
முன்னெப்போதும் இல்ோத வகையில 
இ்ஙகைக்கு இநத ஆண்டு 3.8 பிலலி-
யன ்�ோ்ர் நிதியுதவியோை இநதியோ 
வழஙகியுள்ளதோை இநதிய ் வளிவிவைோர 
அகைச்சர் ை்ோநிதி ்ெய்சஙைர் ்தரிவித்-
துள்ளோர்.   

ஐக்கிய நோடுைள ்போதுச்சகப அைர் -
வில ை்நது்ைோண்டு ைருத்து 
்தரிவித்த அவர், 

இந்த ஆண்டு மட்டும் 3.8 பில். ட�ொலர் உ்தவி  

ஐ.நொ அமர்வில் டெய்சங்கர் பேச்சு  

இ்ஙகைக்கு ்ை்திை 
உதவிைக்ள வழஙைத் 
தயோரோை இருபபதோை ஆசிய 
அபிவிருத்தி வஙகியின 
தக்வர் ை்சட்சுகு அ்சைோவோ 
்தரிவித்துள்ளோர்.  

்நற்றுமுனதினெம் 

இலங்கைக்கு மேலதிகைோன
உதவிகை்ை வழஙகை தயார்

்ைோட்க� -ெனெோதிபதி ைோளிகைக் -
குள நுகழநது ்்சோத்துக்ைளுக்கு 
்்சதம் விக்ளவித்த குற்்றச்சோட்டில 
்ைலும் 3 ்பர் கைது ்்சயயபபட்-
டுள்ளனெர்.  

்நற்று  முனதினெம் (27) 
்ைோழும்பு ைத்திய குற்்ற வி்சோரகை பிரிவினெரோல  அந நபர்-
ைள கைது ்்சயயபபட்�தோை ்போலிஸ் ஊ�ைபபி-
ரிவு ்தரிவித்துள்ளது.  கைதோனெ நபர்ைக்ள 

பம 09 வன்முறை்களில் பேொது

ைலமுகனெ வி்்ச� நிருபர்

அம்போக்ற ைோவட்�த்தில 
சிறு்போை ்வ்ளோண்கை 
்்சயகை ஆரம்பைோகி உள்ள 
நிக்யில அதிை்ளவி்ோனெ 
முதக்ைள ்வளி்யறி 
ைக்ைள குடியிருபபுைளுக்குள ்்சலவதோை ்தரி-
விக்ைபபட்டுள்ளது.   தற்்போது ைோவடிபபளளி

மு்தறல்களின் ந�மொட்�த்தொல்  

இநதிய அதோனி 
குழுைம் எதிர்வரும் 
10 ஆண்டுைளில 100 
பிலலியன ்�ோ்கர 
இ்ஙகையில முதலீடு 
்்சயயவுள்ளதோை 
தைவலைள ்வளியோகி-
யுள்ளனெ.  

 வலு்சக்தி துக்றக்்ை அதிை முதலீடுைக்ள ்ைற்-
்ைோளவதற்கு அதோனி குழுைம் எதிர்போர்த்துள்ளதோை 

10 ஆண்டு்களில் 100 பில். ட�ொலர்்கள்:

தம்புத்்தைை தனியோர் வஙகி 
ஒனறில கவபபிலிடுவதற்ைோை வர்த்-
தைர் ஒருவர் ்ைோண்டு ்்சன்ற சுைோர் 
2 ்ைோடி ரூபோ பைத்கத ்ைோளக்ள-
யிட்� இரு ்ைோளக்ளயர்ைக்ள ை�க்-
கிபபிடித்த ்சோர்ெனட் புத்திை குைோர-
வுக்கு 25 இ்ட்்சம் ரூபோ பைப பரிசும் 
்சப இனஸ்்பக்�ர் பதவி 
உயர்வும் வழஙகுவதற்கு

ட்கொள்றளையர்்கறளை ம�க்கிப்பிடித்த 

்சவூதி அ்ரபிய 
ைனனெர் ்சலைோனின 
ைைனும் முடிக்குரிய 
இ்ளவர்சருைோனெ 
்ைோஹம்ைத் பின 
்சலைோன அநநோட்-
டின பிரதைரோை நிய-
மிக்ைபபட்டுள்ளோர்.  

ைனனெர் ்சலைோனின உத்தரவின 
்பரில ்ைற்்ைோள்ளபபட்� 
அகைச்சரகவ ைோற்்றத்து�ன, 

சவூதி பிரதேராகை 
இைவரசர் சலோன்

முலக்த்தீவு குருநதூர்ைக்யில இ�ம்்பறும் 
்தோ�ர்சசியோனெ நிைழ்வுைள தவ்றோனெ புரித்ோல இ�ம்-
்பற்றுள்ள்தனெ நம்புவதோை புத்த்சோ்சனெ ைற்றும் ை்ோ்சோர 
அலுவலைள அகைச்சர் விதுர விக்கிரைநோயக்ை ்தரிவித்-
துள்ளோர்.   

்தோல்போருள பிர்த்சத்திற்கு ்்சோநதைோனெ ைோணிை்்ள 
்தோல்போருள பிர்த்சைோை ்பயரி�பபடு்ை தவிர 
அஙகு சிஙை்ள குடி்யற்்றம் நக�்ப்றோது எனறும் விதுர 
விக்கிரைநோயக்ை குறிபபிட்டுள்ளோர்.   

தற்்போது முன்னெடுக்ைபபடும் ்தோனகை

குருந்தூர்ே்ல ததாடர்பில  
தவறான புரிதலகைைால சிக்கைல  

இ்ஙகையில ்த�பபட்டு வநத இரு குற்்ற-
வோளிைள தமிழை ்போலிஸோரோல கைது ்்சயயப-
பட்டு புழல சிக்றயில அக�க்ைபபட்�னெர்.  

அவ்விருவரும் ்ைோக், ்ைோளக்ள, ஆள 
ை�த்தல ஆகிய குற்்றஙைளுக்ைோை ப் நோட்ை்ளோை 
்த�பபட்டு வநதனெர். இ்ஙகையில நி்வும் ைடு -
கையோனெ ்போரு்ளோதோர ்நருக்ைடி ைோர-
ைைோை ை�நத ைோர்ச 22-ம் திைதி

ட்கொறல, ட்கொள்றளை, ஆட்்க�த்தல் ட்தொ�ர்பில்

்ைோழும்பு, கிரோண்ட்போஸ், ைஜிைோவத்கத குடியிருபபு 
்தோகுதியில ்நற்று முனதினெம் இரவு ஏற்பட்� திடீர் தீ 
விபத்து ைோரைைோை சுைோர் 80 தற்ைோலிை குடிக்ச வீடுைள தீக் -
கிகரயோகியுள்ளதோை ்போலிஸ் ஊ�ைபபிரிவு ்நற்று ்தரி -
வித்துள்ளது.  ்நற்று முனதினெமிரவு 08.00 ைணிய்ளவில 
இத் திடீர் தீ விபத்துச ்சம்பவம் ஏற்பட்�து.   

 ்ைோழும்பு ைோநைர தீயகைபபுப பிரிவினெர்

ட்கொழும்பு, ்கஜிமொவதற்த தீ விேதது   

்்ோரனஸ் ்்சலவநோயைம்   

அர்சோஙை ஊழியர்ைள ைற்றும் அதிைோரிைள ்சமூை ஊ�ைஙை -
ளில ைருத்துக்ைக்ள ்வளியிடும் ்போது பினபற்்ற ்வண்டிய 
முக்றகை ்தோ�ர்பில ்போதுநிர்வோை உளநோட்�லு -
வலைள ைோைோை ்சகபைள அகைசசு வி்்ச� 

சமூகை ஊடகைஙகைளில அவதூறான
கைருத்துக்கை்ை ததரிவிக்கை முடியாது

வவுனியோவிற்கு விெயம் ்்சயத 
முனனெோள அகைச்சரும், போரோளு-
ைன்ற உறுபபினெருைோனெ நோைல ரோெ -
பக் ஷ  ்நற்று  கிரோமிய அபிவிருத்தி 
இரோெோஙை அகைசசு ஏற்போடு ்்சயத 
்சநதிபபுக்ைளில ை்நது ்ைோண்�ோர்.  

வவுனியோ ைோவட்� போரோ-
ளுைன்ற உறுபபினெரும், 

வவுனியாவுக்கு திடீதரன
விஜயம் தசயத நாேல MP
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Thursday 29, September, 2022 1932 - 2022

நாட்டை, மக்க்ை நநசிக்கத் தவறினால்  
நதசத்்த ்கடடியெழுப்பநவ முடிொது  

்்ோரனஸ் ்்சலவநோயைம்  

இ்ளம் தக்முக்றயினெர் நோட்க�யும் நோட்டு 
ைக்ைக்ளயும் சூழக்யும் ்நசிக்ை தவறுவோர்ை்்ள -
யோனெோல நோட்க� ஒரு்போதும் ைட்டி்யழுபப 
முடியோ்தனெ ஊ�ைத்துக்ற ைற்றும் ்போக்குவரத்து 
அகைச்சர் பநது் குைவர்த்தனெ ்தரிவித் -
தோர். ைனிதோபிைோனெம் சி்றநது வி்ளஙகிய

டவளிநொடு்களில் வொழும் ்தமிழர், சிங்களைவர், முஸ்லிம்்கள் அறைவருக்கும்  

ைர்லின ைரிக்ைோர்   

பு்ம் ்பயர்நது ்வளிநோ-
டுைளில வோழும் தமிழர், முஸ்-
லிம்ைள, சிஙை்ளவர் அகனெ-
வரும் அச்சம் ைக்ளநது 
இநத ்சநதர்பபத்தில இ்ங -
கையில முதலீடுைக்ள 
்ைற்்ைோண்டு நோட்க�க் 
ைட்டி்யழுபப முனவர 
்வண்டு்ைனெ அக்றகூவல 
விடுபபதோை ்ெர்ைனியிலி-
ருநது இ்ஙகை வநதுள்ள 

பு்ம்்பயர் முதலீட்�ோ்ளர்-
ைளில ஒருவரோனெ ைோட்டின 
்ெயரோஜ் ்தரிவித்துள்ளோர்.   

்போரு்ளோதோர ்நருக்ைடி-
யிலிருநது நோட்க�க் ைட்டி-
்யழுபப உதவி ஒத்துகழப-
புைக்ள நலை முனவருைோறு 
்வளிநோடுைளில பு்ம்்ப-
யர்நது வோழும் இ்ஙகை -
யருக்கு ெனெோதிபதி ரணில 
விக்கிரைசிஙை விடுத்துள்ள 
அகழபகப ஏற்று வருகை 

தநதுள்ள பு்ம்்பயர் முத-
லீட்�ோ்ளர்ைளின பிரதிநிதி-
ைள ெனெோதிபதி ் ்சய்ைத்தில 
உயரதிைோரிைக்ள ்சநதித்து 
ை்நதுகரயோடினெர்.   

்நற்று முனதினெம் நக�-
்பற்்ற இச்சநதிபகபத் 
்தோ�ர்நது ்ைோழும்பு 
சினெைன கிரோண்ட் ்ஹோட்-
�லில நக�்பற்்ற ்்சயதி-
யோ்ளர் ைோநோட்டில 
்ைற்ைண்�வோறு 

தாய்ாட்ட கடடியயழுபப  
முன்்வருமாறு பகிரஙக அ்ைபபு  

அர்ச ஊழியர்்களுக்கு ்கட்டுப்ேொடு விதிதது சுறைறிக்ற்க

மீறுபவொர் மீது ஒழுக்்கொறறு 
ந�வடிக்ற்க எடுக்்க தீர்மொைம்

மக்்கள் பிரச்சிறை்கறளை ப்கட்�றிந்தொர்

ெபபோனுக்ைோனெ உத்தி்யோ-
ைபூர்வ விெயத்கத ்ைற் -
்ைோண்டிருநத ெனெோதிபதி 
ரணில விக்கிரைசிஙை அஙகி-
ருநது ்நற்றிரவு பிலிபகபன -

ஸுக்கு விெயம் ்்சயதது�ன அஙகு நக�்பறும் ஆசிய 
அபிவிருத்தி வஙகியின 57 ஆவது அதிபர்ைள ைோநோட்டுக்கு 
தக்கை வகிக்ைவுள்ளோர்.  

்ைற்படி ைோநோடு ை�நத 26 ஆம் திைதி ஆரம்பைோனெது -
�ன 30 ஆம் திைதி வகர பிலிபகபனஸின ைணி்ோ நைரில 
நக�்ப்றவுள்ளது.  ெனெோதிபதி ரணில விக்கிரை-
சிஙை பிலிபகபனசில தஙகியுள்ள ைோ்த்தில

ADB 57 ஆவது ோநாட்டில   
ஜனாதிபதி ரணில த்ல்ே  அவசர நி்ல்ேகைளில  

இலங்கைக்கு உதவிமனாம்  அறமச்்சர் விதுர விக்கிரமநொயக்்க ட்தளிவுேடுத்தல்  

ெனெோதிபதி ரணில விக்கிரைசிஙைவுக்கும் ெபபோனிய பிர -
தைர் ஃபுமி்யோ கிஷி�ோவுக்கும் (Fumio Kishida) இக�யி-
்ோனெ ்சநதிபபு ்நற்று (28) முற்பைல ்�ோக்கி்யோவிலுள்ள 
அை்சைோ ைோளிகையில நக�்பற்்றது.  

ெனெோதிபதி ரணில விக்கிரைசிஙைகவ அனபு�ன வர-
்வற்்ற ெபபோனிய பிரதைர், ெனெோதிபதியோை பதவி்யற்்ற-
கைக்ைோை தனெது வோழ்த்துைக்ள இதன்போது ெனெோதிபதிக்கு 
்தரிவித்தோர்.  

இ்ஙகை ைற்றும் ெபபோனுக்கிக�யி்ோனெ ்நருஙகிய 
உ்றவுைக்ள ்ைலும் வலுபபடுத்தல ைற்றும் எதிர்ைோ் 
்வக்த்திட்�ஙைள குறித்து இரு நோட்டு தக்வர்ைளும் 
நீண்� ்நரம் ை்நதுகரயோடினெர்.  

இ்த்வக்ள, ெபபோனிய ்பரர்சர் நருஹி்தோவுக்கும் 
ெனெோதிபதி ரணில விக்கிரைசிஙைவுக்குமிக�யி-
்ோனெ ்சநதிப்போனறும் ்நற்று (28) முற்பைல 

ஜபபானிய பிரதமர் மற்றும   
பபரரசருடன் ஜனாதிபதி சந்திபபு  

புலத்திலிருந்து தகைாழும்பு வந்துளை தமிழர் பிரதிநிதிகைள அ்றகூவல  

80 வீடுகள் முற்றாக தீக்கிரை   
300 பேர் வரை இடம்ேயர்வு   

54 ோணவர்கைளின் பாடநூலகைளும் 
எரிந்து நாசம்   

ஆசிய அபிவிருததி வஙகியின் 
்தறலவர் ட்தரிவிப்பு

ஜனாதிபதி ோளி்கைக்குள
நு்ழந்த மூவர் ்கைது  

அம்பா்ற ோவட்ட  
ேக்கைள அசசத்தில   

இலங்கையில முதலீடு தசயய
தயாராகிறது அதானி நிறுவனம்

தபாலிஸ் சார்ஜன்டுக்கு 
பதவி உயர்வும் பணப் பரிசும் 

அறமச்்சரறவ மொறைததின் 
பின் நியமைம்

இலங்கையில மதடப்பட்ட
இருவர் தமிழகைத்தில ்கைது

மலக்்ஹவுஸ் ‘ஊடகை அகைடமி’ ஆரம்ப   
நிகைழ்வில அ்ேசசர் பந்துல ததரிவிப்பு  

அருகிவிட்ட ேனிதாபிோனத்்த 
மீை துளிர்விடச தசயவதில 

ஊடகைஙகைளுக்கு தபரும் பஙகுண்டு  

பலக்்ஹவுஸ் நிறுவை ஊ�்க அ்க�மிறய அஙகுரொர்ப்ேணம் ட்சய்த ஊ�்கத-
துறை, அறமச்்சர் ேநதுல குணவர்த்தை, இரொெொங்க அறமச்்சர் ்சொந்த ேண்�ொர, 
அறமச்சின் ட்சயலொளைரும் பலக்்ஹவுஸ் நிறுவை ்தறலவருமொை அனுஷ டேல்-
பிட்�, பலக்்ஹவுஸ் நிறுவை நிதிப்ேணிப்ேொளைர் பேரொசிரியர் ்ஹபரநதிர ்கொரி-
யவ்சம், ட்சயறேொட்டு ேணிப்ேொளைர் மஞ்சுளை மொகும்புர  ஆகிபயொர் அ்க�மிக்கு 
ட்தரிவு ட்சயயப்ேட்� மொணவர்்களு�ன்...
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ச�ாழுமபு 07 இலுள்ள செவடடெ�ஹ ஜுமஆப ்பளளிவாெலில் ரபியுல் அவவல் ைாெத்தில் நபி (ஸல்) அவர்�ளின் பிறநெ தினத்மெ முன்னிடடு ஒழுங்கு செயெ மீலாத் தின நி�ழ்வு 
ைற்றும  செயக் உஸைான் வலியுல்லாஹ் ெர்ஹா ஆகியவற்றில் ச�ாடியயற்ற நி�ழ்வு�ள திங்�டகிழமை (26) ்பளளிவாெலின் ெமலவர் றியாஸ ொலி ெமலமையில் நமடெச்பற்றன.

(படங்கள்: சுதத் மலவீர)

எகிப்து காலநிலல 
மாநாட்டில் அலமச்சர் 
ஹாபிஸ் நஸீர் பங்கற்பு

க�ொழும்பு க�ொட்டை தின�ரன் நிருபர்

எதிர்்வரும் ந்வம்பர் மொதம் எகிப் -
தில் ந்டைகபறவுள்ள �ொலநி்ல 
மொநொடடில் சுறறொடைல்து்ற அ்மச் -
சர் ஹொபிஸ் நஸீர் அஹமட �லந்து 
க�ொள்ளவுள்ளதொ� சுறறொடைல் 
அ்மச்சில் ந்டைகபறற ஊடை�வி -
யலொ்ளர் மொநொடடில்  கதரிவிததொர். 
இதில் இலங்�க�ொன எகிப்து 

தூது்வர் கமஜர் கமொஸ்கல, இலங -
்�க�ொன பிரிததொனிய தூது்வர் 
சொரொ ஹொல்டைன், அ்மச்சின் கசய -
லொ்ளர் அனில் ஜயசிங�, யுஎன்டிபி 
இலங்� ஒருஙகி்ைப்பொ்ளர் 
கிறிஸ்டியன் ஸ்கூக யுஎன்டிபி மளின் 
கஹவிக உதவி ்வதிவிடை பிரதிநிதி 
ஆகிகயொர்�ளும் �லந்துக�ொணடை -
னர். 

பாவலைக்கு உதவாத 3,000 கி்லா 
சீனி மீட்பு; இருவர் லகது  
கலொரன்ஸ் கசல்்வநொய�ம்   

கபலியக�ொடை பகுதியில் கபொலிஸ் 
விகசடை கசயலணி அதி�ொரி�ள கநறறு 
கமறக�ொணடை சுறறி்வ்்ளப்பின் 
கபொது, பொ்வ்னககுத்வொத 3,000 
கிகலொ சீனி ்�ப்பறறப்பட டுள்ள-
துடைன் சந்கத�ததின் கபரில் இரு்வர் 
்�து கசயயப்படடுள்ளதொ�வும் 
கபொலிஸ் விகசடை கசயலணி கதரிவித-
தது.   

கபொலிஸ் விகசடை கசயலணிககு  
கி்டைதத த�்வல்�்்ளயடுதது கபலி-
யக�ொடை கபொலிஸ் பிரகதசததிலுள்ள 
ந்வநுக� பகுதியிலுள்ள �்ளஞ்சியசொ-

்லகயொன்்ற முறறு்�யிடடுள்ள 
நி்லயிகலகய அஙகிருந்து பொ்வ-
்னககுத்வொத 3,000 கிகலொ சீனி ்�ப்-
பறறப்படடுள்ளது.   

்�து கசயயப்படடுள்ள சந்கத-
�நபர்�ள இரு்வரும் 41 மறறும் 48 
்வய்தயு்டைய்வர்�க்ளன்றும் அ்வர்-
�்்ள கமலதி� விசொர்ைக�ொ� 
கபலியக�ொடை கபொதுச் சு�ொதொர பரி-
கசொத�ர் அலு்வல� அதி�ொரி�ளிடைம் 
ஒப்ப்டைததுள்ளதொ�வும் சீனி �்ளஞ்சி-
யசொ்ல நீதிமன்ற நடை்வடிக்��ளுக-
�ொ� சீல் ்்வக�ப்படடுள்ளதொ�வும் 
அந்த கசயலணி கமலும் கதரிவிததது.   

இலஞ்சம் பபற்்ற 
கிராம அதிகாரி லகது 
அநுரொதபுரம் தின�ரன் நிருபர்              

அனுமதிப்பததிரமின்றி மரம் 
க்வடடு்வதற�ொ� நபகரொரு்வரி-
டைம் 10,000 ரூபொ்்வ இலஞ்சமொ� 
கபறறுகக�ொணடை கிரொம உததிகயொ-
�ததகரொரு்வ்ர இலஞ்ச ஊழல் 
ஆ்ைககுழு அதி�ொரி�ள கநொச்சி-
யொ�ம பகுதியில் ் ்வதது ் �து கசய -
துள்ளனர். 

கநொச்சியொ�ம பிரகதச கசயலொ்ளர் 
பிரிவிலுள்ள 333 குசும்புர கிரொம 

உததிகயொ�ததர் பிரிவில் �டை்ம 
கசயது்வந்த கிரொம உததிகயொ�த-
தகர இவ்வொறு ்�து கசயயப்பட-
டுள்ளொர். சம்ப்வம் கதொடைர்பொன 
கமலதி� விசொர்ை�்்ள இலஞ்ச 
ஊழல் ஆ்ைககுழு அதி�ொரி�ள 
கமறக�ொணடு ்வருகின்றனர். விசொர-
்ை�ளின் பின்னர் சந்கத� நபரொன 
கிரொம உததிகயொ�ததர் கநொச்சியொ-
�ம நீதிமன்றில் ஆஜர்படுததப்படை-
வுள்ளொர்.

ஒன்றிணைந்து செயற்படுவதன் மூலமே  
ச்பொருளொதொர ெவொணல சவறறி ச�ொளளலொம்  

கலொரன்ஸ் கசல்்வநொய�ம்  

நொடு எதிர்க�ொணடுள்ள கபொரு -
்ளொதொர ச்வொல்�்்ள க்வறறி க�ொள-
்வதறகு அ்ன்வரும் ஒன்றி்ைந்து 
கசயறபடை க்வணடியது அ்வசிய -
கமன பதில் நிதி அ்மச்சர் கசஹொன் 
கசமசிங� கதரிவிததுள்ளொர்.  

நொடு எதிர்க�ொணடுள்ள கபொரு்ளொ -
தொர கநருக�டியில் அதறகு எவ்வொறு 
மு�ம் க�ொடுப்பது மறறும் அரச ்வங-
கி�ள அதற�ொ� எவ்வொறு கசயறபடை 
க்வணடும் என்பது கதொடைர்பிலொன 
விகேடை கபச்சு்வொர்த்தகயொன்று 
கநறறு முன்தினம் நிதி அ்மச்சில் 
ந்டைகபறறது.  

பதில் நிதி அ்மச்சர் த்ல்ம-
யில் ந்டைகபறற இந்த கபச்சு ்வொர்த-
்தயின் கபொகத அ்வர் இவ்வொறு 
கதரிவிததொர்.  

நொடடு மக�ள தறகபொது எதிர்-

க�ொணடுள்ள அகசௌ�ரி-
யங�ள, கபொரு்ளொதொர 
நி்ல்ம�ள கதொடைர்பில் 
�்வனம் கசலுததி �டைன் 
்வழஙகு்வது உளளிடடை 
்வஙகி நடை்வடிக்��ளின் 
கபொது அரசு மறறும் அரச 
்வஙகி�ள இ்ைந்து 
சலு்� அடிப்ப்டையி-
லொன இ்ைந்த கசயறபொ-
டு�்்ள பின்பறற க்வணடி-
யது கபொருததமொனது என்றும் பதில் 
அ்மச்சர் இதன் கபொது அந்த அதி -
�ொரி�ளிடைம் கதரிவிததுள்ளொர்.  

அந்த ்வ்�யில் நொடு மு�ம் 
க�ொடுததுள்ள ச்வொலொன நி்லயில் 
கபொருததமொன குறுகிய �ொல மறறும் 
நீணடை �ொல இலகு கசயறதிடடைங-
�்்ளப் பின்பறற க்வணடியது 
கதொடைர்பில் �்வனம் கசலுததுமொறும் 

அ்வர் க�டடுக க�ொண-
டுள்ளொர்.  

கபொரு்ளொதொர ரீதியில் 
நொடு கநருக�டியொன 
நி்ல்ய எதிர்-
க�ொணடுள்ள இந்த 
சூழ்நி்லயில் அ்ன-
்வரும் இ்ைந்து கசயல்-
படு்வதன் முககியதது்வம் 
கதொடைர்பில் ்வலியுறுத-
தியுள்ள பதில் அ்மச்-

சர், நொடடின் கபொரு்ளொதொரத்த 
நி்லயொனதொ� முன்கனடுப்பதறகு 
அரசொங�ம் அ்னதது நடை்வடிக்��-
்்ளயும் கமறக�ொணடுள்ளதொ�வும் 
கதரிவிததுள்ளொர்.  நிதி அ்மச்சின் 
அதி�ொரி�ள, தி்றகசரி மறறும் அரச 
்வஙகி�ளின் அதி�ொரி�ளும் இந்த 
கபச்சு்வொர்த்தயில் �லந்து க�ொண -
டுள்ள்ம குறிப்பிடைததக�து.  

ய�ாதுமை ைா, முடமடெ ெடடுப்பாடு;

கலொரன்ஸ் கசல்்வநொய�ம்

க�ொது்ம மொ, முட்டை உள-
ளிடடை மூலப்கபொருட�ளுக�ொன 
தடடுப்பொடு மறறும் வி்ல அதி�-
ரிப்பு �ொரைமொ� நொடை்ளொவிய ரீதி-
யிலுள்ள 2000 ககும் கமறபடடை 
கபக�ரி�ள முழு்மயொ� மூடைப்-
படடுள்ளதொ� அகில இலங்� 
கபக�ரி உரி்மயொ்ளர்�ள சங�த-
தின் த்ல்வர் என்.க�. ஜய்வர்தன 
கதரிவிததுள்ளொர்.

 கபக�ரி கதொழில் து்றயுடைன் 
சம்பந்தப்படடை மறறும் அத்ன 
்வொழ்்வொதொரமொ�க க�ொணடை ஒரு 
இலடசததிறகும் கமறபடடை்வர்�ள 
கபரும் அகசௌ�ரியங�்்ள எதிர்-
க�ொணடு்வரு்வதொ� கதரிவிததுள்ள 
அ்வர், கபக�ரி உறபததி�ளுக�ொன 
மூலப்கபொருட�்்ள விநிகயொகிதது 
்வந்த நிறு்வனங�ள பலவும் மூடைப்-
படடுள்ளதொ�வும் அ்வர் கதரிவித-
தொர். நொடடில் தறகபொது பொரிய்ளவு 
உறபததி�்்ள கமறக�ொளளும் சிறு 
கதொ்� கபக�ரி�க்ள இயஙகி ்வரு-

்வதொ�வும் க�ொது்ம மொ தயொரிப்பு 
நிறு்வனங�ள இவ்வொறு பொரிய கபக-
�ரி�ளுககு மொததிரகம க�ொது்ம 
மொ்்வ ்வழஙகி ்வரு்வதொ�வும் 
அ்வர் கதரிவிததுள்ளொர்.

அகதக்வ்்ள, இந்த கநருக�டி 
நி்ல �ொரைமொ� கதன் மொ�ொைத-
தில் 60 வீதததிறகும் கமறபடடை 
கபக�ரி�ள மூடைப்படடுள்ளதொ�-
வும் அதனொல் கபஸ்ரி உளளிடடை 
தயொரிப்பு�்்ள ்வழங� முடியொத-
தொல் சுறறுலொதது்றககு கபரும் 
பொதிப்பு ஏறபடடுள்ளதொ�வும் கதரி-
விக�ப்படுகிறது.

கபக�ரி உறபததி�ள கபொதிய்ளவு 
விநிகயொகிக�ப்படைொததொல் கபரு-
ம்ளவிலொன கஹொடடைல்�ளும் சிற-
றுணடிச்சொ்ல�ளும் மூடைப்படடு 
்வரு்வதொ�வும் கதரிவிததுள்ள 
கபக�ரி உரி்மயொ்ளர் சங�ததின் 
த்ல்வர் அதுகதொடைர்பில் அரசொங-
�ம் உடைனடியொ� �்வனம் கசலுதத-
க்வணடுகமன்றும் க�டடுகக�ொண-
டுள்ளொர்.  

புததளததில் இன்று வட்்ட்மல்ச கலந்துலரயா்டல் 
புதத்ளம் தின�ரன் நிருபர்

இ்்ளகயொரின் சமூ� ஆயவு�்்ள 
பகிரும் ்வடடைகம்ச �லந்து்ர-
யொடைகலொன்று புதத்ளம் மன்னொர் 
வீதியில் அ்மந்துள்ள வில்பதது 
க�ட விடுதியில் இன்று வியொழக-
கிழ்ம (29)  �ொ்ல 09 மணிககு 

ஆரம்பமொ�வுள்ளது.
புதத்ளம் விழுது ஆறறல் கமம் -

பொடடு ்மயததின் ஏறபொடடில் 
அதன் �ருததிடடை அதி�ொரி ஆர்.
சுகுனொ த்ல்மயில் இந்நி�ழ்வு 
ந்டைகபறவுள்ளதொ� ஏறபொடடைொ்ளர்-
�ள கதரிவிததனர்.

பவலிகம அ்றபாவில் நாலள
சின்ைம் சூட்டும் லவபவம்
க்வலி�ம தின�ரன் நிரூபர்

க்வலி�ம அறபொ மததிய �ல்லூரி 
(கதசிய பொடைசொ்ல) இல் மொை்வ 
த்ல்வர்�ளுக�ொன சின்னம் 
சூடடும் ்்வப்வம் நொ்்ள 30ஆம் 
தி�தி  க்வளளிககிழ்ம �ொ்ல 8.30 
மணிய்ளவில் �ல்லூரி க்வபொ மணடை-
பததில் ந்டைகபறவுள்ளது. 

�ல்லூரியின் அதிபர் எம். டீ. எம் 
முதஹஹர் த்ல்மயில் ந்டை-
கபறும் இவ ்்வப்வததில் அதிதி�-
்ளொ� க்வலி�ம கபொலிஸ் நி்லயப் 
கபொறுப்பதி�ொரி அகபகச�ர மறறும் 
க்வலி�ம க�ொடடைக �ல்விப் பணிப்-
பொ்ளர் திருமதி கரனு�ொ ஆகிகயொர் 
�லந்து சிறப்பிக�வுள்ளதொ� அதிபர் 
கமலும் கதரிவிததொர். 

ய்பருவம்ள ச்பாலிஸ நிமலயத்திற்கு பு�ழ் யெர்த்ெ ச்பாலிஸ அதி�ாரி�ம்ள ச�ௌரவிக் -
கும நி�ழ்சவான்று ய்பருவம்ள ொரா ைணடெ்பத்தில் அணமையில் நமடெச்பற்றது. நிமலய 
ச்பாறுப்பதி�ாரி லலித் ்பத்ைகுைார ெமலமையில் நமடெச்பற்ற நி�ழ்வில் �ளுத்துமற 
உெவிப ச்பாலிஸ அத்தியடெ�ர் ஜ�த் வியஜசுநெர அதிதியா� �லநது ச�ாணடொர். இநநி -
�ழ்வில் ைெகுருைார்�ள, ஊர் முக்கியஸெர்�ள, சிவில் ்பாது�ாபபு �மிடடி உறுபபினர்�ள 
என ்பலரும நி�ழ்வில் ்பங்கு்பற்றினர்.   ்படெம:- ய்பருவம்ள வியெடெ நிரு்பர் 

்மல் மாகாண தமிழ் மக்களின் அடிப்பல்ட 
்தலவகள் பதா்டர்பில் வி்்ச்ட கூட்்டம்

கமல் மொ�ொை தமிழ் மக�ளின் 
அடிப்ப்டை கத்்வ�்்ள பூர்ததி 
கசயயும் ்வ்�யில் புதிய தமிழ் 
கூடடை்மப்கபொன்்ற உரு்வொக� 
திடடைமிடைப்படடுள்ளது.

முன்னொள பிரதி அ்மச்சர் பிரபொ 
�கைசனின் ஜனநொய� மக�ள �ொங -
கிரஸின் த்ல்மயில் இந்த நடை்வ-
டிக்� முன்கனடுக�ப்படடு ்வரு -
கிறது.  த்ல ந�ர்  ்வொழ் ்வடைபுல 
தமிழர்�ளின் மூதத அரசியல் த்ல-
்வரும்  முன்னொள கமல் மொ�ொை 
ச்ப உறுப்பினருமொன திரு. குமர -
குருபரன்  �லந்துக�ொணடைொர். 

கமல் மொ�ொை தமிழ் மக�ளின் 
அடிப்ப்டை கத்்வ�்ளொன �ல்வி, 
சு�ொதொரம், க்வ்ல ்வொயப்பு 
கபொன்ற பல கத்்வ�ள முன்கன -

டுக�படைவில்்ல என்ற  குறறச்சொட-
டுக�ள இதன்கபொது முன்்்வக-
�ப்படடைகதொடு  தமிழ் மக�ளின் 
கதசிய பிரச்சி்ன�ளுககு அப்பொல் 
ந்டைமு்ற பிரச்சி்ன�ளும் உள-
்ளதொ� இதில் �லந்து க�ொணடை 
தமிழ் அரசியல்்வொதி�ள கதரிவித -

தனர்.
இத்ன அடிப்ப்டை-

யொ� க�ொணடு ஒறறு-
்மயொன கூடடைணி 
ஒன்றி்ன உரு்வொக� 
க்வணடியது �ொலததின் 
கத்்வகயன்றும்  ஜன -
நொய� மக�ள �ொஙகிரஸ் 
புதிய முயறசியி்ன 
முன்கனடுக� அர்ப்ப-
ணி்ப்புடைன் கசயறபடு -

கமன்றும்   முன்னொள பிரதி அ்மச்-
சர் பிரபொ �கைசன் ஊடை�ங�ளுககு 
கதரிவிததொர்.

கமறபடி கூடடைம் கநறறு (28) 
மொ்ல  ஜனநொய� மக�ள �ொஙகி -
ரஸின் பணிம்னயில் ந்டைகபற-
ற்ம குறிப்பிடைததக�து. 

வ்டமததிய மாகாண இலளஞர், யுவதிகளுக்கு 
பதாழில் வழிகாட்்டல் கருததரஙகு 
அநுரொதபுரம் கமறகு தின�ரன் நிருபர்

்வடைமததிய மொ�ொை இ்்ளஞர் 
யு்வதி�ளின் எதிர்�ொலத்த தீர்மொ -
னிககும்  கதொழில் ்வழி�ொடடைல் ்வடை -
மததிய மொ�ொை ச்ப மூலம் " ரன் 
மொ்வதத '' என்ற கபயரில் �டைந்த (24) 
ஆரம்பிக�ப்படடுள்ளது.

்வடைமததிய மொ�ொை ஆளுநர் 
மஹிபொல கஹரததின் ஆகலொச-
்னயின் கீழ் மொ�ொை பிரதொன 
கசயலொ்ளர் சந்திரசிறி பணடைொரவின் 
கதொனிப்கபொருளில் இது ஆரம்பிக-
�ப்படடுள்ளது.

இதன் கபொது அரச பல்�்லக�ழ-
�ம், அரச ்வஙகி, கதொழில்்வொயப்பு 
அலு்வல�ம், கதொழில்நுடப �ல்லூரி 
உளளிடடை அரச அலு்வல�ம் மறறும் 
71 உளநொடடு,  க்வளிநொடடு  
முன்னணி  கதொழில்்வொயப்பு நிறு -
்வனங�ள   இதன் கபொது  �லந்து 
க�ொணடைன. அம்பொ்ற  மறறும் 
திருக�ொைம்ல கபொன்ற தூரப் 

பிரகதச இ்்ளஞர் யு்வதி�ள உடபடை 
அநுரொதபுர மொ்வடடை இ்்ளஞர் 
யு்வதி�ள என 4000 றகும் அதி�மொ-
கனொர் இதில் பஙகு பறறியிருந்த-
னர். மு்றயொன திடடைததின் மூலம் 
புததம் புதிய �ைனி�ளுடைன் ்வரு்� 

தந்த இ்்ளஞர் யு்வதி�ள பதிவு கசய-
யப்படடு ச�லரினதும் �ல்வித த்�-
்ம�ள சரிபொர்க�ப்படடு வினொத-
தொள�ள மூலம்    அறிவு திற்மககு 
ஏறப பஙகு பறறிய ச�லருககும் 
கசயலமர்வு நடைொததப்படடைது. 

�்ளஞ்சியொமல சீல் மவபபு   

்பதில் நிதி அமைசெர் செஹான் யெைசிங்�

'யாலை-மனித ்மாதல்'
புததளததில் ப்சயலமர்வு
புதத்ளம் தின�ரன் நிருபர்

புதத்ளம் பிரொந்திய ்வனஜீ்வரொசி-
�ள தி்ைக�்ளம் ஏறபொடு கசயத 
யொ்ன மனித கமொதல் உளளிடடை 
்வனஜீ்வரொசி�ள கதொடைர்பொன 
பல்க்வறு விடையங�ள கதொடைர்பொ� 
புதத்ளம் மொ்வடடை கசயதியொ்ளர்-
�்்ள கதளிவுபடுததும் முழு நொள 
கசயலமர்க்வொன்று சனிககிழ்ம 
(24)  புதத்ளம் �ச்கசரி வீதியில் 
அ்மந்துள்ள ்வடைகமல் சுறறுலொ 
ஊககுவிப்பு விடுதியில் ந்டைகபற-
றது.

புதத்ளம் பிரொந்திய ்வனஜீ்வரொ-
சி�ள தி்ைக�்ள அததியடச�ர் 
ஹிரந்த �மக� த்ல்மயில் இந்-
நி�ழ்வு�ள ந்டைகபறறன.

இதன்கபொது யொ்ன மனித 
கமொதல்�ளில் உயிரிழந்த ்வனஜீ-
்வரொசி�ள தி்ைக�்ள அதி�ொரி-
�ள மறறும் ஊடை�வியலொ்ளர்�-
ளுககு மூன்று நிமிடை கநர கமௌன 
அஞ்சலி கசலுததப்படடைது . இந்நி-
�ழ்வில்  பல்க்வறு த்லப்பு�ளில் 
விரிவு்ர�ள  ந்டைகபறற்ம 
குறிப்பிடைததக�து.

நா்டளாவிய ரீதியில் 2000 க்கும்
்மற்பட்்ட ்பக்கரிகளுக்கு பூட்டு
துமறொர்நெ ஒரு இலடெத்திற்கு யைற்்படயடொர் ்பாதிபபு
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பிலியந்தல�, மகுலுது்வ பகுதியில 
பட்டபபகலில லகோடீஸ்்வர ்வர்த்தகர 
ஒரு்வரின் வீச்டோன்று உல்டககபபடடு 
இரண்டு லகோடி ரூபோ சபறுமதியோன 
்தஙக நலககள் மற்றும் ச்வளிநோடடு 
நோணய்த்தோள்கள் சகோள்லளையடிககபபட-
டுள்ளை்தோக பிலியந்தல� சபோலிஸோர 
ச்தரிவி்ததுள்ளைனர.  

சகோள்லளையரகள் வீடடிலுள்ளை அலு-
மோரிலய திறநது அதிலுள்ளை ்தஙக 
நலககள் மற்றும் யூலரோககலளையும் 
சகோள்லளையடி்ததுள்ளை்தோகவும் இந்த 
சகோள்லளைச் ெம்ப்வம் இ்டம்சபறும் 
லபோது வீடடில எ்வரும் இருககவிலல�-
சயனவும் சபோலிஸோர ச்தரிவி்ததுள்ளை-
னர.  

சகோள்லளையர அந்த வீடல்டக சகோள்-
லளையடிபப்தற்கு முன்போக கூண்டுககுள் 
கட்டபபடடிருந்த நோயகலளை திறநது 
ச்வளியில அனுபபிய பின்லப ்தமது 
செயற்போடுகலளை கச்சி்தமோக செயதுள்-
ளை்தோக ச்தரிவி்ததுள்ளை சபோலிஸோர 
லமற்படி ்வர்த்தகர ச்தோ்டரபில நன்றோக 
அறிநது ல்வ்ததுள்ளை நபர அல�து குழு-
ச்வோன்று இந்த திருடல்ட ந்ட்ததியிருக-
க�ோம் என்றும் சபோலிஸோர ச்தரிவி்த-
துள்ளைனர.   

இந்தக சகோள்லளைச் ெம்ப்வம் ச்தோ்டர-
பில ்தக்வலகலளைப சபற்றுக சகோள்்வ்தற்-
கோக சபோலிஸ் குற்ற்த்தடுபபு விெோரலண 
அதிகோரிகளு்டன் லமோபப நோயகளும் 
ஈடுபடு்த்தபபடடுள்ளை்தோக பிலியந்தல� 
சபோலிஸ் நில�யப சபோறுபபதிகோரி 
ென்த ரஞ்சி்த ச்தரிவி்ததுள்ளைோர.  
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
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ஆசிரியபீடம  
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2022 செபசடம்பர் 29 வியாழக்கிழனை

திதி: --ெஷ்டி

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

இன்னறைய சு்பதினமச�ாழுனக 
நேரம

 நைஷம  - செலவு

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - �னம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமைம - - நகா்பம

கன்னி - - முயறசி

துலாம  - ேன்னை

விருச்சிகம - - நினறைவு

�னுசு  - சவறறி

ைகரம - - ச்பாறுனை

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - சுகம

நயாகம: சித�நயாகம

3

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராைச்ெந்திரகுருக்கள்
(்பாபு ெர்ைா)

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல258.78 270.48

யூர�ொ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல340.93 355.48

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல2.4676 2.5692

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல246.75 257.19

ஸ்டர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல380.58 395.71

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல357.53 374.62

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல359.18 369.93

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல228.14 238.98

குறித�
வினல

குறித�
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹ்�ன் டினொர் 962.56

கு்ைத் டினொர் 1,168.00

ஓெொன் ரியொல் 942.58

க்ட�ொர் ரியொல் 98.80

சவூதி ரியொல் 96.47

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்்ொம் 98.79

நாணய
மாற்று

சு்பகிருது வருடம -புரட்டாதி 12

சுபஹ்  - 04.44
லுஹர்  - 12.03
அஸர்  - 03.16
மஃரிப்  - 06.05
இஷா  - 07.14

‘வியத்புர’ வீடமைப்புத் திடடத்திலுள்ள  
01ஆவது வீடு டடொலர்களில் விற்பமை   

நகர அபிவிரு்ததி அதிகோர ெலபக-
குச் செோந்தமோன வீடுகலளை ச்டோ�ர-
களுககு விற்பலன செயயும் அரசின் 
ல்வல�்த திட்ட்ததின் கீழ் டுபோயில 
பணிபுரியும் இ�ஙலகயர ஒரு்வர மு்த-
�ோ்வது வீடல்டக சகோள்்வனவு செய-
துள்ளை்தோக நகர அபிவிரு்ததி மற்றும் 
வீ்டலமபபு அலமச்சு ச்தரிவி்ததுள்-
ளைது. விய்தபுர வீ்டலமபபு்த திட்ட்ததி-
லிருநது இந்த வீடு சகோள்்வனவு செய-
யபபடடுள்ளைது.  

நகர அபிவிரு்ததி அதிகோரெலப-
யினோல நடு்த்தர ்வருமோனமுள்ளை-
்வரகளுககோக நிரமோணிககபபட்ட 
வீடுகலளை இவ்வோறு ச்டோ�ரகளுககு 
விற்பலன செயய ந்ட்வடிகலக எடு்த-
துள்ளைது. இ�ஙலகயரகள் மற்றும் 
ச்வளிநோடுகளிலுள்ளை ச்தோழி�ோளைரக-
ளுககு ச்டோ�ரகலளைச் செலு்ததி சகோள்-
்வனவு செய்வ்தற்கு அனுமதி ்வழங-
கபபடடுள்ளைது. அசமரிகக ச்டோ�ர 

மூ�ம் பணம் செலு்ததி வீடுகலளைக 
சகோள்்வனவு செயல்வோருககு 10% 
கழிவு ்வழஙகபப்டவுள்ளைது. 02 படுக-
லகயலறகலளைக சகோண்்ட வீடடின் 
சபறுமதி 01லகோடிலய 58 இ�டெம் 
ரூபோ்வோகும். 

இந்த வீடல்ட 10% கழிவு்டன் 01 
லகோடிலய 42 இ�டெம் ரூபோவுககு 
சகோள்்வனவு செயய முடியும். ச்வளி-
நோடுகளில ச்தோழிலபுரியும் ப�ர இந்த 
வீடுகலளைக சகோள்்வனவு செயய 
விருபபபபடடுள்ளைனர. இ்தன்படி 
ம10% வில�க கழிவு்டன் 01லகோடிலய 
42 இ�டெம் ரூபோவுககு மு்த�ோ்வ்தோக 
டுபோயில பணி புரியும் இ�ஙலகயர 
ஒரு்வர சகோள்்வனவு செயதுள்ளைோர.  

எதிர்வரும் டிெம்பர மோ்தம் 2,75,000 
அசமரிகக ச்டோ�ரகலளைச் ெம்போதிப-
பல்த நகர அபிவிரு்ததி அதிகோரெலப 
மற்றும் வீ்டலமபபு அலமச்சின் லநோக-
கமோகும்.  

விவொய காணி, கிராைங்களுக்குள் புகும
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யோலன - மனி்த லமோ்தலகள் அதிக -
ரி்தது ்வரு்வல்தயடு்தது யோலனகலளை 
கல�பப்தற்கோக ல்தல்வபபடும் 
யோலன ச்வடிகளுககோக அரெோங -
கம் ்வரு்டோந்தம் 2,800 மிலலியன் 
ரூபோல்வ செ�விடடு ்வரு்வ்தோக 
்வனஜீ்வரோசிகள் திலணககளைம் ச்தரி-
வி்ததுள்ளைது.  

்வரு்டோந்தம் அ்தற்சகன 14 இ�ட -
ெம் யோலன ச்வடிகள் ல்தல்வபபடு-
்வ்தோகவும் அல்வ உள்ளூர பட்டோசு 
உற்ப்ததியோளைரகளி்டமிருநது சகோள்-
்வனவு செயயபபடு்வ்தோகவும் அந்த 
திலணககளைம் ச்தரிவி்த்தது.  

கோடடு யோலனகள் வி்வெோய 
கோணிகள் மற்றும் கிரோமஙகளுக-
குள் பிரல்வசிககும் ல்வலளையில 
அ்வற்லற அஙகிருநது கல�பப்தற்-
கோக ்வனஜீ்வரோசிகள் திலணககளைம் 

மககளுககு இ�்வெமோகல்வ யோலன 
ச்வடிகலளை ்வழஙகி ்வருகிறது.  

