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ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

மிக் விமோன சகோள்வனவு 
வி்வகோரம் ச�ோடர்பில ்வோக்-
குமூ�ம் ்வழங்கு்வ�றகோக 
முன்னோள ரஷயத் தூது்வர் உ�-
யங்க வீரதுங்க லநறறு 
குற்றத்�டுப்பு 

மிக விைான க்காள்வனவு மைாசடி:

ஒரு இ�டெம் 
சமறறிக் ச�ோன் 
சுப்்பர் டீெல 
மறறும் டீெல� 
ஏறறிய கப்்பல 
ஒன்று இ�ங்-

லகலய ்வந�லடயும் என எதிர்்போர்க்கப்்ப-
டுகி்றது. இரண்டு மோ�ங்களுக்குப் 
பின்னர் இ�ங்லக 

இரு மாதங்களின் பின்்னர்  
சுப்பர் டீசல் வருகிறது

�மிழகத்தின் முன்னோள மு�-
�லமசெர் ஓ.்பன்னீர் செல்வம் 
இ�ங்லக மக்களுக்கு 50 
இ�டெம் (இநதிய) ரூ்போய் நிதி 
உ�விக்கோன கோலெோல�லய 
�மிழக அரசிடம் ்வழங்-
கியுள்ோர்.  

இலங்்கக்கு நிதியுதவி
வழஙகிய ்பன்னீர்்சல்வம்

ல�ோரன்ஸ்   
செல்வநோயகம்   

நோடடில ஒரு 
்வோர கோ�த்துக்குள 

1,590 சடங்கு லநோயோ்ர் ்பதி்வோகியுள்�ோக 
சுகோ�ோர அலமசசு ச�ரிவித்துள்து. 
அந� லநோயோளிகளுள நூறறுக்கு 

ஒரு வார ்காலத்தில் 1590  
்ெஙகு ந�ாயாளர் ்பதிவு  

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்   

அண்லமக் கோ�ங்கல்ோடு 
ஒப்பிடுலகயில நோடடில 
�றல்போது சகோலரோனோ 
ல்வரஸ் ச�ோறறு லநோயோ்ர்-
களின் எண்ணிக்லக 
்பத்து மடங்கோக 

்்காவிட் ்தாற்று ந�ாயாளர்   
10 மெங்கா்க அதி்கரிபபு   

�மது உயர்ச�ோழிலநுட்ப ஆரோய்சசிக் 
கப்்பலின் செயற்போடுகள எந�ச்வோரு 
நோடடின் ்போதுகோப்ல்பயும் ்போதிக்கோது 
என்றும், எந�ச்வோரு மூன்்றோம் �ரப்பி -
னரும் கப்்பலின் ்வருலகக்கு �லடயோக 
இருக்கக் கூடோது எனவும் சீனோ ச�ரிவித் -
துள்து.   

சீன ச்வளிவி்வகோர அலமச-
சின் ல்பசெோ்ர் ச்வங் ச்வன்பின் 

ஆய்வுக் ்கப்பலின் வரு்்க 
எநத �ாட்்ெயும் ்பாதிக்்காது

பிரோநதியம் முக்கியத்து்வம் ச்பறு-
்வ�ோல, சி� நோடுகள இநதிய ச்பருங் -
கடலில �ங்கள செல்வோக்லக விரி-
வு்படுத்� முயறசிக்கின்்றன என 
ச�ரிவித்துள் இநதிய ச்வளிவி -
்வகோர அலமசெர் எஸ்.செய்ெங்கர், 
ச்போரு்ோ�ோர சநருக்கடியில 
இருக்கும் இ�ங்லகக்கு

இநதிய ்்பருங்கெலில் ்சல்வாக்கு
்சலுத்த சில �ாடு்கள் முயற்சி

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

முன்னோள ெனோதி்பதி லகோடடோ்பய 
ரோெ்பக் ஷ எதிர்்வரும் 24 ஆம் திகதி 
இ�ங்லகக்கு ்வரவுள்�ோக முன்னோள 
ரஷயத் தூது்வர் உ�யங்க வீரதுங்க 
லநறறு ச�ரிவித்துள்ோர்.  

லநறல்றய தினம் ஊடகவி -
ய�ோ்ர்களுக்கு கருத்து

முன்்னாள் ஜ்னாதி்பதி
24இல் �ாடு திரும்புவார்

கிளிசநோசசியிலிருநது இந-
தியோவின் �மிழநோடடிறகுச 
சென்று அகதியோகக் கோ�த்-
ல�க் கழித்� ச்பண்சணோரு-
்வர் மிகப்ச்பரிய ச�ோத்�ர் 
்பரிசு ஒன்ல்ற ச்வன்றுள்ோர்.  

அபு�ோபியில 
நலடச்பற்ற

இலங்்க ்்பண்ணுக்கு
்வளி�ாட்டில் அதிஷெம்

இந்த வார இறுதிககுள்   

்போடெோல�கல் டிெம்்பர் மோ� 
ஆரம்்பம் ்வலரயில விடுமுல்றயின்றி 
்வோரோந�ம் 5 நோடகளும்  நடத்து்வ�றகு 
எதிர்்போர்க்கப்்படு்வ�ோக கலவி அலமச-
ெர் சுசில பிலரம ெயந� ச�ரிவித்துள -
்ோர்.  அ்வர் லமலும் ச�ரிவிக்-
லகயில, �றல்போது

மபாககுவரத்து குறித்து எவ்வி்த முமைபபாடும் இலமல:  

ச்பருநல�ோடடத்துல்ற மக்க-
ளுக்கோக ஒன்ல�ன் முல்றயின் 
கீழ ல்வத்திய லெல்வகள 
மறறும் ஆல�ோெலனகள 
்வழங்கும் முல்ற ஆரம்பிக்கப்-
்படடுள்து.  

நகர அபிவிருத்தி மறறும் 
வீடலமப்பு அலமசசின் 

கீழுள் புதிய கிரோமப்பு்ற 
அபிவிருத்தி அதிகோரெல்பயி-
னோல செப்சடம்்பர் மோ�ம் 
01 ஆம் திகதி ்பதுல், இ�ழ-
கஸ்ஹின்ன்வத்� கிரோமத்ல� 
லமயமோகக் சகோண்டு இந� 
லெல்வ ஆரம்பிக்கப்-
்படவுள்து.   

்்பருநநதாட்ெது்ற மக்்களுக்்கா்க     
Online ஊொ்க ்வத்திய நச்வ்கள்    

கோணோமல ஆக்கப்்படலடோரின் 
ல்போரோடடத்ல� மழுங்கடிக்க 
�மிழ ல�சிய கூடடலமப்பி-
னர் ஊக்குவிக்கப்்படுகின்்றனர் 
என்றும் இந� விடயத்ல� அரசி -
யல இ�ோ்பத்திறகோகல்வ 
கூடடலமப்பினர்

்காணாைல ஆக்கபபட்மடார் விடயம்:

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

இ�ங்லகயில மின் உற்பத்தி, மருந-
துகள மறறும் மருத்து்வ உ்பகரணங்-
கள உற்பத்தி உளளிடட உற்பத்தித் 
துல்றகளில மு�லீடு செய்்வ�றகு 
சகோரிய மு�லீடடோ்ர்களுக்கு அதிக 
்வோய்ப்பு கோணப்்படு்வ�ோக பிர�மர் 
திலனஷ குண்வர்�ன ச�ரிவித்துள -
்ோர்.  பிர�மர் திலனஷ குண -
்வர்�னவுக்கும் 

இலங்்கயில் முதலீடு்க்ள ்சய்ய  
்்காரிய �ாட்ெவர்்களுக்கு அதி்க வாய்பபு  

பு�ம்ச்பயர் அலமப்புகள மறறும் �னி 
ந்பர்களின் �லட நீக்கப்்படடலம ச�ோடர்-
பில ெனோதி்பதி செய�கம் லநறறு 
வி்க்கமளித்துள்து. 

புலம்கபயர் அமைபபு்கள், ்தனிநபர்்கள் 
மீ்தான ்தமடநீக்கம்:

கடறச்றோழி�ோ்ர் எதிர்சகோளளும் மண்சணண்சணய் பிரச-
சிலனக்கு இந�்வோர இறுதியிலிருநது தீர்வு கிலடக்குசமன 
கடறச்றோழில அலமசெர் டக்்ஸ் ல�்வோனந�ோ ச�ரிவித்�ோர்.
கிளிசநோசசியில லநறறு நலடச்பற்ற க�நதுலரயோடச�ோன் -
றின் பின்னர் ஊடகவிய�ோ்ர் ெநதிப்பில எழுப்்பப்்படட 
லகளவிக்கு ்பதி�ளிக்லகயில�லய அ்வர் இவ்வோறு ச�ரி -
வித்�ோர்.  

ஏறகனல்வ ்பலல்வறு ்போதிப்புக்களினோலும் ச்போரு்ோ -
�ோரத்தினோலும் ்போதிக்கப்்படடுள் மக்கள, கடலெோர் 
உணல்வ ச்பறறுக்சகோள் முடியோ�்விறகு வில� 
அதிகரித்து கோணப்்படு்வது ச�ோடர்பில அலமசெரிடம் 
வின்வப்்படடது. அ�றகு ்பதி�ளித்� அலமசெர்,  

இந�ப் பிரசசிலன இருப்்பது உண்லம�ோன். இந� 
நோடடில எரிச்போருள �டடுப்்போடு ஏற்படட�னோல 

மண்்ணெண்்ணெய் பிரச்சினைககு
இநத வார இறுதியில் தீர்வு  

சர்வகட்சி ஆட்சிக்கு
TPA ஒத்துழைக்க வ்வண்டும்
ம்லய்க மக்்கள் முன்்னணி ந்காரிக்்்க

13 ்வருடஙகளின் பின்்னர  
கட்டணஙகள் மறுசீரழமப்பு  

03

20 ம்காடிமய 50 இலட்சம் ரூபா கபறுைதியான

துபாயிலிருநது நாடு 
திரும்பும்கயில 

சுங்கத்தில சிககினர்

து்போயிலிருநது நோடடுக்குள சகோண்டு்வரப்்படட சுமோர் 
20 லகோடிலய 50 இ�டெம் ரூ்போ ச்பறுமதியோன 9.5 
கில�ோ எலடசகோண்ட 80 �ங்க பிஸ்கடடுகள 

�றல்போது அமுலிலுள் அ்வெரகோ -
�ச ெடடத்ல� இந� ்வோர இறுதிக்குள 
நீக்க முடியுசமன ெனோதி்பதி ரணில 
விக்கிரமசிங்க நம்பிக்லக ச்வளியிட-
டுள்ோர்.   

நோடு �றல்போது ஸ்திரமோன நில�யில 
இருப்்ப�ோக சுடடிக்கோடடிய ெனோதி-
்பதி, அ்வெரகோ�ச ெடடத்ல� நீடிக்க 

ல்வண்டிய ல�ல்வ இலல�சயனவும் 
சுடடிக்கோடடியுள்ோர்.   

சகோழும்பு, சினமன் ல�க்லெட 
ல�ோடடலில (16) நலடச்பற்ற 
“ச�ோழிலெோர் ்வலலுநர் ெங்கங்களின் 
மோநோடு - 2022” விருது ்வழங்கும் நிகழ-
வில உலரயோறறும் ல்போல� 
ெனோதி்பதி இவ்வோறு

அவசர்கால சட்ெத்்த
நீக்்க முடியும்
ஜனாதிபதி நம்பிகம்க க்தரிவிபபு   

்பாது்காபபு அ்மச்சின் அனுமதி
்்பற்நற த்ெ நீக்்கப்பட்ெது

ஜனாதிபதி அலுவல்கம் 
அறிகம்க மூலம் க்தரிவிபபு

9.5 kg தங்க பிஸ்கட்டு்களுென்  
இரு ்்பண்்கள் அதிரடியா்க ்்கது

பிர்தைர் திமனஷ் குணவர்்தன க்காரிய தூதுவரிடம் க்தரிவிபபு

டிசம்்பர் மாதம் வ்ர விடுமு்ற  
இல்லாது ்பாெசா்ல்கள் இயஙகும்  

வாரத்தில 
5 நாட்்களும் 

நடத்்த 
எதிர்பார்பபு  

கசப. 01 மு்தல ஆரம்பம் என்கிைார் அமைசசர் பிரசன்ன  

சீன கவளிவிவ்கார மபசசாளர் க்தரிவிபபு – கஜயசங்கர்  உ்தயங்க வீரதுங்க மநற்று க்தரிவிபபு

TNA இனி த்லயிொதிருக்்க
உறவு்கள் சங்கங்கள் வலியுறுத்து

அபு்தாபியில 09 ம்காடி கலாத்்தர் பரிசு

உதயங்க வீரதுங்க
CIDயில் வாக்குமூலம்  குடும்பத்தின் சார்பில 

50 இலட்சம் வழஙகினார் சு்கா்தார பிரிவு ்கடும் எசசரிகம்க  Dr. மேைந்த மேரத் எசசரிகம்க
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சாரதி அனுமதி ்பத்திரம்; வா்க்ன ்பரிமாற்றம்

அரிசி ்்கயிருப்்ப அதி்கரிக்்க அரசு ்கவ்னம்:

அனுைதி 

வழஙகியது 

அமைசசரமவ
03

சுற்றுலா பயணிகளின் 
்வருழகயில் அதிகரிப்பு  

இரு வாரங்களில் மட்டும் 17,000 ந்பர் வரு்்க

 �ாட்டில் ்கெற்்றாழிலாளர் எதிர்்்காள்ளும்  

அமைசசர் டகளஸ் ம்தவானந்தா உறுதியளிபபு

மண்்ணண்்ணயழய 
தனியார   

மூலமாகவும் இறக்குமதி   
்சய்வது ்தாடரபிலும்   

ஆராயந்து கலந்துழரயாடி   
்வருகிவறாம்  04

மு்தற்்கட்டைா்க 
30,000 கை.க்தான் 

க்காள்வனவு

்ெல் ்காள்்வ்னவு 
வெற்று முதல் ஆரம்பம்
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ஹாலிஎல விசேட நிருபர் 

  
கடந்த இரண்டு வருடஙகளில் 

சுமார் 25 மலலப் புலிகள் பபாறிக-
ளில் சிக்கி உயிரிழநதுள்்ள்தாகவும், 
விலஙகுகல்ள மீடபதில் ஏறபடட 
்தாம்தசம இந்த உயிரிழப்புக்குக் 
காரணம் என வனவிலஙகு பாதுகாப்-
புத் திலணக்க்ளம் ப்தரிவித்துள்்ளது.  

பபாறிகளில் சிக்கிய பபரும்பா-
லான புலிகள் சுமார் 15 மணித்தி-
யாலஙகளுக்குப் பினனசர விடு-
விக்கப்படட்தாக அவர் கூறினார். 
பபாறிகளில் நீண்ட சேரம் சிக்கி 
கிடப்ப்தால் அ்தனால் ஏறபடும் மன 
உல்ளசேல் காரணமாக உடலில் ஏற-
படும் இரோயன மாற்றஙக்ளாலும் 

உடல் உறுப்புகளில் ஏறபடும் காயங-
க்ளால் இந்த உயிரிழப்புகள் ஏறப-
டுவ்தாக வனவிலஙகு கால்ேலட 
மருத்துவர்கள் ப்தரிவிக்கின்றனர்.  

சபாதிய எண்ணிக்லகயிலான 
வனவிலஙகு கால்ேலட மருத்து-
வர்கள் இல்லா்ததும் வனவிலஙகு 
கால்ேலட மருத்துவர் அலுவலகங-
கள் சில பகுதிகளில் இல்லாலமயும் 
எரிபபாருள் ்தடடுப்பாடு, மயக்க 
மருநது பணியா்ளர்கள் வருவதில் 
்தாம்தம். 

சமலும், க்ள வனவிலஙகு அலு-
வலர்கள் இல்லா்த்தாலும் புலிகள் 
பபாறிகளில் சிக்கி பரி்தாபமாக 
உயிரிழக்கும் நிலல ஏறபடடுள்்ளது 
எனறும் கூறினார்.    

ஹற்றன சுழறசி நிருபர்  

்தமிழ் முறசபாக்கு கூடடணி-
யின பாராளுமன்ற உறுப்பினர்-
கள் அலமசசு ப்தவிலய ஏறகாது 
பவளியில் இருநது ேர்வகடசி 
ஆடசிக்கு ஒத்துலழக்க முனவர 
சவண்டும் என மலலயக மக்கள் 
முனனணி தீர்மானித்திருப்ப்தாக-
வும் இது ப்தாடர்பான கடி்தம் ்தமிழ் 
முறசபாக்கு கூடடணியின பேயலா-
்ளருக்கு அனுப்பி லவக்கப்படடுள்-
்ள்தாகவும் ்தகவல்கள் பவளியாகி-
யுள்்ளன.  

்தறபபாழுது ேர்வகடசி அரோங-
கம் ப்தாடர்பான கலநதுலரயாடல் -
கள் ப்தாடர்நது ேலடபபறறு வரு-
கின்ற நிலலயில் இது ப்தாடர்பான 
கலநதுலரயாடல் கூடடம் ஒனறு 
அண்லமயில் மலலயக மக்கள் 
முனனணி ஏறபாடு பேய்துள்்ளது.  

இந்த கூடடத்தில் கலநது பகாண் -
டவர்கள் ்தறபபாழுது ோடடில் 
எறபடடுள்்ள பபாரு்ளா்தார பினன-
லடவு காரணமாக அலனத்து மக்க-
ளும் பாரிய அ்ளவில் பபாரு்ளா்தார 
ரீதியாக பாதிப்பலடநதுள்்ளார்கள்.  

்தறபபாழுது இருக்கின்ற பபாரு -
்ளா்தார நிலலயில் எந்தவி்தமான 
அபிவிருத்திலயயும் முனபனடுக்க 
முடியா்த ஒரு நிலலலமசய காணப் -
படுகின்றது. சமலும் ேர்வகடசி அர-
ோஙகத்தில் குல்றந்த அ்ளவிலான 
அலமசேர்கச்ள நியமிக்கப்பட 
சவண்டும் என்ற நிலலப்பாடடி-
சலசய ோடடு மக்களும் சபாராட-
டக்காரர்களும் விரும்புகின்றார்கள்.
ேர்வச்தேமும் அ்தலனசய விரும்-
புகின்றது. எனசவ அ்தறகு வழி -
விடடு ோம் விடடுக் பகாடுப்புடன 
ஏலனயவர்களுக்கு எடுத்துக்காட-
டாக ேடநது பகாள்்ள சவண்டும்.  

ேர்வகடசி அரோஙகத்ல்த சமலும் 
சிக்கலில் பகாண்டு பேல்லாமல் 
ோம் பவளியில் இருநது பகாண்டு 
முழுலமயான ஆ்தரலவ வழஙகி 
மக்களுக்கு ேல்லது ேடப்பல்த 
உறுதி பேய்ய சவண்டிய ச்தலவசய 
இருக்கின்றது.  

