl;Ls;s 

epge;jidfs; kw;Wk; mwpTWj;jy;fSf;F mikthf Nfs;tpfis rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; mj;Jld; Nfs;tp 

tpz;zg;gj;jpy; ml;ltiz 01,y; Fwpg;gplg;gLk; rfy cUg;gbfSf;Fk; NtWNtwhf fUjp Nfs;tpfis 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. Nfs;tpg; gbtf; fl;lzj;jpw;F Nkyjpfkhf mt; ml;ltizapy; jug;gl;Ls;sthW 

kPsspf;fg;gLk; Nfs;tpg; gpizKwpiaAk; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

Nfs;tp tpz;zg;gq;fis rkh;;g;gpj;jy;

xt;nthU nghUl;fsQ;rpak;> Xa;Tmiw> thfd epWj;Jkplk; kw;Wk; tpsk;gu gpurhuk; rhh;ghf ngw;Wf;nfhs;Sk; 

tpz;zg;gq;fis %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujpfis Kiwahf g+h;j;jp nra;J ,U ciwfspy; ,l;L 

Kj;jpiuaply; Ntz;Lk;. mt; ciwfspy; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujpfshf njspthf Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

mt; ciwfs; ,uz;ilAk; jdp ciwapy; ,l;L ,lJgf;f Nky; %iyapy; nghUl;fsQ;rpak;> Xa;Tmiw> 

thfd epWj;Jkplk; kw;Wk; tpsk;gu gpurhu tshfj;jpd; ngaiu Fwpg;gpl;L Fwpj;j Nfs;tp jpwf;fg;gLk; 

jpdj;jpw;F Kd;G fpilf;FkhW  jiyth;> jpizf;fs ngWiff;FO> th;j;jf kw;Wk; tpw;gid mYtyfk;> 

Gifapuj epiyak;> xy;nfhl; khtj;ij> nfhOk;G - 10 vd;w Kfthpf;F gjpTj;jghypy; mDg;gyhk; my;yJ 

Gifapuj epiya gpujp mjpfhhp th;j;jf kw;Wk; tpw;gid cj;jpNahfg+h;t miwapy; Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; 

cs;spLtjw;fhf jahhpf;fg;gl;Ls;s tpNrl Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spLjy; Ntz;Lk;. me;Neuj;jpd; gpd;dh; 

fpilf;Fk; tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. jghypy; jhkjkhd kw;Wk; njhiyAk; tpz;zg;gq;fs; gw;wp 

ftdj;jpy; nfhs;sg;glkhl;lhJ.

Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; kw;Wk; jpwj;jy;

NkNy jug;gl;Ls;s xt;nthU nghUl;fsQ;rpak;> Xa;tiw> thfd epwj;Jkplk; kw;Wk; tpsk;gu gpurhu 

cUg;gbfspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s jpfjpfs; kw;Wk; Neuq;fspy; th;j;jf kw;Wk; tpw;gid mYtyfj;jpy; 

tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;gLtJld;> mt;Ntisapy; tpz;zg;gjhupf;F my;yJ mtuJ mjpfhukspf;fg;gl;l 

gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;f tha;g;gspf;fg;gLk;.

Nfs;tpfis rkh;g;gpg;gjw;F Kd; Nkw;gb rfy nghUl;fsQ;rpaq;fs;> Xa;T miwfs;> thfd epWj;Jkplk; 

kw;Wk; tpsk;gu gpurhu tshfq;fis ghPl;rpg;gjw;fhf tpz;zg;gjhhpfSf;F tha;g;gspf;fg;gLtJld; mjw;fhf 

Fwpj;j Gifapuj epiyaj;jpd; nghWg;gjpfhhpaplk; my;yJ Gifapuj jiyikaf th;j;jf kw;Wk; tpw;gid 

mYtyfj;jpd; %yk; mDkjpngwy; Ntz;Lk;. jpizf;fs ngWiff;FOtpd; jPh;khdk; ,Wjpj;jPh;khdkhFk;. 

Nfs;tpjhuh;fSf;F Nkyjpf tpguq;fs; Njitnadpy; Fwpj;j Gifapuj epiyaj;jpypUe;J my;yJ 

njhiyNgrp ,y : 011-2421281 - (ePbg;G ,y : 8235) ngf;]; : 0112431909 <nkapy; : marketing.slr@hotmail.
com Clhf ,yq;if Gifapuj th;j;jf kw;Wk; tpw;gid mYtyfj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;

jpizf;fs ngWiff;FO>

th;j;jf kw;Wk; tpw;gid mYtyfk;>

Gifapuj jiyikafk;> xy;nfhl; khtj;j> 

nfhOk;G - 10

njhlh; 

,y
thfd epWj;Jkplk;

msT 

(Ngh;r;)

01 ehj;jhz;ba 14.05

02 vy;y 19.4

03 nfg;ld; g+q;fh Nfhtpy; tPjp 14

04 uhfk 15.97

05 b.gp.[hah khtj;ij 102.45

06 `pf;fLt 20.42

07 mk;gyq;nfhl 8.33

08 Ntaq;nfhl 28.57

njhlh; 

,y
thfd epWj;Jkplk;

msT 

(Ngh;r;)

09 kUjhid Gifapuj epiyak; Kd;dhy;
&l; 1 

Ngh;r; 0.40

10 ng];bad; khtj;j
&l; 1 Ng-

h;r; 5.95

11 khj;jiw 23.09

12 njw;F gahfy 16

13 thj;Jt 23.50

14 kl;lf;fsg;G 10.50

15 GSf`nfhl 150 r.mb

16 Kj;njl;Lfy 11>000 r.mb

tpNrl mw;Nwhh;zp jj;Jtj;ij 
,uj;Jr;nra;jy;

ENfnfhl> fq;nfhltpy> ghh;f; tPjp> 

,y.31Ir; Nrh;e;j> fkhr;rp tpjhdNf 

k`pe;j ngNuuh (Nj.m.m.,y 432770710V 
,d; chpikahsh;) Mfpa vd;dhy; 

gd;dpg;gpl;ba> k`y;tuht tPjp> ,y.72/5 
A Ir; Nrh;e;j r[Pt uQ;rd; nghy;tj;jTf;F 

toq;fg;gl;l> nfhOk;G khtl;l gfpuq;f 

nehj;jhhpR yydp n`l;bNfapdhy; 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 2021.03.19k; 

jpfjpaplg;gl;l tpNrl mw;Nwhzp jj;Jt 

,y.4140I 2022 nrg;nlk;gh; 16k; jpfjp 

Kjy; ,uj;Jr; nra;J ,y;yhnjhopg;gjhf 

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauRf;Fk; 

nghJ kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwptpj;jy; 

tpLf;fg;gLfpd;wJ vd;rhh;ghf ,jd; gpwF 

nrhy;yg;gl;l r[Pt uQ;rd; 

nghy;tj;jtpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;j 

nfhLf;fy; thq;fy;fSf;Fk; ehd; 

nghWg;ghfkhl;Nld;.

fkhr;rp tpjhdNf k`pe;j ngNuuh

nfhOk;G khefu rig

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

njh. 
,y.

Nfs;tp 
,yf;fk;

tpguk;

kPsspf;fg; 
glhj 

fl;lzk; 
&gh

tpiyf;Nfhuy; 
gpiz Kwpapd; 

ngWkjp

tpiykDjhuh; / 
Nfs;tpjhuhpd; 
jFjpfs;

Nkyjpf 
tpguq;fSf;F 

njhlh;G 
nfhs;Sk; egh;

1 ME/
SWM/40/ 
2022

nfhOk;G khefu 
rigapd; 05Mk; 
khefu 
tl;lhuj;jpw;F 
jpz;kf; fopT 
Kfhikj;Jt 
Nritfis 
toq;Fjy;

12,000.00 +
ntl;

4>600>000.00 
&ghTf;fhd 
epge;jidaw;w 
cld; gzk; 

ngw;Wf;nfhs;s 
KbAkhd 
gpiz Kwp

Njitahd jFjp> 
ep&gpf;fg;gl;l 
mDgtk;> jpwd; 
kw;Wk; ,e;j 
tifahd 
Nritfis 

toq;Ftjw;fhd 
jpwd; Mfpatw;iwf; 

nfhz;l 
xg;ge;jf;fhuh;fs;

nghwpapay; 
gzpg;ghhsh; 

(jpz;kf; fopT 
Kfhikj;Jtk;)
njhiyNgrp:
0777314323
tl;lhug; 

gzpg;ghsh; D2
(jpz;kf; fopT 
Kfhikj;Jtk;)
njhiyNgrp:
0771093129

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

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

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

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

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

tl;lhu mYtyfk; 04>
  ,y. 147> i`nyty; tPjp> 

fpUyg;gid>  nfhOk;G 06.

 tbfhyikg;G kw;Wk; ePH; toq;fy; 
gphpT>

 khspfhfe;j> nfhOk;G 10.