அல்தல்வலளை யோலனகள் கிரோ-
மஙகளுககுள் பிரல்வசிககும்-
லபோது அ்வற்லறக கல�பப்தற்கோக 
்வனஜீ்வரோசிகள் திலணககளை உ்த-
திலயோக்த்தரகளின் எந்தவி்த ஒ்தது-
லழபபும் கில்டபபதிலல�சயன 
மககள் ்தமககு முலறபபோடுகலளை 
முன்ல்வ்தது ்வரு்வ்தோக துலறககு 
சபோறுபபோன அலமச்ெர மஹிந்த 
அமரவீர ச்தரிவி்ததுள்ளைோர. அந்த 
அதிகோரிகலளை அலழ்தது விெோர-
லணகலளை லமற்சகோண்டுள்ளை்தோக 
அலமச்ெர ச்தரிவி்ததுள்ளைோர.  

அது ச்தோ்டரபில அலமச்ெரி-
்டம் கரு்தது்த ச்தரிவி்ததுள்ளை 
லமற்படி உ்ததிலயோக்த்தரகள் கோடடு 
யோலனகள் வி்வெோயக கோணி மற்றும் 
கிரோமஙகளுககுள் பிரல்வ-
சிககும் லபோது மககள் ்வன

சடடவிரரொதைொ்க டவளிநொடு டசல்ல  
முயன்ற 06 ர்பர தமலைனைொரில் ம்கது  
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ெட்டவிலரோ்தமோக ச்வளிநோட-
டுககு செல�முயற்சி்த்த 6 லபலர 
ெநல்தக்ததின் லபரில லகது செய-
துள்ளை்தோக க்டற்பல்டயினர ச்தரி-
வி்ததுள்ளைனர.  

அ்வரகள் 06 லபலரயும் 
்தல�மன்னோர ச்வலிபுர க்டற்-
பகுதியில ல்வ்தது லகது செய-
துள்ளை்தோகவும் அ்வரகள் ச்தரி-
வி்ததுள்ளைனர. க்டற்பல்டயினர 
அபபகுதியில லமற்சகோண்்ட 
விலெ்ட ந்ட்வடிகலககளின் 
லபோது ச்வலிபுர பகுதியில  

ெந ல ்த க ்த தி ற் கி ்ட ம ோ ன 
்வலகயில ்தஙகியிருந்த 6 
லபலரயும் விெோரலண செய்த-
தில அ்வரகள் க்டல மோரககமோக 
நோடடில இருநது ல்வறு நோடு ஒன்-
றுககு புறபப்ட்த ்தயோரோக இருந-

்தலம ச்தரிய ்வந்த்தோகவும் க்டற்-
பல்டயினர ச்தரிவி்ததுள்ளைனர.  

ப்டகு ்வரும்்வலர அ்வரகள் 
கோ்ததிருந்த லபோல்த க்டற்பல்ட-
யினரின் கண்கோணிபபுககு உட-
படு்த்தபபடடு அ்வரகள் லகது 
செயயபபட்ட்தோகவும், 18 
்வயதுககு லமற்பட்ட இரண்டு 
ஆண்கள் ஒரு சபண் மற்றும் 
18 ்வயதுககு குலற்வோன்வரகள் 
மூ்வரும் இதில உள்ளை்டஙகு்வ-
்தோக அ்வரகள் ச்தரிவி்ததுள்ளை-
னர.  

அ்வரகள் ்வவுனியோ மற்றும் 
சமோரச்வ்வ பிரல்தெஙகலளைச் 
லெரந்த்வரகள் என்றும் லமலும் 
விெோரலணகளுககோக அ்வரகள் 
்தல�மன்னோர சபோலிஸோரி்டம் 
ஒபபல்டககபபடடுள்ளை்தோகவும் 
க்டற்பல்டயினர ச்தரிவி்ததுள்ளை-
னர.  

பிலியந்�னல நகாடீஸவர வர்த�கர் வீட்டில்

சகாழுமபு, கஜிைாவதன� தீ வி்பதது  

கஜிைாவதன� தீ வி்பதது

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

சகோழும்பு, லமோ்தலர, மோ்தம்பிடடி 
பகுதியில கஜிமோ்வ்தல்த வீடுகள் 
தீககிலரயோன ெம்ப்வம் ச்தோ்டரபில 
இறுதி அறிகலகலய விலர்வோக ்தயோ -
ரிககுமோறு பிர்தமர திலனஷ் குண்வர்த-
்தன அ்தற்கோக நியமிககபபடடுள்ளை 
குழுவின் அதிகோரிகளுககு பணிபபுலர 
விடு்ததுள்ளைோர.

சகோழும்பு மோ்வட்ட இலணப-
புககுழுக கூட்டம் லநற்று முற்பகல 
நல்டசபற்றது. அ்தன்லபோல்த பிர்தமர 
இவ்வோறு ச்தரிவி்ததுள்ளைோர.

இ்தற்கு முன்னர க்டந்த ஒன்றலர 
்வரு்ட கோ�்ததில மூன்று ்த்டல்வகள் 
இந்த குடியிருபபுப பகுதியில தீ விப்த -
துச் ெம்ப்வஙகள் இ்டம்சபற்-
றுள்ளை்தோக ்தக்வலகள் 

இலஙம்கயில் சிறுவர்கள எை ஏறறுகட்கொள்ளப்்படும்  
வயது எல்மல 16 இலிருந்து 18 ஆ்க உயரகி்றது   
இ�ஙலகககுள் சிறு்வரோக இருகக 

ல்வண்டிய ஒரு்வரின் ்வயச்தலல�  
பதினோறிலிருநது பதிசனட்டோக 
உயர்த்தபப்ட ல்வண்டும் என, சிறு-
்வரகள் மற்றும் இளைம் ஆடகள் கட்ட-
லளைச் ெட்ட்தல்த்த திரு்தது்வ்தற்கோக 
முன்ல்வககபபடடுள்ளை திரு்த்த்ததில 
குறிபபி்டபபடடுள்ளைது.   

ஆண் – சபண் போலின ஒபபுரவு 
மற்றும் ெம்தது்வ்தல்த உறுதி செய்தல 
பற்றி ஆரோயநது அ்தன் வி்தபபுலர-
கலளை போரோளுமன்ற்ததிற்கு அறிகலக-
யிடு்வ்தற்கோன போரோளுமன்ற விலெ்ட 
குழு அ்தன் ்தல�்வர போரோளுமன்ற 
உறுபபினர சு்தரஷினி சபரனோநது-
புள்லளை ்தல�லமயில அண்லமயில 
கூடியலபோது (22) இதுபற்றி விரி்வோ-
கக க�நதுலரயோ்டபபட்டது.   

இ்தற்கலமய “சிறு்வர மற்றும் 
இளைம் ஆடகள் கட்டலளைச் ெட்டம்” 
என்ற ப்த்ததுககுப பதி�ோக “சிறு்வர 

கட்டலளைச் ெட்டம்” என்றும், “சிறு்வர 
மற்றும் இளைம் ஆடகள்” என்ற ்வெ-
ன்ததுககுப பதி�ோக “சிறு்வர” என்ற 
ப்த்தல்த்த திரு்தது்வ்தற்கும் இ்தன் 
ஊ்டோக முன்சமோழியபபடடுள்ளைது.   

அ்தது்டன், மு்தன்லமச் ெட்ட்வோக-
க்ததின் கீழ் ஆககபபட்ட ஏல்தனும் 

ஒழுஙகுவிதியில அல�து விதியில 
அல�து மு்தன்லமச் ெட்ட்வோகக்த-
தின் கீழ் ்வழஙகபபட்ட அறிவிப-
பில, அறிவி்த்தலில, ஒபபந்த்ததில, 
ச்தோ்டரபோ்டலில அல�து ல்வறு 
ஆ்வண்ததில “சிறு்வரகள்” 
எனக குறிபபி்டபபடும் 

ையூர்பதி ஸ்ரீ ்பததிரகாளி அமைன் நகாயில் ேவராததிரி விழாவில் மு�ல் ோளான 
கடந்� திங்கட்கிழனை (26) ைானல ேனடச்பறறை சுஹாசினி பூனை, விளக்குப பூனை 
ைறறும முபச்பரும ந�வியருக்கான வெந்� ைணட்ப பூனை ஆகியவறறில் விைானப-
்பனடத �ள்பதி எயார் ைார்ஷல் சு�ர்ென ்பததிரண கலந்து சகாணடன�ப ்படங்களில் 
காணலாம. 

டுபாயிலுள்ள இலங்கையரால் ககைாள்வனவு ;  
10 வீத வி்லககைழிவுடன் வீடுகை்்ள ்வாஙகைலாம்  

்பொதிக்கப்்படட ைக்களுககு உடைடி   
நிவொரணம் வழங்க ஜைொதி்பதி ்பணிப்பு   

ஜப்பானிலிருந்து ஜனபாதி்தி அதிகபாரிகளுக்கு உத்தரவு   
சகோழும்பு, போ�்ததுலற, கஜிமோ -

்வ்தல்த ல்தோட்ட குடியிருபபில ஏற் -
பட்ட போரிய தீ விப்ததினோல போதிக -
கபபட்ட்வரகளுககு ல்தல்வயோன 
அலன்தது நி்வோரணஙகலளையும் உ்ட -
னடியோக ்வழஙகுமோறு ஜனோதிபதி 
ரணில விககிரமசிஙக, ஜனோதிபதி -
யின் செய�ோளைர ெமன் ஏககநோயகக -
வுககு உ்த்தரவிடடுள்ளைோர.   

ஜபபோனுககு உ்ததிலயோகபூர்வ 
விஜயசமோன்லற லமற்சகோண்டுள்ளை 
ஜனோதிபதி, தீ விப்தது ெம்ப்வம் 
குறி்தது அறிநதுசகோண்்டல்தய -

டு்தது, போதிககபபட்ட மககளுககோன 
ல்தல்வகலளை உ்டனடியோக பூர்ததி 
செயயுமோறு ஜனோதிபதியின் செய�ோ -
ளைருககு உ்த்தரவிடடுள்ளைோர.   

சகோழும்பு அரெோஙக அதிபர, நகர 
அபிவிரு்ததி அதிகோர ெலப அதிகோரி -
கள் மற்றும் முபபல்ட்த ்தளைபதிகள், 
தீயலணபபு பிரிவினர, சுகோ்தோர அதி -
கோரிகள், உள்ளிட்ட அலன்தது அர -
ெோஙக்த ்தரபபினலரயும் ச்தோ்டரபு 
சகோண்டு, போதிககபபட்ட குடும்பங -
களுககோன ல்தல்வகலளை லநற்று முன் -
தினம் மு்தல� பூர்ததி செயயுமோறு 

ஜனோதிபதி உ்த்தரவிடடிருந்தோர. 
குறிபபோக தீ விப்ததினோல போதிக -
கபபடடுள்ளை ்தோயமோர, சபண்கள், 
பிள்லளைகள் உள்ளிடல்டோருககோன 
ல்தல்வகளுககு முன்னுரிலம ்வழங -
குமோறும் ஜனோதிபதி உ்த்தரவிடடுள் -
ளைோர.   

ஜனோதிபதியின் உ்த்தரவுககலமய, 
போதிககபபட்ட குடும்பஙகளின் 
ல்தல்வகலளைப பூர்ததி செய்வ்தற் -
கோன பணிகலளை ஜனோதிபதியின் 
செய�ோளைர உ்டனடியோக ஆரம்பி்த -
துள்ளைோர.  

சிறுவரகள் மற்றும் இளம் ஆடகள் கட்டளளச் சட்டதள்தத திருத்த முன்மபாழிவு

அறிகம்கமய விமரவொ்க
தயொரிககுைொறு பிரதைர ்பணிப்பு

02 ர்கொடி ரூ்பொ ட்பறுைதியொை   
நம்க்கள ்படடப்்ப்கலில் ட்கொளம்ள
சவளிோட்டு ோணயத �ாள்களும அ்பகரிபபு

்கொடடு யொமை்க்ளொல் அரசுககு 
வருடொந்தம் ரூ.2,800 மில்.டசலவு

ைனாதி்பதி ரணில் விக்கிரைசிங்கவுக்கும ைப்பானிய ெக்கரவர்ததி ேருஹிந�ாவுக்கும இனடயிலான ெந்திபபு நேறறு (28) முற்பகல் நடாக்-
கிநயாவிலுள்ள அகெகா ைாளினகயில் ேனடச்பறறை ந்பாது பிடிக்கப்பட்ட ்படம. இலங்னக ைறறும ைப்பானுக்கினடயிலான சேருங்கிய 
உறைவுகனள நைலும வலுப்படுத�ல் ைறறும எதிர்கால நவனலததிட்டங்கள் குறிதது இருவரும நீணட நேரம கலந்துனரயாடினர்.



க�ோவிலூர் செல்வராஜனின் 
70 ஆ்வது பிறந்த நாள் 
germany ஹம் காமாட்சி 

அன்்னை ஆலயத்தில  ஆதீனை கர்த்்தா 
சி்வஸ்ரீ பாஸகரக்குருக்கள் ஆசியுடன், 
மதி்வாணன் குருக்கள் ்த்ல்மயில 
அண்மயில சகாணடாடபபட்டது.

ஈழத்துக்க்லயுலகில கவிஞராக, 
எழுத்்தாளராக, பாடலாசிரியராக, பாடகராக, நடிகராக, அறி-
விபபாளராக பல்்வறு ஆறறலகளுடன் திகழப்வர் ்காவிலூர் 
செல்வராஜன் ஆ்வார். அ்வருக்கு  உலகளாவிய ரீதியில பல 
விருதுகள் கி்டத்துள்ளனை. அ்வருக்கு இந்த ஆணடு இநதி-
யாவில கி்டத்்த சிறபபு ்வாழநாள் ொ்த்னையாளர் விரு்்த 
்தமிழநாடு கிராமிய க்லகள் ்வளர்ச்சி மறறும் நல அ்மபபு 
அறக்கட்ட்ளயினைர் சஜர்மனிக்கு அனுபபியிருந்தார்கள். 

அந்த விருது அ்வரது அக்்வ எழுபது சகாணடாட்ட நாளில 
்வழஙகபபட்டது. உலக்காவில காசணாளி ்ெ்்வ்ய 
நடத்தி்வரும்ராஜகருணா அ்வர்களும் ்காவிலூர் செல்வ -

ராஜனின் எழுப்தா்வது பிறந்தநாளின் ்பாது இ்ணநது 
சகாணடார். 

்காவிலூர் செல்வராஜன் 'அழகிய ்தமிழ மகள்', 'மகுடம் 
சூடிய மன்னைர்கள்' ஆகிய நிகழவுகள் சிறபபாக ந்டசபறு்வ-
்தறகு ்தனைது பூரண ஒத்து்ழப்ப ்வழஙகி ்வருப்வர். 

அந்த ்வ்கயில சஜர்மனி ஹம் காமாட்சி அம்மன் ஆல-
யத்தில கூடியிருந்த அடியார்கள் மத்தியில அ்வரது ்வாழநாள் 
ொ்த்னையாளர் விருது ்வாசித்து அளிக்கபபட்டது. ்காவிலூர் 
செல்வராஜன் எஙகள் அ்ழப்ப ஏறறு லணடனிலிருநது 
்வநது ்தனைது பிறந்தநா்ள சகாணடாடி விரு்்தயும் சபறறுக் 
சகாணடார். அ்வர் ச்தாடர்நதும் ்தனைது க்ல,இலக்கியப பணி-
களில மு்னைபபுடன் இயஙக ்்வணடும் என்ப்்த அ்னை்வர-
தும் பிரார்த்்த்னையாகும்.

Colombo City Centre அ்தன் நான்-
கா்வது ஆணடுவிழா்்வ கடந்த 19 
ஆம் திகதி  சிறபபு நிகழச்சிகளுடன் 

சகாணடாடியது. ஆணடுவிழாவுக்கு முநதிய 
்வார இறுதியில, ஏராளமானை மக்கள் CCC 
இறகு ்வரு்க ்தந்த்்தாடு, அ்வர்கள் ்தஙக-
ளது குடும்பத்துடன் மிகவும் மகிழச்சியாக 
சபாழு்்த கழித்்தனைர். இஙகுள்ள விறப்னை 
நி்லயஙகளில பிரத்தி்யக ஆணடுவிழா 
ெலு்ககளும் அ்வர்களுக்கு ்வழஙகபபட்டனை. 

நான்கு ்வருட ச்வறறிகரமானை பயணத்்்த 
நி்னைவுகூரும் ்வ்கயில 4 ஆ்வது ஆண-
டுவிழா்்வ CCC சிறபபாகக் சகாணடாடி-
யது. CCC நிர்்வாகம் மறறும் இஙகுள்ள 
விறப்னை நி்லய உரி்மயாளர்கள் உத்-
தி்யாகபூர்்வமாக ்கக் ச்வட்டும் நிகழவில 
பஙகுபறறிய்்தாடு, ்வணிக நி்லயஙக்ள 
நடத்தும் ெமூகத்தினைருக்கு கடந்த 4 ஆண-
டுகள் அ்வர்கள் ்வழஙகிய பஙகளிபபுக்காக 
சிறபபு பாராட்டுகள் ்வழஙகபபட்டனை.

இந்த ஆணடுவிழாவுடன் இ்ணந்த்தாக 
கடந்த 17 மறறும் 18 ஆம் திகதிகளில ஆண-
டுவிழா கருபசபாருளின் கீழ ஒவச்வாரு 4 
மணி ்நரத்திறகு ஒருமு்ற சீட்டிழுக்கபபட்டு                 
4 அதிர்்ஷடொலிகளுக்கு மதிபபுமிக்க பரிசு-
கள் ்வழஙகபபட்டனை. 

செபடம்பர் 18ஆம் திகதியன்று En Route 
்வழஙகிய Jazz இ்ெ்ய ரசித்்த்வா்ற 
Playtrix   இல ஆடம்பர உண்்வ சு்்வக்கும் 

்வாய்பபு ்வ ழஙகபபட்டது. ்மலும், இதில 
கலநது சகாணட அ்னைத்து சபணகளுக்-

கும் ஞாயிறறுக்கிழ்ம மா்ல ்்வ்லயில 
Playt rix இல்வெமாக இனிபபு ்வழஙகியது. 
ஆணடுவிழா நிமித்்தம் அ்நகமானை க்டகள் 
சிறபபு ்தள்ளுபடிக்ள ்வாடிக்்கயாளர்க-
ளுக்கு ்வழஙகினை. 

ஆணடுவிழா ்வார இறுதியில CCC இறகு 
்வரு்க ்தந்த குழந்்தகளுக்காக பல சிறபபு 
நிகழவுகள் ஏறபாடுசெய்யபபட்டிருந்தனை.  

Colombo City Centre கடந்த நான்கு 
்வருடஙகளில பல ்மலகறக்ள கடநதுள்-
ள்்தாடு, இலங்கயர்கள் ்தமது குடும்பத்-
துடன் ்வரு்க ்தநது ஒன்றாக ஓரிடத்தில 
மகிழச்சியாக சபாழு்்தக் கழிக்கக்கூடிய ஒரு 
இடத்்்த உரு்வாக்கு்்த மு்தன்்ம ்நாக்க-
மாகும்.  

Colombo City Centre ஆணடு விழா 
ச்தாடர்பாக கருத்து ச்தரிவித்்த பிர்தம செயற-
பாட்டு அதிகாரி  ஹிரு்ஷக சபர்னைாண்டா, 
இக்கருத்்்த ச்தரிவித்்தார்.  editor.tkn@lakehouse.lk

இலங்க அநநிய செலா்வணி்ய அடிபப-
்டயாகக் சகாணட பறறாக்கு்றயினைால 
சபாருளா்தார வீழச்சிக்கு முகம் சகாடுத்துள் -

ளது. அ்தன் வி்ள்வானை சநருக்கடியிலும் வீழச்சியி -
லும் இருநது நாட்்ட மீட்சடடுபப்தறகானை முயறசிக-
ளும் நட்வடிக்்ககளும் விரி்வானை அடிபப்டயில 
முன்சனைடுக்கபபட்டு ்வருகின்றனை. 

இநசநருக்கடியின் ்தாக்கஙகளும் அழுத்்தஙகளும் 
மக்களுக்கு சு்மயாக அ்ம்வ்்தத் ்தவிர்பப்தற -
கானை நட்வடிக்்ககள் ச்தாடர்நதும் ந்டமு்றபபடுத் -
்தபபட்்வ செய்கின்றனை. 

இந்த சூழலில ெர்்வ்்தெ நிறு்வனைஙகள் மறறும் 
உ்தவி ்வழஙகும் நாடுகளில இருநது ொ்தகமானை -
தும் ஆக்கபூர்்வமானைதுமானை பதிலக்ள இலங்க 
சபறறுக் சகாள்ளக்கூடிய நி்ல்ம உரு்வாகி இருக் -
கின்றது. 

குறிபபாக ெர்்வ்்தெ நாணய நிதியத்திடமிருநது 
கடனு்தவி சபறறுக் சகாள்ளும் ்வ்கயில முன் -
சனைடுக்கபபட்டுள்ள ்பச்சு்வார்த்்்தகள் மறறும் 
கலநது்ரயாடலகள் ச்வறறி அளித்துள்ளனை. இப -
்பச்சு்வார்த்்்தகளில அதிகாரிகள் மட்டத்தில இணக் -
கபபாடும் எட்டபபட்டுள்ளது. ்தற்பா்்தய சூழலில 
இது ்வரலாறறு ொ்த்னை என்பது்தான் சபாருளா்தார 
நிபுணர்களின் கருத்்தாகும்.

இ்்த்்வ்ள இலங்கக்கு உ்தவி ஒத்து்ழபபு-
க்ள ்வழஙகு்வ்தாக ஆசிய அபிவிருத்தி ்வஙகி ஏற -
கனை்்வ அறிவித்திருக்கின்றது. அ்தறகானை நட்வடிக்-
்ககளும் முன்சனைடுக்கபபட்டுள்ளனை. இவ்வாறானை 
சூழலில பிலிப்பன்ஸ நாட்டில 26 ஆம் திகதி மு்தல 
30 ஆம் திகதி ்வ்ர ந்டசபறும் ஆசிய அபிவிருத்தி 
்வஙகியின் 57 ஆ்வது மாநாட்்ட இலங்க ஜனைாதி-
பதி ரணில விக்கிரமசிஙகவின் ்த்ல்மயில நடாத்்த -
வும் அவ்வஙகி ஏறபாடு செய்துள்ளது. 

்மலும் ஐக்கிய நாடுகள் ெ்பயும் சபாருளா்தார 
சநருக்கடியில இருநது மீட்சி சபற இலங்கக்கு 
உ்தவி ஒத்து்ழபபுக்ள ்வழஙக முன்்வநதுள்ளது. 

இ்்வ இவ்வாறிருக்க, இநநாடு இபசபாருளா்தார 
சநருக்கடிக்கு உள்ளாக ஆரம்பமானைது மு்தல இந-
நாட்்ட மீட்சடடுபப்தறகு உ்தவும் ்வ்கயில பல்்வறு 
உ்தவி ஒத்து்ழபபுக்ள இநதியா நலகி ்வநதுள்ளது. 
குறிபபாக  இவ்வருடத்தின் ஆரம்பப பகுதியில மூன்று 
பிலலியன் அசமரிக்க சடாலர்களுக்கும் ்மறபட்ட கட -
னு்தவி்ய ்வழஙகி உ்தவியுள்ள்ம சுட்டிக்காட்டத்்தக்-
க்தாகும். 

இவ்வாறு பாரிய நிதியு்தவி்ய குறிபபிட்ட சில 
மா்தஙகளுக்குள் ்வழஙகியுள்ளது. ஜபபான் நாடும் 
இலங்கயின் கடன் மறுசீர்மபபுக்கு ஆ்தர்வளிக்க 
முன்்வநதிருக்கின்றது. இ்தன் நிமித்்தம் இலங்கக்-
கானை கடன் ்வழஙகுநர்களுடன் நடத்்தபபடும் கடன் 
மறுசீர்மபபு ்பச்சு்வார்த்்்தகளில முன்னைணி 
பங்க ்வகிக்கத் ்தயாராக இருபப்தாகவும் அநநாடு 
குறிபபிட்டிருக்கின்றது. 

அத்்்தாடு புதுபபிக்கத்்தக்க ்வலுெக்தி திட்டஙகளில 
மு்தலீடு செய்்வ்தறகு ஆர்்வம் சகாணடிருபப்்தயும் 
எதிர்காலத்தில இநநாட்டில மு்தலீடுக்ள ்மறசகாள் -
்வ்தறகானை ்வாய்பபுகள் குறித்து ஆராயத் ்தயாராக 
இருபப்்தயும் ஜபபான் ச்வளிபபடுத்தி உள்ளது. 

ஜனைாதிபதி ரணில விக்கிரமசிஙக ஜபபானுக்கு 
்மறசகாணடுள்ள உத்தி்யாகபூர்்வ விஜயத்தின் 
்பாது அநநாட்டின் ச்வளிவி்வகார அ்மச்ெ்ரச் 
ெநதித்து கலநது்ரயாடியுள்ளார். அச்ெமய்ம இலங-
்கயின் ்தற்பா்்தய சூழல குறித்்த ஜபபானின் இத்-
்த்கய நி்லபபாடுகள் ச்வளிபபடுத்்தபபட்டுள்ளனை.  

இ்்வ இவ்வாறிருக்க, இலங்க ஜனைாதிபதி்ய 
ஜபபானில ெநதித்்த சிஙகபபூர் பிர்தமர், இலங்க-
யில மீணடும் மு்தலீடுக்ள ்மறசகாள்ள சகாண -
டிருக்கும் ஆர்்வத்்்த ச்வளிபபடுத்தி உள்ளார். 
அத்்்தாடு சீனைாவும் ஏறகனை்்வ சில உறுதிபபாடுக்ள 
அறிவித்து இருக்கின்றனை. 

சபாருளா்தார சநருக்கடிக்கு உள்ளாகியுள்ள 
நாட்்ட மீட்சடடுபப்தறகானை முயறசிகளில இவ்வாறு 
ொ்தகமானை பிரதிபலிபபுக்ளயும் ஆக்கபூர்்வமானை 
அறிவிபபுக்ளயும் இலங்க சபறறு ்வருகின்றது. 
இ்தன் பயனைாக நாட்டில புதிய நம்பிக்்ககளும் எதிர்-
பார்பபுகளும் துளிர்விட்ட ்வணணமுள்ளது.

ஜனைாதிபதி ரணில விக்கிரமசிஙக முன்சனைடுக்கும் 
ச்வளியுறவுக் சகாள்்கக்கு கி்டத்து்வரும் அஙகீ -
காரத்தின்  பிரதிபலனைாக்்வ இவ்வாறானை ஆக்கபூர்-
்வமானைதும் ொ்தகமானைதுமானை பதிலக்ள இலங்க 
சபறறுக் சகாள்கின்றது. இதில மாறறுக் கருத்துக்கு 
இடமிருக்க முடியாது. 

சபாருளா்தார ரீதியில சநருக்கடிக்கு உள்ளாகியுள்ள 
நாசடான்றுக்கு அளிக்கபபட ்்வணடிய ்த்ல்ம்ய 
ஜனைாதிபதி ்வழஙகிக் சகாணடிருக்கிறார். அ்தறகு ெர்்வ-
்்தெ மட்டத்தில இலங்கக்கு கி்டக்கபசபறறு ்வரும் 
ொ்தகமானை பதிலகள் நலல எடுத்துக் காட்டுகளாக 
விளஙகுகின்றனை.  நாட்டினைதும் மக்களினைதும் நலன்க-
ளுக்கு முன்னுரி்ம அளித்து ெகல ்்வ்லத்திட்டஙக-
ளும் முன்சனைடுக்கபடுகின்றனை. அத்திட்டஙகளுக்கு ெர் -
்வ்்தெ ரீதியிலானை அஙகீகார்ம இலங்க சபறறுக் 
சகாள்ளும் ொ்தமானை பிரதிபலிபபுகளாக உள்ளனை 
என்ப்்த புரிநது சகாள்்வது அ்வசியம். 

ஆக்்வ சபாருளா்தார சநருக்கடியில இருநது 
நாட்்ட மீளக் கட்டிசயழுபபு்வ்தறகாக முன்சனைடுக்கப-
படும் ்்வ்லத்திட்டஙகளுக்கு ஆர்தவும் ஒத்து்ழப -
பும் நலகபபட ்்வணடும். கட்சி அரசியல நலன்க -
ளுக்கு அபபால இவவிடயத்தில செயறபட ்்வணடும். 
அது்்வ இநநாட்்ட உண்மயாக்்வ ்நசிக்கும் 
ஒவச்வாரு பிர்ஜயினைதும் சபாறுபபாக இருக்கும்.

35, டி. ஆர். விஜய்வர்்தனை மா்வத்்்த, சகாழும்பு- - 10

்தபால சபட்டி இலக்கம் : 834
ச்தா்ல்பசி இலக்கம் : 2429429, 2429272, 2429279

சபக்ஸ : 2429270, 2429329, விளம்பர முகா்மயாளர் : 2429321

குறள் தரும் சிநதனை
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நெருக்கடியில் இருந்து மீள்வதற்கு 
சர்வததசத்தின் சாத்கமான பிரதிபலிப்பு

பிறர்மேல் படை எடுத்துச் செல்பவரக்கும்
சிறந்தது அரண்; பிறருக்குப் பயநது
உள்ளிருப்பவரக்கும் அது்வ சிறந்தது.

ஆறறு ப்வர்க்கும் அரணசபாருள் அஞ்சித்்தற
்பாறறு ப்வர்க்கும் சபாருள்

நான்ாம் ஆண்டு நிறைவு விழாறை 
க்ாண்்ாடிய Colombo City Centre

ஜேர்மனியில் ஜ்ாவிலூர கெல்ைராேனின 
70 ஆைது பிைந்த நாள் க்ாண்்ாட்ம்

இநதியப சபாருளா்தாரத்தின் அசுர 
்வளர்ச்சியானைது பிர்தமர் ந்ரநதிர 
்மாடியின் திற்மமிகு ொ்த்னைக-

ளில ஒன்றாகுசமன்று இநதிய சபாருளா்தார 
நிபுணர்கள் கூறுகின்றனைர்.   

பிரிட்ட்னை முநதிய்வாறு உலகின் ஐந்தா-
்வது சபரிய சபாருளா்தார நாடாக இநதியா 
மாறியுள்ளது என்ற செய்தி ெமீபத்தில ச்வளி-
யிடபபட்டுள்ளது. 'கி்ரட் பிரிட்டன்' என்று ஒரு 
காலத்தில அ்ழக்கபபட்டுள்ள பிரித்்தானியா-
வின் சபாருளா்தாரம் ்தற்பாது சுருஙகியுள்-
ளது. அக்காலத்தில பிரிட்டனின் சபாருளா்தா-
ரம் ்வலு்வாக இருந்தது. இந்த நாடு உலகில 
இது்வ்ர மு்தல ஐநது நாடுகளின் சபாரு-
ளா்தாரப பட்டியலில ்தனைது இடத்்்த உறு-
தியாகப பிடித்திருந்தது.ஆனைால இப்பாது 
இநதியா பிரிட்ட்னை முநதிக் சகாணடுள்ளது.   

பிர்தமர் ந்ரநதிர ்மாடியின் ஆளு்மக்-
குக் கி்டத்்த ச்வறறிசயன்்ற அ்த்னைப 
பதிவு செய்ய முடியுசனை்று சபாருளா்தார நிபு-
ணர்கள் கூறுகின்றனைர்.   

இநநி்லயில, பிர்தமர் ் மாடி ச்தாடர்பானை 
புத்்தகசமான்று புதுடிலலியில அண்மயில 
ச்வளியிட்டு ்்வக்கபபட்டது இந்த விழாவில 
கலநது சகாணட மத்திய அ்மச்ெர் அனுராக் 
்தாக்கூர் ்பசு்கயில "இந்த புத்்தகத்தில 10 
அத்தியாயஙகளில பிர்தமர் ்மாடியின் 86 
உ்ரகள் உள்ளனை. சிக்கலானை ெமூகப பிரச்-
சி்னைகள் பறறிய ஆழமானை புரி்த்லயும், 
அ்வரது ச்தளி்வானை பார்்்வ்யயும் விளக்-
குகிறது. எதிர்கால ்வரலாறறாசிரியர்களுக்கு 
இந்த ச்தாகுபபு மிகவும் பயனுள்ள்தாக 
இருக்கும். சிக்கலானை ்்தசியப பிரச்சி்னைக-
ளில பிர்தமர் ் மாடியின் எணணஙக்ளயும், 
்த்ல்மத்து்வத்்்தயும் இந்த உ்ரகளின் 
மூலம் ஒரு்வர் புரிநது சகாள்ள முடியும். 
இ்தன் வி்ள்வாக இநதியா்்வ உலகின் ஐந-
்தா்வது சபரிய சபாருளா்தாரமாக மாறறியுள்-
ளது" என்று புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.   

ந்ரநதிர ்மாடியின் புகழுக்கு பல்்வறு 
காரணஙகள் கூறபபடுகின்றனை. இநதியா-
வின் க்டசிக் குடிமகனுக்கு ்ெ்்வ செய்-
்வதிலும் அ்வர் உறுதியுடன் செயறபட்டு ்வரு-
கின்றார். அ்வரது ஆர்்வத்துடனைானை இந்தச் 
செயலகள்்தான் மக்களுக்கு அ்வர் மீது 
அ்ெக்க முடியா்த நம்பிக்்க்ய ஏறபடுத்தி-
யிருக்கின்றனை. அ்னைத்துத் ்தரபபு மக்க்ள-
யும் இ்ணக்கும் திற்னை பிர்தமர் ்மாடி 
சகாணடுள்ளார்.   

பல்்வறு ெர்்வ்்தெ ஆய்வுகள் பிர்தமர் 
்மாடி்ய உலகில மிகவும் பிடித்்தமானை 
பிர்தமர் என்று குறிபபிட்டுள்ளனை. உலகநா-
டுகளின் ெக்தி ்வாய்ந்த ்த்ல்வர்கள் பிர்த-
மர் நந்ரநதிர ்மாடியின் ொ்த்னைக்ள 
விரி்வாக ஆராய்நதுள்ளனைர்.   

ச்வளிநாட்டு உறவுகள், 
சபாருளா்தார அபிவிருத்தி 
மறறும் கலாொர பாரம்பரி-
யத்்்த மீட்சடடுபபதில அ்வர் 
சகாணடுள்ள ஆர்்வமானைது 
இநதிய மக்க்ள நன்கு 
க்வர்நதுள்ளது. இநதியாவின் 
சுறறுச்சூழல குறித்்த பிர்தமர் 
ந்ரநதிர ்மாடியின் ்யாெ-
்னைகள், பசு்ம இநதியா்்வ 
்மம்படுத்தும் திட்டஙகள் 
்பான்றனை மக்க்ள நன்கு 
க்வர்நதுள்ளனை.   

இ்்த்்வ்ள பிர்தமர் ந்ரநதிர 
்மாடியின் சகாள்்ககளால எட்டு 
ஆணடு காலபபகுதியில இநதிய 
சபாருளா்தாரம் அசுர ்வளர்ச்சி 
அ்டநதுள்ள்தாக சபாருளா்தார 
ஆய்வுகள் கூறுகின்றனை.   

பிரிட்ட்னை மிஞ்சும் ்வ்கயில 
உலகின் 5- ஆ்வது சபரிய சபாரு-
ளா்தார நாடாக இநதியா 
உ ரு ச ்வ டு த் து ள் ள ் ம 
ஒவச்வாரு இநதியக் குடி-
மகனுக்கும் சபரு்ம 
அளிபப்தாகும். இந்த 
ச ்வ ற றி ய ா னை து 
ஒவச்வாரு இநதியனுக்-
கும் மிகுந்த மனைநி-
்ற்்வ அளிக்கிறது. 
வீழச்சிய்டநது ்வரும் 
சபாருளா்தாரம் மறறும் 
்்வகமாக அதிகரித்து ்வரும் 
பணவீக்கத்்்தக் கட்டுபபடுத்்த பிரிட்-
டன் ்பாராடும் இன்்றய ்நரத்தில, இந-
தியாவினைால இந்த ொ்த்னை நிகழத்்தபபட்-
டுள்ளது.   

காலனித்து்வ ஆதிக்கத்தின் கீழ பிரிட்டி்ஷ 
ஆட்சியாளர்களால ்தாக்கபபட்டு, காயப-
பட்டு, இரத்்தம் சிநதிய ஒரு நாடு இநதியா 
ஆகும். இநநி்லயில இழந்த சபாருளா்தா-
ரச் செழிபபு மறறும் செல்வாக்்க எவ்வாறு 
சீராக மீட்சடடுக்க இநதியாவினைால முடிந்தது 
என்பது்தான் வியபபு! அந்த ச்வறறியானைது 
பிர்தமர் ந்ரநதிர ்மாடியின் திற்மயின் 
வி்ளவு என்பது்தான் சபாது்வானை கருத்து 
ஆகும்.   

வீழச்சியுறற சபாருளா்தாரத்்்த கடந்த 
எட்டு ஆணடுகளில முன்னைணிக்குக் 
சகாணடு ்வநதுள்ளார் பிர்தமர் ந்ரநதிர 
்மாடி. ்்தசியப சபாருளா்தாரத்்்த உயர்-

நி்லக்கு சகாணடு ்வரு்வ்தற-
காக பிர்தமர் ந்ரநதிர ்மாடி, 
சபரிய சகாள்்க மாறறஙக-
்ளச் செய்்த்்த இஙகு நி்னை-
வுபடுத்து்வது அ்வசியமாகும்.   

பிர்தமர் ்மாடி கடந்த 
காலத்்்த புறந்தள்ளி, இநதி-
யர்களின் பல ஏமாறறஙக்ள 

ஈடு செய்து, அ்வர்களின் திற்னை ச்வளிக்-
சகாணர்நது, இநதியாச்வன்ற மாசபரும் 
்்தெத்்்த ்வளர்ச்சிப பா்்தயில சகாணடு 
செலலும் ஒரு எதிர்காலத்்்தத் ச்தாடஙகினைார்.   

பிர்தமர் ் மாடி சகாணடு ்வந்த நி்லயானை 
மாறறஙகளின் ்தாக்கத்்்த இந்த எட்டு ஆண-

டுகள் கணடனை. 2022_-23 
நிதியாணடின் மு்தல காலாண-
டில 13.5 ெ்தவீ்த சமாத்்த 
உள்நாட்டு உறபத்தியின் அடிப-
ப்டயில இநதியா ஐந்தா்வது 
சபரிய சபாருளா்தாரமாக 
இப்பாது உருச்வடுத்துள்-
ளது. எதிர்காலத்தில இநதி-
யாவின் சமாத்்த உள்நாட்டு 
உறபத்தியானைது அசமரிக்கா, 
சீனைாவிறகு அடுத்்தபடியாக 
உலகின் மூன்றா்வது சபரிய 
சபாருளா்தாரமாக மாறும் 
என்று சபாருளா்தார நிபுணர்-
கள் எதிர்வுகூருகின்றனைர்.   

ச்தாழில து்றக்கானை ஊக்-
குவிபபு அடிபப்டயிலானை திட்டஙக்ள பிர-
்தமர் ந்ரநதிர ்மாடி ஊக்குவித்்தார். ரூபா 2 
இலட்ெம் ்காடி மதிபபிலானை உறபத்தியுடன் 
இ்ணந்த ஊக்கத் ச்தா்க திட்டம் பலன்க-
்ளக் சகாடுக்கத் ச்தாடஙகியுள்ளது.   

இநதியாவின் மக்கள்ச்தா்கயில சுமார் 
மூன்றில இரணடு பஙகுள்ள ஏ்ழகள் 
மறறும் பின்்தஙகிய்வர்களுக்கு இல்வெ 

்ரஷன் சபாருட்க்ளப சபறும் உலகின் 
மிகபசபரிய இல்வெ உணவுத் திட்டம், 
உலகின் மிகபசபரிய சகா்ரானைா ்தடுபபூசித் 
திட்டம் ஆகிய்்வ இநதியாவின் சபாருளா-
்தாரம் ச்தாறறு்நாயின் அழிவுகளிலிருநது 
்்வகமாக மீணடு ்வரு்வ்தறகு சபரிதும் 
உ்தவினை.   

இ்்த்்வ்ள இன்்றய இநதியா 
இ்ணய பயனைாளர்கள் எணணிக்்க அடிப-
ப்டயில உலகில இரணடா்வது இடத்தில 
உள்ளது. அ்்த்பான்று நுகர்்்வார் ெந்்த-

யிலும் ்வலு்வானை இடம்பிடித்துள்ளது. 
இநதியா இப்பாது உலகளாவிய 

்வர்த்்தகத்தில ்வலு்வானை பங-
்கறபாளராக இருக்கின்றது.   

இநதியா முநதிய ஏறறுமதி 
ொ்த்னைக்ள முறியடித்து, 
இந்த ஆணடு ரூபா 50 
இலட்ெம் ்காடி்யத் 
ச்தாட்டுள்ளது. இந-
தியப சபாருட்களின் 
ஏறறுமதி ரூபா 31 

இலட்ெம் ்காடி்யத் ்தாணடியுள்ளது. ஒரு 
காலத்தில பிறரின் கரு்ணயில ்வாழந்த 
நாடு, இன்று உலகிற்க உண்்வ ஏறறுமதி 
செய்யும் நாடாகத் திகழகிறது.   

்மாடி அரசின் ச்வறறிக்க்்தகளின் பட்-
டியல நீளமானைது. ஒவச்வாரு மா்தமும்  
சடாலர் நிறு்வனைஙகள் உரு்வாக்கபபட்டு 
புதிய நிறு்வனைஙகள் ்ெர்க்கபபடுகின்றனை. 
பிர்தமர் ்மாடியின் அயரா்த ்த்ல்மயின் 
கீழ, இநதியாவின் ஸடார்ட் அப நிறு்வனைங-
கள் சில நூறு என்ற எணணிக்்கயிலிருநது 
்தற்பாது 70,000-ஆக ்வளர்நதுள்ளனை. 
ஸடார்ட்-அப நிறு்வனைஙகளில 50 ெ்தவீ்தம் 
இரணடாம், மூன்றாம் அடுக்கு நகரஙகளில 
உள்ளனை. இந்த ச்வறறி பிர்தமர் ்மாடியால 
அறிமுகபபடுத்்தபபட்ட டிஜிட்டல இநதியா 
புரட்சியால வி்ளந்த்தாகும்.   

2014- இல இநதியாவில 6.5 ்காடி பு 
்ராட்்பணட் ெந்தா்தாரர்கள் இருந்தனைர்; 
இன்று 78 ்காடிக்கும் அதிகமானை ெந்தா்தா-
ரர்கள் உள்ளனைர்.   

்வளரும் இநதியா என்பது கணணாடி 
மாலகளில மட்டும் அலல என்ப்்த நன்கு 
உணர்ந்த பிர்தமர் ்மாடி, ்வறு்ம்யக் 
கு்றபபதிலும் தீவிர க்வனைம் செலுத்தி ்வரு-
கிறார்.   

(06ஆம் பக்்கம் பாரக்்க)

உலகின ஐந்தாைது கெரிய   
கொருளா்தார ைல்லரொ்   
உயரந்தது இநதிய ஜ்தெம்!

மீனைா உ்தயா...?
சஜர்மனி

எஸ. ொரஙகன்...?

பிரதமர் நகரந்திர கமோடியின் புதிய
சிந்தனையில் உதிதத திட்டங�ளுக்கு 
கின்டததுள்ள வெற்றி!

இந்தியோவில் ெழங�ப்பட்ட 
ெோழநோள சோதனையோ்ளர் விருது

பிரிததோனியோனெ 
முந்திய்படி
அ்போர ெ்ளர்ச்சி!
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பஸ்கள் நிறுத்தாமையதால் 
ைதாணவர்கள் வீதியில் பபதாரதாட்டம்

ஓமந்தை விஷேட நிருபர்   

பஸ்கள் நிறுததைதாமல் செல்்வதைதால் 
பதாடெதா்ைக்கு செல்கின்ற மதாண்வர்-
்கள் பல்ஷ்வறு அசெௌ்கரியங்க்ை 
ெநதிபபதைதா்க சதைரிவிதது ்வவுனியதா 
ச்கதால்ைர் புளியஙகுைம் பகுதியில் 
ஆர்பபதாடடம் ஒனறு முனசனெடுக்்கப-
படடது.   

்கதா்ை 7 மணியைவில் ஏ 9 பிரதைதானெ 
வீதியில் இநதை ஆர்பபதாடடம் முன-
சனெடுக்்கபபடடது. ஆர்பபதாடடததில் 
்கருதது சதைரிவிததை சபதாதுமக்்கள்,   

பதாடெதா்ைக்கு செல்்வதைற்கதா்க 
்கதா்ை 6 மணிக்ஷ்க எமது பிள்்ை்கள் 
வீடடிலிருநது செனறு பை மணிஷே-
ரம் ்கதாததிருநதும் பஸ்கள் நிறுததைபப-
டதா்மயினெதால் வீடடிறஷ்க திரும்பி 
்வருகின்ற நி்ை்ம ்கதாணபபடு-
கின்றது. இஷதைஷ்வ்ை பதாடெதா்ை 
முடி்வ்டநதை பினனெரும் மதா்ை 4 
மணியைவிஷைஷய பிள்்ை்கள் வீட-
டிறகு ்வருகின்றனெர். இதைனெதால் எமது 
பிள்்ை்களின ்கல்வி செயறபதாடு்க-
ளில் பினனெ்டவு ஏறபடு்வதுடன, 
பல்ஷ்வறு அசெௌ்கரியங்க்ையும் ெந-

திக்கின்றனெர். எனெஷ்வ எமது பிள்்ை-
்களின எதிர்்கதாைம் ்கருதி பஸ்க்ை 
நிறுதது்வதைறகு உரிய தைரபபினெர் ேட்வ-
டிக்்்க எடுக்்க ஷ்வண்டும் எனெ அ்வர்-
்கள் சதைரிவிததைனெர்.   

ஆர்பபதாடடததில் ச்கதால்ைர் புளி-
யஙகுைம், மனனெகுைம், குஞ்சுக்கு-
ைம் பகுதி்ய ஷெர்நதை சபதாதுமக்்கள் 
மறறும் மதாண்வர்்கள் ்கைநதுச்கதாண்ட-
துடன, மதாண்வர்்க்ை வீதியில் ்கதாத-
திருக்்க விடதாதீர்்கள், மதாண்வர்்களின 
பயணததிறகு முக்கியதது்வம் ச்கதாடுங-
்கள்,எமது உரி்ம்ய ்கதாபபதாறறுங-

்கள் ஷபதான்ற ்வதாெ்கங்கள் தைதாஙகிய பதைதா-
்தை்க்ை ஏநதியிருநதைனெர்.   

ஆர்பபதாடடக்்கதார்்களுடன ்கைந-
து்ரயதாட்ை முனசனெடுததை ்கனெ-
்கரதாயன குைம் சபதாலிஸ நி்ைய 
சபதாறுபபதி்கதாரி, மதாண்வர்்கள் ஷபதாக்-
கு்வரததி்னெ ஷமறச்கதாள்்வதைறகு 
சபதாலிஸதார் ஒதது்ைபபு்க்ை ்வைங-
கு்வஷதைதாடு, பஸ ெதாரதி ேடததுனெர்்க-
ளுக்கு அறிவுறுததைல்்க்ையும் ்வைங-
கு்வதைதா்க ்வதாக்குறுதி ்வைஙகியதைன 
அடிபப்டயில் ஆர்பபதாடடம் முடி்வ-
்டநதைது.   