சமலும் ்தமிழ் முறசபாக்கு 
கூடடணி அலமக்கப்படட்தன 
காரணசம பகாள்லகயுடன ோம் 
பேயறபட சவண்டும் எனபச்த.
இந்த கூடடணி எந்த காரணம் 
பகாண்டும் சில்தநதுவிடாமல் 
பாதுகாக்க சவண்டிய பபாறுப்பு 
அலனத்து கடசிகளுக்கும் இருக்-
கின்றது. ோம் எமது மக்களின 
ேனலம கருதி இந்த கூடடணிலய 
பாதுகாக்க சவண்டிய ச்தலவ எம் 
அலனவருக்கும் இருக்கின்றது. 
அந்த கூடடு பபாறுப்லப ோம் 
மதித்து ேடக்க சவண்டும்.    
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அமைச்சு பதவிகமை ஏறககாது   
சர்வகட்சி ஆட்சிக்கு ஒத்துமைப்பு  

மலையக மககள் முன்னணி தீரமமா்னம்

ைஸ்கலியகா நல்லதண்ணி வீதி மைலும்  
ஒரு ்வகாரம் ்தகாடரந்தும் மூடப்படும்
மஸபகலியா தினகரன விசேட நிருபர்

  
மஸபகலியா ேல்ல்தண்ணி பால்த 

சமலும் ஒரு வாரம் ப்தாடர்நதும் 
மூடப்படும் எனறு அனர்த்்த முகா-
லமத்துவ நிலலய அதிகாரிகள் குழுவி-
னர் ப்தரிவித்்தனர்.  

இந்த வீதிலய வாகனஙகள் சபாக்-
குவரத்துக்கு அனுமதி வழஙக 
சவண்டாம் என ேல்ல்தண்ணி 
பபாலிஸ நிலலய பபாறுப்பதிகாரி 
கடடல்ள பி்றப்பித்துள்்ள நிலலயில் 
சுமார் 2 கிசலாமீடடர் தூரம் வலர 
பாரிய பவடிபுகள் ஏறபடடு உள்்ளது 
என ஆய்வில் ்தகவல் கிலடத்துள்்ள-
ப்தன நுவபரலியா மாவடட அனர்த்்த 
முகாலமத்துவ அதிகாரி ரஞ்சித் அலக-
சகான ப்தரிவித்்தார்.  

கடந்த 16 தினஙக்ளாக இந்த வீதி 
மூடப்படடு உள்்ள நிலலயில் சமலும் 

ஒரு வாரம் ப்தாடர்நது மூடப்படும் 
எனவும் பபாதுமக்கள் எக் காரணம் 
பகாண்டும் மண் ேரிவு ஏறபடடு உள்்ள 
பகுதிகளில் ேடமாடசவா அவ்வீதி 
ஊடாக பயணிக்க சவண்டாம் 
எனவும் மண் ேரிவு ஏறபடடுள்்ள பகு-
திகளில் வாகனஙகள் ்தரித்து நிறபல்த 

லக்ேபான ச்தாடட எல்லலயில் மாற்ற 
முடிவு பேய்யப்படடுள்்ளது.  

சேறறு அனர்த்்த முகாலமத்துவ 
நிலலய அதிகாரிகள் குழுவினர் 
ஆய்வு ேடவடிக்லகயில் ஈடுபடட 
சபாச்த சமறகண்டவாறு ப்தரிவித்-
துள்்ளனர்.

இரண்டு ்வருடஙகளில 
சுைகார 25 ைம்லப் புலிகள் 

ப�மாறிகளில் சிககி உயிரிழந்துள்்ள்ன  

அமைச்சர ்க்ெலியவின் 
வீட்டுக்கு தீ ம்வப்பு ்தகாடரபில 
மூ்வர மகது
  அக்கு்றலண குறூப் நிருபர்

  
அலமசேேர் பகபஹலிய ்றம்புக்-

பவல்லவின ்தனிப்படட வீடடுக்கு 
தீயிடடு சே்தம் வில்ளவித்்த ேநச்த-
கத்தில் மூவர் லகது பேய்யப்படடுள்-
்ளனர்.  

கடந்த சமமா்தம் 9ம் திகதி காலி -
முகத்திடல் ேம்பவஙகல்ள அடுத்து 
ோடடில் ஏறபடட அோ்தாரண 
நிலலயின சபாச்த சமறபடி தீ 
லவப்பு ேம்பவஙகள் இடம்பபற-
்றன.  

கண்டிப் பபாலிோரினால் லகது 
பேய்யப்படட ேநச்தக ேபர்கள் 
மூவரும் கண்டிப் பிரச்தேத்ல்தச 
சேர்ந்தவர்க்ளாவர். இவர்கள் முல்-
கம்பல, ஈரஸ்ஸகல மறறும் விகார 
மாவத்ல்த ஆகிய பிரச்தேஙகல்ள 
வசிப்பிடமாகக் பகாண்டவர்கள் 
எனப் பபாலி்ஸார் ப்தரிவித்்தனர்.    

மநகாரட்டன் - ெற்றன் வீதியில 
இ.மபகா.ச பஸ விபத்து  
சோடடன பிரிடஜ் நிருபர் 

 
சோர்டடன -- ஹற்றன வீதியில் காேல்ரீ பகால -

னிக்கு அருகில் இடம்பபற்ற இ.சபா.ே பஸ விபத் -
தில் குறித்்த வீதியில் சபாக்குவரத்து ்தலடப்படடுள் -
்ளது.  

சேறறுக் காலல 7.15 பகாத்்தலலனவில் லக்்ஸபா -
னவிலிருநது ஹற்றன சோக்கி பயணித்்த பஸச்ஸ 
விபத்துக்குள்்ளாகியுள்்ளது.  

ேம்பவத்தில் எவருக்கும் எவ்வி்த பாதிப்புக்களும் 
ஏறபடவில்லல எனினும் அப் பகுதியில் சிறிய வாக -
னஙகள் மாத்திரசம பேல்லக்கூடிய்தாக இருந்தது.    

கண்டியிலுள்ள இந்திய உதவித் துதுவராலயத்தினால் இந்தியாவின் 76 வது சுதந்திர தின மவபவ நிகழ்வுகள கண்டி வாவிக்கமரயில் 
அமைந்துள்ள உதவித்தூதுவராலய வ்ளாகத்தில் (15) காமல 8 ைணிக்கு ககாடியயற்றத்துடன் ஆரமபைானது. கண்டியிலுள்ள இந்திய 
உதவித் துதுவர் டாக்டர் எஸ். ஆத்திரா தமலமையில் இவமவபவம இடமகபற்றது. இந்தியாவின் யதசிய ககாடிமய ஏறறி மவத்தபின் 
அவர் இந்தியக்குடியரசுத் தமலவரின் சுதந்திர தின ஆசிச் கெய்திமயயும வாசித்தார்.

(படஙகள: நாவலப்பிட்டி சுழறசி, அக்கு்றமை குறூப் நிருபர்கள)   

ஸ்கல்பா யதாட்டத்தில்

்தலவாக்கலல குறூப் நிருபர் 
 
கிச்றடபவஸடன ஸகல்பா ச்தாட-

டத்தில் சேறறு குடியிருப்புக்கு பினனா-
லுள்்ள ேமயலல்றயில் வீடடு சவலல 
பேய்து பகாண்டிருந்த பபண்ணின 
்தஙக ேஙகிலி அபகரிக்கப்படடுள்்ளது.   

ேம்பவத்தில் பபண் கழுத்தில் 
அணிநதிருந்த 2.5 பவுண் ்தஙக ேங-
கிலிலய அவர் முகத்தில் மி்ளகாய் 
தூல்ள தூவி அபகரித்து பேனறுள்்ள-
்தாக ்தலவாக்கலல பபாலி்ஸார் ப்தரி-
வித்துள்்ளனர்.   

இ்தலனயடுத்து பபண் கூசேலிட 
அயலவர்களும் ஓடி வநது திருடலன 
ச்தடியசபாது அவன அஙகிருநது 
்தப்பிச பேனறுள்்ளான. இ்தலனய-
டுத்து ்தகவலறிநது ேம்பவ இடத்திறகு 
பேன்ற ்தலவாக்கலல பபாலி்ஸார் 
குறித்்த பபண்ணிடம் விோரலண-
கல்ள சமறபகாண்டச்தாடு ேநச்தக 
ேபலர ச்தடும் ேடவடிக்லககளில் 
ஈடுப்படடுள்்ளனர்.

மிைககாய் ்பகாடிமய தூவி 
தஙகச் சஙகிலி அபகரிப்பு  

நகாவு்ல பிரமதசத்தில ஒரு   
்வமக சிறுநீரக மநகாய் பர்வல  

அக்கு்றலண குறூப் நிருபர்
  
ோவுல பிரச்தேத்தில் ஒரு வலக சிறு 

நீரக சோய் பரவி வருவ்தாக பிரச்தே 
மக்கள் ப்தரிவிக்கின்றனர்.  

மாத்்தல்ள மாவடடத்தில் உள்்ள 
சகாஙகஹபவல பிரச்தேம் மறறும் 
ஜுபிலி பிரச்தே கிராம அதிகாரி பிரிவு 
சபான்றவறறிசல அதிகமான சிறுநீரக 
சோயா்ளர்கள் உள்்ள்தாக ப்தரிவிக்கப்-

படுகி்றது. இப்பிரச்தேஙகளில் குடி 
நீருக்கு ்தடடுப்பாடு காணப்படுவ்தாக-
வும் பல்சவறு நீர் நிலலகளில் இருநது 
பப்றப்படும் நீரினால் இவ்வாறு 
சோய்கள் ஏறபடடிருக்கலாம் எனப் 
பலர் கருத்து ப்தரிவித்்தனர்.  

இவ்வாறு 200 றகும் சமறபடடவர்-
கள் இப்பகுதிகளில் இனம் காணப்-
படடுள்்ள்தாக சுகா்தார லவத்திய 
அதிகாரி பிரிவு ப்தரிவிக்கின்றது.    

கந்தப்பம்ள பார்க் யதாட்ட அருள மிகு ஸ்ரீமுத்துைாரியமைன் ஆலயத்தில் ஆடி ைாத கமடசி 
கெவவாய் பூமெ (16) காமல முதல் கவகு சி்றப்பாக இடமகபற்றது. இதன்யபாது ெஙகா-
பியேகம, ராகுகால பூமெ, அமைன் கவளிவீதி ஊர்வலம ைறறும பக்தர்களுக்கு அன்னதா-
னம வழஙகும நிகழ்வுகளும இடமகபற்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.    (படம: ஆ.ரயைஸ்   

இந்த ்வருடத்தில இது்வமர 4000   
மபர நகாய்க்கடிக்கு உள்ைகாகியுள்ைனர   
இந்த வருடத்தில் இதுவலர-

யான காலப்பகுதியில் ோய்க்கடிக்கு 
இலக்கானவர்களின எண்ணிக்லக 
4,000 ஆக அதிகரித்துள்்ள்தாக அரே 
லவத்திய அதிகாரிகளின ேஙகத்தின 
பிரதி பேயலா்ளரும் பதுல்ள மாவடட 
ஒருஙகிலணப்பா்ளருமான பாலி்த 
ராஜபக்்ஸ ப்தரிவித்துள்்ளார்.   

ஊவா மாகாணத்திலுள்்ள அரே 
லவத்தியோலலகளில் ஏறபடடுள்்ள 
கடுலமயான மருநது ்தடடுப்பாடு 
ப்தாடர்பில், பதுல்ள- பபாது லவத்தி-
யோலலயில் ேலடபபற்ற ஊடகவி-
யலா்ளர் ேநதிப்பிசலசய அவர் சமற-
கண்டவாறு ப்தரிவித்துள்்ளார்.   

ப்தாடர்நது கருத்து ப்தரிவித்்த 
அவர், ோய் மறறும் பூலனக் கடிக-
ளுக்கு இலக்காவ்தால் ஏறபடும் நீர்-
பவறுப்பு சோலயத் ்தடுப்ப்தறகாக 
வழஙகப்படும் ஊசி மருநதுகளுக்கு 
பாரிய ்தடடுப்பாடு நிலவுவ்தாகத் 
ப்தரிவித்்த அவர், 

இவ்வாறு பேல்லப்பிராணி-
கள் அல்லது கடடாக்காலி ோய்க-
்ளால் ஒருவர் காயஙகளுக்கு உள்-
்ளானால் அந்த பிராணிலய 14 
ோடகளுக்கு பாதுகாப்பாக பராமரிக்-
குமாறு ஆசலாேலன வழஙகும் அ்ள-
விறகு சிகிசலேகள் மடடுப்படுத்்தப்-
படடுள்்ளன என்றார்.     

எம்.ஏ. அமீனுல்லா  

பபாரு்ளா்தார பேருக்கடிகளுக்கு 
மத்தியில் வாழும் கண்டி குடும்பங-
களுக்கு வியடோம் ோடடு பப்ளத்்த 
ம்தகுருக்களின அலமப்பினால் சுமார் 
500 குடும்பஙகளுக்கு 25 இலடேம் 
ரூபா பபறுமதியான உலர் உணவு 
வழஙகும் நிகழ்சசி அண்லமயில் மல்-
வத்து மகா விஹாலர வ்ளாக. ேரண 
ோரஙகரா ேஙகராஜா நிலனவு மண்ட-
பத்தில் ேலடபபற்றது.  

மல்வத்து மகா ோயக்கர் அதி 
வணக்கத்துக்குரிய திப்படடு-
வாசவ ஸ்ரீ சித்்தார்த்்த சுமஙகல 
ச்தரரிடம் வியடோம் ம்தகுருக்-
கள் குழுபவானறு இலஙலக மக்-
களுக்கு பேய்ய சவண்டிய உ்த-
விகள் உள்்ள்தா என வினவிய 
சபாது, பபாரு்ளா்தார பேருக்கடி-
யில் வாழும் மக்களுக்கு உணவு 
வழஙகினால் சபாதும் எனவும் அது 
ஒரு சி்றந்த ்தருமமுமாகும் என மகா-
ோயக்கர் சுடடிக்காடடியுள்்ளல்தய-

டுத்து இந்த ஏறபாடு பேய்யப்படடுள்-
்ளது.   

இ்தனபடி, 500 குடும்பஙகளுக்கு 

்தலா 4000 ரூபா பபறுமதியான 
உணவுப்பபாதிகல்ள வழஙக 
வியடோம் ம்தகுருக்கள் குழு 
விருப்பம் ப்தரிவித்துள்்ளது.  

மல்வத்து மகா ோயக்கர் அதி 
வணக்கத்திறகுரிய திப்படடுசவ 
ஸ்ரீ சித்்தார்த்்த சுமஙகல மறறும் 
வியடோம் பிக்குகள் குழுவின-
ரின பஙகுபறறு்தலுடன சிஙக்ள, 

்தமிழ், முஸலிம் அலனத்து மக்க-
ளுக்கும் இந்த உலருணவு பபாதிகள் 
வழஙகப்படடன.    

வியட்நகாம் ்பைத்த ைதகுருக்களின் பஙகளிப்பில 
500 குடும்பஙகளுக்கு உ்லருணவு ்பகாதிகள்  

சியரஷட அதிகாரிமய ொதாரை கதாழிலாளியாக 
கடமையாற்ற பணித்தமத ஆட்யெபித்து கதாடரப்பட்ட வழக்கு

பதுல்ள தினகரன விசேட  நிருபர்

பபருநச்தாடடபமானறில் நீர் 
விநிசயாக பேயறபாடடா்ளராக 
39 வருடஙக்ளாக சேலவயாறறிய-
வலர, ோ்தாரண ப்தாழிலாளியாக 
கடலமயாறறுமாறு கூறியல்த ஆட-
சேபித்து ப்தாடரப்படட வழக்கில் 
பாதிக்கப்படடவருக்கு எடடு இலட-
ேத்து ஐம்பத்ப்தடடாயிரம் ரூபாலவ 
(858000.00) இழப்பீடாக வழஙக 
தீர்ப்பு வழஙகப்படடது.  

பதுல்ள ப்தாழில் மனறில் சமலதிக 
மஜிஸசரட நீதிபதி ஏ.எம்.ஏ. கருணா-
திலக்க முனனிலலயில் சமறபடி 
வழக்கு எடுத்துக் பகாள்்ளப்படடது.  

ஹாலி-எலலப் பகுதியின டீனஸ-
சலனட பபருநச்தாடடப் பிரிலவச 
சேர்ந்த வி.ஆர்.சமனன என்ற 
ச்தாடட நீர் விநிசயாக பேயறபாடடா-
்ளர், சிசரஸட ேடடத்்தரணி எஸ. ேத்தி-
யமூர்த்தி ஊடாக கடந்த 2017.04-.07ல் 
சமறபடி வழக்லகத் ்தாக்கல் பேய்தி-
ருந்தார்.  

கடந்த 1977ம் ஆண்டு ப்தாடக்கம் 
டீனஸசலனட பபருநச்தாடடத்தில் 
ோ்தாரண ப்தாழிலாளியாக ப்தாழில் 
கடலமகல்ள ஆரம்பித்்த வி.ஆர். 
சமனன, காலப் சபாக்கில் ச்தாடட 
முகாலமத்துவத்தின அனுமதியுடன 

நீர் விநிசயாக பேயறபாடடா்ளராக 
பூரண பயிறசிகல்ளப் பபறறு, அத் 
ப்தாழில் கடலமகளில் 39 வருடஙக-
்ளாக ஈடுபடடு வந்தார். 2016-.12.21ந 
திகதி வி.ஆர். சமனன ச்தாடட 
நிருவாகத்தினால் ோ்தாரண ப்தாழி-
லாளியாக கடலமயாறறுமாறு உத்்த-
ரவிடப்படடார். இவ் உத்்தரலவ ஆட-
சேபித்து வி.ஆர்.சமனன பதுல்ள 
ப்தாழில் மனறில் சிசரஸட ேடடத்-
்தரணி எஸ. ேத்தியமூர்த்தி ஊடாக 
வழக்குத் ்தாக்கல் பேய்்தார்.  

இவ் வழக்கு பல ்தடலவகள் 
இடம்பபறறு, இறுதியாக 39 வருட 
காலம் நீர் விநிசயாக பேயறபாடடா-
்ளராக சேலவயாறறியவலர, ோ்தாரண 
ப்தாழிலாளியாக கடலமயாறறுமாறு 
கூறியலம ்தவறு. ஆனாலும் வழக்கா-
ளியான வி.ஆர். சமனன 60 வயல்த-
யலடநதிருப்ப்தால் மீ்ளவும் ப்தாழில் 
வழஙகுவல்த விடுத்து, அவருக்கு 
இழப்பீடடிலனப் பபறறுக்பகாடுக்க 
சமலதிக மஜிஸசரட நீதிபதி தீர்மா-
னித்்தார். அல்தயடுத்து 2022-.08-.18ந 
திகதிக்குள் (22000 x 39 = 858000/-) 
ரூபாலவ வழக்காளி வி.ஆர். சமனன 
எனபவருக்கு இழப்பீடாக வழஙகு-
மாறு, ச்தாடட முகாலமத்துவத்திடம் 
சமலதிக மஜிஸசரட நீதிபதி உத்்தர-
விடடார்.    

