
ப ா ர ா ளு மன ்ற த் தி -
லுள்ள முன்ாள கல்வி 
அமமச்சரகள, உயர 
கல்வி அமமச்சரகள 
மற்றும் கட்சித் தமைவர-
கம்ள உள்ளடக்கிய குழு-
வவானம்ற நியமித்து, 
்சரவதத்ச ரீதியில் அங்கீகரிக்-
கபபட்ட பல்கமைக்கழகங்கம்ள இைங்மகயில் 
நிறுவுவது வதாடரபில் அறிக்மகவயானம்ற 
்சமரபபிக்குமாறு ஜ்ாதிபதி ரணில் விக்கிரம-

சிங்க, கல்வி அமமச்சருக்கு 
ஆதைா்சம  ்வழங்கியுள்ளார.  

வாராநத அமமச்சரமவ தீர-
மா்ங்கம்ள அறிவிக்கும் ஊடகவியைா்ளர 
மாநாடு தநற்று வ்சவவாய்கிழமம 
(06) நமடவபற்்றது. இதனதபாதத, 

இரட்டைக் குடியுரி்ையு்டைய எம்.பி.   
பாராளுைன்றத்தில் இருக்கின்றாரா?
நிச்சயம் ஆராய்ந்து நடவடிக்கை எடுப்பேன்

இரட்மடக் குடியுரிமம வகாணட 
எம்.பி.வயாருவர பாராளுமன்றத்-
தில் இருபபதாக வவளியாகியுள்ள 
தகவல் வதாடரபில் ஆராய்நது பாரப-
பதாக ்சபாநாயகர மஹிநத யாபபா 
அதபவரத்த  ்வதரிவித்தார.  

பாராளுமன்றத்தில் தநற்று வ்சவ-
வாய்க்கிழமம (06) எதிரக்கட்சி உறுபபி்ர 

முஜிபுர ரஹமான முனமவத்த 
கருத்வதானறுக்கு பதிைளிக்மகயி-
தைதய ்சபாநாயகர இதம  ்வதரிவித்-
தார.  

முஜிபுர ரஹமான எம்.பி, குறிபபிடு-
மகயில்,  குடிவரவு, குடியகல்வு திமைக்-
க்ளத்தின கட்டுபபாட்டா்ள-

ரால் வவளியிடபபட்டுள்ள
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90 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

 1932 - 2022

நிதி அமமச்சராக ஜ்ா-
திபதி ரணில் விக்கிரம-
சிங்க  ்சமரபபித்த வரவு 
வ்சைவு திட்டத்தின மூன்றாவது வாசிபபுக்கா  ்வாக்-
வகடுபபு, நாம்ள (08)  இடம்வப்றவுள்ளது.  

அமமசசுக்களுக்கா  ் நிதி ஒதுக்கீட்டு குழுநிமை 
விவாதம் (மூன்றாவது வாசிபபு) நாம்ள 
மாமை நிம்றவுற்்றதும், மாமை 5.00 மணிக்கு 

வரவு ச்சலவு திடடம் 2023

வைம்புரி ்சங்கு மவத்திருநத ்சநததக 
நபமர, கல்மும் வித்சட அதிரடிபபமடயி-
்ர மகது வ்சய்துள்ள்ர.  

அம்பாம்ற மாவட்டம் கல்மும் வித்சட 
அதிரடிபபமட முகாமுக்கு கிமடத்த இரகசிய 
தகவமையடுத்து 

இநநபர மகது வ்சய்யபபட்டார. திங்கட்கிழமம (05) இரவு 
மட்டக்க்ளபபு மாவட்டம் காத்தானகுடி வபாலிஸ் பிரிவிற்குட்-
பட்ட ஆமரயம்பதி 3ஆம் பிரிவில் இவர மகதா்ார.  இநநபர, 
ஆமரயம்பதிமயசத்சரநத 42 வயது மதிக்கத்தக்கவராவார.

மகது வ்சய்யபபட்ட நபர உளளிட்ட ்சானறு வபாருட் -
கள  நீதிமன்ற நடவடிக்மகக்காக  காத்தானகுடி 

க�ாடிக்�ணக்�ான பபறுைதியான 
வலம்புரி சங்குடைன ஒருவர் ்�து

இலங்்�க்கு பல்்தரப்பு நிதி நிறுவன 
ஒருங்கி்ணந்த உ்தவி�ள் அவசியம்

சபோருளாதார சநருககைடியிலிருந்து மீள்வதற்கு

வபாரு்ளாதார வநருக்-
கடியிலிருநது இைங்மக 
மீளவதற்கு, பல்தரபபு 
நிதி நிறுவ்ங்களின 
ஒருங்கிமைநத உதவித் 
திட்டம் இைங்மகக்கு 
அவசியவம  ் ்சரவதத்ச 
நிதி நிறுவ்ங்களின தமைவரகள தீரமா்ம் 
தமற்வகாணடுள்ள்ர.   உைக வங்கி (WB), 

ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி 
(ADB), ்சரவதத்ச நாைய 
நிதியம் (IMF) மற்றும் 
ஆசிய உட்கட்டமமபபு 
முதலீட்டு வங்கி (AIIB) 
ஆகியவற்றின பிரதிநிதி-
கத்ள இத்தீரமா்த்துக்கு 

வநதுள்ள்ர.   
வகாழும்பில், ஜ்ாதிபதி

சர்வக்தச பல்�்லக்�ழ�ங்�்ை
நிறுவுவது ப்தாடைர்பில் விகசடை குழு

கைல்வி அ்ைச்சருககு 
ஜனாதிபேதி 
ரணில் ஆ்லா்ச்ன

மின �டடைணத்்்த உயர்த்்தாவிடின
6 ைணி கேரைா� மினபவடடு நீளும்

போராளுைன்றில், அ்ைச்சர் கைஞ்சன வி்ஜ்்சககைர
தைாரனஸ் வ்சல்வநாயகம்  

மின கட்டைத்மத மீணடும் 
அதிகரிபபமத தவிர மாற்றுத் 
திட்டம் எதுவும் கிமடயாவத் 
மின ்சக்தி, எரி்சக்தி அமமச்சர 
கஞ்ச  ் விதஜத்சக்கர பாராளு-
மன்றத்தில் வதரிவித்தார.  

தற்தபாமதய இக்கட்டா  ் நிமையில் 
நமடமும்றக்குப வபாருத்தமா் 
வமகயில் மினகட்டைத்தில் மாற்்றங்-

கள ஏற்படுத்தபபடாவிட்டால் 
அடுத்த வருடத்தில் 06 முதல் 
08 மணி தநரம் வமர தி்நததா-
றும் மினதுணடிபமப அமுல்ப -
டுத்த தநரிடும் எனறும் அவர 
வதரிவித்தார.  

மின்சார ்சமப தனியார மின-
னுற்பத்தி நிமையங்களுக்கு 70 பில்லி-
யன ரூபாமவயும் மின விநி-
தயாகத்தரகளுக்கு

4,000 கிகலா பீடி இ்ல�ளுடைன
08 இநதியர் ஆழ�டைலில் ்�து 

்சட்ட விதராதமாக நாட்டுக்குள 
வகாணடு வநத 4,000 கிதைா பீடி 
இமைகளுடன இரணடு மீனபிடி பட-
குகம்ள வட தமற்கு கடலில் கடற்ப-
மடயி்ர மகபபற்றி்ர.

இைங்மகக்கு வடதமற்கு பு்றமாக-
வுள்ள இைங்மக கடல் எல்மையில் 
இைங்மக கடற்பமட தமற்வகாணட 
தராநது  நடவடிக்மகயின தபாது 
்சட்ட விதராதமாக இநநாட்டுக்குள 

வகாணடுவநதுவகாணடிருநத 
4,000 கிதைா பீடி இமைகம்ள

அஙகைஜன் எம்,பி போரளுைன்றில் சதரிவிபபு   
எங்கள கடமையும் நிைங்கம்ள-

யும் யாதரா சிைரின இைாபத்துக்காக 
தாமரவாரபபது மக்களுக்கு வ்சய்யும் 
துதராகவம் பாராளுமன்ற உறுபபி்ர 
அங்கஜன இராமநாதன தநற்று பாராளு-
மன்றத்தில் வதரிவித்தார.   

தநற்று வ்சவவாய்க்கிழமம நமட-
வபற்்ற விவ்சாயம், கடற்வ்றாழில், நீரப-
பா்ச்ம் வதாடரபா் குழுநிமை விவா-
தத்தில் கைநதுவகாணடு தபசும்தபாதத 

அவர இவவாறு 
வதரிவித்துள்ளார.   

வ த ா ட ரந து 
கருத்து வதரிவித்த 
அவர, “2023ஆம் 
ஆணடுக்கா்  வரவு 
– வ்சைவுத் திட்ட குழுநிமை விவாதத்தில் 
தநற்று விவ்சாயம், மீனபிடி, நீரபபா்ச-
்ம் வதாடரபாக, விவாதித்துக் 
வகாணடிருக்கித்றாம். 

ப�ாழும்பில் சிறுநீர� கைாசடியில்
ஈடுபடடை குழுவின முக்கிய ேபர் ்�து
கிராண்ட்ாஸில் சுற்றிவளைத்த CIDயினர் அதிரடி
வபாரம்ளயிலுள்ள தனியார 

மவத்திய்சாமைவயானறில் இடம் -
வபற்்றதாக கூ்றபபடும் சிறுநீரக 
தமா்சடியின பிரதா் முகவராக 
வ்சயற்பட்ட நபர ஒருவமர, 
வகாழும்பு குற்்றவியல் பிரிவி்ர 
மகது வ்சய்துள்ள்ர.  

 கிராணட்பாஸ் கஜிமா வத்மத பகுதி -
மயச த்சரநத 41 வயதா் ்சநததகநபர 

ஒருவதர இவவாறு மகதுவ்சய்-
யபபட்டுள்ளதாக வதரிவிக்கப -
பட்டுள்ளது. இநத தமா்சடியில் 
ஈடுபட்ட தமலும் பைமர மகது 
வ்சய்வதற்கா் வி்சாரமைகள 
முனவ்டுக்கபபட்டு வருவதாக 

வகாழும்பு குற்்றவியல் பிரிவு வதரிவித்-
துள்ளது.  

 இதததவம்ள, வபாரம்ள

டீசல் வி்ல கு்்றந்தாலும்  
பஸ் �டடைணம் கு்்றயாது  
சகைமுனு வி்ஜரட்ண திடடவடடைாகை அறிவிபபு

டீ்சல் விமை கும்றக்கபபட்டாலும் பஸ் கட் -
டைம் கும்றக்கபபட மாட்டாவத், இைங்மக 
தனியார பஸ் உரிமமயா்ளரகள ்சங்கம் வதரிவித் -
துள்ளது.  

 தநற்று முனதி்ம் நளளிரவு முதல் வபற் -
த்றாலியக் கூட்டுதாப்த்தின ஒட்தடா டீ்சல் ஒரு 
லீற்்றரின விமை 10 ரூபாவால் கும்றக்கபபட்-
டது. இதனபடி, ஒரு லீற்்றர ஒட்தடா டீ்சலின புதிய விமை 
420 ரூபாவாக மாறியுள்ளது.  

ை்லய� ்தமிழர்�ள் இலங்்�க்கு
வநது குடிகயறி 200 ஆண்டு�ள்!

போரதப பிரதைர் ்ைாடி த்ல்ையில் சகைௌரவிபபு விழா
இநதிய வம்்சாவளி 

தமிழரக்ளா் மமையக 
மக்கள இைங்மகக்கு 
வருமக தநது 200ஆவது 
ஆணமட முனனிட்டு, 
வித்சட விழாவவானம்ற 
நடத்த இைங்மகத் 
வதாழிைா்ளர காங்கிரஸ் மானித்துள்ளது.   
இவவிழாவில், பிரதம அதிதியாக இநதிய 

பிரதமர நதரநதிர 
தமாடிமய பங்கு-
பற்்றமவபபதற்கு 
அ ம ழ ப பி த ம ழ 
வழங்கவும் நடவ-
டிக்மக எடுத்துள-
்ளதாக இ.வதா.கா 

தமைவர வ்சநதில் வதாணடமான 
வதரிவித்துள்ளார.  

இ்்ணயததளததில் முதல் மு்ையாகை

இநநாட்டின இமையத்ள வரைாற்றிதைதய வித்சட மமல் 
கல்ைாக அமடயா்ளபபடுத்தி வரத்தக நாமத்மத (Domain Name) 
சிங்க்ள மற்றும் தமிழ் வமாழியில் (Dot Lanka (இை) and Dot illangai 
(இைங்மக). தநற்று முதல் வபற்றுக் வகாள்ள முடியும்.   

இநநாட்டின மிகபவபரிய ஊடக நிறுவ்மா் தைக் ஹவுஸ் நிறு -
வ்ம் இநநாட்டின ஊடக நிறுவ்ங்களிமடதய வித்சட இடத்மத 
வபற்று தநற்று முதல் இநத வதாழில்நுட்பத்துடன இமைநது 
வகாணடது. அதனபடி தைக்ஹவுஸ் நிறுவ்ம் த்து வவளியீடுக-
ளுக்கு உரிய Domain வபயமர சிங்க்ள மற்றும் தமிழ் வமாழி -
களில் முன மவக்கும்.   

அரசாங்� ஊழியர்�ளின
�டடைாய ஓய்வு வயது 60 

அதிவி்்சட வர்ததைானி சவளியீடு
அர்ச ஊழியரகளின கட்டாய ஓய்வு வபறும் 

வயவதல்மைமய அறுபதாக வமரயறுத்து 
அர்சாங்கம்  

அதிவித்சட வரத்தமானி அறிவித்தமை-
யும் வவளியிட்டுள்ளது.  

 வபாது நிரவாக, உளநாட்டலுவல்கள 
அமமச்சரா் பிரதமர தித்ஸ் குைவரத்-
த்வால் இநத வரத்தமானி அறிவித்தல் 
வவளியிடபபட்டுள்ளது.  

 இத்தீரமா்ம் எதிரவரும் 2023 ஜ்வரி 
முதைாம் திகதி முதல் அமுலுக்கு வரவுள்ளதாக வரத்த-
மானியில் குறிபபிடபபட்டுள்ளது.  

தைாரனஸ் வ்சல்வநாயகம் 

மமையக மக்களின வீடு, 
காணி, ்சம்ப்ளம் உளளிட்ட 
அடிபபமடப பிரசசிம்கம்ள 
தீரக்க அர்சாங்கம் நடவடிக்மக 
எடுக்க தவணடும். இநத அடிப -
பமட பிரசசிம்கள தீரக்கபபட்டால், 
தமிழ் முற்தபாக்கு கூட்டணி ஜ்ாதிப-

திக்கு முழுமமயா் ஆதரமவ 
வழங்கத் தயாவர் தவலு்சாமி 
இராதாகிருஷைன எம்பி பாரா -
ளுமன்றத்தில் வதரிவித்தார.  

ஜ்ாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங் -
கவுக்கு நாம் எதிரா்வரக்ளல்ை. 
அவரது சி்றநத தவமைத் திட்டங் -

களுக்கு நாம் ஒத்துமழபபு வழங்-
கத் தயார. எனினும் 

ை்லய� ைக்�ள் பிரச்சி்ன�ள் யாவும்
தீர்க்�ப்படடைால் ஜனாதிபதிக்கு ஆ்தரவு
்ச்பேயில் ்வலு்சாமி இராதாகிருஷ்ணன் எம்.பி  

தைாரனஸ் வ்சல்வநாயகம்  

கடற்வ்றாழில் அமமச்சவரன்ற 
வமகயில் மீ்வரகளின அம்த்-
துப பிரசசிம்கம்ளயும் தீரபபதற்-
கா் முழு அதிகாரத்மதயும், ஜ்ா-
திபதி தமக்கு வழங்கியுள்ளதாக 
அமமச்சர டக்்ளஸ் ததவா்நதா 
பாராளுமன்றத்தில் வதரிவித்தார.  

இைங்மக- - இநதிய மீ்வரக-
ளின பிரச்சம்க்கு தீரவு காணபதற்-
காக இருதரபபு இராஜதநதிர தபசசு 
வாரத்மதகம்ள நாம் மகவிடவில்-
மைவயனறும் ்சமபயில் வதரிவித்த 
அமமச்சர, அநத நடவடிக்மககள 

வதாடரவதாகவும் 
குறிபபிட்டார.   

ப ா ர ா ளு மன -
்றத்தில் தநற்று 
நமடவபற்்ற வரவு 
வ்சைவுத் திட்ட 
குழுநிமை விவாதத்-
தின தபாது தஜவிபி 
எம்பி விஜித தஹரத் 
எழுபபிய தகளவி-
வயானறுக்குப பதி-
ைளிக்கும் தபாதத 
அமமச்சர இவவாறு 
வதரிவித்தார.   ஜ்ாதிபதி ரணில் 
விக்கிரமசிங்க பிரதமராக பதவி 

வகித்த காைத்தில், அத்துமீறி நாட் -
டுக்குள பிரதவசிக்கும் இநதிய 
மீனபிடி படகுகள மீது துபபாக்கிச 

சூடு நடத்தபபடுவமனறு மன்ா-
ரில் மவத்து வதரிவித்தார. 
அது, இபதபாது

இராஜதந்திர மடட பபச்சுககள்  
இன்னும ககவிடபபடவில்கல

இலங்கை - இந்திய மீனவர் பிரசசி்ன சதாடர்பிலான  

ஜனாதிபேதி ரணில் விககிரைசிஙகை ்நற்று சகைாழும்பில்   ஜபபோனிய தூதுவர், அசைரிககை தூதுவர், பிரிததானிய உயர்்ஸதா -
னிகைர், இந்திய உயர்்ஸதானிகைர் ைற்றும் அவு்ஸதி்ரலிய உயர்்ஸதானிகைர் ஆகி்யா்ர ்சந்திததுக கைலந்து்ரயாடினார். இரு 
தரபபு அபிவிருததி, ஒதது்ழபபு சதாடர்போகை இச்சந்திபபில் கைருததுககைள் பேரிைாைபபேடடன.03

பாடைசா்ல ைாணவர்�ளூடைா�  
ைாணவர்�ளுக்கு விறப்ன  

ஐஸ் மற்றும் ப�ோதை மோத்திதைகள்  

03

ப�ாலம்பியாவில் பயங்�ரம்  
ைண்சரிவுக்குள் சிக்கிய பஸ்

32 �யணிகள் புதையுண்டு �லி  

மூன்றாம் வாசிப்பு மீ்தான
வாக்ப�டுப்பு ோ்ை

WB, ADB, IMF, AIIB 
நிதி நிறுவனங்களின் 
்தளைவர்்கள் தீர்்ானம்   

எைது �டை்லயும், நிலத்்்தயும்
்தா்ர வார்க்� கவண்டைாம்

இரண்டு நாடடுப பேடகுகைளும் கைடற்பே்டயினர் வ்சம்

சிங்�ைம், ்தமிழில் Domain Name   
Dot இலங்்�, Dot லங்�ா

்லக்ஹவு்ஸ முதலாவதாகை இ்்ணவு

போராளுைன்ைததில் அ்ைச்சர் டகள்ஸ ்தவானந்தா சதரிவிபபு

மீனவர்்களின் அளனதது   
பிரச்சிளன்களையும் தீர்தது   

ளவப்்தற்்கான முழு   
அதி்காரதள்தயும் ஜனாதி்தி   

எனக்கு வழஙகியுள்ைார்  

04
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தம்பேததன ்தோட்டத ததோழிலோளர்   
எதிர்தகோள்ளும பிரச்சினனக்கு தீர்வு  

தம்பேததன ்தோட்ட ததோழிலோ-
ளர்கள் எதிரத்கோள்ளும பிரச்சினன-
்கள் ததோ்டரபில் குறிதத ்தோட்ட 
நிர்ோ்கதது்டன் இ.ததோ.்கோ தனல்ர 
தெந்தில் ததோண்டமோன் ்கலந்துனர-
யோ்டலில் ஈடுபேடடு தீரன் தபேற்றுக் 
த்கோடுததுள்ளோர.   

தம்பேததன ்தயினல ததோழிற்ெோ -
னலயில் இ்டமதபேற்்ற இந்த ்கலந்து-
னரயோ்டலில்,  

1.ததோழிலோளர்களுக்கு தற்்பேோது 
்ழங்கபபேட்ட அனர ெமபேளம - முழு 
ெமபேளமோ்க ்ழங்க நிர்ோ்கம ஒபபு-

தல் ்ழஙகியது.  
2.்லுக்்கட்டோயமோ்க 20 கி்லோ 

த்கோழுந்து பேறிக்்க ்்ணடும என்்ற 
நிபேந்தனன நிர்ோ்கததோல் நிர்ண -
யிக்்கபபேட்டது - 20 கி்லோ ்லுக்-
்கட்டோயமோ்க நிர்ணயிக்்க முடியோது 
எனவும, ்தயினல மனல்களுக்கு 
ஏற்்ற ்ன்கயி்ல நிர்ணயிக்்கபபே்ட 
்்ணடும எனவும, 20 கி்லோ்ோ்க 
இருந்த அடிபபேன்ட ததோன்க 16 
கி்லோ்ோ்க குன்றக்்கபபேட்டது.  

3.ஒவத்ோரு நிலுன்க்கும ்லுக் -
்கட்டோயமோ்க 3 கி்லோ ்தயினல 

குன்றபபு - 1 கி்லோ்ோ்க மோற்றி 
அனமக்்கபபேட்டது.  

4.ஞோயிறு மற்றும ்பேோயோ நோட்கள் 
ஒன்்றன்ற ெமபேளம ்ழங்கபபே்ட-
வில்னல - ்ழஙகு்தோ்க ஒபபுக்-
த்கோள்ளபபேட்டது.  

5.நிபேந்தனன, ஓய்வூதியத ததோழி-
லோளர்களுக்கு ன்க்கோசு அடிபபேன்ட-
யில் ஊதியம ்ழங்கபபேடடு ்ந்தது 
-இனி்ரும ்கோலங்களில் முழு ெமபே-

ளமோ்க ்ழங்கபபேடும என ஒபபுதல் 
்ழங்கபபேட்டனம உள்ளிட்ட வி்ட -
யங்கள் ததோ்டரபில் ்கலந்துனரயோ-
்டபபேட்டது.   

்தோட்ட நிர்ோ்கததோல் ்ழங்க -
பேட்ட ஒபபுதனல ஏற்று, இலஙன்க 
ததோழிலோளர ்கோஙகிரஸ் ்தோட்டத -
தில் இருந்து ்தயினல தூனள ஏற்று -
மதிக்கு த்ளி்யற்்ற அனுமதி ் ழங -
கியுள்ளது.    

புஸ்ஸல்லாவ ்பகுதிமைச் சசர்்நத சமூக சசவகர் வவள்ளசலாமி பிரசனலா க்லாநிதி ்பட்டம 
வ்பற்றுள்ளலார். வகலாழுமபு ்பண்டலாரநலாைகக ஞலா்பகலார்்தத சர்வசதச ைலாநலாடடு ைண்ட்த -
தில அகி் இ்ஙமக சமூக,க்லாசலார சுற்றுப்புறச்சூழல அதிகலார சம்ப ஊ்டலாக இப்்பட்டம 
வழஙகி மவககப்்படடுள்ளது.    

கம்பளை ஜயமாலபுர 
ஸ்ரீ முத்துமாரியம்பாள்   
மகா கும்பாபிஷேகம   
நோ்லபபிடடி சுழற்சி நிருபேர   

்கமபேனள ந்கரததின் அரு்கோனம-
யில் அனமந்துள்ள ஜயமோலபுர ஸ்ரீ 
முததுமோரியமபேோள் திருக்்்கோவில் 
அஷ்ட பேந்தன பிரதிஷ்டோ ம்கோ கும-
பேோபி்ே்க விழோ எதிர்ரும (9) 
ஆம தி்கதி முதல் (11) ஆம தி்கதி 
்னர நன்டதபே்றவுள்ளது.   

(09) ்கோனல 7.58 மணிக்கு பேோல 
்க்ணபேதி ்ழிபேோடு, பூர்ோங்க கிரி-
னய்கள், ெோந்தி பூனஜ்கள் நன்ட-
தபேற்று பே்கல் 12.00 மணிக்கு 
ம்கோ்லி ்கஙன்கயில் இருந்து நீர 

எடுதது ்ருதனல ததோ்டரந்து 
மோனல 4.00 மணிமுதல் தரு்ண 
்க்ணபேதி ்ழிபேோடு நன்டதபே்றவுள் -
ளது.  10.12.22 ்கோனல 8.00 மணிக்கு 
னதலோபபியங்கம யோ்கபூனஜ 
வி்ெ்ட திரவய ்�ோமம ்கோனல 
8.30 மணிமுதல் மோனல 4.00 
மணி்னர எணத்ணய்க்்கோபபு ெோத -
துதல் நன்டதபேறும.   

11.12.22 ்கோனல 6.00 மணிக்கு 
மூகூரதத ்க்ணபேதி ஆரோதனன, 
யோ்கபூனஜ, ம்கோ பூர்ணோகுதி, 
தீபேோரோதனன, குமபே உததோபே்ணம 

்கோனல 7.30 மணிக்கு ஸ்தூல லிங்க 
ஸ்தூபி குமபேோபி்ே்கம புஷபேோஞ்-
ெலி குமபே மூலோயபபிர்்ெம 
குமபே விமபே ெம்யோஜனம ம்கோகும-
பேோபி்ே்கம நன்டதபேற்று அமபேோள் 
ெர்ோலங்கோர ஸ்்ருபியோ்க தெதர-
ெனம, மோங்கல்யதரோ்ணம வி்ெ்ட 
பூனஜ ம்்கஸ்்ர பூனஜ நன்ட-
தபேற்று அன்னதோனம ்ழங்கபபே்ட-
வுள்ளது. குமபேோபி்ே்க பிரதிஷ்டோ 
பிரதம குரு சி்ஸ்ரீ ரோம ்ெோமோஸ்-
்கந்த சி்ோச்ெோரியோர தனலனமயில் 
நன்டதபே்றவுள்ளது.     

சிவன�ாளி்பாதமளல யாத்திளர;  
புனித தநத தாது ன்பரனெரா  

்கோ்தனத தின்கரன் வி்ெ்ட,  
இரததினபுரி சுழற்சி நிருபேர்கள்  

சி்தனோளிபேோதமனல புனித யோத -
தினரனய முன்னிடடு ்நற்று (06) 
்கோனல தபேல்மதுனள ்கல்தபேோததோ -
த்ல சி்தனோளிபேோதமனல வி்கோ -
னரயில் இருந்து புனித தந்த தோது 
தபேரத�ரோ மூலம சி்தனோளிபேோ -
தமனலக்கு எடுததுச் தெல்லபபேட -
்டது.  

பேலோஙத்கோன்ட தபேோ்க்ந்தலோ் 
வீதி, அவிெோ்னள �ற்்றன் வீதி, 
இரததினபுரி பேலோபேந்த வீதி, குரு -
விட்ட ஏரதன ஆகிய நோன்கு வீதி்க -
ளின் ஊ்டோ்க தபேரத�ரோ சி்தனோ -
ளிபேோதமனலனய ்நோக்கி தென்்றது.  

பூனஜ மற்றும தபேரத�ரோ 
்ழிபேோடு நி்கழ்வில் ெபர்கமு் 
மோ்கோ்ண ஆளுநர டிக்கிரி த்கோப்பே -

்கடு், ஆதி்ோசி்களின் தனல்ர 
்ன்னியலோயத்தோ, ெபர்கமு் 
மோ்கோ்ண பிரதோன தெயலோளர சுனில் 

ஜயலத, இரததினபுரி மோ்ட்ட தெய-
லோளர மோலணி தலோக்கு்பேோதத்கம 
ஆகி்யோர ்கலந்து த்கோண்டனர.    

கிரிஷ்பாருவ முத்துமாரியமமன்   
வருடாநத ஷதர்த்திருவிழா  

எடடியோந்்தோடன்ட கிரி்பேோ-
ரு் எனும கிரோமததின் மததியில் 
்கஙன்கக் ்கனரயில் வீற்றிருந்து 
அருள்பேோலிக்கும ஸ்ரீ முததுமோரியம-
மனுக்கு சுபேகிருது ்ரு்ட அலங்கோர 
ம்கோ உற்ெ்ம நோனள மறுதினம 
த்கோடி்யற்்றதது்டன் ஆரமபேமோகி 
அன்று இரவு ்கர்கம பேோலிபபு இ்டம-
தபே்றவுள்ளது. 9ஆம தி்கதி ்கோனல 
பே்றன்க்்கோ்டி ஊர்லமும மோனல 
திருச்சூர்க திரு்்டன்டத திருவி-
ழோவும 10 ம தி்கதி ்கோனல 08.00 
மணியளவில் இல.03 பிள்னளயோர 
்்கோவிலில் இருந்து பேோல் கு்ட பே -்
னியும ்கோனல 10.00 ம்ணயளவில் 
பேோலோபி்ே்கம மற்றும ெ்கஸ்ரநோம 
அரச்ெனன்களு்டன் அமபேோளுக்கு 

1008 ெஙகு்களோல் அபி்ே்கமும 
மோனல 07.00 மணியளவில் இர-
்தோற்ெ்ததிற்்கோன வி்ே்ட ்ெந்த 
மண்டபே பூனஜயு்டன் கிரி்பேோரு் 
அருள்மிகு ஸ்ரீமுததுமோரியமமன் 
மற்றும விநோய்க தபேருமோன் இர-
தங்களில் ஆ்ரோ்கணிதது வீதி உலோ 
்ரு்ர. 11 ம தி்கதி ்கோனல தீரதத 
உற்ெ்மும ததோ்டரந்து த்கோடியி-
்றக்்கம மற்றும ்கர்கம குடிவிடுதல் 
இ்டமதபேறும. 

மோனல திருவூஞ்ெல், பூங்கோ்னத 
திருவிழோவும இ்டமதபேறும. 12ம 
தி்கதி மோனல ன்ர்ர உற்ெ்தது-
்டன் இவ்ரு்டததிற்்கோன அலங்கோர 
ம்கோ உற்ெ்ம இனி்த நின்றவுதபே-
றும.    

்பழஙகால புத்தர் சிளலளய   
விறக முயன்்ற மூவர் ளகது  
ஊ்ோ சுழற்சி நிருபேர  

�ோலி-எல பிர்தெ தெயல்க பிரி-
வுக்குடபேட்ட ்கந்தத்கடிய பேகுதி-
யில் பேனழனமயோன புததர சினல 
ஒன்று விற்பேனனக்்கோ்க வீத்டோன்-
றில் மன்றதது ன்க்்கபபேடடிருப-
பேதோ்க ்கந்தத்கடிய தபேோலிஸ் குற் -
்றததடுபபு பிரிவினருக்கு கின்டதத 
த்க்னலயடுதது 03 ்பேர ன்கது 
தெய்யபபேடடுள்ளனர.   

மோறு்்்டம தரிதத தபேோலிஸ் அதி-
்கோரி்கள் சினலனய த்கோள்்னவு 
தெய்்து ்பேோல் பேோெோஙகு ்கோடடி 
வீடடிற்குள் நுனழந்து சினலனய 

ன்கபபேற்றிய்தோடு,46,41,26 ்ய-
துன்டய மூ்னர ்நற்று முன்தினம 
தபேோலிஸோர ன்கது தெய்துள்ளனர.   

குறிதத புததர சினல மி்கவும 
பேனழனம ்ோய்ந்தது எனவும 
ெந்்த்க நபேர்கள் 80 இலடெம 
ரூபேோவுக்கு இப புததர சினலனய 
விற்பேனன தெய்்தற்்கோ்க ்பேரம 
்பேசியதோ்கவும ததரிவிதத ்கந்தத்க -
டிய தபேோலிஸோர ெந்்த்க நபேர்கள் 
மூ்னரயும பேதுனள நீத்ோன் நீதி -
மன்்றததில் ஆஜர பேடுதது்தற்்கோன 
ந்ட்டிக்ன்க்கனள ்மற்த்கோணடு 
்ரு்தோ்க ்மலும ததரிவிததனர.    

ஷ்பராதள� தாவரவியல் பூஙகாளவ   
்பார்ளவயிட வநத பிரிடடன் பிரளஜ மரணம  
எம.ஏ.அமீனுல்லோ   

்பேரோதனன தோ்ரவியல் பூங்கோ 
ன் பேோரன்யி்ட ்ருன்க தந்தி-
ருந்த 69 ்யதுன்டய பிரிட்டன் 
நோடடு பிரனஜ ஒரு்ர ்நற்று முன்-
தினம (05) உயிரிழந்துள்ளதோ்க 
்பேரோதனன தபேோலிஸோர ததரிவிக் -
கின்்றனர.  பிரிட்டன் நோடடு பிரனஜ-
யும தபேணத்ணோரு்ரும ்கோனல 
்கணடிக்கு தென்றிருந்த அன்ன்றய 
தின்ம இ்ர்கள்  தோ்ரவியல் பூங-
்கோன்ப பேோரன்யி்டச் தென்றுள்ள -
னர.  

்மலும அன்று ்கோனல 10.30 
மணியளவில் திடீதரன அ்ருக்கு 
ஏற்பேட்ட சு்கவீனம ்கோர்ணமோ்க தோ் -
ரவியல் பூங்கோவிற்கு தெோந்தமோன 
்ோ்கனததில் ்பேரோதனன ்பேோதனோ 

ன்ததியெோனலக்கு அனழததுச் 
தெல்லபபேடடுள்ளோர   

இவ்ோறு, ன்ததியெோனலயில் 
சிகிச்னெ தபேற்று ்ந்த நினலயி்ல 
பிரிததோனிய பிரனஜ உயிரிழந்துள்ள-
தோ்க தபேோலிஸோர ததரிவிக்கின்்றனர.  

்மலும குறிதத ெமபே்ம ததோ்டர -
பில் பிரிததோனிய உயரஸ்தோனி்கரோ-
லயததிற்கு அறிவிக்்க ்பேரோதனன 
்பேோதனோ ன்ததியெோனலயின் 
மர்ண விெோரன்ண அதி்கோரி தி அமல் 
ஜய்ரதன ந்ட்டிக்ன்க எடுததுள்-
ளோர.  

உயிரிழந்த பிரிட்டன் பிரனஜ 
தபேனடிக் லி்ல என அன்டயோளம 
்கோ்ணபபேடடுள்ளோர. இ்ர ்க்டந்த 
22ஆம தி்கதி சுற்றுலோ விெோவில் 
இலஙன்கக்கு ்ந்துள்ளோர.    

சீ�ாவின் அழுத்தஙகளுக்கு 
இத்தாலி அடி்பணியாது!  

அடலோணடிக் பிரோந்-
திய நோடு்கள் ததோ்டரபி-
லோன தஜரமனி மற்றும 
பிரோன்சின் த்கோள்ன்க-
்கனள வி்ட இததோலி-
யின் வி்ெ்ட த்கோள்ன்க 
வி த தி ய ோ ெ ம ோ ன து 
என்றும சீனோவின் 
பேோரிய தபேோருளோதோர 
அழுததங்களுக்கு மத-
தியிலும ஜனநோய்கதனதயும சுதந்-
திரதனதயும பேோது்கோபபேதில் புதிய 
இததோலிய அரசு உறுதியு்டன் தெயற்-
பேடும என்றும இததோலிய தெனட-
்டர கியூலி்யோ தோரஸி ்ரோம மோநோ-
த்டோன்றில் ததரிவிததுளளோர.   

இததோலி தெனட ெனபேயின் ஐ்ரோப-
பிய வி்்கோரங்களுக்்கோன நிரந்தர 
ஆன்ணக்குழுவின் தனல்ரோன 
இ்ர, ்ரோமில் நன்டதபேற்்ற 'ஜன-
நோய்கம ததோ்டரபேோன உனரயோ்டல்: 
இந்்தோ பேசுபிக்கின் எதிர்கோலம' 
என்்ற தனலபபிலோன ்கலந்துனரயோ-

்டனல முடிதது ன்தத்பேோ்த 
்மற்்கண்ட்ோறு குறிபபிட-
்டோர.  

இந்்தோ – பேசுபிக்கில் ஜனநோ-
ய்க நோடு்கள் குழுவும சீனோவின் 
தனலனமயிலோன எ்தச்ெதி்கோர 
நோடு்களின் குழுவுமோ்க இரணடு 
குழுக்்கள் ்கோ்ணபபேடு்தோ்க 

குறிபபிட்ட அ்ர, ஜனநோய்கததுக்-
கும எ்தச்ெதி்கோரததுக்கும இன்ட-
யிலோன நீண்ட்கோல ்மோதலில் நோம 
இன்றுள்்ளோம என்்றோர.  

