
இலங்கையில் உணவுப் பாது-
கைாப்்ப பலப்படுத்துவதறகைாகை 
மேலதிகை உதவியாகை இலங -
்கைக்கு 20 மில்லியன் ட�ாலர்-
கை்ை வழஙகுவதாகை அடேரிக்கை 
ஜனாதிபதி மஜா ்ப�ன் மேறறு 
G7 உச்சிோோட்டில் அறிவித்-
தார்.   

அடேரிக்கைா மேறடகைாண� 
ஏ்னய சமீபத்திய நிதியளிப்பு 
அறிவிப்புகைளின் டதா�ராகை 
மேறடகைாளைப்படும் இநத 
புதிய உதவிக்கைான அறிவிப்பா -
னது தறமபா்தய டபாருைாதார 
டேருக்கைடியின் மபாது மிகைவும் 
மத்வயு்�ய இலங்கையருக்கு 
வழஙகைப்படும்.   

இநத நிதியளிப்பு எதிர்வரும் 

15 ோத கைாலப்பகுதியில் 8,00,000 
இறகும் மேறபட்� இலங்கைச் 
சிறார்கைளுக்கு உணவளிக்கும் ஒரு 
பா�சா்ல ஊட்�ச்சத்து நிகைழ்ச்சித்-
திட்�த்திறகு உதவிடசயவ்தயும் 
ேறறும் 27,000 இறகும் மேறபட்� 
கைர்ப்பிணிப் டபணகைள ேறறும் பாலூட்-
டும் தாயோர்கைளுக்கு உணவு வவுச்சர்-
கை்ை வழஙகுவ்தயும் மோக்கைாகைக் 
டகைாணடுளைது.  

 இலகுவில் பாதிப்புக்குளைாகைக்கூ-
டிய இலங்கை சமூகைஙகைளில் உணவு 
உறபத்தி்ய அதிகைரிப்பதறகைாகை 
விவசாய உதவிகைள ேறறும் நிதிப் பங-
கைளிப்பு ஆகியவறறினூ�ாகை சுோர் 
30,000 விவசாயிகைளுக்கு உதவிடசயய-
வும் இநத முயறசி திட்�மிட்-
டுளைது.  

ோட்டில் தறமபாது கைாணப்ப-
டும் நி்ல ஒரு மு�க்கை நி்லயல்ல 
என டதரிவித்துளை சுறறுலாத்து்ற 
அ்ேச்சர் ஹரின் டபர்னாணம�ா, 
எதிர்வரும் ஜூ்ல 10 ஆம் திகைதிக்குப் 
பின்னர் எரிடபாருள ேறறும் எரிவாயு 
கி்�க்கும் என்றும் ோடு இயல்பு 
நி்லக்குத் திரும்பும் என்றும் டதரி-
வித்துளைார்.  

இநத கைாலகைட்�த்தில் ேக்கைளின் 
ஆதரவு மத்வ என்றும் அ்ேச்-

சர் ஹரின் 
கூறினார்.  

ம ே ற று 
முன் தி ன ம் 
ே ள ளி ர வு 
முதல் ஜூ்ல 10 ஆம் திகைதி வ ர் 
அத்தியாவசிய மச் வகைளுக்கு ோத்தி-
ரம் எரிடபாருள விநிமயாகிக்கைப்படும் 
என அரசாஙகைம் அறிவித்துளை்த-
யடுத்து அவர் இவவாறு 
குறிப்பிட்டுளைார்.  

யாழ்ப்பாணம், கைணடி, 
ோத்த்ற ஆகிய குடிவரவு, 
குடியகைல்வு பிராநதிய அலு -
வலகைஙகைளிலும் ஒருோள 
மச்வ ஆரம்பிக்கைப்படும் 
என முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு 
அ்ேச்சர் தம்மிக்கை டபமரரா 
டதரிவித்துளைார்.   ஊ�கைடோன்றில் 
கைருத்து டவளியிடும் மபாது அவர் இநத 

வி�யத்்த டதரிவித்துள-
ைார்.    இது டதா�ர்பில் அவர் 
மேலும் டதரிவிக்்கையில், 
கை�வுச்சீட்டு ஒருோள மச்வ 
துரிதப்படுத்தப்படும். இதற-
கைாகை யாழ்ப்பாணம், கைணடி, 
ோத்த்ற ஆகிய பிராநதிய 

அலுவலகைஙகைளிலும் ஒருோள 
மச்வ ஆரம்பிக்கைப்படும். 
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ரயில் கட்டணஙகளில் திருத்தம்   
மேற்கொள்ள அரசு தீரேொனம்

ஒருநொள மேவைவை ஆரம்பிகக 
அவேசேர ்தம்மிகக தீரேொனம்

பிராந்திய ்கடவுச்சீட்டு அலுவல்கங்களிலும்

யாழ். அலுவலகத்தை ச�ாநதை நிதியில் மேம்படுததைவும முடிவு

எணடணய உறபத்தி ோடுகை்ைச் 
மசர்நத நிறுவனஙகைள, இலங்கைக்கு எரி -
டபாருள இறக்குேதி டசயது, சில்ல்ற 
விறப்னச் சந்தயில் ஈடுபடுவதறகு 
அனுேதி வழஙகுவதறகு அ்ேச்சர்வ 
அஙகீகைாரம் அளித்துளைதாகை வலுசக்தி 
அ்ேச்சர் கைஞசன விமஜமசகைர டதரிவித் -

துளைார்.   முதல் 
சில ோதஙகைளுக்கு 
இலங்கை ேத்திய 
வஙகி ேறறும் 
ஏ்னய வஙகிகை -
ளின் டவளிோட்டு 
ோணயக் ்கையிருப்-
புகை்ைப் பயன்ப -

டுத்தாேல் டசயறப�க்கூடிய தன்்ேயில் 
அடிப்ப்�யில் இதறகைான நிறுவனஙகைள 
டதரிவு டசயயப்படும் என அவர் 
டதரிவித்துளைார்.   

எரி்�ொருவ்ள இறககுேதி ்ேய்து விறக
்ைளிநொடடு நிறுைனஙகளுககு அனுேதி

தற்பாமதய சூழல் ஒரு முடக்கைல்ல;

22ஆைது திருத்த ேட்டமூலம்
ைரத்தேொனியில் பிரசுரிகக அனுேதி
அஙகீ்காரைளித்து அமைச்்சரமவ அறிவிப்பு

அ ர சி ய ல ் ே ப் பின் 
22ஆவது  திருத்த  ச் சட்�-
மூலத்்த வர்த்தோனியில் 
டவளியிடுவதறகு அ்ேச்-
சர்வ அஙகீகைாரம் வழஙகி-
யுளைது.  

22ஆவது அரசியல-
்ேப்பு திருத்தம் டதா�ர்-
பான அடிப்ப்�ச் சட்�மூலத்திறகு 
கை�நத 20ஆம் திகைதி இ�ம்டபறற அ்ேச்-
சர்வக் கூட்�த்தில் டகைாள்கை ரீதியான 
அஙகீகைாரம் வழஙகைப்பட்�து.   அதறகை-

்ேய, சட்� வ்ரஞரால் 
22ஆவது அரசியல்ேப்பு 
திருத்தம் தயாரிக்கைப்பட்-
டுளைது.   இநத நி்லயில் 
22ஆவது அரசியல்ேப்பு 
திருத்தச் சட்�மூலத்்த 
வர்த்தோனியில் டவளி-
யிடுவதறகும் பின்னர் 

பாராளுேன்ற அஙகீகைாரத்திறகைாகை சேர்ப்-
பிப்பதறகும் நீதி அ்ேச்சர்  முன்்வத்த 
மயாச்னக்கு அ்ேச்சர்வ அஙகீகைா-
ரம் வழஙகியுளைது. 

கண்ணி்ைடி அகறறும் �ணிககு   
ஜப�ொன் 244 மில். நிதியு்தவி   
கிளிந�ாச்சியில் ்�றறு ம்கச்்சாத்து நி்கழ்வு
வ�க்கில் மேறடகைாளைப்-

பட்டு வருகின்ற கைணணிடவடி 
அகைறறும் பணிகை்ை டதா�ர்ந-
தும் முன்டனடுக்கை ஜப்பான் 
அரசு சுோர் 244 மில்லியன் ரூபா 
நிதி உதவி்ய வழஙகியுளைது.   

ஜப்பான் அரசின் இநேன்-
டகைா்� மூலம் �ாஸ் கைணணி 
டவடி அகைறறும் பிரிவினர் கிளி-
டோச்சி முல்்லத்தீவு ோவட்�ஙகைளில் 
கைணணிடவடி அகைறறும் பணிகை்ை 
மேறடகைாணடு வருகின்றனர்.   இலங-

்கையின் வ� பிராநதியத்தில் ேனித மேய 
கைணணி டவடி அகைறறும் பணிகை-
ளுக்கைாகை

கள்ளசேநவ்த, ேொபிைொககளின் 
பிடியில் �ல எரி்�ொருள நிவலைஙகள

பல எரிடபாருள நிரப்பு 
நி்லயஙகைள கைளைச்சந்த 
ோபியாக்கைளின் கைட்டுப்-
பாட்டில் இருப்பதாகைவும், 
சாதாரண ேக்கைள எரிடபாருட்-
கை்ை டபறுவ்த அவர்கைள 
தடுப்பதாகைவும் குறறச்சாட்டுக்-
கைள டபாதுேக்கைளி�மிருநது 
கி்�க்கைப்டபறறுளைதாகை  
பாராளுேன்ற உறுப்பினர்  கைமஜநதிரகு-
ோர் டபான்னம்பலம் டதரிவித்துளைார்.

  தமிழ்த் மதசிய ேக்கைள முன்னணி-
யின் பாராளுேன்ற உறுப்பினர்கைைான 

கைமஜநதிரகுோர் டபான்னம்-
பலம் ேறறும் டசல்வராசா 
கைமஜநதிரன் ஆகிமயார் 
யாழ்ப்பாண ோவட்� அரச 
அதிப்ர   சநதித்து இவவி-
�யம் டதா�ர்பாகை கைலநது்ர-
யாடினார்கைள.  

அண்ேய சில ோட்கைைாகை 
ேக்கைள எரிடபாரு்ைப் டபறு-

வதில் பாரிய டேருக்கைடிகை்ை எதிர்-
டகைாணடுவருகின்றனர். இநத டேருக்-
கைடிகைளுக்கு கைளைச்சந்த 
ோபியாக்கைளும் கைாரணம்

இலங்கையில் நீதிேன்றத்்த 
அவேதித்தல் குறறம், டபாருள-
மகைா�ல் டசயயப்ப�ா்ேயால் 
அவவாறான வழக்குகை்ை 
விசார்ண டசயவதறகும் 
ேறறும் தீர்ோனஙகை்ை எடுப்ப-
தறகும் டதளிவானதும் ஒமர விதோனதுோன ே்�மு-
்றடயான்று தறமபாது பின்பறறப்படுவதில்்ல.  

அதனால் நீதி வழஙகும் டசயன்மு்றயில் த்லயிடும் 
ேட்டுப்பாடுகைள ேறறும் கைருத்துத் டதரிவிக்கும் சுதநதி-
ரத்தின் கீழ் கைாணப்படும் ேட்டுப்பாடுகைள டதா�ர்பாகைப் 
புரிநது டகைாளவதில் சிரேஙகைள கைாணப்படுகின் -
றன.  அமதமபால், நீதிேன்றத்்த அவேதித்தல் 

நீதிேன்வற அைேதிககும்
குறறததுககு புதிை ேட்டம்
அறிமு்கப்படுத்த அமைச்்சரமவ அனுைதி

அகில இலங்கை ேக்கைள கைாஙகி-
ரஸின் திகைாேடுல்ல ோவட்� பாரா-
ளுேன்ற உறுப்பினர் எஸ். எஸ். எம். 
முஷாரப் தன்்ன அகில இலங்கை 
ேக்கைள கைாஙகிரஸிலிருநது நீக்கிய்ே 
நீதிக்கு முரணானது என்ற அடிப்ப -
்�யில் அக்கைட்சியின் தீர்ோனத்திறகு 
எதிராகை மேறறு முன்தினம் (27) உச்சநீதி-
ேன்றத்தில் வழக்கு தாக்கைல் டசயதுளைார்.   

கை�நத மே ோதம் 31ம் மததி ே்�டபறற அகில இலங்கை 
ேக்கைள கைாஙகிரஸின் உயர்பீ� கூட்�த்தில் அவருக்கு எதிராகை 
ே�ாத்தப்பட்� ஒழுக்கைாறறு விசார்ணயின் அடிப்-
ப்�யில் கைட்சியின் யாப்புக்கு எதிராகைவும் 

கடசி தீரேொனததுககு எதிரொக
முஷொரப MP ைழககு ்தொககல்

அகில இலங்க ேககள் காஙகிரஸிலிருநது நீககம:

எரிடபாருள பறறாக்கு்ற ேறறும் 
எரிடபாருள வி்லமயறறம் கைாரண-
ோகை 18,000 தனியார் பஸ்கைள மேறறு 
முன்தினம் முதல் மச்வயில் ஈடுப�-
வில்்ல என இலங்கை தனியார் பஸ் 
உரி்ேயாைர்கைள சஙகைத்தின் த்லவர் 
டகைமுனு விமஜரத்ன டதரிவித்தார்.   

இலங்கை மபாக்குவரத்துச் ச்பயின் 
டிப்மபாக்கைள ஊ�ாகை தனியார் மபருநதுகைளுக்கு டீசல் வழங-
கும் மவ்லத்திட்�ம் அறிமுகைப்படுத்தப்பட்டுளை மபாதிலும் 
அது ே்�மு்றயில் இல்்ல என அவர் டதரிவித்-
துளைார்.   இமதமவ்ை, அகில இலங்கை தனியார் 

18,000 ்தனிைொர �ஸகள 
மேவையில் ஈடு�்டவில்வல

தறமபாது ோட்டில் ஏறபட் -
டுளை டேருக்கைடி நீஙகி ேல்ல 
நி்ல்ே உண�ாகி ேக்கைள 
தேது இயல்பு வாழ்க்்கையின் பக்கைம் திரும்ப மவணடும் என்ப-
தறகைாகை ஐமவ்ைத் டதாழு்கைகைளில் குனூத்துன்னாஸிலா்வ 
சுருக்கைோகைவும் உறுதியான ேம்பிக்்கையு�னும் ஒரு ோதகைாலத் -
திறகு ஓதிவருோறு அகில இலங்கை ஜம்இயயத்துல் 
உலோ சகைல முஸ்லிம்கைளி�மும் மகைட்டுளைது.   

�ாட்டின் ந�ருக்கடி நிமல நீங்க  

அடேரிக்கை ட�ால-
டரான்றின் டபறுேதி-
யில் மேற்றய தினம் 
சிறு வீழ்ச்சி பதிவாகி-
யுளைது.   

இதன்படி, இலங்கை 
ேத்திய வஙகி மேறறு 
டவளியிட்� ோணய ோறறு விகிதஙகைளின் 
படி, அடேரிக்கை ட�ாலடரான்றின் விறப்ன 
டபறுேதி 367 ரூபா 22 சதோகை பதிவாகியுள-
ைது.  

அமதசேயம், ட�ாலடரான்றின்

்்டொலர ்�றுேதியில் 
மீண்டும் வீழ்சசி
விற்ப்ை வி்ல 367.22 ஆக ்பதிவு

இநத ஆட்சியாைர்கை-
ளுக்கு எதிராகை வீதியில் 
இறஙகைக் கைாத்திருக்கும் 
ேக்கைளு�ன் ஒன்றி்ணநது 
இநத வாரம் ஆட்சி ோறறத்-
திறகைான மபாராட்�ஙகை்ை 
முன்டனடுக்கைவுளைதாகை 
ஐக்கிய ேக்கைள சக்தியின் 
மதசிய அ்ேப்பாைர் திஸ்்ஸ அத்தோயக்கை 
டதரிவித்துளைார்.   

ராஜபக் ஷ – விக்ரேசிஙகை ஆட்சி-
யின் ோட்கைள எணணப்படுகின்றன.

இந்தைொரம் �ொரிை 
ம�ொரொட்டஙகள
SJB திஸ்ஸ அத்த�ாயக்க அறிவிப்பு

ோட்டில் தறமபாது நிலவும் 
எரிடபாருள டேருக்கைடிக்கு 
எதிர்ப்புத் டதரிவித்து டபாது 
சுகைாதார பரிமசாதகைர்கைள சஙகைம் 
(PHIU) உளளிட்� து்ண 
ேருத்துவத் டதாழில்கைளுக்கைான 
கூட்டு கைவுன்சில் இரணடு ோள 
மவ்லநிறுத்தத்தில் ஈடுப� தீர்-
ோனித்துளைது.   இநத டதாழிறசஙகை ே�வடிக்்கை 
இன்று (29) ேறறும் ோ்ை (30) முன்டனடுக்கைப்ப-
டும் என டபாது சுகைாதார பரிமசாதகைர்கைள 
சஙகைத்தின் த்லவர் உபுல் மராஹன 

சுகொ்தொர ஊழிைரகள
இருநொள மைவலநிறுத்தம்
இன்றும நா்ையும ்பகிஷகரிகக தீரோைம

டகைாழும்பு ோவட்� 
நீ தி ேன் ற த் தின் 
பணிகைள ேட்டுப்படுத்-
தப்பட்டுளைதாகை அறி-
விக்கைப்பட்டுளைது.   

டகைாழும்பு ோவட்� 
நீதிேன்ற பதிவாைர் 
ோயகைத்தின் க்ைடயாப்-
பத்து�ன் டவளியி�ப்-
பட்டுளை அறிக் கையிமலமய இநத வி�யம் டதரிவிக்-
கைப்பட்டுளைது.   

இதறகை ேய மேறறு(டசவவாயகிழ்ே) 

ேடடுப�டுத்தப�டடுள்ள
்கொழும்பு ேொைட்ட 
நீதிேன்ற ்ேைற�ொடுகள

வ வு னி ய ா 
ோன்கைாம் கைட்்� பகு-
தியில் அ்ேநதுளை 
ஐஓசி எரிடபாருள 
நிரப்பு நி்ல -
யத்தில் மேறறு 
முன்தினம் இரவு 11.30 ேணியைவில் 
எரிடபாருள நிரப்ப வநத டபாலி்ஸா்ர 
இ்ைஞர்கைள முறறு்கையிட்�தால் பதறற-
நி்ல ஏறபட்�து.    

டபாதுேக்கைளுக்கு டபறமறால் முடி-
வ்�நது விட்�தாகை எரிடபாருள

்�ொலிஸ ைொகனதவ்த   
முறறுவகயிட்ட குழு

நள்ளிரவில் எரிச்பாருள் நிரப்ப வநதை

ஜூவல 10 ககுப பின் நொடு
ைழவேககுத திரும்பும்

அ்ேச�ர்வ அனுேதி வழஙகியுள்ைதைாக 
கஞ�ை விமேம�கர சதைரிவிபபு

இலங்கைக்கு டபறமறாலிய டபாருட்-
கைள, ச்ேயல் எரிவாயு  டபறறுக்டகைாள-
வது டதா�ர்பாகை மபச்சு ே�த்தடவன 
எரிசக்கி, மின்சக்தி அ்ேச்சர் கைஞசன 

விமஜமசகைர கைட்�ார் டசன்றுளைார்.  
அ்ேச்சர் கைஞசன விமஜமசகைர, மேறறு 
கைட்�ார் எரிசக்தியின் த்லவ-
ரும் பிரதே 

நபற்றாலிய நபாருட்்கள்,்சமையல் எரிவாயு:

கட்டொர எரிேகதி அவேசேரு்டன்  
கஞேன மநறறு ம�சசுைொரதவ்த  

சுமு்கைா்க �மடநபறறதா்க 
அமைச்்சர் அறிவிப்பு  

ச்பாதுேககள் குற்றம�ாட்டுவதைாக கமேநதிரகுோர சதைரிவிபபு

டீ்சல் பறறாககுமற, விமல்யறறம்:

0606

06 06 06 06 06

ஐமைவ்ள ்்தொழுவககளில்
குனூததுன்னொஸிலொ

பஸ் கைட்�-
ணத்்த அதி-
கைரிக்கை தீர்ோ-
னம் எடுக்கைப்பட்டுளைதாகை அகில இலங்கை 
தனியார் பஸ் உரி்ேயாைர்கைள சஙகைம் டதரி-
வித்துளைது.  

�ஸ கட்டணம் 30 ே்த
வீ்தத்தொல் அதிகரிபபு

ஜூமல 01ஆம் தி்கதி முதல்

வவுனியாவில் 
ஏறபட்ட பதறறம்
தணிவு

எட்டு இலட்்சம சிறாரகளுககு 
உணவளிகக 20 மில்.டடாலர

இலஙம்கயில் உணவு பாது்காப்பிமை பலப்படுத்த

்ைலதி்க உதவியா்க வழஙகுவதா்க 
G7 ைா�ாட்டில் ்ஜா மபடன் அறிவிப்பு

05 வருடங்களுக்கும் மேலா்க ோற்றப்படாத

ஆரம்ப ்கட்டணம் 
40 ரூபாவாகிறது

ஓதுைாறு உலைா ்சமப 
்வண்டு்்காள்



101 வயதான நாஜி வதத 
முகாமின் முன்னாள் காவலர் ஒரு-
வருக்கு ஜெர்்மனி நீதி்மன்்றம் ஒன்-
றினால் ஐந்து ஆண்டுகள் சித்றத் 
தண்்டதன விதிக்கப்பட்டுள்்ளது. 
நாஜி ்படுஜகாதல ஜதா்டர்பிலான 
ப்பார் குற்றத்தில் சித்றத் தண்த்ட 
விதிக்கப்படும் மிக வயதானவராக 
இவர் ்பதிவாகியுள்்ளார்.   

பொசப ஸ்குவட்ஸ் என்்ற அந்த 
முதியவர் 1942 ்மறறும் 1945 க்கு 

இத்டப்பட்்ட காலத்தில் வ்டக்கு 
ஜ்பர்லினில் உள்்ள சக்சன்பஹாஸ் 
முகாமில் சித்றக் காவலர் ஒருவராக 
்பணியாறறி உள்்ளார். ஜகாதலக்கு 
துதை நின்்றதாக பநறறு இ்டம்-
ஜ்பற்ற வழக்கு விசாரதையில் அவர் 
குற்றஙகாைப்பட்்டார்.   

பிரன்்டன்ப்பார்க் ்மாநிலத்தில் 
வாழும் ஓய்வூதிக்காரராக அவர் தாம் 
நிர்பராதி என வாதிட்்டார். தாம் எந்த 
குற்றமும் ஜசய்யவில்தல என்றும் 

அந்த முகாமில் ஜகாடூர்மான குற-
்றஙகள் நிகழந்தது த்மக்கு ஜதரியாது 
என்றும் குறிபபிட்்டார். “நான் ஏன் 
இஙபக இருக்கிப்றன் என்று எனக்-
குத் ஜதரியவில்தல” என்று குறிப-
பிட்்டார் ஸ்குவட்ஸ்.  

எனினும் முகாமில் இ்டம்ஜ்பற்ற 
3,518 தகதிகளின் ஜகாதலயில் 
அவர் ஜதரிந்தும் விரும்பியும் ்பங-
பகறறுள்்ளார் என்று அரச வழஙகறி-
ஞர்கள் ஜதரிவித்துள்்ளனர்.   

1936க்கும் 1945க்கும் இத்டப-
்பட்்ட காலத்தில் 200,000க்கும் அதி-
க்மாபனார் அந்த வதத முகாமில் 
அத்டக்கப்பட்டிருந்ததாய் வரலாற-
றுப ்பதிவுகள் கூறுகின்்றன.  

ஸ்குவட்ஸ் ப்பான்று ஜெர்்மனி-
யில் 90 வயதுக்கு ப்மற்பட்்ட ப்மலும் 
்பலர் க்டந்த சில ஆண்டுகளில் 
தண்்டதன ஜ்பற்றனர். கிட்்டத்தட்்ட 
70 ஆண்டுகளுக்குப பின்னர் இவர்க-
த்ளப பிடித்து, வழக்கு ந்டத்தி தண்-

டிக்க பவண்டிய அவசியம் என்ன 
என்று ்பலர் பகள்வி எழுபபுகின்்ற-
னர்.  

ஆனால் தனிந்பர்களின் அரசியல், 

ஒழுக்கப ஜ்பாறுபபுகத்ள ்மறுவலி-
யுறுத்தபவ இவவாறு ஜசய்யப்படுவ-
தாய்க் கவனிப்பா்ளர்கள் கூறுகின்்ற-
னர்.    

பொர்தானின் ஜசஙக்டல் 
துத்றமுக்மான அகா்பாவில் 
குப்ளாரின் நச்சு வாயு கசிந்து 
11 ப்பர் ஜகால்லப்பட்டிருப -
்பபதாடு 250க்கும் அதிக்மான-
வர்கள் காய்மத்டந்திருப்பதாக 
அரச ஊ்டகம் குறிபபிட்டுள்-
்ளது.   

இரசாயன பசமிபபு ஜகாள்க -
லதன ஜகாண்டு ஜசல்லும்ப்பாது 
கிபரனில் ஏற்பட்்ட பகா்ளாறினால் 
அது கீபழ விழுந்திருப்பதாக அதி-
காரிகள் ஜதரிவித்துள்்ளனர்.   

ப்மபல உயர்த்தப்பட்்ட ஜகாள் -
கலன் பின்னர் திடீஜரன்று கப்பல் 
ஒன்றின் மீது விழுந்து ஜவடிப்பது 
சி.சி.ரீ.வி ஜக்மராவில் ்பதிவாகி-
யுள்்ளது. ்மஞசள் நி்ற வாயு அந்தப 
்பகுதி எஙகும் ்பரவுவதும் ்மக்கள் 
்பாதுகாப்பான இ்டத்தத பநாக்கி 

தபபி ஒடுவதும் அதில் ஜதரிகி்றது.  
காய்மத்டந்த 199 ப்பர் உள்ளுர் 
்மருத்துவ்மதனகளில் சிகிச்தச 
ஜ்பறறு வருவதாகவும் சிலரின் 
நிதல கவதலக்கி்ட்மாக இருப்ப -
தாகவும் அரச ஊ்டகம் ஜதரிவித்-
துள்்ளது.   

ஜதாழில்துத்ற இரசாயன்மாக 
்பயன்்படுத்தப்படும் குப்ளாரின் 
வாயு, அதிக அ்ளவில் ஜவளிப்படு-
வது நுதரயீரதல ்பாதிக்கும்.

அஜ்மரிக்காவின் ஜ்டக்சாஸ் 
்மாநிலத்தில் தகவி்டப்பட்்ட 
ஜகாள்கலன் ஜலாறி ஒன்றில் 
குத்றந்தது 46 ச்டலஙகள் 
கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்்ளன. 
இதன்ப்பாது நான்கு சிறுவர்கள் 
உட்்ப்ட 16 ப்பர் ்மருத்துவ்ம-
தனக்கு அதழத்துச் ஜசல்லப-
்பட்்டதாக தீயதைபபு அதிகாரி 
ஒருவர் ஜதரிவித்துள்்ளார்.   

உயிர் தபபியவர்கள் அதிக 
உ்டல் சூட்டு்டன் காைப்பட்-
்டதாகவும் இவர்கள் ஜவப்பத் 
தாக்கம் ்மறறும் ஜவப்பத்தால் 
ஏற்பட்்ட பசார்வினால் ்பாதிக்-
கப்பட்டிருப்பதாகவும் கூ்றப்ப-
டுகி்றது.   

இந்த ச்டலஙகள் கண்டு-
பிடிக்கப்பட்்ட சான் அன்-
ப்டானிபயா பு்றநகர் ்பகுதி 
அஜ்மரிக்க ்மறறும் ஜ்மக்சிபகா எல்-
தலயில் இருந்து 250 கிபலாமீற்றர் 
ஜதாதலவில் உள்்ளது. இது ஆட்க-
்டத்தல்காரர்களின் பிரதான ப்பாக்கு-
வரத்துப ்பாததயாக உள்்ளது.   

அஜ்மரிக்காவுக்குள் நுதழயும் 
ஆவைஙகள் இல்லாத குடிபயறி-
கத்ள ஜதாதலதூர ்பகுதிகளில் சந்-
திக்கும் ஆட்க்டத்தல்காரர்கள் அவர்-
கத்ள அதழத்துவர ஜ்பரும்்பாலும் 
ஜலாறிகத்ளபய ்பயன்்படுத்துகின்்ற-
னர்.   

“அவர்கள் குடும்்பஙகத்ள ஜகாண்-
டிருந்தனர். சி்றந்த வாழக்தக 
ஒன்த்ற பத்ட முயறசித்திருக்கலாம்” 
என்று சான் அன்ப்டானிபயா ப்மயர் 

தநஜரன்ப்பர்க் ஜதரிவித்தார். “இது 
்பயஙகர்மான, ்மனித அவலத்தத 
தவிர ஒன்றுமில்தல” என்றும் அவர் 
கூறினார்.   

இ்றந்த உ்டல்கள் ்பறறிய ஜசய்தி 
கித்டத்ததத அடுத்து அவசரப 
பிரிதவச் பசர்ந்த அதிகாரிகள் 
உள்ளூர் பநரப்படி க்டந்த திஙகட்கி-
ழத்ம ்மாதல சம்்பவ இ்டத்திறகு 
விதரந்தனர்.   

”ஒரு ஜலாறிதயத் தி்றக்கும்-
ப்பாது அதறகுள் நாஙகள் இ்றந்த 
உ்டல்களின் அடுக்குகத்ளப ்பார்த்-
திருக்கக்கூ்டாது. நாஙகள் யாரும் 
அததக் கற்பதன ஜசய்துஜகாண்டு 
பவதலக்கு வருவதில்தல,” என்று 
சான் அன்ப்டானிபயா தீயதைபபுப 

பிரிவின் ததலவர் சார்லஸ் ஹூட் 
ஜசய்தியா்ளர்களி்டம் கூறினார்.   

ஓட்டுநரால் தகவி்டப்பட்்ட வாக-
னத்தில் குளிரூட்டும் வசதியில்தல 
என்றும் அதறகுள் குடிநீர் இல்தல 
என்றும் அவர் கூறினார்.   

சான் அன்ப்டானிபயாவின் ஜதன்-
ப்மறகுப ்பகுதியில் ரயில் ்பாததக-
ளுக்கு அடுத்ததாக வாகனம் கண்டுபி-
டிக்கப்பட்்டது.   

ஜ்மக்சிபகாவின் ஜவளியு்றவு 
அத்மச்சர் ்மார்ஜசபலா எபரர்ட், 
்மருத்துவ்மதனக்குக் ஜகாண்டு ஜசல்-
லப்பட்்டவர்களில் குவான்த்மாலா 
நாட்த்டச் பசர்ந்த இரண்டு ப்பர் 
இருப்பதாகக் கூறினார். ்பாதிக்கப-
்பட்்ட ்மற்றவர்கள் எந்த நாட்த்டச் 

பசர்ந்தவர்கள் என்்பது 
இதுவதர ஜதரியவரவில்தல.   

அஜ்மரிக்காவில் புலம்ஜ்ப-
யர் குடிபயற்றம் என்்பது ஒரு 
சர்ச்தசக்குரிய அரசியல் பிரச்-
சிதனயாக உள்்ளது. அஙகு 
க்டந்த ஆண்டு ஜ்மக்சிபகாவில் 
இருந்து அஜ்மரிக்காவுக்குள் 
நுதழந்த ்பதிவு ஜசய்யப்ப்டாத 
ஆவை்மற்ற புலம்ஜ்பயர்ந்-
பதார் தடுத்து தவக்கப்பட்டுள்்ள-
னர். அவர்களில் ்பலர் மிகவும் 
ஆ்பத்தான, ்பாதுகாப்பற்ற 
்பாததகளில் ்பயைம் ஜசய்து 
வந்திருந்தனர்.   

பகாத்ட ்மாதஙகளில் சான் 
அன்ப்டானிபயா மிகவும் ஜவப-
்ப்மாக இருக்கும். க்டந்த திங-
கட்கிழத்மயன்று 39.4 டிகிரி 
ஜசல்சியஸ் ஜவப்பநிதல ்பதி-

வானது.   
்மத்திய அஜ்மரிக்காவில் வறுத்ம 

்மறறும் வன்முத்றயிலிருந்து தப-
பித்து, ஆவை்மற்ற புலம்ஜ்பயர்ந்-
தவர்களில் ்பலர், அஜ்மரிக்க எல்-
தலதயத் தாண்டி வருவதறகாக 
ஆட்க்டத்தல்காரர்களுக்குப ஜ்பரும் 
ஜதாதகதயச் ஜசலுத்துகி்றார்கள்.   

அண்த்மய ஆண்டுகளில், புலம்-
ஜ்பயர்ந்பதார் தஙகள் ்பயைத்தின்-
ப்பாது உயிரிழந்ததறகு இதுப்பான்்ற 
்பல உதாரைஙகள் உள்்ளன. 
ஆனால், திஙகட் கிழத்மயன்று கண்-
டுபிடிக்கப்பட்்டததப ப்பால எந்த-
ஜவாரு ஜகாடிய நிகழவும் இதுவதர 
இல்தல.
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அமெரிக்காவில் க்விடப்படட  
ம�காறியில் 46 சட�ங்ள் மீடபு

ம்ெரூன் இன மெகாதலில்  
30ககும் மெற்படமடகார் ்பலி

ப்மறகு ஜக்மரூனில் இனரீதியான 
தாக்குதல் ஒன்றில் ஜ்பண்கள், சிறு-
வர்கள் உட்்ப்ட 30க்கும் அதிக்மான 
கிரா்ம ்மக்கள் ஜகால்லப்பட்டுள்்ள-
னர்.   

தநஜீரிய எல்தலக்கு அருகில் 
்பகின்பொவ கிரா்மத்தில் வார இறு-
தியில் இந்தப ்படுஜகாதல இ்டம்-
ஜ்பறறிருப்பதாக ஜக்மரூனின் 
பிதரத்பப்டரியன் பதவாலயத்தின் 
ப்பச்சா்ளர் சஙதகக்குரிய ஜ்பான்கி 
சாமுபவல் ப்பார்்பா ஜதரிவித்துள்-
்ளார்.   

ஒலிட்டி ்மறறும் ஜ்மசகா எபகால் 
இனக் குழுக்களுக்கு இத்டபய நிலப 
பிரச்சிதன ஒன்று ஜதா்டர்்பாகபவ 
அந்த ப்மாதல் ஜவடித்திருப்பதாக 
ப்பார்்பா ஏ.எப.பி ஜசய்தி நிறுவனத்-
திறகு ஜதரிவித்துள்்ளார்.   

“ஒலிட்டி ்மக்கள் 2022 ஏபரல் 29 
ஆம் திகதி ஜ்மசகா எபகால் ்மக்கள் 
சிலதர தாக்கிக் ஜகான்்றனர். அதறகு 

ஜ்மசகா எபகால் ்மக்கள் ்பதில் தாக்கு-
தல் ந்டத்தியுள்்ளனர்” என்றும் அவர் 
குறிபபிட்டுள்்ளார்.   

்மத்திய ஆபிரிக்க நா்டான ஜக்ம-
ரூனில் இன ப்மாதல்கள் அடிக்கடி 
இ்டம்ஜ்பற்றப்பாதும் இந்த அ்ளவான 
உயிரிழபபுகள் தூர வ்டக்கு பிராந்தி-
யத்தில் ்பதிவாகி வருகின்்றன. க்டந்த 
டிசம்்பரில் கால்நத்ட வ்ளர்பபு, 
மீன்பிடி ்மறறும் விவசாய சமூகஙக-
ளுக்கு இத்டபய இரண்டு வாரஙகள் 
நீடித்த ப்மாதலில் 44 ப்பர் ஜகால்லப-
்பட்டு 111 ப்பர் காய்மத்டந்தனர்.     

இஸமரேல் ்பகாரேகாளுென்கறை  
்க�க் ஆதரேவு வகாககு
இஸ்பரல் ்பாராளு்மன்்றத்தத 

கதலப்பதறகு ஆதரவாக அந்நாட்டு 
்பாராளு்மன்்ற உறுபபினர்கள் பநறறு 
ஏக்மனதாக வாக்களித்துள்்ளனர். 
இது அந்நாட்டில் க்டந்த நான்கு 
ஆண்டுகளில் ஐந்தாவது ஜ்பாதுத் 
பதர்தலுக்கு வழிவகுத்துள்்ளது.   

இதன்்படி ்பாராளு்மன்்றம் கதலக்-
கப்பட்டு வரும் ஒக்ப்டா்பர் 25 
அல்லது நவம்்பரில் 1இல் பதர்தல் 
ந்டத்தப்ப்டவுள்்ளது. இதறகான 
திகதி ப்மலும் ப்பச்சுவார்த்ததக்குப 
பின் தீர்்மானிக்கப்ப்டவுள்்ளது.   

எனினும் ்பாராளு்மன்்றத்தில் 
ப்மலும் இரண்டு சுறறு வாக்ஜகடுப-
புகளில் இந்தத் தீர்்மானம் அஙகீகரிக்-
கப்ப்ட பவண்டும்.     

எரிம்பகாருள் ஏறறைதகத எதிர்தது 
ம்பருவில் ம�காறி ஓடடுநர்்ள் ம்பகாரேகாடடம்
ஜ்பருவில், எரிஜ்பாருள் 

விதல உயர்வால் ஏற்பட்டுள்்ள 
தாக்கத்தத கட்டுப்படுத்த ந்ட-
வடிக்தக எடுக்கக்பகாரி சரக்கு 
வாகன ஓட்டுநர்கள் காலவதர-
யற்ற பவதல நிறுத்தத்தில் ஈடு-
்பட்டுள்்ளனர்.  

எரிஜ்பாருள் விதல கடுத்ம-
யாக உயர்ந்தததயடுத்து, அஙகு 
ப்பாராட்்டஙகள் நத்டஜ்பறறு 
வருகின்்றன.  

அததன கட்டுப்படுத்த ஜ்பருவில் 
அவசர நிதல அமுல்்படுத்தப்பட் -
டுள்்ள சூழலில், துத்றமுக நகரான 
காபலாவில் சரக்கு வாகன ஓட்டி-
கள் டிரக்குகளில் ஒலி எழுபபிய்படி 
ப்பாராட்்டத்தில் ஈடு்பட்்டனர்.  

உக்தரன் மீதான ரஷயாவின் 
்பத்டஜயடுபபு்டன் ஜதா்டர்பு்பட்ப்ட 
உலக்ளாவிய எரிஜ்பாருள் விதல 
அதிகரித்துள்்ளது. இது உலகின் 
இரண்்டாவது மிகபஜ்பரிய ஜசபபு 

தயாரிபபு நா்டான ஜ்பருவில் ்பதற -
்றத்தத அதிகரித்துள்்ளது.   

அஙகு உரத்தின் விதல அதிக -
ரித்திருக்கும் சூழலில் இ்றக்கு்மதி-
கத்ள ஜ்ப்ற அரசு தவறி இருப்பதால் 
உைவு விநிபயாகத்திலும் ஜநருக்கடி 
ஏற்ப்ட வாய்பபு உள்்ளது.   

உர விதல அதிகரிபபு ்மறறும் ்பற-
்றாக்குத்ற காரை்மாக சில விவசாய 
சஙகஙகளும் ஆர்ப்பாட்்டத்தில் ஈடு -
்பட்டுள்்ளத்ம குறிபபி்டத்தக்கது.     

ம�கார்தகானில் நச்சு வகாயு  
்சிவு: ்பதிமனகாருவர் ்பலி

சின்ஜியகாங இறைககுெதிககு  
அமெரிக்கா தகட விதிபபு
சீனா உய்குர் ்மக்கத்ள 

கட்்டாய உதழபபுக்கு ்பயன்்ப-
டுத்துவதால் சின்ஜியாஙக் ்மாகா-
ைத்தின் உற்பத்தி ஜ்பாருட்கள் 
இ்றக்கு்மதி ஜசய்யப்படுவதத 
அஜ்மரிக்க சட்்டஜ்மான்று தத்ட 
ஜசய்துள்்ளது,   

உய்குர் கட்்டாய உதழபபு 
சட்்டம் என்்ற ஜ்பயரிலான இச் -
சட்்ட விதிகளின் ஊ்டாக இந்ந-
்டவடிக்தக ப்மறஜகாள்்ளப்பட்-
டுள்்ளது. கட்்டாய உதழபபின் 
மூல்மான சீன உற்பத்திகளின் 
இ்றக்கு்மதிதயத் தடுப்பதறகாக 
அஜ்மரிக்க அதிகாரிகளுக்கு அதிக 
அதிகாரஙகளும் வழஙகப்பட்டுள்-
்ளன.   

இது ஜதா்டர்பில் அஜ்மரிக்க இரா -
ொஙக திதைக்க்ளம் விடுத்துள்்ள 
அறிக்தகஜயான்றில், “உய்குர் 
கட்்டாய உதழபபு தடுபபுச் சட்்டத்-

தின் விதிகத்ள அஜ்மரிக்க சுஙக-
மும் எல்தலப ்பாதுகாபபு பிரிவும் 
நத்டமுத்றப்படுத்தும். இதன் 
ஊ்டாக சின்ஜியாங ்மாகாைத்தின் 
கட்்டாய உதழபபு மூல்மான உற-
்பத்தி ஜ்பாருட்கள் அஜ்மரிக்கா-
வுக்குள் இ்றக்கு்மதி ஜசய்யப்ப்ட 
இ்ட்மளிக்கப்ப்டாது” என குறிபபி-
்டப்பட்டுள்்ளது.    

101 வயது நகாஜி வகத மு்காம் 
்காவ�ருககு 5 ஆண்டு்ள் சிகறை

உககரேனிய ்கடதமதகாகுதியில்  
ரேஷயகா தகாககுதல்: 16 ம்பர் ்பலி
உக்தரனின் கிரஜ்மன்பசாக் 

நகரில் ஒரு ஜநரிசல்மிக்க கத்டத்-
ஜதாகுதியில் ரஷயா ந்டத்திய தாக்கு-
தலில் 16 ப்பர் ஜகால்லப்பட்டுள்-
்ளனர்.   

கத்டத்ஜதாகுதி மிகக் கூட்-
்ட்மாக இருந்தப்பாது பவண்டு-
ஜ்மன்ப்ற தாக்குதல் ந்டத்தி இருப-
்பதாக உக்தரனிய ்பாதுகாபபு 
அத்மச்சு ஜதரிவித்தது. அபப்பாது 
கத்டத்ஜதாகுதியில் 1,000க்கும் 
அதிக்மாபனார் இருந்ததாகக் கூ்றப-
்பட்்டது.   

ஐபராபபிய வரலாறறிபலபய மிகத் 
துணிச்சலாக ந்டத்தப்பட்்ட ்பயஙக-

ரவாதச் ஜசயல் இது என்று உக்தர-
னிய ெனாதி்பதி ஜவாபலாடிமிர் 
ஜசஜலன்ஸ்கி வர்ணித்தார். 59 ப்பர் 

காயமுற்றதாகவும் அவர்களில் 25 
ப்பர் ்மருத்துவ்மதனயில் பசர்க்கப-
்பட்டுள்்ளதாகவும் கூ்றப்பட்்டது.   