பகாதிக்கப்பட்ட்வருக்கு இைப்பீடு 
்வைஙக நீதிைன்்றம் தீரப்பு  



ெவ�நாட்டு சுற்றுலா 
பய�க�ன் வருைக 
�ண்டும் அ�க�த்து வருவ-
தாக சுற்றுலா அ��ருத்� 
அ�கார  சைப ெத��த்துள்-
ளது.  

இதற்கைமய, இந்த மாதத்-
�ன் முதல் இரு வாரங்க�ல் 
17,000 சுற்றுலா பய�கள் 
நாட்�ற்கு வருைக தந்துள்ள-
தாக ெத��க்கப்படு�றது.  

��த்தா�யா உட்பட 
ஐேராப்�ய நாடுக�லும் 

இந்�யா,கனடா ஆ�ய 
நாடுக��ருந்தும் அ�க-
மான சுற்றுலா பய�கள் 
வருைக தந்துள்ளனர்.  

கடந்த ேம மாதத்�ல் 
மாத்�ரம் நாளாந்தம் 650 
சுற்றுலா பய�க�ன் 
வருைக ப�வானதுடன், 
தற்ேபாது அந்த எண்-
�க்ைக 1,600 வைர உயர்ந்-
துள்ளதாக சுற்றுலா அ�-
�ருத்� அ�காரச் சைப 
கு�ப்�ட்டுள்ளது.  

(ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்) 
  
எ�ர்வரும் �சம்பர் மாத-

மள�ல் நாட்�ல் அ��க்-
கான தட்டுப்பாடு ஏற்பட-
லாம் என்றும் அதைனக் 
கருத்�ற்ெகாண்டு அ�� 
ைக�ருப்ைப ெதாடர்ந்-
தும் ேபணுவதற்கு அர-
சாங்கம் �ர்மா�த்துள்ள-
தாக �வசாய அைமச்சர் ம�ந்த 
அமர�ர ெத��த்துள்ளார்.   

நாட்�ல் தற்ேபாது அ��க்-
கான எத்தைகய தட்டுப்பாடும் 
�ைடயாது என்பைத சுட்�க்காட்-

�யுள்ள அவர், �றுேபாக 
அறுவைட மற்றும் இறக்-
கும� ெசய்யப்பட்டுள்ள 
அ�� ைக�ருப்�ல் உள்-
ளதாகவும் அவர் ெத��த்-
துள்ளார். அேதேவைள 
கடந்த ஜனவ� மாதம் 
முதல் ஜ�ைல மாதம் வைர-
�லான காலகட்டத்�ல் 
ஐந்து இலட்சம் ெமற்�க்-

ெதான் அ�� இறக்கும� ெசய்யப்பட்-
டுள்ளதாகவும் அவர் ெத��த்தார்.   

இம்முைற �றுேபாக அறுவைட 
ெநல்ைல அ�க �ைல�ல் ெகாள்வ-
னவு ெசய்வதற்கு அரசாங்கம் �ர்மா-

�த்துள்ளது எனத் ெத��த்துள்ள 
அவர், 

அதற்�ணங்க முதற்கட்டத்�-
ேலேய 30,000 ெமற்�க் ெதான் 
ெநல்ைல ெகாள்வனவு ெசய்வதற்கு 
நடவ�க்ைக எடுக்கப்பட்டுள்ளதா-
கவும் அதற்கான நடவ�க்ைககள் 
ேநற்று முதல் ஆரம்�க்கப்பட்டுள்ள-
தாகவும் அவர் ெத��த்துள்ளார்.   

அேதேவைள, அ���ன் 
�ைலைய �ேலாெவான்றுக்கு 
ஐந்து ரூபா �தம் குைறப்பதற்கு 
அரசாங்கம் ேநற்று முன்�னம் நடவ-
�க்ைக எடுத்துள்ளைமயும் கு�ப்�-
டத்தக்கது.   

�னகரன் �ளம்பரம்
0112429367

�ற்பைன ��வு 
0112429444, 
0112429378

ஆ��ய�டம்  
editor.tkn@lakehouse.lk

 2022   ஓகஸ்ட்   18   �யாழக்�ழைம 

��: --சூன்ய

ராகுகாலம் :  பகல் :  1.30  -  3.00வைர
சுபேநரம் : காைல : 10.30  -  12.00வைர
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இன்ைறய சுப�னம்ெதாழுைக 
ேநரம்

 ேமஷம்  - சுகம்

�ஷபம்  - - பாராட்டு

�துனம் - - தனம்

கடகம் - - ேபாட்�

�ம்மம் - - ேகாபம்

கன்� - - முயற்�

துலாம்  - நன்ைம

�ருச்�கம் - - �ைறவு

தனுசு  - ெசலவு

மகரம் - - ெபாறுைம

கும்பம் - மற�

�னம் - - ெவற்�

ேயாகம்: �த்த-மரண ேயாகம்

3

இரா� பலன்கள்

கலா�� இராமச்சந்�ரகுருக்கள்
(பாபு சர்மா)

04

கன�யன் ெடாலர்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல274.90 288.06

யூேரா
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல361.54 376.57

ஐப்பான் ெயன்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல2.6693 2.7772

�ங்கப்பூர் ெடாலர்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல257.84 269.03

ஸ்ேட�ங் பவுன்ஸ்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல428.61 446.10

சு�ஸ் �ராங்க்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல375.23 393.05

அெம�க்க ெடாலர்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல357.37 368.68

அவுஸ்�ேர�யா ெடாலர்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல249.31 261.39

கு�த்த
�ைல

கு�த்த
�ைலமத்�ய �ழக்கு

பஹ�ன் �னார் 957.45

குைவத் �னார் 1,176.53

ஓமான் �யால் 937.58

கட்டார் �யால் 98.08

சவூ� �யால் 96.12

ஐ.அ. இராச்�யம் �ர்ஹாம் 98.27

நாணய
மாற்று

15 முதல் 19 வைர

சுபஹ்  - 04.46
லுஹர்  - 12.16
அஸர்  - 03.31
மஃரிப்  - 06.26
இஷா  - 07.38

சர்வகட்� ேவைலத்�ட்டத்�ன் �ழ்

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்   

சர்வகட்� ேவைலத்-
�ட்டத்�ன் �ழ் முக்�ய 
பத�கைள ப�ர்ந்த�ப்-
பது ெதாடர்�ல் எ�ர்வ-
ரும் இரண்டு வாரங்க�ல் 
இறு�த் �ர்மானம் ேமற்-
ெகாள்ளப்படுெமன அைமச்-
சர் பந்துல குணவர்தன ெத��த்துள்-
ளார்.   

பாராளுமன்றத்�ன் �ைறேவற்று 
சைபைய உருவாக்குதல் எ�ர்க்கட்� 
மற்றும் ஆளும் கட்�க்�ைட�ல் 
பல்ேவறு பாராளுமன்ற பத�கள் 
மற்றும் �றுவனங்க�ன் தைலவர்-
கைள �ய�ப்பது ெதாடர்�லும் 
எ�ர்வரும் இரண்டு வாரங்களுக்குள் 

இறு�த் �ர்மானம் ேமற்-
ெ க ா ள் ள ப் ப டு ெ மன் று ம் 
அைமச்சர் ெத��த்துள்-
ளார்.   

சர்வகட்� ேவைலத்�ட்-
டத்துடன் ெதாடர்புைடய 
ேபச்சுவார்த்ைதகள் முன்-
ேனற்றமைடந்துள்ளதாக 
ெத��த்துள்ள அைமச்சர் 

அது ெதாடர்பான முழுைமயான 
�பரங்களுடனான அ�க்ைக ஜனா-
�ப� ர�ல் �க்�ரம�ங்க�னால் 
அைமச்சரைவக்கு சமர்ப்�க்கப்பட்-
டுள்ளது.   

பாராளுமன்றத்ைத �ர���த்து-
வப்படுத்தும் அைனத்து கட்�களுக்-
�ைட�லும் இணக்கப்-
பாட்ைட ெபற்று சர்வகட்�  

அவுஸ்�ேர�ய பு�ய உயர்ஸ்தா�கர் மற்றும் ேநபாள பு�ய தூதுவர் தமது நற்சான்�தழ் பத்�ரங்கைள, ேநற்று (17) ஜனா�ப� ெசய-
லகத்�ல் ஜனா�ப� ர�ல் �க்�ரம�ங்க�டம் ைகய�த்தனர். அவுஸ்�ேர�ய பு�ய உயர்ஸ்தா�கராக ேபால் ெவஸ்� ஸ்�பன்ஸ் 
(Paul Wesley Stephens) மற்றும் ேநபாளத் தூதுவராக பாசூ ேதவ் �ஷ்ரா (Bashu Dev Mishra) ஆ�ேயார் இவ்வாறு �ய�க்கப்பட்-
டுள்ளனர். 

முக்கிய பதவிகைள பகிர்ந்தளிக்க
இரு வாரங்களில் இறுதித் தீர்மானம்   

அரிசி ைகயிருப்ைப அதிகரிக்க அரசு கவனம்:
ெநல் ெகாள்வனவு ேநற்று முதல் ஆரம்பம்    

முதற்கட்டமாக 30,000 ெம.ெதான் ெகாள்வனவு 

கடல் வழியாக நாட்ைட விட்டு ெசல்ல  
முயன்ற 10 ேபர் தைலமன்னாரில் ைகது   

சட்ட�ேராதமாக 
நாட்ைட �ட்டுச் 
ெசல்ல முயன்ற 10 
ேபர் தைலமன்னா-
�ல் கடற்பைட�ன-
ரால் ைகது ெசய்யப்-
பட்டுள்ளனர்.  

த ை ல மன் ன ா ர் 
குருசபாடு கடற்ப-
ரப்�ல் ேநற்று முன்-
�னம்16 ஆம் �க� 
இரவு இலங்ைக 
க ட ற் ப ை ட � ன ர் 
�ேசட ேதடுதல் நட-
வ�க்ைக�ல் ஈடு-
பட்�ருந்த ேபாேத, 
ச ட் ட � ே ர ா த ம ா க 
இலங்ைக��ருந்து கடல் மார்க்க-
மாக ெவ�நாட்டுக்கு ெசல்ல முயன்-
றதாக சந்ேத�க்கப்படும் 10 ேபர் 
ைகது ெசய்யப்பட்டனர்.   

கடல் மார்க்கமாக ேமற்ெகாள்-
ளப்படும் சட்ட�ேராதச் ெசயற்-
பாடுகைளத் தடுப்பதற்காக கடற்ப-
ைட�னர் நாட்�ன் கடல் மற்றும் 
கைரேயாரத்ைத உள்ளடக்�ய வழக்-
கமான ேராந்து மற்றும் ேதடுதல் நட-

வ�க்ைககைள ேமற்ெகாண்டு வரு-
�ன்றனர். அதன்ப�, 16 ஆம் �க� 
இரவு தைலமன்னாரம் குருசபாடு 
கடற்பகு��ல் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
இந்த �ேசட ேதடுதல் நடவ�க்ைக-
�ன் ேபாது,   அந்த கடற்பகு��ல் 
சந்ேதகத்�ற்�டமான வைக�ல் 
பய�த்த கண்ணா� இைழ படைக 
கடற்ப ைடக் கப்பலான 'புவேனக' 
அவதா �த்து ேசாதைனக்கு உட்ப-
டுத்�யது. அ�ல் 18 வயதுக்கு ேமற்-

பட்ட நான்கு   ஆண்கள், 
இரண்டு ெபண்கள்   
மற்றும் நான்கு   18 வயதுக்-
குட்பட்டவர்கள், மற்றும் 
படேகாட்�கள் இருவரும் 
ைகது ெசய்யப்பட்டனர்.  

க ட ற் ப ை ட � ன ர ா ல் 
ைகது ெசய்யப்பட்டவர்கள் 
ேபசாைல, உறுமைல, ��-
ெநாச்� மற்றும் கந்தளாய் 
ஆ�ய பகு�கைளச் ேசர்ந்-
தவர்கெளன அைடயாளம் 
காணப்பட்டு, ேமல�க 
சட்ட நடவ�க்ைககளுக்-
காக தைலமன்னார் ெபா�-
ஸா�டம் ஒப்பைடக்கப்-
பட்டனர்.  

ேமலும், பணம் சம்பா�ப்பதற்காக 
பாதுகாப்பற்ற கப்பல்கைள பயன்-
படுத்� கடத்தல்காரர்கள் ஏற்பாடு 
ெசய்துள்ள ம�த கடத்த�ல் �க்�, 
நாட்��ருந்து சட்ட�ேராதமாக 
இடம்ெபயர முயற்�ப்பது மற்றும் 
உ�ைர பணயம் ைவத்து சட்டத்�ன் 
முன் தண்�க்கப்படுவைத த�ர்க்கு-
மாறு கடற்பைட ெபாதுமக்க�டம் 
வ�யுறுத்து�றது.  

சுற்றுலா பயணிகளின் 
வருைகயில் அதிகரிப்பு

சார� அனும � 
பத்�ர  கட்டணம் 
மற்றும் வாகன 
உ�ைம மாற்ற 
க ட் ட ண ங் க ள் 
உள்�ட்ட அைனத்து கட்டணங்கைள-
யும் மறு�ரைமப்பு ெசய்ய ேமாட்டார் 
ேபாக்குவரத்து �ைணக்களம் ேகா�ய 
அனும�க்கு   அைமச்ச�ன் அங்�காரம் 
�ைடத்துள்ளது. இது �ைர�ல் வர்த்த-
மா��ல் ெவ��டப்படும்.

2009 ஆம் ஆண்டு இறு�த் 
�ருத்தம் ெசய்யப்பட்டது.  

13 வருடங்களின் 
பின்னர் கட்டணங்கள் 
மறுசீரைமப்பு  

சார� அனும� பத்�ரம்; வாகன ப�மாற்றம்

அனும� வழங்�யது அைமச்சரைவ

04

04

டயஸ்ேபாரா தைட �க்கப்பட்டது ேபான்று  

முஸ்லிம் அைமப்புகளின் 
தைடகைள நீக்க ேவண்டும்  
ெத�வைள, கல்�ஸ்ச �ேசட �ருபர் 

 
ஆறு த�ழ் புலம்ெபயர் ெதாண்டர் 

அைமப்புக�ன் தைடைய ஜனா�-
ப� கடந்த வாரம் �ங்��ருந்தார். 
இவர்கள் இலங்ைக�ல் முத�டு 
ெசய்வதற்கும் ெபாருளாதாரத்துக்கு 
உதவுவதற்கும் வரேவற்�ன்ேறாம், 
அேத ேபான்று முஸ்�ம் சமூகத்-
�ல் கல்�, மத ��யாகவுள்ள 11 
�றுவனங்கள் தைடெசய்யப்பட்-
டுள்ளன. அவற்ைறயும் அவர்களது 
நடவ�க்ைககைளயும் ப���த்து 
தைடைய �க்கும்ப� ஜனா�ப��-
டம் ேகா�க்ைக �டுத்துள்ேளாெமன 
அைமச்சர் ந�ர் அஹமட் ெத��த்-
துள்ளரார்.

ேநற்று (17) அைமச்�ன் பு�ய �ட்-

டங்கள் சட்ட வைரபுகள் 
பற்�, நைடெபற்ற ஊடக 
மாநாட்�ேலேய அவர் 
இவ்வாறு ெத��த்தார்.  

அவர் அங்கு ெதாடர்ந்து 
கருத்து ெத��க்ைக�ல்   

குருநாகல் பரகெத�யா-
�லுள்ள அரபுக் கல்லா� 
05 தசாப்தங்களாக இயங்� 
வரு�ன்றது. இந் �றுவ-
னம் முஸ்�ம் அநாைத மாணவர்கள் 
கல்�க்கு, பல்கைலக்கழக மாண-
வர்கள் கல்� வச�களுக்கு மாதாந்-
தம் புலைமப் ப��ல், கு�தண்�ர், 
�டு கட்டுதல் ேபான்ற �ட்டங்-
கைள கடந்த 40 ஆண்டுகாலமாக 
ெசய்து வந்தனர். அந்த �றுவனத்-
துக்கும் தைட ��க்கப்பட்டுள்ளது. 

அந்த �றுவனம் கடந்த 
வருடம் உயர் ��மன்றத்-
�ல் வழக்குத் தாக்கல் 
ெசய்தது. இவ்வாறான �று-
வனங்களுக்கு ஒரு �லர் 
தமது ஸக்காத் ��ைய 
வழங்�னர். அதைனேய 
ஏைழ முஸ்�ம் �றார்கள், 
மாணவ மாண�களுக்கு 
மாதாந்தம் 1,500 ருபாைவ 

கல்�க்காக வழங்� வந்தனர். கடந்த 
02 வருடமாக இந்த வ�ய மாணவர்-
கள் பா�க்கப்பட்டுள்ளனர்.

இவ்வாறான �றுவனங்க�ன் 
தைடையயும் �க்க ேவண்டுெமன 
ேகா�க்ைக �டுத்துள்ளதாகவும் 
அைமச்சர் ஹா�ஸ் ந�ர் அஹமட் 
ெத��த்தார்.

அைமச்சர் ஹா�ஸ் ந�ர்அஹமட் ஜனா�ப��டம் ேகா�க்ைக

ஆஸ்திரியா அரசினால்
அத்தியாவசிய மருந்துகள்
ஆஸ்��ய அரசாங்கம் நான்கு 

�ல்�யன் ரூபா ெபறும�யான 
அத்�யாவ�ய மருந்துகைள  
இலங்ைகக்கு நன்ெகாைடயாக 
வழங்�யுள்ளது.   

புது�ல்��லுள்ள ஆஸ்��ய 
தூதரகம் மருந்துகைள புதுெடல்�-
�லுள்ள இலங்ைக உயர்ஸ்தா�க-
ராலயத்�டம் ைகய�த்துள்ளது.   

புது�ல்� இலங்ைக உயர்ஸ்தா-
�கராலயம், ஆஸ்��யா உட்பட 
இலங்ைக�ல் �றுவப்படாத 
பல்ேவறு நாடுகைளச் ேசர்ந்த 94 
ெவ�நாட்டு தூதரகங்கைள ஒருங்-
�ைணக்�றது.   

27 வைகயான அத்�யாவ�ய மருந்துகள-
டங்�ய இந்த ெபா�கள், இந்�யா�லுள்ள 
இலங்ைக உயர்ஸ்தா�கர் ��ந்த ெமாரெகா-
ட�டம் ைகய�க்கப்பட்டதுடன், உடன�யாக 
இைவ இலங்ைகக்கு அனுப்� ைவக்கப்படவுள்-
ளன. ஆஸ்��யா�ன் ெசயல் தூதுவர், மத்�-

யாஸ் ரேடாஸ்�க், மருந்துப் ெபாருட்கைள உத்-
�ேயாகபூர்வமாக ��ந்த ெமாரெகாட�டம் 
ைகய�த்தார்.   