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

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

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

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

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

 m.  xt;nthd;wpw;Fk; kPsspf;fg;glhj tpiykDf;Nfhuy; Mtzf; fl;lzj;ij Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 
kzpapypUe;J gp.g. 3.30 kzp tiuAk; 2022-10-17Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiuapy; efu kz;lg 
fhrhsh; fUkgPlj;jpw;F nrYj;jp kw;Wk; vOj;J %ykhd Nfhhpf;ifnahd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk;> 
nfhOk;G-07> efu kz;lgk;> nfhOk;G khefu rig> khefu nghwpapayhsh; jpizf;fsj;jpd; nraw;wpl;l 
Kfhikj;Jtg; gphptpypUe;J tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

 m.  tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; 2022-10-17Mk;;; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;Fg; gpd; toq;fg;glkhl;lhJ / 
,izajsj;jpy; ngw;Wf;nfhs;s KbahJ.

 ,.  epge;jidaw;w NfhUk;NghJ ngwj;jf;fjhd tpiykD Kwp/ gpiz tpiykDf;fs; %lg;gLk; 
jpfjpapy;pUe;J 220 ehl;fs; tiu nry;Ygbahjy;; Ntz;Lk;. tpiykD Kwp/ gpiz 2023.05.25Mk; jpfjp 
tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. tpiyf;Nfhuy;fs; 2023.04.25Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. 
nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;jg;gLk; gpiz Kwpfs; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ.

 <.  chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis %yg; gpujp 
kw;Wk; efy; gpujpfspy; nfhOk;G-07> efu kz;lgk;> nrayhshpd; jpizf;fsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 
Nfs;tpg; ngl;bapy; 2022-10-18Mk;;; jpfjp K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;dH cs;sply; Ntz;Lk;. 

 c.  2022-10-18Mk;;; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;tJ KbTWj;jg;gLk; vd;gJld; 
,Wjp Neuj;jpw;F gpd; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk; vd;gNjhL mjd; gpd;du; 
tpiykDf;fs; cld; jpwf;fg;gLk;. ,e;j ehs; nghJ tpLKiw jpdkhf mwptpf;fg;gl;lhy;> mLj;J 
tUk; Ntiy ehspy; 10.00 kzpf;F tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gLk;. tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; 
epfo;tpy; gq;Nfw;gjw;F   tpiykDjhuu;fs; my;yJ mth;fspd;; mq;fPfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; 
mDkjpf;fg;gLtu;. 

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

 v.  tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W 2022-10-06Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F efu kz;lg tsT> 
TDRS $l;l miwapy; ,lk;ngWk;.

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

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
jpR tsh;g;G Ma;T$lj;jpYs;s 

cj;Njr miw gFjpgphpg;G Ntiyfs; 

nfhOk;Gg; gy;fiyf;fof fkj;njhopy; njhopy;El;gtpay; 
kw;Wk; fpuhkpa tpQ;Qhdq;fSf;fhd epWtdk;

01.  ngNrt ePq;fyhf 7.6 kpy;ypad; &gh fpuakhf (ntl; thpapd;wp) kjpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s `k;ghe;Njhl;il> 

ntypnfl;l Gjpa efuk;>  nfhOk;Gg; gy;fiyf;fof fkj;njhopy; njhopy;El;gtpay; kw;Wk; fpuhkpa 

tpQ;Qhdq;fSf;fhd epWtdk;> ~~jpR tsh;g;G Ma;T$lj;jpYs;s cj;Njr miw gFjpgphpg;G|| vDk; 

Ntiyf;fhf   jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J nfhOk;Gg; gy;fiyf;fof 

fkj;njhopy; njhopy;El;gtpay; kw;Wk; fpuhkpa tpQ;Qhdq;fSf;fhd epWtdj;jpd; rhh;ghf jpizf;fs 

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

  ,e;j Ntiyapd; miktplk;; `k;ghe;Njhl;il> ntypnfl;l Gjpa efuk;>  nfhOk;Gg; gy;fiyf;fof 

fkj;njhopy; njhopy;El;gtpay; kw;Wk; fpuhkpa tpQ;Qhdq;fSf;fhd epWtd tstpy; cs;sd. 

xg;ge;jj;jpd; gpujhd Nehf;fk; ~~jpR tsh;g;G Ma;T$lj;jpYs;s cj;Njr miw gFjpgphpg;G|| MFk;.

 ,e;j xg;ge;jj;jpd; eph;khzf; fhyk; xg;ge;jk; ifaspf;fg;gLk; ehs; Kjy; 60 ehl;fshFk;.

02. tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;.

03.  xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhd jFjpf;fhf> rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; 

Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; gpd;tUk; Njitg;ghLfis g+h;j;jp nra;gtuhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;.

 m.  xg;ge;jf;fhuh; eph;khzf; ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; fPo; (CIDA) fl;bl eph;khzj; 

Jiwapy; C-7 my;yJ C-6 juj;jpw;fhd gjpitf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

 M.  NCT my;yJ mjw;Fr; rkkhd jifikAld; fl;bl eph;khzj; Jiwapy; 1 tUl mDgtj;Jldhd 

njhopy;El;g mjpfhhpnahUtiuf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

04.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis `k;ghe;Njhl;il> 

ntypnfl;l Gjpa efuk;>  nfhOk;Gg; gy;fiyf;fof fkj;njhopy; njhopy;El;gtpay; kw;Wk; fpuhkpa 

tpQ;Qhdq;fSf;fhd epWtdj;jpd; rpNu\;l cjtpg; gjpthshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; 

ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy;;  tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fis ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

05.  2022 nrg;nlk;gh; 27Mk; jpfjpapypUe;J 2022 xf;Nlhgh; 17Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 

3.00 kzp tiuapy; kPssp;f;fg;glhj fl;lzkhf 2>000.00 &ghitr; nrYj;jpAk; kw;Wk; `k;ghe;Njhl;il> 

ntypnfl;l Gjpa efuk;> nfhOk;Gg; gy;fiyf;fof fkj;njhopy; njhopy;El;gtpay; kw;Wk; fpuhkpa 

tpQ;Qhdq;fSf;fhd epWtdj;jpd; gzpg;ghsUf;F  vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; 

%yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw 

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfis nuhf;fg; gzkhf kl;Lk; 

nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

06.  tpiykDf;fis 2022 xf;Nlhgh; 18Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;dh; fpilf;Fk; tifapy; 

gjpthsh;> nfhOk;Gg; gy;fiyf;fof fkj;njhopy; njhopy;El;gtpay; kw;Wk; fpuhkpa tpQ;Qhdq;fSf;fhd 

epWtdk;> ntypnfl;l Gjpa efuk;>  `k;ghe;Njhl;il vDk; Kfthpf;F mDg;gyhk; my;yJ gjpthsh; 

miwapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; rKfk; je;Js;s tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; njhpTnra;ag;gl;l 

gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; KbTWj;jg;gl;L cld; mjd;gpd; cld; jpwf;fg;gLk;.

07.  tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gLk; ehs; Kjy; 77 ehl;fSf;Fr; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk; (2023 [dthp 

02Mk; jpfjp tiu)

08.  rfy tpiykDf;fSlDk; vOgj;jhwhapuk; &gh ngWkjpahd tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwpnahd;W 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. gpiz KwpahdJ tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gLk; ehs; Kjy; 105 

ehl;fSf;Fr; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk; (2023 [dthp 30Mk; jpfjp tiu).

tpiyf;Nfhuy; gpiz KwpahdJ `k;ghe;Njhl;il> ntypnfl;l Gjpa efuk;> nfhOk;Gg; gy;fiyf;fof 

fkj;njhopy; njhopy;El;gtpay; kw;Wk; fpuhkpa tpQ;Qhdq;fSf;fhd epWtdj;jpd; gzpg;ghsUf;F  

Kfthpaplg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

gzpg;ghsh;>

nfhOk;Gg; gy;fiyf;fof fkj;njhopy; njhopy;El;gtpay; kw;Wk; fpuhkpa tpQ;Qhdq;fSf;fhd epWtdk;>

ntypnfl;l Gjpa efuk;>

`k;ghe;Njhl;il.
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epajpfs; kw;Wk; epge;jidfs;:.

01. rptpy; nghwpapay; eph;khz Ntiyf;fhf jk;ik gjpT nra;a tpUk;Gk; xg;ge;jf;fhuh;fs; eph;khzg; gapw;rp kw;Wk; mgptpUj;jp epWtfj;Jld; jk;ik 2022/2023 Mk; tUlq;fSf;fhf gjpT nra;j mq;fj;jpdh;fshf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. (CIDA cld; 
gjpT nra;ag;gl;l rhd;wpjopd; gpujpnahd;W rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;)

02. fk;gdpapdhy; jw;NghJ Ngzg;gLk; 2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fs;/   xg;ge;jf;fhuu;fspd; gl;bayhdJ 2022 brk;gh; 31Mk; jpfjpapypUe;J nray;tYtw;wjhfptpLk;. 