உலகத் ததலவர்கள் ஜி7, 
பநட்ப்டா உச்சநிதலச் சந்திபபுக-
ளுக்குத் தயாராகும் பவத்ளயில் 
ரஷயா இந்தத் தாக்குததல 
ந்டத்தியுள்்ளது. உக்தரனுக்குத் 
துதைநிற்பதாக ஜி7 ததலவர்கள் 
ஜவளியிட்்ட கூட்்டறிக்தகயில் 
குறிபபி்டப்பட்்டது. 

ரஷய ெனாதி்பதி வி்ளாடிமிர் புட்-
டினும் ஏதனபயாரும் தாக்குதலுக்-
குப ஜ்பாறுபப்பறக பவண்டும் என்று 
ஜி7 ததலவர்கள் கூறியுள்்ளனர்.  

அல் ம்காயதகா மூதத தக�வர் 
அமெரிக்த தகாககுதலில் ்பலி

அல் ஜகாய்தா அத்மபபு்டன் 
ஜதா்டர்பு்பட்்ட மூத்த ததலவர் 
ஒருவதர இலக்கு தவத்து சிரியா-
வின் இத்லிப ்மாகாைத்தில் சுறறிவ-
த்ளபபுத் பதடுதல் ஒன்த்ற ப்மற -
ஜகாண்்டதாக அஜ்மரிக்க இராணுவம் 
ஜதரிவித்துள்்ளது. இந்தத் தாக்குத-
லில் அவர் ஜகால்லப்பட்்டதாக அறி -
விக்கப்பட்டுள்்ளது.   

அல் ஜகாய்தாவு்டன் ஜதா்டர்பு -
்பட்்ட ஹுராஸ் அல் தீன் அத்மப -
பின் மூத்த ததலவரான அபூ ஹம்சா 
அல் ஜய்மனி ப்மாட்்டார் தசக்கிளில் 
தனியாக ்பயணித்துக் ஜகாண்டிருக்-

கும்ப்பாது அவதர இலக்கு தவத்பத 
க்டந்த திஙகட்கிழத்ம இந்தத் தாக்கு-
தல் ந்டத்தப்பட்்டதாக அஜ்மரிக்க 
்மத்திய கட்்டத்ளயகம் ஜவளியிட்்ட 
அறிவிபபில் கூ்றப்பட்டுள்்ளது.   

அவர் ஜசன்்ற ப்மாட்்டார் தசக்கிள் 

மீது இரு ஜராக்ஜகட் தாக்குதல்கள் 
ந்டத்தப்பட்டுள்்ளன.   

இந்தத் தாக்குதலில் ஜ்பாது்மக் -
களுக்கு ்பாதிபபு ஏற்ப்டவில்தல 
என்று ஆரம்்பக்கட்்ட மீ்ளாய்வில் 
ஜதரியவந்ததாகவும் அது குறிபபிட்-
்டது.   

“இந்த மூத்த ததலவதர அகறறி 
இருப்பது அஜ்மரிக்க ்மக்கள், எ்மது 
கூட்்டாளிகள் ்மறறும் உலஜகஙகும் 
உள்்ள அப்பாவிகள் மீதான அல் 
ஜகாய்தாவின் தாக்குதல் தி்றதன 
முறியடிக்கும்” என்று அந்த அறிக்-
தகயில் ப்மலும் கூ்றப்பட்டுள்்ளது.     



க�ொழும்புத் தமிழ்ச் சங�த்தின் 
தலைவரொ� சட்டத்தரணி ந்டரொ-
ஜர் �ொண்டீபன், கதரிவுகசய்யப்-
பட்டது்டன் கபொதுச்கச்யைொள-
ரொ� ஆழ்வொப்பிளலள �நதசொமி 
கதரிவுகசய்யப்பட்டொர்.

க�ொழும்புத் தமிழ்ச் சங�த்தின் 
80வது ஆண்டுப் கபொதுக் கூட்டம்  
சங�த்தலைவர்  ந.�ொண்டீபன் 
தலைலையில் �்டநத 26ம் தி�தி  
இ்டம்கபற்றது.    அக்கூட்டத்தில் 
�ொப்பொளரொ� பபரொசிரி்யர் எஸ்.
தில்லைநொதன், துலைக்�ொப்பொ -
ளர்�ளொ� �ைொநிதி.கசல்விதிருச்-
சநதிரன்,பபரொசிரி்யர் எம்.�ருைொ-
நிதி,  பவ.�நதசொமி, �ைொநிதி 
�.இரகுபரன்  �ொசுபதி ந்டரொஜொ 
ஆகிப்யொர் கதரிவுகசய்யப்பட-
்டொர்�ள. 

நம்பிக்ல�ப் கபொறுப்பொளர் 
சலப உறுப்பினர்�ளொ� சிபரஸ்்ட 
சட்டத்தரணி ப�.எஸ்.இரத்தின-
பவல், ஜனொதிபதி சட்டத்தரணி 
வி.புவிதரன், �ைக்�ொ-
ளர் என்.பஞசொடசரம் 

பைொரன்ஸ் கசல்வநொ்ய�ம்,                 
ஷம்ஸ் பொஹிம்  

பொரொளுைன்்றத்தில் உலர்யொறறும் 
உறுப்பினர்�ளின் அநொவசி்ய பபச்-
சுக்�லள பொரொளுைன்்ற ஊ்ட�வி்ய-
ைொளர்�ள நிரொ�ரிக்� பவண்டும். 
அவறறுக்கு முக்கி்யத்துவம் வழங-
�க் கூ்டொது  என கதரிவித்துளள  
சபொநொ்ய�ர் ைஹிநத ்யொப்பொ அபப -
வர்தன, அவவொறு முக்கி்யத்துவம் 
வழஙகுவதொல் ைக்�ள குழப்பை-
ல்ட்ய பநர்கி்றகதன  கதரிவித்தொர்.

பொரொளுைன்்றத்தில் 225 உறுப்-
பினர்�லளயும் பவண்்டொகைன 
ைக்�ள கசொல்வொர்�ளொயின் அடுத்த 
�ட்ட ந்டவடிக்ல� என்ன? என்றும் 
சபொநொ்ய�ர் ைஹிநத ்யொப்பொ அபப -
வர்தன ப�ளவி எழுப்பினொர்.  

பொரொளுைன்்ற ஊ்ட�-
வி ்ய ை ொ ள ர் � ளு க் � ொ ன 
விபச்ட �ருத்தரஙகு 
ஒன்று பநறல்ற்ய தினம் 
க�ொழும்பு சினைன் 
கிபரன்ட ப�ொட்டலில் 
நல்டகபற்றது. அஙகு 
விபச்ட உலர்யொறறும் 
பபொபத சபொநொ்ய�ர் 
இவவொறு கதரிவித்தொர்.  

அவர் பைலும் கதரி-
விக்ல�யில்,  

அலைச்சரலவ �லைக்�ப்படடு, 
பிரதைர் பதவி விைக்�ப்பட்டதொல் 
என்ன ந்டநதது? கில்டக்� பவண்டி -
்யகதல்ைொம் கில்டத்து விட்டதொ,? 

அபத பவலள, புதி்ய பிரதைர் நி்ய-
மிக்�ப்படடு புதி்ய அலைச்சரலவ 
நி்யமிக்�ப்படடு என்ன ந்டநதது? 

எரிகபொருள கில்டத்து 
விட்டதொ அத்தி்யொவசி்ய 
கபொருட�ள கில்டத்து 
விட்டனவொ? அடுத்தது 
என்ன என்றும் அவர் 
ப�ளவி எழுப்பினொர்.  

பொரொளுைன்்றத்லதக் 
�லைத்து மீண்டும் 
பதர்தல் ந்டத்தினொல் 
மீண்டும் 225 பபர் 
வருவர். அப்பபொது 

எல்ைொம் சரி்யொகிவிடுைொ? அப்ப-
டி்யொனொல் அரசி்யைலைப்லப வீசி 
எறிநது விடுபவொைொ?  

ைக்�ளுக்�ொன கபொறுப்லப நொம் 
சரி்யொ� நில்றபவற்ற பவண்டும். 
அதலன பொது�ொப்பது அவசி்யம். 
நொடு ைறறும் எதிர்�ொை சநததியி -
னர் கதொ்டர்பில் நொம் சிநதிக்� 

பவண்டும். பொரொளுைன்்றத்தின் 
மீதொன  ைக்�ள நம்பிக்ல�ல்ய 
கவன்க்றடுக்� பவண்டி்யது அவசி -
்யைொகும்.  

புதிதொ� அரசொங�ம் அலைக்-
�ப்படடு புதிதொ� வநதவர்�ளும் 
அலதப்ய கசயது விடடு பபொயவி -
டுவர். அநத நிலையிலும் நொம் வொழ 
பவண்டியுளளது. எைது பிளலள�ள 
வொழ பவண்டும். க�ொபரொனொ சூழ் -
நிலையிலும் கதொ்டர்ச்சி்யொ� பொ்ட-
சொலை�ள மூ்டப்பட்டன. மீண்டும் 
இப்பபொதும் பொ்டசொலை�ள மூ்டப்-
படுகின்்றன. நொம் எஙப� கசன்று 
க�ொண்டிருக்கிப்றொம்? என்றும் சபொ-
நொ்ய�ர் ப�ளவி எழுப்பினொர் .

அபதபவலள, ைக்�ள தைது 
பதலவ�ளுக்�ொ� கபரும் 
அகசௌ�ரி்யங�லள 

இநதி்யொவில் 'கபொதுத்-
துல்ற நிறுவனங�ளின் 
தநலத' என அலழக்�ப்-
படும் கதொழில் துல்ற 
வல்லுநர் வி.கிருஷை-
மூர்த்தி தனது 97ஆவது 
வ்யதில் பநறறு முன்தி-
னம் �ொைைொனொர்.   

கபல், ைொருதி 
உத்ப்யொக் ைறறும் SAIL 
ஆகி்ய நிறுவனங�ளின் முன்னொள 
தலைவரொன வி.கிருஷைமூர்த்தி 
அநநிறுவனங�ளின் மி�ப்கபரி்ய 
கவறறிக்கு முக்கி்ய �ொரைைொ� 
இருநதுளளொர்.   

இரண்்டொம் உை�ப்பபொரின் 

பபொது விைொன நிலை்யங-
�ளில் கதொழில்நுடப வல்-
லுநரொ� தனது பணில்ய 
கதொ்டஙகினொர். கபல் 
நிறுவனம் மி�ப் கபரி்ய 
நஷ்டத்தில் இருநத பபொது 
அநத நிறுவனத்லத தன்-
னுல்ட்ய மு்யறசியினொல் 
இைொப�ரைொ� ைொறறி்ய 
கபருலைக்குரி்யவரொவொர்.

ைொருதி நிறுவனத்தின் தலைவரொ� 
பதவிப்யற்ற வி.கிருஷைமூர்த்தி 
இநதி்யொவில் ஒடப்டொகைொலபல் 
துல்றயில் நவீன ச�ொப்தத்லத அறி-
மு�ப்படுத்தினொர். ைொருதியின் 800 
ைொதிரி�லள அறிமு�ப்படுத்தி்ய-

தன் மூைம் அத்துல்றயில் ஒரு புதி்ய 
புரடசில்ய ஏறபடுத்தினொர்.   

வி.கிருஷைமூர்த்தியின் சி்றப்-
பொன பசலவல்ய பொரொடடி 
1973ஆம் ஆண்டு பத்ைஸ்ரீ விருதும், 
1986 ஆம் ஆண்டு பத்ை பூஷன் 
விருதும், 2007ஆம் ஆண்டு பத்ை 
விபூஷன் விருது�ளும் அவருக்கு 
வழங�ப்பட்டது.   

2009 ஆம் ஆண்டு ஜப்பொனின் 
உ்யரி்ய சிவிலி்யன் விருதொன Grand 
Cordon of the Order of the Rising Sun 
என்்ற விருது வழஙகி க�ௌரவிக்�ப்-
பட்டொர். அவருல்ட்ய ைல்றவுக்கு 
கதொழிைதிபர்�ள இரங�ல்�லள 
கதரிவித்து வருகின்்றனர்.   

க�ொழும்புத் தமிழ்ச் 
சங�த்தில் நிர்ொ� 
உறுப்பினர�ள் கதரிவு

06
06

06
06

தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk
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திதி: --பிரதனை

ராகுகாலம :  ்பகல் :  12.00  -  1.30வனர
சு்பநேரம : கானல : 09.00  -  10.30வனர

சு்பகிருது வருடம - ஆனி 15

இன்னறைய சு்பதினம

26 முதல் 30 வனர

ததாழுனக 
நேரம

சுபஹ்  - 04.34
லுஹர்  - 12.15
அஸர்  - 03.42
மஃரிப்  - 06.30
இஷா  - 07.47

 நைஷம  - ேன்னை

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - தனம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமைம - - நகா்பம

கன்னி - - முயறசி

துலாம  - சுகம

விருச்சிகம - - நினறைவு

தனுசு  - தவறறி

ைகரம - - த்பாறுனை

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - தெலவு

நயாகம: சிததநயாகம

3

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராைச்ெந்திரகுருககள்
(்பாபு ெரைா)

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல274.76 287.63

யூர�ொ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல374.97 389.87

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல2.6185 2.7277

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல255.69 266.25

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல435.04 452.19

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல370.82 387.30

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல356.06 367.22

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல244.72 256.37

குறிதத
வினல

குறிதத
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 954.60

குவைத் டினொர் 1,173.74

ஓெொன் ரியொல் 934.79

கட�ொர் ரியொல் 98.41

சவூதி ரியொல் 95.88

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 97.98

நாணய
மாற்று

எரிக�ொருள் ்ர தொமதமொனொல்  
மினக்ட்டு நேரம் நீடிக்கும்   

எரிகபொருள இ்றக்குைதில்ய தொை-
தப்படுத்தினொல் எதிர்�ொைத்தில் 
மின்கவடடு �ொைம் நீடிக்�ப்படும் 
அபொ்யம் உளளதொ� கபொதுப் ப்யன்-
பொடு�ள ஆலைக்குழுவின் தலைவர் 
ஜன� ரத்நொ்யக்� கதரிவித்துளளொர்.  

அடுத்த ஒரு வொரத்துக்கு மூன்று 
ைணித்தி்யொை மின்கவடல்ட 
கதொ்டர்நது அமுல்படுத்துவதறகு 
இைஙல� மின்சொர சலபயி்டம் 

பபொதி்ய எரிகபொருள இருப்பு உள-
ளதொ� கபொதுப் ப்யன்பொடு�ள 
ஆலைக்குழு கதரிவித்துளளது.   

இபதபவலள, உத்பதச மின் 
�ட்டை திருத்தம் கபொதுைக்�ளின் 
ஆபைொசலனக்�ொ� பகிரங�ப்படுத் -
தப்படும். கபொதுைக்�ள பநறறு (28) 
முதல் 21 நொட�ளுக்குள ஆலைக் -
குழுவி்டம் முன்கைொழிவு�லள 
சைர்ப்பிக்� முடியும் என கபொதுப் 
ப்யன்பொடு�ள ஆலைக்குழுவின் 
தலைவர் ஜன� ரத்நொ்யக்� கதரிவித் -
துளளொர்.   

குடும்�ப் பினனணி அறிக்்�  
இனிநமல் நத்்யில்்லை  

இரண்டு (02) வ்யபதொ அல்ைது 
அதறகு பைறபட்ட பிளலள�ளுளள 
கபண்�ள பவலைவொயப்புக்�ளுக்-
�ொ� கவளிநொடு�ளுக்குச் கசல்லும் 
பபொது �ட்டொ்யைொ�க் குடும்பப் 
பின்னணி அறிக்ல�ல்யச் சைர்ப்பிக்� 
பவண்டுகைனும் பதலவயிலிருநது 
விடுவிப்பதறகு அலைச்சரலவ தீர் -
ைொனித்துளளது.  

கதொழில் ைறறும் கவளிநொடடு 
பவலைவொயப்பு அலைச்சரினொல் 
சைர்ப்பிக்�ப்படடுளள வி்ட்யங�-
லளக் �ருத்தில் க�ொண்டு அலைச்ச-
ரலவ இதறகு அஙகீ�ொரம் வழஙகி-
யுளளது.  

வீடடுப் பணி�ளுக்�ொ� கவளி -

நொடு�ளுக்குச் கசல்லும் புைம்கப-
்யர் கபண் கதொழிைொளர்�ளுக்கு 05 
வ்யதுக்குக் குல்றவொன பிளலள-
�ள இன்லைல்ய உறுதிப்படுத்தும் 
பநொக்கில் தறபபொது நிைவுகின்்ற 
'குடும்பப் பின்னணி அறிக்ல�' 
சைர்ப்பிக்�ப்ப்ட பவண்டி்ய �ட்டொ-
்யத் பதலவ இருப்பதொல், கபண்-
�ளின் உரிலை�ள மீ்றப்படுவதொ� 
கபண்�ள உரிலை�லளப் பொது�ொப்-
பதற�ொ�ப் பிர�்டனப்படுத்தப்பட-
டுளள சர்வபதச அறிக்ல��ள பை-
வறறில் சுடடிக்�ொட்டப்படடுளளது. 
அவவொப்ற ஒருசிை சநதர்ப்பங�ளில் 
இநத அறிக்ல�ல்யப் கபறறுக் க�ொள -
வதற�ொ� பதலவ்யொன அலனத்துத் 

தல�லை�லளயும் பூர்த்தி கசயதி-
ருப்பினும், ஒருசிை அலுவைர்�ள 
பல்பவறு �ொரைங�ளொல் அறிக்ல� -
ல்யத் தொைதப்படுத்துவதொல் கவளி-
நொடடு பவலைவொயப்புக்�ளுக்-
�ொ� கசல்வதறகு எதிர்பொர்க்கின்்ற 
கபண்�ள சிரைங�லள எதிர்க�ொள-
வதொ�வும் கதரிவிக்�ப்படடுளளது.  

அவவறிக்ல�ல்ய சைர்ப்பித்தறகுத் 
தல�லை்யற்ற ஒருசிை கபண்�ள 
பவறு சட்டவிபரொத வழிமுல்ற-
�லளக் ல�்யொண்டு எநதகவொரு 
�ண்�ொணிப்புக்�ளுமின்றி கவளிநொ-
டு�ளுக்குச் கசன்று பல்பவறு பிரச்சி-
லன�ளுக்கு மு�ம்க�ொடுத்துளள சம்-
பவங�ளும் பதிவொகியுளளன.   

ப�ொதுப் �யன�ொடுகள் ஆணைக்குழு எச்சரிக்ணக

முச்சக்கர வண்டியில் �யணித்த  

புத்தளம் குறூப் நிருபர் 
 
உ்டப்பு தமிழ்க் கிரொைத்திலுளள 

ஆரொச்சிக்�டடு பைபநொக்கு கூட -
டு்றவுச் சங�த்துக்குரி்ய கூடடு்றவு 
கிரொமி்ய வஙகியின் மு�ொலை்யொள-
ரொன கபண் �ொைொைல் பபொனதொ� 
கூ்றப்படும் சம்பவம் கதொ்டர்பில் 
உ்டப்பு கபொலிஸொர் விசொரலை-
�லள ஆரம்பித்துளளனர்.  

ஆரொச்சிக்�டடுவ பைபநொக்கு 
கூடடு்றவுச் சங�த்தின் கபொது மு�ொ-
லை்யொளர் கசயத முல்றப்பொடடின் 
பிர�ொரம் உ்டப்பு கபொலிஸொர் விசொ-
ரலை�லள பைறக�ொண்டு வருகின் -
்றனர்.

 வஙகி மு�ொலை்யொளர் ஆரொச்சிக்-
�டடு பிரபதசத்லத வசிப்பி்டைொ�க் 
க�ொண்்டவரொவொர். �்டநத 27ஆம் 

தி�தி இரவு 11.00 ைணி்யளவில் 
கிரொமி்ய வஙகில்ய மூடிவிடடு முச்-
சக்�ர வண்டியில் இவர் பு்றப்படடுச் 
கசன்றுளளொர்.

 முச்சக்�ரவண்டியில் எரிகபொருள 
பற்றொக்குல்ற �ொரைைொ� வண்டி 
பொதியில் நின்்றதொல் முச்சக்�ரவண்-
டில்ய விடடு இ்றஙகி ந்டநது கசன்-
்றதொ� முச்சக்�ர வண்டி சொரதி கதரி-
வித்துளளொர்.  

இதலன அடிப்பல்ட்யொ�க் 
க�ொண்டு அவர் �ொைொைல் 
பபொனலை கதொ்டர்பில் உ்டப்பு 
கபொலிஸொர் விசொரலை�லள 
பைறக�ொண்டு வருகின்்றனர்.  

முச்சக்�ரவண்டி முநதல் பநொக்கி 
கசன்்றதொ�வும் அதன்பின்னர் அவர் 
எஙகு கசன்்றொர் என்பது பற -
றியும் முநதல் கபொலிஸொர் 

இந்திய கதொழிற்று்ை ்ல்லுேர  
வி.கிருஷ்ணமூரத்தி �ொலைமொனொர

விமொன நி்லையம் கசல்லை முடியொமல்
தவித்த ரஷய சுற்றுலைொ �யணிக்கு
அவசரைொ� விைொன நிலை்யம் 

கசல்வதறகு எரிகபொருள இல்ைொைல் 
தவித்த ரஷ்ய தம்பதிக்கு �பைகவை 
தைகிரி்யொ�ை பிரபதசத்திலுளள 
எரிகபொருள நிரப்பு நிலை்யத்தின் 
உரிலை்யொளர் தங�ளது பொது�ொப்பு 
இருப்பு�ளிலிருநது எரிகபொருலள 
வழஙகி அவர்�லள விைொன நிலை -
்யத்துக்கு அனுப்பி லவத்த சம்பவ-
கைொன்று �்டநத 27 ஆம் தி�தி இ்டம்-
கபறறுளளது.  

நொடு திரும்புவதற�ொ� விைொன 
நிலை்யம் கசல்ைவிருநத ரஷ்ய தம் -
பதியினர் எரிகபொருள இல்ைொைல் 
தவித்துளளனர். பை எரிகபொருள 
நிரப்பு நிலை்யங�ள முற்றொ� மூ்டப் -
படடிருநததொல், அவர்�ள எரிகபொரு-
லளப் கப்ற முடி்யொைல் தவித்துளள-
னர்.  

தொம் ரஷ்யொவிலிருநது இைங-
ல�க்கு வநத தம்பதிக்யன்றும், 

பண்்டொரநொ்யக்�ொ சர்வபதச விைொன 
நிலை்யத்துக்கு கசல்வதறகு எரிகபொ-
ருள வழஙகுைொறும் ப�டடுளளொர்.  

அதன்படி, எரிகபொருள நிரப்பு 
நிலை்யத்தின் உரிலை்யொளர் ரொஜ -

பக்ஷ பண்்டொர என்பவர் எரிகபொருள 
நிரப்பு நிலை்யத்தில் எரிகபொருள 
தீர்நது பபொயிருநத பபொதிலும், தனது 
எரிகபொருள பம்பி�ளுக்கு 
பசதம் ஏறப்டொதவொறு 

எம்.பிக்�ள் �ொரொளுமனறில் ஆற்றும்
அேொ்சிய உ்ர�்ை நிரொ�ரிக்�வும்

�ொரொளுமன்ற ஊடகவியலொளரகளிடம் ்ச�ொநொயகர வவண்டுவகொள்

திறைந்த ்பல்கனலககழகததின் உளவியலில் இளங்கனல ்பட்டம த்பறறை தெமினி 
தகௌெல்யா எழுதிய புததகத ததாகுதிதயான்னறை ஊடகததுனறை அனைச்சின் தெயலா-
ளரும நலக ஹவுஸ் நிறுவனததின் தனலவருைான அனுஷ த்பல்பிட்டவிடம னகய-
ளிததந்பாது...                (்படம: - சுதத ைலவீர) 

ரயில் கட்டணஙகளில் திருத்தம்   
மேற்கொள்ள அரசு தீரேொனம்

05 வருடங்களுக்கும் மேலா்க ோற்றப்படாத

எரிகபொருள விலை அதி�ரிப்லப 
�ருத்திற க�ொண்டு ரயில் �ட்டைங�-
ளில் திருத்தங�லள கசயவதறகு அர-
சொங�ம் தீர்ைொனித்துளளது.   

அரச க�ொளல��ளுக்கு அலை்ய 
ப்யணி�ள பபொக்குவரத்துக்�ொ� 
இைஙல� ரயில்பவ திலைக்�ளம் 
சலுல� அடிப்பல்டயிைொன �ட்டை 
முல்றல்ய இதுவலர பின்பறறிவ-
ருகி்றது. ஆனொலும், அண்லைக் 
�ொைங�ளில் எரிகபொருள விலை 
அதி�ரிப்பு�ளொல் திலைக்�ளத்தின் 

மீண்க்டழும் நட்டங�ள கதொ்டர்நது 
அதி�ரித்துக் க�ொண்டு கசல்கின்-
்றன. இதனொல் திருப்தி�ரைொன ரயில் 
பசலவ�லள பைறக�ொண்டு ந்டத் -
திச் கசல்வதறகு ஏற்ற வல�யில் 
திலைக்�ளத்தின் தறபபொலத்ய வரு -
ைொனத்லத அதி�ரிக்� பவண்டியுள-
ளது.  

அதன்படி ஐநது வரு்டங�ளுக்-
கும் பைைொ� திருத்தம் கசய்யப்ப-
்டொத ரயில் �ட்டைம், பதினொன்கு 
வரு்டங�ளுக்கு பைைொ� திருத்தம் 
கசய்யப்ப்டொத சரக்கு�ள பபொக்குவ -
ரத்து ைறறும் தபொல் பபொக்குவரத்து 
ந்டவடிக்ல��ள ைறறும் ஏலன்ய 
சரக்கு�ள பபொக்குவரத்துக்�ொ� அ்ற -
வி்டப்படும் ரயில் �ட்டைங�லளத் 
திருத்தம் கசயவதற�ொ� பபொக்குவ-
ரத்து அலைச்சர் சைர்ப்பித்த ப்யொச-
லனக்கு அலைச்சரலவ அஙகீ�ொரம் 
வழஙகியுளளது.   

அணமச்சரணவயும் அங்கீகொரம் வழங்கியது எரித்பாருள் வழங்கிய தேகிழ்ச்சி ெம்பவம  

உடப்பு கூ. கிரொமிய ்ஙகியின   
மு�ொ்மயொைரொன க�ண் மொயம்

்பணிபத்பண்ாக தவளிோடு தெல்்பவரகளுககு
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எரிப�ொருள் விநிய�ொக முறையகடு 
கட்டுப�டுத்தப�டுவது அவசி�ம்!

எ ரிப�ொருள் பெருக்கடி ெொட்டின் �ல்வேறு 
பிர்ேசங்களிலும் தீவிர நிலைலை 
அலைந்துள்்ளது. இேற்கு மக்கள் எதிர் -

ப்கொள்ளும் அபசௌ்கரிைங்களும் பெருக்கடி்களும் 
ெலை சொன்்ொ்க வி்ளஙகிக ப்கொண்டிருககின்்ன. 
குறிப�ொ்க எரிப�ொருள் பெருக்கடிைொனது மக்களின் 
இைலபு வேொழலவேப �ொதித்துள்்ளது. எரிப�ொருல்ளப 
ப�ற்றுக ப்கொள்வேேற்்கொ்க ப�ரும்�ொைொனவேர்்கள் எரி-
ப�ொருள் நிரபபும் நிலைைங்களிலும் வீதி்களிலும் 
ெொட்்கணககில ்கொத்துக கிைககும் நிலைககு ேள்்ளப -
�ட்டுள்்ளனர்.   

அந்நிை பசைொவேணி �ற்்ொககுல்யினொல 
்ேொற்்ம் ப�ற்றுள்்ள இந்ே எரிப�ொருள் பெருக்கடி 
ேற்்�ொலேை பெருக்கடி நிலைலை அலைந்திருக -
கின்்து. ஆனொல ெொட்டின் �ல்வேறு பிர்ேசங்களி -
லும் ப�ொலிஸொரும், வி்ேை அதிரடிப�லையினரும் 
்மற்ப்கொண்ை திடீர்த் ்ேடுேல ெைவேடிகல்க்களின் 
்�ொது அதி்க விலைககு விற்�லன பசய்யும் ் ெொககில 
�துககி லவேக்கப�ட்டிருந்ே நிலையில, 64 ஆயிரம் 
லீற்்ர் வேலர எரிப�ொருட்்கள் ல்கப�ற்்ப�ட்டுள்்ளன.   

  இவவே்ளவு பேொல்க எரிப�ொருட்்கள் �துககி லவேக-
்கப�டும் அ்ளவுககு அந்ே எரிப�ொரு்ளொனது, எரி-
ப�ொருள் நிரபபும் நிலைைங்கல்ள விட்டு எவவேொறு 
பவேளி்ை பசன்்து? அேற்கு துலணபுரிந்ே ்கொர-
ணி்கள் ைொலவே? இலவே பேொைர்பில உரிை ்கவேனம் 
பசலுத்ேப�ை ்வேண்டும். சொேொரணமொ்க எரிப�ொ-
ருள் �வுஸர் ஒன்று 6500 லீற்்ர்   ப்கொள்்ளக 
கூடிைேொ்க வி்ளஙகுகி்து. அப�டியிருகல்கயில 64 
ஆயிரம் லீற்்ர் வேலர எரிப�ொருட்்கள் �துக்கப�ட்டி -
ருந்ே நிலையில மீட்்கப�டும் அ்ளவுககு நிலைலம 
வே்ளர்ச்சி ப�ற்றுள்்ளது. இவவே்ளவு பேொல்க எரிப�ொ-
ருட்்கள் எத்ேலன �வுஸர்்க்ளொ்க இருககும் என்�லே 
பசொலலித்ேொன் பேரிை ்வேண்டிைதிலலை.   

ேற்்�ொது எரிப�ொருள் நிரபபும் நிலைைங்களில 
எரிப�ொருல்ள விநி்ைொகிககும் ்�ொதும், அேலனப 
ப�ற்றுக ப்கொள்வேதிலும் இைம்ப�ற்று வேரும் ஒழுங-
கீனங்களும் முல்்்கடு்களும் அலவே �துககி 
லவேக்கப�டுவேேற்கு ப�ரிதும் உேவேக கூடிைனவேொ்க 
உள்்ளன. இது �ைரது ்கருத்ேொ்க இருககின்்து.   

 அேனொல எரிப�ொருள் விநி்ைொ்கத்தின் ்�ொதும் 
அேலனப ப�ற்றுக ப்கொள்வேதிலும் இைம்ப�றும் 
முல்்்கடு்கல்ளயும் ஒழுஙகீனங்கல்ளயும் ்கட்-
டுப�டுத்துவேதில கூடுேல ்கவேனம் பசலுத்துவேது 
அவேசிைம். அப்�ொதுேொன் எரிப�ொருல்ள முல்்்க-
ைொ்கப ப�ற்றுக ப்கொள்வேலேயும் அதி்க விலைககு 
விற்�லன பசய்யும் எதிர்�ொர்பபில �துககி லவேப� -
லேயும் ப�ரும்�ொலும் ேவிர்த்துக ப்கொள்்ளக கூடிை -
ேொ்க இருககும்.   

இந்ே நிலையில எதிர்வேரும் ஜுலை மொேம் 
முேைொம் தி்கதி முேல எரிப�ொருள் விநி்ைொ்கத்-
திற்்கொ்க '்ைொக்கன்' முல் அறிமு்கப�டுத்ேப�ை 
உள்்ளது. இது ஒரு முன்்னற்்்கர ெைவேடிகல்கைொ்கக 
்கருேப�டுகின்்து. ஆனொலும் இந்ே முல்லமலைப 
�ைன்�டுத்தியும் எரிப�ொருல்ள அடிப�லைைொ்கக 
ப்கொண்ை முல்்்கடு்கல்ள ்மற்ப்கொள்்ள முடியும் 
எனப �ைர் சுட்டிக ்கொட்டியுள்்ளனர். இம்முல்லம-
யின் கீழ �ை ்ைொக்கன்்கல்ள ஒருவேர் ப�ற்றுக 
ப்கொள்்ள வேொய்பபு ்கொணப�டுகி்து. அத்்ேொடு '்ைொக -
்கன்்கள்' அதி்க விலைககு விற்�லன பசய்ைப�டும் 
ஒன்்ொ்கக கூை சிை சமைம் மொறி விைைொம் என்றும் 
அவவேொ்ொனவேர்்கள் பேரிவிககின்்னர்.   

 ஆனொல ேற்்�ொலேை சூழலில எரிப�ொருள் விநி்ைொ-
்கத்தில இைம்ப�றும் முல்்்கடு்கல்ளயும் ஒழுஙகீனங-
்கல்ளயும் ்கட்டுப�டுத்ே ்வேண்டிை ்ேலவே �ரவேைொ்க 
உணரப�ட்டுள்்ளது. அந்ே வேல்கயில வேொ்கனங்களின் 
இறுதி இைக்கத்தின் அடிப�லையில எரிப�ொருட்்கல்ள 
விநி்ைொகிககும் ்�ொது இவவேொ்ொன முல்்்கடு்கல்ள 
ப�ரும்�ொலும் ேவிர்த்துக ப்கொள்்ள முடியும். அேொவேது 
'குறித்ே இைக்கம் ப்கொண்ை வேொ்கனங்களுககு குறித்ே 
ெொளில மொத்திரம்ேொன் எரிப�ொருள் வேழங்கப�டும்' 
என்் முல்லம அறிமு்கப�டுத்ேப�டும் ்�ொது அேன் 
விநி்ைொ்கத்தில இைம்ப�றும் ப�ரும்�ொைொன முல்்்க-
டு்கல்ள ேவிர்த்துக கூடிைேொ்க இருககும் என்் ்கருத்-
தும் மக்கள் மத்தியில ்கொணப�ை்வே பசய்கின்்து.   

அ்ே்ெரம் எரிப�ொருள் விநி்ைொ்கம் மற்றும் 
ப�ற்றுக ப்கொள்்ளலில இைம்ப�றும் ஒழுஙகீனங்கல்ள 
ேவிர்த்து அலவே ஒழுஙகுமுல்ைொ்க விநி்ைொகிக்கப�டு-
வேலே உறுதிப�டுத்திக ப்கொள்வேேற்கு முப�லையினலர-
யும் �ைன்�டுத்ேைொம். அேன் ஊைொ்க இஙகு இைம்ப�-
றும் முல்்்கடு்கல்ளக ்கட்டுப�டுத்திக ப்கொள்்ளைொம் 
என்் அபிபபிரொைமும் மக்கள் மத்தியில ்கொணப�-
டுகி்து. ெொடு ஏற்்கன்வே ப்கொவிட் 19 பேொற்று அச்-
சுறுத்ேலுககு மு்கம் ப்கொடுத்திருந்ே ்கொைப�குதியில 
அத்பேொற்றின் ேொக்கத்லேக ்கட்டுப�டுத்துவேேற்்கொன 
ேடுபபூசிலை விலரவேொ்கவும் ்வே்கமொ்கவும் மக்களுககு 
ஒழுஙகுமுல்ைொ்கப ப�ற்றுக ப்கொடுத்து மக்களின் 
�ொரொட்டுக்கல்ள ப�ற்றுக ப்கொண்ை ப�ருலமயும் முப�-
லையினருககு உள்்ளது.   

  ஆ்க்வே எரிப�ொருள் விநி்ைொ்கத்திலும் அேலனப 
ப�ற்றுக ப்கொள்வேதிலும் இைம்ப�றுகின்் முல்்்க-
டு்கல்ள ்கட்டுப�டுத்திக ப்கொள்வேதில அதி்க ்கவேனம் 
பசலுத்துவேது இன்றிைலமைொேேொகும். அேன் ஊைொ்க 
எரிப�ொருல்ள �துககும் முல்்்கடு்கல்ள ேவிர்க்கவும் 
மக்கள் எரிப�ொருளுக்கொ்க எதிர்ப்கொள்ளும் அபசௌ்க-
ரிைங்கல்ள குல்த்து ்கட்டுப�டுத்திக ப்கொள்்ளவும் 
முடியும்.   

35, டி.ஆர்.விஜைவேர்ேன மொவேத்லே, ப்கொழும்பு- - 10

ே�ொல ப�ட்டி இைக்கம் : 834
பேொலை்�சி இைக்கம் : 2429429, 2429272, 2429279

ப�கஸ் : 2429270, 2429329,  வி்ளம்�ர மு்கொலமைொ்ளர் : 2429321

பழியை மேற்கொண்டு இழி்�ொழில் ்ெய்து ்பறும் 
்ெல்்வதய� விடச் ெொனமறொர் வியைததூய்யேமைொடி-
ருந்து ் பறும் ் பொல்்ொ� ்வறுயேமை சிறந்�து.

�ழிமலைந்து எய்திை ஆக்கத்தின் சொன்்்ொர்
்கழிெல குர்வே ேலை

குறள் தரும் சிநதனை

நலிவுற்ற மக்களின் உரிமம்களுக்ககா்க
ப�காரகாடியவர் அமரர் ரகாஜநகாய்கம்   

இ்ஙயகயில் ்ஙகொ ெேெேொ-
ஜக் கட்சி 1935 இல் ஆரம்ப-
ேொை்�னறொல், அ�றகடுத� 

ஆண்டில் 1936 இல் ரொஜநொைகம் பிறந் -
�ொர். ைொழ்பபொணததில் இடதுெொரி முற-
மபொக்கொளர்களில் ரொஜநொைகம்(1936_- 
2022) �னிநொைகேொக்ப பிரகொசித�ொர்.   

 சுனைொகம் ஸகந்�்வமரொ�ை கல்லூ-
ரியில் ஒமரட்டர் சு்பரேணிைம், என.
எஸ.கந்ய�ைொ மபொனற ்பரிைொர்களின 
கீழ பயினற ரொஜநொைகம் பொடெொய்க் 
கொ்ததிம்மை ்ஙகொ ெேெேொஜிகளின 
்கொளயகயில் ஆழ ஊனறியிருந்�ொர்.  
்டொக்டர் என.எம்.்பமரரொ, ்கொல்வின 
ஆர் டி சில்்வொ, ்பர்ைொர்ட் ்ெொய்ெொ 
மபொனற ெேெேொஜிகளின கீழ அரசிைல் 
பொடம் பயினற ரொஜநொைகததின ஊனில் 
-உதிரததில் ெமூக நீதி, அடி்பபயட ேனி� 
உரியே, ஜைநொைக விழுமிைஙகள 
எனபை ்ெறிந்திருந்�ை.   

   அரசிைலின எல்்ொக் கட்டஙகளிலும், 
மேொெேொை அடக்குமுயறக் கொ்ஙகளி-
லும், பு்ம்்பைர்ந்� ்ண்டன ்வொழவி-
லும் நீக்கேற நியறந்திருந்� ்வனமுயற- 
எச்ெரிக்யக- அச்சுறுத�ல் எனறொகி்ப 
மபொை சூழலிலும் ேனி� உரியேயின 
மபொர் முரெேொகம்வ அ்வர் ஒலிததிருக்-
கிறொர். எங்கல்்ொம் அட்டூழிைஙகள 
�ய்விரித�ொடிைம்வொ அங்கல்்ொம் 
அ்வரது பொர்ய்வ குவிந்�து.  

அரெொஙக லிகி� மெய்வைொளர் ெஙகம் 
(GCSU)இ்ஙயக அரசிைலின தியெ 
்வழியைமை தீர்ேொனிக்கும் முறமபொக்-
கொை ெஙகேொக இருந்� கொ்ததில் 
அ�ன ்வளர்ச்சிக்கொக அரும்பொடுபட்டு 
உயழத� - ்ஙகொ ெே ெேொஜக் கட்சியின 
அைரொ� ்�ொண்டைொக பொடுபட்ட ரொஜ -
நொைகம் அக்கட்சி 1963 இல் �ொன இது-
கொ்்வயர யகக்்கொண்டிருந்� உனை� 
மநொக்கஙகயளக் யககழுவிை மபொது, 
அக்கட்சியை விட்டு ்்வளிமைறிைொர். 

 1971 இல் மஜ.வி.பி. கிளர்ச்சியின 
மபொது சியறய்வக்க்பபட்ட முக்கிை 
�ய்்வர்களுக்கொக பொ் �ம்மபொவின 
கீழ, நீதிேனறஙகளில் ்வழக்கொடிை ரொஜ-

நொைகம் இறுதி்வயர அ்பமபொர்க்குணத-
ய�க் ்கொண்டிருந்�ொர்.   

 குறறவிைல் ெட்டததில் ஆழந்� 
ஞொைம் ்கொண்டிருந்� ரொஜநொைகம், 
அததுயறயில் ்�ொழில் பொர்ததிருந்�ொல் 
பணமும் புகழும் ்கொண்ட ்வழக்கறிஞ -
ரொகத திகழந்திரு்பபொர். அம� ேொதிரி ஒரு 
்வொய்்பபு, ்ண்டனில் ஒரு கொர்்பபமரட் 
ெட்ட நிறு்வைததிடமிருந்து ்வந்� மபொது, 
"அந்�த ்�ொழிய் நொன ஏறறிருந்�ொல் 
Tamil Times பததிரியகயை எனைொல் 
்கொண்டு ்வர முடிைொது" எனறு அந்� நல் -
்வொய்்பயபத தூக்கி்ப மபொட்ட்வர் ரொஜநொ-
ைகம்.   

்�ொழிறெஙக்வொதிைொக புடம்மபொட்ப-
பட்ட ரொஜநொைகம் ெமூகததில் ்வலு்வறற 
கூட்டததின உரியேக்குர்ொகம்வ விளங-
கிைொர். 

 ேனி� அழிவுகள குறிதது ேைம் 
்நொந்�்வர் ரொஜநொைகம். அந்� ேண்ணில் 
அயைதது இை ேக்களும் ெே உரியே 
பயடதம�ொரொய், ெேொ�ொை ்வொழவு ்வொழ 
ம்வண்டும் எனறு கைவு கண்டு ்கொண்டி-
ருந்�்வர் அ்வர்.   

 ெந்திரிகொ_- புலிகள மபச்சு்வொர்தய� -
கள முறி்வயடந்து, மீண்டும் மேொ�ல் 
்்வடிதது, ஏழு ்வொரஙகளில் இரு பக்க -
மும் 800 மபர் பலிைொை மபொது ேைம் 
்நொந்� ரொஜநொைகம் The Art of the 
Possible எனற �ய்்பபில் ஓர் ஆசிரிைர் 
�ய்ைஙகம் எழுதியிருந்�ொர்.   

 எழுபதுகளில் இ்ஙயகயில் அரசிைல் 
நிய்யேகள சீரழிந்து மபொய்க் ்கொண்-
டிருந்� கொ்கட்டததில்�ொன ரொஜநொை-
கம் ்ண்டன ்வந்�ொர். எண்பதுகளில் 

�மிழருக்்கதிரொை ஒடுக்குமுயறகள 
அதிகரித� மபொது, அ்வர்களின குரய் 
உ்க அரஙகில் ஒலிக்கவும், இ்ஙயக-
யில் எனை நடந்து ்கொண்டிருக்கிறது 
எனபய� அறியும் ஆ்வலில் பு்ம்்ப-
ைர்ந்து உ்்கஙகும் ்வொழும் இ்ஙயக-
ைர்களுக்கொகவும் அ்வர் Tamil Times பத-
திரியகயை நடததிைொர். 

