
லிட்றோ சமையல் எரிவோயுவின் 12.5 கி்�ோ சிலிண்-
டரின் விம� 271 ரூபோவினோல் குமறக்கபபடடுள்ளதோ்க 
லிட்றோ நிறுவனத்தின் தம�வர் முதித பீரிஸ் ்ேற்று (5) 
ததரிவித்துள்ளோர்.  

இநத விம� குமறபபின் மூ�ம் 05 கி்�ோ 

லிட்றோ Gas விலைகள்  
்ேற்று முதல் குலறப்பு  

ஹற்றன் சுழற்சி நிருபர்  

த்கோடட்கம�, திம்புள்ள – பத்தமன தபோலிஸ் பிரி -
வுககுடபடட ைவுண்ட்வர்்ணன் ்தோடடத்-
தின் வடடக்கோன் பிரிவிலுள்ள 

வீட�ோன்றுக்குள் சிக்கிய  
சிறுதலத போதுகோப்போக மீடபு  

அரசியலில் பிர-
்வசிககும் திடடம் 
இல்ம�தயன 
இ�ஙம்க கிரிகத்கட 
அணியின் முன்னோள 
வீரர் தரோஷோன் 
ைஹோேோை ததரிவித்-
துள்ளோர்.  

ஆஙகி� 

அரசியலில் பிர்ேசிக்கும்   
திட�ம் எதுவும் இல்லை   

ததோம�்பசி ்கடட்ணங்கள ்ேற்று (5) 
ேளளிரவு முதல் அதி்கரிபபதற்கு அமனத்து 

ததோம�ததோடர்பு ்சமவ வழங்கல் 
நிறுவனங்களும் தீர்ைோனித்துள்ளன. 

்ேற்று முதல் டதோலை்பசி   
கட�ணஙகள் அதிகரிப்பு   

்�ோரன்ஸ் தசல்வேோய்கம்  

அரசோங்க ்க்ணககு்கள ததோடர்-
போன (்்கோபோ) குழுவின் தம�வரோ்க 
எதிர்க்கடசி போரோளுைன்ற உறுபபினர் 
்கபீர் ஹோசிம் வோகத்கடுபபின்றி ஏ்கை-
னதோ்க ததரிவு தசயயபபட-
டுள்ளோர். அரசோங்க 

ஜனாதிபதி, பிரதமர் அறிவுறுததலில் இணக்கம்
அரசோங்கத்தினோல் 

உருவோக்கபபடடுள்ள 
்தசிய சமபயின் 
உறுபபினர் பதவியிலி-
ருநது இ.ததோ. ்கோவின் 
தபோதுச் தசய�ோ்ளர் 
ஜீவன் ததோண்-
டைோன் எம். பி 

தேசிய தேரவையிலிருந்து 
ஜீைன் தேொண்டமொன் விலகல்   

்�ோரன்ஸ் தசல்வேோய்கம்  

சுற்று�ோத் துமறமய முன்்னற்றுவது 
ததோடர்பில் ்கருத்துக்கம்ள முன்மவப -
்போ்ர ைறுபுறம் அதமன சீர்கு-
ம�ககும் ேடவடிகம்க்கம்ள 

எரிபபாருளை பபற்றுகப்காளை 

நேற்று முதல் திட்டம் ஆரம்பம் 
− அளமச்சர் ஹரீன் பபர்னாணந்டா   

்ேற்று (05) முதல்  எரிதபோருள விநி -
்யோ்கம் வழமைககு திரும்பியுள்ளதோ்க  
தபற்்றோலிய விநி்யோ்கஸ்தர்்கள சங்கம் 
ததரிவித்துள்ளது.

தரகுப ப்ணம் ததோடர்போன சிக்கலுககு 
சம்பநதபபடட  அமைச்சரினோல் 
்ேற்று முன்தினம் (04) 

தரகுப் பண சிக்கல் முடிவுககு;

எரிடபோருள் விநி்யோகம் 
்ேற்று முதல் ேழலைக்கு 

முல்வலத்தீவு க்டறதறொழிலொளரின் நியொயமொன 
தகொரிகவககள் தேொ்டர்பில் கைனம் தெலுத்ேபேடும்

முல்ம�த்தீவு ே்கரில் 
்க ட ற் த ற ோ ழி � ோ ்ள ர் ்க ளின் 
ஆர்பபோடடம் ததோடர்பிலும் 
அவர்்களின் நியோயைோன 
்்கோரிகம்க்கள ததோடர்பிலும் 
ஆரோயவதற்்கோ்க அமைச்சர் 
டக்ளஸ் ்தவோனநதோவின் 
பணிபபுமரக்கமைய வி்சட 

குழுதவோன்று இன்று முல் -
ம�த்தீவுககு விஜயம் தசய -
கிறது. அத்துடன் அடுத்து 
வரும் 12 ஆம் தி்கதி அமைச் -
சர் டக்ளஸ் ்ேரடியோ்க முல்-
ம�த்தீவுககு ்க்ள விஜயமும் 
்ைற்த்கோள்ளவுள -
்ளோர்.  

்�ோரன்ஸ் தசல்வேோய்கம்  

பல்்கம�க்கழ்கங்களில் பகிடி-
வமதககு அபபோற்படட த்கோடு-
மை்கள இடம்தபற்றுக த்கோண்-
டிருககின்றன. பல்்கம�க்கழ்க 
ைோ்ணவர்்களினதும் பல்்கம�க-
்கழ்க விரிவுமரயோ்ளர்்கள 
ைற்றும் ்வநதர்்களின் உரிமை-
மயப போது்கோபபது அரசோங்கத்தின் 

தபோறுபபோகும். அதற்்கோன 
ேடவடிகம்க 

ேல்கவலககழகஙகளில் ேகிடிைவேககு  
அபேொலும் ேல்தைறு தகொடுவமகள்  

்�ோரன்ஸ் தசல்வேோய்கம்   

ரயில்்வ திம்ணக்க்ளத்துககு தசோநதைோன 
்கோணி்கம்ள சடடபூர்வைற்ற ரீதியில் உப்யோ-
கிப்போர் ைற்றும் அக்கோணி்களில் குடியிருப-
்போர் ததோடர்பில் சடட ேடவடிகம்க எடுபபதற்கு 
தீர்ைோனித்துள்ளதோ்க அமைச்சர் பநது� கு்ணவர்-

தன போரோளுைன்றத்தில் ததரிவித்தோர்.   
இத்தம்கய சடடபூர்வைற்ற தசயற்போடு்கள 

மூ�ம் அரசோங்கத்திற்கு கிமடக்க ்வண்டிய 
தபருை்ளவு வருைோனம் இல்�ோைல் ்போயுள்ளது -
டன் ரயில்்வ துமற அபிவிருத்திககும் 
இது தபரும் போதிபபோ்க 

ரயில்நவே ்காணி்களை ்சட்டவிநராதமா்க

H 

www.thinakaran.lk

REGISTERED AS A 
NEWSPAPER IN SRI LANKA

/ ThinakaranLK/ Thinakaran.lk

16பக்கங்களவேரு. 90 இல. 236

2022 ஒகந்டாபர் 6 வியாழககிழளம

40/-

06 06

06 06 06

06 06

06 06 06

06

06
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Thursday 06, October, 2022 1932 - 2022

ஐககிய ேோடு்கள ைனித உரி-
மை்கள ்பரமவ, இ�ஙம்க-
யின் உளவிவ்கோரங்களில் 
்தமவயில்�ோைல் தம�-
யிடுவதோ்க தவளிவிவ்கோர 
அமைச்சர் ஜனோதிபதி சட-
டத்தரணி அலி சபரி ்ேற்று 
ததரிவித்தோர்..  

 இ�ஙம்கயில் தபோரு்ளோ-
தோர குற்றங்களுககு யோ்ரனும் 
தபோறுபபுக கூறினோல் அவர்்கள மீது 
ேோடடின் சடடத்தின்படி ேடவடிகம்க எடுக்கபபடுதைன்றும் அவர் 
குறிபபிடடுள்ளோர்.  

 ஐககிய ேோடு்களின் ைனித உரிமை்கள ஆம்ணயோ்ளர்்களின் அறிக-
ம்கயில் குறிபபிடபபடடுள்ள தபோரு்ளோதோர குற்றங்கள என்ற 

தசோல்ம� இ�ஙம்க ஏற்றுகத்கோள்ளவில்ம�தயன்றும், 

நாட்டின் உள் விவகாரஙகளில்   
ஐ.நா.பதவவயற்ற தவலயீடு  

பாது்காப்பு இராஜாங்க அளமச்சர் பிரமிதத குற்்றச்சாடடு 

ைோணேர், விரிவுலரயோளர்கள்,   
்ேநதர்களின் உரிலைகலள   
போதுகோப்பது அரசின் டபோறுப்பு  

உேதயொகிபதேொருககு எதிரொக   
விவரவில் ெட்ட ந்டைடிகவக
நீண்ட ்காலம் குடியிருப்நபார் பதா்டர்பில் மாற்றுத திட்டம்   
−அளமச்சர் பந்துல குணவேர்தன பதரிவிப்பு   

22 ஆவது அரசிய�மைபபுத் திருத்த சடடமூ�ம் 
ததோடர்பில் எதிர்க்கடசி்களின் இறுதி நிம�பபோடு குறித்து 
ஆரோயநது விமரவில் தைககு அறிவிககுைோறு ஜனோதிபதி 
ரணில் விககிரைசிங்க ்ேற்று (05) பிரதைர் தி்னஷ் கு்ண-
வர்தனவுககு ஆ்�ோசமன வழஙகியுள்ளோர். 22வது அரசிய-
�மைபபு திருத்தம் ததோடர்பில் எதிர்க்கடசி்கள ப� சநதர்ப-
பங்களில் முரண்போடோன நிம�பபோடமட எடுத்து 
வரும் நிம�யில் ஜனோதிபதி ரணில் விககிரைசிங்க 

எதிரணியின் நிவலபேொடவ்ட ஆரொய்ந்து  
அறிவிகக பிரேமருககு ஜனொதிேதி அறிவிபபு  

22ஆேது திருததம் டதோ�ர்போக

12ஆம் திகதி அலைச்சர் �க்ளஸ் ்ேரடியோகவும் விஜயம் 

12.5 கில�ோ 
சிலிண்டர் 271 

ரூபோவோல் குறைந்தது  

'்கோபோ' தலைலைப் பதவி
SJB கபீர் ஹோசிம் MP க்கு

ராநமஷவேரன், பாட்டலிளய நியமிக்க சிபார்சு  

சுறறுலொ ேயணிகளுககு 
விதெ்ட அனுமதிபேத்திரம் 

பத்தனை பகுதியில் 
05 மணி நேர 

நபோரோட்டம்  
புதிய ்கட்டண விபரங்கள 
இளணயத தைங்களில்   

பராஷான் மஹாோம பதரிவிப்பு  

03

உயிர்த்ே ஞொயிறு ேொககுேல்:
மனுககளின் விெொரவை நிவறவு
ேழக்கின் தீர்ப்பு டேளியிடுேது ஒததிலேப்பு

ஐ.ேோவில் ்ைற்குைக ேோடுகள்   
எததலகய அழுததஙகலள   
பிர்யோகிததோலும் ேோடடின்   
இலறலை ைற்றும்   
அரசியைலைப்லப எநத   
ேலகயிலும் கோடடிக்டகோடுக்க   
ைோட்�ோடைனவும்   
உறுதிப�த டதரிவிப்பு

தைளிவிைகொர 
அவமசெர் 

அலி ெபரி ேகிரஙக 
குறறசெொடடு  

06

அநுரொேபுரத்துககு விதெ்ட தெொகுசு
ரயில் தெவை 08ஆம் திகதி ஆரம்ேம்

07
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மேற்குலகின் கடந்த காலம்  
குறித்து புட்டின் குற்்றச்ாட்டு

“உண்மை, சுதந்திரம் மைற்றும் நீதிப் 
பெறுமைானங்களுக்கு எதிரா்க மமைற்கு -
ல்கம் இந்தியா மொன்ற நாடு்களில் 
ப்காள்ளையில் ஈடுெட்டதா்க” ரஷய 
ஜனாதிெதி விளைாடிமிர் புடடின பதரி-
வித்துளளைார்.   

கிரம்லினின பெயினட மஜார்ஜ் 
மைண்டெத்தில் ்க்டந்த வாரம் இ்டம்-
பெற்்ற ்வெவம் ஒனறில் உ்ர-
யாற்றும்மொது புடடின இந்தக் குற்-
்றசொட்்ட சுமைத்தினார். “மைத்திய 
்காலத்தில் மமைற்குல்கம் தனது ்கால-
னித்துவ ப்காள்்க்ய ஆரம்பித்து 
அபமைரிக்்காவில் பெவ்விந்தியர்்க்ளை 
இனப்ெடுப்கா்ல பெய்து, அடி்மை 
வர்த்த்கத்தில் ஈடுெடடு, இந்தியா, 
ஆபிரிக்்காவில் ப்காள்ளையில் ஈடு -
ெட்டமதாடு சீனாவுக்கு எதிரான 

இஙகிலாந்து மைற்றும் பிரானஸின 
மொர்்கள ஒடடுபமைாத்த நாட்்டயும் 
மொ்தப்பொருளுக்கு ஆடெடுத்தி 
ஒடடுபமைாத்த இனக் குழுக்்க்ளையும் 
அழித்தது” எனறு புடடின குறிப்பிட -
்டார்.     

இலங்க ஊடகவியலாளரகள்  
இநதியாவுக்கு நட்பு்றவு பயணம்

இந் தி ய ா வு க் கு 
நடபு்றவு விஜயம் 
ஒன்்ற மமைற் -
ப்காண்ட சீபெல் 
மைற்றும் இலங்்க 
ஊ ்ட ்க வி ய ல ா -
ளைர்்கள இந்திய 
ப வ ளி யு ்ற வு ச 
பெயலாளைர் வினய் 
கு வ ா த் தி ர ா ் வ 
ெந்தித்து மெசசு -
வார்த்்த ந்டத்தி -
யுளளைனர்.   

இந்திய பெருங்க்டல் பிராந் -
தியத்தின அண்்ட நாடு்களு்ட -
னான பநருக்்கமைான உ்றவுக்்கான 
மைற்ப்றாரு ெடியா்க இந்த ெந்திப்பு 
இ்டம்பெற்்றது எனறு இந்திய 

பவளியு்றவு அ்மைசசின மெசொ -
ளைர் அரிந்தம் ெக்சி தனது டவிட்டர் 
ெக்்கத்தில் குறிப்பிடடுளளைார்.   

இந்தியா மைற்றும் சீபெல் ஊ்ட்க -
வியலாளைர்்கள ஒருவார நடபு்றவு 
ெயணமைா்கமவ இந்தியா பெனறுள -
ளைனர்.     

பாதுகாப்புச ்்ப: நிரந்தர அஙகம் 
வகிக்க இநதியா, பிமரசில் முயற்சி

ஐக்கிய நாடு்கள 
ொது்காப்புச ெ்ெயின 
நிரந்தர அங்கத்துவத்திற் -
்கான மவடபு மைனு்வப் 
ப ெ ற் று க் ப ்க ா ள வ த ற் -
்கா்க இந்தியாவும் 
பிமரசிலும் இ்ணந்து 
பெயற்ெடுவது குறித்து 
்கவனம் பெலுத்தியுள -
ளைன. 

இதனடிப்ெ்்டயில் 
இவ்மவடபு மைனுவுக் -
்கா்க இரு நாடு்களும் 
ஒருவ்ர ஒருவர் 
வலுவா்க ஆதரிப்ெது குறித்து ்கலந் -
து்ரயாடியுளளைதா்க இந்தியாவுக் -
்கான பிமரசில் நாடடுத் தூதர் ம்டா 
லாம்கா பதரிவித்துளளைார். 

ஐ.நா. ொது்காப்புச ெ்ெயின நிரந் -
தர அங்கத்துவத்்த ஐந்து நாடு்கள 
ப்காணடுளளைன. அவற்றில் நானகு 
நாடு்கள இந்தியாவுக்கு ஆதரவு 
பதரிவித்துளளைன. 

3 விஞ்ானிகளுக்கு 
இர்ாயனவியல் மநாபல்

இந்த ஆணடின இரொயன-
வியலுக்்கான மநாெல் ெரிசு 
மூனறு விஞ்ானி்களுக்கு அறி-
விக்்கப்ெடடுளளைது. இவர்்கள 
கிளிக் ப்கமிஸ்டரி மைற்றும் ெமயா 
ஆர்த்மதா்கனல் ப்கமிஸ்டரியின 
வளைர்சசிக்்கா்க இந்த ெரி்ெ 
பவனறுளளைனர்.  

2022ஆம் ஆணடின மநாெல் 
ெரிசு்கள அ்னத்தும் ஒக்ம்டா -

ெர் 3ஆம் தி்கதி முதல் 10ஆம் 
தி்கதி வ்ர அறிவிக்்கப்ெடடு 
வருகின்றது. இதனெடி மநற்று 
இரொயனவியலுக்்கான மநாெல் 
ெரிசு அறிவிக்்கப்ெட்டது. இதில் 
அபமைரிக்்காவின மெரி ொர்ப் -
லஸ், ம்கமராலின பெர்ம்டாசி, 
ப்டனமைார்க்கின மைார்ப்டன 
பமைல்்டாலிக் விருது பவல்கின-
்றனர்.  

குறிப்ொ்க மெரி ொர்ப்பலஸ் 
2000 ஆம் ஆணடில், கிளிக் 
ப்கமிஸ்டரி என்ற ்கருத்்த 
உருவாக்கினார், இது எளி்மை-
யான மைற்றும் நம்ெ்கமைான இர -
ொயனவியலின் ஒரு வடிவமைா-
கும், அஙகு எதிர்வி்ன்கள 
வி்ரவா்க நி்கழ்கின்ற மைற்றும் 
மத்வயற்்ற து்ண தயாரிப்பு -
்கள தவிர்க்்கப்ெடுகின்றன.   

க்ளிக் ப்கமிஸ்டரி மைற்றும் 
ெமயா ஆர்த்மதா்கனல் எதிர்வி -
்ன்கள இரொயனவியல் பெயல்-
ொடடுவாதத்தின ெ்காப்தத்திற்கு 
ப்காணடு பெனறுளளைன. இது 
மைனித குலத்திற்கு மி்கப் பெரிய 
ெல்னத் தருகி்றது.  

இனறு (06) இலக்கியத்திற்-
்கான மநாெல் ெரிசு அறிவிக்்கப்ெ -
்டவுளளை்மை குறிப்பி்டத்தக்்கது.     

மின் துண்டிப்பு: இருளில்
முழ்கியது பஙகளாம்தஷ்

ெங்களைாமதஷில் மதசிய மின ்கட -
்ட்மைப்பில் ஏற்ெட்ட ம்காளைாறு ்கார-
ணமைா்க நாடு முழுவதும் மினொர 
துணடிப்பு ஏற்ெடடு நாடடின 
பெரும்ெகுதி ெல மைணி மநரம் 
இருளில் மூழ்கியது.  

்க்டந்த பெவ்வாய்க்கிழ்மை பிற்ெ-
்கல் துணடிக்்கப்ெட்ட மினொரம் ஏழு 
மைணி மநரத்தின பின இரவிமலமய 
மீணடும் வந்தது. மினொர ்கட்ட-
்மைப்பில் ஏற்ெட்ட ம்காளைாறுக்்கான 
்காரணம் உ்டன உறுதி பெய்யப்ெ்ட-
வில்்ல.   

ம்களவி மைற்றும் விநிமயா்கம் அதி-
்கரிக்கும்மொது இவ்வாறு ம்காளைாறு 
ஏற்ெடுவது பதா்டர்சசியா்க இ்டம் -
பெற்று வருவதா்க அஙகிருந்து 

வரும் பெய்தி்கள குறிப்பிடுகின்றன.   
இதனால் த்லந்கர் ்டாக்்காவில் 
உளளை பெரும்ொலான மி்கப்பெரிய 
்க்்ட்கள முனகூடடிமய மூ்டப்ெட -
்டன. ெல இ்டங்களிலும் மினபி்றப்-
ொக்கி்க்ளை இயக்குவதற்கு டீெல் 
பெ்ற ெலரும் எரிபொருள நி்லயங-
்களில் குவிந்தனர்.     

இநதியாவில் பஸ் பள்ளத்தில்  
்ரிநது விபத்து: 25 மபர பலி

வ்ட இந்திய மைாநிலமைான உத்தர-
்காணடில் ெஸ் வணடி ஒனறு ெளளைத்-
தில் விழுந்ததில் கு்்றந்தது 25 மெர் 
உயிரிழந்துளளைனர்.   

்க்டந்த பெவ்வாய்க்கிழ்மை (04) 
இரவு பூர் ்கர்்ால் மைாவட்டத்தில் 
வீதி்ய விடடு விலகி ெளளைத்தில் 
விழுந்த ெஸ்ஸினுள கு்்றந்தது 40 
மெர் இருந்ததா்க அதி்காரி்கள பதரி-
வித்துளளைனர். ெஸ்ஸில் திருமைண 
்வெவம் ஒனறில் ெஙம்கற்கும் குழு 
ஒனறு இருந்துளளைது.   

விெத்்தத் பதா்டர்ந்து இரவு முழு -
வதும் மீடபு ந்டவடிக்்்க இ்டம்-
பெற்்றது. புதனகிழ்மை ்கா்லயி-
லும் கூ்ட மீடபு ந்டவடிக்்்க்கள 
பதா்டர்ந்ததா்க அதி்காரி்கள பதரிவித்-
துளளைனர்.   

விெத்துக்்கான ்காரணம் இனனும் 

உறுதி பெய்யப்ெ்டாத நி்லயில் 
மைாநில அதி்காரி்கள விொர்ண-
்க்ளை ஆரம்பித்துளளைனர்.   

வீதிப் ொது்காப்பு இந்தியாவில் 
மமைாெமைா்க இருப்ெமதாடு மமைாெமைான 
மு்்றயில் வா்கனத்்த ஓடடுவது 
மைற்றும் சி்தவ்்டந்த வீதி்களைால் 
ஏற்ெடும் விெத்து்களில் ஒவ்பவாரு 
ஆணடும் அஙகு 100,000க்கும் அதி-
்கமைாமனார் உயிரிழக்கின்றனர்.     

த்தன்தகாரியா, அதேரிக்கா  
வடதகாரியாவுக்கு பதிலடி

ஜப்ொன வானுக்கு மமைலால் வ்ட 
ப்காரியா ஏவு்க்ண வீசியதற்கு ெதி-
லடியா்க பதன ப்காரியா மைற்றும் 
அபமைரிக்்கா தீவிர ஏவு்க்ண ஒத்தி்்க 
ஒன்்ற ந்டத்தியுளளைது.   

்க்டந்த பெவ்வாய்க்கிழ்மை 
்கா்லயில் 4,600 கிமலாமீற்்றர் 
தூரம் ொய்ந்த வ்ட ப்காரியாவின 
இ்்டநி்ல தூர ஏவு்க்ண ெசுபிக் 
்க்டலில் விழுந்தது. இந்நி்லயில் 
மநற்று (05) பதன ப்காரியா மைற்றும் 
அபமைரிக்்க ெ்்ட்கள த்ரயில் இருந்து 
த்ர்ய தாக்கும் நானகு ஏவு்க்ண-
்க்ளை ்க்டலுக்கு பெலுத்தியதா்க 
பதனப்காரிய  கூடடுப் ெ்்ட பிரதானி 
பதரிவித்துளளைார். இந்த ஏவு்க்ண 
தாக்குதல் இரு நடபு நாடு்களுக்கு 
இ்்டயிலான இராணுவ கூடடு ெயிற்-
சியில் ந்டத்தப்ெடடுளளைது.   அத்து்டன 

இது நாடடின தி்றன்க்ளை நிரூபிக்கும் 
முயற்சி மைற்றும் வ்ட ப்காரியாவின 
ஆத்திரமூட்டல்்க்ளை தடுக்கும் எனறு 
கூடடுப் ெ்்ட பிரதானி பதரிவித்துள-
ளைார். வ்ட ப்காரியா இந்த ஆணடில் 
பெரும் எணணிக்்்கயான ஆயுதச 
மொத்ன்க்ளை ந்டத்தியிருப்ெமதாடு 
இதில், த்்ட பெய்யப்ெட்ட ்கண்டம் 
விடடு ்கண்டம் ொயும் ஏவு்க்ண 
மொத்ன்களும் அ்டஙகும்.     

ட்விட்ட்ர கூறிய வி்லக்மக 
வாஙக இமலான் ேஸ்க் முடிவு

டவிட்டர் நிறுவனத்்த கூறிய 
வி்லக்கு வாங்கத் தயார் எனறு 
உலகின பெரும் பெல்வந்தரான 
இமலான மைஸ்க் பதரிவித்துளளைார்.  

முனனதா்க அவர் அந்த ஒப்ெந்தத் -
திலிருந்து விலகும் முயற்சியில் ஈடு-
ெடடிருந்தார். அதற்்கா்க டவிட்டர், 
மைஸ்க் மீது வழக்கு பதாடுத்திருந்தது. 
அந்த வழக்கு இனனும் சில வாரங்க-
ளில் நீதிமைன்றத்தில் விொர்ணக்கு 
வரவுளளைது.  

தற்மொது மைஸ்க் அந்த ஒப்ெந்தப் -
ெடி டவிட்டர் நிறுவனத்்த 44 பில் -
லியன ப்டாலருக்கு வாங்கப்மொவ-
தா்க மீணடும் உறுதி அளித்துளளைார். 
்க்டந்த ஏப்ரல் மைாதத்திமலமய ெமூ்க 
ஊ்ட்கத்்த வாஙகுவதா்க மைஸ்க் 
அறிவித்தார். எனினும் டவிட்டரில் 

உளளை மொலிக் ்கணக்கு்கள பதா்டர்-
பில் மைஸ்கிற்கும் டவிட்டர் நிர்வா-
்கத்திற்கு இ்்டமய மமைாதல் பவடித்-
தது.   

அது குறித்து அவரி்டமிருந்து 
்கடிதம் ஒன்்றப் பெற்்ற்த ட-
விட்டர் உறுதி பெய்துளளைது. அந்த 
அறிவிப்்ெ அடுத்து டவிட்டரின 
ெஙகு வி்ல்கள 12.7 வீதம் ஏற்்றம் 
்கண்டன.    

நா்ாவின் விண்கலம் ்தாக்கிய 
குறுஙமகாளில் ‘குப்்ப வால்’

அபமைரிக்்க விணபவளி ஆய்வு 
்மையமைான நாொவின விண்கலம் 
தாக்கிய குறுஙம்காளில் ெல்லாயிரம் 
கிமலாமீற்்றர் தூரத்துக்கு குப்்ெ்க-
ளின த்டம் ஒனறு ஏற்ெடடிருப்ெதா்க 
புதிதா்க பெ்றப்ெட்ட ெ்டத்தில் பதரிய-
வந்துளளைது.   

சிலியில் உளளை பதா்லமநாக்கி 
எடுத்திருக்கும் இந்தப் பு்்கப்ெ்டத்-
தில் குறுஙம்காளில் வால் நடெத்திரம் 
மொனறு குப்்ெ வால் நீணடு இருப்-
ெது பதரிகி்றது.   

பூமிக்கு அசசுறுத்தலான விண்கற்்க-
ளின ொ்த்ய தி்ெதிருப்பும் ஆய்வு 
முயற்சியா்கமவ இந்தக் குறுஙம்காள 
மீது நாொ தனது விண்கலம் ப்காணடு 
்க்டந்த வாரம் தாக்குதல் ந்டத்தியது.   

இந்த மொத்னயின பவற்றி குறித்து 

விஞ்ானி்கள தற்மொது ஆய்வு 
ந்டத்தி வருகின்றனர்.    இந்நி்லயில் 
இந்த மமைாதல் இ்டம்பெற்று இரணடு 
நாட்களின பினனமர இந்தப் பு்்கப்-
ெ்டம் எடுக்்கப்ெடடுளளைது. இதில் 
இந்தக் குப்்ெ 10,000 கிமலாமீற்்றர் 
தூரத்திற்கு நீணடிருப்ெமதாடு இந்த 
சித்றல்்கள முற்்றா்க நி்்றவ்்டவதற்கு 
முன இதன நீளைம் மமைலும் அதி்கரிக்்க-
லாம் எனறு எதிர்ொர்க்்கப்ெடுகி்றது.     

உக்ரைனுககு மேலும் 625 மில். ட�ொலர்
அயுதங்க்ை வழஙகுகிறது அடேரிக்கொ
உக்்ரனுக்கு அபமைரிக்்க மமைலும் 

625 மில்லியன ப்டாலர் பெறுமை -
தியான ஆயுதங்க்ளை வழங்கவுள-
ளைது. இதில் உயர் ந்டமைாடும் பீரஙகி 
பராக்ப்கட அ்மைப்பும் உளளை்டஙகு-
கி்றது. இது மொ்ர மமைலும் தீவிரப்-
ெடுத்தும் எனறு ரஷயா எசெரித்துள-
ளைது.   

உக்்ரன ஜனாதிெதி பவாமலாடி-
மிர் பெபலனஸ்யு்டன ்க்டந்த பெவ் -
வாயனறு (04) அபமைரிக்்க ஜனாதி -
ெதி மஜா ் ெ்டன பதா்லமெசியில் 
உ்ரயாற்றியுளளைார். ்க்டந்த பெப் -
ரவரி 24 ஆம் தி்கதி உக்்ரன மீது 
ரஷயா ெ்்டபயடுத்த நி்லயில் 
ரஷய ஆக்கிரமிப்புக்கு உளளைாகி 
இருக்கும் நாடடின பதற்கு மைற்றும் 
கிழக்கு ெகுதி்க்ளை மீட்க உக்்ரன 
பதா்டர்ந்து மொராடி வரும் நி்ல -
யிமலமய இந்த உ்ரயா்டல் இ்டம்-
பெற்றுளளைது.   

இரு மொர் மு்ன்களில் தமைது 
ெ்்ட மவ்கமைா்க முனமனறி ெல 
்டஜன கிராமைங்க்ளை மீடடிருப்ெ-
தா்க பெபலனஸ் பதரிவித்துளளைார். 
இந்நி்லயில் து்ண ஜனாதிெதி 
்கமைலா ்ரிஸு்டன இ்ணந்து 
இந்த பதா்லமெசி அ்ழப்்ெ 
மமைற்ப்காண்ட ்ெ்டன, உக்்ர -
னுக்கு பதா்டர்ந்து ஆதரவு அளிப்ெ -
தா்க உறுதி அளித்துளளைார்.   

ரஷயா உக்்ரனின நானகு ெகு-
தி்க்ளை தனது ஆடபுலத்திற்குள 
இ்ணக்கும் அறிப்்ெ பவளி -
யிட்ட பினனர் உக்்ரனுக்்கான 

அ ப மை ரி க் ்க ா வின 
முதல் இராணுவ 
உதவியா்க இது 
உளளைது.   

அ ப மை ரி க் ்க 
இராணுவ ்்கயி-
ருப்பில் இருந்து 
உ்டன இந்த ஆயு -
தங்கள விநிமயா-
கிக்்கப்ெடுவதா்கவும் இதில் நானகு 
துல்லியமைான பராக்ப்கட மலாஞெர்-
்கள, 75,000 சுற்று பவடிபொருட்க -
ளு்டன 32 ம்ார்விடெர்்கள, ்கண -
ணிபவடி்கள அ்டஙகுவதா்கவும் 
பவள்ளை மைாளி்்க பதரிவித்துள-
ளைது.   

அபமைரிக்்கா மமைலும் ஆயுதங-

்க்ளை வழஙகுவது அபமைரிக்்காவுக்-
்கான ரஷய தூதுவர் அனம்டாலி 
அனம்டாமனாவின விமைர்ெனத்திற்கு 
உளளைாகியுளளைது. “இத்ன எமைது 
நாடடின மூமலாொய நலனுக்கு 
ஏற்ெடடிருக்கும் உ்டனடி அசசுறுத்-
தலா்க நாம் ்கருதுகிம்றாம்” எனறு 
அவர் மநற்று ப்டலிகிராம் பெய-
லியில் ெதிவிட்ட அறிக்்்கயில் 

குறிப்பிடடுளளைார்.    “அபமைரிக்்கா 
மைற்றும் கூட்டணி நாடு்களின இந்த 
இராணுவ தயாரிப்பு்களின விநிமயா-
்கம், நீடித்த இரத்தக்்களைரி மைற்றும் 
உயிரிழப்பு்க்ளை மைாத்திரம் ஏற்ெ-
டுத்தாது அது ரஷயா மைற்றும் மமைற் -
்கத்திய நாடு்களுக்கு இ்்டயிலான 
மநரடிப் மொருக்்கான அசசுறுத்த -
்லயும் அதி்கரிக்கி்றது” எனறும் 
அவர் எசெரித்தார்.  

ரஷய ஆடபுலத்்த ொது்காப்ெ-
தற்கு அணு ஆயுதத்்த ெயனெடுத் -
துவது ெற்றி ரஷய ஜனாதிெதி விளைா -
டிமிர் புடடின அண்மைக் ்காலத்தில் 
சூெ்கமைா்க எசெரிக்்்க விடுத்து 
வருகி்றார்.    உக்்ரனுக்கு 1 பில்லி -
யன ப்டாலர் பெறுமைதியான ஆயு-

தங்க்ளை வழஙகுவது ெற்றிய அறி-
விப்்ெ அபமைரிக்்கா ்க்டந்த வாரம் 
பவளியிடடிருந்தது. இந்நி்லயில் 
இந்தப் புதிய அறிவித்தல் மூலம் 
மொர் ஆரம்பித்தது பதா்டக்்கம் 
அபமைரிக்்கா உக்்ரனுக்கு 16.8 பில் -
லியன ப்டாலர் பெறுமைதியான ொது -
்காப்பு உதவி்க்ளை வழஙகியுளளைது.     

்ைற்குலகுடனோன ்ேரடி 
்போர் பற்றி ரஷயோ எச்சரிகமகை



இலங்கை ம�ோச�ோன ப�ோரு-
ளோதோர பெருககைடியிலிருந்து 
மீள்வதற்கு ெோன்கு பதரிவுகைள 
உளளதோகை அ்�சசர்்வ ம�ச -
சோளர் �ந்துல குண்வர்்ததன 
பதரிவி்ததுளளோர்.  

அரசோஙகை ்வரு்வோ்ை முடிந் -
த்வ்ர அதிகைரிப�து, அரசோஙகை 
பசலவீனஙகை்ள முடிந்த்வ்ர 
கு்ைப�து, ெோட்டுககுள ்வரும் 
அந்நிை பசலோ்வணி்ை அதி-
கைரிப�து , �ற்றும் ெோட்டுககு 
ப்வளிமை பசல்லும் அந்நிை 
பசலோ்வணி்ை கு்ை்ததல் 
என்�ன அ்்வைோகும்.  

இந்த ெோன்கு பதரிவுகைளின் 
அடிப�்ையில் எந்தப்வோரு 
பிமரர்ண்ையும் ஏற்றுக-
பகைோளள அரசோஙகைம் தைோரோகை 
இருப�தோகை அ்�சசர் பதரி-
வி்ததோர்.  

அடு்தத ்வருைம் அரசோங -
கை்ததின் மீளபசலவு ரூ.4,637 
பில்லிைனோகைவும், மூலதனச 
பசலவீனம் ரூ.3,245 பில்லிை-
னோகைவும் இருககும் என்றும், 
இதன் மூலம் �திபபிைப�ட்ை 
ப�ோ்தத அரசோஙகைச பசலவு 
ரூ.7,885 பில்லிைனோகை 
இருககும் 

தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk
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சு்ப்ேரம : கோனல : 10.30  -  12.00வனர

இன்னறைய சு்பதினமத�ோழுனக 
்ேரம

்யோகம: சித�்யோகம
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சுபஹ்  - 04.43
லுஹர்  - 12.01
அஸர்  - 03.16
மஃரிப்  - 06.01
இஷா  - 07.11

� ோ ை ச ோ ் ல 
� ோ ண ்வ ர் கை ் ள 
இலககு ்்வ்தது 
ம�ோ்தபப�ோ -
ருள விற்�்ன-
யில் ஈடு�ட்ை-
்�ககைோகை ப�ண் 
ஒரு்வர் ்கைது 
பசயைப�ட்டுளளோர். சந்மதகைெ�ர் மெற்றுமுன்தினம் 
(04) ஹிககைடு்வ �ோைசோ்லபைோன்றின் ்�தோன்த-
தில் கைோணப�ட்ைம�ோமத ம�ோ்தபப�ோருளுைன் 
்கைது பசயைப�ட்ைதோகை விமசை அதிரடிப�்ை 
பதரிவி்ததுளளது.   

சந்மதகை ெ�ர் 29 ்வைது்ைை்வபரனவும், அ்வரி -
ைம் 08 கிரோம் பெமரோயின் இருந்ததோகைவும் விமசை 
அதிரடிப�்ை பதரிவி்ததுளளது. இத்ன-
ைடு்தது ம�ற்பகைோளளப�ட்ை 

06,07,08ஆம திகதிகளில் த�ோடர்ந்தும ேனடத்பறும

உயிர்த்த ஞாயிறு ்தாக்கு்தல்:
மனுக்்களின் விசாரணை நிணைவுமுணைக்கடா்க பாவிபபண்த அரசு  

உடனடியா்க நிறு்த்த கேண்டும்

பதுக்கி ணேக்்கபபட்டிருந்த பாேணனக்கு
உ்தோ்த அரிசி ்கண்டுபிடிபபு

பாராளுமன்றில் ஆஜராகுமாறு 
CID பணிபபாளருக்கு அணைபபு

யாழ். பல்்கணை பட்டமளிபபு விைா  
மு்தைாேது பகுதி இன்று ஆரம்பம்  

வழககின் தீர்ப்பு தவளியிடுவது ஒததினவப்பு

்பயஙகரவோ� �னட சடடதன�

சபையில் எதிர்க்கட்சித் தபைவர சஜித்

்்பருவனளயில் 02 களஞ்சியஙகளுககு சீல்

ைோழ்.விமசை நிரு�ர்   

ைோழ்ப�ோணம் �ல்கை்லககைழகை்த -
தின் �ட்ை�ளிபபு விழோவின் முதலோ-
்வது �குதி, இன்று 06 ஆம் திகைதியும் 
ெோ்ள 07ஆம் திகைதி �ற்றும் ெோ்ள 
�றுதினம் 08 ஆம் திகைதியும், ைோழ்.
�ல்கை்லககைழகை உளளகை வி்ளைோட் -
ைரஙகில் ெ்ைப�ைவுளளது.   

�ட்ை�ளிபபு விழோவில் 185 �ட் -
ைபபின் த்கை்� ப�ற்ை்வர்கைளுக -
கும், 02 ஆயிர்தது 46 உள்வோரி �ோண-

்வர்கைளுககும், 147 பதோ்லககைல்வி 
�ோண்வர்கைளுககு�ோகை 02 ஆயிர்தது 
378 ம�ருககுப �ட்ைஙகைள �ற்றும் 
த்கை்�ச சோன்றிதழ்கைள ்வழஙகைப-
�ைவுளளதோகை ைோழ்ப�ோணம் �ல்-
கை்லககைழகை்ததின் து்ணம்வந்தர் 
ம�ரோசிரிைர் சி.சிறிசற்குணரோஜோ 
பதரிவி்ததோர்.  

 அது பதோைர்பில் விளககை�ளிக்கை -
யில்,   

இந்தப �ட்ை�ளிபபு விழோவின் 
முதல் இரண்டு ெோட்கைளும் மு்ைமை 

மூன்று அ�ர்வுகைளும், மூன்ைோம் ெோள 
மு்ைமை இரண்டு அ�ர்வுகைளு�ோகை 
எட்டு அ�ர்வுகைளில் �ட்ைஙகைளும், 
த்கை்�ச சோன்றிதழ்கைளும் ்வழங-
கைப�ைவுளளன.  

�ட்ை�ளிபபு விழோ்்வ ைோழ்ப -
�ோணப �ல்கை்லககைழகை்ததின் 
ம்வந்தர், ்வோழ்ெோள ம�ரோசிரிைர் சி. 
�்த�ெோதன் த்ல்� தோஙகி, �ட்-
ைதோரிகைளுககைோன �ட்ைஙகை்ளயும், 
த்கை்�ச சோன்றிதழ்கை்ள-
யும், தஙகைப �தககைஙகை்ள

2019ஆம் ஆண்டு உயிர்்தத 
ஞோயிறு தோககுதலுககு முன்னமர 
புலனோயவு்த தகை்வல்கைள 
கி்ை்தத ம�ோதிலும் தடுக -
கை்த த்வறிை்� பதோைர்பில் 
முன்னோள ஜனோதி�தி ்�்ததிரி-
�ோல சிறிமசன �ற்றும் �லருககு 
எதிரோகை தோககைல் பசயைப�ட்ை 
்வழககின் தீர்ப்� ப்வளியிடு-
்வ்த உசச நீதி�ன்ைம் மெற்று 
ஒ்ததி்்வ்ததுளளது.

அடிப�்ை உரி்� மீைல் �னுக -
கைள மீதோன விசோர்ண உசச நீதி�ன்-
ை்ததில் மெற்று   நி்ை்வ்ைந்தது.

பிரத� நீதிைரசர் ஜைந்த ஜைசூ-
ரிை ஆகிமைோர் அைஙகிை ஏழு ம�ர்  
முன்னி்லயில் இந்த �னுககைள 

விசோர்ணககு எடு்ததுகபகைோளளப-
�ட்ைன.

2019 ஏபரல் உயிர்்தத ஞோயிறு தோக -
குத்ல்த தடுககை்த த்வறிை்� உள-
ளிட்ை �ல்ம்வறு குற்ைசசோட் -
டுகைள பதோைர்�ோகை

மலோரன்ஸ் பசல்்வெோைகைம்  

�ைஙகைர்வோத த்ைச சட்ை்த்த 
மு்ைமகைைோகை �ோவிப�்த அரசோங-
கைம் உைனடிைோகை நிறு்தத ம்வண்டும் 
என எதிர்ககைட்சி்த த்ல்வர் சஜி்த 
பிமர�தோச �ோரோளு�ன்ை்ததில் பதரி -
வி்ததோர்.  

�ல்கை்லககைழகை �ோண்வர்கைள 
ம�ற்பகைோளளும் அ்�திைோன 
ம�ோரோட்ை்த்த தடு்தது, பஜனி்வோ 
எ�து ெோட்டுககு எதிரோகை பிமரர்ண பகைோண்டு -
்வரு்வதற்கு ஊககுவி்தது ்வரு்வதோகைவும் அ்வர் 
ச்�யில் பதரிவி்ததோர்.  

அ்ததுைன் �ைஙகைர்வோத த்ைசசட்ை்த்த 

மு்ைமகைைோகை �ைன்�டு்ததி அப�ோ-
விகை்ள ்கைதுபசய்வ்த நிறு்தத-
ம்வண்டும் என பதரிவி்தத அ்வர், 
�ைஙகைர்வோத த்ைச சட்ை்த்த 
மு்ைமகைைோகை �ோவிப�்த அரசோங-
கைம் உைனடிைோகை நிறு்தத ம்வண்டும் 
என்றும் அ்வர் பதரிவி்ததோர்.  

�ோரோளு�ன்ை்ததில் மெற்று விமசை 
கூற்பைோன்்ை முன்்்வ்தது உ்ர-
ைோற்று்கையிமலமை அ்வர் இவ்வோறு 
பதரிவி்ததோர்.  

பதோைர்ந்தும் உ்ரைோற்றிை அ்வர்,  
அ்ன்ததுப �ல்கை்லககைழகை �ோண்வர் 

அ்�பபின் த்ல்வர் ்வசந்த லிைனமகை 
உட்�ை 030ம�ர் �ைஙகைர்வோத 

ம�ரு்வ்ளயில் �ோ்வ்னககுத -
்வோத 590 கிமலோ சம்�ோ அரிசி்ை 
கைளஞ்சிைப�டு்ததி ்்வ்ததிருந்த 02 
கைளஞ்சிைசோ்லகைளுககு (04) சீல் 
்்வ்தது இழு்தது மூைப�ட்ைதோகை 
ப�ோதுச சுகைோதோர �ரிமசோதகைர்கைள 
பதரிவி்ததுளளனர்.  

ம�ரு்வ்ள ப�ோலிஸ் பிரிவுககு 
கி்ை்தத தகை்வலுககு அ்�்வோகை, 
ப�ோதுச சுகைோதோர �ரிமசோதகைர்கைள, 

ம�ரு்வ்ள ப�ோலிஸோருைன் 
இ்ணந்து ம�ரு்வ்ள �ற்றும் 
தர்கைோ ெகைர் ஆகிை �குதிகைளில் முன் -

பனடு்தத விமசை சுற்றி்வ்ளபபு 
ெை்வடிக்கையின் ம�ோமத இவ்வோறு 
ெை்வடிக்கை ம�ற்பகைோளளப�ட்டுள-
ளது.  