03. gjpT ngw;w toq;Feh;fs;/ xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J Ntiy/ toq;fy;fs;/ NritfSf;fhd tpiykDf;Nfhuy;fs; NjitNaw;gLk; NghJ Nfhug;gLk; vd;gJld; Njitg;gLk;NghJ Nghl;buPjpapyhd Kd;itg;Gf;fs;/ tpiykDf;fis gpw toq;Feh;fs;/ 
xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;Jk; NfhUtjw;fhd chp;ikia ehk; nfhz;Ls;Nshk;.

04. Nfs;tpr; rigahdJ midj;J tpz;zg;gq;fisAk; ghprPypg;gJld; Njitg;gLj;jy;fis g+h;j;jp nra;j tpz;zg;gq;fis gjpT nra;tjw;fhd eltbf;ifia Nkw;nfhs;Sk;. Njitg;gLj;jy;fis ntw;wpfukhf epiwT nra;ahj/ g+h;j;jp nra;ahj 
kw;Wk; jhkjkhd tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

05. Njitg;gLk;NghJ tpiykDf;Nfhuiy rkh;g;gpf;fhj my;yJ Fwpg;gpl;l fhyj;jpy; fl;lisnahd;;;;;iw epiwNtw;w jtWk; my;yJ Njitg;gLk; NghJ khjphpf;fikthf gjpT ngw;w toq;Feh;fs; / xg;ge;jf;fhuh;fs; rkh;g;gpf;fj; jtWk; toq;Feh;fspd; 
ngaiu ePf;Ftjw;fhd chpikia ehk; nfhz;Ls;Nshk;. 

06. xU toq;fy; my;yJ Nritf;F Nkw;gl;litfSf;F jk;ik gjpT nra;a tpUk;Ggth;fs; xt;nthU mk;rj;jpw;Fk; jdpj;jdpahd tpz;zg;gj;ij rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lnkd;gJld; tpz;zg;gg;gbtj;jpy; toq;fg;gl;Ls;s $l;by; njspthf Fwpg;gply; 
Ntz;Lk;. 

07. tpz;zg;gjhhpapdhy; rkh;g;gpf;fg;gLk; jfty; my;yJ Mtzq;fs; ngha;ahdJ vd fz;Lgpbf;fg;gl;lhy;> gjpT nra;jy; mwptpj;jypd;wp ,uj;Jr; nra;ag;gLk;. NkYk;> nrYj;jg;gl;l gzf;nfhLg;gdTfs; ve;j #o;epiyapYk; jpUg;gp nrYj;jg;gl 
khl;lhJ vd;gij jaT nra;J ftdpf;fTk;. 

08. tpahghu gjpT nra;jy; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;stw;wpw;F khj;jpuNk toq;Feh;fs; gz;lq;fs; kw;Wk; Nritfs; njhlh;ghd mk;rq;fSf;F gjpT nra;ag;gLthh;fs;. 

09. cw;gj;jpahsh; my;yhj midj;J toq;Feh;fSk;; eilKiw tUlj;jpw;F cq;fs; fk;gdpahdJ mjpfhuk; toq;fg;gl;l tpw;gidahsh; my;yJ tpepNahf];jh; vd cw;gj;jpahshpdhy; my;yJ mjpfhuk; toq;fg;gl;l cs;@h; epWtdnkhd;wpdhy; 
toq;fg;gl;l vOj;J %ykhd rhd;wpjio rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

10. g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg;gbtq;fs; 2022-11-24Mk; jpfjpf;F gpe;jhky; gjpTj; jghypy; ~~nfhs;tdT Kfhikahsh;> kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpl;nll;> 5Mk; khb> ,y. 345/ 5/1> fhyp tPjp> nfhOk;G-03 vd;w Kfthpia te;jilAk; tifapy; mDg;gg;gly; 
Ntz;Lk; my;yJ Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 4.00 kzp tiuAk; NeubahfTk; xg;gilf;fg;glyhk;. 

11. cs;ehl;L ,iwthp Mizahsh; ehafj;jpdhy; toq;fg;gl;l ngNrt gjpT nra;jy; rhd;wpjo; my;yJ ngNrt tpyf;fspg;G rhd;wpjo; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

12. toq;Feh;fs;/ cw;gj;jpahsh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fs; MfpNahH; Mff; Fiwe;jJ 30-60 ehl;fs; fhyg;gFjpf;fhd fld; trjpfis Kd;itf;FkhWk; ehuhn`d;gpl;ltpYs;s kpy;Nfh fsQ;rparhiyf;F ,ytrkhf xg;gilf;FkhWk; 
Njitg;gLj;jg;gl;Ls;sdh;. 

13. tpz;zg;gq;fis mlf;fpAs;s jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Registration of Suppliers/ Contractors – 2023”  vd njspthf Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

14. tpz;zg;gq;fis El;gkhf ghPl;rpj;j gpd;dNu gjpT nra;jy; Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

15. gjpT nra;jy; KbTw;w gpd;dh; gjpT nra;ag;gl;l tFjpfSf;fhd khw;wq;fs; ve;j #o;epiyapYk; Nkw;nfhs;sg;gl ,ayhJ vd;gijAk; tFjpfspd; khw;wPLfSf;Fk; mDkjp toq;fg;glkhl;lhJ vd;gijAk; jaT nra;J ftdpf;fTk;.

16. gz;lq;fspd; toq;fy; njhlh;ghf Njitg;gbd; Nkyjpf epge;jidfisAk; mKy; elhj;Jtjw;fhd chpikia kpy;Nfh nfhz;Ls;sJ. 

17. ,e;j gjpT nra;jypy; kpy;Nfh Copah;fs; my;yJ neUq;fpa cwtpdh;fs; gjpT nra;a ,ayhJ.  

18.  gjpT nra;a tpUk;Gk; midj;J toq;Feh;fSk; gjpT nra;Ak; gbtj;ij ngWtjw;fhf tFjp-mk;rj;jpw;nfjpuhf Fwpg;gpl;Ls;s kpfr;rhpahd njhifia nuhf;fg; gzj;jpy; ve;jnthU kf;fs; tq;fpf; fpisapYk; nrYj;jpg; ngw;Wf; nfhz;l gw;Wr;rPl;il 
rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. tq;fp tpguq;fs; gpd;tUkhW: (nuhf;fg; gzk; ve;jnthU #o;epiyapYk; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ) itg;G gj;jpuj;jpy; thbf;ifahshpd; ngaiu jtwhJ Fwpg;gplTk;. 

 fzf;F itj;jpUg;gthpd; ngah;: MILCO (PVT) LTD
 tq;fp kw;Wk; fpis kf;fs; tq;fp> $l;LU tq;fpj;Jiw gphpT

 fzf;fpyf;fk; 004100180210331

19.  toq;Feh; my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfs; mYtyfj;jpw;F rKfkspf;Fk; Ntisapy; nfhtpl;-19 ,w;F gpuNahfpf;fg;gLj;jg;gLk; epakkhf;fg;gl;l Rfhjhu Kd;ndr;rhpf;iffis gpd;gw;WkhW mwpTWj;jg;gLfpd;wdh;.

20.  011-4500530-531/532/533/534 Mfpa njhiyNgrp vz;fspD}lhf vt;tifahd tpguq;fisAk; nfhs;tdtpw;fhd KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpl;nll;

1. 2023Mk; tUlj;jpy; fPNo gl;bayplg;gl;Ls;s cUg;gbfs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhf kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpl;nll;  cld; jk;ik gjpT nra;a tpUk;Gk; $l;;Lj;jhgdq;fs;> rigfs; kw;Wk; mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf 
epWtdq;fs; mlq;fyhf Gfo;tha;e;j toq;Feh;fs;> cw;gj;jpahsh;fs;> ,wf;Fkjpahsh;fs;> Kfth;fs;> tpepNahf];jh;fs;> xg;ge;jf;fhuh;fs; kw;Wk; mikg;Gf;fsplkpUe;J kpy;Nfh (gpiwtl;); ypkpl;nll; ,d; jiythpdhy; 
tpz;zg;gq;fs; ,j;jhy; miof;fg;gLfpd;wd.