 இருபதய�ந்து ஆண்டுகள ்�ொடர்ச் -
சிைொக அந்� ேொ�ொந்� ஆஙகி்்ப பததி -
ரியக ்்வளி்வந்�து ்பருஞ் ெொ�யை-
�ொன. அேரர் என.எஸ.கந்ய�ைொவின  
நிர்்வொகததில், ஓவிைர் மக.மக.ரொஜொவின 
்வடி்வயே்பபில் அந்�்ப பததிரியக 

்்வளிைொகி, என.எஸ.கந்ய�ைொவின 
ேயறவுடன அ்பபததிரியக ்ெைலி-
ழந்�து துரதிர்்ஷடேொகும். இ்ஙயக 
அரசிைல் நூல்கயளக் ்கொண்ட அரும்-
்பரும் நூ்கதய� அ்வர் ்கொண்டிருந்-
�ொர். 

இ்ஙயக்ப பததிரியகச் ்ெய்திகள 
பறறிை ்பருஞ் ்ெய்திக்மகொய்வகயள 
அ்வர் மபணியிருந்�ொர்.   

ேொறறுக்கருத�ொளர்களின யேைேொக 
அ்வர் திகழந்�ொர். ஒடுக்க்பபட்ட குரல் -
கயள அ்வர் எ்பமபொதும் மேயடகளில் 
பிரதிபலிததிருக்கிறொர். அதிகொரப்ம் 
்கொண்டு திரிந்�்வர்களின அச்சுறுத-
�ய் அ்வர் எதிர்்கொண்டொர்.    ரொஜநொ-
ைகததின Tamil Times ஆசிரிைர் �ய் -
ைஙகஙகள Sri Lanka Through Troubled 
Times எனற �ய்்பபில் இரண்டு 
்�ொகுதிகளொக சுேொர் 750 பக்கஙகளில் 
்்வளிைொகியுளளது. ரொஜநொைகததின 
ஏயைை ஆஙகி்க்கட்டுயரகளும் 
இனனும் ஓரொயிரம் பக்கஙகயள உள-

ளடக்கும். இனிை சுபொ்வமும் விருந் -
ம�ொம்பும் பண்பும், �ஙகு �யடைறற 
உயரைொடலும் நயகச்சுய்வயுணர்வும், 
நறுக்்கனற பதிலும் அ்வரின முததியர-
கள. 

ஒரு முறமபொக்கு ேனி�ரின, இ்ட்சிை 
உளளததின ேயறவு உ்கின உனை�-
்ேொனயற பறிததுச் ்ெனற உணர்ய்வ 
அ்வயர அறிந்�்வர்களின ்நஞ்சில் 
எனறும் ்பொறிததிருக்கும்.   

இ்ஙயக ்�னகிழக்கு பல்க -
ய்க்கழகததின ்ேய்யிைல் 
துயறயின சிமர்ஷட விரிவு -

யரைொளரொை ேரு�முயையை மெர்ந்� 
க்ொநிதி ஐ.எல்.எம் ேொஹிர் அ்ப -
பல்கய்க்கழகததின ்ேய்யிைல் 
துயற மபரொசிரிைரொக ப�வியுைர்வு 
்பறறுளளொர். பல்கய்க்கழகததில் 
2022.06.25 ஆம் திகதி நயட்பறற 
பல்கய்க்கழக மபரய்வக் கூட்டத -
தின தீர்ேொைததுக்கயேை 09.11.2020 
ஆம் திகதி மு�ல் அமுலுக்கு ்வரும் 
்வயகயில் இ்வர் மபரொசிரிைரொக ப� -
வியுைர்வு ்பறறுளளொர்.  

 ேரு�முயையை பிற்பபிடேொ -
கக் ்கொண்ட இ்வர், �ைது பொட -
ெொய்க் கல்வியை ேரு�முயை 
ஷம்ஸ ேததிை கல்லூரியிலும் 
(ம�சிை பொடெொய்), உைர்கல் -
வியை மபரொ�யை்ப பல்கய்க் -
கழகததில் ்ேய்யிைல் விமஷட 
துயறயிலும் ்பறறுக் ்கொண்டொர். 
ைொழ்பபொணம் பல்கய்க்கழகத -
தில் முது�தது்வேொணி பட்டதய� -
யும் க்ொநிதி பட்டதய�யும் இ்வர் 
நியறவு ்ெய்துளளொர்.  

 ்�னகிழக்கு பல்கய்க்கழகத -
தில் 2016 ்�ொடக்கம் 2019 கொ்ம் 

்வயர ெமூக விஞ்ஞொைத துயறயின 
�ய்்வரொகவும் ேறறும் இ்பபல்க -
ய்க்கழகததின பல்ம்வறு ப�விக -
யளயும் ்வகிததுளள இ்வர் உளவி -
ைல், ்ேய்யிைல் துயறகளில் �ைது 
ஆய்வுகயள மேற்கொண்டுளள -
ம�ொடு ப் ம�சிை, ெர்்வம�ெ ஆய்வு 
ேொநொடுகளிலும் பஙகுபறறி �ைது 
ஆய்வுகயள ெேர்்பபிததுளளொர். 
துயற ெொர்ந்� ப் நூல்கயளயும் 
அ்வர் எழுதியுளளொர்.  

ெமூக ்ெைறபொடுகளிலும் �னயை 
ஈடுபடுததிக் ்கொண்டுளள இ்வர், 
சுைொமி அைர்த�ததிறகு பினைர் 
்பரிைநீ்ொ்வயண ேஸஜிதுல் 
ஹூ�ொ பளளி்வொெல் ்ெை்ொளரொக 
்ெைறபட்டு சிற்பபொை மெய்வகயள 
மேற்கொண்டுளளொர்.

 �றமபொது ேரு�முயை ேஸஜிதுல் 
கபீர் ஜூம்ஆ பளளி்வொெலின (Grand 
Mosque) �ய்்வரொகவும் ்பரிை -
நீ்ொ்வயண ெமூக அபிவிருததி ஸ -
�ொபைததின ஆம்ொெகரொகவும், 
ேரு�முயை ய்வததிைெொய்யின 
அபிவிருததிக் குழு உறு்பபிைரொக -
வும் ்ெைறபட்டு ்வருகிறொர். 

இ்வர் ெமூக அயே்பபுக்களிலும்   
�ைது பஙகளி்பபுக்கயள ்ெய்து 
்வருகிறொர். இ்வர் ேரு�முயையை 
மெர்ந்� இஸேொ ்்்பயப ேறறும் 
ஆயிஷொ உம்ேொவின பு�ல்்வரொ -
்வொர். 

திக்கம் ்கலகாசகார மண்ட�த்தில்   
பசககிழகார் ப�ருமகான் குருபூமஜ

ஸ்ரீ்ஸ்ரீ ஆறுமுகநொ்வ்ர் ் பருேொன 
ஆண்டிம் (2022) இளம் இந்துச் 
சிறொர்களியடமை நொ்வ்ர் 

்பருேொன பறறிை விழி்பபுணர்ய்வ ஏறப-
டுததுமுகேொக, ைொழ.ேொ்வட்ட இந்து ெேை 
அற்நறி்ப பொடெொய்களில் '்வொரொந்-
�ச் ்ெொற்பொழிவும் - ேொ�ந்ம�ொறும் 
நொைனேொர் குருபூயஜ நிகழவும்' கைடொ 
்ரொனமரொய்வ ்வதிவிடேொகக் ்கொண்ட   

சி்வஸ்ரீ பொ். திருகுணொைந்�க்குருக்கள 
அனுெரயணயுடன ெேைமஜொதி கதிர்கொ-
ேன நிஜலிஙகம் ஒழுஙகயே்பபில் நயட-
்பறுகினறை.   

 'மெக்கிழொர் ்பருேொன குருபூயஜ' 
நிகழவு திக்கம் க்ொெொர ேண்டபததில் 
26.06.2022 கொய் இந்து க்ொெொர உததி-
மைொகத�ர் திருேதி கிரு்ஷணகுேொரி சி்வொ-
ைந்�ன �ய்யேயில் நயட்பறறது. 
இந்நிகழவில் ைொழ்பபொணம் பல்கய்க்க-
ழக இயெததுயற முதுநிய் விரிவுயரைொ-
ளர் க்ொநிதி சுகனைொ அரவிந்�ன பிர�ே 

விருந்திைரொகவும் , அகி் இ்ஙயக 
யெ்வ்பபு்்வர் ெஙகததின �ய்்வர் சி.கொ.
கே்நொ�ன சிற்பபு விருந்திைரொகவும் 
இந்து க்ொெொர உததிமைொகத�ர் திருேதி 
ேொ.அைந்�்ட்சுமி ்கௌர்வ விருந்திைரொ -
கவும் க்ந்து சிற்பபித�ைர்.   

 மெக்கிழொர் ்பருேொன குருபூயஜ, 
நொ்வ்ர் குருபூயஜ ேறறும் �ய்யே-
யுயர நிகழவுகயளத ்�ொடர்ந்து,   

'மெக்கிழொரின பணி யெ்வததின 
நிய்்பபு' எனும் ்�ொனி்ப்பொருளில் 
இளம்யெ்வ்பபு்்வர் நிததிைபொபு�ரன 

்வழஙகிை சிற்பபுச்்ெொற்பொழிவு இடம் -
்பறறது. ்ெொற்பொழிவில் இருந்து 
ேொண்வர்களிடம் விைொக்கள ்�ொடுக்க்ப-
பட்டு பொரொட்டு்ப பரிசில்கள ்வழஙக்ப-
பட்டை.   

 அ�யைத ்�ொடர்ந்து ்கௌர்வ விருந் -
திைர் உயர, அற்நறி்ப பொடெொய் 
ேொண்வர்களின கய் நிகழச்சிகள, 
சிற்பபு விருந்திைர் உயர, பிர�ே விருந் -
திைர் உயர ஆகிை்வறயறைடுதது குரு -
பூயஜயை முனனிட்டு நடத�்பபட்ட 
இந்துெேை்ப ்பொது அறிவு்ப மபொட்டி -

யில் ்்வறறியீட்டிை ேொண்வர்களுக்கு்ப 
பொரொட்டு்ப பரிசில்கள ்வழஙக்பபட்டை.   

 ்பொலியக விநொைகர் அற்நறி 
பொடெொய், திக்கம் ேடதது்வொெல் சிததி 
விநொைகர் அற்நறி்ப பொடெொய்,   

ேரு�ொம்பு்ம் பததிரகொளி அம்பொள 
அற்நறி்ப பொடெொய் ஆகிைய்வ பங-
மகறறிருந்�ை.  
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ஏ.எல.எம்.ஷினொஸ் 
(ப�ரிைநீைொவேலண வி்சை நிரு�ர்)

அ. ்கன்கசூரிைர்  

 மு.நித்திைொனந்ேன் 

பென்கிழககு �ல்்கமலக்கழ்க பமய்யியல் தும்ற 
ப�ரகாசிரியரகா்க ஐ.எல்.எம். மகாஹிர் �ெவியுயர்வு

சு றறொடல் ேறறும் மபொெொக்கு 
அபிவிருததியை ஏறபடுதது-
்வ�றகொக ெமூகததிறகு உ� -

வு�ல் (எ்ெனட்) திட்டததின மூ்ம் 
மபொஷொக்கொை வீட்டுத ம�ொட்டம் 
்�ொடர்பொை யகமைடு ஒனயற ்்வளி-
யிடும் நிகழவு கடந்� 27ஆம் திகதி 
வி்வெொை மெய்வகள தியணக்களததில், 
வி்வெொை மெய்வகள ஆயணைொளர் 
்ஜைரல் ஏ .எச்.எம்.எல் அமபரதை 
�ய்யேயில் நயட்பறறது. இந்� 
யகமைடு எட்ரொ ஸ்ரீ்ஙகொவின முகநூல் 
பக்கததின ஊடொகவும் ்பொதுேக்களுக்-
கொக ்்வளியிட்பபட்டுளளது.   

  ஊ்வொ ேறறும் ேததிை ேொகொணங -
களில் ம�ொட்ட ேறறும் கிரொமிை ேக் -
களின நீர், ஆமரொக்கிைம், சுகொ�ொரம் 
ேறறும் மபொெயணயை மேம்படுததும் 
மநொக்கததில் எட்ரொ ஸ்ரீ்ஙகொ ேறறும் 
ஒக்ஸபொர்ம் ஸ்ரீ்ஙகொ இயணந்து 
்ெைல்படுததும் எ்ெனட் திட்டம் 
ஐமரொ்பபிை யூனிைைொல் நிதி ்வழஙக்ப -
படும் திட்டேொகும்.  

 இததிட்டததின கீழ ேொத�யள 
ேறறும் நு்வ்ரலிைொ ேொ்வட்டஙகளில் 
குடும்ப மபொெொக்கு நிய்யேயை 
அதிகரி்பப�றகொகவும் ேறறும் இந்� 
ேக்களுக்கியடமை கொண்பபடும் ேந்� 
மபொெயணயை குயறக்கும் மநொக்கத-
துக்கொகவும் 1500 வீட்டு ம�ொட்டஙகள 
அயேக்க்பபட்டுளளை. இத திட்டத-
தின மூ்ம் மெ�ை வீட்டுதம�ொட்ட 

பயிர்ச் ்ெய்யகக்கு பயிறசி அளிக்க்ப-
படு்வம�ொடு அ�ன பைைொளர்களுக்கு 
்�ொடர்ந்தும் ஆம்ொெயைகள ேறறும் 
பயிர்விய�கயள ்வழஙகு்வ�ன மூ்ம் 
ஒததுயழ்பபு ்வழஙகியுளளது.  

இததிட்டம் ்ெைல்படுத�்பபட்ட 
ேொ்வட்டஙகளில் மிகவும் ்்வறறிைளித-
துளளது. மே்திக உறபததி, விறபயை 
மூ்ம் குறி்பபிட்டளவு ்வருேொைதய� 
்பறக் கூடிை�ொக இருந்��ொகவும், 
்கொவிட்19 ்�ொறறு அதிகேொக கொண்ப-
பட்ட ம்வயளயில் �ஙகளது உணவுத 
ம�ய்வயை நியறம்வறறிக் ்கொளள 
கூடிை�ொக இருந்��ொகவும் இததிட்-
டததின பைைொளர்கள ்�ரிவிததுள-
ளொர்கள. வீட்டுத ம�ொட்டம் எனபது 
முன்ை்பமபொய�யும் விட உணவு 
பொதுகொ்பபு, சுகொ�ொரம் ேறறும் நல் -
்வொழய்வ மேம்படுததும் பிரம்வெேொ-
கும்.   

இததிட்டததின பயிறசிகள மூ்ம் 
்பறறுக் ்கொளள்பபட்ட நயடமுயற 

ேறறும் �தது்வொர்த� அறிய்வ பைன-
படுததி 'மபொஷொக்குமிக்க 
வீட்டுத ம�ொட்டம்' 
�ைொரிக்க்பபட்டுளளது. 
�ஙகளது வீட்டுத ம�ொட்-
டததிலுளள இடதய�்ப 
பைனபடுததி மெ�ை்ப 
பெயள வீட்டுத ம�ொட்டம் 
ஒனயற ஆரம்பிதது நடதது-
�ல், மெ�ை்ப பெயள ேறறும் 
கிருமிநொசினி உறபததி, பொரம்-
பரிை வி்வெொை முயறகள 
உளளிட்ட வீட்டுத ம�ொட்டம் 
மூ்ம் மபொஷொக்கு ேறறும் 
்பொருளொ�ொர ரீதிைொக நனயே 
்பறறுக் ்கொளளக் கூடிை வி�ம் 
்�ொடர்பொை �க்வல்கள இ்பபுத�-
கததில் உளளடக்க்பபட்டுளளை.   

இ்பபுத�கதய� �றமபொது adra 
srilanka.org/nhgis முக்வரி மூ்ம் 
இயணைத�ளததில் ்பறறுக் ்கொளள 
முடியும்.  

பசெனப் �சமை வீட்டுத் பெகாட்்டத்மெ
ஊககுவிககும் எபென்ட் திட்்டம் 



மணல் வண்டுகளால் பரவுகின்ற 'லீஷ்-
மேனியசின' த�ாற்றும�ாய் வடேத்-
திய ோகாணத்தில் பலருக்கு ஏற்பட்-

டுளள�ாக அனுரா�புரம் பிரம�ச சுகா�ார 
மசவவகள பணிபபாளர் அலுவலக சிமரஷ்ட 
வவத்திய அதிகாரி மேோ வீரக்மகான த�ரி-
வித்�ார்.   

 அனுரா�புரம் ேற்றும் தபாலன்னறுவவ 
ஆகிய ோவட்டஙகளில் இத்த�ாற்றுவியாதி 
ஏராளோக பதிவாகியுளளது. 2010 மு�ல் 2015 
ேற்றும் 2020 இல் அதிக எண்ணிக்வகயிலா்ன-
எம�ாயாளிகள அனுரா�புரம் ோவட்டத்தில் 
பதிவாகியுளளதுடன ேம்பாநம�ாட்வட 
ோவட்டத்தில் 2016 மு�ல் 2019 வவர அதிக-
ளவிலா்ன ம�ாயாளர்கள பதிவாகியுளள்னர்.   

 தகாமரா்னா அச்சுறுத்�லுக்கு முன்னரா்ன 
கடந� ஆண்டுகளுடன ஒபபிடுவகயில் இந-
ம�ாய்த் �ாக்கம் குவ்றவாக இருநதுளளது. 
ஆ்னால் �ற்மபாது 2021 இல் இருந�வ� விட 
இரண்டு ேடஙகு ம�ாயாளிகள அனுரா�புரம் 
ோவட்ட மபா�்னா வவத்தியசாவலயில் பதி-
வாகியுளள்னர்.    அனுரா�புரம் ோவட்டத்-
தில் அதிகளவிலா்ன லீஷ்மேனியசின ம�ாயா-
ளர்கள ப�விய ேற்றும் �லாவ ஆகிய சுகா�ார 
வவத்திய அதிகாரி பிரிவில் இ்னஙகாணப-
பட்டுளள்னர். �ாச்சியாதீவு, ேத்திய நுவரகம் 
பிரம�ச சுகா�ார பிரிவுகளிலும் அதிகோ்ன 
ம�ாயாளர்கள பதிவாகியுளள்னர்.   

�ற்மபாது �ம்புத்ம�கே, த�ாச்சியாகே, 
இராஜாஙகவ்ன, இபமலாகே ேற்றும் ே�-
வாச்சி ஆகிய சுகா�ார வவத்திய அதிகாரி 
பிரிவுகளில் அதிகளவிலா்ன ம�ாயாளர்கள 

காணபபடுகி்ற்னர். இலஙவகயில் லீஸமே-
னியசின ம�ாவயச் மசர்ந� அறிகுறிகள கண்-
டறியபபட்ட ோவட்டஙகளில் அநுரா�புரம் 
ோவட்டமும் ஒன்றாகும். ேம்பாநம�ாட்வட 
ோவட்டத்தில் அதிகளவிலா்ன ம�ாயாளர்கள 
பதிவாகியுளளதுடன ோத்�வ்ற குரு�ாகல் 
ேற்றும் தபாலன்னறுவவ ஆகிய ோவட்டங-

களிலும் ம�ாயாளர்கள பதிவாகியுளள்னர்.   
 இலஙவகயில் ேணல் ஈக்கவள சகல ோவட்-

டஙகளிலும் காணக் கூடிய�ாகவுளளது. இந� 
இ்னஙகளில் மிகவும் தபாதுவா்னது பளிமபா-
டேஸ அர்தஜனடிஸ (Phiebitomus Argetipus) 
என்ற வண்டு இ்னோகும். இது 
முளளந�ண்டுளள உயிரி்னங-
களில் இரத்�த்வ� உறுஞ்சுவ-
�ன மூலம் ம�ாய் பரவுகின-
்றது. இது சுோர் 2 த�ாடக்கம் 
-3 மிமீ நீளமுளள அடர் பழுபபு 
நி்ற பூச்சியாகும். வாவை ேரம், 
ோ்னா பு�ர்கள,ம�க்கு ேரங-
கள ஏராளோக உளள பிரம�-
சஙகளில் இவவகள அதிகள-
வில் வாழ்கின்ற்ன.    ஈரோ்ன 
நிலத்�டி நீர்நிவலகள ேற்றும் 

இருண்ட சூைலில், குபவப மசகரிக்கும் இடங-
களில் அவற்வ்றக் காணக் கூடிய�ாக இருக்-
கும். அது குத்திய இரண்டு வாரஙகள மு�ல் 
சில ோ�ஙகள வவர ம�ாலில் சிவபபு புள-
ளிகள காணபபடும்.முகம் , கழுத்து வககள 
ேற்றும் கால்கள மபான்ற உடலில் தவளிப-
படும் பகுதிகளில் மிகவும் தபாதுவாக இந� 
�ழும்புகவளக் காணக் கூடிய�ாக இருக்கும். 
ஆ்னால் பாதிக்கபபட்டவரின உடல் முழுவ-
தும் த�ாற்று காணபபடும்.இது ஒரு கட்டியா-
கக் கூட இருக்கலாம். வலி அல்லது அரிபபு 
இல்லா�து. இந� புவடபபுக்கள காயஙக-
ளின அறிகுறியாகும். சிகிச்வச �ாே�ோ்னால் 
சிவ�ந� வடுக்கள உருவாகலாம்.     லீஸமே-
னியசின ம�ாயாளிகளிடம் �டத்�பபட்ட 

த�ாற்று ம�ாயியல் ஆய்வில் தபண்கவள 
விட ஆண்களுக்மக இநம�ாய் அதிகோகக் 
காணபபடுவ�ாக த�ரியவநதுளளது. இது 
எல்லா வயதி்னருக்கும் த�ாற்்றக் கூடிய�ாக 
உளளது. 20 த�ாடக்கம் - 40 வயதிற்குட்பட்ட 
தபரும்பாலா்ன ேக்கவள பாதிக்கலாம். அறிகு-
றிகள த�னபட்டவுடன அருகில் உளள அரச 

ேருத்துவேவ்னக்கு தசல்ல மவண்டும். ேருத்-
துவ ேவ்னயில் முவ்றயா்ன சிகிச்வச மூலம் 
ம�ாவய குணபபடுத்� முடியும். பருக்கவள 
அகற்றி முழுவேயாக குணோக்குவது அவசி-
யம் எ்னவும் வவத்தியர் த�ரிவித்�ார்.   

 லீஷ்மேனியசின 
எனபது உலகில் ஒன-
ப�ாவது தபாதுவா்ன 
த�ாற்று ம�ாயாகும். 
�ற்மபாது உலகில் 
மிகவும் பரவலாக 
உளளது. உலக ேக்கள 
த�ாவகயில் உலகம் 
முழுவதும் இதுவவர 
சுோர் 350 மில்லியன 
ேக்கள இந� ம�ாயால் 
பாதிக்கபபட்டுளளது -

டன, 20000 மு�ல் 30000 ம�ாயாளிகள உயி-
ரிைநதுளள்னர்.   1992 இல் இலஙவகயில் 
மு�லாவது லீஷ்மேனியசின ம�ாயாளர் அம்-
பாநம�ாட்வட பகுதியில் பதிவாகியதுடன 
2008 தசபடம்பர் ோ�ம் 
இலஙவகயில் இநம�ாய் 
அறிவிக்கபபட மவண்டிய 
ம�ாய் எனறு தபயரிடப-
பட்டது எனறும் வவத்-
தியர் மேோ வீரமகான 
மேலும் த�ரிவித்�ார்.  
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 ப�ொருளொதொர பெருக்கடியை �ைன�டுத்தி 
 ப்கொளயள இலொ�மீட்டும் வரத்த்கர்கள!

நாட்டில் தபாருளா�ார 
த�ருக்கடி காரணோக 
ேக்கள பல்மவறு பிரச்சி -

வ்னகளுக்கு முகம் தகாடுத்து வருகி -
்றார்கள. தபாருட்களின விவலகள 
�ாளுக்கு �ாள அதிகரித்து வருகின-
்ற்ன. அத்தியாவசிய தபாருட்கவள 
தபற்றுக் தகாளள ேக்கள �ாட்க-
ணக்கில் நீண்ட வரிவசயில் நிற்க 

மவண்டியுளளது.     உரிய பகீர் -
வீட்டு முவ்றவே இல்லா��ன 
காரணோகவும், அத்தியாவசியப 
தபாருட்கள தகாண்டு வரப -
படும்  �ாள பற்றிய சரியா்ன 
விளக்கஙகள இல்லா�வன கார -
ணோகவும் ேக்கள இவவாறு 
வரிவசயில் நிற்க மவண்டியுள -
ளது. நீண்ட ம�ரம் வரிவசயில் 
நிற்கும் ேக்கள ஆத்திரேவடநது 
வீதிகவள ேறித்து மபாராட் -
டஙகளிலும் ஈடுபபட்டு வரு -
கின்ற்னர். இ�்னால் வீதியில் 
தசல்லும் ேக்களும் அன்றா -
டம் பாதிபபுக்குளளாகின்ற்னர். 
த�ாழில் துவ்றகள கல்வி, சுகா -
�ாரம் உளளிட்ட பல துவ்றகள 

பாதிபபவடகின்ற்ன.     ேக்கள 
பிரதிநிதிகள சிலர் ேக்களின 
ம�வவ எவவதயனறு அறியாது 
ேக்களுக்கு சவேயல் பாத்திரங -
கவள வைஙகி �ஙகளது அரசி -
யல் இருபவபப பாதுகாக்கும் 
வவகயில் தசயற்படுகின்ற்னர்.  

   ேவலயகத்வ�ப தபாறுத் -
�வவர இனறு தபாதுேக்கள 
ேண்தணண்தணய், தபட்மரால், 
டீசல், வீட்டு சவேயல் எரிவாயு, 
அரிசி, பருபபு, சீனி உளளிட்ட 
அத்தியாவசியப தபாருட்கவள 
தபற்றுக் தகாளவ�ற்கா்ன �ாளாந -
�ம் பல்மவறு சிரேஙகளுக்கு முகம் 
தகாடுத்து வருகின்ற்னர்.  

   இது இவவாறிருக்க 'ஊர் தரண்டு 

பட்டால் கூத்�ாடிக்குக் தகாண்டாட்-
டம்' எனபதுமபால ஒரு சில சுய�ல 
அதிகாரிகள பணம் உவைக்கும் காரி -
யத்தில் ஈடுபடுகின்ற்னர்.

 வியாபாரிகள பலர் தபாருட்கவள 
பதுக்கி வவத்து தகாளவள இலாபம் 
ம�டும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுளள-
்னர். அதிகாரிகமளா ேக்கள படும் 
அவலஙகவள கண்டும் காணா�து 
மபால் இருநது விடுகின்ற்னர். 
இ�்னால் வறிய ேக்கள விரக்தியி-
லும் துனபத்திலும் உளள்னர். 

வி க்ரம் படம் தவளியா்ன பின்னர் ரஜினி-
காநத் மிகவும் குைபபத்தில் உளளார். 
விக்ரம் படத்தின இோலய தவற்றி-

யா்னது ரஜினிக்கு ம�ால்வி ே்னபபானவேவய 
ஏற்படுத்தியுளளது. ரஜினி சமீப காலோக �்னது 
பவைய படஙகவள மீண்டும் விளம்பரபபடுத்-
துவதும் அபபடக்குழுவி்னவர சநதிபபதும் எ்ன 
மவகம் காட்டுகி்றார். அ�ாவது ரஜினி �்னது 
இருபவப �க்க வவத்துக்தகாளள முயல்கி்றாரா 
எனகி்ற மகளவி சினிோ வட்டாரத்தில் எழுந-
துளளது.   

 'அண்ணாேவல' 30 ஆவது ஆண்டு 
விைாவவ ம�ற்றுமுனதி்னம் ரஜினி திரும்பிப 
பார்த்துளளார். இது திவரத்துவ்றயி்னருக்கு ஆச்-
சரியத்வ� ஏற்படுத்தியுளளது. 'பாபா' 
படம் ம�ால்வியவடந�தும் ரஜினி 'சந-
திரமுகி' படத்துக்கு மகால்ஷீட் தகாடுத்-
�ார். "படத்தில் �டிக்க வடிமவலுவவ 
புக் பண்ணுஙகள" எனறு மகட்டுக் 
தகாண்டார். படத்தில் ரஜினியின வைக்-
கோ்ன கவ� 
இல்லாவிட்டா -
லும் பாடல்கள, 
� வ க ச் சு வ வ க் 
க ா ட் சி க ள ா ல் 
படம் தவற்றிய-
வடந�து.   

த ப ா து வ ா க 
தவற்றி, ம�ால்-
விகள பற்றி 
அதிகம் மபசா� 
ரஜினி 'அண்-
ண ா ே வ ல ' 
வி ை ா வி ல் 
மபசிய வார்த்-
வ�கள அவர் 
எவவளவு ே்ன-
�ளவில் பாதிக்கபபட்டிருந�ார் எனபவ� 
தவளிபபடுத்தி்ன. ரஜினி அரசியலில் �பபுக்-
கணக்கு மபாட்டிருக்கலாம். ஆ்னால் சினிோ-
வில் எனறுமே அவர் கணக்கு �பபிப மபா்னது 
கிவடயாது. ராஜமசகர் த�ாடஙகி சுமரஷ் 
கிருஷ்ணா, ஆர்.வி.உ�யகுோர், மக.எஸ.ரவி-
குோர், ஷஙகர், பா.ரஞ்சித், கார்த்திக் சுபபு-
ராஜ், சிறுத்வ� சிவா, �ற்மபாது த�ல்சன எ்ன 
காலத்துக்கு ஏற்்றாற் மபால் இயக்கு�ர்கவள 
த�ரிவு தசய்வது அதில் தவற்றியும் காண்பது 
ரஜினியின வைக்கம். எந� தபரிய நிறுவ -

்னமும் இவவர வவத்து வ�ரியோக படம் 
பண்ணி இலாபம் பார்க்க �யஙகுவதில்வல.   
எம்ஜிஆருக்கு அடுத்� முடிசூடா ேன்னன 
ரஜினி. அம�மபால் �்னது தவற்றிக்கா்ன 

ஆட்கள, �்னது பலத்துக்மகற்்ற படம் �யா -
ரிக்கும் நிறுவ்னம், இயக்கு�ர் எ்ன த�ரிவு 
தசய்வதில் ரஜினி ம�ர்ந� ேனி�ர். 70 வயதி -
லும் முன்னணியில் மூச்சிவரக்காேல் ஓடும் 
குதிவர அவர்.   ஆ்னாலும் விக்ரம் தவற் -
றியா்னது ரஜினிவய ே்ன�ளவில் பாதித்-
துளளது. கேலின தவற்றியா்னது �னவ்ன 
ஓரஙகட்டி விட்டத�னம்ற அவர் கருதுகின-
்றார். கேல் தகாடுத்� 'தேகா ஹிட்' விக்ரம் 
திவரபபடம் ரஜினிவய பின�ளளி விட்ட -
த�னபம� உண்வே.    �ற்மபாது என்ன -
தவன்றால் ரஜினிக்கு பிரச்சிவ்ன ஆரம்பித் -
துவிட்டது. 'இமேஜ்' பற்றி கவவலபபடா� 
ரஜினி இபமபாது கவவலயில் உளளார். 
�ரோ்ன படத்வ� தகாடுக்கும் முவ்னப-

பில் இருக்கி்றார் ரஜினி. மக.எஸ.ரவிகு-
ோர், தபான குேரன ஆகிமயாவர மசர்த்து 
கவ�வய வலுவாக்க தசால்லியிருக்கி்றார். 
படத்தின மீது அக்கவ்ற காட்டும் அம� ம�ரம் 
பூக்கவடக்கு விளம்பரம் ம�வவபபடா� 
ரஜினிமய �ற்மபாது �்னது பவைய படஙக-
ளின தவற்றி �ாட்கவள நிவ்னவுகூரும் சம்-
பவஙகளுடன சம்பந�பபட்டவர்களுடன 
மபாட்மடா எடுபபது மபான்ற விடயஙகளில் 
ஈடுபடுகின்றார்.   

கப்டன் வா சுதர்ஸ்சன்...?

கக. சுநதரலிஙகம்...?
(ஹட்டன் விசே்ட நிருபர்)  

மதார தம்பி ஆரிப...?
(அநுராதபுரம் மேற்கு தினகரன் நிருபர்)

ப�ண்கயள விட ஆண்கயளயை அதி்கம்  
தொககும் 'லீஷயமேனிைசின' பதொற்றுயெொய்!   

இலஙவக இராணுவத்தின 
ம�சிய ேற்றும் �ற்மபாவ�ய 
முக்கியத்துவம் வாய்ந� திட்-

டோக பசுவே விவசாயத்வ� மேம் -
படுத்தும் திட்டம் விளஙகுகின்றது. 
இலஙவக இராணுவத்தின பசுவே 
விவசாய தசயற்பாட்டு குழுவிவ்ன 
இராணுவத் �ளபதி தலபடி்னனற் 
தஜ்னரல் விக்கும் லிய்னமக அண்-
வேயில் ஆரம்பித்து வவத்�ார்.   

 இலஙவக இராணுவ விவசா-
யம், கால்�வட பணிபபகம் ேற்றும் 
இலஙவக இராணுவ விவசாய 
ேற்றும் கால்�வட பவடயணியி-
்னால் �ாடளாவிய ரீதியில் 16 இரா -
ணுவப பண்வணகளில் விவசாயம் 
மேற்தகாளளபபடுகின்றது. 1063 
ஏக்கர் நிலபபரபபில் அரசுக்குச் 
தசாந�ோ்ன விவசாயம் மேற்தகாள-
ளபபடா� நிலபபரபபில் விவசாயம் 
மேற்தகாளவ�ற்கா்ன �டவடிக்வக -
யிவ்ன இலஙவக இராணுவம் ஆரம் -
பித்துளளது.   

 இ�னபடி, இராணுவத் �ளபதி 
தலபடி்னனற் தஜ்னரல் விக்கும் 
லிய்னமக அவர்களின வழிகாட்டல் 

ேற்றும் பூரண மேற்பார்வவயின 
கீழ், இலஙவகயில் உணவுப பாது -
காபவப மேம்படுத்தும் ம�ாக்கில் 
இராணுவம் விவசாயத் துவ்ற 
நிபுணர்கள ேற்றும் விவசாயத் 
துவ்றயில் அறிவு மிக்க அதிகாரிக-
ளுடன இவணநது பணியாற்றி வரு -
கி்றது.   

 இ�ன மு�ற்கட்டோக 500 

ஏக்கர் நிலபபரபபில் மசாளபபயிர் 
தசய்வகவய இலஙவக இராணு -
வம் ஆரம்பித்துளளது. அ�னபடி 
�ம்புத்ம�கே நிரவிய இராணுவப 
பண்வணயில் 100 ஏக்கர் மசாளச் 
தசய்வகவய ஆரம்பிபப�ற்கு ம�ற் -
றுமுனதி்னம் �டவடிக்வக எடுக்கப-
பட்டுளளது.   

இநநிகழ்வில் இலஙவக இராணு -

வத்தின ப�வி நிவலப பிர�ானி 
மேஜர் தஜ்னரல் ஜகத் தகாடித்து -
வக்கு ேற்றும் இராணுவ சிமரஷ்ட 
அதிகாரிகள பலர் கலநது தகாண்ட -
்னர்.   

 ம�சத்தின பாதுகாவலர்களாக, 
இலஙவக இராணுவம் இனவ்றய 
இலஙவகயின உணவுப பாது-
காபவப உறுதிபபடுத்துவதில் �்னது 
முழுப பஙகளிபவபயும் வைஙகி 
வருவ�ாக இராணுவம் த�ரிவித்-
துளளது.  

 உணவு உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் முைறசியில்   
 இராணுவத்தினர் முழுயமைான ்பஙகளிப்பு  

 இரொணுவத்தினரொல் 16 �ணயணை்களில்  
 1063 ஏக்கரில் �சுயமே விவசொைச் பசய்ய்க  

மயைைக மக்களின் 
வவதயன இது! 

மனதளவில் ்பாதிக்கப்்பட்டதால், 
கமல் ்ப்டத்யத  முறிைடிக்கும் 

தியரப்்ப்டத்யதத் 
தைாரிப்்பதில் பிரைத்தனம்  

வ்டமத்திை மாகாணத்தில் ்பரவுகிறது; மருத்துவ சிகிசயசையை  
நாடினால் முழுயமைாகக் குணப்்படுத்தைாம்

'விகரம்' புைலினொல்   
வீசப�ட்ட ரஜனி!  
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உடப்பு கூ. கிராமிய... 03ஆம் பக்கத் த�ொடர் 
மேலதி்க விசொரணை்கணை தசய்து 

வருவ�ொ்கவும் உடப்பு தபொலிஸ் 
நிணலய தபொறுப்பதி்கொரி த�ரி-

வித்�ொர். அத்துடன் வங்கியிலும் 
தபொலிஸொர் விசொரணை்கணை 
மேறத்கொண்டு வருகின்்றனர்.  

எம்.பிக்கள் பாராளுைன்றில்... 03ஆம் பக்கத் த�ொடர் 
எதிர்மநொககி வரும் நிணலயில் 

சரியொன புரிந்துைர்ணவ ேக்களுககு 
த�ளிவுபடுத்� மவண்டியது ஊட -
்கவியலொைர்்களின் தபொறுப்பொகும் 
என்றும் சபொநொய்கர் த�ரிவித்�ொர்.  

பொரொளுேன்்றத்தில் உணரயொறறும் 
உறுப்பினர்்களின் அநொவசிய மபச்-
சுககு பொரொளுேன்்ற ஊட்கவியலொ-
ைர்்கள் முககியத்துவம் வழங்்கக 
கூடொது. அவவொறு வழங்கும் மபொது 
�ொன் நொடும் குழப்பேணடந்து ேக்க-
ளும் குழப்பேணடய மநர்கி்றது.  

1983ஆம் ஆண்டுககுப் பின்னர் 
14 பொரொளுேன்்ற உறுப்பினர்்கள் 
படுத்கொணல தசய்யப்பட்டுள்ைொர்-
்கள். 80 பொரொளுேன்்ற உறுப்பினர்்க -
ளின் வீடு்கள் எரிக்கப்பட்டுள்ைன . 
எனது வீடும் எரிந்�து. குழந்ண�யின் 
பொல் மபொத்�ல் ேட்டுமே மிஞ்சியது. 
அவவொறு தசய்�ொல் அடுத்� ்கட்ட 
நடவடிகண்க என்ன?  

நொட்டில் அணனத்துககும் அடிப்ப -
ணடயொ்க உள்ைது அரசியலணேப்பு. 
அரசியலணேப்பு பொது்கொக்கப்படும் 
இந்� நொட்டின் ஜனநொய்கம் பொது்கொக -
்கப்பட மவண்டும். எேது ்கடணே 
முடிந்து விடலொம் எனினும் ஜனநொ-

ய்கம் பொது்கொக்கப்பட மவண்டும். 
நொம் பொது்கொக்க மவண்டிய ஜனநொ-
ய்கம் த�ொடர்பில் எேககு பயம் ஏற -
பட்டுள்ைது. எல்மலொரதும் �வறு 
உள்ைது. அந்� �வறு நொடு ேறறும் 
சமூ்க முன்மனற்றத்துககு உ�வும் 
வண்கயில் ேொற்றப்பட மவண்டும்.  

பொரொளுேன்்ற ஊட்கவியலொைர்்க-
ளுககு தபரும் தபொறுப்பு உள்ைது. 
நொட்ணட பொது்கொககும் தபொறுப்பு 
உள்ைது. அரசியல் �ணலவர்்கள் 
நூறறுககு நூறு வீ�ம் சரியொ்க தசயல்-
படுவதில்ணல சிலர் சரியொ்க தசயல்-
படுகின்்றனர்.இங்கு ேட்டுேல்ல 
உலகில் எங்கும் அப்படித்�ொன் நடக -
கி்றது. அதி்கைவு நன்ணே தசய்பவர்-
்கணை பலப்படுத்தி ண�ரியப்படுத்� 
மவண்டும் அதுமவ நொம் தசய்ய 
மவண்டிய�ொகும் என்று சபொநொய்கர் 
மேலும் த�ரிவித்�ொர்.

 பொரொளுேன்்ற தசயலொைர் நொய்கம் 
உட்பட முககியஸ்�ர்்கள் பலரும் 
்கலந்து த்கொண்ட இந்� ்கருத்�ரங்கில் 
அச்சு ஊட்கம் ேறறும் இல்லத்திரனி-
யல் ஊட்க நிறுவனங்்கணைச் மசர்ந்� 
ஊட்கவியலொைர்்களும் ்கருத்�ரங்-
கில் ்கலந்து த்கொண்டனர். 

விைான நிமையம் செல்ை... 03ஆம் பக்கத் த�ொடர் 
�னது பொது்கொப்பு ண்கயிருப்பிலி -

ருந்து அவர்்கைது ம�ணவணய பூர்த்தி 
தசய்ய முன்வந்துள்ைொர். ரஷய சுறறு-
லொப்பயணி அவரது மசணவ குறித்து 
திருப்தி த�ரிவித்�துடன், இது 
குறித்து தூ�ர்கங்்களுககும் அறிவிப் -
ப�ொ்க கூறினொர்.  

இலங்ண்க ேக்கள் மி்கவும் ்கடின-
ேொன சூழ்நிணலயில் இருப்ப�ொ்க -

வும், �ங்்கள் நொட்டு அதி்கொரி்களுககு 
த�ரிவித்து, இலங்ண்கககு எரிதபொ-
ருணை வழங்குவ�றகு உ�வுேொறும் 
ரஷய சுறறுலொ பயணி்களிடம் எரி-
தபொருள் நிணலயத்தினர் த�ரிவித்� -
னர்.  இந்� தவளிநொட்டு சுறறுலொ பய-
ணியும் நொட்டின் நிணலணே குறித்து 
வருத்�ம் த�ரிவித்து தநகிழ்ச்சியு-
டன் தவளிமயறினொர். 

ச்காழும்புத் தமிழ்ச் ெங்கத்தில்... 03ஆம் பக்கத் த�ொடர்

ேருத்துவர் சிவபிர்கொசம் அனுஷ -
யந்�ன், ஐயம்பிள்ணை இரொசரத்தி-
னம் ஆகிமயொர் த�ரிவு தசய்யப்பட்-
டொர்்கள். �ணலவரொ்க சட்டத்�ரணி 
நடரொஜர் ்கொண்டீபன், துணைத்�ணல-
வர்்கைொ்க,  ேொ.்கைபதிப்பிள்ணை, 
சட்டத்�ரணி திருேதி தஜயந்திவி-
மநொ�ன், ேருத்துவர் தி.ஞொனமச -
்கரன், தபொதுச் தசயலொைர்  ஆழ்-
வொப்பிள்ணை ்கந்�சொமி, உ�விச் 
தசயலொைர், திருேதி லீலொவதி 
மேொ்கனசுந்�ரம், நிதிச் தசயலொைர்,  
தசல்லத்துணர திருச்தசல்வன், உ�வி -
நிதிச்தசயலொைர்,ம்கொபொலபிள்ணை 
பரேொனந்�ன், நூல்கககுழுச் தசய-
லொைர் ்க.குேரன், இலககியககுழுச் 
தசயலொைர் சட்டத்�ரணி திருேதி 
சு்கந்தி இரொஜகுமலந்திரொ, ்கல்விக-
குழுச் தசயலொைர்  சண்மு்கம் இந்-

திரகுேொர், நிணலயணேப்புககுழுச் 
தசயலொைர் ேொ.ம�வரொசொ, உறுப்பு -
ரிணேககுழுச் தசயலொைர் கி.தபொன் -
னுத்துணர, நிர்வொ்கககுழு உறுப்-
பினர்்கள் ்கன்கசணப சுந்�மரசன், 
சட்டத்�ரணி ஜி.இரொஜகுமலந்திரொ, 
திருேதி பவொனிமுகுந்�ன், த�.ே-
துசூ�னன், ்கதிரமவலு ே்கொம�வொ, 
அமிர்�நொய்கம் நிகசன்,  ்க.தசந்-
தில்குேொர், திருேதி.வைர்ேதி சுேொ-
�ரன், தச.ேமனொ்கரன், ேருத்துவர் 
உேொபதி ஸ்ரீசங்்கர்,  ஆ.இரகுபதிபொ-
லசிறீ�ரன்,  மவலுப்பிள்ணை இைஞ்-
தசழியன், திருேதி.மிதிணலச்தசல்வி 
ஸ்ரீபத்ேநொ�ன்,  சங்்கரப்பிள்ணை 
பொமலஸ்வரன், உள்ை்கக ்கைக்கொய்-
வொைர்்கள்  சி.ேொணிக்கரொசொ, தி.தஜ -
யசீலன் ஆகிமயொர் த�ரிவு தசய்யப்-
பட்டொர்்கள். 