முன்னோள் இததோலிய பிரதமர 
த்கோண்்டவினோல் சீனோவின் ்க்டல்-
பேடடுபபேோனத திட்டதனத ஏற்றுக் 
த்கோள்ளும ்ன்கயில் தெய்து த்கோள்-
ளபபேட்ட ஒபபேந்ததனத புதிய இத-
தோலிய தபேண பிரதமர ்ஜோரஜியோ 
தமலனி நீடிக்்கப்பேோ்தில்னல 
என்றும அ்ர சீனோவின் மீது ்கடுனம-
யோ்க்் ந்டந்து த்கோள்்ோர என்றும 

இ்ர ்மலும ததரிவிததோர.  
இ்ர 'த்ரிட்டோ' இதழுக்கு ெமீ-

பேததில் அளிததிருந்த ஒரு தெவவி-
யில், ஆபிரிக்்கோவில் சீனோ ்கணமூ-
டிததனமோன ்கனிம த்கோள்னளயில் 
ஈடுபேடடிருபபேதோ்கவும அங்்க 
பேணிபுரிபே்ர்கள் மி்க ்மோெமோ்க 
ந்டததபபேடு்தோ்கவும இ்ற்றின் 
எதிர வினள்ோ்க்் இபபிரோந்தியத-
தில இருந்து அ்கதி்களோ்க ஐ்ரோபபேோ 
்நோக்கி ்ரு்்ோர ததோன்க ்க்டந்த 
பேதது ஆணடு்களில் அதி்கரிக்்கத 
ததோ்டஙகியனமக்்கோன ்கோர்ணம 
எனவும ததரிவிததிருந்தோர.  

்்ட ்க்டலில் இருந்து பேசுபிக் ்னர-
யிலோன தபேரும பிரோந்தியம சுதந்தி-
ரமோ்க வி்டபபே்ட ்்ணடும என்்்ற 
இந்்தோ – பேசுபிக் நோடு்கள் விரும-
புகின்்றன. ரஷயோவும சீனோவும 
மடடு்ம இதற்கு எதிரோனன் என 
இ்ர ்மலும குறிபபிடடிருந்தோர.    

்பயஙகரவாதம, ஷ்பாளத கடத்தல்   
நாடாக ஆபகான் விைஙகக் கூடாது!  

ஆப்கோனிய பூமி இனி எபதபேோழு-
து்ம ெர்்தெ பேயங்கர்ோதி்களின் 
பு்கலி்டமோ்கவும, இயஙகு தளமோ்க-
வும, ்பேோனதப தபேோருள் ்க்டததல்்கோ-
ரர்களின் இருபபி்டமோ்கவும இருக்்கக் 
கூ்டோது என்றும அனமதியோன, ஒன்-
றுபேட்ட, இன்றனமயும சுதந்திரம 
த்கோண்ட தபேோருளோதோர ்ளமுன்டய 
நோ்டோ்கத தி்கழ்்னத உறுதிபபேடுதது-
்்ோம என்றும தமோஸ்்்கோ மோநோட-
டில் த்ளியி்டபபேட்ட அறிக்ன்கயில் 
்கலந்து த்கோண்ட நோடு்கள் ததரிவித-
துள்ளன.  

ஆப்கோனிஸ்தோன் அபிவிருததி 
ததோ்டரபேோன பிரோந்திய நோடு்களின் 
கூட்டதமோன்ன்ற ரஷயோ தமோஸ்்்கோ-
வில் ந்மபேர 16இல் ந்டததியது. இம 
மோநோடடில் சீனோ, இந்தியோ, ரஷயோ, 
பேோகிஸ்தோன் ஆகிய்ற்றின் பிரதிநிதி-
்கள் ்கலந்து த்கோணடிருந்தனர. ஈரோன், 
்கஸ்கஸ்தோன், ்கரஜிஸ்தோன், தஜிகிஸ்-

தோன், துரக்்மனிஸ்தோன் மற்றும உஸ்-
தபேஸ்கிஸ்தோன் ஆகிய்ற்றின் பிரதி-
நிதி்களும ்கட்டோர, அமீர்கம, ெவூதி 
அ்ரபியோ, துருக்கி விருந்தினர்களோ-
்கவும மோநோடடில் ்கலந்து த்கோணடி-
ருந்தன.  

ஆப்கோனிய மக்்களின் உ்டனடிப 
பிரச்சினன்கனள உ்ணவு மற்றும 
மருந்து்களுக்கு நிலவும தடடுபபேோடு 
நீக்்கபபேடு்து முதல் ்்னலயோ்க 

இருக்்க ்்ணடும என்றும நோடடின் 
அரசியல் பிரச்சினன்கள் ெமோதோன-
பூர்மோ்க தீரக்்கபபே்ட ்்ணடும 
என்றும ்்கோரிக்ன்க விடுததிருந்த 
இந்தியோ, ்கோபூலில் உள்ள இந்திய 
தூதர்கததில் இதன் தபேோருடடு ஒரு 
தனிக்குழு நியமிக்்கபபேடடிருபபேதோ்க-
வும குறிபபிடடிருந்தது.  

இந்நோடு ்பேோனதப தபேோருள் ்க்டத-
தல், பேயங்கர்ோதததோல் பேோதிக்்கப-
பேடடிருக்கி்றது. இன் ததோ்டரபேோ்க 
அந்நோடடு அரசு தன் ் ோக்குறுதி்கனள 
நின்ற்்ற்்ற ்்ணடும. த்ளிப-
பேோரன்க்கு ததரியும ்ன்கயில் 
அந்நோடு பேயங்கர்ோத அனமபபு்க-
ளுக்கு எதிரோ்க ெணன்ட தெய்து அ்ற்-
ன்றத த்கரதது ததோனலததுக்்கட்ட 
்்ணடும. பேயங்கர்ோதததுக்்க 
இ்டமளிக்கும நோ்டோ்க அது இருக்்கக் 
கூ்டோது என்று இந்த அறிக்ன்கயில் 
குறிபபி்டபபேடடிருந்தது.    

இ்ததலாலிை வசனட்டர் ஆசவசம  வைலாஸசகலா உதவும நலாடுகள ைலாநலாடடில வதரிவிப்பு

வச்நதில வதலாண்டைலான் ந்டவடிகமக  

ரஙகல னகடடகெனவல ஷதாடடத்தில்  
18 இலட்சம ரூ்பா ்பணம திருடடு; ஒருவர் ளகது  
எம.ஏ.அமீனுல்லோ  

ததல்ததனிய தபேோலிஸ் பிரிவி-
லுள்ள ரங்கல த்கட்ட்க�த்ல 
பேகுதியில் உள்ள தனியோர ்தோட்ட 
நிறு்னதமோன்றுக்கு தெோந்தமோன 
்தயினல ததோழிற்ெோனலயில் ஊழி-
யர்களின் ெமபேளம ்ழஙகு்தற்்கோ்க 
த்கோணடு ்ரபபேட்ட 18 இலடெம 
ரூபேோ பே்ணதனத திருடிய ெந்்த்கததின் 

்பேரில் ஊழியர ஒரு்ர ்நற்று (06) 
தபேோலிஸோரோல் ன்கது தெய்யபபேட-
டுள்ளோர.  ்தயினல ததோழிற்ெோ-
னலக்கு தெோந்தமோன அலு்ல்கததில் 
உள்ள லோச்சியிலிருந்து பே்ணம திரு்டப-
பேடடுள்ளது்டன், தபேோலிஸ் நோய்்கனள 
பேயன்பேடுததி அபபேகுதியில் ்தடுதல் 
ந்ட்டிக்ன்கனய ரங்கல தபேோலிஸோர 
முன்தனடுததுள்ளனர.  



2050 ஆம் ஆண்டை எதிர்கொள்ளும் 
வ்கயில் வலுவொன புதிய ்�ொருளொதொர 
மு்ை்ை்ய அறிமுகம் ்ெயய நடைவடிக்க 
எடுககப�டு்ைன ஜனொதி�தி ரணில் விககி-
ரைசிஙக ்தரிவிததொர. இது, நொட்டின் தற்-
ப�ொ்தய ்�ொருளொதொர ்நருககடிககு தீரவு 
கொணும் ் �ொருளொதொர ைறுசீர்ைபபுககு பைல -
திகைொன �ணி என்றும் அவர சுட்டிககொட்டி-
னொர.   

�ழ்ையொன ்�ொருளொதொர மு்ை்ை்ய 

்கயொள்வதன் மூலம், நொட்டின் ்�ொரு -
ளொதொரத்த மீட்்டைடுகக முடியொ்தனக 
குறிபபிட்டை ஜனொதி�தி, இலங்கயின் 
்�ொருளொதொரத்தக கட்டி்யழுப� முதலொ-
வதொகவும் இரணடைொவதொகவும் மூன்ைொவதொ-
கவும் பத்வப�டுவது ்வளிநொட்டு அந்நி -
யச்ெலொவணிபய என்றும் ஆணிததரைொக 
்தரிவிததொர.  

இலங்கயின் முதன்்ையொனதும் மிகவும் 
எதிர�ொரபபு்டையதுைொன வருடைொந்த ்�ொரு -

ளொதொர நிகழவொன, 2022ஆம் ஆணடுககொன 
இலங்க ்�ொருளொதொர ைொநொடு பநற்று (05) 
்கொழும்பு ஷஙரில்லொ ப�ொட்டைலில் ந்டை-
்�ற்ைது. இந்நிகழ்வ அஙகுரொரப�ணம் 
்ெயது ்வதத பின் உ்ரயொற்றும்ப�ொபத 
ஜனொதி�தி பைற்கணடைவொறு ்தரிவிததொர.
இஙகு ப�சிய அவர,

இலங்க தற்ப�ொது எதிரபநொககி வரும் 
்�ொருளொதொர ்நருககடியிலிருந்து 
மீள பவணடுைொயின், கடைன் மீளச  

வ டை ப ை ற் கு 
் க ொ ல ம் பி ய ொ வி ல் 
�யணிகள் �ஸ் 
வணடி, ைணெரிவுக -
குள் சிககி பு்தயுண-
டைதில் சுைொர 34 ப�ர 
உயிரிழந்துள்ளதொக 
்கொலம்பிய அர -
ெொஙக அனரதத முகொ-
்ைததுவ நிறுவனம் 
்தரிவிததுள்ளது.  

�லதத ை்ழ கொரணைொக 
ஏற்�ட்டை ைணெரிவினொல், 
பியூபபலொ ரிகபகொ ைற்றும் 
ெொணடைொ சிசிலியொ ஆகிய நக -
ரஙகளுககி்டையிலொன வீதியில் 

இந்த �யணிகள் �ஸ் வி�ததுக-
குள்ளொனது.  

மீட்புப �ணியொளரகள் 
பைற்்கொணடை முயற்சியொல்,  
ை ண ெ ரி வி லி ருந் து 
ஒன்�து ப�ர, 

தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 டிசம்பர் 7 புதன்கிழனை

திதி: --்பவுர்்ணமி

ராகுகாலம :  ்பகல் :  12.00 -  01.30வனர
சு்பநேரம : கானல : 09.00  -  10.30வனர

சு்பகிருது வருடம -கார்த்தினக 21

இன்னறைய சு்பதினம

07 முதல் 09 வனர

ததாழுனக 
நேரம

சுபஹ்  - 04.49
லுஹர்  - 12.04
அஸர்  - 03.25
மஃரிப்  - 05.55
இஷா  - 07.09

நயாகம: அமிர்த சித்தநயாகம

3

04

04

04

04

பாராளுமன்ற அமர்வு 
10ஆம் திகதிக்கு 
பதிலாக 13இல் கூடும்

�ொரொளுைன்ைத்த எதிரவ-
ரும் (10) ெனிககிழ்ைககுப 
�திலொக, எதிரவரும் (13) ்ெவ் -
வொயககிழ்ை கூட்டுவதற்கு 
ெ�ொநொயகர ைஹிந்த யொப�ொ 
அப�வரததன த்ல்ையில் 
(05) ந்டை்�ற்ை �ொரொளுைன்ை 
அலுவல்கள் �ற்றிய குழுக 
கூட்டைததில் தீரைொனிககப �ட்டை -
தொக �ொரொளுைன்ை ்ெயலொளர 
நொயகம் தம்மிக தெநொயக ்தரி -
விததொர.   

வொயமூல வி்டைககொன பகள்-
விகளுககொக எதிரவரும் (10) 
திகதி்ய முழு நொளும் ஒதுக-
குவதற்கு இதற்கு முன்னர 
ந்டை்�ற்ை �ொரொளுைன்ை அலு-
வல்கள் �ற்றிய குழுவில் தீரைொ-
னிககப�ட்டிருந்தது.   

இதற்க்ைய, எதிரவரும் 
(13) ்ெவ்வொயககிழ்ை முழு 
நொளும் வொயமூல வி்டைககொன 
பகள்விகளுககொக ஒதுககப�ட்-
டிருப �துடைன், முன்னர தீரைொ -
னிககப�ட்டை�டி (09) ்�றுைதி 
பெர வரி (திருததச) ெட்டைமூலம் 
ைற்றும் உள்நொட்டைர-
சி்ை (திருததச) ெட்டை

புதிய வருடத்தில் 
முதலாவது 
பாராளுமன்ற அமர்வு 
ஜனவரி 17ஆம் திகதி

�ொரொளுைன்ைத்த எதிர-
வரும் (13) ககுப பின்னர 
2023ஆம் ஆணடு ஜனவரி 
ைொதம் (17) இல்,கூட்டுவதற்கு 
�ொரொளுைன்ை அலுவல்கள் 
�ற்றிய குழுக கூட்டைததில் தீர-
ைொனிககப�ட்டுள்ளது.   

ெ�ொநொயகர ைஹிந்த யொப�ொ 
அப�வரததன த்ல்ையில் 
(05) ந்டை்�ற்ை �ொரொளுைன்ை 
அலுவல்கள் �ற்றிய குழுக 
கூட்டைததில் இது�ற்றித தீரைொ-
னிககப�ட்டைதொக �ொரொளுைன்ை 
்ெயலொளர நொயகம் தம்மிக தெ-
நொயகக ்தரிவிததொர. 
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04

04

2050 ஆம ஆணனட எதிர்தகாள்ளும வனகயில்

நாட்டின் ம�ாத்த ஏற்று�தி வரு�ானம் 2022 இல் 
மெபமடெம்்பர் வரை 11.5 பில்லியன் அம�ரிக்க மடொலர்    
இலங்கயின் ்ைொதத ஏற்றுைதி வரு-

ைொனம் கடைந்த 2021 ஆம் ஆணடுககு 
இ்ணயொக, இவ்வருடைம் ஜனவரி 
ைொதம் ்தொடைககம் ்ெபடைம்�ர ைொதம் 
வ்ர 11.5 பில்லியன் அ்ைரிகக 
்டைொலர வளரசசி்ய கொட்டியுள்ளதொக 
முதலீட்டு அபிவிருததி அ்ைசசு ்தரி-
விததுள்ளது.  

அதன்�டி கடைந்த வருடைததுககு 
இ்ணயொக ்ெபடைம்�ர ைொதம் வ்ர 
ஏற்றுைதி நூற்றுககு 10.74 வீதம் வ்ர 
அதிகரிததுள்ளதொகவும் முதலீட்டு 
அபிவிருததி அ்ைசசின் �ணிப�ொளர 
(திட்டை) எம்.ஏ.ஏ. நிபரொஷனி ்தரிவித-
தொர.  

இவ்வருடைம் ்ெபடைம்�ர ைொதம் 
வ்ரயொன நொட்டின் ்ைொதத வரததக 
�ணடை ஏற்றுைதி வருைொனம் 9.996 மில்-
லியன் அ்ைரிகக ்டைொல்ரன சுட்டிக-

கொட்டிய அவர, ்ைொதத பெ்வகள் ஏற்-
றுைதி 1,455.75 மில்லியன் அ்ைரிகக 
்டைொலர எனவும் இதன்�டி, ்ைொதத 
வரததக �ணடைம் ைற்றும் பெ்வகள் ஏற்-
றுைதி 11.451.94 மில்லியன் அ்ைரிகக 
்டைொல்ரனக கூைப�ட்டுள்ளது.   

அரெொஙக தகவல் தி்ணககளததில் 
பநற்று (06) சூம் ்தொழில்நுட்�ததினூ-
டைொக ந்டை்�ற்ை கலந்து்ரயொடைலில் 
இ்ணந்து ்கொணடை ப�ொபத அவர 
இத்ன ்தரிவிததொர. 2023 ஆம் 
ஆணடு அரசின் நடைவடிக்ககள் அபி-
விருததி திட்டைம் ்தொடைர�ொன வரவு 
்ெலவுத திட்டை ்ெயற்குழுக கூட்டைத-
தின் ப�ொபத இககலந்து்ரயொடைல் நடைத-
தப�ட்டைது.  

அஙகு பைலும் கருதது ்தரிவிதத 
அவர, இவ்வொணடு ஜனவரி ைொதததி-
லிருந்து ்ெபடைம்�ர ைொதம் வ்ரயொன 

கொலப�குதியில், சுதந்திர வரததக ஒப-
�ந்தஙகளுடைனொன நொடுகளுடைன் பைற்-
்கொள்ளப�ட்டை ஏற்றுைதியில் ்ைொதத 
வரததக �ணடை ஏற்றுைதி நூற்றுககு ஏழு 
வீதைொகும்.  கடைந்த வருடைம் அககொல 
�குதிககு இ்ணந்ததொக அது 10.25 வீத 
வளரசசி்யக கொட்டியுள்ளது. 

அபதபவ்ள ்ைொதத ஏற்றுைதி 
700.53 மில்லியன் அ்ைரிகக ்டைொல-
்ரனவும் அவர சுட்டிக கொட்டினொர. 
இபதபவ்ள, எதிரவரும் 2023 ஆம் 
ஆணடு இலங்க ஏற்றுைதி அபிவி-
ருததி ெ்�, வரததக �ணடைம் ைற்றும் 
பெ்வ ஏற்றுைதியில்19 பில்லியன் 
்டைொல்ர வருைொனைொக எதிர�ொரககி-
ைது. 

இதில்14.8 பில்லியன் ்டைொல்ர 
வரததக �ணடை ஏற்றுைதி மூலைொகவும் 
4.2 பில்லியன் ்டைொல்ர பெ்வகள் 

ஏற்றுைதி மூலைொகவும் எதிர�ொரப�தொக-
வும் அவர சுட்டிக கொட்டினொர.   

பைலும், 13 ஏற்றுைதியொளரகள் அறி-
முகப�டுததப�ட்டை துடைன், கடைந்த 2021 
ஆம் ஆணடு அவரகளிடைமிருந்து ் �ைப-
�ட்டை வருைொனம் 06 மில்லியன் அ்ை-
ரிகக ்டைொல்ரனவும் அவர கூறினொர.  

ம்காலம்பியாவில் ்பயங்கைம்;  
�ணெரிவுககுள் சிககிய ்பஸ்

ஐஸ் ைறறும ந்பானத ைாத்தினரகள்  

ை ொ ண வ ர க ் ள 
இலககு ்வதது  ஐஸ், 
ப � ொ ் த ப ் � ொ ரு ள் 
ைற்றும் ப�ொ்தப்�ொ-
ருள் விற்�்ன ்ெயத 
நொன்கு ப�ர ் �ொர்ண 
�குதியில் ்கது ்ெயயப�ட்டுள்-
ளதொக விபெடை அதிரடிப�்டையி-

னர ்தரிவிததுள்ளனர.  
ெந்பதகந�ரகளிடைம் 13 

கிரொம் ஐஸ் ப�ொ்தப-
்�ொருள் ைற்றும் 120 ைொத-
தி்ரகள் இருந்ததொக 
விபெடை அதிரடிப�்டை-

யினர ்தரிவிததனர.  
இவரகள் ்தொடைரபில் 

ைஷய தூதுவருடென் ்பாது்காபபு 
இைாஜாங்க அர�செர் ெந்திபபு

இலங்கககொன ரஷயத தூதுவர 
யூரி பைட்டைரி, �ொதுகொபபு இரொ -
ஜொஙக அ்ைசெர, பிரமிதத �ணடைொர 
்தன்னபகொ்ன ெந்திததொர.  

்கொழும்பிலுள்ள அனரதத முகொ -
்ைததுவ நி்லய வளொகததில் 
அ்ைந்துள்ள �ொதுகொபபு இரொ -
ஜொஙக அ்ைசசில் இந்த ெந்திபபு 
(05) ந்டை்�ற்ைது.  

�ொதுகொபபு இரொஜொஙக அ்ைச-
சுககு வரு்க தந்த ரஷயத தூதுவ்ர, 

இரொஜொஙக அ்ைசெர வரபவற்று 
கலந்து்ரயொடினொர.  

இருதரபபு உைவுக்ள பைலும் 
வலுப�டுததல், ைற்றும்  இரொணுவ 
இரொஜதந்திரத்த பைம்�டுததுவது 
குறிததும் இககலந்து்ரயொடைலில், 
கவனம் ்ெலுததப�ட்டைது.  

இபதபவ்ள, இன்்ைய தினம் 
அ்ைசசில் ந்டை்�ற்ை இந்ந ெந்-
திப்� நி்னவுகூரும் 
வ்கயில், ரஷய தூதருககு 

32 ்பயணிகள் புனதயுணடு ்பலி

நானகு பபர் STF யினரால் ககது  இலஙனகயின் நேரடி தவளிோட்டு முதலீடு 

அந்நிய ்ெலொவணி்ய நொட்டுக-
குள் ்கொணடு வரும் திட்டைஙகளுககொக 
�ொரிய �ஙகளிப்� ்�ற்றுக ்கொடுத -
ததொல், இவ்வருடைம் முதலொவது அ்ர-
யொணடு கொலப�குதியில் 18,800 பகொடி 
ரூ�ொ (523 மில்லியன் அ்ைரிகக 
்டைொலர)  இலங்கககு கி்டைததுள்ள-
தொக முதலீட்டு அபிவிருததி அ்ைசசு 
்தரிவிககின்ைது.  

இது, இவ்வொணடுககொன இலககின் 
நூற்றுககு 52.3 வீதத்த நி்ைபவற்றி-
யுள்ளது.

்ைொததைொக எடுததுக ்கொணடைொல் 
1978 ஆம் ஆணடிலிருந்து ஒட்டு்ைொத-
தைொக 2022 வ்ர 20.6 பில்லியன் அ்ை-
ரிகக ்டைொலர அந்நிய பநரடி முதலீடுகள் 
கி்டைததுள்ளதொக முதலீட்டு அபிவி-
ருததி அ்ைசசின் �ணிப�ொளர (திட்டை) 
எம்.ஏ.ஏ நிபரொஷனி ்தரிவிததொர.   

அரெ ்ெயதித தி்ணககளததில் 
பநற்று (06) ந்டை்�ற்ை சூம் ்தொழில் -
நுட்�ததுடைனொன கலந்து்ரயொடைலில் 
இ்ணந்து ்கொணடை அவர இத்ன 

்தரிவிததொர. 2023 ஆம் வருடைததுக-
கொன அ்ைசசுககளின் நடைவடிக்க-
கள் அபிவிருததி திட்டைம் ்தொடைர�ொன 
வரவு, ்ெலவு ்ெயற்குழு கூட்டைததுககு 
இ்ணந்ததொக இக கலந்து்ரயொடைல் 
ந்டை்�ற்ைது.   

அஙகு பைலும் கருதது ்தரிவிதத 
அவர, இலங்க முதலீட்டு ெ்�யின் 
கீழ கொணப�டும்1,550 நிறுவனஙகள் 
மூலம் 5,00,000 ககும் அதிகைொன 
பவ்ல வொயபபுகள் கி்டைததுள்ளன. 
இலங்க முதலீட்டு ெ்�யின் கீழ 15 
ஏற்றுைதி உற்�ததி வலயஙகள் ்ெயற்� -
டுகின்ைன.

நொட்டின் நி்லயொன அபிவிருததி 
இலககு ைற்றும் அதனுடைன் இ்ணந்த 
நி்லயொன பநரடி ்வளிநொட்டு முத-
லீட்்டை கவரவதற்கொக 2020 ் தொடைககம் 
2026 வ்ரயொன முதலீட்டு ெ்�யின் 
மூபலொ�ொய கட்டை்ைபபு அபிவிருததி 
்ெயயப�ட்டுள்ளது.

்வளிநொட்டு முதலீடைொக 
மூன்று பில்லியன் அ்ைரிகக 

2023 ஆம் ஆண்டில் ஏற்றுமதி வருவாய் 19 பில்லியன அமமரிக்க மடாலர் எதிர்பார்ப்பு  

2022 அரையாணடில் 
523 மில்.அம�.மடொலர்
முதலீட்டு அபிவிருத்தி அகமச்சு மதரிவிப்பு  

வலுவான புதிய ம்பாருளா்தாை   
முரைர� அறிமு்கம் மெயயப்படும்
இலஙனக த்பாருளாதார ைாோட்டில் ஜனாதி்பதி  

்பாடெொரல �ாணவர்்களூடொ்க  
�ாணவர்்களுககு விற்்பரன 

மீனவர்்களின் வாழவா்தாைப பிைசசிரன்கரள தீர்க்க 
அைொங்கம் உடென் நடெவடிகர்க எடுக்க வவணடும்

வடைககு, கிழககு உட்�டை புததளம் 
ைற்றும் அத்ன அணடிய பிரபதெங-
களில் வொழும் மீனவரகள், விவெொயி-
களின் பிரசசி்னக்ள தீரதது, அவர-
களின் வொழவொதொரத்த பைம்�டுதத 
அரெொஙகம் நடைவடிக்க எடுகக பவண-
டு்ைனவும் இதன்மூலபை, ெரிந்து-
ப�ொன நொட்டின் ்�ொருளொதொரத்த கட்-
டி்யழுப� வழிவ்க ்ெயய முடியும் 
எனவும் ைககள் கொஙகிரஸ் த்லவரும் 
�ொரொளுைன்ை உறுபபினருைொன ரிஷொட் 
�தியுதீன் ்தரிவிததொர.

நொடைொளுைன்றில் பநற்று (06) உ்ரயொற்-
றும் ப�ொபத, அவர இந்த விடையத்த 
்தரிவிததொர. ்தொடைரந்து ப�சிய அவர,

“ைன்னொர, முல்்லததீவு, திருபகொ-
ணை்ல, புல்பைொட்்டை, வொ்ழச-
பெ்ன, கல்மு்ன, நிந்தவூர, ெொயந்தை-
ருது, ஒலுவில், ்�ொததுவில், புததளம் 
ைற்றும் கல்பிட்டி ஆகிய �குதிகளில் 
அதிகைொக வொழும் மீனவரகள் �லர, 
்தொ்லப�சியில் ்தொடைரபு்கொணடு, 

மீனவத ்தொழிலில் தொம் 
எதிர்கொள்ளும் பிரசசி்ன-
க்ள ்தரிவிததொரகள். அவர-
கள் தற்ப�ொது 430 ரூ�ொவுககு 
ைண்ணண்ணய வொஙகி 
மீன்பிடித ்தொழி்ல பைற்-
்கொள்கின்ைனர .ஆனொல், ஒரு 
கிபலொ மீ்ன 400 ரூ�ொவுககு 
விற்�்ன ்ெயயும் ப�ொது, 
இந்தத ்தொழிலில் ஏற்�டும் 
நட்டைத்த அவரகள் சுட்டிககொட்டினர. 
இது்தொடைரபில், கடைற்்ைொழில் அ்ைச-
ெர அரெொஙகததுடைன்  ப�சி, மீனவரக-
ளுககு ெகொய வி்லயில் ைண்ணண-
்ணய வழஙக நடைவடிக்க எடுப�து 
அவசியம்.அபப�ொதுதொன். அவரகளது 
எதிரகொலம் �ொதுகொககப�டும். தற்ப�ொது 
மீனவக குடும்�ஙகள் �ல இந்தத 
்தொழி்ல நிறுததி வருகின்ைன. சிலர 
்தொடைரந்தும் முன்்னடுகக முடியொைல் 
அவதியுறுகின்ைனர.

அபதப�ொன்று, இரொஜொஙக அ்ைச-

ெர ப�சும்ப�ொது, �ல்பவறு 
வீடை்ைபபுத திட்டைஙகள், 
அபிவிருததித திட்டைஙகள் 
்ெயற்�டுததப�டுவதொகக  
கூறினொர. ஆனொல், எைது �கு-
திகளில், அவ்வொைொன விடை-
யஙகள் அவ்வளவொக ந்டை-
்�றுவதில்்ல என்�்த 
கவ்லயுடைன் ்தரிவிததுக-
்கொள்கின்பைன்.

கடைற்்ைொழில் அ்ைசெர எைது ைொகொ-
ணத்த பெரந்தவர என்ை வ்கயில், 
வடைககு, கிழககு மீனவரகளின் வொழவொ-
தொரத்த பைம்�டுதத, அவர ஆககபூரவ-
ைொன நடைவடிக்கக்ள பைற்்கொள்ள 
பவணடு்ைன பகட்டுக்கொள்கிபைன்.

அபதப�ொன்று, ைன்னொர, வஙகொ்ல 
பிரபதெததில் கடைலரிபபு ஏற்�ட்டு, கடைல்-
நீர ஊருககுள் புகுந்து முககியைொன 
கிரொைம் அழிந்துப�ொகும் அ�ொய நி்ல 
ஏற்�ட்டுள்ளது. கடைல்ணகள் 
அ்ைப�தன் மூலபை இத்ன
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வலுவான புதிய... 03ஆம் பக்கத் த�ொடர் 
தெலுத்துவத� மறுசீரதமக்க 

வவண்டும். மி்கத் திருத்�மொன தபொரு-
ளொ�ொர முதைதமத�ொன்று அறிமு்கம் 
தெய�பபடு�லும் அவசி�ம். இந்நி-
தைதமயிலிருந்து மீளவ�ற்கு ெர்வ-
வ�ெ நொண� நிதி�த்தின் உ�வித� 
தபற்றுகத்கொளள முடியும் என நம்-

பிகத்க த�ரிவித்� ஜனொதிபதி, இ�ற்-
்கொ்க அரெொங்கம் ெர்வவ�ெ நொண� 
நிதி�த்துடன் ஊழி�ர் மடட ஒபபந்-
�தமொன்தை த்கசெொத்திடடிருககிைது. 
அடுத்� வருடம் மின் ெகதித் துதைககு 
மொத்திரம் 300 பில்லி�ன் ரூபொ நிதி 
ஒதுககிடபபடவுளளது.   

்பாராளுைன்்ற அைர்வு... 03ஆம் பக்கத் த�ொடர் 
மூைம் ஆகி�வற்றின் மீ�ொன 

இரண்டொவது மதிபபீடடு விவொ -
�த்த� நடத்துவ�ற்கும் இஙகு தீர் -

மொனிக்கபபடட�ொ்க தெ�ைொளர் 
நொ�்கம் த�ரிவித்�ொர்.  

க�ாலமபியாவில் ்பயங�ரம... 03ஆம் பக்கத் த�ொடர்  
உயிருடன் மீட்கபபடடுளள�ொ்க 

அதி்கொரி்கள த�ரிவித்�னர்.   அத்-
துடன், பலி�ொனவர்்களில் எடடுப 
வபர் சிறுவர்்கள என்றும் த்கொைம்-
பி� அனர்த்� மு்கொதமத்துவ �்கவல்-

்கள த�ரிவிககின்ைன.   மீட்கபபடும் 
உடல்்கள, ந்கரத்திலுளள விதள-
�ொடடு தம�ொனத்துககு த்கொண்டு 
வரபபடுவ�ொ்க பியூபவைொ ரிவ்கொ 
ந்கர மு�ல்வர்  த�ரிவித்துளளொர்.

்பாடசாமல ைாணவர்�ளூடா�... 03ஆம் பக்கத் த�ொடர் 
 கிதடத்� �்கவலின் பிர்கொரம் வநற்-

றுமுன்தினம் (5) மில்ைனி� மற்றும் 
பர்கஸவ�ொடதட ஆகி� பிரவ�ெத்-
தில் தவத்து இவர்்கள த்கது தெய-
�பபடடுளளனர்.   18 வ�துதட� 
பொடெொதை மொணவர் ஒருவரினூடொ்க 

இந்� வபொத�பதபொருட்கதள, இவர்-
்கள மொணவர்்களுககு விற்பதன தெய-
��ொ்க விவெட அதிரடிபபதடயினர் 
�்கவல் தவளியிடடுளளனர். ெந்வ�்க 
நபர்்கள மில்ைனி�ொ தபொலிஸொரிடம் 
ஒபபதடக்கபபடடுளளனர்.

ரஷய தூதுவருடன்... 03ஆம் பக்கத் த�ொடர் 
நிதனவுசசின்னமும்  வழஙகி 

தவக்கபபடடது.   
ரஷ� தூது்கர பொது்கொபபு ஆவைொ -

ெ்கர் வ்கணல் அதைகஸி தபொண்ட -
வரவ், இைஙத்க பொது்கொபபு அதமச -
சின் உ�வி இரொணுவ இதணபபு 

அதி்கொரி, வ்கணல் துசிஸ� பண்டொர 
மற்றும் அதமசசின் சிவரஷட 
உ�விச தெ�ைொளர் (பொது்கொபபு) 
ஹர்்ஷ வி�ொனரொசசி ஆகிவ�ொரும் 
இந்� ெந்திபபில் ்கைந்து த்கொண்ட -
னர். 

2022 அமரயாண்டில்... 03ஆம் பக்கத் த�ொடர் 
தடொைதர தபற்றுகத்கொளளல் 

மற்றும் 2026 ஆண்டளவில் ஏற்று-
மதி வருமொனத்த� 15 பில்லி�ன் 
தடொதரொ்க அதி்கரித்�ல் என்பவற்-

றுக்கொ்க மு�லீடடு ெதபயின் பங்க -
ளிபதப நூற்றுககு 70 வீ�ம் வதர 
அதி்கரிக்க எதிர்பொர்பப�ொ்கவும் 
அவர் த�ரிவித்�ொர். 

மீனவர்�ளின் ...  03ஆம் பக்கத் த�ொடர்
�டுத்து நிறுத்� முடியும். எனவவ, 

அதமசெர் அவர்்கள இந்� விட�த்தில் 
அக்கதை தெலுத்� வவண்டும். அவ�-
வபொன்று, 

நிந்�வூர் பிரவ�ெத்திலும் ்கடைரிப-

பினொல் மக்கள தபரிதும் பொதிக்கப-
படடுளளனர். அந்� மக்களின் விட-
�த்திலும் சிரத்த� எடுக்க வவண்டும் 
எனவும் வவண்டுவ்கொள விடுபப�ொ்க-
வும் அவர் குறிபபிடடொர்.

மூன்்றாம வாசிப்பு மீதான...
வொகத்கடுபதப நடத்துவ�ற்கும் இணக்கம் 

்கொணபபடடுளளது.   
 1979ஆம் ஆண்டின் 61ஆம் இைக்க அத்தி�ொவ -

சி� தபொதுச வெதவ்கள ெடடத்தின் கீழ், ஜனொதிப -
தி�ொல் தவளியிடபபடட 2022.12.03ஆம் தி்கதி� 
2308/62 இைக்க வர்த்�மொனி அறிவித்�லில் குறிப -
பிடபபடடுளள ்கடடதளத�ப பொரொளுமன்ைத்தின் 
அனுமதிக்கொ்க அன்தை� தினம் (08ஆம் தி்கதி) 
ெமர்பபிபப�ற்கும் தீர்மொனிக்கபபடடுளளது.   

ெபொநொ�்கர் மஹிந்� �ொபபொ அவபவர்த்�ன 
�தைதமயில் (05) நதடதபற்ை பொரொளுமன்ை 
அலுவல்்கள பற்றி� குழுக கூடடத்தில்,இதுபற்றி 
தீர்மொனிக்கபபடட�ொ்க பொரொளுமன்ை தெ�ைொளர் 
நொ�்கம் �ம்மி்க �ெநொ�க்க த�ரிவித்�ொர்.

மின் �டடணதமத உயர்ததாவிடின்...
40 பில்லி�ன் ரூபொதவயும் தெலுத்� 

வவண்டியுளளத�ன ெதபயில் த�ரி-
வித்� அவர்,  

மின்்கடடணத்த� மீண்டும் அதி-
்கரிபபத�த் �விர விட �ற்வபொத�� 
நிதையில் மொற்றுத்திடடம் எதுவும் 
கிதட�ொத�ன த�ரிவித்� அதமச-
ெர்,மின்ெொர ெதப எதிர்த்கொண்டுளள 
நடடத்த� ஈடு தெயவ�ொனொல் மின் 
்கடடண அதி்கரிபதப நதடமுதைபப-
டுத்துவது மி்கவும் அவசி�தமன்றும் 
த�ரிவித்�ொர்.  