அவசர ��ச்ைசக்காக அத்�யாவ�ய மருந்-
துகைள வழங்குமாறு ெவ�நாடுகளுக்கு 
இலங்ைக அரசாங்கம் �டுத்த ேவண்-
டுேகாைள ஏற்று இந்த நன்ெகாைட 

ரூ. 04 �ல். ெபறும�யானைவ அன்ப�ப்பு
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TNA இனி தமையிடாதிருக்க...
பயனபடுத்துகிறார்கள் எனறும் 

அம்பாறற மாவட்ட வலிந்து 
்காணாமல் ஆக்கபபட்ட சங்க 
தறைவி தம்பிராசா சசல்வராணி 
சதரிவித்தார.  

்கல்முறையில்  நேற்று ேற்ட -
சபற்ற சசய்தியாளர சந்திபபின-
நபாநத அவர இவவாறு குறிபபிட -
்டார. இதனநபாது நமலும் ்கருத்து 
சவளியிட்ட அவர,  

அம்பாறற மாவட்டத்தில்   
வலிந்து ்காணாமல் ஆக்கபபட்ட 
உறவு்களின நபாராட்டம் எதிரவரும் 
்காைங்களிலும் சதா்டரந்தும் முன -
சைடுக்கபபடும். எமது உறவு்களுக-
்காை நீதி கிற்டககும்வறர இந்தப 
நபாராட்டத்றத ோம் ற்கவி்டபநபா-
வதில்றை. 138 நபறர அம்பாறற 
மாவட்டத்தில் இழந்து இருககின-

நறாம்.
்காணாமல் நபாநைாருக்காை 

அலுவை்கத்திறை 8 மாவட்டத்-
திறை நசரந்த வலிந்து ்காணாமல் 
ஆக்கபபட்டவர்களின உறவு்க -
ளும் நவண்டாம் எனறு உறுதியா்க 
கூறும்நபாது தமிழ் நதசிய கூட்ட -
றமபபின பாராளுமனற உறுபபி -
ைர்கள்  அக்காரியாைம் நவணடும் 
எனறு கூறுவதற்கு ்காரணம் எனை?  

தமிழ் நதசிய கூட்டறமபபி -
ைர இவவாறு சசயற்படுவதாைது 
எமககு மிகுந்த மைநவதறைறய 
ஏற்படுத்துகிறது. இவவாறாை அலு -
வை்கங்கறள எல்ைாம் பாராளுமனற 
உறுபபிைர்கள் முனனினறு ஊககு -
விபபதற்்காை ்காரணம் எனை?

கூட்டறமபபிைர எங்களுக்காை 
நீதிறய சபற்றுத்தர விரும்பி இருந் -

தால் ்க்டந்த 10 வரு்டங்களுககு 
முனைசர அது கிற்டத்திருககும். 
ஆைால் நீங்கநளா ்கதிறர்களுககு 
ஆறசபபடடு அரசாங்கத்து்டன 
நசரந்து உறழககினறீர்கள்.  

சசப்டம்பர மாதம் ேற்டசபற -
வுள்ள செனிவா கூட்டத்சதா்ட-
ரில் எமக்காை நீதி கிற்டககும் எை 
ேம்புகினநறன.  இறுதி யுத்தத்தின 
நபாது மனித உரிறம மீறல்்கள் 
மற்றும் வலிந்து ்காணாமல் ஆக்கப -
பட்டறமறய சதா்டரந்து இைஙற்க 
சபாறிமுறறயில் ேம்பிகற்க 
இல்ைாத ்காரணத்திைால் தான 
ோங்கள் இனறு சரவநதசத்றத ோடி 
இருககினநறாம்.அதற்்காை ்காரணத்-
றதயும் ஐககிய ோடு்கள் சறப முனற-
லில் கூறி இருககினநறாம்.

இந்த உள்ள்க சபாறிமுறற விசா-

ரறணறய ஏன விரும்பவில்றை 
எனற ்காரணத்றதயும் அஙகு 
சதளிவா்க கூறியுள்நளாம்.  

இனறு அரசாங்கத்து்டன 
இறணந்து ்காணாமல் ஆக்கபபட-
ந்டாரின நபாராட்டத்றத மழுங்க-
டிக்க தமிழ் நதசிய கூட்டறமபபிைர 
ஊககுவிக்க படுகினறைர.  

இதில் அவர்களுககு அரசியல் 
இைாபம் உணடு. ்காணாமல் ஆக்கப-
படந்டாரின உறவு்களி்டம் சதா்டரந்-
தும் ஆதரவு வழஙகுவதா்க தமிழ் 
நதசிய கூட்டறமபபிைர ஏமாற்றி 
வருகினறார்கள்.  

சசல்ைாக ்காசாை தமிழ் நதசிய 
கூட்டறமபபிைறர இவவி்டயத்-
தில் திைமும் ேம்பி ோம் ஏமாற்றப -
படடுள்நளாம் எனபறத தற்நபாது 
உணரந்துள்நளாம் எனறார. 

ைண்ணெண்ணெய் பிரச்சிமைக்கு...
எமது மக்கள் அதி்களவாை பிரச்-

சிறை்கறள எதிரச்காள்கினறைர. 
அதற்கு தீரவு ்காணும் வற்கயில் எரி-
சபாருறள தாராளமா்க கிற்டக்கக-
கூடிய ஏற்பாடு்களும் முயற்சி்களும் 
நமற்ச்காள்ளபபடடு வருகினறை.  

குறிபபா்க ்க்டற்சதாழிைாளர்கறள 
சபாறுத்தவறரயில், சிறு ்க்டற்சதா-
ழிைாளர்களுககு மணசணணசணய் 
சபரும் தடடுபபா்டா்க இருககினறது. 
ச்காழும்பில் அதி்காரி்களு்டன சதாட-

புச்காணடு தனியார துறறயிைரால் 
மணசணணசணய் இறக்கபபடுவது 
குறித்து தற்நபாதுள்ள நிறைறம 
சதா்டரபில் ்கைந்துறரயாடிநைன.  

அநதநவறள, இைஙற்க சபற்-
நறாலிய கூடடுத்தபைமும் மசகு எண-
சணய்றய சுத்தி்கரித்து மணசணண-
சணய்றய விநிநயாகிபபதற்்காை 
ே்டவடிகற்கறயயும் எடுத்து வருகி-
றது. இந்த வார இறுதியில் அந்த ே்ட-
வடிகற்க ற்ககூடுசமனறு ேம்புகின-

நறன.  
ேனநீர மீனபிடிறய அதி்கரிபபதற்-

்காை முயற்சி மத்திய அரசிைால் முன-
சைடுக்கபபடுகினறதா? எை அவரி-
்டம் விைவியநபாது,  

ோடு தளுவிய ரீதியில் அந்த திட-
்டத்றத ோங்கள் நமற்ச்காணடு வரு-
கினநறாம். கிளிசோச்சி மாவட்டத்-
தில் முறிபபு எனும் இ்டத்தில் 30 சிறு 
குளங்களுள்ளை. அதில் 05 குளங-
்கறள புதுபபித்திருககினநறாம்.இந்த 

இ்டத்றத   பாரபபதற்்கா்க இனறு ்கண-
்காணிபபு விெயம் சசய்து அதறை 
எவவளவு விறரவில் இயக்க முடியு-
சமை முயற்சி்கறள நமற்ச்காள்ள-
வுள்நளாம்.  

அநதநவறள, ஏறைய குளங-
்கள், வாவி்கசளை எல்ைாவற்றிலும் 
ேனனீர மீனகுஞ்சு்கறளயும், இறால் 
குஞ்சு்கறளயும் விடுவதற்கு ஏற்பாடு-
்கள் சசய்துள்நளாசமனறும் அறமச்-
சர ்டகளஸ் சதரிவித்தார. 

்ெருந்தாட்டதுமை ைக்களுக்காக...     
ே்கர அபிவிருத்தி மற்றும் வீ்ட -

றமபபு அறமச்சர பிரசனை ரண -
துங்க தறைறமயில் பத்தரமுல்றை, 
சசத்சிறிபாயவில் அறமந்துள்ள ே்கர 
அபிவிருத்தி மற்றும் வீ்டறமபபு 
அறமச்சில் (16) நதாட்டபபுற 
வீ்டறமபபு பிரிவின உயர அதி்கா -
ரி்களு்டன ேற்டசபற்ற ்கைந்துறர-
யா்டலின நபாநத இவவி்டயம் சதரி-
விக்கபபட்டது.   

ே்கர அபிவிருத்தி மற்றும் வீ்ட -
றமபபு அறமச்சின நதாட்டபபுற 

வீ்டறமபபு பிரிவின கீழ் சசௌமிய -
மூரத்தி சதாண்டமான ஞாப்காரத்த 
அறமபபு, சபருந்நதாட்ட மனித -
வள அபிவிருத்தி சபாறுபபுச்சறப, 
புதிய கிராமபுற அபிவிருத்தி அதி -
்காரசறப நபானற நிறுவைங்கள்ஆ -
கியறவ அதற்்கா்க சசயற்ப்டவுள் -
ளை.   

இைஙற்க மக்கள் சதாற்கயில் 05 
வீதமாை மக்கள் நதாட்டபபுற மக -
்களா்கவுள்ளைர. ோடடின மத்திய, 
ஊவா, சபர்கமுவ, சதன ஆகிய 

மா்காணங்களிலும் மற்றும் ்களுத்-
துறற மாவட்டம் நபானற பகுதி்களி -
லும் நதாட்டபபுற மக்கள் வாழ்கின-
றைர.   

ே்கர அபிவிருத்தி மற்றும் வீ்ட-
றமபபு அறமச்சர பிரசனை ரணதுங்க-
வின ஆநைாசறையின நபரில் சசயற்-
படும் இந்த ஒனறைன றவத்திய 
நசறவ சசயற்றிட்டம் O - Doc எை 
சபயரி்டபபடடுள்ளது. அதற்்கா்க 
ஒரு குடும்பத்துககு மாதாந்தம் ரூ.100 
சசைவி்டபபடுவதால்  முழுக குடும்-

பத்துககும் அதன மூைம் நசறவறய 
சபற்றுகச்காள்ளைாம்.   

இதன அடிபபற்டயில் 24 மணி 
நேர நசறவயில் 150 இற்கும் நமற்-
பட்ட றவத்தியர குழுவின ஊ்டா்க 
இந்த நசறவறய சபறைாம்.  

 எதிரவரும் ்காைங்களில் இந்த 
றவத்திய நசறவ ோடடின அறைத்து 
நதாட்டபபுற பகுதி்களுககும் அறமக-
்கபப்ட நவணடுசமை அறமச்சர 
உயரஅதி்காரி்களுககு பணிபபுறர 
வழஙகிைார. 

இைஙமகயில் முதலீடுகமை ்ெய்ய...  
ச்காரிய தூதுவர சந்துஸ் வுனஜி-

னுககுமிற்டயில் சந்திபசபானறு 
பிரதமர அலுவை்கத்தில் ேற்டசபற்-
றுள்ளது. இதன நபாநத பிரதமர 
இவவாறு சதரிவித்துள்ளார.  

இைஙற்கயில் மீள் புதுபபிக்கத் -
தக்க மின உற்பத்தி, நீரபபாசைம், 
விவசாய உப்கரணங்கள் உற்பத்தி, 
மருந்து்கள் மற்றும் மருத்துவ உப -
்கரணங்கள் உற்பத்தி உள்ளிட்ட 
துறற்களில் முதலீடடு வாய்பபு -
்கள் அதி்கமா்க ்காணபபடுவதா்க -
வும் பிரதமர இதனநபாது சதரி -
வித்துள்ளார.  

அநதநவறள அரசாங்கம் ேற்ட -
முறறபபடுத்தியுள்ள புதிய இைகு 

முறற விசா வழஙகும் முறறறம 
ச்காரிய முதலீட்டாளர்கறள அதி்க-
ளவில் இைஙற்கககு வரவறழபப-
தற்கு வாய்பபா்க அறமவதா்கவும் 
1980 ்காை்கட்டங்களில் இைஙற்க -
யில் அதி்களவு முதலீடு்கறள சசய்த 
ோடு எனற வற்கயில் மீணடும் அந்த 
வாய்பபு கிற்டத்துள்ளதா்கவும் 
ச்காரிய தூதுவர இதன நபாது சதரி-
வித்துள்ளார.  

அத்து்டன இைஙற்க உற்பத்தி 
சபாருட்கறள இைஙற்க இந்திய 
சுதந்திர வரத்த்க உ்டனபடிகற்கயின 
கீழ் சந்றதககு விற்பறை சசய்யும் 
வாய்பபுள்ளதா்கவும் பிரதமர சதரி-
வித்துள்ளார.

ஒரு வார காைத்தில் 1590...  
50.8 வீதமாநைார நமல் மா்காணத்-

திலிருந்து பதிவாகியுள்ளதா்கவும் 
அறமச்சு சதரிவித்துள்ளது.   

அநதநவறள, ோடடின 56 
சு்காதார மருத்துவ அதி்காரி்கள் பிரி -
வு்கள் ச்டஙகு நோய் பரவலுக்காை 
அதிஎச்சரிகற்க மிகுந்த வையங்க -
ளா்க பிர்க்டைபபடுத்தபபடடுள்-
ளதா்கவும் சு்காதார அறமச்சின 
ச்டஙகு ஒழிபபு பிரிவு சதரிவித்துள்-
ளது.   

ோடடில் மீணடும் ச்டஙகு நோயா -
ளர்களின எணணிகற்க அதி்கரித்து 
வருவறதயடுத்து ச்டஙகு நோயிலி-
ருந்து தம்றம பாது்காத்துகச்காள்வ-
தில் மக்கள் மிகுந்த ்கவைம் சசலுத்த 
நவணடுசமை சு்காதார அறமச்சு 
அறிவுறுத்தியுள்ளது.   

அநதநவறள, ச்டஙகு நோயிைால் 
பாதிக்கபபடடுள்ள 25 ககும் அதி்க-
மாை சிறுவர்கள் ச்காழும்பு நைடி 
ரிஜநவ சிறுவர றவத்தியசாறையில் 
சிகிச்றசசபற்று வருவதா்கவும் அவர-
்களில் சிைரின நிறை நமாசமா்க 
்காணபபடுவதா்க சிறுவர விநச்ட 
மருத்துவ நிபுணர தீபால் சபநரரா 
சதரிவித்துள்ளார.   

ச்டஙகு நோயிைால் பாதிக்கபபட -
டுள்ள சிறுவர்களுககு முடிந்தளவு 
நீரா்காரம் வழஙகுமாறும் அத்து்டன 
அவர்களுககு நபாதுமாை ஓய்றவப 
சபற்றுகச்காடுககுமாறும் பரசிட்ட-
நமால் மாத்திறர்கறள அவர்களுககு 
வழஙகுவது அவசியசமனறும் 
சபற்நறார்களுககு அவர அறிவுறுத் -
தியுள்ளார.  

உதயஙக வீரதுஙக CIDயில்...
விசாரறணப பிரிவில் ஆெரா -

ைார.  
விமாைபபற்டயிைருககு மிக 

விமாைம் ச்காள்வைவு சசய்த 
வி்டயம் சதா்டரபில் ஏழு மில்லி -
யன அசமரிக்க ச்டாைர முறறயற்ற 
விதத்தில் பயனபடுத்தபபட்டறம 
சதா்டரபில் முனசைடுக்கபபடடு -
வரும் விசாரறணக்கா்க வாககுமூ -
ைசமானறற வழஙகும் வற்கயி -
நைநய அவர நேற்று குற்றத்தடுபபு 

விசாரறணப பிரிவுககு அறழக்கப -
படடிருந்தார.  

்க்டந்த இரணடு திைங்களுககு 
முன அதுசதா்டரபாை வழககு நீதி -
மனறத்தில் விசாரறணககு எடுத் -
துகச்காள்ளபபட்ட நபாது உத -
யங்க வீரதுங்கறவ குற்றத்தடுபபு 
விசாரறணத் திறணக்களத்தில் 
ஆெராகி வாககுமூைசமானறற 
வழஙகுமாறு நீதிமனறம் உத்தரவு 
பிறபபித்திருந்தது.

இரு ைாதஙகளின் பின்ைர்...  
சபற்நறாலியக கூடடுத்தாபைத்-

துககு சுபபர டீசல் ச்காணடுவரபப-
டுகிறது.  

 இநதநவறள, நதசிய எரிசபாருள் 
அடற்ட திட்டத்தின கீழ், அரச வா்க -
ைங்கறளப பதிவு சசய்வது குறித்த 
முககிய ்கைந்துறரயா்டல் ஒனறு 
அறமச்சர ்கஞ்சை விெயநச்கர தறை-

றமயில் ேற்டசபற்றுள்ளது.   
 இறணயவழியில் ேற்டசபற்ற 

இந்த ்கைந்துறரயா்டலில் அறமச் -
சின சசயைாளர, மா்காண சசயைா-
ளர்கள், மாவட்ட சசயைாளர்கள் 
மற்றும் பல்நவறு அரச நிறுவைங்க-
ளின அதி்காரி்களும் ்கைந்து ச்காண-
்டைர.  

அவெரகாை ெட்டத்மத நீக்க...
சதரிவித்தார.   
இஙகு நமலும் உறரயாற்றிய 

ெைாதிபதி ரணில் விககிரமசிங்க, 
தற்நபாது ோடற்டக ்கடடிசயழுபப 
பை ே்டவடிகற்க்கள் நமற்ச்காள் -
ளபபடடு வருவதா்கவும் அதற்கு 
அறைத்து தரபபிைரின ஒத்துறழப-
பும் நதறவசயைவும் சுடடிக்காடடி -
ைார.   

சபாோய்கர மஹிந்த யாபபா 

அநபவரதை, நீதியறமச்சர ்கைாநிதி 
விநெயதாச ராெபக்ஷ, பாராளு -
மனற உறுபபிைர எரான விககிரம -
ரத்ை, முனைாள் அறமச்சர நொன 
அமரதுங்க, சதாழில்சார வல்லுேர 
சங்கங்கள் சம்நமளத்தின தறைவர 
துலித சபநரரா, தறைறமச் சசய -
ைாளர உபாலி ெயவரதை உள் -
ளிட்ட பைர இந்நி்கழ்வில் ்கைந்து -
ச்காண்டைர.  

ொதுகாப்பு அமைச்சின் அனுைதி...
இவவி்டத்றத மி்கத் தீவிரமா்க 

ஆய்வு சசய்த பினைநரநய பாது-
்காபபு அறமச்சின அனுமதியு்டன 
தற்ட்கள் நீக்கபபட்டதா்கவும் ெைா-
திபதி சசயை்கம் சதரிவித்துள்ளது.   