எரிசபாருள் இறககுைதி செய்து விற்க...
“இத்�ண்கய நிறுவனங்்க -

ளுககு ்கட்டை அடிப்பணட -
யில் எண்தைய் ்கைஞ்சியப்ப -
டுத்�ல், விநிமயொ்கம் மு�லொன 

மசணவ்கணை இலங்ண்க தபறம்றொ -
லியக கூட்டுத்�ொபனம் வழங்கும்.    

இலங்ண்க தபறம்றொலிக கூட்டுத் -
�ொபனம் வசமுள்ை 1190 எரிதபொ -
ருள் விறபணன நிணலயங்்களில் 

த�ரிவுதசய்யப்பட்ட நிணலயங் -
்களும், புதிய நிணலயங்்களும், 
லங்்கொ ஐ.ஓசி. நிறுவனம் ேறறும் 
புதிய நிறுவனங்்களுககு வழங்்கப் -
படும்.   

எண்தைய் சுத்தி்கரிப்பு நடவ -
டிகண்கணய இலங்ண்க தபறம்றொலி -
யக கூட்டுத்�ொபனம் மேறத்கொள் -
ளும்” எனவும் அணேச்சர் ்கஞ்சன 
விமஜமச்கர த�ரிவித்துள்ைொர்.   

ஜூமை 10 ககுப் பின் நாடு...
இண� ஒரு தபொது முடக்க சூழ்நி-

ணலயொ்கக ்கரு� மவண்டொம், எரிதபொ-
ருள் தநருக்கடிணய ்கருத்திற த்கொண்டு 

இது ஜூணல 10 வணர வீட்டிலிருந்து 
மவணல தசய்யும் தசயல்முண்றயொகும், 
அ�ன் பி்றகு நொடு இயல்பு நிணலககுத் 

திரும்பும் என்று நம்புகிம்றன்,” என்று 
அவர் கூறியுள்ைொர். ்கணட்கள், ேருந்-
�்கங்்கள் பல்தபொருள் அங்்கொடி்கள் 

மபொன்்றணவ. சொ�ொரை நொட்்கள் மபொல் 
தசயல்பட மவண்டும் என்்றொர். 

ஒருநாள் செமைமய ஆரம்பிக்க...
 இ�ன்மு�ல் ்கட்டேொ்க, யொழ்ப் -

பொைத்தில் உள்ை குடிவரவு, குடிய-
்கல்வு அலுவல்கத்தில் எனது பிரத்-
திமய்க பைத்ண� மு�லீடு தசய்து 

ஒருநொள் மசணவ ஆரம்பிக்கப்ப-
டும் என்்றொர்.     �றமபொது ்கடவுச் 
சீட்ணடப் தபறுவ�றகு நீண்ட வரி-
ணசயில் ்கொத்திருக்க மவண்டிய 

நிணலணே ஏறபட்டுள்ைது. இந்� 
நிணலணே ேொறறியணேக்கப்படும். 
இ�ணனத் �விர மேலும் ஐந்து 
இடங்்களில் பிரொந்திய அலுவல்கங்-

்கணையும், ஒருநொள் மசணவணயயும் 
ஆரம்பிக்க நடவடிகண்க எடுக்கப்ப-
டவுள்ைது எனவும் அணேச்சர் �ம்-
மிக்க தபமரரொ குறிப்பிட்டொர்.

எட்டு இைட்ெம் சிறார்களுககு...
“இலங்ண்கக்கொன மேலதி்க உ�வி -

யொ்க 20 மில்லியன் தடொலர்்கணை 
வழங்குவ�ொ்க ஜனொதிபதி ணபடன் 
மேறத்கொண்ட இந்� அறிவிப்பு, 
உைவுப் பொது்கொப்பு, தபொதுச் சு்கொ-
�ொரம் ேறறும் அணனத்து இலங்ண்க 
ேக்கைதும் தபொருைொ�ொர நல்வொழ்வு 
என்பன த�ொடர்பொ்க அதேரிக்கொ 
த்கொண்டுள்ை த�ொடர்ச்சியொன 
உறுதிப்பொட்ணட நிரூபிககி்றது” 
என இலங்ண்கக்கொன அதேரிக்கத் 
தூதுவர் ஜுலீ சங் கூறினொர்.   

“தபொருைொ�ொர ஸ்திரத்�ன்ணேணய 
மேம்படுத்துவ�றகு இலங்ண்க 
மேறத்கொள்ளும் முயறசி்களுககு 
அதேரிக்கொ த�ொடர்ந்தும் உ�விதசய்-
வதுடன் இந்� உ�வி, அது மி்கவும் 
ம�ணவப்படும் சமூ்கங்்கள் – ேறறும் 
சி்றொர்்கணை - தசன்்றணடவண� அதே-
ரிக்கொ உறுதி தசய்யும் ” என அவர் 
மேலும் த�ரிவித்�ொர்.  

மநறறு அறிவிக்கப்பட்ட 20 மில் -
லியன் தடொலர் ேனி�ொபிேொன 
உ�வி, தபொருைொ�ொர ேறறும் ேனி-

�ொபிேொன உ�வி்கைொ்க அண்ணேயில் 
அதேரிக்கொ உறுதியளித்� கிட்டத்-
�ட்ட 12 மில்லியன் தடொலர்்களுககு 
மேலதி்கேொ்க வழங்்கப்படுகி்றது. 
இவவறிப்புடன் 2022 ஜூன் 16ஆம் 
ம�தி மு�ல் இலங்ண்க ேக்களுககு 
அதேரிக்கொ வழங்கும் உ�வி்களின் 
தேொத்�ப் தபறுேதி 32 மில்லியன் 
தடொலர்்கைொ்க அதி்கரிககி்றது.   

இந்நிதியளிப்பு சர்வம�ச அபிவி -
ருத்திக்கொன அதேரிக்க மு்கவரணேப்-
பின் (USAID) ஊடொ்க வழங்்கப்படும் 

ேறறும் இது உல்கைொவிய ரீதியில் 
அங்கீ்கரிக்கப்பட்ட ்கண்்கொணிப்பு 
ேறறும் ேதிப்பீட்டுத் �ொர�ரங்்க -
ணைக ்கணடப்பிடிககும் பங்்கொைர்்க -
ளுககு வழங்்கப்படும். 

நிதியளிப்பு ்கைககீடு தசய்யப்-
படுவண�யும், உைவுப் பொது்கொப்-
பின்ணேயொல் மி்கவும் பொதிக்கப்ப-
டக கூடியவர்்கதைன அணடயொைம் 
்கொைப்பட்டவர்்கணை உ�வி தசன்-
்றணடவண�யும் இது உறுதி தசய்கி-
்றது. 

்கட்சி தீரைானத்துககு எதிரா்க...
அ�ன் தீர்ேொனங்்களுககு எதிரொ்க-

வும் முஷொரப் எம்பி தசயறபட்டொர் 
என்று த�ரிவித்து ்கட்சியில் இருந்து 
நீக்கப்பட்டிருந்�ொர்.   

ேக்கள் ்கொங்கிரஸ் ்கட்சியொனது 
முஷொரப் எம்பிணய ்கட்சியிலிருந்து 
நீககியணே த�ொடர்பொ்க இம் ேொ�ம் 

மு�லொம் தி்கதி பொரொளுேன்்ற தசய-
லொைர் நொய்கத்திறகும் ம�ர்�ல் 
ஆணையொைருககும் அறிவித்திருந்-
�ணே குறிப்பிடத்�க்கது.   

 பொரொளுேன்்ற தசயலொைர் நொய -
்கத்திறகு அறிவித்� தி்கதியிலிருந்து 
ஒருேொ� ்கொலத்தினுள் அந்நீக்கத்-

திறகு எதிரொ்க உச்ச நீதிேன்்றத்தில் 
வழககுத் �ொக்கல் தசய்யக கூடிய 
உரிணே பொரொளுேன்்ற உறுப்பின-
ருககு அரசியலணேப்பின் பிர்கொரம் 
வழங்்கப்பட்டிருககி்றது.     ்கட்சி 
உறுப்புரிணே நீக்கம் த�ொடர்பொ்க 
பொரொளுேன்்ற உறுப்பினர் முஷொரப் 

�ன்ணன ்கட்சியிலிருந்து நீககியணே 
நீதிககு முரைொனது என்்ற அடிப்ப-
ணடயில் �னது ேனுணவ உச்ச நீதி -
ேன்்றத்தில் �ொக்கல் தசய்துள்ைொர். 
அவர் சொர்பொ்க சிமரஷட ஜனொதிபதி 
சட்டத்�ரணி தரொமேஷ டி சில்வொ 
ஆஜரொகியணே குறிப்பிடத்�க்கது. 

18,000 தனியார பஸ்கள்...
பஸ் உரிணேயொைர்்கள் சங்்கத் -

தின் தபொதுச் தசயலொைர் அஞ்சன 
பிரியஞ்சித் த�ரிவிகண்கயில், அதி -

்கரித்� எரிதபொருள் விணலயுடன் 
ஒப்பிடும் மபொது பஸ் ்கட்டைத்ண� 
35 மு�ல் 47 வீ�ம் வணர அதி்கரிக்க 

மவண்டும். இ�ன்படி �றமபொது 
குண்றந்�பட்சேொ்க 32 ரூபொவொ்க 

உள்ை ்கட்டைத்ண� 40 ரூபொவொ்க 
அதி்கரிக்க மவண்டும் என்்றொர். 

குனூத்துன்னாஸிைாமை ஒதுைாறு...
அகில இலங்ண்க ஜம்இய்யத்துல் 

உலேொ தபொதுச் தசயலொைர் அஷ-
ணஷக எம். அர்்கம் நூரொமித்தும் ஃபத்-
வொக குழுச்தசயலொைர் அஷ-ணஷக 
எம்.எல்.எம் இல்யொஸ் ஆகிமயொர் 
ண்கதயழுத்திட்டு தவளியிட்டுள்ை 
அறிகண்கயில் இவவொறு குறிப்பிடப் -
பட்டுள்ைது.   

அந்� அறிகண்கயில் மேலும் கூ்றப் -
பட்டுள்ை�ொவது, 'எேது நொட்டில் 
ஏறபட்டுள்ை தபொருைொ�ொர தநருக -
்கடியொன இந்நிணலயில் நொைொந்�ம் 
தபொருட்்களின் விணல்கள் அதி்கரித்து 

வருவதுடன் ேக்கள் அத்தியொவசியப் 
தபொருட்்கணை த்கொள்வனவு தசய்வ -
தில் தபரிதும் சிரேப்படுவண� நொம் 
்கண்கூடொ்க ்கொண்கின்ம்றொம்.   

இவவொ்றொன தநருக்கடியொன 
மசொ�ணன்கள் ஏறபடும்மபொது அல்-
லொஹ்வின் அடியொர்்கைொகிய நொம் 
அவன் பக்கம் திரும்ப மவண்டும். 
இச்மசொ�ணன்கள் நீங்குவ�ற்கொ்க 
த�ொழுண்க, மநொன்பு, ச�க்கொ, 
திகர், த�ௌபொ, இஸ்திஃபொர், துஆ 
மபொன்்ற நல்லேல்்கள் மூலம் அல் -

லொஹ்வின் பக்கம் நொம் தநருங்்க 
மவண்டும்.   

துஆ என்பது ஒரு வைக்கம் என் -
பதுடன், ்கஷட நஷடங்்கணை அல் -
லொஹ்விடம் முண்றயிட்டு அ�ற்கொன 
பரி்கொரங்்கணைப் தபறறுக த்கொள்வ -
�ற்கொன ஓர் ஆயு�முேொகும். எனமவ 
இதில் கூடு�ல் ்கவனம் தசலுத்� 
மவண்டும்.    தபொதுவொன மசொ�-
ணன்களின் மபொது த�ொழுண்க்களில் 
குனூத்துன்னொஸிலொ ஓதுவது சுன் -
னத்�ொகும் என ேொர்க்க அறிஞர்்கள் 
கூறுகின்்றனர். இ�ணன அடிப்பணட-

யொ்க ணவத்து �றமபொது நொட்டில் 
ஏறபட்டுள்ை தநருக்கடி நீங்கி நல்ல 
நிணலணே உண்டொகி ேக்கள் �ேது 
இயல்பு வொழ்கண்கயின் பக்கம் 
திரும்ப மவண்டும் என்ப�ற்கொ்க 
ஐமவணைத் த�ொழுண்க்களில் குனூத்-
துன்னொஸிலொணவ சுருக்கேொ்கவும் 
உறுதியொன நம்பிகண்கயுடனும் 
ஒரு ேொ�்கொலத்திறகு ஓதிவருேொறு 
அகில இலங்ண்க ஜம்இய்யத்துல் 
உலேொ குறிப்பு ஒன்ண்ற தவளியிட்டு 
ச்கல முஸ்லிம்்கணையும் மவண்டிக 
த்கொண்டுள்ைது.

நீதிைன்மற அைைதிககும்...
த�ொடர்பொ்க அண்ணேக்கொலத் -

தில் மேொசேொ்க விேர்சனத்திறகுள் -
ைொகிய வழககு்கள் த�ொடர்பொ்கக 
்கவனத்தில் த்கொள்ளும்மபொது அது -
த�ொடர்பொன சட்டத்ண� மீண்டும் 
்கவனத்திதலடுத்�ல் உ்கந்�த�ன 

்கண்டறியப்பட்டுள்ைது.   அ�ற்க -
ணேய, தபொருத்�ேொன சட்டத்ண� 
அறிமு்கப்படுத்தும் மநொககில் அது -
பறறிய விடயங்்கணை ஆரொய்ந்து 
இலங்ண்க நீதிச் மசணவ்கள் 
ஆணைககுழுவொல் அடிப்பணடச் 

சட்டமூலம் �யொரிக்கப்பட்டுள் -
ைது.  இந்� அடிப்பணடச் சட்ட -
மூலத்திற்கணேய சட்டதேொன்ண்ற 
வகுப்ப�ற்கொன சட்டமூலதேொன் -
ண்றத் �யொரிககுேொறு சட்ட வணர -
ஞருககு ஆமலொசணன வழங்கு -

வ�ற்கொ்க நீதி, சிண்றச்சொணல்கள் 
விவ்கொரங்்கள் ேறறும் அரசியல -
ணேப்பு ேறுசீரணேப்பு அணேச்சர் 
சேர்ப்பித்துள்ை மயொசணனககு 
அணேச்சரணவ அங்கீ்கொரம் வழங் -
கியுள்ைது. 

இநதைாரம் பாரிய...
இவர்்களின் அரசு நீண்ட ்கொலம் 

ஆட்சியில் நீடிக்கொது என த�ரிவித்-
துள்ை திஸ்ஸ அத்�நொயக்க, அர-
சொங்்கத்ண� ்கவிழ்க்க இந்� வொரத்-
திலிருந்து வீதி மபொரொட்டங்்கணை 
த�ொடங்குமவொம். �றமபொண�ய 
ஆட்சிககு எதிரொ்க கூட்டு எதிர்க்கட்சி-

யின் மபொரொட்டத்திறகும் அணழப்பு 
விடுககிம்றொம் என கூறியுள்ைொர்.  
வொழ்கண்கச் தசலவு 150 வீ�த்�ொல் 
அதி்கரித்துள்ைமபொதும் நிணலணேணய 
்கட்டுப்படுத்� அரசொங்்கத்�ொல் முடிய-
வில்ணல. இந்� வருடத்திற்கொன ஐந்-
�ொவது எரிதபொருள் விணல உயர்வு 

மூலம் ேக்கள் இன்னும் ்கடினேொன 
சூழ்நிணலககு �ள்ைப்பட்டுள்ைனர். 
இலங்ண்க தபறம்றொலியக கூட்டுத்�ொ-
பனத்தில் உள்ை 1000ககும் மேறபட்ட 
எரிதபொருள் நிரப்பு நிணலயங்்கணை 
விறபணன தசய்யவும், �னியொர் நிறு-
வனங்்களுககு எரிதபொருணை இ்றக-

குேதி தசய்து விநிமயொகிக்கவும் 
அனுேதியளிக்க நடவடிகண்க எடுக-
்கப்பட்டுள்ை�ொ்க அறிய முடிகி்றது.    
ஆ்கமவ இந்� ஆட்சியொைர்்கணை 
ேக்கள் விணரவொ்க வீட்டுககு அனுப்ப 
மவண்டும் என்றும் அவர் த�ரிவித்-
துள்ைொர். 

சு்காதார ஊழியர்கள்...
த�ரிவித்துள்ைொர்.    தபொது 

சு்கொ�ொர பரிமசொ�்கர்்கள் ேறறும் 
�ொதியர்்கள் உட்பட 8 இணடநிணல 

சு்கொ�ொர த�ொழிசங்்கத்தினர் இன்று 
ேறறும் நொணை பணிப்பு்றக்கணிப்-
பில் ஈடுபட தீர்ேொனித்துள்ை�ொ்க 

இணடநிணல சு்கொ�ொர த�ொழிறசங்்க 
கூட்டணேப்பின் �ணலவர் த�ரிவித் -
துள்ைொர்.    எரிதபொருள் தநருக்கடி 

்கொரைேொ்க இந்� தீர்ேொனம் எடுக்கப் -
பட்டுள்ை�ொ்க அவர் மேலும் த�ரி-
வித்�ொர்.  

ைட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்்ள...
மு�ல் எதிர்வரும் ஜூணல ேொ�ம் 

மு�லொம் தி்கதி வணர நீதிேன்்ற 
பணி்கள் ேட்டுப்படுத்�ப்பட் -
டுள்ைன.   �ணட உத்�ரவு ம்கொரி, 

அவசர வழககு்கள் த�ொடர்பொ்க 
�ொக்கல் தசய்யப்படும் முண்றப் -
பொடு்கள் ேறறும் முன்தேொழிவு -
்கணை குறித்� நொளில் ்கொணல 10 

ேணிககுள் ்கொப்ப்கத்தில் ஒப்ப -
ணடககுேொறு குறிப்பிடப்பட்டுள் -
ைது.    அத்துடன், அம� தினத்தில் 
வழககு விசொரணைககு எடுத்துக -

த்கொள்ைப்படும் எனவும் அன்ண்றய 
தினம் ்கொணல 10.30ககு முன்ன -
�ொ்க அறிவித்�ல் வழங்்கப்படுதே -
னவும் த�ரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.  

சடாைர சபறுைதியில்...
 த்கொள்மு�ல் தபறுேதி 356 ரூபொ 
06 ச�ேொ்க பதிவொகியுள்ைது.   
இலங்ண்க ேத்திய வங்கியின் �்கவ -
லின் படி  மநறறு  யூமரொ ஒன்றின் 

விறபணன தபறுேதி 389 ரூபொ 
87 ச�ேொ்க பதிவொகியுள்ைதுடன்  
அ�ன் த்கொள்மு�ல் தபறுேதி 374 
ரூபொ 97 ச�ேொ்க பதிவொகியுள் -

ைது.  அம�மவணை நொைய ேொறறு 
விகி�ங்்களின் படி, பிரித்�ொனிய 
பவுண்ட் ஒன்றின் விறபணன 
தபறுேதி 452 ரூபொ 19 ச�ேொ்க 

பதிவொகியுள்ைதுடன், த்கொள்மு -
�ல் தபறுேதி 435 ரூபொ 04 ச�ேொ்க 
பதிவொகியுள்ைது.

சபாலிஸ ைா்கனத்மத...  
நிணலய ஊழியர்்கைொல் த�ரிவிக-

்கப்பட்டது. எனினும் இரவு 11.30 
ேணியைவில் அந்� எரிதபொருள் 
நிணலயத்திறகு தசன்்ற பூவரசங்குைம் 
தபொலிஸொர் அவர்்களின் உத்திமயொ்க-
பூர்வ வொ்கனத்தில் த்கொள்்கலன்்கணை 

ஏறறிச் தசன்று எரிதபொருள் நிரப்பி-
யுள்ைனர்.   அ�ணன அவ�ொனித்� 
அங்கிருந்� இணைஞர்்கள் அவர்்க-
ளின் வொ்கனத்ண�யும் தபொலிஸொணர-
யும் முறறுண்கயிட்டனர். இ�ன்-
மபொது அவவிடத்தில் இருந்து சில 

தபொலிஸொர் அங்கிருந்து தசன்்றொ-
லும் தபொலிஸ் வொ்கனத்ண� எடுத்துச் 
தசல்ல இணைஞர்்கள் அனுேதிக-
்கவில்ணல. இ�ணனயடுத்து வொ்க-
னத்தின் தபொலிஸ் சொரதி ேொத்திரம் 
எரிதபொருள் நிணலயத்தில் ்கொணல 

வணர நின்றிருந்�ொர்.   மநறறு ்கொணல 
அங்கு வந்� பூவரசங்குைம் தபொலிஸ் 
நிணலய தபொறுப்பதி்கொரி �வறுககு 
ேன்னிப்பு ம்கொரியண� அடுத்து 
தபொலிஸொரின் வொ்கனத்ண� எடுத்துச் 
தசல்ல இணைஞர்்கள் இடேளித்�னர். 

்கட்டார எரிெகதி அமைச்ெருடன்...
நிண்றமவறறு அதி்கொரியும் ்கட்டொர் எரி-
சகதித் துண்ற அணேச்சருேொன Saad 
Sherida Al-Kaabi ஐ சந்தித்து மபச்சு நடத்-
தினொர்.   ்கட்டொர் எரிசகதி துண்றயின் 
உ�விமயொடு எரிசகதி தநருக்கடிணய 

சேொளிக்க இலங்ண்கககு தபறம்றொலிய 
தபொருட்்கணை தபறறுகத்கொள்வது 
த�ொடர்பில் அவர் மபச்சு நடத்தினொர்.    
அரசுணடணேயொன ்கட்டொர் எனர்ஜி 
ேறறும் ்கட்டொர் அபிவிருத்தி நிதியத்-

தின் உ�வியுடன் இலங்ண்க எரிசகதி 
தநருக்கடிணய சேொளிக்க இலங்ண்கககு 
தபறம்றொலிய உறபத்தி்கள் உள்ளிட்ட 
தபொருட்்கணை தபறறுக த்கொள்வது 
த�ொடர்பில் இ�ன்மபொது ்கலந்துணர-

யொடப்பட்டுள்ைது.   மின்சகதி, எரி-
சகதி அணேச்சர் ்கஞ்சன விமஜமசக்கர 
ேறறும் சுற்றொடல் அணேச்சர் ஹொபிஸ் 
நசீர் அஹேட் ஆகிமயொர் ்கட்டொர் தசன்-
றுள்ைனர்.

்கண்ணிசைடி அ்கறறும் பணிககு...
ஜப்பொனிய அரசொங்்கம் �னது 

Grant Assistance for Grassroots 
Human Security Projects (GGP) திட் -
டத்தினூடொ்க 681,812 அதேரிக்க 
தடொலர்்கள் (சுேொர் 244 மில்லியன் 
ரூபொய்) நன்த்கொணடணய DASH 
அணேப்புககு வழங்கியுள்ைது.   

இந்� நன்த்கொணட வழங்்கலுக -
்கொன உடன்படிகண்க ண்கச்சொத்திடும் 
நி்கழ்வு மநறறு (28) ்கொணல கிளி -
தநொச்சி ேொவட்டத்தின் மு்கேொணல 
பகுதியில் அணேந்துள்ை DASH 
தசயறபொட்டு பகுதியில் இடம் -
தபற்றது. இலங்ண்கக்கொன ஜப்பொ -

னிய தூதுவர் மிசுத்கொஷி ஹிம�கி 
ேறறும் DASH இன் நி்கழ்ச்சி மு்கொ -
ணேயொைர் ஆனந்� சந்திரசிறி 
ஆகிமயொர் ்கலந்துத்கொண்டு ண்கச் -
சொத்திட்டனர்.   

2010 ஆம் ஆண்டு மு�ல் இது -
வணரயில் DASH இனொல் 15 சதுர 
கிமலொ மீற்றர் பரப்பைவில் ்கண்ணி 
தவடி்கள் அ்கற்றப்பட்டிருந்�து. 
இதில் ஜப்பொனிய அரசின் GGP 
உ�வித் திட்டத்தினூடொ்க 6.5 சதுர 
கிமலொ மீற்றர் பரப்பைவில் அ்கற -
்றப்பட்டு விடுவிக்கப்பட்டது.   

“DASH ககு ஜப்பொன் வழங்கும் 

இந்� உ�வியொனது, இலங்ண்க 
�றமபொது எதிர்த்கொண்டுள்ை தபொரு -
ைொ�ொர தநருக்கடியொன சூழலில் 
ஜப்பொன் அரசின் இவவு�வியொ -
னது 135 ்கண்ணி தவடி அ்கறறும் 
குடும்பங்்களின் வொழ்வொ�ொரத்ண� -
யும் பொது்கொத்துள்ைது அ�ற்கொன 
ஜப்பொன் அரசுககும் அந்நொட்டு ேக -
்களுககும் நன்றி கூறுவ�ொ்க DASH 
இன் நி்கழ்ச்சி திட்ட மு்கொணேயொ -
ைர் ஆனந்� சந்திரசிறி த�ரிவித்�ொர்.   

இவவருடத்துடன், ஜப்பொனுக -
கும் இலங்ண்கககுமிணடமய இரொ -
ஜ�ந்திர உ்றவு்கள் ஆரம்பேொகி 70 

வருடங்்கள் பூர்த்தியணடந்துள்ைது. 
யுத்�த்தினொல் பொதிக்கப்பட்ட பகு -
தியில் அபிவிருத்தி த�ொடர்பில் 
இலங்ண்கக்கொன ஜப்பொனிய உத்தி -
மயொ்கபூர்வ அபிவிருத்தி உ�வித் 
திட்டத்தில் முககிய அங்்கம் தபறு -
கின்்றது. 

இலங்ண்க அரசொங்்கத்தின் “்கண் -
ணிதவடி பொதிப்பற்ற இலங்ண்க” 
என்பண� எய்துவ�றகு ஜப்பொனிய 
அரசொங்்கம் த�ொடர்ந்தும் பங்்க -
ளிப்பு வழங்குவ�றகு எதிர்பொர்க -
கின்்றது எனவும் அவர் த�ரிவித் -
�ொர்.  

்கள்்ளச்ெநமத, ைாபியாக்களின்...
என பல்மவறு �ரப்பினரும் குற-

்றஞ்சொட்டுகின்்றனர். இவவொ்றொன 
நிணலயிமலமய �மிழ்த் ம�சிய 
ேக்கள் முன்னணியின் பொரொளுேன்்ற 
உறுப்பினர்்கைொன ்கமஜந்திரகுேொர் 

தபொன்னம்பலம் ேறறும் தசல்வரொசொ 
்கமஜந்திரன் ஆகிமயொர் யொழ்ப்பொை 
ேொவட்ட அரச அதிபணர சந்தித்து 
இவவிடயம் த�ொடர்பொ்க ்கலந்துணர-
யொடினொர்்கள்.

இ�ன்மபொது எரிதபொருள் நிணல-
யங்்களில் நிலவும் பிரச்சணன்கணை 
தீர்த்து, ேக்கள் எரிதபொருணை 
தபறுவண� இலகுபடுத்துவ�ற்கொ்க 
�ங்்கைொல் இயன்்றண� தசய்வ�ொ்க 

அரச அதிபர் உறுதியளித்��ொ்க இந்�ச் 
சந்திப்பின் பின் ்கருத்து தவளியிட்ட 
�மிழ்த் ம�சிய ேக்கள் முன்னணி 
பொரொளுேன்்ற உறுப்பினர்்கள் த�ரி-
வித்�னர்.

பஸ ்கட்டணம் 30 ெத வீதத்தால்...
 ஜூணல 01 ஆம் தி்கதி மு�ல் 

அமுலுககு வரும் வண்கயில் பஸ் 
்கட்டைங்்கள் 30 வீ�த்�ொல் அதி்க -
ரிக்கப்படும் என சங்்கம் த�ரிவித் -
துள்ைது.  

அந்� வண்கயில், 40 ரூபொணவ 
ஆ்க குண்றந்�பட்ச பஸ் ்கட்டை -
ேொ்க அதி்கரித்துள்ை�ொ்க, அகில 

இலங்ண்க �னியொர் பஸ் உரிணே -
யொைர்்கள் சங்்கம் த�ரிவித்துள்ைது.  
ம�சிய மபொககுவரத்து ஆணைக -
குழுவின் அதி்கொரி்களுடன் இடம் -
தபற்ற ்கலந்துணரயொடணல அடுத்து 
பஸ் ்கட்டைத்ண� அதி்கரிப்ப�ற -
்கொன தீர்ேொனம் எடுக்கப்பட்டுள்ை -
�ொ்க த�ரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.

லெபனான் இெங்கைத் தூதுவர்,   
இெங்கை அ்ைதி கைாக்கும்   
ப்ையின்ை பார்்வயிடைார்   

தலபனொனிலுள்ை ஐககிய 
நொடு்களின் இணடக்கொலப் 
பணடயின் தூதுவர் ேறறும் 
பணடத் �ைபதி மேஜர் தஜனரல் 
அமரொல்மடொ லொசொமரொணவ 
ேரியொண� நிமித்�ம் சந்தித்� 
தலபனொனுக்கொன இலங்ண்கத் 
தூதுவர், இலங்ண்க அணேதி 
்கொககும் பணடயினணர பொர்ணவ -
யிட்டொர்   

தலபனொனுக்கொன இலங்ண்கத் 
தூதுவர் ஷொனி ்கல்யொனரத்ன 
்கருைொரத்ன ்கடந்� 21ஆம் 
தி்கதி தலபனொனில் உள்ை ப்ளூ 
ணலனிலுள்ை ஐககிய நொடு்களின் 
இணடக்கொலப் பணடயின் �ணல -
ணேய்கத்தில் தூதுவர் ேறறும் 
பணடத் �ைபதி மேஜர் தஜனரல் 
அமரொல்மடொ லொசொமரொணவ 
ேரியொண� நிமித்�ேொ்கச் சந்தித் -
�ொர்.   

தலபனொனிலுள்ை ஐககிய 
நொடு்களின் இணடக்கொ -
லப் பணடயில் இலங்ண்கப் 
பணட்கணை அதி்கரித்�ல் உள் -
ளிட்ட பரஸ்பர நலன்்கள் குறித்து 
அவர்்கள் ்கலந்துணரயொடினர்.  

 இலங்ண்கப் பணடயினரின் 
சி்றந்� நிபுைத்துவத்திறம்க 
ே தி ப் ப ளி க ்க ப் ப டு வ � ொ ்க வு ம் , 
்கடந்� 11 வருடங்்கைொ்க தலப -
னொனிலுள்ை ஐககிய நொடு்க -
ளின் இணடக்கொலப் பணடககு 
அவர்்கள் ஆறறிய பங்்களிப்புக -
்கொ்க நன்றி த�ரிவிப்ப�ொ்கவும் 
பணடத் �ைபதி த�ரிவித்�ொர். 

13ஆவது பணட பொது்கொப்பு 
நிறுவனத்தின் (தலபனொனில் 
உள்ை ஐககிய நொடு்களின் 
இணடக்கொலப் பணட) இலங்ண்க 
தலப்டினன்ட் ம்கைல் நயன் 
சேரம்கொன் ேறறும் தூ�ர்கத்தின் 
இணைப்பொைர் (நிர்வொ்கம்) பிரி -
யந்� �சநொயக்க ஆகிமயொரும் 
இந்� சந்திப்பில் ்கலந்துத்கொண் -
டனர்.   

தூதுவருககு த்கௌரவ பொது -
்கொப்பு வழங்்கப்பட்டதுடன், 
பணடயினர் ேறறும் ்கவச வொ்க -
னங்்கள் ஆய்வு தசய்யப்பட்டன. 
இலங்ண்க இரொணுவ ்கலிப்மசொ 
இணசககுழுவின் ம்க9 அணிவ -
குப்பு ேறறும் இணச நி்கழ்ச்சியும் 
இடம்தபற்றது.   
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வைத்தியசாவையில் ைாகன 
தரிப்பிடம் இனவமையால் மைககள் அைதி
(இரத்தினபுரி சுழற்சி 
நிருபர்)

காவத்்தை அரச ்வத்-
தியசா்ையில் வாகனத்-
தைரிப்பிடம் இன்மையால் 
இங்கு வரும் ந�ாயாளர்-
க்ள அ்ழத்து வரும் 
வாகன சாரதிகள் பபரிதும் 
சிரமைப்படுவதைாக கவ்ை 
பதைரிவிக்கின்றனர்.

இரத்தினபுரி,எம்பிலிப் -
பிடி பிரதைான வீதி்ய 
அண்மித்து காணப்படும் 
்வத்தியசா்ை வளவில் 
இடப�ருக்கடி காரண-
மைாக வாகனதைரிப்பிடம் 
இன்மையால் ந�ாயாளர்க்ள 
அ்ழத்து வரும் வாகனங்க்ள 
நிறுத்தைவும்  பபாலிஸார் அனுமைதி 
வழங்குவதில்்ை.  இந்நி்ை-
்மையால் இவ்வத்தியசா்ை-
யின பவளிந�ாயாளர் பிரிவில் 
சிகிச்சக்காக ந�ாயாளி்ய 
அ்ழத்து வரும் வாகன சாரதி 
ஒருவர் ந�ாயாள்ர ்வத்திய-
சா்ை விடுதி அருகில் இ்றக்-
கிவிட்டு வாகனத்்தை �கரின 
எங்காவது ஒரு இடத்தில் நிறுத்-

திவிட்டுத்தைான மீண்டும் ந�ாயா-
ளரின விடயங்க்ள கவனிக்கச 
பசல்ை நவண்டும். எனநவ 
இவவிடயத்தில் பபாறுப்பு 
வாயந்தைவர்கள் கவனம் எடுத்து 
இவ்வத்தியசா்ைக்கு அவ-
சியமைான வாகனத் தைரிப்பிடம் 
ஒன்்ற மிக அண்மித்தை இடத்-
தில் அ்மைக்க �டவடிக்்க 
நமைற்பகாள்ளுமைாறு பாதிக்கப்-
பட்ட மைக்கள் நகாரிக்்க விடுத்-
துள்ளனர்.

Nfs;tpf;fhd miog;G
kj;jpa khfhz fy;tpj; jpizf;fsk;

01.  kj;jpa khfhz fy;tpj;jpizf;fsk; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff;FOj; jiytuhy; Genaral Education 
Modanigtion Project (GEMP) khdpaj;jpd; fPo; fPo;f;fhZk; ifj;njhopy;fis epiwNtw;Wtjw;fhf Fwpj;j 

jifikfs; cila kw;Wk; jFjpfs; g+h;j;jp nra;Js;s Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J ,j;jhy; nghwpaplg;gl;l 

Nfs;tpfs; Nfhug;gLtJld; Nkw;gb ifj;njhopy;fSk; mjNdhL rk;ge;jg;gl;l nghwpapay; msTg;gj;jpu 

njhifAk; xg;ge;j fhyKk; fPo;f;fhZk; gl;baypy; cl;gLj;jg;gl;Ls;sd.

02.  Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy; Kiwapy; tpiykDf;fs; Nfhug;gLtJld; tpz;zg;gpf;Fk; Nfs;tpjhuh;> 

gl;baypy; Fwpg;gplg;gLk; juj;jpy; CIDA gjpit ehsJ tiuf;F cl;gLj;jpapUg;gJld; mgfPh;j;jpahNdhh; 

gl;baypy; ,lk;ngwhJ ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

03.  ,J gw;wpa Nkyjpf tpguq;fis kj;jpa khfhz fy;tpj; jpizf;fsj;jpd; gpujk nghwpapayhsh; (njh.Ng.,y-

081-2225494) ,lk; ngw;Wf;nfhs;s KbtJld; mt;mYtyfj;jpy; Fwpj;j Mtzq;fis mYtyf ehl;fspy; 

K.g.9.00  gp.g.4.00 tiu ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

04.  Nfs;tp Mtzf; fl;lzk; &.5000.00 njhifia kj;jpa khfhz fy;tpj; jpizf;fsj;jpd; gpujk fzf;fhshplk; 

nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;L kw;Wk; fPo;f;fhZk; Kfthpf;F vOj;J %y tpz;zg;gnkhd;iw gpujk 

nghwpapayhshplk; rkh;g;gpj;J> Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gl;l Nfs;tpg; gbtq;fs; kw;Wk; Mtzq;fis 

2022.07.06 Kjy; 2022.07.25 tiu K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 ,w;F ,ilg;gl;l fhyj;jpw;Fs; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

jpq;fs;> Gjd;> tpahod; Nghd;w ehl;fspy; kl;Lk; mYtyfk; jpwe;jpUf;Fk; 2022.07.18 K.g.10.00  ,w;F Kd;G 

ngWiff;$l;lk; ,j;jpizf;fsj;jpd; gpujk nghwpapayhsh; gzpkidapy; ,lk;ngWtJld; mt;Ntisapy; 

Nfs;tpjhuh; my;yJ mth;fsJ gpujpepjpfs; rKfkspj;jy; Ntz;Lk;.

05.  nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujpAld;> 2022.07.27 K.g.10.00 ,w;F Kd;G ,j;jpizf;fsj;jpd; 

Kjyhk; khbapy; fzf;Fg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk; my;yJ gjpTj;jghypy; 

jiyth;> ngWiff;FO> kj;jpa khfhz fy;tpj; jpizf;fsk;> fz;b vd;w Kfthpf;F fpilf;fr; nra;jy; 

Ntz;Lk; mj;Jld; jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; 

Kbtile;jTld; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. ,t; Ntisapy; Nfs;tpjhuh;fSf;F my;yJ mth;fsJ 

mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfSf;F rKfkspf;fyhk;.

06. Nfs;tpg; gpiz nry;YgbahFk; fhyk; 91 ehl;fshFk;

07.  rfy Nfs;tpfSk; xt;nthU ifj;njhopYld; rk;ge;jg;gl;lthW fPNo gl;baypy; Fwpg;gplg;gLk; ngWkjpf;F 

2022.10.31Mk; jpfjp tiu nry;YgbahFkhW ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l tq;fpapypUe;J 

ngw;Wf;nfhz;l Nfs;tpg; gpiznahd;iw my;yJ khfhz fy;tpj; jpizf;fsj;jpd; gpujk fz;fhshplk; 

fhrhf nrYj;jp ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;il rfy Nfs;tpAlDk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. Nfs;tpg;gpiz 

Kwpia khfhz  fy;tpg;gzpg;ghsh;> kj;jpa khfhz fy;tpj;jpizf;fsk;> fz;b ngahpy; ngw;Wf;nfhs;sy; 

Ntz;Lk;.

08.  ngWiff;FOtpd; jPh;khdk; ,Wjpj; jPh;khdkhFk;.