2. 2022.10.03Mk; jpfjpapypUe;J 2022.11.24Mk; jpfjp tiuAk; kPsspf;fg;glhj gjpT nra;jy; fl;lzkhf fPNo xt;nthU toq;fy;/ Nritf;Fk; vjpuhf Fwpg;gpl;Ls;s njhifia nrYj;jpa gpd;dh;> nfhOk;G-03> fhyp tPjp> 345 
5/1Mk; ,yf;fj;jpd; 5Mk; khbapYs;s kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpl;nll;bd; ngWifg; gphptpypUe;J ngw;Wf; nfhs;sf;$ba tpjpf;fg;gl;l gbtj;jpNyNa gjpT nra;tjw;fhd tpz;zg;gq;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. midj;J 
gzf;nfhLg;gdTfSk; nuhf;fg; gzj;jpNyNa Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;. fhRf;fl;lisfs; kw;Wk; fhNrhiyfs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ. fk;gdp jiyg;Gf; fbjj;jpy; rkh;g;gpf;fg;gLk; tpz;zg;gf; fbjq;fspd;wp 
toq;Feh;fs;;/ xg;ge;jf;;;;;fhuh;fSf;fhd gjpT nra;jy; gbtq;fs; toq;fg;glkhl;lhJ.

2023 Mk; Mz;bw;fhd toq;Feh;fs;/xg;ge;jf;fhuh;fis gjpT nra;jy;
(mur chpikahf;fg;gl;l njhopy; Kaw;rp)

A -  %yg;nghUl;fs;

01. nts;isr; rPdp 20>000.00

02. jput FSf;Nfh]; rpug; 10>000.00

03. nfhf;Nfh gTlh; 10>000.00

04. Nkir cg;G/ Micro fine salt 3>000.00

05. epw%l;bfs; (midj;J czT juq;fSf;fhdJ) 5>000.00

06. nudl; gTlh; 5>000.00

07. ngugpd; nkOF 2>000.00

08. ,Q;rp gOJglhky; ghJfhg;gJ 1>000.00

09. epiyg;gLj;jp (Stabiliser) 5>000.00

10. cyh;e;j jpuhl;ir 3>000.00

11. cyh;e;j f[_ tpijfs;/ Jz;Lfs; 3>000.00

12. []; $k;Gfs; 1>000.00

13. G+rzpf;fha; gOJglhky; ghJfhg;gJ 2>000.00

14. Tooty Fruity 1>000.00

15.  N[yl;bd; 10>000.00
16. tpl;lkpd; V kw;Wk; b  5>000.00

17. Nahfl; fy;r;rh; 12>000.00

18. yf;Nlh];  5>000.00

19. nghl;lhrpak; nrhNgl;  1>000.00

20. ,aw;ifahd epw %l;bfs; (I];fpwPk;/ UHT ghy; cw;gj;jp) 1>000.00

B –  nghjpaply; nghUl;fs;

21. I];fphPkpw;fhd nghypgpNuhyPd; nfhs;fyd;fs; (1 L/2I/4L) 10>000.00

22. Polypropylene containers  (Thermo forming) for ice cream/curd (500ml/1l) 10>000.00

23. H.I.P.S  cups for Yoghurt & Ice –cream (80ml) 10>000.00

24. HDPE Cans for condensed milk & Ghee (4l) 10>000.00

25. Aluminium foil for yoghurt cups 10>000.00

26. Triple laminated & metalized polyester foil for milk powder 10>000.00

27. Co-extruded polyethylene film (3 layer) for liquid milk 10>000.00

28. nghypj;jPd; igfs; kw;Wk; filg; nghUl;fSf;fhd igfs; (LDPE) 5>000.00

29. ghw;fl;bf;fhd tsp ePf;fg;gl;l igfs; (50fp-100fp-200fp-1) fp.fp. 5>000.00

30. nea;ag;gl;l nghypgpNuhgpyPd; igfs; 5>000.00

31. 3 ply paper bags (25 kgs) 5>000.00

32. ghy; gTlh; kw;Wk; ghw;fl;bw;fhd mr;rbf;fg;gl;l fhl;Ld; ngl;bfs; 10>000.00

33. ml;il ngl;bfs; 10>000.00

34. gpsh];bf; nfhs;fyd;fs; kw;Wk; fz;zhb Nghj;jy;fSf;fhd mr;rbf;fg;gl;l Nygy;fs;-
];bf;fh;fs;

10>000.00

35. ngl;b nghjpaply; jl;lq;fs; 10>000.00

36. Printed OPP Tapes 5>000.00

37. Printed Crown corks 5>000.00

38. fl;bg;ghYf;fhd jfu nfhs;fyd;fs; 5>000.00

39. RUf;fg;gl;l nghjp Rw;Wk; nghUl;fs; 5>000.00

40. njhw;W ePf;fg;gl;l ghy;> nea; kw;Wk; ghw;fl;bf;fhd fz;zhb Nghj;jy;fs; 5>000.00

41. Plastic Crates & pallets 10>000.00

42. cwpQ;Rk; Foha;fs; 3>000.00

43. ieNyhd; Litd; E}y; 2>000.00

44. Hot Melt Gum (Glue) 2>000.00

C –  Ma;T$l mk;rq;fs;

45. tpQ;Qhd hPjpapyhd kw;Wk; Ma;T$l cgfuzq;fs; 5>000.00

46. Ma;T$l fz;zhbg; nghUl;fs; 5>000.00

47. ghy; kw;Wk; ghy; cw;gj;jpfSf;fhd gFg;gha;tpw;fhd ,urhadq;fs; 
(Sulphuric, Amyl, HCl, etc.)

5>000.00

48. ifj;njhopy; ,urhadq;fs; (Nitric Acid, H2O, Aluminium sulphate, etc., 5>000.00

49. fpUkpehrpdp ,urhadq;fs;> iffis J}a;ikahf;Fk; ,urhadq;fs;> Nghd;wd 5>000.00

50. ryitg; nghUl;fs; - nghJthd Nehf;fj;jpw;fhdJ – rth;f;fhuk;> tpk; Nghd;wd 5>000.00

51. nfhjpfyd; ePh; Rj;jpfhpg;G ,urhadq;fs; 1>000.00

52. Micro Biology Media 1>000.00

53. Surgical Gloves/Disposable Gloves/Disposable Masks/Disposable caps/ Reusable Masks 1>000.00

D –  rPUilfs;/ rg;ghj;Jf;fs;

54. rg;ghj;Jf;fs;  1>000.00

55. ghJfhg;G rg;ghj;Jf;fs; (Safety Shoes)  1>000.00

56. fk;g+l;];  1>000.00

57. rPUil nghUl;fis toq;fy;  1>000.00

58. Supply of T-Shirts and Bottoms  2>000.00

E –  mr;rbj;jy; - fhfpjhjp mr;rbj;jy; - mYtyf rhjdq;fs;

59. midj;J fhjpjhjp (Ngdhf;fs;> rpMh; Gj;jfq;fs;> V4)  Nghd;wd  5>000.00

60. fzdp jhs;fs; (ntw;Wj; jhs;fs;> mr;rbf;fg;gl;l fzdp gbtq;fs; Nghd;;wd)  5>000.00

61. midj;J tifahd Gj;jfq;fs;-gjpNtLfis mr;rbj;jy;  5>000.00

62. mYtyf rhjdq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;  5>000.00

63. fzdpfs;> JizAWg;Gf;fs; kw;Wk; cs;slq;fyhd nghUl;fs;  5>000.00

F – thfd cjphpg;ghfq;fs;

64. Nkhl;lhh; cjphpg;ghfq;fs;> JizAWg;Gf;fs;  1>000.00

65. uah;fs; kw;Wk; upAg;Gf;fs;  1>000.00

66. Upholstery work of vehicles (Cab covers, Vehicle seat covers canopies)  1>000.00

G – nghwpapay; mk;rq;fs;

67. Fsph;rhjdg; ngl;bfs;> Nghj;jy; Fsp&l;bfs; kw;Wk; ciwaitg;ghd;fs;  5>000.00

68. tspr;rPuhf;fy; ,ae;jpuq;fs;  5>000.00

69. ghw;gz;iz ,ae;jpuhjpfs; cjphpg;ghfq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;  5>000.00

70. Pneumati c Spares for Machinery  5>000.00

71. Spare parts for steam boiler/boiler pumps/steam valves etc.  1>000.00

72. Spare parts for cold rooms-Ref. compressor condensing units, other refrigerator spares  1>000.00

73. Spare parts for Refrigerators/Bott le Coolers/Deep Freezer & Air Conditi oner  5>000.00

74. Industrial /Ref. Gases  5>000.00

75. Heati ng Elements, Sensors and other related items for Heaters  1>000.00

76. kpd;dpay; mk;rq;fs;> rhjdq;fs;> ,izg;Gf;fs; kw;Wk; midj;J tifahd tah;fs;  3>000.00

77. `hl;ntahh; mk;rq;fs;  5>000.00

78. Bearings  5>000.00

79. Rubber rings, Packing, Gasket and similar rubber-based parts  5>000.00

80. Chains, V-belts and Power Transmission belts  1>000.00

81. Castor wheels, Hand Trolleys and Carts  1>000.00

82. epYit cgfuzq;fs; (Weighing Scales)  2>000.00

83. Workshop Tools  1>000.00

H – gpw mk;rq;fs;