கடற்றொழில் இணையத்தினர், 
தேசிய மீனவ ஒத்துணைப்பு இயககத்தினர் 
இந்திய துணை தூதுவணை சந்தித்து தேச்சு 

யதாழ்.விஷெட நிருபர் 

்வடக்கு மதா்கதாண ்கடறச்றதா -
ழில் இ்ணயததினெர், ஷதைசிய 
மீனெ்வ ஒதது்ைபபு இயக்்கததினெர் 
ஆகிஷயதார் யதாழ்பபதாணததிற்கதானெ 
இநதியது்ண தூதை்ர ெநதிதது 
ஷபச்சு்வதார்த்தை ேடதாததினெர். 

 மீனெ்வர்்கள் எதிர்ச்கதாள்ளும் 
பிரச்சி்னெ சதைதாடர்பதா்க இநதிய 
அரெதாங்கததிறகு எடுததுக் கூறும் 
விதைமதா்க குறிததை ்கருதது்ரயதாடல் 
யதாழ்பபதாணததிலுள்ை இநதியத 
து்ணத தூதைர்கததில் இடம்சபற -
்றது.

இநதிய இழு்்வ மடிதசதைதாழி -
லினெதால் ்வடக்கு பகுதி மீனெ்வர்்கள் 
எதிர்ஷேதாக்குகின்ற பிரச்சி்னெ்கள் 
சதைதாடர்பில் ்கைநது்ரயதாடப -
படடது.

இவ்விடயம் சதைதாடர்பதா்க 
இநதிய முதைை்மச்ெ்ர ெநதிதது 
்கைநது்ரயதாடு்வதைறகு அனுமதி 
சபறறு தைருமதாறு ஷ்கடடுக் ச்கதாண் -
டதைதா்க ்கடறச்றதாழில் இ்ணயத -
தின இ்ணபபதாைர் அனரனி ஷேசு -
தைதாென சதைரிவிததைதார். 

இதைறகு இநதிய து்ண தூதைர் 
அனுமதி சபறறுத தைரு்வதைதா்க சதைரி -
விததைதைதா்க குறிபபிடடதார்.

ஆறுமுக நொவலர் ்ேருமொன் ஆண்டு;
சுழிபுைத்தில் நொணை ்சொற்ேொழிவு

ஸ்ரீைஸ்ரீ ஆறுமு்கேதா்வைர் 
சபருமதான ஆண்டிஷை (2022) 
இைம் இநதுச் சி்றதார்்களி்டஷய 
ேதா்வைர் சபருமதான பறறிய விழிப -
புணர்்்வ ஏறபடுததும்மு்கமதா்க, 
யதாழ்.மதா்வடட இநது ெமய அ்றசே -
றிப பதாடெதா்ை்களில் '்வதாரதாநதைச் 
செதாறசபதாழிவும் - மதாதைநஷதைதாறும் 
ேதாயனமதார் குருபூ்ே நி்கழ்வும்' 
ே்டசபறறு ்வருகின்றனெ.

   சி்வஸ்ரீ பதாை. திருகுணதானெநதைக் -
குருக்்கள் (சரதா்றனஷரதா, ்கனெடதா) 
அ்வர்்களின அனுெர்ணயுடன 
ெமயஷேதாதி ்கதிர்்கதாமன நிேலிங -
்கம் அ்வர்்களின ஒழுங்க்மபபில் 
ே்டசபறறு ்வருகின்ற நி்கழ்ச்சித 
சதைதாடர் ்வரி்ெயிஷை, 40 ஆ்வது 
. செதாறசபதாழிவு யதாழ். சுழிபுரம் 
கிைக்கு பததிர்கதாளி அம்பதாள் அ்ற -

சேறிப பதாடெதா்ை மண்டபததில் 
ேதா்ை ச்வள்ளிக்கிை்ம மதா்ை 
03.30 மணிக்கு இநது ெமய ்கைதாெதார 
உததிஷயதா்கததைர் திருமதி அஜிதைதா 
ஷ்கதாபிேதாத தை்ை்மயில் ே்டசப -
்றவுள்ைது.  

   ேதா்வைர் குருபூ்ே மறறும் 
தை்ை்மயு்ர நி்கழ்வு்க்ைத 
சதைதாடர்நது, 'ேதா்வைர் சபருமதான 
்ெ்வததைமிழ் உைகின அ்டயதா -
ைம்' எனும் சதைதானிபசபதாருளில் 
்ெ்வபபுை்வர் சபதான.ெநதிரஷ்வல் 
அ்வர்்களின சி்றபபுச் செதாறசபதாழிவு 
நி்கழ்வு ே்டசபறும். அதை்னெத 
சதைதாடர்நது செதாறசபதாழிவிலிருநது 
வினெதாக்்கள் சதைதாடுக்்கபபடடு மதாண -
்வர்்களுக்்கதானெ பதாரதாடடுப பரிசில் -
்கள் ்வைங்கபபடவுள்ைனெ. 

 (அ.்கனெ்கசூரியர்)

''கிரதாைததுக்கு ்்கவல் சட்டம்''

யதாழ். விஷெட நிருபர்

"கிரதாமததுக்கு தை்க்வல் ெடடம்" 
எனனும் சதைதானிபசபதாருளில் 
ச்வகுேனெ ஊட்க அ்மச்சின ஏற -
பதாடடில் யதாழ்பபதாணததில் ்கைநது-
்ரயதாடசைதானறு இடம்சபற்றது.

 யதாழ்.மதா்வடட செயை்கததில் 
ஷேற்்றய தினெம் புதைனகிை்ம இக் -
்கைநது்ரயதாடல் யதாழ்.மதா்வடட 
செயைர் ்கணபதிபபிள்்ை மஷ்கென 
தை்ை்மயில் தை்க்வல் அறியும் 
ஆ்ணக்குழுவுடன இ்ணநது 
ேடததைபபடடது.

 தை்க்வல் அறியும் ஆ்ணக்குழு-
வின தைவிெதாைர் ஆர்.ரி. உபதாலி அஷப-
ரததைனெ, தை்க்வல் அறியும் ஆ்ணக்-
குழுவின ஆ்ணயதாைர்ைதானெ 
கிெதாலி பினஷரதா சேய்வர்தைனெ,சே்கத 
லிஷயதான ஆரதாய்ச்சி, யதாழ். பல்்க-

்ைக்்கை்க ஊட்க ்கற்்கதது்்ற 
ஷபரதாசிரியர் ்கைதாநிதி எஸ.ரகுரதாம், 
ெமூ்க மடட அ்மபபுக்்களின பிரதி -
நிதி்கள்  மதா்வடட பிரஷதைெ செயை்க 
அதி்கதாரி்கள் எனெபபைரும் ்கைநது 

ச்கதாண்டிருநதைனெர். இக்்கைநது்ர-
யதாடலில் தை்க்வல் அறியும் ெடடம் 
சதைதாடர்பதா்க கிரதாம மடட அ்மப-
பு்களின பிரதிநிதி்களுக்கு சதைளிவுப-
டுததைபபடடது.

ேனிணமயில் வசித்ே 
்ேண் மீது ேொககுேல்; 
நணககளும் ்கொளணை 
யதாழ்.விஷெட நிருபர் 

யதாழ்.சதைதால்புரம் பகுதியில் 
தைனி்மயில் ்வசிததை சபண் -
சணதாரு்வ்ர வீடடினுள் அதது -
மீறி நு்ைநதை இரு்வர் தைதாக்கி 
ே்்க்க்ை ச்கதாள்்ையடிதது 
செனறுள்ைதைதா்க சதைரிய்வருகின -
்றது. 

இதுசதைதாடர்பில் ்வடடுக் -
ஷ்கதாட்ட சபதாலிஸதார் விெதார்ண -
்க்ை முனசனெடுததுள்ைனெர். 

அதி்கதா்ை இரு்வர் வீடடின 
்வைதா்கததினுள் சபதாருததைபபட -
டிருநதை சி.சி.ரி.வி ்கமரதாக்்க்ை 
உ்டதது ஷெதைபபடுததிய பினனெர், 
வீடடின பிரதைதானெ ்கதைவி்னெ 
ஷெதைபபடுததி வீடடினுள் அதது -
மீறி நு்ைநது தைனி்மயிலிருநதை 
சபண் மீது தைதாக்குதை்ை ஷமற -
ச்கதாண்டு விடடு தைபபி செனறுள் -
ைனெர்.  இச்ெம்ப்வம் சதைதாடர்பில் 
்வடடுக்ஷ்கதாட்ட சபதாலிஸதா -
ருக்கு தை்க்வல் ்வைங்கபபடட்தைய -
டுதது, ெம்ப்வ இடததிறகு சென்ற 
சபதாலிஸதார் விெதார்ண்க்ை 
முனசனெடுததுள்ைனெர், ே்்க்களும் 
ச்கதாள்்ையடிக்்கபபடடுள்ைதைதா்க 
சபதாலிஸதாரிடம் சதைரிவிக்்கபபட -
டுள்ைது. 

அஷதைஷ்வ்ை முதைல் ்கடட விெதா -
ர்ண்களின அடிபப்டயில் , 
இரு குடும்பங்களுக்கு இ்ட -
யிைதானெ தைனிபபடட பிரச்சி்னெ 
்கதாரணமதா்கஷ்வ சபண்ணின மீது 
தைதாக்குதைல் ஷமறச்கதாள்ைபபடடு 
இருக்்கைதாம் எனெ தைதாம் ெநஷதைகிப -
பதைதா்க சபதாலிஸதார் சதைரிவிக்கின -
்றனெர். 

அ்மரிகக மிஷன் ேமிழ் கலவன் ேொடசொணல  
மொைவர்களின் குடிநீர் பிைச்சிணனககு தீர்வு   
பருததிது்்ற விஷெட நிருபர் 

யதாழ்பபதாணம் இயற்றதா்ை அ.மி.
தை.்க பதாடெதா்ை மதாண்வர்்களின 
குடிநீர் பிரச்சி்னெ்யக் ்கருததிற 
ச்கதாண்டு ேனனீர் சுததி்கரிபபு இயந-
திரம் ்வைஙகும் நி்கழ்வும், தி்றபபு 
விைதாவும் ஷேற்்றய தினெம் புதைனகி-
ை்ம அதிபர் சி.தை்வசெதாரூபி தை்ை-
்மயில் இடம்சபற்றது.   

15 இைடெம் ரூபதா சபறுமதியதானெ 
ேனனீர் சுததி்கரிபபு இயநதிரமும் 
இதைனஷபதாது ்்கயளிக்்கபபடடது.  

இநநி்கழ்வில் விருநதினெர்்கைதா்க 
ஷமேர் சேனெரல் விேயசுநதைர, ச்கதாறி -
யனற பிரதானஸ ஒவ் ஷ்கதாடஸ இனர -
ேேனெல் நிறு்வனெததின தை்ை்வர் 
ஷெதாய், சதைனமரதாடசி ்வையக்்கல் -

விப பணிபபதாைர் தை.கிருபதா்கரன 52 
ஆ்வது ப்டபபிரிவின ச்கதாமதாண் -
டர் ஷமேர் சேனெரல் ஷ்கபி.எஸ.ஏ. 
சபர்ணதானஷடதா ச்கதாறியனற 
பிரதானஸ ஒவ் ஷ்கதாடஸ இைங்்கக் -

்கதானெ செயைதாைர் ைலிதை ேதாணயக் -
்கதார, ஆசிரியர்்கள், மதாண்வர்்கள் 
சபறஷ்றதார்்கள், ப்ைய மதாண்வர் -
்கள் உடபட பைர் ்கைநது ச்கதாண்ட -
னெர்.   

யொழ்.மொவடட ் சயலகத்தில் 
கலந்துணையொடல்

யதாழ். விஷெட நிருபர்

யதாழ்.மதா்வடடததில் மீள்குடிஷயற-
்றம், ெமூ்க ேல்லிணக்்கம் மறறும் 
்வதாழ்்வதாதைதார உதைவித திடடங்க்ை 
்வைஙகுதைல் சதைதாடர்பதானெ ்கைநது்ர-
யதாடல் மதா்வடட செயைதாைர்  ்கணப-
திபபிள்்ை மஷ்கென தை்ை்மயில் 
ஷேறறு முனதினெம் செவ்்வதாய்க்கிை்ம 
மதா்வடட செயை்கததில் ே்டசபற-
்றது.

இக்்கைநது்ரயதாடலில் UNDP நிறு-

்வனெததினெதால் யதாழ். மதா்வடடததின 
ெண்டிலிபபதாய், சதைல்லிபப்ை, 
ெங்கதா்னெ, உடுவில், ஷ்கதாபபதாய் 
ஆகிய பிரஷதைெ செயை்கங்களில் 
ஷமறச்கதாள்ைபபடவுள்ை திடடங-
்கள் சதைதாடர்பதானெ ெதாததியக்கூறு்க்ை 
ஆரதாய்தைல், ்கண்்கதாணிபபு ஷமறச்கதாள்-
ைல் ஆகியனெ சதைதாடர்பதா்க ்கைநது்ர-
யதாடபபடடனெ. அததுடன ெமூ்க ேல்-
லிணக்்கத்தை ்கடடிசயழுபபும் ெடட 
ேட்வடிக்்்க்க்ை ஷமம்படுததைல், 
இ்ைஞர் யு்வதி்களுக்்கதானெ ஷ்வ்ை 

்வதாய்பபுக்்க்ை ்வைஙகும் பயிறசி 
சேறி்க்ை ஆரம்பிததைல், சமதாழிததி-
்றன பயிறசி ்வைஙகுதைல், சபண்்களுக்-
்கதானெ உதைவிததிடடங்கள் ்வைஙகுதைல் 
முதைைதானெ திடடங்களுடன, சிறு்வர் 
துஷ்பிரஷயதா்கததிறகு எதிரதானெ விழிப-
புணர்வு்கள், பல்்க்ைக்்கை்க மறறும் 
பதாடெதா்ை மதாண்வர்்களுக்கு சதைதாழில் 
்வழி்கதாடடல்்க்ை ஷமறச்கதாள்ளுதைல் 
சதைதாடர்பதா்கவும் ்கைநது்ரயதாடப-
படடனெ.

ஷமலும், இக்்கைநது்ரயதாடலில் 
ஷமைதி்க அரெதாங்க அதிபர், ஷமைதி்க 
அரெதாங்க அதிபர் (்கதாணி), மதா்வடட 
செயை்க திடடமிடல் பணிபபதாைர், 
மதா்வடட வி்வெதாயப பணிபபதாைர், 
மதா்கதாண வி்வெதாயப பணிபபதாைர், 
உதைவி மதா்வடட செயைதாைர், மதா்வடட 
ெமுர்ததி பணிபபதாைர், பிரஷதைெ செயைதா-
ைர்்கள், மதா்வடட பதி்வதாைர் ேதாய்கம், 
பிரதித திடடமிடல் பணிபபதாைர், 
UNDP திடட இ்ணபபதாைர் மறறும் 
தைனனெதார்்வ சதைதாண்டு நிறு்வனெங்கள், 
து்்றெதார் உததிஷயதா்கததைர்்கள் ஆகிஷயதா-
ரும் ்கைநதுச்கதாண்டிருநதைனெர். 

உலக சுற்றுலா தினதமதை முன்னிட்டு கடெல் வளதமதை காப்்பாம எனும சதைானிபச்பாரு-
ளில்  வடெைாகாண சுற்றுலா ்பணியகததின் ஏற்்பாட்டில் ்வலமன ொட்டி சுற்றுலா கடெற்-
கமை்யாை தூயமைப்படுததைல் செயற்்பாடுகள் ்ேற்று முன்தினம  செவவாயக்கிழமை 
முன்சனடுக்கப்பட்டெது.  (்படெம யாழ்.வி்ெடெ நிரு்பர்)

யதாழ். விஷெட நிருபர்
ஷபதா்தைபசபதாருள் பதா்வ்னெக்கு 

எதிரதா்க விழிபபுணர்வு்க்ை ஏறப -
டுததும் மு்கமதா்க யதாழ்.ஷபதாதைனெதா 
்்வததியெதா்ை சதைதாழிறெங்கங்க-
ளின கூடட்மபபின ஏறபதாடடில் 
யதாழ்பபதாணததில் ஷபரணிசயதானறு 
முனசனெடுக்்கபபடவுள்ைது. 

யதாழ்.ஷபதாதைனெதா ்்வததியெதா்ை 
முன்றலில் இன்்றய தினெம் வியதா -
ைக்கிை்ம மதியம் 12 மணியை-
வில் இபஷபரணி ஆரம்பிதது மணிக் -
கூடடு ஷ்கதாபுர வீதியூடதா்க, யதாழ். 
சபதாலிஸ நி்ையத்தை அ்டநது 
அஙகிருநது பிரதைதானெ வீதியூடதா்க 
யதாழ்பபதாண மதா்வடட செயை்கத்தை 

அ்டயவுள்ைதுடன மதா்வடட செய -
ைரிடம் ம்கேரும் ்்கயளிக்்கபபட-
வுள்ைது.

 யதாழ்.ஷபதாதைனெதா ்்வததியெதா்ை 
சதைதாழிறெங்கங்களின கூடட்மபபு 
ச்வளியிடடுள்ை ஊட்க அறிக்்்கயி-
ஷைஷய இது சதைதாடர்பதா்க குறிபபிடப-
படடுள்ைது. 

தேொணேப்்ேொருள ேொவணனககு எதிைொக தேைணி



6 2022 செபசடெம்பர் 29 வியாழக்கிழமை29–09–2022

உலகின் ஐந்ாவது... (04ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

அ்ன் ்பலனாக நுகர்வு ெைத்துவமின்மை 
எவவாறு சவகுவாக குமைநதுள்ளது 
என்்பம் ெமீ்பத்திய ஐ.எம.எப ஆய்வு எடுத்-
துக்காட்டியுள்ளது. இமவ்விர, ஏமழகளுக்-
கான வீட்டுவெதி ைற்றும சுகா்ாரம ஆகிய 
ெமூக மைம்பாட்டுக் குறியீடுகளிலும குறிபபி-
டெத்்க்க ைாற்ைஙகள ஏற்்பட்டுள்ளன.   

பின்்ஙகியவர்களுக்கு ைானிய 
விமலயில் ெமையல் எரிவாயு வழஙகு-
வது மு்ல் ஒவசவாரு கிராைபபுை வீடு-
களுக்கும குழாயில் குடிநீமர சகாண்டு 
மெர்ப்பது வமர ்பல திட்டெஙகள ைத்திய 
அரொல் செயல்்படுத்்ப்பட்டு வருகின்ைன.   

பிர்ைர் மைாடியின் 'ஒமர ்பார்ம - 
உன்ன் ்பார்ம' திட்டெம சீராக வடிவம 
ச்பற்றுள்ளது. இது அரமெயும ைக்கம்ள-

யும உள்ளடெக்கிய ஒரு்பார்மவ - கூட்டு 
முயற்சி. இநதியா ்ற்ொர்பு ெவால்கம்ள 
ெநதிக்கவும, துன்்பஙகம்ள ெைாளிக்கவும 
்ன்னமபிக்மகயுடென் ்யாராக உள்ளது 
என்கிைார்கள நிபுணர்கள.   

உலக்ளவில் ஐந்ாவது ச்பரிய ச்பாரு-
்ளா்ாரம ைற்றும மவகைாக வ்ளரும 
ச்பாரு்ளா்ாரம என்ை இரட்மடெ மைல்கற்-
கம்ள கடெப்பது இநதியாவிற்கும இநதியர்-
களுக்கும ஒரு ைகத்்ான ொ்மன என்்ப-
தில் ெநம்கமில்மல.   

இந்க் கட்டெத்தில் இருநது 5 டிரில்லி-
யன்  சடொலர் ச்பாரு்ளா்ாரத்ம் உருவாக்-
கும பிர்ைர் மைாடியின் இலக்மக அமடெ-
வ்ற்கான ்பாம்யில் இநதியா ்னது 
்பயணத்ம்த் ச்ாடெஙகுகிைது.

இலஙமகயில் சிறுவர்கள என... 03ஆம ்பக்கத் ச்ாடெர் 
அமனத்து இடெஙகளிலும அந் 

வெனம நீக்கப்படெ மவண்டும என இ்ன் 
ஊடொக முன்சைாழியப்பட்டுள்ளது.   

மு்ன்மைச் ெட்டெத்தின் 71 பிரிவின் 
(6) உ்பபிரிவில் உள்ள ‘இந் வயதுப 
பிரிவில் உள்ள எந்சவாரு சிறுவர் 
அல்லது இ்ளம ஆட்களுக்குத் ் ண்டெமன 
வழஙகுமம்பாது எந்சவாரு ச்பற்மைார், 
ஆசிரியர் அல்லது உத்திமயாகபூர்வ 
்பாதுகாவலருக்குக் காணப்படும உரிமை-
மயப ்பாதிக்கும வமகயில் அமையக் 
கூடொது’ என்ை திருத்்ம இத்திருத்்ச் ெட்-
டெமூலகத்தின் ஊடொக நீக்கப்பட்டுள்ளது.   

23வது அத்தியாயைான சிறுவர்கள 
ைற்றும இ்ளம ஆட்கள கட்டெம்ளச் ெட்-
டெத்தின் ம�ாக்கைானது சிறுவர்களின் 
ைற்றும இ்ளம ஆட்களின் ்பாதுகாபபுக்-
காக சிறுவர் குற்ைவாளிகம்ளக் கண்-
காணிக்க சிறுவர்களுக்கான நீதிைன்-
ைத்ம் நிறுவுவ்ற்கான உத்்ரவுகம்ள 
உருவாக்குவ்ாகும.   

2022.07.18ஆம திகதி சவளியிடெப-
்பட்டெ சிறுவர்கள ைற்றும இ்ளம ஆட்கள 

(திருத்்ம) ெட்டெமூலத்துக்கு அமைய 
23வது அத்தியாயம திருத்்ப்படெவிருப-
்பதுடென், நீதி, சிமைச்ொமல �டெவடிக்-
மககள ைற்றும அரசியலமைபபு ைறுசீ-
ரமைபபு அமைச்ெரினால் வர்த்்ைானி 
அறிவித்்லில் குறிபபிடெப்படும தினத்-
திலிருநது இத்திருத்்ஙகள �மடெமு-
மைக்கு வரும.   

 இக்கூட்டெத்தில் இராஜாஙக அமைச்-
ெர் சீ்ா அரமம்பம்பால, ்பாராளுைன்ை 
உறுபபினர்க்ளான ்ல்ா அதுமகார்ள, 
மராஹினி கவிரத்ன, இரான் விக்ரை-
ரத்ன, (கலாநிதி) ஹரினி அைரசூரிய, 
ைஞ்சு்ளா திொ�ாயக ைற்றும விமெடெ 
குழுவின் செயலா்ளர், ்பாராளுைன்ை 
்பணியாட்ச்ாகுதியின் பிர்ானியும, 
பிரதிச் செயலா்ளர் �ாயகமுைான 
குஷானி மராஹனதீர, சிறுவர் ைற்றும 
ச்பண்கள விவகார அமைச்சு, நீதி, 
சிமைச்ொமல �டெவடிக்மககள ைற்றும 
அரசியலமைபபு ைறுசீரமைபபு அமைச்சு 
ஆகியவற்றின் சிமரஷடெ அதிகாரிகளும 
கலநதுசகாண்டெனர்.   

அறிக்மகமய விமரவாக... 03ஆம ்பக்கத் ச்ாடெர்

கிமடெத்துள்ளதுடென் அ்மன 
விொரமண அறிக்மகயின் ம்பாது கவ-
னத்திற்சகாண்டு இறுதி அறிக்மகமய 
்யாரிக்குைாறும பிர்ைர் ச்ரிவித்-
துள்ளார். இ்ன்ம்பாது �கர அபிவி-
ருத்தி அதிகார ெம்ப அதிகாரிகளுக்கு 
ஆமலாெமன வழஙகியுள்ள பிர்ைர், 
�கர அபிவிருத்தி அதிகார ெம்பக்கு 
சொந்ைான இந் வீடுகள நிரந்ர 
்பதிவுக்கு முன்்ப்ாக இமடெக்கால குடியி-
ருப்பாக முன்சனடுக்கப்பட்டு வருவம் 
நிறுத்்முடியுைா? என்்பது ச்ாடெர்பில் 
ஆராய்நது அறிக்மகமய ெைர்பபிக்கு-
ைாறும ச்ரிவித்துள்ளார்.

இந் ்பகுதி, ெட்டெபூர்வைற்ை குடியிருப -
புக்ளாக காணப்படுவ்ாகவும இந்க் -
கூட்டெத்தின் ம்பாது ்கவல்கள சவளி-
யிடெப்பட்டுள்ள்ால் அது ச்ாடெர்பிலும 
கவனம செலுத்துைாறு பிர்ைர் மகட்-
டுக்சகாண்டுள்ளார்.

அம்மவம்ள இஙகு கருத்துத் ச்ரி -

வித்் �கர அபிவிருத்தி ைற்றும வீடெ-
மைபபு அமைச்ெர் பிரென்ன ரணதுஙக, 
சகாழுமபு ைாவட்டெ செயலா்ளரின் 
்மலமையில் குழுசவான்று நியமித்து 
மைற்்படி தீ வி்பத்து ெம்பவம ைற்றும 
அந் இடெத்தின் ெட்டெபூர்வைற்ை குடியி-
ருபபு ச்ாடெர்பில் �டெவடிக்மக எடுப்ப -
்ற்காக ஆராயமுடியுசைன்றும அந் 
குழுவின் அறிக்மகயின்்படி தீர்ைானங-
கம்ள மைற்சகாள்ள முடியுசைன்றும 
ச்ரிவித்துள்ளார்.

உணவு, ்ற்காலிக குடியிருபபு, 
்பாடெொமல ைாணவர்களின் உ்பகர-
ணஙகள, உளளிட்டெமவ ைற்றும இந் 
தீ வி்பத்து ெம்பவம காரணைாக  இடெம -
ச்பயர்நதுள்ள ைக்களுக்கு ம்மவயான 
நிவாரணம ஆகியவற்மை சகாழுமபு 
ைாவட்டெ செயலகத்தினால் விநிமயாகிப-
்ப்ற்கு விமரவான �டெவடிக்மக மைற்-
சகாள்ளப்பட்டுள்ள ் ாகவும இ்ன்ம்பாது 
ச்ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.      

காட்டு யாமனக்ளால்... 03ஆம ்பக்கத் ச்ாடெர் 
ஜீவராசிகள உத்திமயாகத்்ர்களுக்கு 

அறிவித்்ாலும எரிச்பாருள ்ட்டுப்பாடு 
காரணைாக உரிய ம�ரத்தில் அவர்கள 
அஙகு செல்லமுடியா்  நிமல காணப -
்படுவ்ாகவும ச்ரிவித்துள்ளனர்.  அத் -
துடென் யாமன சவடிக்கான மூலப -

ச்பாருட்களின் விமலகள சவகுவாக 
அதிகரித்து வருவ்னால் எதிர்வரும 
காலஙகளில் இ்மனவிடெ அதிகைான 
ச்ாமக அ்ற்காக செலவிடெமவண்டி 
ம�ருசைன அந் உத்திமயாகத்்ர்கள 
ச்ரிவித்்னர்.

�ாட்மடெ, ைக்கம்ள ம�சிக்கத் ்வறினால்...  
எமது நொட்டில் மனி�ர், மனி�ர்-

்களை படுத்கொளை தெய்யுமைவுககு 
மனி�ொபிமொனம் வீழ்ச்சியளடந்துள்-
ை�ொ்க த�ரிவித்� அளமச்ெர், இது 
பபொன்ற குப�ொ� மனபபொனளம்கள் 
மொற்றபபட பேண்டுதமனறும் அ�ற-
்கொன தபொறுபபு ஊட்கங்களுககு மி்க 
அதி்கமொ்க உள்ை�ொ்கவும் த�ரிவித்-
�ொர்.  

பைக்ஹவுஸ் நிறுேனத்தில் புதி�ொ்க 
ஆ�ம்பிக்கபபட்டுள்ை ஊட்க அ்க-
டமிளய உத்திபயொ்கபூர்ேமொ்க அங-
கு�ொர்பபணம் தெய்து ளேத்து உள�-
யொறறுள்கயிபைபய அேர் இவேொறு 
த�ரிவித்�ொர்.  

இ�ொஜொங்க அளமச்ெர் ெொந்� 
பண்டொ�, அளமச்சின தெயைொை-
ரும் பைக்ஹவுஸ் நிறுேனத்தின 
�ளைேருமொன அனுஷ தபல்பிட்ட, 
்கல்விமொன்கள், பப�ொசிரியர்்கள், 
ஊட்கத்துள்ற ெொர்ந்�ேர்்கள் மறறும் 
முககியஸ்�ர்்கள் ்கைந்துத்கொண்ட 
இந்� நி்கழ்வில் த�ொடர்ந்தும் உள�-
யொறறிய அளமச்ெர்,  

பைக்ஹவுஸ் நிறுேனம் பத்திரிள்க-
்களின �ொய்வீடொ்க விைஙகுகின்றது. 
நொட்டு மக்களுக்கொ்க டி.ஆர்.விபஜ-
ேர்த்�னவினொல் ஸ்�ொபிக்கபபட்ட 

இந்� நிறுேனம் மூனறு தமொழி்க-
ளிலும் பத்திரிள்க்களை அச்சிட்டு 
தேளியிடுேதுடன நொட்டின சு�ந்தி-
�த்தின பபொது அ�ற்கொ்க தபரும் பங்க-
ளிபபு ேழஙகிய நிறுேனமொ்க தெயற-
பட்டுள்ைள�க குறிபபிட முடியும்.  

அந்� ேள்கயில் ப�சியத்துககு முக-
கியத்துேமளித்து மனி�ொபிமொனத்ள� 
மதித்து தெயறபடும் நிறுேனமொன 
பைக்ஹவுஸ் நிறுேனத்தின ஆ�ம்ப 
பத்திரிள்க ஆசிரியர்்கைொன மொர்டின 
விககி�மசிங்க பபொனப்றொள�யும் 
சி்றபபொ்க குறிபபிட முடியும்.  

 எமது ்கைொெொ�ம் மனி�த்�னளம 
அருகிேருகின்ற நிளையில் ஊட்கங-
்கள் மூைம் அ�ளன மீைக த்கொண�-
முடியும் எனபப� எமது நம்பிகள்க. 
குப�ொ�ம் நிள்றந்��ொ்க ஒருேள�தயொ-
ருேர் படுத்கொளை தெய்ேது ேள� 
எமது ்கைொெொ�ம் மறறும் பண்பொடு 
மொற்றம் தபறறுள்ை சூழளைபய 
�றபபொது ்கொணமுடிகி்றது.இந்� 
நிளை மொற்றபபட பேண்டும்.

்கடந்� இ�ண்டு ேொ�ங்களுககு முன 
நொன ்கெ்கஸ்�ொனில் நளடதபற்ற 
ெர்ேப�ெ சினிமொ விருது விழொவில் 
்கைந்துத்கொண்டிருந்ப�ன. அ�றகு 
உைகின பல்பேறு நொடு்களிலிருந்தும் 

திள�பபடத் �யொரிபபொைர்்கள் நடி்கர்-
்கள் அதில் பஙப்கறறிருந்�னர். அேர்-
்கபைொடு ்கைந்துள�யொடும் ேொய்பபு 
கிளடத்�து. அேர்்கள் எனனிடம் 
உங்கள் நொட்டு விமொன நிளையத்துக-
்கொன பொள�்கள்

�ளடதெய்யபபடுகின்ற�ொ? அவ-
ேபபபொது ்கடவுச் சீட்டுக்கள் அதி்கொ-
�மில்ைொ�ேர்்கைொல் பரிபெொ�ளன 
தெய்யபபடுகின்ற�ொ? எந்� பந�த்-
திலும் ேனமுள்ற்கள் இடம்தப-
றுககின்றன. மக்களைத் �ொககியும் 
படுத்கொளை தெய்தும், குழபபங-
்கள் ஏறபடுத்�பபடுகின்றன. அந்� 
நிளையில் உங்கள் நொட்டுககு நொங்கள் 
ேருள்க �ந்�ொல் எங்கள் பொது்கொபபு 
த�ொடர்பில் உங்கைொல் உறுதிபபடுத்� 
முடியுமொ? எனறும் அேர்்கள் எனனி-
டம் பல்பேறு ப்கள்வி்களை எழுபபி-
னர்.

நொன அ�றகுப பதிைொ்க, சிறு 
சிறு குழபபங்கள் ஏறபட்டிருந்�ன.
இபபபொது அஙகு ெ்கஜநிளை ்கொணப-
படுகி்றது எனறு த�ளிவு படுத்தி-
பனன.  

ஊட்கங்கைொனது நொட்டின நறதப-
யருககு ்கைங்கம் ஏறபடொ�ேள்கயில் 
தெயறபடுேது அேசியம். நொம் ்கல்வி 

்கற்ற ்கொைத்தில் சி்றந்� படிபபிளன-
்கள் எமககுக கிளடத்�ன. 

�றபபொது அபபடியொன நிளை-
ளம்கள் மி்கவும் அருகிவிட்டது. 
நொட்டில் புதி�ொ்க பி்றககும் பிள்ளை-
்கள் �மது நொட்டுககும் மக்களுககும் 
சூழலுககும் அனபு தெய்யொவிட்டொல் 
நொட்ளட ஒருபபொதும் ்கட்டிதயழுபப 
முடியொது பபொகும்.  

பைக்ஹவுஸ் நிறுேனத்தினொல் 
புதி�ொ்க ஆ�ம்பிக்கபபட்டுள்ை 
ஊட்க அ்கடமி சி்றந்� துள்ற ெொர்ந்� 
விறபனனர்்களின பங்களிபபுடன 
்கறள்க நடேடிகள்க்களை பமற-
த்கொள்ைவுள்ைது. இந்� நிறுேனத்தில் 
பொரிய ேைங்கள் உள்ைன. அ�ளன 
உபபயொகித்து ்கறகும்பபொப� பேளை-
தெய்ேது, பேளைதெய்யும் பபொப� 
்கறபது என இ�ண்ளடயும் தபறறுக 
த்கொள்ை மொணேர்்களுககு ேொய்பபு-
்கள் கிளடககும். உைகில் ்கறபிபபப� 
சி்றந்� த�ொழிைொகும். அந்�ேள்கயில் 
பப�ொசிரியர், ்கல்விமொன்கள் பைரும் 
இந்� அ்கடமியில் ்கறபித்�லில் ஈடுப-
டவுள்ைனர்.  

இந்� அ்கடமி பமலும் ஒரு படி 
உயர்ந்து ஒரு தேளியீட்ட்கமொ்கவும் 
முனபன்ற பேண்டும் என்றொர்.

்ாய்�ாட்மடெ கட்டிசயழுப்ப...  
குறிபபிட்ட அேர், இனறு எமது 

�ொய் நொடு தபொருைொ�ொ� ரீதியில் 
மி்கவும் சி�மமொன நிளையில் பய -
ணித்துக த்கொண்டிருககின்றது. இந்-
நிளையில் ஜனொதிபதி விடுத்துள்ை 
அளழபபின பபரில் சுவிட்ெர்ைொந்-
ள�த் �ளைளமய்கமொ்கக த்கொண்டு 
உைகில் 05 நொடு்களில் பணி்களை 
முனதனடுககும் எமது ளபனஸ் நிறு -
ேனத்தினூடொ்க நொட்டுககு நல்ை 
விடயங்களைச் தெய்ே�றகு நொம் தீர்-
மொனித்துள்பைொம்.   

எமது நிறுேனத்தின �ளைேர் 
விகபனஷே�ன சிேபொ�த்தின எண் -
ணக்கருவுக்களமய இவபேளைத்-
திட்டங்களை முனதனடுத்து இந் -
நொட்ளட �னனிள்றவு அளடயச் 
தெய்ே�றகு உ�வி ஒத்துளழபபு-
்களை நல்குே�றகு எதிர்பொர்ககின-
ப்றொம். இ�ன நிமித்�ம் நொட்டுககு 
தேளிபய புைம் தபயர்ந்துள்ை ெ்கை 
மக்களையும் இளணத்துகத்கொண்டு 
நொட்ளட ்கட்டிதயழுபப விரும்பு -
கினப்றொம்.   

இப�பேளை, ேவுனியொவில் 
மூனறு இடங்களில் ப்கொழிேைர்ப-
புப பண்ளண திட்டத்ள� ஏற்க-
னபே ஆ�ம்பித்துள்பைொம். இஙகு 

சுமொர் 20,000 ப்கொழி்கள் ேைர்க்கப-
படுகின்றன. அப�பந�ம் ம�ேள்ளிக 
கிழஙள்க மொேொககி ஏறறுமதி தெய்�-
ேற்கொன த�ொழிறெொளைதயொனள்ற 
பத்து ப்கொடி ரூபொ மு�லீட்டுடன 
அளமத்து ேருகினப்றொம். ம�ேள்-
ளிககிழஙகு மொவுககு ஐப�ொபபிய 
ெந்ள�யில் நல்ை கி�ொககியுள்ைது. 
அ�ளன இைக்கொ்கக த்கொண்டு இத் -
திட்டம் முனதனடுக்கபபடுகின்றது.   

பமலும், ேடககு கிழககில் பெொைச் 
தெய்ள்கயில் மு�லீடு்களை பமற-
த்கொள்ே�றகும் எதிர்பொர்த்துள்பைொம். 
இ�றகு ப�ளேயொன ்கொணி்களை 
அ�ெொங்கத்திடம் ப்கொரியுள்பைொம். 
்கொணி்கள் ஒதுக்கபபட்டதும் இவ -
பேளைத்திட்டத்ள� எம்மொல் ஆ�ம் -
பிக்க முடியும்.   

பெொைச் தெய்ள்களய இஙகு 
விரிேொ்க முனதனடுபப�ன ஊடொ்க 
திரிபபொஷொ மறறும் விைஙகு தீேனத் 
�யொரிபளப இஙப்கபய பபொதியை-
வில் பமறத்கொள்ை எதிர்பொர்ககின -
ப்றொம். ப்கொழித் தீேனமொ்கட்டும், 
மொட்டுத் தீேனமொ்கட்டும் அேறள்ற 
உறபத்தி தெய்ய பெொைம் முககிய 
மூைபதபொருைொ்க உள்ைது. அந்� 
மூைபதபொருளை எமது நொட்டி -

பைபய உறபத்தி தெய்து அ�ளனக 
த்கொண்டு நவீன த�ொழில்நுட்பத்-
ள�ப பயனபடுத்தி இ�ளனச் தெய்ய 
முடியும். குறிபபொ்க தநத்�லிக 
்கருேொடு, சிபபி மறறும் உளுந்து உள் -
ளிட்ட �ொனியங்கள் எனபன எமது 
நொட்டிபைபய கிளடக்கககூடியன-
ேொ்க உள்ைன.   

அேறள்றக த்கொண்டு ��மொன 
்கொல்நளட தீேனத்ள� இஙப்கபய 
�யொரிக்கக கூடிய�ொ்க இருககும். அ� -
னூடொ்க இத்துள்றயில் �னனிள்றவு 
அளடய முடிேப�ொடு அேறறின 
இ்றககுமதிளயயும் நிறுத்தி அேற -
றுககு தெைேொகும் தபருந்த�ொள்க 
அந்நியச் தெைொேணிளயயும் மீ�பப -
டுத்திக த்கொள்ை முடியும்.   

அப�பந�ம் விேெொயத் துள்றயில் 
மு�லீடு்களை பமறத்கொண்டு விேெொ-
யப பு�ட்சிளய ஏறபடுத்�வும் பங்க -
ளிக்க எதிர்பொர்த்துள்பைொம். ம�ேள்-
ளிச் தெய்ள்கக்கொ்க ேவுனியொவில் 
சுமொர் 2,500 ஏக்கர் ்கொணிளய எதிர் -
பொர்த்துள்பைொம். பெொைச் தெய்ள்கக -
த்கன கி�ொனில் 637 ஏக்கர் ்கொணி-
ளயயும் பொர்ளேயிட்டுள்பைொம். 
அத்ப�ொடு ்கடறத்றொழில் துள்றயில் 
மு�லீடு்களை பமறத்கொள்ைவும் 

திட்டமிட்டுள்பைொம்.   இவேொ்றொன 
ஏறபொடு்களின ஊடொ்க தபொருைொ-
�ொ� தநருக்கடியில் இருந்து நொட்ளட 
மீைக்கட்டிதயழுபபி �னனிள்றவு 
தபொருைொ�ொ�த்ள� அளடய 
முடியும்.   

பு ை ம் த ப ய ர்ந் து ள் ை ே ர் ்க ள் 
�யொ்கம் திரும்பவும் மு�லீடு -
்களை பமறத்கொள்ைவும் அச்ெம் 
த்கொள்ைத் ப�ளேயில்ளை. எமககு 
ப�ளேயொன உ�வி ஒத்துளழபபு-
்களை ேழங்க அ�ெ �ளைேர்்களும் 
உய�தி்கொரி்களும், தேளிநொட்டு குடி-
ய்கல்ேொைர்்கள் ப�ொமரிபபு அளமப -
பும் (பி.ப்கொ) ளபனஸ் நிறுேனமும் 
�யொ�ொ்க உள்ைது. ஆ்கபே இைங -
ள்கயிலிருந்து புைம்தபயர்ந்துள்ை 
இைஙள்கயள�த் �ொய்கத்தில் மு�-
லீடு்களை பமறத்கொண்டு நொட்ளட 
ஒனறுபட்டுக ்கட்டிதயழுபப முன -
ேருமொறு ப்கட்டுகத்கொள்ளுகிப்றன 
எனறு குறிபபிட்டொர்.   

இச்தெய்தியொைர் மொநொட்டில் 
ளபனஸ் �னியொர் நிறுேனத்தின 
பணிபபொைர்்கைொன பி. பஜொன 
ேெந்�பொைன, என.எம்.எம். ெபீஹ் 
உட்பட முககியஸ்�ர்்கள் பைரும் 
்கைந்து த்கொண்டனர். 

80 வீடுகள முற்ைாக தீக்கிமர...   
மறறும் ்கடறபளடயின 10 

தீயளணபபு ேொ்கனங்கள் தீளய 
அளணககும் பணியில் ஈடுபடுத்�ப -
பட்டன.   

 இந்�த் தீ விபத்தினொல், உயிர்ச்பெ-
�ங்கபைொ, எேருககும் ்கொயங்கபைொ 
ஏறபடவில்ளைதயன த�ரிவித்� 
தபொலிஸொர் தீ விபத்து ்கொ�ணமொ்க 
80 குடும்பங்களைச் பெர்ந்� 220 பபர் 
இடம்தபயர்ந்துள்ை�ொ்கவும் த�ரி-
வித்�னர். அத்துடன சுமொர் 54 மொண-
ேர்்களின பொடபபுத்�்கங்கள் தீயில் 
எரிந்து நொெமொகியுள்ை�ொ்கவும் த�ரி-
விக்கபபடுகி்றது.   

 இேர்்கள் ்கைனிநதீ வி்கொள� 
மறறும் முேத�ொ� உயன அடுககு-
மொடி குடியிருபபின ெனெமூ்க மண்-

டபத்தில் �ற்கொலி்கமொ்க �ங்களேக-
்கபபட்டுள்ை�ொ்கவும் தபொலிஸொர் 
த�ரிவித்�னர்.   தீ விபத்துக்கொன 
்கொ�ணம் இதுேள� ்கண்டறியபபடொ-
�துடன கி�ொண்ட்பொஸ் தபொலிஸொர் 
விெொ�ளண்களை பமறத்கொண்டு ேரு-
கின்றனர்.    

இப�பேளை, ்கஜீமொ ேத்ள� தீ 
விபத்தில் பொதிக்கபபட்டேர்்களுககு 
ப�ளேயொன நிேொ�ணங்களை ேழங-
குமொறு ஜனொதிபதி �ணில் விககி�ம-
சிங்க ஜபபொனிலிருந்து பணிபபுள� 
விடுத்துள்ைொர்.   

 அ�ற்களமய, தீ விபத்தில் பொதிக-
்கபபட்டேர்்களுககு நிேொ�ணம் 
ேழஙகுே�ற்கொன பணிபபுள�்களை 
ஜனொதிபதியின தெயைொைர் ெமன ஏக-

்கநொயக்க விடுத்துள்ை�ொ்க ஜனொதிபதி 
ஊட்கப பிரிவு த�ரிவித்துள்ைது.   

 இது த�ொடர்பில் முபபளட �ைப-
தி்கள், த்கொழும்பு மொேட்ட அ�ெொங்க 
அதிபர் மறறும் ந்க� அபிவிருத்தி 
அதி்கொ� ெளபககு அறிவிககுமொறு 
ஜனொதிபதி, �னது தெயைொைருககு 
அறிவித்துள்ை�ொ்க ஜனொதிபதி 
ஊட்கப பிரிவு பமலும் அறிவித்துள்-
ைது.   

அத்துடன தீ விபத்�ொல் பொதிக்கப-
பட்டேர்்களின விப�ங்கள் மறறும் 
இழபபு த�ொடர்பொ்க உடனடியொ்க 
அறிகள்கதயொனள்ற �யொரிககுமொறும் 
பி��மர் திபனஸ் குணேர்�ன அதி்கொ-
ரி்களுககு பணிபபுள� விடுத்துள்ைொர். 

இப�பேளை, ்கஜீமொேத்ள� தீ 

விபத்து த�ொடர்பில் த்கொழும்பு 
மொேட்ட அ�ெொங்க அதிபர் �ளைளம-
யிைொன குழுதேொனள்ற நியமித்து 
பக்கச்ெொர்பற்ற விெொ�ளண்களை 
நடத்துமொறு ப்கொரிகள்க விடுக்கபபட்-
டுள்ைது. 

பி��மர் திபனஷ குணேர்�னவிடம் 
ந்க� அபிவிருத்தி மறறும் வீடளமபபு 
அளமச்ெர் பி�ெனன �ணதுங்க இந்� 
ப்கொரிகள்களய விடுத்துள்ைொர்.

 பநறறு (28) நளடதபற்ற த்கொழும்பு 
மொேட்ட ஒருஙகிளணபபுக குழுக 
கூட்டத்தில் அளமச்ெர் இந்�க ப்கொரிக-
ள்களய முனளேத்துள்ைொர். ்கடந்� 
ஒன்றள� ேருடத்தில் இந்� குடிளெ 
வீடு்களில் மூனறு தீ விபத்து்கள் ஏற-
பட்டுள்ை�ொ்கவும் குறிபபிட்டொர்.

அம்பாமை ைாவட்டெ ைக்கள...
்பாலம, ெமைாநதுமை ்பகுதி, ஒலுவில் 

்பகுதி, நிந்வூர், ைரு்முமன, ச்பரிய-
நீலாவமண, �ற்பிட்டிமுமன, ்பாண்-
டிருபபு, கிட்டெஙகி �ாவி்ன்சவளி உள -
ளிட்டெ ்பகுதிகம்ள அண்மித்் ஆற்மை 
விட்டு இரவிலும ்பகலிலும மு்மலகள 
சவளிமயறுவ்னால் வீதியில் செல்லும 
்பயணிகள ைற்றும ்பா்ொரிகள அச்ெத்-
துடெமனமய ்பயணத்ம் மைற்சகாளகின் -
ைனர்.   

குறிப்பாக இரவு ம�ரஙகளில் சுைார் 
9, 5, 4அடி நீ்ளமுமடெய மு்மலகள 
சவளிமயறுவ்ாக ைக்கள ச்ரிவிக்கின்-
ைனர்.   

மைலும இமைாவட்டெத்தில் உள்ள க்ளப -
புக்கள ம்பான்ை இடெஙகளிலும மு்மல 
அச்ெறுத்்ல் ச்ாடெர்நதும இருப்பதுடென், 
மைற்்படி ்பகுதிகளில் உள்ள வாவிகள, 
கு்ளஙகளிலும மு்மலகளின் ச்பருக்-
கம அதிகரித்து காணப்படுகிைது.   