இசசம்�்வ்ததுைன் பதோைர்பு்ைை 
சந்மதகை ெ�ர் தர்கைோ ெகைரில் ்வசிப�்வர் 
என்�து பதரிை்வந்துளளது.  

ம�ரு்வ்ள �ல்ப�ோருள அஙகைோ-
டிககு அருகிலுளள �ோபிள 
கைளஞ்சிைசோ்லயில் 

கு ற் ை ப 
புலனோயவு்த 
தி்ணககைள்த -
தின் �ணிப -
� ோ ள ் ர 
� ோ ர ோ ளு �ன் -
ை்ததின் அதி -
கை ோ ர ங கை ள 
�ற்றும் சிைப-
பு ரி ் � கை ள 
கு ழு வி ல் 
ஆ ஜ ர ோ கு -
�ோறு அறி -
வி க கை ப � ட் -
டுளளது.   

தனது பதோ்லம�சியின் உ்ரைோ-
ைல்கைள ஒட்டுகமகைட்கைப�ட்ைதோகை 
�ோரோளு�ன்ை உறுபபினர் �ோட்ைலி 
சம்பிககை ரண்வககை பசயத மு்ைப-
�ோடு பதோைர்பிலோன விசோர்ணகை-
ளுககைோகைம்வ இவ்வோறு அ்ழபபு 
விடுககைப�ட்டுளளது.   

இதற்கை்�ை எதிர்்வரும் 18ஆம் 
திகைதி அ்வர் �ோரோளு�ன்ை்ததின் அதி-

கைோரஙகைள �ற்றும் சிைபபுரி்�கைள 
குழுவில் ஆஜரோகைவுளளோர்.   

�ோரோளு�ன்ை உறுபபினரின் சிைப -
புரி்�கை்ள மீறிை குற்ைசசோட்டின் 
கீழ் குற்ைபபுலனோயவு தி்ணககைள 
�ணிப�ோளருககு அ்ழபபு விடுக -
கைப�ட்டுளளதோகை �ோரோளு�ன்ை அதி-
கைோரஙகைள �ற்றும் சிைபபுரி்�கைள 
குழுவின் த்ல்வர் அ்�சசர் விமஜ -
ைதோச ரோஜ�க்ஷ பதரிவி்ததுளளோர்.   

ப�ொருளொதொரத்த மீடபடெடுக்க   
நொன்கு வழி்களில் அரசு முயற்சி

முல்னலததீவு STFயினரின் ்�டு�லில்

நநதிக்்கடல் பகுதியில்   
வேடிகுண்டு்கள் மீட்பு

விடுத்லப புலிகைளுைனோன 
இறுதி யு்ததம் இைம்ப�ற்ை �குதி-
பைன கூைப�டும் ெந்திககைைலுககு 
அண்மி்தத �குதியில் ெை்ததிை 
மசோத்ன ெை்வடிக்கையின் ம�ோது 
ம�ோட்ைோர் �ற்றும் ப்வடிகுண்டு -
கைள கைண்டுபிடிககைப�ட்டுளளதோகை 
ப�ோலிஸ் விமேை அதிரடிப�்ையி-
னர் பதரிவி்ததுளளனர்.   

 60 மி.மீ ம�ோட்ைோர் குண்டுகைள 
மூன்று, ஒரு பகைோ்தது ப்வடிகுண்டு 
�ற்றும் அ்ைைோளம் பதரிைோத 
்கைககுண்டு ஆகிை்்வ கைண்பைடுக-
கைப�ட்ைன.   

முல்்ல்ததீவு விமேை அதிரடிப-
�்ை முகைோமின் அதிகைோரிகைளினோல் 
இந்த ப்வடிகுண்டுகைள மீட்கைப�ட்-
டுளளன. சந்மதகை ெ�ர்கைள எ்வரும் 
்கைது பசயைப�ைவில்்லபைன 
ப�ோலிஸோர் பதரிவி்ததுளளனர். இவ -
ப்வடிப�ோருட்கைள முல்்ல்ததீவு 
ப�ோலிஸ் நி்லை்ததில் ஒப�்ைக-
கைப�ட்டுளளன. 
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அணமசசர பநதுை குைேர்த்தன விளக்்கம்

மாைேர்கணள இைக்கு ணே்தது   
கபாண்தபவபாருள் விறபணன
ஹிககடுனவயில் த்பணதணோருவர் அதிரடி னகது
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வழஙகியது, இதில் சிறுவர், சிறுமியருககோன அறிவுசோர் ைறறும ்பல ்வடிகனக வினளயோடடுகள் ஏற்போடு தசய்யப்்படடிருந்�ன.
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தற்போது நோடு முகம் ககோடுத்துள்ள கபோரு -
்ளோதோர கநருககடிககு மத்தியில் மககளின் 
்போஷோககு கதோடர்பில் வி்ஷட கவனம் 

கெலுத்தபபட்டுள்ளது. இதன் நிமித்தம் பல ் வலலத்-
திட்டஙகள முன்கனடுககபபட்டு உள்ளன. குறிபபோக 
'உணவின்றி எநதகவோரு குடிமகனும் வோடககூடோது' 
என்்ற அரெோஙகத்தின் அடிபபலடக ககோளலகககு 
அலமய இவ் ்வலலத்திட்டஙகள நலடமுல்றபப-
டுத்தபபடுகின்்றன.   

வறுலம மறறும் ் போஷோககு கதோடர்போன மோவட்ட 
மட்டத் தரவுகளின் அடிபபலடயில் ஏறகன்வ 
போடெோலல மோணவர்களுககு மதிய உணவுத்திட்டம் 
அறிமுகபபடுத்தபபட்டு இருககின்்றது. இத்திட்டத்தின் 
கீழ் 1.08 மில்லியன் மோணவர்கள பயனோ்ளர்க-
்ளோக உள்ளனர். இதன் நிமித்தம் 400 ்கோடி ரூபோ 
ஒதுககீடு கெயயபபட்டுள்ளது.  

இநத நிலலயில் தற்போது நோடு எதிர்ககோண்-
டுள்ள கபோரு்ளோதோர ரீதியிலோன ெவோலலக கருத்-
தில் ககோண்டு ்மலும் 1.08 மில்லியன் மோண-
வர்கல்ளப போடெோலல மோணவர் மதிய உணவுத் 
திட்டத்தின் கீழ் உளவோஙக நடவடிகலக எடுககபபட்-
டுள்ளது. இது கதோடர்பில் ஜனோதிபதி ரணில் விக-
கிரமசிஙக அலமசெரலவககு முன்லவத்திருநத 
்யோெலனககு அலமசெரலவ அஙகீகோரம் அளித்-
துள்ளது.   

இதற்கறப போடெோலல மோணவர் மதிய உணவுத் 
திட்டத்தின் கீழ் புதிதோக ்ெர்த்துக ககோள்ளபபடும் 
மோணவர்களுகககன ்மலும் 400 ் கோடி ரூபோலவ 
ஒதுககீடு கெயவதறகும் அரெோஙகம் முடிவு கெய-
துள்ளது. வறுலம ஒழிபபு ககோளலகயின் கீழ் 
்போஷோககு கதோடர்போன எதிர்போர்பபுகல்ள நிவர்த்தி 
கெயயும் ்நோககில் இத்திட்டம் உடனடியோக நலடமு -
ல்றபடுத்தபட உள்ளன. இதன் ஊடோக நோட்டிலுள்ள 
7926 போடெோலலகல்ளச ்ெர்நத மோணவர்கள 
நன்லம கப்ற இருககின்்றனர்.   

தற்போது நலடமுல்றயில் உள்ள போடெோலல 
மோணவர் மதிய உணவுத்திட்டத்லத விஸதரிககும் 
்நோககில் இநநடவடிகலக முன்கனடுககபபட்டுள-
்ளது. அதன்படி, நோட்டிலுள்ள 2.16 மில்லியன் 
மோணவர்கள இத்திட்டத்தின் மூலம் நன்லம கபற-
றுகககோள்ள உள்ளனர். இவர்களுகககன கமோத்தம் 
800 ்கோடி ரூபோ கெலவிடபபட இருககின்்றது.   

போடெோலல மோணவர் மதிய உணவுத்திட்டத்தின் 
கீழ் புதிதோக 1.08 மில்லியன் மோணவர்கள உள-
வோஙகபபட்டு இருபபதன் மூலம் நோட்டின் கமோத்த 
மோணவர்களில் 51 வீதத்தினர் இத்திட்டத்தின் கீழ் 
ககோண்டு வரபபடுகின்்றனர் என்பது சுட்டிககோட்டத்-
தககதோகும். நோடு கபோரு்ளோதோர ரீதியிலோன கநருக-
கடிககு முகம் ககோடுத்துக ககோண்டிருககும் சூழலில் 
21 இலட்ெத்து 60 ஆயிரம் மோணவர்கள இத்திட்-
டத்தின் கீழ் ககோண்டு வரபபட்டிருபபது என்பது 
ெோதோரண விடயமல்ல. இது கபரிதும் போரோட்டபபட 
்வண்டிய விடயமோகும். அது்வ மககளின் கருத்-
தோகும். இநநடவடிகலகயின் ஊடோகவும் மககளின் 
நலன்களுககு முன்னுரிலம அளித்து கெயறபட்டு 
வருவலத அரெோஙகம் மீண்டும் உறுதிபபடுத்தி 
இருககின்்றது.   

இலஙலக மத்திய வஙகியின் 2021 ஆண்டுக-
கோன அறிகலகயின் படி, இநநோட்டின் கமோத்த 
மோணவர் கதோலக 42 இலட்ெத்து 38 ஆயிரத்து 
760 ஆகும். அவர்களில் அலரவோசிககும் ்மறபட்-
்டோர் இத்திட்டத்தின் கீழ் ககோண்டு வரபபட்டிருககின்்ற-
னர். தற்போலதய சூழலில் இது போரிய ்வலலத்திட்-
டம் என்பதில் மோறறுக கருத்துககு இடமில்லல.   

இத்திட்டத்லத முன்கனடுபபதறகு ்தலவயோன 
ஒத்துலழபபுககளும் ்தசிய மறறும் ெர்வ்தெ மட் -
டத்தில் கிலடககபகபறறுள்ளன. இது இத்திட்டத்தின் 
முககியத்துவதறகு கிலடத்துள்ள அஙகீகோரமுமோ-
கும். இது கதோடர்பில் அலமசெரலவ அலமசெர் 
பநதுல குணர்வரன குறிபபிடுலகயில், 'போடெோலல 
மோணவர் மதிய உணவுத்திட்டத்திறககன உலக 
வஙகி, யுனிகெப நிறுவனம், சீன அரசு உட்பட 
தனியோர் நிறுவனஙகளின் ஒத்துலழபபும் கிலடக-
கபகபறறுள்ளதோகக கூறியுள்ளோர்.   

இதன் ஊடோக மககளின் உணவு போதுகோபலபயும் 
்போஷோகலகயும் உறுதிபபடுத்துவதில் அரெோஙகம் 
எவ்வ்ளவு தூரம் திட்டமிட்ட அடிபபலடயில் கெயறப-
டுகின்்றது என்பது கதளிவோகின்்றது. கபோரு்ளோதோர 
கநருககடிககு முகம் ககோடுத்துள்ள சூழலிலும் மக-
களின் நலன்கல்ள உறுதிபபடுத்துவதறகு முன்னு-
ரிலம அளிககபபட்டிருபபலத ஜனோதிபதியினதும் 
அரெோஙகத்தினதும் முடிவுகளும் தீர்மோனஙகளும் 
்வலலத்திட்டஙகளும் கவளிபபடுத்தி நிறகின்்றன.   

இ்த்வல்ள, 'உணவுக ககோளலக குழு' ஒன்ல்ற 
ஸதோபிககவும் தீர்மோனிககபபட்டுள்ளது. இதறகும் 
அலமசெரலவ அஙகீகோரம் வழஙகியுள்ளது.   

இவ்்வலலத்திட்டஙகள அலனத்தும் நோட்டு மக-
களின் உணவு போதுகோபலபயும் ்போஷோகலகயும் 
உறுதிபபடுத்துவதறகுஅளிககபபட்டுள்ள முககியத்-
துவத்லத எடுத்துககோட்டிக ககோண்டிருககின்்றன. 
அதனோல் இவ்்வலலத்திட்டஙகளின் ஊடோன பிரதி-
பலன்கள உரிய முல்றயில் மககல்ள கென்்றலடய 
்வண்டும். அதலன உறுதிபபடுத்திக ககோளவ-
தறகு ்தலவயோன அலனத்து நடவடிகலககல்ள-
யும் முன்கனடுபபது ெம்பநதபபட்ட தரபபினரின் 
கபோறுபபோகும்.
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ப�ொருளொதொர பெருக்கடியிலும்   
ப�ொஷொககில் கூடுதல் ்கரிசனை

வாசிப்பு மனிதனை முழுனமப்்படுத்தும்  
'ததசிய வாசிப்பு மாதம் -ஒகதடா்பர்' 

தமாடடார்50 காப்புறுதித் துனையில் புரடசினய 
ஏற்படுத்தும் LOLC ஜெைரல் இன்ஷுரன்ஸ்

உலக விரிவாககலுககுள் நின்று 
தம்மை அ்ையாளப்படுத்-
திக ககாள்ளவும மமைம்பாை-

்ையவும ்வககும உன்்னத சாத்னம 
வாசிப்பாகும. ஒரு மைனிதன் உண்ப்தப 
ம்பான்று மவறு கருமைஙக்ள ஆற்று -
வத்்னப ம்பான்று வாசிபக்பன்்பது 
அன்்ாை கை்மைகளில் ஒன்்ாக மைாறும 
ம்பாமத அவன் உயிருள்ளவ்னாகவும 
மைாறுகின்்ான். கதரிநதவற்்்க க்தப-
்பத்்ன விை கதரிநது ககாணடு ம்பசு-
கின்்வம்ன அறிவாளியாகின்்ான். இவ் -
வா்ா்ன புைம ம்பாைலுககு அவ்்னத் 
தூணடுகின்் திருபதிகரமைா்ன உணர்வு 
நி்லச் சாத்னம வாசிபம்ப அன்றி 
மவறில்்ல.   

வாசிப்பா்னது ்பாைசா்லப ்பருவத்-
திலிருநது வி்தககப்பை மவணடிய 
உணர்வாகும. இத்னால் தான் ஒகமைா்பர் 
மைாதத்்த மதசிய வாசிபபு மைாதமைாகக கல் -
விய்மைச்சு பிரகை்னம கசய்து ்பல்மவறு 
கசயற்றிடைஙக்ளயும முன்க்னடுத்து 
வருகின்்து. மதசிய நூலகம மைற்றும 
ஆவணச்மச்வகள் ச்்ப ்பாைசா்ல 
மைடைத்தில் வாசிபபின் விருத்திககக்ன 
வருைாவருைம ்பல்மவறு கசயற்றிடைங -
க்ள ஊககுவித்து வருகின்்து. அநத 
வ்கயில். 'நூலகமும ஒரு ஆசிரியமர' 
எனும கருபக்பாருளில் இவ்வருைத்திற்-
கா்ன மவ்லத்திடைஙகள் முன்கமைாழி-
யப்படடுள்ள்ன.   

்பாைசா்ல அதி்பரின் க்பாறுபபு-
ைன் க்பற்ம்ாருககு க்பாருளாதாரச் 
சு்மையி்்ன ஏற்்படுத்தாத வ்கயில் 
்பல்மவறு மவ்லத்திடைஙக்ள 
முன்க்னடுப்பதற்கா்ன அறிவுறுத்தல்-
கள் வழஙகப்படடுள்ள்ன. பி்நத 
நாள் ்பரிசாக நூல்க்ள அன்்பளிபபுச் 
கசய்தல், புத்தகக கணகாடசி்ய நைத்து-
தல், புத்தக நன்ககா்ை தி்னகமைான்்் 
அறிமுகம கசய்தல், வாசிபபின் முககி -
யத்துவத்்த ஏற்்படுத்தும மநாககிலா்ன 
ம்பாடடிக்ளயும விரிவு்ரக்ளயும 
ஏற்்படுத்துதல், சுவகராடடிகள் மைற்றும 
துணடுப பிரசுரஙக்ள கவளியிடுதல், 
வாசிபபு முகாமக்ள ஒழுஙகு்படுத்தல், 
வாசிபபு முகாமக்ள நைத்துதல், ஒக-

மைா்பர் 25 ஆம திகதி்ய நூலக 
தி்னமைாகப ்பயன்்படுத்துதல் 
என்்ப்ன கல்விய்மைச்சி்னால் 
்பாைசா்லகளுககு அறிவுறுத் -
தப்படடுள்ள முன்க்னடுபபுகக -
ளாகும.   

'கருவுற்றிருககும தாய் நல்ல 
நூல்க்ள வாசிககும ம்பாது அக 
குழந்தகளின் மூ்ள விருத்தி 
உநதப்படுகின்்து' என்கின்் 
உளவியலாளர்களின் கூற்றி்்ன-
யும 'குழந்தயின் முதல் ஆசான் 
தாய். அக குழந்த தாலாடடிலி -
ருநமத கற்கவும அறியவும ஆரம -
பிககி்து' என்கின்் இலககிய 
ஆய்வாளர் தமிழ் அணணலின் 
கூற்றி்்னயும ஒன்றி்ணத்துப 
்பார்ககும ம்பாது வாசிபபுககா்ன 
கரு வீடடிலிருநமத வி்தககப-
்பை மவணடுகமைன்்பது கதளி-
வாகின்்்ன. அதற்கா்ன சூழல் 
அஙகு கி்ைககாத ம்பாது ஒரு 
குழந்தயின் புகுநத வீைாக 
அ்ையாளம காணப்பட -
டுள்ள ்பாைசா்லயின் மூலமமை 
இத்்னக கடடிகயழுபபுவ-
தற்கா்ன சாத்தியப்பாடடு நகர்வுக்ள 
அதிகரிகக மவணடிய மத்வயுணடு. 
அதற்கா்ன மிக நல்லகதாரு களத்்த 
வழஙகுவது ்பாைசா்லகளின் நூலங -
கமள. அநநூலஙக்ள வளப்படுத்துவ-
துதற்கும ஒழுஙகு்படுத்துவதற்குமைா்ன 
்பஙகாளிகளாக மைா் மவணடியவர்கள் 
மைாணவர்கமள. ்பாைசா்லப ்பரீட்சக 
கல்விமயாடு மைடடுப்படடு விடுகின்் 
மைாணவர்க்ள விை நூலகஙக்ள சிறு-
்பராயம முதமல வசமைாககி மமைன்்மை-
ய்ைநத மைாணவர்கமள சமூக மைதிபபு -
மிகக அ்ையாளஙகளாக சமூகத்தில் 
திகழ்வமத வரலா்ாகும.   

வாசிபபின் மூலம சிநதித்தல், ஆராய்-
தல், காரணம கணைறிதல், கற்்ப்்ன 
கசயதல் முதலிய தி்ன்கள் வளருகின்-
்்ன. ஒரு மைனிதன் மைகிழ்ச்சியாக இருப-
்பதற்கும க்பாழு்த திருபதிகரமைாகப 
ம்பாககுவதற்கும வாசிபபு து்ண நிற்கி-
்து. மைகிழ்ச்சியாக உள்ளவம்ன சுயமைாக 

சிநதிககும, ஆராயும, கருத்துகக்ள 
கவளியிடும நி்லயில் எபம்பாதும 
தன்்்ன ்வத்திருப்பான். அவம்ன சமூ-
கத்தின் ்பார்்வககுட்படைவ்னாக மைாறு-
கின்்ான். ஆஙகிலத்தில் 'Read for fun, 
Read for pleasure' என்க்ல்லாம கூ்ப்ப-
டுவது நி்்னவு ககாள்ளக கூடிய கசய்தி -
களாகும.   

வாசிபபின் மூலம தகவல் மத்வகள் 
நி்்வு கசய்யப்படுவதுைன் அறிவு 
மமைமலாஙகுகி்து. அறிவாளி்யயும 
அறிவிலி்யயும மவறு்படுத்துவது 
வாசிபம்பயாகும. மகா்பம, ்பயம, 
விரகதி உள்ளிடை உளரீதியா்ன ்பாதிப -
புககளிலிருநது வாசிபபு ்பாதுகாபபு 
அளிககின்்து. கமைாழி விருத்தி அ்ை -
வதுைன் தன்்னமபிக்க வளர்கி்து. 
ஞா்பக சகதி விருத்தி க்பற்று, ககௌரவம 
உயர்நது, கதாழிலில் மதர்ச்சி அ்ைநது, 
்பல்து்் ஆளு்மையுள்ள மைனித்னாகத் 
தன்்்ன அ்ையாளப்படுத்த வாசிபம்ப 

வழிமகாலுகி்து.   
மைரணித்த பின்்னரும ஒரு மைனி-

தனுைன் உ்வாைவும தர்ககிகக-
வும அவ்்ன ஆய்வு கசய்யவும 
முடியுமைா்ன சநதர்ப்பத்்த வழங-
குவது வாசிபம்பயாகும. '்பழங-
கால புருஷர்க்ள மநரில் சநதிகக 
மவணடுமைா்னால், அவர்கமளாடு 
உ்ரயாை மவணடுமைா்னால் நூல-
கஙகளுககுப ம்பா' எ்ன அககருத்-
துககு வலி்மை மசர்கி்ார் மைாஓமச -
துங.   

மைகாத்மைா காநதியிைம 'உஙக-
ளிைம ஒரு மகாடி ரூ்பாய் தரப-
்படைால் என்்ன கசய்வீர்கள்' 
எ்னக மகடை ம்பாது 'ஒரு நூலகம 
அ்மைபம்பன்' எ்னக கூறிய்மை 

நூலகத்தின் முககியத்துவத்்த உணர்த்த-
வல்ல அமசமைாகும.   

'புரடசிப ்பா்தயில் ்கத்துப்பாககி-
க்ள விை க்பரிய ஆயுதஙகள் நூலகங-
கமள' என்கி்ார் கலனின். 'மவறு எநத 
சுதநதிரமும மவணைாம. சி்்யில் புத்-
தகஙக்ள வாசிகக அனுமைதியுஙகள்' 
என்்ார் கநல்சன் மைணமைலா.   

இவ்வா்ாக, க்பரும அறிஞர்களும 
ம்பாராடைகாரர்களும கூை புத்தக வாசிப -
பி்்னயும நூலகஙக்ளயும ்பற்றிமய 
பிரஸதாபித்துள்ள்னர். அவர்கள் வாசிப-
பின் சு்வயி்்ன உணர்நததன் கவளிப -
்பாடுகமள இ்வகளாகும. இவற்றி -
்னாமலமய இவர்கள் காலம கைநதும 
வாழுகின்்்னர்.   

வாசிபபி்்ன வழககமைாகக வீடடுச் 
சூழ்ல வாசிபபின் முற்்ஙகளாகவும 
வாசிபபின் முகாஙகளாகவும மைாற்றி -
ய்மைகக மவணடும. நவீ்ன ஊைகஙக -
ளின் வரு்கயி்னால் வாசிபபுத்தி்ன் 
தூரமைாகிச் கசல்கி்து என்கின்் கருத்தி -
்்னயும ஏற்காமைல் இருகக முடியாது. 
எனினும அத்்ன மி்ககக மவணடு -
மைாயின் மு்்யா்ன-மநர்்மையா்ன-ஆழ-
மைா்ன வாசிபபுககு 
வழிகாடடும நூல்க-
்ளயும அதன் உ்்-
விைமைா்ன நூலகங-
க்ளயும மநாககி 
மைாணவர்கள் ஒவ்-
கவாருவரும நகர்வது 
அவசியம.

இலங்கயில் மவகமைாக வளர்நது வரும 
க்பாதுக காபபுறுதி மச்வக்ள வழஙகும 
நிறுவ்னஙகளில் ஒன்று LOLC கெ்னரல் 

இன்ஷஷுரன்ஸ பிஎல்சி (LOLC GI) நிறுவ்னம. இந-
நிறுவ்னம த்னது மலாயல்டி திடைமைா்ன ‘Honours’ 
ஐ அறிமுகம கசய்து, மமைாடைார் காபபுறுதித் 
து்்யில் முதலாவது வாழ்க்கமு்் திடைத்்த 
உள்வாஙகியுள்ளது. அத்துைன், டிஜிடைல் காப-
புறுதி வழஙகல் வ்லய்மைபபில் Electronic 
Point-of-Sale (ePOS) ஐயும அறிமுகம கசய்துள்ளது.   

LOLC GI இன் புதிய மலாயல்டி திடைமைா்ன 
‘Honours’, வாடிக்கயாளர்களுககு ஒப்பற்் 
மைற்றும வியபபூடடும அனு்பவஙக்ள வழஙக -
வுள்ளது. வாடிக்கயாளர்க்ள, கிளாசிக, சில்வர், 
புகரான்ஸ மைற்றும பிளாடடி்னம ஆகிய நான்கு பிரிவுக -
ளாக பிரித்து தி்னமும கவகுமைதிக்ள வழஙகவுள்ளது.   

இநத கவகுமைதித் திடைம சகல LOLC GI மமைாடைார் 
காபபுறுதிதாரர்களுககும க்பாருநதும வ்கயில் 
அ்மைநதிருப்பதுைன், க்பறுமைதி வாய்நத வி்லககழி-
வுகள் மைற்றும அனுகூலஙக்ள, Channel 17 (CH17) 
்பஙகாளர் வ்லய்மைபபினூைாக வழஙகவும திடை-
மிைப்படடுள்ளது. முதலாவது கவகுமைதித் திடைத்தி-
னூைாக, வாடிக்கயாளர்களுககு, விற்்ப்்னயாளர் 
வி்லககழிவுகள்/மலாயல்டி புள்ளிகள் ஊைாக ்பண 
மீளளிபபு வழஙகப்படும. வாடிக்கயாளரின் காபபு-
றுதி தவ்ணககடைணத்்த கசலுத்தவும மமைலும ்பல 
கசலவுக்ள ஈடு கசய்து ககாள்ளவும இது உதவியாக 
அ்மைநதிருககும எ்ன LOLC GI நமபுகின்்து.   

விற்்ப்்னப ்பஙகாளர் வ்லய்மைபபினூைாக 
மலாயல்டி புள்ளிக்ள திரடடிக ககாள்ள முடிவதுைன், 
வாடிக்கயாளரின் காபபுறுதி புதுபபிபபின் ம்பாது 
அல்லது சமூக நலன்புரிச் கசயற்்பாடுகளுககும ்பஙக-
ளிபபுச் கசய்வதற்கு ்பயன்்படுத்த முடியும.  

‘Honours’ மலாயல்டி திடைம, சவால்கள் நி்்நத 
க்பாருளாதார காலப்பகுதியில் நி்லம்ப்ா்ன வியா்பார 
மைாதிரிககு ஊககுவிப்பளிககும கடை்மைப்்ப பிரதி-
்பலிககும வ்கயில் அ்மைநதுள்ளது. தற்ம்பா்தய 
சூழலில் வாடிக்கயாளர்கள் எதிர்மநாககியுள்ள கடி்ன-
மைா்ன சூழல் கதாைர்பில் LOLC GI புரிநது ககாணடுள்-
ளதுைன், ்பண வீககம காரணமைாக கநருககடிகளுககு 
முகஙககாடுத்துள்ள விற்்ப்்ன நி்லயஙகளுககு ஆத-
ரவளிப்பதிலும கவ்னம கசலுத்துகின்்து. இரு தரபபி-

்னருககும மீடசி்ய எய்துவதற்கு ்கககாடுககும 
வ்கயில் LOLC கெ்னரல் இன்ஷஷுரன்ஸ ஆதரவ-
ளிககின்்து.   

எ்னமவ, ‘Honours’, வழ்மையா்ன மலாயல்டி கட-
ை்மைப்பாக அ்மைநதிராமைல், மமைாடைார் காபபுறு-
திதாரர்க்ள ்பாதுகாககும வ்கயில் தநதிமரா்பா-
யமைா்ன மு்்யில் வடிவ்மைககப்படடுள்ளதுைன், 
SME வியா்பாரஙகள் மைற்றும இதர வர்த்தகஙகள் 
ம்பான்்்ன கசயல் நி்லயில் இருப்ப்த உறுதி 
கசய்யும வ்கயில் அ்மைநதுள்ளது.   

வாடிக்கயாளர்களுககு வ்லய்மைபபினுள் 
காணப்படும எநதகவாரு விற்்ப்்ன நி்லயஙகளு-
ைனும ககாடுககல் வாஙகல்க்ள மமைற்ககாணடு, 
‘Honours’மலாயல்டி புள்ளிக்ள திரடடிக ககாள்ள 

முடிவதுைன், கதரிவு கசய்யப்படை ்பஙகாளர் வ்ல-
ய்மைபபுகளினூைாக புள்ளிக்ள ்பயன்்படுத்தலாம 
அல்லது காபபுறுதி்ய புதுபபிககும ம்பாது புள்ளி -
க்ள ்பயன்்படுத்தலாம. மமைலும ‘Honours’ இ்னால் 
காபபுறுதிதாரர்களுககு, க்பாருளாதார கநருககடி கார -
ணமைாக ்பாதிககப்படடிருநத குடும்பஙகளுககு உதவும 
வ்கயில், LOLC இ்னால் வடிவ்மைககப்படடுள்ள 
மைனிதமநய நிகழ்ச்சித் திடைமைா்ன ‘Divi Saviya’ ககு, 
புள்ளிக்ள வழஙகககூடிய வ்கயில் அ்மைநதுள்ளது. 
Honours என்்பது ்பரிபூரண வ்லய்மைப்பாக அ்மைநதி -
ருப்பதுைன், மமைாடைார் காபபுறுதிதாரர்களுககு, சிறிய 
நடுத்தரளவு கதாழில்முயற்சியாளர், ஊழியர்கள் மைற்றும 
இலங்க மைககள் ஆகிமயாரின் தன்னி்்்வ வழங-
கும வ்கயிலும அ்மைநதுள்ளது.   

சடைவிமராதமைாக இ்ககுமைதி கசய்-
யப்படை ஹமைர் வாக்னம ஒன்்் 
இ்ககுமைதியாளருகமக ஏலத்தில் 

வழஙகியது கதாைர்்பாக ஒரு வார காலத் -
துககுள் அறிக்க வழஙகுமைாறு நிதி 
இராொஙக அ்மைச்சர் ரஞ்சித் சியம்பலா-
பிடிய சுஙக தி்ணககளத்திைம மகாரி -
யுள்ளார். 

சடைவிமராதமைாக இநநாடடுககு இ்க-
குமைதி கசய்யப்படை ஹமைர் (Hummer) 
ரக வாக்னகமைான்று அரசுை்மையாகக-
்படை பின்்னர் இைமக்பற்் ஏலத்தில் 
அத்்ன இ்ககுமைதி கசய்த ந்பருகமக 
மீள க்பற்றுக ககாடுத்தல் மைற்றும 
கைன்ைர் விதிமு்்க்ள மீறிய சம-
்பவம கதாைர்்பாக ஒரு வார காலத்துக -
குள் அறிக்க்ய  க்பற்றுத் தரும்படி 
நிதி இராொஙக அ்மைச்சர் ரஞ்சித் சியம-
்பலா பிடடிய  சுஙகத்தி்ணககளத்துககு 
்பணிபபு்ர விடுத்துள்ளார். குறிபபிடை 

வாக்னம மமைலும மூன்று வாக்னஙகளு-
ைன் இவ்வருைம க்பபரவரி மைாதம 22 
ஆம திகதி இ்ககுமைதி கசய்யப்படடுள் -
ளது. 

பின்்னர் அ்வ அரசுை்மையாககப-
்படடு ்பகிரஙக ஏலத்தில் விற்கப்பட -
டுள்ளதுைன் அதன் மூலம இலங்க 
அரசாஙகத்துககு எதுவித நடைமும 
ஏற்்பைவில்்ல. ஆ்னாலும அநத வாக-
்னஙகளுைன் காணப்படை ஹமைர் ரக 
வாக்னத்்த ஏலம விடுவதற்கு பின்்பற்-

்ப்படை ந்ைமு்் கதாைர்்பாக சுஙக 
அதிகாரிகளால்  சரியா்ன ்பதி்ல வழஙக 
முடியவில்்லகய்னவும அ்மைச்சர் 
கதரிவித்தார். 

குறிபபிடை வாக்னத்தின் மைதிபபீடடு 
வி்ல 40 மில்லிய்னாக குறிபபிைப்படடி-
ருநதாலும இரணைாவது சநதர்ப்பத்தில் 
27.5 மில்லியன் ரூ்பாவுகமக  ஏலம விைப-
்படடுள்ளது. அதாவது மைதிபபிைப்படை 
க்பருமைா்னத்திலிருநது 33.75%   கு்்நத 
வி்லயிலாகும. ஆ்னால் சுஙகக 

கடை்ள சடைத்தின் கீழ் கைன்ைர் குழு-
வுககு மைதிபபிைப்படை க்பறுமைதியில் 
10% ககு மமைற்்பைாத  கு்்நத வி்லகமக 
ஏலம விடுவதற்கு அதிகாரமுள்ளகத்ன 
அ்மைச்சர் சுடடிககாடடி்னார் . 

அரச வருமைா்னத்்த அதிகரிப்பது 
குறித்து மிகுநத கவ்னம கசலுத்தியுள்ள 
இவ் மவ்ளயில் அரசாஙகத்துககு 
கி்ைகக மவணடிய ்பணம அ்விைப-
்பைா்மை  கதாைர்்பாக ஆராய மவணடு-
கமை்ன அ்மைச்சர் கதரிவித்தார்.

கஜஸமி எம்.மூஸோ....?   
அல்-மனோர் ்தசிய போடெோலல,   

மருதமுலன.

ஹமர் வாகைம் ஏலத்தில் வழங்கியது 
ஜதாடர்்பாக ஒரு வாரத்தில் அறிகனக

உயர்நத குணத்்தயும சிறு்மைக குணத்்தயும
உரசிககணடு அறிவதற்கு ஏற்்க கடை்ளககல்
அவரவர் கசய்யும கசயல்கமள.

கபருலமககும் ஏலனச சிறுலமககும் தத்தம்
கரும்ம கட்டல்ளக கல்



இலங்கையின் இனப்பிரச்சி்ன விடயத்-
தில் முன்்மொழிவுகை்ைச் ்ெய்து வருகின்்ற  
ெமொதொனப் பேர்வயின் த்லவரும்   புத்-
திஜீவியுமொன கைலொநிதி ்ெஹொன் ்ேபரரொ, 
முன்்னய ெனொதிேதி ஆ்ைக்குழுக்கைளின் 
அறிக்்கைகை்ை ஆரொந்து அறிக்்கை ெமர்ப்-
பிப்ேதறகைொகை உச்ெ நீதிமன்்ற நீதியரெர் துலிப் 
நவொஸ் த்ல்மயில் நியமிக்கைப்ேட்டுளை 
ெனொதிேதி ஆ்ைக்குழுவின் முன்ேொகை 
இவவொறு குறிப்பிட்டொர்.   

இந்த ஆ்ைக்குழு ேணடொரநொயக்கை ஞொே-
கைொர்த்த ெர்வபதெ மொநொட்டு மணடேத்தில் 
பநறறு முன்தினம் கூடியது. அச்ெமயபம 
அவர் பமறகைணடவொறு கூறியுளைொர்.   

ஆ்ைக்குழுத் த்லவரொன உச்ெ நீதிமன்்ற 
நீதியரெர் துலிப் நவொஸ் த்ல்மயில் கூடிய 
இவவமர்வில் ஆ்ைக்குழுவின் ஏ்னய 
அஙகைத்தவர்கைைொன முன்னொள ்ேொலிஸ் 
மொஅதிேர் ெந்திரொ ்ேர்னொணபடொ, யொழ்ப்-
ேொை மொநகைர ெ்ேயின் முன்னொள பமயர் 
பலொபகைஸ்வரி ேறகுைநொதன், முன்னொள 
அரெ அதிேர் நிமல் அபேரத்ன உட்ேட ெட்ட 
மொஅதிேர் தி்ைக்கைை அலுவலகைர் ஒருவரும் 
அஙகு பிரென்னமொயிருந்தனர்.  

இவவொ்ைக்குழு முன்ேொகை அவர் 
்தொடர்ந்தும் ்தரிவிக்்கையில், உண்ம 
கைணடறியும் ஆ்ைக்குழுவின் சிேொரிசுகை்ை 
இவவொ்ைக்குழு ேரிந்து்ரப்ேதறகு முன்வ-
ருமொனொல் அத்னத் தொன் வரபவறேவதொகைக் 
கூறினொர். 

அவர் ்தொடர்ந்தும் கூறு்கையில், அப்ேடி-
யொன்தொரு கைட்ட்மப்பி்ன நிறுவுவதறகு 
எல்லொ மக்கைைது அஙகீகைொரத்தி்னயும் ெம்மத்-
தி்னயும் ்ே்றல் பவணடும்.   

்தன்னொபிரிக்கைொவில் இனப்பிரச்சி்ன 
்தொடர்ேொன விெொர்ைகைளும் தீர்வுகைளும் 
நொட்டில் வொழும் அ்னத்து மக்கைளும் அறிந்து 
்கைொளைக்கூடிய வ்கையில் தி்றந்த ்வளிய-
ரஙகில் ்தொ்லக்கைொட்சி மூலம் பநரடியொகை 
ஒளிேரப்பு ்ெய்யப்ேட்டன. இலங்கையின் 
பதசியப் பிரச்சி்னக்கு தீர்வு பதடும் முயறசி-
கைளில் அவவொ்றொன்தொரு மு்்ற்ம அறிமு-
கைப்ேடுத்தப்ேடுவது நல்லது. நமது நொட்டில் 
நியமிக்கைப்ேடும் ஆ்ைக்குழுக்கைள அ்னத்-
தினதும் ெொட்சியஙகைள மூடிய அ்்றயில் தொன் 
இடம்்ேறுகின்்றன. இம்மு்்ற்மயில் மொற-
்றஙகைள ்கைொணடு வரப்ேடல் பவணடும்.   

்தன்னொபிரிக்கைொவில் உண்ம்யக் கைண-
டறியும் ஆ்ைக்குழு ்ெய்தது பேொன்று 
எல்லொக் கைட்சியினரும் இதறகு ஆதரவு நல்கை 
பவணடும். அபதபநரம் இது என்ன பநொக்கைத்-

திறகைொகை உருவொக்கைப்ேடுகின்்றபதொ அந்பநொக்-
கைம் ்தொடர்பிலும் மக்கைள மத்தியில் புரிந்து-
ைர்வி்ன ஏறேடுத்துதல் பவணடும்.   

புலம் ் ேயர்ந்த தமிழர்கைளும் தமிழ்த் பதசிய 
கூட்ட்மப்பும் ஒன்்றொகைக் கைலந்து்ரயொடி 
அவர்கைளின் நல்லிைக்கைத்துடன் இந்நொட்டில் 
ெமொதொனத்்தயும் புரிந்துைர்வி்னயும் ஏறே-
டுத்துதல் பவணடும். அதிகைொரப் ேரவலொக்கைல் 
பயொெ்ன உடனடியொகை முன்்னடுக்கைப்ேடல் 
பவணடும்.  

ஐக்கிய நொடுகைள மனித உரி்மப் பேர்வ-
யில் 47 நொடுகைள அஙகைம் வகிக்கின்்றன. அவற-
றில் 11 நொடுகைள கைடந்த ஆணடு இலங்கைக்கு 
ஆதரவு நல்கின. இம்மு்்ற 06 நொடுகைபை ஆத-
ரவளிக்கைவிருப்ேதொகை ஊடகைஙகைளில் ்ெய்தி-
கைள ்வளியொகியுளைன.   

எமது நொடு ்ேொருைொதொர ்நருக்கைடியில் 
சிக்கியுளை இன்்்றய கைொலகைட்டத்தில் இவ-
வொ்றொன சூழ்நி்ல்ய எதிர்்கைொளவதொனது, 
நொம் மீணடும் பின்பநொக்கிச் ்ெல்லபவ 

வழிவகுக்கும். எமது நொடு குறித்து ெர்வபதெ 
மட்டத்தில் பி்ழயொன ேொர்்வகை்ை நொம் 
எதிர்பநொக்கைலொம். கைடந்த கைொலத்தில் சில அர-

சியல்வொதிகைள இனரீதியொகை ்ெயல்ேட்டதன் 
வி்ைவொகைபவ இவவொ்ற்தொரு நி்ல்ம-
யும் பிரச்சி்னகைளும் ஏறேட வழிவகுத்துள-
ைன.  

கைடந்த 25 வருட கைொலப்ேகுதியில் இந்நொட் -
டில் ஆட்சிக்கு வந்த அரசியல் த்ல்மகைள 
ேல ஆ்ைக்குழுக்கை்ை நியமித்துளைன. 
அவவொ்ைக்குழுக்கைள முன்்மொழிந்துளை 
ேரிந்து்ரகைள கிடக்கில் பேொடப்ேட்டுள-
ைன. அவற்்ற சில கைட்சிகைள இனவொ -
தமொகைத் துொக்கிப் பிடிப்ேதனொல் அவவ -
றிக்்கைகைளுக்கு இவவொ்றொன நி்ல்ம  
ஏறேட்டுளைன. இந்நொட்டின் பதசிய கீதத் -
தி்னக் கூட சிறுேொன்்ம மக்கைள தமிழ் 
்மொழியில் பகைட்ேதறகும் ேொடுவதறகும் 
த்ட விதித்தொர்கைள.   

ஆனொல் இந்நொட்டிலுளை பிரதொன அரசி-
யல் கைட்சிகைள இ்ைந்து தமிழ், முஸ்லிம் 
மறறும் ம்லயகை மக்கைளின் அதிகைொரப் ேரவ-
லொக்கைல் உளளிட்ட பிரச்சி்னகை்ைத் தீர்த்து 
்வப்ேபதொடு அவர்கைைது உரி்மகை்ை-
யும் கைலந்தொபலொசித்து வழஙகை முன்வருதல் 
பவணடும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டொர்.

உலகின் ெனத்்தொ்கையில் மூன்றி்லொரு 
ேஙகினர் சிறுவர்கைைொவர். அவர்கைள எந்த-
்வொரு ேொல், இன, மத, நி்ற பவறுேொடுகை-
ளுமின்றி தம் உரி்மகை்ை அனுேவிக்கும் 
உரி்ம்யக் ்கைொணடிருக்கின்்றனர். உலகை-
ைொவிய ரீதியில் சிறுவர்கைள அனுேவிக்கும் 
அ்னத்து உரி்மகை்ையும் இந்நொட்டு சிறு-
வர்கைளும் அனுேவிப்ேதறகு உரி்ம உணடு. 
இலங்கையின் ெட்ட ஏறேொடுகைளுக்கு அ்மய 
ேதி்னட்டு வயதுக்குறேட்ட அ்னவரும் 
சிறுவர்கைைொவொர்.   

எதிர்கைொலக் கைதொநொயகைர்கைைொகை உருவொகைப்-
பேொகும் சிறுவர்கைள சிறுவயது முதபல ேல 
கைனவுகை்ை மனதில் சுமப்ேர். அவர்கைைது 
கைனவுகை்ை ்மய்ேடுத்துேவர்கைைொகைப் ்ேற-
ப்றொரும் ஆசிரியர்கைளும் ெமூகைமும் இருக்கை 
பவணடும்.

மனித உரி்மகைள என்ேது வொழ்வதறகைொன 
உரி்ம, வைர்ச்சிக்கைொன உரி்ம, ேொதுகைொப்-
புக்கைொன உரி்ம, ேஙபகைறேதறகைொன உரி்ம, 
கைல்விக்கைொன உரி்ம என ்ேொதுவொகை கூ்றப்ே-
டுகின்்றன.

என்்றொலும் இன்்்றய உலகில் ெமூகைம் 
முகைம் ்கைொடுத்துளை மிகை முக்கிய பிரச்சி்னகை-
ளுள ஒன்்றொகை சிறுவர் துஷ்பிரபயொகைம் உளைது. 
அபிவிருத்திய்டந்த மறறும் அபிவிருத்திய-
்டந்து வரும் நொடுகைள உளளிட்ட அ்னத்து 
நொடுகைளிலும் இப்பிரச்சி்ன கைொைப்ேடுகி-
்றது. ஆனொலும் வைர்ச்சிய்டந்து வரும் நொடு-
கைளில் இது்வொரு ேொரிய பிரச்சி்னயொகும்.   