    2022.06.27.

ifj;njhopy;

nghwpapay; 
msTg; gj;jpu 
mz;z sthd 

ngWkjp 
&.kpy;ypad;

Njitg; 
gLk; CIDA 

gjpT

Nfs;tpg; 
gpiz ngWkjp 

gpizKwp 
Mapd; (&)

Nfs;tpg; 
ngWkjp 

fhrhf vdpy; 
(&)

xg;ge;j 
fhyk; 

(thuq;fs;) 

Under Genaral Education Modanization Project (GEMP)  Funds

01

FUnjdpa gapw;rp epiyak; 70X25 
%d;W khb fl;blj;jpd; jiukhb kw;Wk; 

Copah; Fohkpw;fhd 02 kyry$lq;fs; 

eph;khzk; - FUnjdpa

16.55 C6 my;yJ 
C5 170,000.00 85,000.00 150

02
kg/tyy V uj;dhaf;f fy;Y}hp 30X20 
,Ukhb gw;rpfpr;irafk; eph;khzpg;G 

tj;Njfk

12.26 C6 my;yJ 
C5 125,000.00 62,500.00 150

03 kg/mk;gnjd;d M.fy;Y}hp Gjpa tpNrl 

fy;tpg; gphpT eph;khzk;
4.29 C8 my;yJ 

C7 40,000.00 22,000.00 120

04
k`/uk;Gf;gpl;ba kfh tpj;jpahyak; 

fk;gis - fzpjg;gphpT Nkk;gLj;jy; - 

fk;gis

2.85 C8 my;yJ 
C7 30,000.00 15,000.00 90

05 kg/rhe;jNkhp k. fy;Y}hp Gjpa tpNrl 

fy;tpg; gphpT eph;khzk; k];nfypa
2.53 C8 my;yJ  

C7 30,000.00 15,000.00 90

06 kg/ruj; Vf;fehaf;f M.f.Gjpa tpNrl 

fy;tpg; gphpT eph;khzk; mytj;Jnfhl
2.48 C8 my;yJ 

C7 30,000.00 15,000.00 90

07
k`/njD nfh];`pd;d f.fy;Y}

hp nfypXa - Gjpa tpNrl fy;tpg;gphpT 

eph;khzk; - nfypXa

2.47 C8 my;yJ 
C7 30,000.00 15,000.00 90

08
kg/ngukhd tpj;jpahyak;; Gjpa tpNrl 
fy;tpg;gphpT eph;khzk; tpN]g`{fe;j - 

nfhj;kiy

2.46 C8 my;yJ 
C7 30,000.00 15,000.00 90

09 kg/jf;\pyh f.tp.fk;gis kyry$l 

mikg;G Nkk;gLj;Jjy; - fk;gis
2.42 C8 my;yJ 

C7 30,000.00 15,000.00 90

10
k`/njD/ [dhjpgjp khjphpg; ghlrhiy 

Nguhjid Vjz;Ltht Gjpa tpNrl 

fy;tpg; gphpT eph;khzk;

2.42 C8 my;yJ 
C7 30,000.00 15,000.00 90

11
kg/jp];gNdfe;j Muk;g ghlrhiy 

Gjpa tpNrl fy;tpg; gphpT eph;khzk; 

nfhj;kiy

2.39 C8 my;yJ 
C7 30,000.00 15,000.00 90

12
kg/nrskpa%h;j;jp njhz;lkhd; jkpo; 

fy;Y}hp 60X20 fl;blk; gOJ ghh;j;jy;  

-Etuvypa

2.30 C8 my;yJ 
C7 30,000.00 15,000.00 90

13 E/njdpNf Njrpa ghlrhiy cztfk; 

eph;khzk; - `q;Fuhnfj;j
2.24 C8 

my;yJ C7 30,000.00 15,000.00 90

14 kg/Nehh;t+l; jkpo; tpj;jpahyak; Gjpa 

tpNrl fy;tpg; gphpT eph;khzk; - Nehh;t+l;
2.12 C8 my;yJ 

C7 30,000.00 15,000.00 90

15
kg/YZtpy Rkdrhu M.fy;Y}hp 

04 kyry$lq;fis eph;khzpj;jy; - 

fl;Lf];Njhl;il

1.97 C8 my;yJ 
C7 30,000.00 15,000.00 90

16
kg/`U Y}y;fe;Ju jkpo; fy;Y}hp 

04 kyry$lq;fs; eph;khzpj;jy; 1 - 

`q;Fuhq;nfj;j

1.87 C8 my;yJ 
C7 30,000.00 15,000.00 90

thp mikr;R khdpaj;jpd; fPo;  (Under Line Ministry Funds)

01 kg/fk;gis mur Mrpahpah;            

fy;Y}hp 50X36 fl;blj;jpd; $iuia 

gOJ ghh;j;jy;  - fk;gis

2.36
C8 my;yJ 

C7 30,000.00 15,000.00 90

 2022-06-27 jiyth;> ngWiff;FO>

 kj;jpa khfhz fy;tpj; jpizf;fsk;> fz;b.

jiyth;

ngWiff;FO>

kj;jpa khfhz fy;tpj; jpizf;fsk;> fz;b

rPj;jhtf;f gpuNjr rig
`q;nty;y

WP-PE-6879 nfg; thfdk; kw;Wk; WP-ZA-9257 fk;ngf;lh; 
vd;gtw;wpd; jpUj;jNtiyfSf;fhf tpiykDNfhuy;

1.  rPj;jhtf;f gpuNjr rigf;fhf ngWiff; FOtpd; jiythpdhy; WP-PE-6879 nfg; thfdk; 
kw;Wk; WP-ZA-9257 fk;ngf;lh; vd;gtw;wpy; jpUj;jNtiyfSf;fhf gjpT nra;ag;gl;l 

jFjpfisf; nfhz;Ls;s thfdq;fj; jpUj;jNtiyfisr; nra;Ak; epWtdq;;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

2.  Njrpa Nghl;b hPjpapyhd Nfs;tp Nfhuypd; fPo; eilKiwg;gLj;jg;gLk;.

3.  ,jd; nghUl;L Nfs;tpfisr; rkh;g;gpf;f cj;Njrpf;Fk; Nfs;tpjhuh;fs;; thuj;jpd; Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd fhyj;jpDs; tUif je;J rPj;jhtf;f 

gpuNjr rigapd; ghJf;f E}yfj;jpw;F mUfpy; thfdq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk; vd;gJld; 

070-3200708 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;Jld; njhlh;G nfhz;L Nkyjpf jfty;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

4.  ,jd; nghUl;L jFjp tha;e;j Nfs;tpjhuh;fs; rPj;jhtf;f gpuNjr rig mYtyfj;jpw;F tUif 

je;J xU thfdj;jpw;F kPsspf;fg;glhj 100.00 &gh nuhf;fg; gzj;ij (tpz;zg;gf; fl;lzk;) 

nrYj;jp   KOikahd xU Nfs;tpg; gbtj; njhFjpnahd;iw rPj;jhtf;f gpuNjr rig vDk; 

Kfthpf;F tpahghu fbjj; jiyg;gpy; vOjg;gl;l Ntz;LNfhs; fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; 

Nghpy; 2022-07-21Mk; jpfjp tiuahd thu ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp 

tiuahd fhyj;jpDs; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

5.  Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpg; gbtq;fis ,U gpujpfspy; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; 

vd;gJld; ~~%yg; gpujp|| kw;Wk; ~~efy; gpujp|| vdf; Fwpg;gpl;L ntt;Ntwhd ciwfspy; ,l;L 

gpd; mt;tpU ciwfisAk; NtnwhU ciwapy; ,l;L %d;W fbj ciwfspdJk; ,lJgf;f 

Nky; %iyapy;  ~~WP-PE-6879 nfg; thfdk; kw;Wk; WP-ZA-9257 fk;ngf;lh; vd;gtw;wpd; 
jpUj;jNtiyfs;||  vdf; Fwpg;gpl;L Kj;jpiuf;Fwp nghwpj;J 2022-07-22Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp 

my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; jiyth;> gpuNjr rig> ̀ q;nty;y vDk; Kfthpf;F 

gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ rPj;jhtf;f gpuNjr rigapy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spLjy; Ntz;Lk;.

6.  Nfs;tpg; gbtq;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; epiwtile;j cldLj;J rPj;jhtf;f gpuNjr rig> 

jiyik mYtyfj;jpd; $l;l kz;lgj;jpy; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; ,e;epfo;tpy; Nfs;tpjhuh;fs; 

my;yJ mth;fspd; vOj;J %yk; mjpfhuk; toq;fg;gl;l gpujpepjpnahUth; ,e;epfo;tpy; 

fye;Jnfhs;syhk;.

7.  KOikaw;w kw;Wk; jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk; vd;gJld; 

Nfs;tpfis Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; mjpfhuj;ij rPj;jhtf;f gpuNjr rigapd; 

ngWiff; FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

[P. [ae;j Nuh`d> 

jiyth;> 

rPj;jhtf;f gpuNjr rig> `q;nty;y.

2022-06-27

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR
tptrha Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk; - fkj;njhopy; mikr;R

IDA Credit No.: 5873 LK

ngWif mwptpj;jy;

tl kw;Wk; fpof;F khfhzq;fSf;fhf njspg;ghd; (sprinkler) ePh;g;ghrd
Kiwikfis toq;fy;> xg;gilj;jy;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gl itj;jy; 
kw;Wk; fpg;rk; cuj;ij tl khfhzj;jpw;fhf toq;fy; kw;Wk; xg;gilj;jy;

1.  fkj;njhopy; mikr;rpd; tptrhaj;Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l MFnrytpw;fhf 58.63 kpy;ypaDf;F 

epfuhd njhifia gy;NtW ehzaq;fspy; rh;tNjr mgptpUj;jp rq;fj;jplkpUe;J flndhd;iw ,yq;if 

rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ ngw;Ws;sJld; ,f;fld; ngWiffspd; ghfnkhd;iw tlf;F kw;Wk; fpof;F 

khfhzq;fSf;fhf njspg;ghd; ePh;g;ghrd Kiwikfis toq;fy;> xg;gilj;jy;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gl 

itj;jy; kw;Wk; fpg;rk; cuj;ij tl khfhzj;jpw;fhf toq;fy; kw;Wk; xg;gilj;jYf;fhd xg;ge;jj;jpd; 

fPOs;s jFjpAs;s gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytpl cj;Njrpj;Js;sJ. 

2.  tl kw;Wk; fpof;F khfhzq;fSf;fhf njspg;ghd; ePh;g;ghrd Kiwikfis toq;fy;> xg;gilj;jy;> epWTjy; 

kw;Wk; nraw;gl itj;jy; kw;Wk; fpg;rk; cuj;ij tl khfhzj;jpw;fhf toq;fy; kw;Wk; xg;gilj;jy; 

Mfpatw;wpy; fkj;njhopy; mikr;R> tptrhaj;Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wp;l;l> nraw;wpl;l ngWiff; FOj; 

jiyth; jFjpAk; jikikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,g;NghJ 

miof;fpd;whh;. 
 

tpsf;fk; xg;ge;j ,y.

tpiykDg; 

gpizapd; ngWkjp 

(&ghtpy;)

kPsspf;fg;glhj 

fl;lzk; 

(&ghtpy;)

tl khfhzj;jpy; [k;Ngh Nth;f;;fliy 

nraw;wpl;lj;jpw;fhf 300 vz;zpf;ifahd 

njspg;ghd; ePh;g;ghrd Kiwikfs;

LK-MOA-PMU-273875-
GO-RFB

720>000.00 7>500.00

mk;ghiw khtl;lj;jpy; frhth (cassava)  
[k;Ngh Nth;f;fliy nraw;wpl;lj;jpw;fhf 

100 vz;zpf;ifahd njspg;ghd; 

ePh;g;ghrd Kiwikfs;

LK-MOA-PMU-273672-
GO-RFB

145>000.00 5>000.00

tl khfhzj;jpy; [k;Ngh Nth;f;fliy 

nraw;wpl;lj;jpw;fhf 40>000 fp.fp. fpg;rk; 

cuk;.

LK-MOA-PMU-277209-
GO-RFB

170>000.00 5>000.00

3.  cyf tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; 

tpiykDf;Nfhuy; elhj;jg;gLk;.

4.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; fkj;njhopy; mikr;R> tptrhaJiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l> 

ngWif jpizf;fsj;jpypUe;J 2022.06.29 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.07.19 Mk; jpfjp tiuAkhd fhyg;gFjpapy; 

Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 2 kzp tiuAk; 0777419521 vd;w ,yf;fKila njhiyNgrpa+lhf 

Nkyjpf jftiy ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

5.  kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;jpa gpd;dh;> fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpf;F vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gnkhd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd 

njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT 

KiwikahdJ nuhf;fg; gzj;jpy; nraw;wpl;l epjp Kfhikahshplk; Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;. 

6.  2022.07.19 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fPNoAs;s Kfthpapy; tpiykDf;fs; 

xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. ,yj;jpudpay; tpiykDf;Nfhuy; mDkjpf;fg;gl khl;lhJ. jhkjkhd tpiykDf;fs; 

Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ. 2022.07.19 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F fPNoAs;s Kfthpapy; NeubahfNt 

rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;;fg;gLk;. 

7.  g+h;j;jp nra;ag;gl;Ls;s tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujpnad mDg;gg;gly; 

Ntz;Lk;. %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp Mfpad jdpj;jdpahf KiwNa ~%yg;gpujp| kw;Wk; ~efy;gpujp| vd 

mlf;fg;gl;L ~%yg;gpujp| kw;Wk; ~efy;gpujp| vd milahskplg;gl;L Kj;jpiuaplg;gly; Ntz;Lk;. mjd; 

gpd;dh; mitapuz;Lk; jdpahd jghYiwnahd;wpy; mlf;fg;gl;L> Kj;jpiuaplg;gl;L jghYiwapd; ,lJ 

gf;f Nky; %iyapy; “Supply, Delivery, Installation & Commissioning of Sprinkler Irrigation Systems for 
Northern and Eastern Provinces and Supply & Delivery of Gypsum Fertilizer for Northern Province”  vd 
Fwpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

8. NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s Kfthp gpd;tUkhW:

 jiyth;>

 nraw;wpl;l ngWiff; FO> 

 tptrhaj;Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk;>

 ,y.: 123/2, gd;dpg;gpl;ba ghij>

 gj;juKy;y.

 njhiyNgrp: 0112 696086 my;yJ 0777419521

 jpfjp: 29.06.2022.

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiyf;F
Jz;lhf;fg;gl;l kPd; toq;Fjy; 

Q 257/22
   tjptpl Nehahsh;fs; kw;Wk; itj;jparhiy Copah;fspd; Efh;Tf;fhf 2022/2023Mk; 

tUlj;jpw;F ENfnfhil> jygj;gpl;batpy; mike;Js;s = [ath;jdGu nghJ 

itj;jparhiyf;F njhlh;r;rpahf Jz;lhf;fg;gl;l kPd;fs; toq;Ftij cWjp 

nra;a KbAkhd kw;Wk; murhq;f itj;jparhiyfs; kw;Wk; Vida mur 

epWtdq;fSf;F Jz;lhf;fg;gl;l kPd;fis toq;Ftjpy; Fiwe;jgl;rk; %d;W tUl 

fhy jpUg;jpfukhd mDgtj;ijf; nfhz;Ls;s ,yq;ifg; gpuirfs;> th;j;jf 

epWtdq;fs;> cw;gj;jpahsh;fsplkpUe;J (xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J) ngWiff;FOj; 

jiythpdhy; 2022-07-21Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fs; njhlh;ghf tpz;zg;gk; Nfhug;gLfpd;wJ. mjd; gpufhuk;> Fwpj;j 

toq;Feh; Jz;lhf;fg;gl;l kPd;fis xU tUl fhyj;jpw;F njhlh;r;rpahf toq;Fk; 

,aYikiaf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

   tpiykDf;Nfhuy;> Njrpa  Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; (NCB) 
eilKiwf;fikthf Nkw;nfhs;sg;gLk;. ,J njhlh;ghf Mh;tq;fhl;Lk; toq;Feh;fs;> 

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiyapd; fzf;fhsUf;F kPsspf;fg;glhj 3>500.00 

&gh tpz;zg;gf; fl;lzj;ij nrYj;Jtjd; %yk; ngw;Wf;nfhs;sg;gLk; gw;Wr;rPl;L 

kw;Wk; gzpg;ghsUf;F epWtd fbjj; jiyg;gpyhd vOj;;J%y Ntz;Ljnyhd;iw 

toq;fy; gphptpw;F rkh;g;gpj;jjd; gpd;dh;> 2022.06.22Mk; jpfjp Kjy; 2022.07.20Mk; 

jpfjp tiuahd thu ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 tiuahd fhyj;jpDs; 

tpiykDg; gj;jpuq;fis toq;fy; mYtyfj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

   2022/2023Mk; tUlj;jpy; Jz;lhf;fg;gl;l kPd;fspd;  mz;zsthd Njitg;ghl;Lj; 

njhif kw;Wk; jfty;fs; tpz;zg;gj;Jld; toq;fg;gLk;.

   rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiykDtpd; ngWkjp 05 kpy;ypad; &gh my;yJ mjw;F 

Nkw;gl;bUe;jhy; nghJ xg;ge;jr; rl;lj;jpd; 08Mk; mj;jpahaj;jpd; gpufhuk; rkhfk; 

nkJuapy; ngw;Wf;nfhz;l nghJ xg;ge;jr; rhd;wpjio (PCA03 gbtk;) ,iaGila 

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

   chpa Kiwapy; ifnahg;gkpl;L cj;jpNahfg+h;t ,wg;gh; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpz;zg;gq;fs;> jghYiwnahd;wpDs; cs;spl;L mjd; ,lJgf;f Nky; %iyapy;> 

"2022/2023Mk; tUlj;jpy; = [ath;jdGu nghJ itj;jparhiyf;F Jz;lhf;fg;gl;l 

kPd;fis toq;Fk; xg;ge;jk;” vdf; Fwpg;gpl;L 2022.07.21Mk; jpfjp K.g. 10.00 

kzp my;yJ mjw;F Kd;dh; fpilf;fj;jf;fjhf ,q;F fPNoAs;s Kfthpf;F 

gjpTj;jghypy; mDg;gg;glNth my;yJ me;j Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;s 

tpiykDg;ngl;bapy; cs;splyhk;. tpz;zg;gq;fs; nghWg;Ngw;fg;gLk; ,Wjp Neuk; 

Kbtile;jjd; gpd;dh; cldbahf tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;gLk; tpz;zg;gjhuh;f;F 

my;yJ mthpd; mjpfhuKs;s gpujpepjpnahUtUf;F tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;gLk; 

$l;lj;jpy; fye;Jnfhs;syhk;. jhkjkhfpf; fpilf;fg;ngWk; tpz;zg;gq;fs; 

epuhfhpf;fg;gLtJld; mit jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gpaDg;gg;gLk;.

    cj;Njr tpiykDjhuh;fs; tpiykDg; gj;jpuq;fis vt;tpj fl;lzKkpd;wp toq;fy; 

gphptpy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

    Nkyjpf tpguq;fis> = [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy toq;fy; gphptpypUe;J 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. njhiyNgrp: 011-2778610 ePbg;G 3142 my;yJ 011-2778624

jiytH>
= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy>
jygj;gpl;ba>
ENfnfhl.

ngWif mwptpj;jy;
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மருதமடு பெருவிழாவுக்ான
ச்ல ஏறொடு்ளும் பூர்த்தி 

மருதமடு அன்னையின  ஆடி 
பெருவிழாவுக்கு இரண்டு இலட்-
சத்துக்கு மமறெட்்ட ெக்தர்கள் 
இம்மு்ை ்கலந்துப்காள்்ார்கள் 
எனை எதிரொரக்்கபெடுகினைது. 

இதுபதா்டரொ்க மடு ெரிொல்கர 
ம்கட்மொர கூட்்டத்தில் ஆயத்த ்கலந்-
து்ரயா்டல் ஒனறு அண்்மயில் 
ந்்டபெறைது.

மனனைார மா்ட்்ட அரசாங்க 
அதிெர அ.ஸரானலி டிபமல் த்ல -
்மயில் ந்்டபெறை இக்கூட்்டத் -
தில் மனனைார ம்ைமா்ட்்ட ஆயர 
மமதகு ்கலாநிதி இம்மானும்ல் 
பெரனைாண்ம்டா ஆண்்ட்்க, மடுெரி-
ொல்கர அருட்ெணி பெபபி மசா்ச 
அடி்களார மறறும் தி்ைக்்கள அதி -
்காரி்கள் மறறும் ொது்காபபு அதி்காரி-
்கள் ்கலந்து ப்காண்்டனைர.

ஆடிமாத பெருவிழாவுக்கு கு்ைந்-
தது இரண்டு இலட்சத்துக்கு மமற-
ெட்்ட ெக்தர்கள் ்கலந்து ப்காள்்ார -
்கள் எனை எதிரொரக்்கபெடுகினைது. 
இவ்விழா்் முனனிட்டு ஏற்க-
னைம் மடுத்திருத்தலத்தில் ்காைப-
ெடும் 350 வீடு்களும் ெக்தர்களால் 
பெைபெட்டுள்ளதா்க த்க்ல்்கள் 
கி்்டத்துள்ளனை. 

தறபொழுது விழாவுக்்கானை ப்காடி -

மயறை நாளிலிருந்து இது்்ரக்கும் 
300றகும் மமறெட்்ட குடும்ெங்கள் 
தற்காலி்க கூ்டாரங்க்ள அ்மத் -
துள்ளது்டன பதா்டரந்து ெக்தர்கள் 
்ரு்்க தந்த ்ண்ைம் இருக்கினை-
னைர. ்ரு்்க தருெ்ர்களுக்கு உை -
வு்கள் கி்்டக்்கக்கூடிய ்சதி்கள் 
பசய்து ப்காடுக்்கபெட்டுள்ளதா்க-
வும் மற்ைய ்சதி்கள் திருபதி்கர -
மா்க ந்்டபெறறு ்ரு்தா்கவும் 
இதனமொது பதரிவிக்்கபெட்்டது. 

ஆலயப ெகுதிக்குள் உைவு 

பொருட்்கள் அதி்க வி்லக்கு 
விறெ்னை பசய்ெ்ர்களுக்கு எதிரா்க 
ந்ட்டிக்்்க எடுக்குமாறு மடு ெரி-
ொல்கர இக்கூட்்டத்தில் சுட்டிக்்காட்-
டினைார.

இத்னை பதா்டரந்து  ொ்்னை-
யாளர அதி்கார ச்ெ அதி்காரி்க்ள 
்கண்்காணிபபு ந்ட்டிக்்்க்களில் 
ஈடுெடுத்த தீரமானிக்்கபெட்்டது. 

மடு ஆலயபெகுதிக்குள் ஒழுக்்க 
சீரம்கடு்கள் ந்்டபெைாதிக்கும் 
மு்கமா்க ெலத்த ொது்காபபுக்்கள் 
்கண்்காணிபபுக்்கள் மமறப்காள்ளப-
ெட்டு ்ரு்தா்கவும் இதனமொது 
பதரிவிக்்கபெட்்டது. 

நுளம்புத் பதால்்ல்க்ள தடுக்்க 
சு்காதார மச்் தி்ைக்்களத்தால் 
மருந்து விசிறி்கள் பதளிக்்கபெட்டு 
உள்ளதா்கவும் பதரிவிக்்கபெட்்டது. 
இதற்கானை எரிபொருள் மடு பிரமதச 
பசயலாளர ஊ்டா்க அரச அதிெரால் 
்ழங்கபெட்டு ்ந்த்மக்கு நனறி 
பதரிவிக்்கபெட்்டது. 

மடு ஆலயத்துக்குள் 10 நு்ழ்ா-
யில்்கள் இருக்கினைமொதும் தற-
பொழுதுள்ள ெக்தர்களின ் ரு்்க்ய 
்க்னைத்திறப்காண்டு இது்்ர 6 
நு்ழ்ாயில்்கள் திைந்துவி்டபெட்-
டுள்ளதா்கவும் பதரிவிக்்கபெட்்டது. 

ஒட்டுசுட்்டான் பிரததச 
ைக்களுககு அறிவுறுததல்!

முல்்லத்தீவு மா்ட்்டத்தில் ஒட்-
டுசுட்்டான பிரமதச பசயல்கத்துக்குட்-
ெட்்ட மக்்கள் எரிபொரு்ள பெறு்து 
பதா்டரபில் பிரமதச பசயலாளர அறி-
விபபு ஒன்ை விடுத்துள்ளார.  எரி-
பொருள் அட்்்ட பெறறுக் ப்காள் -்
தற்கா்க குடும்ெ அட்்்ட, ்ா்கனைப 
புத்த்கம், ்ரு்ட ்ா்கனை ்ரி அனுமதிப 
ெத்திரம் (Tax), இவ்்ரு்டத்துக்்கானை 
்ா்கனைக் ்காபபுறுதி அனுமதிப ெத்-
திரம்(Insurance), மதசிய அ்்டயாள 
அட்்்ட மொனை்ற்ை ப்காண்டு 
பசல்ல ம்ண்டும். மமலும் ்ா்கனைம் 
ொ்்னையில் இருத்தல், ஒரு ்ா்க-
னைத்திறகு ஒரு அட்்்ட, ்ா்கனை உரி-
்மயாளர பெயரில் மட்டும் அட்்்ட 
்ழங்கபெடும் மொனை நிெந்த்னை்கள் 
விதிக்்கபெட்டுள்ளனை. 

பொததபபொருள் ொவதன
பதாடர்பில் விழிபபுணர்வு

ெருத்தித்து்ை விமச்ட நிருெர

மொ்தபபொருள் ொ்்னை 
பதா்டரொ்க விழிபபுைரவூட்டும் 
்்்கயில் ெஸ்களில் ஸடிக்்கர்க்ள 
ஒட்டும் ந்ட்டிக்்்க்கள் மநற்ைய 
தினைம் யாழபொைத்தில் முனபனை -
டுக்்கபெட்்டது. 

யாழ.மா்ட்்ட பசயல்கத்தின ஏற-
ொட்டில் ெல்ம்றுெட்்ட தனனைார் 
அ்மபபுக்்களின ெஙம்கறபு்டன

யாழ.மத்திய ெஸ நி்லயத்தில் 
மநறறு ்கா்ல 9 மணியளவில் இ்டம் -
பெறை நி்கழவில் மா்ட்்ட அர -
சாங்க அதிெர ்க.மம்கசன, மா்ட்்ட 
மமலதி்க அரசாங்க அதிெர ம.பிரதீ -
ென, யாழ.பிராந்திய பொலிஸ அத்தி-
யட்ச்கர உஜித் லியனைம்க உள்ளிட்்ட 

மா்ட்்ட பசயல்க அதி்காரி்கள் தன-
னைார் அ்மபபினைர்கள் எனைபெல-
ரும் ்கலந்துப்காண்்டனைர.

மொ்தபபொருள் துஷ்பிரமயா-
்கம் மறறும் சட்்டவிமராத ்க்டத்த-
லுக்கு எதிரானை சர்மதச தினைத்்த 
முனனிட்டு இந்நி்கழவு ஏறொடு 
பசய்யபெட்டிருந்தது. 

மொ்தபபொருள் ொ்்னை -
யால் ொதிக்்கபெட்்ட்ர்களுக்்கானை 
உள்ளது்ை சிகிச்ச மறறும் 
புனைர்ாழவு ்ழஙகு்தற்கா்க உரு-
்ாக்்கபெட்்ட 1927 எனகிை உ்டனைடி 
இல்ச பதா்லமெசி மச்் எனெ-
்ற்ை அறிமு்கபெடுத்தும் ெதா்்க 
திைந்து ்்க்்கபெட்்டது்டன ெஸ்க-
ளில் ஸடிக்்கர்க்ள ்காட்சிபெடுத்-
தும் நி்கழவும் இ்டம்பெறைது. 

கண்ணிவெடி அகற்றும் பணிகளுகககான
ஜபபகான் நகாட்டுடன் ஒபபந்தம் ககச்காத்து

(ெரந்தன குறூப நிருெர,கிளிபநாசசி 
குறூப நிருெர)   

்டாஸ மனிதமநய ்கண்ணிப்டி 
அ்கறறும் ெணிக்்கானை அடுத்த 
ஓராண்டுக்்கானை ஜபொன நாட்டு 
உதவி ஒபெந்தம் மநறறு ்்கசசாத்தி -
்டபெட்்டது.   

மநறறு ்கா்ல 8.30 மணியள -
வில் மு்கமா்ல ெகுதியில் ்கண்ணி -
ப்டி அ்கறறும் ெணி்கள் இ்டம்பெ -
றும் ெகுதியில் குறித்த ஒபெந்தம் 
்்கசசாரத்தி்டபெட்்டது.   

ஜபொன நாட்டின தூது்ர 
மிசும்காஸி கிம்டகி இந்நி்கழவில் 
்கலந்துப்காண்டு, நனப்கா்்ட -
யாளர சாரபில் ்்கசாத்திட்்டார. 
அ்ரு்டன ஜபொன தூதர்கத்தின 
2ஆம் நி்ல பசயலாளர இ்கராசி 
ம்டாருவும் ்்கசசாத்திட்்டார. ்டாஸ 
நிறு்னைத்தின சாரொ்க இயக்குனை -

ரும் நி்கழசசித்திட்்ட மு்கா்மயா -
ளருமானை ஆனைந்த சந்ரசிறி மறறும் 
பசயறதிட்்ட மு்கா்மயாளர சுனில் 
ஆரியமசனை ஆகிமயார ஒபெமிட்்ட -
னைர.   

இபெணியி்னை முனபனைடுக்்க 
681,812 அபமரிக்்க ப்டாலருக் -
்கானை மானிய ஒபெந்தமம இதன -
மொது நிதியுதவியு்டன 15.82 சதுர 
கிமலாமீறைர ெரபெளவில் ்கண்ணி -
ப்டி அ்கறைபெட்டு விடுவிக்்கப -

ெட்டுள்ளது. இதனமொது 106,304 
மனிதருக்கு தீஙம்கறெடுத்தும் 
்கண்ணிப்டி்களும், 245 ்கனைர்க 
்ா்கனைங்களுக்ப்கதிரானை ்கண்ணி -
ப்டி்களும், 26,019 ப்டிக்கும் 
தரு்ாயில் உள்ள எசசங்களும், 
164,115 சிறிய ஆயுத ப்டிமருந் -
து்களும் ்கண்டு அழிக்்கபெட்டுள்ள -
தா்க அந்த நிறு்னைம் பதளிவுெடுத் -
தியுள்ளது.   

ஜபொன நாட்டின 13ஆ்து ்ரு -

்டமா்க ்டாஸ நிறு்னைத்தின பசயற -
ொடு்க்ள முனபனைடுக்்க ஐபொன 
அரசாங்கத்தினைால் நிதியுதவி ்ழங -
்கபெடுகினைது. ஜபொன நாட்டின 
நிதியுதவியினைால் மாத்திரம் 6.4 
சதுர கிமலாமீறைர ெரபபு ்கண்ணி -
ப்டி அ்கறைபெட்டு விடுவிக்்கப -
ெட்டுள்ள்ம குறிபபி்டத்தக்்கது.   

மிகுதி ெணிக்்கானை அடுத்த ஆண்டு 
நிதியுதவிக்்கானை ஒபெந்தமம மநறறு 
இரு தரபொலும் ்்கபயாபெமி்டப -
ெட்்டது. பதா்டரந்து மனித மநய 
ெணியில் ஈடுெடும் குழுவினைரு்டன 
பு்்கபெ்டம் எடுக்்கபெட்்டது்டன, 
பசயறொடு்கள் பதா்டரபில் தூது்ர 
மறறும் தூதர்க அதி்காரி்களுக்கு 
விளக்்கமளிக்்கபெட்்டது. பினனைர 
்களபெணி்க்ள குழுவினைர ொர -
்்யிட்்டது்டன, அ்கறைபெட்்ட 
ப்டிபொருட்்களின மாதிரி்க்ள -
யும் அ்ர்கள் ொர்்யிட்்டனைர.   

244 மில்லியன் நிதியுதவி  

18 வயது பாடசாலை 
மாணவன் கடத்தல்
பபாலிஸார் தீவிர விசாரலண 
சா்்கசமசரி விமே்ட நிருெர

நா்றகுழி தசசனமதாபபு ெகுதி்யச 
மசரந்த 18 ்யதானை மாை்ன ஒரு்ர 
்காைாமல் மொயிருபெதா்க அ்ரது 
தாயாரால் பொலிஸ நி்லயத்தில் 
மு்ைபொடு ெதிவு பசய்யபெட்டிருந்-
தது. மநறறுமுனதினைம் 27/06 திங்கட்கி-
ழ்ம பிறெ்கல் மாை்ன ெத்திரமா்க 
வீடு ்ந்து மசரந்திருபெதா்கத் பதரி-
விக்்கபெடுகிைது. இது பதா்டரொ்க 
மமலும் பதரிய்ரு்தா்து; ்க்டந்த 
ஞாயிறறுக்கிழ்ம மதியம் மாை்ன 
வீட்டிலிருந்து நா்றகுழி சந்திபெகுதி-
யிலுள்ள ்ரத்த்க நி்லயத்திறகு பசன-
றிருந்த மொது மாை்ன ்காைாமல் 
மொனைதா்க அ்ரது தாயார திங்கட்கி-
ழ்ம மதியம் சா்்கசமசரி பொலிஸ 
நி்லயத்தில் மு்ைபொடு ெதிவு 
பசய்திருந்தார. இந்நி்லயில் திங்கட்கி-
ழ்ம பிறெ்கல் மாை்ன ெத்திரமா்க 
வீடு ்ந்து மசரந்திருந்தார. மாை்னி-
்டம் மமறப்காண்்ட விசார்ையில் 
்ான ஒனறில் தன்னை இனைந்பதரியாத 
நெர்கள் ்க்டத்திச பசனறு அனுராதபுரம் 
ெகுதியில் ்ான நிறுத்தி ்்க்்கபெட்-
டிருந்த மொது அதிலிருந்து தபபித்து 
ெஸசில் ஏறி வீடு ்ந்து மசரந்திருபெ-
தா்க பதரிவித்திருந்தார.

்கரப்ட்டி தினை்கரன நிருெர,யாழ.விமச்ட நிருெர    

்்டமராட்சி ்்டக்கு ெருத்தித்து்ை 
பிரமதச பசயல்க கிராமமச்்கர்கள் தமக்கு 
எரிபொரு்ள ்ழஙகுமாறு ம்காரி மநறறு 
்கா்ல 9:00, மணியிலிருந்து ்க்னையீரபபு 
மொராட்்டத்தில் ஈடுெட்்டனைர.   

மநறறு முனதினைம் திங்கட்கிழ்ம சு்கவீனை 
விடுபபு மொராட்்டத்தில் ஈடுெட்்ட கிராமமச-
்்கர்கள் மநறறு ்க்னையீரபபு மொராட்்டத்-

தில் ஈடுெட்்டனைர.    கிராம மச்்கர்களால் 
ந்டாத்தபெடும் ்க்னையீரபபு மொராட்்டத்தில் 
கிராம மச்்கர்கள் அத்தியா்சிய அலு்லர-
்களா? அல்லது அநா்சிய அலு்லர்களா? 
எரிபொருள் விநிமயா்கத்தில் கிராம அலு-
்லர்க்ள புைக்்கணிக்்காதீர்கள், ப்காவிட் 
்காலத்தில் அத்தியா்சிய அலு்லர்கள் 
பொருளாதார பநருக்்கடி ்காலத்தில் ??? எனை 
ெதா்த்கள் ஏந்திய ்ண்ைம் ஆரபொட்்டத் -
தில் ஈடுெட்்டனைர.   

சிறுமி கடத்தல் 
சமபவம
இருவர் லகது 

யாழ.விமச்ட நிருெர 

யாழபொைத்தில் சிறுமி 
ஒரு்ர ்க்டத்தபெட்்டதா்க 
மமறப்காள்ளபெட்்ட மு்ைப -
ொட்டின பிர்காரம் பொலிஸார 
இரு இ்ளஞர்க்ள ்்கது -
பசய்து விசார்ை்க்ள முன -
பனைடுத்துள்ளனைர. 

இதுபதா்டரபில் உைவினைர்க -
ளால் பொலிஸ நி்லயத்தில் 
மமறப்காள்ளபெட்்ட மு்ைப -
ொட்டுக்்க்மய பொலிஸார 
விசார்ை்க்ள முனபனைடுத்த -
னைர. யாழ.ந்கர ெகுதி்ய மசரந்த 
சிறுமி ஒரு்ர ்க்டந்த ப்ள் -
ளிக்கிழ்ம யாழ.ந்கர ெகுதி -
யில் ்்த்து ்க்டத்தபெட்்டதா்க 
உைவினைர்களால் யாழபொைம் 
பொலிஸ நி்லயத்தில் மு்ைப -
ொடு ெதிவு பசய்யபெட்்டது. 

இந்நி்லயில் மநறறு முன -
தினைம் திங்கட்கிழ்ம சிறுமி, 
கிளிபநாசசி ெகுதியில் ்்த்து 
பொலிஸாரினைால் மீட்்கபெட்டு, 
கிளிபநாசசி ஆதார ்்த்தி -
யசா்லயில் அனுமதிக்்கப -
ெட்டுள்ளார.  அமதம்்ள 
தமது மு்ைபொடு பதா்டரபில் 
யாழபொை பொலிஸார உரிய 
விசார்ை்க்ள முனபனைடுக்்க -
வில்்ல எனைவும், அபெகுதியில் 
்சிக்கும் இ்ளஞர குழுப்ான -
றினைால் தமக்கு பதா்டரந்து அச -
சுறுத்தல்்கள் விடுக்்கபெடு்தா்க 
பதரிவித்து ் ்டமா்காை ஆளூநர 
அலு்ல்கத்திலும் மு்ைபொடு 
பசய்யபெட்்டது.

இத்னையடுத்து துரித விசார -
்ை்க்ள முனபனைடுத்த யாழப -
ொை பொலிஸார சிறுமியின 
உைவினைர்களின ்ாக்குமூலத் -
தின அடிபெ்்டயில், சந்மத -
்கத்தின மெரில் இரு இ்ளஞர -
்க்ள ்்கது பசய்து பொலிஸ 
நி்லயத்தில் தடுத்து ்்த்து 
விசார்ை்க்ள முனபனைடுத் -
துள்ளனைர. 

(ெரந்தன குறூப நிருெர) 

கிளிபநாசசி பிராந்திய சு்காதார 
மச்்்கள் ெணிபொளர மீது தாக்குதல் 
மமறப்காள்ள முயறசித்த சந்மத்கநெ்ர 
எதிர்ரும் 14 நாட்்களுக்கு விளக்்க-
மறியலில் ்்க்குமாறு கிளிபநாசசி 
மா்ட்்ட நீத்ான நீதிமனைம் உத்தர-
விட்டுள்ளது. கிளிபநாசசி மா்ட்்டத்-
தில் ெணியாறறும் சு்காதாரத்து்ை உத்-
திமயா்கத்தர்களுக்்கானை எரிபொருட்்கள் 
்க்டந்த 23 ஆம் தி்கதி கிளிபநாசசி எரி-
பொருள் நிரபபு நி்லயத்தில் விநிமயா-
கிக்்கபெட்டுக் ப்காண்டிருந்த மொது 
நெபராரு்ரால் பிராந்திய சு்காதார 
மச்்்கள் ெணிபொளர சர்ை ெ்ன 
மீது தாக்குதல் முயறசி மமறப்காள்ளப-
ெட்டிருந்தது.   இசசம்ெ்ம் பதா்டர-
பில் கிளிபநாசசி பொலிஸாரால் 
ந்ட்டிக்்்க எடுக்்கபெட்டிருந்தது.  
தாக்குதல் மமறப்காள்ள முயறசித்த 
சந்மத்கநெர ்்கது பசய்யபெட்டு கிளி-
பநாசசி மா்ட்்ட நீத்ான நீதிமனறில் 
மநற்ைய தினைம் ஆஜரெடுத்தபெட்்ட-
்தயடுத்து  14 நாட்்கள்  விளக்்கமறிய-
லில் ்்க்்கபெட்டுள்ளார. அரச ்க்ட-
்மக்கு இ்்டயூறு வி்ளவித்த்ம 
மறறும் அரச அதி்காரி ஒரு்்ர தாக்்க 
முறெட்்ட்ம மொனை குறைசசாட்டுக்-
்களின கீழ சந்மத்கநெர ்்கது பசய்யப-
ெட்டுள்ளார.       

கிளிப�ாச்சி சுகா்தார 
பணிபபாளர் மீது ்தாக்கு்தல்   
சந்்தக�பரின் விளக்கமறியல் நீடிபபு 

வடமராட்சி கிராம அலுவைர்கள் கவனயீர்பபு ்பாராட்டம   வடமாகாண ஆளு�ரின் ்தலையீட்டினால் 
இ.்பா.சலப பஸ் ஊழியர்களுக்கு எரிபபாருள் 
ம்காபொய் குறூப நிருெர

்்டமா்காை ஆளுநர ஜீ்ன தியா்கராஜாவின 
த்லயீட்டினைால் இலங்்க மொக்கு்ரத்து 
ச்ெ ்்டபிராந்திய சா்ல்களில் ்க்ட்மயாற-
றும் சாரதி மறறும் ்காபொளர்களுக்கு எரிபொருள் 
்ழஙகு்தறகு ந்ட்டிக்்்க எடுக்்கபெட்்டது.  
இலங்்க மொக்கு்ரத்து ச்ெயின ்்ட மா்கா-
ைத்திலுள்ள ஏழு சா்ல்களில் ்க்ட்மயாறறும் 
சாரதி மறறும் ்காபொளர்கள் ்க்ட்மக்கு பசல் -்
தறகு எரிபொருள் ்ழங்கவில்்ல எனை ஊ்ட்க 
சந்திப்ெ ந்டாத்தியிருந்தனைர. இத்னையடுத்து 
்்டமா்காை ஆளுநர இவ்வி்டயம் பதா்டரபில் 
்கரிச்னை பசலுத்தியுள்ளார. இதன பிர்காரம் 
ஆளுநர இலங்்க மொக்கு்ரத்து ச்ெ ்்ட-
மா்காை பிரதானை மு்கா்மயாள்ர பதா்டர-

புப்காண்டு மொக்கு்ரத்து மச்் 
அத்தியா்சிய மத்்யா்க ்கருதபெ-
டுகினை்மயால் த்்டயினறி மமற-
ப்காள்்தறகு சாரதி, ்காபொளர்கள் 
்க்ட்மக்கு பசல்்தறகு மத்்யானை 
எரிபொரு்ள ்ழஙகு்தறகு உரிய 
தரபபினைரு்டன ்கலந்து்ரயாடுமாறு 
பதரிவித்திருந்தார.

அதற்க்மய மா்ட்்ட அரசாங்க 
அதிெர மறறும் ்்டமா்காை பெறமைா-
லிய கூட்டுத்தாெனை மு்கா்மயாளருக்குமி்்ட-
யில் மநறறு  (28) திங்கட்கிழ்ம இ்டம்பெறை 
்கலந்து்ரயா்ட்லத் பதா்டரந்து இதுபதா்டர-
பில் ந்ட்டிக்்்க எடுக்்கபெட்்டது. முல்்லத்தீ-
்்ச மசரந்த இலங்்க மொக்கு்ரத்துச ச்ெ 

ஊழியர்களுக்கு முள்ளிய்்ள எரி-
பொருள் நி்லயத்தில் எரிபொருள் 
்ழங்கபெடும் அமதம்்ள மனனைார 
சா்ல்ய மசரந்த்ர்களுக்கு மன-
னைாரில் எரிபொருள் ்ழங்கபெடும். 
்வுனியா மா்ட்்டத்்தச மசரந்த 
இலங்்க மொக்கு்ரத்துச ச்ெ ஊழி-
யர்களுக்கு மநறறு (28) பசவ்்ாய்க்கி-
ழ்ம எரிபொருள் ்ழஙகு்ற்கானை 
ஏறொடு்கள் ்வுனியா மா்ட்்ட 

அரச அதிெரினைால்  மமறப்காள்ளபெட்்டது. 
அமதமொல் யாழ மா்ட்்டத்திலுள்ள இலங்்க 
மொக்கு்ரத்து ச்ெ ஊழியர்களுக்கு எரிபொ-
ருள் ்ழஙகு்தற்கானை ஏறொடு்கள் மமறப்காள்-
ளபெட்டு ் ருகிைது.



92022 ஜூன் 29 புதன்கிழமை 29–06–2022

அமைச்சரமை 
தீரைமானங்கள்

‘இலஙமகைககைகான வேமலத்திட்டம்' அமைரிககைகாவு்டன் ஒப்பநதம்
வினைத்திறைாை ஜைநாயக ஆட்சி, 

காப்பீட்டு சநனதை அடிப்்பனையிலாை 
விருத்தி, இைரகள் மற்றும் அழுத்தைஙக -
ளுக்கு முகம்்காடுக்கத் ததைனையாை 
ைளஙகனளப் ்பலப்்படுத்தைல் த்பானற 
துனறகளில் அடிப்்பனைக் கைைத் -
னதைச் ்சலுத்தி 'ஜைநாயக, சுபீட்சமாை 
மற்றும் இைரகளுக்கு முகம்்காடுக்கக் 
கூடிய இயலுனம ்காணை இலஙனகக் -
காை தைனலத்திட்ைம்' எனும் ்்பயரில் 
புதிய தைனலத்திட்ை்மானனற 2026 
ஆம் ஆணடு ைனைக்கும் நனைமுனறப் -

்படுத்தைப்்படும் ைனகயில் 57 மில்லியன 
அ்மரிக்க ்ைாலரகனள USAID மூலம் 
்்பற்றுக் ்காள்ைதைற்காை புதிய ஒப்்பந -
தைத்தில் னக்யாப்்பமிடுைதைற்கு முன்மா -
ழியப்்பட்டுள்ளது.

அதைற்கனமய இவ் ைழஙகனலப் ்்பற் -
றுக்்காள்ைதைற்காக த்பச்சுைாரத்னதைகனள 
நைத்துைதைற்காக நிதி, ்்பாருளாதைாை உறு -
திப்்பாடு மற்றும் ததைசிய ்காள்னககள் 
அனமச்சைாக பிைதைமர சமரப்பித்தை தயாச -
னைக்கு அனமச்சைனை அஙகீகாைம் ைழங -
கியுள்ளது.

'ஜைநாயக நல்லாட்சி மற்றும் ஓருனமப் -
்பாட்டுக்காை ஒத்துனழப்புக்கனள ைலுப் -
்படுத்தும் தைனலத்திட்ைம்' மற்றும் 
'காப்பீட்டுப் ்்பாருளாதைாை விருத்தினய 
ஏற்்படுத்தும் தைனலத்திட்ைம்' ஆகியைற் -
றுக்குத் ததைனையாை நிதினயப் ்்பற்றுக் 
்காள்ைதைற்காக இலஙனக மற்றும் அ்ம -
ரிக்காவுக்கினைதய 2011 ஆம் ஆணடில் 
இைணடு ஒப்்பநதைஙகள் னக்யாப்்பமிட் -
டுள்ளதுைன, அதைற்கனமய, இவ்விணடு 
தைனலத்திட்ைஙகளும் நனைமுனறப்்ப -
டுத்தைப் ்பட்டுள்ளை.