பொரொளுமன்ைத்தில் வநற்று மின் 
்கடடண அதி்கரிபபு த�ொடர்பில் எதிர்க-
்கடசி உறுபபினர்்கள எழுபபி� வ்கள-
வி்களுககுப பதிைளிகத்கயிவைவ� 
அதமசெர் இவ்வொறு த�ரிவித்�ொர்.   
அது த�ொடர்பில் வமலும் த�ரிவித்� 
அதமசெர்,  

்கடந்� ்கொைங்களில் மின்ெொர ெதப 
எதிர்த்கொண்ட நடடத்த� ஈடு தெய-
வ�ற்்கொ்கவவ மின்ெொர ்கடடணத்த� 
மீண்டும் அதி்கரிக்க ்கவனம் தெலுத்�ப-
படடுளள�ொ்க த�ரிவித்து எதிர்க்கடசி 

உறுபபினர்்களும் தபொதுபப�ன்பொடடு 
ஆதணககுழுவும் நொடடு மக்கதள 
�வைொ்க வழிநடத்துப பொர்ககின்ைனர்.   
எனினும் உண்தம அதுவல்ை. �ற்வபொ-
த�� மின்ெொர உற்பத்தி தெைவு மற்றும் 
மூைப தபொருட்கதள இைககுமதி தெய-
வதில் ஏற்படடுளள தெைவு்கள ஆகி�-
தவவ� இ�ற்கு ்கொரணமொகும்.  

 ்கடந்� ்கொைங்களின் எதிர்த்கொண்ட 
நடடத்த� மு்கொதமத்துவம் தெயயும் 
வத்கயில் மின்்கடடணத்த� திருத்-
�ம் தெயயும் எவ்வி� பரிந்துதர்களும் 

அதமசெரதவககு முன்தவக்கபப-
டவில்தை.   மின்னுற்பத்திக்கொன 
தெைதவ மு்கொதமத்துவம் தெய�ல் 
மற்றும் ஒரு வருடத்தில் இருமுதை 
மின் ்கடடணத்த� திருத்�ம் தெயயும் 
வத்கயிைொன வ�ொெதன்கள மொத்திரவம 
அதமசெரதவயில் முன்தவக்கபபட-
டுளளது.   அடுத்� ஆண்டு மின்னுற்பத்-
திக்கொன தமொத்� தெைதவ இைஙத்க 
மின்ெொர ெதப மதிபபீடு தெயது அ�ன் 
அறிகத்கத� அதமசசுககுச ெமர்பபித்-
துளளது.

ைமலய� தமிழர்�ள் இலஙம�க்கு...
இது த�ொடர்பொ்க அவர் தவளியிட-

டுளள ஊட்க அறிகத்கயில் த�ரிவித்-
துளள�ொவது,   1822ஆம் ஆண்டு 
்கொைபபகுதியில் இைஙத்கயின் மத்தி� 
மதைநொடடில் உளள வ�யிதைத் 
வ�ொடடங்களில் பணிபபுரிவ�ற்்கொ்க, 
ஆஙகிவை�ர்்கள �மிழ்கத்திலிருந்து 
மக்கதள வரவதழத்து,  வ�ொடடங்க-
ளில் குடி�மர்த்தினர்.   மதை�்க �மி-
ழர்்கள இைஙத்கககு வருத்க�ந்து 
200ஆவது ஆண்தட முன்னிடடு 
அ�தன த்கொண்டொட இ.த�ொ.்கொ நடவ-
டிகத்கத�டுத்துளளது.    இந்நி்கழ்வில் 
்கதை, ்கைொெொரம், பண்பொடு, இைக-

கி�ம் மற்றும் பொரம்பரி� நி்கழ்வு்கள 
நதடதபைவுளளன. இந்நி்கழ்வு்களின் 
ஊடொ்க மதை�்க மக்களின் திைதம-
்கதள உை்கறி� தெயவவ� வநொக்கமொ-
கும்.   இந்� விழொவில் மதை�்கத் �மி-
ழர்்களின் எதிர்்கொை ப�ணம் மற்றும் 
அவர்்களுக்கொன திடடங்கள த�ொடர்-
பில் ்கருத்�ொடல்்கள இடம்தபைவுள-
ளன.   விழொவுககு பிர�ம அதிதி�ொ்க 
இந்தி�ப பிர�மதர அதழக்க இ.த�ொ.
்கொ. நடவடிகத்கத�டுத்துளளது. உை-
்களொவி� ரீதியில் பல்வவறு �தைவர்-
்கதள அதழக்கவும் இ.த�ொ.்கொ முடிவு-
தெயதுளளது.

க�ாழுமபில்...
பகுதியிலுளள �னி�ொர் தவத்தி-

�ெொதை ஒன்றில் சிறுநீர்கம் மொற்று 
வமொெடி இடம்தபற்ை�ொ்க கூைபபடும் 
ெம்பவம் த�ொடர்பில் , விெொரதண-
்கதள வமற்த்கொளள குழுதவொன்று 
நி�மிக்கபபடடுளள�ொ்க சு்கொ�ொர 
வெதவ்கள பணிபபொளர் நொ�்கம் தவத்-
தி�ர் அவெை குணவர்த்�ன த�ரிவித்-
துளளொர்.    பிரதி சு்கொ�ொர வெதவ்கள 
பணிபபொளர் நொ�்கத்தின் �தைதம-
யில், 07 வபரடஙகி� குழுதவொன்று 
இந்� விெொரதண்களுக்கொ்க நி�மிக்கப-
படடுளளது. அதில் விவெட தவத்தி�ர்-
்கள ஐவரும், ெடட தவத்தி� அதி்கொரி 
ஒருவரும் விெொரதண அதி்கொரி ஒருவ-
ரும் அடஙகுகின்ைனர்.    ெம்பவத்தின் 
வபொது வித�பதப மொற்ைபபடட�ொ்க 
கூைபபடுகின்ை வபொதிலும், மருத்துவ 

ரீதி�ொ்கவவொ அல்ைது பரிவெொ�தன ரீதி-
�ொ்கவவொ அவ்வொைொன மொற்று அறுதவ 
சிகிசதெ இதுவதரயில் வமற்த்கொளளப-
படவில்தைத�னவும் அவர் குறிபபிட-
டுளளொர்.    இவ்விட�ம் த�ொடர்பில் 
ஊட்கங்களினூடொ்க �்கவல் தவளியி-
டபபடடிருந்�து. எனினும் அவ்வொைொ-
னத�ொரு அறுதவ சிகிசதெத� வமற்-
த்கொளவ�ற்கு எந்�வி� அனுமதியும் 
வழங்கபபடவில்தை.    அத்துடன் விட-
�த்துடன் த�ொடர்புதட��ொ்க கூைபப-
டும் தவத்தி�ெொதையில் இது குறித்து 
வினவபபடடவபொது, அவ்வொைொத�ொரு 
அறுதவ சிகிசதெ வமற்த்கொளளப 
படவில்தைத�ன அறிவிக்கபபடடுள-
ள�ொ்கவும் சு்கொ�ொர வெதவ்கள பணிப-
பொளர் நொ�்கம் தவத்தி�ர் அவெை குண-
வர்த்�ன வமலும் த�ரிவித்துளளொர்.  

டீசல் விமல கும்றநதாலும...
 இைஙத்க தபற்வைொலி�க கூடடுத் -

�ொபனத்தின் விதைக்கதம�, ைங்கொ 
ஐ.ஓ.சி நிறுவனத்தின் விதையும் 
குதைக்கபபடடுளளது.    எனினும், 
ஏதன� எரிதபொருட்களின் விதை்க-
ளில் மொற்ைம் எற்படவில்தை. அவ� 
விதை்கள த�ொடருதமன அறிவிக-
்கபபடடுளளது.    �ற்வபொது டீெல் 
விதை குதைபபு த�ொடர்பில் ்கருத்து 
த�ரிவித்� இைஙத்க �னி�ொர் 

பஸ உரிதம�ொளர்்கள ெங்கத்தின் 
�தைவர் த்கமுனு விவஜரடண, 
இந்� விை குதைபபு பஸ ்கடடணங-
்களில் �ொக்கம் தெலுத்�க கூடி� 
அளவில் இல்தைத�னக குறிபபிட-
டொர்.    ஒரு லீற்ைர் டீெலின் விதை 
35 மு�ல் 40 ரூபொவினொல் குதைக-
்கபபடடொல், பஸ ்கடடணத்த� 
குதைக்க முடியுதமனவும் அவர் 
த�ரிவித்�ொர்.

சிங�ளம, தமிழில் Domain Name ...  
அத்துடன் எதிர்்கொைத்தில் 

ஈதமயில் Domain தப�ர்்களும் 
சிங்கள மற்றும் �மிழ் தமொழி்க -
ளில் தபற்றுக த்கொளளககூடி��ொ்க 
இருபபவ�ொடு Domain தப�ரின் 
கீழ் சிங்கள மற்றும் �மிழ் 
தமொழியில் ஈதமயில் விைொெங்க -

தளயும் எதிர்்கொைத்தில் தபற்றுக 
த்கொளள முடியுதமன த்கொழும்பு 
பல்்கதைக்கழ்க ்கணினி பொட -
ெொதையுடன்(UCSC) இதணந்� 
தீகஸன நிறுவனத்தின் �தைதம 
தெ�ைதி்கொரி, ஹர்்ஷ விஜ�வர்த் -
�ன த�ரிவித்�ொர்.  

ைமலய� ைக்�ள் பிரச்சிமன�ள் யாவும...
அவர் மதை�்கத் வ�ொடடத் த�ொழி-

ைொளர்்களின் அடிபபதட பிரசசிதன-
்களுககு தீர்வு ்கொண நடவடிகத்க 
எடுக்க வவண்டுதமன்றும் அவர் 
ெதபயில் த�ரிவித்�ொர்.  

பொரொளுமன்ைத்தில் வநற்று நதட-
தபற்ை ்கமத்த�ொழில் அதமசசு, 
நீர்பபொென அதமசசு மற்றும் ்கடற்-
தைொழில் அதமசசு ஆகி�வற்றுக்கொன 
வரவு தெைவுத் திடட நிதி ஒதுக -
கீடடு குழு நிதை விவொ�த்தில் உதர -
�ொற்றுத்கயி வை அவர் இவ்வொறு 
த�ரிவித்�ொர்.  

ெதபயில் த�ொடர்ந்தும் உதர�ொற்-
றி� அவர்,  

2021 வம 06 ஆம் தி்கதி இரெொ�ன 
உரத்திற்கு �தட தெயது தவளியிடப -
படட அதமசெரதவபபத்திரத்�ொல், 
நொடடுககு இடி விழுந்�த�ன்வை கூை 
வவண்டும்.  

்கொலில், முள குத்தினொல் அ�தன 
எடுத்த�றி� வவண்டும். அவ� -
வபொன்று �வறு நடககும் வபொது 
அத� திருத்திக த்கொளள நடவ -
டிகத்க எடுக்க வவண்டும். இவ� -
வபொன்று�ொன், நீண்ட ்கொைமொ்க 
நொடடில் த�ொடரும் இனபபிரசசி-
தனககு தீர்வு ்கொண்ப�ற்கு ஜனொ-
திபதி ரணில் விககிரமசிங்க மு�ற் -
சிககிைொர். இது,  வரவவற்்கக கூடி� 

விட�ம். எனினும் மதை�்க மக்கள 
எதிர்த்கொளளும் பிரசசிதன்களுககும் 
தீர்வு ்கொணபபட வவண்டும்.  

பல்வவறு அடிபபதட பிரசசி-
தன்களுடவனவ� மதை�்க மக்கள  
வொழ்கின்ைனர். �ற்வபொது அவர்்க -
ளுககு விவெொ�ம் தெயவ�ற்்கொன 
வெதி்களும் இல்ைொது வபொயுளளது.   

தநல் மற்றும் ஏதன� பயிர்ச -
தெயத்க நடவடிகத்க்களுககு 
வழங்கபபடும் உரம் மற்றும் கிருமி 
நொசினி்கள மதை�்க மக்களுககும் 
வழங்கபபட வவண்டும். இ�னொல்,-
தபரும்பொைொன மக்கள �ற்வபொது 
விவெொ� நடவடிகத்க்கதள 

த்கவிடும் நிதை உருவொகியுளளது. 
இந்� நிதையில் எவ்வொறு மரக்கறி 
பயிர்சதெயத்கத� வமற்த்கொளள 
முடியும்?  

மதை�்க மக்களுககு வீடு்கள 
இல்தை. வீடு்கதள நிர்மொணிபப�ற்-
்கொ்க ்கொணி்களும் இல்தை. வ�ொடட 
மக்களின் ்கொணி்கதள வ�ொடட ்கம் -
தபனி்கள அப்கரிககும் நிதைவ� 
�ற்வபொது அஙகு உருவொகியுளளது. 
இத்�த்க� அடிபபதட பிரசசிதன்க-
ளுககுத் தீர்வு ்கொண, அரெொங்கம் நட-
வடிகத்க எடுக்க வவண்டும் என்றும் 
அவர் வமலும் த�ரிவித்�ொர்.  

இலஙம�க்கு ்பல்தரப்பு நிதி நிறுவன... 
ரணில் விககிரமசிங்கவுடன் வநற்று 

(06) நடந்� வடடவமதெ ்கைந்துதர-
�ொடலின் பின்னவர, இந்� தீர்மொனத்-
துககு இவர்்கள வந்துளளனர்.   

நிதி, தபொருளொ�ொர ஸதிரபப-
டுத்�ல் மற்றும் வ�சி� த்கொளத்க 
அதமசெர் என்ை வத்கயில், ஜனொ -
திபதி ரணில் விககிரமசிங்க, நீண் -
ட்கொை அபிவிருத்தித� வநொக்கொ-
்கக த்கொண்ட தபொருளொ�ொர மீடசி 

மற்றும் வளர்சசியுடன் இதணந்�-
�ொன இைஙத்கயின் அபிவிருத்தி 
வவதைத்திடடத்த� இவர்்களிடம் 
முன்தவத்�ொர்.    உை்க வஙகியின் 
துதணத் �தைவர் மொர்டடின் தரெர் 
(Martin Raiser), ஆசி� அபிவி-
ருத்தி வஙகியின் துதணத் �தைவர் 
ஷிகசின் தென் (Shixin Chen), ெர்வ-
வ�ெ நொண� நிதி�த்தின் சிவரஸட 
அதி்கொரி பீடடர் பரூ�ர் (Peter 

Breuer), ஆசி� உட்கடடதமபபு மு� -
லீடடு வஙகியின் உர்ஜித் படவடல், 
பிர�மர் திவனஷ குணவர்த்�ன, 
நிதி இரொஜொங்க அதமசெர் ரஞ்சித் 
சி�ம்பைொபிடடி�, தவளிவிவ்கொர 
அதமசெர் அலி ெபரி, மின்ெகதி 
மற்றும் எரிெகதி அதமசெர் ்கொஞ்ென 
விவஜவெ்கர, மு�லீடடு ஊககுவிபபு 
இரொஜொங்க அதமசெர் திலும் அமு-
னு்கம, ஜனொதிபதியின் தெ�ைொளர் 

ெமன் ஏக்கநொ�க்க, ஜனொதிபதியின் 
சிவரஷட தபொருளொ�ொர ஆவைொெ்கர் 
்கைொநிதி ஆர்.எச.எஸ. ெமரதுங்க, 
ஜனொதிபதியின் ஆவைொெ்கர் திவனஷ 
வீரகத்கொடி, மத்தி� வஙகியின் 
ஆளுநர் ்கைொநிதி. நந்�ைொல் வீர-
சிங்க, மத்தி� வஙகியின் முன்னொள 
ஆளுநர் இந்திரஜித் குமொரசுவொமி 
உளளிடவடொர் இக்கைந்துதர�ொட-
லில் ்கைந்துத்கொண்டனர்.   

இரடமடக் குடியுரிமையுமடய எம.பி....  
அறிகத்கத� பொரொளுமன்ைத்துககு 
வநற்று முன்தினம் (05) ெமர்பபித்-
வ�ன். பொரொளுமன்ை தெ�ைொளரி-
னொல் பொரொளுமளை உறுபபினர் ஒரு -
வருககு இரொஜ�ந்திர ்கடவுசீடடு 
விநிவ�ொகிககுமொறு த�ரிவித்து 
அனுபபபபடட ்கடி�ம் த�ொடர் -
பொ்கவவ அதில் த�ரிவிக்கபபட -
டுளளது.  

அ�ொவது, அந்� பொரொளுமன்ை 
உறுபபினர் பிரிடடன் பிரதஜ என்ப -
�ொல் அவருககு இரொஜ�ந்திர ்கடவுச-
சீடதடொன்று வழங்க முடி�ொத�ன 
த�ரிவிக்கபபடடுளளது.  

எனவவ, ெபொநொ�்கர் இந்� ெம்ப-
வம் த�ொடர்பில் ஏ�ொவது அறிந்தி -
ருககிறீர்்களொ? என வ்கடகின்வைன் 
என்ைொர்.  

இவ�வவதள எதிர்க்கடசி உறுபபி -
னர் ெமிந்� விவஜசிறி எம்.பி. குறிபபி-
டுத்கயில்,  

அரசி�ைதமபபின் 21 ஆவது 
திருத்�ம் பொரொளுமன்ைத்தில் நிதை-
வவற்ைபபடடுளளது. இவ்வொைொன 
நிதைதமயில் இரடதடக குடியு-
ரிதமத� த்கொண்ட தபண் எம்.
பித�ொருவர், ெடடத்துககு புைம்பொன 

வத்கயில் இந்� பொரொளுமன்ைத்தில் 
இருககின்ைொர். இ�ன்படி இந்� விட-
�த்தில் ெபொநொ�்கர் முன்தனடுககும் 
நடவடிகத்க என்ன என்ைொர்.  

இ�ன்வபொது பதிைளித்� ெபொநொ -
�்கர் மஹிந்� �ொபபொ அவபவர்த் -
�ன, இந்� விட�ம் த�ொடர்பில் 
ஆரொயந்து அறிவுறுத்துகின்வைன் 
என்ைொர்.  இரடதடக

இராஜதநதிர ைடட ப்பச்சுக்�ள்...
தெ�ற்படுத்�பபடுமொ? என்று 

வஜ.வி.பி எம்.பி. விஜி� வஹரத் 
வ்களவித�ழுபபினொர்.   

 அ�ற்குப பதிைளிககும் வத்கயி -
வைவ� அதமசெர் டகளஸ வ�வொ-
னந்�ொ, ஜனொதிபதி முழு அதி்கொரத் -
த�யும் �மககு வழஙகியுளள�ொ்க 
த�ரிவித்�ொர்.   

 அதமசெர் அது த�ொடர்பில் 
வமலும் த�ரிவிகத்கயில்:  

 த்கது தெய�பபடடு நீதிமன்ை 
தீபபின்படி அரசுதடதம�ொக்கபபடு-
கின்ை இந்தி� இழுதவ மடி வதைப 
படகு்கதள, வ�ர்ந்த�டுக்கபப-

டும்  எமது ்கடற்தைொழிைொர்்களுககு 
வழங்க நடவடிகத்க எடுக்கபபட -
டுளளது.  

அபபடகு்களின் த�ொழில் முதை-
தம்கதள மொற்றி ெடடரீதியிைொன 
த�ொழில் முதைதமகத்கன வழங -
கும் திடடமும் உளளது.இ�ன் 
ப�னொ்க இரொடெ� இந்தி� இழுதவ 
மடி வதைபபடகு்களுககு மு்கங -
த்கொடுத்து எமது்கடற்தைொழிைொளர்்க-
ளொலும் ப�மின்றி ்கடற்தைொழிலில் 
ஈடுபடககூடி� சூழதை உருவொககு -
வவ� வநொக்கம். முளதள முளளொல் 
எடுபபத�பவபொன்ை ஒரு தெ�ற்-

பொடு�ொன் இது     இந்தி� இழுதவ 
மடி வதைபபடகு்களின் எல்தை  
�ொண்டி�தும் ெடடவிவரொமொனது-
மொன தெ�ற்பொடு்கள ்கொரணமொ்க 
எமது ்கடல் வளம் பொரி�ளவில் 
அழிக்கபபடுவகிைது.வமலும், எமது 
்கடற்தைொழிைொளர்்களின் தெொத்துக-
்களும் அழிக்கபபடடு வருகின்ைன.
இ�னொல் ்கடற்தைொழிைொளர்்களின் 
வொழ்வொ�ொரமும் பொரி� பொதிபபு்க-
ளுககு உளளொகி வருகின்ைது.  

ஏற்்கனவவ, த்கது தெய�பபடடு 
பழு�தடந்� இந்தி� இழுதவ 
மடி வதைப படகு்கதள பல்வவறு 

அழுத்�ங்கள எதிர்பபு்கள மத்தியி -
லும் நொம் ஏைம் விடடிருந்வ�ொம்.   

அந்நிதித�, வமற்படி இந்தி� 
இழுதவ மடி வதைப படகு்கள ்கொர-
ணமொ்கப பொதிக்கபபடடுளள எமது 
்கடற்தைொழிைொளர்்களுககு இழபபீ -
டொ்க வழஙகுவ�ற்கு தீர்மொளித்துள-
வளொம்.   

அத்துடன் அரசுதடதம�ொக்கப-
படுகின்ை இந்தி� இழுதவ மடி 
வதைப படகு்கதளத் திருத்தி�-
தமத்து ப�ன்பொடடில் ஈடுபடுத்துவ -
�ற்கும் நடவடிகத்க வமற்த்கொளளப-
படடுளளது.  

4,000 கிபலா பீடி இமல�ளுடன்...
த்கொண்டு வந்� இரண்டு இந்தி� 

மீன்பிடி படகு்கதள எடடு இந்தி�ர்-
்களுடன் ்கடற்பதடயினர் த்கபபற்றி-
னர்.

்கடற்பொத�யில் வமற்த்கொளளபப-
டும் ெடடவிவரொ� நடவடிகத்க்கள 
மற்றும் ்கடத்�ல்்கதள ்கடடுபபடுத்-
துவ�ற்்கொ்க இந்நொடடு ்கடல் மற்றும் 
்கடற்்கதர்கதள இதணத்��ொ்க ்கடற் 
பதடயினர் வரொந்து நடவடிகத்க 
மற்றும் வ�டல் நடவடிகத்க்கதள 
வமற்த்கொளகின்ைனர். அ�ன்படி 
வமற்கு ்கடற்பதட ்கடடதள பிரிவி-
னருடன் இதணந்� இைஙத்க ்கடற்-
பதட ்கபபல் சுரணிமை மூைம் வட-
வமற்கு  ்கடற்பரபபில் 2022 டிெம்பர் 
மொ�ம் ஐந்�ொம் வ�தி இரவு வமற்த்கொள-
ளபபடட வரொந்து நடவடிகத்கயின் 
வபொது ெர்வவ�ெ ்கடல் எல்தைத� 
மீறி ்கல்பிடடி ்கதிரமதைமுதனககு 
அருகில் இந் நொடடு ்கடல் எல்தைக-
குள நுதழந்� ெந்வ�்கத்துககு இடமொன 

இந்தி� இரண்டு ்கடற்பதட படகு்கள  
அவ�ொனிக்கபபடடு வெொ�தனககு உட-
படுத்�பபடட�ன. அவ்வவதளயில் 
அந்� இரண்டு இந்தி� மீன் பிடிபபட-
கு்களில்  128 தபொதி்களில் தபொதி தெய-
�பபடடு  ெடடவிவரொ�மொ்க இந்நொட-
டுககுள  த்கொண்டு வந்� 4000 கிவைொ 
பீடி இதை்களுடன் இரண்டு மீன்பிடி 
படகு்கதளயும் 08 இந்தி� ெந்வ�்க நபர்-
்கதளயும் ்கடற்பதடயினர் த்கபபற்றி-
னொர்்கள.

இைஙத்க ்கடற்பதட 2022 ஆம் 
ஆண்டு த�ொடக்கம் இதுவதர வமற்-
த்கொளளபபடட நடவடிகத்க்கள மூைம் 
ெடடவிவரொ�மொ்க இந்நொடடுககுள 
த்கொண்டு வர மு�ற்சி தெயது 15,000 
கிவைொ பீடி இதை்கதள த்கபபற்றியுள-
ளவ�ொடு , இவ்வொைொன ்கடத்�ல் நடவ-
டிகத்க்கதள �டுபப�ற்்கொ்க ்கடற்பதட 
எதிர்்கொைத்திலும் இந்நொடடு ்கடல் வை-
�த்தில் அடிக்கடி அவ�ொனிபபு்கதள 
த�ொடர்ந்து வமற்த்கொளளும்.

எைது �டமலயும, நிலதமதயும...
ஆனொல் ஒன்தை நொம் மைந்துவிட-

வடொம். 2023 த�ொடஙகி�துவம இந்நொட-
டில், சின்ன தவங்கொ�ம், உருதளக 
கிழஙகு, ்கொய்கறி்கள எல்ைொவற்றுககும் 
�டடுபபொடு வரபவபொத� நொங்கள 
மைந்துவிடவடொம்.   

எங்கள மொவடடத்தில் இந்�ொண்டு 
தபரும்வபொ்க பயிர்சதெயத்க வழதம-
வபொை நடக்கவில்தை. சின்ன தவங-
்கொ�ம், உருதளக கிழஙகு, ்கொய்கறி 
எதுவும் இம்முதை வழதமவபொை பயி-
ரிடபபடவில்தை.   

�ொழ்பபொணத்தின் விவெொ� நிைங-
்கள புற்்களும் பு�ர்்களுமொ்க நிரம்பிக-
கிடககின்ைன. இபவபொது ஒரு கிைொ 
400 ரூபொயககு குதைவொ்க எந்�தவொரு 
மரக்கறித�யும் வொங்கமுடி�ொது. 
விதரவில் த்கயில் பணம் இருந்�ொ-
லும் ்கதடயில் ்கொய்கறி இல்ைொ� 
நிதை�ொன் வரபவபொகிைது.   

நொடடின் மூன்றில் 01 பஙகு ்கடல்-
வளம் வடககில்�ொன் உளளது. ஆழ்்க-
டல், குடொக்கடல், �ரதவக்கடல், தீவுப-
படுத்க்கள என எல்ைொ வளங்களும் 
வடககிலுளளன.   

இவற்தைத�ல்ைொம் பொது்கொத்� 
பொரம்பரி� மீன்பிடித��ொன் எங்கள 
மக்கள தெய�னர். ஆனொல் இன்று 
தடொைருக்கொ்க ்கதரவ�ொரங்கள ்கணக-
கில்ைொமல் ஆககிரமிக்கபபடுகின்ைன.   

இ�னொல், ்கண்டல் �ொவரங்கள 
அழிந்து மீன்்களின் இனபதபருக்கம் 
�டுக்கபபடுகிைது. இபவபொதுவதர 
வடககில் 616 ஏக்கர் வதர ்கடல் 
அடதட உற்பத்தி நதடதபறுகிைது.   

ஐம்பது வருடங்களுககு, முன்பொ-
்கவவ �ொழ்பபொணத்தில் இ�ற்த்க�ொன 
்கடைடதட்கதள பிடித்து ப�பபடுத்தி 
வி�ொபொரம் தெய� உளளூர் வி�ொபொரி-
்கள இருந்�னர்.   

ஆனொல், இபவபொது ்கடைடதட குஞ்-
சு்கதள பிடித்து பண்தண அதமத்து 
தெ�ற்த்க�ொ்க இனபதபருக்கம் தெய-
கிைொர்்கள. இ�ற்த்க�ொ்க கிதடககும் 
வளத்த� அளவவொடு தபைொமல் அள-
வுக்கதி்கமொ்க ஆதெபபடடு உளள 
வளத்த�யும் அழிபபது அளவுககு 
மிஞ்சினொல் அமிர்�மும் நஞ்சு�ொன். 
மீனவர்்கள இ�ற்கு எதிரொ்க த�ொடர்ந்து 
வபொரொடுகிைொர்்கள என்ைொர்.  

சர்வபதச ்பல்�மலக்�ழ�ங�மள...
அதமசெரதவ வபசெொளர் பந்துை குணவர்த் -
�ன த�ரிவித்�ொர். இது த�ொடர்பில் அவர் 
வமலும் த�ளிவுபடுத்துத்கயில்,  

நொடடில் �ற்வபொது பொரி� அந்நி�ச 
தெைொவணி பற்ைொககுதை நிைவுகிைது. 
இெந்�ர்பபத்தில், இந்தி�ொ, பங்களொவ�ஷ, 
வநபொளம், ரஷ�ொ, தபைொரஸ, இஙகிைொந்து, 
அதமரிக்கொ, அவுஸதிவரலி�ொ, சிங்கபபூர் 
உளளிடட நொடு்களுககு ்கல்விக்கொ்க வருடொந்-
�ம் சுமொர் 30,000 மொணவர்்கள தெல்கின்ை-
னர். இவர்்களது தபற்வைொர் தபரும்பொைொன 
ெந்�ர்பபங்களில் உத்திவ�ொ்கபூர்வமற்ை 
முதையிவைவ� அவர்்களுக்கொன தடொைதர 
அனுபபுகின்ைனர். இவ்வொறு மொணவர்்களின் 
்கல்விக்கொ்க வருடொந்�ம் சுமொர் 3 பில்லி�ன் 

தடொைர் நொடடிலிருந்து அனுபபபபடுவ�ொ்க 
்கணிபபிடபபடடுளளது. 

மருந்து, எரிதபொருள மற்றும் எரிவொயு 
உளளிடடவற்றுக்கொ்க ஒதுக்கபபடடுளள 
தடொைர்்களின் ஒரு பகுதித� இ�ற்்கொ்கவும் 
ஒதுக்க வவண்டியுளளது. உைகின் ஏதன� 
நொடு்கள அந்நி� தெைொவணித�ப தபற்றுக 
த்கொளளும் ஒரு உத்தி�ொ்க ்கல்வித�ப ப�ன்-
படுத்துகின்ைன. இந்தி�ொ, மவைசி�ொ, அவுஸ-
திவரலி�ொ, சிங்கபபூர் மற்றும் அதமரிக்கொ 
உளளிடட நொடு்கள இைஙத்கயில் அந்நொடடு 
பல்்கதை்கழ்கங்களுககு மொணவர்்கதள 
த�ரிவு தெயவ�ற்்கொன நடவடிகத்க்கதள 
முன்தனடுத்துளளன. இ�ன் வபொது ஆயி -
ரக்கணக்கொன மொணவர்்கள தவளிநொடு -

்களுககுச தெல்கின்ைனர். எனவவ �ொன், 
ெர்வவ�ெ மடடத்தில் ஏற்றுக த்கொள -
ளபபடட உ�ர் பல்்கதைக்கழ்கங்கதள 
உளநொடடில் நிறுவுவது த�ொடர்பில் 
அவ�ொனம் தெலுத்துமொறு ஜனொதிபதி 
ஆவைொெதன வழஙகியுளளொர்.  

இவ்வொறு ெர்வவ�ெ பல்்கதைக்கழங -
்கதள நிறுவுவ�ொல், நொடடிலிருந்து அனுப -
பபபடும் தடொைர் த�ொத்க எஞ்சும் அவ� 
வவதள, இைஙத்க மொணவர்்கள மொத் -
திரமின்றி தவளிநொடு்களிலுளள மொண -
வர்்களும் ்கல்விக்கொ்க இஙகு வருத்க 
�ரககூடி� வொயபபுக்களும் ஏற்படும். 
இ�னூடொ்க எமககு தடொைர் வருமொனம் 
கிதடக்கபதபறும் என்ைொர்.

அரசாங� ஊழியர்�ளின்...
 இ�ன்படி, 55 வ�து பூர்த்தி�ொகின்ை 

வபொது அல்ைது அ�ன்பின்னர் அரெொங்கத் -
தின் எந்�தவொரு ஊழி�தரயும், ஓயவுதப -
றுவ�ற்கு பணிக்க முடியும்.  

 �குதிவொயந்� அதி்கொரி ஒருவரொல் 
வெதவயில் நீடிபப�ற்கு தீர்மொனிக்கப -
படடொைன்றி, அரசி�ைதமபபின் மூைம் 
அல்ைது ஏவ�னும் ெடடத்தின்மூைம் ்கட -
டொ�ம் ஓயவுதபறும் வ�து குறிபபிட -
டுளள ஊழி�ர்்கள  60 வ�து பூர்த்தி�தட -
யும்வபொது, ்கடடொ�ம் வெதவயிலிருந்து 
ஓயவுதபை வவண்டுதமன அதிவிவெட 
வர்த்�மொனியில் குறிபபிடபபடடுளளது. 

ப�ாடிக்�ணக்�ான க்பறுைதியான...
தபொலிஸொரிடம்  பொரபபடுத்�ப-

படடுளளது. விவெட அதிரடிபபதட-
யினர் வமைதி்க விெொரதண்கதளயும் 
வமற்த்கொண்டுளளனர். 



ருஸைக் பாரூக்

க�ாழும்பு பம்பலபிட்டிய  
முஸ்லிம் ம�ளிர் �ல்லூரியின் 
பஸைய மாணவியர்  சங�த்தின் 
வருடாந்த கபாதுக் கூட்டம் எதிர்-
வரும் 09ஆம் தி�தி கவள்ளிக்-
கிைஸம பிறப�ல் 3.00 மணிக்கு  
�ல்லூரி மணடபத்தில் நஸடகபற-
வுள்்ளது.

பஸைய மாணவியர் சங�த்தில் 
உறுப்பினர்�்ளா� பதிவு கசயயப்-
பட்டுள்்ளவர்�ள்  பிறப�ல் 2.30 
மணிக்குள் �ல்லூரி மணடபத்திறகு 
வருஸ� ்தநது ஒத்துஸைப்பு வைங-
குமாறும்    கசயலா்ளர்  சஹாரா 
பாரூக் க�ட்டுள்்ளார். 
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காட்டு யானைகள் ஊடுருவுவனை ைடுகக
அநுராைபுரத்தில் மின்வலி அனைககும் திட்்டம்
அநுரா்தபுரம் தின�ரன் நிருபர்                

யாஸன _ மனி்த கமா்தலிஸன �ட்-
டுப்படுத்துவ்தற�ா� கவணடி இனங-
�ாணப்பட்டுள்்ள இடங�ளுக்கு 
மின்சார கவலியிஸன அஸமப்ப்தறகு 
நடவடிக்ஸ� எடுக்�ப்பட்டுள்்ளது. 
கசன்ற �ாலங�ளில் இம்மாவட்-
டத்திலுள்்ள விவசாயி�ள் மாத்திரம் 
அல்லாது ஏஸனய மாவட்டங�ளி-
லும் உள்்ள விவசாயி�ள் விவசாய 
நிலங�ளில் விவசாய நடவடிக்ஸ�-
யில் ஈடுபடாது வீதி�ளில் கபாராட்-
டம் நடத்தியஸ்த நாம் �ணகடாம்.  
அது எங�ளுக்கும் பாரிய சவாலா� 
�ாணப்பட்ட்தா� விவசாய வனவ்ள 
அஸமசசர் மஹிந்த அமரவீர க்தரி-
வித்்தார். இவவாணடின் இதுவஸர-
யான �ாலப்பகுதியில் யாஸன _  
மனி்தர்�ள் கமா்தலின் கபாது 395 
�ாட்டு யாஸன�ளும் 127 மனி்தர்�-
ளும் உயிரிைநதுள்்ள்தா�வும் அஸமச-

சர் இ்தன்கபாது சுட்டிக்�ாட்டினார்.  
அநுரா்தபுரம் அரசாங� அதிபர் 

அலுவல� க�ட்கபார் கூடத்தில் 
விவசாயத்துஸற சார்ந்த அதி�ாரி�ள் 
மறறும் வனஜீவராசி�ள் திஸண�்ள 
அதி�ாரி�ள் வனவ்ள அதி�ாரி�ளு-
டனான விகசட சநதிப்பு அணஸம-
யில் நஸடகபறறது. இ்தன்கபாக்த 

அஸமசசர் இவவாறு க்தரிவித்்தார்.
க்தாடர்நது �ருத்து க்தரிவிக்ஸ�-

யில், அநுரா்தபுரம் வனஜீவராசி�ள் 
வலயத்தில்  72 �ாட்டுயாஸன�ளும் 
32 மனி்தர்�ளும் உயிரிைநதுள்்ளன. 

அரசாங�ம் என்ற வஸ�யில் விவ-
சாயி�்ளது பிரசசிஸன�ஸ்ள தீர்ப்-
ப்தறகு நடவடிக்ஸ� எடுத்துள்-

க்ளாம். இப்கபாது விவசாயி�ளுக்கு 
க்தஸவயான அஸனத்து உரங�ளும் 
வ ை ங � ப் ப டு கின் ற ன . அ ்த ன ா ல் 
நாங�ள் எதிர்பார்த்்தஸ்த விடவும் 
அதி�மான அ்ளவு நிலப்பரப்பில் 
கநறகசயஸ� ஆரம்பிக்�ப்பட்டுள்-
்ளது.