குறிப்ேொகை பவ்லக்கு அமர்த்துதல், 
பேொ்தக்கு அடி்மயொக்கைல், ேொலியல் துஷ்-
பிரபயொகைஙகைள பேொன்்றவறறில் சிறுவர்கை்ை 
ஈடுேடுத்துவது அதிகைேட்ெ தணட்னக்கு-
ரிய குற்றஙகைைொகும். ்ேரும்ேொலொன சிறுவர் 
உரி்ம மீ்றல்கைள சிறுவர்கைளின் ்நருஙகிய 
உ்றவினர்கைைொபலபய பமற்கைொளைப்ேடு-
கின்்றன. இத்ன ஆய்வுகைள ்வளிப்ேடுத்தி 
நிறகின்்றன. குடும்ேபம சிறுவர்கைளுக்கைொன 

கைவெம் எனக்கைருதப்ேடுகின்்ற பேொதிலும் 
குடும்ேத்தில் அன்ேற்ற, ஆதரவற்ற, ேொதுகைொப்-
ேற்ற நி்லயில் சிறுவர்கைள வொழும் பேொது 
அவர்கைள துஷ்பிரபயொகைஙகைளுக்கு உளைொவ-
தறகைொன வொய்ப்பு மிகை அதிகைமொகும்.   

ெர்வபதெ புளளிவிேரஙகைளின் ேடி, உலகைைொ-
விய ரீதியில் சுமொர் 1.7 பில்லியன் சிறுவர்கைள 
துஷ்பிரபயொகைஙகை்ை எதிர்்கைொளகின்்றனர். 
அந்த வ்கையில் 2012 முதல் 2020 வ்ரயி-
லொன கைொலப்ேகுதியில் இலங்கையில் மொத்தி-
ரம் 5891 சிறுவர் துஷ்பிரபயொகைச் ெம்ேவஙகைள 
ேதிவொகியுளைன. இந்நொட்டில் சிறுவர் துஷ்-
பிரபயொகை ெம்ேவஙகைள அதிகைரித்து வருவதொகை 
யுனி்ெப் நிறுவனமும் சுட்டிக்கைொட்டியுளைது.   

இவவொ்றொன சூழலில் தொன் உலகின் 
முன்னணி நொடுகைள அ்னத்தும் தமது சிறுவர்-
கை்ை ேொதுகைொக்கைவும் அவர்கைைது அ்னத்து 
வை வொய்ப்புக்கைளிலும் அதிகைம் கைவனம் எடுத்-
துக்்கைொளகின்்றன. ேொதுகைொப்ேொன சூழல், 
ஊட்டச்ெத்துக்கைள நி்்றந்த உைவு, தரமொன 

கைல்வி, மகிழ்ச்சிகைரமொன சூழல் என்ேவற்்ற 
சிறுவர்கைளுக்குப் ்ேறறுக்்கைொடுப்ேதில் அந்-
நொடுகைள கூடுதல் அக்கை்்ற எடுத்துக் ்கைொள-
கின்்றன.

அந்த வ்கையில் உலகில் சிறுவர்கைள அனு-
ேவிக்கும் அ்னத்து உரி்மகை்ையும் இந்-
நொட்டு சிறுவர்கைளும் அனுேவிக்கைக் கூடியவொ-
்றொன ெட்டஙகைள இஙகும் உருவொக்கைப்ேட்டு 
அஙகீகைரிக்கைப்ேட்டுளைன. ேொலியல் ரீதியொன 
துஷ்பிரபயொகைஙகைளில் இருந்து தம்்மப் ேொது-
கைொத்துக்்கைொளளும் உரி்ம, சித்திரவ்த, 
குரூரமொகை நடத்துதல் மறறும் வன்மு்்றயொன 
தணட்னகைளிலிருந்து தம்்ம விடுவித்துக்-
்கைொளளும் உரி்ம, சுதந்திரத்திறகும் ேொது-
கைொப்பிறகுமொன உரி்ம என்ேன அவறறில் 
குறிப்பிடத்தக்கை்வயொகும். இ்வ ெர்வபதெ 
ரீதியிலும் சிறுவர்கைளுக்குரிய முக்கிய உரி்ம-
கைைொகை விைஙகுகின்்றன.   

ஐக்கிய நொடுகைள ெ்ே 1979 ஆம் ஆண்ட 
சிறுவர் ஆணடொகைப் பிரகைடனப்ேடுத்திய பின்னர் தொன் சிறுவர்கைளின் உரி்மகை்ைப் 

பேை பவணடு்மன்்ற புத்்தழுச்சி உல-
கைலொவிய ரீதியில் ஏறேட்டது. 1989 இல் 
சிறுவர் உரி்மகைள ்தொடர்ேொன ெொெனம் 
ஏறறுக்்கைொளைப்ேட்டது. கைொலத்திறகுக்கைொ-
லம் ெர்வபதெ ்தொழிலொைர் தொேனம் மறறும் 
ஐக்கிய நொடுகைள ெ்ே ஆகியவறறில் சிறுவர் 
உரி்மகைள ்தொடர்ேொகை ்வளியிடப்ேட்ட 
ெொெனஙகை்ை இலங்கையும் 1992 இல் அங-
கீகைரித்துளைது. இருந்தும் தத்தமது உரி்ம-
கைள மீ்றப்ேடுவத்னப் ்ேரும்ேொலொன 
சிறுவர்கைள அறியொதவர்கைைொகைபவ இருக்கின்-
்றனர். இது கைவ்லக்குரிய நி்ல்மயொகும். 
அதனொல் சிறுவர் உரி்மகை்ைப் ேொதுகைொக்-
கைக்கூடிய ெட்டஙகைள குறித்து பிரபதெ, ெமூகை, 
ேொடெொ்ல மட்டஙகைளில் பேொதிய விழிப்பு-
ைர்வு ஏறேடுத்த பவணடிய பத்வ ேரவலொ-
கைக் கைொைப்ேடுகின்்றது.   

சிறுவர்கைள அன்ேொகைவும் ேணேொகைவும் 
நடொத்தப்ேட பவணடும். அதன் ஊடொகை 

அவர்கைள வன்மு்்றகைைற்ற நறபிர்ெகைைொகை 
உருவொகுவர். அந்தந்த வயதுகைளில் அவர்கை-
ளுக்கு வழஙகைப்ேட பவணடிய அன்பு, கைல்வி, 
ேொதுகைொப்பு, ஆபரொக்கியம் என்ேவற்்ற 
தமது ெக்திக்குறேட்ட வ்கையில் வழஙகு-
வதில் ்ேறப்றொரும் உ்றவினர்கைளும் அதிகை 
கைவனம் ்ெலுத்தத் தவ்றலொகைொது. எல்லொ 
குழந்்தகைளும் நல்லவர்கைைொவர். அவர்கைள 
வைர்க்கைப்ேடும் மு்்ற்மயின் தவ்றொன உள 
வொஙகைல்கைைொல் தொன் தமது நடத்்தகைளிலும் 
பி்ழயொன விடயஙகைளிலும் ஆர்வம் கைொட்ட 
முறேடுகி்றொர்கைள. குழந்்த ேருவத்தில் 
இருந்பத அவர்கைள மு்்றயொகை வழிநடத்தப்ே-
டுவது அவசியம்.

இலங்கையில் கைடந்த ்ேப்ரவரி 
மொதம் பமற்கைொளைப்ேட்ட கைணிப்-
பீட்டின்ேடி, 21.54 மில்லியன் 
ெனத்்தொ்கை ்கைொணட நொட்டில் 
32.29 ்தொ்லபேசி இ்ைப்புகைள 
்ேறறுக்்கைொளைப்ேட்டுளைன. 
அதொவது, ெனத்்தொ்கை்யவிட 
்தொ்லபேசி இ்ைப்புகைளின் 
எணணிக்்கை அதிகைமொகும். இதற-
குக் கைொரைம், ஒருவர் ஒன்றுக்கு 
பமறேட்ட ேல்பவறு பெ்வ வழங-
குனர்கைளின் இ்ைப்புகை்ை (சிம் 
அட்்ட) ேயன்ேடுத்துவதொகும்.   

அந்த வ்கையில் பதசிய நீர் வழங-
கைல் வடிகைொல்மப்பு ெ்ேயின் 24 
மணித்தியொல வொடிக்்கையொைர் 
பெ்வயொன 1939 என்்ற கைட்டை-
மற்ற இலக்கைத்துடன் ் தொடர்பு்கைொள-
ளும்பேொது, நீர்ப்ேட்டியல் கைைக்-
கின் நிலு்வத் ்தொ்கை மறறும் நீர் 
விநிபயொகைத் த்டயி்ன தொனியஙகி 
மு்்றயில் அறிந்து்கைொளைலொம். 
அத்துடன் மு்்றப்ேொடுகை்ையும் 
இபத மு்்றயில் பமற்கைொளைலொம்.   

இலங்கையில் 11.39 மில்லியன் 
பேர் இ்ையத்தைத்்த ேயன்ேடுத்-
துவதொகைவும், அதில் 8.20 மில்லியன் 

பேர் ெமூகை ஊடகைஙகை்ை ேயன்ேடுத்-
துவதொகைவும் குறித்த கைைக்்கைடுப்-
பில் கூ்றப்ேட்டுளைது. ஒப்பீட்டை-
வில் இது பிரதொன ஊடகைஙகைளின் 
ேயன்ேொட்்டவிட அேரிவிதமொன 
வைர்ச்சியொகும். அந்தவ்கையில், 
ெகைல நிறுவனஙகைளும் ெமூகை ஊடகைங-
கை்ை தஙகை்ை பத்வக்பகைற்றவொறு 
தறபேொது ேயன்ேடுத்தி வருகின்்றன.   

அதறபகைறே பதசிய நீர் வழஙகைல் 
வடிகைொல்மப்பு ெ்ே பேஸ்புக், 
இன்ஸ்டொகிரொம், டுவிட்டர் மறறும் 
யூடியூப் பேொன்்ற ெமூகை வ்லத்-
தைஙகைளில் தனது உத்திபயொகை-
பூர்வ கைைக்கின் மூலம் தனது 
பெ்வ்ய பமம்ேடுத்தி வருகின்-
்றது. இதன் அடுத்தகைட்டமொகை நுகைர்-
பவொர் பெ்வ்ய பமம்ேடுத்தும் 
பநொக்கில், வட்ஸ்அப் ்ெயலி மூலம் 
தொனியஙகி தகைவல்கை்ை வழஙகும் 
பெ்வ்ய ஆரம்பித்துளைது. 2022 
ெர்வபதெ நீர் தினத்தில் ெனொதிேதி 
மூலம் இச்பெ்வ ஆரம்பித்து ்வக்-
கைப்ேட்டது.   

வட்ஸ்அப் தொனியஙகி அரட்்ட   
011 2044800 என்்ற ்தொ்லபேசி 

இலக்கைத்்த ்கையடக்கைத் ்தொ்ல-
பேசியில் ேதிவு்ெய்த பின்னர், 
குறித்த இலக்கைத்துக்கு “Hi” என்று 

அனுப்புவதன் மூலம் தொனியஙகி 
மு்்றயில் பெ்வகை்ை ்ேற-
றுக்்கைொளைலொம். இந்த வட்ஸ்அப் 
பெ்வ்ய ்தறகைொசியொவில் நுகைர்-
பவொருக்கு முதலொவது அறிமுகைப்ேடுத்-
திய ேயன்ேொட்டு நிறுவனம் என்்ற 
்ேரு்ம்ய பதசிய நீர் வழஙகைல் 
வடிகைொல்மப்பு ெ்ே தனதொக்கிக்-
்கைொணடுளைது.   

இச்பெ்வமூலம் நீர்க்கைசிவு, 
பெ்வ மு்்றப்ேொடுகைள, நீர்மொனி 
மு்்றப்ேொடுகைள, கைட்டைப் ேட்டி-
யல் விெொர்ை, புதிய இ்ைப்பு-
கைள, நீர்க்கைட்டைம் ்ெலுத்துதல், 
கைழிவுநீர் சுத்திகைரிப்பு மறறும் ேவுெர் 
பெ்வகைள பேொன்்றவற்்ற வீட்டிலி-
ருந்துவொப்ற விரல்நுனியில் உடனுக்-
குடன் பமற்கைொளைலொம். சிஙகைைம், 
தமிழ், ஆஙகிலம் பேொன்்ற மும்்மொ-
ழிகைளிலும் இச்பெ்வ்ய ேயன்ே-
டுத்தலொம்.   

ெகைலருக்கும் ேரீட்ெயமொன வட்ஸ்-
அப் ்ெயலி மூலம் 60% தகைவல்கைள 
ேரிமொற்றம் ்ெய்யப்ேடுகின்்றன. 
இத்ன அடிப்ே்டயொகைக்்கைொணடு 
வட்ஸ்அப் ்ெயலி மூலம் நுகைர்பவொர் 
தஙகைைது பெ்வ்ய இலகுவொகை 
்ேறறுக்்கைொளவதறகைொன வழிவ்கை-
கைள ஏறேடுத்திக் ்கைொடுக்கைப்ேட்டுள-

ைன. இதன்மூலம் அலுவலகைஙகை-
ளுக்கு ்ென்று பநரத்்த ்ெலவிட 
பவணடிய பத்வ இல்லொமலொக்கைப்-
ேட்டுளைது.   

0112044800 என்்ற வட்ஸ்அப் 
இலக்கைத்துக்கு “Hi” என்று அனுப்பி-
யவுடன், ்மொழி்ய ்தரிவு்ெய்யு-
மொறு கூ்றப்ேடும். நீஙகைள விரும்பிய 
்மொழி்ய ்தரிவு்ெய்தொல், அடுத்-
ததொகை தறபேொ்தய ேொவ்னயொைரொ 
என பகைட்கைப்ேடும். அதறகு நீஙகைள 
ஆம் என்்றொல், பெ்வ ்தொடர்ேொன 
ேட்டியல் வரும். உதொரைமொகை 
உஙகைள வீட்டு நீர்மொனியில் கைசிவு 
இருந்தொல், நீர்க்கைசிவு என்ே்த ்தரி-
வு்ெய்யவும். அடுத்ததொகை கைசிவின் 
வ்கை, கைைக்கிலக்கைத்்த அனுப்ே-
வும்.   

அதறகைடுத்து, உஙகைள விேரங-
கை்ை உறுதிப்ேடுத்திய பின்னர் 
Google Map மூலம் உஙகைள முகைவ-
ரி்ய ்தரியப்ேடுத்தவும். அதன்-
பின் நீர்க்கைசிவு பு்கைப்ேடத்்த 
அனுப்பினொல் உஙகைளுக்கு மு்்றப்-
ேொட்டு இலக்கை்மொன்று வழஙகைப்ே-
டும். மு்்றப்ேொட்டின் தறபேொ்தய 
நி்ல்மய கைணடறிவதறகைொன 
இ்ையத்தை இ்ைப்பும் கி்டக்-
கைப்்ேறும். அத்துடன் குறுந்தகைவல் 

(SMS) மூலமும் உஙகைள ்தொ்ல-
பேசிக்கு விேரம் அனுப்பி்வக்கைப்-
ேடும்.   

அதன்பின், உஙகைள பிரபதெத்துக்-
குரிய அலுவலகை ்ேொறுப்ேொைர் 
(OIC) அவலுவலகைத்துக்கு குறித்த 
மு்்றப்ேொடு உடனடியொகை அனுப்பி-
்வக்கைப்ேடும். அதன்பின் குறித்த 
அலுவலகைத்தின் ஊழியர்கைள உஙகைள 
வீடுகைளுக்கு வரு்கைதந்து நீர்க்கை-
சி்வ ெரி்ெய்து தருவொர்கைள. குறித்த 
பவ்ல ்ெய்துமுடிக்கைப்ேட்ட 
பின், உஙகைள ்கையடக்கைத் ்தொ்ல-
பேசிக்கு குறுந்தகைவல் மூலம் 
அறிவிக்கைப்ேடும். இதன்மூலம் 
அலுவலகைத்துக்கு ்ெல்லொமல், வீட்-
டிலிருந்தவொப்ற உஙகைள பிரச்சி்ன-
கைளுக்கு தீர்வுகைணடு பநரத்்த பெமித்-
துக்்கைொளைலொம்.   

செயலிகள் (Apps)   

நுகைர்பவொர் மறறும் ஊழியர்கை-
ளின் பெ்வ்ய பமம்ேடுத்தும் 
பநொக்கில் ேல ்ெயலிகைள (Apps) 
இச்ெ்ேயினொல் உருவொக்கைப்ேட்-
டுளைன. இ்வ ்தொடர்ேொன 
விேரஙகை்ை பதசிய நீர் வழங-
கைல் வடிகைொல்மப்பு ெ்ேயின் 
உத்திபயொகைபூர்வ ெமூகை வ்லத்த-

ைஙகை்ை பின்்தொடர்வதன் மூலம் 
தகைவல்கை்ை உடனுக்குடன் அறிந்து-
்கைொளை முடியும்.   

Facebook: NWSDB   
Instagram: nwsdb_official   

Twitter: NWSDB Official   
YouTube: National Water Supply 

and Drainage Board.
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சிறுவர்கள் உரிமை்கள் குறித்த  
விழிப்புணரவின் முக்கியததுவம்

இனமறைய கோலகடடத்தில் உலகில் ைனித உரிமைகள் குறித்து 
அதிகம் கலந்துமையோடபபடுகினறைன. அவற்றில் சிறுவர் 
உரிமைகளுககு அதிகம் முககியத்துவம்

அளிககபபடுகினறைன. ஏசனனில் ஒரு ெமூகத்மதச் சீர்செயய
்வண்டுசைனில் அதற்கோன அடித்தளம் வலிமையோககபபட 
்வண்டும். அந்த அடித்தள்ை சிறுவர்கள் தோன. இனமறைய
சிறுவர்கள் நோமளய ்தெத்மதக கடடியமைககககூடிய எதிர்கோலத் 
தூண்களோகும். இதமனப சபற்்றைோரும் ைற்்றைோரும் நனகுணர்ந்து 
சகோள்ள ்வண்டும்.

நாட்டின் அமைதி, நல்லிணக்்கததுக்கு   
சமூ்கங்களுக்கிமையில் புரிந்துணரவு அவசியம்

நோடடில் அமைதிமயயும் நல்லி-
ணககத்மதயும் ஏற்படுத்துவ-
தற்கு எல்லோ ெமூகஙகளுககி-

மடயிலும் புரிந்துணர்வு ஏற்படுத்தபபடல் 
்வண்டும். அத்துடன சபரும்போனமையின 
ைககள் சிறுபோனமை ைககளுககு எதி-
ைோகக சகோண்டுள்ள அல்லது ்வண்டு-
சைன்றை இனரீதியோக முனசனடுககினறை 
எல்லோக கோரியஙகளும் உடன நிறுத்தபப-
டல் ்வண்டும் எனறு ்தசிய ெைோதோனப 
்பைமவத் தமலவர் கலோநிதி செஹோன 
சப்ைைோ சதரிவித்துள்ளோர்.

ெமூக வமலத்தளஙகள் ஊடோக ைககள் ்ெமவயில்

டிஜிட்ைல் ையப்்படுத்தப்்பட்டுள்்ள   
நீர வழங்கல் வடி்காலமைப்பு சம்ப

எம்.மவ.எப.சியோைோ...?  
BA (Hons), சையயியல் உளவியல்   
வி்ெட துமறை Dip in Human rights,

ைோவனல் மல.

அஷைப ஏ ெைத்...?  
(தெஹிவளை கல்கிஸ்ஸ விஷேட நிருபர்)

ைோட்போனகள் கண்டு-
பிடிககபபடட பினனர் 
ெமூக ஊடகஙகளின 

வருமகயோல் உலகம் உள்ளஙமகக-
குள் சுருஙகிவிடடது. செயதிகள்கூட 
ெமூக ஊடகஙகள் வோயிலோக்வ 
மிக ்வகைோக பைபபபபடுகினறைன. 
கடந்த கோலஙகளில் நோடடில் ஏற்-
படட அெோதோைண சூழ்நிமலகளின-
்போது வீடடிலிருந்து ்வமலசெயது, 
சதோழில்நுடபத்தின அனுகூலஙகள் 
பலவற்மறை அனுபவித்்தோம்.

ஸ்

--பிறைவ்ஸ் முஹம்ைட...?
ஊடகபபிரிவு, ்தசிய நீர் வழஙகல்

வடிகோலமைபபுச் ெமப.

ஜனாதி்பதி ஆமணக்குழு முன்்பா்க   
த்தசிய சைா்தானப் த்பரமவயின் ்தமலவர
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லிட்ரோ Gas விமைகள்...
சிலிண்டரின் விலை 107 ரூபாவினா-

லும், 2.3 கிலைா சிலிண்டரின் விலை 
48 ரூபாவினாலும் குலைக்கபபட்டுள்-
ளதா்கவும், புதிய விலை லேற்று (5) ேள்-
ளிரவு முதல் அமுலுககு வந்துள்ளதா்க-
வும் அவர் ததரிவிததார்.   இந்தப புதிய 
விலை மாற்ைததால் ரூ.4,551 ஆ்க 

இருந்த 12.5 கிலைா எரிவாயு சிலிண-
்டரின் விலை ரூ.4,280 ஆ்க குலைந்-
துள்ளது.  1,827 ரூபாவா்க இருந்த 05 
கிலைா சிலிண்டரின் விலை 1, 720 
ரூபவா்கவும், 848 ரூபாவா்க இருந்த 
2.3 கிலைா சிலிண்டரின் விலை 800 
ரூபாவா்கவும் குலைக்கபபட்டுள்ளது.  

அரசியலில் பிர்ேசிககும் திடடம்......
ஊ்ட்கதமான்றின் ல்கள்விககு பதிை-

ளிதத லபாலத அவர் இவவாறு குறிபபிட் -
டுள்ளார்.  தான் அரசியலில் பிரலவசிபப-
தா்க இருந்தால் கிரிகத்கட்டிலிருந்து ஓய்வு 
தபற்ை லபாலத அவவாறு தெய்திருபலபன் 
எனவும் அவர் கூறியுள்ளார்.  

கிரிகத்கட்டிலிருந்து ஓய்வு தபற்ைதன் 
பின்னர் அரசியலில் இலைந்து த்காள் -

ளுமாறு தனககு அலைபபு வந்ததா்கவும், 
ஆனால் அந்த வாய்பலப நிரா்கரிதததா்க-
வும் அவர் குறிபபிட்டுள்ளார்.  அரொங்-
்கததுககு எதிரான லபாராட்்டங்்களில் 
தராஷான் மஹாோம பங்ல்கற்றிருந்ததால் 
அவர் அரசியலில் பிரலவசிக்கவுள்ளதா்க 
ஊ்கங்்கள் எழுந்திருந்தன என்பதுக குறிபபி-
்டததக்கது. 

உப்யோகிப்போருககு எதிரோக...  
 அலமந்துள்ளது.   அவவாறு குடி-

யிருபலபாலர அ்கற்றுவதற்்கான ே்ட-
வடிகல்க்கலள பிரலதெ தபாறியியைா-
ளர்்கள் மற்றும் ரயில்லவ பாது்காபபு 
அதி்காரி்கள் லமற்த்காள்வர் என்றும் 
ததரிவிததார்.   

அல்ைது ரயில்லவ தபாது மு்காலம-
யாளர் அவர்்கள் ததா்டர்பில் ெட்்ட 
ே்டவடிகல்க எடுபபது ததா்டர்பில் 
்கவனம் தெலுததுவார் என்றும் அலமச்-
ெர் ெலபயில் ததரிவிததார்   

பாராளுமன்ைததில் லேற்று வாய்மூை 
வில்டக்கான வினாக்கள் லவலளயில் 
ல்காகிைா குைவர்தன எம்பி எழுபபிய 
ல்கள்விககுப பதில் அளிககும் லபாலத 
அலமச்ெர் இவவாறு ததரிவிததார்.   

அது ததா்டர்பில் அவர் லமலும் 
ததரிவிகல்கயில்:   

ரயில்லவ திலைக்களததுககு தொந்-
தமான ்காணி்களில் குததல்க ஒபபந்-
தம் இல்ைாமல் ெட்்டபூர்வற்ை ரீதியில் 
குடியிருபபது மற்றும் அதலன உப-
லயாகிபபது தண்டலனககுரிய குற்ை-
மாகும்.   

ரயில்லவ திலைக்களததுககு 
தொந்தமான தொததுக்கலள மு்கா-
லமததுவம் தெய்வது ததா்டர்பில் 
அலமச்ெரலவ பததிரதமான்று ெமர்ப-
பிக்கபபட்டுள்ளது. அதற்்கா்க விலெ்ட 
நிறுவனம் ஒன்லை ஏற்படுததி தெயற்-
படுததவும் தீர்மானிக்கபபட்டுள்ளது. 
பாரம்பரியமா்க ரயில்லவ திலைக்க-

ளததுககு தொந்தமான இ்டங்்களில் 
குடியிருபலபார் மற்றும் வர்தத்க ே்ட-
வடிகல்க்களுக்கா்க அந்த இ்டங்்கலள 
உபலயாகிபபவர்்கள் என இரணடு பகு-
தியா்க அவர்்கலள பார்க்க லவணடி 
உள்ளது. அது ததா்டர்பில் ஆராய்ந்து 
உரிய ே்டவடிகல்க்கலள எடுபபதற்-
்கா்க அலமச்ெர் நிமல் சிறிபாை டி 
சில்வாவின் தலைலமயில் அலமச்ெ-
ரலவ உப குழு ஒன்றும் நியமிக்கபபட்-
டுள்ளது.   

எவவாதைனினும் ரயில்லவ 
திலைக்களததுககு தொந்தமான 
இ்டங்்கள் மு்காலமததுவம் தெய்யப-
படும் அலத லவலள அந்த இ்டங்-
்கலள துஷ்பிரலயா்கம் தெய்வதற்கு 

ஒரு லபாதும் இ்டமளிக்க முடியாது 
என்றும் அலமச்ெர் ததரிவிததார்.   

இதன்லபாது குறுககிட்்ட வாசுலதவ 
ோையக்கார எம்.பி:   

நீண்ட ்காைமா்க ரயில்லவ ்காணி-
்களில் குடியிருபலபார் ததா்டர்பில் 
மாற்று ே்டவடிகல்க்கள் லமற்த்காள்-
ளபபடுமா? அவர்்களுககு லவறு 
இ்டங்்களில் குடியிருபபு்கள் வைங்்கப-
படுமா? அதற்்கான ே்டவடிகல்க்கள் 
லமற்த்காள்ளபபட்டுள்ளதா? என 
ல்கள்வி எழுபபினார்.   

அதற்கு பதில் அளிதத அலமச்ெர் 
அவவாைானவர்்களுககு மாற்றி வழி 
ஒன்று ஏற்படுததபபடும் என்றும் பதி-
ைளிததார்.  

'்கோபோ' தமைமைப பதவி...
்கைககு்கள் ததா்டர்பான குழு 

லேற்று முதல் த்டலவயா்க பாராளு-
மன்ை ்கட்டி்டததில் கூடியுள்ளது. 
அதன் லபாலத அக குழுவின் தலைவ -
ரா்க ்கபீர் ஹாசிம் எம் பி ஏ்கமனதா்க 
ததரிவுதெய்யபபட்டுள்ளார்.  

 ஆளும் ்கட்சியின் பிரதான 
த்கார்டா அலமச்ெர் பிரென்ன ரை-
துங்்க லேற்றுக்காலை ெலபயில் 
விலெ்ட கூற்தைான்லை முன்லவதது 
்கருதது ததரிவிகல்கயில், ஜனாதி-
பதி மற்றும் பிரதமரின் ஆலைாெ-

லனக்கலமய அரொங்்க ்கைககு்கள் 
ததா்டர்பான குழுவின் (ல்காபா) 
தலைவரா்க எதிர்க்கட்சியின் பாரா-
ளுமன்ை உறுபபினர் ்கபீர் ஹாசிலம 
நியமிபபதற்கு இைக்கம் ்காைபபட்-
டுள்ளது என்றும்  அது ததா்டர்பான 

ே்டவடிகல்க்கள் லமற்த்காள்ளப-
படும் என்றும் ததரிவிததார்.  அத-
லனயடுதது லேற்று கூடிய லமற்படி 
குழுவின் அமர்வின் லபாது அவர் 
அககுழுவின் தலைவரா்க ஏ்கமன-
தா்க ததரிவு தெய்யபபட்டுள்ளார்.

்ேற்று முதல் ததோமை்பசி...
 ்க்டந்த முதைாம் தி்கதி முதல் ெமூ்க 

பாது்காபபு பங்்களிபபு வரி (SSCL) 
ேல்டமுலைபபடுததபபட்டுள்ளதன் 
்காரைமா்க இந்த ே்டவடிகல்க எடுத-
துள்ளதா்க ததாலைததா்டர்பு நிறுவ -
னங்்கள் ததரிவிததுள்ளன.  

புதிய வரி 2.5% ஐ லெர்ககும் -
லபாது, ததாலைக்காட்சி லெலவ்கள், 

முற்த்காடுபபனவு மற்றும் பிற் -
த்காடுபபனவு ்கட்்டைப தபாதி்கள் 
திருததபபட்டுவதா்க நிறுவனங்்கள் 
அறிவிததன.  புதிய ்கட்்டை விபரங் -
்கள் தததமது அதி்காரபபூர்வ இலை-
யதளங்்களில் தவளியி்டபபடுதமன்-
றும் ததாலைததா்டர்பு லெலவ 
வைங்குேர்்கள் அறிவிததுள்ளனர். 

வீதடோன்றுககுள் சிககிய...  
வீத்டான்றுககுள் சிககிய சிறுத-

லதபபுலி, சுமார் 05 மணிலேர 
லபாராட்்டததின் பின்னர் பாது்காப-
பா்க மீட்்கபபட்்டது.  

ரந்ததனி்கை மிரு்க லவததியொ-
லையின் அதி்காரி்கள் குழுதவான்-
றும், நுவதரலியா வன ஜீவராசி-
்கள் திலைக்கள அதி்காரி்களும் 
இலைந்லத, சிறுதலதபபுலி்கலள 
பிடிபபதற்்கான ே்டவடிகல்கயில் 
இைங்கினர்.   இந் ே்டவடிகல்க தவற்-
றி்கரமா்க முடியும் வலர பிரலதெத-
துககு லதலவயான பாது்காபலப 
திம்புலள – பததலன தபாலிஸார் 

வைங்கினர்.  சுமார் 04 அடி நீளமான, 
ஒரு வயதான இந்த ஆண சிறுதலதப-
புலி, ோதயான்லை லவட்ல்டயா்ட 
வந்தலவலள, வீட்டின் பின்பகுதியி-
லுள்ள அலைககுள் விழுந்து அதற்-
குள் சிககியிருக்கைாதமன அதி்காரி-
்கள் ததரிவிததனர்.  மீட்்கபபட்டுள்ள 
சிறுதலத, ரந்ததனி்கை மிரு்க லவததி-
யொலைககு த்காணடு தெல்ைபபட்-
டுள்ளது. அதன் உ்டல் நிலை பரிலொ-
திக்கபபட்்ட பின்னர், குறிபபிட்்ட 
்காைபபகுதிககுள் அது பாது்காபபான 
வனபபகுதியில் விடுவிக்கபபடு-
தமன அதி்காரி்கள் ததரிவிததனர். 

எரிதபோருள் விநி்யோகம்... 
தீர்வு தபற்றுக த்காடுக்கபபட்்ட -

தா்க தபற்லைாலிய விநிலயா்கஸதர் -
்கள் ெங்்கததின் தெயைாளர் ்கபிை 
ோஒட்டுன்ன குறிபபிட்்டார்.

அதற்்கலமய, அலனதது எரிதபா -
ருள் நிரபபு நிலையங்்களுககும் 
லேற்று முதல் உரியவாறு எரிதபா -
ருள் விநிலயாகிக்கபபடும் என 

அவர் கூறினார்.
இதனில்டலய, த்காழும்பு உள் -

ளிட்்ட ென தேரிெல் மிக்க பை 
பகுதி்களிலுள்ள சிதபட்ல்கா எரி -
தபாருள் நிரபபு நிலையங்்களில் 
எரிதபாருள் இல்லை என  (04) 
அறிவிக்கபபட்டிருந்தலம குறிபபி -
்டபபட்டிருந்தது.

்தசிய ்பரமேயிலிருந்து ...
தவளிலயறியுள்ள நிலையில் 

அதற்கு பதிைா்க இைங்ல்க ததாழி-
ைாளர் ்காங்கிரஸின் நிதி தபாறுபபா-
ளரும் எம்.பி.யுமான மருதபாணடி 
ராலமஷ்வரன் நியமிக்கபபட்டுள்-
ளார்.   

ோட்டில் நிைவும் தபாருளாதார 
தேருக்கடி உட்ப்ட ேல்டமுலை பிரச்சி-
லன்களுககு தீர்வு ்காணும் வல்கயில் 
அரொங்்கததினால் அணலமயில் 
லதசிய ெலப உருவாக்கபபட்்டது்டன் 
அந்த ெலபயின் தலைவரா்க ெபாோ-
ய்கர் மகிந்த யாபபா அலபவர்தன 
தெயற்பட்டு வருகின்ைார்.  பாராளு-
மன்ைம் லேற்றுக்காலை 9.30மணிககு 
ெபாோய்கர் மஹிந்த யாபபா அலபவர்-
தனவின் தலைலமயில் கூடியது. வை-
லமயான பணி்கலளயடுதது ெபாோய-
்கர் அறிவிபபின்லபாலத ெபாோய்கர் 
இதலன ெலபயில் அறிவிததார்.   

அது ததா்டர்பில் ெபாோய்கர் 
லமலும் ததரிவிகல்கயில்,   

லதசிய ெலபயிலிருந்து ஜீவன் 

ததாண்டமான் எம்.பி. விைகியுள்-
ளார். அவரது தவளிலயற்ைததினால் 
ஏற்பட்டுள்ள தவற்றி்டததுககு மருத 
பாணடி ராலமஷ்வரன் எம்.பி. நியமிக-
்கபபட்டுள்ளார். அதது்டன், பாட்்டலி 
ெம்பிக்க ரைவக்க எம்.பி.யும் லதசிய 
ெலபயின் உறுபபினரா்க இலைத-
துகத்காள்ளபபட்டுள்ளார் என்றும் 
அவர் ததரிவிததார்.   

 பிரதமர் திலனஷ் குைவர்தன 
்க்டந்த தெபத்டம்பர் 20 ஆம் 
தி்கதி லதசிய ெலபலய உருவாககு-
வது ததா்டர்பான பிலரரலைலய 
ெலபயில் முன்லவதத நிலையில் 
அது ஏ்கமனதா்க ெலபயில் அங்கீ்கரிக-
்கபபட்்டது.   இந்த லதசிய ெலபயில் 
35 ககும் லமற்ப்டாத எம்.பி.க்கள் 
உறுபபினர்்களா்க நியமிக்கபப்டவுள்-
ளனர். இதில் பைர் ஏற்்கனலவ நிய-
மிக்கபபட்டு விட்்ட நிலையிலைலய 
தற்லபாது புதிதா்க ெம்பிக்க ரைவக்க 
எம். பி உறுபபினரா்க நியமிக்கபபட்-
டுள்ளலம குறிபபி்டததக்கது.  

பல்கமைககழகஙகளில் பகிடிேமதககு ...
எடுக்கபபடுதமன பாது்காபபு இரா-

ஜாங்்க அலமச்ெர் பிரமிதத பண்டார 
ததன்னல்கான் ததரிவிததார்.  

ெபாோய்கர் தலைலமயில் லேற்று 
(05) புதன்கிைலம ேல்டதபற்ை பாரா-
ளுமன்ை அமர்வின் லபாது விலெ்ட 
கூற்லை முன்லவதது உலரயாற்றுல்க-
யில் லமற்்கண்டவாறு குறிபபிட்்டார்.   

முன்னாள் ஜனாதிபதி ல்காட்்டபய 
ராஜபக்ஷலவ பதவி விைககிய எமககு 
லவந்தலர பதவி விை்கச் தெய்வது 
தபரியததாரு வி்டயமல்ை என 

லபராதலன பல்்கலைக்கை்கததில் 
ஒரு பிரிவினர் அச்சுறுததல் விடுத-
துள்ளதா்க லபராதலன பல்்கலைக்க-
ை்க லவந்தர் தபாலிஸ நிலையததில் 
முலைபபாடுதெய்துள்ளார்.  

பல்்கலைக்கை்கங்்களில் பகிடிவ-
லதககு அபபாற்பட்்ட பை த்காடுலம-
்கள் இ்டம்தபறுகின்ைன.பல்்கலைக-
்கை்கததுககுள் அடிபபல்டவாதம் 
பாசிெவாதம் உள்ளிட்்ட பை முலை-
யற்ை தெயற்பாடு்களும் இ்டம்தபறு-
கின்ைன.  

பல்்கலைக்கை்கததின் முதைாம் 
ஆணடு மாைவன் ல்கக்கடி்காரம் 
அணிந்து த்காணடு பல்்கலைக்கை்கத-
துககு வரக கூ்டாது. முதைாம் ஆணடு 
மாைவி சீதலத துணியிைான ஆல்ட 
அணிய லவணடும். ்காதணி, மாலை 
ஆகியவற்லை அணியக கூ்டாததன 
பகிடிவலத்கள் இ்டம்தபறுகின்ைன.  

ஜனோய்கம் ததா்டர்பில் பைர் 
தமககு ஏற்ைால்லபால் வலரவி-
ைக்கைம் தெய்துகத்காள்ளைாம்.
வீடு்கலள எரிதது,வன்முலை ெம்ப-

வங்்களில் ஈடுபபட்்டவர்்கலள ல்கது 
தெய்து நீதிமன்ைததில் ஆஜர்படுத-
திய பின்னர் அவர்்களுககு ஒரு மணி 
லேரததில் பிலை வைங்்கபபட்்டலத 
ல்கததட்டி வரலவற்ைலம ஜனோய-
்கமல்ை.  பல்்கலைக்கை்க மாைவர்-
்கள்,விரிவுலரயாளர்்கள் மற்றும் பல்்க-
லைக்கை்க லவந்தர்்கள் ஆகிலயாரின் 
உரிலம்கள் மற்றும் பாது்காபலப உறு-
திபபடுததும் தபாறுபபு பாது்காபபு 
அலமச்சுககு உணடு. அதற்்கான ே்ட-
வடிகல்க எடுக்கபபடுதமன்ைார். 

சுற்றுைோ பயணிகளுககு ...
திட்்டமிட்டு லமற்த்காணடு 

வருவதா்க அலமச்ெர் ஹரின் தபர்-
னாணல்டா பாராளுமன்ைததில் ததரி-
விததார்.  எந்த தரபபினரும் குைப-
பாவிட்்டால் எதிர்வரும் டிெம்பர் 
மாதததில் எதிர்பார்ககும் எணணிக-
ல்கயிைான சுற்றுைாப பயணி்கலள 
இைங்ல்கககு வரவலைக்க முடியும். 
அதற்்கான அலனதது ே்டவடிகல்க்க-
ளும் லமற்த்காள்ளபபட்டுள்ளதா்க 
அலமச்ெர் ததரிவிததார்.  

பாராளுமன்ைததில் லேற்று இ்டம் -
தபற்ை வாய்மூை வில்ட க்கான 
வினாக்கள் லவலளயில் ெம்பத அத-
துல்காரள எம்பி எழுபபிய ல்கள்வி 

ஒன்றுககுபபதில் அளிககும் லபாலத 
அலமச்ெர் இவவாறு ததரிவிததார்.  

அது ததா்டர்பில் லமலும் ததரி-
விதத அலமச்ெர்:  

சுற்றுைாத துலைலய ஊககுவிக்க 
லவணடும். சுற்றுைாப பயணி்கலள 
அதி்களவில் ோட்டுககு வரவலைக்க 
லவணடும் என கூறுலவாலர மறுபுரம் 
பாராளுமன்ைதலத முற்றுல்கயிடும் 
ே்டவடிகல்க்களிலும், ோட்டில் மக -
்களுககு உைவில்லை, பாராளுமன்-
ைம் இல்லை எரிதபாருள் இல்லை, 
என தவளிோடு்களில் திட்்டமிட்்ட 
பிரொரங்்கலள லமற்த்காணடு வரு -
கின்ைனர்.  

முல்மைத்தீவு கடற்தறோழிைோளரின் நியோயைோன...
சுருககுவலை பாவலன உள்ளிட்்ட ெட் -

்டவிலராத மீன்பிடி மற்றும் தவளிமாவட் -
்டததினரின் வருல்க உள்ளிட்்ட பை வி்ட -
யங்்கலள முன்லவதது ஒரு தரபபினர் 
ஆரபபாட்்டங்்களில் ஈடுபட்டு வருகி்ைனர்.  

சுருககுவலை பாவலன அவசியதமன 
மற்றுதமாரு தரபபினரும் ஆர்பபாட்்டத -
தில் ஈடுபட்்டனர். அலதலவலள அதி்கா -
ரி்கள் மாற்ை லவணடுதமன்றும் அதி்கா -
ரி்கலள மாற்ைககூ்டாததன மற்தைாரு 
தரபபும் ஆர்பபாட்்டததில் ஈடுபட்்டனர்.  

இதனால் ஏற்பட்்ட குைபபம் தபாலிஸா -
ரின் தலையீட்டினார் தடுக்கபபட்்டது.  

இந்த வி்டயம் ததார்பா்க அலமச்ெரால் 
நியமிக்கபபட்்ட குழு ஆராயும் வலர இரு -
தரபபும் அலமதிலய ்கல்டபபிடிக்க லவண -
டுதமன அலமச்ெர் ்டகளஸ மீனவர்்களி்டம் 
ல்கட்டுகத்காணடுள்ளார்.  

இன்று முல்லைததீவுககு விஜயம்தெய் -

யும் குழுவினர் நிலைலமலய ஆராய்ந்து 
அலமச்ெரி்டம் அறிகல்க ெமர்பபிதததன் 
பின்னர் எதிர்வரும் 12 ஆம் தி்கதி ்க்டற் -
தைாழில் அலமச்ெர் ்டகளஸ லதவானந்தா 
முல்லைததீவுககு லேரடியா்க ்கள விஜயம் 
லமற்த்காணடு நிலைலம்கலள ஆராயவுள் -
ளது்டன் மீனவர்்களு்டனும் லபச்சு ே்டதத -
வுள்ளார்.  

எரிதபாருள் கில்டக்காத நிலையில் 
பல்லவறு இன்னல்்களுககு மததியில் 
ததாழிலுககு தென்று வருகின்ை நிலையில் 
்க்டலில் இ்டம்தபறும் ெட்்டவிலராத 
மீன்பிடி ே்டவடிகல்க்கள் ்காரைமா்க முல் -
லைததீவு மாவட்்ட மீனவர்்கள் பாதிக்கப -
பட்டுள்ளனர்.  

 பல்லவறு இன்னல்்களுககு மததியில் 
ததாழிலுககு தெல்லும் மீனவர்்களான 
தமது நிலைலமலய புரிந்து த்காள்ளாத 
அதி்காரி்கள் ெட்்டவிலராத ததாழிலுககு 

உ்டந்லதயா்கவுள்ளதா்கவும் இவவா -
ைான அதி்காரி்கள் தமககு லதலவயில்லை 
எனவும் அவர்்கலள உ்டனடியா்க மாற்ைம் 
தெய்து தமக்கான ஒரு தீர்விலன வைங்கு -
மாறு வலியுறுததியும் லபாராடி வருகின்ை -
னர்.  

்க்டந்த 3 ஆம் தி்கதி ்காலை ்க்டற்ததா -
ழில் நீரியல் வள திலைக்கள உததிலயா -
்கததர்்கள் அலனவலரயும் உள்லள தெல்ை 
அனுமதிக்காத லபாதிலும் பின்னர் அனும -
திததனர்.    தமது ல்காரிகல்க்கள் அ்டங்கிய 
்கடிததலத லதசிய ்க்டற்தைாழில் பணிபபா -
ளருககு அனுபபி லவததுள்ளது்டன் தமக -
்கான தீர்வு்கள் கில்டககும் வலரயில் தமது 
லபாராட்்டம் ததா்டரும் என அறிவிதத மீன -
வர்்கள் ்க்டற்ததாழில் நீரில்வள திலைக்க -
ளததின் நுலைவாயிலுககு அருகில் கூ்டாரம் 
அலமதது ததா்டர் லபாராட்்டததில் மீனவர் -
்கள் தற்லபாதும் ஈடுபட்டு வருகின்ைனர். 

ேோடடின் உள் விேகோரஙகளில்...   
இைங்ல்கககு இபலபாது லதலவப-

படுவது தபாருளாதார சீர்திருததங்்கள் 
மாததிரலம என்றும் அவர் கூறியுள்-
ளார்.  