மைலும ்ற்ம்பாது சிறும்பாக 
மவ்ளாண்மை செய்மக ஆரம்பைாகி 
உள்ள்னால் வயல் நிலஙகள கால் -
வாய்கள அண்டிய ்பகுதியில் நீருக்காக 

கு்ளஙகம்ள �ாடிச் செல்லும ஆடு, 
ைாடுகள உளளிட்டெ கால்�மடெகள மு்-
மலகளுக்கு இமரயாகின்ைன.  

இப்பகுதியில் இரவிலும ்பகலிலும 
மு்மலகள சவளிமயறுவ்னால் கட்-
டொக்காலிக்ளாக இப்பகுதியில் திரியும 
ைாடுகம்ள இமமு்மலகளுக்கு இமர-
யாகுவ்ாக ச்ரிவிக்கப்படுகிைது.   

மைற்்படி ்பகுதிகளில் மு்மலகளின் 
�டெைாட்டெம ெம்பந்ைாக அறிவுறுத்து-
்ல்கள, எச்ெரிக்மக ்பலமககள உரிய 
இடெஙகளில் இதுவமரயும மவக்கப்ப-
டெவில்மலசயனவும ச்ரிவிக்கப்படு-
கின்ைது. இம் உரிய அதிகாரிகள கவ-
னத்தில் எடுக்க மவண்டும என ைக்கள 
மகாரிக்மக விடுகின்ைனர்.  

மைலும இவவருடெம ஜுன் ைா் ்பகு -
தியில் அம்பாமை ைாவட்டெம நிந்வூர் 
ச்பாலிஸ் பிரிவிற்குட்்பட்டெ களிமயாமடெ 
ஆற்றின் ஓரத்தில் ்னது வ்ளர்பபு ைாட் -
டுக்கு புல் சவட்டுவ்ற்காக சென்ை 
குடும்பஸ்்ர் ஒருவர் மு்மல ்ாக்கிய-
தில் ெடெலைாக மீட்கப்பட்டெ ெம்பவம ்பதி -
வாகியுள்ளமையும குறிபபிடெத்்க்கது.  

ெமூக ஊடெகஙகளில் அவதூைான...
சுற்றுநிரு்பசைான்மை சவளியிட்டுள -

்ளது.   
இந் சுற்றுநிரு்பஙகம்ள பின்்பற்ைா-

ைல் ெமூக ஊடெகஙகளில் கருத்துக்கம்ள 
சவளியிடுமவார் ஒழுக்காற்று �டெவடிக்-
மககளுக்கு உட்்படுத்்க்கூடிய குற்ை -
வாளியாக கரு்ப்படுவசரன்றும அந் 
சுற்றுநிரு்பத்தில் குறிபபிடெப்பட்டுள்ளது.   

இந் சுற்றுநிரு்பம ச்பாதுநிர்வாக 
உள�ாட்டெலுவல்கள ைாகாண ெம்பகள 
ைற்றும உளளூராட்சி ெம்ப அமைச்சின் 
செயலா்ளர் எம.எம.பி.மக. ையாதுன்ன-
வின் மகசயாப்பத்துடென் சவளியிடெப்பட்-
டுள்ளதுடென் ்ா்பனக் மகாமவ இரண் -
டொவது பிரிவின் XLVII அத்தியாயத்தின் 

ஆைாவது ைற்றும ஏழாவது ெரத்துக்க-
ளில் காணப்படும முமைமைமய பின்-
்பற்ை ்வறும அரெ அதிகாரிகள ைற்றும 
ஊழியர்கம்ள ஒழுக்காற்று �டெவடிக்மக-
களுக்கு உட்்படுத்்க்கூடிய குற்ைவாளி -
யாகக் கரு்ப்படுவசரன்றும ச்ரிவிக்-
கப்பட்டுள்ளது.   

அத்துடென் அரசியல் உரிமைமய 
அனு்பவிப்ப்ற்கு உரித்்ற்ை அதிகாரி -
களினால் மைற்சகாள்ளக்கூடொ் ஏற் -
்பாடுகள ெமூக ஊடெகஙகள ஊடொக 
மைற்சகாள்ளப்படும ம்பாது அ்ற்காக 
ஒழுக்காற்று �டெவடிக்மககள மைற்-
சகாள்ளப்படுசைன்றும அந் சுற்றுநிரு-
்பத்தில் ச்ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

இலஙமகயில் ம்டெப்பட்டெ...
மு்ல் �ாட்டின் ்பல்மவறு ்பகுதிகளில் 

இருநதும ்னுஷமகாடி வழியாக அகதி-
க்ளாக ்மிழகம வந்மடெந் இலஙமக 
்மிழர்கள ைண்டெ்பம அகதிகள முகாமில் 
்ஙக மவக்கப்பட்டுள்ளனர்.  

இநநிமலயில், கடெந் ஓகஸ்ட் 21-ம 
திகதி, இரண்டு குடும்பஙகம்ளச் மெர்ந் 
8 ம்பர் இநதியக் கடெற்கமரக்கு வநதிருப-
்ப்ாக ்கவல் கிமடெத்்தும, கடெமலாரக் 
காவல் ்பமடெயினர், இலஙமகத் ்மிழர்-
கம்ள மீட்டு, ைமரன் ச்பாலிஸாரிடெம 
ஒப்பமடெத்்னர்.  ்மிழகத்துக்கு ்பபிச் 
சென்ைவர்களிடெம இலஙமக ்பாதுகாபபு 
அதிகாரிகள �டெத்திய விொரமணயில், 
இலஙமகயின் கிளிச�ாச்சி ைாவட்டெத்-
ம்ச் மெர்ந் ெநதிரகுைார் என்ை �்பர் 
பிர்பல �மகக்கமடெமய உமடெத்து சகாள-

ம்ளயடித்துச் சென்ைது ச்ரியவந்து.  
ஆள கடெத்்ல் ைற்றும சகாமல வழக்-

கில் அவர் பிமணயில் சவளியில் இருப-
்பதும ச்ரியவந்து.  

யாழ். ைாவட்டெத்ம்ச் மெர்ந் கிரு்பா-
கரன் என அமடெயா்ளம காணப்பட்டெ 
ைற்சைாரு �்பரும சகாமலக் குற்ைம 
ொட்டெப்பட்டு இலஙமகயில் ம்டெப்பட்டு 
வருகிைார்.  இம்த்ச்ாடெர்நது,  ம்டெப்ப-
டும குற்ைவாளிகள இருவரும இராை�ா -்
புரம - ைண்டெ்பம   முகாமில் அகதிக்ளாக 
வாழ்வ்ாக இலஙமக ்பாதுகாபபு அதிகா-
ரிகள ்மிழக ச்பாலிஸாருக்கு ்கவல் 
ச்ரிவித்்னர். அ்மனத்ச்ாடெர்நது  
்மிழக ச்பாலிஸாரால் மகது செய்யப-
்பட்டெ குற்ைவாளிகள இருவரும புழல் 
சிமையில் அமடெக்கப்பட்டெனர்.

ெவூதி பிர்ைராக இ்ளவரெர்...
பிர்ைராக இ்ளவரெர் சைாஹமைத் 

பின் ெல்ைான் ம�ற்றுமுன்தினம (27) 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் என அறிவிக்-
கப்பட்டுள்ளது.  இதுவமர ைன்னர் 
ெல்ைான், பிர்ைராகவும ்ப்வி வகித்-
்மை குறிபபிடெத்்க்கது.  

ெவூதி அமரபிய ைன்னர் ்ப்வி 1953 
ஆம ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டெது. 1964 
ஆம ஆண்டிலிருநது ெவூதி அமரபிய 
ைன்னமர பிர்ைராகவும ்ப்வி வகித்து 
வருவது வழக்கைாகவுள்ளது.  

2015 ஆம ஆண்டு மு்ல் ைன்னரா-
கவும பிர்ைராகவும ைன்னர் ெல்ைான் 
்ப்வி வகித்து வருகிைார்.  

இநநிமலயில், புதிய பிர்ைராக இ்ள-
வரெர் சைாஹமைத் பின் ெல்ைாமன 
(37) பிர்ைராக அவர் நியமித்துள்ளார்.  

இம்மவம்ள, இ்ளவரெர் சைாஹம-
ைத் பின் ெல்ைான் இதுவமர வகித்் 
்பாதுகாபபு அமைச்ெர் ்ப்வி, ைன்னரின் 
ைற்சைாரு ைகனான இ்ளவரெர் காலித் 
பின் ெல்ைானுக்கு வழஙகப்பட்டுள்ளது. 

அவெர நிமலமைகளில்...  
ைனி்ாபிைான உ்விகள ைற்றும 

அனர்த்்ஙகளின்ம்பாதும இநதியா 
அயல் �ாடுகளுக்கு ்பல்மவறு உ் -
விகள வழஙகியுள்ள்ாகவும ச்பாரு -
்ளா்ார ச�ருக்கடிமய எதிர்சகாண்டி -
ருக்கும �ாடுகளின் கடென் நிமலமை 
மைலும அதிகரிப்பது கவமலக்குரிய 

விடெயம எனவும குறிபபிட்டுள்ளார்.  
இம்மவம்ள ்பயஙகரவா்ம, ச்ாற் -

றும�ாய் ம்பான்ை உலக்ளாவிய பிரச்சி -
மனகம்ள எதிர்சகாள்ள, ஒன்றிமணவு, 
கூட்டு ஒருமைப்பாடு ைற்றும ஐக்கியம 
என்்பன அவசியம என்றும சஜய்ெஙகர் 
அமழபபு விடுத்துள்ளார்.  

வவுனியாவுக்கு திடீசரன...
கி�ொமிய அபிவிருத்தி இ�ொஜொங்க 

அளமச்ெருமொன ்கொ�ர் மஸ்�ொ-
னின ஏறபொட்டில் பி�த்திபய்கமொ்க 
அளழக்கபபட்டேர்்களுடன அந்� 
்கைந்துள�யொடல் இடம்தபற்றது.  

பமலும், அந்� ்கைந்துள�யொடல் -
்களில் அடுத்துேரும் உள்ளூ�ொட்சி 
மறறும் பொ�ொளுமன்ற ப�ர்�ல்்க -

ளில் மீைவும் தபொதுஜன தப�மு -
னவின ஆட்சிளய புதிய கூட்டணி -
யொ்க மை�ச் தெய்ேது த�ொடர்பில் 
்கைந்துள�யொடபபட்ட�ொ்கவும், 
மக்களின பி�ச்ெளன்கள் குறித்து 
ப்கட்டறிந்து த்கொண்ட�ொ்கவும் 
அதில் ்கைந்து த்கொண்டேர்்கள் 
த�ரிவித்�னர். 

ADB 57 ஆவது ைா�ாட்டில்...   
அந்நொட்டின ஜனொதிபதி தபொங 

தபொங மொப்கொளெ ெந்தித்து இரு��பபு 
பபச்சுேொர்த்ள�ளய பமறத்கொள்ை 
உள்ைொர்.  அ�ளனயடுத்து ஜனொதிபதி 
நொளை 30 ஆம் தி்கதி நொடு திரும்ப-
வுள்ைொர்.  ஜனொதிபதி �ணில் விககி�-
மசிங்க ஜபபொனின முனனொள் ஜனொ-
திபதி ஷினபஸொ அபபவின ம�ண 

ெடஙகு்களில் ்கைந்து த்கொள்ே�ற்கொ்க 
்கடந்� 26 ஆம் தி்கதி ஜபபொனிற்கொன 
விஜயத்ள� த்கொண்டொர். அஙகு அேர் 
ஜபபொனிய பி��மர், சிங்கபபூர் பி�-
�மர் உள்ளிட்ட நொடு்களின �ளை-
ேர்்கள் மறறும் அளமச்ெர்்களையும் 
ெந்தித்து பபச்சுேொர்த்ள� நடத்தியுள்-
ைளம குறிபபிடத்�க்கது. 

குருநதூர்ைமல ச்ாடெர்பில்...  
தபொருட்்களை பொது்கொககும் நடே -

டிகள்க எதிர்்கொைத்திலும் த�ொடர்ந்-
தும் முனதனடுக்கபபடும் எனறும் 
அளமச்ெர் பமலும் குறிபபிட்டுள் -
ைொர்.   வி்கொள�்கள் ப�ேொையங்கள் 
ெட்டம் �றபபொது ேள�யறுக்கப-

பட்டு ேருே�ொ்கவும் அது த�ொடர் -
பொ்க ம்கொநொயக்க ப��ர்்களுடன ்கைந் -
துள�யொடிய பினனர் பொ�ொளுமனறில் 
ெமர்பபிக்கபபடும் எனறும் அளமச்-
ெர் விது� விககி�மநொயக்க குறிபபிட் -
டுள்ைொர்.  

இலஙமகக்கு மைலதிகைான...
�மடெச்பற்ை ஆசிய அபிவிருத்தி வங -

கியின் வருடொந் ைா�ாட்டில் கலநது 
சகாண்டு உமரயாற்றும ம்பாம் அவர் 
இவவாறு ச்ரிவித்்ார்.  ஆசிய அபி -
விருத்தி வஙகியின் நீண்டெகால ்பஙகா-
ளியாக இலஙமக திகழ்வ்ாக   குறிப -
பிட்டெ அவர், அ்ற்கமைய, ச்ாடெர்நதும 

இலஙமகக்கு ஆ்ரவளிக்க ்யாராக 
இருப்ப்ாகவும ச்ரிவித்துள்ளார்.
ெர்வம்ெ �ாணய நிதியத்தின் கடென் 
மவமலத்திட்டெம நிமைவமடெந்்ன் 
பின்னர் இலஙமகக்கு மைலதிக நிதியு் -
விகம்ள வழஙக எதிர்்பார்க்கப்படுவ்ாக 
அவர் மைலும குறிபபிட்டுள்ளார். 

ச்பாலிஸ் ொர்ஜன்டுக்கு ்ப்வி...
தீர்ைானிக்கப்பட்டுள்ளது.  இது ச்ாடெர்-

பில் அநுரா்புரத்துக்குப ச்பாறுப்பான 
சிமரஷடெ ச்பாலிஸ் அதிகாரி ஒருவர் ச்ரி-
விக்மகயில்,  

எமைால் செய்யப்பட்டுளன   ்பரிநது-
மரமய ச்பாலிஸ் ைா அதி்பர் அஙகீக-
ரித்் பின்னர் ச்பாதுச்மெமவ ஆமணக்-
குழுவினால் அவர் ெபஇன்ஸ்ச்பக்டெர் 
்ப்விக்கு உயர்த்்ப்படுவார் என்றும அத்-
துடென் அவருக்குப ்பணப ்பரிசும வழங-

கப்படும எனவும ச்ரிவித்துள்ளார்.  
மூன்று பிளம்ளகளின் ்நம்யான 

ச்பாலிஸ் ொர்ஜன்ட் புத்திககுைார எப்பா-
வல பிரம்ெத்தில் வசிப்பவர்.  

இம்மவம்ள, வடெைத்திய ைாகாணத்-
துக்குப ச்பாறுப்பான சிமரஷடெ பிரதி   
ச்பாலிஸ் ைா அதி்பர் கித்சிறி ஜயலத், 
அவரது மெமவமயப ்பாராட்டுவ்ற்காக 
அலுவலகத்துக்கு அமழக்கப்பட்டு ்னது 
ைகிழ்ச்சிமய ச்ரிவித்துள்ளார். 

ஜனாதி்பதி ைாளிமகக்குள...
த்கொம்பனித்த�ரு தபொலிஸ் நிளை-

யத்தில் ஒபபளடத்துள்ை�ொ்க த�ரி-
விக்கபபடுகி்றது. அேர்்கள்  22, 40 
மறறும் 55 ேயதுளடய அஙகுணு-
த்கொைதபதைஸ்ஸ பி�ப�ெத்ள�ச் 

பெர்ந்�ேர்்கள் எனவும் த�ரியேருகி-
்றது.

ெம்பேம் த�ொடர்பொ்க தபொலிஸொர் 
பமைதி்க விெொ�ளண்களை முனதன-
டுத்து ேருகின்றனர். 

ஜப்பானிய பிர்ைர் ைற்றும...   
�மடெச்பற்ைது. மடொக்கிமயாவிலுள்ள 

ம்பரரெரின் உத்திமயாகபூர்வ இல்லைான 
இமபீரியல் அரண்ைமனயில் �மடெச்பற்ை 

இச்ெநதிபபின்ம்பாது, ஜனாதி்பதி ரணில் 
விக்ரைசிஙகவுக்கு ைகத்்ான வரமவற்பு 
அளிக்கப்பட்டெமை குறிபபிடெத்்க்கது. 

இலஙமகயில் மு்லீடு செய்ய...
அ்ானி நிறுவனத்தின் ்மலவர் 

சகௌ்ம அ்ானி ச்ரிவித்துள்ளார்.  
அ்ானி நிறுவனம கடெந  ் 1988 ஆம 

ஆண்டு ஆரமபிக்கப்பட்டெது.  ்ற்ம்பாது 
்பல்மவறு �ாடுகளிலும அ்ானி குழுைம 
மு்லீடுகம்ள மைற்சகாண்டு வருகின்ைது. 
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பயண வழிகளில் பஸ் சேவவ   
இல்்லாததலால் மலாணவரகள் அவதி  

------------நுவரெலியாவிலிருந்து தலவாக்-
கலல ரெல்லும் ஏ07 பிெதான வீதி 
காபர்ட் இடபபட்டு புனெலைக்கப -
பட்ட பபாதிலும், ரடஸபபார்ட் , 
கிரிமிட்டி வழிகளூடாக உரிய பபாக் -
குவெத்து பெலவகள் நலடரபறாதுள் -
ளதால்,  

ரபாதுைக்கள் ைற்றும் ைாணவர்-
கள் பாதிக்கபபட்டுள்ளனர்.  

இவ்வீதி வழியாக வரும் சில 
பபருந்துகள் பாடொலல ைாணவர்-
கலள ஏற்றாது ரெல்வதாகவும், 
உரிய அதிகாரிகள் உடனடியாக 
இதற்கு நடவடிக்லக எடுக்குைாறும் 
பகாரிக்லக விடுக்கபபட்டுள்ளது.
அவ்வாறில்லலரயனில்,தனியார் 
வாகனஙகலள பெலவயில் ஈடுப-
டுத்தி தருைாறும் இவர்கள் பகாருகின்-
றனர்.இஙகுள்ள பபாக்குவெத்து 
பிெச்சிலனகள் குறித்து,நுவரெலியா 
பிெபதெெலப அபிவிருத்தி கூட்டம், 

ைாவட்ட அபிவிருத்தி கூட்டஙக -
ளில் பபெபபட்டும்,எவ்வித தீர்வும் 
கிலடக்கவில்லல. இதனால், 
நானுஓயா ரபாலிஸாொல் வழக்கும் 
தாக்கல் ரெயயபபட்டது.   

இ ல த ய டு த் து , நு வ ர ெ லி ய ா 
பிெபதெ ரெயலாளர் , இலஙலக 
பபாக்குவெத்து ெலபக்கு ரொந்த -
ைான முகாலையாளர் , ஹற்றன் - நுவ -
ரெலியா தனியார் பபாக்குவெத்து 
ெலபக்கு உரித்தான அதிகாரிகள் 
எனபபலர் ஒன்றிலனந்து இபபபாக் -
குவெத்து பிெச்சிலனலய முடிவிற்கு 
ரகாண்டுவந்திருந்தனர்.  

இந்நிலலயில், கடந்த ைாதஙக -
ளில் ஏற்பட்ட எரிரபாருள் தட்டுப -
பாடு காெணைாக, பபரூந்து உரிலை-
யாளர்கள் தைது சுய இலாபத்திற்காக 
குறுக்கு வழிகளில் பெலவ நடாத்து-
வதாபல இபபிெச்சிலன ஏற்பட்டுள்-
ளது.    (டி.ெந்ரு)  

நவராத்திரிமய முன்னிட்டு  ச�ாழுமபு, ்பம்பலபபிட்டி இந்துக்�ல்லூரியில் ஏற்பாடு செயயப்பட்டெ �மலவிழாவில் தரம 4A ைாணவர்�ளால் மைமடெமயற்றப்பட்டெ நாடெ�த்தின் சில �ாட்சி�மளயும நாடெ�த்தில் ்பங்கு்பறறிய ைாணவ சி்றார்�மளயும ்படெங்�ளில் �ாணலாம.  

கஙகவட்டககோரல பிரகேசபைக்கு நோணய
சுழற்சியில் புதிய ேபலவர் தேரிவு
(எம்.ஏ.அமீனுல்லா)

கண்டி கஙகவட்டபகாெல பிெபதெ 
ெலபயின்  தலலவொக ஐக்கிய 
பதசியக் கட்சிலயச் பெர்ந்த சிசிெ ெண -
சிஙக ரதரிவு ரெயயபபட்டுள்ளார்.
நாணய சுழற்சி  முலறயில் இந்தத் 
ரதரிவு கடந்த (27) இடம்ரபற் -
றது. ைத்திய ைாகாண உள்ளூொட்சி 
ஆலணயாளர் பைனக பஹெத் தலல -
லையில் ெலப ைண்டபத்தில் இத்ரத -
ரிவு இடம்ரபற்றது.

கஙகவட்டபகாெல பிெபதெெலப 
தலலவொகப பணியாற்றிய டி. தர்ை -
பென காலைானதால் ஏற்பட்ட ரவற் -
றிடத்திற்பக இத்ரதரிவு இடம்ரபற் -
றது.

இத்தலலவர் பதவிக்கு நான்கு 
பபர் பபாட்டியிட்டனர், ஸ்ரீலஙகா 
ரபாதுஜன ரபெமுனவின் ெமிந்த கரு -
ணாெத்ன, ெவிபபிரிய ொமிகெ ைற்றும் 
ஐக்கிய பதசியக் கட்சியின் சிசிெ ெண -
சிஙக ஆகிபயார் பபாட்டியிட்டனர்.

ெமிந்த கருணாெத்ன 10 வாக்குக -
லளயும், ெவிபபிரிய ொமிகெ 02 வாக் -
குகலளயும், சிசிெ ெணசிஙக 08 வாக் -

குகலளயும் ரபற்றனர். குலறந்த 
வாக்குகலளப ரபற்ற ெவிபபி -
ரியா ொமிகெ ரவளிபயற்றபபட்டு 
அதிக வாக்குகலளப ரபற்ற இரு -
வருக்குமிலடயில் மீண்டும் வாக் -
ரகடுபபு இடம்ரபற்றது. இரு -
வரும் தலா 10 வாக்குகலளப 
ரபற்றதால் தலலவர்  ஒருவலெத் 
ரதரிவு ரெயய நாணயச் சுழற்சி -
யில் முயற்சிக்க பவண்டியிருந் -
தது.

இந்தவலகயில், நாணயச்சுழற் -
சியில் ரவற்றி ரபற்ற ஐக்கிய 
பதசியக் கட்சியின் சிசிெ ெணசிஙக 
ெலபயின் புதிய தலலவொக ரதரிவா -
னார்.

ஜனதா விமுக்தி ரபெமுன உறுபபி -
னர் எவரும்  வாக்களிபபில் பஙபகற் -
கவில்லல குறித்த வாக்ரகடுபபின் 
பபாது ஐக்கிய பதசியக் கட்சியின் 
பவட்பாளருக்கு வாக்களித்த ெவிபபி -
ரிய ொமிகெ   என்பவலெ   ரபாதுஜன 
ரபெமுனவின் உறுபபினர்கள் 
சிலர் தாக்க முற்பட்டலதயடுத்து 
ரபாலிொர் தலலயிட்டு அதலன 
தடுத்து நிறுத்தினர்.

ைஸரகலியா தினகென் விபேட 
நிருபர்.

பஹாட்டன் ரதன்ன ெைரவளியில் 
ெட்ட விபொதைாக ைாணிக்க கற்கள் 
அகழ்வில் ஈடுபட்டு வந்த ஜவர்,வன 
பாதுகாபபு அதிகாரிகளால் லகது 
ரெயயபபட்டனர்.

இவ்வாறு ெட்ட விபொதைாக 
ைாணிக்க கற்கள் அகழ்வில் ஈடுபட்டு 
வந்த ஜவரில் ஒருவர், பநார்வூட் 
பிெபதெ ெலபயின் உறுபபினர் என 
ரதரியவந்துள்ளது.

இவர்கள் ஜந்து பபரும் நீண்ட 
காலைாக ெட்ட விபொதைாக 

பஹாட்டன் ரதன்ன ெைரவளியில் 
சுற்றுச்சூழலுக்கு ைாசு ஏற்படுத்தும் 
வலகயில், பாரிய அளவில் ைாணிக்க 
கற்கள் அகழ்வில் ஈடுபட்டு வந்துள் -
ளனர்.இவ்வாறான நடவடிக்லக யில் 
ஈ டு ப ட் டி ருந் ப ப ா ப த , ப ஹ ா ட் டன் 
ரதன்ன ெைரவளியில் உள்ள வன 
பாதுகாபபு அதிகாரிகள் இவர்கலள 
லகது ரெயதனர்.

இவ்வாறு ெட்ட விபொதைாக 
ைாணிக்க கற்கள் அகன்ற இவர்கலள 
நீதிைன்றத்தில் ஆஜர் படுத்த உள்ள -
தாக வன பாதுகாபபு அதிகாரிகள் 
ரதரிவித்தனர்.       

மலாணிககக கறகள் அகழ்வில் ஈடுபட்டு 
வநத ஐவர அதிகலாரிகளலால் வகது

பவைப்பிரிவுகளின் ககலாடிகளுககு
ஆசீரவலாதம் கபறும் நிகழ்வுகள்

(பூஜாபிட்டிய தினகென் நிருபர்)

இலஙலக  இொணுவத்தின் 73 ஆவது ஆண்டு  நிலறவு ைற்றும் இொணுவ 
தினத்லத முன்னிட்டு இலஙலக இொணுவத்தின் ெகல பலடப பிரிவுகளின-
தும்  ரகாடிகளுக்கு ஆசிர்வாதம் ரபறும் நிகழ்வு அண்லையில் (28) கண்டி 
தலதா ைாளிலகயில் இடம்ரபற்றது.எதிர்வரும் ஒக்படாபர் ைாதம் (10) இத்-
தினம் ரகாண்டாடபபடவுள்ளது.

ஆசிர்வாத நிகழ்வில் இொணுவத் தலலலையகம், ரதாண்டர் பலடத் 
தலலலையகம், அலனத்து பாதுகாபபுப பலடத் தலலலையகஙகள், 
அலனத்து முன்பனாக்கு பாதுகாபபு பொைரிபபுப பகுதிகள், பலடப பிரிவு-
கள்,பலடயணிகள், பிரிவுகள் ைற்றும் இொணுவப பயிற்சிப பாடொலலகள் 
ஆகியவற்லறப பிெதிநிதித்துவபபடுத்தும் வலகயில் அலனத்து இொணு-
வக் ரகாடிகளும் ஆசிர்வாதஙகளுக்காக  தலதா ைாளிலகக்கு ரகாண்டுவ-
ெபபட்டிருந்தன. இந்நிகழ்வில் பிெதை அதிதியாக  இலஙலக  இொணுவத் 
தளபதி ரலபடினன் ரஜனெல் விக்கும் லியனபக உட்பட இொணுவத்தின் 
உயர் அதிகாரிகள் ைற்றும் நாடளாவிய ரீதியில் உள்ள அலனத்து பலடபபிரி-
வுகளிலும் இருந்து  இொணுவ வீெர்கள் கலந்து ரகாண்டனர்.       

இரத்தினபுரி மலாவட்ைத்தில் உணவு மறறும் 
சபலாஷலாககு பலாதுகலாப்பு சவவ்த்திட்ைம் 

(காவத்லத தினகென் விபேட நிருபர்)

இெத்தினபுரி ைாவட்டத்தில் உணவு ைற்றும் பபாோக்கு பவலலத்திட்-
டஙகள் முன்ரனடுக்கபபடவுள்ளன.ெபெகமுவ ைாகாண ெலபயின் கீழுள்ள 
அலைச்சுக்களால் முன்ரனடுக்கபபட்டு வருவதாக  ரதரிவிக்கபபடுகிறது.

இெத்தினபுரி ைாவட்ட ஒருஙகிலணபபுக் குழு கூட்டம், இெத்தினபுரி 
ைாவட்ட ரெயலாளர் ைாலணி ரலாக்குபபாத்தாகைவின் அலழபபின் 
பபரில்  நலடரபற்ற கூட்டத்திபல இத்தீர்ைானம் எடுக்கபபட்டது.

ைாவட்ட ஒருஙகிலணபபுக் குழு இலணத் தலலவர் அகில ொலிய எல்லா-
வல தலலலையில் (27) இக்கூட்டம் இடம்ரபற்றது.

பைலும் இெத்தினபுரி ைாவட்ட பபாதனா லவத்தியொலலயின் அபிவி-
ருத்தி திட்டம் ைற்றும்  ைாவட்டத்தின் அபிவிருத்தி திட்டஙகள் உட்பட பல 
விடயஙகள் குறித்தும் இஙகு கலந்துலெயாடபபட்டது.

இொஜாஙக அலைச்ெர்களான ஜானக்க வக்கும்புெ, பிபெைலால் ஜய-
பெகெ, இெத்தினபுரி ைாவட்ட பாொளுைன்ற உறுபபினர்களான காமினி 
வபலரபாட, வருன லியனபக, ெபெகமுவ ைாகாண பிெதான ரெயலாளர் 
சுனில் ஜயலத், ைாகாண பிெதான அலைச்சின் ரெயலாளர் பிெபாத் உதாகெ, 
ைாகாண ஆளுநரின் பிெத்திபயக ரெயலாளர் ைஞ்சுலா இதிகாரவல உட்பட 
உள்ளுொட்சி ெலப உறுபபினர்கள், அெெ அதிகார்கள் ஆகிபயார் கலந்து 
ரகாண்டனர். 

nghJ kf;fs; fUj;Jf;fs; kw;Wk; MNyhridfSf;fhd 
,yq;if fl;lisfs; tiuT 

01.  jput ngw;Nwhypak; thAitg; ghtpj;J nraw;gLk; tPl;L> Fiwe;j mKf;fKs;s 

thA mLg;GfSf;fhd ,yq;if fl;lisfs; khjphp tiuT

 SLS 451 : 20 XX (Kjyhk; jpUj;jk;)

02.  jput ngw;Nwhypak; thA (LPG) ,w;fhd mKf;f xOq;FgLj;jy; fUtpf;fhd 

,yq;if fl;lisfs; tiuT

 SLS 1180 : 20 XX (Kjyhk; jpUj;jk;)

03.  kid rhHe;j kw;Wk; mjw;Fr; rkkhd kpd; cgfuzq;fs; - ghJfhg;G gw;wpa 

,yq;if fl;lisfs; khjphp tiuT 

 Part 1 : kpd; Ntypf;fhf ghtpf;fg;gLk; Cf;fp (Energizers) ,w;fhd tpNrl Njitg;ghLfs;

 SLS XXXX : Part 1: 20 XX (IEC 60375 - 2 - 76)

Nkw;gb fl;lis tiuTfs;> ,yq;if fl;lisfs; gzpafj;jpdhy; nghJ 

kf;fs; kw;Wk; Vida MHtKs;s JiwapypUe;J fUj;Jf;fs; kw;Wk; 

MNyhridfSf;fhf ,j;jhy; rkHg;gpf;fg;gl;Ls;sd. 

,t; tiuT ,yq;if fl;lisfshf mDkjpg;gjw;F Kd;G fpilf;fg;ngWk; 

fUj;Jf;fs;> ,yq;if fl;lisfs; gzpafj;jpd; rk;ge;jg;gl;l FOtpdhy; 

ftdj;jpy; nfhs;sg;gl;L ,Wjp jpUj;jk; Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

Nkw;gb ,y. 01 kw;Wk; 02 vDk; tiuT> Njitg;gLgtHfSf;F ,yq;if 

fl;lisfs; epWtdj;jpd; Mtzq;fs; kw;Wk; jfty;fs; gphptpy; ,ytrkhfg; 

ngw;Wf;nfhs;s KbtJld;> www.slsi.lk ,iza jsj;jpypUe;Jk; ngw;Wf; 

nfhs;syhk;. Vida tiuTfis ,g; gzpafj;jpd; E}yfj;jpypUe;J 

nfhs;tdT nra;ayhk;. 

rfy tpkHrdq;fisAk; 2022.11.30k; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;G gzpg;ghsH 

ehafj;jpw;F fpilf;fr; nra;Aq;fs;.

gzpg;ghsu; ehafk;>

,yq;if fl;lisfs; gzpafk;>

,y. 17> tpf;Nlhupah gpNs];> 

vy;tpl;bfy khtj;ij> 

nfhOk;G-08>

njhiyNgrp  : 011-2671567-72 
<nkapy;   : dg@slsi.lk
,izajsk; : www.slsi.lk 

,yq;if fl;lisfs; gzpafk;
njhopEl;gk; mikr;R



பெரியபெோரதீவு தினகரன் 
நிருெர்

அகில இலங்க தமிழ்க் 
கோஙகிரஸ் தனித்து தியோகி-
கள் தினஙக்ை அனுஷ்-
டித்துக் பகோண்டிருக்கி-
றது. இது உண்்மையில் 
பேத்னக்குரிய விடயம். 
தமிழ் மைக்கள் ஏற்றுக் 
பகோள்ைக்கூடிய விடயமைல்ல என்று 
தமிழ்த் பதசியக் கூடட்மைப்பின் 
ெோரோளுமைன்ற உறுப்பினரும், தமிழ்-
ஈழ விடுத்ல இயக்கத்தின் பெயலோ-
ைர் நோயகமுமைோன பகோவிநதன் கரு-
ணோகரம் (ஜனோ) பதரிவித்தோர்.

தியோகி திலீெனின் 35ஆேது 
ஆண்டு நி்ன்ேபயோடடி மைடடக்-

கைப்பு கோநதிப் பூஙகோவில், 
தமிழ்த்பதசியக் கூடட-
்மைப்பினர் ஏற்ெோடு பெய்-
திருநத நிகழ்வில் உ்ர-
யோற்றும் பெோபத அேர் 
இவேோறு பதரிவித்தோர்.

பதோடர்நது உ்ரயோற்-
றிய அேர்...

இத்த்ன இழப்புக்-
களுக்குப் பின்பும், 

இத்த்ன ஆண்டுகளுக்குப் பின்பும் 
எஙகளுக்குள் ஒரு ஒற்று்மையில்்ல 
என்ெ்த நி்னக்கும் பெோது உண்-
்மையில் பே்த்னயோக இருக்-
கின்றது. இருநதோலும் தியோகஙகள் 
என்ெது ெல்ே்கப்ெடடது. 

திலீெனு்டய தியோகம் முற்றி-
லுமைோக மைோறுெடட ஒரு தியோகமைோ-

கத்தோன் நோஙகள் ெோர்க்கின்பறோம். 
ஏபனன்றோல், பெோரோடடத்தில் 
பமைோதலில், குண்டு பேடிப்பில் தன்-
னு்டய உயி்ர எம் மைக்களுக்கோ-
கத் தியோகம் பெய்யோமைல் உண்ணோ 
பநோன்பிருநது அஹிம்்ெ ேழியில், 
கோநதிய ேழியில் தன்னு்டய 
உயி்ர ஈர்த்த ஒபரபயோரு நெர் என்று-
தோன் நோஙகள் கூறக்கூடியதோக இருக்-
கும்.

திலீென் ஐநது அம்ெக் பகோரிக்்க-
க்ை முன்்ேத்து உண்ணோ பநோன்-
பிருநது 12 நோடகளில் மைரணத்்தத் 
தழுவியிருநதோர். அநத ஐநது பகோரிக்-
்ககளில் மூன்று பகோரிக்்ககள் 35 
ேருடஙகள் கடநத பெோதும் நிலு்ே-
யில், பகோரிக்்ககைோகபே இருக்-
கின்றன என்றோர்.

நிநதவூர் குறூப் நிருெர்  

ஆர்ப்ெோடடம் பெய்யும் உரி்மையில் 
்க ்ேக்கோமைல், ஜனநோயக நோடடில் 
பெோரோடடஙக்ை முன்பனடுப்ெ-
தற்கு அனுமைதி ேழஙக பேண்டும் என  

இலங்க பதன்கிழக்குப் ெல்க-
்லக்கழகத்தின் பெோறியியல் பீட, 
பதோழில்நுடெவியல், மைற்றும் முகோ-
்மைத்துே பீடஙக்ை பெர்நத மைோண-
ேர்கைோல் ஆர்ப்ெோடடபமைோன்று 
பநற்று முன்தினம் (27) மைோ்ல முன்-
பனடுக்கப்ெடடது.  

கடநத 26ம் திகதி, தற்பெோ்தய 
ெதில் ெோதுகோப்பு அ்மைசெர் பிரமித்த 
ெண்டோர பதன்னபகோனினோல், ஆர்ப்-
ெோடடம் நடத்துேதற்கு 06 மைணித்தி-
யோலத்திற்கு முன்பு பெோலிஸோரின் 
அனுமைதி பெறப்ெட பேண்டும் எனும் 
கருத்துக்கு எதிர்ப்புக்  

பதரிவிக்கும் முகமைோக இநத ஆர்ப்-

ெோடடம் முன்பனடுக்கப்ெடடது.
பமைலும் ஒரு ஜனநோயக நோடடில், 
ஆர்ப்ெோடடம் பெய்ேதற்கு அனுமைதி 
பகோரப்ெடுேபதன்ெது, மை்றமுக-
மைோக ஆர்ப்ெோடடம் பெய்ய த்ட 
விதிக்கும் புதிய யுத்தியோக கோணப்ெ-
டுகிறது. 

அத்துடன், தற்பெோ்தய அரெோங-

கம் ெல்பேறு ேழிகளில் மைக்க்ை 
அடக்கியோளும் புதிய கலோெோரம் 
ஒன்றி்ன பதோற்றுவித்துள்ைது. இது 
எதிர்கோலத்தில் ஜனநோயக நீபரோடடத்-
தில் ெோரிய ெோதிப்பி்ன ஏற்ெடுத்தும் 
என இவேோர்ப்ெோடடத்தில் கலநது 
பகோண்ட மைோணேர்கள் தஙகைது கருத்-
துக்க்ை பேளியிடடனர்.    
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ஆர்ப்பாட்டம் செய்யும் உரிமையில் மை மைகைபாதே;
சேன்கிழககு்ப ்ல்ைமை ைபாணைரைள் ஆர்ப்பாட்டம்   

தேசிய உற்த்திககு ்ஙைளிககும் ைமையில்   
உற்த்தி ெஙைஙைள் செயற்்ட தைண்டும்   

ெோலமு்ன விபெட நிருெர் 

  
நோடடில் ஏற்ெடடுள்ை பெோருைோ-

தோர பநருக்கடியினோல் ெல து்றகள் 
முற்றோக ெோதிக்கப்ெடடுள்ைது. 
இதனோல் அரெோஙகம் அபிவிருத்-
தி்ய முற்றோக நிறுத்தி, உணவு 
உற்ெத்தியிலும் உணவு ெோதுகோப்-
பிலுபமை விபெட கேனம் பெலுத்தி 
ேருகின்றது என நிநதவூர் பிரபதெ 
பெயலோைர் ஏ.எம்.அப்துல் லத்தீப் 
பதரிவித்தோர்.   

கல்மு்ன கூடடுறவு அபிவிருத்தி 
உதவி ஆ்ணயோைர் பிரிவு, அரிசி 
உற்ெத்தியோைர் கூடடுறவு ெஙகத்தின் 

விபெட பெோதுசெ்ெக் கூடடம் (25) 
நிநதவூர் அடடப்ெள்ைம் றிலக்ஸ் 
கோர்டன் ப�ோடடலில் ெஙகத்தின் 
த்லேர் ஏ.எல்.ெதுறுதீன் த்ல-
்மையில் இடம்பெற்றது. இநநிகழ்-
வில் கலநதுபகோண்டு உ்ரயோற்றிய 
பெோபத அேர் பமைற்கண்டேோறு பதரி-
வித்தோர்.   

அேர் பமைலும் பதரிவிக்்கயில்,   
குறிப்ெோக, உள்நோடடு உற்ெத் -

தி்ய அதிகரிப்ெபத அரெோஙகத் -
தின் திடடமைோகும். அநத ே்கயில் 
நோடடின் பதசிய உற்ெத்திக்கு ெஙக -
ளிக்கும் ே்கயில் உற்ெத்தி ெஙகங -
கள் பெயற்ெட பேண்டும். நோடடில் 

தற்பெோது அரிசி நுகர்வு அதிகரித் -
துள்ைது இதனோல் மைக்களின் அரிசி 
பத்ே்ய நி்றபேற்றுேதில் 
அரிசி ஆ்ல உரி்மையோைர்கள் 
முக்கிய ெஙகு ேகிக்கின்றனர்.   

நகரமையமைோக்கல் எனும் பெோர்்ே -
யில் அரிசி ஆ்லக்ை அண்டிய 
ெகுதிகளில் மைக்கள் குடியிருப்புக் -
கள் அ்மைநது பகோண்டிருக்கிறது. 
நகர மையமைோக்கலினோல் எதிர்கோலத் -
தில் சில து்றகள் மூடபேண்டி 
ஏற்ெடலோம். எதிர்கோலத்தில் அரிசி 
உற்ெத்தியோைர்களுக்கு இது பெரும் 
ெேோலோக அ்மையும் என நி்னக் -
கின்பறன்.

பிரதேச சசயலாளர் அப்துல் லத்தீப்

ெமைாந்துமை புளக் 'j' பிரிவுக்்ான முஸ்லிம விவா்ப ்பதிவாளரா் சைௌலவி ஏ.மு்ம -
ைது சிராஜூதீன், அம்பாமை ைாவடடெ ்பதிவாளர் முன்னிமலயில் மைலதி் அரொங் அதி -
்பரிடெமிருந்து நியைனதமதை ச்பற்றுக் ச்ாணடெ ம்பாது.   

மூதூர நீர்ப்பாென 
திமணகைளத்தினபால் 
நதிைள் தின விழி்பபூட்டல் 
மூதூர் தினகரன் நிருெர்  

உலக நதிகள் தினத்்த முன்னிடடு 
மூதூர் பிரபதெ நீர்ப்ெோென தி்ணக்க-
ைத்தின் ஏற்ெோடடில் மூதூர் பிரபதெ 
பெயலகத்தின் அனுெர்ணயுடன் 
நடோத்தப்ெடும் விழிப்பூடடல் கருத்-
தரஙகு இன்று (29) மூதூர் பிரபதெ 
பெயலக ஒன்றுகூடல் மைண்டெத்தில் 
இடம்பெறவுள்ைது.  

மூதூர் பிரபதெ நீர்ப்ெோென தி்ணக்-
கை பெோறியியலோைர் எஸ்.ரோஜ்குமைோர் 
த்ல்மையில் இக்கருத்தரஙகு ந்ட-
பெறவுள்ைது. ‘ஒரு நதிகள் எல்லோ 
மைோற்றத்்தயும் உண்டோக்கும்’ எனும் 
த்லப்பில் அரெ ஊழியர்கள், விேெோ-
யிகள் மைற்றும் ெோடெோ்ல மைோணேர்க-
ளுக்கு விைக்கமும் பெோறியியலோைரி-
னோல் அளிக்கப்ெடவுள்ைன.  

அம்பாமை ைாவடடெதமதைச் மெர்ந்தை ம்.எல்.சும்பயிருக்கு அகில இலஙம் மவ.எம.எம.ஏ.
ம்பரமவயின் செயற்றிடடெ தைவிொளருக்்ான நியைனக் ்டிதைததிமன ம்பரமவயின் மதைசிய 
தைமலவர் இஹொன் ஏ ஹமீட வழஙகி மவப்பமதையும அருகில் ம்பரமவயின் ம்பாெ்ர் 
ைஸ்லான் சைளலான, ம்பரமவயின் மதைசிய ச்பாதுச் செயலாளர் ்பராஸ் ்பாறூக், மதைசிய 
ச்பாருளாளர் எம.என்.மிபராஸ் நிற்்பமதையும ்ாணலாம.  
 (்படெம: ஒலுவில் கிழக்கு தின்ரன் நிரு்பர்)  

்யஙைரைபாே ேடு்பபுச் ெட்டத்மே நீகைக தைபாரி   
ஆமரயம்்தியில் மைசயழுத்து தெைரி்பபு  

மைடடக்கைப்பு விபெட நிருெர் 

 
ெயஙகரேோத தடுப்புச ெடடத் -

தி்ன நீக்கக் பகோரி நோடு தழுவிய 
ரீதியில் பெோதுமைக்களிடம் ்கபய-
ழுத்துச பெகரிக்கும் ஊர்த்திேழிப் 
பெோரோடடம் பநற்று (28) மைண்மு-
்னப் ெற்று ஆ்ரயம்ெதி பெோதுச 
ெந்தயின் முன்பு ந்டபெற்றது.  

இலங்கத் தமிழரசுக் கடசியின் 
ேோலிெர் முன்னணி ஏற்ெோடு பெய்-
திருநத கோஙபகென்து்றயிலிருநது 
�ம்ெோநபதோட்ட ே்ரயிலோன 
ஊர்த்தி ேழி ்கபயழுத்து பெகரிக்-
கும் நிகழ்வின் பதோடரோக இடம்-
பெற்றது.  

இலங்கத் தமிழரசுக் கடசியின் 
ேோலிெர் முன்னணித் த்லேர் 
கி.பெபயோண் த்ல்மையில் ந்ட -
பெற்ற இநநிகழ்வில் யோழ். மைோேட -

டப் ெோரோளுமைன்ற உறுப்பினர் எம்.
ஏ.சுமைநதிரன் மைற்றும் மைடடக்கைப்பு 
மைோேடடப் ெோரோளுமைன்ற உறுப்பி -
னர் இரோெமைோணிக்கம் ெோணக்கிய -
னின் ேழிகோடடலின் கீழ் ந்ட -
பெற்றது.  

்கபயழுத்துக்க்ைச பெகரிக்கும் 

ெணியில் மைதத் த்லேர்கள், சிவில் 
ெமூக அ்மைப்புக்கள், ஒன்றி்ணநத 
பதோழிற்ெஙகஙகள், பெோதுமைக்கள், 
ெமூக பெயற்ெோடடோைர்கள் மைற்றும் 
ெமூக நிறுேனஙகளின் பிரதிநிதிகள் 
உள்ளிடட ெலர் கலநது பகோண்டு 
்கபயழுத்திடடனர்.    

தேசிய சேபாழில் ேமைமை; 
ைபாமரதீவில் விழி்பபுணரவு நிைழ்வு  

கல்மு்ன மைத்திய தினகரன் நிருெர் 

  
பதோழில் ெயிற்சி அதிகோரெ்ெ 

கோ்ரதீவு ெயிற்சி நி்லயத்தினோல் 
முன் கற்றல் அஙகீகோரம் (RPL) மு்ற-
யினூடோக பதசிய பதோழில் த்க்மை 
தரம் 4 ெோன்றிதழ் எவேோறு பெறுேது 
என்ெது ெற்றிய விழிப்புணர்வு நிகழ்வு 
கோ்ரதீவுப் பிரபதெ பெயலோைர் சிே-
ஞோனம் பஜகரோஜன் த்ல்மையில் 
பிரபதெ பெயலக மைண்டெத்தில் இடம்-
பெற்றது.   

இதன்பெோது அதிகோரிகளினோல் ெோன்-
றித்ழ பெற பதோழிற் ெயிற்சி நி்ல-
யஙகளில் ெயிற்சி பநறி்ய கற்றுக் 
பகோண்டிருப்ெேர்கள் (6 மைோதமைோக), 
பதோழில் பெய்து பகோண்டிருப்ெேர்-
கள், வியோெோரத்்த ெதிவு பெய்து 
பநரடியோக பதோழிலில் ஈடுெடுெேர், 1 
1/2 ேருட அனுெேம் பதோடர்சசியோக 
இருப்ெேர்கள், பேளிநோடு பென்று 
ேநதேர்களுக்கு ேோய்ப்பும், திற்மை-
யும் அதிகம் பெோன்ற விடயஙகள் 
பதோடர்பில் விைக்கமைளிக்கப்ெடடது.  