ஆனாலும் கநல்லின்  விஸலயில் 
வீழ்சசி �ாணப்படுகின்றது.  
அ்தனால் விவசாயி�ள் கபரிதும் 
பாதிக்�ப்பட்டுள்்ளனர். அ்தற�ான 
தீர்விஸன விஸரவில் கபறறுக் 
க�ாடுக்� நடவடிக்ஸ� எடுத்-
துள்க்ளாம். ்தறகபாது நாட்டில் 
கபாதிய்ளவு கநல் ஸ�யிருப்பில் 
�ாணப்படுகின்றது. அ்தனால் 
கவளிநாட்டிலிருநது அரிசியிஸன 
இறக்குமதி கசயவ்தற�ான க்தஸவ 
இல்ஸல. அ்தஸன நான் க்தளிவா� 
கூறவிரும்புகின்கறன் என அஸமச-
சர் மஹிந்த அமரவீர கமலும் க்தரி-
வித்்தார்.

இந்திய பேராசிரியர் ஜவாஹிருல்ா
எழுதிய நூல க�ாழும்பில கவளியீடு  

்தமிழ்நாடு சட்டசஸப 
உறுப்பினரும் பிரபல கபசசா-
்ளருமான கபராசிரியர் ஜவா -
ஹிருல்லா எழுதியுள்்ள "நபி-
�்ளாரின் சமூ� உறவு" எனும் 
நூலின் கவளியீட்டு விைா 
எதிர்வரும் 09ஆம் தி�தி 
கவள்ளிக்கிைஸம மாஸல 
4:30 மணிக்கு க�ாழும்பு 
்தபால�  க�ட்கபார் கூடத் -
தில் நஸடகபறவுள்்ளது. 

முஸ்லிம் �வுன்சில் ஒப் 
ஸ்ரீலங�ாவின் ்தஸலவர் என்.எம். 
அமீன் ்தஸலஸமயில் நஸடகபறும் 
இவவிைாவில்,  கவளிவிவ�ார 
அஸமசசர் அலி சப்ரி பிர்தம அதிதி -
யா�க் �லநது க�ாள்கிறார்.

அத்க்தாடு, சுறறாடல் அஸமசசர் 
நஸீர் அஹமட், ஸ்ரீலங�ா முஸ்லிம் 

�ாஙகிரஸ் ்தஸலவர் 
ரவூப் ஹக்கீம், அகில 
இலஙஸ� மக்�ள் �ாஙகி-
ரஸின் ்தஸலவர் றிஷாத் 
பதியுதீன், க�ாழும்பு 
மாவட்ட பாராளுமன்ற 
உறுப்பினர் முஜிபுர் 
ரஹமான், �ாஸலக்�திர் 
ஆசிரியர் வித்தியா்த-
ரன் ஆகிகயார் க�ௌரவ 
அதிதி�்ளா�வும் அகில 
இநதிய யூனியன் ஒப் 

முஸ்லிம் லீக்கின் ்தஸலவர் கபரா-
சிரியர் �ா்தர் கமாஹிதீன் சிறப்பு 
கபசசா்ளரா�வும் �லநது க�ாள்வார் 
என முஸ்லிம் மீடியா கபாரத்தின் 
்தஸலவி புர்�ான் பீ இப்தி�ார் க்தரி-
வித்்தார்.                           
          (எம்.எஸ்.எம்.ைாகிர்)

�ண்டியின் சி் 
ேகுதி�ளில நீர் 
விநிபயா�த் தடை
கபருவஸ்ள விகசட நிருபர்

பாரிய �ணடி நீர் சுத்தி�ரிப்பு 
நிஸலயத்தின் �ட்டு�ஸ்க்தாட்ஸட, 
யட்டிவாகவல நீர் இஸரக்கும் நிஸல -
யத்தில் திருத்்தப் பணி�ள் கமற-
க�ாள்்ளப்படவுள்்ள்தால் நாஸ்ள  
08ஆம் தி�தி  வியாைக்கிைஸம 
மு.ப. 9 மணி மு்தல் பி.ப. 5 மணி 
வஸரயிலான 8 மணிகநர நீர் விநி -
கயா�த்்தஸட பின்வரும் பகுதி�ளில் 
அமுலாகும் என க்தசிய நீர் வைங-
�ல் வடி�ாலஸமப்பு சஸப அறிவித் -
துள்்ளது.

க�ாணடக்தனிய, குளு�ம்மன, 
நு�கவல, ரஜபிகில்ல, கம்தகவல, 
குருக�ாட, க்தலும்பு�ஹவத்்த 
ஆகிய பிரக்தசங�ளில் நீர் விநிகயா-
�ம் ்தஸடப்படும்.

இ்தனால் பாவஸனயா்ளர்�ளுக்கு 
ஏறபடும் அகச்ள�ரியங�ளுக்கு 
க்தசிய நீர் வைங�ல் வடி�ாலஸமப்பு 
சஸப �வஸல க்தரிவிப்பக்தாடு, 
நீஸர முன்கூட்டிகய கசமித்து 
ஸவத்து சிக்�னமா� பயன்படுத்து-
மாறு க�ட்டுக்க�ாணடுள்்ளது. இது -
பறறிய கமலதி� விபரங�ளுக்கு 
1939 என்ற இலக்�த்துடன் க்தாடர்பு-
க�ாள்்ள முடியும்.

சீனன்ப�ாடடை இரத்தினக�ல வர்த்த� 
சங�த்தின் வருைாந்த கோதுககூடைம்
கபருவஸ்ள விகசட நிருபர் 

சீனன்க�ாட்ஸட இரத்தினக்-
�ல் மறறும் ஆபரண வர்த்்த� 
சங�த்தின் வருடாந்த கபாதுக்-
கூட்டமும் மாநாடும் எதிர்வரும் 
10ஆம் தி�தி  சனிக்கிைஸம 
கபருவஸ்ள 'சினமன் கப'  
கஹாட்டலில் சங�த்தின் ்தஸல-
வரும் பாராளுமன்ற உறுப்பின-
ருமான மர்ஜான் பளீல் ்தஸலஸம-
யில் நஸடகபறவுள்்ளது.

“அஸனவரும் ஒன்றுபடுகவாம்” 
எனும் க்தானிப்கபாருளில் நஸடகப-
றும் இம்மாநாட்டில், இரத்தினபுரி 
மறறும் க�ாழும்பு உட்பட நாட்டின் 
பல பகுதி�ளிலுள்்ள முன்னணி இரத்-
தினக்�ல் வர்த்்த�ர்�ள் பஙகுபறறு-
வார்�ள்.

இரத்தினக்�ல் வியாபாராத்தில் 
ஈடுபடுபவர்�ளின் மி�ப்கபரிய கூட்-
டமா� இ்தஸன அஸடயா்ளப்படுத்்த 
முடியுகமன சங�த்தின் கசயலா்ளர் 
லியா�த் ரஸ்வி க்தரிவித்்தார்.

இம்மாநாட்டில் பிரான்ஸ், 
கஹாஙக�ாங, ்தாயலாநது, அகம-

ரிக்�ா மறறும் இலஙஸ� ஆகிய 
நாடு�ளில் கிஸ்ள�ஸ்ளக் க�ாணட 
சுவிட்சர்லாநஸ்த ்த்ளமா�க் க�ாணட 
சர்வக்தச அ்ளவில் பு�ழ்கபறற இரத்-
தினக்�ல் பரிகசா்தஸன ஆயவுகூடத்-
தின் ்தஸலவர் உல�ப் பு�ழ்கபறற 
இரத்தினக்�ல் நிபுணர் �லாநிதி ஏ. 
கபகரட்டி பிர்தம அதிதியா� �லநது-
க�ாள்வார்.

நி�ழ்வில் இரத்தினக்�ல் பட்ஸட-
தீட்டும் இயத்திரங�ளும் இரத்தினக்-
�ல் பட்ஸடதீட்டல் பயிறசிகபறற 
சிலருக்கு வைங�ப்படவுள்்ளன.

இலஙஸ�யின் மி�ப்கபரிய இரத்-
தினக்�ல் சங�மான சீனன்க�ாட்ஸட 

இரத்தினக்�ல் மறறும் 
ஆபரண வர்த்்த� சங�ம், 
நாட்ளாவிய ரீதியில் 
2000க்கு கமறபட்ட உறுப்-
பினர்�ஸ்ளக் க�ாணடுள்-
்ளது. சீனன்க�ாட்ஸட 
இரத்தினக்�ல் சநஸ்தயா-
னது உலகின் மி�ப்பை-
ஸமயான மறறும் மி�ப்-
கபரிய சநஸ்த என்பதும் 
குறிப்பிடத்்தக்�து.

அஸமசசர்�ள், இராஜாங� அஸமச-
சர்�ள், க்தசிய இரத்தினக்�ல் மறறும் 
ஆபரண அதி�ாரசஸப உயரதி�ாரி-
�ள், சீனன்க�ாட்ஸட இரத்தினக்-
�ல் மறறும் ஆபரண வர்த்்த� சங� 
உறுப்பினர்�ள் பலரும் இநநி�ழ்வில் 
�லநதுக�ாள்வர். அக்தசமயம் அன்-
ஸறயதினம் �ாஸல பிர்தம அதிதி சர்-
வக்தச பு�ழ்கபறற சீனன்க�ாட்ஸட 
பத்ஸ்த இரத்தினக்�ல் வர்த்்த� சநஸ்த 
க்தாகுதிக்கும் விஜயம் கசயவக்தாடு, 
சீனன்க�ாட்ஸட கஜம் டவர் �ட்ட-
டத்தில் இரத்தினக்�ல் பட்ஸடதீட்-
டும் பயிறசி நிஸலயத்ஸ்தயும் திறநது-
ஸவப்பார்.

கியூோ தூதுவருைன் இடைஞர் 
ோராளுமன்்ற பிரதியடமசசர் சந்திப்பு 
ருஸைக் பாரூக்

இலஙஸ�க்�ான  கியூபா நாட்டின்  
தூதுவர்  Andres Marcelo Gonzalez 
Garrido  அவர்�ஸ்ள இஸ்ளஞர் பாரா -
ளுமன்றத்தின் கவளிவிவ�ார பிரதி 
அஸமசசர் அஹமத் சாதிக் அணஸம-
யில் கியூபா தூ்தர�த்தில் சநதித்்தார்.

இசசநதிப்பில்  கியூபாவிறகும் 
இலஙஸ�க்கும் இஸடகய உள்்ள 
கவளிவிவ�ார மறறும் ராஜ்தநதிர 
உறவு�ளின் நிஸலஸம க்தாடர்பா-
�வும் இலஙஸ�யின் ்தறகபாஸ்தய 
நிலவரங�ள் அதில் பிர்தானமா� 
இஸ்ளஞர்�ள் மு�ம் க�ாடுக்கும் 
சவால்�ள் கமலும் இஸ்ளஞர்�ளுக் -
�ான கவளிவிவ�ார வாயப்பு�ள் 
உட்பட துஸறசார் வகிபா�ங�ள் 
பறறி �லநதுஸரயாடப்பட்டன.

கமலும் இக்�லநதுஸரயாடலின் 
கபாது கியூபா நாட்டின்  தூதுவர்  
Andres Marcelo Gonzalez Garrido 
குறிப்பிடுஸ�யில்,   கியூபா நாட்டின் 
பாராளுமன்றத்தில் கபண�ளுஸடய 

பிரதிநிதித்துவம் உல�்ளாவிய 
ரீதியில் அதிகூடிய்ளவிலான 
கபண�ள் (50%) பாராளுமன்-
றத்திறகு உள்வாங�ப்படுகின்ற 
நாடு�ளுள் இரணடாவது 
நாடா� கியூபா தி�ழ்கிறது என 
க்தரிவித்்தார்.

கமலும், கியூபா மருத்துவத் -
துஸற க்தாடர்பான �றஸ� 
கநறிக்கு மி�வும் பிரபல்யமான 
நாடாகும் எனவும் இலஙஸ�-
யில் உள்்ள இஸ்ளஞர்�ளின் 
மருத்துவத்துஸற க்தாடர்பான  
�றஸ� கநறிஸய  புலஸமப்பரி -

சில் மூலமா� கியூபாவிறகு கசன்று 
பூரணப்படுத்துவ்தற�ான வாயப்பு -
�ள் அன்று கபாலகவ இன்றும் நஸட -
முஸறயில் இருக்கின்றன எனவும் 
அவர் நிஸனவுபடுத்தினார்.

ததன்னிந்தியாவிற்ான இலஙம்யின் பிரதி உயர் ஸதானி்ர் டாகடர்  டி.தெங்டடஷெ-
ரன் ்டந்த  02 ஆம தி்தி தசன்மனயில் உள்ள ை்ாட்பாதி மையத்திறகுச் தசன்று பிர-
தைகுரு ெண. நு்த்ால்டல சந்திரரத்ன டதரமர சந்தித்து உமரயாடி ஆசி்ம்ள த்பற்ற 
ட்பாது எடுத்த ்படம. 

தர்்ாந்ர் ் ல்விைான் ைர்்ஹும ஐ.எல்.எம. சுஐப் ஆசிரியர் ததாடர்பில் எழுதப்்பட்டுள்ள ் ட்-
டுமர்ள அடஙகிய நூலான, 'ொழும ஆளுமை அல் ்ாஜ் ஐ.எல்.எம. சுஐப் நிமனவுக 
குறிப்பு்ள' என்்ற தமலப்பிலான நூல் தின்ரன் ைறறும தின்ரன் ொரைஞசரி ்பத்திரி-
ம்்ளின் பிரதை ஆசிரியர் ரி. தசந்தில்டெலெருககு ்ளுத்தும்ற ைாெட்ட எழுத்தா்ளர் 
ஒன்றியத்தின் தசயலா்ளர் எம. ்பாஸி சும்பரினால் தின்ரன் ஆசிரியர் பீடத்தில் மெத்து 
ெழஙகி மெக்ப்்பட்டட்பாது பிடிக்ப்்பட்ட ்படம. தின்ரன் இமணயாசிரியர் ைர்லின் ைரிக-
்ாரும ்படத்தில் ்ாணப்்படுகி்றார். 

ட்பராதமனத் தமிழ்த்தும்றச் சிடரஷட விரிவுமரயா்ளரும ்விஞரும ஆயொ்ளருைான ்லாநிதி தச.சுதர்சன் எழுதிய ்ாலிமு்ம 22 
என்்ற ்விமதத் ததாகுதி தெளியீட்டு விழா அணமையில் ட்பராதமனப் ்பல்்மலக்ழ்த்தில்  நமடத்பற்றது. ட்பராசிரியர் ஸ்ரீ.பிரசாந்-
தன் தமலமையில் நமடத்பற்ற நி்ழ்வில் ட்பராசிரியர் தமலமை உமரயாறறுெமதயும நூல் தெளியீட்டு நி்ழ்விமனயும நூலாசிரியர் 
உமரயாறறுெமதயும ்படங்ளில் ்ாணலாம.

இவொணடில் 395 ்ாட்டு யாமன்ள, 127 ைனிதர்்ளும உயிரிழப்பு

பிரதை அதிதியா் அமைச்சர் அலி சப்ரி ்பஙட்றபு 

பிரதை அதிதியா் சர்ெடதச பு்ழ்த்பற்ற இரத்தினக்ல் ெர்த்த்ர் ்பஙட்றபு   

ஹம்ோந்பதாடடை ஸாஹிராவிலிருந்து 
10 பேர் ேல�ட்க�ழ�த்திற்கு கதரிவு 

ஹம்பாநக்தாட்ஸட தின�ரன் நிருபர்

அணஸமயில் கவளியான பல் -
�ஸலக்�ை� கவட்டுப்புள்ளியின் 
அடிப்பஸடயில் ஹம்பாநக்தாட்ஸட 
ைாஹிரா க்தசிய பாடசாஸலயிலி -
ருநது 2021 ஆம் ஆணடில் உயர்்தரப் -
பரீட்ஸசக்குத் க்தாறறிய  மாணவர்-
�ளுள் 10 கபர் மு்தல் ்தடஸவயா� 
பல்�ஸலக்�ை�த்திறகு க்தரிவு 
கசயயப்பட்டுள்்ள்தா� பாடசாஸல 
அதிபர் எம்.எம்.எம். ரிைான் க்தரி-
வித்்தார்.  

நீணட�ால இஸடகவளிக்குப் 
பிறகு இம்முஸறகய  ைாஹிரா 
க்தசிய பாடசாஸலயிலிருநது அதி�  
மாணவர்�ள் க்தரிவு கசயயப்பட்-
டுள்்ளஸம விகசட அம்சமாகும்.  

இவர்�ளில் மாணவி�்ளான எம். 
ஐ. இஸ்லா, எப். ஆதிலா சுஹூட், 

எம். ஏ. எப். இமாைா, ஏ. ஐ. ஏ. 
இஜாஸ், எம். எஸ் ைஹானா, எம். 
என் எப். ரிப்�ா, எப். என். எப். 
சமீலா, எம். ஆர். எப். ருஸமைா, 
எம். ஏ. எப். ருஸ�யா,  என். பர்ஹா 
ஹைன் ஆகிகயார் நாட்டிலுள்்ள 
பல்கவறு பல்�ஸலக்�ை�ங�ளுக்கு 
க்தரிவு கசயயப்பட்டு பாடசா -
ஸலக்கு பு�ழ் கசர்த்துள்்ள்தா�வும் 
அதிபர் கமலும் க்தரிவித்்தார்.

வரலாறறு சிறப்புமிக்� சிறந்த 
கபறுகபறறிஸன கபறுவ்தறகு 
்தனக்கு பூரண ஒத்துஸைப்பிஸன 
வைஙகிய பாடசாஸலயின் பிரதி 
அதிபர், உ்தவி அதிபர்�ள், ஆசிரியர் -
�ள், மாணவர்�ள், கபறகறார்�ள் 
உட்பட சம்பந்தப்பட்ட அஸனவ-
ருக்கும் பாடசாஸலயின் அதிபர் எம். 
எம். எம். ரிைான் நன்றி க்தரிவித்துள்-
்ளார்.   

ேம்ே்பிடடி முஸ்லிம் 
ம�ளிர் �லலூரி
வருைாந்த 
கோதுககூடைம்

ைாெனல்மல "எடசா-
ஸிடயசன் ட்பா பிடன்" 
ஏற்பாட்டில் இலெச 
ைருத்துெ மு்ாதைான்று, 
ைாெனல்மல புளுபிடிய 
தககியாவில் அணமை-
யில் நமடத்பற்றது. 
இவ நி்ழ்வில், இலெச 
சிறுநீர் ைறறும இரத்த 
ைருத்துெ ்பரிடசாதமன-
்ளும இலெச ்ண ்பரி-
டசாதமன்ள நி்ழ்வும 
நமடத்பற்றமத ்படத்தில்  
்ாணலாம. 
 (்படம: அரநாயக் 
விடேட நிரு்பர்)



கார்த்திகை தீபம் எனபது ைார்த்-
திகை மாத பபௌர்்ணமி 
நாளும் ைார்த்திகை நட்சத்-

திரமும் ச்சர்்நத திருகைார்த்திகை நாளில் 
தமிழர் தமது இல்்லஙைளிலும் சைாயில்-
ைளிலும் பிரைா்சமான தீபஙைகை ஏற்றி 
மகிழ்ச்சியாைக பைாண்ாடும் ஒரு தீபத் 
திருநாள் ஆகும். ைார்த்திகைப்பூ எனறும் 
ைா்நதள் ம்லர் எனறும் இ்லககியஙைளில் 
சிறப்பாைக குறிப்பி்ப்படுகினற ம்லரானது ைார்த்திகை 
விைககீடு ைா்லத்தில் ம்லர்்நதிருப்பது சிறப்பம்்சமாகும். 

ைார்த்திகை எனப்படும் விணமீன கூட்ம் கீழ்்ா-
னில் மாக்லயில் சதானறும் மாதம் ைார்த்திகை மாதம் 
ஆகும். தமிழர்ைள் தம் இல்்லஙைளில் 27 தீபம் ஏற்று்து 
இனகறய நாளின சிறப்பு. இக் அஷ்வினி முதல் சர்தி 
்கரயான 27 நட்சத்திரஙைகைக குறிககும். பணக்ய 
தமிழர்ைள் ஒரு மாதத்தில் உள்ை நாடைகை 27 நட்சத்-
திரஙைளின பபயர்ைைால் ்ழஙகி ்்நதனர். அ்நநட்சத் -
திரஙைளில் ஒரு தினமான ைார்த்திகை-நாள் இனறாகும். 
இவ்ாறு ஒவப்ாரு மாதமும் ்ருகினற ைார்த்திகை-நாள் 
முககியமான நாைாைத் தமிழர்ைைால் ்ழிப்ப்படடு ்ரு-
கினறது. 

மாக்ல ச்கையில் வீடுைளின ப்ளிப்புறஙைளிலும், 
வீடடு முற்றத்திலும் விைகசைற்றிக பைாண்ாடு்ார்ைள். 
திருகைார்த்திகை தினத்தனறு ஆ்லயஙைளில் தீபத்திரு-
விழா நக்பபறும். பகதர்ைள் தீபவிைககுைள் ஏற்றி-
க்த்து ்ழிபடு்ர். ஆ்லயத்தின முனபுறத்சத ்ாகழம -
ரம் நடடு பகனசயாக்லைைால் அதகனச் சுற்றி அக்த்து 
'ப்சாகைப்பகனககு' அககினியிடடு ச�ாதி ்டி்ாைக ைாடசி -
யளிகைச் ப்சய்து சி்பபருமான ச்சாதிப் பிழம்பாைத் சதானறிய 
ைாடசிகய நிகனவு கூர்்நது ்ழிபடு்ர். இல்்லஙைகையும்,-
்ர்த்தை நிக்லயஙைகையும் விைககுைைால் அ்லஙைரித்து ஒளி 
ப்ள்ைத்தில் மிதகை க்த்து ்ழிபடு்ர்.

பக்த்தல் பதாழிக்லச் ப்சய்யும் பிரம்மனும், ைாத்தல் 
பதாழிக்லச் ப்சய்யும் விஷ்ணுவும்   

நாசன பபரிய்ன எனறு ்ாதாடிப் ப்ல ்ரு்ஙைள் சபாரிட் -
னர். சி்பபருமான ச்சாதிப்பிழம்பாைத் சதானறினார். அடிகய-
யும் முடிகயயும் சதடும்படி அ்சரீரி கூறியது. இரு்ரும் அடிமுடி 
சதடிக ைா்ணமுடியாமல் சி்பபருமாசன முழுமுதற் ை்வுள் 
எனறு ஏற்றுக பைாண்னர். அ்ர்ைள் இரு்ரும் தாம் ைண் 
ச�ாதிகய எல்ச்லாரும் ைாணும்படி ைாணபித்தருை ச்ணடும் 
எனறு ச்ண் அ்ர் திருகைார்த்திகை நட்சத்திரத்தனறு ைாண-

பித்தருளினார். இ்நதத் தத்து்த்கத விைககு்சத ைார்த்திகைத்-
தீப ்ழிபா்ாகும்.  

தமிழைத்தில் பஞ்சபூத திருத்த்லஙைளில் அகனிககுரிய திருத்த-
்லமான திரு்ண்ணாமக்லயில் இகைார்த்திகை விழா 'மைாதீபம்' 
எனும் திருநாமத்து்ன ப்குவிமரிக்சயாை அனுஷ்டிகைப்படுகின-
றது. இது திரு்ண்ணாமக்லயின சிைரத்தின மீது தீபம் ஏற்றும் 
விழா்ாகும். இம்மைாதீபம் இ்லககியஙைளில் '்சர்்ா்லய தீபம்' 
மற்றும் 'ைார்த்திகை விைககீடு' எனறும் அகழகைப்படுகிறது. திரு-
்ண்ணாமக்லயில் தீபத் திருநாைனறு அதிைாக்லயில் மக்லய-
டி்ாரத்தில் ஏற்றப்படு்கதப் பரணி தீபம் எனறும், மாக்லயில் 
மக்லயுச்சியில் ஏற்றப்படு்கத மைாதீபம் எனறும் குறிப்பிடுகி-
றார்ைள். இத்தீபம் சி்ன அகனி பிழம்பாை, பநருப்பு மக்லயாை 
நினறார் எனற ஐதீைப்படி மக்லயில் ஏற்றப்படுகிறது.   

இத்தீபம் ஏற்றும் மக்லயானது 2668 அடி உயரம் 
பைாண்து. இம்மக்ல மீது ப்சம்பு, இரும்பு  பைாணடு தயா-
ரிகைப்பட் பைாப்பகரயில் தீபம் ஏற்று்ர்.  

1668- இல் பிரதானி ச்ஙை்பதி ஐயர் எனப்ர் ப்ணை-
்லத்கத பைாப்பகரயாைச் ப்சய்து பைாடுத்தார். பினபு 1991-
இல் இரும்பினால் உரு்ாகைப்பட் பைாப்பகர தற்சபாது 
உள்ைது. இது பகதர்ைளின உபயம் ஆகும். இகபைாப்ப-
கரகய மக்ல மீது க்ககும் உரிகம பபற்ற்ர் பர்்த 
ரா�கு்லத்தினர் (மீன்ர்) ஆ்ர். இத்தீபம் சுமார் 3000 
கிச்லாவுககும் சமற்பட் பநய்யும், 1000 மீட்ர் ைா்ா 
துணியும் பயனபடுத்தி ஏற்றப்படுகிறது.  

இம்மைாதீபம் ஏற்றுகினற உரிகம பர்்த ரா�கு்லத்தி-
னர் பபற்றுள்ைனர். இ்ர்ைள் 'ப்சம்ப்்ர்ைள்' எனப்படு்ர். 
சி்ன பக்யினர் ப்சம்ப்்ர்ைள். இதன நிகன்ாை இ்ர்-
ைளுககு இவவுரிகம ்ழஙைப்படுகிறது. இ்ர்ைள் தஙைளுக-
குள் முகற சபாடடுக பைாணடு ஆணடுசதாறும் மக்லமீது 
தீபம் ஏற்றுகினறனர்.

மக்லயில் தீபம் ஏற்று்தற்கு முனபு சைாயிலில் பஞ-
்சமூர்த்திைளுககுத் தீபதரி்சனம் ைாணபிகைப்படும். இ்நசந-
ரத்தில் பகதர்ைள் கூட்ம் சைாவிலில் இத்தீபத்கதக ைா்ண 
அக்லசமாதும்.  அப்பபாழுது அடியார்ைள் 'அண்ணாமக்ல-

யாருககு அசராைரா' எனறு முழகைம் இடு்ார்ைள்.  
ைார்த்திகை தீபத்தனறு திரு்ண்ணாமக்லகய ்்லம் ்ருதல் 

மிைவும் சிறப்பானது. அ்நநாளில் ்்லம் ்ரு்தால் அ்ர்ை-
ளுககுப் பா்விசமா்சனம் கிக்ககும், ைர்ம விகனைள் நீஙகும் 
எனபது இ்நதுகைளின நம்பிககை.  

இ்லஙகை, இ்நதியா, மச்லஷியா, சிஙைப்பூர், பமாரீஷியஸ் 
மற்றும் இ்நதுகைள் ப்சறி்நது ்ாழும் சத்சஙைளில் ைார்த்திகை 
தீபத்திருநாள் ப்குவிமரிக்சயாை பகதிபூர்்மாை அனுஷ்டிகைப்-
படுகினறது.

தனது 20 ஆ்து ்யதில் ைவிகத மூ்லம் 
ஈழத்தின மூத்த எழுத்தாைர் எஸ். அைஸ்தி-
யர் எழுத்து்லகுககு அறிமுைமானார். சுத்ந-

திரனில் எழுதத் பதா்ஙகிய்ர் தினைரன, வீர-
சை்சரி, தினபதி, ஈழநாடு, மல்லிகை, சு்ர் ஆகிய 
பத்திரிகைைளில் பதா்ர்்நது எழுதினார்.  

ஓைஸ்ட 29, 1926 இல் பிற்நத எஸ். அைஸ்-
தியர் டி்சம்பர் 8, 1995 இல் பாரிசில் மகறயும் 
்கர தக்லசிற்நத எழுத்தாைராைச் விைங-
கினார். ஈழத்து இ்லககிய ஆகைத்தின பாரம்ப-
ரியத்கதயும் சதாற்றத்கதயும், ்ைர்ச்சிகயப் 
பார்ககும்சபாது அைஸ்தியரும், இ்லஙகை 
முற்சபாககு எழுத்தாைர் ்சஙைமும் பினனிப் 
பிக்ண்நதிருப்பகத அறி்நது பைாள்ை முடியும்.  

யாழ்ப்பா்ணம், ஆகனகசைாடக்யில் 
பிற்நத அைஸ்தியர் சிறுைகதைள், குறும்புதி -
னஙைள், புதினஙைள், சமக் நா்ைஙைள், 
ஆய்வுக ைடடுகரைள் எனப் ப்ல சைா்ணங-
ைளிலும் எழுதிய்ர். 1986 ஆம் ஆணடில் 
பு்லம்பபயர்்நது பிரானசில் ் ாழ்்நது ் ்நதார். 
எழுத்து, தீபம், ைண்ணதா்சன, ைக்லமைள், 
தாமகர சபானற தமிழை இதழ்ைளும் இ்ரது 
சிறுைகதைகைப் பிரசுரித்தன. தாமகர இதழ் 
1970 ஆம் ஆணடில் இ்ருக்ய ப்த்கத 
அடக்யில் பிரசுரித்தது.  

அ்ருக்ய நூல்ைள் இருளினுள்சை, திரு-
ம்ணத்திற்ைாை ஒரு பபண ைாத்திருககிறாள், 
மணணில் பதரியுபதாரு சதாற்றம், சைாபுரங-
ைள் ்சரிகினறன, எரிபநருப்பில் இக்பாகத 
இல்க்ல, நரைத்திலிரு்நது, பூ்நதான சயாச்சப்பு 
்ர்லாறு, மைாைனம் பபாரு்நதிய, எ்ளுககும் 
தாயாை, அைஸ்தியர் பதிவுைள், ைக்ல இ்லக-
கியமும் ்ர்கை நிக்லப்பாடும், அைஸ்தியர் 
ைகதைள் ஆகியன்ாகும். அைஸ்தியரின ்ாழ்-

க்யும் பணிைகையும் பற்றிய ப்ல ைடடுகர-
ைள் ப்லரால் எழுதப்படடுள்ைன.  

தனது இைம் பராயத்திச்லசய இ்லக-
கிய உ்லகில் பிரச்சித்து, இ்லஙகையில் 
ப்ளியான ப்ல பத்திரிகைைள், இதழ்ைளில் 
ைவிகத, சிறுைகத, நா்ல், விமர்்சனம், 
ைடடுகர, உ்ணர்வூற்று உரு்ைம், நா்ைம், 
இ்லககிய ்ர்லாறு முத்லான ்சை்ல ைக்ல, 
இ்லககியத்துகறைளிலும் பதா்ர்ச்சியாை 
அயர்ச்சியினறி எழுதிய்ர். தனது ஆகை இ்லக-
கியஙைளின ைருப்பபாருைாை அ்கைப்பட், 
ஒடுகைப்பட், சுரண்ப்பட் மகைளின மீடசிகய 

்சமுதாயப் பார்க்யு்னும், பரிசுத்த சநசிப்பு -்
னும் சநாககினார்.  

அ்ரது நூல்ைள் இ்லஙகையிலும் தமிழ்நாடடி-
லும், பிரானஸிலும் ப்ளியாகியுள்ைன. 1946 
இல் இ்லஙகை முற்சபாககு எழுத்தாைர் ்சஙைம் 
சதாற்றிவிகைப்பட்சபாது, தன இைம் ்யதின 
ைருத்தியல்ைகை அதில் பிரதிபலிககும் சநாககு-
்ன இக்ண்நது பைாணடு ப்சய்லாற்றினார்.  

இ்லஙகை முற்சபாககு எழுத்தாைர் ்சஙைத்-
தின தக்லகமககுழுவில் இக்ண்நதிரு்நத்ர். 
தனது பக்ப்புைகை ப்ளியி்த் தயஙகிய 
பத்திரிகை, இதழ்ைளின ஆசிரியர்ைளு்னும் 
எ்நதத் தயகைமும் இனறி சநரடியாை ைருத்து-
சமாதல்ைளில் ஈடுபடும் இயல்பும் பைாணடிரு்ந-
த்ர்.  

1960 ஆம் ஆணடுைா்லஙைளில் இ்லஙகை-
யில் ்சாதித்தியம் பபருபநருப்பு பைாழு்நதுவிடடு 
எரி்நத ைா்லத்தில் எழுதப்பட் 'எரிபநருப்பில் 
இக்பாகதயில்க்ல' எனற நா்ல் ஈழத்தில் 
எழு்நத முதல் ‘தலித்திய' நா்ல் எனனும் சிறப்-
பிகனப் பபற்றுள்ைது. தர்மாச்்ச பணபுைள் 
அ்ரி்மிரு்நதசபாதிலும் குழ்நகதைளுககுரிய 
பமனகமயான இயல்புைளினாலும் தனிப்-
பட் விருப்பு ப்றுப்பினறி அகன்கரயும் 
அனசபாடு அக்ணத்த்ர். ஈழத்தின பிரப்ல 
முற்சபாககு எழுத்தாைர் எஸ். அைஸ்தியர் இ்லக-

கியம் மூ்லம் தாம் எணணித் துணி்நத சத்சப்-
பணிபயானறிகனச் ப்சய்்தாைச் அ்ர் 
ைருதிச் ப்சயற்பட்ார்.  

மனிதசநயத்கத சநசித்த இ்லககிய்ாதி 
அைஸ்தியர் தனது இ்லககியப் பக்ப்புகைளில் 
ஈழத்தில் உள்ை ப்ல கிராமஙைளின சபச்சு -்
ழககிகனயும், யாழ்ப்பா்ண மகைளின சபச்சு -்
ழககிகனயும், மக்லயை முஸ்லிம் மகைளின 
சபச்சு ்ழககிகனயும் சு்ாரஸ்யத்து்ன எழு-
து்தும், இ்நதப் சபச்சுத் தமிழுககுச் ்சரியான 
எழுத்துரு்ம் பைாடுத்திருப்பதும் அ்ரது தனிக-
ைக்ல. 

அைஸ்தியர் 1995 ஆம் ஆணடு டி்சம்பர் 
மாதம் மகறயும் ் கர, தனது மர்ணப்படுககை-
யிலும் ச்சார்்க்யாமல் இறுதி்கர தனது 
இ்லடசிய ச்டகைகய க்ரம் பாய்்நத எழுத்-
துகைள் மூ்லம் மகைள் மனஙைளில் பதித்தார்.  

ைடும் விமர்்சனஙைகையும் புனசிரிப்பு்ன 
ஏற்றுகபைாள்ளும் பககு்ம் உள்ை்ர். மனித 
சநயத்கத சநசித்து அதற்ைாை ் ாழ்்நது மகற்ந-
துவிட் ஒரு இ்லககிய்ாதியின மூச்சு, அ்ரது 
எழுத்துகைகைப் சபா்ல இனறும் ் ா்சைர் மனங-
ைளிச்ல ்ாழ்்நது பைாணடுதான இருககினறது.
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நாடடிலுள்ை சி்ல எதிர்கைடசிைள் சதர்தல் 
ஒனகற ந்த்துமாறு சைாரிககை 
விடுத்துள்ைன. இகசைாரிககையின 

அடிப்பக்யில் ஆர்ப்பாட்பமானகற முனபன-
டுகைவும் அகைடசிைள் திட்மிடடுள்ைசதாடு அதற் -
ைான முயற்சிைளிலும் ஈடுபடடுள்ைன.   

ஆனால் இவ்ரு்த்தின ஆரம்பத்தில் இ்நநாடு 
முைம்பைாடுகைத் பதா்ஙகிய பபாருைாதார 
பநருகைடி முற்றாை நீஙகி நாடடில் இனனும் 
இயல்புநிக்ல ஏற்ப்வில்க்ல. ஆனால் இப்பபா-
ருைாதார பநருகைடி ை்்நத ஏப்ரல் முதல் �ுக்ல 
்கரயான ைா்லப்பகுதியில் தீவிர நிக்லகய 
அக்்நதசதாடு மகைள் முனபனாரு சபாதும் 
எதிர்பைாணடிராத பநருகைடிைளுககும் அப்சௌைரி-
யஙைளுககும் முைம் பைாடுத்தனர்.   

இவ்ாறான சூழலில், ை்்நத �ுக்ல மாதப் 
பிற்பகுதியில் நாடடின தக்ல்ராைப் பதவிசயற்ற 
�னாதிபதி ரணில் விககிரமசிஙை பபாருைாதார 
பநருகைடியில் இரு்நது நாடக்யும் மகைகையும் 
மீடப்டுப்பதற்ைான ச்க்லத்திட்ஙைகை திட் -
மிட் அடிப்பக்யில் விரி்ாை முனபனடுகை்லா-
னார். அத்திட்ஙைளின விகை்ாை எரிபபாருள், 
எரி்ாயு உடப் ப்ல அத்தியா்சியப் பபாருடை-
ளின விக்லைள் குகறகைப்படடுள்ைன. வீதிப் 
சபாககு்ரத்து உள்ளிட் அகனத்து ச்சக்ைளும் 
பபரும்பாலும் ்ழகமககுத் திரும்பியுள்ைன.   