அணறமயில் சரச்றசறய ஏற்ப -
டுத்திய 2022-08-01 தி்கதியி்டபபட்ட 
2291/02 இைக்க வரத்தமானி அறி -
வித்தலில் குறிபபி்டபபட்ட 2012 
ஆம் ஆணடின 01 ஆம் இைக்க ஐ.ோ 
04 (7) விதிமுறறயின கீழ் சபயர 
குறிபபி்டபபட்ட ேபர்கள் மற்றும் 
அறமபபுக்களின படடியலில் திருத் -
தம் நமற்ச்காள்ளபபட்டது சதா்டர -
பில் முனசைடுக்கபபட்ட ேற்ட-
முறற்கள் சதா்டரபாை பினைணி 
மற்றும் சதளிவுபடுத்தறை ெைாதி -
பதி சசயை்கம் நேற்று சவளியிட-
டுள்ளது.   

தற்ட நீக்கத்தின சட்ட ஏற்பா-
டு்களும் பினைணி சதா்டரபிலும் 

படடியலிடுதல் அல்ைது நீககுதல் 
(தனிேபர்கள் மற்றும் நிறுவைங்கள்) 
சதா்டரபில் 2014 முதல் 01.-08. -2022 
வறர முறறயாை எடடு வரத்தமானி 
அறிவித்தல்்கள் சவளியி்டபபடடுள்-
ளறம சதா்டரபிலும், அவற்றின 
விவரங்கறளயும் ெைாதிபதி சசயை-
்கம் சவளியிடடுள்ளது.   

தற்ட நீக்கபபட்ட 06 அறமப-
பு்களின விபரங்கள் மற்றும் தற்ட 
நீடிக்கபபடடுள்ள 15 அறமபபு்கள் 
சதா்டரபாை விபரங்கறள ெைாதி-
பதி சசயை்கம் சவளியிடடுள்ளது. 
இது சதா்டரபாை நமைதி்க விபரங்க-
ளுககு www.competentauthority.gov.
lk எனற இறணயத்தளத்தினூ்டா்க 
பாரக்கமுடியுசமனறும் ெைாதிபதி 
சசயை்கம் அதரிவித்துள்ளது.   

ெைாதிபதி சசயை்கம் விடுத்துள்ள 
முழுறமயாை விளக்கம் 06 ஆம் 
பக்கம்...  

இைஙமக ்ெணணுக்கு...
சைாத்தர சீடடிழுபபின மூைம் 

இைஙற்க ோணயத்தில் 9 ந்காடிநய 
82 இைடசம் ரூபாய் ரூபா பரிசா்க 
அவர சவனறுள்ளார.  

தமிழ்ோடடில் இருந்த அவர, திரு -
மணத்திற்குப பிறகு, அபுதாபியில் 
நவறைககுச் சசனறார. 

அஙகு வாஙகிய சைாத்தரசீட -
டுககு ஒரு மில்லியன அபுதாபி 

திர்ஹம் (9,82,52,277.32 ரூபாய்) 
கிற்டத்துள்ளது.  

80 சைாத்தர சீடடு்கறள வாஙகிய 
அருள்நச்கரம் சசல்வராணி எனற 
சபண விடுமுறறக்கா்க தமிழ்ோட -
டிற்கு சசனறுள்ளார. 

அவரது சைாத்தர பரிசு சதா்டர -
பில் குறித்த சைாத்தர நிறுவைநம 
த்கவல் வழஙகியுள்ளதா்க குறிபபி -
்டபபடுகினறது.

9.5 kg தஙக பிஸ்கட்டுகளுடன்...  
நேற்றுக ்காறைவிமாை நிறை-

யத்தில் ற்கபபற்றபபடடுள்ளை. 
இதனநபாது இரணடு சபண்களும் 
ற்கது சசய்யபபடடுள்ளைர.  

சுங்கத் திறணக்கள அதி்காரி்கள் 
ே்டத்திய திடீர நசாதறையினநபாது 
இந்த தங்க பிஸ்்கடடு்கள் ற்கபபற்-
றபபட்டை.   

துபாயிலிருந்து நேற்றுக ்காறை 
்கடடுோயக்க விமாை நிறையத்றத 
வந்தற்டந்த EK 650 எனற விமாைத்-
தில் வந்த சபணசணாருவநர இந்த 
தங்க பிஸ்்கடடு்கறள ச்காணடுவந்-
துள்ளார.  

தங்க பிஸ்்கடடு்களு்டன வந்த இப 
சபண தீரறவயற்ற ்கற்டயின சபண 
ஊழியர ஒருவரி்டம் தங்க பிஸ்்கடடு-
்கறள ற்கயளித்துவிடடு அவரு்டன 
சவளிநயற முயற்சித்துள்ளார.  

அவர்களின ற்கபறப்கறள நசாத -

றையிட்டநபாதும் தங்க பிஸ்்கடடு-
்கள் இல்ைாதறதயடுத்து தீரறவயற்ற 
்கற்டயில் சபணணின நமறசக்க -
டியில் ்காணபபட்ட றபறய நசாத-
றையிட்டைர.  

இதனநபாநத 9.5 கிநைா எற்ட-
ச்காண்ட 80 தங்க பிஸ்்கடடு்கள் 
ற்கபபற்றபபட்டதா்கவும் இதறைய-
டுத்து இரு சபண்களும் ற்கது சசய்-
யபபட்டதா்கவும் சுங்கத்திறணக்க-
ளம் சதரிவித்தது.  

்கடடுோயக்க விமாை நிறையத்-
திலுள்ள இைஙற்க சுங்கத்தின 
நபாறதபசபாருள் ்கடடுபபாடடுப 
பிரிவின அதி்காரி்களால் விசாரறண-
்கள் நமற்ச்காள்ளபபட்டை. ற்கப-
பற்றபபட்ட தங்க பிஸ்்கடடு்களின 
சமாத்த சபறுமதி 205 மில்லியன 
இைஙற்க ரூபா எை மதிபபி்டபபட-
டுள்ளது.

இைஙமகக்கு நிதியுதவி வழஙகிய...
தமிழ்கத்தின முனைாள் முதை -

றமச்சர ஓ.பனனீர சசல்வம் தமிழ்க 
நிதித்துறற அரசு கூடுதல் தறைறமச் 
சசயைாளருககு எழுதியுள்ள ்கடிதத்-
தில், கூறியுள்ளதாவது:  

இைஙற்க ஒரு மி்கப சபரிய சபாரு -
ளாதார சேருக்கடியில் சிககித் தவித்-
துக ச்காணடிருககினற நிறையில், 
தமிழ்க அரசின சாரபில் இைஙற்க 
ோடடிற்கு நிதியுதவி அளிக்கபப -
டும் எனறு முதைறமச்சர சட்டப -
நபரறவயில் அறிவித்தநபாது, என 
குடும்பத்தின சாரபில் ஐம்பது இைட-
சம் ரூபாய் நிதியுதவி அளிக்கபபடும் 
எனறு தமிழ்ோடு சட்டபநபரறவ-
யில் ோன அறிவித்நதன.  

இதன அடிபபற்டயில், புரடசித் 

தறைவி அம்மா நிறைவா்க, எைது 
மூத்த ம்கனும், மக்களறவ உறுப-
பிைருமாை  ப.ரவீந்திரோத் வஙகிக 
்கணககிலிருந்து இருபத்றதந்து 
இைடசத்திற்்காை வறரநவாறை, 
எைது இறளய ம்கன வி.ப.செ-
யபிரதீப வஙகிக ்கணககிலிருந்து 
ரூபாய் இருபத்றதந்து இைடசத்திற்-
்காை வறரநவாறை எை சமாத்தம் 
ஐம்பது இைடசம் ரூபாய்க்காை 
வறரநவாறை்கள் இத்து்டன 
இறணக்கபபடடுள்ளை. 

இதறைப சபற்றுக ச்காண்ட -
றமக்காை ஒபபுற்கச் சீடடிறை 
அளிககுமாறு ந்கடடுக ச்காள்கி -
நறன. இவவாறு அவர சதரிவித்-
துள்ளார.

முன்ைாள் ஜைாதிெதி...
சதரிவிககும் நபாநத அவர இவ -

வி்டயத்றத சதரிவித்துள்ளார.  
விமாைபபற்டயிைருககு மிக 

விமாைம் ச்காள்ளளவு சசய்த 
விவ்காரம் சதா்டரபில் நமற் -
ச்காள்ளபபடடு வரும் விசாரறண -
்களுக்கா்க வாககுமூைம் ஒனறற 
வழஙகுவதற்்கா்க அவர நேற்று 
முற்ப்கல் ச்காழும்பு குற்றத்தடுபபு 
விசாரறண திறணக்களத்தில் ஆெ -
ராகியிருந்தார.  

வாககுமூைம் பதிவு சசய்யப -
பட்ட பினைர குற்றத்தடுபபு 

விசாரறண திறணக்களத்திலி -
ருந்து சவளிநயறிய அவர அங -
கிருந்த ஊ்ட்கவியைாளர்களுககு 
்கருத்து சதரிவிககும் நபாநத 
இந்த த்கவறை சவளியிடடுள் -
ளார.  

முனைாள் ெைாதிபதி ந்காட்டா -
பய ராெபக்ஷ ோடடுககுத் திரும்பி 
மக்களுககு நசறவ சசய்வா -
சரனறும் எவவாறாயினும் அவர 
மீணடும் அரசியலில் ஈடுப்ட மாட -
்டாசரனறும் உதயங்க வீரதுங்க 
சதரிவித்துள்ளார

டிெமெர் ைாதம வமர விடுமுமை...  
ோடு முழுவதும் வாராந்தம் ஐந்து 

ோட்களும் பா்டசாறை்கள் ே்டத்தப -
படுகினறை. 

பா்டசாறை்களுககு நபாககுவ -
ரத்து ்காரணங்களால் சமு்கமளிக்க 
முடியாறம குறித்து முறறபாடு்கள் 
எறவயும் இதுவறரயில் கிற்டக்க -
வில்றை. 

அவவாறாை நிறை ஏற்பட்டால் 
அது குறித்து நபாககுவரத்து சறப 
உள்ளிட்ட தரபபு்டன ்கைந்துறர -
யாடி அந்த பிரச்சிறைறயத் தீரத்து, 
வாராந்தம் 5 ோட்களும் பா்டசாறை -

்கறள ே்டத்துவதற்கு எதிரபாரக்கப -
படுகிறது.

ச்காவிட பரவலுககு மத்தியில் 
பா்டசாறை்கறள ே்டத்திச் சசல்வது 
சதா்டரபில் எச்சரிகற்க எதறையும் 
சு்காதார அறமச்சு இதுவறரயில் 
முனறவக்கவில்றை. அதற்்காை 
வழி்காடடி்கள் மற்றும் அறிவுறுத் -
தல்்கறள சு்காதார அறமச்சு வழங -
கிைால் அதனபடி பா்டசாறை்கள் 
சசயற்படுத்தபபடும் எனறும் 
அறமச்சர சுசில் பிநரமசெயந்த 
சதரிவித்தார.

்காவிட் ்தாற்று ்�ாயாைர்...   
அதி்கரித்துள்ளதா்க சு்காதார 

அறமச்சு சதரிவித்துள்ளது.   
ச்காநராைா றவரஸ் தடுபபுக -

்கா்க வழங்கபபடும் ோன்காவது 
தடுபபூசிறய சபற்றுகச்காள்ளாவி -
டின இந்த எணணிகற்க  நமலும் 
அதி்கரிக்கைாசமை பிரதி சு்காதார 
நசறவ்கள் பணிபபாளர ோய்கம் 
விநச்ட மருத்துவ நிபுணர ந்ஹமந்த 
ந்ஹரத் சதரிவித்துள்ளார.   

இதுவறர ோன்காவது தடுபபூசி -
றயப சபற்றுகச்காள்ளாதவர்கள் 
உ்டைடியா்க அதறைப சபற்றுக -
ச்காள்ளுமாறும் அவர சபாதுமக்க -
ளுககு நவணடுந்காள் விடுத்துள் -
ளார.   

ோடடின பல்நவறு பகுதி்களி -

லும் மீணடும் ச்காநராைா றவரஸ் 
சதாற்று நோயாளி்கள் அதி்கரித்து 
வரும் நிறையில் தடுபபூசி்கறள 
முறறயா்க சபற்றுகச்காள்ளு -
மாறும் சு்காதார அறமச்சிைால் 
ஏற்்கைநவ வழங்கபபடடுள்ள 
விதிமுறற்கறள முறறயா்கப பின -
பற்றுமாறும் அவர சதரிவித்துள் -
ளார. 

அதற்கிணங்க சமூ்க இற்டசவளி, 
மு்கக ்கவசம் அணிதல் நபானற 
வழறமயாை ே்டவடிகற்கறளப 
பினபற்றி நோய்த் சதாற்றிலிருந்து 
தம்றமப பாது்காத்துகச்காள்ள ே்ட -
வடிகற்கசயடுக்க நவணடுசமனறு 
அவர சபாதுமக்கறளக ந்கடடுக -
ச்காணடுள்ளார.

ஆய்வுக் கப்ெலின் வருமக... 
(Wang Wenbin) இவவாறு சதரி -

வித்துள்ளார.   
 நேற்றுமுனதிைம் ்கருத்து சவளி-

யிட்ட அவர, "யுவான வாங 5 
்கபபல், இைஙற்கயின தீவிர ஒத்து-
றழபபு்டன, இந்தியா – அசமரிக-
்காவின ்கவறை்களுககு மத்தியில் 
்ஹம்பாந்நதாடற்ட துறறமு்கத்தில் 
சவற்றி்கரமா்க நிறுத்தபபடடுள்ளது.   

 யுவான வாங-5 ்கபபலின ்க்டல் 
அறிவியல் ஆராய்ச்சி ே்டவடிகற்க-
்கள் சரவநதச சட்டத்திற்கு இறச-
வாைறவ எனபறத மீணடும் 
வலியுறுத்த விரும்புகிநறன. இது 

வழக்கமாை சரவநதச ேற்டமுறற-
யாகும்.   

 அறவ எந்த ோடடிைதும் பாது-
்காபபு மற்றும் சபாருளாதார ேைன-
்கறள பாதிக்காது எனறும் இது எந் -
தசவாரு மூனறாம் தரபபிைராலும் 
தடுக்கபப்டககூ்டாது எைவும் அவர 
கூறிைார.   

 சிை ோடு்கள் ச்காழும்பிற்கு 
அழுத்தம் ச்காடுபபதும், அதன உள் 
விவ்காரங்களில் சமாத்தமா்க தறை -
யிடுவதும், பாது்காபபுக ்கவறை்கள் 
எனறு கூறுவதும் முற்றிலும் நியாய-
மற்றது எனறும் அவர கூறிைார. 

இநதிய ்ெருஙகடலில் ்ெல்வாக்கு...  
சரவநதச ோணய நிதியத்றத சமா -

ளிபபதற்கு   உதவிய ஒநர அணற்ட 
ோடு இந்தியா மாத்திரநம எனறும்  
சதரிவித்தார.

அம்பாந்நதாடற்ட துறறமு்கத் -
திற்கு அனுமதி வழங்கபபட்ட சீை 
ஏவு்கறண மற்றும் சசயற்ற்கக -
ந்காள் ்கண்காணிபபு ்கபபைாை 
‘யுவான வாங 5’ சதா்டரபாை 
ந்கள்விசயானறுககு பதிைளிககும் 
நபாநத அவர இவவாறு சதரிவித் -
துள்ளார.  

அவர நமலும் சதரிவிகற்கயில், 
இந்தியப சபருங்க்டல், இந்தியா -
வுககும் சீைாவுககும் இற்டநய 

மற்சறாரு விநச்ட அம்சமா்க 
மாறாது.இந்தியா தைது நதசிய 
ேைன்கறள ்கவனித்துகச்காள்ள 
நவணடும், ஆைால் பிராந்தியத்தில் 
தனித்துவத்றத ந்கார முடியாது.

இந்தியாவின அணற்ட ோடு்கள் 
்கைாசார ரீதியா்க ஒனறுபடடுள்ள -
து்டன, சபாருளாதார ரீதியா்கவும் 
பிறணக்கபபடடிருககிறது. 

இைஙற்கயில் நிைவும் சபாரு -
ளாதார சேருக்கடியில் சரவநதச 
ோணய நிதியத்றத சமாளிபப -
தற்கு   உதவிய ஒநர அணற்ட ோடு 
இந்தியா எனறும் அவர சதரிவித் -
துள்ளார.

முக்கிய ெதவிகமை... 03ஆம் பக்கத் சதா்டர 
நவறைத்திட்டம் முனசைடுக்கப -

படுசமைத் சதரிவித்துள்ள அவர 
அதற்்காை முனநைாடி ே்டவடிகற்க-

்கள் தற்நபாது ஆரம்பிக்கபபடடுள்ள-
தா்கவும் அவர நமலும் சதரிவித்துள்-
ளார.  

13 வருடஙகளின் பின்ைர்... 03ஆம் பக்கத் சதா்டர 
13 வரு்டங்களின பினைர இந்தக 

்கட்டணங்களுக்காை மறுசீரறமபபு 
இ்டம்சபறவுள்ளதா்க ஆறணயா -
ளர வசந்த என. ஆரியரத்ை   சதரி -
வித்துள்ளார.  

நபாககுவரத்து மற்றும் சேடுஞ்சா -
றை்கள் அறமச்சர பந்துை குணவர -
தைவின அனுமதி கிற்டத்துள்ளதா -
்கவும், திருத்தங்கள் திறறநசரிககு 
அனுபபபபடடுள்ளதா்கவும் அவர 
கூறியுள்ளார.  

அரசாங்கத் துறற்கள் பை வழங -
கும் நசறவ்களுக்காை ்கட்ட -
ணங்களு்டன ஒபபிடுற்கயில், 
எங்கள் நசறவ்களுக்காை ்கட -
்டணம் மி்கவும் குறறவு, புதிய 
சாரதி அனும தி பத்திரத்திற்கு 1700 
ரூபாவும் புதுபபிக்காறமக்காை 
அபராதமா்க ஆணடுககு ரூ.250 
மடடுநம   விதிக்கபபடுவதா்கவும் 
ஆறணயாளர ோய்கம் அரியரத்ைா 
சதரிவித்துள்ளார.  

்க்டந்த மாரச் மாதம் முதல், 
ச்டாைர்கள் பற்றாககுறற ்கார -
ணமா்க, பாஸ்நபாரட மற்றும் 
முனபதிவு சசய்யபபட்ட விமாை 
டிகச்கட நபானறவற்று்டன, சவளி -
ோடடில் பணி புரிய சசல்லும் 
பணியாளர்களுககு மடடுநம அச்சி -
்டபபட்ட சாரதி அனுமதி பத்திரம் 

வழங்கபபடடுவருவதா்கவும் அவர 
நமலும் குறிபபிடடிருந்தார.  

 அத்து்டன மற்றறய புதிய 
மற்றும் புதுபபித்தலுககு விணணப -
பித்திருந்த விணணபபதாரர்களுககு 
த்கறம்கள் பரிசீலிக்கபபடடு தற் -
்காலி்க அனுமதியிறை ்காகிதம் 
மூைநம அஙகீ்காரம் வழங்கபபட -
்டது்டன எதிரவரும் ்காைங்களில் 
ச்டாைர பற்றாககுறற பிரச்சி -
றைககு தீரவு கிற்டத்தவு்டன ஒஸ் -
ரியாவிலிருந்து இருந்து தருவிக்கப -
படும் புதிய அடற்ட்கறள வழங்க 
திட்டமிடடுள்ளதா்கவும் அவர 
சதரிவித்திருந்தார.  