தபாருளாதார சீர்திருததங்்கள் 
குறிதது இைங்ல்கககு ்கற்றுக த்காடுக-
கும் நிபுைததுவம் ஐககிய ோடு்களின் 
உரிலம்கள் லபரலவககு இல்லை-
தயன்றும் தவளிவிவ்கார அலமச்ெர் 
கூறியுள்ளார். எனினும், தபாருளாதார 
சீர்திருததங்்களில் நிபுைததுவம் தபற்-
ைவர்்கள் ெர்வலதெ ோைய நிதியம் 
மற்றும் உை்க வங்கி என்பனலவ 
என்று அவர் ததரிவிததுள்ளார்,  

சுவிட்ெர்ைாந்தின் தஜனீவா ே்கரிலி-
ருந்து சூம் ததாழில் நுட்பம் ஊ்டா்க 
விலெ்ட தெய்தியாளர் மாோட்ல்ட 
அலமச்ெர் அலி ெபரி லேற்று 
இைங்ல்க லேரபபடி 11 மணியளவில் 
ே்டததினார். இதன்லபாலத அலமச்ெர் 
இவவாறு கூறினார்.  

அலமச்ெர் ததா்டர்ந்தும் தெய்தியா-
ளர்்களி்டம் ததரிவிகல்கயில்,  

 இைங்ல்க ெர்வலதெ ோைய 
நிதியம், உை்க வங்கி மற்றும் ்க்டன் 
மறுசீரலமபபு நிபுைர்்களு்டன் 
இலைந்து தபாருளாதார சீர்திருததங்-
்களுக்கான ்கைந்துலரயா்டல்்களில் 
ஈடுபட்டுள்ளதா்க தவளிவிவ்கார 
அலமச்ெர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.  

 ஐககிய ோடு்களின் மனித உரிலம-
்கள் லபரலவ இைங்ல்கலய முன்-
லனாககி ே்கர்ததுவதற்கு இ்டமளிக-
்காமல் பைவந்தமா்க இைங்ல்கலய 
தமது நி்கழ்ச்சி நிரலில் லவததிருப-

பதா்கக ்கடுலமயா்கச் ொடிய அவர், 
அது இைங்ல்கயின் உள்விவ்காரங்-
்களில் லதலவயற்ை தலையீடு்கலள 
லமற்த்காள்வதா்கவும் குற்ைம் சுமததி-
யுள்ளார்.  

மனித உரிலம்கள் லபரலவயில் 
லமற்குை்க ோடு்கள் எவவாைான 
அழுததங்்கலளப பிரலயாகிததா-
லும் ோட்டின் இலைலம மற்றும் 
அரசியைலமபலப எவவல்கயிலும் 
்காட்டிகத்காடுக்கப லபாவதில்லை-
தயன இைங்ல்க வலியுறுததியது. 
ெர்வலதெ மனித உரிலம்கள் லபர-
லவயின் 51 ஆவது அமர்வில்அதம-
ரிக்கா, ஐககிய இராச்சியம், ்கன்டா, 
லஜர்மனி உள்ளிட்்ட பைம்வாய்ந்த 
ோடு்கள், இைங்ல்க ததா்டர்பான 
பிலரரலைதயான்லை முன்லவத-
துள்ளன. இந்தப பிலரரலையில் 
இைங்ல்கககுப பாத்கமான ெரதது-
்கள் ்காைபபடுவதனால் அதலன 
்கடுலமயா்க எதிர்பபதா்க ததரிவிதத 
தவளிவிவ்கார அலமச்ெர் அலி ெபரி, 
எந்ததவாரு நிலையிலும் ோட்ல்ட 
்காட்டிக த்காடுபபதில்லை என்பதில் 
இைங்ல்க உறுதியா்க இருபபதா்கவும் 
கூறினார்.   

இைங்ல்க ததா்டர்பில் லமற்-
குை்க ோடு்கள் முன்லவததுள்ள 
பிலரரலை, இைங்ல்கயின் அரசியை-
லமபலப மீறியிருககும் அலதலேரம் 
எமது இராணுவ வீரர்்கலள ெர்வலதெ 
நீதிமன்ைததில் நிறுதத முயற்சிபப-
தா்கவும் அலமச்ெர் இதன்லபாது சுட்-
டிக்காட்டினார். லமற்குை்க ோடு்கள் 

முன்லவததுள்ள பிலரரலைலய 
நிரா்கரிபபதா்கக குறிபபிட்்ட அலமச்-
ெர், மனித உரிலம்கள் வி்டயததில் 
இைங்ல்க என்ன தெய்தாலும் சிை 
புைம்தபயர் அலமபபு்கள் திருபதிய-
ல்டயாததன்றும், அவர்்கள் தனிததனி 
அரசியல் குழுக்களா்க தெயற்பட்டு 
அவர்்களின் அரசியல் பைதலத ்காட்-
டுவதா்கவும் அவர் ததரிவிததார். 
லமலும் ்கருதது ததரிவிதத அலமச்ெர், 
“தஜனீவா மாோட்டில் பைம் வாய்ந்த 
ோடு்கள் ஒன்றுகூடி இைங்ல்கககு 
எதிரான பிலரரலைலய ெமர்பபித-
துள்ளன. இைங்ல்க ததா்டர்பா்க 
பல்லவறு ெந்தர்பபங்்களில் பிலரர-
லை்கள் முன்லவக்கபபட்்டன. அது 
ததா்டர்பான தீர்மானங்்களுககு உள்-
ோட்டுப தபாறிமுலை மூைம் பதில் 
வைங்்க முயற்சிதத லபாதும் அதில் 
சிை ோடு்கள் திருபதியல்டயவில்லை. 
2009 ஆம்ஆணடு யுதத தவற்றியின் 
பின்னர் முன்னாள் எல்.ரீ.ரீ.ஈ உறுபபி-
னர்்கள்12,194 லபருககு இைங்ல்க அர-
ொங்்கம் புனர்வாழ்வளிதது ெமூ்கமயப-
படுததியது .அவர்்கள் தபாருளாதார 
உதவி்கலளலய ல்கட்்டனர். ோட்டின் 
இலையாணலமலயக ்காபபதற்்கா-
்கசுமார் 25,000 இராணுவ வீரர்்கள் 
உயிர்தியா்கம் தெய்துள்ளனர். அவர்்க-
ளு்டன் சுமார் 1000 இந்திய இராணுவ 
வீரர்்களும் உயிரிைந்துள்ளனர். இரா-
ணுவம் பயன்படுததி வந்த 94 ெதவீ-
தமான நிைங்்கள் மீணடும் தபாதுமக-
்களி்டம் ல்கயளிக்கபபட்டுள்ளன. 
ஐககிய இராச்சியம் மற்றும் ்கன்டா 

தலைலமயிைான லமற்குை்க ோடு்களி-
லுள்ள புைம்தபயர் தமிைர்்கள் இதில் 
திருபதியல்டயாமல் தமது அரசியல் 
பைதலதப பயன்படுததி எமது ோட்-
டுககு எதிரா்கச் தெயற்படுகின்ைனர். 
இவவரு்ட 51 ஆவது அமர்வுககு 
இைங்ல்க ததா்டர்பான பிலரரலை 
ெமர்பபிக்கபபட்டுள்ளது. அந்தப 
பிலரரலை ததா்டர்பில் மாோட்டில் 
எததல்கய தீர்மானம் எடுக்கபபட்-
்டாலும் இைங்ல்கயின் அரசியை-
லமபபுககு முரைா்க ோம் தெயற்ப்ட-
மாட்ல்டாம். இந்தப பிலரரலை்களில் 
இைங்ல்கயின் அரசியைலமபபுககு 
எதிரான பை வி்டயங்்கலுள்ளன. 
அதனடிபபல்டயில் அதிலுள்ள 08 
ஆம் ெரதது்டன் உ்டன்ப்ட முடியாது. 
ோங்்கள் அதலன முழுலமயா்க 
எதிர்ககின்லைாம். இைங்ல்கயின் 
இராணுவ வீரர்்கள் எந்த ோட்டுககும் 
தெல்ைமுடியாத வல்கயில் இப பிலர-
ரலை்கள் முன்லவக்கபபட்டுள்ளன. 
யுததம் ததா்டர்பில் எமது ோட்டுககு 
எதிரா்க மற்ை ோடு்கள் ெட்்ட ே்டவ-
டிகல்க எடுபபலத ஏற்்க முடியாது. 
எமது இராணுவ வீரர்்கலள இைககு 
லவதலத அவர்்கள் இவவாைான 
பிலரரலை்கலள த்காணடுவந்துள்ள-
னர். இந்தப பிலரரலையின் ஊ்டா்க 
எமது இராணுவ வீரர்்கலள ெர்வலதெ 
நீதிமன்ைம் முன் நிறுததலவா தவளி-
ோட்டு நீதிபதி்கலள இைங்ல்கககு 
அலைதது வலவ லேரிடும். ஆனால் 
அதலன எம்மால் ஏற்றுகத்காள்ள 
முடியாது.   

ெர்வலதெ மனித உரிலம்கள் 
லபரலவயில் 47 ோடு்கள் அங்்கம் 
வகிககின்ைன . அதில் 38 ோடு்கள் 
அணலமயில் இைங்ல்கக்கா்க குரல் 
த்காடுததிருந்தன. எனினும் அந்த 
ோடு்களுககு வாக்களிககும் உரிலம 
இல்லை. இருபபினும் அவர்்கள் 
அலனவரும் இலைந்து எமககு ஆத-
ரவளிபபதா்க கூறியுள்ளனர். லமற்-
்கதலதய ோடு்கள் அரசியல் ரீதியா்க 
மி்கவும் பைம்வாய்ந்தலவ இது எமது 
அரொங்்கததுககு எதிரானலதா அல்ைது 
எமது அரெ தலைவருககு எதிரானலதா 
அல்ை என்பலத ோம் புரிந்துத்காள்ள 
லவணடும். ்க்டந்த 2009 ஆம் ஆணடு 
முதல்,ஆட்சியில் யார் இருந்தாலும் 
இவ வி்டயததுககு எதிரா்க பல்லவறு 
லயாெலன்கள் முன்லவக்கபபட்டுள்-
ளன. இது ஒட்டு தமாதத ோட்ல்டயும் 
பாதிக்கக கூடிய வி்டயம். இதனால் 
எந்ததவாரு ெந்தர்பபததிலும் ோம் 
எமது நிலைபபாட்டில் உறுதியா்க 
இருந்துவருகிலைாம். தபாருளாதார 
மறுசீரலமபபு்கள் குறிததும் அங்கு 
விவாதிக்கபபட்்டது. யாராவது எமது 
தபாருளாதாரததில் தாக்கதலத ஏற்ப-
டுததினால், அதற்கு எதிரா்க ெட்்டம் 
தெயற்படுததபபடுதமன்பது எமககுத 
ததரியும். தபாருளாதாரம் ததா்டர்-
பில் தெயற்படும் அதி்காரம் ெர்வ-
லதெ ோையநிதியததி்டலம உள்ளது. 
மனித உரிலம்கள் ஆலைககுழுவில் 
தபாருளாதார நிபுைர்்கள் இல்லை. 
அதனால் தான் இபபிலரரலை்க-
ளுககு ோம் த்காள்ல்கயளவில் எதி-

ரானவர்்களா்க இருககின்லைாம். இப-
படிலய ததா்டர்ந்தால் ோளல்டவில் 
கிரிகத்கட் விவ்காரங்்கள் ததா்டர்-
பிலும் தஜனீவாவில் லபெபபடும். 
இதனால் இந்தப பிலரரலைலய ோம் 
எதிர்ககின்லைாம். இலவ ததா்டர்-
பில் ோம் தூதர்க மட்்டததிலும் 
லபச்சு ே்டததியுள்லளாம். இவவி்ட-
யம் ததா்டர்பில் அரெ மட்்டததில் 
தெல்வாககுச் தெலுததபபட்டு வரு-
கிைது. எமககு ஆதரவா்க வாக்களிக-
்கத தயாரா்க இருககும் ோடு்களி்டம் 
தென்று இந்தப பிலரரலைககு ஆத-
ரவளிககுமாறு ல்காரபபட்டுள்ளது. 
எனலவ, ்க்டந்த த்டலவயு்டன் ஒபபி-
டுல்கயில் இம்முலை வாககு்களின் 
எணணிகல்க குலைவல்டயைாம். 
பாதிக்கபபட்்டவர்்கள் யாராவது 
இருந்தால் அவர்்களுககு நிவாரைம் 
வைங்்க அரொங்்கம் தயாரா்க உள்ளது. 
அதனால் உணலமலயக ்கண்டறியும் 
தபாறிமுலைதயான்லை துரிதமா்க 
முன்தனடுக்க எதிர்பார்ககின்லைாம். 
இததல்கய தபாறிமுலைதயான்லை 
உருவாக்க அரொங்்கததால் முடியும். 
்கற்றுகத்காண்ட பா்டங்்கள் மற்றும் 
ேல்லிைக்கம் ததா்டர்பான ஜனா-
திபதி ஆலைககுழு, பரை்கம 
ஆலைககுழு என்பவற்றின் அறிக-
ல்க்களும் இதுததா்டர்பில் பரிந்துலர-
்கலள முன்லவததுள்ளன. இந்தப 
தபாறிமுலையினூ்டா்க குற்ைம் 
சுமததபபட்டுள்ள தரபபினருககும் 
கூ்ட தங்்கலள விடுவிததுக த்காள்ள 
வாய்பபுள்ளது என்ைார்.  

உைல்கயும் மனிதகு-
ைதலதயும் வழிே்டததும் 
வழி்காட்டியா்க ஆசிரியர் 
ததாழில் ்காைபபடுவத -
னால் இது உைகின் லமன் -
லமயான ததாழில்்களுள் 
முதன்லமயான இ்டதலதப 
தபற்றுள்ளதா்க ஜனாதிபதி 
ரணில் விககிரமசிங்்க தனது 
ெர்வலதெ ஆசிரியர் தின 
தெய்தியில் ததரிவிததுள்ளார்.   

ஜனாதிபதி தனது வாழ்ததுச் தெய் -
தியில் லமலும் ததரிவிததுள்ளதா -
வது,   

ஆசிரியர் என்பவர் ஞானம் மற்றும் 
உள்ளம் ஆகியவற்றின் ்கைலவயா-
கும். ஆசிரியப பணி என்பது ஒரு 
ததாழில் அல்ை. அது லெலவககு அப-
பாற்பட்்ட ஒரு தபாறுபபாகும். அத-
னால்தான் ஆசிரியர், ெமுதாயததில் 
உயர்வா்கக ்கருதபபடுகிைார் . இபப-
டிபபட்்ட தபருலமககுரிய பணிலய 
ஆற்றிவரும் ஆசிரியலர லபாற்றும் 
வல்கயில் உை்க ஆசிரியர் தினதலத 
த்காண்டாடுகிலைாம்.   

அரொங்்கம் என்ை வல்கயில், ஆசி-
ரியர் மற்றும் ஆசிரியர் பணிக்கான 
எமது தபாறுபபு்கலள நிலைலவற்-
ைக ்க்டலமபபட்டுள்லளாம். ்கல்வி 

அலமச்ெரா்க ோன் பணி-
யாற்றியலபாது ஆசிரியர் 
பணியின் த்கௌரவதலத 
பாது்காககும் லோக்கதது்டன் 
தெயற்பட்ல்டன். அரசியல் 
அடிபபல்டயிைான ஆசி-
ரியர் நியமனதலத இல்ட-
நிறுததவும், ்கல்வியியல் 
்கல்லூரி முலைலமலய உரு-
வாக்க ே்டவடிகல்க எடுத-

தலதயும் நிலனவு கூறுகின்லைன். 
ஆசிரியர்்களுககு ேவீன உை்கதது-
்டன் இலைவதற்்கான வாய்பலப 
அளிககும் வல்கயில் ோன் அவர்்க-
ளுககு ஆங்கிை தமாழிலய ்கற்பதற்-
்கான விலெ்ட பயிற்சிலய ஏற்பாடு 
தெய்லதன்.   மாைவர்்களுககு ஒளி-
மயமான எதிர்்காைதலத உருவாக்க 
அரொங்்கம் திட்்டமிடும் இவலவ-
லளயில், மாைவர்்களுககு ்கல்வி 
்கற்பிககும் தபாறுபலப ஏற்றுள்ள 
ஆசிரியர்்கள், தங்்களின் தபாறுபலப 
ெரியா்க நிலைலவற்றுவார்்கள் என ேம்-
புகிலைன். அலனதது ஆசிரியர்்களுக-
கும் உயர்வான ஆசிரியர் தின வாழ்த-
துக்கலள ததரிவிததுக த்காள்கிலைன் 
என்றும் ஜனாதிபதி ரணில் விககிர-
மசிங்்க தனது வாழ்ததுச் தெய்தியில் 
ததரிவிததுள்ளார்.  

உலகில் மேன்ேயான த�ாழில்்களுள் 
மு�ன்ேயானது ஆசிரியர் த�ாழிமல! 
சர்வதேச ஆசிரியர தினத்தில் ஜனாதிபதி ்வாழ்த்துச் சசய்தி   

எதிரணியின் நிமைபபோடமட ஆரோய்ந்து...
இந்த அறிவுறுததல்்கலள வைங்கியுள் -

ளார். 22ஆவது அரசியைலமபபுத திருத -
தம் ததா்டர்பில் ஆளும் தரபபில் இருந்து 
எதிர்க்கட்சிககு தென்ை குழு ஒரு ்கருதலத -
யும், எதிர்க்கட்சித தலைவர் உள்ளிட்்ட 
ஏலனய ்கட்சி்கள் மற்தைாரு ்கருதலதயும் 
பாராளுமன்ைததில் ததரிவிததுள்ளன. 
22ஆவது அரசியைலமபபுத திருததம் 
ததா்டர்பில் எதிர்க்கட்சி்கள் முதன்முத -

லில் எடுததுள்ள நிலைபபாட்டுககு முற் -
றிலும் மாற்ைமான நிலைபபாட்ல்ட 
எடுததுள்ள நிலையில் இது ததா்டர்பில் 
ஜனாதிபதிககு ததா்டர்ச்சியா்க சுட்டிக -
்காட்்டபபட்்டது. இந்தநிலையிலை பிரத -
மர் திலனஷ் குைவர்தனவுககு ஜனாதிபதி 
லமற்்கண்டவாறு அறிவிததுள்ளதா்க ஜனா -
திபதி அலுவை்க வட்்டாரங்்கள் ததரிவிக -
கின்ைன.  
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பேராதனை ேல்கனை சமேவம: வன்முனைக்கு 
ஒருபோதும இடமளிக்்க முடியாது
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

ப ல க ல � க க ழ க த் தி ல � ோ 
ச்வளி யில�ோ ்வன்முலைககு 
ஒருலபோதும் இடமளிகக முடி -
யோசெனவும் ஒரு்வரது மனிெ 
உரிலமலய விட 99 வீெ -
மோலனோரின் மனிெ உரிலம 
செோடர்பில�லய க்வனம் 
செலுத்ெபபட ல்வண்டுசமன் -
றும் இரோஜோஙக அலமசெர் 
சுலரன் ரோக்வன் போரோளுமன் -
ைத்தில செரிவித்ெோர்.

லபரோெலன பலகல�ககழகத்தில பகிடி்வலெ 
ெம்ப்வஙகள், அது செோடர்பி�ோன சபறலைோரின் 
முலைபபோடுகள் மறறும் அஙகு இடம் சபறறு 
்வரும் ெம்ப்வஙகள்  செோடர்பில செரிவிககும் -
லபோலெ அ்வர் இவ்வோறு குறிபபிடடோர்.

லபரோெலன ெம்ப்வஙகள் செோடர்பில ஊட -
கஙகளிலும் செய்திகள் ச்வளியிடபபடடு ்வரும் 
நில�யில ெலபயில லநறறு அது செோடர்பில 

பலல்வறு கருத்துககள் முன்ல்வககபபடடன. 
அெறகு பதி�ளிககும் ்வலகயில ெலபயில 

செோடர்ந்தும் குறிபபிடட அலமசெர்: நோடடில 45 
ஆயிரத்துககும் லமறபடட பலகல�ககழக மோண -
்வர்கள் உள்்ளனர். 

அதில ஒரு சி�ரது மனிெ உரிலம பறறி க்வனம் 
லமறசகோள்்வெோ அல�து 99 வீெமோலனோரின் மனிெ 
உரிலம செோடர்பில க்வனம் எடுபபெோ? என்பது 
செோடர்பில கறை்வர்களும் நன்கு உணர்்வர்.

அரசியல லநோககத்திலும் பலல்வறு லநோககஙக -
ளுககோகவும் ஒருசி�ர் செயறபடடு ்வருகின்ைனர்.

அஙகு அரசியல தீலய மூடட ல்வண்டோசமன நோம் 
லகடடுக சகோள்கின்லைோம்.

லபரோெலன ெம்ப்வஙகள் செோடர்பில எனககு 
சபறலைோர் உள்ளிடட பலல்வறு ெரபபினரிடமி -
ருந்து 600ககும் லமறபடட குறுஞசெய்திகள் ்வந் -
துள்்ளன.

மனிெ உரிலமலய நோம் ்வரல்வறகின்லைோம். 
எனினும் குறுகிய லநோககஙகளுககோக செயலப -
டுப்வர்கள் மறறும் ்வன்முலைகல்ளயும் ஒருலபோ -
தும் ஏறறுகசகோள்்ள முடியோது என்றும் அ்வர் 
லமலும் செரிவித்ெோர்.

99 வீதைோ்�ோரின் ைனித உரிமை 
ததோடர்பி்ே்ய கவ�ம் 
சமபயில் இரோஜோஙக அமைசசர் சு்ரன் ரோகவன்

இேஙமக ஒலிபரப்புக கூட்டுததோப�ம் தமிழ் ்சமவ ஒழுஙகு தசயத நவரோததிரி விழோ ்நற்று (05)கூட்டுததோப�ததின் முனிதோஸ கமேயகததில் இடம்தபற்்றது. பூமஜகள் ைற்றும் 
கேோசோர நிகழ்வுகளின் பின்�ர், குததுவிளககு ஏற்்றப்பட்டு ைதுரகீதஙகள் இமச நிகழ்சசியும் நமடதபற்்றது. நிறுவ�த தமேவர் ஹட்சன் சைரசிஙக குததுவிளகமக ஏற்றி மவததோர். 
இதன்்போது ததன்்றலின் வி்ேட அபிைோனிகள் ஐவர் தகௌரவிககப்பட்ட�ர். நிநதவூர் உச�ோர் சலீமுககு டவர் நிதிய பணிப்போளர் சமப உறுப்பி�ரும், இ,ஒ,கூட்டுததோப� தமிழ் 
்சமவ ஆ்ேோசகருைோ� புரவேர் ஹோஸிம் உைரும், கீதோ சவரியப்பனுககு இேஙமக ஒலிபரப்புக கூட்டுததோப� தமிழ் பிரிவு ஆ்ேோசகர் கேோபூேணம் ஏ,ை்கநதிரனும், ைணி்ை-
கமே வரதரோஜன், பிரபே போடகி எஸ். கேோவதி ஆகி்யோருககு பணிப்போளர் நோயகம் நளின்நிேஙகவும், கநமதயோ கலீபனுககு ரவி ஜுவேர்ஸ் முகோமையோளர் பி்ரமும் சின்�ஙகள் 
வழஙகி தகௌரவிதத�ர்.

 நடிகர் தர்ேன் தர்ைரோஜூககு இேஙமக ததோழிேோளர் கோஙகிரஸின்  தபோதுசதசயேோளரும் நுவதரலியோ ைோவட்ட போரோளுைன்்ற உறுப்பி�ருைோ� ஜீவன்  ததோணடைோன் இ்றககுவோம� பகு-
தியிலுள்ள அன்�ோரோது இல்ேததிற்கு தசன்று  அஞசலி தசலுததி�ோர். அததுடன் அவரது குடும்ப உறுப்பி�ர்களுடனும் தைது  ் சோகதமத பகிர்நதுதகோணடோர். இ.ததோ.கோவின் உபததமேவர் 
பரத அருசோமியும்   தர்சன் தர்ைரோஜுககு அஞசலி தசலுததி�ோர்.

நவரோததிரி விழோமவ முன்னிட்டு தகோழும்பு 13, தஜம்பட்டவீதி அருள்மிகு ஸ்ரீ முனீஸ் -
வரர் முததுைோரியம்ைன் ஆேயததில் தசவவோயககிழமை வி்சட பூமஜ வழிபோடுகள் 
நமடதபற்்ற�.   சர்வசோதகம், சர்வ்போதகம் பிரம்ைஸ்ரீ விஷவ நோரோயண குருகக-
ளின் பஙகுபற்றுதலுடன் சோரதோ நவரோததிரி விழோவும் நவோரண ஸ்ரீ சககர பூமஜயும் 
நவசகதி ைஹோ ்ஹோைமும் கடநத 26ம் திகதி ஆரம்பிததது.   அதம�த ததோடர்நது 
ததோடர்சசியோக ஒன்பது நோட்கள் பூமஜ வழிபோடுகள் நமடதபற்றுவநத நிமேயில் நவ -
சகதி ்ஹோைம் பூர்ததி ்நற்று ஆேயததில் நமடதபற்்றது.   ஆேய பிரதை குரு சிவஸ்ரீ 
சிவ்�ச குருககள் உள்ளிட்ட சிவோசசோரியோர்கள் பூமஜ வழிபோடுகமள நடோததி�ோர்-
கள். க�டோ தடோரண்டோ ஸ்ரீ வரசிததிவிநோயகர் ஆேய முதல்வர் சிவஸ்ரீ பஞசோட்சசர 
விஜயகுைோர குருககள் ைற்றும் அவரது போரியோர் தம்பதியி�ரின் ேஷடியப்த பூர்ததி 
ைணிவிழோ தகளரவிப்பும் இதன்்போது இடம்தபற்்றது. துர்கமக,ேக்ஷமி,சரஸ்வதி ஆகிய 
முப்தபரும் ்தவியருககு வசநத ைணடப அேஙகோர சி்றப்பு தீபோரோதம�கள் கடநத 
ஒன்பது நோட்கள் இடம்தபற்்ற�.    படம் தைோஹைட் நசோர்

அநுரோெபுரம் ்வழிபோடடு ெ�ஙக-
ளுககு ்வழிபோடுகளில க�ந்து சகோள்-
்ளசசெலலும் பகெர்களின் ்வெதிகருதி  
ரயிலல்வ திலணகக்ளத்தினோ செோகுசு 
ரயில  லெல்வசயோன்று எதிர்்வரும் 
08ஆம் திகதி ெனிககிழலம ஆரம்பிக-
கபபடவுள்்ளெோக  புலகயிரெ திலணகக-
்ளம் நட்வடிகலக எடுத்துள்்ளது. 

சகோழும்பு லகோடலடயில இருந்து 
அனுரோெபுரம் ்வலரயோன இந்ெ 
செோகுசு ரயில லெல்வ எதிர்்வரும் 
08ஆம்  திகதி ஆரம்பிககபபடவுள்-
்ளலெோடு அன்லைய தினம் முறபகல 
9.20  மணிககு சகோழும்பு லகோடலட-
யில இருந்து பயணத்லெ ஆரம்பிககும் 
எனவும்  புலகயிரெ  திலணகக்ளம் அறி-
வித்துள்்ளது. 

கம்பஹோ,ச்வயோஙசகோட, சபோலக-
ஹச்வ�  ரயில நில�யஙகளில  மோத்-
திரம் இந்ெ ரயில நிறுத்ெபபடு்வலெோடு 
பிறபகல 1.00 மணிய்ளவில அநுரோெபு-
ரம்  ரயில நில�யத்லெ சென்ைலடயும்.  

அென்படி அவ ரயிலில பயணிககும் 
பயணிகளுககு  அன்லைய தினம் அநுரோ-

ெபுரத்தில உள்்ள ்வணககஸ்ெ�ஙகல்ள 
ெரிசிகக ெந்ெர்பபம் கிலடபபலெோடு 
மறுநோள் முறபகல ஸ்ரீ மகோலபோதி 
அருகில நலடசபறும் பூலஜயிலும் 
க�ந்து சகோள்்ள முடியும்.

அென்பின்னர் 09 ந் திகதி  மோல� 5 
மணிககு அனுரோெபுரம் ரயில நில�-
யத்திலிருந்து சகோழும்லப லநோககி 
பயணத்லெ ஆரம்பிககும் செோகுசு 
ரயில  அன்று இரவு 10 மணிய்ளவில  
சகோழும்பு லகோடலட ரயில நில�-
யத்லெ ்வந்ெலடயும். இசலெல்வ ்வோர 
இறுதி நோடகளில நலடசபறும். 

மும்ற்கடோக போவிப்பமத... (03ஆம் பககத் செோடர்)

ெலடசெடடத்தின் கீழ் லகதுசெய்யப-
படடு ெஙகோல�யில 90 நோள் ெடுபபுக-
கோ்வலில ல்வககபபடடுள்்ளனர்.  

ெறலபோது 48 நோடகள் நிலை்வலட-
கின்ைன.ெடுத்துல்வத்து விெோரலண 
நடத்தும் அ்ளவுககு அ்வர்கள் செய்ெ 
ெ்வறு என்ன?அத்துடன் ்வெந்ெ லியன-
லகல்வ இரவு லநரஙகளில கம்பஹோ, 
மள்்வோலன என பலல்வறு பிரலெெஙக-
ளுககு அலழத்துசசெல்வெோகவும் அறி-
யககிலடககின்ைது. இரவு லநரத்தில 
ஏன் இ்வர் அலழத்துசசெல�பபட 
ல்வண்டும்? இவ்வோறு இரவு லநரத்தில 
அலழத்துச செலலும்லபோது எெோ்வது 
விபரீெஙகள் இடம்சபை�ோம். திட-
டமிடடு அ்வலர சகோல� செய்து, 
அ்வர் ெபபிசசெல� முறபடடலபோது 
துபபோககிப பிரலயோகம் செய்ெெோகவும் 

கூை முடியும் அெனோல இதுசெோடர்போக 
அரெோஙகம் க்வனம் செலுத்ெல்வண்-
டும்.  அரெோஙகத்தின் பிலழகல்ள 
சுடடிககோடடி, ஆர்பபோடடம் செய்ய, 
ஊர்்வ�ம் செல� நோடடில உரிலம 
இலல�யோ? நோம் ஒருலபோதும் ்வன்-
முலைலய ஆெரிககபலபோ்வதிலல�. 
அ்வர்களுககு எதிரோக இன்னும் குறைப-
பத்திரம் ெோககல செய்யபபடவிலல�. 
இது மிகவும் லமோெமோன நில�லம.   

சஜனி்வோவில மனிெ உரிலம-
கள் செோடர்பில வி்வோதிககபபடும் 
நில�யில இவ்வோைோன விடயஙகள் 
சபோருத்ெமோனெோ? சஜனி்வோவில 
எமது நோடடுககு எதிரோக லமலும் பிலர-
ரலணகல்ள கோசண்டு்வர இது இடம 
ளிகக�ோம் என்றும் லமலும் செரிவித்-
ெோர்.

அநுராதபுரத்துக்கு விசேட சோகுசு 
ரயில்  சேவை 08ஆம் திகதி ஆரம்்பம் 

தபோருளோதோரதமத  ... (03ஆம் பககத் செோடர்)

என்றும் அலமசெர் செரிவித் -
ெோர். 2022ஆம் ஆண்டுககோன 
செோடர்சசியோன செ�வீனங -
கல்ளக கருத்தில சகோண்டு, 
2023ஆம் ஆண்டுககோன ்வரவு 
செ�வுத் திடடத்தில எவ்வோறு 
்வரிச சீர்திருத்ெஙகள் செய்ெோ -
லும், இதில போதிய்ளவுெோன் ஈடட 
முடியும், இதுல்வ நோடடு மககள் 
ஏறறுகசகோள்்ள ல்வண்டிய யெோர்த் -
ெம் எனவும் அலமசெர் செரிவித் -
ெோர்.

அரெ ஊழியர் ெம்ப்ளம் மறறும் 
ஓய்வூதியம், அரசு ்வழஙகும் 
மோனியஙகள் மறறும் சபோதுக கட -
னுககோன ்வடடிககு சபரும் செ� -
வுகள் ஏறபடும், அத்ெலகய செ� -
வுகல்ள ஈடுகடட இந்ெ நோடடில 
எந்ெ ்வருமோனமும் உரு்வோககப -
படவிலல�, லமலும் ஒவச்வோரு 
ஆண்டும் நடபபுக கணககில பற -
ைோககுலை உள்்ளது. 3,245 பில -
லியன் ரூபோ லம�திக ஒரு போரிய 
்வரவு -செ�வுத் திடட இலட -
ச்வளிலய உரு்வோககும் என்றும் 
அலமசெர் குறிபபிடடோர்.  

இந்ெ இலடச்வளிலய லபோகக, 
1977 ககுப பின்னர் , நோடடிலுள்்ள 
ஒவச்வோரு அரெோஙகமும் கடன் 
்வோஙகியது, உள்நோடடிலும் ச்வளி -
நோடடிலும் ்வோஙகிய கடன்கள் 
செோடர்ந்து கடன்க்ளோகவும் ்வட -
டியோகவும் செலுத்ெபபடடன, 
லமலும் அ்வர்க்ளோல கடட முடி -
யோமல லபோனலபோது,   ்வோஙகிய 
கடலன அலடகக அதிக  க டன் -
கல்ள எடுத்ெனர். லமலும் நி�வும் 

சகோவிட19 சூழ்நில�யில, 
்வரு்வோய் பறைோககுலையோக இருந் -
ெது. கட லன  செலுத்ெ முடியோது 
எனவும்  அலமசெர் லமலும் செரி -
வித்ெோர்.  

ப� ெ ரபபுக கடன் செலுத்தும் 
நட்வ டிகலககள் செோடர்ந்தும் 
இடம்சபறறு ்வரு்வெோகவும், 
ஆனோல இருெரபபுக கடலன 
செலுத்து்வது நிறுத்ெபபடடுள் -
்ளெோகவும், அெலன செலுத்து -
்வெறகு சபோருத்ெமோன தீர்வு 
செோடர்பில க�ந்துலரயோடப -
படடு ்வரு்வெோகவும் செரிவித் -
ெோர்.  

அரெோஙக ஊழியர்களுககு ெம்ப -
்ளம் ்வழஙகு்வலெ நிறுத்து்வென் 
மூ�ம் செ�வுகல்ள குலைகக 
முடியோசெனவும், அபிவிருத்தி 
திடடஙகல்ள நிறுத்தி அபிவிருத்தி 
செ�வுகல்ள குலைபபென் மூ�ம் 
பணத்லெ லெமிகக முடியோசென -
வும் அலமசெர் செரிவித்துள்்ளோர்.  

இந்ெ ஆண்டுககோன ்வரவு 
செ�வுத் திடட ஒதுககீடடு 
்வலரவு மூ�ெனச செ�வீனத்லெ 
முடிந்ெ்வலர குலைத்து ெயோரிக -
கபபடடுள்்ளெோகவும், செோடர் 
செ�வீனஙகல்ள விட மூ�ெனச 
செ�வு குலை்வோகவும், அரெோஙக 
்வரு்வோய் ்வரவுகள் செோடர் செ� -
வீனஙகல்ள விடவும் குலை்வோ -
கவும், சபோரு்ளோெோர வீழ்சசிககு 
அரசியல ரீதியோக பதில இலல�, 
சபோரு்ளோெோர அறிவியல� 
பதி�ோக உள்்ளெோகவும் அ்வர் 
லமலும் செரிவித்துள்்ளோர். 

உயிர்தத ஞோயிறு தோககுதல்... (03ஆம் பககத் செோடர்)

முன்னோள் ஜனோதிபதி லமத்திரி -
போ� சிறிலென, ஜனோதிபதி ரணில 
விககிரமசிஙக உள்ளிடட 12 பிரதி-
்வோதிகளுககு எதிரோக இந்ெ மனுக-
கள் ெோககல செய்யபபடடிருந்ென. 

எவ்வோைோயினும், ஜனோதிபதி 
விககிரமசிஙகல்வ பிரதி்வோதியோக 

சபயரிடடுள்்ள மனுககல்ள செோடர 
ல்வண்டோம் என உசெ நீதிமன்ைம் 
அண்லமயில தீர்மோனித்துள்்ளது. 
ெறலபோலெய ஜனோதிபதிககு எதிரோக 
மனுககள் ெோககல செய்யபபடடுள்்ள 
நில�யில இந்ெ தீர்மோனம் எடுககப -
படடுள்்ளது.

யோழ். பல்கமே பட்டைளிப்பு... (03ஆம் பககத் செோடர்)

யும், பரிசிலகல்ளயும், பு�லமப பரி-
சிலகல்ளயும் ்வழஙகவுள்்ளோர்.    உயர் 
படடபபடிபபுகள் பீடத்லெச லெர்ந்ெ 
185 லபர் உயர் படடத் ெலகலமகல்ளப 
சபைவுள்்ளனர். அ்வர்களில க�ோநிதிப 
படடத்லெ இரண்டுலபரும், முதுசமய்-
யியலமோணிப படடத்லெ பதிசனோரு 
லபரும், சூழல முகோலமத்து்வத்தில 
முதுவிஞ்ோனமோணிப படடத்லெ 
ஆறு லபரும், சுகோெோர முகோலமத்து-
்வத்தில முதுவிஞ்ோனமோணிப பட-
டத்லெ ஒரு்வரும் முதுவியோபோர நிர்-
்வோகமோணிப படடத்லெ ஏழு லபரும், 
கலவியியலில படடபபின் ெலகலமச 

ெோன்றிெழிலன 157 லபரும், சுகோெோர 
முகோலமத்து்வத்தில படடபபின் 
ெலகலமச ெோன்றிெழிலன ஒரு்வரும் 
சபைவிருககின்ைனர்.    படடமளிபபு 
விழோவுககு ்வழலமலபோன்று படடம் 
சபறும் மோண்வர்களுடன், சபறலைோ-
ரும் க�ந்துசகோள்்ள ்வெதிலயறபடுத்-
திக சகோடுககபபடடுள்்ளது.     படடம் 
சபறுகின்ை மோண்வர்கள், மறறும் விருந்-
தினர்கள் சுகோெோர நலடமுலைகல்ளப 
பின்பறறுமோறு லகடடுசகோள்்ளபபட-
டுள்்ளனர்.    விழோ மண்டபத்தினுள் பட-
டெோரிகள், அலழககபபடட சபறலைோர்-
கள் மடடுலம அனுமதிககபபடு்வர்.  

பதுககி மவககப்பட்டிருநத... (03ஆம் பககத் செோடர்)

500 கில�ோ அரிசி பதுககி ல்வககப-
படடிருந்ெெோகவும், ஏலனய 90 கில�ோ 
அரிசிலய ெர்கோ நகர் பகுதியில பதுககி 
ல்வத்திருந்ெெோகவும் சுறறி்வல்ளபலப 
லமறசகோண்ட சபோலிஸோர் மறறும் 

சபோதுச சுகோெோர பரிலெோெகர்கள் செரி-
வித்ெனர்.   ெந்லெக நபருககு எதிரோக 
ெடட நட்வடிகலக லமறசகோள்்ளபப-
டுசமன லபரு்வல்ள சபோலிஸோர் செரி-
வித்ெனர். 

ைோணவர்கமள ... (03ஆம் பககத் செோடர்)
விெோரலணகளில ஆண் ஒரு்வ -

ரும் லகது செய்யபபடடு லம�திக 
விெோரலணகளுககோக ஹிககடு்வ 
சபோலிஸ் நில�யத்தில ஒப -
பலடககபபடடுள்்ளோர்.  இப 

சபண் போடெோல� மோண்வர்கல்ள 
இ�ககு ல்வத்து சஹலரோயின் 
லபோலெபசபோருல்ள விறபலன 
செய்து ்வந்துள்்ளெோக ெக்வல 
ச்வளியோகியுள்்ளது. 
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நூறு வயது முதியவர் 
பரிசு வழங்கி க�ௌரவிப்பு

(அக்கரைப்பற்று மத்திய நிரு்பர்)

அக்கரைப்பற்று பிைதேச சசய-
ல்கம் ஏற்்பபாடு சசயே சிறுவர், 
முதிதயபார் தின நி்கழ்வு்கள் 
பிைதேச சசயலபாளர் ரீ.எம்.எம்.
அனசபாரின வழி்கபாட்டலில் 
சமுர்த்தி ேரலரமபபீ்ட மு்கபா -
ரமயபாளர் எம்.பி.எம்.ஹூரசன 
ேரலரமயில், பிைதேச சசயல்கக-
கூட்ட மண்ட்பத்தில் நர்டச்பற்-
றது.  இந்நி்கழ்வில், அக்கரைப-
்பற்று பிைதேச சசயலபாளர் ரீ.எம்.
எம்.அனசபார், நிருவபா்க உத்திதயபா-
்கத்ேர் என.ரி.்பபாறூக ேரலரம 
பீ்ட மு்கபாரமயபாளர் எம்.பி.எம்.
ஹூரசன, ்கருத்திட்ட மு்கபா-
ரமயபாளர் என.ரி.மசூர், திட்ட 
மு்கபாரமயபாளர் எம்.தே.எம்.
நிஹமதுல்லபாஹ, ்கணக்கபாளர் 
எஸ்.எல்.சர்ேபார்மிர்சபா,  உள்ள்க 
்கணக்கபாயவு உத்திதயபா்கத்ேர் 
இசட.ஏ.றகுமபான,  உேவித்திட்ட-
மி்டல் ்பணிப்பபாளர் ஏ.எம்.ேமீம், 
சமுேபாய அடிப்பர்ட அரமபபு 
உத்திதயபா்கத்ேர் எம்.எச்.எப.
சஜித்ேபா, சமு்க அபிவிருத்தி உேவி-
யபாளர் எம்.ஐ.ச்பபாயுத்தீன, வலய 
உேவியபாளர், சமுர்த்தி அபிவி -
ருத்தி உத்திதயபா்கத்ேர்்கள், அபிவி -
ருத்தி உத்திதயபா்கத்ேர்்கள் ்கலந்து 
ச்கபாண்டனர்.

இதில்,அக்கரைப்பற்று 12ஆம் 
பிரிரவச் தசர்ந்ே நூறு வயது -
ர்டய எம்.ஐ.எம்.இஸ்மபாயில் 
எனும் முதிதயபார் ்பரிசு வழங்கி 
ச்கௌைவிக்கப்பட்டபார்.

கல்முனை விகாராதிபதியின் பினைக்கு
னகய�ாபபமிட்டார் வீடுகள் மீது தாக்குதல்
(்கபாரைதீவு குறூப நிரு்பர்)

்கல்முரன சு்பத்ைபா ைபாமய வி்கபா -
ரையின வி்கபாைபாதி்பதி ைனமுத்து -
்கல சங்்கைத்ன தேைர், பிரணயில் 
விடுேரலயபாவேற்கு ஒப்பமிட்ட 
சிலரின வீடு்கள் ேபாக்கப்படடுள் -
ளன.தநற்று முனதினம் (04) நள் -
ளிைவில் இவர்்களின வீடு்கள் ேபாக -
குேலுககுள்ளபாகின. வபாள் மற்றும் 
்கற்்களபால் இத்ேபாககுேல் ந்டத்ேப -
்பட்டது.

சிறுவர் துஷ்பிைதயபா்க குற்றச் -
சபாடடில் சந்தே்கத்தின த்பரில் 
ர்கது சசயயப்பட்ட ்கல்முரன 

வி்கபாைபாதி்பதி சிரற ரவக்கப்பட -
டிருந்ேபார். இவர்,மூனறு ேனித்ேனி 
வழககு்களுக்கபா்க சைபாக்கபபிரண, 
சரீைபபிரண்களில் விடுேரல சசய -
யப்பட்டபார் இவரை விடுேரல  
சசயவேற்்கபான முயற்சி்களில், 
ஈடு்பட்டேமிழ் தேசிய கூட்ட -
ரமபபின ்கல்முரன மபாந்கை 
சர்ப உறுபபினர் சந்திைதச்கைன  
ைபாேன, தநைடியபா்க சிரறச்சபாரலக -
குச் சசனறு வி்கபாைபாதி்பதிரய 
அரழத்து வந்து வி்கபாரையில்  ஒப -
்பர்டத்ேபார்.