�னாதிபதி பதவிசயற்ற பினனர் முனபனடுத்த 
திட்ஙைளின பிரதிப்லனைசை இக். இத்திட்ங-
ைளின நனகமைகை மகைள் அனுபவிகைவும் 
ஆரம்பித்து விட்னர். அத்சதாடு நாடு முைம்-
பைாடுத்திரு்நத பபாருைாதார பநருகைடியின தீவி -
ரத்தனகமயில் வீழச்சியும் ஏற்ப்த் பதா்ஙகி 
விட்து.   

இரு்நத சபாதிலும் இப்பபாருைாதார பநருகைடி-
யில் இரு்நது நாடும் மகைளும் இனனும் முழுகம-
யாை மீடசி பபறவில்க்ல. இது மகறகை முடியாத 
உணகமயாகும்.  

அசதசநரம் தற்சபாது நாடு முைம்பைாடுத்திருக-
கும் பபாருைாதார பநருகைடியானது தனித்தனி-
யாைப் பிரி்நது நினறு தீர்வு ைா்ணககூடிய ஒனறு 
அல்்ல. இது ஒரு சதசியப் பிரச்சிகன. இப்பிரச் -
சிகனககு இ்நநாடடில் ்ாழும் எல்்லா பிரக�ை-
ளுசம முைம் பைாடுத்திருககினறனர். இது தனிசய 
ஒரு ை்சியினகர மாத்திரம் பாதித்திருககும் பிரச்சி-
கனயும் அல்்ல. அதனால் ைடசி அரசியல் சபதங -
ைளுககு அப்பால் எல்ச்லாரும் ஒனறுபடடு நாட-
க்யும் மகைகையும் இ்நபநருகைடியில் இரு்நது 
மீடப்டுகை ச்ணடும். அதுதான நாடடு மகை-
ளின எதிர்பார்ப்பும் ஆகும்.   

இப்பினபு்லத்தில்தான பபாருைாதார பநருக-
ைடியில் இரு்நது நாடக்யும் மகைகையும் மீட-
ப்டுகை ஒனறுபடுமாறு �னாதிபதி ஏற்ைனச் 
அகழப்பும் விடுத்து இருககினறார்.  

ஆனால் மகைளின எதிர்பார்ப்கபயும் அ்ர்ை-
ைது உ்ணர்வுைகையும் உரிய முகறயில் புரி்நது 
பைாள்ைத் த்றியுள்ை ஒரு சி்ல அரசியல் ைட-
சிைள்தான தற்சபாது சதர்தக்ல ந்த்துமாறு 
சைாரிககை விடுத்திருககினறன எனபதுதான மக-
ைளின ைருத்தாகும். இதகன ஒரு ச்டிககையான 
சைாரிககையாைச் அசநைர் சநாககுகினறனர். 
பமாடக்த் தக்லககும் முழஙைாலுககும் முடிச்சு 
சபாடு்து சபானற ஒரு சைாரிககை இது.   

ஏபனனில் சதர்தல் எனபது நிகனத்த மாத்தி-
ரத்தில் ந்த்தி வி்ககூடிய ஒனறு அல்்ல. அது 
அதிை ப்ச்லக் சமற்பைாள்ை ச்ணடிய ஒரு 
ந்்டிககை. குறிப்பாை ஒரு சதர்தக்ல ந்த்தி 
முடிப்பதற்கு சைாடிகை்ணககில் ப்ச்லவிட்ாை 
ச்ணடும். தற்சபாகதய சூழலில் அவ்ாறான-
பதாரு ப்ச்லக் சமற்பைாள்ைக கூடிய நிக்லயில் 
நாடடின பபாருைாதாரம் இல்க்ல.   

இ்நநிக்லகமகயக ைருத்தில் பைாள்ைாது சதர் -
தப்லானறு ந்த்தப்படுமாயின நாடு முைம்பைா-
டுத்துள்ை பபாருைாதார பநருகைடி சமலும் தீவிர 
நிக்லகய அக்யுசம தவிர குகற்க்யாது. 
அதன விகை்ாை தற்சபாது மகைள் அனுபவிக-
கும் அனுகூ்லஙைகை அ்ர்ைள் இழகை ச்ணடிய 
நிக்லயும் கூ் ஏற்ப் முடியும்.   

அசதசநரம், சதர்தல் பபாருைாதார பநருகை -
டிககு தீர்்ாை அகமயப் சபா்துமில்க்ல. நாட-
க்யும் மகைகையும் அ்நபநருகைடியில் இரு்நது 
மீடப்டுகைக கூடியதும் அல்்ல. மாறாை இ்நபந-
ருகைடிகய சமலும் அதிைரிகைச் ்ழி்குககும்.   

அதன ைார்ணத்தினால்தான தற்சபாகதய 
சூழலில் பபாருைாதார பநருகைடியில் இரு்நது மீட -
சிகயயும் நி்ார்ணத்கதயும் மகைள் எதிர்பார்க-
கினறனசர தவிர சதர்தக்ல அல்்ல. அதனால் 
மகைளின விருப்பு ப்றுப்புைளுககு முனனுரிகம 
அளித்து ப்சயற்ப் மகைள் பிரதிநிதிைள் முன்ர 
ச்ணடும். இனகறய சூழலில் அதுச் அ்ர்ை-
ைது பபாறுப்பும் ை்கமயும் ஆகும். நாடடினதும் 
மகைளினதும் பபாருைாதார மீடசிககு இது பகை-
ப்லமாைவும் அகமயும் எனறால் அது மிகையா -
ைாது.
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இந்துக்களின் பகதிபூர்வமான
்காரத்திக்க விளககீடு திருநாள்

்வாச்கர உள்ளத்தில் மகையாமல்
்வாழும் எழுத்்ாளர அ்கஸ்தியர

மனித்ாழ்ககைகய நனகு திட -்
மிடடு ்ாழ்ப்ர்ைள் மகிழ்ச்சிைர-
மாை ்ாழ்்து்ன, பிறர் மகிழ்ச்சி-

யாை ்ாழ்்தற்கும் துக்ணயாகினறனர். 
இ்ர்ைள் ்சமூைத்திற்கு முனமாதிரியாை 
்ாழ்கினறனர். இ்ர்ைகை ்சமூைம் 
்ாழும் சபாசத ்ாழ்த்துகினறகம 
மகிழ்ச்சிதரும் ப்சய்தியாகும். 

இ்நத ்கையில் ஆசிரிகயயாை 
ைல்விப்பணிகயத் பதா்ஙகி தனது 
அயராத முயற்சியினால் படிப்படியாை 
உயர்வு பபற்று கிழககு மாைா்ணக 
ைல்விப் பணிப்பாைர் பதவிகய அ்லங-
ைரிககும் ைல்விப்பு்ல சபராளுகம திருமதி 
நகுச்லஸ்்ரி -புள்ைநாயைம் அ்ர்ைளுககு 
படடிருப்பில் மைத்தான மணிவிழா நாகை 
(2022.12.08) நக்பபறவுள்ைது.  

ைல்விச் ்சமூைத்தினால் விழாப்டுத்து 
பைௌரவிகைப்ப்வுள்ை திருமதி நகுச்லஸ் -்
ரி-புள்ைநாயைம் மட்கைைப்பு மா்ட்த்தின 
பதனஎல்க்லயில் நீர்்ைமும் நி்ல்ைமும் 
ைல்வி மற்றும் ைக்ல்ைமும் நிகறயப் 
பபற்ற பழ்நதமிழ்க கிராமமான துகறநீ்லா-
்க்ணயில் 1962.01.27 அனறு ச்சாதி்ர் 
ைதிரச்ல்_- ்ள்ளிப்பிள்கை தம்பதியருககு 
இகைய மைைாைப் பிற்நதார்.  

இ்ர் தனது ஆரம்ப இக்நிக்லக 
ைல்விகய துகறநீ்லா்க்ண மைாவித்தியா்ல-
யத்திலும்(சதசிய பா்்சாக்ல), உயர்ைல்விகய 
்்நதாறுமூக்ல மத்திய மைாவித்தியா்லயத்தி-
லும் (உயர்தர விஞ்ானப் பிரிவில்) ைற்றார்.  

இ்லஙகை ஆசிரிய ச்சக்ககு ஆடச்சர்ப்பு 
ப்சய்்தற்ைாை ந்த்தப்பட் சபாடடிப் பரீடக்ச-
யில் சித்தி பபற்று 1988. 08. 22 அனறு ஆசி-
ரியப் பணிகய துகறநீ்லா்க்ண பமதடிஸ்த 
மிஷன தமிழ்க ை்ல்ன பா்்சாக்லயில் ஆரம்-
பித்தார். இகைா்லப் பகுதியில் சபராதகன பல்ை-
க்லக ைழைத்தில் இைமானிப் பட்த்கத பூர்த்தி 
ப்சய்தார். இதகனத் பதா்ர்்நது 1989ஆம் 
ஆணடு துகறநீ்லா்க்ண மைாவித்தியா்லயத்-
திற்கு இ்மாற்றம் பபற்று அஙகு விஞ்ான 
பா்ஆசிரிகயயாை சிறப்பான பணி ப்சய்தார்.  

இதகனத் பதா்ர்்நது இ்லஙகை ைல்வி 

நிர்்ாை ச்சக்ககு ஆடச்சர்ப்பு ப்சய்-
்தற்ைாை ந்த்தப்பட் திற்நத சபாடடிப் 
பரீடக்சயில்1993. 06. 01 இல் சித்தி 
பபற்றார். இப்பரீடக்சயில் சித்தி பபற்-
ற்ர்ைளுள் மட்கைைப்பு மா்ட்த்தில் 
அதிை மதிப்பபணக்ணப் பபற்று முதல் 
நிக்லயானார்.  

இ்லஙகை ைல்வி நிர்்ாை 
ச்சக்யின தரம் இரணடுககு 
2003.05.12  இலும், தரம் ஒனறுககு 
2009. 01. 01 இலும் என பதவி 
உயர்வு பபற்றார். கிழககு மாைா்ணத்-
தின ைல்வி ்ர்லாற்றில் மாைா்ணக 
ைல்விப் பணிப்பாைர் பதவி ்கித்த 
முத்லா்து பபண எனற பபருகமகய 
அ்ர் தனதாககிக பைாண்ார்.  

தனது பதாழில்்ாணகமகய 
உயர்த்தும் ்கையில் சதசிய ைல்வி 
நிறு்ைத்தின மூ்லம் ைல்வி முதுமாணி 
பட்த்கத பூர்த்தி ப்சய்தார். ைல்வி 

அபிவிருத்தி டிப்சைாமா, திட்மி்ல் டிப்சைாமா 
எனப்ற்கறயும் இசத நிறு்னத்தில் பயினறு 
பூர்த்தி ப்சய்தார்.  

சமலும் மச்லசியா, சிஙைப்பூர், தாய்்லா்நது, 
பிலிப்கபனஸ் உள்ளிட் நாடுைளுககு 2002, 
2016, 2018 ஆகிய ஆணடுைளில் பு்லகமப் 
பரிசில் பபற்று தனது நிர்்ாைத்திறகன ்லு-
்ாககினார்.  

பதாட் பணிைகைத் து்லஙை க்ககும் ைல்-
விப்பு்ல சபராளுகமயான இ்ர், பல்ச்றுபட் 

்ச்ால்ைகையும் விமர்்சனஙைகையும் 
எதிர்பைாணடு 2021 ஆம் ஆணடு 
ை.பபா.த ்சாதார்ணதரப் பரீடக்சயில் 
ஒனபது மாைா்ணஙைளிலும் கிழககு 
மாைா்ணம் முத்லாம் இ்த்கதப் பிடிகை 
சிற்நத நிர்்ாைத்கத ்ழஙகினார். 
அவ்ாறான சிற்நத நிர்்ாைத்கத 
்ழஙகிய மாைா்ணக ைல்விப் பணிப்பா-
ைர் எனற பபருகமகயயும் பபற்றார்.  

படடிருப்பு, திருகசைாவில் ைல்வி 
்்லயஙைளில் ்்லயக ைல்விப்பணிப்-
பாைராைப் பணியாற்றி மா்ண்ர்-
ைள் ைல்வி மற்றும் இக்ணகைக்லத் 
திட்ஙைளில் வியத்தகு பபறுசபறு-
ைகைப் பபறவும் ்சாதகனைகைப் 
பக்கைவும் சிற்நத நிர்்ாைத்கத 
்ழஙகினார்.  

இ்ர் படடிருப்பு ்்லயக ைல்விப் 
பணிப்பாைராைப் பணியாற்றிய சபாது 
படு்ானைகரப் பிரசத்சத்திலுள்ை மா்ண-
்ர்ைளின ைல்வி ந்லனில் அகைகற 

பைாணடு ைாத்திரமான ச்சக்யாற்றியுள்ைது்ன 
ப்ல பா்்சாக்லைகை தரமுயர்த்தியுமுள்ைார்.  

இ்ரின ைல்வி மற்றும் ஏகனய பணிைகைப் 
பாராடடி நாகை நக்பபறும் (2022.12.08) 
மணிவிழாக் பதி்ாககும் ் கையில் 'நகு்லம்' 
சிறப்பு ம்லர் ப்ளியி்ப்ப்வுள்ைது.  

விழாககுழுத் தக்ல்ரும் அதிபருமான 
ரி.்சசப்சன தக்லகமயில் இ்ம்பபறும் இ்ந-
நிைழ்வில் கிழககு மாைா்ண பபாதுச் ச்சக் 
ஆக்ணககுழு ப்சய-
்லாைர்.ை்லாநிதி.மூ. 
சைாபா்லபரத்தினம் 
பிரதம அதிதியாை 
ை்ல்நது பைாணடு 
வி ழ ா ந ா ய கி க ய 
பாராடடிக பைௌரவிகை-
வுள்ைார்.

ப�ொருளொதொர பெருக்கடிககு   
ததரதல் தீர்வைத் தரொது!

மனவேறுபாடு க�ாள்ாமல் தனனால் இயலும் 
ேழி�ளிகெல்ொம் துணைநினறு நணபணனத்
தாங்குேதுதான நட்பின சிறபபாகும்.

நடபிற்கு வீற்றிருககை யாபதனின பைாடபினறி
ஒல்லும்்ாய் ஊனறும் நிக்ல

ப்சல்க்லயா-சபரினபரா்சா...?  
(து்ைநீலொவை்ை நிரு�ர)

எஸ்.ைச்ண்சன ஆச்்சாரி ்சதீஷ்...?
ைம்பகை

ஐஙைரன விககிசனஸ்்ரா...?

கிழக்கின் கல்விததரத்த
உயர்நி்ைக்குக் ககாண்டு வருவதற்கு
சிறப்ான நிர்வாகத்த வழங்கிய 
ஆளு்ம நி்றநத க்ண்

கிழககு மா்காணக ்கல்விப் பணிப்பாளர 
திருமதி நகுலேஸ்்வரி புள்ளநாய்கத்துககு 
பட்டிருப்பில் நாகள பாராட்டு விழா



கிழக்கு இளைஞர் அளைப்பின் 
4 ஆவது ஆண்டு பூர்த்தியும் விரு-
துகள் வழங்கும் விழாவும் இன்று 
(07) புதன்கிழளை இலங்ளக ததன்-
கிழக்கு பலகளலக்கழகத்தில இடம்-
தபறும்.  

கிழக்கு இளைஞர் அளைப்பின் 
தளலவரும் முன்்ாள் இளைஞர் 
பாராளுைன்்ற உறுப்பி்ருைா் 
தானிஷ் ரஹைத்துலலாஹ தளல-
ளையில நளடதபறும் இவ்விழா-
வுக்கு ததன்கிழக்கு பலகளலக்க-
ழகத்தின் உபவவநதர் வபராசிரியர் 
டாக்டர் ரமீஸ் அபூபக்கர் பிரதை அதி-
தியாகக் கலநது தகாள்வார்.  

இநநிகழ்வில தகௌரவ அதிதிக-
ைாக கிழக்கு இளைஞர் அளைப்பின் 
சிவரஷ்ட ஆவலாசகரும் சர்வவதச 
ைாற்றத்திறகா் பங்காளிகள் நிறுவ-
்த்தின் சிவரஷ்ட நிகழ்ச்சித் திடட 
ஆவலாசகருைா் றிஷாத் தஷரீப், 
கலமுள் வலயக்கலவி அலுவல-
கத்தின் உதவிக் கலவிப் பணிப்பா-

ைர் திருைதி நஸ்மியா சனூஸ், ஓய்வு 
தபற்ற அதிபரும், சமூக தசயற-
பாடடாைரும் கிழக்கு இளைஞர் 
அளைப்பின் ஆவலாசகருைா் எம்.
பி. அப்துல ஹமீத், கலமுள் ஆர்-
டிஎச்எஸ் இன் ைருத்துவ அதிகாரி 
டாக்டர் எம்.என்.எம். திலஷான், 
நாவிதன்தவளி பிரவதசளப உறுப்-
பி்ர் எம்.பி. நவாஸ், சடடத்தரணி 
எம்.ஏ. முஹம்ைட லாபீர் ஆகிவயார்   
கலநது தகாள்வர்.  

இநநிகழ்வில துள்ற சார்நத பலர் 
அவர்கைது வசளவளயப் பாராடடி 
தகௌரவிக்கப்படடவுள்ை்ர். இவ் 
அளைப்பு ஆரம்பிக்கப்படடது 
முதல இதுநாள் வளர இளைஞர், 
யுவதிகளின் நன்ளை கருதி 
பலவவறு வளகயா் வவளலத்திட-
டங்கள் ஆரம்பிக்கப்படடு, சி்றப்-
பாக முன்த்டுக்கப்படடு வரும் 
ஓர் அளைப்பு இதுவாகும் என்பதும் 
குறிப்பிடத்தக்கது. (எம்.எஸ்.எம்.
ஸாகிர்)

தம்பலகாைம் குறூப் நிருபர் 

வடக்கு கிழக்கு ளவத்தியசாளல-
களில நிலவும் ைருநது தடடுப்பாடு, 
ைருத்துவ சாத்ங்களின் குள்றபா-
டுகளை நிவர்த்தி தசய்து தருைாறு 
வகாரி வநறறு (06) காளல  கவ -்
யீர்ப்பு ஆர்ப்பாடடம் நளடதபற-
்றது. இவ் ஆர்ப்பாடடம் நிலாதவளி 
இக்பால நகர் பகுதியில இடம் 
தபற்றது. 

இவ் ஆர்ப்பாடடம் வடக்கு 
கிழக்கு ஒருங்கிளைப்பு குழுவின் 
தபண்கள் அளைப்புக்களி்ால 
ஏறபாடு தசய்யப்படடது. இவ் ஆர்ப்-
பாடடத்தில தபண்கள் அளைப்புக்-
களின் உறுப்பி்ர்கள், சிவில சமூக 
அளைப்புக்களின் பிரதிநிதிகள், 
ஆண்கள் இளைஞர்கள் உடபட 
சுைார் 150க்கும் வைறபடடவர்கள் 
கலநது தகாண்ட்ர். ஆர்ப்பாடடத்-
தில கலநது தகாண்டவர்கள். "எைது 
வாழ்க்ளக எைது உரிளை, சுகாதார 
உரிளைகள் ைனித உரிளைகள், 
தபண்களின் சுகாதார உரிளைகளை 
உறுதிதசய்  முதலா் வாசகங்களை 
ஏநதியவாறு ஆர்ப்பாடடத்தில ஈடு-

படட்ர். இவதவவளை ஜ்ாதி-
பதிக்கு அனுப்பி ளவப்பதறகா் 
ைஹஜர் ஒன்ள்றயும் அவர்கள் முன்-
்ளிப்பு தசய்த்ர். "வடக்கு கிழக்கு 
பிரவதசங்களில உள்ை ைக்கள் தங்-
களுக்கு ஏறபடும் சாதாரை வநாய் 
தாக்கம் ததாடக்கம் பாரிய சத்திர 
சிகிச்ளச வளரயா் சிகிச்ளசக்காக 
ளவத்தியசாளலகளுக்கு தசலவவத 
அவர்கைது உரிளையாகும். குறிப்-
பாக ைக்கள் ளவத்தியசாளலகளுக்கு 

தசலகின்்ற வபாது குறிப்பிடட 
அைவு அத்தியாவசிய ைருநதுப் 
தபாருடகவை ளவத்தியசாளலகளில 
வழங்கப்படுகின்்றது. ஏள்ய ைருந-
துப் தபாருடகளை தனியார் ளவத்தி-
யசாளலகளிவலா அலலது தனியார் 
ைருநதகங்களிவலா பைம் தசலுத்தி 
தப்ற வவண்டிய சூழ் நிளலகளுக்கு 
தள்ைப்படடிருக்கின்வ்றாம்" எ் 
அவறள்ற நிவர்த்திக்க வகாரி  கவ -்
யீர்ப்பில ஈடுபடட்ர்.  
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க�ொக�ட்டிச்சொலை தொன்தொனறீஸ்வரர்
ஆையத்தில் திருமந்திர அரணமலைககு அடிக�ல்

(தகாக்கடடிச்வசாளல நிருபர்) 

தகாக்கடடிச்வசாளல ஸ்ரீ தான்வதான்-
றீஸ்வரர் ஆலய வைாகத்தில திருைநதிர 
அரண்ைள்க்கா் அடிக்கல நாடடு விழா  
ஞாயிறறுக்கிழளை  (04)இடம்தபற்றது.

அடிக்கலலிள், சிவ பூமி அ்றக்கட-
டளை தளலவர் கலாநிதி தசஞதசாறதசல-
வர் ஆறு திருமுருகன், யாழ்ப்பாைத்திலி-
ருநது வருளக தநதிருநத அதைரிக்காவின் 
ஹவாய் தீவின் ஆன்மீக சுடர் ரிஷி ததாண்-
டநாதர் சுவாமி, தகாக்கடடிச்வசாளல ஸ்ரீ 
தான்வதான்றீஸ்வரர் ஆலய வண்ைக்கு-
ைார் ைறறும் குடிகளின் அங்கத்தவர்கள், 
நிருவாக உறுப்பி்ர்கள் எ் பலரும் 
கலநது நடடு ளவத்த்ர்.  

அகில இலங்ளக சிவபூமி அ்றக்கடட-
ளையின் அனுசரளையுடன் இவ்வரண்-
ைள் அளைக்கப்படவுள்ைது. இங்கு 
கருங்கலலில தபாறிக்கப்படட 3000 திரு-

ைநதிரப்பாடலகள் காடசிப்படுத்தப்பட-
வுள்ை். 108 சிவலிங்கங்கள் பிரதிஸ்ளட 
தசய்யப்படவுள்ை். வைலும் நடுவில 
முகலிங்கம் ஒன்றும் பிரதிஷ்ளட பண்ணி 
அடியவர்களுளடய தரிச்த்திறகாக ளவக்-
கப்பட உள்ைதாகவும் குறிப்பிடட்ர்.  

குறித்த அரண்ைள் வவளலகள் நிள்றவு 
தபற்றதும், எதிர்வரும் ஆண்டு (2023) ைாசி 
ைாதம் 18ம் திகதி கும்பாபிவசகம் நளடதப-
்றவுள்ைதாகவும் ஆலய பரிபால் சளபயி-
்ர் ததரிவித்த்ர். 

வைலும், அடியவர்கள் 3000 திருைநதிர 
பாடலகளையும் அவர்கைது வாயால ஓதி 
உைர்நது வாழ்வதறகு உரிய வழிகளை-
யும் அவர்கள் வகுத்து தகாள்வதுடன் 
தங்கைது ளகயாவலவய அங்கு அளைய 
இருக்கின்்ற 108 சிவலிங்கங்களுக்கும் 
அபிவஷகங்களை தசய்ய கூடிய பாக்கிய-
மும் ஏறபடுத்தப்படவுள்ைதாகவும் ததரி-
வித்த்ர்.  

கல்முமை ஸ்ரீ தரமை சித்தி விநாயகர் ஆலயத்தின் 2023 ஆம ஆண்டுககாை நாட் -
காட்டி வைளியீட்டு விழா அண்மையில் ஆலய ைண்்ட்பத்தில் இ்டமவ்பற்றது.  நிகழ்வில், 
கல்முமை ை்டககு பிரததச வசயலாளர் அதிசயராஜ் பிரதை அதிதியாக கலந்து வகாண்டு 
நாட்காட்டிமய உத்திதயாகபூர்ைைாக வைளியிட்டு மைத்தார். கல்முமை ைாநகர சம்ப 
உறுப்பிைரும, ஆலயத்தின் முன்ைாள் தமலைருைாை சிைலிஙகம, கல்முமையின் 
மூத்த பிரமையாை எல்மலககாைலன் ஏகாம்பரம, ஆலய ்பரி்பாலை சம்ப உறுப்பிைர்-
கள் ைறறும ஊர் பிரமுகர்கள் ஏராளைாதைார் கலந்து சி்றப்பித்தைர்.  

மருந்து தட்டுப்ொட்லடை நி்வர்த்திககுமொறு 
்�ொரி �்வையீர்பபு ஆர்ப்ொட்டைம்

கிழககுப் ்பல்கமலககழகத்தின் 

புதிய காத்தான்குடி தி்கரன் நிருபர்  

கிழக்குப் பலகளலக்கழகத்தின் 
தவளிவாரிப் படடங்கள் ைறறும் 
விரிவாக்கல கறளககள் நிளலயத் -
தின் புதிய இடம் தி்றநது ளவக்கும் 
நிகழ்வு(05) ைடடக்கைப்பில இடம் -
தபற்றது.  

ைடடக்கைப்பு கலலடி பாலத் -
திறகு அருளையில அளைநதுள்ை 
கிழக்குப் பலகளலக்கழகத்தின் 
வைாகத்தில புதிதாக ைாற்றஞ தசய்-
யப்படடுள்ை தவளிவாரிப் படடங்-
கள் ைறறும் விரிவாக்கல கறளககள் 
நிளலயத்தின் இடம்தபற்ற புதிய 
இடம் தி்றநது ளவக்கும் நிகழ்வா-
்து கிழக்குப் பலகளலக்கழகத்தின் 
உபவவநதர் வபராசிரியர் வலலிபுரம் 
க்கசிங்கம் தளலளையில தவளி-
வாரிப் படடங்கள் ைறறும் விரிவாக்-
கல கறளககள் நிளலயத்தின் பணிப்-
பாைர் கலாநிதி.ரீ.பிரபாகரனின் 
ஏறபாடடில இடம்தபற்றது.  

இநநிகழ்விறகு பிரதை விருந -
தி்ராக ைடடக்கைப்பு ைாவடட 
அரசாங்க அதிபர் வக.கருைாகரன் 
கலநதுதகாண்டு புதிய இடத்திள் 
உத்திவயாக பூர்வைாக தி்றநது ளவத்-

துள்ைதுடன், ஒரு டிப்வைாைா கறளக 
தநறியும், மூன்று சான்றிதழ் கறளக 
தநறிகளும் ஆரம்பித்து ளவக்கப்பட-
ட்.  

இநநிகழ்வில தி்றநத பலகளலக்-
கழகத்தின் முன்்ாள் உபவவநதர் 
வபராசிரியர் அ. அரியதுளர,  உதவி 
உபவவநதர் இ. கருைாகரன்,   
சுவாமி விபுலா்நதா அழகியற கற-
ளககள் நிறுவகத்தின் பணிப்பாைர் 
பாரதி தக்டி, கிழக்குப் பலகளலக்-
கழகத்தின் பதிவாைர் ஏ.பகீரதன்,   
நிதியாைர் எம்.எம்.எம்.பாரீஸ், வர்த்-
தக முகாளைத்துவ பீடத்தின் பீடா-

திபதி எஸ்.தஜயராஜ், தச்ட சளப 
உறுப்பி்ர்கள், விரிவுளரயாைர்கள்,   
கறளககளுக்கு தபாறுப்பா் ஒருங் -
கிளைப்பாைர்கள் ஏள்ய திளைக்-
கைங்களைச் வசர்நத உயரதிகாரிகள்,   
ைறறும் ைாைவர்கள் எ் பலரும் 
கலநதுதகாண்ட்ர்.

குறித்த தவளிவாரிப் படடங்கள் 
ைறறும் விரிவாக்கல கறளககள் 
நிளலயத்தில பலகளலக்கழகத்திறகு 
ததரிவாகாத ைாைவர்களின் நன்ளை 
கருகி ஒன்பது வளகயா் கறளக 
தநறிகள் இடம்தப்றவுள்ைளையும் 
குறிப்பிடத்தக்கது.  

க்வளி்வொரி �றல��ள் நிலையம்
புதிய இடைத்தில் அங்குரொர்ப்ணம் 

கிழககு இலைஞர் அலமபபின 
விருது ்வழங்கும் விழொ இனறு

அக�லரப்றறில் புத்த�க �ண�ொட்சி  

(அடடாளைச்வசள் குறூப் நிருபர்)
   
அக்களரப்பறறு "எய்ம்ஸ்" இன்டர்-

வநஷ்ல பாடசாளல நிறுவ்த்தி்ர் 
ஒழுங்கு தசய்த புத்தககண்காடசியும் 
உைவு திருவிழாவும் அண்ளையில 
கலலூரி வைாகத்தில நளடதபற்றது.  

கலலூரி கறளககள் பணிப்பாைர் 
எம்.எ.தஸ்றீப் தளலளையில நளட-
தபற்ற இநநிகழ்வில, அம்பாள்ற 
ைாவடட வைலதிக பணிப்பாைர் 
வீ.தஜகதீசன் பிரதை அதிதியாகவும் 
ைாவடட அ்ர்த்த முகாளைத்துவ 
ைத்திய நிளலயத்தின் பிரதி பணிப்பா-

ைர் எம்.எ.சி. ரியாஸ், தவளிநாடடு 
அலுவலகள் திளைக்கைத்தின் ஓய்வு 
தபற்ற நிர்வாக உத்திவயாகஸ்தர் 
எம்.எ.ரஷீத் ைறறும் அைா்ா வங்-
கியின் அக்களரப்பறறு கிளை முகா-
ளையாைர் சஹீர் அஹைத் ஆகிவயார் 
தகௌரவ அதிதிகைாகவும் கலநது-
தகாண்ட்ர்.   

கண்காடசி, விறபள்ளய பார்-
ளவயிடட இவர்கள், இங்குள்ை 
முன்்ணி பாடசாளலகளுக்-
கிளடவய நளடதபற்ற வி்ா, 
விளடப்வபாடடிகளையும் அவதா-
னித்த்ர்.  

ரூ.2 இலட்சம வசலவில் நிர்ைாணிககப்்பட்டு

கநதைாய் தி்கரன் நிருபர் 
  
ஒரு வகாடிவய 95 இலடசம் ரூபா 

தசலவில நிர்ைாணிக்கப்படட கந-
தைாய் பிரவதச சளபக்குடபடட 
வபராறு சிறுவர் பூங்கா  தறவபாது கவ-
னிப்பாரற்ற நிளலயில உள்ைது.  

பராைரிப்பின்றி  காைப்படும் இச்-
சிறுவர் பூங்காவில   தபறுைதியா்  
தகாங்கிரீட  இருக்ளககள் ைறறும் 
தகாங்கிரீட தூண்களும் உளடக்கப்-
படடுள்ைவதாடு அங்குள்ை     ஊஞ-
சலகளும் வசதப்படுத்தப்படடுள்-
ை். மின் இளைப்பு இலலாத 
காரைத்தி்ால அங்குள்ை பாது-
காப்பு வவலிகள் தவடடி எடுக்கப்-
படடுள்ைவதாடு, 13  எல.ஈ.டி   மின்-
விைக்குகளும்  திருடப்படடுள்ை்.

பிரவதச சளபயால ஒரு வகாடிவய 
95 இலடசம் ரூபா தசலவு தசய்யப்-
படடு நிர்ைாணிக்கப்படட இச்சிறு-
வர் பூங்காவிறகு ஒரு பாதுகாவலளர 
நியமிக்க முடியாதுள்ைதாகவும் அப்-

பகுதி ைக்கள் அங்கலாய்க்கின்்ற்ர். 
பராைரிப்பு இலலாத காரைத்தி்ால 
இப்பூங்கா, காடு வைர்நது, குப்ளப 
வைடாகவும் வபாளத பாவள்யா-
ைர்களின் விடுதியாகவும் ைாறி வருவ-
தாக தபாதுைக்கள் கவளல ததரிவிக்-
கின்்ற்ர்.  

பிரவதச சளப நிர்வாகம்  இதுததா-
டர்பில கவ்ம் தசலுத்தி, வபராறு 
சிறுவர் பூங்காளவ பு்ர்நிர்ைாைம் 
தசய்து முள்றயாக பராைரிக்க நட-
வடிக்ளக வைறதகாள்ை வவண்டும் 
என்று தபாதுைக்கள் வகாரிக்ளக 
விடுக்கின்்ற்ர்.

�்வனிப்ொரற்ற நிலையில்
்்ரொறு சிறு்வர் பூங்�ொ  

ச்வைக�லடை வீரத்திடைல் அல்-ஹிதொயொவில்  
குடிநீர்த்கதொகுதி அங்குரொர்ப்ணம்
கலமுள் ரஹைத் 

பவுண்வடஷன் அளைப்-
பின் மூலம் அம்பாள்ற 
ைாவடடத்தின் பல ஊர்-
களுக்கு பலதரப்படட 
ைனிதவநயப்பணிளைத் 
ததாடர்ச்சியாக தசய்துவ-
ருகின்்றது.  

அநத வளகயில சவ-
ைக்களட கமு/சது/ 
வீரத்திடல அல-ஹிதாயா 
முஸ்லிம் வித்தியாலயத்-
திறகு குடிநீர் ைறறும் வுழு 
தசய்வதறகா் நீர்த்ததா-
குதி அளைப்ளப அளைத்-
துத் தருைாறு கலலூரியின் அதிபர் 
திருைதி. ஏ.எம். மு்ாஸிர் ைறறும் 
பாடசாளல நிர்வாகத்தி்ர்கள் நாவி -
தன்தவளி பிரவதச சளப உறுப்பி-
்ர்   எம்.பி. நவாஸ் ஊடாக ரஹைத் 

பவுண்வடஷன் அளைப்பிடம் 
வகாரிக்ளக ஒன்றிள் முன்ளவத் -
திருநத்ர். அக்வகாரிக்ளகயிள் 
ரஹைத் பவுண்வடஷன் அளைப்பின் 
ஸ்தாபகத் தளலவரும், கலமுள் 

ைாநகர பிரதிமுதலவரும்,  
ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிர -
ஸின் வதசிய ஒருங்கிளைப்-
புச் தசயலாைருைா் 
ரஹைத் ைன்சூர் ஏறறுக்-
தகாண்டு மிகவும் குறுகிய 
நாடகளுக்குள் குறித்த 
நீர்ததாகுதி அளைப்ளப 
அளைத்து உத்திவயாகபூர்-
வைாக தி்றநது பாடசாளல 
நிர்வாகிகளிடம் ளகயளித்-
தார்.   

 இநநிகழ்வில   நாவிதன்-
தவளி பிரவதச சளப உறுப்-
பி்ர்   எம்.பி. நவாஸ் 

ைறறும் பவுண்வடஷன் உறுப்பி்ர்-
களும், பாடசாளல ஆசிரியர்கள், 
நிர்வாகிகள், ைாைவர்கள், புத்திஜீவி-
கள், நலன்விரும்பிகள் எ் ைறறும் 
பலரும் கலநதுதகாண்ட்ர்.

இமைந்த தசமை உத்திதயாகத்தர்களுககாை

(ஒலுவில விவசட நிருபர்)
  
கிழக்கு ைாகாை இளைநத வசளவ 

உத்திவயாகத்தர்களுக்கா் 2020 
ைறறும் 2021 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு-
ரிய வருடாநத இடைாற்றக் கடட-
ளைகளை நளடமுள்றப்படுத்தப்பட-
வுள்ைதாக, கிழக்கு ைாகாை பிரதிப் 
பிரதை தசயலாைர் (நிருவாகம்) ஏ. 
ைன்சுர் ததரிவித்தார்.  

நாடடில கடநத காலங்களில ஏற-
படட அசாதாரை சூழ்நிளல கார-
ைைாக கிழக்கு ைாகாை இளைநத 
வசளவ உத்திவயாகத்தர்களுக்கா் 
2020, 2021 ஆம் ஆண்டுகளுக்கா் 
வருடாநத இடைாற்றக் கடடளை 
இதுவளரயிலும் நளடமுள்றப்படுத்-

தப்படாைலிருப்பதாக அவர் ததரி-
வித்தார். இடைாற்றக் கடடளைகள் 
கிளடக்கப்தபற்ற உத்திவயாகத்தர்-
களின் கடளைப் தபாறுப்புக்களை 
அலுவலகத்தின் ஏள்ய உத்திவயா-
கத்தர்களுக்கும் பயிறறுவிப்பதுடன், 
அவர்களுக்கா் பதிலீடடு உத்திவயா-
கத்தர்கள் வரும்வளர காத்திராைல 
உரிய காலத்தில உத்திவயாகத்தர்களை 
விடுவிக்குைாறும் ததாடர்ச்சியாக 
வலியுறுத்தப்படடுவருகின்்றது.