ச்பாருளபாேபார ைளரச்சிககு ்ல்ைமையும்   
்ஙைளி்பபு ைழஙை தைண்டும்  
ஒலுவில் விபெட நிருெர்

 
நோடடின் பெோருைோதோர ேைர்ச-

சிக்கு ெல்க்லக்கழகஙகள் ெஙக-
ளிப்பு ேழஙக பேண்டுபமைன, பதன்-
கிழக்கு ெல்க்லக்கழக உெபேநதர் 
பெரோசிரியர் றமீஸ் அபூெக்கர் பதரி-
வித்தோர்.  

'இஸ்லோமிய மைற்றும் அரபுக் கற்்க-
கள் ஊடோக ெமூக-பெோருைோதோர அபி-
விருத்தி' எனும் பதோனிப் பெோருளில் 
பதன்கிழக்குப் ெல்க்லக்கழகத்தின் 
இஸ்லோமிய கற்்ககள் மைற்றும் அரபு 
பமைோழி பீடத்தின் 09ேது ெர்ேபதெ 
ஆய்வு மைோநோடு (28) பதன்கிழக்கு ெல்-
க்லக்கழக ஒலுவில் ேைோகத்தில் 
ந்டபெற்றது. இதில் பிரதமை அதிதி-

யோக கலநது பகோண்டு 
உ ் ற ய ோ ற் று ் க யி -
பலபய பமைற்கண்டேோறு 
கூறினோர்.  

இஸ்லோமிய கற்்க-
கள் மைற்றும் அரபு பமைோழி 
பீடத்தின் பீடோதிெதி 
கலோநிதி எஸ்.எம்.எம். 
மைஸோஹிர் த்ல்மையில் 
ந்டபெற்ற இவேோய்வு 
மைோநோடடில் உெபேநதர் பெரோசிரியர் 
றமீஸ் அபூெக்கர் பதோடர்நது உ்ரயோற்-
று்கயில்,  

நோடடில் ஏற்ெடட பகோவிட-19 
பதோற்று கோரணமைோக நோடடின் பெோரு-
ைோதோரம் ெோதிக்கப்ெடடு மைக்கள் 
பெோருைோதோர பநருக்கடிக்கு உள்ைோ-

கியிருநதனர். நோடடின் பெோரு-
ைோதோரம் தற்பெோது ேைர்சசி-
ய்டநது ேருகின்றது கடநத 
கோலஙகளில் நோடடு மைக்கள் 
உர பிரசசி்ன மைற்றும் எரிபெோ-
ருள் ெற்றோக்கு்ற உள்ளிடட 
பநருக்கடிகளுக்கு முக்பகோடுத்-
திருநதனர். 

தற்பெோது அ்ே சீர் பெய்-
யப்ெடடு ெோதோரண நி்லக்கு 

திரும்பியுள்ைது.  
ெல்க்லக்கழகஙகள் ஆரோய்சசியில் 

ஈடுெடுகின்ற பெோது நோடடின் பெோரு-
ைோதோர பநருக்கடிகளுக்கு எவேோறோன 
தீர்வி்ன ேழஙக பேண்டுபமைன 
ஆரோய்சசிகள் முன்பனடுக்கப்ெட 
பேண்டும் என்றோர்.    

ைல்முமன ைபாரதைல் ்றறிைபா   
ைல்லூரியில் ைணிே முைபாம்  

கோ்ரதீவு குறூப் நிருெர்   

கிழக்கு மைோகோண கல்வித் தி்ணக்கைத்தினோல் ந்டமு்றப்ெடுத்-
தப்ெடும் பஜம் பெயத்திடடத்தின் கீழ் கல்மு்ன கோர்பமைல் ெற்றிமைோ 
கல்லூரியில் கணித முகோம் ந்டபெற்றது.  

கல்லூரி அதிெர் ேண. அருடெபகோதரர் ெநதியோகு பெெமைோ்ல த்ல-
்மையில் இடம்பெற்ற இநநிகழ்வில் அதிதிகைோக பிரதிக் கல்வி ெணிப்-
ெோைர் ஆ.ெஞ்சீேன், பகோடடக் கல்விப் ெணிப்ெோைர் ெ.ெரேணமுத்து  

ஓய்வு பெற்ற கணித ெோட உதவி கல்விப் ெணிப்ெோைர் எஸ்.இலங-
கநோதன், கணித ெோட ஆசிரியர் ஆபலோெகர் ரி.கிருணிேோென் மைற்றும் 
கணித ெோட ஆசிரியர்கள் ஆகிபயோர் கலநது பகோண்டனர்.  

சிறப்பு அம்ெமைோக மைோணேர்களின் நோன்கு ே்கயோன கண்கோடசி 
இடம்பெற்ற்மை குறிப்பிடத்தக்கது.பமைலும், ஓய்வு பெற்ற கல்மு்ன 
ேலய கணித ெோட உதவி கல்விப் ெணிப்ெோைர் எஸ்.இலஙகநோதன் 
ஆற்றிய பெ்ேக்கோக கல்லூரியோல் ெோரோடடி பகௌரவிக்கப்ெடடோர். 
பெோடடியில் ெஙகு ெற்றி பேற்றியீடடிய மைோணேர்களுக்கு ெரிசில்கள் 
அதிதிகளினோல் ேழஙகி ் ேக்கப்ெடடன.    

ைட்டகைள்பபு ைபாைட்ட இைககிய விழபா -2022
புதிய கோத்தோன்குடி தினகரன் நிருெர்

   
கலோெோர அலுேல்கள் தி்ணக்கைமும் 

மைடடக்கைப்பு மைோேடடச பெயலகமும் 
இ்ணநது நடோத்தும் 2022 ஆம் ஆண்டிற்-
கோன மைோேடட இலக்கிய விழோ மைடடக்க-
ைப்பு மைோேடட பமைலதிக அரெோஙக அதிெர் 
திருமைதி.சுதர்ெனி ஸ்ரீகோநத் த்ல்மையில் (27) 
பெவேோய்க்கிழ்மை மிகச சிறப்ெோக இடம்-

பெற்றது. மைடடக்கைப்பு மைண்மு்ன ேடக்கு 
பிரபதெ பெயலக படெோ மைண்டெத்தில் இடம்-
பெற்ற நிகழ்விற்கு அதிதிகைோக மைோேடட 
உதவி அரெோஙக அதிெர் ஏ.நபேஸ்ேரன், 
மைண்மு்ன ேடக்கு பிரபதெ பெயலோைர் 
வீ.ேோசுபதேன், மைோேடட எழுத்தோைர் ெஙக 
த்லேர் கலோநிதி முருகு தயோநிதி மைற்றும் 
மைோேடட கலோெோர உத்திபயோகத்தர் எம்.ஏ.சீ.
பஜய்னுலோப்தீன் உள்ளிடட பமைலும் ெல 

அதிகோரிகளும் கலநது சிறப்பித்துள்ைனர். 
மூவினஙகளின் ெோரம்ெரியம், பதோன்்மை 
மைற்றும் ெல் மைத கலோெோர பேளிப்ெோடுகள், 
விழுமியஙக்ை பேளிப்ெடுத்தும் ெண்-
ெோடடு க்ல கலோெோர, இலக்கிய நிகழ்வுகள் 
இதன்பெோது அரஙபகற்றப்ெடடன.   

இதன் பெோது இலக்கிய விழோ்ே முன்-
னிடடு நடோத்தப்ெடட பெோடடிகளில் 
ெஙகுெற்றி பேற்றியீடடிய மைோணேர்கள், 

இ்ைஞர்கள், க்லஞர்கள் மைற்றும் க்ல 
ஆர்ேலர்கள் இதன்பெோது அதிதிகளினோல் 
ெோரோடடி நி்னவுச சின்னஙகள் மைற்றும் 
ெோன்றிதழ்கள் ேழஙகி பகைரவிக்கப்ெடட-
னர்.   

இதன்பெோது க்லஞர்கள், க்ல ஆர்ே-
லர்கள், எழுத்தோைர்கள், இலக்கிய ஆர்ேலர்-
கள் என பெருநதிரைோபனோர் கலநது பகோண்-
டிருநதனர்.

அகில இலஙம் தைமிழ்க் ்ாஙகிரஸ்

ேனித்து தியபாகிைள் தினம் அனுஷ்டி்பபு;
ேமிழரைள் ஏறறுக சைபாள்ளககூடிய வி்டயைல்ை
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ேதயிைல மைலகளில் கருப்பந்ைதலம்
மரங்கைள நடுவதற்கு ெதாழிலாளர்கள் எதிர்பப்பு

---------------------------உடப்புஸல்லாைவ எ�க்  ேமற்-
��வு ேதாட்டத்�ல் ேத�ைல மரங்-
கள் ப��டக்கூ�ய மைலக�ல், 
கருப்பன்ெட�ல் மரக்கன்றுகைள 
நடுவதற்கு எ�ர்ப்பு ெத��க்கப்பட்-
டுள்ளது.

எ�க்ேதாட்ட ெதா�லாளர்கேள 
இதற்கு எ�ர்ப்பு ெத��த்துள்ளனர்.
இம்மைலக�ல், கருப்பந்ைதலம்-
மரக்கன்றுகள் நடுவைத �றுத்தா-
�ட்டால் ேதாட்ட �ர்வாகத்�ற்கு 
எ�ராக ெதா�ற்சங்க ேபாராட்டம் 
ஆரம்�க்கப்படும் எனவும் ெதா�-
லாளர்கள் ெத��த்துள்ளனர்.

இது ெதாடர்பாக எ�க்ேதாட்ட 
ெதா�லாளர்கள் ெத��த்துள்ளதா-
வது,இத்ேதாட்டத்�ல் ேத�ைல 
ெதா�ைல வாழ்வாதாரமாக நம்� 
சுமார் எழுபது ெதா�லாளர்கள் 
வாழ்�ன்றனர்.

எனேவ,ேத�ைல உற்பத்�-

ையேய �ர்வாகம் ஊக்கு�க்க 
ேவண்டும்.மாறாக ேத�ைல மைல-
க�ல் கருப்பன்ெட�ல் மரங்கைள 
நடுவது ெதா�லாளர்க�ன் வ�ற்-
�ல் அ�ப்பதற்கு சமமானது.

அ�க இலாபத்ைத ஈட்டும் 
ேநாக்�ல் இச்ெசய�ல் இறங்கு-

வைத வன்ைமயாக கண்�க்�ேறாம். 
இலக்கம் 12 A,மற்றும் இலக்கம் 15 
ஆ�ய 16 ெஹக்ேடயர் ேத�ைல-
க�ல் கருப்பந்ைதலம் மரக்கன்று-
கைள நடுவதற்கு �ர்வாகம் �ட்-
ட�ட்டுள்ளது.இந்த �ட்டத்�ல் 
இம்மரக்கன்றுகைள நடுவதற்கு 

�டுக்கப்பட்ட ேகா�க்ைகைய 
ெதா�லாளர்கள் �ராக�த்துள்ளனர்.

இந்த �லங்க�ல், �ண்டும் 
ேத�ைல கன்றுகைள �ள் நடுைக-
கள் ெசய்ய ேவண்டும் என்பேத 
ெதா�லாளர்�ன் �ருப்பம். 
ேதாட்ட �ர்வாகத்�ற்கு ெதா�லா-
ளர்கள் இைத உணர்த்�யும் உள்ள-
னர்.

இவ்�டயம் ெதாடர்�ல் உடப்பு-
ஸல்லாைவ �ரேதச ெதா�ற்சங்க 
கா�யாலங்க�லுள்ள மக்கள் �ர� 
��க�டம் �னவப்பட்டது.

மரம் நடுைக ெதாடர்�ல் கம்ப-
��டேம  ேப�த் �ர்வு ெபறுமாறு 
அ��க்கப்பட்டுள்ளது.இைதய -
டுத்து இவ்�டயத்ைத, இ.ெதா.
கா�ன் உயர் மட்டத்�ன் கவனத்-
�ற்கு ெகாண்டு ெசன்றுள்ளதாகவும் 
ெதா�லாளர்கள் ெத��த்தனர்.

 (ஆ.ரேமஸ்)

மாத்தைள ஆ�னா மக�ர் ேத�யக் கல்லூ��ன் 60 வருட பூர்த்�ைய (ைவர�ழா) முன்�ட்டு பல்ேவறு �கழ்ச்�கள்  இடம்ெபற்று வரு�ன்றன.இதற்கைமவான பசுைம �ன 
�கழ்வு, அ�பர் �ராஜ��ன் தைலைம�ல் ேநற்று இடம்ெபற்றது.   இதன்ேபாது கல்லூ� வள�ல் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டதுடன், சுற்றுச்சூழல் ��ப்புணர்ைவ ஏற்படுத்துவதற்கான 
�கழ்வுகளும் நைடெபற்றன.    (படங்கள், மாத்ைள சுழற்� �ருபர்)

சம்பள அதிகரிப்பு ேகாரிக்ைகைய
ஏற்காவிடின் நாடு தழுவிய ஆர்ப்பாட்டம்
(நாவலப்�ட்� சுழற்� �ருபர்)

ேதாட்ட ேசைவயாளர்கள் ேகாருவது-
ேபான்று அவர்களுக்கு 25 �த சம்பள 
அ�க�ப்ைப வழங்க மு�யாெதன, 
முதலா�மார் சம்ேமளனம் ெத��த்-
துள்ளது. 

ேதாட்டேசைவயாளர்கள் சங்கம் 
மற்றும் முதலா�மார் சம்ேளனத்துக்-
�ைட�ல்  நடாத்தப்பட்ட இரண்டு 
சுற்றுப்ேபாச்சுவார்த்ைத�ன் �ன்னேர, 
முதலா�மார் சம்ேமளனம் இைதத் 
ெத��த்துள்ளது. இதனால் அ�ருப்-
�யைடந்த ேதாட்டேசைவயாளர்கள், 
வாழ்க்ைகச் ெசலவுக்ேகற்ப சம்ப-
ளத்ைத அ��க்குமாறு ெட�ெம�ல் 
(ெதாைலஅஞ்சல்) ேபாராட்டத்ைத 
ஆரம்�த்துள்ளனர். 

இதன் �ன்னரும் தங்களது 
ேகா�க்ைக �ைறேவற்றப்படா��ன், 
எ�ர்வரும் முதலாம் �க� (01.10.2022) 
தலவாக்கைல�ல் ஆர்ப்பாட்டம் 
நடாத்தப்படும் என ேதாட்ட ேசைவயா-
ளர்கள் ெத��த்துள்ளனர்.

தலவாக்கைல ேலா� ெப�ய மல்�-
யப்பு �ள்ைளயார் ஆலயத்��ருந்து 

இந்த ஆர்ப்பாட்டம் ஆரம்பமா-

குெமனவும் ேதாட்ட ேசைவயாளர் 
சங்கத்  தைலவர் வன்�யராச்� மற்றும் 
ெபாதுச்ெசயலாளர் ெராபட் �ரான்�ஸ் 
ஆ�ேயார் ெத��த்தனர். 

நாட்�ன் பல்ேவறு பகு�க��-
ருந்து ேதாட்ட ேசைவயாளர்கள் இந்த 
ஆர்ப்பாட்டத்�ல் கலந்து ெகாள்ளவுள்-
ளனர். 

வாழ்வாதாரத்துக்ேகற்ப சம்பளத்ைத 
உயர்த்து' என்ற ெசய்�ைய முதலா�-
மார் சம்ேமளனத்�ற்கு ெத�யப்படுத்து-
வேத  இந்த ஆர்ப்பாட்டத்�ன் ேநாக்க-
ெமன்றும் அவர்கள் கு�ப்�ட்டனர்.

ேதாட்ட ேசைவயாளர்க�ன் 
சம்பள உயர்வு உள்�ட்ட ஏைனய 
நலன்பு� �டயங்கள் உள்ளடங்�ய 
பு�ய கூட்டு ஒப்பபந்தம் ெதாடர்பாக 
இலங்ைக ேதாட்ட ேசைவயாளர் 
சங்கம், முதலா�மார் சம்ேமளனத்துக்-
�ைட�ல் நடாத்தப்பட்ட ேபச்சுவார்த்-
ைதகள் இணக்கப்பா�ன்� மு�ந்த 
�ைல�ேல, ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு 
அைழப்பு �டுக்கப்பட்டுள்ளது. 

மூன்று வருடங்களுக்கு ஒரு முைற 
ெசய்து ெகாள்ளப்படும் கூட்டு ஒப்பந்-
தம், இம்மாதம் 30.09.22 மு�வைட-
வது கு�ப்�டத்தக்கது.

சமுர்த்தி அதிகாரிைய தாக்கிய
ெபண்கள் இருவர் ெபாலிஸாரால் ைகது
(எம்.ஏ.அ�னுல்லா )

ேபராதைன ெபா�ஸ் ���ற்குட்-
பட்ட ெகாடெபால �ழக்கு சமுர்த்� 
உத்�ேயாகத்தைர,தாக்�ய சம்பவம் 
ெதாடர்�ல் இரண்டு ெபண்கைள 
ெபா�ஸார் ைகது ெசய்துள்ளனர்.

இவ்�ருவரும் கடந்த (26) �ங்கட்-
�ழைம ைகதா�னர்.

சமுர்த்� உத்�ேயாகத்தரான  �யம-
காரம்யா குமா� தனேசகர என்பவேர 
(58) அவரது அலுவலகத்�ல் ைவத்து 
இந்த தாக்குதலுக்குள்ளானார்.இ�ல் 
காயமைடந்த அவர், ��ச்ைசக்காக 
ேபராதைன  ஆதார  ைவத்�யசா-
ைல�ல் அனும�க்கப்பட்டுள்ளார்.  

இந்த தாக்குதைல நடாத்�யதாகச் 
சந்ேத�க்கப்பட்ட  இரண்டு ெபண்-
களும் ேபராதைன ெபா�ஸ் �ைல-
யத்�ல் முைறப்பாடு ெசய்ய வந்த 
ேவைள�ல் ைகதா�னர். அரச உத்�-
ேயாகத்தைர தாக்�ய குற்றச்சாட்�ன்-
ேப�ல் இக்ைகது இடம்ெபற்றது. 50 
மற்றும் 30 வயதுைடய ெகாடெபால  
�ரேதச இப்ெபண்கள், உத்�ேயாக-
பூர்வ ப�களுக்காக சம்பந்தப்பட்ட 
அலுவலகத்�ற்குச் ெசன்றேபாது,ச-
முர்த்�  உத்தேயாகத்தருடன் முறுகல் 
ஏற்பட்டது. இைதயடுத்ேத சமுர்த்� 
அ�கா�  தாக்கப்பட்டதாக ெபா�-
ஸா�ன் �சாரைணக�ல் ெத�யவந்-
துள்ளது.

cs;ehl;L ,iwtupj; jpizf;fsk;

ngWif mwptpj;jy;

Rj;jpfupg;Gr; Nritfs; elhj;jp;f; nfhz;L 
nry;tjw;fhd Nfs;tp Nfhuy; - 2022/2023

xg;ge;j ,yf;fk;: IR/PAM/22/2022-2023
• nfhOk;G-02> Nrh; rpw;wk;gyk; V fhh;bdh; 

khtj;ijapy; 17 khbfisf; nfhz;l cs;ehl;L 

,iwtupj; jpizf;fsf; fl;blk; 

• nfhOk;G-02> ghyjf;\ Gjpa fl;blk; 

• etk; khtj;ij> 100Mk; ,yf;fj;jpy; 

mike;Js;s ,uz;L khbfisf; nfhz;l 

cs;ehl;L  ,iwthp etk; khtj;ij gpuNjr 

mYtyf fl;bl ,lg;gug;G

• [htj;j (nfhOk;G efu) gpuNjr mYtyfk; 

• ,y. 533> tpN[uhk khtj;ij re;jp> fq;nfhltpy> 

ENfnfhlapy; mike;Js;s k`ufk efu 

mYtyfk;> 

• ,y. 714> tf;nty;y tPjp> fhypapy; mike;Js;s 

04 khbfisf; nfhz;l gpuNjr mYtyff; 

fl;blk; 

• khj;jiw 03 khbfisf; nfhz;l gpuNjr 

mYtyfk;

• fk;g`h 03 khbfisf; nfhz;l gpuNjr 

mYtyfk;

• FUehfy; gpuNjr mYtyfk; kw;Wk; juT 

jpUj;jq;fs; epiyak;

• fz;b gpuNjr mYtyfk;

• ePhnfhOk;G gpuNjr mYtyfk;

• ,uj;jpdGhp gpuNjr mYtyfk;

• aho;g;ghz gpuNjr mYtyfk;

• Etnuypah gpuNjr mYtyfk; kw;Wk; Etnuypah 

Rw;Wyh gq;fsh

• khgpl;ba> Nffhiy gpuNjr mYtyfk;

• ,y. 42> FUehfy; tPjpapy; mike;Js;s  

jk;Gy;y gpuNjr mYtyfk;

• ,y. 17> cjauh[ khtj;ijapy; mike;Js;s 

gJis gpuNjr mYtyfk;

• tq;fp gpNs]; mDuhjGuk; gpuNjr mYtyfk;> 

• ,y. 275> gTd;lhp tPjpapy; mike;Js;s 

kl;lf;fsg;G gpuNjr mYtyfk;

• fSj;Jiw njw;fpy; mike;Js;s fSj;Jiw 

gpuNjr mYtyfk; kw;Wk;

• ehuhn`d;gpl;b nkn`ntu gpa]apy; 

mike;Js;s mYtyfq;fSf;F 2022-12-01Mk; 

jpfjp Kjy; xU fhyj;jpw;F Rj;jpfupg;Gr; 

Nritfs; elhj;jpf; nfhz;L nry;tjw;fhf 

fPo;f; fhZk; Njitg;ghLfisg; G+Hj;jp nra;Ak; 

mq;fPfupf;fg;gl;l Nfs;tpjhuHfsplkpUe;J 

kl;Lk; nfhOk;G 02> cs;ehl;L ,iwtupj; 

jpizf;fsj;jpd; ngWiff; FOj; jiytupdhy; 

2022-10-19Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiu Kj;jpiu 

nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfs; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk;.

01. I. tpahghug; ngaH gjpTf; fl;lisr; rl;lj;jpd; fPo; gjpT nra;jpUj;jy;.

  II.  murhq;fj; Jiwapy; / jdpahH Jiwapy; Mff; Fiwe;jJ 05 tUl jpUg;jpfukhd mDgtk; 

,iaGila Jiwapy; ,Uj;jy;. (Mff; Fiwe;jJ 20 CopaHfs; Nritapy; <LgLj;jp cs;s 

epWtdkhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.)

 III.  Mff; Fiwe;jJ 75 CopaHfisf; nfhz;l gzpahl;fs; FOnthd;W ,Uj;jy;. (fle;j 12 

khjq;fspy; mtHfs; rhHghf CopaH Nrkyhg epjpaj;jpw;F kw;Wk; CopaH ek;gpf;ifg; nghWg;G 

epjpaj;jpw;F gq;fspg;Gg; gzk; nrYj;jg;gl;Ls;sJ vd;gij cWjpg;gLj;jg;gLk; Mtzq;fspd; 

rhd;Wg;gLj;jg;gl;l gpujpfisr; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. (<.gP.vg;.> AR ‘B’ gbtk;)
  IV.  Rj;jpfupg;Gf;fhf gad;gLj;jg;gLk; kpd;rhu kw;Wk; Vida cgfuzq;fs; (jiu nkU$l;Lk; 

fUtp> J}R mfw;Wk; ,ae;jpuk; Mfpad) epWtdj;jpw;F cupajhf ,Uj;jy;.

 V.  (ftdpf;fTk;: tpz;zg;gg; gbtj;Jld; NkNy ,yf;fk; I njhlf;fk; V tiu jFjpfs; 

fhz;gpf;fg;gLk; cupj;Jila rhd;wpjo;fspd; Gifg;glg; gpujpfis ,izj;J mDg;Gjy; 

Ntz;Lk;.)

02.  2022-09-29Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022-10-19Mk; jpfjp tiu Ntiy ehl;fspy; K.g. 10.00 Kjy; 

gp.g. 3.00 kzp tiu nfhOk;G 02> NrH rpw;wk;gyk; V fhHbdH khtj;ij> cs;ehl;L ,iwtupj; 

jpizf;fsf; fl;blj;jpd; 15MtJ khbapy; ngWif kw;Wk; Mjd Kfhikj;Jtg; gpuptpy; ,Ue;J 

cupj;Jila Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhfg; guPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;. 

03.  2022-10-19Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Kd;dH MizahsH (ngWif kw;Wk; Mjd Kfhikj;Jtk;) 

mth;fsplk; Nfs;tpjhuupd; fbjj; jiyg;nghd;wpy; vOj;J %yk; tpz;zg;gpj;J ngw;Wf; 

nfhs;sg;gLk; khjpupg; gbtj;jpy; kl;Lk; Nfs;tpfisj; jahupj;J rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; 

me;j khjpupg;gbtq;fs; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf kPsr; nrYj;jg;glhj 5000.00 &ghit ,e;jj; 

jpizf;fsj;jpd; fzf;fpay;; gpupTf;Fr; nrYj;jpa gw;Wr; rPl;ilr; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

04.  Nfs;tpjhuH jkJ Nfs;tpAld; &gh 415>000.00 (ehd;F ,yl;rj;J gjpidahapuk;; ngWkjpahd 

,yq;ifapy; nraw;gLk; mq;fPfupf;fg;gl;l tHj;jf tq;fpnahd;wpy; ,Ue;J ngw;Wf;nfhs;sg;gl;L 

Nfhug;gLk;NghJ nrYj;jg;gLk; Nfs;tpg; gpiz Kwp / tq;fpg; gpiz Kwp my;yJ me;jg; ngWkjpf;F 

kPsr; nrYj;jg;gLk; Nfs;tp itg;Gj; njhifnahd;iw "cs;ehl;L ,iwtup MizahsH ehafk;" 

ngaupy; itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;.

05.  Kiwahfg; G+Hj;jp nra;ag;gl;L Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l Nfs;tp tpz;zg;gq;fis 2022-10-20Mk; 

jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Kd;  cs;ehl;L ,iwtup MizahsH ehafk;> cs;ehl;L ,iwtupj; 

jpizf;fsk;> NrH rpw;wk;gyk; V fhHbdH khtj;ij> nfhOk;G 02> vDk; Kftupf;F gjpTj; jghypy; 

mDg;Gjy; my;yJ cs;ehl;L ,iwtupf; fl;blj;jpd; 15Mk; khbapy; (ngWif kw;Wk; Mjd 

Kfhikj;Jtk;) gpuptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; ,Ljy; Ntz;Lk;. Nfs;tpfisj; jhq;fp 

tUk;  fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~Rj;jpfupg;Gr; Nritfs; toq;fy; - 2022/2023| 
vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

06.  Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jJk; cldbahf mjhtJ 2022-10-20Mk; jpfjp gp.g. 2.00 

kzpf;F cs;ehl;L ,iwtup fl;blj;jpd; 15Mk; khbapy;> MizahsH (ngWif kw;Wk; Mjd 

Kfhikj;Jtk;) mYtyfj;jpy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; Nfs;tpjhuH my;yJ mtuJ 

mjpfhuk; ngw;w gpujpepjp Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; fye;Jnfhs;syhk;. 

07.  NkYk; tpguq;fs; Njitahapd; me;j tpguq;fis ,e;jj; jpizf;fsj;jpd; MizahsH (ngWif 

kw;Wk; Mjd Kfhikj;Jtk;) mth;fsplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

08. njhiyNgrp ,yf;fk;:

 MizahsH - 011 2135461

    epHthf cj;jpNahfj;jH - 011 2135462     

    gpujhd Kfhikj;Jt Nrit cjtpahsH  - 011 2135345

ghupa mstpyhd ngWiff; FOj; jiytH>

cs;ehl;L ,iwtupj; jpizf;fsk;>

NrH rpw;wk;gyk; V fhHbdH khtj;ij> nfhOk;G 02. 

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

efu mgptpUj;jp mjpfhu rig

tpiyf;NfhuYf;fhd miog;G
gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;Ls;s NtiyfSf;fhf jFjp kw;;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fsg; ngWiff; 

FOj; jiyth; (fPo;epiy) miof;fpd;whh;.

ml;ltiz -01

tpiyf; 

Nfhuy; 

,y.

jpl;lj;jpd; ngah; ntl; thpapd;wp 

Ntiyapd; 

kjpg;gPl;Lf; 

fpuak; (&gh)

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(&gh)

tpiyf; 

Nfhuy; 

gpiz Kwp 

(&gh)

tpepNahff; 

fhyk; 

(ehl;fs;)

Njitahd 

CIDA 
gjpTj; juk;

tpiyf; 

Nfhuy; 

nry;Ygbf; 

fhyk;

01 N`dKy;yapYs;s 

ud;jpa cad 

tPlikg;Gj; jpl;lj;jpy; 

jw;NghJs;s ePh; 

toq;fy; jpl;lj;jpd; 

cj;Njr etPdg;gLj;jy; 

Ntiyfs;- fl;lk; 2 

PD/UDA/ 
HENAMULLA/
EWSS/2022/024

17,000,000.00 4,500.00
+

ntl;

170>000.00 90 ePh; 

toq;fy; 

kw;Wk; 

rhf;fil 

tpNrlj; 

Jtj;Jld; 

C6 juk; 

2023 

ngg;uthp 

02Mk; 

jpfjp 

tiu

01.  tpiyf;Nfhuy;fs; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; Kiwapy; elhj;jg;gLk;. 

02.  xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;fhd jFjpahf rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahsh; 

gl;baYf;Fl;gLj;jg;glhjtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; Vida Njitg;ghLfs; tpiyf;Nfhuy; 

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

03.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis  gj;juKy;y> ~~nrj;rpwpgha - gbep;iy 1|| 7Mk; khb> 

efu mgptpUj;jp mjpfhu rig> ngWiff;fhd jiythplk; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; 2022 nrg;nlk;gh; 

29Mk; jpfjp Kjy; 2022 xf;Nlhgh; 19Mk; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 2.30 

kzp tiuapy; ngWiff;fhd jiythpd; mYtyfj;jpy; ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

04.  01Mk; ml;ltizapy;  Fwpg;gplg;gl;l kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij  efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; 

epjpg; gphpT rpwhg;gUf;F nrYj;Jtjd; NghpYk;; nrg;nlk;gh; 29Mk; jpfjp Kjy; 2022 xf;Nlhgh; 19Mk; 

jpfjp tiuapy; thu ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 2.30 kzp tiuahd fhyj;jpy; gj;juKy;iy> 

nrj;rpwpgha - gbepiy 1> 7Mk; khb> efu mgptpUj;jp mjpfhu rig> ngWifg; gphpT> ngWiff; FOj; 

jiytUf;F nrYj;jp vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; nra;tjd; Nghpy; ve;jnthU tpiykDjhuUk; 

my;yJ mthpd; mq;fPfhhuk; ngw;w gpujpepjpfs; Mq;fpy nkhopapyhd  tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fspd; 

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

05.  ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; fPo; gjpT nra;ag;gl;Ls;sJk; kw;Wk; ,yq;ifapy; nraw;gLk; th;j;jf tq;fp / 
eph;khz cj;juthj epjpaj;jpdhy; (CGF) toq;fg;gl;lJk; tpiykD Mtzj;jpy; jug;gl;Ls;s tpguf;Fwpg;gpd; 

gpufhuk; tq;fp cj;juthjnkhd;iw tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwpahf tpiykDf;fSld; ,izj;jy; 

Ntz;Lk;. tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwpj; njhif kw;Wk; nry;Ygbf; fhyk; vd;gd 01Mk; ml;ltizapy; 

fhl;lg;gl;Ls;sthwhfTk; mJ efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; jiytUf;F Kfthpaplg;gl;bUj;jYk; 

Ntz;Lk;.

06.  tpiykDf;fis %yg; gpujp kw;Wk;  efy; gpujpAld; 2022 xf;Nlhgh;; 20Mk; jpfjp K.g. 11.30 my;yJ 

mjw;F Kd;  jiyth;> jpizf;fs ngWiff; FO (fPo;epiy)> efu mgptpUj;jp mjpfhu rig> 7Mk; khb> 

nrj;rpwpgha - gbepiy 1> gj;juKy;iy vDk; Kfthpf;Ff; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;;. gpe;jpa Nfs;tpfs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. rKfk; je;Js;s tpiykDjhuh;fs; my;yJ mtuhy; njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; 

Kd;dpiyapy; tpiyf;Nfhuy;fs; KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;. 

07.  tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022 xf;Nlhgh; 14Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F gj;juKy;iy> 

nrj;rpwpgha - gbepiy 1> 7Mk; khb> efu mgptpUj;jp mjpfhu rig> ngWifg; gphptpy; ,lk;ngWk;. rfy 

tpiykDjhuh;fSk; ,jpy; fye;Jnfhs;SkhW jpl;ltl;lkhf mwpTWj;jg;gLfpd;wdh;.

08.  tpiykDjhuh;fisj; njhpT nra;ifapy; tpiykDjhuh;fspd; Kd;ida nraw;ghLfs; kw;Wk; epjp epiyik 

vd;gd jpl;ltl;lkhf kjpg;gPL nra;ag;gLk;. Nkhrkhd nraw;ghLfisf; nfhz;l tpiykDjhuh;fs; 

ve;jnthU tpiyf;Nfhuy; ifaspg;gpd; nghUl;Lk; ftdj;jpw; nfhs;sg;gl khl;lhhh;fs;.

09.  tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fs; jahhpj;jy;; njhlh;ghd vt;tpj nryTfSf;Fk; efu mgptpUj;jp mjpfhu rig 

vt;tpjg; nghWg;Gk; $wg;glkhl;lhJ NkYk; fpilf;fg;ngw;Ws;s tpiykDf;fspy; nghUj;jkhd ve;jnthU 

tpiykDit Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ midj;ijAk; epuhfhpf;Fk; mjpfhuj;ij jpizf;fs ngWiff; 

FOtpd; jiyth; (fPo;epiy) jd;dfj;Nj nfhz;Ls;shh;. jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiythpd;; 

(fPo;epiy) jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk;.

jiyth;>

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

efu mgptpUj;jp mjpfhu rig>

7k; khb> ~nrj;rpwpgha-gbepiy 1|>

gj;juKy;y.

WP CBH-3472 Suzuki 
Alto,   2016,  car 
கூ�ய �ைலக் ேகா�-
க்ைகக்கு. ெவ�பல்     
� னான்ஸ் �எல்�,  
இல.  310,  கா� ��,  
ெகாழும்பு-03.  ெதா.ேப 
0714 5 42 958 .
 057003

WP CAO-2795 Nis-
san X-trail,  2015,  
கூ�ய �ைலக் ேகா�-
க்ைகக்கு.  ெவ�பல் 
�னான் ஸ்  �எல்�,  
இல. 310,  கா� ��,  
ெகாழும்பு- 03.  ெதா.ேப 
0714542 958 .
 057000

NC DAF-7283 Tata 
Ace,  2017 கூ�ய 
�ைல க் ேகா�-
க்ைகக்கு. ெவ�பல் 
�னான்ஸ் �எல்�,  
இல. 310,  கா� ��,  
ெகாழும்பு- 03.  ெதா.ேப 
0714542 958 .
 056996

WP AAX-9076 Bajaj,  
2015 Threewheel,    
கூ�ய �ைலக் ேகா�-
க்ைகக்கு. ெவ�பல் 
�னான்ஸ் �எல்�,  
இல. 310,  கா�  ��,  
ெகாழும்பு-03. ெதா.ேப. 
0711210 810 .
 056998
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tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if kpd;rhu (jdpahh;) epWtdk;

kpd; tpepNahfj; jil 
gpd;tUk; ,lq;fspy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l jpfjpfspy; mj;jpahtrpa eph;khz Ntiyfs; kw;Wk; guhkhpg;G Ntiyfs; epkpj;jk; kpd;rhu 

tpepNahfk; jilg;gLnkd thbf;ifahsh;fs; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. nghJthd kpd;rhuj; jilf;fhd Neuk; K.g. 8.00 kzp Kjy; gp.g. 
5.00 kzp tiuahFk;. vt;thwhapDk; xt;nthU gFjpfSf;fhd Neuq;fs; ntt;Ntwhff; Fwpj;Jf; fhl;lg;gl;Ls;sd.

2022 xf;Nlhgh;; khjj;jpw;fhd kpd;rhuj; jil ml;ltiz
           jpfjpfs; kw;Wk; kpd; fk;gpapizg;Gs;s ,lq;fs;

fhyp
1 xf;;. 02> 16 

  fphpg;]; tPjp> ];By; tPjp> [pg;hpah khtj;ij> ruzq;fu tPjp> vypal; 

tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;
  

2 xf;;. 02> 16> 27 

  tf;nty;y tPjp> `{nk]; tPjp> kpDtq;nfhl> vypal; tPjp (gFjp)> 

mygyht tPjp> fe;Njtj;j tPjp (gFjp)> Fzuj;d khtj;ij kw;Wk; 

fpis tPjpfs;

3 xf;;. 12 gp.g. 4.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  gpaj;jpfk> [pd;njhl;l> nfhOk;G tPjp (gFjp)> NghNg tPjp> jhnjy;y 

FWf;F tPjp> ntypgpl;bNkhju> Rjh;khuhk khtj;ij> Nfhtpy 

khtj;ij> [pd;njhl;l> IDH tj;j kw;Wk; fpis tPjpfs;
 

4 xf;;. 12

  jd;nfju tPjp> `phpk;Gu tPjp>  ];By; tPjp> nrduj;fNl re;jp> ky;tj;j 

nlk;gy; tPjp> rkfptj;j> ngypf` re;jp> [ath;jdhuhk tPjp> 

nlhdhy;;l; N[d;];  kw;Wk; fpis tPjpfs;

5 xf;. 13

  ̀ _nk]; tPjp> tp];fk; tPjp> NjtRNue;jpu khtj;ij> tf;nty;y tPjp 

(gFjp)> fy;tLnfhl> tpkyRNue;jpu khtj;ij> nlk;gs; tPjp> 

fe;Njtj;j tPjp> hpr;kz;l; `py; tPjp> `Pd;ngd;nly;y tPjp (gFjp)> 

NgJUty re;jp> Xrhdhnfhl tPjp> NghNg FWf;Fj; njU> j`ehaf;f 

khtj;ij> gd;f`yq;fhu khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

6 xf;. 13> 27

  mygyht tPjp> vypal; tPjp> rq;fkpj;j xOq;if> klghj;j 2Mk; 

xOq;if> tf;nty;y tPjp (gFjp)> `{nk]; tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

7. xf;. 26

  jd;nfju tPjp> `phpk;Gu tPjp> [pg;hpah tPjp> ruzq;fu tPjp> ];By; tPjp> 

nrduj;fNl re;jp> fphpg;]; tPjp> ky;tj;j nlk;gy; tPjp> rkfptj;j> 

ngypf` re;jp> [ath;jdhuhk tPjp> bf;rd; tPjp (gFjp)> klghj;jy 

tPjp> Nkjhde;j khtj;ij> nlhdhy;;l; N[d;]; tPjp  kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

8. xf;. 26

  fd;dk;gpl;ba tPjp>  vr;.Nf. vl;kd;l; khtj;ij> Nrh;fpayh; tPjp> 

nkhhp]; tPjp> gz;lhehaf;f khtj;ij> Nfhd;f` tPjp> jdpnghy;f` 

1k; xOq;if> nkh`pjPd;tj;j> kypj;Jt Gjpa xOq;if kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

9.  xf;. 27

  tf;;nty;y tPjp> Gd;frhu khtj;ij> n`t;nyhf; tPjp> irdh fhh;ld;> 

tpisahl;L ikjhd tPjp> fhkpdp khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

`pf;fLt
1 xf;;. 07 K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 1.00 tiu

 gs;spagpl;ba> ghyk;nfhl tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 xf;. 12 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  fhyp tPjp [pe;Njhl;l ghyj;jpypUe;J g+]h ,uhZt Kfhk; re;jp 

tiu> fLUg;Ng tPjp>  fe;jy tPjp> Nf.a+.b. khtj;ij> tj;Juhtpy 

tPjp  kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 xf;. 26 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  Ntty kpy;y tPjp>  fhyp tPjpapy; nfhuy; fhh;ld;; N`hl;lypypUe;J 

Fkhufe;j re;jp tiu> ehpfk> tP.rP. tPjp> yPdtj;j> Ntty;nfhl tPjp>   

gd;dd;nfhl tPjp> kpy;y tPjp (gFjp)> nfh`_mk;Ng tPjp kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

mk;gyhq;nfhl
1 xf;. 04> 18

  tj;Jnfju> rPdpnfhl> `Pndl;ba tPjp (gFjp)> gj;jptj;j> b.V.Nf b 

rpy;th khtj;ij> tp`hunfhl> tLKy;y> fe;Njnfhl> nfukpdpa 

tPjp> ehf` nlk;gps; tPjp> njhl;ltj;j tPjp> vy;gpl;ba tPjp> k`fuht 

tPjp> FUe;Jtj;j tPjp (gFjp)  kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 xf;. 25 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  gl;lnghy tPjp> gz;lhutj;j> n`l;bnfhl> ];Nl\d; tPjp> Njtht 

tPjp> kPl;bahnfhl tPjp> k`nty;y> nfhlfk> Njtj;j> rkfp 

khtj;ij> fy;Jt tPjp> ehf];fe;j> ehf];tj;j> vg;gpl;bKy;y> 

jy;f];nfhl> Ntunfhl> nly;khh; nfhydp> ll;yp Nrdhehaf;f 

khtj;ij> ghnry; khtj;ij> nlhNytj;j> tp[aghGu> `ud;dhfy> 

clNtunfhl tPjp> J}t tPjp> guhNg> EUfy kw;Wk; fpis tPjpfs;

fSj;Jiw
1 xf;;. 04

  nkhud;JLt tPjp (gFjp)> Nrh;fpAyh; tPjp (gFjp)> g];kd; re;jp> kj;jpa 

tPjp> jpg;ngj;j tPjp> N`dnjhl;l> cLfy;y tPjp> jyjhtj;j tPjp 

kw;Wk; xOq;if>  fhkpdp tPjp> Ntufk tPjp> nfh`{Nkhy tPjp> 

my;tp]; ngh;dhz;Nlh khtj;ij> nff;Fznjhl;l tPjp> fq;fhuhk 

tPjp> Nghjpuh[ khtj;ij> Fzjpyf;f tPjp> Nrh;fpAyh; tPjp>  

nkj;jhde;j khtj;ij> Nfhzf` tPjp> nkhuj;Jt tPjp> k`tpfhu 

tPjp> nlk;gs; xOq;if> `guf`ye;j tPjp> tp[a tPjp> kahd tPjp> 

Mhpatd;r khtj;ij> jp];] tPjp> tpj;ahy tPjp> = yq;fhuhk tPjp> 

my;gh;l; Fzjpyf;f tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;;

gahfy
1 xf;;. 05 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  fhyp tPjp (gFjp)> kfy;fe;j> [duh[Gu> mSj;N`d> GGytj;j> 

GGye;j Nyd;l; Nry;> mk;gyd;nghy> rhk khtj;ij> FUe;Jtj;j> 

kuf;fytj;j> N`d tPjp> nuhf;yd;l; tPjp> ngh;dhz;Nlh gpNs]; 

kw;Wk; fpis tPjpfs;

mYj;fk
1 xf;;. 10 K.g. 8.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  nrd; Md;]; tPjp> esPk; `h[pahh; khtj;ij (gFjp). ngNuuh tPjp 

(gFjp)> fg;gpjhd;nfhl tPjp (gFjp)> eTgh; khtj;ij> fue;jnfhl tPjp> 

fy;nghj;j tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 xf;;. 10 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  fe;Njtp`hu tPjp> fhyp tPjp (gFjp)> yq;fh gphpd;]; tPjp> <ld; 

N`hl;ly; tPjp> ghghpd; tPjp> kUjhid tPjp> n`l;bKy;y tPjp> 

k`nfhl kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 xf;;. 17 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  gioa tPjp (gFjp)> kUjhid tPjp> NgU N`hl;ly; tPjp> nfhd;gpgp 

N`hl;ly; tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 xf;;. 31 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  fhyp tPjpapypUe;J mYj;fk nghyp]; epiyak; tiu> nge;Njhl;il 

ghyk;>  fNdfk tPjp (gFjp)> Gifapuj epiya tPjp> fNdnfhl tPjp> 

ntypg;gd;d tPjp (gFjp)> itj;jparhiy tPjp> kj;Jfk tPjp (gFjp)> 

nuapy;Nt mtd;a+> rhtpah tPjp. Nyhl;l]; tPjp> =gj;jp tPjp (gFjp)  

kw;Wk; fpis tPjpfs;

nkhul;Lt
1 xf;;. 04 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  vk;.N[.rp. gh;dhe;J khtj;ij> rhh;s;]; nrha;rh gpNs]; (gFjp)> 

fe;jyd 2Mk; kw;Wk; 3Mk; xOq;iffs;> fy;gpl;l`hnfhl tPjp> nrd; 

md;jdP]; tPjp> nkl;bfe;j tPjp> Gyf;f`njhl;Lnghy tPjp> u];fpd; 

gh;dhe;J khtj;ij> ry;f`h tPjp> MNyhf;fgpl;ba tPjp> Nfhtpy tPjp> 

ngh;hp xOq;if> ,`y ,e;jpngj;j tPjp> 6Mk; xOq;if> i` ];$y; 

tPjp> fl;Lgpl;ba tPjp> Nrth xOq;if> nkhul;LKy;y njw;F> `Kjh 

khtj;ij> mNyhf;fgpl;ba tPjp> = gpNukuj;d khtj;ij> g`y 

,e;jpngj;j tPjp> gk;kl;Lt tPjp> jPg;ghde;j tPjp> jPg;ghde;jGu> i` 

];$y; tPjp (gFjp)> gz;lhuehaf;f khtj;ij> vl;th;;l; xOq;if 

(gFjp)> Rjh;khuhk khtj;ij kw;Wk; xOq;if> RFzhde;j khtj;ij> 

gpu[hrhyht khtj;ij> rq;fkpj;j tPjp> 3k; xOq;if> ngrpypah tPjp> 

[_gpyp tPjp> ngy;Nkhhpa tPjp> [_gpyp tPjp> ,`y ,jpngj;j (gFjp)> 

N[hd; rhKnty; khtj;ij> FNu xOq;if tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 xf;;. 11 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  nkhul;LKy;y gpNs];> gpNukuj;d tPjp (gFjp) Mde;jhuhk tPjp 

(gFjp)> [arphp khtj;ij> nrha;rh tPjp> N`dtj;j tPjp> Mhpatd;r 

khtj;ij (gFjp)> Nuhrky;nfhl;Lt tPjp> N[hd; b rpy;th tPjp> 

jgruhk tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 xf;;. 18 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  Gjpa fhyp tPjp (gFjp)> nthl;rd; gPhp]; khtj;ij> ];Nlrd; tPjp> b 

nky; xOq;if> tPuGud;dg;G u[ khtj;ij> Nfhy;tp]; khtj;ij> 

c];tj;j 1k; kw;Wk; 2k; xOq;iffs;> c];tj;j Nrh;fpAyh; tPjp> 

nkhul;Lnty;y> gpud;rp];Nfh xOq;if> nrg];jpad; khtj;ij> 

Kuhtj;j> gpNurh; khtj;ij>  gh;dhe;J khtj;ij> njy;f`tj;j> 

nrd; gPl;lh;]; tPjp kw;Wk; xOq;if> 1k; kw;Wk; 2k; xOq;iffs;> gp.vk;. 