இவருககு ்கல்முரன நீேவபான 
நீதிமனறம் ்க்டந்ே சவள்ளிககி -

ழரம பிரண வழங்கியது.  விடு -
ேரலயபான வி்கபாைபாதி்பதி தநற்று -
முனதினம் மபாரல,  பிைதேசத்தில் 
இ்டம்ச்பற்ற வபாணி விழபாக்களி -
லும் ்பங்த்கற்றிருந்ேரம குறிப -
பி்டத்ேக்கது. வி்கபாைபாதி்பதி, 
வி்கபாரைககு திரும்பிய இைதவ, 
பிரணயில் ஒப்பமிட்டவர்்களின 
வீடு்களில் ேபாககுேல் ந்டபாத்ேப்பட -
்டன. ்கல்முரன வ்டககு பிைதேச 
சசயல்க வி்டயம் சேபா்டர்பில்  
்கல்முரன மபாந்கை சர்ப உறுபபி -
னர் ைபாேனு்டன, வி்கபாைபாதி்பதியும்  
உணணபாவிைேமிருந்ேரம குறிபபி -
்டத்ேக்கது. 

ஸ்ரீ வீரரயடி விநாய�ர் 
ஆலயத்தில் நவராத்திரி விழா
(்பபாசிககு்டபா நிரு்பர்)

மட்டக்களபபு த்பத்ேபாரழ 
வபாரழச்தசரன ஸ்ரீ வீரையடி விநபா-
ய்கர் ஆலயத்தில் நவைபாத்திரி விழபா 
மி்கச் சிறப்பபா்க நர்டச்பற்றது.

துர்க்கபா, இலடசுமி, சைஸ்வதி 
ஆகிய முபச்பரும் தேவி்களுர்டய 
வழி்பபா்டபா்க 9 நபாட்கள் ஆலயத்தில் 
விதே்ட பூரே்கள் நர்டச்பற்றன.

இறுதி நபாளபாகிய தநற்ரறய விே-
யேசமி தினம்  அம்பிர்க, சூைரன 
வேம் சசயே நபாளபாகும்.அந்ே நன-
னபாளில் ்கனனி வபாரழமைம் நடடு,  
சூைரன அழித்ே ர்கங்்கரிய நி்கழ்வு 
ஆலயத்தில் நர்டச்பற்றது.

அத்து்டன வித்தியபாைம்்பம் எனப-
்படும், ஏடு சேபா்டககும் ஆைம்்பமபா-
னது.

க�ாடரடைக�ல்லாறு ம�ா வித்தியாலயத்தில் 
விஜயதசமி தினத்தில் வித்தியாரமபம

(்பபாணடிருபபு தின்கைன நிரு்பர்)

மட்டக்களபபு ்படடிருபபு ்கல்வி 
வலயத்திற்குட்பட்ட த்கபாடர்டக-
்கல்லபாறு ம்கபா வித்தியபாலயத்தில் 
விேயேசமி பூரசயும், புதிய மபாண-
வர்்களுக்கபான வித்தியபாைம்்பம்  நி்கழ்-
வும் அதி்பர் ்க.சசல்வைபாசபா ேரலரம-
யில் நர்டச்பற்றது.மூனறு வயதிற்கு 
தமற்்பட்ட மபாணவர்்களுககு விே-
யேசமி தினத்ேனறு வித்தியபாைம்்பம் 
சசயது ரவக்கப்பட்டது.

 புதிேபா்க சேபாழிற்றுரற்கரள 

ஆைம்பிப்பவர்்களும் இந்நபாளில், நற்-
்கபாரியங்்கரள ஆைம்பிப்பரே வளக-
்கமபா்கக ச்கபாணடுள்ளனர். 

இேற்்கரமய த்கபாடர்டக்கல்லபாறு 
ம்கபா வித்தியபாலயத்தில் அதி்பர் சசல்-
வைபாசபாவினபால் மபாணவர்்களுககு வித்-
தியபாைம்்பம் சசயது ரவக்கப்பட்டது-
்டன, சிவஸ்ரீ ேனுைபாே சர்மபாவினபால் 
விதச்ட பூரே வழி்பபாடு்களும் ந்டபாத்-
ேப்பட்டன. ்பபா்டசபாரல வளபா்கத் -
தில் கும்்பம் சசபாரிேலு்டன நவைபாத்-
திரி விழபா நிரறவு ச்பற்றது.       

அருள்மிகு ஸ்ரீ பத்திர�ாளி அமபாள்
ஆலயத்தில் க�தார க�ளரி விரதம
(அனபுவழிபுைம் தின்கைன நிரு்பர் )

திருத்கபாணமரல அருள்மிகு ஸ்ரீ 
்பத்திை்கபாளி அம்்பபாள் ஆலயத்தில், -
தநற்று (05) த்கேபாைச்களரி விைேம் 
அனுஷ்டிக்கப்பட்டது.  தநற்று புேன-
கிழரம இவ்விைேம் ஆைம்பித்து   
25- – -10- – 2022 சசவ்வபாயககிழரம 
கூடிய அமபாவபாரசத் தினத்ேனறு 
நிரறவு ச்பறுகினறது. இரு்பத் -

சேபாரு நபாள் விைேமனுஷ்டிக்க விரும் -
பும் அடியபார்்கள் ஆைம்்ப தினத்ேனறு 
சங்்கற்்பம் சசயது தினமும் ஆலய 
ேரிசனம் ்பணணி இறுதி நபாளனறு 
உ்பவபாசமிருந்து திருக்கபாபர்ப 
அணித்து ச்கபாள்ளலபாம்.

இரு்பத்சேபாரு நபாளும் விைேம-
னுஷ்டிக்க இயலபாேவர்்கள் விைே 
இறுதி நபாளபாகிய (25) உ்பவபாசமி-

ருந்து தநபானபுக்கயிற்ரற அணிந்து 
ச்கபாள்ளலபாம் என ஆலயத்தின ஆதி -
ன்கர்த்ேபாவும் பிைேமகுருவுமபாகிய 
பிைம்மஸ்ரீ தசபா. இைவிச்சந்திைக குருக-
்கள் சேரிவித்ேபார்.

ஆதி்கபாலம் முேல் விைேங்்களிதல 
மி்கச்சிறந்ே விைேமபா்க ஆனதறபார்-
்களபால் இவ்விைேம் அனுஷ்டிக்கப -
்படடு வருகிறது.

பல்கலைக்கழ்கத்திற்கு தெரிவான
மாணவர்களுககு த்கௌரவம்
(்கல்லடி குறூப, மட்டக்களபபு 
விதே்ட நிரு்பர்்கள்)

்கல்விப ச்பபாதுத்ேைபாேை உயர்ே-
ைப ்பரீடரசயில் 2021 வரு்டத்தில் 
உயர் ச்பறுத்பறு்கரளப ச்பற்றுக-
ச்கபாண்ட மபாணவர்்கரள ச்கௌைவிக-
கும் விழபா மட்டக்களபபு ஈஸ்ட 
லகூன விடுதியில் மி்கபபிைமபாண-
்டமபான முரறயில் இ்டம்ச்பற்றுள்-
ளது.மட்டக்களபபு வர்த்ே்கர்்கள் 
சங்்கம் இந்நி்கழ்ரவ ஏற்்பபாடு சசய-
திருந்ேது.

மட்டக்களபபு வர்த்ே்க சங்்க 
ேரலவரும் சமூ்க தசரவயபாளரு-
மபான தேச்பந்து முத்துலிங்்கம் சசல் -
வைபாேபா ேரலரமயில் இந்நி்கழ்வு 
இ ்ட ம் ச ்ப ற் ற து . இந் நி ்க ழ் வி ற் கு 
பிைேம அதிதியபா்க கிழககு மபா்கபாண 
்கல்வி அரமச்சின சசயலபாளர் எச்.ஈ.
எம்.்டபிள்யூ.ஜீ.திசபாநபாயக்க மற்றும் 
மட்டக்களபபு மபாவட்ட அைசபாங்்க 

அதி்பர் த்க.்கருணபா்கைன ஆகிதயபார் 
்கலந்துச்கபாணடு மபாணவர்்கரள 
ச்கௌைவித்ேனர்.

்பபாைம்்பரிய மங்்கள வபாத்திய இரச 
முழங்்க அதிதி்கள் மலர் மபாரல்கள் 
அணிவித்து வைதவற்்கப்பட்டரே-

யடுத்து, வைதவற்புரை, வைதவற்பு 
ந்டனம், ேரலரமயுரை, அதிதி்க-
ளின விதே்ட உரை்கள் இ்டம்ச்பற்-
றன. 

்க்டந்ே வரு்டம் ்கல்விப ச்பபாதுத் 
ேைபாேை உயர்ேைப ்பரீடரசயில் சிறந்ே 
ச்பறுத்பற்ரறப ச்பற்று ்பல்்கரலக்க -
ழ்கத்திற்கு சேரிவரன163 மபாணவர்-
்களுககு இேனத்பபாது ச்பபானனபார்ட 
த்பபார்த்தி, ்பேக்கங்்கள் அணிவித்து 
நிரனவுச்சினனங்்கள் வழங்்கப்பட-
்டன. ்கல்விப ச்பபாதுத்ேைபாேை உயர்ே-
ைப ்பரீடரசயில் உயிரியல் விஞ்பான 
துரறயில் அகில இலங்ர்க ரீதியில் 
முேலபாவது இ்டத்ரே ச்பற்று 
மட்டக்களபபு மபாவட்டத்திற்கு 
ச்பருரம தசர்த்ே மட்டக்களபபு 
புனிே மிகத்கல் ்கல்லூரி தேசிய 
்பபா்டசபாரல மபாணவன  ேமிழ்வபா-
ணன துவபாைத்கஷ் இேனத்பபாது 
விதச்ட நிரனவுச்சினனம் வழங்கி 
ச்கௌைவிக்கப்பட்டபார்.

கபாத்துவில் அல்ஹிதாயா 
வித்தியாலயத்தில் சிறுவர் நி�ழ்வு
(எஸ்.எம்.அறூஸ்)

ச்பபாத்துவில் அல்-ஹிேபாயபா வித்தி-
யபாலயத்தில் ஏற்்பபாடு சசயயப்பட்ட 
சர்வதேச சிறுவர் தின நி்கழ்வும், 
ஊர்வலமும் தநற்று (05) அதி்பர் 
எம்.எல்.எம்.அஸ்ைப  ேரலரமயில் 
இ்டம்ச்பற்றது.

ஹிேபாயபாபுைம் ச்கவபாழ்வு சங்்கம், 
்பபா்டசபாரல சமூ்கம் ஒனறிரணந்து 
இந்நி்கழ்ரவ ஏற்்பபாடு சசயதி-
ருந்ேன.

இந்நி்கழ்வில் தி்கபாமடுல்ல 
மபாவட்ட ்பபாைபாளுமனற உறுபபி-
னர் சட்டத்ேைணி எஸ்.எம்.எம்.
முேபாைப பிைேம அதிதியபா்கக ்கலந்து 
ச்கபாண்டபார்.

ச்களைவ அதிதி்களபா்க ச்பபாத்து -
வில் பிைதேசசர்ப ேவிசபாளர் எம்.எச்.

அபதுல் ைஹிம், ச்பபாத்துவில் பிைதேச 
சசயலபாளர் எம்.ஐ.பிர்னபாஸ் மற்றும் 
்கல்வி அதி்கபாரி்கள், ்பபா்டசபாரல 
அபிவிருத்திச்சங்்க   பிைதிநிதி்கள், 
ச்கவபாழ்வு சங்்கத்தின ேரலவரும், 
சமூ்க சசயற்்பபாட்டபாளருமபான யூசுப 
முர்கடீன உட்ப்ட ்பலரும் ்கலந்து 
ச்கபாண்டனர்.

அல்-ஹிேபாயபா வித்தியபாலயத்தின 
முனனபாள் அதி்பர்்களபான எம்.ஐ.
எம்.சசரீப, எம்.சி.எம்.சம்சுதீன 
ஆகிதயபார் ்பபாைபாளுமனற உறுபபினர் 
எஸ்.எம்.எம்.முேபாைப மற்றும் அதி-
தி்களபால் ச்பபானனபார்ட த்பபார்த்தி 
நிரனவுச்சினனம் வழங்கிக ச்களை-
விக்கப்பட்டனர்.

இங்கு மபாணவர்்களின ்பல்தவறு 
திறரம்களும்  அைங்த்கற்றப்பட-
்டரம குறிபபி்டத்ேக்கேபாகும்.       

இரண்டு மாடி பல்சநரத
�டடைடைத் கதாகுதி திறப்பு
(அனபுவழிபுைம் தின்கைன 
நிரு்பர் )

திருத்கபாணமரல ந்க-
ைபாடசி மனறத்ேபால் 23 மில் -
லியன ரூ்பபா நிதியில் நிர் -
மபாணிக்கப்பட்ட இைணடு 
மபாடி ்பல்சந்ரேக ்கடடி -
்டத் சேபாகுதி திறபபு விழபா 
தநற்று (05) விேயேசமி 
தினமனறு இ்டம் ச்பற்றது.

ந்கைபாடசி மனறத்தின ேரலவர் நபா. 
இைபாேநபாய்கம் ேரலரமயில் இ்டம் -
ச்பற்ற இந்நி்கழ்வில், உ்பேரலவர் 
்கபா. த்கபாகுல்ைபாஜ் மற்றும் சசயலபாளர் 
சவ. இைபாேதச்கர் உட்ப்ட சர்பயின 
உறுபபினர்்கள்,  உத்திதயபா்கத்ேர்்கள் 
எனப்பலர் ்கலந்து ச்கபாண்டனர்.

இந்ேக்கட்ட்டத் சேபாகுதியின 

முேலபாம் ேளத்தில் ஒனறு கூ்டல் 
மண்ட்பமும்,இைண்டபாவது ேளத்-
தில் வபா்டர்கககு வழங்்கக கூடிய 
ேங்கும் அரற்களும் ச்கபாண்டேபா்க 
அரமக்கப்படடுள்ளது.

இந்ேக்கட்ட்டத் சேபாகுதி திருத்கபா -
ணமரல ்க்டற்்பர்டத்ேள வீதியில் 
அரமந்துள்ளது. 

சாயநதமருதில் சிறிகயார், முதிகயார் தின நி�ழ்வு�ள்
(சவளக்கர்ட குறூப நிரு்பர்)

சபாயந்ேமருது பிைதேச சசயல்கத்-
தின சிறுவர் மற்றும் முதிதயபார் தின 
நி்கழ்வு்கள் பிைதேச சசயலபாளர் எம்.
எம்.ஆஷிக ேரலரமயில் லீ சமரி-
டியன மண்ட்பத்தில் தநற்று (05) 
இ்டம்ச்பற்றது.

இந்நி்கழ்வில்,அம்்பபாரை மபாவட்ட 
அைசபாங்்க அதி்பர் தே.எம்.ஏ. 
்டகளஸ் பிைேம அதிதியபா்க ்கலந்து 
ச்கபாண்டபார்.

ச்களைவ அதிதி்களபா்க அம்்பபாரை 
மபாவட்ட தமலதி்க அைசபாங்்க வி.சே-
்கதீசன,  சம்மபாந்துரற பிைதேச சசய-
லபாளர் எஸ்.எல்.எம்.ஹனீ்பபா, சபாயந்-
ேமருது உேவி பிைதேச சசயலபாளர் 
எம்.ஐ.முவஃபிக்கபா, நிந்ேவூர் உேவி 
பிைதேச சசயலபாளர் ஜீசபான ஆஷிக, 
சபாயந்ேமருது பிைதேச சசயல்க 
்கணக்கபாளர் ஏ.தே.நுஸ்ைத்்பபானு, 

உேவி திட்டமி்டல் ்பணிப்பபாளர் 
த்க.எல்.ஏ.ஹமீட சபாயந்ேமருது - மபாளி-
ர்கக்கபாடு ேும்ஆப ்பள்ளிவபாசல் 
ேரலவர் அல்-ஹபாஜ் ஏ.எம்.ஹி்பத்துல் 
்கரீம் ஆகிதயபார் ்கலந்து ச்கபாண்ட-

னர். இதில் சமுர்த்தி ேரலரமபபீ்ட 
சிதைஷ்்ட மு்கபாரமயபாளர் ஏ.சி.ஏ. 
நஜீம், சமுர்த்தி ம்கபா சங்்க மு்கபாரம-
யபாளர் ஏ.எல்.யூ.ேுரனேபா,  சமுர்த்தி 
வங்கி மு்கபாரமயபாளர் எஸ்.றி்பபாயபா, 

நிர்வபா்க உத்திதயபா்கத்ேர் ஏ.சி.எம்.
்பளீல், நிதி உேவியபாளர் எம்.சி. 
முஹம்மட, சபாயந்ேமருது சிவில் 
அரமபபுக்கள் சம்தமளனத்தின 
ேரலவர் எம்.்பரீட,  சபாயந்ேமருது ்பல-
தநபாககு  கூடடுறவு சங்்கத் ேரலவர் 
எம்.எம் எம்.உதுமபாசலவ்ரவ உள்-
ளிட்ட ்பபா்டசபாரல அதி்பர்்கள், முன-
்பள்ளி மபாணவர்்கள், முதிதயபார்்கள் 
எனப்பலரும் ்கலந்து ச்கபாண்டனர்.

இதில் மபாணவர்்களின ்கரல 
நி்கழ்ச்சி்கள், முதிதயபார் ச்களை-
விபபு உள்ளிட்ட ்பல்தவறு நி்கழ்-
வுளும் இ்டம்ச்பற்றன. நி்கழ்வில் 
அம்்பபாரை மபாவட்ட அைசபாங்்க அதி்பர்  
தே.எம்.ஏ. ்டகளஸ், தமலதி்க 
அைசபாங்்க அதி்பர் வி.சே்கதீசன 
ஆகிதயபார் ச்பபானனபார்ட த்பபார்த்தி, 
நிரனவுச் சினனம் வழங்கி பிைதேச 
சசயலபாளர் எம்.எம். ஆஷிககினபால் 
ச்களைவிக்கப்பட்டனர்.       

 அக்கமைபபற்று ்கனிஷட வித்தியோலயத்தில் ் ேற்று (05) சிறுவர் தின நி்கழ்வு்கள் இடம்-
பபற்்றன.எம்.எச். அபதுல்்கபூர் தமலமையில் ேமடபபற்்ற இந்நி்கழ்வில் ்கலோசோை நி்கழ்-
வு்களுடன் ஊர்வலமும் இடம்பபற்்றது.

போண்டிருபபு ை்கோ வித்தியோலயத்தில் ்ேற்று  வோணி விழோ நி்கழ்வு்கள் இடம்பபற்்றன. அதிபர், புனிதன் தமலமையில் ்கோமல எட்டு ைணிககு ஆைம்பைோன இந்நி்கழ்வில், பிைதை 
அதிதியோ்க ்கல்முமன வலயக ்கல்வி அலுவல்க ஆசிரிய ஆ்லோச்கர் எம்.லககுணம்,வி்ேட அதிதியோ்க போடசோமல ்ைம்போட்டு திட்ட இமணபபோளர் கிருஷணகுைோரி ்டவிட், சி்றபபு 
அதிதி்களோ்க பிைபல மவத்தியர் கி. சுந்தைேோதன், ்்க. பிை்கலோதன், பி.துேோனந்தன், ஆர்.ைகுைோஜ், ரி. சுந்த்ைசன் ஆகி்யோர் ்கலந்துப்கோண்டு சி்றபபித்தனர். ்கமல நி்கழ்ச்சி்களில் 
பவற்றியீட்டிய ைோணவர்்களுககு பரிசு்களும் வழங்கபபட்டன. 
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முல்லைத்தீவு வட்டுவாகல பாலைம் தாழிறககம்: 
வீதியால பயணிபபவரகள் அவதானம்

புதுக்குடியிருப்பு விசேட நிருபர்

முல்லைத்தீவு மாவடடத்தின் நகருக்குள் நு்ையும் பிரதான 
வீதியான முல்லைத்தீவு – புதுக்குடியிருப்பு வீதியின் முதன்்ம-
யான பாலைமாக காணப்படும் வடடுவாகல பாலைம் நீணடகாலை-
மாக புனர்மக்கப்படாத நி்லையில காணப்படுகின்்றது.

பாலைத்தில அவவப்சபாது ஏறபடும் வவடிப்பு மறறும் பாதிப் -
புக்கள் சீர்வேயயப்படடு வருகின்்ற சபாதிலும் தறசபாது பாலைத் -
தில ஒருபகுதியில வீதி தாழி்றங்கிய நி்லையில அ்டயாளப்படுத்-
தப்படடுள்ளது. எனசவ இவவீதியால பயணிப்பவர்கள் மிகுநத 
அவதானமாக வேயறபடுமாறு சகடடுக் வகாள்ளப்படுகின்்றனர்.

நீணடகாலைமாக பாலைம் புனர்மக்கப்படா்மயால வதாடர்ச் -
சியாக கடறவ்றாழிலைாளர்கள் மறறும் வபாதுமக்கள் இநத பாலைத் -
தி்ன புனர்மக்க சகாரிக்்க விடுத்து வருகின்்ற்ம குறிப்பி -
டத்தக்கது.

நல்லூர் கந்தசுவோமி ஆலயத்தில் விஜய்தசமி – ைோனம்பூ உறசவம் ்நறமறைய தினம் 
பு்தன்கிழமை கோமல பகதிபூர்வைோக இடம்்பறறைது. கோமல 6.45 ைணிககு வசந்த 
ைணடப பூமசயுடன் இடம்்பறறு குதிமை வோகனத்தில் முருகப்பருைோன் எழுந்தருளி 
்வளிவீதி உலோவந்ததுடன் ைோனம் பூ உறசவம் சிறைபபோக இடம்்பறறைது.

படம்: யோழ். வி்சட நிருபர்

மண்டைதீவு சுற்றுலா ்மயத்தின் செயற்்ாடுகளில்
மமாெடி இடைமச்ற்றிருப்தாக குற்்றசொட்டு
சகாப்பாய குறூப் நிருபர்

யாழ்.மண்டதீவுக் கடறக்ரயில 
ந்டமு்்றப்படுத்தப்படட மண -
்டதீவு சுறறுலைா ்மயத்தின் வேயற-
பாடுகள் அ்னத்தும் வேயலிைநத 
நி்லையில யாழ் மாவடட வேயலைக 
திடடமிடல து்்றக்கு வைங்கப் -
படட தகவல அறியும் ேடடமூலைத்-
திறகு 3 மாதங்கள் கடநதும் பதில 
வைங்கவில்லை.

கடநத நலலைாடசி அரோங்க 
காலைத்தில அ்மச்சு ஒன்றின் சுமார் 
8 சகாடி ரூபாய நிதி ஒதுக்கீடடில 
யாழ்.மாவடட வேயலைகத்தால 
மண்டதீவு சுறறுலைா ்மயத்தின் 
சவ்லைத்திடடத்துக்காக நிதி விடு -
விப்புச் வேயயப்படடது.  

இத்திடடத்்த ந்டமு்்றப்ப-
டுத்துவதறகாக சவலை்ண பிரசதே -

வேயலைகம் மறறும் சவலை்ண பிரசத -
ேே்ப இ்ணநது மணடப சுறறுலைா 
்மயத்தின் அபிவிருத்தி பணிக்ள 
முன்வனடுக்க  ஆரம்பித்த திடடம் 
இதுவ்ர மக்களுக்கு பயனளிக்க-
வில்லை.

இத்திடடத்திறகாக வதரிவு வேய-
யப்படட கடறபிரசதேம் ஆைம்கு-
்்றநத கடறபகுதியாக காணப்படு-
கின்்ற்மயால படகுச் ேவாரிக்ள 
சமறவகாள்ள அதிகாரிகள் கடல 
பிரசதேத்்த  எவவாறு வதரிவு வேய-
தனர்.

 ோடடி  மறறும் கா்ரநகர் கடற -
க்ரகள் சுறறுலைா பயணிகள் அதி -
கமாக வநது வேலலும் பகுதியாக 
காணப்படும் நி்லையில ஏன் குறித்த 
திடடத்்த மண்டதீவில வேயறப-
டுத்தினர்.

மக்களின் வரிப்பணத்தில அ்மச்-

சினால ஒதுக்கப்படட சுமார் 8 சகாடி 
ரூபாய வேலைவு வேயயப்படடதாக 
கூ்றப்படும் மண்டதீவு சுறறுலைா 
்மயத்தில தறசபாது ஒளிராத மின் -
குமிழ்கள் மடடும் எஞ்சியுள்ளது .

இவவாறு பலை குற்றச்ோடடுக்-
கள் எழுப்பப்படும் மண்டதீவு 
சுறறுலைா ்மயத்திறகு ஒதுக்கப்படட  
பலை சகாடி  ரூபாய நிதி சமாேடி 
வேயயப்படடுள்ளதாக அறியவரு-
கின்்றது. யாழ்.மாவடட வேயலைக 
திடடமிடல பிரிவுக்கு கடநத 6ஆம் 
மாதம் தகவல அறியும் ேடடமூலைத்-
தில சுறறுலைா ்மயம் வதாடர்பான 
சகள்விகள் எழுப்பப்படடன. 

இவவா்றான நி்லையில மூன்று 
மாதங்கள் கடநதும் யாழ்.மாவடட 
வேயலைக திடடமிடல பிரிவால இத்-
திடடம் வதாடர்பாக சகாரிக்்கயாள -
ருக்கு பதில வைங்க முடியவில்லை.

மன்்ார் இர்ை இலுப்் 
குளத்தில் இஞ்சி அறுவ்டை விழா

மன்னார் குறூப்  நிருபர்

மன்னார் மாந்த சமறகு பிரசதே 
வேயலைக பிரிவில சமறவகாள்ளப்-
படட சதாடடச்வேய்க உறபத்திப்-
வபாருடகளின் அறுவ்ட நிகழ்வு 
சநறறு முன்தினம் (4) வேவவாயக்கி-
ை்ம இடம்வபற்றது.

இதன்சபாது மன்னார் இர்ண 
இலுப்்ப குளத்தில   இஞ்சி 
அறுவ்ட விைா ந்டவபற்றது.

பிரதமஅதிதியாக மன்னார் மாவடட 
அரோங்க அதிபர் திருமதி ஸரான்லி 
டிவமல கலைநது வகாணடார்.

சமலும் பிரதி மாகாண விவோய 
பணிப்பாளர் (விரி) எஸ. உதயச்ேநதி-
ரன், மன்னார் மாவடட திடடமிடல 
பணிப்பாளர் க. மசகநதிரன், மன்னார் 
மாவடட வேயலைக பிரதான கலைாோர 
உத்திசயாகத்தர் நித்தியானநதன் 
ஆகிசயாரும் இவவிைாவில கலைநது 

வகாணடு சி்றப்பித்தனர்.
இர்ண  இலுப்்ப குளத்்தச் 

சேர்நத விவோயிக்கு விவோய 
தி்ணக்களம் வைங்கிய தூவல நீர்ப்-
பாேன உபகரணம் வதாகுதியின் உத-
வியுடன் விவோய தி்ணக்களத்தின் 
நீர்ப்பாேனத் திடடத்தின் கீழ் அவர்க-
ளின் ஆசலைாே்னக்கு அ்மவாக உற-
பத்தி வேயயப்படடிருநதது.

சமலும் வவங்காயம், பூேணிக்காய,-
கச்ோன் கட்லை, மிளகாய உள்ளிடட-
்வயும் அறுவ்ட வேயயப்படடது.

யாழ்.மாநகர ெ்்க்கு இரணடு மகாடி ரூ்ாய் 
ச்றுமதியா் தீய்ைபபு வாக்ம அன்்ளிபபு 

பருத்தித்து்்ற விசேட நிரூபர் 

வநாசதார்ன் தனியார் ்வத்திய-
ோ்லை ஸதாபகர் எஸ.பி.ோமியால 
யாழ்.மாநகர ே்பக்கு இரணடு சகாடி 
ரூபாய வபறுமதியான தீய்ணப்பு 
வாகனம் அன்பளிப்பாக வைங்கி 
்வக்கப்படடது.

வநாசதார்ன் தனியார் ்வத்திய-
ோ்லையில சநறறு (05) கா்லை 10 
மணியளவில இடம்வபற்ற நிகழ்வில 
தீய்ணப்பு வாகனம் வநாசதார்ன் 
தனியார் ்வத்தியோ்லை நிர்வாகத்தி-
னரால யாழ்.மாநகர ே்பக்கு வைங்கி 
்வக்கப்படடது.

இநநிகழ்வில வநாசதார்ன் தனியார் 
்வத்தியோ்லை நிர்வாகத்தினர், 
யாழ் மாநகர முதலவர், யாழ்ப்பாண 

மாவடட வேயலைர், யாழ் மாநகர 
ஆ்ணயாளர், யாழ். மாநகரே்ப 
உறுப்பினர்கள்  மறறும் யாழ். வணிகர் 
கைக பிரதிநிதிகள்,  தீய்ணப்பு ப்ட 
பிரிவு உத்திசயாகத்தர்கள் எனப்பலை-
ரும் கலைநதுவகாணடனர். 

கடநத 2020 ஆம் ஆணடு யாழ்.
மாநகர ே்பக்கு வோநதமான தீய-
்ணப்புப் ப்டவாகனம் விபத்தில 
முற்றாக சேதம்டநதிருநதது. யாழ் 
வணிகர் கைகத்தின் ஒருங்கி்ணப்-
பில வநாசதார்ன் தனியார் ்வத்திய-
ோ்லை ஸதாபகர் எஸ.பி.ோமியால 
வாகனம் யாழ்.மாநகர ே்பக்கு 
்கயளிக்கப்படடது.

இதன்சபாது தீய்ணப்பு வாகனம் 
ேம்பிரதாயபூர்வமாக பரிசோதித்து 
பார்க்கப்படடது. 

முல்்லத்தீவில் மீ்வர்கள் இரு தரப்ாக ம்ாராட்டைம;
ச்ாலிஸார் கணணீர்பபு்க மற்றும நீர்தா்ர பிரமயாகம

மாங்குளம் நிருபர் 

முல்லைத்தீவில இடம்வபறும் ேடட-
விசராத மீன்பிடி நடவடிக்்ககளுக்கு 
து்ணசபாகும் அதிகாரிக்ள மாறறு-
மாறு சகாரி முல்லைத்தீவு கடறவ்றா-
ழில நீரியல வள தி்ணக்கள அலுவலை-
கத்திறகு சநறறும் மூன்்றாவது நாளாக 
சபாராடடம் வதாடர்நதது. 

முல்லைத்தீவு மாவடடத்தின் மீன-
வர்கள் வதாடர்ச்சியாக பலசவறு 
வழிகளில பாதிக்கப்படடுள்ளனர். 
குறிப்பாக மீன்பிடி நடவடிக்்கக-
ளுக்கு எரிவபாருள் கி்டக்கா்ம-
யால பலசவறு துன்பங்களுக்கு மத்தி-
யில வதாழிலுக்கு வேன்று வருகின்்ற 
சபாதிலும் கடலில இடம்வபறும் 
ேடடவிசராத மீன்பிடி நடவடிக்்க-
கள் காரணமாக மீனவர்கள் வபரிதும் 
பாதிக்கப்படடுள்ளதாக அவர்கள் 
வதரிவிக்கின்்றனர். 

பலசவறு இன்னலகளுக்கு மத்தி-
யில வதாழிலுக்கு வேலலும்  மீனவர்-
களான  தமது நி்லை்ம்ய புரிநது 
வகாள்ளாத அதிகாரிகள் ேடடவிசராத 
வதாழிலுக்கு உடந்தயாகவுள்ளனர்.  
இவவா்றான  அதிகாரிகள் எமக்கு 
சத்வயில்லை எனவும் அவர்க்ள 

உடனடியாக மாற்றம் வேயது தமக்-
கான ஒரு தீர்வி்ன வைங்குமாறு 
வலியுறுத்தி சபாராடி  வருகின்்றனர்.

குறிப்பாக முல்லைத்தீவு மாவட-
டத்தின் 24 ேங்கங்க்ள சேர்நத மீன-
வர்கள் குறித்த சபாராடடத்்த முன்-
வனடுத்திருநதனர். 

இநநி்லையில சநறறு முல்லைத்-
தீவு பஸ நி்லையத்துக்கு அருசக 
கா்லை 11 மணியளவில வதன்பகு-
தி்ய சேர்நத சிலை மீனவர்கள் முல-
்லைத்தீவு கடறவ்றாழில நீரியல வள 
தி்ணக்கள அதிகாரிக்ள மாற்ற 
சவணடாம் என சகாரி சபாராட-
டத்்த ஆரம்பித்தனர்.

இத்னயடுத்து இருதரப்பினருக்-
கி்டயில முரணபாடுகள் ஏறபட-
லைாம் என்்ற அச்ேத்தில வபாலிஸார் 
சபாராடடக்காரர்கள், கடறவ்றாழில 
நீரியல வள தி்ணக்கள அலுவலை-
கம் சநாக்கி வேலலைாத வ்கயில 
முல்லைத்தீவு இலைங்்க வங்கிக்கு 
முன்பாக வீதித்த்டயும் வதாடர்-
சபாராடடத்தில ஈடுபடும் மீனவர்கள் 
சபாராடடக்காரர்க்ள சநாக்கி வர-
முடியாத வ்கயில ஒரு வீதித்த்ட-
்யயும்  ஏறபடுத்தினர். 

இநநி்லையில சநறறு அதிகாரி-

க்ள மாற்ற சவணடாம் என சகாரிய 
சபாராடடக்காரர்கள் இலைங்்க 
வங்கி முன்பாக வபாலிஸார் 
அ்மத்த வீதித்த்ட்ய உ்டத்து 
கடறவ்றாழில நீரியல வள தி்ணக்-
கள அலுவலைகம் சநாக்கி வேலலை 
முறபடடசபாது சபாராடடக்கா-
ரர்கள் மீது கணணீர் பு்க மறறும் 
நீர்த்தா்ர பிரசயாகம் வேயதனர். 
இத்னயடுத்து வதாடர் சபாராடடத்-
தில ஈடுபடடுவருகின்்ற மீனவர்கள் 
வீதித்த்ட்ய உ்டத்து வேலலை 
முறபடட சபாது அவர்கள் மீதும் 
நீர்த்தா்ர மறறும் கணணீர்ப்பு்க 
பிரசயாகம் வேயதனர் இதன்சபாது 
பாதிக்கப்படட ஒருவர் ்வத்தியோ-
்லையில அனுமதிக்கப்படடுள்ளார்.

இதன் பின்னர் க்லைநது வேன்்ற 
சபாராடடக்காரர்கள் வதாடர் சபாரா 
டடத்்த முன்வனடுத்தவர்கள் கட 
றவ்றாழில நீரியல வள தி்ணக்கள 
அலுவலைக வாயிலில அ்மக்கப்-
படட வகாடட்கயில சபாராடி 
வரும் அசதசவ்ள  அதிகாரிக்ள 
மாற்ற சவணடாம் என்று சகடடு 
சபாராடடத்்த முன்வனடுத்தவர்-
கள் மாவடட வேயலைக முன்்றலில 
சபாராடி வருகின்்றனர்.

கால்ந்டைக்ள 
கட்டுப்டுத்தாவிட்டைால் 

அ்ராதம 
ோவகச்சேரி விசேட நிருபர்

ோவகச்சேரி எழுதுமடடுவாழ் 
வதறகு கமக்கார அ்மப்பினர் காலைப்-
சபாக வநல வி்தப்பி்ன ஆரம்பித்-
திருப்பதால காலந்ட வளர்ப்சபார் 
காலந்டக்ள கடடி வளர்க்க சவண-
டுவமன எழுதுமடடுவாழ் வதறகு 
கமக்கார அ்மப்பின் வேயலைாளர் 
இ.வதயசவநதிரம்பிள்்ள வதரிவித்-
துள்ளார். இது வதாடர்பாக சமலும் 
அவர் கருத்து வதரிவிக்்கயில,

அண்மயில இடம்வபற்ற காலைப்-
சபாக கூடடத்தில 25/09/2022 வதாடக்-
கம் 27/02/2023 வ்ரயான காலைப்-
பகுதியில காலந்டக்ள கடடு 
ப்படுத்துவவதன தீர்மானிக்கப்படடுள்-
ளது.எனசவ காலந்ட வளர்சபார் 
குறிப்பிடட காலை எல்லைக்குள் காலந-
்டக்ள கடடுப்படுத்த தவறி பயிர்-
களுக்கு சேதம் ஏறபடும் படேத்தில 
மாடு ஒன்றுக்கான பிடி கூலி மூவாயி-
ரம் ரூபாய, நாள் ஒன்றுக்கான பராம-
ரிப்பு வதா்க 500 ரூபாய மறறும் குற-
்றப்பணம் 500ரூபாய ஆகியவற்்ற 
வேலுத்திய பின்னசர காலந்டக்ள 
மீடக முடியுவமன சமலும் அவர் வதரி-
வித்துள்ளார்.

மரைசெடைங்குக்கு 
சென்றிருநத மவ்ள

வீட்டில் ந்ககள் திருட்டு
யாழ்.விசேட நிருபர் 

யாழ்.அராலி பகுதியிலுள்ள 
வீவடான்றின் கதவி்ன உ்டத்து 
உள்நு்ைநத திருடர்கள் வீடடிலி-
ருநத 06 பவுண ந்கக்ள திருடி 
வேன்றுள்ளனர். வீடடார் மரணச் 
ேடங்கு ஒன்றுக்கு வேன்று விடடு, 
வீடு திரும்பிய சவ்ள வீடடின் 
முன் கதவு உ்டக்கப்படடிருநதது. 

வீடடினுள் வேன்று பார்த்த சபாது 
வபாருடகள் எலலைாம் சிதறி காணப் -
படடதுடன், வீடடில ்வத்திருநத 
06 பவுண ந்க திருடடு சபாயுள்-
ள்ம வதரியவநதுள்ளது. 

இணுவில் ்தமிழ்்வள் கந்தசுவோமி நூறறைோணடுக குழுவும் ்கோழும்புத்்தமிழ்ச் சஙகமும் இமைநது கடந்த ஞோயிறறுககிழமை கோமல 9.00 ைணிககு இணுவில் சிவகோமி அம்ைன் 
்கோவில் ைணடபத்தில் நிகழ்த்திய ்தமிழ்்வள் க.இ.க கந்தசுவோமி நூறறைோணடு விழோவின் ்போது எடுககபபடட படஙகள்.

வவுனியாவில் 
சவடிகுணடுகள் மீட்பு

ஓமந்த விசேட நிருபர் 

வவுனியா சவப்பங்குளத்தில 
வவடிகுணடுகள் மீடகப்படடதாக 
வபாலிஸார் வதரிவித்தனர்.

வவுனியா சவப்பங்குளத்திலுள்ள 
தனியார் காணியில அ்மநதுள்ள 
்கவிடப்படட மலைேலைக்கூடத்தி்ன 
புனர்மக்கும் வேயறபாடடி்ன 
சநற்்றயதினம் சமறவகாணட 
சபாசத குழியிலிருநது  குணடுகள் 
மீடகப்படடுள்ளன. இதன்சபாது 60 
மிலலி மீற்றர் குணடு, ்கக்குணடு 
ஒன்றும், சிறிய ரக மிதிவவடி ஒன் -
்்றயும் வபாலிஸார் மீடடுள்ளனர்.  
இச்ேம்பவம் வதாடர்பான சமலைதிக 
விோர்ணக்ள வநளுக்குளம் 
வபாலிஸார் முன்வனடுத்து வருகின்-
்றனர். 

வி்த்து, அவெர சிகிச்ெப பிரிவுகள் ஆரம்ம
ோவகச்சேரி விசேட நிருபர்

ோவகச்சேரி ஆதார ்வத்தியோ-
்லையில நிர்மாணிக்கப்படடுள்ள 
விபத்து மறறும் அவேர சிகிச்்ேப் 
பிரிவுகள் எதிர்வரும் திங்கடகிை்ம 
கா்லை 9.30 மணிக்கு ் வபவரீதியாக 
ஆரம்பித்து ்வக்கப்படவுள்ளன.

்வத்தியோ்லையின் ்வத்திய 
அத்தியடேகர் சி.குமரசவல த்லை-
்மயில இடம்வப்றவுள்ள தி்றப்பு-
விைா நிகழ்வில பிரதம விருநதினராக 
வடக்கு மாகாண பிரதம வேயலைாளர் 
எஸ.எம்.ேமன் பநதுலைசேன கலைநது 
சி்றப்பிக்கவுள்ளார்.

சமலும் வதன்மராடசி அபிவிருத்தி 
கைகத்தின் பிரித்தானிய கி்ளத் 
த்லைவர் ்வத்திய கலைாநிதி ஆ.புவி-

நாதன், வகாழும்பு வதறகு ச்றாடடறி 
கைகத்தின் ேமூக சே்வகள் 
நிகழ்ச்சித்திடடத் த்லைவர் சவ.ர-
மணா, சுகாதார சுசதே மருத்துவ 
நன்நடத்்த, சிறுவர் பராமரிப்பு 
சே்வகள் அ்மச்சின் வேயலைாளர் 
திருமதி.சமாகநாதன், யாழ் மாவடட 
அரோங்க அதிபர் க.மசகேன்,வதன்-
மராடசி அபிவிருத்திக் கைக த்லைவ-
ரும், ்வத்தியோ்லையின் சநாயாளர் 
நலைன்புரி ேங்க சபாேகருமான சபரா-
சிரியர் க.கநதோமி,வடக்கு மாகாண 
சுகாதார சே்வகள் பணிப்பாளர் 
்வத்தியக் கலைாநிதி எச்.லியனசக, 
யாழ்.சபாதனா ்வத்தியோ்லை 
பணிப்பாளர் ்வத்திய கலைாநிதி 
த.ேத்தியமூர்த்தி ஆகிசயார் கலைநது 
சி்றப்பிக்கவுள்ளனர்.
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நீர் நிலைகளில் முதலைகள் நடமாடடம்
குடிநீலைப் பெறுவதில் மககள் அச்சம் 
(இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்)

முதலைகளின் நடமாடடம் அதி -
கரித்துள்ளதால் ஆறுகள, கு்ளஙகள 
மற்றும் நதிகளில் நீலரப் பபறும் 
மககள மிகுநத அச்சத்துககு உள -
்ளாகியுள்ளனர். இப்பிரச்சத்தில் 
பதாடர்சசியாக பபயத மலழலய -
யடுத்சத முதலைகள அதிக்ளவு 
ஊடுருவியுள்ளதாக பதரிவிககப்ப -
டுகிறது.

குறிப்பாக, இரத்தினபுரி களு -
கஙலக பிரசத்சத்திசைசய முத -
லைகளின் அசசுறுத்தல் அதிரித்து 

வருவதாக பதரிவிககப்படுகிறது.
இதனால், களுகஙலகயில் நீலரப் 
பபறும் மககள பபரும் சிரமத்துக -
குள்ளாகி உள்ளனர்.

களுகஙலகயின் பதாடம்சப 
பகாரகஎை மற்றும் பரகஹ குளியல் -
பாலற ஆகிய இடஙகளிசைசய முத -
லைகளின் இநத அசசுறுத்தல் அதி -
கரித்துள்ளதாக இப்பிரசத்ச மககள 
குறிப்பிடுகின்றனர்.

 குடி நீலரப் பபறும் இடஙகள, 
நீராடும் இடஙகளிசை இம் முதலை -
கள நடமாடுகின்றன. இதனால், 
சிறுபிளல்ளகல்ள அலழத்து வநது 

நீராடடுவலத பபற்சறார்கள 
தவிர்த்து வருவதாகவும் சுடடிககாட -
டப்படுகிறது.

இப்பிரசத்சத்தில் நான்கு முதலை-
கள நடமாடுவதாகவும் இவற்றால் 
எச்சநதர்ப்பத்திலும் பபாது மகக-
ளின் உயிர்களுககு அசசுறுத்தல் ஏற்-
படைாம் எனவும் அஞ்சப்படுகிறது.

சமலும், கால்நலடகளுககும் இம் -
முதலைக்ளால் அசசுறுத்தல் ஏற்பட -
டுள்ளது குறிப்பிடத்தககது.

இப்பிரசத்சத்தில் வசித்து வரும் 
பபாதுமககள கழுகஙலகலயத் தவிர 
சவறு எஙகும் குடிநீலரப் பபற முடி-

யாதுள்ளனர். மாற்று வழி நீர்த்திட-
டஙகள இல்ைாலமசய இதற்கான 
காரணமாகும். எனசவ, இவவா-
றான பநருககடியான சநரஙகளில் 
பயன்படுத்தும் பபாருடடு மாற்றுத் 
திடடஙகல்ள தயாரிககும் படியும் 
பபாதுமககள சகாரிகலக விடுத்துள-
்ளனர். பபாது மககளின் பாதுகாப்புக 
கருதி இப்பகுதியிலுள்ள முதலை -
கல்ள சவறு இடஙகளுககு அனுப்ப 
அவ்சரமாக நடவடிகலக எடுககும்ப-
டியும் பபாருத்தமான நடவடிகலக-
கல்ள சமற்பகாளளுமாறும் சவண்-
டுசகாள விடுககின்றனர்.