இதுவளரயில இடைாற்றக் கட-
டளைகள் இரத்துச் தசய்யப்படாத, 
கால நீடிப்பு வழங்கப்படாத உத்-
திவயாகத்தர்கள் அள்வளரயும் 
உடன் விடுவிப்பதறகு நடவடிக்ளக 
எடுப்பதுடன், 31.12.2022 ஆம் 

திகதி வளரயில காலநீடிப்பு வழங்-
கப்படட உத்திவயாகத்தர்களை இட-
ைாற்றக் கடடளையின் பிரகாரம் 
02.01.2023ஆம் திகதி முதல புதிய 
வசளவ நிளலயங்களுக்கு விடுவிப்-
புச் தசய்வதறகும் நடவடிக்ளக எடுக்-
குைாறு வகடடுள்ைார்.  

விடுவிப்புப் தபறறு புதிய வசளவ 
நிளலயங்களில கடளைளயப் 
தபாறுப்வபறகாத உத்திவயாகத்தர்க-
ளின் தபயர் விபரங்கள் அதிகாரிக-
ளுக்கு ததரியப்படுத்தப்படுவதுடன், 
அடுத்துவரும் ைாதங்களுக்கா் சம்-
பைக் தகாடுப்ப்விள் இளடநி-
றுத்துவதறகு அனுைதி தப்றப்படடு 
வைறதகாண்டு நடவடிக்ளக எடுக்கப்-
படுதை்வும் அறிவித்துள்ைார்.  

இடைமொற்றக �ட்டைலை�லை
நலடைமுல்றப்டுத்த ஏற்ொடு
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(பரந்தன் குறுாப் நிருபர்)

முல்லைத்தீவு அமபாள்புரம 
ஆறாம்கட்டை ஆகிய பகுதி்க-
ளுக்கு உரிய பபாக்குவரத்து வசதி-
்கள் இன்்மையால மைாணவர்்கள் பலை 
கிபலைாமீறறர் தூரம நடைநதுசசல-
லும அவலைநி்லை ்காணப்படுவ்தா்க 
ச்தரிவிக்கின்றனர். இக்கிராமைங்க-
்ைச் பசர்ந்த 60 றகும பமைறபடடை 
பாடைசா்லை மைாணவர்்கள், சபாது-
மைக்்கள் என பலைரும பலை கிபலைா-
மீறறர் தூரம நடைநதுசசலகின்றனர். 
எனினும பலைவருடைங்கைா்க எந்த-
வி்த தீர்வும கி்டைக்்கவில்லைசயன 
மைக்்கள் ச்தரிவிக்கின்றனர்.  

முல்லைத்தீவு மைாவடடைத்தின் 
மைாந்்த கிழக்கு பிரப்தச சசயலை்க பிரி-

வுக்குடபடடை மி்கவும பின்்தஙகிய 
பகுதி்களில ஒன்றா்க அமபாள்புரம, 
ஆறாம்கட்டை, ச்காலலைவிைாஙகு-
ைம ஆகிய பகுதி்கள் ்காணப்படுகின்-
றன. இப்பகுதி்களுக்்கான பிர்தான 
வீதி நீணடை்காலைமைா்க  புனர்மைக்-
்கப்படைா்மை, பபாக்குவரத்து வசதி-
யின்்மை பபான்ற ்காரணங்களினால 
பாடைசா்லை மைாணவர்்கள், சபாது-
மைக்்கள் எனப்பலைரும ச்தாடைர்நது 
பலபவறு ்கஷடைங்க்ை எதிர்-
ச்காணடு வருகின்றனர். 

இநநி்லையில ்தரம 5 றகும பமைற-
படடை வகுப்புக்்களில ்கலவி ்கறகும 
சுமைார் 60 றகும பமைறபடடை மைாணவர்-
்கள் ஒன்பது கிபலைாமீறறர் ச்தா்லைவி-
லுள்ை வன்னிவிைாஙகுைம மைறறும 
15 கிபலைாமீறறர் ச்தா்லைவிலுள்ை 

மைாஙகுைம மை்கா வித்-
தியாலையம ஆகிய 
பாடைசா்லை்களில 
்தமைது பாடைசா்லை 
்கலவி்ய ச்தாடைர்-
கின்றனர். 

எ ன ப வ 
பாடைசா்லை மைாண-
வர்்களுக்்கான பபாக்-
குவரத்து வசதி்கள் 
இன்்மையாமைல மைாணவர்்கள் கிரா-
மைங்களிலிருநது ச்தா்லைவிலுள்ை 
பாடைசா்லை்களுக்கு நடைநது சசன்பற 
வீடு்களுக்கு திருமபி வருகின்றனர். 

பபாக்குவரத்து பிரச்சி்ன 
ச்தாடைர்பா்க ்கடைந்த 12 வருடைங்க -
ைா்க  அரசியலவாதி்கள், அதி்காரி-
்கள் மைடடைத்தில பிரப்தச மைக்்கைால 

ப்காரிக்்்க்கள் முன்்வக்்கப்படடை 
பபாதும, இதுவ்ர எந்தவி்த தீர்வும 
கி்டைக்்கவில்லைசயன மைக்்கள் 
்கவ்லை ச்தரிவிக்கின்றனர். 

எனபவ ்தமைக்்கான பபாக்கு -
வரத்து வசதி்க்ை ஏறபடுத்தி 
்தருமைாறு மைக்்கள் ப்காரிக்்்க விடுத் -
துள்ைனர்.

இலஙமகை ஸ்ரீ சத்யசாய் சர்்வததச நிறு -
்வனததினால் ்வவுனி்யா- இராதேந்திர 
குளம கிராைததிலுளள ்பார்ம்வம்ய 
இழந்த தம்பதியினருக்கு 50 இலட் -
சம ரூ்பாய் சசலவில் வீடு ஒன்மறை 
அமைதது அணமையில் மகை்யளிததுள-
ளனர். ்வவுனி்யா பிரததச சச்யலாள-
ரின் த்வணடுதகைாளுக்கைமை்வாகை ்பார்ம்வம்ய இழந்த  சஞ்சீ்வன் குடும்பததிற்கு இவ்வீடு 
அமைததுக் சகைாடுக்கைப்பட்டுளளது. வீடு மகை்யளிபபு நிகைழ்வில் இலஙமகை ஸ்ரீ சத்ய 
சாய் சர்்வததச நிறு்வனததின் தமல்வர் திரு.ைதனாகைரன், ்வவுனி்யா ைா்வட்்டச் சச்யலர், 
்வவுனி்யா பிரததச சச்யலாளர், ்வவுனி்யா ைா்வட்்ட தைலதிகை அரசாஙகை அதி்பர் ைற்றும 
்வவுனி்யா பிரததச சச்யலகை உதவிப பிரததச சச்யலாளர் உளளிட்த்டார் ்பஙகு்பற்றியிருந்-
தமை குறிபபி்டததக்கைது.                (்ப்டம:  சா்வகைச்தசரி விதே்ட நிரு்பர்)

மருத்துவ மாணவர் ஆராய்ச்சி மாநாடு

பருத்தித்து்ற விபசடை நிருபர் 

யாழப்பாணப்பல்க்லைக்்கழ்க மைருத்துவ 
பீடைத்தின் ஐந்தாவது மைருத்துவ மைாணவர் 
ஆராய்ச்சி மைாநாடு பநறறுமுன்தினம மைருத்-
துவ பீடை கூவர் அரஙகில இடைமசபறறது.

“ஆராய்ச்சியினூடைான ஞானம - Wisdom 
through Research” என்ற ச்தானிப் சபாருளில 
இடைமசபறற இந்த மைருத்துவ மைாணவர் 
ஆராய்ச்சி மைாநாடடில பபர்மிங்ாம பல்க-
்லைக்்கழ்கத்தின் பிரபயா்க சு்கா்தார ஆராய்ச்சி 
நிறுவனத்்்தச் (Institute of Applied Health 
Research , University of Birmingham)   பசர்ந்த 
சு்கா்தார ்தரவு அறிவியல மைறறும சபாது சு்கா-
்தாரப்  (Professor in Health Data Science and 
Public Health) பபராசிரியர் கிருஸணராஜா நிரந-
்தரகுமைார் மு்தன்்மை விருநதினரா்கக் ்கலைநது 
ச்காணடு மு்தன்்மை உ்ரயாறறினார்.

இநநி்கழவில, யாழப்பாணப் பல்க்லைக்்கழ-
்கத் து்ணபவந்தர் பபராசிரியர் சி.சிறிசறகுண-
ராஜா, மைருத்துவ பீடைாதிபதி பபராசிரியர் இ.சு-
பரநதிரகுமைாரன், மைருத்துவ பீடைத்்்தச்பசர்ந்த 

பபராசிரியர்்கள், யாழப்பாணம பபா்தனா 
்வத்தியசா்லை்யச் பசர்ந்த ்வத்திய நிபு-
ணர்்கள், ்வத்தியர்்கள், மைருத்துவ பீடை விரி-
வு்ரயாைர்்கள் மைறறும மைருத்துவ பீடைத்தின் 
40ஆம, 41ஆம மைறறும 42 ஆம அணி்க்ைச் 
பசர்ந்த மைாணவர்்கள் உடபடை பலைர் ்கலைநது 
ச்காணடைனர்.

40 ஆம அணி மைருத்துவ மைாணவர்்கைால 
சுமைார் 30 ஆராய்ச்சிச் சுருக்்கங்கள் இந்த ஆய்வு 
மைாநாடடில முன் ்வக்்கப்படடைன. “நாள்-
படடை பநாய்்களும, பராமைரிப்பும”, “சபண்கள் 
- குழந்்த்களுக்்கான ஊடடைச் சத்தும, அறிவூட-
டைலும”, “சபருநச்தாறறுப் பரவல அபாயம” 
ஆகிய மூன்று ்த்லைப்பு்களில ஆராய்ச்சி அமைர்-
வு்கள் இடைமசபறறன.

யாழப்பாணப் பல்க்லைக்்கழ்க மைருத்துவ 
பீடைம மைறறும யாழப்பாணம பபா்தனா ்வத்-
தியசா்லை்யச் பசர்ந்த நிபுணர்்கள் அடைஙகிய 
மைதிப்பீடடுக் குழுவினால வழங்கப்படடை 
புள்ளி்களின் அடிப்ப்டையில ச்தரிவு சசய்-
யப்படடை ஆராய்சிச் சுருக்்கங்களுக்குப் பரி -
சில்களும வழங்கப்படடைன. 

யாழ்.கிணற்று நீரர குடிப்பதற்கு ்பயன்படுத்தலாமா? 
என்பது ததாடர்பில் ஆய்வுகரை மமற்தகாளைவும்

யாழ்ப்பாண  ்பல்கரல மாணவிகளிடம்
்பாலியல் மேடரடகளில் ஈடு்படும் கும்்பல்

யாழ.விபசடை நிருபர் 

யாழப்பாண பல்க்லைக்்கழ்க மைாணவி்களு-
டைன் வீதி்களில பாலியல ரீதியான பசட்டை-
்களில ஈடுபடும குமபல்களுக்கு எதிரா்க 
ப்காப்பாய் சபாலிஸ நி்லையத்தில மு்றப் -
பாடு பதிவு சசய்யப்படடுள்ைது. 

விடுதி்கள் மைறறும வாடை்்க அ்ற்களில 
்தஙகியுள்ை மைாணவி்கள், பல்க்லைக்்கழ -
்கத்தில ்தமைது ்கறறல சசயறபாடு்க்ை 
முடித்துக்ச்காணடு ்தமைது ்தஙகுமிடைத்திறகு 
திருமபும பபாது பல்க்லை்ய சூழவுள்ை 
வீதி்களில அநாவசியமைா்க கூடி நிறகும கும -
பல்கள் மைாணவி்க்ை இலைக்கு ்வத்து 
பாலியல பசட்டை்களில ஈடுபடடு வருகின் -
றனர். 

மைாணவி்க்ை பநாக்கி ஆபாச வார்த்்்த -

்கைால பபசு்தல, ்தமைது அந்தரங்க உறுப்புக் -
்க்ை ்காடடுவது, ஆபாசமைா்க ்ச்்க்க்ை 
்காடடுவது பபான்ற சசயறபாடு்களில ஈடு -
படடு வருகின்றனர். 

இதுச்தாடைர்பில அண்மையில பாதிக்்கப் -
படடை மைாணவி்கள் 300 பபர் ்்கசயாப்பம 
இடடு, பல்க்லைக்்கழ்க நிர்வா்கத்திறகு 
மு்றயிடடிருந்தனர். 

பல்க்லைக்்கழ்கத்திறகு சவளிபய இவவா -
றான சசயறபாடு்கள் நடைப்ப்தனால , மைாண -
வி்கைால ப்காப்பாய் சபாலிஸ நி்லையத்தில 
மு்றப்பாடு பதிவு சசய்யப்படடுள்ைது. 

மு்றப்பாடடின் பிர்காரம சபாலிஸார் 
விசார்ண்க்ை ஆரமபித்துள்ைதுடைன் பல -
்க்லைக்்கழ்க சூழலில சிவில உ்டை்களில 
்கண்காணிப்பு நடைவடிக்்்க்களிலும ஈடுபட -
டுள்ைனர். 

அத்தியாவசிய மருந்துகள கிரடகக வழிதேய்யுமாறு  
ஜனாதி்பதியிடம் வடககு மககள மகாரிகரக   

மைன்னார் குறூப், ்த்லைமைன்னார் விபேடை ,        
பரந்தன் குறூப், வவுனியா விபசடை  நிருபர்்கள்

அத்தியாவசிய மைருநது்கள் மைறறும மைருத் -
துவசா்தனங்கள் உடைனடியா்க மைக்்களுக்கு 
கி்டைக்்க ஜனாதிபதி வழி சசய்ய பவணடும 
என வலியுறுத்தி ்கவனயீர்ப்பு பபாராடடை -
சமைான்று பநறறு சசவவாய்க்கிழ்மை வடைக்-
கில முன்சனடுக்்கப்படடைது.   

 அந்தவ்்கயில மைன்னார், வவுனியா, கிளி -
சநாச்சி மைாவடடைங்களில பபாராடடைங்கள் 
இடைமசபறறன.   

வடைக்கில கிழக்கு சபண்கள் ஒன்றி-
யத்தின் ஏறபாடடில ந்டைசபறற ்கவன-
யீர்ப்பு பபாராடடைத்தில கிராமிய மீனவப் 
சபண்கள், மைா்தர்ஒன்றியங்கள், சபண்கள் 
வ்லைய்மைப்பினர்,  சிவில சமூ்க சசயறபாட-

டைாைர்்கள் சிவில அ்மைப்புக்்கள் பபான்ற 
அ்மைப்பு்களிலிருநது சுமைார் 500றகும பமைற-
படடைவர்்கள் ்கலைநதுச்காணடைனர்.   ச்காவிட 

19 மைறறும ்தறபபா்்தய சபாருைா -
்தார சநருக்்கடி ்காரணமைா்க பலை்தரப் -
படடை பிரச்சி்ன்களுக்கு மைக்்கள் 
மு்கமச்காடுத்து வரும நி்லையில 
மைருநது வ்்க்களும மைருத்துவ சா்த -
னங்களும முழு்மையா்க கி்டைக்்கப் -
சபறா்மையால மைக்்கள் பலபவறு 
அசசௌ்கரியங்க்ை அனுபவித்துவ -
ருகின்றனர்.   

சா்தாரண பநாய் மைறறும சத்திர 
சிகிச்்ச்கள் பபான்றவறறுக்்கான 
மைருநதுப்சபாருட்களும மைருத்துவ 
சா்தனங்களும கூடை ்தடடுப்பாடைா்க -
வுள்ைது. நாய்,  பூ்ன மைறறும பாமபு 

தீணடைல்களுக்கு மைருநது்கள் கி்டைக்்கப் 
சபறுவது ்கடினமைா்கவுள்ை்தா்க மைக்்கள் ச்தரி -
வித்்தனர்.   

யாழ.விபசடை நிருபர் 

யாழ.குடைாநாடடின் கிணறறு நீ்ர குடிப்-
ப்தறகு பயன்படுத்்தலைாமைா? என்பது ச்தாடைர் -
பில பல்க்லைக்்கழ்க து்ற சார்ந்த அதி்காரி-
்கள், அரசியல பிரதிநிதி்கள் ஆய்வு ரீதியா்க 
பரிபசா்த்ன்கள் மைறறும ்கலைநது்ரயாடைல-
்க்ை நடைாத்தி மைக்்களுக்கு அறிவிக்்கபவண-
டும என ்கலைாநிதி ஆறுதிருமுரு்கன் ப்கரிக்்்க 
விடுத்துள்ைார். இவவிடையம ச்தாடைர்பில 
பமைலும ச்தரிவிக்்்கயில,

யாழ.குடைாநாடடில மைடடுமின்றி வடைபகுதி 
எஙகும ்தணணீர் பபாத்்தல்களின் ஆதிக்்கம 
வலுப்சபறறு மைக்்களின் பணம வீணவிரயமைா-
கின்றது. 

அதுமைடடுமைன்றி பபாத்்தல ்தணணீருக்்கான 
மைக்்களின் பணம ச்தன்னிலைங்்கக்கு சசலகி-
றது. ஏ்ழ வீசடைான்றில மைரண சடைஙச்கான்று 
நி்கழந்தால ்தணணீர் பபாத்்தல்கைால அதி்கை-
வில பணம பமைலைதி்கமைா்க சசலைவாகின்றது. 

்கடைந்த சிலை ்காலைத்திறகு முன்பா்க கிணறறு 
நீரில எணசணய் ்கலைநதுவிடடைது, நீர் மைாச-
்டைநது விடடைது மைறறும ஊறறுக்்கள் பயனற-
றுபபாய்விடடைது என பலபவறு  பபாராட-
டைங்கள், ்கலைநது்ரயடைல்கள் ச்தாடைர்ச்சியா்க 
இடைமசபறறு ்தறபபாது இ்வ அ்மைதியாகி-
விடடைது. 

இ்த்ன பயன்படுத்தி அன்று ஆரமபித்்த 
்தணணீர் பபாத்்தல வியாபாரம இன்று மைரணச-
டைஙகு்கள், வீடடுவிழாக்்கள், ்க்லை நி்கழவு்கள் 
மைறறும மைணடைப விழாக்்கள் என அ்னத்து 
இடைங்களிலும ச்காடி்கடடி பறக்கின்றது. 
பபாத்்தல ்தணணீ்ர பயன்படுத்்தலைாமைா? 
எஙகு எப்படி ்தயாராகின்றது என்பது ச்தாடைர்-
பில சவளிப்படுத்்தல்கள் இருக்கின்றனவா? 
ஆரமப ்காலைங்களில ஆலையங்களிலுள்ை கிண-
று்களின் ்தணணீ்ர மைக்்கள் விருமபி குடிப்பார்-
்கள். அ்த்ன தீர்த்்தம என்பற குடிப்பார்்கள். 
வீடு்களிலும அவவாபற கிணறறுநீ்ர பயன்ப-
டுத்தினார்்கள்.

யாழப்பாணத்து கிணறறு ்தணணீர் 
என்றாபலை விருமபி குடித்்த ்காலைம மைாறிவிட-
டைது. இன்று கிணறறில ்தணணீர் அள்ளினாபலை 
பிரச்சி்ன என்கிறார்்கள். அந்தைவிறகு 
பபாத்்தல ்தணணீரின் பயன்பாடு அதி்கரித்து 
பணம வீணவிரயமைாகி வருகிறது.

எனபவ யாழப்பாணத்து கிணறறு நீ்ர 
பயன்படுத்்தலைாமைா? இல்லையா? என்பது 
பறறி யாழப்பாண பல்க்லைக்்கழ்க விஞ்-
ஞானத் து்ற்ய சார்ந்தவர்்கள், விவசாயத் 
து்றசார்ந்தவர்்கள், சபாருளியல து்றசார்ந-
்தவர்்கள், அரசியல பிரதிநிதி்கள் ஒன்று கூடி 
குடைாநாடடின் மைக்்கள் கிணறறு நீ்ர பயன்ப-
டுத்்தலைாமைா என்பது பறறி ஆய்வு்கள் பமைற-
ச்காணடு சபாதுமைக்்களுக்கு சா்த்க பா்த்கங்க்ை 
அறிவிக்்க பவணடும.

உண்மையா்கபவ மைக்்களின் பணத்தில 
படித்்தவர்்கள், படடைம சபறறவர்்கள் என்ற 
உணர்வு இருந்தால  ்தணணீருக்்கா்க குரல 
ச்காடுக்்கபவணடும.

மவலரண பிரமதே ேர்ப 
்படஜட நிரைமவற்ைம் 

பருத்தித்து்ற விபசடை நிரூபர் 

ஈழ மைக்்கள் ஜனநாய்கக் ்கடசியின் அதி்காரத்துக்குட -
படடை பவலை்ண பிரப்தச ச்பயின் 2023 ஆம ஆண -
டுக்்கான வரவு சசலைவு திடடைம எடடு பமைலைதி்க வாக்கு்க-
ளினால நி்றபவறறப்படடுள்ைது. பவலை்ண பிரப்தச 
ச்பயின் வரவு சசலைவுத் திடடைத்திற்கான விபசடை கூடடைம 
பநறறு சசவவாய்க்கிழ்மை (06) ச்பயின் ்தவிசாைர் ந.்க-
ருணா்கரகுருமூர்த்தி ்த்லை்மையில இடைமசபறறது. 

பலைத்்த விவா்தத்திறகு பின்னர் ்தவிசாைர் ந.்கருணா்க-
ரகுருமூர்த்தியால வாக்ச்கடுப்புக்கு விடைப்படடை பபாது 
இலைங்்க ்தமிழரசுக்்கடசியின் எடடு உறுப்பினர்்களும 
வாக்ச்கடுப்்ப புறக்்கணிப்ப்தா்க ச்தரிவித்து சவளிந -
டைப்பு சசய்்தனர். 

வரவு சசலைவுத் திடடைத்திறகு ஆ்தரவா்க 9 உறுப்பினர்்க-
ளும, எதிரா்க ஒரு உறுப்பினரும ஒரு உறுப்பினர் நடுநிலை-
்மை்யயும வகித்திருந்தார். 

ஈழ மைக்்கள் ஜனநாய்கக் ்கடசியின் 6 உறுப்பினர்்கள், 
�லைங்கா சபாதுஜன சபரமுனவின் 2 உறுப்பினர்்கள், 
்தமிழர் விடு்த்லைக் கூடடைணியின் ஒரு உறுப்பினர் என 9 
உறுப்பினர்்கள் ஆ்தரவா்க வாக்்களித்திருந்தனர்.

வவுனியா நகரேர்பயால் இருமவறு
கடடடத் ததாகுதிகள திைந்து ரவபபு

ஓமைந்்த விபேடை நிருபர் 

வவுனியா ந்கரச்பயால இருபவறு 
்கடடைடைத் ச்தாகுதி்கள் பநற்றயதி-
னம திறநது 
் வ க் ்க ப் ப ட -
டுள்ைது.

உ ள் ளூ ர் 
ப மை ம ப ா ட டு 
ஆ்தரவு திட-
டைத்தின் கீழ 
பூ ங ்க ா வி னு ள் 
சபாது நி்கழவு-
்களுக்்கான ்கட-
டை்மைப்புக்்களு -
டைன் கூடிய திறந்த பமை்டை மைறறும 
வவுனியா ந்கரில இ்றச்சிக்்க்டைக் -
்கான 06 ்க்டை்கள் உள்ைடைக்கிய ்கட -
டைடைத் ச்தாகுதி பபான்றன வவுனியா 
ந்கரச்ப ்த்லைவர் இ.ச்கௌ்தமை -

னினால திறநது ்வக்்கப்படடைது. 
இநநி்கழவில வவுனியா வர்த்்த்க 
சங்கத்்த்லைவர் சுஜன், மைறறும ந்கர -
ச்ப உறுப்பினர்்கள், ந்கரச்ப உத் -

திபயா்கத்்தர்்கள் என பலைரும ்கலைநது 
ச்காணடிருந்தனர்.

இரு ்கடடைடைத் ச்தாகுதி்களும 16 
மிலலியன் ரூபா சசலைவில அ்மைக் -
்கப்படடை்மை குறிப்பிடைத்்தக்்கது.

உரிய ப�ோக்குவரத்து வசதிகள் இன்மையோல்
�ோடசோ்ை மைோணவரகள் அசசௌகரியம் 
சுைார் 18 கி.மீற்றைர் தூரம ந்டந்தத சசன்று்வரும அ்வலம

 சிவில் உம்டயில் ச்பாலிஸார் கைணகைாணிபபு

கைலாநிதி ஆறுதிருமுருகைன் தகைாரிக்மகை
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மட்டக்களப்பு மாந்கரசபை ஏறைாடடில்  
மார்கழி பைௌர்ணமிக ்கபை விழா இன்று  

கலைகலை வைர்க்கும் ந�ோக்குடன் 
கலைஞர்கலை ஊக்குவித்து அவர்களின் 
ஆற்றுலககலை அரஙநகற்்ற கைம் அலைத்-
துக் ககோடுக்கும் நிகழவோக ைடடக்கைப்பு 
ைோ�கரசலையினோல் �டத்்தப்ைடும் ைோ்தோந்த 
கைௌர்்ணமி கலைநிகழவுகள் அலைநதுள்-
ைன.  

 கலைகள் மூைம் இனஙகளிலடநே சக-
வோழவு, கசௌஜன்ேம், சைோ்தோனம் ைற்றும் 
�ல்லி்ணக்கம் ஏற்ைடுகின்்றன. இனஙகளின் 
வோழவிேல் ைணைோடுகளுக்கு ைரஸைரம் 
ைதிப்ைளிப்ைது நிலைேோன அலைதிலே ஏற்ை-
டுத்தும் ந�ோக்கில் ைணலடே கோைநக்தோடடு 
மீன்ைோடும் ந்தனோடடில் கலைகளுக்கு முக்-
கிேத்துவம் வழஙகப்ைடடு வருகின்்றது. ்தமி-
லழயும் ைற்றும் கலைகைோசோர ைோரம்ைரிே 
விழுைஙகலையும் அடுத்்த சந்ததிக்கு எடுத்துச் 
கசல்லும் நிகழவோக கைௌர்்ணமி கலைநிகழ-
வுகள் �லடகைற்று வருகின்்றன.  

 அக்கோைம் க்தோடக்கம் கலை கைோசோர ைன்-
்றஙகளினோலும், ைோவடட ைற்றும் பிரந்தச 
கசேைகஙகளினோலும் குறித்்த நிகழவுகள் 
�லடகைற்று வந்த நிலையில், ்தற்நைோது ைட-
டக்கைப்பு ைோ�கரசலையின் கலைகைோசோரக் 
குழுவினோல் இநநிகழவு �டத்்தப்ைடடு வரு-
கின்்றது.  

 2018 இல் உள்ளூரோடசி ைன்்றத் ந்தர்்தலில் 
�லடகைற்்றநைோது ைடடக்கைப்பு ைோ�கர 
சலைக்கு க்தரிவு கசயேப்ைடட 38 உறுப்பினர்-
கலைக் ககோணடு 2018 சித்திலர ைத்்தோம் திகதி 
மு்தல் புதிே மு்தல்வரோக க்தரிவு கசயேப்-
ைடட திேோகரோஜோ சரவ்ணைவன் ்தலைலை-
யில் சலை நிகழவுகள் ஆரம்ைைோகின. கலை 
கைோசோர நிலையிேற் குழுலவ நிறுவி அப்நைோ-
ல்தே ஆரம்ைத் ்தலைவரோக கசேற்ைடடு வந்த 
ைோ�கரசலை உறுப்பினர் நவலுப்பிள்லை 
்தவரோஜோ 11.12.2021 இல் ைல்றந்தோர்.  

 ைக்கள் விடுமுல்ற �ோடகலைக் கழிப்ை்தற்-
கோக ைடடக்கைப்பு �கரின் இ்தேகைனக் கரு-
்தப்ைடும் கோநதி பூஙகோவிற்கு வருகின்்றனர். 
அஙநக அரஙகலைத்து இேல் இலச �ோடகக் 

கலை கைோசோர நிகழவுகள் �லடகைற்று 
வந்தலை ைக்கள் ைத்தியில் மிகுந்த ைோரோட-
லடப் கைற்று வநதிருந்தது.  

 கடந்த 2019-_2021 கோைப்ைகுதியில் 
ககோவிட-19 க்தோற்று ைற்றும் உயிர்த்்த ஞோயிறு 
்தற்ககோலைத் ்தோக்கு்தல் கோர்ணைோக நிறுத்்தப்-
ைடடிருந்த கைௌர்்ணமிக் கலைநிகழவுகள் 
மீணடும் கலை கைோசோரக் குழுவின் புதிே 
்தலைவரோன ைோ.சணமுகலிஙகத்தின் வழி-
கோடடலில் �லடகைற்று வருகின்்றன.  

 கலைேோனது இனம், ை்தம், கைோழி ைற்றும் 
அரசிேல் நை்தைற்்றது என்ை்தற்கி்ணஙக ைட-
டக்கைப்பு ைோ�கரசலையில் அஙகம் வகிக்கும் 
எல்ைோக் கடசி சோர்ைோன உறுப்பினர்கலையும் 
இல்ணத்து ைல்லின கலைஞர்களின் ஆற்று-
லககலை கவளிப்ைடுத்தும் கைைோக கோநதிப் 
பூஙகோ அலைநதுள்ைது.  

 ைோ்தஙகளில் சி்றந்தது ைோர்கழி ைோ்தம். 
இம்ைோ்தத்தில் கலைகலை வோழ லவக்கும் 
ந�ோக்கில் கலைஞர்கலை ஊக்குவித்து அவர்க-
ளின் ஆற்றுலககலை அரஙநகற்றி உற்சோகப்ை-
டுத்தும் நிகழவோக ைடடக்கைப்பு ைோ�கரசலை 
�டோத்தும் ைோர்கழி ைோ்த கைௌர்்ணமிக் கலை 
நிகழவு இன்று 07.12.2022 பு்தன்கிழலை 
�லடகைறுகி்றது.  

 ைோ�கரசலை கீ்தத்துடன் ஆரம்ைைோகும் 
இநநிகழவில் வரநவற்புலரலே ைோ�கரசலை 

உறுப்பினர் சசிகைோ விஜேந்தவோவும், ்தமிழ-
கைோழி வோழத்ல்த ேோழ ைல்கலைக் கழக சஙகீ்த 
ைோ்ணவி பிருந்தோவனி ்தர்ை�ோ்தனும் வழஙகு-
வர்.  

 கைோசோ்தனோைே கலைக்கழகத்தின் வர-
நவற்பு �டனம், �ோடடிே �டனம் (கஜ.கிருத்-
திகோ), ைோடல் (வோகனோலி க்தோலைக் கோடசி 
இலசக் கலைஞரும் ைடடக்கைப்பு ைத்திே 
கல்லூரி சஙகீ்த ஆசிரிேருைோன சோநதினி ்தர்ை-
�ோ்தன்), ைர்த�ோடடிேம் (ைோைமீன்ைடு �ர்்தன 
ைவனம் �ோடடிேோைேம்), கவில்த (ைடடு�கர் 
ைனஙகலை ஒடடும் �கர் – முன்னோள் கோத்-
்தோன்குடி �கரசலை உறுப்பினர் கவிக்நகோன் 
இல்மி அகைடகைப்லை), �ோடகம் (கலை 
இைக்கிே கழகம் கோத்்தோன்குடி) ஆகிேனவும் 
�லடகை்றவுள்ைன.  

 �ன்றியுலரலே ைடடக்கைப்பு ைோ�கரசலை 
உறுப்பினர் ககௌரி ்தேோைகுைோர் வழஙகுவோர். 
நிகழச்சிகலை ஜீ.எழில்வண்ணன் க�றிப்ை-
டுத்்தவுள்ைோர்.  

 இநநிகழவில் அதிதிகைோக ைோ�கர ஆல்ண-
ேோைர் �ோ.ைதிவண்ணன், பிரதி மு்தல்வர் க.சத்-
திேசீைன், பிரதி ஆல்ணேோைர் உ.சிவரோஜோ 
ைற்றும் ைோ�கரசலை உறுப்பினர்கள் கைநது 
ககோள்வர்.  

 (சிவம் ைோக்கிே�ோ்தன்   
 (ைடடக்கைப்பு விநேட நிருைர்)  

பிரதேச சபை  தேொழில்நுடை 
உத்தித�ொகத்ேர் பகது
(கரோடடகவவ குறூப் நிருைர்  )  

க�ோரவகைோத்்தோலன பிரந்தச சலையின் 
க்தோழில்நுடை உத்திநேோகத்்தர் இைஞச 
ஊழல் விசோரல்ண பிரிவினரோல் லகது கசய-
ேப்ைடடுள்ைோர்.  

க�ோரவகைோத்்தோலன பிரந்தசத்ல்தச் 
நசர்ந்த வர்த்்தகர் ஒருவர் இைஞச ஊழல் 
விசோரல்ண பிரிவில் கசய்த முல்றைோடடின் 
பிரகோரம் ந�ற்று (06) அவர் லகது கசயேப் -
ைடடுள்ை்தோகவும் க்தரிே வருகி்றது.  

குறித்்த வர்த்்தகரின் ைலனவிக்கு கசோந்த -

ைோன கடடிடம் ஒன்றின் சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் 
ைோதுகோப்பு அனுைதி ைத்திரத்ல்த வழஙகுவ -
்தற்கு க்தோழில்நுடை அதிகோரி இருை்தோயிரம் 
ரூைோய இைஞசம் நகடட்தோகவும் அ்தலன -
ேடுத்து அந்த ை்ணத்ல்த கைற்றுக் ககோள்ை 
கசன்்ற நைோந்த அவர் லகது கசயேப்ைடட்தோ -
கவும் க்தரிே வருகி்றது.  

லகது கசயேப்ைடட  சநந்தக �ைலர அனு -
ரோ்தபுரம் நீதிைன்்றத்தில் ஆஜர் ைடுத்்த �டவ-
டிக்லக எடுத்துள்ை்தோகவும் இைஞச ஊழல் 
விசோரல்ண பிரிவின் உேரதிகோரிகேோருவர் 
க்தரிவித்்தோர்.  

அக்கபரப்ைறறில் ்கால்நப்ட வளரப்பு
திட்டத்தில் ஆடு்கள் வழங்கிபவப்பு

(அக்கலரப்ைற்று ைத்திே நிருைர்)  

அக்கலரப்ைற்று பிரந்தச கசேைகத்-
தினோல் பின்னலடவோன கிரோைப்பு்ற 
ைக்களின் வோழவோ்தோரத்ல்த நைம்ை-
டுத்துவ்தற்கோன கிரோமிே வீடடு ஆடு 
வைர்ப்புத் திடடத்தின் கீழ க்தரிவு கசய-
ேப்ைடட ைேனோளிகளுக்கு மு்தற்கடட-
ைோக கோல்�லட வழஙகும் நிகழவு அக்-
கலரப்ைற்று பிரந்தச கசேைோைர் ரீ.எம். 
மு�ம்ைட அன்சோர் ்தலைலையில் 
பிரந்தச கசேைகத்தில் �லடகைற்்றது.  

இ்தன் நைோது ஆலிம்�கர் கிரோை 
உத்திநேோகத்்தர் பிரிவில் க்தரிவு 
கசயேப்ைடட 05 ைேனோளிகளுக்கு 
ஆடுகலை பிரந்தச கசேைோைர் ரீ.எம். 
மு�ம்ைட அன்சோர், மிருக லவத்திே 
அதிகோரி றிப்கோன் ஆகிநேோர் வழங-
கிலவத்்தோர்கள். இந நிகழவில் 
கோல்�லட அபிவிருத்தி உத்திநேோ-
கத்்தர் பி. ச�ர்ைோன், கைோருைோ்தோர 
அபிவிருத்தி உத்திநேோகத்்தர் நக.எல். 
ல்தயூப் ைற்றும் ைேைோளிகளும் 
கைநது ககோணடனர்.  