gh;dhe;J khtj;ij> gp.vk;. gh;dhe;J khtj;ij 2k;> 3k;> 4k;> 5k; kw;Wk; 

6k; xOq;iffs; kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 xf;;. 20 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  fhyp tPjp (gFjp)> Ruk;ah gpNs];> b nky; tPjp> nkhly; lTz;> 

nkhly; mtd;a+> fhh;ld; rpl;b> uhFy khtj;ij (gFjp)> gz;lhuehaf;f 

khtj;ij (gFjp)> fl;Lngj;j re;jp> uhFy khtj;ij (gFjp)> uhFy 

khtj;ij 1Mk;> 2Mk;> 3Mk;> 4Mk; kw;Wk; 5Mk; xOq;iffs;> 

Njthy tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

5 xf;;. 20 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  gP.gp. my;tp]; ngNuuh khtj;ij> Ruk;ah gpNs];> Rrpwp gpNs];> 

gpu[hrhyht tPjp> Mrphp cad> muypa gpNs];> rkd; gpNs]; kw;Wk; 

fpis tPjpfs;

nfnry;tj;j
1 xf;;. 04  gp.g 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  re;jputf;f tPjp> njhl;Lnghy tPjp> Rfe;j xOq;if> rkfp khtj;ij> 

rhtpah tPjp> m[;kPh; khtj;ij> ghnry; khtj;ij> fhyp tPjpapy; 

gs;spKy;y re;jpapypUe;J rhpf;fKy;y re;jp tiu> Mjk; nghu];l; 

(gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

ENfnfhl
1 xf;;. 04 gp.g 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  i`nyty; tPjpapy; tpN[uhk re;jpapypUe;J fd;rgh re;jp tiu> 

tdhj;j tPjp (gFjp)> tpN[uhk xOq;if (gFjp)> kPf`tj;j tPjp 

kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 xf;. 07 e.g. 12.00 Kjy; gp.g. 1.00 tiu

  Fthhp tPjp> GtNdfgh tPjp> kahd tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

nghuny];fKt
1 xf;;. 06 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  nfhOk;G tPjpapy; jpTy;gpl;ba re;jpapypUe;J ngg;gpypahd tiu> 

nlk;gps; tPjp> tp`hu khtj;ij> kAu khtj;ij> Nrhkuj;d khtj;ij 

(gFjp) Nghjpuh[ khtj;ij> ngg;gpypahd re;jp> ngg;gpypahd xOq;if> 

#hpaky; khtj;ij> `pf;f`tj;j> tPuNrf;fu khtj;ij kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

2 xf;;. 12

  nfhOk;G tPjpapy; [P. vr;. ngNuuh khtj;ij> gioa nf];ght tPjp> 

uj;jpdgpl;ba tPjp (gFjp)> 1Mk; kw;Wk; 2Mk; xOq;iffs;> nfhtpfk; 

gpNs];> ngNuuh khtj;ij> jpTy;gpl;ba kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 xf;. 13 e.g. 12.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  mNguj;d khtj;ij> kahd tPjp> gpl;lty tPjp> 1Mk; kw;Wk; 2Mk; 

xOq;iffs;> mk;gtj;j> nfhOk;G  - gpypae;jiy tPjp (gFjp)> ghnry; 

khtj;ij> (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 xf;. 18 e.g. 12.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  nfh`pynfhl;L tPjp (gFjp)> tPjpagz;lhu tPjp> ePyk; k`u tPjp> 

a`k;gj; khtj;ij> RJ khtj;ij> [a khtj;ij> kPf`tj;j tPjp 

kw;Wk; fpis tPjpfs;

5 xf;. 19 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  Nyf; tPjp> gNuhgfhu khtj;ij (gFjp)> [a khtj;ij> jy;f];tj;j 

tPjp> X.gP. ngNuuh khtj;ij> nue;jtj;j tPjp> rkughy khtj;ij   

kw;Wk; fpis tPjpfs;

6 xf;. 20

  gioa nf];Ngt tPjp> ,wg;gh;tj;j tPjp> 1Mk; kw;Wk; 2Mk; 

xOq;iffs;> me;jphp]; khtj;ij> #hpaky; khtj;ij kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

7 xf;. 27 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  nfk;g]; tPjp> [P.vr;. ngNuuh khtj;ij> uj;jdgpl;ba 1Mk; xOq;if> 

gioa nf];ght tPjp (gFjp)> Nrhju khtj;ij (gFjp)> = Ngkhde;j 

khtj;ij> nlk;gs; tPjp> nkj;nrtd kw;Wk; fpis tPjpfs;

gpl;lNfhl;Nl/ ntypf;fl/ uh[fphpa
1 xf;;. 05 gp.g 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  uh[fphpa tPjp> kjpd;dhnfhl tPjp> rpy;td; xOq;if> jh;kghy gpNs];> 

a+.<. ngNuuh khtj;ij> v];. lgps;a+. ngNuuh khtj;ij kw;Wk; fpis 

tPjpfs;
  

2 xf;;. 06 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  Nfhl;Nl tPjpapy; vj;Js;Nfhl;Nl re;jpapypUe;J ntypf;fl re;jp tiu> 

Gj;fKt tPjp> gioa Nfhl;Nl tPjp (gFjp)> FNu khtj;ij> Ml;bfy 

khtj;ij> ghh;f; xOq;if (gFjp)> ntypf;fl re;jp kw;Wk; fpis 

tPjpfs; 

3 xf;;. 06  gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  = [ath;jdGu tPjpapy; vj;Js;Nfhl;Nl re;jpapypUe;J ntypf;fl re;jp 

tiu> Nuhay; fhh;ld; kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 xf;;. 20  e.g. 12.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  fkj;jtj;j tPjp> nkjntypfl tPjp> 1Mk; xOq;if kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

5. xf;;. 26  gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  Nfhl;Nl tPjpapy; 9Mk; xOq;ifapypUe;J 2Mk; xOq;if  tiu 

(<.lgps;a+. ngNuuh khtj;ij)> gq;fsh re;jp (gFjp)> jpatd;dh tPjp> 

nfhyk;gje;jphp khtj;ij> uk;gl; tPjp> mq;fk;gpl;ba tPjp kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

6. xf;;. 27  gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  Nfhl;Nl tPjp (gFjp)> ruz khtj;ij> jh;kghy gpNs];> a+.<. ngNuuh 

khtj;ij> 4Mk; xOq;if> ntYGs;sptj;j> Nruk; khtj;ij> 

xNgNrf;fuGu (gFjp)> kw;Wk; fpis tPjpfs;.

nfhyd;dht / nts;sk;gpl;ba
1 xf;;. 07

  fl;Lngy;nyy (gFjp)> mk;gj;jiy – Nrjtj;j tPjpapy; fl;Lngy;nyy 
re;jpapypUe;J nfh`pytj;j re;jp tiu> gpuz;bahtj;j tPjp (gFjp). 

rj`k; khtj;ij> nlhdhy; ngNuuh khtj;ij> ntd;dtj;j (gFjp)> 

nfh`pytj;j (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;
 

2 xf;;. 17

  kPj;njhl;lKy;y tPjp> ngNuuh khtj;ij> tLnfhltj;j> gd;ry;N`d 

(gFjp)> gd;ry;N`d tPlikg;Gj; jpl;lk;> tpfhu khtj;ij (gFjp)> 

kPj;njhl;lKy;y re;jp kw;Wk; fpis tPjpfs;
 

3 xf;;. 17

  mtprhtis tPjpapy; kPj;njhl;lKy;y re;jpapypUe;J Ng];iyd; tPjp 

re;jp tiu> xUnfhltj;j> et nfsdpGu> uhrk;khNftj;j> k[Pj; 

gpNs];> Y}f]; tj;j> xUnfhltj;j re;ijf; fl;blj; njhFjp> 

FUdpahtj;j> fk;gpnfhl;Lttj;j kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 xf;;. 17

  xUnfhltj;j re;ijf; fl;blj; njhFjp>  fk;gpnfhl;Ltj;j> 

ntn`unfhl tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

5 xf;;. 17

  rhtj;j tPjp> = tpkyhuhk tPjp> mtprhtis tPjp (gFjp)> Fkhujhr 

gpNs]; kw;Wk; fpis tPjpfs;

6 xf;;. 17> 31

  mtprhtis tPjpapy; nty;yk;gpl;ba re;jpapypUe;J Gj;fKt tiu> 

mk;gf`htj;j tPjp> gpuz;bahtj;j> nknfhl nfhnyhd;dht> 

ntd;dtj;j> nfhl;Ltpy (gFjp)  kw;Wk; fpis tPjpfs;

7 xf;. 17> 21> 31 - 21Mk; jpfjp gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  mtprhtis tPjpapy; kPj;njhl;lKy;y re;jpapypUe;J nts;sk;gpl;ba 

re;jp tiu> tp`hu khtj;ij (gFjp)> nfhyd;dht tPjp (gFjp)> 

ehf`tj;j> Gtf;f`tj;j (gFjp)> njh];jutj;j> fyd;#hpatj;j> 

nty;yk;gpl;ba re;jp> rq;fNghjp khtj;ij> Fkhujhr gpNs]; kw;Wk; 

fpis tPjpfs;

8 xf;. 21 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  nfhyd;dht tPjp> ehf`Ky;y tPjp> gd;ry;N`d> kPj;njhl;lKy;y 

tPjp (gFjp)> tpfhu khtj;ij (gFjp)> guhf;fpuk khtj;ij> Qhdrphp 

khtj;ij> = tpkyhuhk tPjp> rhyKy;y (gFjp)> Gtf;f`tj;j 

(rpq;fGu) kw;Wk; fpis tPjpfs;.

9 xf;. 31

  mtprhtis tPjpapy; nfhl;bfhtj;ij re;jpapypUe;J Gj;fKt re;jp 

tiu> k`Gj;fKt> nlk;gs; tPjp> nghy;f`gpl;ba tPjp> rpj;jpuhfhu 

tPjp  kw;Wk; fpis tPjpfs;

nfhl;bfhtj;j
1 xf;;. 03> 31 

  mtprhtis tPjp (gFjp)> nfhl;bfhtj;j re;jp> ngyfk tPjp> 

ehf`nty tPjp> B.rp. tPjp (gFjp)> ruzq;fu tPjp   kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

2 xf;;. 07 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu 

  fsdpKy;y> fpj;rpwpNktd; tPjp> mk;gj;jiy – Nrjtj;j tPjp (gFjp)> 
gpuz;bahtj;j> nfh`pytj;j> tPuky; khtj;ij> j`k;nty tPjp> 

gpajp];]p khtj;ij> k`Gj;fKt tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

Ngypanfhl
1 xf;;. 18 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  njyq;fghj;j tPjp> fy;ahzp khtj;ij> kPf`tj;j> Rjh;khuhk tPjp 

kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 xf;. 19

  fz;b tPjpapy; ENf tPjp re;jpapypUe;J Gifapujf; flit tiu> 

Jl;LnfKD khtj;ij (gFjp)> uQ;rdp tpkyhuhk khtj;ij> 

mNrhf;fhuhk khtj;ij> KUfd;tj;j> gl;ba re;jp> ];Nl\d; tPjp> 

fsdpjp];] khtj;ij> Nf.[P. gPhp]; khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs; 

fsdp
1 xf;;. 06 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 ehuk;kpdpa tPjp (gFjp)> ntuYf`tj;j kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 xf;;. 19

  fz;b tPjpapy; fsdp gy;fiyf;fofj;jpypUe;J Rth;zk`hy; re;jp 

tiu> Yk;gpdp tPjp kw;Wk; xOq;if> nrd; [_l; khtj;ij> ehf`tj;j 

tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

k`u
1 xf;;. 05 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  FUFyht tPjp (gFjp)> fphpnkl;bahfhu Nrh;r; tPjp> G\;ghuhk tPjp> 

nrd; me;jdP]; khtj;ij>   rpwpth;jd tPjp> g`ytj;j tPjp> rPtsp 

khtj;ij> njy;Ng re;jp> uhfk tPjp (gFjp)> rpiwr;rhiy tPjp> rj`k; 

khtj;ij> uj;dghy khtj;ij

2 xf;;. 07 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  rpnkhd; gpNs];> my;tp]; gpNs];> `hp];re;jpu khtj;ij> ghgD}h; 

fhh;ld;];> uh[pj;j tPjp> mNrhf;fh gpNs];> kp`pe;J khtj;ij> 

rq;fuh[ khtj;ij> Ntty;J}t tPjp> Nfhl;lhga khtj;ij> 

gq;fstj;j> gz;lhuehaf;f khtj;ij> ghnry; khtj;ij> ehN`d> 

ghjpypaj;JLt - `_Zg;gpl;ba tPjp (gFjp)> jYg;gpl;ba tj;jis tPjp 

(gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 xf;;. 12 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  uhfk tPjpapy; njy;Ng re;jpapypUe;J Njthde;j tPjp tiu> TC tPjp> 
gpajp];] khtj;ij> tp`hu khtj;ij> kq;fs khtj;ij> neypfk> 

g`y fuf`Kd> uhfk – fltj;ij tPjp (gFjp)> fphpnkl;bahfhu 

tPjp> Mrphp khtj;ij> g`y fuf`Ky> rhe;jp khtj;ij> nkj tPjp 

(gFjp)> nlk;gs; tPjp> nrd; me;jdP]; khtj;ij> fy;Nuhj tPjp> 

[arpq;f tPjp> kpj;JUnfy khtj;ij> Nfhg;gpatj;j> Nfhg;gpatj;j 

tPjp> fk;nkj;j tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;  

4 xf;;. 17 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  jYg;gpl;ba tPjp> ntbfe;j tPjp> mf;gh; lTd;> Nuh];tpyh fhh;ld;];> 

gs;spatj;j> Jl;LnfKD khtj;ij> vd;NluKy;y> Nehh;ld; gpNs];> 

Nfhd;f`tj;j> muypa fhh;ld;];> rkfp khtj;ij> nguFk;gh 

khtj;ij> = [ae;jp khtj;ij> [{k;kh k];[pj; tPjp> tp[agh 

khtj;ij> Mde;j khtj;ij> Fzhde;j tPjp> guhf;fpuk khtj;ij> 

tp`hu khtj;ij> kAu khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

5 xf;;. 26

  fphpgj;nfhl itj;jparhiy tPjp> fphpgj;nfhl tPlikg;Gj; jpl;lk; kw;Wk; 

fpis tPjpfs;

fe;jhd / ntypru
1 xf;. 03 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  Mdpafe;j tPjp> GQ;rpanty;y> kFy;nghf;Fz> Vrpad; gpdhd;]; 

tPlikg;Gj; jpl;lk;> Mdpahfe;jtj;j> FUY cad> nrd; me;jdP]; 

khtj;ij> nrha;rh tj;j> yp;d;ld; ghh;f; kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 xf;. 04 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  FzNrfu khtj;ij> Nyhld;Nftj;j> jg;Nghtdhuhk khtj;ij 

kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 xf;. 06 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  ePh;nfhOk;G tPjpapy; ntypru rkfp khtj;ijapypUe;J mbtp];] tPjp 

re;jp tiu> mbtp];] tPjp (gFjp)> njhl;Lnghy tPjp> rkfp khtj;ij> 

vyh`ptj;j tPjp> nrd; me;jdP]; tPjp (ntypru)> mKDgpl;ba 

khtj;ij> N[fg; khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 xf;. 28 gp.g. 1.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 uhfk tPjp (gFjp)> ghh;k; tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;
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rPJt
1 xf;;. 05 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  ePh;nfhOk;G tPjpapy; G@ lakd;l; tPjp re;jpapypUe;J 18Mk; iky; fy; 

tiu> nlk;gs; tPjp> ypadNfKy;y> fNlhy;nfNytj;j> kahd tPjp> 

muypa khtj;ij> jh;\d khtj;ij>  fNlhy;nfNy tPjp> yad; rpl;b> 

Nrh;r; tPjp> ypadNfKy;y> jtl;lf`tj;j> fpuhNkhja khtj;ij> G@ 

lakd;l; tPjp> FNshgy; rpl;b kw;Wk; fpis tPjpfs; 

2 xf;. 19 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  Ng];iyd; tPjp (gFjp)> vj;tl;l tPjp> ntypq;ld;tj;j tPjp> rpak;gyf` 

tPjp> ntl;lt tPjp> gPl;lh; tPjp> mYj;N`d tPjp> FUe;Jtj;j tPjp> 

[arphp khtj;ij> ruz khtj;ij> tst;tj;j tPjp> Nrdhehaf;f tPjp  

kw;Wk; fpis tPjpfs;

ePh;nfhOk;G
1 xf;;. 07 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  Ntnghl tPjp> kpDthq;nfhl tPjp> nfhd;td;l; tPjp> flw;gil Kfhk; 

tPjp> mNt khpah khtj;ij> Fzuj;d khtj;ij> gPl;lh; gPhp]; 

khtj;ij> uh[rpq;f khtj;ij> nfhOk;G tPjp (gFjp)> nrd; Md;]; 

tPjp> tp[a tPjp> kq;fs tPjp> uh[rpq;f tPjp> guhf;fpuk tPjp kw;Wk; 

xOq;if>  rP. vk;;;. gh;dhe;J khtj;ij> gPhp]; khtj;ij> Fuz 1Mk;> 

2Mk; kw;Wk; 3Mk; xOq;iffs;> Fzuj;d khtj;ij> [_l; khtj;ij> 

nfg;ngl;bnghy khtj;ij> uztpU khtj;ij> fhkpdp tPjp> uj;d tPjp> 

u[ khtj;ij> tP.rP. b rpy;th khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 xf;;. 11 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  njy;Jt tPjp> Nghytyhd khtj;ij> nfhOk;G tPjp (gFjp)> Nghg; 

Nghy; khtj;ij> FaPd; vyprngj; khtj;ij>  ky;tj;j tPjp (gFjp)> 

nrd; N[hrg; tPjp (gFjp)> kpDtq;nfhl tPjp> nfhOk;G tPjp (gFjp)> 

re;jruz khtj;ij> nfhd;td;l; tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 xf;;. 13 gp.g. 3.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  nfhOk;G tPjp (gFjp)> [_l; gpNs]; (fNlhy;nfNy) jyJt tPjp 

(gFjp)> fpwp];Nlhgh; tPjp>  nrd; Nghy;]; tPjp> ehuh tPjp> kpuh[; 

tPlikg;Gj; jpl;lk;> epf;fy]; khh;f]; khtj;ij> mYj;tj;j> 4Mk; 

kw;Wk; 5Mk; xOq;iffs;> fpwp];l; j fpq; tPjp> N[hrg; th]; 

khtj;ij (gFjp)> gpNah khtj;ij> fpwPd;]; tPjp (gFjp)> Gjpa g]; 

epiyak;  kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 xf;;. 13

  ehuh tPjp> kpuh[; tPlikg;Gj; jpl;lk;> epf;fy]; khh;f]; khtj;ij> 

5Mk; xOq;if kw;Wk; fpis tPjpfs;

5 xf;;. 14 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  fpk;Gshgpl;ba tPjp>  nlk;gps; tPjp (gFjp)> nfhd;ntd;l; tPjp (gFjp)> 

nfhOk;G tPjp (njy;tj;j re;jpf;;F mUfhikapy; cs;s gFjp)> nrd; 

N[hrg; tPjp (gFjp)> ky;tj;j tPjp (gFjp)> Fntd;bad; khtj;ij 

(gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

6 xf;;. 21 gp.g. 2.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  gpujhd tPjp> nfhg;guh re;jp kw;Wk; Gifapujf; flit> nj`pky;tj;j 

tPjp (gFjp)> Fl;n\l; tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

gpd;tUk; ,lq;fspy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l jpfjpfspy; K.g. 

8.00 kzp Kjy; gp.g. 5.00 kzp tiu mj;jpahtrpa eph;khz 

Ntiyfs; kw;Wk; guhkhpg;G Ntiyfisr; nra;tjw;F 

,yq;if kpd;rhu rig kw;Wk; LECO epWtdk; 

jpl;lkpl;Ls;sjdhy; kpd;rhu tpepNahfk; jilg;gLnkd 

thbf;ifahsh;fs; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;.

`pf;fLt
1 xf;;. 20

  Ntty kpy;y tPjp> fhyp tPjp (gFjp)> RJnty;y tPjp> Nrhju 

khtj;ij> eyf];njdpa> gj;Njfk tPjp (gFjp)> gd;dd;nfhl tPjp> 

tTyhnfhl tPjp> nfhltj;j kw;Wk; fpis tPjpfs;

gahfy
1 xf;;. 16

  kNynfhl tPjp (gFjp)> Mq;fd;nfhl> 16 Vf;fh; tPjp> gk;Ng tPjp> 

nfhufnjdpa> mk;gNfhl;Nl tPjp> Kyl;bad> nkl;bayKy;y> 

gpdpbj;jKy;y> ntdpnty;nfl;ba tPjp> gyad;nfhl> fr;rnfhl> 

ehf`Jt tPjp> njy;f`ye;j>  fy];] tPjp> tp[pj khtj;ij 

(gFjp)> Nfhry khtj;ij> nfhuf;fnjdpa> gk;Ng> Mrphp khtj;ij> 

Fzjpyf;ftj;ij> ,`y ntdpnty;nfl;ba> STF tPjp> 5k;> 6k;> 7k;> 
8k; kw;Wk; 9k; xOq;iffs;> mk;gNfhl;Nl tPjp> nk`pKy;y> g`y 

ntdpnty;nfl;ba tPjp> nfhtpnrj tPjp> muypa khtj;ij> 

kujf`nty tPjp> nte;Njrptj;j> eadh Njhl;lk; kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

nkhul;Lt
1 xf;;. 04

  nghy;nfhl;Lt tPjp> Nfhk]; gpNs];> Mde;jhuhk tPjp> NghjpUf;fhuhk 

tPjp> uhtj;jhtj;j tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 xf;;. 04

  nrha;rh tPjp> nrha;rh tPjp> Kj;JFkhud khtj;ij> fy;nghj;j tPjp> 

nlk;gs; tPjp> rpukjhd khtj;ij>  uhtj;jhtj;j tPjp>  uhtj;jhtj;j 

1Mk;> 2Mk; kw;Wk; 3Mk; xOq;iffs;.> md;jphp]; rpy;th khtj;ij 

(gFjp)> [dj;jp[a khtj;ij> nrd; me;jdP]; khtj;ij (gFjp) 

kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 xf;;. 16

  tPuGud;mg;G u[ khtj;ij> rhfu 1Mk;> 2Mk;> 3Mk; kw;Wk; 4Mk; 

xOq;iffs;> N`hyp Fnuh]; mtd;a+ kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 xf;;. 22

  fhyp tPjp (gFjp)> rhh;;s;]; gpNs];> ,lk> 1k;> 6k; kw;Wk; 8k; 

xOq;iffs;> Nrh;r; tPjp> nfndhd; N[fg; khtj;ij (gFjp)> Nyb 

vy;tpd; nrha;rh tPjp  kw;Wk; fpis tPjpfs;

ghze;Jiw
1 xf;;. 13

  fhyp tPjpapy; ghze;Jiw g]; epiyak; Kjy; tyhd re;jp tiu> 

n`huz tPjp (gFjp)> gpujhd njU (gFjp)> fpNw]; gPhp]; khtj;ij> 

NjrNrth khtj;ij> Rfj;jhkf> NrH N[k;]; gPhp]; khtj;ij> epky 

khtj;ij> nehnay; nkz;b]; khtj;ij> = Nkj;jhee;j khtj;ij 

(gFjp)> cad;nfNy tPjp> cad;nfNy FWf;F tPjp> j nrha;rh tPjp 

(gFjp)> [dg;gphpa khtj;ij (gFjp)> [ajpyf;f khtj;ij (gFjp)> 

Rre;j khtj;ij> khh;fl; tPjp> Nfhtpytj;j tPjp> kfhehk tPjp> fq;fh 

khtj;ij> rke;j khtj;ij> tPurpq;f xOq;if> rpwpy; N[d;]; 

khtj;ij (gFjp)>  Mh;jh; tP la]; kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 xf;;. 13

  n`huz tPjp (gFjp)> = kfh tpfhu tPjp> nghd;Nrf;fh gpNs];> 7k; 

FWf;Fj; njU> [dg;gphpa khtj;ij> nghd;Nrf;fh tPjp> la]; ,lk;> 

Mhpauj;dhuhk tPjp> tynghy tPjp> 7k; FWf;F tPjp>  ngh;dhz;Nlh 

tPjp> nrhykd; khtj;ij> gz;lhuehaf;f khtj;ij> [dcjhdfk;khda> 

murhq;f tPLfs;> N[hjpuj;d khtj;ij> re;jpuNrfu khtj;ij> [a[d 

khtj;ij>  cgNrd khtj;ij> vl;lghnfhl> kp`pe;J khtj;ij> 

rhe;jp khtj;ij> rpd;rgh khtj;ij> FUg;GKy;y tPjp> nghf;Fz tPjp> 

g`d;fk> ̀ hKNftj;j> Nfhd;f`tj;j> ll;yp Nrdhehaf;f khtj;ij> 

=ah khtj;ij> guhf;fpuk khtj;ij> ngNuuh tPjp> kp;Dtd;gpl;ba tPjp 

(gFjp)> je;jphpKy;y tPjp> rpwpy; N[d;]; khtj;ij> ml;lghnfhl tPjp> 

kyKy;y tPjp> [ajpyf;f khtj;ij (gFjp)> tPukd; tPjp> b rpy;th 

tPjp> Fzjpyf;f tPjp> tyhd gioa tPjp (gFjp)> jk;khde;j tPjp 

(gFjp)> FyJq;f tPjp> tj;jy;nghy tPjp> ngNuuh khtj;ij> 

jk;khde;j khtj;ij> jp];] khtj;ij> nfKD khtj;ij> [{gpyp 

xOq;if> ngf;Nffk tPjp> mk;gye;Jt> fy;JNg> Nghf` tPjp> 

entl;ba tPjp> gPhp]; khtj;ij> nte;Njrptj;j> J}t tPjp kw;Wk; 

fpis tPjpfs;

nfnry;tj;j
;1 xf;;. 13

  gioa fhyp tPjp (gFjp)> = tpkyhuhk tPjp> QhdNrd khtj;ij> 

FkhuJq;f Kdpjhr khtj;ij> n`d;wpf; gPhp]; khtj;ij>  tp[a 

tPjp> nghJNrth khtj;ij> tj;jy;nghy tPjp> rq;fhde;jh tPjp> 

njhl;ltj;j tPjp> uhrpf; tPjp> ,g;wh`pk; tPjp> Nahdf khtj;ij> 

fpk;nghj;j tPjp> tj;jy;nghy ntj khtj;ij> tj;jy;nghy tpisahl;L 

ikjhdj;jpw;F mUfpy; cs;s tPjp> kPhpatj;j tPjp> njhl;Lnghy tPjp> 

kp`pe;J khtj;ij> tp[a khtj;ij> fyPgh tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 xf; 13

  fhyp tPjpapy; gs;spKy;y re;jpapypUe;J tyhd re;jp tiu> tyhd 

=eptr khtj;ij> FzNrd khtj;ij> =eptr khtj;ij> FzNrd 

khtj;ij> FkhuJq;f khtj;ij> [{gpyp tPjp> jk;khde;j khtj;ij 

kw;Wk; fpis tPjpfs;

ENfnfhl
1 xf;;. 11

  jpyf;fuj;d khtj;ij (gFjp)> [{gpsp Ngh];l;> vf;tj;j tPjp> [akq;fs 

tPjp> ehftpfhu tPjp> u[ khtj;ij (gFjp)> Njthy tPjp> Nfhl;Nl 

tPjpapy; [{gpsp Ngh];l;bypUe;J #l; `T]; tiu> gioa nfhl;lht 

tPjp> u[k`htpfhu tPjp> ghnfhl tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 xf;;. 11

  ehty tPjpapy; ENfnfhl ehty re;jpapypUe;J rurtp fhh;ld;]; re;jp 

tiu> ee;jh khtj;ij> fe;jtj;j tPjp (gFjp)> fe;jtj;j xOq;if 

(gFjp)> fe;jtj;j nlu];> kfnrd; khtj;ij> &g;grpq;f khtj;ij> 

rurtp fhh;ld;]; (gFjp)> FUYngj;j> rkd; khtj;ij> nfKD 

khtj;ij> rhk khtj;ij> tpN[gh khtj;ij> eph;kd khtj;ij> 

nfhyk;gNf khtj;ij> fpUyg;gid ];Nlrd; tPjp> nlk;gs; tPjp> = 

fNdq;fu khtj;ij (gFjp)> ntypghu> thy;lh; FzNrf;fu khtj;ij> 

rphpky; cad> rkfp khtj;ij> Fapd;]; ghh;f; kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 xf;;. 11

  ENfnfhl efuk;> ];Nl\d; tPjp> nuapy;Nt mtd;a+> fpUyg;gid tPjp> 

Nrh;r; tPjp> rKj;jpuhNjtp khtj;ij> ];nld;yp jpyfuj;d khtj;ij 

(gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 xf;;. 11

  Nfhl;Nl tPjp> #l; `TrpypUe;J rpwpnfhj;j tiu> jytj;Jnfhl tPjp 

(gFjp)> ghnfhl tPjp (gFjp)> Kj;njl;Lt tPjp> [djh khtj;ij> 

kp`pe;J khtj;ij> FaPd;];Nyd;l; khtj;ij> [ae;jp khtj;ij> u[ 

khtj;ij> vf;rj; khtj;ij> k`htj;j tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

5 xf;;. 11

  jytj;Jnfhl tPjp (gFjp)> FUe;Jtj;j tPjp> u[k`htpfhu tPjp 

(gFjp)> ngj;jfhd> J}t tPjp> nkypgdhuhk tPjp> [aGu tPjp> tpfhu 

khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

6 xf;;. 11

  ];Nld;yp jpyf;fuj;d khtj;ij (gFjp)> ghnfhl tPjp (gFjp)> 

ngytj;j tPjp> vjphpnfhl tPjp    kw;Wk; fpis tPjpfs;

7 xf;;. 11

  ehty tPjp (gFjp)> gioa nf];Ngt tPjp (gFjp)> ];Nld;yp 

jpyf;fuj;d khtj;ij (gFjp)> ENfnfhl g]; epiyak;> Rg;gh; khh;nfl; 

kw;Wk; fpis tPjpfs;

8 xf;;. 28

  Mde;j ghypfh khtj;ij> ghnfhl tPjp> rpukjhd khtj;ij> 

ehftpfhu tPjp (gFjp)> cLKy;y ngNr[;> 1k;> 5k;> 6k; kw;Wk; 8k; 

xOq;iffs;> jh;kJ}j khtj;ij> [dkq;fs tPjp> Njthy tPjp> 

jpatd;dh fhh;ld;];> FNu khtj;ij (gFjp)> ngytj;j khtj;ij> 

];Nld;yp jpyfuj;d khtj;ij (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

9 xf;;. 28

  gioa nf];ght tPjpapy; ENfnfhil Gifapujf; flitapypUe;J 

fl;ba re;jp tiu> [djhnghy> ];Nl\d; tPjp (gFjp)> nuapy;Nt 

mtd;a+ (gFjp)> ngy;tj;j tPjp> jpYf;\p gpNs];> tpJUtd> 

[k;Gf];Ky;y tPjp (gFjp)> gioa nf];ght tPjp (gFjp)> tpkyhtj;j 

tPjp> nrg;gy; tPjp (gFjp)> kphp`hd tPjpapy; fl;ba re;jpapypUe;J 

[{gpyp Ngh];l; re;jp tiu>  ngq;fphptj;j tPjp kw;Wk; xOq;if> 

vjphprpq;f tPjp> gioa nf];ght tPjp (gFjp)> Nrhkh jyfy;y 

khtj;ij> 1Mk; kw;Wk; 2Mk; xOq;iffs;> ngg;gpypahd tPjp (gFjp)> 

Rgj;jpuhuhk tPjp> i`nyty; tPjp (gFjp)> fd;rgh re;jp> rpwpy; b 

rpy;th khbj;ij> i`nyty; tPjp (gFjp)> [k;Gf];Ky;y tPjp> 1k; 

kw;Wk; 2k; xOq;iffs;> [k;Gf];Ky;y khtj;ij> 1k;> 2k;> 3k;> 4k;> 

5k; kw;Wk; 6k; xOq;iffs;> njy;fe;j> cad khtj;ij> ngq;fphptj;j> 

kj;JkNftj;j tPlikg;Gj; jpl;lk; kw;Wk; fpis tPjpfs;

10 xf;;. 28

  i`nyty; tPjpapy; tpN[uhk re;jpapypUe;J fd;rgh re;jp tiu> 

tdhj;j tPjp (gFjp)> tpN[uhk xOq;if (gFjp)> kPf`tj;j tPjp 

kw;Wk; fpis tPjpfs;

k`ufk
1 xf;;. 11> 28

  jytj;Jnfhl tPjp (gFjp)> Rgj;uh khtj;ij> tp[a gpNs];> R`e;j 

khtj;ij> j`k; khtj;ij> fpk;Gshnty> xNgN`d tPjp> rpNfuh 

tPjp> rpuhkrq;th;jd khtj;ij> khjpnty tPjp (gFjp)> kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

2 xf;;. 28

  gj;jpuhnfhl tPjp> ehye;jhuhk tPjp> [afj; tPjp> nty tPjp> rkh[ 

tPjp> [djh khtj;ij> tpfhutj;j tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

3 xf;;. 28

  gioa nfhl;lht tPjp (gFjp)> [afj; tPjp> = Njthde;j tPjp> [djh 

khtj;ij> ];Nl\d; tPjp> ehtpd;d> i`nyty; tPjp (gFjp)  kw;Wk; 

fpis tPjpfs;

4 xf;;. 28

  [a tPjp> gioa nfhl;lht tPjp (gFjp)> rkfp khtj;ij (gFjp)> 

frf`tj;j> re;jdhgpl;ba tPjp>  khjpty tPjp (gFjp)> ryht tPjp> 

Nghjpa tPjp> gpufj;jpGu> jh;kuj;d khtj;ij> k`tj;j tPjp> 

njy;f`tj;j> = uhFyGu> nty;rphpGu> ghuhSkd;w cWg;gpdh;fs; 

tpLjp fl;blj; njhFjp> yp;q;f; tPlikg;Gj; jpl;lk; kw;Wk; fpis 

tPjpfs; 

5 xf;;. 28

  Fk;Gf;f`nghf;Fd tPjp> ntl;lfpahty tPjp> jygj;gpl;ba tPjp 

(gFjp)> nlk;gs; tPjp> Gjpa itj;jparhiy tPjp (gFjp)> mkuJq;f 

khtj;ij> [a khtj;ij> rkfp khtj;ij> rhKnty; gpNs];> 

jygj;gpl;ba kahd tPjp> 1Mk;> 2Mk; kw;Wk; 3Mk; xOq;iffs;> 

njy;f`tj;j> mUz khtj;ij> re;jpuhNyhf;f khtj;ij> FUe;j 

khtj;ij> jygj;gpl;ba tPjp> (gFjp) nlk;gs; tPjp> fpuhNkhja 

khtj;ij> rpNfuh khtj;ij> nfhuNdyp]; khtj;ij kw;Wk; fpis 

tPjpfs;

6 xf;;. 28

  tpN[uhk tPjp kw;Wk; xOq;if> gioa nfhl;lht tPjp (gFjp)> 

cl`Ky;y ];Nl\d; tPjp> tpN[uhk re;jp> i`nyty; tPjp (gFjp)> 

Njthde;j tPjp> ehtpd;d u[k`tpfhu tPjp (gFjp)> ugpay; 

njd;dNfhd; khtj;ij kw;Wk; fpis tPjpfs;

gpl;lNfhl;Nl/ ntypf;fl/ uh[fphpa
1 xf;;. 11

  ehty tPjp (gFjp)> Etutj;j tPjp> Nrdhehaf;f khtj;ij> f`Nde;u 

khtj;ij> gioa tPjp> 5k;> 7k; kw;Wk; 8k; xOq;iffs;> Nrdhehaf;f 

2Mk; xOq;if> 8Mk; xOq;if> ehuhn`d;gpl;b tPjp> [];kpd; 

fhh;ld;];> thy;lh; FzNrf;fu khtj;ij> 5Mk; kw;Wk; 7Mk; 

xOq;iffs; kw;Wk; fpis tPjpfs;

nfhyd;dht / nts;sk;gpl;ba
1 xf;;. 03 e.g. 12.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  nfhyd;dht tPjp> nfg;ngl;bnghy tPjp> tp[a tPjp> f[ghGu> f[ghGu 

tPlikg;Gj; jpl;lk;> RJneYk;Gu kw;Wk; fpis tPjpfs;
 

2 xf;;. 03 e.g. 12.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  tp`hu khtj;ij> kPj;njhl;lKy;y> kPj;njhl;lKy;y tPjp> ehf`Ky;y 

tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;
 

3 xf;;. 03 e.g. 12.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

 ehf`Ky;y tPjp> gd;ry;N`d tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

4 xf;;. 03 e.g. 12.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  mtprhtis tPjpapy; nty;yk;gpl;ba re;jpapypUe;J Gj;fKt tiu> 

mk;gf`htj;j tPjp> gpuz;bahtj;j> nknfhl nfhnyhd;dht> 

ntd;dtj;j> nfhl;Ltpy (gFjp)  kw;Wk; fpis tPjpfs;

5 xf;;. 03 e.g. 12.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  kPj;njhl;lKy;y tPjp> ngNuuh khtj;ij> tLnfhltj;j> gd;ry;N`d 

(gFjp)> gd;ry;N`d tPlikg;Gj; jpl;lk;> tpfhu khtj;ij (gFjp)> 

kPj;njhl;lKy;y re;jp kw;Wk; fpis tPjpfs;

6 xf;;. 03 e.g. 12.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  mtprhtis tPjpapy; kPj;njhl;lKy;y re;jpapypUe;J Ng];iyd; tPjp 

re;jp tiu> xUnfhltj;j> et nfsdpGu> uhrk;khNftj;j> k[Pj; 

gpNs];> Y}f]; tj;j> xUnfhltj;j re;ijf; fl;blj; njhFjp> 

FUdpahtj;j> fk;gpnfhl;Lttj;j kw;Wk; fpis tPjpfs;

7 xf;;. 03 e.g. 12.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  xUnfhltj;j re;ijf; fl;blj; njhFjp>  fk;gpnfhl;Ltj;j> 

ntn`unfhl tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;

8 xf;;. 03 e.g. 12.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  mtprhtis tPjpapy; kPj;njhl;lKy;y re;jpapypUe;J nts;sk;gpl;ba 

re;jp tiu> tp`hu khtj;ij (gFjp)> nfhyd;dht tPjp (gFjp)> 

ehf`tj;j> Gtf;f`tj;j (gFjp)> njh];jutj;j> fyd;#hpatj;j> 

nty;yk;gpl;ba re;jp> rq;fNghjp khtj;ij> Fkhujhr gpNs]; kw;Wk; 

fpis tPjpfs;

9 xf;;. 03 e.g. 12.00 Kjy; gp.g. 5.00 tiu

  nfhyd;dht tPjp> ehf`Ky;y tPjp> gd;ry;N`d> kPj;njhl;lKy;y 

tPjp (gFjp)> tpfhu khtj;ij (gFjp)> guhf;fpuk khtj;ij> Qhdrphp 

khtj;ij> = tpkyhuhk tPjp> rhyKy;y (gFjp)> Gtf;f`tj;j 

(rpq;fGu) kw;Wk; fpis tPjpfs;.

nfhbfhtj;j
1 xf;;. 06 K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 1.00 tiu

 njhlq;f`N`d> gz;lhuehaf;fGu kw;Wk; fpis tPjpfs;

[h vy
1 xf;;. 15

  FUNrtj;j> nfhl;Lnfhl tPjp (gFjp)> u[ khtj;ij kw;Wk; fpis 

tPjpfs;.

2 xf;;. 15

  ePh;nfhOk;G tPjpapy; Jnly;y re;jpapypUe;J [h-vy nfhkh;\y; tq;fp 

tiu> gioa ePh;nfhOk;G tPjp> kpDtq;nfhl tPjp> fk;nkj;j tPjp> 

nrd; Nrtpah; tPjp> nrd; Nkhp]; tPjp> fgyfe;j tPjp> fe;Njtj;j tPjp> 

gpypg; ngNuuh khtj;ij> [h-vy efuk; (gFjp)> gioa ePh;nfhOk;G 

tPjp (gFjp)> uj;ehaf;f gq;fsht tPjp> fpwp];l; j fpq; tPjp kw;Wk; 

fpis tPjpfs;.

3 xf;;. 15

  gKZfk tPjp (gFjp)> nfhd;td;l; tPjp> nrd; Nkhp]; tPjp> tPjp ghij>  

t`hl;bafk> [agpNukp khtj;ij> ntyp`pe;j tPjp> rpukjhd 

khtj;ij> ntyd;ild; ngNuuh khtj;ij> neYk;tpy tPjp> nuh[];  

khtj;ij> `Pd; vy tPjp> f[{f];nfhnly;y> fk;nkj tPjp> jhuFypa 

tPjp> Nkhjutpynfhl> epj`]; khtj;ij> fyvypa tPjp> RJnty;y 

tPjp> nrg];jpad; ngNuuh khtj;ij> gPhp]; ngNuuh khtj;ij> kL 

Nrh;r; tPjp> kpy; tPjp> Rth;z`d;r  tpyh> neYk;tpy tPjp> 

jz;Lfk;ngUt> jPg;gpfhfk> Nghjpuh[ khtj;ij> ,e;njtpl;ba> 

,e;njtpl;ba tPjp> Nyf; rpl;b> gpu[hkhjhy tPjp> uzrpq;f tPjp> 

nfdy; tPjp> Nrh;fpAyh; tPjp> Ky;ytj;j> Ntty Nrh;r; tPjp> Ntty 

kahd tPjp> nrd; N[hrg; th]; khtj;ij> Rfe;j khtj;ij> [{gpyp 

khtj;ij>  nrd; jpNurh khtj;ij> nrd; Nrtpah; tPjp> ntypfk;gpl;ba 

tPjp> hPl;lh khtj;ij> k`tj;j tPjp> njhl;ltj;j tPjp> vnfhltj;j> 

fyvypa> nrha;rh tj;j> nrd; Md; khtj;ij> nrd; me;jdP]; 

khtj;ij> vf;fKj;J khtj;ij> ghj;jpkh gpNs];> FSN`d> thrdh 

gpNs];> [a#hpa khtj;ij> ntypFWJtj;j> me;Njhdp [atHjd 

khtj;ij> gpufj;jp khtj;ij> = [a khtj;ij> njhl;Lnghy tPjp> 

kp`pe;J khtj;ij> neJUgpl;ba tPjp> ghj;jpkh khtj;ij> thrdh 

gpNs];> nfKD khtj;ij>  fg;gpj;jhtj;j> rkfp khtj;ij>  Nrhtp]; 

khtj;ij> fy;vypa> thyhd Nrh;r; tPjp> tyhd kahd tPjp> 

RJnty;y tPjp kw;Wk; fpis tPjpfs;.

ePh;nfhOk;G
1 xf;;. 18

  rpyhgk; tPjp (gFjp)> Nrhz;l]; tPjp> nfhOk;G tPjp (gFjp)> gioa 

rpyhgk; tPjp> kd;nrd; gpNs];> nfdy; tPjp kw;Wk; xOq;if> 

nrg];jpad; tPjp> ukzp khtj;ij> mdhtp xOq;if> ngh;dhz;Nlh 

khtj;ij> gpujhd tPjp (gFjp)> fpwPd;]; tPjp (gFjp)> uh[gf;r 

GNuhl;Nt (gFjp)> b FW}]; tPjp (gFjp)> ypNah b FW}]; tPjp (gFjp)> 

re;ijf; fl;blj; njhFjp V kw;Wk; gp Gnshf;Ffs;> nrd; gPl;lh;]; 

Nyd;> ypd;ld;]; Nyd;> fpNud;l; tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

2 xf;;. 18

  MNt khpah tPjp> ePdpak; khtj;ij> gpujhd tPjp khh;\y; fuh[py; 

,Ue;J tp.gp. nkh`kl; fl;blk; tiu>  b FW}]; tPjp (gFjp)> 

gh;dhe;J khtj;ij (gFjp)> Gifapuj epiya tPjp> Fl;nrl; tPjp> nrd; 

gPl;lh;]; xOq;if (gFjp)> cilahh; Njhg;Gt tPjp> nj`pky;tj;j 

tPjp> jk;kpl;l tPjp> Uf;kzpNjtp tPjp> tpN[ghy nkd;b]; khtj;ij> 

`pANfh khtj;ij> nfhOk;G tPjp (gFjp) kw;Wk; fpis tPjpfs;

vjph;ghh;j;j fhy Neuj;jpy; kpd; jilfs; nraw;gLj;jg;glhky; ,Uf;fyhk;. 

vdNt thbf;ifahsh;fs; ,e;j ,uj;Jr; nra;jiy jhq;fpf; nfhs;Sk;gb 

jaTld; Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpwhh;fs;.

jpl;lkplg;gl;l Ntiyfs; Kbtile;jTld; kpd;rhuk; tpepNahfj;ij 

kPz;Lk; toq;f eltbf;if vLf;fg;gLk; vd;gJld; kpd;fk;gp ,izg;G 

topfspy; ve;NeuKk; kpd;rhuk; gha;tjhf fUJq;fs;.

,e;j kpd;jilfs;; kw;Wk; jpl;lkplg;gl;l kpd;jilfis ,uj;Jr; nra;tjdhy; 

Vw;gLk; midj;J mnrsfhpaq;fSf;fhfTk; ehk; tUj;jj;ij 

njhptpf;fpNwhk;.