நமலும் நவர்ஹரவில் உள்ள 
DMT சாரதி அனுமதிபபத்திரத்தின 
தறைறம அலுவை்கம் மற்றும் 
அனுராதபுரம், ்கம்ப்ஹா, ்ஹம் -
பாந்நதாடற்ட, யாழ்பபாணம், 
்களுத்துறற, ்கணடி, குருோ்கல் 
மற்றும் சமாைரா்கறை ஆகிய 
எடடு மாவட்ட அலுவை்கங்க -
ளில் இருந்து இந்த வரு்டம் மாரச் 
மாதம் முதல் சவளிோடடில் 
நவறை நதடும் சுமார 60 ஆயிரம் 
விணணபபதாரர்களுககு வழக்க -
மாை பிளாஸ்டிக சாரதி அனும தி 
அடற்ட வழங்கபபட்டதா்கவும் 
அவர நமலும் சதரிவித்தார.

ஆஸ்திரியா அரசிைால்... 03ஆம் பக்கத் சதா்டர

வழங்கபபடடுள்ளது. உயரஸ்-
தானி்கர சமாரச்கா்ட, ஆஸ்திரிய 
அரசாங்கம் வழஙகிய ேடபு மற்றும் 
ேல்சைணணத்துக்காை தைது ேனறி-
றயத் சதரிவித்தார.   

நி்கழ்வில் பிரதி உயரஸ்தானி்கர 
நிலு்க ்கதுரு்கமுவ, அறமச்சர உபுல் 
புஷப குமார, சறப உறுபபிைர 
பநமாத குணரத்ை ஆகிநயார ்கைந்து-
ச்காண்டைர.  
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யாழ்.மாவட்டத்துக்கு வந்தட்டந்த 
200  ெம.ெ்தான் யூரியா உரம்  
சாவகச்சரி வி்ேட நிருபர்

யாழ்.மாவடடத்தில் 2022/23 
ஆம் ஆண்டு கால்பாக நெற் -
நசய்கககான முதற்கடட யூரியா 
உரம்  ் ெற்றுமுன்தினம் யாழ்்பபா -
ணத்்த வநத்டநதது. 

இ வவாறு 4 நகாளகலன்களில் 
வநத  200 நம.நதான் யூரியா 
உரத்்த பாராளுமன்்ற உறு்பபின -
ரும்- யாழ். மாவடட ஒருங்கி்ண்ப -
புக குழுத்த்லவருமான அங்கஜன் 
இராமொதன் ்க்யற்று ்காண்டா -
வில் உரக களஞ்சியத்தில் ்வத்து 
கமெல ்ச்வ நி்லய அதிகாரிக -
ளிடம் ்கயளித்திருநதார்.

இம்மு்்ற யாழில் கால்பாக 

நெற்நசய்கககு 1300 நதான் 
யூரியா ்த்வ்பபடடுளளது. 
மிகுதி உரம் வி்ரவில் கமெல -
்ச்வ நி்லயங்களுககு விநி்யா -
கிகக்பபடுநமன நதரிவிகக்பபட -
டுளளது.

இநநிகழ்வில் கலநதுநகாண்ட 
பாராளுமன்்ற உறு்பபினர் அங்கஜன் 
நதா்ல்பசி வாயிலாக விவசாய 
அ்மசசர் மஹிநத அமரவீர்வ 
நதாடர்பு நகாண்டு யாழ் மாவடட 
விவசாயிகள சார்பாக ென்றிக்ளத் 
நதரிவித்ததுடன் யாழ். மாவடட 
விவசாயிகளுககு மரககறி நசய -
்கககான உரங்க்ள நபற்றுத் 
தருமாறும் ்காரிக்க விடுத்திருந -
த்ம குறி்பபிடத்தககது. 

ஒருத�ொகை ப�ொக� மொத்திகைைகை
விற�கை தெய� இகைஞன் கைது
யாழ். வி்சட நிருபர்

யாழ்.்காண்டாவில் பகுதியில் 
ஒரு நதா்க ்பா்த மாத்தி்ர-
க்ள விற்ப்ன நசயத இ்ளஞன் 
ஒருவர் ்கது நசயய்பபடடுளளார்.

23 வயதான இ்ளஞன் ஒருவ்ன 
இவவாறு ்கதுநசயய்பபட-
டுளளார். 

்காண்டாவில் வீரபத்திரர் 
்காவி்ல அண்டிய பகுதியில் 
இ்ளஞன் ஒருவர் ்பா்த 
மாத்தி்ர விற்ப்னயில் ஈடுபடு -
வதாக ்கா்பபாய நபாலிஸாருககு 
கி்டத்த இரகசிய தகவலின் அடி்பப-
்டயில் சந்தகெபர் ்கதுநசயய்ப-
படடுளளார். ் கது நசயயும் ் வ்ள 
அவரது உட்மயில் இருநது ஒரு 
நதா்க ்பா்த மாத்தி்ர மற்றும் 
அவற்்்ற விற்ப்ன நசயததன் 
மூலம் நபற்றுகநகாண்ட பணம் என்-
பவற்்்றயும் நபாலிஸார் மீடடுளள -
னர். 

அத்னயடுத்து, ்கது நசயய்ப -
படட இ்ளஞ்ன ்கா்பபாய 
நபாலிஸ் நி்லயத்தில் தடுத்து 
்வத்து ்மலதிக விசார்ணக்ள 
நபாலிஸார் ்மற்நகாண்டு வருகின்-
்றனர்.

யாழ்.வி்சட நிருபர் 

ரயில் நி்லயத்தில் இ்றங்க தவ்ற-
விடட்மயால் மற்்்றய ரயில் நி்ல-
யத்தில் அவசரமாக இ்றங்க முற்படட 
இராணுவ சி்பபாய ஒருவர் காயம-
்டநத நி்லயில் நதல்லி்பப்ள 
ஆதார ்வத்தியசா்லயில் அனும-
திகக்பபடடுளளார்.  யாழ்்பபாணத்தில் 
கட்மயாற்றும் எஸ். விஜயசிங்க 
(வயது 26) எனும் இராணுவ சி்பபா்ய 
இவவாறு காயம்டநதுளளார். 

சி்பபாய தனது ஊரிலிருநது யாழ்்ப-
பாணத்திற்கு கட்மககாக நகாழும்பு 
- யாழ்்பபாணம் கடுகதி ரயிலில் வநதுள-
ளானர். எனினும்  யாழ்்பபாண நி்ல-
யத்தில் இ்றங்க ்வண்டியவர், தூககத்-
தினால் அத்ன தவ்ற விடடுளளார். 
திடீநரன தூககத்தினால் எழுநதவர் 
ரயில் சுன்னாகம் பு்கயிரத நி்லயத்-
தில் தரித்து நிற்பத்ன அவதானித்து, 
தூகக கலககத்துடன் அவசரமாக 
இ்றங்க முற்படடுளளார். இதன்்பாது 
ரயிலிலிருநது தவறி வீழ்நது காயம-
்டநதுளளார். 

யாழில் ெ்தா்டரும் ப�ாட்த
ெ�ாருள் கலாசாரம்

யாழ்.வி்சட நிருபர் 

்கா்பபாய பகுதி்ய ்சர்நத 
இ்ளஞன் ஒருவன் தனது ெண்பன் 
வீடடுககு நசன்்ற ்பாது திடீநரன 
உயிரிழநதுளளார். உயிரிழ்பபுககு 
ஊசி மூலம் ்பா்த்பநபாரு்ள ஏற்-
றிகநகாண்ட்ம்ய காரணநமன 
உடல் கூற்று பரி்சாத்னயில் நதரிய-
வநதுளளது. 

 திருநெல்்வலி பகுதியிலுளள 
தனது ெண்பர் ஒருவரின் வீடடுககு 

்ெற்று முன்தினம் நசவவாயககி-
ழ்ம நசன்றுளளார். அங்கு கதி்ர-
யில் அமர்நதிருநதவர் சிறிது ் ெரத்தில் 
மயங்கி சரிநது விழுநது உயிரிழநத-
தாக நபாலிஸ் விசார்ணகளில் நதரி-
விகக்பபடடுளளது. 

இநநி்லயில் யாழ்.்பாதனா 
்வத்திய சா்லயில் ்ெற்்்றய 
தினம் புதன்கிழ்ம ்மற்நகாளள்ப-
படட உடல் கூற்று பரி்சாத்னயின் 
்பாது , ்கயில் ஊசி மூலம் ்பா்த 

நபாரு்ள நசலுத்திய்ம்ய  உயிரி-
ழ்பபுககு காரணநமன கண்டறிய்பபட-
டுளளது. 

அத்ன அடுத்து ்கா்பபாய 
நபாலிஸார் தமது விசார்ணக்ள 
தீவிர்பபடுத்தியுளளனர். 

இ்த்வ்ள யாழில் கடநத மூன்று 
மாத கால பகுதிககுள 7ற்கும் ்மற்பட-
டவர்கள ்பா்த்பநபாரு்ள ஊசி 
மூலம் நசலுத்திய்மயால் உயிரிழந-
துளளனர். 

ஊசி மூலம் ப�ொக�பத�ொருள் தெலுத்திய மறறுதமொரு இகைஞன் �லி 

கும்�ொபிபேை
மலர் தெளியீடு 

திருக்கதீசசர ஆலய மண்டலா-
பி்ேக பூர்த்தி விழாவும் கும்பாபி-
்ேக மலர் நவளியீடும் எதிர்வரும் 
23.08.2022 நசவவாயககிழ்ம 
கா்ல 6.00 மணியிலிருநது திருக-
்கதீசசர ஆலயத்தில் ெ்டநப-
றும். “்பணி்ப பாதுகாகக்பபட 
்வண்டிய நபாககிேமாம்” இக-
கும்பாபி்ேக மல்ர்ப நபற்றுக 
நகாளளும்படி திருக்கதீசசரத் 
திரு்பபணிச ச்பயினர் அடியார் -
க்ள விெயமாகக ்கடடுகநகாள-
கின்்றனர்.

யாழ்.ப�ாதனா வைத்தியசாவை  நிவைவைகவை 
ஆராயைதற்கு அஙகஜன் எம்.பி விஜயம் 
பருத்தித்து்்ற வி்சட நிருபர்

யாழ்.்பாதனா ்வத்தியசா்லயின் 
நெருககடி காலநசயற்பாடுகள மற்றும் 
உளளக நிலவரங்க்ள ஆராயும் 
விதமாக யாழ். மாவடட பாராளுமன்்ற 
உறு்பபினரும், பாராளுமன்்ற குழுக-
களின் பிரதித் தவிசாளரும், யாழ். 
மாவடட ஒருங்கி்ண்பபுக குழுவின் 
த்லவருமான அங்கஜன் இராமொதன் 
அங்கு விஜயநமான்்்ற ்ெற்று ்மற்-
நகாண்டார். 

யாழ்.்பாதனா ்வத்தியசா்லயின் 
பணி்பபாளர் ்வத்தியர் சத்தியமூர்த்-
தி்ய சநதித்த அவர், ்வத்தியசா்ல 
நில்மக்ள ஆராயநத்தாடு, ்வத்-
தியசா்லயின் ்த்வகள நதாடர்பாக-
வும் கலநது்ரயாடினார். 

இதன்்பாது ்வத்தியசா்ல 
எதிர்நகாளளும் இட்பபற்்றாககு்்ற, 
்ொயாளர் விடுதிகளின் விஸ்தரி்பபு, 
்மலதிக சிகிச்ச ்மயங்களின் 
்த்வகள, ்வத்தியர்கள மற்றும் 
பணியாளர்களுககான வசதிகள நதாடர்-

பாக பணி்பபாளரால் எடுத்து்ரகக்ப-
படடது. 

்வத்தியசா்லககு ்த்வயான 
இ்ணநத ்ச்வக்ள வழங்கும் 
்மயங்க்ள உருவாககுதல், ்வத்-
தியசா்ல உளளக மற்றும் நவளியக 
விஸ்தர்பபு பணிகள என்பன நதாடர்-
பாக கலநது்ரயாட்பபடடன. ் மலும் 
எதிர்காலத்தில் முன்நனடுகக்பபட-
வுளள நி்லயில் அவற்றுககான பூர்-
வாங்க பணிகள நதாடர்பிலும் இசசந-
தி்பபில் உ்ரயாட்பபடடன.

்மலும், ்வத்தியசா்லககு அண்-
மித்துளள நிலங்க்ள உரி்மயாளர்-
களிடம் ்காரி்பநபற்று, புலம்நபயர் 
நகா்டயாளிகளின் உதவி்யாடு 
்வத்தியசா்லககு ்த்வயான பிரி-
வுக்ள அ்மகக முடியும் எனவும் 
இதன்்பாது கலநது்ரயாட்பபடடது.

அத்துடன், யாழ் ெகர்பபகுதியில் 
ெகர அபிவிருத்தி அதிகார ச்பயால் 
முன்நனடுகக்பபடவுளள அபிவிருத்தி 
திடடநமான்்்ற, ்பாதனா ்வத்திய-
சா்லககு பயன்்சர்ககும் வ்கயில் 

முன்நனடு்பபது நதாடர்பாகவும் 
இசசநதி்பபில் ஆராய்பபடடது. இது-
நதாடர்பான திடடமுன்நமாழி்வ 
உருவாககும் ்ொககில் முத்தர்பபு சந-
தி்பநபான்்்ற வி்ரவில் ெடாத்த தீர்-
மானித்துளளதாக அங்கஜன் இராமொ-
தன் நதரிவித்தார்.

யாழ் ்பாதனா ்வத்தியசா்லயின் 
்வத்தியர்கள மற்றும் தாதியர்களுக-
கான வசதிக்ள ்மம்படுத்துவது 

நதாடர்பாகவும், ஆளணி்ய அதிகரி்ப-
பது நதாடர்பிலும் உ்ரயாட்பபடட-
துடன், இலங்்க தாதியர் ்ச்வயில் 
95% நபண்கள, 5% ஆண்கள என்்ற 
ஆட்சர்்பபு விதத்தில் நகாள்கரீ-
தியான மாற்்றம் நகாண்டுவர்பபடு-
்கயில் ஆண் தாதியர்க்ள அதிக-
மாக ்ச்வயில்  உளளீர்கக முடியும் 
எனவும் இசசநதி்பபில் ்யாச்ன முன்-
்வகக்பபடடது. இ்த்வ்ள, யாழ்்ப-

பாண மககளுககு பல்்வறுபடட 
நெருககடி காலங்களிலும், இன்னல்க-
ளுககு மத்தியில் ்ச்வயாற்றிவரும் 
யாழ் ்பாதனா ்வத்தியசா்லககுத் 
்த்வயான உதவிக்ள நசயதுவரும் 
உளளூர் மற்றும் புலம்நபயர் ென்நகா-
்டயாளிகளுககு இசசநதி்பபின்்பாது 
்வத்தியசா்ல பணி்பபாளரிடம் அங்-
கஜன் இராமொதன் தனது ென்றி்ய 
நதரிவித்திருநதார்.

ையிலிலிருந்து 
�ெறிவீழ்ந்து 
இைொணுெ 
சிப�ொய �டுைொயம்

யாழ்.வகாழுமபுத்தும்ற கலனதோட்டம பெகுதியில் ெசிக்கும ைக்களின குடிநீர் பிரச்சி-
மைமய தீர்க்கும முகைாக அவைரிக்காவில் ொழும கபரியல் ைதைாகரன குடுமபெத்திைர் 
நிதியுேவிகமை வெய்துள்ைைர்.  அெர்களின பிள்மையின பி்றநே திைத்மே முனனிட்டு 
அெருமடய நிதிபபெஙகளிபபில் பூைணியமைாஅ்றக்கட்டமையினூடாக குைாய்க் கிணறு 
அமைக்கபபெட்டுள்ைது. பூைணியமைா அ்றக்கட்டமையின இலஙமகக்காை ேமலெர் 
ொைசிறீ தேெைான லயன கலாநிதி நா.ேதைநதிரன ைறறும நிர்ொக உறுபபிைர்கைால் 
ைக்கள் பொெமைக்கு தி்றநதுவிடபபெட்டது.  (பெடம தெலமண குறூப நிருபெர்)



இலங்கையில் பிஸகைட், ச�ொக்லட், 
ஐஸகிரீம், இனிப்புப் பண்டங-
கைள் உறபத்தி ச�ய்யும் கைம்பனி-

கைளொன மலிபன், எட்னொ, எலிபன்ட், 
உஸ்வத்்த, லிட்டில் லயன் ்பொன்்ற நிறு்வ-
னஙகைள் இ்ைந்து Lanka Confectionary 
Manufacturers Association என்்ற 
அ்மப்்ப நிறுவியுள்ளன. இச�ஙகைத்-
தின் ்த்ல்வர் மறறும் குழு உறுப்பினர்கைள் 
இ்ைந்து சகைொழும்பு ஹில்்டன் ்�ொட்-
்டலில் ஊ்டகைவியலொளர் மொநொச்டொன்்்ற 
ந்டத்தினர்.   

லிட்டில் லயன் கைம்பனியின் பிர்தொன 
நி்்ற்்வறறு அதிகைொரியும் இச�ஙகைத்தின் 
்த்ல்வருமொன எஸ.எம்.டி.சூரியகுமொர 
்த்ல்மயில் ஊ்டகை மொநொடு ந்்டசபற-
்றது. இம்மொநொட்டில் இச�ஙகைத்தின் நி்்ற-
்்வறறுககுழு உறுப்பினர் திருமதி �ொனொஸ 
ரவுப் �ககீமும் கைலந்து சகைொண்டொர்.  

இஙகு கைருத்துத் ச்தரிவித்்த இனிப்புப் 
பண்டஙகைள் உறபத்தியொளர்கைள் �ஙகைத்தின் 
பிரநிதிகைள்   

"இந்நொட்டில் ்மறபடி நிறு்வனஙகை-
ளில் ்நரடியொகை 5 இலட்�த்து 50 ஆயிரம் 
்பருககு நொம் ச்தொழில் ்வழஙகியுள்்ளொம். 
எமது உறபத்தியொன பிஸகைட், ்கைக அதிகை 
வி்லயொனொலும் பஙகைளொ்்தஷ், இந்தியொ, 
இந்்்தொ்னசியொ, ம்லசியொ ்பொன்்ற 50 
நொடுகைளுககு அ்தன் சு்்வ கை்வர்ந்துள்ளது. 
அந்்த நொடுகைளுகசகைல்லொம் இலங்கை 
இனிப்புப் பண்டஙகைள் ச�ன்்ற்்டகின்்றன. 
அந்்த நொடுகைளிலும் இனிப்புப்பண்டஙகைள் 
உறபத்தி ச�ய்கின்னர். ஆனொல் அ்வர்கைளது 
பிஸகைட்்்ட வி்ட எஙகைளது நொட்டு உறபத்-

தி்ய விரும்பி ்வொஙகுகின்்றொர்-
கைள். அ்வர்கைளது பிஸகைட் எஙகை-
ளது பிஸகைட்்்ட வி்ட வி்ல 
கு்்றவு. ஆனொல் அந்்த மககைள் 
வி்ல சகைொடுத்து எமது பிஸகைட்-
டி்ன ்வொஙகுகின்்றனர்.   