வத்தேகை கல்வி வலயததின் க/வ/போரதி தேமிழ் ைகோ விததியோலயததில்,  ைோணவ தேமல-
வர்களுககு சின்்னம் வழஙகபபடடது. போடசோமல அதிபர் எஸ்,பி,சசல்வரோஜ் தேமலமை-
யில் நமடசபற்ற இந்நிகழ்வில், வலயக கல்விபபணிபபோளர் திருைதி எம்,பி,எம்,குணவர் -
தே்ன ைறறும் சபோலிஸ் பிரிவு அதிகோரி ஆகி்யோர் கலந்து சி்றபபிததே்னர்.

தவிசாளரின் நான்்ாண்டு நினைவு
திைதனதயிட்டு இரதததாை நி்ழ்வு

(ஊவா சுழற்சி நிருபர்)

பண்டாரவல்ள மாநகர ்சலபயின் 
முன்னாள தவி்சா்ளர் நலிநத சூரியன் 
நான்காவது சிரார்த்த தினத்லத முன் -
னிடடு இரத்ததான நிகழ்வு இடம்-
பபற்றது.

மாநகர ்சலபயின் சகடசபார் 
கூடத்தில் சநற்று முன்தினம் இடம்-
பபற்ற இநத இரத்ததான நிகழ்லவ,                
்சலபயின் தவி்சா்ளர் ஜனக நிஸ்ஸஙக  

ரத்நாயக மற்றும் திருமதி.நலின் 
பியநசக ஆகிசயார் ஏற்பாடு ப்சய-
தனர்.   நிகழ்வில் பண்டாரவல்ள 
ஸ்ரீ சுப்புரமணி சுவாமி சதவஸ-
தான பிரதானி,  பாை குகசனஸவர 
குருககள, ஜும் ஆப் பபரியபளளி 
வா்சலின் சபஷ் இமாம் நி்ஸாட 
பம்ளைவி, பப்ளத்தவிகாலரயின் 
இநதிர ரத்தின சதரர்  ஆகிசயார் அதி-
திக்ளாக கைநது பகாண்டனர்.

்ாணாமல்பாை மாணவனர 
்தடும் பணி்ள் மும்முரம்
(எம்.ஏ.அமீனுல்ைா)

காணாமல்சபான சபராதலன 
பல்கலைககழகத்தின் பபாறியியல் 
பீட மாணவலன சதடும் நடவடிக -
லககள கடநத 03 ஆம் திகதி  முதல் 
முன் ப ன டு க க ப் ப ட ட ன . இ ருந த 
சபாதிலும்,  சநற்று மாலை வலர, 
மாணவன் பதாடர்பில் தகவல்கள 
எதுவும் கிலடககவில்லை என 
பபாலி்ஸார் பதரிவித்தனர்.

விடுதிலய விடடு பவளிசய வந -
ததும்,இம்மாணவன் லகத்பதா -
லைசபசிலய எடுத்துச ப்சன்றுள -
்ளார். எனினும் லகத்பதாலைசபசி 

இயஙகாமல் நிறுத்தப்படடுள -
்ளதால்,    குறித்த மாணவலன 
பதாடர்பு பகாள்ள முடியாதுள்ள -
தாக  பதரியவருகின்றது.

 தனது மகன்,  இவவாறு 
காணாமல் சபாவதற்கு எநத கார -
ணமும் இல்லை எனப் பபற்சறார் 
பதரிவிககின்றனர். இது குறித்து 
மாணவனின் தாயார் திருமதி 
ஜி.எஸ.என்.பபசரரா சபராதலன 
பபாலி்ஸாரிடம் முலறப்பாடு 
ப்சயதுள்ளார். இநத மாணவன்  
கடநத (02) இரவு கடிதபமான்லற  
எழுதிவிடடு விடுதிலய விடடு 
பவளிசயறியுள்ளார்.         

கண்டி ப�ொதுநூலகத்தில் நவரொத்திரி விழொ
(எம்.ஏ.அமீனுல்ைா)

கண்டி டீ.எஸ,ச்சனாநாயகக  ஞபகார்த்த 
பபாது நூைக தமிழ் பிரிவினால் ஏற்பாடு ப்சய -
யப்படடுள்ள   'நவராத்திரிவிழா சநற்றுமுன்தி -
னம் (04) காலை   பபாது நூைக பிரதான மண் -

டபத்தில் மிகசசிறப்பாக   இடம்பபற்றது. 
கண்டி மாநகர முதல்வர் சக்சர  ச்சனநாயகக, 
தலைலமயில் நலடபபற்ற  இநத நவராத்திரி 
விழாவில், மாநகர்சலபயின் பிரதி முதல்வர் 
இைாஹி ஆப்தீன், எதிர்ககடசித் தலைவர்  
ச்சனா தி்ஸாநாயகக, உளளிடட ்சலப உறுப்பி -

னர்கள மற்றும் ்சமூக ச்சவகர்  பீ. பழனியப் -
பன்,  ஆலணயா்ளர்  ஐ. திைகரத்ன. பிராதன  
நூைகர் திருமதி எச. என். பி.சஹரத், தமிழ் 
பிரிவு பபாறுப்பா்ளர் ஈ.ப்சநதில் குமார், உள -
ளிடட பைர்   இநநிகழ்வில் கைநது பகாண்ட -
னர்.                                               

ன்த்தாழில முயற்சியாளர்ளுக்கு
இயந்திரங்ள் விநி்யா்ம்
(தைவாககலை குறூப் நிருபர்)

நுவபரலியா மாவடடத்தில் 
கிராமிய லகத்பதாழில்கல்ள ஊக -
குவிககும்  சநாககில் சிறு பதாழில் 
முயற்சியா்ளர்களுககு இயநதிரங -
கள மற்றும் கருவிகள வழஙகப் -
படடு வருகின்றன.

நுவபரலியா மாவடட ப்சய -
ைகத்தில்லவத்து, இவர்களுககு 
இவவியநதிரஙகள விநிசயாகிக -
கப்படடன.

பதாழில் அலமசசின் வழிகாட -
டுதலின் கீழ் சதசிய பதாழில் 
அபிவிருத்தி திலணகக்ளத்தினால் 
இத்திடடம் நலடமுலறப்படுத் -

தப்படடு வருகிறது. கிராமப்பு -
றஙகளில் லகத்பதாழில்கல்ள 
ஊககுவிககும்  சநாககத்துடன், 
இசப்சயற்பாடுகள நலடமுலறப் -
படுத்தப்படடு வருகின்றன. 
சதசிய சவலைத்திடடத்தின் 
கீழ் இது நலடமுலறப்படுத்தப் -
படுகிறது.

நுவபரலியா மாவடடத்தின் 
ஐநது பிரசத்ச ப்சயைா்ளர் பிரிவுக -
ளிலிருநது பதரிவு ப்சயயப்படட 
சிறு பதாழில் முயற்சியா்ளர்க -
ளுககு இநத இயநதிரஙகள மற்றும் 
கருவிகள  நுவபரலியா மாவடட 
ப்சயைா்ளர் நநதன கைபபாட 
தலைலமயில் வழஙகப்படடன.

அவதாைமா் 
இருக்குமாறு 
எசசரிக்ன்

(சநாடடன் பிரிடஜ் நிருபர்)

கா்சல்ரீ நீர்சதககத்துடன் 
இலணயும் ஹற்றன்- ஒயா மற்றும் 
பக்சல்கமுவ- ஓயா ஆறுகள பபற் -
றுகபகடுத்துள்ளதால், இவற்றி -
லிருநது நீர் நிரம்பி வழிவதாக 
பதரிவிககப்படுகிறது.

நீர்சதககத்தில் நீர் நிரம்பி வழி -
வதனால் கா்சல்ரீ ஓயா கலர -
சயாரப்பகுதிகளில் வசிககும் 
மககல்ள அவதானமாக இருககு -
மாறும் அறிவிககப்படடுள்ளது. 

குறிப்பாக ஒஸசபான் தண் -
டுக்ளா மற்றும் சநாடடன் பிர -
சத்சத்தவர்கள  அவதானத்து -
டன் இருககுமாறு நுவபரலியா 
மாவடட அனர்த்த  முகாலமத் -
துவ மத்திய நிலையம் அறிவித் -
துள்ளது.       

சிறுவர திை 
நி்ழ்வு

ஆ.ரசமஸ.

்சர்வசத்ச சிறுவர் தினத்லத -
பயாடடி  வைப்பலன கல்வி 
வலையத்திற்குடபடட உடப் -
புஸ்ஸைாலவ எமஸட தமிழ் 
வித்தியாையத்தில் சிறுவர் தின 
நிகழ்வு இடம்பபற்றது.

 "்சகை  பிளல்ளகளுககும்  
சிறநதபதாரு எதிர்காைம்"எனும் 
பதானிப்பபாருளில் அகரம் 
அறிவின்  அரஙகம்  அலமப் -
பின்  பஙசகற்புடன் கடநத (03) 
அன்று பாட்சாலை  அதிபர்  திரு 
ப.முகுநகமைவண்ணன்  தலை -
லமயில் இது  நலடபபற்றது.

இதன்சபாது மாணவர்களின்  
விசநாத  நிகழ்வுகளுடன் பரிசு -
கள வழஙகுதல் மற்றும் பகௌர -
விப்பு நிகழ்வும் சிறப்பாக 
நலடபபற்றன.        

அரச ப�ருந்து பசவவயின்றி
மொணவரகள் அவதி
(மஸபகலியா தினகரன் விசேட நிருபர்)

மஸபகலியா பிரசத்ச ்சலபக -
குடபடட பகுதியிலுள்ள மஸபக -
லிய அர்ச சபருநது ச்சலவ கடநத 
ஒரு வாரமாக இடம்பபறாததால், 
அப்பகுதியிலுள்ள பயணிகள, 
பாட்சாலை மாணவர்கள மற்றும் 
அர்ச ஊழியர்கள மிகவும் சிரமத்லத 
எதிர்பகாளவதாக கவலை பதரிவிக -
கப்படுகிறது.

இசச்சலவ,நா்ளாநதம் காலை 
6.30 மணிககு மசர சதாடட 
சதயிலை பதாழிற்்சாலை அருகில் 
இருநது ஆரம்பித்து, பபாரஸ, முள -

ளுகாமம், நல்ைதண்ணி, ைக்ஷபான, 
ரிககாடன் கிராமம், மவுஸ்சாகை, 
கஙசகவத்த, புரவுன்சைா சதாடட 
பிரதான வீதி வழியாக மஸபகலியா 
நகருககு வருகிறது.

இசச்சலவ ஊடாக பாட்சாலை 
மாணவர்கள, பயணிகள மற்றும் 
அர்ச உத்திசயாகத்தர்கள நா்ளாநத 
பணிலய சமற்பகாளகின்றனர். 
இநநிலையில், கடநத ஒரு வார 
காைமாக இநத ச்சலவ இடம் பபறா -
துள்ளது. இதனால் முன்கூடடிசய 
அர்ச சபருநதுககு பணம் ப்சலுத்தி 
பருவகாைச சீடலடப் பபற்றவர்கள 
பபரும் ஏமாற்றத்துககு உள்ளாகி -

யுள்ளனர். இதனால், தனியார் பஸ -
களில் இவர்கள பயணிகக சநரிட -
டுள்ளது.  பணம் ப்சலுத்தி தனியார் 
பஸஸில் ப்சன்றாலும் குறிப்பிடட 
சநரத்தில் ப்சல்ை முடியாத நிலை 
சதான்றியுள்ளது. 

இது குறித்து ஹற்றன் அர்ச 
சபருநது நிலைய பபாறுப்பதிகாரியி-
டம் சகடடசபாது, குறித்த சபருநது 
்சாரதி கடநத ஒரு வாரமாக விடு-
முலறயில் உள்ளதாகவும், சவறு 
்சாரதிலய ஈடுபடுத்த ஹற்றன் அர்ச 
சபருநது நிலையத்தில் ்சாரதிகள பற்-
றாககுலற நிைவுவதாகவும் பதரிவித்-
தார். 

(சநாடடன் பிரிடஜ் தினகரன் நிருபர்)

திம்புள்ள - பத்தலன பபாலிஸ பிரி -
விற்குடபடட மவுண்டசவர்ணன் 
சமற்பிரிவு சதாடடத்தில் மண்சமடு 
்சரிநது வீழ்நது உயிரிழநத, 61 வய -
துலடய  மூன்று குழநலதகளின் 
தாயான இராம்சாமி காளியம்மாவின் 
இறுதி கிரிலயகளுககு நுவபரலியா 
மாவடட  இடர் முகாலமத்துவ 
மத்திய நிலையத்தால்   ஒரு பதாலக 
நிதி வழஙகப்படடுள்ளது.

இடர் முகாலமத்துவ மத்திய 
நிலையத்தின் நுவபரலியா மாவடட 
கில்ளயின் பணிப்பா்ளர் ரஞசித் அழ-
ககசகான்,  விதுர ்சம்பத் ஆகிசயார் 

டிகசகாயா மாவடட லவத்திய்சா-
லைககு ப்சன்று ்சடைத்லத பார்லவ-
யிடடதுடன் குடும்பத்தாரிடம்  25 
ஆயிரம் ரூபா நிதிலய வழஙகினர்.

அனர்த்தத்தால் பாதிககப்படட 
குடும்பஙகளுககு ஒரு இைட்சம் 
ரூபா வழஙகப்படும் நிலையில், 
முதற்கடடமாக உயிரிழநத தாயின் 
இறுதி கிரிலயகளுககாக. 25 ஆயிரம் 
ரூபா வழஙகப்படடுள்ளது. இறப்புச 
்சான்றிதழ் வழஙகிய பின்னர் மிகுதி 
பதாலக லகயளிககப்படவுள்ளது. 
மண்்சரிவினால் பாதிககப்படடுள்ள 
குறித்த வீடடிற்கும் இழப்பீடு வழங -
கப்படவுள்ளதாகவும்  ரஞசித் அழ -
ககசகான்  பதரிவித்துள்ளார்.

வீட்டின் பின் �குதியிலிருந்து

சிறுத்வதைப்புலி உயிருடன் மீட்பு
(சநாடடன் பிரிடஜ் )

வீடடின் பின்புறத்தில் இருநத 
சிறுத்லதப்புலிலய  நுவபரலியா 
வனஜீவராசிகள அதிகாரிகள மற்றும் 
இரநதனிகை பசு லவத்திய லவத்-
தியர் அத்தரஙபகாை பிரிபதனிய 
தலைலமயிைான குழுவினர் மீட -
டுள்ளனர்.

இவவாறு மீடகப்படட இநத 
புலிககுடடி ரநதனிகைவிற்கு 
பகாண்டு ப்சல்ைப்படடுள்ளது. 

வீடடில் உள்ள நாயகல்ள சவட -
லடயாடுவதற்காக  இப்பிரசத்சத்-
திற்கு இசசிறுத்லதப்புலி வநதிருகக-
ைாம் என அதிகாரிகள பதரிவித்தனர். 

இப்பகுதியில், சிறுத்லதகள நட-
மாடடம் குறித்து உரிய நடவடிகலக-
கள எடுகக சவண்டுபமன பிரசத்ச 
மககள  வன ஜீவராசி அதிகாரிகளி-
டம் சகாரிகலக முன்லவத்துள்ளனர். 
இச்சம்பவம் பதாடர்பில் பதரியவரு-
வதாவது,  இப்பகுதி வீபடான்றில் 
விறகு லவககும் கூடடில் சிறுத்லதப்-
புலி இருநதது.இதனால், அப்பகுதி -

யில் சநற்று (05) பபரும் பரபரப்பு 
ஏற்படடது.  சிறுத்லதப்புலிலயக 
கண்ட வீடடு உரிலமயா்ளரும் 
பிரசத்ச மககளும் பத்தலன பபாலி-
்ஸாருககு அறிவித்தனர்.

இது பதாடர்பில் நுவபரலியா வன -
ஜீவராசிகள காரியாையத்திற்கும் அறி -
வித்தலதயடுத்து திம்புள்ள பத்தலன 
பபாலி்ஸார் மற்றும் வனஜீவராசி 

அதிகாரிகள இலணநது குறித்த 
சிறுத்லத புலிககுடடிலய உயிருடன் 
மீடடனர். 

திம்பு்ள – பத்தலன பபாலிஸ பிரி -
விற்குடபடட மவுண்டசவர்ணன் 
சதாடடத்தின் வடடககான் பிரிவில் 
உள்ள வீபடான்றின் பின்பகுதியிசை 
இநதச சிறுத்லதப் புலி காணப்பட-
டது. 

 போதேதும்பமர பிர்தேசசமப  பிரிவுககுடபடட ைடவமள ைதீ்னோ ்தேசிய போடசோமலககு 
அருகில் சசல்லும் வீதி, ்போககுவரததுககு ்போதுைோ்னதேோக இல்லோதுளளது.
இதே்னோல், இவ்வீதிமய அகலைோககி தேருைோறு பிர்தேச ைககள ்கோரிகமக விடுததுள-
ள்னர். இந்தேக ்கோரிகமகககு அமைவோக  போதேதும்பமர பிர்தேச சமபயின்  ரூ. 
500,000/= நிதி ஒதுககீடடிலும், பிர்தேச ைககளின் ஒததுமழபபுடனும் எடடு அடி 
அகலம் சகோணட  வீதியோக  இவ்வீதி அபிவிருததி சசயயபபடடு வருவமதே படததில் 
கோணலோம்  (படம் பூஜோபிடடிய தி்னகரன் நிருபர்)

மண்சரிவில உயிரிழந்த ்பண்ணின்
இறுதிக் கிரினயக்கு நிதியுதவி
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ப�ோதைப்�ோருள் 
வியோ�ோரத்தில்
ஈடு�ட்ட கணவன்
மதைவி தகது
அநுராதபுரம் தினகரன் நிருபர்              

ஹெரராயின் ரபாததப் ஹபாருள் 
வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டு வநத கணவ-
தரயும் மதனவிதயயும் அநுராதபுரம் 
வலய குற்றத்தடுப்பு பிரிவு ஹபாலிஸார் 
தகது ஹெய்துள்்ளனர்.

குற்றத்தடுப்பு பிரிவு ஹபாலிஸா-
ருக்கு கிதைத்த தகவஹலான்றுக்க-
தமய 04ஆம் திகதி  இரவு 7.45 மணி-
ய்ளவில் அநுராதபுரம் யாழப்பாணம் 
ெநதி பகுதியில் நைத்திய சுறறிவ-
த்ளப்பின்ரபாது ெநரதக நபர்கத்ள 
தகது ஹெய்துள்்ளதுைன் 315g,  700mg 
ஹெரராயின் ரபாததப் ஹபாருள்கத்ள-
யும் ஹபாலிஸார் தகப்பறறியுள்்ளனர். 

தகது ஹெய்யப்பட்ை இருவரும் 28 
வயதுதைய மிஹிநததல இெலகம 
பகுதிதய வசிப்பிைமாகக் ஹகாணை-
வர்கள் என்பது ஆரம்பகட்ை ஹபாலிஸ் 
விொரதணகளில் இருநது ஹதரியவந-
துள்்ளது.

பெற்றோலிய உறெத்திப் பெோருட்கள்
(வி்ேட ஏறெோடு்கள்) (திருத்்த) ேடடம்

ஹபறர்றாலிய உறபத்திப் ஹபாருட்-
கள் (விரெை ஏறபாடுகள்) (திருத்தச்) 
ெட்ைமூலத்துக்கு உயர் நீதிமன்்றம் 
வழங்கிய தீர்ப்புக்கதமய திருத்தங்-
களுைன் மின்ெக்தி மறறும் வலுெக்தி 
அதமச்சுொர் ஆரலாெதனக் குழுக் 
கூட்ைத்தில் அனுமதி வழங்கப்பட்-
டுள்்ளது.  

மின்ெக்தி மறறும் வலுெக்தி அதமச்-
சுொர் ஆரலாெதனக் குழு அதன் 
ததலவர் அதமச்ெர் கஞென விரே-
ரெக்கர ததலதமயில் (04) நதை-
ஹபற்றரபாரத இதறகான அனுமதி 
வழங்கப்பட்ைது.  

இநத ஹபறர்றாலிய உறபத்திப் 
ஹபாருட்கள் (விரெை ஏறபாடுகள்) 
(திருத்தச்) ெட்ைமூலத்தின் ஊைாக 
ஹபறர்றாலிய இ்றக்குமதி, வழங்கல் 

மறறும் விநிரயாகம் ஹபறர்றாலி-
யக் கூட்டுத்தாபனம் மறறும் இந-
தியன் ஒயில் நிறுவனம் ஆகியவற-
றுக்கு ரமலதிகமான தரப்பினருக்கு 
இைமளிக்கப்படும். இநதக் குழுக் 

கூட்ைத்தில் இராோங்க அதமச்ெர் 
டி.வி.ொனக மறறும் பாராளுமன்்ற 
உறுப்பினர்க்ளான நாலக்க பணைார 
ரகாட்ரைஹகாை, எம்.எஸ்.ஹதௌபீக் 
ஆகிரயார் கலநதுஹகாணைனர்.  

இலஙதக விமோைப�த்ட ஏற�ோடடில் 
உலக சிறுவர் திை நிகழ்வுகள்  

"எங்கள் கனவு உலகம்" என்்ற 
ஹதானிப்ஹபாருளின் அடிப்பதை-
யில் 2022 ம் ஆணடுக்கான  உலக 
சிறுவர் தின ஹகாணைாட்ை  நிகழவு -
கள் இலங்தக விமானப்பதையின் 
ரெவா வனிதா பிரிவின் ததலவி 
திருமதி.ொர்மினி பத்திரனவின்  
வழிகாட்ைலின் கீழ ரத்மலான 

விமானப்பதைத்த்ளத்தில்  அதமந-
துள்்ள  அருங்காட்சியக  வ்ளாகத்தில் 
(02)    விமானப்பதை த்ளபதி எயார் 
மார்்ஷல் சுதர்்ஷன பத்திரனவின் 
ததலதமயில் நதைஹபற்றது 

இதன்ரபாது  விமானப்பதை 
ரெவா வனிதா பிரிவினால் " குவன் 
ரநதரு சித்தம் 2022 " எனும் சித்தி -

ரப்ரபாட்டியில் பங்குபறறி ஹவற-
றியீட்டிய சிறுவர்களுக்கும்  விமா-
னப்பதை த்ளபதி  பரிசில்கத்ள 
வழங்கிதவத்தார்.  ரமலும் இநத 
நிகழவில் விமானப்பதை பணிப்பா -
்ளர்கள் மறறும் அதிகாரிகள்  ரெவா 
வனிதா பிரிவின் அங்கத்தவர்களும் 
கலநதுஹகாணைனர்.

'ஆபரோக்கியமோை கல்வி தமயம்' 
அநுரோைபுரத்தில் திறந்து தவபபு
அநுராதபுரம் ரமறகு தினகரன் நிருபர் 

அநுராதபுரம் விரேபுர பகுதியில் 
அதமநதுள்்ள சுகாதார பயிறசி நிதல-
யத்தில் ஆரராக்கியமான ஹதாதலதூர 
கல்வி தமயம்  வைமத்திய மாகாண 
ஆளுநர் மஹிபால ரெரத்தினால் 
அணதமயில்    தி்றநது தவக்கப்பட்-
ைது.

தறரபாது நிலவும் உைல் உபாதத-
கத்ள தவிர்ப்பதறகான ஒரு மருத்துவ 
பயிறசி திட்ைத்தத உருவாக்குவரத 
குறித்த தமயத்தின் ரநாக்கமாகும்.

ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி சுகாதார 
அதமப்பிதன ரமம்படுத்தும் ஹெயற-
திட்ைத்தின் மூலம் இதறகாக 13 மில்-
லியன் ரூபாதவ  ஹெலவு ஹெய்துள்-
்ளது.

ஆரம்ப சுகாதார ரெதவ, தாய் 
மறறும் ரெய் சுகாதார பாதுகாப்பு, 
ஹதாறறு மறறும் ஹதாற்றா ரநாய்கள், 
டீஜிட்ைல் சுகாதாரம், ஆண, ஹபண  
ெமூக ரெதவகள், சிறுவர் பாதுகாப்பு 
மறறும் நிவாரண நலத்திட்ைம், 

முகாதமத்துவம் மறறும் ஆராய்ச்சி 
ரபான்்ற பாைங்கள் ஹதாைர்பான 
நிகழச்சித் திட்ைங்கள்  என்பன இங்கு 
ஹெயல்படுத்தப்படுகி்றது.

நாை்ளாவிய ரீதியில் எநத பிரரத-
ெத்தில் பயிறசி திட்ைம்  நதைஹபற-

்றாலும் இநத தமயத்தின் ஊைாக 
ஹதாைர்புகத்ள ரமறஹகாள்்ள வாய்ப்-
புணடு.  தறரபாததய எரிஹபாருள் 
பற்றாக்குத்ற, கால ரநரம் என்பன-
தவகத்ள இதன் மூலம் முகாதமத்து-
வம் ஹெய்து ஹகாள்்ள முடியும்.

க�ோழும்பு தமிழ்ச் சங� நவரோத்திரி விழோ �டநத திங�ட்கிழமை ைோமை சங�த்தின் உப 
தமைவர் திருைதி கெயநதி வி்நோதன் தமைமையில் நமடகபற்றது. நி�ழ்வில் பிரதை அதி -
தியோ� �ைநது க�ோணட க�ோழும்பு ைோந�ரசமப ்ையர் ்ரோஸி ்சனோநோயக�மவ ைைர் 
க�ோத்து வழஙகி க�ௌரவிபபமத படத்தில் �ோணைோம்.     படபபிடிபபு: -எஸ்.எம்.சு்ரநதிரன்   

்லடசுமைோர் சஞசய்க்கு பைச�ந்து விருது 

இைஙம� சோதமனயோளர் ைன்்றத்தின் வருடோர்நத �மை, �ைோசோர, சமூ� தும்றயில் 
சோதமன பமடத்தவர்�ள் ைறறும் விருது வழஙகும் நி�ழ்வு அணமையில் க�ோழும்பில் 
நமடகபற்றது. இநநி�ழ்வில், சமூ� ்சமவ�மள அதி�ைோ� முன்கனடுத்தமைக�ோ�  
கைட்சுைனோர் சஞசய்ககு இைஙம� சோதமனயோளர் ைன்்றத்தோல்  ்தசபநது விருது வழஙகி 
க�ௌரவிக�பபட்டோர். 

சிறுவர் துஷ்பிரபயோகம் ்ைோ்டர்�ோை
விழிபபுணர்வு கருத்ைரஙகு 

ஹகாழும்பு 15,  மிேயஹெவன 
ஹபாலிஸ் நிதலய ஹபாறுப்பதிகாரி  
மறறும் பிரோ ஹபாலிஸ் அதிகாரி  
இதணநது  ஏறபாடு ஹெய்த சிறுவர்    
துஷ்பிரரயாகம்  தவிர்த்தல் மறறும் 
ஹபணகள் பாதுகாப்புக்கான விழிப்பு -
ணர்வு கூட்ைமும்  ஹமன்பநது  வீரர்க-
ளுக்கு ரகையம் வழங்குதல்,   ெமூக 

ரெதவகள் ரபான்்ற 
பல நிகழவுகத்ள 
ஹகாழும்பு  மாதம் -
பிட்டிய நவரென-
முல்லயில் அதமந-
துள்்ள  ரன்திய உயன  
அடுக்கு மாடி வீட்-
டுத்திட்ை  வரரவறபு 
மணைபத்தில்  நைாத்-
தியது.  இந நிகழவில் 
ஹகாழும்பு  மாவட்ை 
ஹெயலக உயர்  அதிகா-
ரிகள்   ெமூக ஹபாலிஸ்  

பிரிவு சிறுவர்  மறறும்  ஹபணகள்  
பணியகத்தின் அதிகாரி    நிமாந-
திக  ஆகிரயார்    அறிவுதர வழங் -
கினர். இநநிகழவில்  மிேய ஹெவன 
ஹபாலிஸ் நிதலயத்தின்  ஹபாறுப்பதி-
காரி கமல் பணைார, ெமூகஹபாலிஸ் 
அதிகாரி ஹபர்னாணரைா உட்பை 
பலரும் கலநது சி்றப்பித்தனர். 

திருத்தங�ளுடன் அமைச்சுசோர் ஆ்ைோசமனக குழுவில் அனுைதி

ஏறறுமதி, இறக்குமதி வரி திருத்ைம் ்�ோருளோைோர 
்ெருக்கடிக்கு தீர்வோக அதமயோது   
ரலாரன்ஸ் ஹெல்வநாயகம்   

ஏறறுமதி இ்றக்குமதி வரியில் 
திருத்தம் ரமறஹகாள்வதால் மாத்தி-
ரம் நாட்டின் ஹபாரு்ளாதார ஹநருக்-
கடிக்கு தீர்வு காண முடியாது என 
ொணக்கியன் இராெமாணிக்கம் எம். 
பி ெதபயில் ஹதரிவித்தார்.   

ஹபாரு்ளாதார ஹநருக்கடிக்கு தீர்வு 
காணபதத விடுத்து ரபாராட்ைத்தில் 
ஈடுப்பட்ைவர்கத்ள அைக்குவதறகு 
அரொங்கம் நைவடிக்தக எடுத்து வரு-
வதாகவும் அவர் ஹதரிவித்தார்.   

கருத்து சுதநதிரத்துக்கு எதிராக அர-

ொங்கம் ஹெயறபட்ைால் 
அதன் பிரதிபலதன ஹவகு-
விதரவில் ஹபறறுக்-
ஹகாள்்ள ரநரிடும் என்றும் 
அவர் ஹதரிவித்தார்.   

ப ா ர ா ளு மன் ்ற த் தி ல்    
ரநறறு இைம்ஹபற்ற நிதிய-
தமச்சின் வரிச் ெலுதககள் 
மறறும் சில வரிச் ெட்ைங்-
கள் ஹதாைர்பான விவாதத்-
தில் உதரயாறறும் ரபாரத 
அவர் இவவாறு ஹதரிவித்தார்.   

அது ஹதாைர்பில் அவர் ரமலும் 
ஹதரிவிக்தகயில்:   

ஏறறுமதி மறறும் 
இ்றக்குமதி ெட்ைத்தத 
திருத்தம் ஹெய்வதால் 
ஹபாரு்ளாதார ஹநருக்-
கடிக்கு தீர்வு காண 
முடியாது.கைநத ஓரிரு 
மாதங்களில் ஏறறுமதி 
வருமானம் அதிகரிக்-
கப்பட்டுள்்ளது என அர-
ொங்கம் குறிப்பிடுகி்றது. 
எனினும் ஏறறுமதி அதிக-

ரிக்கப்பைவில்தல. மா்றாக ஏறறுமதி 
கட்ைணம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்்ளது.
இதனால் மாத்திரம் ஹபாரு்ளாதார 

ஹநருக்கடிக்கு தீர்வு காண முடியாது.   
2019ஆம் ஆணடுக்கு பின்னரான 

காலப்பகுதியில் அரொங்கத்தின் 
தவ்றான ஹபாரு்ளாதார முகாதமத்-
துவ தீர்மானங்களினால் அநநிய 
ஹெலாவணி மறறும் சுறறுலாத்துத்ற 
வருமானம் வீழச்சியதைநதது.   

ெட்ை திருத்தங்கள் ஹெய்வதால் 
மாத்திரம் ஹபாரு்ளாதார ஹநருக்-
கடிக்கு தீர்வு காண முடியாது,-
ஹகாள்தக ரீதியில் நதைமுத்றக்கு 
ஹபாருத்தமான திட்ைங்கள் வகுக்கப்-
பை ரவணடும் என்்றார்.   

தமிழ் ்தசிய கூட்டமைபபு 
எம்.பி சோணககியன் 
இரோசைோணிக�ம்   

ரபருவத்ள சீனன்ரகாட்தை 
எஹகாைவத்தத 'தைய்ைான்' 
வித்ளயாட்டு கழகம் ஒழுங்கு 
ஹெய்த அணிக்கு 11 ரபர் ஹகாணை 
மாஹபரும் கிரிக்கட் சுறறுப்ரபாட்டி 
அணதமயில் சீனன்ரகாட்தை 
நளீம் ொஜியார் வித்ளயாட்டு 
தமதானத்தில் நதைஹபற்றது. 

இப்ரபாட்டியில் சுமார் 30 க்கும் 
ரமறபட்ை வித்ளயாட்டு கழகங்-
கள் பங்குபறறின. இப்ரபாட்டியில் 
இதுவதர சி்றநத வித்ளயாட்டு 
அணியாக தைம்பதித்த "ஸ்ரைடியம் 
A" அணிதய அக்கர  யுதனட்ைட் 
வித்ளயாட்டுக்கழகம் ரதால்வி-
யதையச் ஹெய்து 2ஆம் சுறறுக்கு 

ஹதரிவு ஹெய்யப்பட்ைதாக அணியின் 
ததலவர் யூசுப் காஸிம் ஹதரிவித்தார். 
இப்ரபாட்டியில் எமது அணி சி்றப் -
பாக வித்ளயாடி எமது பிரரதெத்-
துக்கு ஹபருதம ரெர்த்துள்்ளதாகவும் 
சி்றப்பாக வித்ளயாடிய அணி வீரர் -
கத்ள அதனவரும் பாராட்டியதாக -
வும் அவர் ரமலும் ஹதரிவித்தார். 

அக்கதர யுதைட்டட அணி ்வறறி

பெறுமதியோன 
உலர் உணவு 
ஹவலிகம தினகரன் நிருபர்

ஹகாவிட் 19 ஹகாரரானா ஹதாற்றால் 
மரணித்த வருமானம் குத்றநத பிள்-
த்ளகள் இருக்கும் குடும்பங்களுக்கு 
ரூ. 8000 ஹபறுமதியான உலர் உணவு 
ஹபாதிகத்ள வழங்கும் ரவதலத்திட்-
ைஹமான்த்ற மாத்தத்ற மாவட்ை ஹெய-
லகம் ரமறஹகாணடுள்்ளது. 

இதுவதர  மாத்தத்ற மாவட்ை 
மாலிம்பை, மாத்தத்ற திக்ஹவல்தல, 
ஹதவிநுவர, திெஹகாை ஹவலிகம, 
அகுரஸ்ஸ மறறும் ஹகாைஹபால 
ஆகிய பிரரதெங்களுக்குட்பட்ை பகு-
திகளின் ஹகாவிட் 19 ஹதாறறினால் 
மரணித்த வருமானம் குத்றநத 200 
குடும்பங்களுக்கு இவ உலர் உணவுப் 
ஹபாதிகள் பகிர்நதளிக்கப்பட்டுள்்ளன. 

ரமலும் கிரிநதத புகுல்வல்ல, முல-
டியன, பஸ்ஹகாை மறறும் அதுஹரலிய 
ஆகிய பிரரதெ ஹெயலகங்களுக்குட்-
பட்ை  பகுதிகளில் ஹகாவிட் 19 ஹதாற-
றினால் மரணித்த வருமானம் குத்றநத 
குடும்பங்களுக்கு இவ உலர் உணவுப் 
ஹபாதிகள் எதிர்வரும் தினங்களில் 
பகிர்நதளிக்க நைவடிக்தக ரமற-
ஹகாள்்ளப்பட்டுள்்ளது. 

க�ோவிட் கதோற்றோல் 
ைரணித்்தோருககு
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போணந்துமை ்ேனமுலமலை அேதியயோ போடசோமலை அதன் ைோணவ தமலைவர்்கள் தினதமத ்கடந்த 
ஞோயிைன்று (2) க்கோணடோடியது. இதில பிரதை அதிதியோ்கக ்கலைந்து க்கோணட அகிலை இலைஙம்க அே-
தியயோ ைததிய பீடததின் ்தசிய தமலைவர் அலேோஜ் எம்.ஆர்.எம். சறூக உமரயோற்றுவமதயும் ்ேன -
முலமலை அேதியயோ தமலைவர் அலேோ ஜ் எம். எம். எம். ஜோபிர் , அதிபர் சடடததரணி முேம்ைது 
நிபரோ ஸ் உடபட ்கலைந்துக்கோணடவர்்களில ஒருபகுதியினமரயும் படங்களில ்கோணலைோம்.   (படம் : 
கைோைடடுமவ ைததிய வி்சட நிருபர்)  

காலியில் மீலாத் ஊர்வலம்
அண்ணல் நபி (ஸல்) அவர்களின் பிறந்த 

தினமான மீலாத் தினத்்்த முன்னிட்டு ்காலி 
மீலாத் இயக்கம்  15 ஆவது ்தட்வயா்கவும் 
ஏற்ாடு செய்துள்ள மீலாத் ஊரவலம் எதிரவ-
ரும் 9 ஆம் தி்கதி ்கா்ல 7.30 மணிககு ்காலி 
சொ்ல ஸிந்தா ஷாஹ் மா்தர ்ளளிவாயல் 

முறறசவளியில் இருநது ஆரம்்மாகும். இந்த 
ஊரவலத்தில் உலமாக்கள, குரஆன் மத்ரஸா 
மா்ணவர்கள உட்்ட ச்ருநதிர்ளாசனார 
்கலநது ச்காள்ள உள்ள்தா்க ஊரவல ஏற்ாட் -
டா்ளர சமௌலவி பீ.எம். ொகிர ஹு்ஸன் 
ச்தரவித்்தார.

உலக நீர் வளமும் உள்ளூர் நீர் பயனபபாடும்   
த�பாடர்பில் விழிப்புணர்வு தெயலமர்வு
கிளிசநாச்சி குறூப் நிரு்ர  

உல்கநீர வ்ளமும், உளளூர நீர்யன்்ாடும், 
நீரமு்கா்மத்துவமும் ்றறிய மா்ணவர்களுக-
்கான ஒருநாள விழிப்பு்ணரவு செயலமரவு 
சநற்றய தினம் கிளிசநாச்சி விசவ்கானந்தா 
வித்தியாலயத்தில் இடம்ச்றறது.  

கிளிசநாச்சி ச்தசிய நீர வழங்கல் வடி்கால-
்மப்புச் ெ்  ்கிளிசநாச்சி ந்கர சறாட்டறிக ்கழ-
்கத்தின் நிதி அனுெர்்ணயில் இச்செயலமரவு 
இடம்ச்றறது.   

்ாடொ்ல மு்தல்வர செயா மாணிக்கவா-
ெ்கன் ்த்ல்மயில் இடம்ச்றற நி்கழ்வில் 
ச்தசிய நீர வழங்கல் வடி்கால்மப்புச்ெ் -்
யின் கிளிசநாச்சி முல்்லத்தீவு மாவட்ட 
ச்ாறியியலா்ளர எஸ்.ொரங்கன், கிளிசநாச்சி 

ந்கர சறாட்டறிக ்கழ்கத்தின் ்த்லவர வ்ண. 
அருட்்தந்்த ரி.சயாசுவா ஆகிசயார அறிமு்க   
உ்ரயி்னயும் ச்தசிய நீர வழங்கல் வடி்கா-
ல்மப்புச் ெ்்யின் உத்திசயா்கத்்தர்க்ளான 
மு. ்தமிழ்ச்செல்வன் உல்க நீர வ்ளம், நீர ்யன்-
்ாடு ்றறியும், ெனனு ெனன்ெநத் நீரின் ்தரம், 
சநாய்த்்தாக்கங்கள ் றறியும்,  

அன்றூ பிரவீன் ச்தசிய நீர வழங்கல் வடி-
்கால்மப்பு ெ்்யும் ச்ாது மக்கள உறவும், 
செ்வ்கள ்றறியும், ச்தசிய நீர வழங்கல் வடி-
்கால்மப்பு ெ்்யின் கிளிசநாச்சி அலுவல்க 
ச்ாறுப்்தி்காரி சி. ்ாலகுமார குழாய் வழி 
குடிநீர விநிசயா்கம் ந்டமு்ற்களும் செயற-
மு்ற்கள ் றறியும் மா்ணவர்களுககு  

வி்ளக்கமளித்்தனர.  
்தரம் 9,10,11 மா்ணவர்களுககு நடாத்்தப்-

்ட்ட இச்செயலமரவி்ன முன்னிட்டு மா்ண-
வர்களி்டசய நடாத்்தப்்ட்ட நீர ச்தாடர்ான 
ச்ச்சுப் ச்ாட்டியில் சவறறிப்ச்றற மா்ணவர-
்களுக்கான ொன்றி்தழ்்களும் ்கலநதுச்காணட 
அ்னத்து மா்ணவர்களுக்கான ொன்றி்தழ்்களும் 
வழஙகி  

்வக்கப்்ட்டச்தாடு, 45 நிமிடங்கள ்ரீட்-
்ெயும் நடாத்்தப்்ட்டது.  

இநநி்கழ்வில் கிளிசநாச்சி சறாட்டறிக ்கழ-
்கத்்்த செரந்த அதி்ர அ.்ங்்கயறச்செல்-
வன், வி்்த சநல் ஆராச்சி நி்லயப் ்ணிப்்ா-
்ளர சிவசநென், திருமதி சிவசநென், கிளிசநாச்சி 
ச்தறகு ்கல்வி வலயத்தின் ஓய்வுப்ச்றற ்தமிழ் 
்ாட உ்தவிக ்கல்விப் ்ணிப்்ா்ளர திருமதி 
பிசறமா மதுரநாய்கம் உளளிட்ட   ்லர ்கலநது-
ச்காணடனர.   

விஜயதசமிமய முன்னிடடு யோழ். ஊட்க அமையத-
தில ்ேற்மைய தினம் புதன்கிழமை வோணி பூமஜ 
ேமடகபற்ைது.    படம்: யோழ். வி்சட நிருபர்

பாராளுமன்றத்தின மீதான மககள்
நம்பிக்க பலபபடுத்த வ்வண்டும்
சலாரன்ஸ் செல்வநாய்கம்  

்ாராளுமன்றத்தின் மீ்தான 
மக்கள நம்பிக்்க ்லப்்டுத்்தப்-
்ட சவணடுசமன நீதிய்மச்ெர 
விசெய்தாெ ராெ்க்ஷ ்ாராளுமன்-
றத்தில் ச்தரிவித்்தார.  

 ்ாராளுமன்றம் மீ்தான மக்கள 
நம்பிக்்க இழக்கப்்டுமானால் 
நாட்டில் ெனநாய்கம் வீழ்ச்சி-
ய்டநது நாட்டு மக்களுககு 
ச்ாறுப்பு கூறுசவார இல்லா்த 
நி்லசய ஏற்டும் என்றும் 
அ்மச்ெர ச்தரிவித்்தார.  

அ்்த சவ்்ள ்ாராளுமன்ற உறுப்பினர்க-
ளுககு வழங்கப்்ட்டுள்ள சிறப்புரி்ம மக்கள 
உரி்ம்க்்ள ச்றறுக ச்காடுப்்்தற்கா்கசவ 
வழங்கப்்ட்டுள்ளது என்்்்தயும் ெ்கலரும் 
உ்ணரநது ச்காள்ள சவணடுசமன்றும் அ்மச்-
ெர ச்தரிவித்்தார.  

்ாராளுமன்றத்தில் சநறறு ந்டச்றற 
நி்லயியற ்கட்ட்்ள்கள திருத்்தம் மீ்தான 
விவா்தத்தில் உ்ரயாறறும் ச்ாச்த அ்மச்ெர 
இவவாறு ச்தரிவித்்தார.  

விவா்தத்தில் ச்தாடரநதும் உ்ர-
யாறறிய அ்மச்ெர,   ்ாராளுமன்-
றம் மக்கள நம்பிக்்க்ய சவன்-
ற்தா்க இருப்்து அவசியம். அந்த 
நம்பிக்்க இல்லாது ச்ானால் 
்ாராளுமன்ற ெனநாய்கம் வீழ்ச்சி-
ய்டநது விடும்.  

 அவவாறு ெனநாய்கம் வீழ்ச்சிய-
்டந்தால் இந்த நாட்டிலுள்ள மக-
்களின் வாழ்க்்கககு ச்ாறுப்்ான-
வர்கள எவரும் இல்லா்த நி்லசய 
உருவாகும்.  

அத்துடன் மக்களுககுரிய ்ாது-
்காப்பும் இல்லாது ச்ாகும். அ்த்னக ்கவனத்-
திற ச்காணடு ெனநாய்கத்்்த ்ாது்காககும் 
சவ்லத்திட்டங்க்்ள ்லப்்டுத்துவது அவ-
சியமாகும்.  

்ாராளுமன்ற மு்ற வீழ்ந்தால் இந்த 
நாட்டின் நி்றசவறறுத்து்ற மறறும் நீதித்து-
்றககு ் ாதிப்பு்கள ஏற்டும்.  