த�ாப்பூர பிரத�சத்தில்  
திடீர ைரிதசா�பை  
ந்தோப்பூர் குறூப் நிருைர்  

மூதூர் சுகோ்தோர லவத்திேதிகோரி பிரிவிற்குட-
ைடட ந்தோப்பூர் கைோது சுகோ்தோர ைரிநசோ்தகர் ைகு-
தியில்    ந�ற்று முன்தினம் (05) உ்ணவகஙகள், 
ைைசரக்கு நிலைேஙகள் ைற்றும் கவதுப்ைகங-
கள் என்ைன ைரிநசோ்தலனக்கு உடைடுத்்தப்ைட-
டன.  மூதூர் சுகோ்தோர லவத்திேதிகோரி அலுவ-
ைகத்தின் கைோதுச் சுகோ்தோர ைரிநசோ்தகர்கைோல் 
இப்ைரிநசோ்தலன கசயேப்ைடடந்தோடு உ்ணவு 
ைோதுகோப்பு க்தோடர்ைோக ஆநைோசலனகளும் 
வழஙகப்ைடடன. இ்தன்நைோது ைனி்த ைோவ-
லனக்கு கைோருத்்தைற்்றதும் கோைோவதிேோனது-
ைோன உ்ணவுப் கைோருடகள் ைற்றும் உ்ணவுப் 
ைோதுகோப்புக்கு ஆைத்்தோன ைோத்திரஙகள் 
ஆகிேன லகப்ைற்்றப்ைடடன.

சட்டவிதரா�மா்க
அவுஸ்திதரலியா
பசல்ை முயறசி:
ந்தோப்பூர் குறூப் நிருைர்   

சம்பூர் கைோலிஸ பிரிவிற்குடைடட சம்பூர் 
கடற்ைரப்பில் சடடவிநரோ்தைோன முல்றயில் 
அவுஸதிநரலிேோ கசல்ை ்தேோரோக இருந்த-
நைோது ஞோயிற்றுக்கிழலை இரவு சம்பூர் கைோலி-
ஸோரோல் லகதுகசயேப்ைடட ைத்க்தோன்ைது 
நைலர ந�ற்று முன்தினம் (5) மூதூர் நீ்தவோன் 
நீதிைன்றில் ஆஜர்ைடுத்திே நைோது அவர்கலை 
�ோலை விேோழக்கிழலை வலர விைக்கைறிே-
லில் லவக்குைோறு நீ்தவோன் உத்்தரவிடடோர்.   
லகது கசயேப்ைடடவர்களுள் மூன்று கைணக-
ளும் ஐநது சிறுவர்களும் அடஙகுகின்்றனர்.

19 ப்பருக்கு விளக்்கைறியல்  

வறுபமக த்காடடின் கீழ் வாழும்   
்க்டறபறாழிைாளர்களுககு த�ாணி்கள்

(கிணணிேோ தினகரன் நிருைர்)  

கிணணிேோ பிரந்தசத்ல்தச் நசர்ந்த வறுலைக் நகோடடின் 
கீழ வோழும் க்தரிவு கசயேப்ைடட கடற்க்றோழிைோைர்க-
ளுக்கு, இைவசைோக ந்தோணிகள் வழஙகப்ைடடுள்ைன.அல்-
ஹித்ைதுல் உம்ைோ கைௌணநடசன் ந�ற்று (06) கசவவோயக் -
கிழலை இவற்ல்ற வழஙகிேது.  

இநநிகழவு அல்ஹித்ைதுல் உம்ைோ கைௌணநடசனின் 
்தலைவர் கஸஸோலி மு�ைட ைோத்திஹின் ்தலைலையில் 
�லடகைற்்றது.  

nf];Ngt efu rig
fzdp ,ae;jpuk; nyg;nlhg; fzdp kw;Wk; 

Jizg;ghfq;fis toq;Fjy;
01.  nf];Ngt efu rigapd; jiytuhy; fPo;f;fhZk; Fiwe;jgl;r jifikAld; jFjpAk; 

jifikAk; cs;s Nfs;tpjhuHfsplk; ,Ue;J fPNo ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; 
fzdp kw;Wk; Jizg;ghfq;fspd; ngWiff;fhf nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; 
Nfhug;gLfpd;wd. KOikahd tpguq;fs; Nfs;tp Mtzq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sd.

njhlH ,y Nfs;tpapd; ngaH msT

01 KOikahd nl];f;nlhg; fzdp 12

02 A4 NyrH mr;R ,ae;jpuk; 03

03 fzdp gw;whp (UPS) 30

04 nyg;nlhg; fzdp 01

05 NyrH gphpz;lH (mono) 02

02. Njrpa Nghl;b Nfs;tpNfhuy; Kiwika+lhf Nfs;tpfs; nraw;gLj;jg;gLk;.

03.  Nfs;tpg; ngWiff;fhf jifik ngWtjw;F ntw;wpfukhd Nfs;tpjhuH 
mgfPHj;jpahNdhH gl;baypy; ,lk;ngwhJ ,Ug;gJld; ,yq;ifapy; Nkw;gb 
Jizg;ghfq;fis toq;Fjy; rk;ge;jkhf Ie;J tUl (05) mDgtk; ,Uj;jy; 
Ntz;Lk;.

04.  MHtk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuHfSf;F Njitahd Nkyjpf tpguq;fis> nf];Ngt 
efu rigapd; njhiyNgrp ,yf;fk; 0112618197 ,y; ngw;Wf;nfhs;s KbtJld;> 
mk;KfthpapNyNa> mYtyf ehl;fspy;> Nfs;tpNfhuy; fhyj;jpw;Fs; K.g. 9.00 
my;yJ gp.g. 4.00 ,w;F ,ilg;gl;l fhyj;jpw;Fs;> Nfs;tp Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; 
ghHf;fyhk;.

05.  kPsspf;fg;glhj &. 2000.00 fl;lzj;ij fhrhf nrYj;jp kw;Wk; nf];Ngt efu 
rigapd; jiytUf;F vOj;J%y tpz;zg;gj;ij rkHg;gpj;J 2022.12.05 Kjy; 
2022.12.19 K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 ,w;F ,ilg;gl;l fhyj;jpw;Fs; (mYtyf 
Neuq;fspy;) MHtk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuHfSf;F jahhpf;fg;gl;l KOikahd 
Nfs;tpj; njhFjpnahd;iw nfhs;tdT nra;ayhk;.

06.  Nfs;tpfs; fPOs;s Kfthpapy;> jiytUf;F 2022.12.20 gp.g. 3.00 ,w;F Kd;G 
fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;. jhkjkhd Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;. Fwpj;j 
Vw;Wf;nfhs;Sk; fhyk; Kbtile;jTld; tUif jUtjw;F MHtk; fhl;Lfpd;w 
Nfs;tpjhuHfspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;.

07  kjpg;gplg;gl;l ngWifg; ngWkjpapy; 2% njhif ngWkjpAila Nfs;tpg; gpizr; 
rhd;wpjio Nfs;tpjhuHfs; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

08.  ve;j my;yJ rfy Nfs;tpfisAk; epuhfhpj;jy; my;yJ ve;jf;fhudKk; $whkNyNa 
KO Nfs;tp nraw;ghl;ilAk; ,uj;Jr; nra;Ak; my;yJ ve;jf; Nfs;tpiaAk; my;yJ 
mjd; xU gFjpia Vw;Wf;nfhs;Sk; chpik ngWiff; FOtpw;F chpaJ.

yf;\;kd; ngNuuh>
jiytH>
nf];Ngt efu rig

Nfs;tpf;fhd miog;G

Rfhjhuk;> Nghrhf;F kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;R

kNyhpah jLg;G ,af;fk;

2023Mk; tUlj;jpw;fhd 
toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;

2023Mk; tUlj;jpd; nghUl;L gpd;tUk; mk;rq;fSf;fhf gjpT nra;J nfhs;tjw;F 

cj;Njrpf;Fk; Kfth;fs;> cw;gj;jpahsh;fs;> toq;Feh;fs;> gjpT nra;ag;gl;l $l;LwTr; 

rq;fq;fs; kw;Wk; epajpfs;; rl;l rigfs; cl;gl mur epWtdq;fsplkpUe;J 

tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

toq;fy;fs;

1. midj;J tifahd fhfpjhjpfs; kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fs;

2. kuj; jsghlq;fs; tPl;LcgNahfg; nghUl;fs; (kuk;> ehhpio> cUf;F> gpsh];bf;)

3. ngah;g; gyiffs;> ,wg;gh; Kj;jpiufs;> jpfjp Kj;jpiufs;

4.  fzdpfs;> fzdp cgfuzq;fs; kw;Wk; Nlhdh;> fhh;l;hpr;

5. Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs;> mr;Rg; nghwpfSf;Fj; Njitahd Jizg;ghfq;fs;

6. midj;J tifahd fhNghypf; rth;f;fhuk;> Rj;jpfhpg;Gj; jputq;fs; kw;Wk; J}s;fs;

7. fl;blg; nghUl;fs; (Foha;fs;> epwg;g+r;Rfs;> nghyp\;> jpdh;> thh;dp];)

8. midj;J tifahd thfd gw;wwpfs;

9. midj;J tifahd thfdq;fSf;fhd lah;fs;> ba+g;fs; kw;Wk; ba+g; nfhyh;fs;

10.  ,yj;jpudpay; kw;Wk; kpd; cgfuzq;fs; (Fsph;rhjdg; ngl;b> kpd; tprpwpfs;> 

Nfj;jy; kw;Wk; nfhjpfyd;fs;)

11. Copah;fSf;fhd milahs ml;il jahhpj;jy;

12.  kpd;rhuk; kw;Wk; ,ae;jpu NtiyfSf;fhd cgfuzq;fs; kw;Wk; gFjpfs; (tspr; 

rPuhf;fk;)

13. ,urhadg; nghUl;fs;

14. Ma;T$l cgfuzq;fs;

15. tspr;; rPuhf;fpfs;

16. Jz;Lg; gpuRuq;fs; kw;Wk; Rtnuhl;bfis mr;rply;

Nritfs;

1.  midj;J tifahd kpd;rhu cgfuzq;fs; Fsp&l;bfis guhkhpj;jy; kw;Wk; 

Nrh;tp]; nra;jy;

2. thfdq;fisr; Nrh;tp]; nra;jy; - thfd jpUj;jNtiyfisr; nra;jy;

3.  mYtyf cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;> guhkhpg;G kw;Wk; Nrh;tp]; (njhiyefy; 

,ae;jpuq;fs;;> fzdp ,ae;jpuq;fs;)

4.  ePh;f; Foha; Kiwikfs;> fopTePh;f; Foha; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; rpW fl;blg; 

guhkhpg;G

5.  cw;rt Ntiyfs; kw;Wk; gapw;rp mkh;TfSf;fhd jq;Fkpl trjpfs;> czT 

ghdq;fis toq;Fjy;> cw;rt kz;lg trjpfis toq;Fjy;

6. tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp];

mwpTiufs; kw;Wk; epge;jidfs;

1. gjpthdJ 2023Mk; tUlj;jpw;F kl;LNk nry;YgbahFk;.

2. xd;Wf;F Nkw;gl;l mk;rq;fSf;fhf toq;Feh;fs; gjpT nra;J nfhs;syhk;.

3.  toq;fy; NritfSf;F mika ntt;Ntwhd tpz;zg;gq;fisr; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;.

4.  xt;nthU mk;rq;fSf;fhfTk; kPsspf;fg;glhj 400.00 &ghit gjpTf; fl;lzkhf 

2022-12-08Mk; jpfjp Kjy; 2022.12.28Mk; jpfjp tiuahd thuj;jpd; Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9.30 kzp Kjy; gp.g 3.00 kzp tiu ,e;j mYtyfj;jpd; 

rpwhg;gUf;Fr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il tpz;zg;gj;Jld; ,izj;Jr; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

5.  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l khjphpf;fika jk;khy; Rakhfj; jahhpj;Jf; nfhs;sg;gl;l 

tpz;zg;gg; gbtq;fis tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpAld; gjpTj; jghypy; 

gzpg;ghsh;> kNyhpah jLg;G ,af;fk;> 5tJ khb> ,y. 555/5, vy;tpl;bfy 

khtj;ij> ehuhn`d;gpl;b> nfhOk;G-05 vDk; Kfthpf;F mDg;gpNah my;yJ 

,e;epWtdj;jpd; fzf;fhshpd; miwapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

cs;spl;Nlh 2022-12-28Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Kd; fpilf;fr; nra;jy; 

Ntz;Lk;.

6.  tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 

~~toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; - 2023|| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

7.  toq;Feh;fs; Fiwe;jgl;rk; xU khj fhyj;Jf;fhd fld; mbg;gilapy; nghUl;fs; 

kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;F ,zq;Fjy; Ntz;Lk;.

8.  chpa juk; kw;Wk; khjphpf;fikthf nghUl;fis kw;Wk; Nritfis Njitahd 

mstpy; chpa jpdj;jpy; toq;Fjy; Ntz;Lk;.

9. midj;J toq;fy;fisAk; epWtdj;jpw;F nfhz;L te;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk;.

10.  midj;J toq;fy;fs; kw;Wk; NritfSf;F gjpNtl;bypUe;J tpiyfisf; NfhUtjw;F 

Kd;Dhpik toq;fg;gl;lhYk; gjpT nra;ag;glhj Vida mq;fPfhpf;fg;gl;l 

toq;Feh;fsplkp;Ue;J tpiyfisf; NfhUk; chpikia epWtdk; jd;dfj;Nj 

nfhz;Ls;sJ. ve;jnthU tpz;zg;gj;ijAk; Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; 

mjpfhuj;ij kNyhpah jLg;G ,af;fj;jpd; gpuhe;jpa ngWiff;F FO jd;dfj;Nj 

nfhz;Ls;sJ.

11.  Njitahd juk; kw;Wk; epajpfSf;F mikthf nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis 

toq;fhj toq;Feh;fspd; gjpit gjpNtl;bypUe;J mfw;Wtjw;F eltbf;iffs; 

Nkw;nfhs;sg;gLk;.

Nkyjpf tpguq;fSf;F kNyhpah jLg;G ,af;fj;jpd; epjpg; gphpTld; njhlh;G nfhs;sTk;. 

njhiyNgrp ,y. 011-2368469

jiyth;>

gpuhe;jpa ngWiff; FO>

kNyhpah jLg;G ,af;fk;.

toq;Feh;fisg; gjpT nra;tjw;fhd tpz;zg;gg; gbtk; - 2023

1. tpahghuj;jpd; ngah; kw;Wk; Kfthp:

2. gjpT nra;J nfhs;tjw;F tpUk;Gk; toq;fy; kw;Wk; Nrit:

3. tpz;zg;gjhuhpd; ngah; kw;Wk; Kfthp:

4. tpahghug; gjptpd; ,yf;fk; kw;Wk; jpfjp:

5. njhiyNgrp ,yf;fk;> njhiyefy; ,yf;fk;:

6. ,e;j epWtdj;jpw;F fld; trjpapd; fPo; nghUl;fis toq;Ftjw;fhd epge;jidfs;:

7.  gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf rkh;g;gpf;fg;gLk; gw;Wr;rPl;bd; ,yf;fk;: (gw;Wr;rPl;il 

,izf;fTk;)

8. Nghf;Ftuj;J trjpfs; njhlh;ghd tpguq;fs;:

9. ntl; gjptpyf;fk;:

vd;dhy; Nkw;Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpguq;fs; rhpahdit vdTk; cz;ikahdit vd;gijAk; 

cWjpg;gLj;Jfpd;Nwd;. ,t;tpguq;fs; ngha;nad cWjpg;gLj;jg;gl;lhy; vdJ gjpT 

epuhfhpf;fg;gl;L ,uj;Jr; nra;ag;gLk; vd;gij ehd; mwpNtd;.

      ……………………           ......……………………………..

        jpfjp     tpz;zg;gjhuhpd; ifnahg;gk;
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khtl;lr;  nrayfk; - nkhduhfiy

ghtpj;j thfdq;fis tpw;gid nra;tjw;fhf 
tpiykDf; Nfhuy;

nkhduhfiy khtl;lr; nrayfj;jpw;Fhpj;jhd ghtpf;fg;gl;l gpd;tUk; thfdq;fis tpw;gid nra;tjw;fhf 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

thfdq;fisg; ghPl;rpj;jy;

,e;j thfdq;fis nkhduhfiy khtl;lr; nrayf tstpy; 2022-12-08Mk; jpfjp Kjy; 2022-12-20Mk; 

jpfjp tiuapy; thu ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

tpiyf;Nfhuy; gbtq;fs; toq;Fjy;

tpiykDf;fisr; rkh;g;gpg;gjw;fhd tpiyf;Nfhuy; tpz;zg;gg; gbtq;fis nkhduhfiy khtl;lr; 

nrayfj;jpd; epWtdg; gphptpypUe;J 2022-12-08Mk; jpfjp Kjy; 2022-12-20Mk; jpfjp tiuapy; thu 

ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 2.30 kzp tiu ngw;Wf;nfhs;syhk;. tpz;zg;gg; gbtq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;Sk;NghJ kPsspf;fg;gLk; kw;Wk; kPsspf;fg;glhj itg;Gj; njhif kw;Wk; tpiyf;Nfhuy; 

fl;lzq;fis nkhduhfiy khtl;lr; nrayfj;jpd; rpwhg;gUf;Fr; nrYj;jp gw;Wr;rPl;ilg; ngw;Wf;nfhs;sy; 

Ntz;Lk;. Fwpj;j tpiyfs; ntt;Ntwhf gpd;tUkhwhFk;. thfdq;fis Vyj;jpypUe;J mg;Gwg;gLj;jpf; 

nfhs;Sk; KOikahd chpikia khtl;lr; nrayhsh; jd;dfj;Nj  nfhz;Ls;shh;.

njh. 
,y.

thfd 
,yf;fk;

thfd tif
cw;gj;jp 
tUlk;

tpiyf; 
Nfhuy; 
fl;lzk; 
kPsspf;fg; 

glhjJ &gh

tpiyf; 
Nfhuy; 
itg;G 

(kPsspf;fg; 
gLk; 

njhif 
&gh)

thfdk; epWj;jp 
itf;fg;gl;Ls;s 

,lk;
Vidait

01 57-8983 lgs; nfg; - 
Isuzu

1996 1000.00 2000.00 khtl;lr; 
nrayfk;> 
nkhduhfiy

gjpT ,uj;Jr;  
nra;ag;gl;L 
Jz;Lfshf 
Vyj;jpy; tpw;gid 
nra;ag;glTs;sd.

02 32-1334 lgs; nfg; - 
Daihatsu

1985 1000.00 5000.00 khfhz ,ae;jpug; 
gzpg;ghsh; 
mYtyfk;> 
f`nfhy;y> 
gz;lhutis

03 31-6455 [Pg;; - Daihatsu 1981 1000.00 2000.00 khfhz ,ae;jpug; 
gzpg;ghsh; 
mYtyfk;> 
f`nfhy;y> 
gz;lhutis

04 31-2117 [Pg;; - Daihatsu 1979 1000.00 2000.00 khfhz ,ae;jpug; 
gzpg;ghsh; 
mYtyfk;> 
f`nfhy;y> 
gz;lhutis

05 50-4872 lgs; nfg; - 
Nissan

1987 1000.00 5000.00 khtl;lr; 
nrayfk;> 
nkhduhfiy

gjpT rfpjk; 
thfdkhf 
Vyj;jpy; tpw;gid 
nra;ag;glTs;sJ

06 52-5386 lgs; nfg; - 
Mitsubishi

1992 1000.00 5000.00 khtl;lr; 
nrayfk;> 
nkhduhfiy

07 157-9079 Nkhl;lhh; 
irf;fps; - 
Hero Honda

1999 1000.00 500.00 khtl;lr; 
nrayfk;> 
nkhduhfiy

08 56-6503 lgs; nfg; - 
Mitsubishi

1995 1000.00 12000.00 khtl;l rKh;j;jp 
mYtyfk;

 Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg; gbtq;fis 2022-12-21Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Kd; 

fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; ~~jiyth;> ngWiff; FO> khtl;lr; nrayfk;> nkhduhfiy|| 

vDk; Kfthpf;F mDg;gyhk; my;yJ khtl;lr; nrayhshpd; cj;jpNahfg+h;t miwapy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;.

 fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~...................... ,yf;f thfdj;jpw;fhd tpiykD|| vdf; 

Fwpg;gpl;L epWtdg; gphptpy; ngw;Wf;nfhs;sf;$ba chpa tpz;zg;gg; gbtj;jpd; Nkw;Nfhs; tpiyfs; 

rfpjk; xt;nthU thfdj;jpw;fhfTk; ntt;Ntwhf rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

 tpiykDf;fs; 2022-12-21Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F nkhduhfiy khtl;lr; nrayfj;jpy; 

jpwf;fg;gLk; vd;gJld; ,e;epfo;tpy; tpz;zg;gjhuh;  my;yJ mtuJ  mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; 

fye;Jnfhs;syhk;. tpiykDf;fs; kw;Wk; flg;ghLila nraw;ghLfspd; ,Wjpj; jPh;khdj;ij khtl;lr; 

nrayf ngWiff; FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ vd;gJld; khtl;lr; nrayf ngWiff; FOtpd;  

jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk;.

 tpiyf;Nfhuy; epiwtile;j gpd;dh; tpz;zg;gjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhug+h;t gpujpepjpapdhy; 

tpiyf;Nfhuy; njhifapy; 50% my;yJ KOj; njhifiaAk; khtl;lr; nrayfj;jpd; rpwhg;gUf;Fr; 

nrYj;Jjy; Ntz;Lk; vd;gJld; mjd;nghUl;L gw;Wr;rPl;nlhd;iwg; ngw;Wf;nfhs;Sjy; Ntz;Lk;. 50% 
njhif nrYj;jg;gl;bUe;jhy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gl;l ehs; Kjy; 14 ehl;fSf;Fs; kpFjpj; njhif 

midj;Jk; nrYj;jg;glyhk;.

Nf. gpufPj; Fzjpyf;f>

jiyth;>

ngWiff; FO>

khtl;lr; nrayfk;>

nkhduhfiy.

Rw;Wyhj;Jiw kw;Wk; fhzp mikr;R

,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurig ( ,Rmm  - SLTDA)

tpiykD rkh;g;gpj;jypd; ePbg;G
,Rmm ,w;F ,iza mDruiz toq;fy;

CONTRACT No.: SLTDA/ICT/NC/NCB/Web  Sup/2022/07R

NkNyAs;s tplak; njhlh;ghf 2022 etk;gh; 17 Mk; jpfjpad;W gpuRhpf;fg;gl;l gj;jphpif 
tpsk;guk; njhlh;ghdJ.

tpiykDf;fspd; rkh;g;gpj;jypd; ,Wjpj; jpdkhdJ gpd;tUkhW ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd 
,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

tpiykDit rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjpj; jpfjp :  2022 brk;gh; 23 Mk; jpfjpad;W gp.g. 
2.30 kzpf;F.

tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; :  2022 brk;gh; 16 Mk; jpfjpad;W K.g. 
10 kzpf;F (on line Zoom)

tpiykD nry;YgbahFk; fhyk; :  119 ehl;fs; (2023 Vg;uy; 21 Mk; jpfjp 
mlq;fyhdJ)

tpiykDg;gpiz nry;YgbahFk; fhyk; :  147 ehl;fs; (2023 Nk 19Mk; jpfjp 
mlq;fyhdJ)

Vida epajpfs; kw;Wk; epge;jidfspy; vt;tpj khw;wKkpy;iy.

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp 
mjpfhurig cjtpg; gzpg;ghshplkpUe;J (njhlh;gpyf;fk;: 0112426800 – ePbg;G: 303> 305> 
277) kpd;dQ;ry; Kfthp: amilam@srilanka.travel and sltdaproc@srilanka.travel.

jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO>

,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurig>
,y.: 80> fhyp tPjp> nfhOk;G-03.

,yq;if KjyPl;Lr; rig

ngWif mwptpj;jy;
fPo;f;fhZk; ngWiff;fhf ngWif Nfhuy; mwptpj;jy; 

2022.12.07 Gjd; kw;Wk; 2022.12.10 rdp jpdq;fspy; (Daily 
News) gj;jphpifapy; gpuRhpf;fg;gLk;.

REFURBISHMENT OF 2,000 M3/DAY  CAPACITY WATER 
TREATMENT PLANT AT HORANA EXPORT PROCESSING 
ZONE

CONTRACT NO: BOI/TS/HEPZ/2022/02/08.02.033

Nkw;gb ngWiff;fhf Fwpj;j Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Mq;fpy 

nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;sJld;> Nfs;tpfis 

rkh;g;gpg;gjw;F Mh;tk; fhl;Lfpd;w xg;ge;jf;fhuh;fSf;F  

2022.12.07 Gjd; kw;Wk; 2022.12.10 rdp ehl;fspy; (Daily 
News) gj;jphpifapd; Fwpj;j mwptpj;jypd; gpufhuk; 

nraw;gLkhW ,j;jhy; mwptpj;Jf; nfhs;fpNwhk;.

jiyth;

,yq;if KjyPl;L rig

,yf;fk; 260> flw;fiu 

gs;sp tPjp> fy;Kid - 03 

vDk; Kfthpapy; trpf;Fk; 

Riykhnyt;it `py;kp 

Mfpa ehd;> xU 

ngz;zhNtd;. vdpDk; 

1422 Mk; ,yf;f gpwg;Gg; 

gjpT Gj;jfj;jpy; 'Mz;" 

vd gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ. 

ehd; xU ngz; vd;gij 

[dehaf Nrh\yprf; 

Fbaurpd; midj;J 

jug;gpdUf;Fk; mwpaj; 

jUfpd;Nwd;.

(Riykh nyt;it `py;kp)

ngah; khw;wk; 

gpuNjr rig - ntypkil

toq;Feu;fisg; gjpT nra;jy; 2023
ntypkil gpuNjr rigf;F 2023Mk; tUlj;jpy; toq;fy; kw;Wk; Nritfis 
Nkw;nfhs;tjw;fhf toq;Feu;fisg; gjpT nra;tjw;F tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
cq;fsJ tpz;zg;gg; gbtq;fis fPo; Fwpg;gplg;gl;l toq;fy; kw;Wk; Nritfspd; fPo; 
gjpT nra;J nfhs;tjw;F vjpu;ghu;g;gNjhL> gpuNjr rig mjpfhu gpuNjr vy;iyf;Fs; 
cs;s toq;Feu;fSf;F Kd;Dupik toq;fg;gLk;. 

01. toq;fy;:

01. mYtyfj;jpw;F Njitahd fhfpjhjpfs; kw;Wk; Nlhdu; tiffs;.

02. thfdk;/ ,ae;jpu cjpupg;ghfq;fs;

03. kuj;jsghlq;fs; kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fs;

04. kpd; cgfuzq;fs;

05. lau;> ba+g; kw;Wk; ngl;lup
06. fy;> nrq;fy;> kzy; (gpuNjr/k`paq;fid)

07. vupthA> vupthA rpypd;lu; kw;Wk; tPl;L cgfuzq;fs;

08.  fl;blg; nghUl;fs; (fk;gp> $iuj;jfL> Mzp tiffs;> rPnke;J> jfuk;> ePu; njhl;b 

Mfpad)

09. rPUilfs;

10. fzdp> mr;Rg;nghwp> Gifg;glg;gpujp ,ae;jpuk; kw;Wk; mitfspd; Jizg;ghfq;fs;

11. tpisahl;L cgfuzq;fs;

12.  Rfhjhu cgfuzq;fs; (tpsf;FkhW> Jk;Gj;jb> `hgpf;> iyNrhy;> tbfhy; J}upif 

Kjypad)

13. E}yf Gj;jfq;fs;
14.  N[.rp.gp. ,ae;jpuq;fs;> ePu; gTru;> bg;gu; tz;b> buf;lu; vd;gtw;iw thlif 

mbg;gilapy; ngw;Wf;nfhs;sy;.

15. rpWtu; g+q;fh cgfuzq;fis toq;Fjy;

16. czTg; nghUl;fs; toq;Fjy;

02 Nritfs;:

01.  ,ae;jpuq;fs;/ thfdq;fspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; gUtfhy Nritfs; toq;Fjy; 

02. fzdp ,ae;jpuk;> mr;Rg;nghwp kw;Wk; Gifg;glg;;gpujp ,ae;jpu jpUj;jNtiyfs;

03. mYtyf kuj;jsghlq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

04. Rfhjhu Nritfs; toq;fy;

05. fhg;GWjp Nritfis toq;fy;

epge;jidfs;

01.  Nkw;$wg;gl;l midj;J toq;fy;fs; kw;Wk; NritfSf;fhf mYtyfk; tiuapy; 

Nghf;Ftuj;J trjpfis toq;Ftjw;F ,zq;Fjy; Ntz;Lk;.

02.  fl;lis toq;fg;gl;ljd; gpd; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis fld; mbg;gilapy; 

toq;Fjy; Ntz;Lk;.

03. tpiyg;gl;bay; fpilj;j gpd; 30 ehl;fSf;Fs; nrYj;jg;gLk;.

04.  Fwpj;j tpz;zg;gg; gbtj;ij ,e;j mYtyfj;jpd; fhrhsuplk; 1000.00 &ghitr; 

nrYj;jp ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

05.  tpz;zg;gj;ij xg;gilf;Fk; NghJ tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; cWjp nra;ag;gl;l 

gpujp xd;iw ,izj;jy; Ntz;Lk;. 

06.  midj;J tpz;zg;gq;fisAk;; 2022.12.31Mk; jpfjpapy; ,e;j mYtyfj;jpw;F 

fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;.

07.  xt;nthU toq;fy;/NritfSf;fhf ntt;Ntwhf tpz;zg;gq;fis rku;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;.

08.  Fwpj;j tpz;zg;gg; gbtj;ij gpd;tUk; kpd;dQ;ry; %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk; 

vd;gJld; tpz;zg;gg; gbtj;Jld; Fwpj;j fl;lzj;ij fhNrhiy %yk; nrYj;jyhk;.

Nkyjpf tpguq;fis thuj;jpd; Ntiy Neuq;fspy; ,e;j njhiyNgrp ,yf;fj;Jld; 

njhlh;Gnfhz;L ngw;Wf;nfhs;syhk;. 0572245973.   

kpd;dQ;ry;: pswelimada@gmail.com
jiytu;

gpuNjr rig> 

ntypkil.

toq;Feh;fisg; gjpT nra;tjw;fhd tpz;zg;gg;gbtk; - 2023

01. th;j;jfhpd; ngah; kw;Wk; Kfthp :  ..........................................................

02. milahs ml;il ,yf;fk; :  ..........................................................

 njhiyNgrp ,yf;fk; :  ..........................................................

03. tpahghuj;jpd; ngah; kw;Wk; Kfthp :  ..........................................................

 njhiyNgrp ,yf;fk; :  ..........................................................

04. tpahghug; gjptpyf;fk; kw;Wk; jpfjp :  ..........................................................

05. gjpT nra;Ak; toq;fy; kw;Wk; Nrit:   ..........................................................

06. gw;Wr;rPl;L ,yf;fk; kw;Wk; jpfjp :  ..........................................................

 

Nkw;$wg;gl;l jfty;fs; cz;ikahditAk; rhpahditAk; vd cWjpg;gLj;JtNjhL 

cq;fshy; jug;gl;Ls;s epge;jidfSf;F ,zq;Ffpd;Nwd;.

..........................................................

cj;jpNahfg+h;t Kj;jpiu kPJ ifnahg;gk;

jpUj;jk;
ngWif mwptpj;jy;

Cth khfhz rig
gpujp gpujk nrayhsH (nghwpapay; Nrit) mYtyfk;

2022 etk;gH 18k; jpfjp nlapypepa+]; gj;jphpifapd; 24Mk; gf;fj;jpy; gpuRhpf;fg;gl;l 
KOikahd mwptpj;jypy; kw;Wk; md;Nw jpdkpd gj;jphpifapy; 19k; gf;fj;jpy; kw;Wk; 
jpdfud; gj;jphpifapd; 18k; gf;fj;jpy; gpuRhpf;fg;gl;l FWfpa mwptpj;jypy; fPo;f;fhZkhW 
jpUj;jk; nra;ag;gLfpwJ.

 Nfs;tpfs; tpepNahfpf;fg;gLk; jpdk; : 2022.12.16k; jpfjp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ
 Nfs;tpfs; nry;YgbahFk; fhyk; :  2023.03.19k; jpfjp tiu ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.
 Nfs;tpg; gpizapd; nry;YgbahFk; fhyk; :  2023.04.19k; jpfjp tiu ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.
 Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;Sk; jpfjp kw;Wk; Neuk; : 2022.12.19k; jpfjp gp.g. 2.00 tiu
 Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; jpdk; kw;Wk; Neuk; :  2022.12.19k; jpfjp gp.g. 2.00 ,w;F 

Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;.

Nkyjpf tpguq;fis khfhz fl;blj; jpizf;fsj;jpw;Fr; nrhe;jkhd 055-2229629 njhiyNgrp 
,yf;fj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiytH - ngWiff; FO
gpujp gpujk nrayhsH (nghwpapay; Nrit) mYtyfk;>
gpq;muht> gJis.
nhh.Ng/ ngf;]; ,yf;fk; - 055-2222218> <nkapy; - desengupc@gmail.com
jpfjp: 2022.12.05

fhzp  vLj;jw; rl;lj;jpd; (mj;jpahak; 460) 

7 Mk; gpuptpd; fPo; mwptpj;jy;

vdJ ,y. 7/3/1/13/Urpfk/nfd;l; tj;j/RtP 11
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y. 4-3/15/2015/VE/204

,q;F fPNo fhl;lg;gl;bUf;Fk; ml;ltizapy; tpgupf;fg;gLk; 

fhzpia nkhuf`fe;j> fSfq;if mgptpUj;jpj; 

jpl;lj;jpw;fhf vLj;Jf;nfhs;s murhl;rpahh; 

vz;zpapUf;fpwhh;fs;. Nkyjpf tpguq;fSf;F ,yf;fk; 

2266/54 kw;Wk; 2022.02.10 jpfjpa ,yq;if [dehaf Nrh\

yprf; FbauR mjptpN\l tu;j;jkhdpiag; ghu;f;fTk;.

ml;ltiz

gpuNjrr; nrayfg; gpupT : gy;Nynghy

fhzpapd; ngau;   : nfd;l; tj;j

fpuhkk;   : fy`pbaht

tiugl ,yf;fk;   :  f.fp.t.60 ,y; Fiwepug;gp 8 gj;jpu 

,y.9 Jz;L ,y.134

tp];jPuzk;   : 0.2503 n`f;lahh;

vr;.vk;.rP.Vf;fehaf;f

gpuNjr nrayhsh;>

gy;Nynghy

2022.12.01 Mk; jpfjp> 

gy;Nynghy gpuNjr nrayfj;jpy;

www.
observerjobs.

lk

Breaking
boundaries

For
jobseekers

The Country’s
largest

recruitment
database
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gpd;tUk; Ntiyfs;/ toq;fy;fSf;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplkpUe;J Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig rhu;gpy; ngWiff; FOj; jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 
Nfhug;gLfpd;wd.