யகாழ்.சரேவதச விைகான நிமலயத்தின் நகாடுகைளுககிம்டயில் 
வசமேகைமை மீண்டும் ஆரம்பித்தல்

யாழ்.சரைததைச விமாை நினலயத்தின 
நாடுகளுக்கினையிலாை தசனைகனள 
ஜூனல மாதைம் 01 ஆம் திகதி ்தைாைக் -
கம் ஆைம்பித்தைல் ்தைாைர்பாக துனறமு -
கஙகள் மற்றும் விமாைப் த்பாக்குைைத்து 
தசனைகள் அனமச்சரிைால்  தமற்்காள் -
ளப்்பட்டுள்ள ்படிமுனறகளுக்கு அனமச் -
சைனை அஙகீகாைம் ைழஙகியுள்ளது.

அடிப்்பனை சரைததைச ஒழுஙகு்ப -

டுத்தைல் ததைனைகனள உறுதிப்்படுத் -
திக் ்காணடு யாழ்ப்்பாண சரைததைச 
விமாை நினலயத்தின நாடுகளுக்கினை -
யிலாை ்தைாழிற்்பாடுகள் 2019 நைம்்பர 
மாதைம் 11 ஆம் திகதி ஆைம்பிக்கப்்பட் -
ைாலும், ்காவிட் 19 ்தைாற்று நினல -
னமயால் அதைன நைைடிக்னககள் 2020 
மாரச் மாதைம் 15 ஆம் திகதி ைனை தைற்கா -
லிகமாகப் பிற்த்பாைப்்பட்ைது. அவ்வி -

மாை நினலயத்திலிருநது ்தைனனிநதிய 
விமாை நினலயம் ைனைக்கும் ைாைனக 
விமாைத் ்தைாழிற்்பாடுகள் மற்றும் தநை 
அட்ைைனணக்கனமைாை விமாைப் 
்பயணஙகனள தமற்்காள்ைதைற்காக சர -
ைததைச ரீதியாகவும் உள்ளுரிலும் நிறு -
ைப்்பட்டுள்ள விமாைக் கம்்பனிகள் 
தைற்த்பாது தைணடுதகாள்கனளச் சமரப் -
பித்துள்ளை.

உணவுப ்பயிர உற்பத்திகைள் வதசிய புரடசி – 2022
தைற்த்பாது நாட்டில் உணவுப் ்பாது -

காப்பு ்தைாைர்பாக தம்லழுநதுள்ள 
பிைச்சினைகளுக்குத் துரிதைமாகத் தீரவு 
காண்பதைற்காக விைசாய அனமச்சின 
தைனலனமயின கீழ் அைச நிரைாகம், உள் -
நாட்ைலுைல்கள், மாகாண சன்பகள் 
மற்றும் உள்ளூைாட்சி மனறஙகள், புத் -
தைசாசை, மதை மற்றும் கலாசாை விைகா -

ைஙகள் அனமச்சு உள்ளிட்ை ஏனைய 
அனமச்சுக்கனளயும் இனணத்துக் 
்காணடு அனைத்து அைச மற்றும் 
தைனியார நிறுைைஙகளின ஒத்துனழப்புக் -
களுைன நாைளாவிய ரீதியில் முனறசார 
மற்றும் துரிதைமாக உணவுப் ்பயிர உற்்பத் -
திகள் ததைசிய தைனலத்திட்ை்மானனற 
நனைமுனறப்்படுத்துைதைற்குத்  அைச நிர -

ைாகம், உள்நாட்ைலுைல்கள், மாகாண 
சன்பகள் மற்றும் உள்ளுைாட்சி அனமச் -
சர, விைசாய அனமச்சர மற்றும் புத் -
தைசாசை, மதைஙகள் மற்றும் கலாசாை 
விைகாைஙகள் அனமச்சர ஆகிதயார 
சமரப்பித்துள்ள கூட்ைாை தயாசனைக்கு 
அனமச்சைனை அஙகீகாைம் ைழஙகி -
யுள்ளது.

சிறுேரகைள், இமையேர மதகா்டர்பகான கைட்டமை சட்டத்தில் திருத்தம்
சிறுைர உரினமகள் ்தைாைர்பாை ஐக்கிய 

நாடுகளின சமைாயத்தில் 18 ையதுக்குக் 
குனறைாை எநதை்ைாரு பிள்னளயும் 
சிறுைர எைப் ்்பாருள்தகாைல் ைழஙகப்-
்பட்டுள்ளது. 

அதைற்கனமய, இச் சமைாயத்துக்கு 
இணஙகி்யாழுகி இநதை ஏற்்பாடுகனள 
உட்தசரத்து சிறுைரகள் மற்றும் இனளய-

ைர ்தைாைர்பாை கட்ைனளச் சட்ைத்னதைத் 
திருத்தைம் ்சயைதைற்காக 2020 ்சப்ைம்்பர 
மாதைம் 16 ஆம் திகதி இைம்்்பற்ற அனமச்-
சைனைக் கூட்ைத்தில் அஙகீகாைம் ைழஙகப் -
்பட்டுள்ளது.

இத் தீரமாைத்துக்கனமய சட்ைைனைஞ-
ைால் தையாரிக்கப்்பட்டுள்ள சட்ைமூலத்துக்கு 
சட்ை மாஅதி்பரின ஒப்புதைல் கினைத்துள்-

ளது. அதைற்கனமய, இச் சட்ைமூலத்னதை 
ைரத்தைமானியில் ்ைளியிடுைதைற்கும் 
பினைர ்பாைாளுமனற அஙகீகாைத்துக்காக 
சமரப்பிப்்பதைற்கும் நீதி, சினறச்சானலகள் 
விைகாைஙகள் மற்றும் அைசியலனமப்பு 
மறுசீைனமப்பு அனமச்சர அனமச்சர சமரப் -
பித்துள்ள தயாசனைக்கு அனமச்சைனை 
அஙகீகாைம் ைழஙகியுள்ளது.

சிறுேர ்பகாதுகைகாபபு, நீதி மதகா்டர்பகாகை புதிய சட்டம் அறிமுகைப்படுத்த திட்டம்
்பாதுகாப்பு மற்றும் காப்பீடுகள் 

ததைனையாை பிள்னளகள் ்தைாைர்பாக 
ைழக்கு விசாைனணகளுக்தகா அல்லது 
சட்ைத்னதை மீறுகினற பிள்னள்யாருை -
ருக்கு எதிைாக ைழக்கு விசாைனணக்காக 
நீதிமுனற அதிகாைத்னதை நனைமுனறப்்ப -
டுத்தும் மற்றும் பிள்னளகள் ்தைாைர்பாக 
தைறு விதைத்தில் நீதிமுனற அதிகாைத்னதை 
்சயற்்படுத்தும் நீதிமனறஙகனள நிறுவு -
ைதைற்கு இயலுனம கிட்டும் ைனகயில் 

சிறுைர (நீதிமுனறப் ்பாதுகாப்பு) ்தைாைர -
்பாை சட்ைமூலத்னதைத் தையாரிப்்பதைற்காக 
2015 ்்பப்ைைரி மாதைம் 18 ஆம் திகதி 
நனை்்பற்ற அனமச்சைனைக் கூட்ைத் -
தில் அஙகீகாைம் ைழஙகப்்பட்டுள்ளது. 

சட்ைைனைஞைால் தையாரிக்கப்்பட் -
டுள்ள அடிப்்பனை சட்ைமூலத்துக்காக 
இைணடு விதசை நிபுணத்துைக் குழுக் -
கள் மூலம் ஆைாயநது தமலும் முன -
்மாழிவுகள் சமரப்பிக்கப்்பட்டுள்ளை. 

தைற்த்பாது தையாரிக்கப்்பட்டுள்ள அடிப் -
்பனை சட்ைமூலத்தில் இம் முன்மா -
ழிவுகனளயும் உட்தசரத்து இறுதிச் 
சட்ைமூலத்னதைத் தையாரிக்குமாறு சட்ை 
ைனைஞருக்கு ஆதலாசனை ைழஙகுை -
தைற்காக நீதி, சினறச்சானலகள் விைகா -
ைஙகள் மற்றும் அைசியலனமப்பு மறு -
சீைனமப்பு அனமச்சர சமரப்பித்துள்ள 
தயாசனைக்கு அனமச்சைனை அஙகீகா -
ைம் ைழஙகியுள்ளது.

வைகாசடிகைமைத் தடுககும் கைட்டமை சட்டத்மத திருத்தம் மசயதல்
்நாத்தைாரிஸ் கட்ைனளச் சட்ைம் மற்றும் 

மைணசாதைை கட்ைனளச் சட்ைஙகளுக்காக 
தமற்்காள்ைதைற்கு ்பரிநதுனைக்கப்்பட் -
டுள்ள திருத்தைஙகளுக்கு இணஙகி்யாழு-
கும் ைனகயில் தமாசடிகனளத் தைடுக்கும் 
கட்ைனளச் சட்ைத்துக்கு ஒருசில வினள-
ைாயநதை தைனனமயுனைய திருத்தைஙகனள 
தமற்்காள்ள தைணடிய ததைனைனயக் 

கருத்தில் ்காணடு, அதைற்காை சட்ைமூல-
்மானனறத் தையாரிக்குமாறு சட்ைைனைஞ-
ருக்கு ஆதலாசனை ைழஙகுைதைற்காக 2021 
ஒக்தைா்பர மாதைம் 18 ஆம் திகதி நனை-
்்பற்ற அனமச்சைனைக் கூட்ைத்தில் அஙகீ -
காைம் ைழஙகப்்பட்டுள்ளது.

சட்ைைனைஞைால் தையாரிக்கப்்பட்டுள்ள 
சட்ைமூலத்துக்கு சட்ை மா அதி்பரின ஒப் -

புதைல் கினைத்துள்ளது. இச் சட்ைமூலத்னதை 
ைரத்தைமானியில் ்ைளியிடுைதைற்கும் 
பினைர ்பாைாளுமனற அஙகீகாைத்துக்காக 
சமரப்பிப்்பதைற்கும் நீதி, சினறச்சானலகள் 
விைகாைஙகள் மற்றும் அைசியலனமப்பு 
மறுசீைனமப்பு அனமச்சர சமரப்பித்துள்ள 
தயாசனைக்கு அனமச்சைனை அஙகீகாைம் 
ைழஙகியுள்ளது.

அறவறகானித்தத்துே உரிைப்பத்திர கைட்டமை சட்டத்மத திருத்தம் மசயதல்
த்பாலியாகவும் மற்றும் சட்ை விதைா -

தைமாகவும் அற்தறானித்தைத்துை உரிமப் -
்பத்திைத்னதைப் ்பயன்படுத்தி தமற்்காள் -
ளப்்படும் தமாசடிச் ்சயற்்பாடுகனளக் 
குனறப்்பதைற்காக அற்தறானித்தைத்துை 
உரிமப்்பத்திை கட்ைனளச் சட்ைத்துக்காை 
திருத்தைஙகனள அறிமுகப்்படுத்துைதைற் -

காக 2021 ஜூனல மாதைம் 19 ஆம் திகதி 
இைம்்்பற்ற அனமச்சைனைக் கூட்ைத் -
தில் அஙகீகாைம் ைழஙகப்்பட்டுள்ளது.

அதைற்கனமய, சட்ைைனைஞைால் தையா -
ரிக்கப்்பட்டுள்ள சட்ைமூலத்துக்கு சட்ை 
மாஅதி்பரின ஒப்புதைல் கினைத்துள்ளது. 
இச் சட்ைமூலத்னதை ைரத்தைமானியில் 

்ைளியிடுைதைற்கும் பினைர ்பாைாளு -
மனற அஙகீகாைத்துக்காக சமரப்பிப்்பதைற் -
கும் நீதி, சினறச்சானலகள் விைகாைஙகள் 
மற்றும் அைசியலனமப்பு மறுசீைனமப்பு 
அனமச்சர சமரப்பித்தை தயாசனைக்கு 
அனமச்சைனை அஙகீகாைம் ைழஙகி -
யுள்ளது.

நீதிைன்றத்மத அேைதித்தல் புதிய சட்டம் அறிமுகைம்
இலஙனகயில் நீதிமனறத்னதை அைம-

தித்தைல் குற்றம், ்்பாருள்தகாைல் ்சய-
யப்்பைானமயால் அவ்ைாறாை ைழக்கு-
கனள விசாைனண ்சயைதைற்கும் மற்றும் 
தீரமாைஙகனள எடுப்்பதைற்கும் ்தைளிைா-
ைதும் ஒதை விதைமாைதுமாை நனைமு-
னற்யானறு தைற்த்பாது பின்பற்றப்்படுை-
தில்னல. 

அதைைால் நீதி ைழஙகும் ்சயனமுனற-
யில் தைனலயிடும் மட்டுப்்பாடுகள் மற்றும் 
கருத்துத் ்தைரிவிக்கும் சுதைநதிைத்தின கீழ் 

காணப்்படும் மட்டுப்்பாடுகள் ்தைாைர்பா -
கப் புரிநது ்காள்ைதில் சிைமஙகள் காணப்-
்படுகினறை. அததைத்பால், நீதிமனறத்னதை 
அைமதித்தைல் ்தைாைர்பாக அணனமக்கா-
லத்தில் தமாசமாக விமரசைத்துக்குள்ளா -
கிய ைழக்குகள் ்தைாைர்பாகக் கைைத்தில் 
்காள்ளும் த்பாது அது ்தைாைர்பாை சட்-
ைத்னதை மீணடும் கைைத்தி்லடுத்தைல் உகந-
தை்தைை கணைறியப்்பட்டுள்ளது.

அது்பற்றிய விையஙகனள ஆைாயநது 
இலஙனக நீதிச் தசனைகள் ஆனணக்குழு -

ைால் அடிப்்பனைச் சட்ைமூலம் தையாரிக்கப் -
்பட்டுள்ளது. 

இநதை அடிப்்பனைச் சட்ைமூலத்துக்க-
னமய சட்ை்மானனற ைகுப்்பதைற்காை சட் -
ைமூல்மானனறத் தையாரிக்குமாறு சட்ை 
ைனைஞருக்கு ஆதலாசனை ைழஙகுைதைற் -
காக நீதி, சினறச்சானலகள் விைகாைஙகள் 
மற்றும் அைசியலனமப்பு மறுசீைனமப்பு 
அனமச்சர சமரப்பித்துள்ள தயாசனைக்கு 
அனமச்சைனை அஙகீகாைம் ைழஙகி-
யுள்ளது.

மநகாத்தகாரிஸ் கைட்டமை சட்டத்துககைகான திருத்தஙகைமை அறிமுகைப்படுத்தல்
காணி தமாசடிகள் ்தைாைர்பாக சட்ை 

விதைாதை ்சயற்்பாடுகனளத் தைடுக்கும் 
தநாக்கில் புதிய ஏற்்பாடுகனள அறிமு -

கப்்படுத்துைதைற்காக ்நாத்தைாரிஸ் கட்ை -
னளச் சட்ைத்னதைத் திருத்தைம் ்சயைதைற் -
காக 2021 ஜூனல மாதைம் 19 ஆம் திகதி 

நனை்்பற்ற அனமச்சைனைக் கூட்ைத் -
தில் அஙகீகாைம் ைழஙகப்்பட்டுள்ளது. 

ஆேணஙகைமைப ்பதிவு மசயயும் கைட்டமை சட்டத் திருத்தம்
காணிகள் ்தைாைர்பாை தமாசடிகள் 

மற்றும் முனறதகடுகனளத் தைடுப்்பதைற்கா -
கப் புதிய சட்ைத்னதை அறிமுகப்்படுத்துை -
தைற்காக ஆைணஙகனளப் ்பதிவு ்சயயும் 

கட்ைனளச் சட்ைத்னதைத் திருத்தைம் ்சய -
ைதைற்காக சட்ைமூலத்னதைத் தையாரிப்்பதைற் -
காக சட்ைைனைஞருக்கு ஆதலாசனை 
ைழஙகுைதைற்காக 2021 ஜூனல மாதைம் 

19 ஆம் திகதி நனை்்பற்ற அனமச்சை -
னைக் கூட்ைத்தில் அஙகீகாைம் ைழஙகப் -
்பட்டுள்ளது.

இரு்பத்திரண்்டகாேது அரசியலமைபபு திருத்தம்
22 ஆைது அைசியலனமப்பு திருத்தைம் 

்தைாைர்பாை அடிப்்பனைச் சட்ைமூலத்-
துக்கு 2022.06.20 நனை்்பற்ற அனமச்ச-
ைனைக் கூட்ைத்தில் ்காள்னக ரீதியாை 
அஙகீகாைம் ைழஙகப்்பட்டுள்ளது. அதைற்-
கனமய, சட்ைைனைஞைால் 22 ஆைது 

அைசியலனமப்பு திருத்தைம் தையாரிக்கப்்பட்-
டுள்ளதுைன, இச் சட்ைமூலம் அைசியல-
னமப்புக்கு இணஙகி்யாழுகவில்னல 
என்பனதை சட்ை மாஅதி்பைால் உறுதிப்்படுத் -
தைப்்பட்டுள்ளது. அதைற்கனமய, 22 ஆைது 
திருத்தைச் சட்ைமூலத்னதை ைரத்தைமானியில் 

்ைளியிடுைதைற்கும் பினைர ்பாைாளுமனற 
அஙகீகாைத்துக்காக சமரப்பிப்்பதைற்கும் நீதி, 
சினறச்சானலகள் விைகாைஙகள் மற்றும் 
அைசியலனமப்பு மறுசீைனமப்பு அனமச்சர 
சமரப்பித்துள்ள தயாசனைக்கு அனமச்ச -
ைனை அஙகீகாைம் ைழஙகியுள்ளது.

மஜட ஏ–1 விைகானஙகைளுககைகான எரிம்பகாருள்; 
புதிய விநிவயகாகைத்தரகைமை அம்டயகாைஙகைகாணல்

இலஙனகக்கும் மற்றும் இலஙனகக்கு 
்ைளிதயயும் விமாை தசனைகளின ்தைாழிற்-
்பாடுகளுக்காக நாளாநதைம் 1.2 மில்லியன 
லீற்றர எரி்்பாருள் ததைனைப்்படுைதுைன, 
நாட்டில் தைற்த்பானதைய நினலனமயின கீழ் 
உள்ளூர மற்றும் ்ைளிநாட்டு விமாைக் கம்-
்பனிகளின ்தைாழிற்்பாடுகனளத் ்தைாைரச்-
சியாக தமற்்காள்ைதைற்குத் ததைனையாை 

குனறநதை்பட்ச எரி்்பாருள் அளனைக் கூை 
விநிதயாகிப்்பதைற்கு ்்பற்தறாலியக் கூட்டுத்-
தைா்பைத்திற்கு இயலாது த்பாயுள்ளது.  

இநநினலனமயின கீழ் விமாை தசனை 
்தைாழிற்்பாடுகனள முைக்கப்்பைாமல் 
்தைாைரநது தமற்்காணடு ்சல்ைதைற்கு 
இயலுனம கிட்டும் ைனகயில் இலஙனக 
துனறமுக அதிகாைசன்பயின கீழ் ்பதிவு ்சய-

யப்்பட்டுள்ள எரி்்பாருள் களஞ்சியக்காைரக-
ளுக்கு ்ஜட் ஏ-1 விமாைஙகளுக்காை எரி்்பா-
ருனள இறக்குமதி ்சயதைல், விநிதயாகித்தைல் 
மற்றும் விற்்பனை ்சயதைலுக்கு அனுமதி 
ைழஙகுைதைற்காக மினசாைம் மற்றும் எரிசக்தி 
அனமச்சர அனமச்சர  சமரப்பித்துள்ள தயாச-
னைக்கு அனமச்சைனை அஙகீகாைம் ைழஙகி-
யுள்ளது.

மஹதிவுல்வெவெ வவெத்திய அதிகாரிவய 
இடமாற்ற ககாரி ஆர்ப்ாடடம்

்ைாட்ை்ைை குறூப் நிரு்பர 

திருதகாணமனல- மஹதிவுல்்ைை பிைததைச 
னைத்தியசானலயில் கைனமயாற்றி ைரும் 
னைத்திய அதிகாரினய உைைடியாக இைமாற் -
றுமாறு தகாரி பிைததைச மக்கள் ஆரப்்பாட்ைத் -
தில் ஈடு்பட்ைைர.

இவ்ைாரப்்பாட்ைம் தநற்று (28)  கானல 
9.00 மணி முதைல் 12.00 மணி ைனை இைம்்பற்-
றது.

'எமது னைத்தியசானல எமக்கு தைண -
டும்!,'தநாயாளிகனள கைனிக்காதை னைத்தி-
யர எமக்கு தைணைாம்!'தநாயாளரகளின 
தநாயகனள கூறும்த்பாது கிணைலடிக்கும் 
னைத்தியர தைணைாம்!'

'்ைாக்ைர தசா்பா எமக்கு தைணைாம்!' -

த்பானற ்பதைானககனள ஏநதியைாறு மக்கள் 
தகாஷஙகனள எழுப்பி ஆரப்்பாட்ைத்தில் 
ஈடு்பட்ைைர. அத்துைன தைற்த்பாது மஹதி-
வுல்்ைை பிைததைச னைத்தியசானல ்்பாறுப்-
்பதிகாரியாக கைனமயாற்றி ைரும் ்ைாக்ைர 
தசா்பா கும்புதைகம என்பைர அநாகரீகமாை 
முனறயில் தைமது கைனமகனள தமற்்காணடு 
ைருைதுைன, தநாயாளரகள் னைத்தியசா-
னலக்கு ்சல்லும் த்பாது ததைனையற்ற ைச -
ைஙகனள தநாயாளரகனள துனபுறுத்தும் 
விதைத்தில் ்பாவித்து ைருைதைாகவும் ஆரப்்பாட்-
ைக்காைரகள் இதைனத்பாது குறிப்பிட்ைைர.

இததைதைனள ஆரப்்பாட்ைக்காைரகள் னைத் -
தியசானலக்கு உள்தள ்சனறு கைனம தநை 
னைத்திய அதிகாரி ்ைாக்ைர டுலான ்்பதை -
ைாவிைம் மகஜர ஒனறினையும் னகயளித்தைைர.

எரி்்ாருள் நிர்பபு நிவைய வெரிவையில 
நின்றைர்கள் மீது பஸ் மைமாதி
05 மபர மைத்திய்சமாமையில்
புதிய காத்தைானகுடி திைகைன நிரு்பர

மட்ைக்களப்பு – ஊறணி ்பகுதியில் இைம் -
்்பற்ற வி்பத்தில் 5 த்பர ைனையில் காயம-
னைநதுள்ளதுைன, 5 தமாட்ைார னசக்கிள்கள் 
தசதைமனைநதுள்ளதைாக ்்பாலிஸார ்தைரிவித் -
துள்ளைர.

எரி்்பாருள் நிைப்பு நினலய ைளாகத்திற்கு 
முனைால்,  (திஙகட்கிழனம) கானல ைரினச-
யில் தைரித்திருநதை ைாகைஙகள் மீது வீதியில் 
்பயணித்தை தைனியார த்பருந்தைானறு தமாதிய-
தில் இநதை வி்பத்து சம்்பவித்துள்ளது.

்சஙகலடியிலிருநது மட்ைக்களப்பு 

தநாக்கி ்பயணித்தை தைனியார த்பருநது ஒனதற 
இவ்ைாறு வி்பத்துக்குள்ளாகியுள்ளதைாக ்காக்-
குவில் த்பாக்குைைத்து ்்பாலிஸார ்தைரிவித்-
துள்ளைர.

காயமனைநதை ஐைரும் மட்டு. த்பாதைைா 
னைத்தியசானலயில் அனுமதிக்கப்்பட்டுள்-
ளைர. தமலும் த்பருநதின சாைதி அஙகிருநது 
தைப்பிச் ்சனறுள்ள நினலயில், அைனை னகது 
்சயைதைற்கு நைைடிக்னக எடுத்துள்ளதைாக 
்்பாலிஸார ்தைரிவித்தைைர. 

வி்பத்து ்தைாைரபில் தமலதிக விசாைனண-
கனள ்்பாலிஸார தமற்்காணடு ைருகினற -
ைர.

திரும்கமாணைமை விநமாய்கபுரத்தில்
நூதனைமான பபடமரமால் திருடடு
்ைாட்ை்ைை குறூப் நிரு்பர 

திருதகாணமனல விநாயகபுைம் ்பகுதி -
யில் கும்்பல் ஒனறு வீட்டுக்கு ்ைளிதய 
நிறுத்தி னைத்திருநதை தமாட்ைார னசக்கிளில் 
்்பட்தைானல திருடும் காட்சி ஒனறு அஙகி-
ருநதை சிசிரிவி ்பாதுகாப்பு கமைாவில் இவ்ைாறு 
்பதிைாகியிருநதைது.

நானகு த்பனைக் ்காணை குழு ஒனறில் 
மூனறுத்பர வீதிகளில் காைல் ்பணிகளில் 
ஈடு்பை ஒரு ந்பர தமாட்ைார னசக்கிளில் 
இருநது ்்பற்தறானல திருடுகினற சம்்பைம் 
கைநதை ஞாயிற்றுக்கிழனம விநாயகபுைம் ்பகு-

தியில் இைம்்்பற்றுள்ளது. இலஙனகயில் எரி -
்்பாருள் தைட்டுப்்பாடு நிலவுகினற இனனறய 
சூழலில் ்பலர எரி்்பாருனள ்பதுக்கும் நை-
ைடிக்னககளிலும் அதிகமாை வினலக்கு 
விற்்பனை ்சயகினற நைைடிக்னககளிலும் 
தைரித்து நிற்கினற ைாகைஙகளில் எரி்்பா -
ருனள திருடுகினற நைைடிக்னககளிலும் ஈடு-
்பட்டு ைருகினறாரகள். குறிப்்பாக த்பானதைப் -
்்பாருள் ்பழக்கத்திற்கு அடினமயாகியுள்ள 
இனளஞரகள் இதுத்பானற திருட்டுச் சம்்பைத்-
தில் அதிகம் ஈடு்பட்டு ைருைதைாக ்தைரிய ைரு-
கினறது. 



அநுராதபுரம் தினகரன் நிருபர்                                          

புததயல் ததாண்டிய சம்பவத்து-
டன் ததாடர்புடய சநததக நபர்கள் 
நான்கு தபதர, மதவாச்சி பூதனவ 
தபாலிஸார் தகது தசய்துள்்ளனர். 
தபாலிஸாருக்கு கிதடத்த தகவ-
லுக்கதமய கடநத (22) அதிகாதை 
இவர்கள் தகது தசய்யபபடடனர்.

பூதனவ ரயில் நிதைய குறுக்கு 
வீதியிலுள்்ள தகவிடபபடட இட-
தமான்றில் நடத்திய சுற்றிவத்ளப-
பில் இவர்கள் நால்வரும் தகதாகி-
னர். 

புததயல் ததாண்டுவதற்கு 
பயன்படுத்தபபடட உபகரண 
ஙகள் மற்றும் பூதைப தபாருடக-
த்ளயும் தபாலிஸார் தகபபற்றி-
யுள்்ளனர். தகது தசய்யபபடட-
வர்கள் 28, 33, 34, 45 வயதுதடய 
பூதனவ, மதவாச்சி மற்றும் மினு-
வாஙதகாட பகுதிகத்ள வசிபபி-
டமாக தகாண்டவர்கள் என்பது  
தபாலிஸ் விசாரதணகளில் ததரி-
யவநதுள்்ளது. சம்பவம் ததாடர்-
பான தமைதிக விசாரதணகத்ள 
பூதனவ தபாலிஸ் நிதைய 
தபாறுபபதிகாரி தபாலிஸ் பரி-
தசாதகர் ரஞ்ஜித் பண்டா மற்றும் 
உப தபாலிஸ் பரிதசாதகர் விமல் 
உள்ளிடட தபாலிஸ் குழுவினர் 
தமற்தகாண்டு வருகின்்றனர்.விசா-
ரதணகளின் பின்னர் சநததக நபர்-
கள்  மதவாச்சி நீதவான் நீதிமன்-
றில் ஆைர்படுத்தபபட உள்்ளனர்.

10 2022 ஜூன் 29 புதன்கிழமை29–06–2022

முஹம்மத் அலி ஜின்னா அனுப்பிய கடிதத்தின
பிரதி, பனாக், உயர்ஸதனானிகரிடம ககயளிப்பு 

தபருவத்ள தினகரன் விதேட நிருபர்   

பாகிஸ்தான் சிநததனச்சிற்பி காயி-
ததமில்ைத் முஹம்மத் அலிஜின்னா,-
சீனன்தகாடதட மக்களுக்கு நன்றி 
ததரிவித்து அநதக்காைத்தில் அனுப -

பிய கடிதத்தின் பிரதி, இைஙதகக்-
கான பாகிஸ்தான் உயர்ஸ்தானிகர் 
ஓய்வுதபற்்ற தமைர் தைனரல் உமர்-
பாரூக்கிடம் அண்தமயில் தகய-
ளிக்கபபடடது. சீனன்தகாடதட 

பள்ளிச்சஙக இதணச் தசயைா்ளர் 
எம்.எம்.எம். சிஹாப ஹாஜியார்,  
சீனன்தகாடதட கல்வி  தமம்-
பாடடு நிதைய உறுபபினரும் அகிை 
இைஙதக ைம்மியத்துல்  உைமா 

சதப நிர்வாகக்குழு உறுபபினரு -
மான அஷதேய்க் இஹஸானுத்தீன் 
அபுல்ஹஸன்  (நளீமி) ஆகிதயார், 
இக்கடிதத்தின் பிரதிதய  தகயளித்-
தனர்.

பாராளுமன்்ற  உறுபபினர் இம்தி -
யாஸ் பாக்கீர்மாக்காருக்கும் இதன் -
தபாது, இக்கடிதத்தின் பிரதி  ஒன்று 
தகயளிக்கபபடடது.தபருவத்ள 
மருதாதனயில் நதடதபற்்ற  தவப-
வதமான்றில், இபபிரதிகள் இவர்க-
ளுக்கு வழஙகபபடடன.

பாகிஸ்தானின் சிற்பி காயிதத 
மில்ைத் முஹம்மது அலி ஜின் -
னாவின் 70ஆவது பி்றநததினம் 
1946ஆம் ஆண்டு தம மாதம் 28ஆம் 
திகதி தகாண்டாடபபடடதபாது, 
தபருவத்ள சீனன்தகாடதட வாழ் 
மக்கள் சார்பில் தபறுமதிவாய்நத 70 
இரத்தினக்கற்கள் அன்பளிபபுச் தசய்-
யபபடடன. 

இநத இரத்தினக்கற்கத்ள மகிழ்ச்-
சியுடன் தபற்றுக்தகாண்ட காயிதத 
மில்ைத் முஹம்மத் அலி ஜின்னா, 
சீனன்தகாடதட வாழ் மக்களுக்கு 
நன்றி ததரிவித்து அபதபாததய 
சீனன்தகாடதட கல்வி தமம்பாடடு 
நிதைய தசயைா்ளர் மர்ஹஹூம் எம்.
எல்.எம். ஹாஸிமுக்கு கடிதம் 
அனுபபியிருநதார்.

இநதக் கடிதத்தின் பிரதிகத்ள இந-
நிகழ்வில் தகயளிக்கபபடடன.

புதையல் தைோண்டிய 
நோல்்வர் தைது

ைறதபோதைய பபோருளோைோர பநருகைடிைள் நீஙை 
நோட்டுககும், மகைளுககும் விதேட பிரோர்்தைதை 

-----------------------------------------------------------------------------புத்தசாசன, மத மற்றும் கைாசார அலுவல்கள் 
அதமச்சர் விதுர விக்கிரமநாயக்க அண்தமயில் 
(26)தகாழும்பு ததவடடகஹ ைும்மா பள்ளிவாச -
லுக்கு விையம் தசய்து மத அனுஷடானஙகளில் 
ஈடுபடடார்.

இநநிகழ்வில், நாடடுக்கும்,  மக்களுக்கும் 
தற்தபாததய தபாரு்ளாதார தநருக்கடிகள் நீஙகி 
அதனத்து இன, மத மக்களும் சாநதி சமாதானத்-

துடன் வாழவும்  
விதேட துஆ 
பிரார்த்ததன நடாத் -
தபபடடது.

ததசிய ைக்கியத்-
துக்கான சர்வ மதங-
கள் கூடடதமபபின் 
ததைவர், அல்-ஹாஜ் 
அ ஸ் - த ஸ ய் ய த்  
கைாநிதி ஹஸன் 
தமௌைானா அல்-கா -
திரி துஆபபிரார்த்த-
தனதய நிகழ்த்தி -
னார்.  ததவடடகஹ 
ைும்மா பள்ளி -
வாசல் ததைவர் 

அல்ஹாஜ் ரியாஸ் சாலி, பள்ளிவாசல் சார்பாக, 
அதமச்சருக்கு தபான்னாதட தபார்த்தி விதேட 
நிதனவு சின்னதமான்த்றயும் வழஙகியதம குறிப-
பிடத்தக்கது.

இநநிகழ்வில், உைமாக்கள், ததவடடகஹ பள் -
ளிவாசல் நிர்வாக சதபயினர்கள், அகிை இைஙதக 
சூபி தரீக்கா உயர்பீட உறுபபினர்கள் உடபட 
தபரும் திர்ளாதனார் கைநது தகாண்டனர்.     

க�ொழும்பு விவே�ொனநதொ �ல்லூரியில் 1996 ஆம் ஆண்டு சொதொரண தரம் ைற்றும் 
1999 ஆம் ஆண்டு உயரதரம் பயின்்ற ைொணேர�ள், பொடசொமை பமழய   ைொணேர 
சங�த்துடன் இமணநது, தைொ 7,25,000 ரூபொ கபறுைதியொன ஸைொரட் வபொரட்�ள், 
ைற்றும் ைல்டி மீடியொ சிஸடம் என்பேற்ம்ற பொடசொமைக்கு அன்பளிப்புச் கசயதனர. 
அதிபர திருைதி. சி. ரவிச்சநதிரிக்�ொவிடம் இமே ம�யளிக்�ப்பட்டன. இநநி�ழ்வில், 
பமழய ைொணேர சங� தமைேர, கசயைொளர, பொடசொமை அபிவிருத்திச்சங� கசய -
ைொளர, பொடசொமை ஆசிரியர�ள் ைற்றும் ைொணேர�ளும் �ைநதுக�ொண்டனர.     

இைஙதக தமமன் சமூகத்தின் முதைா-
வது ததைமுத்றயினரின் அனுபஙகத்ள, 
இ்ளம் சமூகத்தினருடன் பகிர்நதுதகாள்ளும் 
விதேட தசயைமர்வு அண்தமயில், தகாள்-
ளுபபிடடியிலுள்்ள தமமன் சஙகத் ததை-
தமயகத்தில் இடம்தபற்்றது. இச்சமூகத்தின் 
முக்கிய பிரமுகர்களில் ஒருவரும், டவர் 
மண்டப நிதியத்தின் பணிபபா்ளர் சதப உறுப 
பினருமான ஹாஸிம் உமரின் ததைதமயில், 
நடநத இநநிகழ்வில், தமமன் சமூகத்தத பிர -
திநிதித்துவபபடுத்தும் சிதரஷட பிரமுகர்கள் 
கைநதுதகாண்டனர்.  

இஙகு, தமமன் சமூக இத்ளய ததைமுத்ற-
யினர் புரிநதுதகாள்ளும் வதகயில், மூத்த 

பரம்பதரயினர், இைஙதகக்கு வநத தபாது 
நிைவிய, சூழ்நிதைகள் குறித்த அனுபவங-
கள் மற்றும் கருத்துக்கள் கைநதுதரயாடபபட-
டன.

நிகழ்வின் சி்றபபுப தபச்சா்ளர்க்ளாக 
ஹாஜி அன்வர் அஹமட, ஹாஜிஅஹமட 
ரஹுமான், ஹாஜி ஏ சத்தார் அபூபக்கர், ஹாஜி 
சித்தீக்  அஹமட மற்றும் ஹாஜி ஜிக்கர்காஸிம் 
ஆகிதயார் கைநதுதகாண்டனர்.  

நிகழ்வின் இறுதியில் சி்றபபுப தபச்சா-
்ளர்கத்ள தகௌரவிக்கும் தபாருடடு, சி்றநத 
தவகுமதிகளும் வழஙகபபடடன. ஹாஸிம் 
உமரிடமிருநது தபச்சா்ளர்கள் தவகுமதிக-
த்ளப தபறுகின்்றனர்.

தமமன்சமூை இளநைதைமுதையிைருடன 
மூ்ததைோரின அனுப்வஙைதள பகிரும் ப்சயைமர்வு  

ஆடம்பரம், வீண் விரயஙைதள ைவிர்்தது 
்சமூைபபறறுடன ப்சயறபட முன்வருத்வோம்

நாடடின் தபாரு்ளாதார தநருக் -
கடி நீஙகும் வதர, வீண்விரயத்தத 
தவிர்த்து பி்றருக்கு உதவும் மனப -
பாஙதக வ்ளர்த்துக் தகாள்்ள தவண்-
டுதமன,  முன்னாள் அதமச்சரும் 
ஸ்ரீைஙகா சுதநதிரக் கடசியின் மத்திய 
தகாழும்பு  அதமபபா்ளருமான 
ைனாதிபதி சடடத்தரணி தபஸர் 
முஸ்தபா ததரிவித்துள்்ளார்.

தபஸர் முஸ்தபா நற்பணி மன்்றம் 
தவளியிடடுள்்ள விதசட ஊடக 
அறிக்தகயிதைதய  அவர் தமற்கண்-
டவாறு ததரிவித்துள்்ளார்.

அநத ஊடக அறிக்தகயில் அவர் 
தமலும் குறிபபிடடுள்்ளதாவது,

இைஙதகயர்க்ளாகிய  நாம், 

தநருக்கடியான காை கட-
டத்தில் இருக்கின்த்றாம்.
இத்தருணத்தில், பி்றர் 
நைம் தபணுவதில் அதிக 
அக்கத்ற தசலுத்துதவாம். 
அத்துடன், ஆடம்பரத்தத-
யும் வீண் விரயத்ததயும் 
தவிர்நது தகாள்வதில் 
கூடிய கவனம் தசலுத்துவ -
தும் சி்றநதது. 

குறிபபாக,  தசல்வநதர்கள் தமது 
திருமண நிகழ்வுகள், விருநதுபசாரங-
கள் தபான்்றவற்றில் இது விடயமாக 
சிநதித்து தசயற்படல் அவசியம்.

குத்றநத வருமானம் தபறும் 
தகாழும்பு நகரின் சுமார் அறுபது 

வீ த ம ா ன வ ர் க ள் 
உணவுப பற்்றாக்-
குத்றயால் பாதிக்-
கபபடும் சாத்தியம் 
உள்்ளது. இவவா-
்றான நிதையிலும், 
தகாழும்பில் நா்ளாந-
தம் 350 தமடரிக் 
ததான் உணவு வீண-
டி க் க ப ப டு கி ்ற து .

முச்சக்கர வண்டிச் சாரதிகள் உடபட 
அன்்றாடம்  வருமானம் ஈடடும் 
பைர் தபாரு்ளாதார தநருக்கடியால் 
வாழ்வாதாரத்தத இழநதுள்்ளனர்.

எனதவ, ஆடம்பர திருமண விருந -
துகளுக்காக  தசைவு தசய்து, இத்ற -

வனின் தகாபத்ததயும்,  மனிதர்க -
ளின் சாபத்ததயும் ததடிக்தகாள்்ளக் 
கூடாது.

இயலுமான வதரயில் சி்றார்கள், 
ததாழில் இழநததார், விததவகள் 
மற்றும்  தநாயாளிகள் தபான்-
த்றாருக்கு உதவி, உபகாரஙகத்ளச்  
தசய்து, மனித தநயத்துடன் வாழப-
பழகுதவாம்.குழநததகள் தவறும் 
வயிற்றில் நித்திதரக்குச்  தசல்கின்்ற-
னர். பை குழநததகள் தினமும் பாட -
சாதைகளுக்குச் சமுகமளிக்காதுள்-
்ளன.எனதவ, இநநிதைதமகத்ள 
புரிநது சமூகபபற்றுடன் வாழபபழக 
தவண்டுதமன்றும் அவர் ததரிவித் -
துள்்ளார்.
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மடுல்சீமம நிருபர் 

நாட்டில் நிலவும் எரிபபாருள் 
பற்ாக்கும் காரணமாக பல அரச 
மறறும் தனியார் தும்கள் முடங் -
கும் சூழ்நிமலக்கு தள்்ளபபட்டுள் -
்ளன.  நகர்பபு்  அரசாங்க பாட-
சாமலகம்ள எதிர்்வரும் ஜுமல 

10ஆம் திகதி ்வமர மூடு -
்வதறகான தீர்மானதமத 
கல்வி அமமச்சு அறிவித-
துள்்ளது. எனினும் கிரா-
மபபு் பாடசாமலகம்ள 
நடாதது்வது பதாடர்பில் 
முடிவுகம்ள மமறபகாள்-
்வதறகான முழுமமயான 
அதிகாரதமத மாகாண 
கல்வித திமணக்க்ளம் 
மறறும் ்வலயக்கல்வி காரி -
யாலயங்களுக்கு ்வழங்கப-
பட்டுள்்ளதாகவும் இதன் 
அடிபபமடயில் கிழமம-
யில் பசவ்வாய், புதன், 

வியாழன் ஆகிய மூன்று தினங்க-
ளுக்கு கிராமபு் பாடசாமலகம்ள 
நடாததுமாறும் கல்வி அமமச்சி -
னால் அறிவிக்கபபட்டது. எனினும் 
பசம், லுணுகமல, மடுல்சீமம, 
நமுனுகுல மபான்் கிராமபபு் பாட-
சாமலகளுக்கு நகர்பபு்பபகுதிகளி-
லிருந்து  பசன்் பல ஆசிரியர்கள் 

மறறும் மாண்வர்களும் உரிய மபாக்-
கு்வரதது மசம்வகள் இன்மமயால் 
பல்ம்வறு சிரமங்கம்ள எதிர்மநாக்-
கினர். இமதம்வம்ள மடுல்சீமம, 
லுணுகமல, நமுனுகமல மபான்் 
அதி கஷடபபிரமதச பாடசாமல 
ஆசிரியர்களும் மாண்வர்களும் 
உரிய மநரததில் பஸகள் இன்மம -
யால் பல கிமலாமீற்ர் தூரம் நடந்து 
பசன்்மத காணமுடிந்தது. மமலும் 
பலர் பஸ மசம்வகள் மட்டுபபடுத-
தபபட்ட அ்ளவிமல பசயறபட்டதன் 
காரணமாக பாடசாமலக்கு பசல்ல 
முடியாமல் வீடுகளுக்கு திரும்பிச்-
பசன்்மதயும் காணக்கூடியதாகவி-
ருந்தது.