84. Sealing wire and Lead Seals  1>000.00

85. Veterinary drugs  5>000.00

86. jsghlk;  1>000.00

87. Njapiy  1>000.00

88. Jk;G cw;gj;jpfs; kw;Wk; nghUl;fs;  1>000.00

89. Jilf;Fk; fljhrp (Paper Serviett es)  2>000.00

I  -  Nritfs;:

90. rptpy; eph;khz Ntiy> fl;bl guhkhpg;G  2>000.00

91. ngah; gyiffs;> milahs gyiffis mr;rply; kw;Wk; ,izj;jy;  5>000.00

92. JUg;gpbf;fhj cUf;F cgfuzq;fis ,izj;jy; 
(S/S Plungers) , sampling dippers and other  items

 1>000.00

93. Fabricati on & repairing works for cold rooms and others  1>000.00

94. JiwKfj;jpypUe;J gz;lq;fis  mfw;wy;  1>000.00

J  -  tpyq;FzT %yg;nghUl;fs; (nghy;fhty njhopw;rhiy)

95. Njq;fha; Gz;zhf;F 2>000.00

96. mhprpj; jtpL 2>000.00

97. Nrhs czT 2>000.00

98. gUg;G NfhJfs; 2>000.00

99. NfhJikj; jtpL 2>000.00

100. DI - fy;rpak; ngh];Ngw; 2>000.00

jiyth;>

kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpl;nll;>
5Mk; khb (nfhs;tdTg; gphpT)>

,y.: 345> 5/1> fhyp tPjp> nfhOk;G-03.
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f`tj;ij gpuNjr rig

Nfs;tp mwptpg;G

nrhj;J Fj;jiff;F tply; - 2023 kw;Wk; 2023k; tUlj;Jf;fhd 
toq;Feu;fis gjpT nra;jy; njhlh;ghd mwptpj;jy;

 

,q;F fPo;f; fhzg;gLk; cg gl;baypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s f`tj;ij gpuNjr rigf;F nrhe;jkhd nrhj;Jf;fs; 

(f`tj;ij nghJ tpahghur; re;ijf; fl;blj;jpd; khl;biwr;rpf; fil> f`tj;ij nghJ tpahghur; re;ijf; 

fl;blj;jpd; Ml;biwr;rp kw;Wk; Nfhop ,iwr;rpf; fil> nghJf; foptiw) vd;gd 2023.01.01 njhlf;fk; 2023.12.31 

jpfjp tiuapyhd xU tUl fhyg; gFjpf;F Fj;jiff;F nfhLg;gjw;fhf> Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l Nfs;tp 

gj;jpuq;fs; 2022.10.20 jpfjp K.g 10.00 kzp tiu Vw;Wf;nfhs;sg;gLtJld; md;iwa jpdNk K.g 10.30 kzpf;F 

gpuNjr rig gpujhd fhupahyaj;jpy; Nfs;tp gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLk;.

2022.09.20 k; jpfjp Kjy; 2022.10.19 k; jpfjp gp.g 3.00 kzp tiu f`tj;ij gpuNjr rigapy;> Nfs;tpg;gj;jpuj;jpw;Fupa 

itg;Gf; fl;lzj;ijAk; tpz;zg;gg; gbtf; fl;lzj;ijAk; nrYj;jp> ngwg;gl;L> G+uzg;gLj;jp xg;gilf;fg;gLk; 

Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; kl;LNk Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. Nfs;tpg; gj;jpu tpz;zg;gg; gbtj;ijg; ngw;Wf; nfhs;Sk; 

tpz;zg;gjhuu;fs; jkJ milahsj;ij ep&gpg;gjw;fhf Njrpa milahs ml;ilia Kd; itj;jy; Ntz;Lk;. 

,r; nrhj;J Fj;jiff;F tplg;gLk; Nfs;tpj; njhifapd; mbg;gilapy; murhq;fj;jpdhy; mwtplg;gLk; Vida 

tupfSf;Fk; cl;gLk;. ,J njhlu;ghd Nkyjpf jfty;fis mYtyf ehl;fspy; mYtyf Neuq;fspy; f`tj;ij 

gpuNjr rig gpujhd fhupahyaj;jpy; my;yJ 045-2270275 vd;w njh.Ng vz;Zld; njhlu;G nfhz;L my;yJ 

f`tj;ij gpuNjr rigapd; cj;jpNahf G+u;t Kf E}y; gf;fj;jpy; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

Nfs;tpg; gj;jpu tpz;zg;gg; gbtj;Jf;fhd cupa itg;Gf; fl;lzq;fSk;> tpz;zg;gg; gbtf; fl;lzq;fSk; 

fPo;tUkhW.

cg gl;bay;

,y tpguk;
tpz;zg;gg; gbt 

fl;lzk; &.

Nfs;tpg;gj;jpu 

gpiz &.

Mff; Fiwe;j 

tpiy $wy; &.

01
f`tj;ij nghJ tpahghur; re;ijf; fl;blj;jpd; 

khl;biwr;rpf; fil
1000.00 82>500.00 1>650>000.00

02
f`tj;ij nghJ tpahghur; re;ijf; fl;blj;jpd; 

Ml;biwr;rp kw;Wk; Nfhop ,iwr;rpf; fil
1000.00 11>000.00 220>000.00

03 gz;lhuehaf;f khtj;ij nghJf;foptiw 1000.00 250.00 5>000.00

04
f`tj;ij nghJ tpahghur; re;ijf; fl;blj;jpd; 

nghJf; foptiw
1000.00 250.00 5>000.00

NkYk; 2023 tUlj;Jf;fhd f`tj;ij gpuNjr rigapd; toq;Fdu;fis gjpT nra;jy; njhlu;ghd eltbf;iffs; 

2022.10.01 k; jpfjp Kjy; 2022.11.30 k; jpfjp tiu eilngWtjhy; ,J njhlu;ghd Nkyjpf jfty;fis mYtyf 

ehl;fspy; mYtyf Neuq;fspy; f`tj;ij gpuNjr rig gpujhd fhupahyaj;jpy; my;yJ 045-2270275 vd;w njh.

Ng vz;Zld; njhlu;G nfhz;L my;yJ f`tj;ij gpuNjr rigapd; cj;jpNahfG+u;t KfE}y; gf;fj;jpy; ngw;Wf; 

nfhs;syhk;.

2022.10.20 k; jpfjp 

f`tj;ij gpuNjr rig fhupahyaj;jpy;. 

njh.Ng    - 0452270275

ngf;];    - 0452271275

Nf.vk; [pdjhr> 

jiytu;> 

f`tj;ij gpuNjr rig.

ngUe;Njhl;l mikr;R

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; 

$l;Lj;jhgdk;

Nfhnku Njapiyj; njhopw;rhiyapy; kpd;rhu epWty;fSf;F hP tahpq; 
nra;tjw;fhf tpiykDf; Nfhuy;

(INVITATION OF BIDS FOR RE.WIRING OF ELECTRICAL INSTALLATION AT GOOMERA TEA FACTORY)

Nfs;tp ,y. SLSPC/PL/RE-WIRING.GOOMERA/T.195/2022

jtye;njd;d Nfhnku Njapiyj; njhopw;rhiyapy; kpd;rhu epWty;fSf;F hP tahpq; nra;tjw;fhd 

xg;ge;jj;jpw;F jFjp tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis 

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpd; ngWiff; FOj; jiyth; miof;fpd;whh;.

2022-10-03Mk; jpfjp Kjy; flik Neuq;fs; (K.g. 9.30 kzp Kjy; gp.g. 3.30 kzp tiu - ve;jnthU 

Ntiy ehspYk;) 2000.00 &gh fl;lzj;ijr; nrYj;jpAk; epWtdf; fbjj; jiyg;gpy; vOj;J 

%ykhd Ntz;LNfhs; xd;iwr; nra;tjd; Nghpy; nfhOk;G 12> ,y. 21> kPuhzpah tPjp> ,yq;if 

mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpypUe;J kw;Wk; 2022-10-17Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzp tiuapy; 

gd;tpy> fy;gp`py;y> ,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgd gpuhe;jpa mYtyfj;jpypUe;J 

tahpq; Kiwikapd; tpguf;Fwpg;G kw;Wk; tbtikg;G vd;gtw;iw mlf;fpa tpiyf;Nfhuy; Mtzj; 

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

tpiykDf;fis 2022 xf;Nlhgh; 18Mk; jpfjp gp.g. 1.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; 

Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l ciwapy; ,l;L ngWiff; FOtpd; jiytUf;F Nehpy; xg;gilj;jy; 

Ntz;Lk; my;yJ gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ  nfhOk;G 12> ,y. 21> kPuhzpah tPjp> 