Nkyjpfg; nghJ Kfhikahsh; (nghwpapay;)>

tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if kpd;rhu (jdpahh;) epWtdk;>

411> fhyp tPjp> nfhOk;G-03.

njhiyNgrp: 011 2371625

Jhpj ,yf;fk;: 1910

Nkw;Fwpg;gpl;l jfty;fs; www.leco.lk vDk; vkJ ,izajsj;jpYk; 

fpilf;fj;jf;fjhfTs;sd.
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2023Mk; tUlj;jpw;fhf fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s nghUl;fs; kw;Wk; 

Nritfis toq;Ftjw;F gjpT nra;J nfhs;s cj;Njrpf;Fk; 

xg;ge;jf;fhuHfs;/ mq;fPfhpf;fg;gl;l njhz;L epWtdq;fs;/ 
toq;FeHfs; kw;Wk; cw;gj;jpahsHfsplkpUe;J> 2022.10.03Mk; jpfjp 

K.g. 9.00 Kjy; 2022.10.25 gp.g. 3.00 kzp tiu vd;dhy; tpz;zg;gq;fs;; 

Nfhug;gLfpd;wd. 

midj;J tpz;zg;gq;fSk;> jkJ epWtd Kfthp kw;Wk; Vida 

tpguq;fSld; gjpTj; jghy; %yk; jiytH> N`hkhfk gpuNjr 

rigf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. gpd;tUk; khjphpf;fikthf Fwpj;j 

tpz;zg;gg;gj;jpuk; jahhpf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp 

tUk; fbj ciwapy; 'toq;FeHfs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuHfisg; gjpT 

nra;J nfhs;sy; 2023" vdf; Fwpg;gpl Ntz;Lk;. 

midj;J toq;fy;fs; kw;Wk; NritfSf;fhf 1000.00 &gh gjpT 

nra;Ak; tpz;zg;gf; fl;lzkhf nrYj;j Ntz;Lk; vd;gJld; ,jd; 

nghUl;L 'jiytH> N`hkhfk gpuNjr rig" vDk; ngaUf;F 

vOjg;gl;l fhNrhiynahd;iw cq;fs; tpz;zg;gj;Jld; rkHg;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. 

midj;J xg;ge;jf;fhuHfSk; 1000.00 &gh gjpT nra;Ak; tpz;zg;gf; 

fl;lzkhf nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. rpj;jpfukhd xg;ge;jf;fhuHfs; 

vd cWjpg;gLj;Jtjw;fhf vOj;J %y rhl;rpaq;fis rkHg;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. (ICTAD) epWtdj;jpy; gjpT nra;Js;s xg;ge;jf;fhuHfs;> 

ngWkjpr; rhd;wpjio rkHg;gpf;f Ntz;Lk; vd;gJ fl;lhakpy;;iy.

nghUs; toq;fy;

1. fhfpjhjp kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fs; 

2.  fzdp Jizg;ghfq;fs;> mr;R ,ae;jpuk; kw;Wk; njhiyefy; ,ae;jpuk; 

kw;Wk; Neuk;; gjpT nra;Ak; ,ae;jpuk; 

3.  mYtyf cgfuzq;fs;> jl;lr;R> NuhzpNah ,ae;jpuk; Gifg;glg; gpujp 

,ae;jpuk;> fy;fpANyl;lH kw;Wk; $l;ly; ,ae;jpuk; 

4.  mYtyf Nkir> fjpiu kw;Wk; cgfuzq;fs; (kuk;> ,Uk;G> 

gpsh];bf;> cUf;F)

5.  fduf Ntiy ,ae;jpu cjphpg;ghfq;fs; (ngf;Nfh NyhlH/ 
Nkhl;lhH fpNwlH)

6. rpWtH g+q;fh njhlHghd tpisahl;L cgfuzq;fs; 

7. clw;gapw;rp cgfuzq;fs; 

8. tpisahl;L cgfuzq;fs; 

9. epidTg; gbfq;fs; (fUq;fy; Mf;fq;fs; cl;gl)

10. nfhb> nraw;if myq;fhpg;Gfs; 

11. jpiur;rPiy> Nkir tphpg;G kw;Wk; Esk;G tiy

12. mYtyf ifg;igfs;> kio mq;fpfs; kw;Wk; Filfs; 

13.  ghjzpfs;/ ghJfhg;G ghjzpfs;> fk;g+l;]; kw;Wk; kio mq;fpfs; 

14. Kd;gs;sp rPUilfisj; ijj;J toq;fy; 

15. rPUilfSf;fhd Jzpfs; 

16.  CopaH rPUilfisj; ijj;J toq;fy; kw;Wk; B NrHl; kw;Wk; 

rPUil ,yr;rpidfs; 

17.  ghlrhiyr; rpWtHfSf;fhd jz;zPH Nghj;jy; kw;Wk; 

czTg;ngl;b> ghlrhiyg; ig> Fil

18. ,wg;gH Kj;jpiufisj; jahhpj;jy; 

19. kpjptz;b jfL tiffis toq;fy; 

20.  tpsf;FkhW> Jk;Gj;jb> thsp> Fil> nkhg; kw;Wk; nghypnrf; Ngf; 

21. fpUkpehrpdp> fisnfhy;yp kw;Wk; gPilnfhy;ypfs; 

22.  mYtyf jpiur;rPiy ijj;J> g+Hj;jp nra;J kw;Wk; nghUj;jpf; 

nfhLj;jy;;/ F\d; Ntiyfs;

23. Gw;fw;iw> Jk;Gr;NrhW kw;Wk; cuk;

24.   Esk;G ehrpdp tprpWk; ,ae;jpuk;> Gifabf;Fk; ,ae;jpuk; Nghd;w 

cgfuzq;fs;

25.  Gy;ntl;Lk; ,ae;jpuk; cs;spl;l Njhl;l myq;fhpg;G cgfuzq;fs; 

kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;

26. rtHf;fhuk;> Rj;jpfhpg;G kw;Wk; Rj;jk; nra;Ak; nghUl;fs; 

27. ePiur; Rj;jg;gLj;Jk; kw;Wk; Rj;jpfhpg;Gg; nghUl;fs; 

28. FbePH Nghj;jy;fs; 

29.  kpd;rhug; nghUl;fs; (kpd; Fkpo;fs; kw;Wk; mJ rhh;e;j 

Jizg;ghfq;fs;)

30. ,ae;jpuhjpfs; kw;Wk; thfd cjphpg;ghfq;fs; 

31.  jPaizf;Fk; cgfuzk; kw;Wk; ghJfhg;G cgfuzk;> fz; 

ghJfhg;Gf; fz;zhbfs; (Goggles) ,wg;gH ifAiw (Rubber 
Gloves)

32. midj;J gyif tiffs; 

33.   XL> Kfl;L XL> fputy; kz;> Mw;W kzy;> nrq;fy;> fly; 

kzy;> MH.rP.rP. Foha;fs;> nfhq;fpwPl; nrdy;> rPnke;Jf;fy;> MH.rP.

rP. nfhq;fpwPl; J}z;> nfhq;fpwPl; ];nyg;;> ,d;lHnyhf; fUq;fy; 

kw;Wk; kl;lk; nra;ag;gl;l fUq;fy; (mk;kp)

35.  rPnke;J nfhq;fpwPl; cs;spl;l rPnke;J rhh;e;j jahhpg;Gfs; (`pa+k;> 

Foha;fs;> nfhk;Ngh]; gPg;gha;fs;;) 

36. Nfhyh]; kw;Wk; jhH

37.  fl;blg; nghUl;fs;> ,Uk;Gg; nghUl;fs;

38. gptPrP Kyhkplg;gl;l tiyfs;

39. ePHf;Foha; cgfuzk; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;

40. ily; 

41. midj;J tifahd epwg;g+r;Rfs; 

42. kpjptz;bfs;

43. buhf;lh;fSf;fhd cjphpg;ghfq;fs; 

44. laHfs; kw;Wk; ba+g;fs; 

45. thfd cjphpg;ghfq;fs; 

46. if tz;bfs; 

47. kUj;Jt cgfuzq;fs; 

48. tPl;L kpd;rhu cgfuzq;fs; 

 Nrit toq;fy;

1. mr;R Ntiyfs; kw;Wk; Gj;jfk; fl;Ljy;

2. thfdq;fis Nrh;tp]; nra;jy;  

3. i. thfd jpUj;j Ntiyfs; 

 ii. Kr;rf;fu tz;b jpUj;j Ntiyfs; 

4. cUf;fpnahl;Lk; kw;Wk; ,izg;G Ntiyfs; 

5.  thlif mbg;gilapy; thfdq;fs; toq;Fjy; (Kr;rf;fu tz;b> 

fhh;> nyhwp cl;gl)

6.  thlif mbg;gilapy; fduf thfdq;fs; toq;Fjy; (JCB, 
Nkhl;lh; fpNwlh;> ];fNtl;lh;> 10 njhd; tPjp mOj;Jk; ,ae;jpuk;) 

7.  thlif mbg;gilapy; eph;khzk; kw;Wk; guhkhpg;Gg; ,ae;jpuq;fis 

toq;Fjy; (rq;fpyp ths;> gpNuf;fh; ,ae;jpuk;> gsQ;rp Nghd;wd)

8.  njhopyhsHfs; Nrit (gapw;wg;gl;ltHfs;/ gapw;wg;glhjtHfs;)
9.  fzdp ,ae;jpuq;fisg; guhkhpj;jy;> jpUj;jNtiyfisr; nra;jy;

10. msit Ntiyfs; 

11.  fzdp nkd;nghUs; mgptpUj;jp> epWTjy; kw;Wk; guhkhpj;jy; 

12.  itgtq;fSf;fhf kw;Wk; rigf;Fj; Njitg;gLk; re;jHg;gq;fspy; 

czT tiffis toq;Fjy; 

13.  fduf NtiyfSf;Fg; gad;gLj;jg;gLk; ,ae;jpuhjpfSf;fhd 

jpUj;jNtiyfs; (ngf;Nfh NyhlH> tPjpia mOj;Jk; cgfuzk;> 

Nkhl;lhH fpNwlH> gP4> B8 NlhrHfs; Nghd;wit)

14. g+q;fh myq;fhuq;fs; 

15. kuq;fis ntl;b mfw;wy; 

16.  kuk; ntl;Lk;> Gy;ntl;Lk; ,ae;jpuq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

17.  Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuk;> njhiyefy; ,ae;jpuk; fzdp 

,ae;jpuq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

18. Nkil cs;spl;l itgtg; nghUl;fis toq;Fjy; 

19.  kpd; gpwg;ghf;fp ,ae;jpuq;fis thliff;F toq;Fjy; (fp.Nth. 

10)

20.  kpd;rhu Ntiyfs;> Nkrd; Ntiyfs;> Foha; Ntiyfs;> jr;Rj; 

njhopy; 

21.  l;uf;lH/ l;NuyHfspd; jpUj;jNtiyfs;;/ cjphpg; ghfq;fis 

toq;Fjy; 

22. jfdrhiyfisg; guhkhpf;Fk; Nritia toq;Fjy; 

23. rl;l MNyhrid Nritfis toq;Fjy;

24.  tPl;L cgfuz jpl;lkply; Nritfs;> Nrit toq;fy;fs; (gl;la 

fl;blf; fiyQuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;)

25.  fl;likf;fg;gl;l kw;Wk; gl;la nghwpapay; Nritfs; toq;fy; 

26. fl;blk;> tPjp eph;khzk; kw;Wk; guhkhpg;G Ntiyfs; 

27. itgtq;fSf;fhd Nkil myq;fhpg;Gfs; 

28. gpuk;gpdhyhd fjpiufs; ,ioj;jy; 

29. mYtyf cUf;Fj; jsghlq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

30. eha;fSf;fhd fOj;Jg; gl;bfs; toq;Fjy;

31.  fzdp nkd;nghUs; mgptpUj;jp> epWTjy; kw;Wk; MNyhridr; 

Nritfs; 

32.  mYtyf cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; guhkhpg;G 

Ntiyfs;; 

33.  jl;lr;R> fy;fpANyl;lH> Lg;spNfl;bd; kw;Wk; $l;ly; ,ae;jpuq;fspd; 

jpUj;jNtiyfs;

34. Gifg;glnkLj;jy; kw;Wk; tPbNah glnkLj;jy; 

35. b[pl;ly; ngdH kw;Wk; ];bf;fH mr;rpLk; Ntiyfs; 

36.  Gifg;glq;fSf;Fr; rl;lkply;; kw;Wk; mwptpj;jy; gyiffisj; 

jahhpj;jy;

37.  xypngUf;fp rhjdq;fis thliff;F toq;Fjy;; kw;Wk; 

xspNaw;wy;fis thliff;F toq;Fjy;

38. thlif mbg;gilapy; itgtg; nghUl;fis toq;Fjy;

39.  tpisahl;L cgfuzq;fs; kw;Wk; Kd;gs;sp cgfuzq;fspd; 

jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; guhkhpg;Gfs;

40.  jPaizg;G Kiwik> jd;dpaf;f kw;Wk; ifahy; ,af;fg;gLk; jP 

mgha mwptpg;G Kiwikia guhkhpj;jy;

41.  ghJfhg;G cgfuzq;fs; kw;Wk; jP ghJfhg;G cgfuzq;fspd; 

jpUj;jNtiyfs;

42. tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fis toq;fp epWTjy;

43.  ];gpypl; tifapyhd tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuk; kw;Wk; FspHrhjdg; 

ngl;bfspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; guhkhpg;G

44. gioa gj;jphpiffisf; nfhs;tdT nra;jy; 

45. cj;jpNahfg+Ht milahs ml;ilfisj; jahhpj;jy;

46. rPUilfis ijj;J KbTWj;jy;; (XtNuhy;)

47.  ,ae;jpuk; %yk; Nkw;nfhs;sg;gLk; vd;[pd; jpUj;jNtiyfs; 

(];yPt;fis ,izj;jy;> f;nud;f; ntl;Ljy;> NghH nra;jy; kw;Wk; 

Vida jpUj;jNtiyfs;)

48. i`l;Nuhypf; N`h];/ cgfuz jpUj;jNtiyfs; 

49. thfd F\d; jpUj;jNtiyfs; 

50.  thfd fz;zhb cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; mJ 

njhlh;ghd gFjpfspd; jpUj;jNtiyfs;

51. thfd tspr;rPuhf;fpfspd; jpUj;jNtiyfs;

52. thfd NubNal;lH jpUj;jNtiyfs;

53. ,d;n[f;lH gk;gpfspd; jpUj;jNtiyfs;

54. fpsr;gpNsl;> gpNwf; iydHfis xl;Lk; Ntiyfs;

55. midj;J thfd laHfisAk; kPs; epug;Gjy;

56. ];gPNlh kPl;lHfspd; jpUj;jNtiyfs;

57. thfd Nfgps; tiffspd; jpUj;jNtiyfs;

58. ,Uk;G jfLfis tisf;Fk; kw;Wk; ntl;Lk; Ntiyfs; 

 epge;jidfs;

1.  Nkw;gb toq;fy;fs; kw;Wk; Nrit/ xg;ge;jq;fs; xt;nthU 

tiff;Fk; ntt;Ntwhf tpz;zg;gq;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; 

vd;gJld; ,jd; nghUl;L ntt;Ntwhf tpz;zg;gf; fl;lzq;fisr; 

nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

2.  gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd jFjpiaf; nfhz;Ls;s ve;jnthU 

toq;FeH/ xg;ge;jf;fhuUk; Kd;tuyhk; vd;gJld; rkHg;gpf;fg;gLk; 

tpiyfis nghJthf 06 khj fhyj;jpw;F khw;wk; nra;ag;glhJ> 

epiyahf itf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

3.  Njitg;gLk; re;jHg;gq;fspy; gjpT nra;J nfhz;Ls;s toq;FeHfs;/ 
xg;ge;jf;fhuHfSf;Fg; Gwk;ghfTk; Vida toq;FeHfs;/ 
xg;ge;jf;fhuHfsplkpUe;J nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs; njhlHghf 

tpiykDf;fisg; ngw;Wf;nfhs;Sk; chpikia> N`hkhfk 

gpuNjr rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ. NkYk;> toq;FeHfs; 30 

ehl;fSf;F fld; tpiyg;gl;bay; mbg;gilapy; nghUs; kw;Wk; 

Nritia toq;f ,zq;Fjy; Ntz;Lk;.

 N`hkhfk gpuNjr rigapy; gjpT nra;J nfhs;Sk; toq;FeHfs;/ 
xg;ge;jf;fhuHfSf;F ,Uf;f Ntz;ba jfTj; jpwd;fs;

1.  toq;FeHfs;/ xg;ge;jf;fhuHfs;> xt;nthU Nrit njhlHghfTk; 

ntt;Ntwhf gjpT nra;J nfhs;sy; Ntz;Lk;. 

2.  xNu toq;FeH/ xg;ge;jf;fhuUf;F xd;wpw;F Nkw;gl;l NritfSf;F 

gjpT nra;J nfhs;sj; Njitahapd;> xt;nthU Nrit 

njhlHghfTk;> gjpT nra;J nfhs;Sk; tpz;zg;gf; fl;lzj;ijr; 

nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. 

3.  toq;FeHfs;/ xg;ge;jf;fhuHfisg; gjpT nra;J nfhs;tjd; %yk; 

rigf;F toq;fg;gl Ntz;ba Nritfis> mtHfsplkpUe;J 

khj;jpuk; ngw;Wf;nfhs;s Ntz;Lk; vd;w flg;ghL rigf;fpy;iy.

4.  nghUl;fs; kw;Wk; Nritfisg; ngw;Wf;nfhs;Sk; NghJ> 

Fwpj;j nghUs; my;yJ Nrit toq;fg;gLtJ ahhplkpUe;J 

vd;gij kjpg;gPl;Lf; FOtpd; ghpe;Jiuf;fikthf Nfs;tpr; 

rig kw;Wk; jiythpdhy; re;jHg;gj;jpw;Nfw;whw;Nghy; jPHkhdk; 

Nkw;nfhs;sg;gLk;.

5.  $l;Lj;jhgdnkdpd;> $l;Lj;jhgdnkhd;whf 

$l;bizf;fg;gl;ljw;fhf toq;fg;gLk; rhd;wpjo;

6. jdp egH tpahghunkhd;nwdpd; gjpTr; rhd;wpjo; 

7.  epWtdnkhd;nwdpd; epWtd rl;lj;jpw;fikthd gjpTr; rhd;wpjo; 

khjphp tpz;zg;gg; gj;jpuk;  

N`hkhfk gpuNjr rig
2023Mk; tUlj;jpy; toq;FeH/ xg;ge;jf;fhuuhfg; 
gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gg;gj;jpuk;

01. gjpT nra;tjw;F cj;Njrpf;Fk; epWtdj;jpd; ngaH:    

  

02. epWtd Kfthp:  ...................................................................................  

  

03. njhiyNgrp ,yf;fk; :

 i. epiyahd njhiyNgrp ,yf;fk; :- ............................................

 ii. ifalf;fj; njhiyNgrp ,yf;fk; :- ...........................................

04. kpd;dQ;ry; Kfthp :- ...........................................................................

05. njhiyefy; ,yf;fk; :- ......................................................................

06. tpahghu gjptpyf;fk; :- ........................................................................

07.  tpahghuj;jpd; jd;ik :- ......................................................................

08.  gjpT  nra;J  nfhs;s  Ntz;ba nghUs;/ Nritfspd; 

tFjp:- .....................................................................................................

09. fzf;F itj;jpUf;Fk; tq;fpapd; ngaH:-  .......................................

10. fld; trjpia toq;f KbAkhd fhyg;gFjp:- ...............................

11.  rpj;jpfukhd xg;ge;jf;fhuh; vd;gij cWjp nra;tjw;F rkHg;gpf;fg;gl 

Ntz;ba vOj;J %y rhd;Wfs;;:- .....................................................

12.  ICTAD epWtdj;jpy; gjpT nra;jpUe;jhy;;> gjptpyf;fk;:- .................
13.  ngNrt (VAT) thp ,yf;fk; (gjpT nraw;ghL cilajhf ,Ug;gpd; 

khj;jpuk;) :- ............................................................................................

14.  toq;FeH/ xg;ge;jf;fhuuhf gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd fl;lzk; 

&. 1,000/- 
  Nkw;gb njhifia nuhf;fg;gzkhf/ ............................,y

f;f fhNrhiy %yk; toq;fg;gLtJld;> vd;dhy;/ vk;khy; 

Fwpg;gplg;gl;l midj;J tpguq;fSk; rhpahditnad;Wk;> gpuNjr 

rigj; jiythpdhy; tpjpf;fg;gLk; xOq;F tpjpfSf;fikthf 

xg;ge;jf;fhuuhfg; gjpT nra;J nfhs;SkhW jaTld; 

Ntz;Lfpd;Nwd;. 

 jpfjp  : ......................................................................

 tpz;zg;gjhuhpd; ngaH : ....................................................................

  tpz;zg;gjhuhpd; ifnahg;gk; kw;Wk;  cj;jpNahfg+Ht   

Kj;jpiu : ..........................................................................

  

jpfjp:.................           rk;gj; rkpe;j [arpq;`

N`hkhfk gpuNjr rig.  jiytH> 

  gpuNjr rig> N`hkhfk. 

N`hkhfk gpuNjr rig

2023Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fs;/ xg;ge;jjhuh;fisg; gjpT nra;jy;

nfhnga;fNd gpuNjr rig
2023Mk; Mz;bw;fhd tuT nryTj; 

jpl;l tiuT
nfhnga;fNd gpuNjr rigapd; 2023Mk; 

Mz;bw;fhd tuT nryTj; jpl;l Mtzk; 

2022 xf;NlhgH khjk; 18Mk; jpfjp Kjy; 2022 

xf;NlhgH 30Mk; jpfjp tiu (murhq;f tpLKiw 

jpdq;fs; kw;Wk; ~QhapW jpdq;fs; jtpHe;j) 

mYtyf Neuq;fspy; nfhnga;fNd gpuNjr 

rig mYtyfj;jpy; nghJ kf;fspd; ghprPyid 

nghUl;L itf;fg;gl;Ls;sJ vd;gjid gpuNjr 

rig tuT nryTj; jpl;lj; jahhpj;jy; kw;Wk; 

tYg;gLj;jy; tpjpfspd; 10.2(M)Mk; tpjp gpufhuk; 

nghJ kf;fSf;F ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpwJ.

lg;ypa+.vk;.v];.Nf tHz#hpa

jiytH

nfhnga;fNd gpuNjr rig

nfhnga;fNd gpuNjr rig mYtyfk;>

nfhnga;fNd

2022 nrg;nlk;gH 27Mk; jpfjp
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mw;Nwhzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
,yf;fk; 31> NghUnjhl;l tPjp> Vj;Jf;fhs> 

ePHnfhOk;gpy; trpf;Fk; td;dp Mur;rpyhNf 

fUzhtj;jP my;yJ fUzhtj;jP 

td;dpMur;rp (527720702V) Mfpa ehd;> gpurpj;j 

nehj;jhhpR D.Q. ̀ y`hNfhd; vd;gthpdhy; 

1997.07.16 md;W mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;lJk;> 

,yf;fk; 26/10> NghUnjhl;l tPjp> 

Vj;Jfhs> ePHnfhOk;G vd;w Kfthpapy; 

trpf;Fk; Nuh\hd; gz;lhu fNdnfju 

vd;gtUf;F toq;fg;gl;lJkhd mw;Nwhzp 

jj;JtkhdJ> ,uj;Jr; nra;ag;gl;Ls;snjd 

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

td;dp Mur;rpyhNf fUzhtj;jP my;yJ 

fUzhtj;jP td;dp Mur;rp>

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

Nghf;Ftuj;J kw;Wk; neLQ;rhiyfs; mikr;R

tpiykDf; Nfhuy;

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd;> mjpNtf neLQ;rhiy ,af;Fjy;> guhkhpj;jy;> 
eph;tfpj;jw; gphptpw;Fg; ghJfhg;Gr; Nritia toq;Ftjw;fhf tpiykDf;Nfhuy;

01.  tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd;> neLQ;rhiy ,af;Fjy;> guhkhpj;jy; kw;Wk; eph;tfpj;jw; gphptpd; 

(m.ne.,.g kw;Wk; ep.gphpT) ngWiff;FOtpd; jiythpdhy;> mg;gphptpd; gpd;tUk; nraw;wpl;lj;jpw;fhf> 

ghJfhg;G mikr;rpy; gjpT nra;ag;ngw;Ws;s> Kd;dzp Nrit toq;Fk; jFjpAk; jifikAk; ngw;Ws;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

xg;ge;j 

,yf;fk;
nraw;wpl;lj;jpd; ngah;

Nritfs; toq;fg;gl Ntz;ba 

miktplk;

xg;ge;jf; 

fhyk;  

(ehl;fs;)

tpiykDg; 

gpizak; 

&gh

RDA/EOM&M/
GOSL/Sec.ser/
STDP/2022/39

mjpNtf neLQ;rhiy ,af;Fjy; 

kw;Wk; eph;tfpj;jw; gphpTf;Fg; 

ghJfhg;Gr; Nritia toq;fy; 

njw;F mjpNtf neLQ;rhiy

gz;lhufk> nfydpfk> 

ntypngd;d> kPfk> Nghj;jy 

fsQ;rpak;> gpd;dJt guhkhpg;G 

myF> cLfht guhkhpg;G myF 

cLfht tPlikg;Gj; jpl;lk;

365 225>000.00

02. tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; m.ne.,.g. kw;Wk; ep.gphpthdJ nraw;ghl;L Kfth; epWtdkhFk;.

03.  tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;NfhUk; Kiwikapd; mbg;gilapy; 

Nkw;nfhs;sg;gLk;

04.  xg;ge;jj;ijg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd jifikiag; ngw;Wf;nfhs;tjw;F tpiykDjhuh;> ,jw;F epfuhd 

vz;zpf;ifahd Copah;fis toq;Fjy; njhlh;ghd mDgtk; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

05.  tpiykD %lg;gLk; jpdj;jpypUe;J ehl;fhl;b ehl;fs; 91 2023.01.20 tiu tpiykD nry;YgbahFjy; 

Ntz;Lk;.

06.  Nkw;gb ml;ltizapy; fhzg;gLk; ngWkhdj;jpw;fhd> tpiykDg; gpizankhd;W> tpiykDf;fSld; 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 2023.02.17 tiu nry;YgbahFjy; Ntz;Lk;. nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s 

tpiykDg;gpizankhd;W ,izf;fg;gl;buhj tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

07.  tpiykDjhuhpdhy;> tpiykDtpd; midj;Jg; gf;fq;fspYk; ifnahg;gkpl;L mYtyf Kj;jpiu ,lg;gly; 

Ntz;Lk;.

08.  2022.10.12 md;W 10.30 ,w;F tPjp mgptpUj;jp mjpfhurigapd;> mjpNtf neLQ;rhiy ,af;Fjy;> guhkhpj;jy;> 

eph;tfpj;jw; gphptpd; ty;fk> f`l;lf`N`d> gzpg;ghsH mYtyfj;jpy; tpiykD Kd;Ndhbf;$l;lk; 

eilngWk;. ,f;$l;lj;jpy; fz;bg;ghff; fye;Jnfhs;sy; Ntz;Lnkd;gJld;> mt;thwpd;Nwy; me;epWtdj;jpd; 

tpiykD> nry;Ygbaw;wjhtjw;F  my;yJ ngWiff;fhd jifikia ,og;gjw;F ,lKz;L

09.  ,jw;fhf Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs;> rpq;fs nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;s KOikahd tpiykDg; 

gbtj; njhFjpnahd;iw> kPsspf;fg;glhj &gh 6>000.00 + 900.00(VAT) ,w;fhd fl;lzj;ijf; fhrhfr; 

nrYj;jp> f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk vd;w Kfthpapyike;Js;s> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurigapd;> 

mjpNtf neLQ;rhiy ,af;Fjy;> guhkhpj;jy; kw;Wk; eph;tfpj;jw; gphptpd; gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; 

vOj;JUt tpz;zg;gnkhd;iw rkh;g;gpj;J> 2022.09.29 Kjy; 2022.10.20 kzp tiu K.g.9.00 kzp Kjy; 

gp.g.2.30 kzp tiuahd fhyg;gphptpy;  ngw;Wf;nfhs;syhk;. 1987 Mk; Mz;bd; 03 Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; Kftuhz;ik/gpujpepjp kw;Wk; tpiykDtpd; rpj;jpfukhd ntw;wpahsh;fs; 

fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsj;jpy; tpiykDj; njhlh;ghfg; gjpT nra;ag; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. 

2022.10.21 md;W gp.g.2.00 ,w;F tpiykD %lg;gLk;.

10.  2022.10.21 md;W gp.g.02.00 ,w;F Kd;dh;> Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykD kw;Wk; gpujpnahd;W> 'jiyth;> 

mjpNtf neLQ;rhiy ,af;Fjy;> guhkhpj;jy;> eph;tfpj;jy; gphpT> f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk" 

vd;w Kfthpf;F gjpTj;jghypy; my;yJ Neubahf xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDf;fis mlf;Fk; 

jghYiwfspd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 'ghJfhg;G Nritia toq;fy; - njw;F mjpNtf neLQ;rhiy" 

vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

11.  Nkw;gb Kfthpapd; gzpg;ghsh; gzpkidapy; tpiykDf;fs; %lg;gl;lJk; cldbahfNt mit jpwf;fg;gLk;. 

mt;Ntisapy; tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

12.  Nkyjpf tpguq;fspw;fhf njhiyNgrp ,yf;fk; nghwpapayhsh; (m.ne.,.g.kw;Wk; eph;tfpj;jw; gphpT) tPjp 

mgptpUj;jp mjpfhu rig> njh.Ng - 0113047806

jiyth;

mjpNtf neLQ;rhiy ,af;Fjy; guhkhpj;jy; kw;Wk; eph;tfpj;jw; gphptpd; ngWiff;FO> 

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig

f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk

KjyPl;L Nkk;ghl;L mikr;R

FbtuT kw;Wk; Fbafy;Tj; jpizf;fsk;

tpiykD miog;G
FbtuT kw;Wk; Fbafy;Tj; jpizf;fsj;jpw;F Rj;jk; 

nra;Ak; kw;Wk; Jg;Guthf;fy; Nritfis toq;Fjy;
xg;ge;j ,y.: DIE/PRO/03/2022/26

1.  FbtuT kw;Wk; Fbafy;Tj; jpizf;fsj;jpd; fPo; Fwpg;gplg;gLk; mYtyfq;fSf;F Rj;jk; nra;Ak; kw;Wk; 

Jg;Guthf;fy; Nritfis toq;Ftjw;fhf FbtuT kw;Wk; Fbafy;Tj; jpizf;fsk; rhu;gpy; jpizf;fsj;jpd; 

nfhs;Kjy; FOj; jiytupdhy; jifikAs;s Nrit toq;Feu;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fs; ,j;jhy; Nfhug;gLfpd;wd.

2.

1. gpujhd mYtyfk;> 'R{`Wgha"> = RG+j;jpGu tPjp> gj;juKy;iy.

2. fz;b gpuhe;jpa mYtyfk;.

3. tTdpah gpuhe;jpa mYtyfk;.

4. FUzhfy; gpuhe;jpa mYtyfk;.

5. khj;jiw gpuhe;jpa mYtyfk;.

6. jpUNfhzkiy JiwKfj;jpd; cj;jpNahfj;ju; Xa;tiw.

7. fl;Lehaf;f gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhd epiyaj;jpd; cj;jpNahfj;ju; 

Xa;tiw.

8. `k;ghe;Njhl;il JiwKfj;jpd; cj;jpNahfj;ju; Xa;tiw.

9. kj;jis ru;tNjr tpkhd epiyaj;jpd; cj;jpNahfj;ju; Xa;tiw.

10. aho;g;ghzk; ru;tNjr tpkhd epiyaj;jpd; cj;jpNahfj;ju; Xa;tiw.

11. nfhOk;Gj; JiwKf mYtyfk;.

12. fhyp JiwKf mYtyfk;.

13. ntypriw ntspehl;ltu; jLg;G Kfhk;.

3.  Njrpa Nghl;b uPjpapyhd tpiykDNfhuy; eilKiwapd; fPo; ,e;j tpiykDf;Nfhuy; elhj;jg;gLk;.

4.  ,J njhlu;gpy; Mu;tKs;s tpiykDjhuu;fSf;F Nkyjpf tpguq;fis gj;juKy;iy> = RG+j;jpGu tPjp> 

'R{`Wgha"> 5 Mk; khb> “B” gFjpapy; mike;Js;s FbtuT kw;Wk; Fbafy;Tj; jpizf;fsj;jpd; 

nfhs;Kjy; gpuptpd; gpujpf; fl;Lg;ghl;lhsu; (nfhs;Kjy;) mtu;fsplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;s KbAnkd;gJld;> 

tpiykD Mtzq;fis mNj Kftupapy; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp njhlf;fk; gp.g. 3.00 kzp tiu 

guPl;rpf;fyhk;. njhlu;GfSf;F: njhiyNgrp ,y. : 011-5359530 njhiyefy; : 011-2879091

5.    kPsspf;fg;glhj &gh Iahapuj;J Ie;E}W (&. 5>500/-) fl;lzj;ijr; nrYj;jp vOj;J%y tpz;zg;gnkhd;iw 

gj;juKy;iy> = RG+j;jpGu tPjp> 'R{`Wgha"> 5 Mk; khb> “B” gFjpapy; mike;Js;s FbtuT kw;Wk; 

Fbafy;Tj; jpizf;fsj;jpd; nfhs;Kjy; gpuptpd; gpujpf; fl;Lg;ghl;lhsu; (nfhs;Kjy;) mtu;fsplk; rku;g;gpg;gjd; 

%yk;> 2022.09.29 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022.10.20 Mk; jpfjp tiu K.g. 9.00 kzp njhlf;fk; gp.g. 3.00 kzp 

tiu mr;rplg;gl;l KOikahd tpiykD Mtzj; njhFjpnahd;iwg; ngw;Wf; nfhs;s KbAk;. 

6.   '%yg; gpujp" (Original) ',izg; gpujp" (Duplicate) vd;wthW 2 gpujpfspy; jahupj;J G+u;j;jp nra;ag;gl;l 

tpiykDf;fis 2022.10.20 Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;du; fpilf;ff; $bathW> jiytu;> 

jpizf;fsf; nfhs;Kjy; FO> FbtuT> Fbafy;Tj; jpizf;fsk; 5 Mk; khb> “B” gFjp> = RG+j;jpGu tPjp> 

gj;juKy;iy vDk; Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;gNth my;yJ Neupy; te;J xg;gilf;fNth KbAk;. 

gpe;jpf; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ vd;gJld;> mit jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gp 

mDg;gg;gLk;.

7.   tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; filrpj; jpfjpapypUe;J 105 ehl;fSf;F my;yJ VNjDnkhU ePbf;fg;gl;l 

fhyg;gFjpf;F tpiykDf;fs; nry;Ygbahdjhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

8.   vy;yh tpiykDf;fSk;> tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; ge;jp 3.4 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s khjpupf;F mika> 

tpiykD gpizKwpnahd;Wld; FbtuT kw;Wk; Fbafy;T fl;Lg;ghl;lhsu; ehafj;jpd; ngaUf;F mDg;gg;gly; 

Ntz;Lk; vd;gJld;> tpiykD gpizKwpahdJ> &gh ehd;F ,yl;rk; (&. 400>000/-) ngWkjpiaf; 

nfhz;ljhfTk; 2023.02.03 Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahd ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; mq;fPfupf;fg;gl;l 

,yq;ifapy; ,aq;Ffpd;w tu;j;jf tq;fpnahd;why; tpepNahfpf;fg;gl;ljhfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

9.   tpiykD Kd; re;jpg;nghd;W 2022.10.11 Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F gj;juKy;iy> = RG+j;jpGu tPjp> 

'RFWgha"> vDk; Kftupapy; mike;Js;s FbtuT kw;Wk; Fbafy;Tj; jpizf;fsj;jpd;> fl;Lg;ghl;lhsu; 

ehafj;jpd; mYtyfj;jpy; eilngWk;.

jtprhsu;

jpizf;fs nfhs;Kjy; FO

FbtuT kw;Wk; Fbafy;Tj; jpizf;fsk;>

'R{`Wgha">

= RG+j;jpGu tPjp>

gj;juKy;iy.
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nfhOk;G khefu rig

tpiyf;Nfhuy;fSf;fhd miog;G 
nfhOk;G khefu rigapd; khefu Mizahsuhy; gpd;tUk; Nritfis toq;Ftjw;fhf jFjp kw;Wk; 

jifik tha;e;j Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. 

njh. 

,y.

Nfs;tp 

,yf;fk;
tpguk;

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

&gh

tpiyf;Nfhuy; 

gpiz Kwpapd; 

ngWkjp

tpiykDjhuh; / 
Nfs;tpjhuhpd; 

jFjpfs;

Nkyjpf 

tpguq;fSf;F 

njhlh;G 

nfhs;Sk; egh;

1

ME/ME/
ML/61/ 
2022

Gjpjhf fhh;ngl; 

,lg;gl;l nfhOk;G 

tPjpfspy; 

Nkd;N`hy; %bfs; 

kw;Wk; fyp 

%bfis 

cah;j;Jjy;

5>750.00

500>000.00 

&ghTf;fhd 

epge;jidaw;w 

cld; gzk; 

ngw;Wf;nfhs;s 

KbAkhd gpiz 

Kwp

tpahghug; gjpTr; 

rhd;wpjo; rfpjk; 

,J  Nghd;w 

Ntiyfspy; 

Fwpg;gplj;jf;f 

mDgtk; tha;e;j 

xg;ge;jf;fhuh;fs;

gzpg;ghsh; 

(Ntiyfs;)

njhiyNgrp:

0112-685055

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

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

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

Ntz;Lk;.

 m)  ve;jnthU kf;fs; tq;fpf; fpisapYk; kf;fs; tq;fp efu kz;lg fpisapy; Ngzg;gLk; 167-1-001-

6-3169425 vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;F tuT itf;fyhk;.

 M)  nfhOk;G khefu rig vy;iyf;Fs; mike;Js;s gpd;tUk; nfhLg;gdT fUkgPlq;fspy; thu 

ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu nrYj;jyhk;.

tl;lhu mYtyfk; 04>

 ,y. 147> i`nyty; tPjp> fpUyg;gid>

 nfhOk;G-06.

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

 khspfhfe;j> nfhOk;G-10.

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

 iii.  ,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; 2022-10-19Mk; 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; 2022-10-19Mk;;; 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 210 ehl;fs; tiu nry;Ygbahjy;; Ntz;Lk;. tpiykD Kwp/ gpiz 2023.05.18Mk; 

jpfjp tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. tpiyf;Nfhuy;fs; 2023.04.18Mk; 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; 2022-10-20Mk;;; jpfjp K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;dH cs;sply; 

Ntz;Lk;. 

 c.  2022-10-20Mk;;; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;tJ KbTWj;jg;gLk; vd;gJld; 

,Wjp Neuj;jpw;F gpd; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk; vd;gNjhL mjd; gpd;du; 

tpiykDf;fs; cld; jpwf;fg;gLk;. ,e;j ehs; nghJ tpLKiw jpdkhf mwptpf;fg;gl;lhy;> mLj;J 

tUk; Ntiy ehspy; 10.00 kzpf;F tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gLk;. tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; 

epfo;tpy; gq;Nfw;gjw;F   tpiykDjhuu;fs; my;yJ mth;fspd;; mq;fPfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; 

mDkjpf;fg;gLtu;. 

 C.  tpiykDf;fspd; tpguq;fs; tpiykD Mtzq;fSld; toq;fg;gLk;. 5.0 kpy;ypad; &ghtpw;F 

Nkw;gl;l Nfs;tpfs;/ tpiykDf;fSf;F Nfs;tpjhuh;;/ tpiykDjhuh; nghJ xg;ge;jq;fs; 

gjpthsUld; gjpT nra;J nfhz;l gpd;  PCA 3 gbtj;ijr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

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

khefu Mizahsh;

nfhOk;G khefu rig.

#hpantt gpuNjr rigf;F chpj;jhd fPo;f;fhzg;gLk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; Mjdq;fspd; Fj;jif 

chpikia 2023.01.01 Kjy; 2023.12.31 tiu Fj;jiff;F tpLtjw;fhf ,uz;L gpujpfspy; Kj;jpiuaplg;gl;l 

Nfs;tpfs; 2022 xf;NlhgH 12 md;W gp.g 02.00 tiu vd;dhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

2022 xf;NlhgH 11 md;W gp.g. 3.00 tiu jk; Msilahs ml;il kw;Wk; trpg;gplj;ij cWjpg;gLj;Jk; 

fpuhk mYtyhpd; rhd;wpjior; rkHg;gpg;gtHfSf;F khj;jpuk; gpd;tUk; fl;lzq;fis mwtpl;L ,jw;fhd 

Nfs;tpg;gbtq;fs; toq;fg;gLk;.

midj;Jf; Nfs;tpfSk;> ~jiytH> #hpantt gpuNjr rig| vd;w Kfthpf;F chpa Neuj;jpw;F Kd;dH 

fpilf;ff;$bathW gjpTj;jghypy; my;yJ Nehpy; ,t;tYtyfj;jpy; cs;s Nfs;tpg; ngl;bapw; NrHj;jy; %yk; 

Nfs;tpfis xg;gilf;fyhk;.

2022 xf;NlhgH 12 md;W gp.g. 02.30 ,w;F Nfs;tpf;FOtpd; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. midj;Jf; 

Nfs;tpfisAk; my;yJ mjd; gFjpnahd;iw Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; KOikahd mjpfhuk; 

#hpantt gpuNjr rigf;F chpj;jhFk;. Nfs;tpfspw;fhd epge;jidfs; Nfs;tpg; gbtq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sd. 

rpj;jpfukhd Nfs;tpjhuH Nfs;tpj; njhifapd; 25% ,w;fhd ghJfhg;Gg; gpizj; njhifia> Nfs;tpfs; Vw;Wf; 

nfhs;sg;gl;l jpdj;jpypUe;J xU thuj;jpw;Fs; itg;Gr; nra;tjw;F Maj;jkhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

njhlH 

,yf;fk;
Fj;jiff;F tplg;gLk; Mjdq;fs;

kPsspf;fg;gLk; 

Nfs;tp itg;Gj; 

njhif &gh

kPsspf; fg;glhj 

Nfs;tpg; gbtf; 

fl;lzk; &gh

2023 ,w;fhd Mff; 

Fiwe;j Nfs;tpj; 

njhif &gh

01 #hpantt thur;re;ij> nkhj;j re;ij 200>000.00 10>000.00 17>000>000.00

02 #hpantt thur;re;ij rpy;yiwr; re;ij 100>000.00 10>000.00 3>400>000.00

03 ntdpnty;Mu thur;re;ij kw;Wk; mjd; 

foptiw

100>000.00 10>000.00 1>505>500.00

04 #hpantt kPd; nghJr;re;ij 50>000.00 10>000.00 840>000.00

05 #hpantt thur;re;ijapd; nghJf; 

foptiw

3>000.00 1>000.00 150>000.00

06 #hpantt thur;re;ijapd; 

thfdj;jhpg;gplk;

10>000.00 1>000.00 48>600.00

07 #hpantt g]; epiyaj;jpw; 

fd;ikapYs;s nghJ mwptpj;jy; gyif 

(20|x10|)

1>000.00 1>000.00 22>625.00

08 `l;g` re;jpf;fz;ikapYs;s nghJ 

mwptpj;jy; gyif (20|x115|)
1>000.00 1>000.00 30>000.00

Nkyjpf tpguq;fis mYtyf njhiyNgrp ,yf;fk; 047-2288212 %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Fwpg;G:

Nkw;gb Nfs;tpj; njhiff;F Nkyjpfkhf ngNrt (VAT) kw;Wk; Njrj;ijf; fl;bnaOg;Gk; thpiaAk; muR 

mt;tg;NghJ tpjpf;Fk; Vida thpfisAk; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

N[. vud;j [df

jiytH>

#hpantt gpuNjr rig

2022.09.22Mk; jpfjp

#hpantt gpuNjr rig mYtyfj;jpy;

Mjdq;fisf; Fj;jiff;F tpLjy;

#upantt gpuNjr rig

Nfs;tpf;fhd miog;G

(,yq;if mur khdpaj; jpl;lk;)
tptrhaj; jpizf;fsk; - gioa fy`h tPjp> Nguhjid
Nguhjid tptrhaj; jpizf;fsj;jpd;> jpl;lk; kw;Wk; gapw;rp epiyaj;jpd; gpuNjr ngWiff;FOtpd; jiytuhy; 

fPo;f;fhZk; nghUl;fis nfhs;tdT nra;tjw;fhd Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

2022.09.29 Kjy; 2022.10.11 gp.g. 2.00 tiu mYtyf Neuq;fspy; ,j;jpizf;fsj;jpd; jpl;l kw;Wk; gapw;rp 

epiyaj;jpypUe;J Nfs;tp Mtzq;fs; kw;Wk; Vida tpguq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghHj;J ml;ltizapy; 

jug;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj itg;Gj; njhifia nrYj;jpa gpd;dH ngw;Wf;nfhs;syhk;. 2022.10.12 K.g. 11.30 

,w;F Kd;dH ,t; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tp ml;ltizapy; Fwpg;gpl;L mq;F itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spl;L my;yJ gjpj; jghypy; mDg;Gtjd; %yk; Nfs;tpfis xg;gilf;fyhk; md;Nw 

K.g. 11.30 ,w;F Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. mjw;fhf Nfs;tpjhuUf;F my;yJ mtuJ vOj;J%y mjpfhuKs;s 

gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;.

Nfs;tp Mtzq;fs; cs;spLk; ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; xg;ge;jj;jpd; ngaH kw;Wk; jpwf;fg;gLk; 

jpfjp> Neuj;ij Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;.

Nfs;tp ,yf;fk;
nfhs;tdT nra;ag;gLk; nghUl;fs;/ 

Nritfs;

kPsspf;fg; 

glhj 

Nfs;tpf; 

fl;lzk; (&. 

rjk;)

Nfs;tpg; gpiz

fhrhf 

nrYj;Jt 

jhapd; (&. 

rjk;)

tq;fpg; 

gpizahf 

rkHg;gpg;gjhapd; 

(&. rjk;)

jp/g/06/02/2022-
104

thhpag;nghy tptrhaf; fy;Y}hpapd; 

Foha; fpzw;Wf;fhf kpd;rhuj;jpy; 

,aq;Fk; ePH gk;gpnahd;iw toq;fpg; 

nghUj;Jjy;

1>500.00 15>000.00 30>000.00

jiytH>

gpuNjr ngWiff; FO>

jpl;lk; kw;Wk; gapw;rp epiyak;

tptrhaj; jpizf;fsk;

gioa fy`h tPjp> Nguhjid.

njh.Ng. ,yf;fk;: 081-2389127

ngf;];: 081-2387403

,yq;if epyf;fup fk;ngdp (gpiuNtl;) ypkpnll; (LCC) rhu;ghf kpd;tY mikr;rpd; mikr;ruitapdhy; 

epakpf;fg;gl;l tpNrl nfhs;Kjy; FOj; (SSCAPC) jiytupdhy; yf;tp[a kpd;tY Miyf;F nkl;upf;njhz; (900 
MW) epuf;fup toq;Ftjw;fhf ,yq;if epyf;fup fk;ngdp (gpiuNtl;) ypkpnll; cld; gjpT nra;a tpUk;Gk; 

epyf;fup toq;Fdu;fsplkpUe;J epyf;fup toq;F gjpT nra;tjw;F jFjpahd kDjhuh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuaplg;gl;l kDf;fs; Nfhug;gLfpd;wJ. (cs;Su; my;yJ ru;tNjr) kDf;fis rku;g;gpf;f Mu;tk; 

fhl;Lgtu;fs; SSCAPC rhu;ghf yq;fh epyf;fup epWtdk; (gpiuNtl;) ypkpnll; (,dp "LCC" vd Fwpg;gplg;gLfpwJ) 
%yk; kDf;fs; Nfhug;gLfpd;wJ.

1. nfhs;Kjy; Kiw ru;tNjr Kiwf;fika nraw;gLj;jg;gLk;. (ICB)

2. xg;ge;j fhyk; mf;Nlhgu; 2022 Kjy; brk;gu; 2022 tiu

3. yf;tp[a kpd;tY Miyf;F toq;fg;gLk; epyf;fupapd; kjpg;gplg;gl;l msT 300>000±10% MT MFk;. 

4. epiyahd CFR tpiy Fiwe;jgl;rk; 180 ehl;fs; fpnubl; fhyj;Jld; USD my;yJ LKR ,y; Fwpg;gplg;gl 
Ntz;Lk;.

5. kDf; ghJfhg;Gj; fl;lzk; 900>000 USD  my;yJ  &.330 kpy;ypad; kw;Wk; tpiykDf;Nfhuy; epiwtile;J 

%d;W khjq;fs; tiu nry;YgbahFk;.

6. tpiykDf;fis 2020 mf;Nlhgu; 20 Mk; jpfjp K.g.10.00 kzptiu (,yq;if Neug;gb) rku;g;gpf;fyhk;.  

MFk;.