திடீசரன பிஸகைட் உறபத்திகைள் 
வி்ல உயர்்வ்தறகைொன மு்தன்-
்மக கைொரைம் இலங்கையில் ச்டொலர் 
சபருமொனம் கூடிய்தொலொகும். 4 மொ்தங-
கைளுககு முன்னர் சீனி ஒரு கி்லொ 100 
ரூபொ. ்தறசபொழுது சீனி 320 ரூபொ்வொகும். 
ஒரு முட்்்ட 60 ருபொ, ்கைொது்ம மொ 
வி்ல்யற்றம், டீ�ல் சபற்்றொல் வி்ல 
ஏற்றம், மின்�ொரம் துணடிப்பு, எரிசபொருள் 
இல்லொ்ம ்பொன்்ற்வறறு்டன் உறபத்திப் 
சபொருட்கை்ள ஏறறுமதி ச�ய்்வ்தறகு ்வஙகி-
கைளில் எல்.சி மு்்ற இல்லொமலும் உள்ளது. 
பிஸகைட்டுகை்ள சகைொணடு ச�ல்லும் 
சலொறிகைள் ்வொன்கைளுககு டீ�ல் இல்லொ்ம, 
டீ�ல் வி்ல ஏற்றம். ்பொன்்ற பொரிய பிரசசி-
்னகை்ள முகைம் சகைொடுத்து ்வருகின்்்றொம்.   

இ்த்னக கைொரைம் கைொட்டி சில �மூகை 
ஊ்டகைஙகைள் 5000 ஆயிரம் ச்டொலர் �மூகை 
ஊ்டகைஙகைளில் விளம்பரத்திறகைொகை பைம் 

ச�லுத்தி எமது நொட்டு பிஸகைட்கைள் வி்ல-
்யற்றம் என எஙகைளுககு ்�று பூசுகின்்றன. 
இந்்த விளம்பரத்தினொல் எஙகைளுககு அச�ம் 
ஏறபட்டுள்ளது. இ்வர்கைள் எஙகைளது கைம்பனி-
கை்ள மூ்ட ்்வத்து விட்டு ்்வறு நொட்டின் 
பிஸகைட் கைம்பனிகை்ள இலங்கைககுள் 
சகைொணடு ்வரு்வ்தறகு முயறசிககின்்றொர்-
கைளொ? இ்வர்கைளது ்நொககைம் என்னச்வன்று 
எஙகைளுககு ச்தரியவில்்ல. எஙகைளது கைம்-
பனிகை்ள மூ்ட ் ்வப்ப்தறகைொன ் நொககை்மொ 
ச்தரியொது. இந்்த உறபத்தியில் உள்ளூர் 
மு்தலீட்்டொளர்கைள் மட்டு்ம இத்து்்ற்ய 
உள்நொட்டிலும் ச்வளிநொட்டிலும் தி்றம்-
ப்ட ச�யல்படுத்தி ்வருகின்்்றொம். இ்வர்-
கைள் ச்வளிநொட்டு பிஸகைட்டுகை்ள இஙகு 
சகைொணடு ்வர நி்னககின்்றொர்கை்ளொ 
ச்தரியொது.   

கை்டந்்த 4 மொ்தஙகைளுககுள் 277 வீ்தம் 
்கைொது்ம வி்ல்யற்றப்பட்டுள்ளது. 
்கைொது்ம மொ 77 இருந்து 290 ரூபொ ்வ்ர 
வி்ல ஏற்றம். ்கைொது்ம மொ உள்ளூர் உற-
பத்தி அல்ல. ச்வளிநொட்டில் இருந்து இ்றக-
குமதி ச�ய்யப்படுகின்்றது. சீனி 114 இலி-
ருந்து 320 ருபொ ்வ்ர வி்ல அதிகைரிப்பு. 
மரககைறி 195 ருபொவில் இருந்து 475 ்வ்ர. 
அத்து்டன் �கைல உட்்�ர்ககும் சபொருட்-
கைள், சபொதி �ந்்்தப்படுத்து்தல் ்பொன்்ற 
�கைல பிரசசி்னகைளுககும் நொஙகைள் முகைம் 
சகைொடுத்துள்்ளொம்   

ஆனொல் பிஸகைட் 100 ருபொவில் இருந்து 
271 ருபொவுககு மட்டு்ம வி்ல அதிகைரிக-
கைப்பட்டுள்ளது. நொஙகைள் 50 நொடுகைளுககு 
எஙகைளது பிஸகைட்கை்ள ஏறறுமதி ச�ய்து 
இந்்த நொட்டுககு ்வரு்டொந்்தம் 150 மில்லி-
யன் ச்டொல்ர சகைொணடு ்வருகின்்்றொம். 
எஙகைளது பிஸகைட் கைம்பனியில் ்தறசபொழுது 
கூ்ட 50 ஆயிரம் ்பர் ச்தொழி்ல இழந்துள்-
ளனர். நொஙகைள் அரசுககு சபருந்ச்தொ்கை-
யொன ்வரி்யயும் ச�லுத்துகின்்்றொம் . அர-
�ொஙகைம் நொடுகைளின் துொது்வர்கை்ள அணுகி 
இத்து்்ற்ய ்மலும் ்மம்படுத்தி ஏற-
றுமதி்ய அதிகைரிககை உ்த்வ முன்்வரு்தல் 
்்வணடும்".   

இவ்வொறு பிஸகைட், ச�ொக்லட், ஐஸகி-
ரீம் இனிப்புப் பண்டஙகைள் உறபத்தியொளர்-
கைள் அஙகு கைருத்துத் ச்தரிவி்த்தனர்.   

"20 ஆயிரம் வி்வ�ொயிகைளி்டமிருந்து அ்வர்-
கைளது வி்ளச�ல்கை்ள நொம் ்நரடியொகைக 
சகைொள்மு்தல் ச�ய்கின்்்றொம். கை்டந்்த 2 ்வரு-
்டத்தில் சகைொவிட் 19 மறறும் சபொருளொ்தொரப் 
பிரசசி்னகைளொல் எமது உறபத்தியொளர்கைள் 
பொதிககைப்பட்்டொர்கைள்" என்றும் அ்வர்கைள் 
ச்தரிவித்்தனர்.
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அந்நிய செலாவணி பற்ாக்கும்மய 
அடிபபமையாகக் சகாணை சபாருளா-
தார செருக்கடிக்கு ொடு முகம் சகாடுத்-

திருக்கின்து. இபசபாருளாதார செருக்கடி ெமூகத்தில் 
எல்லா ைட்ைத்தினர் ைத்தியிலும் தாக்கஙகமளயும் 
பாதிபபுகமளயும் ஏறபடுத்தியுளளது. அதறகு தீர்வும் 
நிவாரணமும் ககாரி கைந்த சில ைாதஙகளாக ஆர்ப-
பாட்ைஙகளும் ஊர்வலஙகளும் முனசனடுக்கபபட்ைன.   

இபசபாருளாதார செருக்கடி ைக்களுக்கு சுமையா -
கவும் பாதிபபாகவும் அமைவமதத் தவிர்பபதறகான 
ெைவடிக்மகளும் கவமலத்திட்ைஙகளும் பரந்த அடிப -
பமையில் முனசனடுக்கபபைகவ செய்கின்ன. அவற-
றில் எரிசபாருள ைறறும் எரிவாயுமவ பாவமனயா-
ளர்களுக்குத் சதாைராகப சபறறுக் சகாடுபபதறகான 
கவமலத்திட்ைஙகளும் டீெல், சபறக்ால் ைறறும் 
எரிவாயு எனபவறறுக்கான விமலக் கும்பபும் குறிப-
பிைத்தக்கமவயாகும். இவறறின பிரதிபலனகள பாவ-
மனயாளர்கமளச் சென்மைந்த வணணமுளளன.   

என்ாலும் சபறக்ால் ைறறும் டீெமல அடிபபமை-
யாகக் சகாணை ஆட்கைா வணடிகளின ொரதிகளும் 
அவறறின உரிமையாளர்களும் தறகபாமதய சூழலில் 
பிரதிபலனகமளப சபறறுக் சகாளகின் அகதகெரம், 
அவர்களது வாகனத்மத வாைமகக்கு அைர்த்துபவர்-
களுக்கு அவறறின ெனமைகமள வழஙகுவதாக 
இல்மல. இது சதாைர்பில் பரலவாகக் குற்ச்ொட்டுக -
ளும் புகார்களும் சதரிவிக்கபபடுகின்ன. இபபுகார்க-
ளும் நியாயைானமவயாககவ உளளன.  

இபசபாருளாதார செருக்கடியின விமளவாக 
சபறக்ால், டீெலின விமல அதிகரித்துளள கபாதிலும், 
அமவ ஐநூறு ரூபாவுக்கும் கும்வாககவ காணபபடு-
கின்ன. ஆனால் இபசபாருளாதார செருக்கடி ஆரம் -
பிக்க முனனர் இருந்தமத விைவும் தறகபாது விமல 
அதிகம் எனபது ைறுபபதறகில்மல. என்ாலும் கைந்த 
சில ைாதஙகளுக்கு முனனர் கைறசகாளளபபட்ை 
இவ்விமல அதிகரிபபில் சில வாரஙகளுக்கு விமல 
கும்பபும் செய்யபபட்டுளளது.  

இருபபினும் எரிசபாருள பற்ாக்கும்மயப பயன-
படுத்திக் சகாணடுளள சபரும்பாலான ஆட்கைா வணடி-
கள, முனபு ரூபா 100.00 க்கும் ரூபா 150.00 க்கும் 
கைறசகாளளபபட்ை பயணஙகளுக்கு தறகபாது ரூ. 
500.00, ரூ. 600.00 என்படி அ்விடும் நிமலமை 
உருவாகியுளளது. இதறகு டீெல், சபறக்ால் விமல-
கயற்ம் காரணைாகக் கூ்பபடுகின்து. ஆனால் ஒரு 
லீற்ர் சபறக்ால் மூலம் ஆட்கைா முச்ெக்கர வணடி-
சயானறு 15_ 20 கிகலா மீற்ர் தூரம் வமர பய-
ணிக்கும். அது சபரும்பாலான முச்ெக்கர வணடிகளது 
ொரதிகளதும் உரிமையாளர்களதுை கருத்தாகும்.   

அபபடியிருக்மகயில், இபசபாருளாதார செருக்க-
டிமயப பயனபடுத்தி முனபு ரூபா 100.00, ரூபா 
150.00 தூரத்திறகு அ்விட்ை பயணக் கட்ைணத்மத 
ரூபா 500, ரூபா 600 என்படி அதிகரித்திருபப-
தன ஊைாக ஒரு லீற்ர் சபறக்ாலுக்கு செலவா-
கும் சதாமக சுைார் ஒரு கிகலா மீற்ர் தூரத்திறகுள 
சபறறுக் சகாளளபபடுகின்து. அதனால் எஞ்சிய 
சபறக்ால் மூலம் கைறசகாளளபபடும் பயணத் தூரத்-
திறகு அ்விைபபடும் கட்ைணம் சகாளமள இலாபம் 
எனபது சதளிவாகி்து. அது நியாயைானதல்ல.   

ஓட்கைா ொரதிகள, அவறறின உரிமையாளர்கள 
கபானறு அவறம்ப பயணஙகளுக்கு வாைமகக்கு 
அைர்த்திக் சகாளபவர்களும் இபசபாருளாதார 
செருக்கடியால் பாதிக்கபபட்டுத்தான இருக்கின்னர். 
அதனால் ஓட்கைா வணடிகளின ொரதிகளும் அவற -
றின உரிமையாளர்களும் பயணக் கட்ைணஙகமள தீர்-
ைானிபபதில் நியாயைாக ெைந்து சகாளள கவணடிய 
கதமவ பரவலாக உணரபபடுகின்து. தவறும் பட்ெத்-
தில் இவ்வணடிகமளப பயணஙகளுக்கு வாைமகக்கு 
அைர்த்திக் சகாளவதில் இருந்து பாவமனயாளர்கள 
தூரைாகும் நிமலமைகய ஏறபடும். 

தறகபாது அவ்வா்ான நிலமை உருவாகியுளளதா-
கப பல ஓட்கைா ொரதிகள சதரிவித்துளளனர். இந்-
நிமலமை ஓட்கைா ொரதிகமளயும் அதன உரிமை-
யாளர்கமளயும் சபாருளாதார ரீதியில் பாதிக்ககவ 
செய்யும்.   

அகதகெரம் ஓட்கைா முச்ெக்கர வணடிகமளப பய -
ணஙகளுக்கு வாைமகக்கு அைர்த்துபவர்களிைம் 
தறகபாமதய சூழலில் வமகசதாமகயினறி அதிக 
கட்ைணஙகமள அ்விடுவமதக் கட்டுபபடுத்துவதில் 
கவனம் செலுத்தபபை கவணடிய கதமவயும் கைசல-
ழுந்திருக்கின்து. சகாழும்பு ைாவட்ைத்தில் பயணங -
களுக்கு இவ்வணடிகமள வாைமகக்கு அைர்த்திக் 
சகாளபவர்களிைம் கட்ைண அறிவீட்டுக்சகன மீற்ர் 
மும்மை ஓட்கைா முச்ெக்கர வணடிகளுக்கு ெமைமு -
ம்யில் இருக்கின்து. 

என்ாலும் தறகபாமதய சூழ்நிமலமயப பயனப-
டுத்தி சகாளளும் சபரும்பாலான ஓட்கைா ொரதிகளும் 
உரிமையாளர்களும் அந்த மீற்ர்கமளப பயனப-
டுத்தாத நிமலமையும் காணபபைகவ செய்கி்து. 
அகதகெரம் ொட்டின ஏமனய பிரகதெஙகளுக்கும் 
முச்ெக்கர வணடிகளுக்கு இம்மீற்ர் மும்மைமய 
பரவலாக்கபபை கவணடிய கதமவயும் காணபபடு -
கி்து. இவ்விையஙகளில் ெம்பந்தபபட்ை தரபபினர் 
கவனம் செலுத்த கவணடும் என் வலியுறுத்தல்க -
ளும் ஏறபட்டுளளன.   

ஆககவ  முச்ெக்கர வணடிகமள பயண வாை -
மகக்கு அைர்த்துபவர்களிைம் சகாளமள இலாபம் 
சபறறுக் சகாளவமத தவிர்த்துக் சகாளவதில் அவற-
றின ொரதிகளும் உரிமையாளர்களும் கவனம் 
செலுத்த கவணடும். அதுகவ ைக்களின எதிர்பார்பபும் 
இனம்ய அவெரத் கதமவயும் ஆகும்.
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தபால் சபட்டி இலக்கம் : 834
சதாமலகபசி இலக்கம் : 2429429, 2429272, 2429279

சபக்ஸ் : 2429270, 2429329, விளம்பர முகாமையாளர் : 2429321

குறள் தரும் சிநதனை

ஹிஜ்ரி வருைம் 1444 முஹர்ரம் பிம் 19
சுபகிருது வருைம் ஆவணி ைாதம் 02ஆம் ொள                    வியாழக்கிழமை

ஆழமாக ஆய்வு செய்து பாதுகாப்பு அமமச்சின் 
அனுமதியுடனேனே தமடகள் நீககப்படடே!

எமது நாடடு பிஸகட கமபனிகமை   
மூட மைப்பதற்கு மமைமுக முேற்சி!

அண்மயில் �ர்ச்�்ய ஏற-
படுத்திய 2022.-08.-01 திகைதி-
யி்டப்பட்்ட 2291/02 இலககை 

்வர்த்்தமொனி அறிவித்்தலில் குறிப்பி-
்டப்பட்்ட 2012 ஆம் ஆணடின் 01 ஆம் 
இலககை ஐககிய நொடுகைளின் 04 (7) விதி -
மு்்றயின் கீழ் சபயர் குறிப்பி்டப்பட்்ட 
நபர்கைள் மறறும் அ்மப்புககைளின் பட்டி -
யலில் திருத்்தம் ்மறசகைொள்ளப்பட்்டது. 
அது ச்தொ்டர்பில் முன்சனடுககைப்பட்்ட 
ந்்டமு்்றகைள் ச்தொ்டர்பொன பின்னணி 
மறறும் ச்தளிவுபடுத்்தல் ்வருமொறு:  

்த்்ட நீககைத்தின் �ட்்ட ஏறபொடுகைளும் 
பின்னணியும்:   

ஐககிய நொடுகைளின் �ொ�னத்தின் VII அத்-
தியொயத்தின் கீழ் ச�யல்படும் ஐககிய 
நொடுகைளின் பொதுகைொப்பு ்பர்்வ 2001 
ச�ப்்டம்பர் மொ்தம் 28 ஆம் திகைதி UNSC 
1373 தீர்மொனத்்்த ஏகைமன்தொகை அஙகீ-
கைரித்துள்ளது. இ்தன் மூலம் பயஙகைர-
்வொ்தத்்்த எதிர்த்துப் ்பொரொடு்வ்்த 
்நொககைமொகைக சகைொண்ட பல்்்வறு 
சபொறுப்புகை்ள உறுப்பு நொடுகைளுககு 
்வழஙகியது.  

அ்தன்படி, 2012 ்ம மொ்தம் 15 ஆம் 
திகைதி, 1758/19 ஆம் இலககை ்மலதிகை 

சபொது ்வர்த்்தமொனி மூலம் 2012 ஆம் 
ஆணடின் ஐககிய நொடுகைளின் விதிமு்்ற-
கைள் இலங்கை ஜனநொயகை ்�ொ�லிஷ குடி -
யரசின் ்வர்த்்தமொனியொகை ச்வளியி்டப்பட்-
டுள்ளது.   

இலங்கையில் ்மறகுறிப்பிட்்ட 
அ்னத்து விதிமு்்றகை்ளயும் ந்்டமு-
்்றப்படுத்து்வ்தறகைொன சபொறுப்பு ்வொய்ந்்த 
அதிகைொரியொகை பொதுகைொப்புச ச�யலொளர் 
மறறும் ந்்டமு்்றப்படுத்தும் நிறு்வன-
மொகை ச்வளிவி்வகைொர அ்மசசு சபயர் குறிப்-
பி்டப்பட்டுள்ளது. ்மலும் அது ச்தொ்டர்-
பொன சபொறுப்புகைள் மறறும் ்வ்ரய்்றகைள் 
விதிமு்்றகைளில் விளககைப்பட்டுள்ளன.   