இதறகான உரிய தீர்ப்வான்ம் 
விமரவில் ப்வளியிடுமாறு மடுல்-
சீமம மறறும் லுனுகமல பிரமதசங் -
களில் கிராமபபு் பாடசாமலகளில்  
கடமமயாறறும்  ஆசிரியர்கள் அர -
சாங்கததிடம் மகட்டுக்பகாணடமம 
குறிபபிடததக்கது. 

எரிப�ொருள் �ற்ொக்குற் ஆசிரியர்கள், 
மொணவர்கள் அப�ௌ்கரியம் அத்தியொவசிய ச�றவ்கறை வழங்குவது 

ப�ொடரபில் மொ்கொண மடட ்கலந்துறையொடல் 
பதும்ள தினகரன் விமசட நிருபர்       

தறமபாமதய எரிபபாருள் பநருக் -
கடிகளுக்கு மததியில் கல்வி மறறும் 
அததியா்வசிய மசம்வகம்ள ்வழங்-
கு்வதில் ஏறபட்டுள்்ள பிரச்சிமன-
கள் பதாடர்பிலான கலந்துமரயா -
டல் ஊ்வா மாகாண ஆளுநர் ஏ.மஜ.
எம். முஸம்மில் தமலமமயில் 
ஆளுநர் அலு்வலகததில் இடம் -
பபற்து.

இதன்மபாது தனியார் பயணிகள் 
பபாது மபாக்கு்வரதது மசம்வகள் 
குறிதது அதிக க்வனம் பசலுததப-
பட்டது.

தனியார் பஸகள் மறறும் சிசு 
சரிய பஸகளுக்கு எவவித தமடயு-
மின்றி எரிபபாருள் ்வழங்கபபட 
ம்வணடிய மும் பதாடர்பில் 

ஆளுநர் ஏ.மஜ.எம். முஸம்மில் 
உரிய அதிகாரிகளுக்கு பணிப-
புமர ்வழங்கியதுடன் அதறகான 
ம்வமலததிட்டதமத அறிமுகபப-
டுததுமாறும் பணிபபுமர விடுத-
தார். 

மாகாண பிரதான பசயலா்ளரி -
னால் அங்கீகரிக்கபபட்ட அததி-
யா்வசிய மசம்வகம்ள ்வழங்கும் 
இலகுரக ்வாகனங்கள் மறறும் 
பாடசாமல மபாக்கு்வரதது ்வான் -
களுக்கு எரிபபாருள் ்வழங்கும் 
மும்கள் பதாடர்பிலும் க்வனம் 
பசலுததபபட்டது.

அததியா்வசிய மசம்வகள் 
மறறும் பபாதுபமபாக்கு்வரதமதத 
தடங்கலின்றி பதாடரும் மநாக்கு -
டன் அறிமுகபபடுததபபடவுள்்ள 
இததிட்டததின் ஊடாக மும்க்மக-

டுகள் பசய்து பயமனப பப் முயற -
சிக்கும் நபர்களுக்கு எரிபபாருள் 
்வழங்கு்வமத இமடநிறுததவும் 
இதன்மபாது ஆளுநர் ஏ.மஜ.எம். 
முஸம்மில் அதிகாரிகளுக்கு உததர-
விட்டார்.

இக்கலந்துமரயாடலில் ஊ்வா 
மாகாண பிரதான பசயலா்ளர்  P.B. 
விஜயரதன, ஆளுநரின் பசயலா-
்ளர் எம். எம். விஜயநாயக, பிரதி 
பிரதான பசயலா்ளர் (திட்டமிடல்) 
ஆர்.எச்.சி. பிரியந்தி, மாகாண 
கல்வி அமமச்சின் பசயலா்ளர் 
சந்தியா அபன்ப்வல, மாகாண கூட் -
டு்வு அபிவிருததி  ஆமணயா்ளர் 
சி. அததர்வதத, கூட்டு்வு எரிபபா -
ருள் நிமலய மமலா்ளர் உள்ளிட்ட 
அதிகாரிகள் பலர் கலந்துபகாணட-
னர்.

gpd;tUk; Ntiyfs;/ toq;fy;fYf;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplkpUe;J Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig rhu;gpy; ngWiff; FO 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 g+[hg;gpl;ba ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F tUkhdkw;w ePiuf; 

Fiwg;gjw;fhd thlif Nrit

xg;ge;j ,y: RSC-C/CN/CIVIL/O&M/ PUJAPITIYA/2022/40
 

6,000/-+ VAT &gh  

107,000/-
ePh; toq;fy; Jiwapy;; C6 kw;Wk; C7   
juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j 
gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

7.8
Million

gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068, Fax: 081-2388027 
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-07-06Mk; jpfjp 

K.g. 10.00 kzpf;F fl;Lf];Njhl;l (kj;jpa tlf;F) 

Kfhikahsh; mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;.

14/07/2022
gp.g. 2.00 

02 Fz;lrhiy ePh; toq;fy; jpl;lj;jpYs;s tUkhdkw;w ePiuf; 

Fiwg;gjw;fhd xg;ge;jk;

xg;ge;j ,y: RSC-C/CE/CIVIL/O&M/KUNDASALE/2022/04

12,500/-+ 
VAT
**

&gh 
250,000/-

ePh; toq;fy; Jiwapy;; C5 kw;Wk; C6   
juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j 
gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

16.71
Million

gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068, Fax: 081-2388027 
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-07-06Mk; jpfjp 

K.g. 10.00 kzpf;F Fz;lrhiy (kj;jpa fpof;F) 

Kfhikahsh; mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;.

14/07/2022
gp.g. 2.00 

toq;fy; Nfs;tpfs;

03 gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyaj;jpw;F (Nkw;F njw;F) 

2022Mk; tUlj;jpd; ,Wjp MW khjq;fSf;F ePh;f; fl;lz 

gw;Wr;rPl;Lfis mr;rpLjy;

xg;ge;j ,y : W-S/P&C/S/WB(02)/ DGM/O&M/2022/39

4,000/-+ VAT &gh  

41,200/-
,yq;if kpd;rhu rig> nlypnfhk;> 

NjePttr Nghd;w Nrit mikg;GfSf;F 

Mtzq;fis mr;rpLk; Jiwapy; 

mDgtk; tha;e;j epWtdq;fs; 

4.1
Million

gp.x.ep. (Nkw;F-njw;F) mYtyfk;> NjePttr> ,y. 07> 

mq;Fyhd ];Nl\d; tPjp> nkhul;Lt.

Tel: 011-2224888
Fax : 011-2637945/  011-2637946 / 0112637947

14/07/2022
K.g. 10.00 

M&E Nfs;tpfs;
04 fyN;yy;y ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjp - Gjpa efuk; 1 

kw;Wk; fy;Nyy;y ePh;j; jhq;fp NfhGuq;fspd; jw;NghJs;s UPS 
Backup Time I Nkk;gLj;Jjy;  
xg;ge;j ,y :O&M (POL)/NC/DGM/SUP/UPS/GALL/2022/092.

12,500/-+ 
VAT

**

&gh  

297,600/-
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 (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf khtj;ij> 

mEuhjGuk;.

Tele : 025-2222296
Fax: 025-2225609

20/07/2022
gp.g. 2.00 

Nritf;; Nfs;tpfs;

05 fy;Nyy;y ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpapYs;s mYtyff; 

fl;blq;fs;> gk;gp epiyaq;fs; kw;Wk; Vida fl;blq;fs; 

kw;Wk; ,lg;gug;GfSf;fhd Rj;jpfhpg;G kw;Wk; Nrit 

toq;fy;fSf;fhd Nrit xg;ge;jk;

xg;ge;j ,y: O&M(POL)/NC/DGM/JUN-SER/ GALL/2022/096

4,000/-+ VAT &gh  

42,810/-
n[dpl;Nlhhpay; NritfSf;fhf 

gjpT nra;ag;gl;lth;fs;

- gp.x.ep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf khtj;ij> 

mEuhjGuk;.

Tele : 025-2222296
Fax: 025-2225609

20/07/2022
gp.g. 2.00 

06 2022-2023Mk; tUlq;fspy; nghyd;dWit gpuhe;jpaj;jpYs;s 

jtiz Nrit epiyaq;fSf;fhd xg;ge;jk; 

xg;ge;j ,y: O&M(P)/NC/DGM/VEH-SER/POL-
REGION/2022/064R.

4,000/-+ VAT &gh  

44,192/-
thfd Nrit toq;Feh;fs; - gp.x.ep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf khtj;ij> 

mEuhjGuk;.

Tele : 025-2222296
Fax: 025-2225609

20/07/2022
gp.g. 2.00 

07 fltj;ijapYs;s gpuNjr nghwpapayhsh; mYtyfj;jpw;F 

n[dpl;Nlhhpay; Nritfis toq;Fjy;

xg;ge;j ,y: RSC(W/N)/SS/JANI/KEL(O&M)/2022/43

2,000/-+  VAT &gh  

26,500/-
n[dpl;Nlhhpay; Nrit toq;Fk; Jiwapy; 

Mff; Fiwe;jJ %d;W tUl fhy  mDgtk;

1.8 Million gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N)  mYtyfk;> ,y. 

433/4A, fNzKy;y tPjp> fltj;ij. 

Tele: 0112922129, Fax: 0112922146

20/07/2022
K.g. 10.00 

2022-06-15Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyaj;jpw;F (WN) Njh;r;rpaw;w njhopyhsh; Nritfis toq;Fjy; xg;ge;j ,y: RSC(W/N)/SS/LS/RSC(O/M)/2022/40, Mtzq;fs; toq;Fk; ,lk; kw;Wk; 

njhlh;Gnfhs;s Ntz;ba egh; Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jg; gphpT> NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid  Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885 kw;Wk; gpxep (W/N) mYtyfk;> ,y. 433/4A, fNzKy;y tPjp> fltj;ij Tele:0112922129  
,Fax:0112922146 vd;gjhFk; vd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

2022-06-15Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. fsdp gpuhe;jpaj;jpw;F Njh;r;rpaw;w njhopyhsh; Nritfis toq;Fjy; xg;ge;j ,y: RSC(W/N)/SS/LS/KEL(O&M)/2022/38, Mtzq;fs; toq;Fk; ,lk; kw;Wk; njhlh;Gnfhs;s 

Ntz;ba egh; Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jg; gphpT> NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid  Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885 kw;Wk; gpxep (W/N) mYtyfk;> ,y. 433/4A, fNzKy;y tPjp> fltj;ij Tele:0112922129 , Fax:0112922146 
vd;gjhFk; vd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

2022-06-15Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. fk;g`h gpuhe;j;jpaj;jpw;F Njh;r;rpaw;w njhopyhsh; Nritfis toq;Fjy; xg;ge;j ,y: RSC(W/N)/SS/LS/GAM (O&M)/2022/39, Mtzq;fs; toq;Fk; ,lk; kw;Wk; 

njhlh;Gnfhs;s Ntz;ba egh; Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jg; gphpT> NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid  Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885 kw;Wk; gpxep (W/N) mYtyfk;> ,y. 433/4A, fNzKy;y tPjp> fltj;ij Tele:0112922129 
, Fax:0112922146 vd;gjhFk; vd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

thfdq;fis thliff;fkh;j;Jjy;

08 gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyaj;jpw;F (NC) thfdj;ij 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC/NC/DGM/HV/SP/2022/087R.

4,000/-+ VAT &gh  

32,550/-
thfd chpikahsh;fs; my;yJ thfd 

Nrit toq;Feh;fs;

gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf khtj;ij> mEuhjGuk;.

Tele : 025-2222296
Fax: 025-2225609

20/07/2022
gp.g. 2.00 

09 fsdp gpuhe;jpaj;jpw;F f;W} nfg; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y : RSC(W/N)/SS/HIRING/KEL(O&M)/2022/44
2,000/-+  VAT &gh  

5,000/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N)  mYtyfk;> ,y. 433/4A, 

fNzKy;y tPjp> fltj;ij. 

Tele: 0112922129 Fax: 0112922146

20/07/2022
K.g. 10.00 

10 fsdp gpuhe;jpaj;jpw;F ngf;Nfh Nyhlh; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y : RSC(W/N)/SS/HIRING/KEL(O&M)/2022/33R

6,000/-+  VAT &gh  

6,000/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N)  mYtyfk;> ,y. 433/4A, 

fNzKy;y tPjp> fltj;ij. 

Tele: 0112922129 Fax: 0112922146

20/07/2022
K.g. 10.00 

11 cjtpg; nghJ KfhikahsUf;F (Nkw;F - njw;F) Nkhl;lhh; 

fhnuhd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y : W-S/P&C/H(01)/DGM/O&M/2022/31R-02

2,000/-+  VAT &gh  

5,000/-
,iaGila thfd chpikahsh;fs; gp.x.ep. (Nkw;W-njw;F) mYtyfk;> NjePttr> ,y. 07> mq;Fyhd 

];Nl\d; tPjp> nkhul;Lt.

Tel: 011-2224888
Fax : 011-2637945/  011-2637946 / 0112637947

14/07/2022
K.g. 10.00 

12 njNkhju ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F rpq;fs; nfg; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y : RSC(UVA)/DGM(UVA)/O&M/DEMODARA/2022/89

2,000/-+  VAT &gh  

5,000/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; gp.x.ep. (Cth)> Nfs;tpg; gphpT> NjePttr> 

nkjphpa tPjp> gJis.

Tele: 0552230934 
Fax: 0552230974/0552222448

14/07/2022
gp.g. 2.00 

13 kFs;vy;y ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F Kr;rf;fu 

tz;bnahd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y : RSC(UVA)/DGM(UVA)/O&M/MAKULELLA/2022/97

500/-+  VAT &gh  

3,000/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; gp.x.ep. (Cth)> Nfs;tpg; gphpT> NjePttr> 

nkjphpa tPjp> gJis.

Tele: 0552230934 
Fax: 0552230974/0552222448

14/07/2022
gp.g. 2.00 

14 Gj;js ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F rpq;fs; nfg; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y : RSC(UVA)/DGM(UVA)/O&M/BUTTALA/2022/68

2,000/-+  VAT &gh  

5,000/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; gp.x.ep. (Cth)> Nfs;tpg; gphpT> NjePttr> 

nkjphpa tPjp> gJis.

Tele: 0552230934 
Fax: 0552230974/0552222448

14/07/2022
gp.g. 2.00 

15 gz;lhutis ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F Kr;rf;fu 

tz;bnahd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y : RSC(UVA)/DGM(UVA)/O&M/
BANDARAWELA/2022/98

500/-+  VAT &gh  

3,000/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; gp.x.ep. (Cth)> Nfs;tpg; gphpT> NjePttr> 

nkjphpa tPjp> gJis.

Tele: 0552230934 
Fax: 0552230974/0552222448

14/07/2022
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;
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நாட்டின்  ப�ாருளாதார பநருக்கடியான 
சூழலில்  வீட்டுத் ததாட்்டங்கமள உற�த்தி 
பெய்யும் தேமைத் திட்்டத்திறகு இணங்க 
ைத்திய ைா்காண முஸ்லிம் ைாதர் ெங்கத்தி -
னால் ப�ண்களிம்டதய வீட்டுத் ததாட்்டச் 
பெய்ம்க பதா்டர்பிைான பெயைைர்வு ்கணடி 
ைத்திய ைா்காண முஸ்லிம் ைாதர் ெங்கத்-
தின்  த்கட்த�ார் கூ்டத்தில் தமைவி அயிஷா 
அஸீஸ் ைஹ்ரூப் தமைமையில் இ்டம்ப�ற -
றது. இந்நி்கழ்வில் ்கணபணாருே விேொ -
யத் திமணக்களத்தின் விதெ்ட ேளோளர் 
தீ�ா வீரசூரிய ்கைந்து ப்காணடு வீட்டு 
பெய்ம்க �றறிய ்கருத்துக்கமளப் �கிர்ந்து 
ப்காண்டார். இந்நிழ்வில் இைேெைா்க ைரக 
்கன்று்கள் விநிதயா்கம், ்கணபணாருே 
விேொயத் திமணக்களத்தினால் விமத்கள், 
உரங்களும் விற�மன பெய்யப்�ட்்டன.  

 (�்டங்கள்: ைாேத்த்கை தின்கரன் நிரு�ர்)

வீட்டுத்தோட்்ட பயிர்ச்செய்கை்ை 
ஊக்குவிபபதறகைோன ்தோழில்நுட்பப பயிறசி

மட்டக்களப்பு விசே்ட 
நிருபர்

தறசபோததய நிதையில் 
பபோதுமக்களுககு உப 
உணவுத் சததைக்கோன 
வீடடுத்சதோட்ட பயிர்ச் -
பேயத்கதய ஊககுவிப் -
பதற்கோன  பதோழில்நுட -
பப் பயிறசியு்டன் கூடிய 
பேயல்முதை விழிப்புணர் -
வுப் பயிறசி சேறறு (28) 
மட்டக்களப்பு ்கல்ைடி 
ஆனநதேோதை மண்டபத் -
தில் ேத்டபபறைது.

சதசிய ேமோதோனப் சபர -
தையின் அனுேரதண -
யில் மட்டக்களப்பு மோைட்ட ேர் -
ைமத அதமப்பின் ே்கைோழ்வுக 
குழுவினரோல் இனங்களித்டசய 
ேல்லிணக்கம் மறறும் புரிநது -
ணர்தை ஏறபடுத்தும்  சேோகச்கோடு 
்கோத்தோன்குடி- மஞேநபதோடுைோய 
எல்தையில் உளள முககிய ேமூ்கப் 
பிரதிநிதி்கள குடிசயறைக கிரோ -
மங்களோன மயிைத்தமடு மறறும் 

மோதைதன பிரசதேத்தில் உளள பிர -
மு்கர்்கள மறறும் மதத் ததைைர்்கள 
உளளிடச்டோருக்கோன முழுேோள 
பயிறசி இ்டம்பபறைது.

மட்டக்களப்பு மோைட்ட ேர்ைமத 
அதமப்பின் ே்கைோழ்வுக குழுவின் 
இதணப்போளர் ஆர். மசனோ்கரன் 
ததைதமயில் ேத்டபபறை இநநி -
்கழ்வில்,

வீடடுத் சதோட்டம் பேயதல்,  
ேோறறு சமத்டயதமத்தல், இயற -
த்கப் பேதள தயோரித்தல், கூடடுப் 
பேதள தயோரித்தல், பூச்சி ேோசினி, 
்கதளேோசினி, பங்கசு ேோசினி்களின் 
போைதன பறறியும் பதோறறுக்கதள 
அ்கறறும் முதை பறறியும் மறறும் 
இரேோயனப் பேதளயின் தோக்கங்கள 
பறறியும் பதளிவூட்டப்பட்டது.



இலங்கை - ஆஸி. அணிகைள் ம�ோதும் 
முதல் டெஸ்ட் ம�ோட்டி இன்று ஆரம்�ம்

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஜூன் மா்தம 29ம திைதி பு்தன்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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அவுஸ்திரேலியா -- இலங்கை அணிகை-
ளுக்கு இ்ையிலான இரு ர�ாட்டிகைள் 
ககைாணை கைஸ்ட் க�ாைரின் மு�ல் 
ர�ாட்டி இன்று கைாலி சர்வர�ச கிரிக்-
ககைட் ்ை�ானத்தில் ஆேம�ைாகிறது. 
அவுஸ்திரேலிய கிரிக்ககைட் அணியானது 
மூ்வ்கையான கிரிக்ககைட் க�ாைரகைளில் 
வி்ையாடு்வ�றகைாகை இலங்கைக்கு சுற-
றுப�யணம ரைறககைாணடுள்ைது. 

மு�ல் க�ாைோன 3 ர�ாட்டிகைள் 
ககைாணை இரு�துக்கு 20 க�ாை்ே 
ஆஸி. அணி 2--1 என்ற அடிப�்ை-
யில் ்கைப�றற, அடுத்து ந்ைக�றற 
5 ர�ாட்டிகைள் ககைாணை ஒருநாள் சர-
்வர�ச க�ாை்ே இலங்கை அணி 3--2 
என்ற அடிப�்ையில் ்கைப�றறியது. 
கைைந� 1983ஆம ஆணடிலிருநது இன்று 
்வ்ேயில் இலங்கை – அவுஸ்திரேலிய 
அணிகைளுக்கி்ையில் 31 கைஸ்ட் ர�ாட்-
டிகைள் இைமக�றறுள்ைன. 

இதில் ஆஸி. அணி 19 கைஸ்ட் ர�ாட்-
டிகைளில் க்வறறி க�றறு ஆதிக்கைம கசலுத்-
தும நி்லயில் இலங்கை அணி க்வறும 4 
ர�ாட்டிகைளில் ைாத்திேம க்வறறி க�றறுள்-
ைது. 8 ர�ாட்டிகைள் க்வறறி ர�ால்வியின்றி சை-

நி்லயில் நி்ற்வ்ைநதுள்ைன. இலங்கை 
அணி இறுதியாகை கைைந� 2016ஆம ஆணடு 17 
்வருைஙகைளின் பின்னர ஆஸி. அணியுைன் 3--0 

என்ற அடிப�்ையில் கைஸ்ட் க�ாை்ேக் 
்கைப�றறியிருந�து. 

கைைந� 1983ஆம ஆணடிலிருநது 2019ஆம 
ஆணடு ஜன்வரி ்வ்ேயில் 13 க�ாைரகைள் 
ந்ைக�றறுள்ைன. இதில் ஆஸி. அணி 
11 க�ாைரகை்ை க்வன்றுள்ை நி்லயில், 
இலங்கை அணி இரு க�ாைரகை்ை ைாத்-
திேம க்வன்றுள்ைது. இரு அணிகைளுக்கு 
இ்ையிலான ஒருநாள், ரி 20 க�ாைரகைளில் 
உ�ா்�க்குள்ைான அவுஸ்திரேலிய வீேர-
கைள் கைஸ்ட் க�ாைரின் மு�ல் ர�ாட்டியில் 
ஆடு்வது குறித்� அறிவிபபு க்வளியாகியிருக்-
கின்றது.

இதில் ஒருநாள் க�ாைரில் உ�ா்�க்குள்-
ைான அவுஸ்திரேலிய அணியின் நட்சத்திே 
துடுப�ாட்ைவீேர, ஸ்டீவ் ஸ்மித் கைஸ்ட் 
க�ாைரின் மு�ல் ர�ாட்டியில் ஆடு்வ�ற-
கைான உைற�குதியி்னப க�றறிருப��ாகை 
ஈஎஸ்பிஎன் கசய்தித்�ைம குறிபபிட்டி-
ருக்கின்றது.

அர�ரநேம இரு அணிகைளுக்குமி்ையி-

லான ரி 20 க�ாைரின் மு�ல் ர�ாட்டியில் 
விேல் உ�ா்�க்குள்ைாகிய அவுஸ்திரேலிய 
அணியின் நட்சத்திே ர்வகைப�நதுவீசசாைர 
மிசசல் ஸ்ைாரக், மு�ல் கைஸ்ட் ர�ாட்டியில் 
ஆடு்வதில் இன்னும சநர�கைம நிலவு்வ�ாகை 
க�ரிவிக்கைப�டுகின்றது.

 அவுஸ்திரேலிய அணியின் முன்்வரி்ச 
துடுப�ாட்ைவீேோன ட்ோவிஸ் கெட்டும 
�்ச உ�ா்�யில் இருநது முழு்ையாகை 
மீைா� நி்லயில் அ்வர இலங்கை – அவுஸ்-
திரேலிய கைஸ்ட் க�ாைரின் மு�ல் ர�ாட்டி-
யில் ஆடு்வது சிேைம எனக் கூறப�ட்டிருக்-
கின்றது.இ்வரகைள் �விே சுைார ஐநது ்வருை 
இ்ைக்வளி ஒன்றின் பின்னர அவுஸ்திரே-
லிய கைஸ்ட் அணியில் ்வாய்பபி்னப க�ற-
றிருந� கிைன் கைக்ஸ்க்வல், மு�ல் கைஸ்ட் 
ர�ாட்டியில் ஆடு்வ�றகைான ்வாய்பபி்னக் 
ககைாணடிருப��ாகை குறிபபிைப�ட்டிருக்கின்-
றது.  இலங்கை – அவுஸ்திரேலிய அணிகைள் 
ந்ைக�றவுள்ை கைஸ்ட் க�ாைர ஐ.சி.சி. 
இன் உலகை கைஸ்ட் சமபியன்ஷிபபிறகுள் 

அைஙகு்வ�ன் கைாேணைாகை இரு அணிகைளுக்-
கும முக்கியத்து்வம ககைாணை�ாகை க�ாைோகை 
அ்ைகின்ற்ையும குறிபபிைத்�க்கை விையைா-
கும.

இலங்கை கைஸ்ட் அணி 
திமுத் கைருணாேத்ன (�்ல்வர), க�த்தும 

நிசஙகை, குசல் கைணடிஸ், ஓச� க�ர-
னாணரைா, அஞசரலா கைத்யூஸ், �னஞஜய 
டி சில்்வா, கைமிநது கைணடிஸ், நிரோஷன் 
டிக்க்வல்ல, திரனஷ் சநதிைால், ேரைஷ் 
கைணடிஸ், சாமிக்கை கைருணாேத்ன, கைசுன் 
ோஜி�, விஷ்்வ க�ரனாணரைா, அசி� க�ர-
னாணரைா, டில்ஷான் ைதுசஙகை, பிேவீன் 
ஜயவிக்ேை, லசித் எமபுல்க�னிய, கஜபரி 
க்வணைரரச 

ரைலதிகை வீேரகைள்:  துனித் க்வல்லாலரகை, 
லக்ஷி� ேசன்ஜன

�ரமிஙொமில் ந்ைக�றவுள்ை க�ாது-
நல்வாய வி்ையாட்டுத் க�ாைரில், குத்-
துசசண்ை பிரிவில் �ஙகுக�ற கிளிகநாச-
சி்யச ரசரந� விட்ைாலிஸ் நிக்லஸ்க்கு 
்வாய்பபு கி்ைத்துள்ைது.

 குத்துசசண்ை அணியில் க�ரி்வாகி-
யுள்ை விட்ைாலிஸ் நிக்லஸ், ர�சியப-
ர�ாட்டிகைளில் ்வை ைாகைாணத்தி்ன பிே-
திநிதித்து்வப�டுத்தி �ல ��க்கைஙகை்ை 
்வைைாகைாணத்திறகைாகை க�றறுக்ககைாடுத்-
துள்ைதுைன், இோணு்வ அணிக்கைாகை 
வி்ையாடி ர�சிய அணியில் இைமபிடித்-
திருந�ார.

�றர�ாது க�ாதுநல்வாய வி்ையாட்-

டுத் க�ாைரில் �ஙகு�றறி சாதிப�-
�ன் மூலம இலங்கைத் �மிழர என்ற 
கசய்தி்ய உலகைறிய கசய்்வதுைன், 
நாட்டிறகும, கிளிகநாசசி ைா்வட்ைத்-
திறகும க�ரு்ை ரசரத்து ககைாடுப�ர� 
�னது இலட்சியம என அ்வர க�ரிவித்-
துள்ைார. 

பிரித்�ானியா – �ரமிஙொமில் 
ந்ைக�றவுள்ை 2022ஆம ஆணடுக்-
கைான க�ாதுநல்வாய வி்ையாட்டுத் 
க�ாைர,

எதிர்வரும ஜூ்ல ைா�ம 28ஆம திகைதி 
மு�ல் ஒகைஸ்ட் 08ஆம திகைதி ்வ்ே லணை-
னில் ந்ைக�றவுள்ைது.

இந� ர�ாட்டிகைளில் மு�ல் மூன்று 
இைஙகை்ைபக�றும வீேரகைள் ஒலிமபிக் 
�குதிகைாண ர�ாட்டிகைளில் �ஙகுக�றும 
்வாய்பபுக்கை்ை க�றவுள்ைனர.

சாய்ந�ைருது விரசை நிரு�ர 

சாய்ந�ைருது கிரிக்ககைட் சஙகைத்தின் 
2்வது ஆணடு பூரத்தி்ய சிறபபிக்கும 
்வ்கையில் சமைாநது்ற நாபீர �வுணரை-
சன் ஸ்�ா�கைரும சமுகை ரச்்வயாைரும, 
க�ாறியியலாைருைான யூ.ரகை. நாபீரின் 
அனுசே்ணயுைன் அ்வேது �ந்� ஐ.எல். 
உதுைான்கைணடு ஞா�கைாரத்� கைடின�நது 
கிரிக்ககைட் சுறறுபர�ாட்டியின் அஙகுோர-
�ண நிகைழ்வு சனிக்கிழ்ை (25) சாய்ந�ை-
ருது கிரிக்ககைட் சஙகைத்தின் �்ல்வர எம.
எம.நிஜாமுடீன் �்ல்ையில் இைம-
க�றறது.

இசசுறறுப ர�ாட்டியிக்கு முழு அனுச-
ே்ண ்வழஙகிக் ககைாணடிருக்கும சமூகை 
ரச்்வயாைர யூ.ரகை. நாபீரின் சரகைா�ேர 
யூ.ரகை.ஸரூக் பிே�ை அதிதியாகை கைலநது 
ககைாணடு இபர�ாட்டி்ய மிகை ரகைாலா-
கைலைாகை சாய்ந�ைருது அஷ்ேப ஐக்கிய 
்ை�ானத்தில் ஆேமபித்து ்்வத்�ார.

இதில் மு�லாம நாளுக்கைான கைா்ல 
ரநே ர�ாட்டியாகை சாய்ந�ைருது சன்பு-

ல்வர வி.கைழகைம ைறறும சாய்ந�ைருது 
�வுஸி வி.கைழகைத்தினர �லப�ரீட்்ச 
நைத்தினர. அ�்னத் க�ாைரநது இைம-

க�றற ைா்ல ரநேம ர�ாட்டியில் சாய்ந-
�ைருது நியு ஸ்ைார ைறறும கைவ்ரிக் ஆகிய 
அணிகைள் �ஙரகைறறன.

ப�ொதுநலவொய விளையொட்டு  ப�ொட்டியில்
�ங்குப�றும் கிளிபநொச்சி வீரர்

ஐ.எல் உதுமொன் கண்டு ஞொ�கொர்்த்த கிண்்ணம் ஆரம்�ம்
சாய்ந்தமருது கிரிக்கெட் சஙகெத்தின்
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ந�ோயோளிகளுக்குத் நதமையோன அத்தியோைசிய ைருந்துப் ப�ோருடகளில் ஒரு 
பதோகுதிமய அரச ைருத்துை உத்திநயோகத்தரகள் சஙகத்தின் சோரபில் விநசட மைத்திய 
நிபுணர றிப்்ோன் பஜமீல் அக்கமரப்�ற்று ஆதோர மைத்தியசோமையின் �ணிப்�ோளர 
டோக்டர அ்ோத் எம் ஹனி�ோவிடம் மகயளிக்கத்தோர. அரச ைருத்துை உத்திநயோகத்தர 
சஙகத்தின் ைத்திய குழு உறுப்பினர டோக்டர சுமகல் அஹைட, கிமளத் தமைைர டோக்டர 
சியோத் ைற்றும் பசயைோளர டோக்டர அைோவுதீன் ஆகிநயோரும் கோணப்�டுகின்்றனர.   

கல்முனை டியூட்டரிகளில் வகுப்புகள் 
நன்டபெறும் திைஙகனை மடடுப்ெடுத்த தீரமமாைம்
கல்முனை விசேட நிருபர்

பபொருளொதொர பெருககடி, எரிபபொ-
ருள் தட்டுபபொடு மற்றும் சபொககுவ-
ரத்து பேலவு எனபவற்னறைக கருத்தில் 
பகொண்டு கல்முனை மொெகர பிரசத-
ேஙகளில் இயஙகி வருகினறை தனியொர் 
கல்வி நினலயஙகளில் (டியூட்டரி) 
ஜீ.சி.ஈ.உயர்தர மொணவர்களுககு 
சமலதிக வகுபபுகள் ெடத்தபபடுகினறை 
ெொட்களின எண்ணிகனகனய 03 திைங-
களொக மட்டுபபடுத்த தீர்மொனிககபபட்-
டிருககிறைது.

கல்முனை மொெகர ேனபயில் செற்று 

முனதிைம் திஙகட்கிழனம (27) 
மொனல, மொெகர முதல்வர் சிசரஷட ேட்-
டத்தரணி ஏ.எம்.றைகீப தனலனமயில் 
ெனடபபற்றை டியூட்டரி நிர்வொகிகளுட-
ைொை கலந்துனரயொடலிசலசய இத்தீர்-
மொைம் சமற்பகொள்ளபபட்டிருககிறைது.

தற்சபொனதய சூழ்நினலயில் 
ஒவபவொரு ெொளும் சமலதிக வகுப-
புகளுககு பேல்வதில் மொணவர்கள் 
எதிர்செொககுகினறை சபொககுவரத்து பிரச்-
சினைகள் பதொடர்பில் இககலந்துனர-
யொடலில் விரிவொக ஆரொயபபட்டது. 
குறிபபொக பபொதுப சபொககுவரத்து 
வொகைஙகளுககொை தட்டுபபொடு, முச்-

ேககர வண்டிகளுககொை அதிகரித்த 
கட்டணம், தனிபபட்ட வொகைஙகளொ-
யினும் எரிபபொருள் கினடககொனம உள்-
ளிட்ட கொரணஙகளிைொல் குறிபபிட்ட 
சில கொலத்திற்கு டியூட்டரிகனள மூடி, 
வகுபபுகனள இனடநிறுத்த சவண்டும் 
எனறு பபற்சறைொர் தரபபில் முனனவக-
கபபட்ட சகொரிகனகயும் இஙகு பரிசீ-
லிககபபட்டது.

ெொட்டு நினலனம வினரவில் சீரொகி 
விடும் எனறை நிச்ேயம் இல்லொத 
நினலயில், வகுபபுகனள இனடநி-

றுத்துவதொைது மொணவர்களின கல்வி-
யில் பபரும் பொதிபனப ஏற்படுத்தும் 
எைவும் பொடத்திட்டத்னத முழுனம-
யொக பூர்த்தி பேயய முடியொத நினலனம 
ஏற்படும் எைவும் சில டியூட்டரி நிர்வொ-
கிகள் இதனசபொது எடுத்துனரத்தைர்.

இந்நினலயில், வகுபபுகனள இனட-
நிறுத்தொமலும் வகுபபுகளின எண்ணிக-
னகனய குனறைககொமலும் மொணவர்கள் 
வகுபபுகளுககு வருகினறை ெொட்கனள 
குனறைபபது பதொடர்பில் அவதொைம் 
பேலுத்தபபட்டது.

வெள்ளிக்கிழமை கட்டாய விடுமுமை

ஹஜ் யமாததினைக்கு 
கிழக்கு மமாகமாண ெயணிகள்   
ஜூனை 01 ெயணம்  
அட்டொனளச்சேனை மத்திய நிருபர்  

இவவருட ஹஜ் யொத்தினர பயண ஏற்பொ-
டுகள் அனைத்தும் பூர்த்தி பேயயபபட்டுள்-
ளை. இம்முனறை ஹஜ் கடனமககு ெொடளொவிய 
ரீதியில் சுமொர் 1580 சபர் வனர பயணிககவுள்ள-
ைர். இதற்கொை ஏற்பொடுகனள அரசின அனும-
திககனமவொக அஙகீகரிககபபட்ட ஹஜ் முகவர் 
நினலயஙகள் சமற்பகொண்டுள்ளை. 

கிழககு மொகொண ஹஜ் பயணிகளில் ஒரு 
பதொகுதியிைர் ஜூனல 01ம் திகதி பவள்ளிக 
கிழனம கொனல கட்டுெொயககொ விமொை நினல-
யத்திலிருந்து புனித மககொ பயணிககவுள்ளைர். 
இதற்கொை எற்பொடுகள் சமற்பகொள்ளபபட்டுள்-
ளை. ஹஜ் பயணிகளுககொை வழிகொட்டல்கள் 
ஏற்கைசவ வழஙகபபட்டுள்ளை.

ஹஜ் பயணிகனள வழியனுபபி னவககும் 
னவபவஙகள் கிழககு முஸ்லிம் பிரசதேஙகளில் 
ஏற்பொடு பேயயபபட்டுள்ளை. ஆண்களுககு 
சவறைொகவும், பபண்களுககு சவறைொகவும் நிகழ்-
வுகள் இடம்பபறைவுள்ளை.    

பெமான்தப்பெமாருள் 
ெமாவனைனய  
ஒழிக்க விழிப்பூட்டல்  

மூதூர் திைகரன நிருபர்

  
மூதூர் பிரசதேத்தில் சபொனதபபபொருள் 

பொவனைனய இல்லொபதொழிககும் ெடவடிகனக 
பதொடர்பொக பிரசதே பள்ளிவொயல்கள் மூலமொக 
மககளுககு விழிபபூட்டல்கள் பேயயபபட்டு வரு-
கினறைை.  

மொணவர்கள், இனளஞர்கள் மற்றும் புனக 
பொவனை பகொண்டவர்களின எதிர்கொல சுபீட்ேம் 
கருதியும் சபொனதவஸ்து பொவனைனய பிரசதேத்-
தில் இல்லொபதொழிககும் ெடவடிகனகயொகவும் 
இவவிழிபபூட்டனல சமற்பகொண்டு வருகினறை-
ைர்.  

சமலும் ேமய, ேமூக நிறுவைஙகளின பஙசகற்பு-
டன ேகல கிரொமஙகளிலும் இவவிழிபபுணர்னவ 
சமற்பகொள்ளவும் திட்டமிடபபட்டுள்ளது. 
சபொனதபபபொருள் பொவனையொல் வீசண மககள் 
சதடிகபகொள்ளும் செொய ஆபத்து, தற்கொல பபொரு-
ளொதொர சுனம, சபொனத பொவனைககு அடினமயொ-
குதல், ெொளொந்த பணச் பேலவீைம் எனபவற்றில் 
இருந்து தவிர்த்து பகொள்ளும் வனகயிலும் இந் 
ெடவடிகனக சமற்பகொள்ளபபட்டுள்ளது.    

உற்�த்தி ப�ோருடகளின் �ோடடம்

தம்பலகொமம் குறூப நிருபர்

பபொருளொதொர பெருககடிககு மத்தியில் மககள் 
உள்ளூர் உற்பத்தி பபொருட்களின உற்பத்தி பதொடர்-
பில் கவைம் பேலுத்துவதன மூலம் குறித்த பெருக-
கடியிலிருந்து ஏசதொ ஓர் அளவிலொவது விடுபட 
முடியும் எை தொம் ெம்புவதொக திருசகொணமனல 
மொவட்ட அரேொஙக அதிபர் பி.எச்.என.ஜயவிகரம 
பதரிவித்தொர்.

கிண்ணியொ பிரசதே பேயலகத்தில் செற்று முன-
திைம் (27) உள்ளூர் உற்பத்திப பபொருட்களின 
விற்பனைச் ேந்னதனய பிரதம அதிதியொக கலந்து 
பகொண்டு திறைந்து னவத்த சபொசத சமற்கண்ட-
வொறு அரேொஙக அதிபர் பதரிவித்தொர்.

தற்சபொது பவறுமசை பயைற்று கொணபப-
டும் இடஙகளில் பயிர்ச்பேயனகனய சமற்-
பகொள்ள சவண்டும். உணவுபபபொருட்கள் உட்பட 
அனைத்து பபொருட்களின வினலகளும் உயர்வ-
னடந்துள்ளை. மககள் சிரமத்திற்கு மத்தியில் 
வொழ்கினறைைர். குனறைந்த பட்ேம் எமககவசிய-
மொை உணவுப பபொருட்கனள ெொசம உற்பத்தி 
பேயயும் வனகயில் வீட்டுத்சதொட்டத்னத சமற்-
பகொள்ள சவண்டும். அனைத்து தரபபிைனரயும் 
இது குறித்து அறிவுறுத்துமொறு அரேொஙக அதிபர் 
இதனசபொது சவண்டிக பகொண்டொர்.

கொயகறிவனககள், பழஙகள், னதத்த ஆனடகள், 
சிற்றுண்டிகள், அலஙகொர மீனகள், உட்பட பல 
பபொருட்கள் விற்பனைககு விடபபட்டுள்ளை.

பெமாருைமா்தமாை பநருக்கடிக்கு
சிறந்த தீரவமாக அனமயும்

இன்டக்கமாை ெயிரிைமமாை
நிைக்க்டனை அறுவன்ட
மூதூர் திைகரன நிருபர்

மிகவும் பபொருளொதொர பெருககடிககு உள்ளொ-
கிய நினலயில் வொழும் மூதூர் கமெலசேனவ 
பிரிவுககு உட்பட்ட இறைொல்குழி, பண்பவட்-
டொன கிரொம சதொட்டககொரர்கள் கஙனக ஆற்று நீர் 
மற்றும் சதொட்டக கிணறுகள் மூலம் நீர் பொயச்சி 
இனடககொல பயிரிைமொக உற்பத்தி பேயத நிலக-
கடனல தற்சபொது அறுவனட பேயயபபட்டு வரு-
கினறைது.

சமலும் கடந்த மொர்ச் மொதத்தில் நிலககட-
னலனய உற்பத்தி பேயனக பண்ணியுள்ள அககி-
ரொம சதொட்டச் பேயனகயொளர்கள் பகல், இரவொக 
வை விலஙகுகளுககு பொதுகொத்தும் பல்சவறு 
பணச் பேலவுகளுடன நீர் பொயச்சியுசம இதனை 
உற்பத்தி பேயததொகவும் சதொட்டககொரர்கள் பதரி-
விககினறைைர்.