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

kPsspf;fg; 
glhj 

fl;lzk; 
(&gh)

Njitahd 
tpiy kD 
gpiz

Njitahd jifik

VAT 
cl;gl

kjpg;gPl;Lr;
nryT 
(&gh)

njhlu;Gnfhs;s Ntz;ba egu; kw;Wk; 
Mtzq;fs;

toq;fg;gLk; ,lk;

,Wjpj; jpfjp
kw;Wk;
Neuk;

rptpy;; Nfs;tpfs;

01 225m3 ePh;j;Njf;f Kid Kjy; ghpkhw;wk; kw;Wk; 
tpepNahf gpujhd cl;gFjpf;F HDPE/DI Foha;fs; kw;Wk; 
nghUj;jy;fs;> tpNrlq;fs; kw;Wk; thy;Tfisg; gjpj;jy;
xg;ge;j ,y:  RSC-C/P&D/CIVIL/PL/RECH(UOP)/ UNIVERSITY/
2022/02

20,000/-+ 
VAT
**

&gh 791,200/- ePh; toq;fy;;  kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;; C4 juj;jpy; 
CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;jg; gjpT rfpjk; 1987,d; 
03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lg; gjptpd;; 
gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

52.74
kpy;ypad; 

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> 
NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid.
Tele: 011-2605328  
Fax: 011-2635885

28/12/2022
K.g. 10.00

02 gl;lty tyaj;jpd; fPOs;s n`k;khjfk ePh; toq;fy; 
jpl;lj;jpw;F HDPE/DI Foha;fs;> nghUj;jy;fs;> tpNrlq;fs; 
kw;Wk; thy;Tfisg; gjpj;jy;
xg;ge;j ,y:  RSC(SAB)/AGM(KEG)/HWSP/ MAWANELLA/ 
CIVIL/2022/174

20,000/-+ 
VAT
**

&gh 810,000/- ePh; toq;fy;;  kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;; C4 juj;jpy; 
CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;jg; gjpT rfpjk; 1987,d; 
03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lg; gjptpd;; 
gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

80.1 
kpy;ypad; 

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> 
NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid.
Tele: 011-2605328  
Fax: 011-2635885

28/12/2022
K.g. 10.00

03 nghn`hutj;j tyaj;jpd; Foha; gjpj;jYf;fhf 
FWf;F kjFfs;> miwfs; kw;Wk; Vida mJ rhh;e;j 
Ntiyfis eph;khzpj;jy;
xg;ge;j ,y:  RSC(NW)/DEV/C/UNDP/POHORA/ 2022/81

4,000/-+ 
VAT

&gh 38,000/- ePh; toq;fy;;  kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;; C7 my;yJ 
C8  juj;jpy; CIDA gjpT

3.8 
kpy;ypad; 

gpxep (tl Nky;) mYtyfk;> NjePttr> 
jk;Gs;is tPjp> FUehfy;.
Tele:  037-2223158
Fax  : 037-2230086 

28/12/2022
gp.g. 2.00

2022-11-16Mk; jpfjpa tpsk;guk; njhlh;ghdJ. fz;b njw;F ePh; toq;fy;  jpl;lk; - rurtpa cad tpLjpfSf;fhd GJg;gpj;jy; Ntiyfs; xg;ge;j ,y. RSC-C/CS/REH/U-Y/SARASAVIUYANA/2022/163 - ,e;jf; Nfs;tpapd; 
KbTWj;jy; jpfjp 2022-12-14Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaTnra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

toq;fy; Nfs;tpfs;

04 kl;lf;fsg;G gpuhe;jpaj;jpw;F jfty; njhopy;El;g 
cgfuzq;fis toq;Fjy;> epWTjy; kw;Wk; 
eilKiwg;gLj;Jjy; 
xg;ge;j ,y:RSC(E)/DGM/RECH/IT EQUIPMENT’S/
BATTI/2022/040

 4,000/-+ 
VAT

&gh 55,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk; kw;Wk; fzdpfs; kw;Wk; 
Jizg;ghfq;fis  toq;Ftjw;fhd cw;gj;jpahsh;fs; 
my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w cs ;@h; 
Kfth;fs;  

3.12 
kpy;ypad; 

gpujpg; nghJ Kfhikahsh;> gpuhe;jpa 
xj;Jiog;G epiyak; (fpof;F)> NjePttr> 
,y. 48A/1,  fz;b tPjp> jpUNfhzkiy.  
Tele:026-2222519/ 0262222028 Fax:0262225225

   21/12/2022
K.g. 10.00

05 Portable type Hydraulic Puller kw;Wk; Jizg;ghfq;fis 
toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;
xg;ge;j ,y:RSC(E)/DGM/RH/PORTABLE HYDRALIC PULLER/
VAVU-WTP/BATTI/2022/037

4,000/-+ 
VAT

&gh 52,500/- Mtzj;jpd; gpufhuk; kw;Wk; Portable Hydraulic Puller 
toq;Ftjw;fhd cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; 
mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs;  

3.50 
kpy;ypad; 

gpujpg; nghJ Kfhikahsh;> gpuhe;jpa 
xj;Jiog;G epiyak; (fpof;F)> NjePttr> 
,y. 48A/1,  fz;b tPjp> jpUNfhzkiy.  
Tele:026-2222519/ 0262222028 Fax:0262225225

   21/12/2022
K.g. 10.00

2022-11-23Mk; jpfjpa tpsk;guk; njhlh;ghdJ. fpof;F gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyaj;jpw;F of Portable Type Ultrasonic Water Flow Meter kw;Wk;  Digital Pressure Gauges toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy; xg;ge;j ,y: RSC(E)/DGM/
NRW/SUP-FM&PG/ TRINCO/2022/39 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-12-21Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaTnra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

2022-11-23Mk; jpfjpa tpsk;guk; njhlh;ghdJ. kl;lf;fsg;gpYs;s tTzjPT ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; njhFjpf;F ePhpd; ju msTUf;fis fz;fhzpg;gjw;F epfo;epiy gFg;gha;T fUtpfis toq;Fjy;> epWTjy;> ghPl;rpj;jy;> 
eilKiwg;gLj;Jjy; xg;ge;j ,y: RSC(E)/DGM/RH/ANALYSER INSTRUMENTS/VAVU-WTP/BATTI/2022/038 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-12-21Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaTnra;J 
ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

M & E Nfs;tpfs;
06 fl;Lf];Njhl;l> ghhpa fz;b ePh; Rj;jpfhpg;Gg; 

nghwpj;njhFjpapy; jw;NghJs;s Nkhl;lhh; fl;Lg;ghl;L 
ngdYf;F VSD kw;Wk; Jizg;ghfq;fis toq;Fjy;> 
tpepNahfpj;jy;> epWTjy;> ghPl;rpj;jy; kw;Wk; 
eilKiwg;gLj;Jjy;
xg;ge;j ,y: RSC-C/O&M/E&M/GKWTP/2022/209

6,000/-+ 
VAT
**

&gh 134,250/- VSD; njhFjpfis  toq;Ftjw;fhd cw;gj;jpahsh;fs; 
my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w cs ;@h; 
Kfth;fs; kw;Wk; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 
xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

- gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 
Tele : 081-2386068  
Fax: 081-2388027 
2022-12-14Mk; jpfjp K.g. 09.00 kzpf;F 
fl;Lf];Njhl;l> ghhpa fz;b ePh; Rj;jpfhpg;Gg; 
nghwpj;njhFjp> Kfhikahsh; (cw;gj;jp)  
mYtyfj;jpy; Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 
,lk;ngWk;.
 (T:P – 081 2492300)

21/12/2022
gp.g. 2.00

07 gpxep fl;blj;jpd; kPsikg;G - kpd;rhu Ntiyfs; (jiuj; 
jsk; kw;Wk; Kjyhk; jsk;) 
xg;ge;j ,y: RSC-C/M&E/S&I/ELECTRICAL/ KNPIWSP/
RSC/2022/157

 

12,500/-  + 
VAT
**

&gh 
164,000.00

Mtzj;jpd; gpufhuk; kw;Wk; 1987,d; 03Mk; ,yf;f 
nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 
Tele : 081-2386068  
Fax: 081-2388027 
2022-12-28Mk; jpfjp K.g. 09.00 kzpf;F
Nguhjid> nfl;lk;Ng> gpxep- kj;jpa 
mYtyfk;> M&E gphptpy;  Nfs;tp 
Kd;Ndhbf; $l;lk; ,lk;ngWk;.
 (T:P- 081 2388086 / Ext 450)

04/01/2023
gp.g. 2.00

Nritf; Nfs;tpfs;

08 tTdpah> kd;dhh;> mlk;gd; ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F 
Caretaker  Nritfis toq;Fjy; 
xg;ge;j ,y: RSC/N/DGM/O&M-V/CARETAKER SERVICES/ 
VAV-MAN-ADA/2022/46

12,500/-  + 
VAT
**

Caretaker Nrit
&gh 110,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; Njh;r;rpngw;w kw;Wk; Njh;r;rpngw;w 
njhopyhsh; Nritfis (Nfs;tpf;F ,iaghd) 
toq;Ftjpy; Fiwe;jgl;rk; 02 tUlq;fs; mDgtk; 
tha;e;j ,iaGila gpuNjrq;fspYs;s gpuNjr 
nrayfq;fspd; fPo; gjpT nra;ag;gl;Ls;s r%f 
mbg;gilapyhd mikg;Gfs; (COB) my;yJ tpahghug; 
gjptpd; fPo; gjpT nra;ag;gl;Ls;s ,yq;ifapy; gjpT 
nra;ag;gl;Ls;s epWtdk; kw;Wk; 1987,d; 03Mk; 
,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

12.65
kpy;ypad; 

gpxep (tlf;F) mYtyfk;> NjePttr> 
aho;g;ghzk; tPjp> tTdpah.
Tele:024-2227313/ 024-2225719/ 024-2227340
Fax:024-2225088/  024-2227341
2022-12-12Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F 
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; ,lk;ngWk;.
,lk;: gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; 
(tlf;F)> NjePttr> aho;g;ghzk; tPjp> 
tTdpah.

21/12/2022
gp.g. 2.00

09 tTdpah> kd;dhh; ePh; toq;fy; jpl;lq;fSf;F ePh; khdp 
thrpg;ghsh; Nritfis toq;Fjy; 
xg;ge;j ,y: RSC/N/DGM/O&M-V/METER READER / VAV-
MAN/ 2022/47

6,000/-  + 
VAT
**

ePh;khdp 
thrpg;gth;

&gh 60,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; Njh;r;rpngw;w kw;Wk; Njh;r;rpngw;w 
njhopyhsh; Nritfis (Nfs;tpf;F ,iaghd) 
toq;Ftjpy; Fiwe;jgl;rk; 02 tUlq;fs; mDgtk; 
tha;e;j ,iaGila gpuNjrq;fspYs;s gpuNjr 
nrayfq;fspd; fPo; gjpT nra;ag;gl;Ls;s r%f 
mbg;gilapyhd mikg;Gfs; (COB) my;yJ tpahghug; 
gjptpd; fPo; gjpT nra;ag;gl;Ls;s ,yq;ifapy; gjpT 
nra;ag;gl;Ls;s epWtdk; kw;Wk; 1987,d; 03Mk; 
,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

6.49
kpy;ypad; 

gpxep (tlf;F) mYtyfk;> NjePttr> 
aho;g;ghzk; tPjp> tTdpah.
Tele:024-2227313/ 024-2225719/ 024-2227340
Fax:024-2225088/  024-2227341
2022-12-12Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F 
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; ,lk;ngWk;.
,lk;: gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; 
(tlf;F)> NjePttr> aho;g;ghzk; tPjp> 
tTdpah.

21/12/2022
gp.g. 2.00

10 fpspnehr;rp> cnghK tlf;F mYtyfj;jpw;F Njh;r;rpaw;w 
njhopyhsh; Nritfis toq;Fjy;
xg;ge;j ,y: RSC/N/DGM/O&M/UNSKILLED WORKMEN 
SERVICE- AGM OFFICE-KILI/2022/061

4,000/-  + 
VAT
**

&gh 45,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk; Njh;r;rpngw;w kw;Wk; Njh;r;rpaw;w 
njhopyhsh; Nritfis (Nfs;tpf;F ,iaghd) 
toq;Ftjpy; Fiwe;jgl;rk; 02 tUlq;fs; mDgtk; 
tha;e;j ,iaGila gpuNjrq;fspYs;s gpuNjr 
nrayfq;fspd; fPo; gjpT nra;ag;gl;Ls;s r%f 
mbg;gilapyhd mikg;Gfs; (COB) my;yJ tpahghug; 
gjptpd; fPo; gjpT nra;ag;gl;Ls;s ,yq;ifapy; gjpT 
nra;ag;gl;Ls;s epWtdk; 

3.63
kpy;ypad; 

gpxep (tlf;F) mYtyfk;> NjePttr> 
aho;g;ghzk; tPjp> tTdpah.
Tele:024-2227313/ 024-2225719/ 024-2227340
Fax:024-2225088/  024-2227341

21/12/2022
gp.g. 2.00

11 aho;g;ghzk; gpuhe;jpaj;jpw;F Njh;r;rpngw;w kw;Wk; 
Njh;r;rpaw;w njhopyhsh; Nritfis toq;Fjy;
xg;ge;j ,y: RSC/N/DGM/O&M- J/METER READER/2022/028

12,500/-  + 
VAT
**

ePh;khdp 
thrpg;gth;

&gh 220,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; Njh;r;rpngw;w kw;Wk; Njh;r;rpaw;w 
kw;Wk; Njh;r;rpngw;w njhopyhsh; Nritfis (Nfs;tpf;F 
,iaghd) toq;Ftjpy; Fiwe;jgl;rk; 02 tUlq;fs; 
mDgtk; tha;e;j ,iaGila gpuNjrq;fspYs;s 
gpuNjr nrayfq;fspd; fPo; gjpT nra;ag;gl;Ls;s r%f 
mbg;gilapyhd mikg;Gfs; (COB) my;yJ tpahghug; 
gjptpd; fPo; gjpT nra;ag;gl;Ls;s ,yq;ifapy; gjpT 
nra;ag;gl;Ls;s epWtdk; kw;Wk; 1987,d; 03Mk; 
,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

15.05
kpy;ypad; 

gpxep (tlf;F) mYtyfk;> NjePttr> 
aho;g;ghzk; tPjp> tTdpah.
Tele:024-2227313/ 024-2225719/ 024-2227340
Fax:024-2225088/  024-2227341
2022-12-14Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F 
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; ,lk;ngWk;.
,lk;: gpuhe;jpa Kfhikahsh; mYtyfk;> 
rptd; gz;iz tPjp> aho;g;ghzk;

21/12/2022
gp.g. 2.00

12 aho;g;ghzk; ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F Njh;r;rpngw;w kw;Wk; 
Njh;r;rpaw;w njhopyhsh; Nritfis toq;Fjy;
xg;ge;j ,y: RSC/N/DGM/O&M/JAF/CARETAKER 
SERVICE/2022/037R

12,500/-  + 
VAT
**

8 tUlj;jpw;F 
Nkw;gl;l 

mDgtKila 
Caretaker

&gh 115,000/-
8 tUlj;jpw;Ff; 

Fiwe;j 
mDgtKila 

Caretaker
&gh 105,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; Njh;r;rpngw;w kw;Wk; Njh;r;rpaw;w 
kw;Wk; Njh;r;rpngw;w njhopyhsh; Nritfis (Nfs;tpf;F 
,iaghd) toq;Ftjpy; Fiwe;jgl;rk; 02 tUlq;fs; 
mDgtk; tha;e;j ,iaGila gpuNjrq;fspYs;s 
gpuNjr nrayfq;fspd; fPo; gjpT nra;ag;gl;Ls;s r%f 
mbg;gilapyhd mikg;Gfs; (COB) my;yJ tpahghug; 
gjptpd; fPo; gjpT nra;ag;gl;Ls;s ,yq;ifapy; gjpT 
nra;ag;gl;Ls;s epWtdk; kw;Wk; 1987,d; 03Mk; 
,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

14.57
kpy;ypad; 

gpxep (tlf;F) mYtyfk;> NjePttr> 
aho;g;ghzk; tPjp> tTdpah.
Tele:024-2227313/ 024-2225719/ 024-2227340
Fax:024-2225088/  024-2227341
2022-12-14Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F 
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; ,lk;ngWk;.
,lk;: gpuhe;jpa Kfhikahsh; mYtyfk;> 
rptd; gz;iz tPjp> aho;g;ghzk;

21/12/2022
gp.g. 2.00

13 aho;g;ghzk; ePh; toq;fy; jpl;lq;fSf;F Njh;r;rpngw;w 
kw;Wk; Njh;r;rpaw;w njhopyhsh; Nritfis toq;Fjy;
xg;ge;j ,y: RSC/N/DGM/O&M/JAF/SKILLED 
SERVICE/2022/045R

12,500/-  + 
VAT
**

Njh;r;rpngw;w 
njhopyhsh;fs;
&gh 172,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; Njh;r;rpngw;w kw;Wk; Njh;r;rpaw;w 
kw;Wk; Njh;r;rpngw;w njhopyhsh; Nritfis (Nfs;tpf;F 
,iaghd) toq;Ftjpy; Fiwe;jgl;rk; 02 tUlq;fs; 
mDgtk; tha;e;j ,iaGila gpuNjrq;fspYs;s 
gpuNjr nrayfq;fspd; fPo; gjpT nra;ag;gl;Ls;s r%f 
mbg;gilapyhd mikg;Gfs; (COB) my;yJ tpahghug; 
gjptpd; fPo; gjpT nra;ag;gl;Ls;s ,yq;ifapy; gjpT 
nra;ag;gl;Ls;s epWtdk; kw;Wk; 1987,d; 03Mk; 
,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

11.44
kpy;ypad; 

gpxep (tlf;F) mYtyfk;> NjePttr> 
aho;g;ghzk; tPjp> tTdpah.
Tele:024-2227313/ 024-2225719/ 024-2227340
Fax:024-2225088/  024-2227341
2022-12-14Mk; jpfjp K.g. 11.00 kzpf;F 
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; ,lk;ngWk;.
,lk;: gpuhe;jpa Kfhikahsh; mYtyfk;> 
rptd; gz;iz tPjp> aho;g;ghzk;

21/12/2022
gp.g. 2.00

14 ,ul;ilg;ghij ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpapd; fl;blk; 
kw;Wk; Ntiyj; jsj;ij Rj;jpfhpj;jy;> ,ul;ilg;ghij 
ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjp kw;Wk; ,ul;ilg;ghij ePh; 
cs;sPh;g;ig guhkhpg;gjw;fhd xg;ge;jk;.
xg;ge;j ,y: r±£»~ˆv(v)/v.n./»~ˆ{£/Ã²ƒ£p/[K»r£…/2022/179

4,000/-+ 
VAT

&gh 42,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk; - gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 
Tele : 081-2386068, Fax: 081-2388027 
2022-12-14Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F 
Nguhjid> nfl;lk;Ng Kfhikahsh; (kj;jpa  
njw;F) mYtyfj;jpy; Nfs;tp Kd;Ndhbf; 
$l;lk; ,lk;ngWk;.
 (T:P. – 081 2388086 / Ext-201)

21/12/2022
gp.g. 2.00

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

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

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

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

jiyth;> 

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

ePH toq;fy; mikr;R 

 Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig
tpiyf;Nfhuy; mwptpj;jy; - 2022.12.07



தென் த�ொரியொவுக்கு எதிரொன 
த�ொக் அவுட் சுற்று ப�ொட்டியில் 
4–1 என்்ற ப�ொல் வித்தியொசத்தில் 
அதிரடி தெற்றியீட்டிய பிபரசில் 
அணி உல�க் கிண்ண �ொல்�ந்து 

தெொடரின் �ொலிறுதியில் 
குபரொசியொவுடன் ப�ொெ-
வுள்ளது.   

குபரொசிய அணி திங்-
�ட்கிழம� �டந்ெ த�ொக் 

அவுட் ப�ொட்டியில் 
ஜப�ொமன த�னொல்டி 
சூட் அவுட் மும்றயில் 
3–1 என்்ற ப�ொல் வித் -
தியொசத்தில் பெொற்�டித்-
ெது. இந்ெ இரு அணி�-
ளுக்கும் இமடயிலொன 
ப�ொட்டி முழு ப�ரம் 
�ற்றும் ெழங்�ப�ட்ட 
30 நிமிட ப�லதி� ப�ரத்-
தில் 1–1 என ச�நிமல 
த�ற்றிருந்ெது.   

முடிமெ தீர�ொனிக்� 
த�னொல்டி சூட் அவுட் 

மும்ற �யன்�டுத்ெப�ட்டப�ொ -
தும் ஜப�ொனின் முெல் இரு உமெ-
�ம்ளயும் ெடுத்ெ குபரொசிய ப�ொல் 
�ொப�ொ்ளர தடொமினிக் லிெப�ொவிச் 
தெொடரந்து �ற்த்றொரு த�னொல்டி 
முயற்சிமயயும் முறியடித்ெொர.  

குபரொசியொ �டந்ெ உல�க் கிண-
்ணத்தில் இறுதிப ப�ொட்டிெமர 
முன்பனறியம� குறிபபிடத்ெக்�து.  

இந்நிமலயில் �ட்டொரின் 674 
அரங்கில் ப�ற்று (06) அதி�ொமல 
�மடத�ற்்ற ப�ொட்டியில் பிபரசில் 
அணி முெல் �ொதியிபலபய அடுத் -
ெடுத்து �ொன்கு ப�ொல்�ம்ள புகுத்தி-

யது.   
இென்ப�ொதும் �ொயத்தின் 

பின் அணிக்குத் திரும்பிய 
த�ய�ொர த�னொல்டி உெ-
வியுடன் ப�ொல் புகுத்தி-
னொர. இது பிபரசில் அணிக் -
�ொ� த�ய�ொர த�றும் 76 
ஆெது ப�ொலொ� இருந்ெ-
பெொடு பிபரசில் சொரபில் 
அதி� ப�ொல்�ள த�ற்்ற 
பீபலவின் சொெமனமய 
ச�ன் தசயய அெருக்கு 
இன்னும் ஒரு ப�ொபல எஞ்-
சியுள்ளது.   

இந்நிமலயில் பிபரசில் 
�ற்றும் குபரொசிய அணி-
�ளுக்கு இமடயிலொன 
�ொலிறுதிப ப�ொட்டி ெரும் 
தெளளிக்கிழம� (09) 
�மடத�்றவுள்ளது.     

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 டிசம்பர் மா்தம 7ம திைதி பு்தன்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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லங்�ொ பிரீமியர லீக் (எல்.
பி.எல்.) தெொடரில் �டபபுச் 
சம்பியன் ஜபனொ கிங்ஸ் அணி, 
ப�ொல் கி்ளொடிபயட்டரஸ் 
அணிமய வீழ்த்தி ஆரம்�ப  
ப�ொட்டியில் 24 ஓட்டங்�்ளொல் 
தெற்றியீட்டியது.

3ஆெது எல்.பி.எல் தெொடர 
ஹம்�ொந்பெொட்மடயில் ப�ற்று 
(06) ஆரம்��ொனது. இென் 
முெல் ப�ொட்டியில் முெலில் 
துடுபத�டுத்ெொட �ணிக்�ப -
�ட்ட திசர த�பரரொ ெமலம�யி-
லொன ஜபனொ கிங்ஸ் அணி 19.5 
ஓெர�ளில் 137 ஓட்டங்�ளுக்கு 
சுருணடது. தசொமஹப �லிக் 
�ற்றும் துனித் தெல்லொலப� 
ெலொ 30 ஓட்டங்�ம்ள த�ற்்ற -
னர. 

இந்நிமலயில் �திதலடுத்-

ெொட �்ளமி்றங்கிய ப�ொல் கி்ளொ -
டிபயட்டரஸ் சொரபில் ஆரம்� 
வீரரும் அணித்ெமலெரு�ொன 
குசல் த�ணடிஸ் 43 �ந்து�ளில் 
51 ஓட்டங்�ம்ளப த�ற்்றொர. 
எனினும் �த்திய ெரிமசயில் 
ப�ொல் வீரர�ள பசொபிக்�த் ெெ -
றினர. 

இெனொல் 20 ஓெர�ள முடிவில் 
அந்ெ அணி 113 ஓட்டங்�ளுக்கு 
சுருணடது. �ந்துவீச்சில் பினுர 
த�ரனொணபடொ 3 விக்த�ட்டு -
�ம்ள �ெம் �ொரத்ெொர.

லங்�ொ பிரீமியர லீக் தெொடரின் 
முெல் இரு தெொடர�ளிலும் 
ஜபனொ கிங்ஸ் அணிபய சம்பி -
யன் கிண்ணத்மெ தென்்றது. 
இென் முெல் தெொடரில் ஜபனொ 
ஸ்டலியன்ஸ் என்்ற த�யரி -
பலபய அந்ெ அணி ஆடியது.

அதிரடி வெற்றியுடன் பிரரசில்  
காலிறுதிச் சுற்றுக்குத் தகுதி

எல்.பி.எல்.: நடப்புச் சம்பியன் ஜப்்னா கிங்ஸ்
அணிக்கு ஆரம்்பப் ப்பனாட்டியிபேபய வெற்றி

அடுத்து குபரனாசியனாவுடன் ப�னாதல்

சசக்கிப�னாட்டப் ப்பனாட்டியில்
அவிஷ்க, �து�னாலி வெற்றி

்பயிற்சியனா�ர் ்பதவிசய
துறக்்க �பேே முடிவு

இநே்தாேனசிோ:

திரு�ணத்திற்கு வெளியிேனா்   
உறவுக்கு தசட நிசறபெற்றம்

ஐ.நனா ்பனாது்கனாப்புச் சச்ப:
இந்தியனா தசேச�பயற்பு

பெசிய மசக்கிப்ளொட்ட சம்பியன்-
சிப ப�ொட்டியின் சிபரஷட ஆடெர 
பிரிவில் அவிஷ� த�படொன்சொவும் 
த�ண�ள சிபரஷட பிரிவில் �து�ொலி 
த�ரனொணபடொவும் தெற்றியீட்டினர.   

இலங்ம� மசக்கிப்ளொட்ட சம்ப�-
்ளனத்தினொல் ஏற்�ொடு தசயயப�ட்ட 
இந்ெப ப�ொட்டி �டந்ெ டிசம்�ர 
2,3ஆம் தி�தி�ளில் அளுத்�ம� த�ொர-
�ல்ல �ொலவிலத்ெ ம�ெொனத்திற்கு 
அருகில் ஆரம்பிக்�ப�ட்டது. அளுத்-

�ம�, �த்து�ம�, �ளுத்தும்ற ��ரங்-
�ம்ள உள்ளடக்கியெொ� ப�ொட்டி�ள 
இடம்த�ற்்றன.  

விம்ளயொட்டு அம�ச்சர தரொஷொன் 
ர்ணசிங்�வின் ஆபலொசமனயில் 
�டற்த்றொழில் இரொஜொங்� அம�ச்சர 
பியல் நிஷொன்ெ டி சில்ெொவின் ெமல-
ம�யில் இந்ெப ப�ொட்டி இடம்த�ற்-
்றது.

இதில் �னிஷட, சிபரஷட பிரிவு�-
ளில் ப�ொட்டி�ள இடம்த�ற்்றன.

மும்ம� இந்தியன்ஸின் உல�்ளொ-
விய தசயல்தி்றன் ெமலெரொ� �ெவி 
உயரவு த�ற்்ற இலங்ம� முன்னொள 
அணித் ெமலெர �பஹல ஜயெர -
ென தச்ளதெரன் பிபரவ் அணியின் 
ெமலம� �யிற்சியொ்ளர �ெவியில் 
இருந்து வில�வுள்ளெொ� தசயதி 
தெளியொகியுள்ளது.   

இங்கிலொந்தில் புதிெொ� ஆரம்-
பிக்�ப�ட்டு �மடத�ற்றுெரும் தி 
ஹணட்ரட் கிரிக்த�ட் தெொடரில் 
தச்ளதெரன் பிபரவ் அணியின் 
ெமலம� �யிற்சியொ்ளரொ� �பஹல 
ஜயெரென தசயற்�ட்டு ெந்ெொர.   

தெொடரந்தும் அடுத்து �மடத�்ற -
வுள்ள �ருெ�ொலங்�ளிலும் அெர 
ெமலம� �யிற்சியொ்ளரொ� தசயற்-
�டுெொர என எதிர�ொரக்�ப�ட்ட 
ப�ொதும், பெமலப�ளு �ொர்ண�ொ� 
�பஹல ஜயெரென �ெவியிலிருந்து 
விலகுெெொ� தெளி�ொட்டு ஊட�ங்-
�ள தசயதி தெளியிட்டுள்ளன.  

குறிப�ொ� மும்ம� இந்தியன்ஸ் 

நிரெொ�த்தின் கீழுள்ள அணி�ள 
ஐ.எல்.டி20 தெொடர �ற்றும் எஸ்.ஏ 
டி20 லீக் ப�ொன்்ற தெொடர�ளில் 
விம்ளயொடவுள்ளன. இந்ெ அணி�-
ளுக்�ொன த�ொறுபபு�ள �பஹல ஜய -
ெரெனவுக்கு ெழங்�ப�ட்டுள்ளது. 
எனபெ �பஹல ஜயெரென தச்ள-
தெரன் பிபரவ் அணியிலிருந்து வில -
குெெற்கு தீர�ொனித்துள்ளொர.  

தி ஹணட்ரட் கிரிக்த�ட் தெொடர 
2 ஆணடு�ள �மடத�ற்று முடிந் -
துள்ள நிமலயில், முெல் ஆணடு 
தச்ளதெரன் பிபரவ் அணி சம்பிய -
னொ� முடிசூடியிருந்ெதுடன், இந்ெ 
ஆணடு 7ஆெது இடத்மெப பிடித் -
ெது.  

�பஹல ஜயெரென மும்ம� இந்-
தியன்ஸ் அணியின் ெமலம� �யிற்-
சியொ்ளரொ� �டந்ெ 2017ஆம் ஆணடு 
முெல் தசயற்�ட்டுெருெதுடன், 
3 ெடமெ�ள மும்ம� அணி கிண -
்ணத்மெ தென்றுள்ளம� குறிபபி -
டத்ெக்�து.

புதி்தாை திருத்்தப்பட்ட உக்கரனின் 
மின் ைட்டகமபபுைள மீது ரஷோ 
ை்டந்த திஙைடகிழகம சரமாரி ்தாக்கு-
்தல்ைக்ள ந்டத்திே நிக�யில் அஙகு 
அவசர மின் ்தக்டைள ஏற்படடுள்ளன.   

உகையும குளிருக்கு மத்தியில் உக்-
கரனின் சி� ்பகுதிைளில் விழுந்த 
ஏவுைகைை்ளால் அந்தப ்பகுதிைள 
இருளில் மூழ்கியுள்ளன. அநநாடடு 

மின் ைட்டகமபபுைள மீ்தான ரஷோ-
வின் ்தாக்கு்தல்ைளின் க்தா்டர்ச்சிோை 
இது ந்டநதுள்ளது.   

இதில் குகைந்தது நான்கு ே்பர் 
கைால்�ப்பட்ட்தாை குறிபபிட்ட 
உக்கரன் ஜனாதி்பதி கவாே�ாடி-
மிர் கச�ன்ஸ்கி, 70 ஏவுைகைைள 
விழுந்த்தாைவும க்தரிவித்்தார். ஏறை-
னேவ ரஷோவின் ்தாக்கு்தல்ை்ளால் 

மின் ைட்டகமபபின் ்பாதி அ்ளவு 
ேச்தமக்டநதுள்ளது. நாடடில் கவப-
்பநிக� பூஜ்ஜிேம டிகிரி கசல்சிே-
ஸுக்கு கீழ் ்பதிவாகும நிக�யில் அந-
நாடடு மக்ைள ைடும குளிர் மறறும 
இருளில் மூழ்கியுள்ளனர்.   

இநநிக�யில் மக்ைள ்தாழ் கவப-
்பநிக�ோல் உயிரிழக்ைக் கூடும 
என்று அச்சம கவளியி்டப்படடுள்ளது.

திருமைத்திறகு 
கவளியில் உ்டலு-
ைவில் ஈடு்படுேவா-
ருக்கு ஓர் ஆண்டு 
வகர சிகைத் 
்தண்்டகன விதிக்-
கும புதிே குறைவி-
ேல் சட்டம ஒன்று 
இந ே ்த ா ே ன சி ே 
்பாராளுமன்ைத்தில் நிகைேவறைப்படடுள-
்ளது.   

அடுத்்த மூன்று ஆண்டுைளில் அமு-
லுக்கு வரவிருக்கும புதிே குறைவிேல் 
சட்டத்தில் ஜனாதி்பதிகே அவமதிப்பது 
மறறும அரச சிந்தகனக்கு எதிராை ே்பசுவ-
தும ்தக்ட கசயேப்படடுள்ளது.   

இந்த சட்டத்துக்கு எதிராை ்தக�நைர் 
ஜைார்த்்தாவில் உள்ள ்பாராளுமன்ைத்-
திறகு கவளியில் சிறிே ே்பரணிைள இ்டம-
க்பறறு வருகின்ைன.   

உ ள ந ா ட டு 
மறறும கவளிநாட-
டினருக்கு க்பாருந-
தும வகையி-
�ான இந்த சட்டக் 
ேைாகவயில் ்ப� 
‘ஒழுக்ை’ சட்டஙை-
ளும உள்ளக்ைப்பட-
டுள்ளன. இ்தன்்படி 

திருமைம புரிோ்த ேஜாடிைள ஒன்ைாை 
வாழ்வது மறறும உ்டலுைவு கைாளவது சட-
்டவிேரா்தமாக்ைப்படடுள்ளது. இது நாடடில் 
உள்ள க்பண்ைள, எல்.ஜி.பி.டீ சமூைத்தி-
னர் மறறும சிறு்பான்கமயினகர ்பாதிக்-
கும என்று உரிகமக் குழுக்ைள குறிபபிட-
டுள்ளன. 

திருமைமானவர்ைள இந்தச் சட்டத்க்த 
மீறினால் அவரது ைைவன் அல்�து 
மகனவிக்கு புைார் அளிக்கும உரிகம 
வழஙைப்படுகிைது.

இநதிோ டிசம்பர் 
மா்தத்திறைாை ஐக்கிே 
நாடுைள ்பாதுைாபபுச் 
சக்பயில் ்தக�கம 
க்பாறுபக்ப ஏறறுள-
்ளது.   

இரண்டு ஆண்டு ்தவ-
கைக்ைாை ்பாதுைாபபுச் 
சக்ப அஙைத்துவத்திறகு ே்தர்வு கசய-
ேப்பட்ட இநதிோ ்தக�கம க்பாறுபக்ப 
ஏற்பது இது இரண்்டாவது முகைோகும.   

இநதிோவின் ்தக�-
கமயின் கீழ் டிசம்பரில் 
்பாதுைாபபுச் சக்பயில் 
இரு முக்கிே அகமச்சர் 
மட்டத்தி�ான நிைழ்வுைள 
இ்டமக்பைவுள்ளன. டிசம-
்பர் 14, 15இல் இ்டம-
க்பறும இந்த நிைழ்வில் 

சீர்திருத்்தப்பட்ட ்பன்முைத்்தன்கம மறறும 
்பேஙைரவா்த எதிர்பபு ந்டவடிக்கைகே திட-
்டமி்டல் கசேற்பாடுைள இ்டமக்பைவுள்ளன.

மத்திே கைா�மபிோவில் 
கநடுஞசாக� ஒன்றில் நி�ச்-
சரிவால் ஒரு ்பஸ் வண்டி 
மறறும இரு வாைனஙைள 
புக்தயுண்்டதில் குகைந்தது 
34 ே்பர் உயிரிழநதுள்ளனர்.   

ைடும மகழகேத் 
க்தா்டர்நது ை்டந்த திஙைட-
கிழகம இ்டமக்பறை இந்த 
அனர்த்்தத்தில் உயிரிழந்த-
வர்ைளில் எடடு சிறுவர்ைளும 
இருப்ப்தாை ே்தசிே அனர்த்்த முைாகமத்-
துவ நிறுவனம க்தரிவித்துள்ளது.   

ஒருவர் ்தனது மகனவி மறறும இரு 
குழநக்தைக்ளயும ்பஸ்ஸில் இருநது 
ைாப்பறறிே நிக�யில் மண்ணில் புக்த-
யுண்டு உயிரிழநதுள்ளார். ைார் வி்பத்து 

ஒன்றினால் க்தா்டர்நது முன்ேனை 
முடிோ்த நிக�யில் வீதியில் நிறுத்்தப-
்படடிருந்த ்பஸ், ஜீப மறறும ேமாட்டார் 
கசக்கிள ஒன்ேை இந்த நி�ச்சரிவில் 
சிக்கிே்தாை ்பார்த்்தவர்ைள குறிபபிடடுள-
்ளனர்.

நிேச்சரிவில் ்பஸ் புசதயுண்டு  
வ்கனாேம்பியனாவில் 34 ப்பர் ்பலி

வ்கனாங்ப்கனா கிரனா�ங்்களில்  
தனாக்குதல்: 300 ப்பர் ்பலி
எம23 கி்ளர்ச்சிக் குழு மீது 

குறைமசாட்டப்படும கைாஙேைா 
நாடடின் கிழக்கு ்பகுதிைளில் 
உள்ள கிராமஙைள மீது ை்டந்த 
வாரம ந்டத்்தப்பட்ட ்தாக்கு்தல்-
ைளில் சுமார் 300 ே்பர் கைால்-
�ப்பட்ட்தாை அரச ்தரபபு அறி-
வித்துள்ளது.   

்ப�வீனமான ே்பார் நிறுத்்த 
உ்டன்்படிக்கை ஒன்று எட்டப-
்படடு சி� நாடைளிே�ேே இந்தத் ்தாக்-
கு்தல்ைள ந்டத்்தப்படடுள்ளன. இநநிக�-
யில் வ்டக்கு கிவு மாைாைத்தில் உள்ள 
கிராமஙைள மீே்த ்தாக்கு்தல் இ்டமக்பற-
றுள்ளன.   

எனினும கி்ளர்ச்சிோ்ளர்ைள இந்தக் 
குறைச்சாடக்ட அடிப்பக்டேறைது என்று 
மறுத்துள்ளனர். கிராமத்தில் துப்பாக்கிச் 

சண்க்ட ஒன்றின்ே்பாதும இக்டயில் 
சிக்கி எடடு கிராமத்்தவர்ைள கைால்�ப்பட-
்ட்தாை அவர்ைள க்தரிவித்துள்ளனர்.   

எனினும கைால்�ப்பட்டவர்ைளில் ஏழு 
சிறுவர்ைள இருப்ப்தாைவும ே்தவா�ேம 
மறறும மருத்துவமகனைளிலும க்பாது-
மக்ைள கைால்�ப்படடிருப்ப்தாைவும 
அரச ே்பச்சா்ளர் குறிபபிடடுள்ளார்.

ரஷயனாவின் தனாக்குதல்்க�னால் இருளில் மூழ்கியது உக்சரன்
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