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpd; ngWifg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

cs;sply; Ntz;Lk;. 200>000.00 &ghTf;fhd tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwpia  kf;fs; tq;fp> 1Mk; 

efuf; fpisapy; Ngzg;gLk; 046100240000933 vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;F ,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; ngahpy; itg;Gr; nra;J nfhLg;gdT gw;Wr;rPl;il tpiykD Mtzj;Jld; ,izj;J 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  tpiykDf;fis %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad Kj;jpiuf; Fwpapl;L ,U 

ntt;Ntwhd ciwfspy; cs;slf;fp gpd; mt;tpuz;lilAk; NtnwhU ciwapy; cs;spLjy; Ntz;Lk;. 

tpiykDf;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; Njapiyj; njhopw;rhiyapy; 

kpd;rhu epWty;fSf;F hP tahpq; nra;tjw;fhd tpiykD||  vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; / xg;ge;jf;fhuh;fs; Nkyjpf tpguq;fis tpiykDf;fisr; rkh;g;gpg;gjw;F 

Kd; Nfhnku Njhl;lj;jpd; mj;jpal;rfiu 0815-634907 / 0777710920 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpy; 

njhlh;Gnfhz;L my;yJ Kd;Ndw;ghl;Lld; Neuj;ij xJf;fpf;nfhz;L Njhl;lj;jpw;F tp[ak; nra;J 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; Neuj;jpy; rKfk; je;Js;s 

tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gLk; 

Neuj;jpd; gpd; cld; jpwf;fg;gLk;. 

tpiykDf;fs; rKfk; je;Js;s tpiykDjhuh;fs; my;yJ tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; 

Kd;dpiyapy; 2022 xf;Nlhgh; 18Mk; jpfjp gp.g. 1.00 kzpf;F nfhOk;G-12> ,y. 21> kPuhzpah tPjp> 

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpy; jpwf;fg;gLk;.

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; ehs; Kjy; Mff; Fiwe;jJ 63 ehl;fSf;F epiyahdjhf kw;Wk; 

nry;YgbahFk; jd;ikapy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.   ,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

ngWiff; FOj; jiyth; Nfs;tpapd; xU gFjpia my;yJ KOf; Nfs;tpiaAk; Vw;Wf;nfhs;Sk; 

my;yJ ,uj;Jr; nra;Ak; mjpfhuj;ij jd;dfj;Nj nfhz;Ls;shh;.

jiyth;>

ngWiff; FO>

21> kPuhzpah tPjp>

nfhOk;G -12.

ngWif mwptpj;jy;
khtl;l nghJ itj;jparhiy - rpyhgk;

01.  fPNo ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; NtiyfSf;fhf ngaH ngw;w 

Nfs;tpjhuHfsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; khtl;l nghJ 

itj;jparhiy gpuNjr ngWiff; FOtpd; jiytuhy; Vw;fg;gLk;. epHkhz 

tplaq;fSf;fhf kjpg;gplg;gl;l njhif kw;Wk; epHkhz fhyk; ml;ltizapy; 

jug;gl;Ls;sJ.

02.  Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy; Kiwik nraw;gLj;jg;gLk;.

03.  xg;ge;jq;fs; toq;Ftjw;fhf NjHe;njLf;fg;gLk; Nfs;tpjhuH fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 

fPo; gjpT nra;ag;gl;bUj;jy; Ntz;Lk; mj;Jld; mgfPHj;jpahNdhH gl;bayplg;gl;l 

epWtdkf ,y;yhjpUj;jy; Ntz;Lk;.

04.  ,Jgw;wpa Nkyjpf tpguq;fs; khtl;l nghJ itj;jparhiyapd; jpl;lkply; gphptpypUe;J 

ngw;Wf;nfhs;s KbtJld;> Nfs;tp Mtzq;fis rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; 

khtl;l nghJ itj;jparhiyapd; jpl;lkply; gphptpy; ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;.

05.  2022.09.27 Kjy; 2022.10.11 tiu ve;j flik ehl;fspYk; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 

tiu fPNo ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;lthW kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jp 

gw;Wr; rPl;il rkHg;gpj;j gpd;dH Nfs;tpfs; rkHg;gpf;Fk; Mtzq;fis khtl;l 

nghJ itj;jparhiyapd; gzpg;ghshplkpUe;J nfhs;tdT nra;ayhk;.

06.  g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tp Mtzq;fs; GH/CH/PL/10/2022 vd;w Nfs;tp Mtz 

,yf;fj;jpd; fPo; gzpg;ghsH> khtl;l nghJ itj;jparhiy> rpyhgk; ,lk; 2022.10.12 

K.g. 10.00 ,w;F Kd;G rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tp 

Mtzq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jTld; mt; 

Ntisapy; tUifje;Js;s Nfs;tpjhuHfs; my;yJ mtHfsJ mjpfhukspf;fg;gl;l 

gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; mit jpwf;fg;gLk;. ngWiff; FOtpd; jPHkhdk; ,Wjpj; 

jPHkhdkhFk;.

cUg;gb

epHkhzj; 

jpw;fhf 

kjpg;gplg;gl;l 

njhif (&.kpy;.)

Nfs;tpg; 

gpiz 

(&)

xg;ge;j 

fhyk;

kPsspf;fg; 

glhj 

njhif 

(&.)

kUe;Jf; fsQ;rpaq;fspy; uhf;if 

mikg;ig Nkk;gLj;jy; kw;Wk; 

fsQ;rpaj;jpw;Fs; epiwNtw;w 

Ntz;ba gOJ ghHj;jy;fis 

Nkw;nfhs;sy;

1.49 29>000.00 63 

ehl;fs;

2500.00

jiytH>

gpuNjr ngWiff; FO>

khtl;l nghJ itj;jparhiy>

rpyhgk;.

mwptpj;jy;
,yf;fk ; 906 /AB 
fNdKy;iy tPjp 

ntypfk;gpl;ba [h-vy 

vDk ; ,lj ;j py ; 

mike;Js;s r`d mlF 

epWtdj;jpw;F nrhe;jkhd 

WP/PB/CO 5381 vd;w 

,yf;fj;ijf; nfhz;l 

mlkhd chpkk; ,uj;Jr; 

nra;ag;gl;Ls;s jhf ,e;j 

mwptpj;jy; %yk; nghJ 

kf;fSf;F njhptpj;Jf; 

nfhs;fpd;Nwhk;.

2022.12.31k; jpfjpapypUe;J 

,uj;Jr; nra;ag;gLk; 

vd;gjid mwpaj; 

jUfpd;Nwhk;.
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மத்திய ரஷயயாவில் 
துப்யாக்கிதயாரி ஒருவர் 
்யாடசயாலை ஒன்றுக்குள் 
நடத்திய துப்யாக்கிச் 
சூட்டில் குலைநதது ஒன்்து 
ப்ர் க�யால்ைப்ட்டிருப -்
பதயாடு பமலும் 13 ப்ர் �யாய-
மலடநதுள்்ளனர்.   

இகசவ்ஸ் ந�ரில் பநற்று 
இடம்க்ற்ை இநதத் தயாக்கு-
தலை அடுத்து அம்புைன்ஸ் 
வண்டி�ள் மற்றும் ்யாது�யாபபுப 
்லடயினர் சம்்வ இடத்திற்கு 
விலரநதுள்்ளனர். தயாக்குதல் இடம் -
க்ற்ை ்யாடசயாலையில் சுமயார் 1000 
மயாணவர்�ள் மற்றும் 80 ஆசிரியர்-
�ள் உள்்ளனர்.   

துப்யாக்கிதயாரி சம்்வ இடத்தி -
பைபய தற்க�யாலை கசய்து க�யாண்-
டிருப்பதயாடு உயிரிழநதவர்�ளில் 
ஏழு மயாணவர்�ள் இருப்தயா� அங்-
கிருநது வரும் கசய்தி�ள் கதரிவிக்-
கின்ைன.   

இரு ஆசிரியர்�ள் மற்றும் ஒரு 
�யாவைரும் க�யால்ைப்ட்டவர்�-
ளில் உள்்ளனர்.   

எனினும் இநதத் தயாக்குதலுக்-
�யான �யாரணம் கதயாடர்பில் வி்ரம் 
கவளியயா�வில்லை என்்து குறிப-
பிடத்தக்�து.   

ரஷயயாவில் ்யாடசயாலை�ளில் 
துப்யாக்கிச் சூட்டு சம்்வங்�ள் 

இடம்க்றுவது மி� அரிதயானதயா-
கும்.   

ரஷயயாவின் கதன்கிழக்கு ந�ரயான 
�சயானில் உள்்ள ்யாடசயாலை 
ஒன்றில் �டநத 2021 பம மயாதம் 
்தின்ம வயதினர் ஒருவர் நடத்திய 
துப்யாக்கிச் சூட்டில் ஏழு சிறுவர்-
�ள் உட்்ட ஒன்்து ப்யார் க�யால்-
ைப்ட்டனர். 