7.  kDjhuu;fSf;fhd mbg;gil jFjp msTNfhy;fs;> epWtdg; gjpthdJ 3 Mz;LfSf;F Nky; gjpT 

nra;ag;gl;ljhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;> fle;j 3 Mz;LfSf;Fs; Fiwe;jgl;rk; 1 kpy;ypad; nkl;upf; ld; 

epyf;fupapid nkhj;j fNyhup/gpf; kjpg;ghd 5900 fpNyhfNyhupf;F Nky; toq;fg;gl Ntz;Lk;> fle;j 3 

epjpahz;Lfspy; tUlhe;j ruhrup tpw;WKjy; USD 50 kpy;ypadhf kw;Wk; Vida epge;jidfs; kD 

Mtzj;jpd;gb ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

8. kD Mtzj;jpd; KOikahd njhFg;ig USD 700.00 my;yJ &. 250>000.00 kPs;sspf;fg;gljh fl;lzk; 

nrYj;jpa itg;G nra;ag;gl;l urPJ my;yJ nlypfpuh/gpf; buhd;];/gu; (TT) urPJld; vOj;Jg;G+u;t 

Nfhupf;ifia rku;g;gpg;gjd; %yk; 2022 mf;Nlhgu; 03 Kjy; 2022 mf;Nlhgu; 15 Mk; jpfjp tiu Ntiy 

ehl;fspy; K.g.09.00 Kjy; gp.g.4.00 tiu (,yq;if Neug;gb) ,yq;if epyf;fup fk;ngdp (gpiuNtl;) ypkpnll;> 

,y-51/3> Ruepky gpNjrk;> Jl;LnfKD tPjp (Kd;dhy;)> nfh`{ty> nj`pty> ,yq;if 10350. vDk; 

Kftupapy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

 tq;fp fzf;F tpguq;fs;>

 epWtdj;jpd; ngau; :  ,yq;if epyf;fup fk;ngdp (gpiuNtl;) ypkpnll;>

 fzf;F ,yf;fk; :  004100130000745

 tq;fp :  ,yq;if tq;fp - $l;LwT fpis gpupT

   ,y-35> tpN[tu;jd khtj;ij>

   nfhOk;G 10> ,yq;if.

 SWIFT FwpaPL : PSBKLKLX

9. LCC gjpT nra;ag;gl;l epyf;fup toq;Fdu;fs; kD Mtzj;ij jdpj;jdpahf ngw;Wf;nfhs;s Ntz;ba 

mtrpakpy;iy> mit mtu;fSf;F kpd;dQ;ry; %ykhf mDg;gg;gLk;.

8. ,jw;fhf Mu;tk; fhl;Lk; kDjhuh;fs;  epyf;fup toq;Fdu;fis gjpT nra;tjw;fhd vOjJg;G+u;t 

Nfhupf;ifia Ntiy ehl;fspy; K.g.09.00 kzp Kjy; gp.g.3.30 tiuahd fhyg;gFjpapDs; fPo;f; 

Fwpg;gplg;gl;l tpyhrj;jpy; rku;g;gpgjd; %yk; tpz;zg;gg;gbtj;jpid ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 

 
 Kfhikahsu; - nfhs;Kjy;

 ,yq;if epyf;fup fk;ngdp (gpiuNtl;) ypkpnll;>

 ,y-51/3> Ruepky gpNjrk;> Jl;LnfKD tPjp> nfh`{ty>

 nj`pty> ,yq;if.

10.  Kj;jpiuaplg;gl;l kD Mtzq;fis 2022 mf;Nlhgu; 20  (,yq;if Neug;gb) K.g.10.00 kzpf;F Kd; fPNo 

cs;s Kftupf;F toq;fg;gl Ntz;Lk;> mjd; gpd;du; cldbahf jpwf;fg;gLk;.

 
 jiytu; - epu;thf ,af;Fdu;>

 (SSCAPC) jiytupdhy;

 ,yq;if epyf;fup fk;ngdp (gpiuNtl;) ypkpnll;>

 ,y-51/3> Ruepky gpNjrk;> Jl;LnfKD tPjp> nfh`{ty>

 nj`pty> ,yq;if.

11.  Kd;kDf; $l;lk; 2022.10.10 Mk; jpfjp 14.00 kzpf;F eilngWk;. 2022.10.10 jpfjpf;Fs; midj;J gjpT 

nra;ag;gl;l epyf;fup toq;Fdu;fSf;Fk; kD Mtzj;ij ngw;Wf;nfhz;ltu;fSf;Fk; ,J Fwpj;J 

mwptpf;fg;gLk;.

12.  kDjhuu;fs; my;yJ mtu;fspd; mq;fPfupf;fg;gl;l gpujpepjpfs; (,uz;L egu;fs; kl;LNk) kDf;fs; 

jpwf;fg;gLk; re;ju;g;gj;jpy; gq;Nfw;f mDkjpf;fg;gLtu;.

13. 1987 ,yf;fk; 03 xg;ge;j rl;lj;jpd; fPo; nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; cs;s Vw;ghLfs; ,e;jf; 

nfhs;tdTf;Fg; nghUe;Jk;.

Nkyjpf jfty;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf jaT nra;J njhiyNgrp ,yf;fk; : 011-2824681/ 2 my;yJ 

+94 777845219 njhiyefy; : 011-2824689> kpd;dQ;ry; Kftup : sujantha.pm@lankacoal.lk. apd; Clhf 

Kfhikahsu; - (nfhs;Kjy;) ,yq;if epyf;fup fk;ngdp (gpiuNtl;) ypkpnll; njhlu;G nfhs;sTk;.

tpiykDf; Nfhuy; - jpwe;j tpiykDf; Nfhuy;)> LCC/22-23/ST/29/1

,yq;if epyf;fup fk;ngdp (gpiuNtl; ypkpll;)

kpd;rf;jp kw;Wk; tYrf;jp mikr;R

,yq;if epyf;fup fk;ngdp (gpiuNtl;) ypkpnll;
51/3> Ruepky gpNjrk;> Jl;LnfKD tPjp> nfh`{ty - nj`pty> ,yq;if 10350.

yf;tp[a kpd;tY Miyf;F (epu;za tpiyapyhd jpwe;j tpiykDf; Nfhuy;) 

epuf;fup toq;Fdu;fis gjpT nra;jy;
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,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; 

NfhUfpwhh;.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah; Nfs;tpg; 

gpizj; 

njhif 

(&gh)

Mtzf; 

fl;lzk; (VAT 
cs;slf; 

fg;gl;L;s;sJ)

KbTWj;jy; 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CES/FP/05/PT/6387(MP) 02 Nos. Accumulators for the TCM FD 
250-3 Forkli      30,000.00 1,000.00 01-11-2022

K.g. 10.00 kzp

CMS/LP/21/PT/01/054 Cloth Polyester Brown Sui  ng – 7700 
Meters  50,000.00 1,000.00 19-10-2022

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/22/PT/09/052 2100 Ltr. SAE 15W-40 Mul   Grade 
Engine Oil 19,000.00 1,000.00 19-10-2022

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/22/PT/09/055 50 Nos. Sealed Type Ba  ery 12V 
90AMPH (SEMI-MAINT.FREE) 15,000.00 1,000.00 19-10-2022

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/22/PT/10/012-A 16 Nos. of Tabs Rugged 40,000.00 1,000.00 20-10-2022

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/21/PT/10/054 Over Board Valves for the Launches 
Pilot 14 & 15 30,000.00 1,000.00 20-10-2022

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/22/PT/10/055 15 Nos. of Motor Tyres 1800X25 40PLY 120,000.00 3,500.00 20-10-2022

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/22/PT/14/007 Supply, Installa  on & Commissioning of 
Computed Radiograph (CR) + Dental CR 
System for Upgrading the Exis  ng X-Ray 
Machine 

25,000.00 1,000.00 21-10-2022

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/22/PT/14/019 Supply of ZED GI Purlin 100,000.00 3,500.00 21-10-2022

gp.g. 1.30 kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy 

jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij 

fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> 

xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth 

my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL 

Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 

Ie;J (5) tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 

KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tp;iykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; 

mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; 

gpd; 2022 nrg;nlk;gh; 30Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp 

tiuahd Neuj;jpy; KbTWj;jg;gLk;; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd 

njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; 

KbTWj;jg;gLk;; Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; 

jpwf;fg;gLk;. midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; 

Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKf mjpfhu rig>

,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.

njhiyNgrp vz;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638 

njhiyefy; vz;: 2381652> 2470443

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR murhq;fk;

Nghf;Ftuj;J kw;Wk; neLQ;rhiyfs; mikr;R

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

1.  fPNo tpghpf;fg;gl;Ls;s Ntiyf;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J tPjp mgptpUj;jp 

mjpfhurigapd; mjpNtf tPjp nraw;ghLfs;> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt gphptpd; rhh;gpy; (EOM&M) 
jpizf;fsg; ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;. 

 

xg;ge;j ,yf;fk; xg;ge;jg; ngah;

nghwpapayhshpd; 

kjpg;gPL

(rpy;yiwr; 

nryTfs; ,d;wp) 

/ (&gh)

xg;ge;jf; 

fhyg;gFjp 

(ehl;fhl;b 

ehl;fspy;)

CIDA 
juk;

tpiykDg; 

gpiz

RDA/EOM&M/
GOSL/Row-Rep/
CKE/ 2022/21

nfhOk;G fl;Lehaf;f mjpNtf 

neLQ;rhiyapy; Ngypanfhl 

Kjy; [h-vy tiuapy; tyJ 

gf;f Ntypfis Gduikj;jy;

70.0 182 C4 & C3 1>000>000.00

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

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

Nrh;f;fg;glhjtuhftpUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; eph;khzf; ifj;njhopy; kw;Wk; mgptpUj;jp mjpfhu rigapy; 

(ICTAD) ngUe;njUf;fs; eph;khzj;jpw;fhf C4 kw;Wk; C6 my;yJ mjw;F Nkw;gl;l gjpit ve;jnthU 

xOq;fpYk; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy> Njitg;gbd;> gzpg;ghsh; (EOM&M), tPjp mgptpUj;jp 

mjpfhurig> f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk vd;w KfthpapypUe;J mYtyf Neuq;fspy; ngw;Wf; 

nfhs;syhk;. [njhiyNgrp: 011-3047806. njhiyefy;: 038-2289560]

5.  rPJt> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghL> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jtg; 

gphpT> gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; 2022.10.12Mk; jpfjpad;W gp.g. 1.45 kzpf;F tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; 

,;lk;ngWk;. mjd; gpd; Njitahapd; cldbahf js tp[aj;jpw;fhd Vw;ghLk; nra;J nfhLf;fg;gLk;. 

,e;j Kd;Ndhbf; $l;lj;jpy; fye;Jnfhs;shik tpiyf;NfhuYf;fhd jFjpaPdkhFk; / xg;ge;jj;ijf; 

ifaspg;gjw;F jFjpaPdkhFk;.

6.  2022.09.29Mk; jpfjpapypUe;J 2022.10.12Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 2.30 kzp tiuAk; 

kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 15>000.00 &gh +  2,250.00  (ngNrt) &ghitr; nrYj;jpa gpd;dh;> f`l;lf`N`d> 

ty;fk> gz;lhufk guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt gphpT> mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghl;L  gzpg;ghsUf;F 

vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;; Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; nfhs;tdT nra;ayhk;. 

gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 1987Mk; Mz;bd; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk;> Kfth; kw;Wk; ,f;Nfs;tpapd; rpj;jpfukhd ntw;wpahsh;fs; fk;gdpfspd; 

gjpthshpd; jpizf;fsj;jpy; gjpT ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. 

7.  xt;nthU tpiykDTlDk; tpiyf;Nfhuy; jutpy; jug;gl;Ls;s njhiff;fhd tpiykDg;gpiznahd;W 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDg;gpizahdJ 2023-02-17Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; 

jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

8.  tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; 2022.10.21Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; 

tifapy; jiyth;> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; ngWiff; FO> Nk/gh gzpg;ghsh; ehafk;> tPjp mgptpUj;jp  

mjpfhu rig> 1Mk; jsk;> ~~kfneFk k`nkJu|| ,y. 216> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> gj;juKy;y 

vd;w Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; 

mitfis %ba gpd;dh; tpiyf;Nfhuypy; fye;J  nfhs;s njhpT nra;ag;gl;l tpiykDjhuh;fspd; 

gpujpepjpfspd; Kd;dp;iyapy; jpwf;fg;gLk;. 

9. tpiykDf;fs; 2023-01-20Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s Kfthp gpd;tUkhW:

jiyth;

mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghL> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt gphptpd; ngWiff;FO>

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig>

1Mk; jsk;> ~~kfneFk k`nkJu|| 

,y. 216> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> 

gj;juKy;y

nkjJk;gu gpuNjr rig

2023 Mk; Mz;bw;fhf 
toq;Feh;fisg; gjpTnra;jy;

2023Mk; Mz;L rhh;ghf nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhf mq;fPfhpf;fg;gl;l cw;gj;jpahsh;fs; 

kw;Wk; toq;Feh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

02.  tpz;zg;gq;fs; 2022.12.31 my;yJ mjw;F Kd;dh;  jiyth;> nkjJk;gu gpuNjrrig> njy;njdpa vd;w 

Kfthpf;F fpilf;FkhW gjpTj;jghypy; mDg;g Ntz;baJld; tpz;zg;gq;fs; cs;spl;L mDg;gg;gLk; 

ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; cw;gj;jpahsh;fs; kw;Wk; toq;Feh;fis gjpTnra;jy; - 2023 Mk; Mz;L 

vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. me;je;j toq;fy;fs; kw;Wk; NritfSf;F Kd;dhy; jug;gl;Ls;s gjpTf; 

fl;lzj;ij nrayhsh;> nkjJk;gu gpuNjr rig vd;w ngahpy; vOjg;gl;l fhNrhiyapd; %yk; khj;jpuk; 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

03.  jk;khy; jahhpf;fg;gl;l tpz;zg;gj;Jld; rk;ge;jg;gl;l rhd;wpjo;fspd; gpujpfs; (rfy tpguq;fSld;) ,izj;J 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

njhlh; 

,yf;fk;
toq;fy;fs;/Nritfs;

gjpTf;fl;lzk;

&gh rjk;

01 rfy mYtyf cgfuzq;fs; kw;Wk; fhfpjhjpfs; 1500 00

02 cUf;F mYkhhp> fjpiu> nfgpdl; cl;gl cUf;F cw;gj;jpfs; 1500 00

03 mr;R tplaq;fs;> mr;Rg;gbtq;fs; kw;Wk; nu[p];lh; 1500 00

04 xypngUf;fp ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; Jizghfq;fs; 1500 00

05 fzpdp cl;gl rfy mYtyf ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs; gOJghh;j;jy; 1500 00

06 fzpdp MNyhrid Nrit 1500 00

07 kpd; cgfuzq;fs; gOJghh;j;jy; 1500 00

08
Jk;Gj;jb> tpsf;FkhW> gpu\;> nkhg;> fhy;Jilg;ghd;> gpuk;G $il> Foha;> Fg;ig 

tz;b> tPy;nguf;> kyry$l gpu\;> fpUkpehrpdp> thsp Nghd;w Rfhjhu cgfuzq;fs;
1500 00

09 gptprp igg; Foha; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs; 1500 00

10 tPjp xspa+l;;lYf;F Njitahd rfy cgfuzq;fs; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs; 1500 00

11

fy;tiz]; igg;> cjphpg;ghfq;fs;> ,Uk;G> fy;tiz]; \Pl;> fk;gp> tisT ,Uk;G 

kw;Wk; cNyhfg;nghUl;fs;> Mzp> kz;ntl;b> mythq;F> fj;jp kw;Wk; njhopyhsh; 

MAjq;fs;

1500 00

12
rPUilf;F Njitahd Jzp> nghj;jhd;> Njhs; mzpfs;> nfg;> kio mq;fp> ghjzp> 

fk;g+l;];> ifAiw
1500 00

13 jPe;ij tiffs; kw;Wk; mjNdhL rk;ge;jg;gl;l cgfuzq;fs; 1500 00

14 fpUkpehrpdp (FNshhpd;> JC gTlh;) 1500 00

15 ngah; gyif> mwptpj;jy; gyif> gjhij Nghd;wd 1500 00

16 thfd gOJghh;j;jy; kw;Wk; jahhpj;jy; 1500 00

17
tPjp mOj;jp> buf;lh; kw;Wk; nlapyh;> ngf;Nfh ,ae;jpuk;> tPjpg;guhkhpg;G ,ae;jpuk;> fyp 

gTrh; thliff;F toq;fy;
1500 00

18

fUq;fy; rpg;];> Mw;W kzy;> nrq;fy;> ruisf;fy;> ,Uk;G> Rz;zhk;G> tpwF> gpse;j 

tpwF> jhh;> Nfhyh];> fy;> rPnke;J cl;gl rfy tifahd fl;blg;nghUl;fs; kw;Wk; 

cgfuzq;fs;

1500 00

19 `pa+k;igg;> nfhq;wPl; J}z;> rPnke;J fy; cl;gl nfhq;wPl; cw;gj;jpfs; 1500 00

20 lah; ba+g; kw;Wk; ngw;whp 1500 00

21 ntw;Wnguy;> gioa Ngg;gh;> fopf;fg;gl;l nghUl;fis nfhs;tdT nra;jy; 1500 00

22 fhzp msj;jy; kw;Wk; kjpg;gPl;L Nrit toq;Fjy; 1500 00

nghJ epge;jidfs;

01.  Njitg;gLk; Ntisapy; gjpT nra;ag;gl;l toq;Feh;fSf;F mg;ghy; NtW toq;Feh;fs; my;yJ toq;fy; 

Nritfisg; ngw;Wf;nfhs;Sk; mjpfhuk; rigf;FhpaJ.

02.  gjpTnra;ag;gl;l toq;Feh;fs; tpiykDf;fis rkh;g;gpj;jy; my;yJ rhpahd Neuj;jpy; Xlh;fis toq;Ftjw;F 

jtWfpd;w tpiyf;Nfhuy; epge;jidfSf;F mikthf nraw;glhj toq;Feh;fs; toq;fy; eltbf;ifapypUe;J 

ePf;fg;gLthh;.

03. rigf;F toq;Ftjw;F Kw;gzk; NfhUk; toq;Feh;fspd; ngah;gjpT nra;ag;gl khl;lhJ.

04. Fiwe;jgl;rk; 60 ehs; fhy vy;iyf;F fld; trjpfs;  toq;fg;gly; Ntz;Lk;.

05. ntl;thp> tUkhd thpf;fhf gjpT nra;tjhapd; gjpT nra;jy; rhd;wpjo;fspd; gpujpfis rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;

06.  toq;fy; tplaq;fis Nkw;nfhs;Sk; NghJ gpuNjr rigr; rl;lk;> fhR rl;lq;fs;> epjp tpjpfspd; gpufhuk; 

murpdhy; mt;tg;NghJ tpepNahfpf;fg;gLk; Rw;WepUg MNyhridfspd; gpufhuk; gpuNjr rigapdhy; 

tpjpf;fg;gLk; epge;jidfSf;F ,izq;Fjy; Ntz;Lk;.

jiyth;>

nkjJk;gu gpuNjr rig

,yq;if [dehaf Nrh\yprf; FbauR

neLQ;rhiyfs; mikr;R

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
njw;F mjpNtf tPjpapd; guthFk;Gf;f Kjy; kj;jis `k;ghe;Njhl;il tiuahd gFjpapy; guhkupg;G tplaq;fs; 

rhHghf njhopyhsHfis toq;Ftjw;fhd tpiykDf;Nfhuy;
01. mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghLfs;> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt gphptpd; (ne.nr.guh kw;Wk; nr. gphpT) 

ngWiff; FOtpd; jiytuhy;> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig rhHghf mjpNtf neLQ;rhiy gphptpd; 

fPo;f;fhZk; nraw;wpl;lq;fSf;fhf jifikAk; jFjpAKila Nfs;tpjhuHfsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

xg;ge;j 

,yf;fk;
nraw;wpl;lj;jpd; ngah;

xU 

ehisf;fhd 

njhopyhsh; 

vz;zpf;if

xg;ge;j 

fhyk; 

(khjk;)

KOj; 

njhopyhsh; 

ehl;fs; 

vz;zpf;if

Nfs;tp 

gpiz 

(&)

RDA/EOM&M/
GOSL/MNT/
ESEP/
SP/2022/37

njw;F mjpNtf tPjpapd; guthFk;Gf;f Kjy; 

kj;js `k;ghe;Njhl;l tiuahd gFjpapd; 

guhkhpg;G tplaq;fis epiwNtw;Wtjw;fhd 

njhopyhsHfis xg;ge;j mbg;gilapy; toq;Fjy;

45 12 13500 300>000.00

02. tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; ne.nr.guh.kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphptpd; nraw;ghl;L KftuhFk;.

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

04.  xg;ge;jj;ij ngWtjw;fhd jifikf;fhf> tpiykDjhuh; ,t;thwhd kw;Wk; epfuhd vz;zpf;ifahd 

mstpy; njhopyhsh;fis toq;Ftjpy; mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy; jifikahff; ftdj;jpw; nfhs;sg;gLk;.

05.  tpiykDf;fspd; rkh;g;gpj;jypd; ,Wjpj; jpfjpapypUe;J 91 ehl;fhl;b ehl;fs; 2023.01.20 tiu tpiykDf;fs; 

nry;YgbahFk; tifapypUj;jy; Ntz;Lk;.

06.  tpiykDf;fs; NkNyAs;s ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;s tpiykDg;gpiz KwpAld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. 2023.02.17Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;) Fwpg;gpl;Ls;s 

tpiykDg;gpizKwpAld; ,izf;fg;glhj tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

07.  midj;J tpiykDf;Nfhuy; Mtz gf;fq;fSk; tpiykDjhuhpdhy; ifnahg;gkpl;L mYtyf 

Kj;jpiuaplg;gly; Ntz;Lk;

08.  tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022.10.14Mk; jpfjp 10.30 kzpf;F f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufktpy; 

gzpg;ghsH mYtyfj;jpy; mike;Js;s tPjp mgptpUj;jpf;F chpj;jhd mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghL. 

guhkhpg;G  kw;Wk; Kfhikj;Jt  mikg;gpd; ngWifg; gphpT mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;.

09.  ,J njhlh;gpy; Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; xU tpiyf;Nfhuy; Mtzj;jpw;F &. 7000.00 + 1050.00 (VAT) 
fl;lzj;ij  nuhf;fg; gzkhf nrYj;jp f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk vd;w ,lj;jpyike;Js;s 

tPjp mgptpUj;jp mjpfhurigf;Fhpj;jhd neLQ;rhiy nraw;ghL. guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt mikg;gpd; 

gzpg;ghsh; mYtyfj;jpw;F vOj;J %y tpz;zg;gnkhd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk; 2022.09.29Mk; jpfjp Kjy; 

2022.10.20Mk; jpfjp tiuAk; K.g 9.00 kzpapypUe;J gp.g 3.00 kzp tiuAk; rpq;fs nkhopapyhd 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; njhFjpnahd;iw nfhs;tdT nra;ayhk;. 1987Mk; Mz;bd; 03Mk; 

,yf;f  nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk;   Kfth;/ gpujpepjp kw;Wk; ntw;wpfukhd Nfs;tpjhuh; fk;gdp 
gjpthsh; jpizf;fsj;jpy; ,iaGila Nfs;tpf;F gjpT nra;J nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 2022.10.21Mk; 

jpfjp gp.g 2.00 kzpf;F tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;Sk;  epfo;T KbTWk;.

10.  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; 2022.10.21Mk;;; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Kd;duhf fpilf;Fk; 

tifapy; jiyth;> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd;; ngWiff;FO> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig> 01Mk; 

khb> kfneFk kfnkJu> ,y. 216> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> nfh];tj;j> gj;juKy;y vd;w 

Kfthpf;F  gjpTj;jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ Neubahf xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

tpiykDf;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~~Fwpj;j nraw;wpl;lj;jpd; 

ngaiu Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

11.  tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig> 1k; khb> kfneFk k`nkJu> ,y. 216 nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;j 

nfh];tj;j> gj;juKy;y vDk; ,lj;jpYs;s  gzpg;ghsh; ehafj;jpd; mYtyfj;jpy; tpiykDf;fs; 

ngw;Wf;nfhs;Sk; epfo;T  Kbe;jTld; cldbahfNt tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; mt;Ntisapy; 

tpiykDjhuh; my;yJ mth;fspd; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; rKfkspf;fyhk;.

12. Nkyjpf tpguq;fSf;fhd njhiyNgrp vz;fs; gpd;tUkhW.

 nghwpapayhsh; - (guhkhpg;G - m.ne.nr.g. kw;Wk; K. gphpT)

 tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig. njhiyNgrp  011 3047806

jiyth;

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig ngWiff; FO

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig

1k; khb> kfneFK k`nkJu> ,y. 216> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;j>

nfh];tj;j> gj;juKy;y.
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்்கடுப்்ப சட்டவிரரைா்தமானது என்றும 
்்வட்க்கரைமானது என்றும உக்ரைன் 
மற்றும ரமற்்கத்திய நாடு்கள் ்கண்டனம 
்்வளியிடடுள்ளன. 

உக்ரைன் நிலப்பகுதியில் 15 வீ்தத்்்த 
உள்ள்டககிய ்மானடஸ்க, லுஹன்ஸ்க, 
சர்பாரிசியா மற்றும ்்கரரசான் ஆகிய 
நான்கு ்பகுதி்களில் இந்்த சர்வஜன ்வாக-
்்கடுபபு அ்வசரை அ்வசரைமா்க ந்டத்்தப்பட்டது. 

்தமது மக்களில் 98.4 வீ்தமான்வர-
்கள் ரைஷயாவு்டன் இ்ைய விருப்பத்்்த 
்்வளியிடடிருப்ப்தா்க லுஹன்ஸ்க நிர்வா்கம குறிபபிட-
டுள்ளது. ரைஷயாவு்டன் இ்ை ஆ்தரை்வா்க 87 வீ்தத்-
துககு அதி்கமான ்வாககு்கள் ்பதி்வாகி இருப்ப்தா்க 
்்கரரசான் ர்தர்தல் குழு ்த்ல்ம குறிபபிடடுள்ளது. 

சுயமா்க அறிவித்துக்்காண்ட ்மானடஸ்க மக்கள் 

குடியரைசின் 99.2 வீ்தமான்வர்கள் ரைஷயாவு்டன் 
இ்ை ஆ்தரைவு அளித்திருப்ப்தா்க அந்்தப பிரைாந்திய 
்த்ல்வர ்்டனிஸ் புஷிலின் அறிவித்துள்ளார. இந்்த 
நான்கு பிரைாந்தியங்களிலும அ்னத்து ்வாககு்களும 
எணைப்படடு விட்ட்தா்க அறிக்கப்படடுள்ளது. 

இஙகு ்வாககுப ்்படடி்கள் வீடு வீ்டா்க 
எடுத்துச் ்சல்லப்படடு ்வாக்களிபபு இ்டம-
்்பற்றிருககும நி்லயில் இ்த்ன சட்ட-
விரரைா்தமானது என்று உக்ரைன் மற்றும 
அ்தன் கூட்டணி நாடு்கள் ்்தரிவித்துள்-
ளன.  

இந்நி்லயில் நா்ள ்்வள்ளிககிழ்ம 
ந்்ட்்பறவுள்ள ரைஷய ்பாரைாளுமன்றத்தின் 
கூடடு அமரவில் உ்ரை ஒன்்ற நி்கழ்த்தி 
இந்்த நான்கு பிரைாந்தியங்க்ளயும ரைஷயா-
வு்டன் இ்ைககும அறிவிப்்ப அந்நாடடு 
ஜனாதி்பதி விளாடிமிர புடடின் ்்வளியிடு-
்வார என்று எதிர்பாரக்கப்படுகிறது. 

முன்ன்தா்க ்க்டந்்த 2014இலும உக-
்ரைனி்டம இருந்து ்்கப்பற்றிய கிரிமியா 
பிரைாந்தியத்திலும இதுர்பான்ற சர்வஜன 
்வாக்்கடுபபு ஒன்று ந்டத்்தப்பட்ட பின் 

அ்த்ன ரைஷயாவு்டன் இ்ைககும அறிவிப்்ப 
புடடின் ்்வளியிடடிருந்்தார. 

ரைஷயா ஐ.நா சாசனத்்்த ்்காடூரைமான மு்றயில் 
மீறு்வ்தா்க உக்ரைன் ஜனாதி்பதி ்்வாரலாடிமரி 
்ச்லன்ஸ் குறிபபிடடுள்ளார.

பேருவளை விபேட நிருேர்

்மாரை்கல்ல புடசல் வி்ளயாட்டரைஙகில் ந்்ட்்பற்ற 
்தர்கா ந்கர வி்ளயாடடு ்கழ்கத்திற்கு எதிரைான சிரன்க-
பூர்வ உ்்த்பந்்தாட்ட ர்பாடடியில் ர்பரு்வ்ள மரு்தா்ன 
வி்ளயாடடுக ்கழ்கம 3–2 என்ற ர்கால் ்கைககில் ் ்வற்-

றியீடடியது. ர்பரு்வ்ள மரஹஹூமா பி.எம.எப. ்்கருன் 
நிஸா ஞா்ப்காரத்்த ்்வற்றிக கிணைத்திற்்கா்க எம.யூ.எம. 
்கமால்தீன் ஹாஜியாரினால் இபர்பாடடி ஏற்்பாடு ்சயயப-
்பட்டது.

இதில் மரு்தா்ன வி்ளயாடடுக ்கழ்கத்தின் ்த்ல்வர 
முஹமமத் இகரைாம மூன்று ர்கால்்க்ள ்்பற்று 

அணியின் ்்வற்றி்ய உறுதி ்சய்தார. இபர்பாடடிககு 
சுப்பர சன் வி்ளயாடடுக ்கழ்க முன்னாள் ்சயலாளர 
எம.என்.எம றிமஸான் நடு்வரைா்க ்க்ட்மயாற்றினார.

்பரிசளிபபு விழாவில் ்மாரை்கல்ல புடசல் வி்ளயாடடு 
்ம்தான மு்கா்மயாளர திலூம பிரை்தம அதிதியா்கக 
்கலந்து்்காண்டார.

இப்பத்திரி்்க அரஸாஸிரயட்டட நியூஸ் ர்பப்பரஸ் ஒப சிரலான் லிமி்டட ்கம்பனியரைால் ்்காழுமபு இல. 35, டி ஆர. விஜய்வர்தன மா்வத்்்தயிலுள்ள ரலக ஹவுஸில் 2022 ்சப்்டம்பர மா்தம 29ம தி்கதி வியாழககிழ்ம அச்சிடடுப பிரைசுரிக்கப்பட்டது.
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2022 ்சப்்டம்பர 29 வியாழககிழ்ம

எருக்கலம்பிட்டி மு.ம.வி. முதலிடம்இலங்்க லலஜன்ட்ஸின்
அ்ையிறுதி ஆட்டம் இன்று

டி.எஸ். சேனநாயக்க ்கல்லூரி 
ல�ாககியில் முதலாம் இடம்

்காததான்குடியில் பூப்பந்து 
உள்ள்க அைஙகு திறபபு

்கா்ைதீவு விசே்கானந்தா வி்்ளயாட்டு ்கழ்கம் லேற்றி

லடாலரின் மதிபபு உசேம் ்பால்டிக எரில்பாருள ்கசிவின் பின்னணி லதாடர்பில் ஐயம்

ேவூதி பிைதமைானார் 
இ்ளேைேர் மு�மது

இயன் புயல் தாககியதால் 
இருளில் மூழ்கியது கியூ்பா

்வ ்ட ர ம ல் 
மா்காை ்பா்ட-
சா்ல்களுக -
கி்்டயிலான 
உ்்த்பந்்தாட்ட 
சுற்றுப ர்பாட-
டியில் எருக்க-
லமபிடடி மு.ம. 
வி த் தி ய ா ல -
யத்தின் 16 
்வயதுககு உட்பட்ட உ்்த்பந்்தாட்ட அணி 
மு்தலாம இ்டத்்்த ்்பற்று ர்தசிய மட்டப 
ர்பாடடிககு ்்தரிவு ்சயயப்படடுள்ளது.

குருைா்கல் மலியர்த்வ மத்திய ்கல்லூரி 
்ம்தானத்தில் அண்மயில் ந்்ட்்பற்ற 
இறுதிபர்பாடடியில் ்கடடுரநரிய புனி்த 
்ச்பஸ்டியன் ்கல்லூரி்ய எதிர்்காண்ட 
எருக்கலமபிடடி முஸ்லிம மஹா வித்தியா-
லய அணி ்்பனால்டி மு்றயில் மூன்று 

ர்கால்்க்ள ர்பாட்ட்தன் மூலம மா்காை 
மட்டப ர்பாடடியில் மு்தலாம இ்டத்்்த ் ்பற்-
றுக்்காண்டது.

இரு்பது ்வயதுககுட்பட்ட எருக்கலம-
பிடடி மு.ம. வித்தியாலய அணி, புத்-
்தளம சாஹிறா ்கல்லூரி்ய எதிர-
்்காணடு இரைண்டாம இ்டத்்்தப ்்பற்று 
ர்தசிய மட்டப ர்பாடடிககும ்்தரிவு்சய-
யப்பட்டது. 

வீதிப ்பாது்காபபு டி20 உல்கத் ்்தா்டரின் அ்ரையிறுதிப 
ர்பாடடியில் இலங்்க ்லஜன்டஸ் அணி இன்று (29) 
ரமற்கிந்திய தீவு்க்ள எதிர்்காள்ளவுள்ளது. 

இந்தியாவில் ந்்ட்்பற்று்வரும இந்்தத் ்்தா்டரில் ர்தால் -
வியுறா்த அணியா்கர்வ டி.எம டில்்ான் ்த்ல்மயிலான 
அணி அ்ரையிறுதிககு முன்ரனறியுள்ளது. 

இதில் ்க்டந்்த ்சவ்வாயககிழ்ம ்ரைபபூரில் ந்்ட -
்்பற்ற ்பங்களார்த்ுககு எதிரைான ர்பாடடியில் இலங்்க 
்லஜன்டஸ் 70 ஓட்ட வித்தியாசத்தில் இலகு ்்வற்றி -
யீடடி இருந்்தது. மு்தலில் துடுப்்படுத்்தா்ட ்பணிக்கப்பட்ட 
இலங்்க அணிககு ஆரைம்ப வீரைரைா்க ்வந்்த சனத் ஜயசூரிய 

25 ்பந்து்களில் 37 ஓட்டங்க்ள ்்பற்ற்ம குறிபபி்டத்்தக-
்கது. 

மரஹல உ்ட்வத்்த 43 ஓட்டங்க்ள ் ்பற்றர்தாடு டில்்ான் 30 
்பந்து்களில் 51 ஓட்டங்க்ள ்்பற்றார. இ்தன்மூலம இலங்்க 
்லஜன்டஸ் 50 ஓ்வர்களில் 5 விக்்கடடு்க்ள இழந்து 213 
ஓட்டங்க்ள ்்பற்றது.  

்பதி்லடுத்்தாடிய ்பங்களார்தஷ ்லஜன்டஸ் 20 ஓ்வர்களில் 8 
விக்்கடடு்க்ள இழந்து 143 ஓட்டங்க்ளரய ்்பற்றது. இ்தன்-
்படி பி்ரையன் லாரைா ்த்ல்மயிலான ரமற்கிந்திய தீவு்கள் 
்லஜன்டஸ் அணியு்டனான அ்ரையிறுதிப ர்பாடடி இன்று மா்ல 
7.30ககு ்ரைபூரில் ஆரைம்பமா்கவுள்ளது.

அக்களைபேற்று வடககு தின்கைன் நிருேர்

கிழககு மா்காை ்பா்டசா்ல்களுககி்்ட-
யிலான 20 ்வயதுககுட்பட்ட ஆண்களுக-
்கான ்ஹாககி வி்ளயாடடுப ர்பாடடி 
மற்றும 18 ்வயதுககுட்பட்ட ஆண்களுக-
்கான ்வ்லப்பந்்தாட்ட ர்பாடடி்களில் 
அம்பா்ற டி.எஸ். ரசனநாயக்க ்கல்லூரி 
மு்தலி்டம ்்பற்று ர்தசிய ரீதியான ர்பாட-
டிககு ்்தரிவு ்சயயப்படடுள்ளது.

்க்டந்்த திங்கடகிழ்ம (26) ்கா்ரைதீவு 
விபுலானந்்த மத்திய ்கல்லூரி (ர்தசிய 
்பா்டசா்ல) ்ம்தானத்தில் ந்்ட்்பற்ற 
்ஹாககி இறுதிபர்பாடடியில் டி.எஸ். 
ரசனநாயக்க ்கல்லூரி அணி மூன்று 

ர்கால்்க்ள புகுத்தி மு்தலாமி்டத்்்த 
்்பற்றுக ்்காண்டது.

இதில் இரைண்டாம இ்டத்்்த ்கா்ரைதீவு 
விபுலானந்்த மத்திய ்கல்லூரி அணியும, 
மூன்றாமி்டத்்்த ்கா்ரைதீவு சணமு்கா 
ம்காவித்தியாலய அணியும ்்பற்றன.

திைாயகப்கணி தின்கைன் நிருேர் 

்காத்்தான்குடி பிரைர்தசத்தின் நீண்ட்கால 
ர்த்்வயா்க இருந்்த பூப்பந்து உள்ள்க 
அரைஙகு அண்மயில் உத்திரயா்கபூர்வ-
மா்க திறந்து ்்வக்கப்பட்டது.

்காத்்தான்குடி மத்திய ்கல்லூரியின் 
அதி்பர எம.சி.எம.ஏ சத்்தார ்த்ல்மயில் 
ந்்ட்்பற்ற இந்நி்கழ்வில் பிரை்தம அதிதியா்க 
முன்னாள் ஆளுநர எம.எல்.ஏ.எம ஹிஸ்-
புல்லாவும விரச்ட அதிதியா்க ந்கரைபி்தா எஸ்.
எச்.எம அஸ்்பரும ்கலந்து ் ்காண்டனர. இந்-
நி்கழ்வில் பூப்பந்து வி்ளயாடடு வீரைர்கள் 
இ்்டரய ந்டாத்்தப்பட்ட சுற்றுபர்பாடடியின் 
இறுதிபர்பாடடியும ந்்ட்்பற்றது. 

்காத்்தான்குடி மத்திய ்கல்லூரியில் 
அ்மக்கப்படடுள்ள இந்்த பூப்பந்து 
உள்ள்க அரைஙகு ் யஸ்ர்டா அ்மபபினால் 
புனரை்மக்கப்பட்ட்ம குறிபபி்டத்்தக்கது.

மாளிள்கக்காடு குறூப நிருேர்

அம்பா்ற மா்வட்ட கிரிக்்கட சமரமளனத்-
தினால் ந்டத்்தப்படும சமரமளனத்தில் அங்கம 
்வகிககும வி்ளயாடடு ்கழ்கங்களுககி்்டயி-
லான ்கடினப ்பந்து கிரிக்்கட சுற்று ர்பாடடியில் 
்கா்ரைதீவு விர்வ்கானந்்தா வி்ளயாடடு ்கழ்கம 2 
விக்்கடடு்களால் ்்வற்றியீடடியது.

சாயந்்தமருது பிரரைவ லீ்டரஸ் வி்ளயாடடு ்கழ -
்கத்திற்கும ்கா்ரைதீவு விர்வ்கானந்்தா வி்ளயாட-

டுக ்கழ்கத்திற்குமி்்டயிலான ர்பாடடி ்கா்ரைதீவு 
்கன்க்ரைடைம வி்ளயாடடு ்ம்தானத்தில் இ்டம-
்்பற்றது.

மு்தலில் துடுப்்படுத்்தாடிய  சாயந்்தமருது 
பிரரைவ லீ்டரஸ் 45 ஓ்வர்களில்  ச்கல விக -
்்கடடு்க்ளயும இழந்து 198 ஓட்டங்க்ளப 
்்பற்றது.

்பதி்லடுத்்தாடிய ்கா்ரைதீவு விர்வ்கானந்்தா 
39.4 ஓ்வர்களில் 8 விக்்கடடு்க்ள இழந்து 
்்வற்றி இலக்்க அ்்டந்்தது.

அ்மரிக்க ்்டாலரின் ்்பறுமதி 20 
ஆணடு்கள் ்காைா்த அளவுககு உச்சத்-
்்தத் ்்தாடடுள்ளது.  

உல்களவில் அதி்கரிககும ்வடடி வீ்தம 
்்பாருளா்தாரை மந்்தநி்ல குறித்்த அச்-
சத்்்த எழுபபியுள்ள நி்லயில் இத்்த-
்க்வல் ்்வளி்வந்துள்ளது.  

பிரிடடிஷ ்பவுணடின் மதிபபில் ஏற்-
்படடுள்ள வீழ்ச்சி அ்மரிக்க ்்டாலர 
்வலு்வ்்ட்வ்தற்குப ்பங்களித்துள்ள-
்தா்க ்வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர.  

ஆசிய ்வரத்்த்கத்தில் அ்மரிக்க ்்டாலர 
குறியீடு 0.5 வீ்தம அதி்கரித்து சுமார 
114.70 என்ற புதிய உச்சத்்்த எடடி-

யது.  ்வலு்வான அ்மரிக்க ்்டாலருககு 
நி்கரைா்க அவுஸ்திரரைலிய ்்டாலர, யூரரைா 
ஆகிய்வற்றின் மதிபபும சரிந்்தது. ்்வளி-

நாடடு அளவில் ்பயன்்படுத்்தப்படும 
சீனாவின் யு்வான் நாையத்தின் மதிப-
பும 11 ஆணடு்கள் இல்லா்த அளவில் 
வீழ்ச்சி ்கணடுள்ளது. அ்மரிக்க 
மத்திய ்வஙகி இந்்த மா்த ஆரைம்பத்தில் 
்வடடி வீ்தத்்்த மீணடும அதி்கரித்்த 
நி்லயிரலரய ்்டாலரின் மதிபபு 
உயிரந்துள்ளது.   

பிரைச்சி்னககுரிய ரநரைத்தில் ்தமது 
்பைத்்்த ்்வத்திருக்க ்்டாலர ்பாது-
்காப்பானது என்று ்பல மு்தலீட்டாளர்க-

ளும நமபுகின்றனர. இது ஏ்னய நாை-
யங்களுககு எதிரைான ்்டாலரின் மதிபபு 
அதி்கரிக்க உ்தவியுள்ளது.

்பால்டிக ்க்டலில் ஏற்்படடுள்ள எரி்்பா-
ருள் ்கசிவு ரைஷயாவின் ்நாரட ஸ்டரீம 
குழாய்களில் ்சயயப்பட்ட சதித்திட்டமா்க 
இருக்கலாம என்ற ஐயங்கள் எழுந்-
துள்ளன.

ரைஷயாவின் கீழ் இயஙகும ்நாரட 
ஸ்டரீம குழாய்கள், ஐரரைாப்பாவுககு எரி-
்்பாரு்ள விநிரயா்கம ்சய்வ்தற்குப 
்பயன்்படுத்்தப்படுகின்றன. அந்்தக குழாய-
்களின் 3 இ்டங்களில் ்கசிவு ஏற்்படடுள்ள-
்தா்கக ்கண்டறியப்பட்டது.

அ்்த ஒரு ்பயங்கரை்வா்தத் ்தாககு்தல் 
என்று ரைஷயா ்வரணித்்தது. ஆனால் அது 
சதி ர்வ்லயா்க இருககும என்று ஐரரைாப-

பிய ஆ்ையத் ்த்ல்வர உரசுலா ர்வான் 
்்டர ்ல்யன் கூறினார.

ஐரரைாப்பாவின் எரிசகதிக ்கட்ட்மபபு 
குறி்்வக்கப்பட்டால் ரமாசமான ்பதிலடி-

்யச் சந்திக்க ரநரிடும என்று அ்வர எச்-
சரித்்தார.

சுவீ்டன், ர்வான் ்்டர ்ல்யனின் 
்கருத்து்களுககு ஆ்தரைவு ்்தரிவித்துள்ளது. 
அண்மயில் ஏற்்பட்ட ்கசிவு்கள் திட்டமிட்ட 
்சயல் என்று சுவீ்டன் கூறியுள்ளது.

அ்மரிக்காவின் மத்திய உளவுத்து்ற 
அ்மபபு, ்நாரட ஸ்டரீம குழாய்களில் 
்தாககு்தல் ந்டத்்தப்ப்டலாம என்று ்ஜரம-
னியி்டம முன்ன்தா்க எச்சரித்திருந்்தது.

ஆனால் அந்்தக ்கசிவு்கள் எவ்வாறு ஏற்-
்பட்டன என்்பது ்்தரியவில்்ல.

ரைஷயா்தான் அ்்தச் ்சய்தது என்று 
உக்ரைன் உறுதியா்கக கூறுகிறது.

சவூதி அரரைபியாவில் அ்மச்சரை்்வ 
மாற்றம ஒன்றுககு உத்்தரைவிடடிருககும 
மன்னர சல்மான், ்தனது ம்கனான முடிககு-
ரிய இள்வரைசர முஹமது பின் சல்மா்ன 
பிரை்தமரைா்க நியமித்துள்ளார. 

ஏற்்கனர்வ உலகின் மி்கப்்பரிய 
எண்ைய உற்்பத்தி நாடடின் சகதி மிக-
்க்வரைா்க இருககும இள்வரைசர முஹமதின் 
அதி்காரைத்்்த உத்திரயா்கபூர்வமா்க உறுதி 
்சய்வ்தா்கர்வ இந்்தப ்ப்தவி உள்ளது. 

முன்னர அ்வர பிரைதிப பிரை்தமரைா்கவும 
்பாது்காபபு அ்மச்சரைா்கவும இருந்்தார. 
இந்நி்லயில் அ்வரைது இ்ளய சர்கா்தரைர 
்காலித் பின் சல்மான ்பாது்காபபு அ்மச்ச-
ரைா்க நியமிக்கப்படடுள்ளார.  

எனினும இந்்த அரைசின் ஆ்ையில் 
ஏ்னய ்ப்தவி்களில் எந்்த மாற்றமும ஏற்-

்ப்டவில்்ல. முன்ன்தா்க சவூதியின் பிரை-
்தமர ்ப்தவி்ய 86 ்வய்தான மன்னரரை 
்வகித்து ்வந்்தார. 

2015ஆம ஆணடிலிருந்து மன்ன-
ரைா்க வீற்றிருககும சல்மான் இவ்வாணடு 
மடடும இரைணடு மு்ற மருத்து்வம்ன-
யில் ரசரக்கப்பட்டார.

கியூ்பா தீவின் ரமற்கு மு்ன்ய இயன் 
புயல் து்வமசம ்சய்த்்தத் ்்தா்டரந்து 
ஒடடு்மாத்்த கியூ்பாவும இருளில் மூழ்கி-
யுள்ளது. 

நாடடின் பிரை்தான மின் விநிரயா்க நி்ல-
யங்களில் ஒன்று ்சயற்்பாடடுககுத் திரும-
்பா்த நி்லயில் மின்சாரைக ்கட்ட்மபபு 
முழு்மயா்க ்சயலிழந்துவிட்ட்தா்க அதி-
்காரி்கள் ்்தரிவித்துள்ளனர. இ்தனால் 
நாடடில் 11 மில்லியன் மக்கள் இருளில் 
்தவிககின்றனர. இந்்த புயல் ்தாககியதில் 
இரு்வர உயிரிழந்்தர்தாடு ்கட்ட்டங்களுககு 
ரச்தம ஏற்்படடுள்ளது. 

மூன்றாம நி்ல புயலா்க ்வ்்கப்ப-
டுத்்தப்பட்ட இந்்த புயலினால் மணிககு 
195 கி.மீ ர்வ்கத்தில் ்காற்று வீசியர்தாடு 
்தற்ர்பாது அந்்தப புயர அ்மரிக்காவின் 
புரளாரி்டா்்வ ரநாககி ந்கரந்துள்ளது.

தர்கா ந்ரை வீழ்த்தியது 
மருதகாரை ்ழ்ம்

உக்ைனின் நான்கு பிைாந்தியங்க்்ள 
ைஷயாவுடன் இ்ைக்க ஆதைவு ோககு
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