அ்தனால் ்காலத்துககு ச்ாருத்்தமான 
வ்்கயில் நி்லயியற ்கட்ட்்ள்களில் திருத்-
்தங்கள சமறச்காள்ளப்்ட்டுள்ளது.   

இந்த திருத்்தங்க்்ள நி்றசவறறுவ்தற்கா்க 
அ்னத்து எம்பிக்களினதும் ஒத்து்ழப்பு அவ-
சியமாகும்.    ்ாராளுமன்றம் ்லமான்தா்கவும் 
மக்களுககு ச்ாறுப்புக கூறுவ்தா்கவும் ்கட்டி-
சயழுப்்ப்்ட சவணடும். அது அ்னவரதும் 
ச்ாறுப்்ாகும்.  

்ாராளுமன்றம் ்ல்சவறு விடயங்க்்ளயும் 
ச்ாறுப்புக்க்்ளயும் ச்காணடுள்ளது. நிதி 
திட்டமிடல் ெட்டங்க்்ள நி்றசவறறல் உள-
ளிட்ட விடயங்கள அதில் உள்ளடஙகுகின்றன.  

்ல ச்தரிவுக குழுக்கள மறறும் விசெட குழுக-
்களும் செயற்டுகின்றன.  

ச்காப் குழுவானது அரொங்கம் மறறும் 
மக்களினதும் நட்டம் ச்தாடரபில் ்ல்சவறு 
விடயங்க்்ள சவளிகச்காணடு வநதுள்ளது. 
அந்த வ்்கயில் ச்தரிவுக குழுக்கள அரசியல் 
செய்யும் நிறுவனமல்ல என்்்்த ெ்கலரும் 
புரிநது ச்காள்ள சவணடும்.   ்ாராளுமன்ற 
உறுப்பினர்களுககு வழங்கப்்டும் சிறப்புரி்ம 
மக்களின் உரி்ம்க்்ள ச்றறுக ச்காடுப்்்தற-
்கா்கசவ வழங்கப்்ட்டுள்ளது என்்்்தயும் 
நாம் உ்ணரநது ச்காள்ள சவணடுசமன்றும் 
அ்மச்ெர சமலும் ச்தரிவித்்தார.  

ஜனநாயக நாடுகள் மத்தியில் இலங்க்ய 
தனி்மப்படுத்தும் செயல்க்ை அரசு நிறுத்த வேண்டும்  
சலாரன்ஸ் செல்வநாய்கம்  

உல்க நாடு்கள அ்னத்தும் எமது நாடு 
ச்தாடரபில் மிகுந்த ்கவனம்ம் செலுத்தி வரு-
வ்தால் ெனநாய்க நாடு்கள மத்தியில் இலங-
்்க்ய ்தனி்மப்்டுத்தும் செயற்ாடு்க்்ள 
அரொங்கம் முன்சனடுப்்்்த ்தவிரத்துக 
ச்காள்ள சவணடுசமன எதிரக்கட்சி ்ாராளு-
மன்ற உறுப்பினர இம்தியாஸ் ்ாககீர மாக்கார 
சநறறு ் ாராளுமன்றத்தில் ச்தரிவித்்தார.  

செனிவாவில் இலங்்கககு எதிரான வாக-
ச்கடுப்பு இன்று ந்டச்றுவ்தற்கான ஏற்ாடு-
்கள ந்டச்றறு வருகின்றன. எனினும் இந்த 
வாகச்கடுப்பில் பின்ன்ட்வ ்தவிரத்துக 
ச்காளளும் வ்்கயில் அரொங்கம் செயற்டு-
வது அவசியசமன்்்்த சுட்டிக்காட்டிய அவர, 
நாட்டிறகு அ்கீரத்தி ஏற்டும் வ்்கயில் செயற-
்டுவ்்த நிறுத்திகச்காள்ள சவணடுசமன்று 
ெ்்யில் ச்தரிவித்்தார.  

்ாராளுமன்றத்தில் சநறறு ந்டச்றற 
நி்லயியற ்கட்ட்்ள்கள திருத்்தம் ச்தாடர-

்ான விவா்தத்தில் உ்ரயாறறும்-
ச்ாச்த அவர இவவாறு ச்தரிவித்-
்தார.    ெ்்யில் ச்தாடரநதும் 
உ்ரயாறறிய அவர,  

 உல்க நாடு்கள அ்னத்தும் 
இலங்்க ச்தாடரபில் மிகுந்த அவ-
்தானத்துடன் செய்யப்்ட்டு வரு-
கின்றன.  

இத்்த்்கய சூழ்நி்லயில் ென-
நாய்கத்துககு ெவால் விடும் செயற-
்ாடு்க்்ள அரொங்கம் ்்கவிடுவது 
முககியமாகும். அச்த சவ்்ள, 
நாட்டு மக்க்்ள சமலும் சநருக்கடி நி்லககுத் 
்தளளும் செயற்ாடு்க்்ளயும் அரொங்கம் உட-
னடியா்க நிறுத்்த சவணடும்.  

 ்க்ளனிப் ்ல்்க்லக்கழ்க மா்ணவர்கள 
சமறச்காணட ஆரப்்ாட்டத்தின் ச்ாது அந்த 
மா்ணவர்கள மீது ச்ாலிஸார சமறச்காணட 
்தாககு்த்ல நியாயப்்டுத்தும் வ்்கயில் நிதி 
அ்மச்ெர விசெய்தாெ ராெ்க்ஷ ்கருத்துக்க்்ள 

முன் ்வத்திருந்தார.   ்ல்்க்லக-
்கழ்க மா்ணவர்கள சு்தநதிரமா்க 
்தங்க்ளது ்கருத்துக்க்்ள சவளி-
யிடுவ்தற்கான சு்தநதிரமும் உரி-
்மயும் வழங்கப்்ட சவணடும். 
வெந்த மு்தலிச்க ்தடுத்து ்வக்கப்-
்ட்டுள்ள மு்காமிலிருநது அவர 
நளளிரவில் சவவசவறு இடங்க-
ளுககு அ்ழத்துச் செல்லப்்டு-
கிறார என்்து ச்தரியவநதுள்ளது 
என்்்்த சுட்டிக ்காட்டிய அவர, 
இத்்த்்கய நடவடிக்்க்க்்ள 

நிறுத்்த சவணடும்.  
இ்்ளஞர்கள குரலுககு செவிமடுக்க 

சவணடும். ஆரப்்ாட்டங்களில் ஈடு்டு்வர-
்க்்ள பு்ணரவாழ்வு மு்காம்்களுககு அனுப்பு-
வ்தறகு நடவடிக்்க எடுக்க சவணடாம் என்-
்்்தயும் நாம் அரொங்கத்துககு கூறி ்வக்க 
விரும்புகின்சறாம் என்றும் அவர சமலும் ச்தரி-
வித்்தார.  

வங்கி வட்டி வீத குறைப்பு ப�ொதுவொனபதொன்று;
சிவரஷ்ட பிர்ைகளுககு பாதிபபு 
ஏறப்ட அரசு இ்டமளிககாது    
சலாரன்ஸ் செல்வநாய்கம்  

அரொங்கத்தினால் சமறச்காள்ளப்்டும் 
குறுகிய ்கால வரி மறுசீர்மப்பு நாட்டு மக்க-
ளின் மத்திய ்கால மறறும் நீணட ்கால நன்்ம-
்களுககு வழிவகுககுசமன நிதி இராொங்க 
அ்மச்ெர செஹான் செமசிங்க ்ாராளுமன்றத்-
தில் ச்தரிவித்்தார.  

அரொங்கத்தின் வரி ச்காள்்க மக்க்்ள 
ச்கா்மூட்டுவ்தற்கா்க ச்காணடு வரப்்ட்ட்தல்-
லசவன சுட்டிக்காட்டிய இராொங்க அ்மச்ெர, 
அ்தற்கான பிரதி்லன்்க்்ள மக்கள வி்ரவில் 
அனு்விக்க முடியுசமன்றும் ெ்்யில் ச்தரி-
வித்்தார.   

சிசரஷட பிர்ெ்களின் வட்டி வீ்தத்்்த இல்-
லாச்தாழிப்்்தா்க அரொங்கத்தின் மீது குறறச்-
ொட்டு சுமத்்தப்்டுகின்ற ச்ாதிலும் அதில் எந-
்தவி்த உண்மயும் கி்டயாது என ச்தரிவித்்த 
அவர, அ்த்ன விட அதி்கமான வட்டி வீ்தம் 
அவர்களுககு கி்டக்க சவணடுசமன்ற நல்ல 
சநாக்கத்திசலசய புதிய ந்டமு்ற முன்சன-
டுக்கப்்டுவ்தா்கவும் அவர ெ்்யில் ச்தரிவித்-
்தார.     ்ாராளுமன்றத்தில் சநறறு ந்டச்றற 
நிதி அ்மச்சின் வரி ெட்ட மூலம் ச்தாடர-
்ான விவா்தத்திறகு ்திலளித்து உ்ரயாற-

றும் ச்ாச்த இராொங்க அ்மச்ெர இவவாறு 
ச்தரிவித்்தார.    அது ச்தாடரபில் சமலும் ச்தரி-
வித்்த அவர,   ெரவச்தெ நா்ணய நிதியத்தின் 
்கடன்்க்்ள ச்றறுக ச்காளவ்தற்கான நடவ-
டிக்்க்கள சமறச்காள்ளப்்ட்டு வருகின்றன. 
எனினும் மக்களின் நலன்புரி செயறதிட்டங்க-
ளுககு ்ாதிப்பு ஏற்டுத்தும் வ்்கயில் எந்த 
ஆசலாெ்ன்யயும் அந்த நிதியம் முன் ்வக-
்கவில்்ல.  

்ல்சவறு விஷமப் பிரச்ொரங்கள முன்சன-
டுக்கப்்ட்டு வந்த ச்ாதிலும் வருமானத்்்த 
அதி்கரித்துக ச்காளவது ச்தாடர்ான செயல்்ா-
டு்களிசலசய ்கவனம் செலுத்்தப்்ட்டு வருகி-
றது.  

எமககு ்ல்சவறு ெவால்்கள உள்ளன. 
சமாெமான ச்ாரு்ளா்தார நி்ல்ம்ய மீ்ள 
நிவரத்தி செய்ய சவணடியது முககிய ச்ாறுப்-
்ா்க உள்ளது. அ்தறகு வரி மறுசீர்மப்பு அவசி-
யமானது.  

அரொங்கமானது மா்தாந்த அரொங்க ஊழி-
யர்களுக்கான ெம்்்ளம், ஓய்வூதியம் ெமுரத்தி 
உ்தவி்கள உளளிட்ட நலன்புரி விடயங்களுக-
்கா்க 120 பில்லியன் சடாலர்க்்ள செலவிட்டு 
வருகிறது.   அ்தற்கான நிதி்ய உரிய சநரத்தில் 

ச்றறுக ச்காடுப் -்
்தறகு மத்திய வஙகி 
அ்னத்து நடவடிக-
்்க்க்்ளயும் சமற-
ச்காணடு வருகிறது. 
எனினும் அரசியல் 
இ ல ா ் த் து க ்க ா ்க 
சமாெமான பிரொ-
ரங்கள முன்சனடுக-
்க ப் ் டு கின் ற ன .   
சிசரஷட பிர்ெ-
்களுக்கான 15 வீ்த 
வட்டி்ய இல்லாச்தாழிக்க அரசு நடவடிக்்க 
எடுப்்்தா்க பிரொரங்கள முன்சனடுக்கப்்டு-
கின்றன.    உண்மயில் ்தறச்ாது ந்டமு்ற-
யிலுள்ள அதி்க வட்டி்ய    அவர்கள ச்றறுக 
ச்காள்ள சவணடும் என்்்தற்கா்கசவ கு்றந்த 
வட்டியான 15 வீ்தத்்்த இல்லாமலாக்க நட-
வடிக்்க எடுக்கப்்டுகிறது. அவர்களுககு 
கி்டக்க சவணடிய நன்்ம்கள கி்டக்கா-
மல் ச்ாகும் என்ற சிறந்த சநாக்கத்துடசன 
அத்்த்்கய மாறறம் சமறச்காள்ளப்்டுகிறது. 
எனினும் அ்த்ன சிலர அரசியல் லா்த்திற-
்கான விமரெனங்க்ளா்க முன்சனடுககின்றனர.   

Rfhjhu mikr;R

Mjhu itj;jparhiy - mf;fiug;gw;W
toq;Feh;fis gjpT nra;jy; -2023

fPo;tUk; nghUl;fs;> Nritfisg; ngw toq;Feh;fis gjpT nrw;tjw;fhd 

tpz;zg;gq;fs; cw;gj;jpahsh;fs;/ Kfth;fs; / tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if mur tu;j;jf 

$l;Lj;jhgdq;fs; / murpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l tpahghu jhgdq;fs; kw;Wk; gjpT 

nra;ag;gl;l jdpahh;fsplkpUe;Jk; Nfhug;gLfpd;wd.

tpz;zg;gq;fs; gjpTj; jghy; %yk; “ jtprhsh;> ngWiff;FO> Mjhu itj;jparhiy> 

mf;fiug;gw;W” vd;w Kftupf;F 2022.11.09k; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;ghf fpilf;ff; 

$bajhf mDg;gpitf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fs; mDg;gp itf;fg;gLk; jghy; 

ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;  “toq;Feh;fis gjpT nrajy; - 2023” vd 
Fwpg;gpl;L mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. 

njh. 

,y

nghUl;fs;/ toq;fy;

01 vy;yh tifahd fhfpjhjpfSk;  ii. epow;g;gpujp nra;Ak; ,ae;jpuj;Jf;fhd ik 

nfhs;fyd;fs; (cartridges)> iii. ,yj;jpudpay; mr;R ,ae;jpuj;Jf;fhd ik nfhs;fyd;fs; 

(Toner)> fzdp mr;R ,ae;jpuj;Jf;fhd gl;bfs; (ribbons) kw;Wk; Vida Njitahd 

nghUl;fs;.  

02 Nkirfs;> fjpiufs;> mYkhupfs; kw;Wk; vy;yh tifahd mYtyf jsghlq;fSk; 

(cNyhf /cUf;F> kw;Wk; kuk;)

03 fzdpfs;> laptops> mr;R ,ae;jpuq;fs; (Printers)> epow;gpujp nra;Ak; ,ae;jpuq;fs; 

(Photocopiers)> njhiyefy; ,ae;jpuq;fs; (fax)> kw;Wk;  cjpupg;ghfq;fSk;.

04 fl;blg; nghUl;fs;> i. ePu; Foha; ,izg;Gg; nghUl;fs;> kpd; ,izg;G cgfuzq;fs; ii. 
mYkpdpa fl;blg;nghUl;fs;> iii. ,Uk;Gg;gl;lk;> ghh; kw;Wk; Vidait.   

05 Ma;T$l gupNrhjid nghUl;fSk; jputpaq;fSk;.

06 MNuhf;fpa Efu;Tg;nghUl;fs; (rth;fhuk;> ryitj;J}s;> tpk;> kpd;fyk;> if kw;Wk; 

fhh; fOTk; jputk;> fopTg;ig> Esk;G tiy njhw;W ePf;fpfs;) nghJthd fsQ;rpa 

nghUl;fs;. 

07 i. thfd gw;wupfSk;  ii. lah;fSk; upA+g;fSk;

08 ,wg;gu; Kj;jpiufs;> jpfjp Kj;jpiufs;> gpsh];upf; mwptpj;jy; gyiffs;> mr;R Ntiyfs; 

kw;Wk; tpy;iy ciwfs;.

09 vy;yh tifahd JzpfSk; jpiur;rPiyfSk;.

10 rg;ghj;Jf;fSk; (shoes) rj;jpu rpfpr;irf;$l rg;ghj;Jf;fSk;. 

11 jPe;ij> jPe;ij G+Rtjw;fhd cgfuzq;fs;> fyitfs;> J}upiffs;.

12 itj;jparhiyf; fl;by;fs;> ngl;lfq;fs;> (Lockers) js;Stz;bfs;> (Trolleys) nkj;ijfs;> 

fhy; jl;bfs; Nghd;w tpLjpfSf;Fj; Njitahd Vida nghUl;fs;.

13 fhw;Wr; rPuhf;fpfSk; Fspu; rhjdg; ngl;bfSk;.

14 kpd;dZ nghUl;fs;; kw;Wk; tPl;L cgNahfg;nghUl;fs; 

NritfSk; jpUj;jq;fSk;

15 fz;fhzpg;G fkwh jpUj;jNtiyAk; guhkupg;Gk;. 

16 500KVA kpd; gpwg;ghf;fp jpUj;jNtiyAk; guhkupg;Gk;.

17 Fspu;rhjdg; ngl;b>ryit ,ae;jpuk; jpUj;jNtiy.

18 i.fzdp  ii. njhiyefy; ,ae;jpuk; iii. ijay; ,ae;jpuk; 

iv. gpujpnaLf;Fk; ,ae;jpuk; kw;Wk; Duplicator v. njhiyf;fhl;rp Nghd;wtw;Wf;fhd 

jpUj;j NtiyfSk; guhkupg;G. 

19 Ma;T$l> rj;jpu rpfpr;ir kw;Wk; ,ize;j itj;jparhiy kUj;Jt cgfuzq;fs; 

jpUj;j Ntiy.

20 ePh; Vw;Wk; ,ae;jpuk; kw;Wk; vy;yh kpd;;; cgfuzq;fSf;Fkhd jpUj;jk;.

21 fl;blk; jpUj;jy; kw;Wk; GJg;gpj;jy; Ntiy.

22 fl;bl kpd; ,izg;G jpUj;j Ntiy.

23 mYkpdpa nghUj;J Ntiy.

24 kuj; jsghl Ntiyfs; 

25 thfdg;  guhkupg;G. (servicing)

26 thfdj; jpUj;j Ntiy.

27 ,we;j cly;fis nfhz;L nry;tjw;fhd thfdq;fis thliff;F toq;Fjy;.

nfhs;tdT

28 itj;jparhiyapypUe;J ghtidf;Fjthnjd xJf;fg;gl;l gpsh];upf; Nghj;jy;fs;> 

Nriyapd; Nghj;jy;fs;> gpsh];upf;   nghUl;fs;> 5L, 10L gpsh];upf; fyd;fs;> 

kuj;Jz;Lfs;> ,Uk;G> fzdp> Fsp&l;b Nghd;w cgfuzq;fs;> fhl;Nghl;. 

Rakhf jahupf;fg;gl;l tpz;zg;gg;gj;jpuk; my;yJ Mjhu itj;jparhiyapdhy; 

tpepNahfpf;fg;gLk; tpz;zg;gj;jpd; Clhf gjpT Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;Lk;. xt;nthU 

gjptpw;Fk; jyh &gh 1000.00 tPjk; nrYj;j    Ntz;Lk;. nry;Ygbahd   tpahghu  

gjpTr;rhd;W> tup gjpTr;rhd;W> kPsspf;fg;glhj  njhifapid nrYj;jpg; ngw;w gw;Wr;rPl;bd; 

gpujpfs; tpz;zg;gj;Jld; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. itj;jpa mj;jpal;rfh;> Mjhu 

itj;jparhiy> mf;fiug;gw;W vDk; ngaUf;Fupa fhRf; fl;lis Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. 

xt;nthU tif gjptpw;Fk; jdpj;jdpahd tpz;zg;gq;fs; mDg;gp itf;fg;gl Ntz;Lk;.

jiyth;> gpuhe;jpa ngWiff; FO>

Mjhu itj;jparhiy>

mf;fiug;gw;W.

0672277213-511/0761351775
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kPf`fpTy gpuNjr rig

2023Mk; Mz;bw;fhd Fiw epug;G 
tuT nryTj; jpl;l mwpf;ifia ghPl;rpj;Jg; ghh;j;jy; rhh;ghf 

nghJkf;fSf;F tpLf;fg;gLk; mwptpj;jy;

1987 ,y. 15 gpuNjr rig rl;lj;jpw;F mikthf 

kw;Wk; 2020 tuT nryTj;jpl;l jahhpg;G kw;Wk; 

mKy;gLj;Jk; tpjpfspd; gpufhuk; 2023Mk; Mz;bd; 

Fiwepug;G tuT nryTj; jpl;l mwpf;if 2022.10.06 

Kjy; 2022.10.17 tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; 

K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu murpdhy; 

mt;tg;NghJ tpjpf;fg;gLk; Rfhjhu topfhl;ly; 

mwpTWj;jy;fSf;F cl;gl;L mjpfhug; gpuNjrj;jpd; 

nghJkf;fSf;F ghPl;rpj;Jg; ghh;g;gjw;fhf mYtyf 

tshfk; kw;Wk; nghJ E}yf tshfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;sjhf ,j;jhy; mwpaj; jUfpNwd;.

v];.vk;.vy;.vr;. [ath;jd>

jiyth;>

kPf`fpTy gpuNjr rig.

,yq;if tq;fp
Vy tpw;gid mwptpj;jy;

1968Mk; Mz;bd; 34Mk; ,yf;fr; rl;lj;jhYk; 1974Mk; Mz;bd; 10Mk; ,yf;f 

mjpfhur; rl;lj;jhYk; jpUj;jg;gl;lthW ,yq;if tq;fpf; fl;lisr; rl;lj;jpd; 

22Mk; gphptpd; fPo; (397Mk; mj;jpahak;) ntspaplg;gLk; tpw;gid mwptpj;jy;

1) fld; njhlh;G ,yf;fq;fs;: 74475077> 74475170> 74475261

,y. 694/4. uh[ vy> fe;jsha; vd;w Kfthpiar; Nrh;e;j jpU. ue;jpyf nfju 

tPurpq;f> jpU. ue;jpyf nfju fUzhjhr>  jpUkjp> Nfhjhnfhl fkNf gj;kpdp> 

jpUkjp ue;jpyf nfju epky;fh kJte;jp MfpNahhpd; gq;fhz;ikapd; fPOs;s M/S 
rk;gpf mhprp Miyapd; <L itf;fg;gl;l Mjdj;jpd; tpw;gid

,yq;if tq;fpf; fl;lisr; rl;lj;jpd; 19Mk; gphptpd; fPo; ,yq;if tq;fpg; 

gzpg;ghsh; rig vLj;j jPHkhdj;Jf;fika 2017.07.07Mk; jpfjpa ,yq;if 

rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; 2027Mk; ,yf;f th;j;jkhdpapYk; 2017.06.27Mk; 

jpfjp jpdkpd> nla;yp epa+];. jpdfud; Mfpa ehspjo;fspYk; ntspaplg;gl;l 

mwptpj;jy;fSf;fika epYitapYs;s KjiyAk; tpw;gidj; jpfjp tiu nrYj;j 

Ntz;bAs;s tl;biaAk; Nkw;Fwpg;gpl;l fl;lisr; rl;lj;jpd; 26Mk; gphptpd; fPo; 

mwtplj;jf;f nryTfisAk; gzq;fisAk; mwtpLk; nghUl;L fPNo ml;ltizapy; 

tpghpf;fg;gl;Ls;s Mjdj;ijAk; fl;llq;fisAk; ,y. 06A> ngahgPy;l; fhbd;];> 

nfhOk;G -08 vd;Dk;  Kfthpiar;  Nrh;e;j  jpUthsh;fs; n\hf;kd; & rkutpf;uk 

Vy epWtdjhuh; 2022.11.15Me; jpfjp fhiy 11.00 kzpf;F fe;jsha; fpisapy; 

gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;ghnud ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpwJ.

Nkw;Fwpg;gpl;l KjyhtJ ml;ltiz 

fpof;F khfhzk; jpUNfhzkiy khtl;lj;jpy; fe;jsha; gpuNjr nrayfg; 

gpupTf;Fl;gl;l uh[ vy 227/B fpuhk cj;jpNahfj;ju; gpuptpYs;s uh[ vy 

fpuhkj;jpy; (fhl;lya; gl;Lt) mike;Js;s ~uh[ vy nfhydp| vd miof;fg;gLk; 

fhzpapd; 780Mk; ,yf;f fhzpj;Jzbd; fpof;Fg; gf;fj;jpYs;s gphpf;fg;gl;l 

fhzpj;Jz;lhdJ tlf;fpy; 741Mk; ,yf;f fhzpj;Jz;ilAk; fpof;fpy; 780Mk; 

,yf;ff; fhzpj;Jz;ilAk; njw;fpy; 781Mk; ,yf;f fhzpj;Jz;ilAk; Nkw;fpy; 

782Mk; ,yf;ff; fhzpj;Jz;ilAk; vy;iyfshff; nfhz;Ls;sJ. xU Vf;fh; 

,Ugj;J %d;W jrk; irgh; MW Ngh;r;Rfs; (V.1W}.0Ng.23.06) gug;gsitAk; mjd; 

fz; fhzg;gLk; tPL mhprp Miy vd midj;ijAk; nfhz;Ls;s ,f;fhzp 

jpUNfhzkiy fhzpg; gjptfj;jpy; fhzp mgptpUj;jp fl;lisr; rl;lj;jpd; fPo;  

LDO/P/3/54,y; gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ. chpkk; ngw;w epy msitahsh; Nf. 

nry;yg;gps;is jahhpj;j 1997 nrg;nlk;gh; 19Mk; jpfjpapl;l 553Mk; ,yf;f mz;ika 

epy msit tiuglj;jpd;gb Nkw;Fwpg;gpl;l fhzp gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;Ls;sJ.

fpof;F khfhzk; jpUNfhzkiy khtl;lj;jpy; fe;jsha; gpuNjr rig vy;iyfSs; 

fe;jsha; gpuNjr nrayhsu; gpuptpy; uh[ vy 227 B fpuhk cj;jpNahfj;ju; gpuptpy; 

fe;jsha; uh[ vy> ehd;fhk; tl;lhuj;jpy;  mike;Js;s uh[vy> gpupT 4 694 ~uh[vy 

nfhydp| vd miof;fg;gLk; fhzpapd; Nkw;Fwpg;gpl;l 553y; ,yf;f tiuglj;jpy; 

tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpj;Jz;L 1 vd milahskplg;gl;lJk; gphpf;fg;gl;lJkhd 

Fwpj;j fhzpj;Jz;L tlf;fpy;> fpof;fpy; ghijAk; njw;fpy; Nkw;Fwpg;gpl;l 553Mk; 

,yf;f tiuglj;jpy; tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpj;Jz;L 2IAk;> Nkw;fpy; F.T.P 
2y; tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpj;Jz;L 782IAk; vy;iyfshff; nfhz;Ls;sNjhL 

Nkw;Fwpg;gpl;l 553Mk; ,yf;f tiuglj;jpd;gb xU Vf;fh; ,Ugj;jp %d;W jrk; 

irgh; MW Ngh;r;Rfs; (V.1W}.0Ng.23.06) gug;gsitAk; mjd;fz; mike;Js;s 

tPL> mhrp Miy vd midj;ijAk; nfhz;Ls;sJ.

Nkw;Fwpg;gpl;l ,uz;lhtJ ml;ltiz
 

NkNy KjyhtJ ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;l fhzp kw;Wk; fl;llj;Jld; 

,ize;j ,ae;jpu rhjdq;fs; tUkhW:

,ae;jpu rhjd tpguk;

01. Two 18 feet Elevators with 2 H.P. motors 
02. Paddy cleaner with 3 H.P. motor 
03. Two paddy stoners with 2 H.P. motors 
04. Two Hullers with 10 H.P. motors 
05. Two 12 feet elevators with 2 H.P. motors 
06. Automatic elevator and Huller with 10 H.P. motors 
07. Separator with 15 H.P. motors
08 Polisher with motor 
09. Two Rice Stoner with 2 H.P. motors 
10. 17 feet Elevator with 2 H.P. motors
11. Winnower with 2 H.P. motor 
12. Winnower with 2 H.P. motor 
13. Paddy drier with 30 H.P. Motor 
14. Paddy Cleaner with 3 H.P. motor 
15. Huller with 25 H.P. motor 
16. Two 12 feet elevators with 2 H.P. motor 
17. Two Winnower fans with 2 H.P. motor 
18. Polisher with 25 H.P. motor and starter 
19. Rice Stoner with 3 H.P. motor and starter 
20. 18 feet Elevator with 2 H.P. motor and starter 
21. 12x4x4 feet Rice Bin 
22. Grader with motor and starter 
23. 110 KVA Generator 
24. Boiler 
25. Blower 
26. Suction Fan 

NkNy KjyhtJ ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;l fhzpf;Fk; epykidf;Fk; jw;rkak; 

nghUj;jg;gl;Ls;sitAk; ,jd; gpd;G nghUj;jg;glTs;s midj;Jk; ,jDs; 

mlq;Fk;

,yq;if tq;fp gzpg;ghsu; rig fl;lisg;gb.

jpU. jp. tp[agh];fh;

fpis Kfhikahsu; 

,yq;if tq;fp 

fe;jsha;

2022.09.26

,yq;if tq;fp

Njrj;jpd; tq;fpahsh;

Rfhjhu kw;Wk; RNjr kUj;Jt Nritfs; 
mikr;rfk;

Nghjdh itj;jparhiy - 
Nguhnjdpa

nfhs;Kjy; mwptpg;G

kUj;Jt cgfuzq;fs; toq;fy;> epWTjy; 
kw;Wk; guhkhpj;jy; - 2022

Nghjdh itj;jparhiy - Nguhnjdpa gpuhe;jpa nfhs;Kjy; 

FO 2022 mf;NlhgH 06 Kjy; 2022 mf;NlhgH 20Mk; jpfjp 

kjpak; 1.30 kzptiu gpd;tUk; kUj;Jt cgfuzq;fis 

thq;Ftjw;fhd Vyq;fis miof;fpwJ.

 Cardiac output monitor - 01
 EEG Machine -01

Nkyjpf jfty;fis Nghjdh itj;jparhiy - Nguhnjdpa 

mjpfhug;g+Ht tiyjskhd www.peradeniya-hospital.health.gov.
lk ,ypUe;J ngwyhk;.

vr;.vk;.V. jpyfuj;d

gzpg;ghsH

Nghjdh itj;jparhiy

Nguhnjdpa.
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Nghjdh itj;jparhiy - mEuhjGuk;
mEuhjGuk; Nghjdh itj;jparhiyapd; fPo;f;fhZk; NtiyfSf;fhf nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; 2022.10.06 

Kjy; 2022.10.26 K.g. 10.00 tiu Vw;fg;gLk;.

nraw;wpl;l 

,y.
nraw;wpl;lk;

kPsspf;fg; 

glhj Nfs;tpf; 

fl;lzk; &.

gpiz 

Kwp &.

nghwpapayhsH 

kjpg;gPL (&. 

kpy;.)

CIDA kw;Wk; 
NCPC gjpT

2021/56 RENOVATION OF WASH ROOMS IN 
AUDITORIUM AT NTS

2,000.00 27,000.00 2.66 C7 or C8

2021/60 RENOVATION OF WASH ROOMS IN 
TUTOR QUARTERS 01, 02 & 03

2,000.00 10,000.00 1.03 C8 or C9

01.  rkHg;gpf;fg;gLk; Nfs;tpg; gpiz 2022.10.26 Kjy; 2022.12.06 tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. mt;thNw 

Nfs;tp Mtzq;fspy; Fwpg;gplg;gLk; khjphpf;F mikthf ,Ug;gJld; mJ fl;lhakhFk;.

02.  Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf gzpg;ghsH Nghjdh itj;jparhiy mEuhjGuk; ,w;F 

vOj;J%y Ntz;Ljiy Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;.

03.  &gh 05 kpy;ypaDf;F Nkw;gl;l Nfs;tpf;fhf tpiykDf;fis rkHg;gpf;Fk; NghJ nghJ xg;ge;j gjpthshplk; 

gjpT nra;tjw;fhd Mtzq;fisr; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. mt; Mtzq;fs; rkHg;gpf;fg;glhj Nfs;tpfs; 

epuhfhpf;fg;gLk;.

04.  mur epjp Rw;Wep&gk; 4/2016(II) ,d; 32 ,d; gpufhuk; tl kj;jpa khfhzj;jpy; gjpT nra;Js;s 

xg;ge;jf;fhuHfsplk; rpj;jpfukhd Nfs;tpjhuHfSf;F 05% Kd;Dhpik toq;fg;gLk;. 

05.  fl;blq;fis gOJghHg;gjw;fhd Nkyjpf tpguq;fis 0252222261-111 njhiyNgrpia mioj;J 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jifikfisg; g+Hj;jp nra;Js;s tpz;zg;gjhhpfSf;F mEuhjGuk; Nghjdh itj;jparhiyapd; jiyikafj;jpy; 

2022.10.25k; jpfjp gp.g. 2.00 tiu Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,t; ngWifAld; rk;ge;jg;gl;l 

Mtzq;fis mEuhjGuk; Nghjdh itj;jparhiyapy; fl;lzq;fs; ,d;wpNa ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;.

ngWif epge;jidfSf;F mikthfj; jahhpf;fg;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fis 2022.10.26 K.g. 10.00 ,w;F Kd;G 

fpilf;FkhW jiytH> mEuhjGuk; Nghjdh itj;jparhiyapd; gpuNjr ngWiff; FO> mEuhjGuk; vd;w 

Kfthpf;F jghypy; mDg;gyhk; my;yJ mEuhjGuk; Nghjdh itj;jparhiyapd; fzf;fhsH gzpkidapy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;Sk; ngl;bapy; cs;splyhk;. fbj ciwapd; ,lJ gf;f %iyapy; 

Nfs;tpapd; ngaH kw;Wk; jpwf;fg;gLk; jpfjpia Fwpg;gpl;L rkHg;gpAq;fs;.

Nfs;tpfs; jpwj;jy; 2022.10.26 K.g. 10.00 ,w;F Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jTld; 

eilngWk;. Nfs;tpjhuHfSf;F my;yJ mtHfsJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F ,t; Ntisapy; 

rKfkspf;fyhk;.

,g; ngWif gw;wpa mEuhjGu Nghjdh itj;jparhiyapd; gpuNjr ngWiff;FOtpd; jPHkhdk; ,Wjpj; 

jPHkhdkhFk;;.

jiytH>

gpuNjr ngWiff; FO>

Nghjdh itj;jparhiy>

mEuhjGuk;.

ngWif mwptpj;jy;

tpiykDf; Nfhuy;

1 2 3 4 5 6

gpuhe;jpak;
Nfs;tp  ,y. 

nghUl;fsJ tpguk; - njhif

tpiykD Nfhuy; 

KbTj; jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

tpiykD Mtzk; 

ngWk; ,lKk;

 njh.Ng. ,yf;fKk;

tpiykD Mtz tpiy

(&gh)

Nfs;tp tpguk; 

 ICB/NCB

nghUl;fs;

gpuhe;jpak;-02

fpof;F

DGM(E)/QPPC/22/094
khfhz cg fsQ;rparhiy -  mk;ghiwapy;  itf;fg;gl;Ls;s 

Nritf;F cjthj nghUl;fspd; tpw;gid

19-10-2022 k; jpfjp 

gp.g. 2.00 kzp

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

jpUNfhzkiy

026-2222666> 026-2221030

500.00 NCB

gpuhe;jpak;-02

fpof;F

DGM(E)/QPPC/22/095
khfhz cg fsQ;rparhiy -   kl;lf;fsg;gpy;   itf;fg;gl;Ls;s 

Nritf;F cjthj nghUl;fspd; tpw;gid

19-10-2022 k; jpfjp 

gp.g. 2.00 kzp

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

jpUNfhzkiy

026-2222666> 026-2221030

500.00 NCB

gpuhe;jpak;-02

fpof;F

DGM(E)/QPPC/22/096
khfhz  fsQ;rparhiy -  jpUNfhzkiyapy;    itf;fg;gl;Ls;s 

Nritf;F cjthj nghUl;fspd; tpw;gid

19-10-2022 k; jpfjp 

gp.g. 2.00 kzp

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

jpUNfhzkiy

026-2222666> 026-2221030

500.00 NCB

gpuhe;jpak;-02

fpof;F

DGM(E)/QPPC/22/097
khfhz cg fsQ;rparhiy -  mk;ghiwapy;   itf;fg;gl;Ls;s 

efuhj> nkJthf efUk; kw;Wk; Nrjkile;j gq;Ffspd; tpw;gid

19-10-2022 k; jpfjp 

gp.g. 2.00 kzp

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

jpUNfhzkiy

026-2222666> 026-2221030

500.00 NCB

gpuhe;jpak;-02

fpof;F

DGM(E)/QPPC/22/098
khfhz cg fsQ;rparhiy -   kl;lf;fsg;gpy;   itf;fg;gl;Ls;s 

efuhj> nkJthf efUk; kw;Wk; Nrjkile;j gq;Ffspd; tpw;gid.

19-10-2022 k; jpfjp 

gp.g. 2.00 kzp

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

jpUNfhzkiy

026-2222666> 026-2221030

500.00 NCB

gpuhe;jpak;-02

fpof;F

DGM(E)/QPPC/22/099
khfhz  fsQ;rparhiy -  jpUNfhzkiyapy;    itf;fg;gl;Ls;s 

efuhj> nkJthf efUk; kw;Wk; Nrjkile;j gq;Ffspd; tpw;gid

19-10-2022 k; jpfjp 

gp.g. 2.00 kzp

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

jpUNfhzkiy

026-2222666> 026-2221030

500.00 NCB

gpuhe;jpak;-02

fpof;F

DGM(E)/QPPC/22/120
fpof;F khfhzk;> ,yq;if kpd;rhu rigf;F 7200 nghjpfs; 

kpd;rhuf; fl;lzg; gbtq;fs; toq;fy; kw;Wk; tpepNahfk;. 

(xt;nthU gf;nfl;bYk; 1000 gbtq;fs; cs;slq;fNtz;Lk;)

19-10-2022 k; jpfjp 

gp.g. 2.00 kzp

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

jpUNfhzkiy

026-2222666> 026-2221030

1>500.00 NCB

Nritfs;

gpuhe;jpak;-02

fpof;F

DGM(E)/QPPC/22/131
thliff;F thd; 

kpd; mj;jpal;rfh; -I (tpepNahfguhkhpg;GgphpT) jpUNfhzkiy

(,uz;L tUl fhyk;)

19-10-2022 k; jpfjp 

gp.g. 2.00 kzp

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

jpUNfhzkiy

026-2222666> 026-2221030

1>000.00 NCB

gpuhe;jpak;-02

fpof;F

DGM(E)/QPPC/22/132
thliff;F thd; 

kpd; mj;jpal;rfh; -II (tpepNahfguhkhpg;GgphpT) jpUNfhzkiy

(,uz;L tUl fhyk;)

19-10-2022 k; jpfjp 

gp.g. 2.00 kzp

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

jpUNfhzkiy

026-2222666> 026-2221030

1>000.00 NCB

gpuhe;jpak;-02

fpof;F

DGM(E)/QPPC/22/133
thliff;F thd; kpd;  mj;jpal;rfh;(jpl;lkply;)- gpujpg; nghJ 

KfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;> jpUNfhzkiy

(,uz;L tUl fhyk;)

19-10-2022 k; jpfjp 

gp.g. 2.00 kzp

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

jpUNfhzkiy

026-2222666> 026-2221030

1>000.00 NCB

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

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

tpiykDf;Nfhu cj;Njrpj;jpUg;gth; my;yJ mtuJ mq;fPfhuk; ngw;w Kfth;fSf;F khj;jpuNk tpiykD Mtzq;fs; tpepNahfpf;fg;gLk;. Njitf;Nfw;g mth;fs; 1987Mk; Mz;bd; 3Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jr; rl;lj;jpw;Nfw;g 

gjpT nra;J nfhs;sy; Ntz;Lk;. 

tpiykDf;Nfhuy; KbTj;jpfjpf;F ,uz;L jpdq;fs; ,Uf;Fk; tiu tpiykD Mtzq;fs; tpiykDf;Nfhu cj;Njrpj;jpUg;gth;fs; my;yJ mth;fsJ Kfth;fs; %yk; chpj;jhd Kiwapy; ,yq;if kpd;rhu rigapd; gpujpg; 

nghJ KfhikahsUf;F/ gpujk nghwpapayhsUf;F vOj;J%ykhf tpz;zg;gpj;J 5Mk; $l;by;  Fwpg;gplg;gl;Ls;s njhifia toq;Ftjd; %yk; flik ehl;fspy; 09.00 kzp Kjy; 15.00 kzp tiuapyhd fhyg;gFjpf;Fs; 

Mtzq;fs; ngw;Wf;nfhs;syhk;. gzkhfNth ,yq;if kpd;rhu rig nghJ Kfhikahsh; rhh;ghf tiuag;gl;l tq;fp tiuTg; gj;jpuk; xd;wpd; %ykhfNth nfhLg;gdTfs; Nkw;nfhs;sg;glyhk;.

vOj;J%ykhd tpz;zg;gnkhd;wpd; mbg;gilapy; ntspehl;Lj; J}jufq;fs;/th;j;jf Mizf;FOf;fs; vd;gd ,ytrkhd Kiwapy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,.kp. rigapd; chpj;jhd gp.ngh.K/
gpujk nghwpapayhsh;fsJ mYtyfq;fspy; itj;J cj;Njr tpiykDjhuh;fspdhYk; mth;fsJ Kfth;fspdhYk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; ,ytrkhfg; ghprPypf;fg;glyhk;.

4Mk; $l;by; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,lj;jpy; itj;J tpiykDjhuh;fs; kw;Wk; mth;fsJ Kfth;fs; Kd;ghf tpiykDf;Nfhuy; Neuk; Kbe;jTlNdNa tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. fhyk; gpe;jp tUk; kDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

tpiykD Mtzq;fs; tpepNahfpg;gth;fshd   ,.kp.rig> ngh.K/ gpujk nghwpapayhsh; MfpNahh;fsplkpUe;J tpiykDf;Nfhuy; KbTj; jpfjpf;F ,uz;L thuq;fSf;F Kd;ghf midj;J tpsf;fq;fSk; ngw;Wf;nfhs;sg;gly;  

Ntz;Lk;.

nghJ Kfhikahsh;

tskhd tho;tpw;F kpd;rhuk;
                                             

tpiykD Mtzj;jpd; jfty; gpujpahdJ www.ceb.lk vd;w
,.kp.r. $l;LU ,izajsj;jpypUe;J gjptpwf;fk; nra;ag;glyhk;.

tiuaWf;fg;gl;l nfhyd;dhit 
gy Nehf;Ff; $l;LwTr; rq;fk;

mlF eiffspd; Vytpw;gid

,r;rigf;F chpj;jhd Nkw;gb fpuhkpa tq;fpf; fpisfspy; 

2021 khHr; 31 tiu mlF itj;J 2022 xf;NlhgH 21 tiu 

kPl;Lf;nfhs;sg;glhj jq;f eiffs;> 2022 xf;NlhgH 22> 23 

Mfpa ,uz;L jpdq;fspYk; K.g. 9.00 ,w;F nfhyd;dht gy 

Nehf;Ff; $l;LwTr; rq;fj;jpd; gpujhd mYtyfj;jpy; gpurpj;j 

Vyj;jpy; tpw;gid nra;ag;gLk;.

gjpy; nghJ KfhikahsH>

t/g nfhyd;dht g.Neh.$. rq;fk;

,yf;fk; 224> nfhyd;dht tPjp> 

nfhyd;dht.

 

nfhl;bfhtj;ij

nfhj;jl;Lt Gjpa efuk;

nfhl;Ltpy

`pk;Gl;lhd

nfhyd;dhit

Ky;Nyhpaht

uzgpk

xUnfhltj;ij

kPnjhl;lKy;y

nk/nfhyd;dht

nfhj;jLt

ntNytj;ij

nty;yk;gpl;ba

khjpd;dhnfhl

Nrjtj;j

ngaH khw;wk;

%J}H gpuNjr nrayhsH 

gphpTf;F cl;gl;l Njhg;g+H 

fpuhk cj;jpNahfj;jH gphpit 

trpg;gplkhff; nfhz;l fhjpH 

neapdh Kfk;kJ wpgh]; 

Mfpa ehd; vdJ ngaiu 

fhjH neapdh Kfk;kJ 

wpah]; vd ngaH khw;wk; 

nra;J nfhz;Nld;. ,dpNky; 

rfy j];jhNt[pfspYk; 

Mtzq;fspYk; ,g; ngaiuNa 

Fwpg;gpLNtd; vd;gij 

=yq;fh FbauRf;Fk; nghJ 

kf;fSf;Fk; mwpaj;jUfpNwd;.