துப்யாக்கிச் சூடு இடம்க்ற்ை 
்யாடசயாலையின் உட்்குதிலய 
�யாட்டும் புல�ப்டங்�ள் சமூ� 
ஊட�த்தில் கவளியயாகியுள்்ளன. 
இதில் சிை ்டங்�ளில் வகுப-
்லை தலரயில் இரத்தம்  பதயாய்நது 
�யாணப்டுவபதயாடு ஜன்னல்�ளில் 
துப்யாக்கி கு ண்டு�ள் ்யாய்நத 
துல்ள�ள் உள்்ளன. 

இரு ல�த்துப்யாக்கி�ல்ளக் 
க�யாண்டு இநதத் தயாக்குதல் இடம்-
க்ற்றிருப்தயா� உள்ளூர் எம்.பி 
ஒருவர் கதரிவித்துள்்ளயார்.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 கெபக்டம்பர் மா்தம 27ம திைதி கெவவாய்க்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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2022 கெபக்டம்பர் 27 கெவவாய்க்கிழகம

இத்தயாலி க்யாதுத் பதர்தலில் தீவிர 
வைதுசயாரி தலைவர் பஜயார்ஜியயா 
கமபையானி கவற்றி க்ற்ைதயா� அறி-
விக்�ப்ட்டுள்்ளது. இதன்மூைம் இத்-
தயாலியின் முதல் க்ண் பிரதமரயா� 
அவர் ் தவி ஏற்� வயாய்பபு ஏற்்ட்டுள்-
்ளது.   

இரண்டயாம் உை�ப ப்யாருக்குப 
பின்னர் இத்தயாலியில் தீவிர வைதுசயாரி 
அரசு ஒன்லை கமபையானி அலமப-
்யார் என்று எதிர்்யார்க்�ப்டுகிைது. 
ஐபரயாபபிய ஒன்றியத்தின் மூன்ையாவது 
க்யாரு்ளயாதயாரமயா� இத்தயாலி இருக்-
கும் நிலையில் இநத முடிவு ஐபரயாப-
்யாவுக்கு எச்சரிக்ல� சமிக்லஞையயா� 
உள்்ளது.   

எனினும் கவற்றிக்கு பின்னர் 
ப்சிய கமபையானி, தனது இத்தயாலி 

சப�யாதரர்�ள் �ட்சி அலனவ-
ருக்குமயான ஆட்சிலய நடத்-
தும் என்றும் மக்�ளின் நம்-
பிக்ல�க்கு துபரயா�ம் கசய்ய 
மயாட்டயாது என்றும் உறுதி அளித்-
துள்்ளயார்.   

“இத்தயாலியின் சப�யாதரர்�ள் 
தலைலமயிையான வைதுசயாரி 
அரசு ஒன்றுக்கு ஆதரவயா� இத்-
தயாலியர் கதளிவயான கசய்தி 
ஒன்லை வழங்கியுள்்ளனர்” 
என்று பரயாமில் கசய்தியயா்ளர்�ளி-
டம் ப்சும்ப்யாது அவர் கதரிவித்தயார்.   

�டநத ஞையாயிற்றுக்கிழலம நலட-
க்ற்ை பதர்தலில் மயா�யாண முடிவு-
�ளின்்டி கமபையானியின் தீவிர 
வைதுசயாரி�ள் 26 வீத வயாக்கு�ல்ள 
கவன்றுள்்ளனர்.   

அவர்�ளுக்கு கநருக்�மயான ப்யாட்-
டியயா� இருநத லமய இடதுசயாரி ஜன-
நயாய�க் �ட்சி பதயால்விலய ஒபபுக்-
க�யாண்டது.   

இதன்்டி மட்டிபயயா சல்வினி-
யின் தீவிர வைதுசயாரி லீக் மற்றும் 
முன்னயாள் பிரதமர் சில்விபயயா க்ர்-

ைஸ்ப�யானியின் லமய வைதுசயாரி 
ப்யார்சயா இத்தயாலிய �ட்சி�ல்ளக் 
க�யாண்ட கமபையானியின் கூட்டணி 
44 வீத வயாக்கு�ல்ள கவன்று ்யாரயா-
ளுமன்ைத்தின் இரு அலவ�ல்ளயும் 
ல�ப்ற்றியுள்்ளது.   

கமபையானி தனது பதர்தல் பிரசயா-
ரத்தில் வரி குலைபபு, சட்டவிபரயாத 
குடிபயற்ைவயாசி�ல்ள நிறுத்த �டல் 
தடுபபு அலமப்து மற்றும் ஐபரயாப-
பிய ஒன்றியத்திற்குள் இத்தயாலியர்�-
ளுக்கு முன்னுரிலம அளிப்து ்ற்றி 
வயாக்குறுதி அளித்திருநதயார்.   

பநற்று உத்திபயயா�பூர்வ பதர்தல் 
முடிவு�ள் கவளியயானப்யாதும் வரும் 
நவம்்ர் நடுப்குதியிபைபய புதிய 
அரசு அலமயும் என்று எதிர்்யார்க்�ப-
்டுகிைது.     

இத்தாலி ப�தாதுத த்ர்லில்  
தீவிர வலதுசதாரிகள் பவற்றி

ரஷ்யப் பாடசாலையில்  
சூடு: ஒனபது பபர் பலி

ஆ ப � யா னி ஸ் த யான் 
�ையாசயாரம், சர்வபதச 
�ல்வித் தரம் மற்றும் 
இஸ்ையாமியச் சட்டங்-
�ள் ஆகியவற்லைக் 
�ருத்தில் க�யாண்டு 
்யாடசயாலைப ்யாடத் -
திட்டத்லத மறு்ரி-
சீைலன கசய்யவும், 
திருத்தவும் திட்டமிட்-
டுள்்ளதயா� தலி்யான்�ள் 
அறிவித்துள்்ளனர்.  

இது கதயாடர்பில் ஆப�யானிஸ்தயான் 
உயர்�ல்வி அலமச்சின் தலி்யான் 
ப்ச்சயா்ளர் அஹமத் தக்கி குறிபபி-
டுல�யில், 35 �ல்விப ்யாடத்திட்-

டங்�ள் ஏற்�னபவ இறுதி கசய்-
யப்ட்டுள்்ளதயா�வும், ஆப�யான் 
முழுவதும் ஒபர ்யாடத்திட்டத்லத 
நலடமுலைப்டுத்த எதிர்்யார்ப்தயா-
�வும் கூறியுள்்ளயார்.     

்லி�தானகள் அரசில்  
�தாடததிடடம் திருத்ம்

பிரிட்டன் நயாண-
யமயான ்வுண்ட் -
டின் மதிபபு 
வரையாறு �யாணயாத 
அ்ளவு சரிநதுள்-
்ளது.   

1971ஆம் ஆண்-
டுக்குப பின் ஏற் -
் ட் டி ரு க் கு ம் 
மி�பக்ரிய சரிவயா� இது உள்்ளது. 
அகமரிக்� கடயாைருக்கு நி�ரயான 
்வுண்ட்டின் மதிபபு பநற்றுக் �யாலை 
சுமயார் 4 வீதம் சரிநதது. பின்னர் அது 
சற்பை மீண்டது.   

தற்ப்யாது ஒரு ்வுண்ட்டின் 
மதிபபு ஓர் அகமரிக்� டயாைர் 5 

�யாசயா� உள்்ளது.   
பி ரி ட் ட னின் 

புதிய நிதிய-
லமச்சர் குவயாசி 
குவயார்கடங் சர்ச் -
லசக்குரிய சிை 
க ் யா ரு ்ள யா த யா ர த் 
திட்டங்�ல்ள அறி -
வித்துள்்ளயார்.   

வரையாறு �யாணயாத வரிச் சலுல�-
�ள், க்ரிய அ்ளவில் �டன் க்று-
வதற்�யான திட்டங்�ள் ஆகியலவ 
அறிவிக்�ப்ட்டுள்்ளன. அது ்ண-
வீக்�த்லத பமலும் பமயாசமயாக்கும் 
என்று முதலீட்டயா்ளர்�ள் அஞ்சுகின் -
ைனர்.    

பிரிடடன �வுண்ட மதிப்பு  
வரலதாறு கதாணதா் வீழ்ச்சி

்ங்�்ளயாபதஷில் ஹிநது ்க்தர் -
�ல்ள ஏற்றிய ்டகு ஒன்று ஆற்றில் 
மூழ்கியதில் குலைநதது 32 ப்ர் உயி-
ரிழநதிருப்பதயாடு டஜன் �ணக்�யா-
பனயார் �யாணயாமல்ப்யாயுள்்ளனர்.   

க்ரும்்யாலும் க்ண்�ள் மற்றும் 
சிறுவர்�ல்ள நிரபபிய ்டகு பிர்ை 
ப�யாயில் ஒன்றுக்கு கசல்லும் 
வழியில் �ரபடயாயயா ஆற்றில் �டநத 
ஞையாயிற்றுக்கிழலம �விழ்நதுள்்ளது.   