 

kPl;fg;glhj jq;f Mguzq;fis gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gid nra;jy;
gpuNjr mgptpUj;jp tq;fpapd; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s fpisfs;> mYtyfq;fs;> mlF kj;jpa epiyaq;fs; kw;Wk; 2019.04.01k; jpfjpapy; Kd;ida yq;fhGj;u mgptpUj;jp tq;fp 

fpisfspYk; mlF Nkw;nfhs;sg;gl;l> fPNo ml;ltizapd; gpufhuk; 05.08.2022k; jpfjp tiuapy; kPl;fg;glhj jq;f Mguzq;fs; 06.08.2022k; jpfjp Kjy; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s gpuhe;jpa 

mYtyfq;fspy;> khtl;l mYtyfq;fspy; kw;Wk; fpisfspy; gfpuq;f Vy tpw;gid Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

midj;J Vy tpw;gidfSk; Kw;gfy; 9.00 kzpf;F Muk;gkhFk;.

mlfpid ngw;Wf;nfhz;l 

,Wjp jpfjp

mlF fhyk; mbg;gilahd

jpfjp

fope;j fhyk;

2021.05.31 12 khj fhyj;jpw;fhf mlF itf;fg;gl;lit 2022.05.31 01 tUl fhyk; fope;jit

2021.11.30 06 khj fhyj;jpw;fhf mlF itf;fg;gl;lit 2022.05.31 06 khj fhyk; fope;jit

2022.02.28 03 khj fhyj;jpw;fhf mlF itf;fg;gl;lit 2022.05.31 03 khj fhyk; fope;jit

gpuhe;jpa mYtyfk;

kj;jpa

(njh., 

0812214115/6/7)

tlkj;jpa

(njh., 

0252223080/ 0252225214)

tlNky;

(njh., 0372231880)

rg;ufKt

(njh., 0452224566)

Cth

(njh., 0552223635)

Nky;

(njh., 0332248731

0332248583)

fpof;F 

(njh., 0652225881)

njd;

(njh., 0412226208/9)

khtl;l mYtyfk;

fz;b

(njh., 

0812214115/6/7
0812214124)

nghyd;dWit

(njh., 0272223212)

FUehfy;

(njh., 0372268323)
,uj;jpdGup

(njh., 0452230512)

nkhduhfiy

(njh., 0552273930)

fk;g`h/ nfhOk;G

(njh., 0332234922)

mk;ghiw

(njh., 0632223420)

`k;ghe;Njhl;il

(njh., 0472240647/8)

khj;jis

(njh., 0662051332/3)
mEuhjGuk;

(njh.,y 0252223080)

Gj;jsk;

(njh., 0322223448)

Nffhiy

(njh., 0352230333)

gJis

(njh., 0552224192)

fSj;Jiw

(njh., 0342264276

0342262526)

kl;lf;fsg;G

(njh., 0652225845)

khj;jiw

(njh., 0412231585)

Etnuypah

(njh., 0522224552

0522222630)

tl khtl;lk;

(njh., 0212280180)

fhyp

(njh., 0912222458)

Nky; khfhzk; 

m`ytj;ij gJuypa mtp];]htis NgUtis Gsj;rpq;fs jpTyg;gpl;b njhlq;nfhl fk;g`h Nfhzg;nghy N`hkhfk n`hwz ,q;fpupa

[h- vy fSj;Jiw kPf`njd;d kpy;ydpa kpDtq;nfhl kPupfk kpup];;tj;ij nkhwf`N`d nkhwe;Jl;Lt epl;lk;Gt ePHnfhOk;G ghze;Jiw  

gpypae;jiy whfk thj;Jt tynfjw twf;fhnfhl fsdp fpupe;jpnty nfhyd;dht kJfk khtukz;ba ENfnfhl  

kj;jpa khfhzk;

mf;fug;gj;jid jk;Gs;is je;JNu jTyfy fNynty Etnuypah fpdp`j;N`d `jwypaj;j `q;Fwd;nfj;j N`njdpa cLJk;gu clnty

fl;Lf];Njhl;il fz;b ,uz;lhk; efu fpis fz;b nfhlfy yf;fiy kdpf;fpd;d khw];]z nrq;flfy khj;jis nkhwaha tj;Njfk tpy;fKt

epy;jz;lh`pd;d  ehtyg;gpl;b ehcy fk;gis Nguhnjdpa G+[hg;gpl;b G+z;LNyhah wj;Njhl;il wpfpy;yf];fl njy;njdpa

tlkj;jpa khfhzk;

mEuhjGu Gjpa efuk; mEuhjGuk; mwyfz;tpy gf;f%z fnyd;gpe;JZntt Rd;dhfk; rpwpGu Nghf];Ntt fy;Net fJUnty fpspnehr;rp

`pq;Fuf;nfhl aho;g;ghzk; Nfhzg;gj;jpuht fJUnty Gjpa efuk; f`lf];jpfpypa nff;fpuht jpwg;gd nrtzg;gpl;ba kd;dhh; kd;dk;gpl;b kp`pe;jiy

nghyd;dWit jk;Gj;Njfk efuk; Gy];jpfk uk;Ngt fdfuhad;Fsk; fy;mKz jyht jk;Gj;Njfk tTdpah nkjpupfpupa kjthr;rp

tlNky; khfhzk;

gz;Lt];Etu mst;t mk;gd;nghy MdkLt Nghtj;ij rpyhgk; Jk;ky#upa fy;fKt fpupcy;y mj;Jfy;Gu ,g;ghfKt fpupnkl;bahd 

Fspahg;gpl;b FUehfy; k`ntt khN`h khk;Gup khtj;jfk nky;rpwpGu Ke;jy ehwk;ky ehj;jhz;bah etfj;Njfk epf;ftul;ba 

ghyf;Flh gd;dy gwf`njdpa guFk;Gu nghy;gpl;bfk nghj;Jfu Gj;jsk; wpjpfk Gdpj mdhGu thupag;nghy fw;gpl;b  ntd;dg;Gt

rg;ufKt khfhzk;

mwdhaf gyhq;nfhil Gyj;nfh`{gpl;ba nj`pNahtpw;w njuzpafy NjthNyfk vn`ypanfhl vk;gpypg;gpl;ba f`tj;ij nfhlf;fhnty n`k;kj;jfk vuj;d

fythd Nffhiy Nffhiy ,uz;lhk; efuk; fpupnay;y fpJy;fy nfhyd;d nfhl;bahf;Fk;Gu twf;fhnghy gy;kLy;y neYe;njdpa eptpj;jpfy FUtpw;w

gplfy;njdpa nghJgpl;ba Gypq;Fgpl;ba wf;Fthd wk;Gf;fz ,uj;jpdGup al;bahe;Njhl;il = gyhgj;ty khtdy;iy ntypNfnghy Wtz;ty;y  

Cth khfhzk; 

nty;ytha gly;Fk;Gu gJis gz;lhutis gpgpy Nghf`Fk;Gu Gj;jy jpaj;jyht fpuhe;JUNfhl;Nl

YZfy kLy;y k`paq;fid khypfhjd;d nkjfk kPf`fpAy nkhduhfiy g];]iw wpjpkhypaj;j

Cth gwzfk ntypkil `g;Gj;jis `y;JKy;y nrtzfy rpak;gyhz;Lt jzky;tpy fe;jnfl;ba

fpof;F khfhzk;

thior;Nrid mf;fiug;gw;W mk;ghiw nj`paj;jfz;b fy;Kid rk;khe;Jiw k`hXah nfhf;fl;br;Nrhiy jpUNfhzkiy ,uz;lhk; efuk; nghj;Jtpy; jkz

jpUNfhzkiy nrq;fyb VwhT+H fSthQ;rpf;Fb epe;jT+H kl;lf;fsg;G fe;jsha; fhj;jhd;Fb kl;lf;fsg;G ,uz;lhk; efuk; %J}H  c`z

njd; khfhzk; 

af;fyKy;iy mq;Fznfhyngny];] m`z;fk mf;kPkz mf;Fu];] ntypfk gj;Njfk gygpl;b gwthf;Fk;Gf gl;lnghy ngypaj;j

nja;ae;ju `k;ghe;Njhl;il ,uz;lhk; fpis njtpEtu jpf;nty;y my;gpl;b fhyp fe;jw Nfhzfy;Gu `f;kz `k;ghe;Njhl;il khj;jiw efuk;

,kJt NffzJw fSnty;y fk;GWfKt nkhwtf;f fue;njdpa fuhg;gpl;b fLthz fpupe;j YZfk;ntn`u khtuy

kpup];] fk;GWg;gpl;b neYt gk;Guz gpw;wgj;ju gpw;wpfy wz;z #upantt jq;fhiy jy;f];ty jp];]k`uhk

cLfk Cwf];kq; re;jp CWnghf;f njdpaha tuhg;gpl;b tPuf;nfl;ba kpj;njdpa `pf;fLit ty];Ky;iy jp`nfhl mk;gyhe;Njhl;il

 
Fwpg;G : yq;fhGj;u mgptpUj;jp tq;fpf;Fupa ,f;fpisfs; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW xd;wpizf;fg;gl;Ls;sd.

 `k;ghe;Njhl;il ,uz;lhk; fpis -  ̀ k;ghe;Njhl;il fpisAld; xd;wpizf;fg;gl;Ls;sJ. 

 fJUnty ,uz;lhk; fpis - fJUnty fpisAld; xd;wpizf;fg;gl;Ls;sJ. 

 Nffhiy ,uz;lhk; fpis - Nffhiy fpisAld; xd;wpizf;fg;gl;Ls;sJ.

 jpUNfhzkiy ,uz;lhk; fpis - jpUNfhzkiy fpisAld; xd;wpizf;fg;gl;Ls;sJ.

Vytpw;gidj; jpfjpapidg; gpw;NghLjy;> xd;wpizj;J Nkw;nfhs;Sjy; my;yJ ,uj;J nra;jy; Nghd;w mjpfhuk; tq;fpf;Nf cupj;jhFk;.

gpujp nghJ KfhikahsH

fld; mwtPLfs;

gpuNjr mgptpUj;jp tq;fp

jiyik mYtyfk;

,y. 933> fz;b tPjp> 

ntjKy;iy> fsdp

2022.06.29
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ைட்டு-. அம்பாமை வீரமுமை = சிநதபாயபாத்திமரப் பிளமளையபார் ததவஸதபாை நவகுண்ட 
கும்பாபிதேகத்தில் பிரதை குரு சர்வததச இநதுைத குருபீ்டபாதி்தி ைஹபாரபாஜ ரபாஜகுரு 
= ஐயப்்தபாஸ சபாம்சிவ சிவபாசசபார்யபார் தமைமையில் நம்டப்றைது. சர்வசபாதக சக்-
கரவர்த்தி சபாம்சிவ பஜகதீஸவர சிவபாசசபாரியபார் பிரசபாநதக் குருக்கள உட்்்ட கைநது 
பகபாண்ட சிவபாசசபார்யபார்கமளை கபாணைபாம.   

உணவு தட்டுப்பாட்்டை ப்பாக்க ்கலபாசபார 
தி்ணக்களததபால் ்யிர்ச் சசய்்க ஊககுவிபபு  
பள்ளிக்குடியிருப்பு தினகரன் நிருபர் 

 
நாட்டில் ஏறபட்டுள்்ள உண -

வுத்தட்டுபாடு மறறும் எதிர்கால 
அபாய நிலலலய கருததிற்காண்டு 
கலாசார அலுவல்கள் திலணக்க்ளம் 
பயிர்ச் ்சயலகலய ஊக்குவிக்கவும் 
உணவு உறபததியில் கவனம் ்சலுத -
்தவும் நடவடிக்லக எடுதது வருகி -
றது.  

இததிட்டததின் கீழ் இறக்காமம் 
பிரத்தச ்சயலகப் பிரிவிலுள்்ள 
கலலஞர்கள், கலல மன்றஙகளின் 

உறுப்பினர்களுக்கு பயிர்ச்்சயலகக் -
கான வில்தப் ்பாதிகள் வழஙகி 
லவக்கும் நிகழ்வு தநறறு முன்தி -
னம் இறக்காமம் பிரத்தச ்சயலகத -
தில் இடம்்பறறது. இறக்காமம் 
பிரத்தச ்சயலக பிரதித திட்டமிடல் 
பணிப்பா்ளர் தக.எல்.ஹம்சார் ்தலல -
லமயில் நலட்பறற இந்நிகழ்வில் 
கலாசார அபிவிருததி உததிதயாகத -
்தர் ஏ.்நௌபீசா ,விவசாயப் தபா்த -
னாசிரியர்க்ளான ஏ.எல்.்பௌமி, 
எம்.ஐ.அஸஹர், கலாசார அதிகார 
சலபயின் ்சயலா்ளர் யூ.எல்.ஜிப்ரி 

உள்ளிட்ட பலர் கலந்து ்காண்ட -
னர்.  

உணவுப் பயிர்ச் ்சயலக ,உள்ளுர் 
உணவுப் பண்பாட்டு தமம்பாட் -
டுத திட்டம், நாறறஙகால் திறப்பு, 
உரம் ்தயாரித்தல், பழு்தலடந்்த 
உணவுகல்ள கண்டறி்தல் உணவு 
வலககல்ள வழஙகு்தல், உணவுப் 
பாதுகாப்பு முலறகள் உள்ளிட்ட பல 
்சயறபாடுகல்ள இததிட்டததின் 
கீழ் நலடமுலறப்படுத்த உதத்தசிக் -
கப்பட்டுள்்ள்தாக ்்தரிவிக்கப்படுகி -
றது.    

கிண்ணியபா ்பாலததிற்கு 
சூரிய ஒளியிலபான 
மின் விளககு்கள்   
கிண்ணியா தினகரன் நிருபர்  

மிக நீண்டகாலமாக மின் வி்ளக்கின்றி 
இருள்மயமாக காட்சியளித்த கிண்ணியா 
பாலததிறகு சூரிய ஒளியிலான மின் வி்ளக்-
குகள் கிண்ணியா நகரசலபத ்தவிசா்ளர் 
எம்.எம். நிவாஸ ்தலலலமயில் திஙகட்கி-
ழலம (27) இரவு ்பாறுத்தப்பட்டன.  

இந்நிகழ்வில் கிண்ணியா பிரத்தச ்சய-
லா்ளர் எம்.எச்.எம்.கனியுடன் கிண்ணியா 
நகரசலப உறுப்பினர்கள், சமூக ஆர்வலர்-
கள் என பலரும் கலந்து ்காண்டு சிறப்பித-
்தனர்.  

கிண்ணியாவின் இப்பாலமானது இலங -
லகயின் மிக நீ்ளமான பாலம் என்பது குறிப்-
பிடத்தக்கது.    

்பாழ்டைநத ்கட்டைடைததில்   
ஆணின் சடைலம் மீட்பு   

மண்டூர் நிருபர் 
  
ஏறாவூர் ்பாலிஸ பிரிவிறகுட்பட்ட 

்நடியமடு பகுதியில் உள்்ள பாழலடந்்த 
கட்டடப்பகுதியில் இருந்து ஆண் ஒருவ-
ரின் சடலம் கடந்்த (26) மீட்கப்பட்டுள்்ள-
்தாக ஏறாவூர் ்பாலிஸார் ்்தரிவிததுள்னர்   

தவாட்வாடி வீதி களுவன்தகணி பிரத்த-
சதல்தச் தசர்ந்்த 7 பிள்ல்ளகளின் ்தந்ல்த-
யான ்பான்னுததுலர கருணாகரன் என்ப-
வதர சடலமாக மீட்கப்பட்டவராவார்.   

நீண்ட நாட்க்ளாக ்தனது மலனவிக்கி-
லடயில் ஏறபட்ட குடும்ப ்தகராறு கார-
ணததினால் மனதவ்தலன அலடந்்த 
நிலலயில் வீட்லட விட்டு ்வளிதயறி-
யவர் பல நாட்க்ளாகியும் வீடு திரும்பா்த 
நிலலயில் குறித்த பாழலடந்்த கட்டடப்-
பகுதிக்கு ்சன்ற அப்பிரத்தசதல்தச் தசர்ந்-
்தவர். ஒருவர் குறித்த நபர் மரணமலடந்்த 
நிலலயில் காணப்பட்ட்தலன கண்டு சம் -
பவதல்த உறவினர்களுக்கு ்்தரிவித்த்தாக 
்பாலிஸாரின் ஆரம்பகட்ட விசாரலணக-
ளின் தபாது ்்தரியவந்துள்்ளது.   

ஏறாவூர் ்பாலிஸ நிலலய ்பாறுப்-
பதிகாரியின் தவண்டு்தலுக்கலமவாக 
சம்பவ இடததிறகுச் ்சன்ற பிரத்தச திடீர் 
மரண விசாரலண அதிகாரி எம்.எஸ.எம்.
நசீர் சடலதல்த பார்லவயிட்டதுடன் சட-
லதல்த பிதர்த பரிதசா்தலனக்கு உட்படுத-
திய பின்னர் உறவினர்களிடம் ஒப்பலடந்-
்தார். தமலதிக விசாரலணகல்ள ஏறாவூர் 
்பாலிஸார் தமற்காண்டு வருகின்றனர்.     

ஓட்டைமபாவடியில் ஐஸ் 
ப்பா்தபச்பாருளுடைன் 
இருவர் ்்கது
கல்குடா தினகரன் நிருபர்

வாலழச்தசலன ்பாலிஸ பிரிவிறகுட்-
பட்ட ஓட்டமாவடியில் ஐஸ தபால்தப்-
்பாருளுடன் இருவர் லகது ்சயயப்பட்-
டுள்்ள்தாக வாலழச்தசலன ்பாலிஸார் 
்்தரிவித்தனர்.

வாலழச்தசலன காகி்தஆலல 
இராணுவ புலனாயவு பிரிவினருக்கு 
கிலடத்த இரகசிய ்தகவலுக்கு அலமய 
கதிர்வளி விதேட அதிரடிப்பலடயின-
தராடு இலணந்து தமற்காண்ட சுறறிவ-
ல்ளப்பின் தபாது ஓட்டமாவடி மறறும் 
மாவடிச்தசலன பிரத்தசதல்த 44, 41 வய -
துலடய  இருவர்  லகது ்சயயப்பட்டனர்.

இவர்களிடம் இருந்து 30 கிராம் ஐஸ 
தபால்தப்்பாருளுடன் அவர்களின் 
வீடுகளில் லவதது விறபலனக்கு ்தயார்-
படுத்தப்பட்டதபாது லகது ்சயயப்பட்-
டனர்.தமலதிக நடவடிக்லகக்காக வாலழச்-
தசலன ்பாலிஸார் விசாரலணகல்ள 
தமற்காண்டு வருகின்றனர்.

்ட்டிப்்ளயில் 
குடும்் அட்்டைககு 
எரிச்பாருள் விநிபயபா்கம்
மட்டக்க்ளப்பு குறூப் நிருபர்

மட்டக்க்ளப்பு மாவட்டததில் உள்்ள 
அலனதது மக்களுக்கும் அததியாவசிய 
தசலவகல்ள வழஙகுவ்தறகு குடும்ப 
அட்லட முலறயிலன அததியாவசிய 
்பாருட்கள் கிலடக்கும் வலகயில் மாவட்-
டததில் உள்்ள 14 பிரத்தச ்சயலகஙக-
ளிலும் இவவட்லட அறிமுகப்படுத்தப்-
படவுள்்ள்தாக மட்டக்க்ளப்பு மாவட்ட 
அரசாஙக அதிபர் க.கருணாகரன் ஏறகனதவ 
்்தரிவித்தார்.

அந்்த வலகயில் மாவட்டததில் அதந-
கமான பிரத்தச ்சயலக பிரிவுகளில் 
குடும்ப அட்லடகள் வழஙகப்பட்டுள்்ள 
நிலலயில், பட்டிப்பல்ள பிரத்தச ்சயலக 
பிரிவில்  பிரத்தச ்சயலா்ளர் திருமதி. ்தட்-
சண்கௌரி திதனசின் ஆதலாசலன மறறும் 
வழிகாட்டல்களுக்கு அலமவாக பட்டிப்ப-
ல்ளயில் வழஙகப்பட்டுள்்ள குடும்ப அட்-
லடயின் அடிப்பலடயில்  (26) ஆம் திகதி 
்காக்கட்டிச்தசாலல  எரி்பாருள் நிரப்பு 
நிலலயததில் மண்்ணண்லன மறறும் 
டீசல் வழஙகப்பட்டுள்்ளது.

மட்டக்க்ளப்பு மாவட்டததிறகு கிலடக் -
கின்ற அததியாவசிய ்பாருட்கல்ள சகல-
ருக்கும் கிலடக்கின்ற வலகயில் பஙகீடு-
்சயவ்தறகு வசதியாக ஒரு குடும்பததில் 
யாராவது ஒருவர் மட்டும் அட்லடயிலன 
பயன்படுத்தவும் எரிவாயவு என்றால் ஒரு-
மா்தததிறகு ஒன்று என்ற வலகயிலும் எரி-
்பாருள் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அ்ளவிலும் 
மண்்ணண்்ணய குறித்த அ்ளவிலும் 
வழஙகுவ்தறகு என நடவடிக்லக எடுக் -
கப்பட்டுள்்ள்தறகு அலமவாக பிரத்தச 
்சயலக உததிதயாகத்தர்களின் தமறபார்-
லவயின் கீழ் பஙகீட்டு நடவடிக்லககள் 
மிகச்சிறப்பாக இடம்்பறறு வருகின்றது.
இராணுவததினரும் ்பாலிசாரும் பாது -
காப்பு கடலமயில் ஈடுபட்டுவருகின்றலம 
குறிப்பிடத்தக்கது.
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Vy tpw;gid mwptpj;jy;
,yq;if tq;fp

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

,yf;f mjpfhur;rl;lj;jhYk; jpUj;jg;gl;lthW ,yq;if tq;fp 

fl;lisr;rl;lj;jpd; 22Mk; gphptpd; fPo; (397Mk; mj;jpahak;) 

ntspaplg;gLk; tpw;gid mwptpj;jy;.

1. fld; njhlu;G ,yf;fk;. 74990517

2. epue;j Nkyjpfg;gw;W njhlh;G ,yf;fk;: 72011405

~nfs\y;ah mhprp Miy|> c];ntt tPjp> MidkL vd;w 

Kfthpiar; NrHe;j jpU. FzNrfu Kjpad;NryhNf tpN[rpq;f 

nfs\y;ah mrphp Miyapd; gq;fhsH) <Litj;j Mjdj;jpd; 

tpw;gid

,yq;if tq;fp fl;lisr; rl;lj;jpd; 19k; gpuptpd; fPo; ,yq;if tq;fp 

gzpg;ghsu; rig vLj;j jPu;khdj;Jf;fika ,yq;if rdehaf 

Nrh\yprf; Fbaurpd; 2018.11.09Mk; jpfjp 2097Mk; ,yf;f 

tu;j;jkhdpapYk; 2018.10.25Mk; jpfjp jpdkpd> nla;yp epA+];> 

jpdfud; Mfpa gj;jpupiffspYk; ntspaplg;gl;l mwptpj;jy;fSf;fika 

Kjy; epYitiaAk; tpw;gidj; jpfjp tiu nrYj;jNtz;b cs;s 

tl;biaAk; Nkw;Fwpg;gpl;l fl;lisr;rl;lj;jpd; 26k; gphptpd; fPo; 

mwtpljf;f nryTfisAk; gzq;fisAk; mwtpLk; nghUl;L fPNo 

ml;ltizapy; tpgupj;j nrhj;ijAk; epykidiaAk; ,y. 50/3> 
tp`hu khtj;ij> nfhyd;dht vd;Dk; Kftupiar; Nru;e;j hP md;l; 

vr; xf;\d; Vy epWtdj;jpd; Vyjhuu; jpU. Jrpj; fUzhuj;d 

mtu;fs; 16.08.2022Mk; jpfjp K.g. 11.00 kzpf;F> BOC MzkLt 

fpis tshfj;jpy; itj;J gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gid nra;thnud 

,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

Nkw;Fwpg;gpl;l ml;ltiz

 chpkk; ngw;w epy msitahsH jpU. N[.V.tp. uh[ehafk; 

jahhpj;j 2006.02.17Me; jpfjpa 6867Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; 

fhzpj;Jz;L ,y. 1 vd milahsg;gLj;jg;gl;l gphpf;fg;gl;l vy;iy 

eph;zapf;fg;gl;lJkhd ~njd;dd;Fwpahtf;Nfy gYf` N`d 

kw;Wk; njd;dd;FwpahtN`d| vd miof;fg;gLk; fhzpj;Jz;L 

tlNky; khfhzk; Gj;jsk; khtl;lk; Fkhutd;dp gpuNjrj;jpd; 

njkhy `w;gw;wpYs;s gz;bj gw;wpd; MzkL gpuNjr rig 

vy;iyf;Fs; MzkL gpuNjr nrayh; gphptpy; jk;kd;dfhk fpuhk 

NrtfH gphptpy; cs;s njd;dd;Fwpaht  fpuhkj;jpy; mike;Js;sJ. 

tlf;fpy;: [pdjhr vd;gthpd; fhzpiaAk;> fpof;fpy;: rpyhgk; - 

fy;fKt tPjpiaAk;> njw;fpy;: kpFjpg; gFjpiaAk;> Nkw;fpy;: 

Njthyaf; fhzpiaAk; vy;iyfshff; nfhz;l ,f;fhzp ,uz;L 

W}l;fs; kw;Wk; ,UgJ Ngh;r;Rfs; gug;gsitAk; (A0.R2.P20) 
mjdfj;Js;s midj;ijAk; nfhz;Ls;sJ.

Nkw;Fwpg;gpl;l njd;dd;Fwpaht fpuhkj;jpy; mike;j 

~njd;dd;Fwpahtf;Nfy gYf` N`d kw;Wk; 

njd;dd;FwpahtN`d| vd miof;fg;gLk; fhzp cj;juT ngw;w 

epy msitahsh;  njhd; jq;ftbNty; jahhpj;j 28.10.2001 

jpfjpapl;l tiuglk; ,y. 1951y; tpghpf;fg;gl;Ls;s Jz;L 1 

gphpf;fg;gl;L vy;iy tiuaWf;fg;gl;lJk; tlf;fpy;: [pdjhr 

fhzpAk;> fpof;fpy;: MzkLt njhlf;fk; fy;fKt tiu 

(RDA) ghijAk;> njw;fpy;: kPjpg; ghfKk;> Nkw;fpy;: fj;jypf; 

fpwp];Jtpd; fhzpAk; vy;iyfshff; nfhz;L ,uz;L W}l;fs; 

,UgJ Ngh;r;Rfs; gug;gsitAk; (V0.W}2.Ng20) tp];jPuzKila 

fhzpAk; mq;F mike;Js;s rfyJk; MFk;. ,J Gj;jsk; fhzpg; 

gjptfj;jpy; S55/190y; gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ.

,yq;if tq;fpg; gzpg;ghsh; rigf; fl;lisg;gb

jpU. lg;spA.vk;.gP. tpN[Jq;f

Kfhikahsh;
,yq;if tq;fp 

MzkLt.

,yq;if tq;fp

Njrj;jpd; tq;fpahsh;

nghJ epHthf> cs;ehl;lYty;fs;> khfhz rigfs; kw;Wk; 
cs;@uhl;rp mikr;R

cs;ehl;lYty;fs; gphpT

ngWif mwptpj;jy;

2022/2023 Mz;bw;fhd ghJfhg;Gr; Nritfis 
toq;Ftjw;fhd tpiykDf;Nfhuy;

nghJ epHthf> cs;ehl;lYty;fs;> khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mikr;rpw;F 

chpj;jhd cs;ehl;lYty; gphpT> nfhOk;G khtl;l nrayfk;> jpk;gphpf];aha gpuNjr 

nrayfk; kw;Wk; khtl;l NjHjy; nrayfk; mike;Js;s ~epynkJu|> epHthff; 

fl;blj; njhFjpfspw;F ghJfhg;Gr; Nritfis toq;Ftjw;fhf> nghJ epHthf> 

cs;ehl;lYty;fs;> khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mikr;rpd; cs;ehl;lYty;fs; 

gphptpdhy; tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

02.  2022.06.30 Kjy; 2022.07.14 tiu K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu kPsspf;fg;glhj &gh 

3>500/- ,w;fhd njhifia epynkJu> 16Mk; khbapyike;Js;s cs;ehl;lYty;fs; 

epjpg;gphptpd; rpwhg;gUf;Fr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;Lld;> nghJ epHthf> 

cs;ehl;lYty;fs;> khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mikr;rpd; nrayhsUf;F 

vOj;JUt tpz;zg;gnkhd;iw; rkHg;gpj;J 16Mk; khbapyike;Js;s> ngWifg; 

gphptpy; tpiykDg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk; mNj fhyg;gphptpy;> ,ytrkhf 

tpiykDg; gbtq;fis ghprPyid nra;J nfhs;syhk;.

03.  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp vd ,uz;L gpujpfshf 

jdpj;jdpahf Kj;jpiuapl;L> tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJgf;f Nky; 

%iyapy;> ~ghJfhg;Gr; Nritfis toq;fy;fspw;fhd tpiykDf; Nfhuy; 2022/2023| 
vdf; Fwpg;gpl;L 2022.07.14 md;W gp.g. 2.00 ,w;F Kd;dH fpilf;ff;$bathW> gjpTj; 

jghypy; my;yJ vy;tpl;bfy khtj;ij> nfhOk;G 05 ,Ys;s ~epynkJu| 16Mk; 

khbapYs;s cs;ehl;lYty;fs; gphptpd; ngWifg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; 

ngl;bapw; NrHg;gjd; %yk; tpiykDf;fisr; rkHg;gpf;fyhk;. tpiykDf;fs; 

2022.09.29 tiu nry;YgbahFjy; Ntz;Lk;. gjpTj;jghypy; mDg;Gtjhapd; gpd;tUk; 

Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;. (jhkjkhff; fpilf;fg; ngWk; tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;.)

 fzf;fhsH (ngWif)

 nghJ epHthf> cs;ehl;lYty;fs;>

 khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mikr;R>

 cs;ehl;lYty;fs; epjpg; gphpT (16Mk; khb)

 epynkJu>

 vy;tpl;bfy khtj;ij>

 nfhOk;G-05

04.  tpiykDf;fs; %lg;gl;lJk; cldbahf mit> epynkJu fl;blj;jpd; 16Mk; 

khbapYs;s cs;ehl;lYty;fs; epjpg; gphptpy; gp.g. 2.00 ,w;Fj; jpwf;fg;gLk;. 

tpiykDj; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; tpiykDjhuHfs;> my;yJ mtHfspd; 

vOj;JUt mjpfhuk; toq;fg;gl;l xUtH rKfkspj;jpUf;fyhk;.

Nkyjpf tpguq;fspw;fhd njhiyNgrp ,yf;fk;: 011-2050420

jiytH>

ngWiff;FO>

nghJ epHthf> cs;ehl;lYty;fs;>

khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mikr;R>

cs;ehl;lYty;fs; gphpT>

~epynkJu|>

vy;tpl;bfy khtj;ij> 

ehuhN`d;gpl;l> nfhOk;G-05.

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

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

mjpfhur;rl;lj;jhYk; jpUj;jg;gl;lthW ,yq;if tq;fp fl;lisr;rl;lj;jpd; 22Mk; 

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

1. fld; trjp njhlu;G ,yf;fq;fs;. 72552585> 77195873> 77196427 kw;Wk; 79574476

  epue;ju Nkyjpfg;gw;W njhlHG ,y: 6694364

jpUkjp gLthty fq;fhdkyhNf gj;kh RtHz fhe;jpf;Fr; nrhe;jkhd <Litj;j 1MtJ 

MjdKk; jpUkjp ky;yt = gpuh`;kd Nrdehaf;f Kjpahd;NryhNf uk;ah Fkhhp 

Nrdhehaf;fTf;F nrhe;jkhd <Litj;j 2Mk; 3Mk; Mjdq;fspdJk; tpw;gid.

,yq;if tq;fp fl;lisr; rl;lk; 19k; gpuptpd; fPo; ,yq;if tq;fp gzpg;ghsu;fs; rig 

vLj;j jPu;khdj;Jf;fika ,yq;if rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; 07.12.2018Mk; jpfjp 

2101Mk; ,yf;f tu;j;jkhdpapYk; 26.11.2018Mk; jpfjp jpdkpd> nla;yp epA+]; kw;Wk; 

jpdfud; Mfpa gj;jpupiffspYk; ntspaplg;gl;l mwptpj;jy;fSf;fika epYit 

KjiyAk; tpw;gidj; jpfjp tiu tUkjpahfTs;s tl;biaAk; Nkw;Fwpg;gpl;l 

fl;lisr;rl;lj;jpd; gpupT 26d; fPo; mwtpl Ntz;ba nryT kw;Wk; gzq;fisAk; 

mwtpLk; nghUl;L ,q;F fPo; ml;ltizapy; tpgupj;j nrhj;ijAk; epykidiaAk; 

,y.50/3> tp`hu khtj;ij> nfhyd;dht vd;Dk; Kftupiar; Nru;e;j T&H Vy 

epWtdj;jpd; Vyjhuu; jpU. vk;.vr;.B fUzhuj;d mtu;fs; KjyhtJ nrhj;ij 

23.08.2022Mk; jpfjp K.g. 11.00 kzpf;Fk; ,uz;lhtJ nrhj;J K.g. 11.30 kzpf;Fk; 

3MtJ nrhj;ij gp.g. 12.00 kzpf;Fk; BOC khN`h fpis tshfj;jpy; itj;J gfpuq;f 

Vyj;jpy; tpw;gid nra;thnud ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

Nkw;Fwpg;gpl;l ml;ltiz

1.  tlNky; khfhzk; FUehfy; khtl;lk; td;dp `j;gw;W khN`h g`y tprpnjf 

Nfhuis gpuNjr rig vy;iyfspy; khN`h gpuNjr nrayhsh; gphptpy; fphpnkl;baht 

gyhj;j fpuhk cj;jpNahfj;jh; gphpT ,y.142y; F.V.P.3691y; jyq;nfju fpuhkj;jpy; 

mike;j murhq;f fhzp tlf;fpy; jyq;nfju k`nttAk;> fpof;fpy; jyfktiu 

gpujhd tPjpAk;> njw;fpy; jpTy;f` nty;tl;lAk;> Nkw;fpy; jyq;nfju k`nttAk;  

vy;iyfshff; nfhz;L ,uz;L Vf;fh; (V2.W}0.Ng.0) tp];jPuzKila fhzpAk; 

mq;F mike;Js;s rfyJk; MFk; ,J epf;ftnul;ba fhzpg;gjptfj;jpy; LDO 
Nika/maha/46/228 ,ypUe;J  Nika/maha/46/249 tiu nfhz;L nry;yg;gl;L gjpT 

nra;ag;gl;Ls;sJ. 

 Nkw;Fwpg;gpl;l fhzp jw;NghJ gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;Ls;sJ.

1.   tlNky; khfhzk; FUehfy; khtl;lk; td;dp `j;gw;W g`y tprpnjf Nfhuisapy; 

Nkw; Fwpg;gpl;l jyq;nfju fpuhkj;jpy; mike;j (F.V.P. 3691y; Jz;Lfs; 54 kw;Wk; 

55 xd;wpizf;fg;gl;lJ) ntt,`y tj;j vd miof;Fk; fhzp cj;juT ngw;w epy 

msitahsh; gP [P. ge;Jjpyf;f jahhpj;j 10.01.1993 jpfjpapl;l tiuglk; ,y. 912/93y; 
tpghpj;j Jz;L 1 vd milahskpl;l gphpf;fg;gl;l Fwpj;j fhzpj;Jz;L tlf;fpy; 

Jz;L 53 njhl;bAk;> fpof;fpy; jyq;nfjutpypUe;J g`yfk tiu ghij neLfTk; 

xJf;fg;gl;bUg;gJk; njw;fpy; Jz;L 57 ka ney;taYk; Nkw;fpy; Jz;L 53 njhl;bAk; 

vy;iyfshff; nfhz;L xU Vf;fh; %d;W W}l; ,Ugj;ije;J Ngh;r;Rfs; (V1.W}3.Ng25) 

my;yJ n`f;nlahh;fs; g+r;rpak; jrk; VO MW ,uz;L Ie;J (n`f;nlahh;fs; 

0.7625) tp];jPuzKila fhzpAk; mq;F mike;Js;s kuq;fs;> gaph;fs; fl;blq;fs; 

kw;Wk; rfyJk; MFk;. ,J epf;fntul;ba fhzpg;gjptfj;jpy; LDO Nika/maha/46/228 
,ypUe;J  Nika/maha/46/249 tiu nfhz;L nry;yg;gl;L gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ.

2.   tlNky; khfhzk; FUzhfy; khtl;lk; kPad; vnfhl Nfhuis fphpNgt gpuNjr 

nrayhsh; gphptpy; tPunghFd fpuhk cj;jpNahfj;jh; gphpT ,y.2Cy; uh[hq;fd 

thk;Yu aha 1 fpuhkj;jpy; mike;j 'uh[hq;fd aha" vd miof;Fk; fhzp 

cj;juTngw;w epy msitahsh; gP.[P. ge;Jjpyf;f jahhpj;j 20.01.2000 jpfjpapl;l 

tiuglk; ,y.5342/2000y; tpghpj;j Jz;L 127 vd milahskpl;l gphpf;fg;gl;l Fwpj;j 

fhzpj;Jz;L tlf;fpy; vyAk;> fpof;fpy; Jz;L 128k;> njw;fpy; Jz;L 147 kw;Wk; 148k;> 

Nkw;fpy; Jz;L 124k; vy;iyfshff; nfhz;L xU Vf;fh; %d;W W}l; ,Ugj;jpnuz;L 

Ngh;r;Rfs; (V1.W}3.Ng22) tp];jPuzKila fhzpAk; mq;F mike;Js;s kuq;fs;> 

gaph;fs; kw;Wk; rfyJk; MFk;.

 Nkw;Fwpg;gpl;l Jz;L 127 fPo; ml;ltizapy; tpghpj;j fhzpapd; xU kPssit MFk;.

  Nkw;Fwpg;gpl;l uh[hq;fd thk;Yu aha 1 ,y; mike;j 'uh[hq;fd aha" vd 

miof;Fk; fhzp cj;juTngw;w epy msitahsh; ehafk; jahhpj;j tiuglk; 

,y.ku/9y; tpghpj;j Jz;L 127 vd milahskpl;l gphpf;fg;gl;l Fwpj;j fhzpj;Jz;L 

tlf;fpy; Jz;L 126 vy kw;Wk; ghij xJf;fKk;> fpof;fpy; Jz;L 128k; njw;fpy; 

Jz;L 141 ghij xJf;fKk;> Nkw;fpy; 124k; vy;iyfshff; nfhz;L xU Vf;fh; 

%d;W W}l; ,Ugj;jpnuz;L Ngh;r;Rfs; (V1.W}3.Ng22) tp];jPuzKila fhzpAk; 

mq;F mike;Js;s kuq;fs;> gaph;fs; kw;Wk; rfyJk; MFk;. ,J epf;fntul;ba 

fhzpg;gjptfj;jpy; Nika/Giri/64/194 y; gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ.

3.  tlNky; khfhzk; FUehfy; khtl;lk; td;dp `j;gw;W g`y tprpnjf Nfhuis 

khN`h gpuNjr rig vy;iyfYs; khN`h gpuNjr nrayhsh; gphptpy; aj;jpfk 

fpuhk cj;jpNahfj;jh; gphpT ,y.136y; aj;jpfk fpuhkj;jpy; mike;j 'aj;jpfktj;j" 

vd miof;Fk; fhzp cj;juTngw;w epy msitahsh; gP.[P.ge;Jjpyf;f jahhpj;j 

20.12.1997 jpfjpapl;l tiuglk; ,y3769/97y; tpghpj;j Jz;L 21 vd milahskpl;l 

gphpf;fg;gl;l Fwpj;j fhzpj;Jz;L tlf;fpy;: khN`htpypUe;J klfy;ytiu ghijAk;> 

fpof;fpy; gP.Nf.gj;krpwpf;F nrhe;jkhd fhzpAk;> njw;fpy;: mNj fhzpapd; kPjpg;ghfKk; 

gpajh]tpd; fhzpAk;> Nkw;fpy; gpajh]tpd; fhzpAk;> gP.Nf fhkpdp [auj;dTf;F 

nrhe;jkhd mNj fhzpapd; gphpf;fg;gl;l ghfKk;; vy;iyfshff; nfhz;L ,uz;L 

Vf;fh; (V2.W}0.Ng0) tp];jPuzKila fhzpAk; mq;F mike;Js;s kuq;fs;> gaph;fs; 

kw;Wk; rfyJk; MFk;. 

 Nkw;Fwpg;gpl;l Jz;L 1 fPo; ml;ltizapy; tpghpj;j fhzpapd; xU kPssit MFk;.

  aj;jpfk fpuhkj;jpy; mike;j gphpf;fg;gl;l Fwpj;j fhzpj;Jz;L tlf;fpy; 

khN`htpypUe;J klfy;y tiu ghijAk;> fpof;fpy; gj;krpwpf;F nrhe;jkhd fhzpAk;> 

njw;fpy; gpajh]tpd; fhzpAk;> Nkw;fpy; fhkpdp kw;Wk; VidNahhpd; fhzpAk; 

vy;iyfshff; nfhz;L ,uz;L Vf;fh; (V2.W}0.Ng0) tp];jPuzKila fhzpAk; 

mq;F mike;Js;s kuq;fs;> gaph;fs; kw;Wk; rfyJk; MFk;. ,J epf;fntul;ba 

fhzpg;gjptfj;jpy; Nika/Maha/73/05 y; gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ.

 Nkw;Fwpg;gpl;l ml;ltizapy; xOq;fhf cs;sJ.

   ,yq;if tq;fpg; gzpg;ghsh; rig fl;lisg;gb

jpU MH.vk;.Nf.vr;. Fzjpyf

Kfhikahsh;

,yq;if tq;fp>

khN`h

,yq;if tq;fp

Njrj;jpd; tq;fpahsh;

nghJ mwptpj;jy;
2007Mk; Mz;bd; 7Mk; ,yf;f 

fk;gdpfs; rl;lk; 9(2)(8)Mk; gphptpd; 

fPo;> gpd;tUk; tiuaWf;fg;gl;l 

nghWg;G tha;e;j fk;gdpapd; ngaH 

khw;wk; nra;ag;gl;Ls;snjd 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ. fk;gdpapd; 

Kd;ida ngaH: xhpad;l; 

N`hy;bq;]; (gpiutl;) ypkpl;ll;> 

gjptpyf;fk;: PV 16241, ngaH 

khw;wk; nra;ag;gl;l jpfjp: 2022 

[_d; 23> gjpT Kfthp: ,y. 49> 

= [pdujd tPjp> nfhOk;G-2> 

fk;gdpapd; Gjpa ngaH: xNuy; 

,d;lH ne\dy; N`hy;bq;]; 

(gptpB) vy;Bb

RNH N`hy;bq;]; (gpiutl;) 

ypkpl;ll;> fk;gdp nrayhsHfs;

~RNH `T];| ,y. 622B> Nfhl;Nl 
tPjp> Nfhl;Nl. jpfjp: 2022 [_d; 23

gfpuq;f mwptpj;jy;

fiyg;ghsHfis epakpj;jy;

fk;gdpapd; ngaH: 

OLANCOM (PRIVATE) 
LIMITED
gjpT ,y: PV 11036
gjpT mYtyf 

Kfthp: ,y. 10> 5Mk; 

khb Nfhj;jkp tPjp> 

nfhOk;G-08

ePjpkd;wk;

tHj;jf caH ePjpkd;wk;> 

nfhOk;G

tof;F ,y.

HC (Civil) 84/2021/Co
fl;lis jpfjp

2022 khHr; 18

fiyg;ghshpd; epakdf; 

fl;lis

2022 Vg;uy; 26

fiyg;ghshpd; epakd 

mwptpj;jy;

2022 Nk 19

fiyg;ghshpd; ngaH

Nfjtfe;jNf Rjj; 

FkhH

fiyg;ghshpd; Kfthp

,y. 46> Yk;gpdp 

khtj;j> jSfk> fsdp

fiyg;ghshpd; mYtyf 

Kfthp

,y. 142> 3Mk; khb> 

ajhkh fl;blk;> fhyp 

tPjp> nfhOk;G-03

Rfhjhu mikr;R

Njrpa Nghl;b 

Nfs;tp Nfhuypd; fPo; 

itj;jparhiyfs; kw;Wk; 

Rfhjhu epWtdq;fSf;F 

Rj;jpfhpg;Gr; Nritia 

toq;Fjy; - 2022/ 2023

rfy Nfs;tpjhuHfSf;Fk; 
tpLf;fg;gLk; mwptpj;jy;

2022/2023Mk; Mz;Lld; rk;ge;jg;gl;l 

Rj;jpfhpg;Gr; Nritia toq;Fk; Nfs;tp 

Nfhuy; rk;ge;jkhf 2022.06.08k; jpfjp 

gpuRukhd gj;jphpif mwptpj;jypd; gpufhuk; 

Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; jpfjp 2022.06.29k; 

jpfjp vd jPHkhdpf;fg;gl;bUe;j NghjpYk;> 

mf; Nfs;tpjpwf;fg;gLk; jpfjp 2022.07.07k; 

jpfjp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sjhf ,j;jhy; 

jaTld; mwpaj;jUfpd;Nwd;.

jiytH>

mikr;R ngWiff; FO> ~rP2|

Rfhjhu mikr;R
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