- fhjH neapdh Kfk;kJ wpah];

1964Mk; Mz;L 28k; ,y epyk; 

ifafg;gLj;Jjy; jpUj;jr; 

rl;lj;jhy; epyk; ifafg;gLj;Jjy; 

rl;lj;jpd; gphpT 7(1) ,d; fPo; 

mwptpg;G

fPNo tpghpf;fg;gl;Ls;s epyj;jpd; mgptpUj;jp 

eltbf;iffSf;fhf murhq;fkhdJ 

me;epyj;ij ifafg;gLj;jpf;nfhs;s 

cj;Njrpj;Js;sJ. Nkyjpf tpguq;fSf;F 

12 [{iy 2022 jpfjpaplg;gl;l ,yq;if 

FbauR tHj;jkhdp vz; 2288/12 gFjp 

3Ig; ghHf;fTk;.

ml;ltiz

khtl;lk; : FUehfy;

gpuNjr nrayfg; gphpT : nghy;f`nty

CH :  fNznfhl njw;F

,lj;jpd; ngaH :  ];Nl\d; tPt; 

v];Nll;

fhzp ,yf;fk; : t. 2514

Jz;bd; ,yf;fk; : 1> 2> 3

KOg; gug;gsT :  n`f;lahH 0.0062

gpuNjr nrayfk;/ epyk; 
ifafg;gLj;jy; mjpfhhp

gpuNjr nrayfg; gphpT

nghy;f`nty

mw;NwhHzpj; jj;Jtj;ij 

,uj;Jr; nra;jy;

fpk;Gyhgpl;ba> fy;kq;fl> #hpaNyhf 

tPjp> ,y. 326/1 vd;w tpyhrj;jpy; 

epue;ju tjptplj;ijAk;> tHj;jkhdpa> 

mT];jpNuypah> tpf;Nlhhpah> V#fh> 

];^t; Nfhl;> ,y: 05y;> trpf;Fk; gy;Ny 

nfju gpughj; kJrq;f [aNrd Mfpa 

ehd;> 79/87 vd;w ,Ukbg;Gj; jhspy; 

ehl;Fwpg;G ,y. 1050,d; fPo; 2019.03.25e; 

jpfjp gjpag;gl;l gpurpj;j nehj;jhhpR 

b.gp.v];.V. rFy Fzjpyf mtHfs; %yk;> 

vOjp cWjpg;gLj;jg;gl;l ,y. 174 kw;Wk; 

2019.03.25e; jpfjpaplg;gl;l mw;NwhHzpj; 

jj;Jtj;jpd; %yk; vdJ mw;NwhHzpj; 

jj;Jtf;fhuuhd fpk;Gyhgpl;ba> fy;kq;fl> 

#hpaNyhf tPjp> ,y. 326/1 vd;w 

tpyhrj;jpy; trpf;Fk; gy;Ny nfju [aNrd 

vd;gtUf;F mspf;fg;gl;l jj;Jtk; ,d;W 

Kjy; ,uj;Jr; nra;ag;gLtNjhL> = yq;fh 

[dehaf Fbaurpw;Fk; nghJ kf;fSf;Fk; 

,j;jhy; mwpaj;jUfpNwd;.

gy;Ny nfju gpughj; kJrq;f [aNrd



152022 ஒக்டோபர் 6 வியோழககிழமை 6–10–2022

Rfhjhu Nritj; jpizf;fsk;
Nky; khfhzk;

mOf;Fj; Jzpfis ryit nra;jy; - 2023
Nky; khfhz Rfhjhu Nritj; jpizf;fsj;jpw;F nrhe;jkhd fk;g`h khtl;lj;jpy; itj;jparhiyfs; kw;Wk; 

Vida kUj;Jt epiyaq;fSf;F 2023Mk; Mz;bw;F mOf;Fj; Jzpfis ryit nra;jy; gw;wpa mDgtk; 

jifik nfhz;l MHtKs;s Nfs;tpjhuHfsplkpUe;J gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH> fk;g`htpdhy; 

Nfs;tpfs; miof;fg;gLfpd;wd.

cUg;gb Nfs;tp njhlH ,yf;fk;

mOf;Fj;Jzp ryit nra;jy; 01

01 Nrit vjpHghHf;Fk; fhy 

vy;iy

2023.01.01 Kjy; 2023.12.31 tiu

02 Nfs;tp Mtzq;fSf;fhd 

fl;lzk; itj;jparhiyapd; ngaH
Nfs;tpg; 

gpiz

nrhj;J 

rhd;wpjopd; 

ngWkjp

fk;g`h khtl;l nghJ itj;jparhiy 100>000.00 500>000.00

tj;Jgpl;bty js itj;jparhiy - 1k; gFjp 25>000.00 200>000.00

tj;Jgpl;bty js itj;jparhiy - 11k; gFjp 75>000.00 200>000.00

kpDtq;nfhl js itj;jparhiy 10>000.00 100>000.00

kPupfk js itj;jparhiy 50>000.00 100>000.00

fpupgj;nfhl js itj;jparhiy 5>000.00 100>000.00

njhk;Ng gpuNjr itj;jparhiy 5>000.00 100>000.00

jpTygpl;ba gpuNjr itj;jparhiy 10>000.00 100>000.00

ujhthd gpuNjr itj;jparhiy 10>000.00 75>000.00

[h-vy gpuNjr itj;jparhiy 5>000.00 75>000.00

gKDfk gpuNjr itj;jparhiy 10>000.00 75>000.00

mfufk gpuNjr itj;jparhiy 5>000.00 75>000.00

gpafk gpuNjr itj;jparhiy 10>000.00 50>000.00

cLgpy gpuNjr itj;jparhiy 5>000.00 50>000.00

ky;tj;J `phpgpba gpuNjr itj;jparhiy 5>000.00 50>000.00

03 Nfs;tp Mtzq;fs; tpepNah 

fpf;Fk; kw;Wk; KbTWj;Jk; 

jpfjp kw;Wk; Neuk;

2022.10.06 Kjy; 2022.10.25 tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; 

gp.g. 3.00 tiu

04 g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpg; 

gj;jpuq;fs; Vw;Wf;nfhs;Sk; 

,Wjpj; jpfjp kw;Wk; Neuk;

2022.10.26 K.g. 10.00 my;yJ mjw;F Kd; 

 jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Vw;fg;glhJ epuhfhpf;fg;gLk;.

05 Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; 

Neuk;

2022.10.26 K.g. 10.00 ,w;F Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jTld;

 Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; Nfs;tpjhuHfSf;F 

my;yJ mtHfsJ vOj;J%y mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F 

rKfkspf;fyhk;

06 Nfs;tpg; gpiz Nfs;tpg; gpiznahd;iw Nfs;tpfs; Vw;Wf; nfhs;sy; KbtilAk; jpfjp Kjy; 

90 ehl;fs; nry;YgbahFkhW ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mDkjpf;fg;gl;l 

tHj;jf tq;fpapypUe;J gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghshpd; ngahpy; 

ngw;Wf;nfhz;L rkHgpj;jy; Ntz;Lk;.

07 g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tp 

Mtzq;fs; rkHg;gpf;ff; 

$ba Kiw

gpuNjr Rfhjhu Nrit gzpg;ghsH gzpkid> fr;Nrhp fl;blj;njhFjp> 

fk;g`h vd;w Kfthpf;F 2022.10.26 K.g. 10.00,w;F Kd;G gjpTj; jghypy; 

fpilf;FkhW my;yJ gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH gzpkidapd; 

fzf;Fg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; nfhz;Lte;J 

cs;spLtjd; %yk; Nkw;nfhs;syhk;

08 Nfs;tpfs; ciwfspy; 

cs;sply; kw;Wk; 

nghwpaply;

Nfs;tpg; gj;jpuq;fis rhpahfg; g+Hj;jp nra;J %yg; gpujp kw;Wk; efy; 

gpujpnad Fwpg;gpl;L NtW Ntwhf ciwfspy; ,l;L nghwpaply; Ntz;Lk; 

mj;Jld; rfy ciwfspYk; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 

rkHg;gpf;Fk; itj;jparhiy kw;Wk; ~mOf;Fj; Jzpfisf; fOTjy;| vd;W 

Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

  Nfs;tpfs; toq;Fk; my;yJ ,uj;Jr; nra;Ak; ,Wjpj; jPHkhdk; ngWiff; FOtpw;F chpaJ.

  Nfs;tpfSld; rk;ge;jg;gl;l Nkyjpf tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F Nehpy; my;yJ ,yf;fk; 033-2222874 

vd;w njhiyNgrp %yk; tprhhpf;fyhk;.

  Nfs;tpg; gj;jpuq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;. (2022.10.06 Kjy; 2022.10.25 K.g. 9.00 Kjy; K.g. 

11.00 tiu)

jiytH> ngWiff; FO

gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH gzpkid>

fr;Nrhp fl;blj; njhFjp> fk;g`h.

Nfs;tpf;fhd miog;G

fPo;f;Fwpg;gplg;gLk; gjhHj;jq;fis toq;Ftjw;F kw;Wk; 

Nritfis Nkw;nfs;tjw;fhfg; gjpT nra;J nfhs;s MHtKs;s 

toq;FeHfsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

tpz;zg;gq;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

~toq;FeHfisg; gjpT nra;jy; 2023| vdf;Fwpg;gpl;L 2022.11.30 

md;W gp.g. 3.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;dH> jiytH> 

khj;jiw gpuNjr rig> nff;fzJu> khj;jiw vd;w Kfthpf;Fg; 

gjpTj; jghypy; my;yJ Neubahf xg;gilf;f KbAk;. Nkyjpf 

tpguq;fis mYtyf Neuq;fspy; 041-2222906 my;yJ 041-2229512 

Mfpa njhiyNgrp vz;fspd; %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

01. toq;fy;fs;

01.  midj;J tifahd mYtyf vOJ fUtpfs;

02.  fzdp kw;Wk; mitrhHe;j Jiz cWg;Gf;fs; (fzdp 

td;ghfq;fs; kw;Wk; nkd;ghfq;fs;)

03.  epow;glg; gpujpaply; ,ae;jpuq;fs;> njhiyefy; ,ae;jpuq;fs;> 

efy; gpujpaply; ,ae;jpuq;fs;> Lg;Nsh ,ae;jpuq;fs; Nghd;w  

mYtyf mr;rply; cgfuzq;fs;.

04.  mYtyf kuj; jsghlq;fs; kw;Wk; ,Uk;Gj; jsghlq;fs;

05.  mYtyf kpd; cgfuzq;fs; kw;Wk; tPjp tpsf;Ffspw;Fj; 

Njitahd gjhHj;jq;fs;.

06.  midj;J tifahd mr;R ,ae;jpuq;fspw;fhd NlhdHfs;> 

fhHl;hp[;> upgz;fs;.

07.  midj;J tifahd fl;blg; nghUl;fs;

08.  ik tiffs;> mit rhHe;j gjhHj;jq;fs; kw;Wk; 

cgfuzq;fs; .

09.  tPr;Rf;fj;jpfs;> Ks;Sfs;> kz;ntl;bfs;> fj;jpfs; Nghd;w 

tPjpg;guhkhpg;G cgfuzq;fs;.

10.  kio mq;fpfs;> fk;g+l;];> ifAiwfs;> n`y;kl;Lfs;> 

gpsh];bf; fz;zhbfs; Nghd;w tPjp kw;Wk; Rfhjhu 

CopaHfspw;Fj; Njitahd Jiz cWg;Gfs;.

11.  Rfhjhug; ghJfhg;G cgfuzq;fs; kw;Wk; Rfhjhug; ghJfhg;Gg; 

gjhHj;jq;fs;.

12.  ePHf;Foha; Jiz cWg;Gf;fs;.

13.  Nkhl;lhH thfdq;fspw;fhd cjphpg;ghfq;fs; (nfg;> l;uf;lH> 

ifl;uf;lH> Kr;rf;futz;b> F&nfg;> ngf;Nfh thfdk;> bg;gH)

14.  midj;J tif thfdq;fspw;Fkhd laH> bAg;

15.  nrtpg;Gy fl;Gy gjpT nra;Ak; cgfuzq;fs;.

16.  Kd;gs;sp cgfuzq;fs;.

17. tpisahl;Lg; gz;lq;fs;.

18. tsprPuhf;fp ,ae;jpuq;fs;.

19. tpuy; milahsg; gjpT ,ae;jpuq;fs;.

20. Gy; ntl;Lk; ,ae;jpuq;fs;.

21.   fz;zhbfs; kw;Wk; fz;zhbg;gz;lq;fs;

22.  E}yfg; Gj;jfq;fs;> rQ;rpiffs;> nra;jpj;jhs;fs;

23.  nghypj;jPd; ciwfs; kw;Wk; gris ciwfs;.

24.  rPUilj;Jzp tiffs;.

02. Nritfs;

25.  mr;R Ntiyfs;.

26.  epy msitahsH Nritfs;.

27. rl;lj;juzpfspd; Nritfs;.

28.  gapw;wg;gl;l kw;Wk; gapw;wg;glhj njhopyhsHfspd; Nritfs;.

29.  Gifg;glk; gpbj;jy;> tPbNah gjpT nra;jy; kw;Wk; glq;fis 

rl;lfg;gLj;jy; Nghd;w Nritfs;.

30.  fl;blq;fisg; GJg;gpj;jy; (jfdr;rhiyfs; cl;gl)

31.  nkhopngaHg;Gr; Nritfs;.

32.  midj;J thfdq;fisAk; rHtp]; gz;Zjy;.

33.  thfdq;fs;> ,ae;jpuhjpfisg; GJg;gpj;jy;.

34.  fzdp ,ae;jpuq;fs;> mr;R ,ae;jpuq;fs; cl;gl mitrhHe;j 

cgfuzq;fisg; GJg;gpj;jy;.

35.  epow;glg; gpujpapLk; ,ae;jpuq;fs;> njhiyefy; ,ae;jpuq;fs;> 

Lg;Nsh ,ae;jpuq;fs;> NykpNdl;bd; ,ae;jpuq;fs;> Nghd;w 

mr;R ,ae;jpuq;fs; Nghd;w cgfuzq;fisg; Gjg;gpj;jy;.

36.  thfdq;fis kw;Wk; ,ae;jpuhjpfis thliff;F toq;fy;.

37.  tPr;Rf;fj;jp> Ks;Sfs;> fj;jpfs;> kz;ntl;bfs; Nghd;w 

tPjpg;guhkhpg;Gf; fUtpfisg; GJg;gpj;jy;.

38.  b[pl;ly; mwptpj;jy; gyiffs;> ngdHfs;> fl;lTl;Lfs;> 

];bf;fH mr;Rr; Nritfs;.

39.  rPUilfisj; ijj;jy;.

40.  kuq;fis ntl;Ljy;.

epge;jidfs;

01.  tpz;zg;gq;fisf; NfhUk; ,Wjpj; jpdj;jpd; gpd;dH> 

jpdnkhd;wpy; gzk; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr; rPl;L 

my;yJ fhNrhiy %yk; Nkw;nfhs;sg;gLk; tpz;zg;gq;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;.

02.  Nkw;gb xt;nthU tFjpf;Fk; jdpj;jdpahf tpz;zg;gpj;jy; 

Ntz;Lnkd;gJld; mjw;fhf jdpj;jdpahff; fl;lzq;fisr; 

nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

03.  gjpTf;fhfr; rkHg;gpf;fg;gLk; toq;fy;fs; my;yJ 

Nritfspw;fhf tpz;zg;gnkhd;Wld;> &gh 1000.00I nrYj;j 

Ntz;Lnkd;gJld; mj;njhifia thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 

9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu ,t; mYtyfj;jpy; nrYj;jpg; gw;Wr; 

rPl;nlhd;iwg; ngw;Wf;nfhs;tjd; %yk; my;yJ  ~nrayhsH> 

khj;jiw gpuNjr rig| vd;w ngaUf;Ff; fhNrhiy 

xd;iw mDg;Gtjd; %yk; nfhLg;gdit Nkw;nfhs;syhk;. 

fhRf;fl;lisfs; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ.

04.  2023Mk; Mz;by; gjpT nra;ag;ngw;Ws;s toq;FeHfsplkpUe;J> 

Nfs;tpfs; Nfhug;gLtJld;> rkHg;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fs; 

MW(06) khj fhyj;jpw;F khw;wkilahj epiyahd 

jd;ikapy; itj;jpUj;jy; Ntz;Lk;. Njitnadf; 

fUjg;gLk; re;jHg;gq;fspy;> gjpT nra;ag;ngwhj Vida 

toq;FeHfsplkpUe;Jk; gz;lq;fs; kw;Wk; Nritfspw;fhf 

Nfs;tpfisf; NfhUk; chpik gpuNjr rigf;F chpj;jhFk;.

05.  ,jw;fhf Rakhfj; jahhpf;fg;gl;l tpz;zg;gg;gbtq;fs; 

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

06.  tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gl;lJk; Nfs;tpfisr; rkHg;gpf;fj; 

jtWk; kw;Wk; jUtpj;jw; fl;lisfs; gpwg;gpf;fg;gl;lJk; 

gz;lq;fis toq;Ftjw;Fj;jtWk; toq;FeHfspdJk;> chpa 

juhjuj;jpd; gpufhuk; gz;lq;fs; kw;Wk; Nritfis toq;fhj 

toq;FeHfspdJk; gjpT ,uj;Jr;nra;ag;gl;L ngaHfs; 

mgfPHj;jpahNdhH gl;bay; gLj;jg;gLtH.

khj;jiw gpuNjr rigapy; gjpT nra;J nfhs;Sk; toq;FeHfspw;fhd 

jifikfs;:-

1.  $l;Lj;jhgdnkhd;nwdpd;> mjid ep&gpg;ggjw;fhd rhd;wpjo;.

2.  jdpegH tpahghunkhd;nudpd;> gjpTr; rhd;wpjo; 

3.  fk;gdpnahd;nwdpd; fk;gdpfs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT 

nra;ag;ngw;w rhd;wpjo;

4.  ,jw;F Kd;dH mur epWtdq;fspw;F gz;lq;fs; kw;Wk; 

Nritfis toq;fp ,Ug;gpd; mjid vd;gpg;gjw;fhd 

Mtzq;fs; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.

5.  thfdq;fisg; GJg;gpj;jy; njhlHghf njd; khfhz Nkhl;lhH 

fuh[; xd;whf ,Uj;jy; tpN\l jifikahff; fzpf;fg;gLk;.

6.  nghWg;Gf;$Wk; fhyk; xd;W ,Ug;gpd;> gz;lq;fs; kw;Wk; 

Nritfspw;fhd nghWg;Gf; $Wk; fhyk; Fwpg;gplg;gly; 

Ntz;Lk;.

7.  Vida tpN\l jifikfs; VJk; ,Ug;gpd; mtw;iwf; 

Fwpg;gplTk;.

   vr;.Nf. tpky; gphpa[df

   jiytH>

2022 xf;NlhgH 06Mk; jpfjp khj;jiw gpuNjr rig

khj;jiw gpuNjr rig mYtyfj;jpy;

2023Mk; Mz;bw;fhd toq;FeHfisg; gjpT nra;jy;

khj;jiw gpuNjr rig

Nfs;tpfspw;fhd miog;G
kj;jpa khfhz Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsk;

rikj;j czT toq;fy;/ mOf;file;j Jzpfisj; Jitj;jy; - 2023

kj;jpa khfhz Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsj;jpw;F chpj;jhd> fz;b> khj;jis> Etnuypah Nghd;w 

khtl;l itj;jparhiyfspw;F 2023Mk; Mz;by; rikj;j czT toq;fy; kw;Wk; mOf;file;j Jzpfisj; 

Jitg;gjw;fhf Njrpa Nghl;b uPjpapyhd Kiwikapd; fPo; Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

02.  mDgtKk; jifikAk; ngw;Ws;s mgfPHj;jpahNdhH gl;bay;gLj;jg;glhj MHtKs;s Nfs;tpjhuHfs; 

,jw;fhf miof;fg;gLfpd;wdH.

03.  2023Mk; Mz;by; rikj;j czT toq;fy; kw;Wk; mOf;file;j Jzpfisj; Jitj;jy;fspw;fhf> 2022.10.06 

Kjy; 2022.10.26 tiu gpd;tUk; ml;ltizapd; epuy; 1 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s epWtdq;fspy; ,jw;fhd 

Nfs;tpg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

ml;ltiz

epuy; 1 epuy; 02 Nkw;nfhs;sg;gLk; fUkk;

gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsH 

gzpkid - khj;jis

njh.Ng.,y: 0662222326

khj;jis khtl;lj;jpw;fhd 

itj;jparhiy

rikj;j czT/ mOf;Fj; 

Jzpfs;

gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsH 

gzpkid - fz;b

njh.Ng. ,y: 081-2232456

fz;b khtl;lj;jpw;fhd 

itj;jparhiy (jpfz 

GdHtho;T itj;jparhiy 

jtpHe;j)

rikj;j czT/ mOf;Fj; 

Jzpfs;

gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsH 

gzpkid - Etnuypah

njh.Ng. ,y: 052-2234482

Etnuypah khtl;lj;jpw;fhd 

itj;jparhiy

rikj;j czT khj;jpuk;

kj;jpa khfhz Rfhjhu Nritfs; 

jpizf;fsk;

njh.Ng. ,y. 081-2222856

jpfd GdHtho;T 

itj;jparhiy

rikj;j czT/ mOf;Fj; 

Jzpfs;

04.  ,jw;fhd Nkyjpf tpguq;fis fz;b> rq;fuh[ khtj;ij j.ng. 163 ,Ys;s kj;jpa khfhz Rfhjhu 

Nritfs; jpizf;fsj;jpd; fzf;fhshplk; kw;Wk; chpj;jhd khtl;l mYtyfq;fspy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

05.  kPsspf;fg;glhj gbtf; fl;lzkhf rikj;j czTfspw;fhf &gh 1500.00 ck; mOf;Fj;Jzpfisj; 

Jitg;gjw;fhf &gh 500.00 ,w;fhd njhifia chpj;jhd gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghshplk; 

nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr; rPl;il mr; Rfhjhu Nritfs; mYtyfq;fspy; rkHg;gpj;J Nkw;gb> thu 

Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu ,jw;fhd Nfs;tpg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

06.  Nfs;tp Mtzq;fSld; toq;fg;gLk; ml;ltiz epuy; 1 ,y; Fwpg;gplg;gLk; Nfs;tpg; gpiznkhd;iwf; 

fhrhfr; nrYj;Jjy; Ntz;Lnkd;gJld;> mjid chpj;jhd gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsH mYtyf 

rpwhg;ghplk; nrYj;jpg; ngw;Wf; nfhs;Sk; gw;Wr; rPl;bd; cWjpg; gLj;jg;gl;l gpujpnahd;W Nfs;tpfSld; 

,izj;J mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.

07.  rikj;j czTf;fhf Nfs;tp Mtzq;fSld; toq;fg;gLk; ml;ltiz ,yf;fk; 01 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW 

xt;nthW Nfs;tpAlDk; chpa ngWkhdj;jpw;fhd kjpg;gPl;Lr; rhd;wpjnyhd;W> jhk; trpf;Fk; mjpfhug; 

gphptpd; gpuNjr nrayhshplkpUe;J ngw;Wf;nfhz;L Nfs;tpfSld; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

08.  chpathW g+uzg;gLj;jp Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfs; 2022.10.27 md;W K.g. 10.00 ,w;F my;yJ mjw;F 

Kd;dH ml;ltizapd; ,y. 01 epuypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; mYtyfj;jpw;Fg; 

gjpTj; jghypy; my;yJ mg;gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsH mYtyfq;fspy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapw; NrHj;jy; KbAk;.

09.  Nfs;tpg;gbtq;fs; chpathW g+uzg;gLj;jg;gl;L %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp jdpj;jdp ciwfspy; NrHj;J 

Kj;jpiuapl;L kPz;Lk; mt;tpU ciwfisAk; XUiwapy; NrHj;J Kj;jpiuapl;L midj;J ciwfspdJk; 

,lJ gf;f Nky; %iyapy;> Nfs;tpfisr; rkHg;gpf;Fk; khtl;l itj;jparhiy kw;Wk; cUg;gb (rikj;j 

czT/ mOf;Fj; Jzp) vdf;Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

10.  2022.10.27 md;W K.g. 10.00 ,w;F Nfs;tpfs; %lg;gl;L cldbahf mit jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy; 

Nfs;tpjhuH my;yJ mthpd; mjpfhukspf;fg;ngw;w gpujpepjpnahUtH rKfkspj;jpUf;fyhk;.

11.  jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;.

12.  midj;Jf; Nfs;tpfSk; njhopy;Ell;g kjpg;gPl;Lf;F cl;gLj;jg;gLtJld;> ngWiff;FOtpd; jPHkhdk; 

,Wjpj; jPHkhdkhf mikAk;.

jiytH>

jpizf;fsg; ngWiff;FO>

2022 xf;NlhgH 6k; jfpjp

kj;jpa khfhz Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsk;

,y. 163> rq;fuh[ khtj;ij

fz;b.
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டி20 உலகக் கிண்ணத்தில் 
உபாதை கார்ணமாக விலகிய 
இந்திய அணியின் வேகபபந்து 
வீச்ாளர் ஜெஸ்பிரிட் பூமரா-
வின் இடத்திறகான வைர்வில் 
ஜமாஹமட் ஷமி முன்னணியில் 
இருபபைாக அணியின் பயிறசி-
யாளர் ராகுல் டிராவிட் மறறும 
அணித் ைதலேர் ஜராஹித் 
ஷர்மா சூ்கமாக கூறியுளளனர்.   

ஷமி கதடசியாக ஐக்கிய அரபு 
இராசசியத்தில் கடந்ை ஆணடு 
நடந்ை டி20 உலகக் கிண்ணப 
வபாட்டியிவலவய டி20 ்ர்ேவை் 
வபாட்டியில் ஆடினார். அவுஸ்தி-
வரலியாவுக்கு எதிராக அணதம-
யில் நடந்ை டி20 வபாட்டியில் 
அேர் அணியில் இடமஜபற்ற-
வபாதும ஜகாவரானாத் ஜைாறறு 
கார்ணமாக விதளயாட முடியா-
மல் வபானது. ைறவபாது அேர் 
பஙகளூருவில் உடறைகுதி பயிற-
சியில் ஈடுபட்டுளளார்.   

டி20 உலகக் கிண்ணத்திறகான 
இந்திய அணியின் வமலதிக வீரர்-
களில் ஷமியுடன் தீபக் ்ஹர் 
வேகபபந்து வீச்ாளர்களாக உள-
ளனர். எனினும விருமபினால் 
இந்ை இருேருக்கும அபபாலும 
வீரர் ஒருேதர வைர்வு ஜ்யய 
ோயபபு இருபபைாக வைர்வுக் 
குழுவினர் ஜைரிவித்துளளனர்.   

“ஜமாஹமட் ஷமி ஜைாடர்-
பான மருத்துே அறிக்தக 
எஙகளுக்கு கிதடத்ைவுடன் 
ைான் பூமராவுக்கு பதில் அேர் 
அணியில் வ்ர்க்கபபடுோரா 
என்பது குறித்து முடிஜேடுக்-
கபபடும. பூமராவுக்கு பதில் 
யார் என்பது குறித்து முடிஜே-
டுக்க ஒக்வடாபர் 15ஆம திகதி 
ேதர காலம உளளது. நாஙகள 
எதிர்பார்பபஜைல்லாம மாறறு-
வீரராக ேருபேர் நன்்றாக பந்து 
வீ் வேணடும” என்று ராகுல் 
டிராவிட் குறிபபிட்டுளளார்.

அவுஸ்திவரலியாவில் 
நதடஜப்றவுளள டி20 
உலகக் கிண்ணப வபாட்-
டிக்கான நடுேர்கள 
மறறும மத்தியஸ்ைர்களின் 
ஜபயர்கதள ்ர்ேவை் 
கிரிக்ஜகட் ஜகளன்சில் 
ஜேளியிட்டுளளது.   

இந்ைப வபாட்டிகளுக்-
கான 16 நடுேர்கள மறறும 
4 மத்தியஸ்ைர்கள வைர்வு 
ஜ்யயபபட்டுளளவைாடு 
அதில் இலஙதகதயச 
வ்ர்ந்ை நடுேர் குமார் ைர்-
மவ்ன மறறும வபாட்டி 
மத்தியஸ்ைர் ரஞ்ன் மடு-
கல்ல இடமஜபறறுளள-
னர்.   

இந்ை நடுேர்கள மறறும 
வபாட்டி மத்தியஸ்ைர்கள 
ஜைாடர்பில் கூறும ஐ.சி.சி, “வபாட்டித் 
ஜைாடர் முழுேதும 16 நடுேர்கள 
வபாட்டிகளில் நடுேர்களாக பணி-
யாற்ற ையாராகி உளளவைாடு 2021 
உலகக் கிண்ண இறுதிப வபாட்டியில் 
நடுேராக இருந்ை குமார் ைர்மவ்ன, ரிச-
்ர்ட் ஜகட்டில்பிவரா மறறும மதரஸ் 

எரஸ்முஸ் ஆகிய நடுேர்களும உள-
ளடக்கபபட்டுளளனர்” என ஜைரிவித்-
ைது.   

்ர்ேவை் கிரிக்ஜகட் ஜகளன்சிலின் 
வபாட்டி மத்தியஸ்ைர் ்ஙகத்தின் 
ைதலேர் ரஞ்ன் மடுகல்ல இமமுத்ற 
வபாட்டியில் மத்தியஸ்ைராக ஜ்யற-

படவிருபபவைாடு அேர் 
ைவிர ஏதனய மத்தியஸ்-
ைர்களாக அன்ட்ரூ தபக்-
ஜராபட், கிறிஸ்வடாபர் 
பிவராட் மறறும வடவிட் 
பூன் ஜ்யறபடவுளளனர்.   

டி20 உலகக் கிண்ணத்-
தின் ஆரமபப வபாட்டி 
ேரும ஒக்வடாபர் 16 ஆம 
திகதி நதடஜப்றவுளள-
வைாடு அந்ைப வபாட்டி-
யின் நடுேர்களாக வொல் 
வில்்ன் மறறும ஜராட்னி 
டக்கர் ஜ்யறபடவுளள-
னர். அந்ை வபாட்டியின் 
ஜைாதலக்காட்சி நடுே-
ராக வபால் தரபல் ஜ்யற-
படவுளளார்.   

“இந்ை நடுேர்கள ஆரம-
பச சுறறு மறறும சுபபர் 

12 சுறறு வபாட்டிகளுக்காக ஜபயரி-
டபபட்டிருபபவைாடு அதரயிறுதி 
மறறும இறுதிப வபாட்டிகளுக்கான 
நடுேர்கள வபாட்டியின் இதடவய 
ஜபயரிடபபடவுளளனர்” என்று ஐ.சி.
சி ஜேளியிட்ட அறிவிபபில் கூ்றபபட்-
டுளளது.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஒக்ே்டா்பர் மா்தம 6ம திைதி விோழக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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2022 ஒக்ே்டா்பர் 6 விோழக்கிழகம

இளைய�ோர் ஆசி� கிண்ண கோல்பந்து  
ய்போட்டி வோய்பள்ப இழந்்தது இலஙளக
இலஙதக கால்பந்து நிர்ோகத்தில் ஏறபட்-

டிருக்கும குழபபத்திறகு மத்தியில் இமமுத்ற 
உஸ்ஜபகிஸ்ைானில் நதடஜப்றவுளள 17 ேய-
துக்கு உட்பட்ட ஆசிய வபாட்டிகளில் இலஙதக 
கால்பந்து அணி பஙவகறகும ோயபபு நழுவிப-
வபாயுளளது.   

இந்ை வபாட்டிக்காக 23 வீரர்கள மறறும 5 அதி-
காரிகள பஙவகறகவிருந்ைவைாடு, அைறகான கட-
வுசசீட்டு ோஙகபபடாைைன் கார்ணமாக இந்ைப 
பய்ணம ரத்ைாகியுளளது.   

இளம வீரர்களுக்கான இந்ை சி்றந்ை ோயபபு 
இழக்கபபட்டதை அடுத்து வபாட்டியில் பங-
வகறகாைைன் கார்ணமாக 70 இலட்்ம ரூபா அப-
ராைத்தை இலஙதக ஜ்லுத்ை வேணடிய நிதல 
ஏறபட்டிருபபைாக கூ்றபபடுகி்றது.   

2023 ஆம ஆணடு நதடஜப்றவுளள 17 ேய-
துக்கு உட்பட்ட ஆசியக் கிண்ணத் ஜைாடருக்-
கான ைகுதிகாண வபாட்டிகவள உஸ்ஜபகிஸ்ைா-

னில் நதடஜபறுகி்றது. இதில் வெ குழுவில் 
இடமஜபறும இலஙதக இதளவயார்கள 
வநறறு புைன்கிழதம ஜைன் ஜகாரியாதே 
எதிர்ஜகாளளவிருந்ைவைாடு ஜைாடர்ந்து 
உஸ்ஜபகிஸ்ைான் மறறும புரூனாய அணிக-
ளுக்கு இதடயிலான வபாட்டிகள முத்றவய 
நாதள (07) மறறும ேரும ஒக்வடாபர் 
09ஆம திகதிகளில் நதடஜப்றவிருந்ைது.   

இந்ைப வபாட்டிகளில் பஙவகறபைற-
காக கடந்ை திஙகட்கிழதம (03) இலஙதக 
இதளவயார் குழாம உஸ்ஜபகிஸ்ைாதன 
வநாக்கி பயணிக்கவிருந்ைது.   

இவைவேதள இலஙதக கால்பந்து ்ம-
வமளத்தின் வைர்ைதல நடத்ை முடியுமான 
ேதகயில் ைறவபாது ஜேளியிபபட்டிருக்-
கும ேர்த்ைமானி அறிவித்ைலில் திருத்ைம 
வமறஜகாளேைறகு விதளயாட்டு அதமசசு 
கடந்ை ஜ்வோயக்கிழதம (04) வமன்மு-

த்றயீட்டு நீதிமன்்றத்தின் முன் ஒபபுைல் 
ேழஙகியுளளது.   

அது அந்ை ்மவமளனத்தின் பைவிக் 
காலத்தை நீடிபபைறகான முடிதே ரத்துச 
ஜ்யது விதளயாட்டு அதமசசு ஜேளி-
யிட்ட ேர்த்ைமானி அறிவித்ைதல ஜ்யலி-
ழக்கச ஜ்யயுமாறு வகாரி வமன்முத்றயீட்டு 
நீதிமன்்றத்தின் முன் அந்ை ்மவமளனத்-
தின் ைதலேர் மறறும ஜ்யலாளர் ைாக்கல் 
ஜ்யை ரீட் மனு வி்ாரத்ணக்கு ஜகாணடு-
ேரபபட்டவபாவை விதளயாட்டு அதமசசு 
இந்ை ஒபபுைதல ேழஙகியுளளது.   

இந்ை மனு மீைான வி்ாரத்ணதய 
மீணடும ேரும ஒக்வடாபர் 11ஆம திகதி 
எடுத்துக்ஜகாளள உத்ைரவிட்ட உச் நீதிமன்-
்றம அன்த்றய தினத்திவலவய இந்ை ஜ்யற-
பாட்டின் முன்வனற்றத்தை அறிவிக்குமபடி 
இரு ைரபபுக்கும உத்ைரவிட்டது.    

பூம்ோவுக்கு ்பதில ஷமிக்கு வோய்பபு

டி20 உலகக் கிண்ணத்தில  
்ஞ்சன் மடுகலல, ்தர்மய்சன

்சோயந்்தமருது ளவத்தி�்சோளல  
அணியினருக்கு இலகு வவற்றி

கோல்பந்து நடுவர்களுக்கு  
புத்்தைத்தில வ்ச�லமர்வு

வ்தன்னோபிரிக்கோ ஆறு்தல வவற்றி

மகளிர் டி20 உலகக் கிண்ணம;  
ய்போட்டி அட்்டவள்ண வவளியீடு

மாளிதகக்காடு குறூப நிருபர்  

்ாயந்ைமருது பிரவை் தேத்தி-
ய்ாதல அணிக்கும கல்முதன 
ஸாஹிரா வைசியக் கல்லூரி பதழய 
மா்ணேர் அணியான ஸஹ்ரியன்ஸ் 
90 அணிக்குமிதடயிலான சிவநக-
பூர்ே கிரிக்ஜகட் வபாட்டியில் ்ாயந்-
ைமருது பிரவை் தேத்திய்ாதல 
அணி 9 விக்ஜகட்டுக்களால் ஜேறறி 
ஜபற்றது.  

10 ஓேர் மட்டுபபடுத்ைபபட்ட 

இந்ைப வபாட்டி கடந்ை ஞாயிறறுக்கி-
ழதம (02) ்ாயந்ைமருது ஜபாலிவபா-
ரியன் தமைானத்தில் இடமஜபற்றது.  

நா்ணய சுழறசியில் ஜேறறி ஜபறறு 
முைலில் துடுபஜபடுத்ைாடிய ஸஹ்ரி-
யன்ஸ் 90 அணி 10 ஓேர் நித்றவில் 
8 விக்ஜகட் இழபபிறகு 48 ஓட்டங-
கதள ஜபற்றது. பதிலுக்கு துடுப-
ஜபடுத்ைாடிய ்ாயந்ைமருது பிரவை் 
தேத்திய்ாதல அணி 4.2 ஓேரில் 
1 விக்ஜகட் இழபபுக்கு 52 ஓட்டங-
கதள ஜபறறு ஜேறறியீட்டியது.

புத்ைளம தினகரன் நிருபர்  

புத்ைளம நகரபிைாவும, புத்ைளம கால் -
பந்ைாட்ட ்மவமளனத்தின் ைதலேரு-
மான எம.எஸ்.எம. ரபீக்கின் ஏறபாட்-
டில் புதிய கால்பந்ைாட்ட நடுேர்கதள 
உருோக்குேைறகான ஆரமப ஜ்யல -
மர்வு நகரபிைாவின் ைதலதமயில் கடந்ை 
திஙகட்கிழதம (03) புத்ைளம மாேட்ட 
விதளயாட்டரஙகில் நதடஜபற்றது.  

்மவமளனத்தின் ஜ்யலாளர் கலாநிதி 

எஸ்.ஆர்.எம. ஆ்ாத் ஜ்யலமர்வின் 
வநாக்கம பறறிய ஜைளிவுகதள பயிலுநர்-
களுக்கு ேழஙகினார். இந்ைச ஜ்யலமர் -
வில் தூரபபிரவை்ஙகளிலிருந்தும சிலர் 
ேருதக ைந்திருந்ைனர்.   

கால்பந்ைாட்ட ்மவமளனத்தின் 
ஜபாருளாளரும, ்ர்ேவை் கால்பந்-
ைாட்ட நடுேரும, நகர ்தபயின் 
சிவரஷட உத்திவயாகத்ைருமான எம.
எஸ். ஜிபரி இைறகான பாட ேகுபபுக் -
கதள ேழிநடாத்துகி்றார்.

விநாேைபுரம மின்கனாளி விக்ளோடடு ைழைத்தின் 44ஆவது ஆண்டு நிகைகவ முன் -
னிடடு ந்டாத்திே இரவு ேநர கிரிக்கைட க்தா்டரில் சமபிேனான பி.பி.பி விக்ளோடடுக் 
ைழைத்க்த ்ப்டத்தில் ைாண�ாம.            (படம்: அக்கரைபபற்று வடககு தின்கைன் நிருபர்)

ரில்லி ஜராவ்ாவின் அபார ்ைத்து-
டன் இந்தியாவுக்கு எதிரான மூன்்றா-
ேது மறறும கதடசி டி20 வபாட்டி-
யில் ஜைன்னாபிரிக்க அணி ஆறுைல் 
ஜேறறிதய பதிவு ஜ்யைது.   

ஏறகனவே முைல் இரணடு வபாட்டி-
களிலும ஜேன்று இந்தியா ஜைாடதர 
தகபபறறிய நிதலயில் கடந்ை ஜ்வ-
ோயக்கிழதம இடமஜபற்ற 3ஆேது 
டி20இல் முைலில் துடுபஜபடுத்ைாட 
பணிக்கபபட்ட ஜைன்னாபிரிக்க 
அணிக்கு ஜராவ்ாவ 48 பந்துகளில் 
ஆட்டமிழக்காது 100 ஓட்டஙகதள 
ஜபற்றார். அேர் குேன்டம டி ஜகாக்-
குடன் (68) இத்ணந்து இரணடாேது 
விக்ஜகட்டுக்கு 90 ஓட்டஙகதள பகிர்ந்-
துஜகாணடார். இைன்மூலம ஜைன்னா-
பிரிக்க அணி 20 ஓேர்கள முடிவில் 3 
விக்ஜகட்டுகதள இழந்து 227 ஓட்டங-
கதள குவித்ைது. 

இது  அேருக்கு முைல் ்ர்ேவை் 
டி20 ்ைம ஆகும. ஜமாத்ைம அேர் 8 
சிக்ஸர்கள  மறறும 7 பவுணடரிகதள 
விரட்டினார். டி20 கிரிக்ஜகட்டில் ்ைம 
விளாசிய 5ஆேது  ஜைன்னாபிரிக்க 

வீரர் என்்ற  ்ாைதனதய வராவஸாவ 
பதடத்ைார்.

டி ஜகாக் 68 ஓட்டஙகள விளாசிய-
ைன் மூலம, இந்திய அணிக்கு எதிராக 
அதிக அதர்ைஙகள (4) அடித்ை 
வீரர்களின் பட்டியலில் இத்ணந்-
ைார். அவைவபான்று 2000 ஓட்டஙகள 

தமல்கல்தல கடந்ை 2ஆேது ஜைன்-
னாபிரிக்க வீரர் என்்ற ்ாைதனதயயும 
அேர் பதடத்ைார். ஜைாடர்ந்து பதிஜல-
டுத்ைாட ேந்ை இந்திய அணி அடுத்ை-
டுத்து விக்ஜகட்டுகதள பறிஜகாடுத்ை 
நிதலயில் 18.3 ஓேர்களில் 178 ஓட்டங-
களுக்கு சுருணடது.

அடுத்ை ஆணடு நதடஜப்றவுளள 
மகளிர் டி20 உலகக் கிண்ணத்திற-
கான வபாட்டி அட்டேத்ண ஜேளி-
யிடபபட்டுளளது.   

ஜமாத்ைம 10 அணிகள பஙஜக -
டுக்கும இந்ை மகளிர் டி20 உலகக் 
கிண்ணத் ஜைாடர் ஜைன்னாபிரிக்-
காவில் நதடஜப்றவுளளது. இந்ை 
ஜைாடருக்கு 8 அணிகள வநரடித் 
ைகுதி ஜபற்ற நிதலயில், பஙகளா-
வைஷ மறறும அயர்லாந்து ஆகிய 
நாடுகள ைகுதிகாண வபாட்டிகள 
மூலம ஜைரிவு ஜ்யயபபட்டுளளன.  

இந்ைத் ஜைாடரின் முைல் வபாட்டி 
2023ஆம ஆணடு ஜபபரேரி மாைம 
10ஆம திகதி இலஙதக மறறும 
ஜைன்னாபிரிக்க மகளிர் அணிகள 
இதடயில் நதடஜபறுகி்றது.  

அவைவநரம இந்ை ஜைாடரில் பங -
ஜகடுக்கும அணிகள இரணடு குழுக் -
களாகப பிரிக்கபபட்டு வமாைல்கள 
நதடஜப்றவுளளவைாடு குழு 1இல் 
இலஙதக, பஙகளாவைஷ, நியூசி -
லாந்து, ஜைன்னாபிரிக்கா மறறும 
ஐந்து ைடதே உலகக் கிண்ணம 
ஜேன்்ற ஜைாடரின் நடபபுச ்மபிய-
னான அவுஸ்திவரலியா இடமஜபற -
றுளளன.  

அவைவேதள குழு 2இல் அயர் -

லாந்து, இந்தியா, பாகிஸ்ைான், வமற-
கிந்திய தீவுகள மறறும இஙகிலாந்து 
அணிகள இடமஜபறறுளளன.  

உலகக் கிண்ணத் ஜைாடரின் குழு -
நிதலப வபாட்டிகள 2023ஆம 
ஆணடின் ஜபபரேரி மாைம 21ஆம 
திகதி ேதர இடமஜப்றவுளள -
வைாடு, குழுநிதலப வபாட்டிகளில் 
ஒவஜோரு குழுவிலும புளளிகள 

அடிபபதடயில் முைல் இரணடு 
இடஙகதளப ஜபற்ற அணிகள 
ஜைாடரின் அதரயிறுதிப வபாட்டி-
களுக்கும, இறுதிப வபாட்டியிலும 
ஆடும ்ந்ைர்பபத்திதன ஜப்றவுள-
ளன. ஜைாடரின் இறுதிப வபாட்டி 
2023ஆம ஆணடின் ஜபபரேரி 
மாைம 26ஆம திகதி நதடஜப்றவுள-
ளது.

ைால்்பந்து நிர்வாைத்தின் குழப்பத்்தால்
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