இநதப ்டகில் சுமயார் 90 ப்ர் 
இருநதிருப்பதயாடு, கிட்டத்தட்ட 
அறு்து ப்ர் கதயாடர்நதும் �யாணயா-
மல்ப்யாயிருப்தயா� மயாவட்ட 
க்யாலிஸ் தலைவர் சிரயாஜுல் ஹுதயா 
குறிபபிட்டுள்்ளயார்.   

இதுவலர �ண்டுபிடிக்�ப்ட்ட 
உடல்�ளில் 16 க்ண்�ள் மற்றும் 
10 சிறுவர்�ள் இருப்தயா� ்ஞ்ச-
கிர் மயாவட்ட நிர்வயாகி ஜஹுருல் 
இஸ்ையாம் கதரிவித்தயார். �யாணயாமல்-
ப்யாபனயார் கதயாடர்பில் வி்ரங்�ல்ள 
பச�ரித்து வருவதயா�வும் அவர் 
கூறினயார்.     

�ஙகளதாத்ஷில் �டகு  
கவிழ்ந்து 32 த�ர �லி

அவுஸ்திபரலியயாவுக்கு எதிரயான 
மூன்ையாவது மற்றும் �லடசி டி20 
ப்யாட்டியில் கவற்றியீட்டிய இநதிய 
அணி 2–1 என கதயாடலர ல�ப்ற்றி-
யது.   

லஹதரயா்யாத்தில் �டநத ஞையாயிற்-
றுக்கிழலம நலடக்ற்ை ப்யாட் -
டியில் முதலில் துடுபக்டுத்தயாட 
்ணிக்�ப்ட்ட ஆஸி. அணி 20 
ஓவர்�ளுக்கு 7 விக்க�ட்டு�ல்ள 
இழநது 186 ஓட்டங்�ல்ள க்ற்ைது. 
ஆரம்் வீரர் க�மபரயான் கிரீன் (52) 
மற்றும் �லடசி வரிலசயில் கிம் 
படவிட் (54) அலரச்சதம் க்ற்ைனர்.  

்திகைடுத்தயாடிய இநதிய 
அணிக்கு விரயாட் க�யாஹலி (63) 
மற்றும் சூர்யகுமயார் யயாதவ் (69) அதி-

ரடியயா� ஆட அநத அணி 19.5 ஓவர் -
�ளில் 4 விக்க�ட்டு�ல்ள இழநது 
கவற்றி இைக்ல� எட்டியது.     

இந்தியதாவுக்கு ப்தாடர பவற்றி
இங்கிையாநதுக்கு எதிரயான நயான்�யாவது டி20 ப்யாட்டியில் 

3 ஓட்டங்�்ளயால் ்ர்ரபபு கவற்றியீட்டிய ்யாகிஸ்தயான் 
அணி 7 ப்யாட்டி�ல்ளக் க�யாண்ட கதயாடலர 2–2 என சம -
நிலைக்கு க�யாண்டுவநதது.   

�ரயாச்சியில் �டநத ஞையாயிற்றுக்கிழலம நலடக்ற்ை 
ப்யாட்டியில் முதலில் துடுபக்டுத்தயாட ்ணிக்�ப்ட்ட 
்யாக். அணிக்�யா� ஆரம்் வீரர் கமயாஹமட் ரிஸ்வயான் 67 
்நது�ளில் 88 ஓட்டங்�ல்ள வி்ளயாசியதன் மூைம் அநத 
அணி 20 ஓவர்�ளுக்கும் 4 விக்க�ட்டு�ல்ள இழநது 166 
ஓட்டங்�ல்ள க்ற்ைது.   

்திகைடுத்தயாடிய இங்கிையாநது அணி முக்கிய இலட-
கவளி�ளில் விக்க�ட்டு�ல்ள ்றிக�யாடுத்ததயால் கவற்றி 
இைக்ல� கநருங்கியப்யாதும் 19.2 ஓவர்�ளில் 163 ஓட் -
டங்�ளுக்கு சுருண்டது.

�தாகிஸ்தான �ர�ரப்பு பவற்றி

அக்குைலண குறூப நிரு்ர்  

�ண்டி, மடவலை ்ஸயார், 
க�யாட்டுபவக�தர வில்ள-
யயாட்டுக்�ழ�ம் ஒழுங்கு 
கசய்த அணிக்கு 7 ப்ர் 
க�யாண்ட கமன்்நது கிரிக்-
க�ட் ப்யாட்டியில் ஓல்ட் 
மதீனியன் அணி கசம்பியனயா-
னது.  

�டநத மூன்று தினங்�்ளயா� இடம் க்ற்ை இபப்யாட்டித் கதயாடரில் 16 அணி�ள் ்ங் -
ப�ற்ைன. இறுதிப ப்யாட்டியில் டவுன் வில்ளயயாட்டுக்�ழ� அணிலயபய ஓல்ட் மதீ-
னியன் அணி எதிர்க�யாண்டது.   

இபப்யாட்டியில் வ்ளர்நது வரும் வீரருக்�யான ்ரிலச எம். நவின் க்ற்றுக்க�யாண்ட -
பதயாடு சிைநத ்நதுவீச்சயா்ளருக்�யான ்ரிலச எஸ். சிவயா ல�ப்ற்றினயார். சிைநத துடுப-
்யாட்ட வீரரயா� ஏ. ைஹமயான் கதரிவுகசய்யப்ட்டயார். ஆட்டநயாய�ன் விருலத வசீம் 
கவன்ையார்.    

சம்பி்யனானது ஓல்ட் மதீனி்யன

சம்மாந்துலை லடட்டனஸ் வெற்றி
சம்மயாநதுலை லடட்டன்ஸ் �ழ�த் -

தின் ஏற்்யாட்டில் �டநத சனி மற்றும் 
ஞையாயிற்று கிழலம�ளில் சம்மயாநதுலை 
முல�டீன் வில்ளயயாட்டு லமதயானத் -
தில் இடம்க்ற்ை கமன்்நது கிரிக்-
க�ட் கதயாடரின் சம்பியன் கிண்ணத்லத 
லடட்டன்ஸ் அணி கவன்ைது.   

பிரயாநதியத்தில் உள்்ள 32 �ழ�ங்�ள் 
இத் கதயாடரில் ்ங்கு்ற்றின. இதன் 
இறுதிப ப்யாட்டியில் சம்மயாநதுலை 
நியுசன் அணிலயபய லடட்டன்ஸ் 
எதிர்க�யாண்டது.   

ப்யாட்டியில் அதிதி�்ளயா� இல்ளஞைர்-
�ள் ்யாரயாளுமன்ை உறுபபினர் அமீர் அப -

�னயான், சம்மயாநதுலையின் சுலைமயான் பமயாட்டயார்ஸ் நிறுவன உரிலமயயா்ளர் ்ர்ஹயார், 
லடட்டன்ஸ் �ழ�த்தின் கசயையா்ளர் லரயிஸ் ஆகிபயயார் �ைநது க�யாண்டு ்ரிசில் -
�ல்ள வழங்கி லவத்தனர்.    

�ண்டி ்ல்பை�ை லமதயா-
னத்தில் நலடக்ற்ை நயான்-
�யாவது வருடயாநத முதல் 
்திகனயாருவர் �யால்்நது 
ப்யாட்டியில் க�யாழும்பு 
பையாயல் �ல்லூரி, திரித்துவக் 
�ல்லூரிலய 2–0 என்ை ப�யால் 
�ணக்கில் வீழ்த்தியது.   

இநத கவற்றியுடன் 
பஜ.ஆர். கஜயவர்தன ஞையா -்
�யார்த்த சவயால் கிண்ணத்லத 
பையாயல் �ல்லூரி ல�ப்ற்றி-
யது.   

�டநத ஞையாயிற்றுக்கிழலம 
(25) நலடக்ற்ை இநதப 
ப்யாட்டியில் பையாயல் �ல்லூ-
ரியின் முன்�்ள வீரர் இையாம் 
ரிஸ்வயான் தலையயால் முட்டி 
க்ற்ை ப�யால் மூைம் அநதக் 
�ல்லூரி முதல் ்யாதியில் 1–0 
என முன்னிலை க்ற்ைது.   

ப்யாட்டியில் கதயாடர்ந-
தும் ஆதிக்�ம் கசலுத்திய 
பையாயல் �ல்லூரி இரண்டயாம் 
்யாதியின் நடுப்குதியில் 
கமயாஹமட் சனீரின் ப�யால் 
மூைம் கவற்றிலய உறுதி 
கசய்தது.     

தே.ஆர. பேயவர்ன சவதால்  
கிண்ணம் த�தாயல் வசமதானது
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