இ்தன்படி, இலங்கை மத்திய ்வஙகி-
யின் ச்வளிவி்வகைொர அ்மசசு, �ட்்டமொ 
அதிபர் தி்ைககைளம், புலனொய்வு 
அ்மப்புகைள், �ட்்ட அமுலொககை முகை்வர் 
மறறும் நிதிப் புலனொய்வுப் பிரிவு 
ஆகியன அ்டஙகிய குழுச்வொன்று, 
சபொறுப்பு ்வொய்ந்்த அதிகைொரியின் உரிய 
உத்்தரவுகைளுககு அ்மய, ஆய்வு ந்டத்-
தியது. கை்டந்்த சில ஆணடுகைளில் பயஙகை-
ர்வொ்தத்திறகு நிதி உ்தவி ்வழஙகு்வதில் 
்தனிநபர்கைள் மறறும் அ்மப்புகைளின் 

ச�யல்பொடுகைள், ஆ்தொரஙகைளின் அடிப்ப-
்்டயில் பட்டியலில் ்�ர்த்்தல் அல்லது 
பட்டியல் நீககைம் ச�ய்யப்படுகி்றது.  

பட்டியலிடு்தல் அல்லது நீககு்தல் 
(்தனிநபர்கைள் மறறும் நிறு்வனஙகைள்) 
ச்தொ்டர்பில் 2014 மு்தல் 01-.08-.2022 
்வ்ர மு்்றயொன எட்டு ்வர்த்்தமொனி 
அறிவித்்தல்கைள் ச்வளியி்டப்பட்டுள் -
ளது்டன், அ்வறறின் விபரஙகைள் கீ்ழ 
சகைொடுககைப்பட்டுள்ளன.  

்தற்பொது நொட்டில் �ர்ச்�்ய 
ஏறபடுத்தியுள்ள 2022.-08-.01 அன்று 
ச்வளியி்டப்பட்்ட ்வர்த்்தமொனி இலக -
கைம் 2291/02 ச்தொ்டர்பொன மு்தறகைட்்ட 
வி�ொர்ைகைள் 2022 மொர்ச மொ்தத்தில் 
ஆரம்பமொகின. நொட்டுககுள் அல்லது 
நொட்டிறகு ச்வளியில் ்வொழும் அல்லது 
ஸ்தொபிககைப்பட்்ட பயஙகைர்வொ்த அல்லது 
தீவிர்வொ்த அ்மப்புகைள் மறறும் அ்வர்-
கைளு்டன் ச்தொ்டர்பு்்டய நபர்கைள், அ்தற -
குரிய நிதி, ச�ொத்துககைள், பயஙகைர்வொ்தச 
ச�யல்கைள் அல்லது தீவிர்வொ்த ச�யல்கை-
ளுககு ்நரடியொகை்்வொ அல்லது ம்்றமு -
கைமொகை்்வொ ச்தொ்டர்பு இருந்்தொல், அ்்வ 
பறறியும் அர� பொதுகைொப்பு அ்மசசுககு 
உட்பட்்ட அர� புலனொய்வு ்�்்வ உள் -
ளிட்்ட �ட்்ட அமுலொககைல் நிறு்வனங -
கைளுககுரிய CID, CTID நிறு்வனஙகைள், 
கை்டந்்த 06 மொ்தஙகைளொகை ஆய்வு ச�ய்்தது. 
இந்்த ஆய்வுகைளுககை்மய அது குறித்து 
மு்்றயொன ஆ்தொரஙகை்ள ்தொககைல் 
ச�ய்்த பி்றகு, ஆய்வுககுட்படுத்்தப்பட்டு 
அந்்த ்தனிநபர்கைள் அல்லது அ்மப்புகைள் 
பட்டியலி்டப்ப்ட்்வொ, நீககைப்ப்ட்்வொ 
ந்ட்வடிக்கை எடுககைப்பட்்டது.   

்மலும், கை்டந்்த ்வரு்டஙகைளில் பட்டி -
யலி்டப்பட்்ட நிறு்வனஙகைள் அல்லது 
்தனிநபர்கைள் ஒரு ்வரு்ட கைொலத்திறகுள் 
உரிய அதிகைொரியி்டம் விணைப்பத்தின் 
மூலம் நீககு்வ்தறகைொன ்கைொரிக்கை்ய 
முன்்்வககை ்வொய்ப்பு உள்ளது. அது 
எழுத்து மூலம் �மர்ப்பிககைப்ப்ட ்்வண -
டிய்்தொடு, அ்த்ன உறுதிப்படுத்தும் 
்வ்கையில் கைொரைஙகைள் முன்்்வககைப்ப்ட 
்்வணடும். பின்னர் பட்டியலிலிருந்து 

அந்்த நபர் அல்லது அ்மப்பு நீககைப்ப்ட 
்்வணடுமொ என்பது குறித்து ச்வளியு்றவு 
அ்மச�ருககு பரிந்து்ரகை்ள முன் -
்்வககும் கை்ட்ம, சபொறுப்பு்வொய்ந்்த 
அதிகைொரிககுரியது.  

பின்னர், அர� பொதுகைொப்புப் ப்்ட-
யினரின் ்தகை்வல்கை்ள முழு்மயொகை 
ஆய்வு ச�ய்்த பின்னர், உரிய அதிகைொ-
ரியின் அறிக்கை �மர்ப்பிககைப்படும். 
அ்தன் பின்னர் குறித்்த நபர் அல்லது 
அ்மப்பு மீ்தொன ்த்்ட்ய நீககைலொமொ 
்்வண்டொமொ என்பது குறித்து அ்மச-
�ருககு பரிந்து்ர ்வழஙகும் கை்ட்ம, 
சபொறுப்பு ்வொய்ந்்த அதிகைொரி்ய �ொரும்.  

அ்மச�ரின் முடி்்வ இறுதி முடிவு 
என்றும், பொதிககைப்பட்்ட ்தரப்பினர் 
அ்்த எதிர்த்து உயர் நீதிமன்்றத்தில் 
்மல்மு்்றயீடு ச�ய்யலொம் என்றும் 
குறிப்பி்டப்பட்டுள்ளது.  

கி்்டககைக கூடிய பைம் அல்லது 
நிதி, மு்டககைம் உத்்தரவு அல்லது பி்ற 
நிதிச ச�ொத்துககைள் அல்லது சபொருளொ -
்தொர ஆ்தொரஙகைள் அல்லது பி்ற ச்தொ்டர்பு -
்்டய ்�்்வகைளொல் பொதிககைப்பட்்ட எந் -
்தச்வொரு நபர் அல்லது நிறு்வனத்திறகும் 

உயர் நீதிமன்்றத்தில் மு்்றப்பொடு ச�ய்-
்வ்தறகு �ந்்தர்ப்பம் உள்ளது.  

இந்்த ச�யல்பொடுகைள் ஒவச்வொன்றின் 
இறுதி முடிவும், அடுத்்த ்வரவிருககும் 
்வர்த்்தமொனியில் (ஆணடு்்தொறும் ச்வளி -
யி்டப்படும்) உரிய அதிகைொரி, ச�யலொளர், 
பொதுகைொப்பு அ்மசசினொல் ச்வளியி்டப் -
படும். அந்்த ந்்டமு்்றகைள் அ்னத்-
தும், ஐககிய நொடுகைளின் �ொ�னத்தின்படி 
்மறசகைொள்ளப்படுகின்்றன. அத்து்டன், 
01-.08.-2022 அன்று ச்வளியி்டப்பட்்ட 
்வர்த்்தமொனி 2291/2 மூலம், மு்்றயொன 
மறறும் ஆழமொன ்தகை்வல் ஆய்வு மறறும் 
ஆ்தொரஙகைளின் அடிப்ப்்டயில் 316 ்தனி -
நபர்கை்ளயும், 06 நிறு்வனஙகை்ளயும் 
நீககைத் தீர்மொனிககைப்பட்்டது.  

்மலும் புதி்தொகை அ்்டயொளம் கைொைப்-
பட்்ட 55 நபர்கைள் மறறும் 03 அ்மப்பு-
கைள் உள்ளிட்்ட 316 நபர்கைள் மறறும் 15 
அ்மப்புகைள் ்மறகுறிப்பிட்்ட ்வர்த்்த-
மொனி ஊ்டொகை ்த்்டச�ய்யப்பட்்ட பட்டி -
யலில் ்�ர்ககைப்பட்டுள்ளன.  

தடை நீக்கப்படை அடைபபு்களின்
வி்பரங்கள்   

1. உலகைத் ்தமிழர் ்பர்்வ (GTF)  
2. அவுஸதி்ரலிய ்தமிழ் கைொஙகிரஸ 
    (ATC)  
3. உலகைத் ்தமிழர் ஒருஙகி்ைப்புக 
    குழு (WTCC)  
4. ்தமிழீழ மககைள் ்பர்்வ (TEPA)  
5. பிரிட்டிஷ் ்தமிழ் மன்்றம் (BTF)  
6. கைனடிய ்தமிழ் கைொஙகிரஸ (CTC)  

தடை நீடிககும் அடைபபு்கள்   

1. ்தமிழீழ விடு்த்லப் புலிகைள் (LTTE)  
2. ்தமிழர் புனர்்வொழ்வுக கைழகைம் (TRO)  
3. ்தமிழர் ஒருஙகி்ைப்புக குழு 
    TCC)  
4. உலகைத் ்தமிழ் இயககைம் (WTM)  
5. நொடு கை்டந்்த ்தமிழீழ அரசு (TGTE)  
6. உலகைத் ்தமிழர் நி்வொரை நிதியம் 
    (WTRF)  
7. HQ குழு (HQ Group)  
8. கைனடிய ்தமிழர் ்்தசிய அ்்வ 
    (NCCT)  
9. ்தமிழ் இ்ளஞர் அ்மப்பு (TYO)  
10. ்்தசிய ச்தௌஹீத் ஜமொஅத் (NTJ)  
11. ஜமொத் மில்ல்்த இப்ரொஹிம் (JMI)  
12. விலொயொ அஸ ச�லொனி (WAS)  
13. ்தொருல் ஆ்தர் (DA)  
14. இலங்கை இஸலொமிய மொை்வர் 
      இயககைம் (SLISM)  
15. ்�வ ்த ்பர்ல்  

இது ச்தொ்டர்பொன ்மலதிகை ஆய்வுகை -
ளுககு www.competentauthority.gov.lk 
என்்ற இ்ையத்்தளத்்்த அணுகைலொம்.

முச்சக்கரவண்டி ்சாரதி்களிடம்
மக்கள் விடுககும் வவண்டுவ்காள்!

ஒரு்வன் ்வொயொல் ச�ொல்லொமல் இருககை, அ்வனு்்டய முகைத்்்தயும் கைண்ையும் 
பொர்த்்்த அ்வன் மனககைருத்்்த அறிந்து சகைொள்ப்வன், எப்்பொதும் ்வற்றொ்த
கை்டலொல் ்வ்ளககைப்பட்்ட இவவுலகைத்்த்வர்ககு ஆபரைம் ்பொன்்ற்வன்.

கூ்ாமை கொக்கக் குறிபபறிவான எஞ்்ானறும்
ைா்ாநீர் மவயக் கணி

ஜனாதிபதி ஊைகப பிரிவு  
2022.-08.-17

சதஹிவமள-கல்சிமெ விகெை நிருபர்

வெளிநாடடு பிஸ்கட நிறுெனங்கடை இலஙட்கககுள்
்கால்பதிக்க டெககும் திடைவைனவும் ஐயம்!

ஜனாதி்பதி வெயல்கம் விைக்கம்

பிஸ்கட, வொக்லட, ஐஸகிரீம் உற்பத்தி 
நிறுெனங்கள் வெளியிடும் ெந்த்கம்!

ெரத்தைானி வெளியிைப்படை ந்பர்களின் எண்ணிகட்க நிறுெனங்களின் எண்ணிகட்க
இலக்கம்               தி்கதி          வ்பயரிைப்படைடெ   நீக்கப்படைடெ        வ்பயரிைப்படைடெ   நீக்கப்படைடெ

1854/41 21/03/2014 424 - 16 -
1941/44 20/11/2015 155   269   08   08
1992/25 09/11/2016   86   69   08   -
2016/18 20/06/2018   100   -   08   -
2124/32 23/05/2019   125   -   11   -
2140/16 09/09/2019   188   -   11   -
2216/37 28/02/2021   577   -   18   -
2291/02 01/08/2022   316   316   15   6
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( நற்பிட்டிமுனை விஷேட  நிருபர் )

சமூக இலக்குகள்,த�ொழிற்பொடு-
கள், அனசவியக்கம் மற்றும் முன்-
ஷைற்்றம் ஷபொன்்ற ஒன்றுடதைொன்று 
த�ொடர்புனடய இயங்கியல் நனடமு -
ன்றகளில் னமயசசக்கரமொக த�ொழிற்-
படும் வினைத்தி்றனை தீர்மொனிப்-
பவர்கள் விரிவுனரயொளர்கஷள.
எை,த�ன்கிழக்கு பல்கனலக்கழக உப -
ஷவந�ர் ஷபரொசிரியர் ்றமீஸ் அபூபக்கர் 
த�ரிவித்�ொர்.விரிவுனரயொளர்களின் 
கல்வித்�ரத்ன� ஷமம்படுத்துவ�ற்-
கொை ஆறுமொ� பயிற்சிதநறினய பூர்த்தி 
தசயஷ�ொருக்கு சொன்றி�ழ் வழங்கும் 
நிகழ்வில் உனரயொற்றும்ஷபொஷ� விரிவு -
னரயொளர் ரமீஸ்அப்துல்லொ இவவொறு 
த�ரிவித்�ொர்.

பல்கனலக்கழகத்தில் புதி�ொக நியம-
ைம்தபற்்ற விரிவுனரயொளர்களுக்தகை 
இப்பயிற்சிதநறி நடொத்�ப்பட்டது.
ஊழியர்கள் ஷமம்பொட்டு னமயத்தின் 

பணிப்பொளர் ஷபரொசிரி-
யர் ஏ.தெஃபர் �னல-
னமயில் தசவவொயக்கி-
ழனம (16) நனடதபற்்ற 
இநநிகழ்வில், பிர�ம 
அதிதியொக கலநது-
தகொண்டு உனரயொற்-
றிய அவர் ஷமலும் 
த�ரிவித்��ொவது,

இலங்னக ஷபொன்்ற 
நொடுகளில் விரிவுனர-
யொளர்களின் பணி 
த�ொடர்பொை புதிய 
ஷநொக்கம், ஷ�னவ 
என்பை நன்கு அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்-
ளை.  மிகவும் தபொறுனமயொக விருத்தி 
தசயய ஷவண்டிய சமூக பிரிவிைரொக 
விரிவுனரயொளர்கள் கொணப்படுகின்்ற-
ைர். மிக விரிவொை பொடத்திட்டங்கனள 
�யொரித்து த�ொடர்சசியொக அவற்ன்ற 
மீட்டு தகொண்டிருப்பது,இவர்களின் 
நவீை ஷ�னவயொக மொறி வருகி்றது.

ப ல் க ன ல க் க ழ -
கங்களில் ஷபொதி-
யளவு அறினவ 
வழங்கு�ல் மட்டும் 
ஷ ப ொ து ம ொ ை �ன் று , 
அத்�னகய அறினவ 
நனடமுன்ற வொழ்வில் 
பிரஷயொகிப்ப�ற்கொை 
ஷ�ர்சசிகனள விருத்தி 
தசயவதில் அதிக 
கவைம் தசலுத்துவது 
அவசியம். விரிவுனரயொ-
ளர்கள் என்்ற ஷநொக்கில் 
மொத்திரமின்றி சமூக 

மொற்்றங்கனள வழிப்படுத்துபவர்கள், 
வினசப்படுத்துபவர்கள் என்்ற முன்றயி-
லும் இவர்கள் முக்கியமொைவர்களொகத் 
திகழ்கின்்றைர். பல்கனலக்கழக விரி -
வுனரயொளர்கள் இயல்பொகஷவ உயரிய 
சமூகத் த�ொடர்புகனள தபறுவ�ொல், 
சமூக மட்டத்திலும் இவர்கள் அங்கீகொ -
ரம் தபறுகின்்றைர். இவர்களின் சமூக 

அந�ஸ்து ஒப்பீட்டு ரீதியில் உயர்வொ-
ைஷ�! எனினும்,தமொழியறிவு, விடய 
உள்ளடக்கம், கற்பித்�ல் நுட்பங்கள் 
மற்றும் சமூக தி்றன்கள் என்பை இவர் -
களிடம் ஷபொதியளவு இல்னல என்றும் 
உணரப்படுகி்ற�து. 

புத்துணர்சசி ஷநொக்கும், த�ொடர் -
கல்வி ஊக்கமும்,  பன்தமொழித் ஷ�ர்ச-
சியும்,  த�ொழில் நுட்ப �னகனமயும், 
எங்கும் எப்ஷபொதும் பணியொற்றும் 
மைப்பொங்குமுள்ளவர்கஷள விரிவுனர-
யொளரொக பணியொற்்ற முடியும். 

இந�ப்புதிய எண்ணக்கரு 
இப்ஷபொது வலுப்தபற்று வருகி்றது. 
இவவொறு தசயயுமிடத்து  மொறிவரும் 
வகிபங்கினை வினைத்தி்றனுடனும், 
வினளதி்றனுடனும்,  சமூக தபொறுப்-
புணர்வுடனும் விரிவுனரயொளர்களொல் 
நின்றஷவற்்ற முடியும். இனவ த�ொடர்-
பொை ஆயவுகளும் எதிர்கொலத்தில் ஊக் -
குவிக்கப்படும் என்றும் அவர் குறிப் -
பிட்டொர்.

பல்கலைக்கழ்க விரிவுலை்கள் நலைமுலை வாழ்வியலை
முதிர்ச்சியூட்டும் தேர்ச்சிலய க்காண்டிருபபது அவசியம்
தென் கிழக்கு பலகமைக்கழக உபவேநெர் வபராசிரியர் றமீஸ் உமர

(பொலமுனை திைகரன் நிருபர்)

அக்கனரப்பற்று தபொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட  அக்கனரப்பற்று 
வடிகொன் வீதியில் கஞசொவுடன் ஒருவர் னகது தசயயப்பட்டுள்ளொர்

அக்கனரப்பற்று தபொலிஸொருக்கு கினடத்� இரொசிய 
�கவலின்படி உபதபொலிஸ் பரிஷசொ�கர் பகி�ரன் 
�னலனமயிலொை தபொலிஸ் குழுவிைர், குறித்� பிரஷ�சத்திற்கு 
தசன்று சநஷ�க நபனர னகது தசய�ைர். அவரிடமிருநது 230 
கிரொம் கஞசொனவயும்  தபொலிஸொர் மீட்தடடுத்�ைர்.

சநஷ�கநபர் அக்கனரப்பற்று நீ�வொன் நீதிமன்்ற நீதிபதி எம்.எச.
எம்.ஹம்சொ முன்னினலயில் ஆெர்படுத்�ப்பட்டொர்.இ�ன்ஷபொது 
சநஷ�க நபனர எதிர்வரும் (24)  வனர விளக்கமரியலில் 
னவக்குமொறு உத்�ரவிடப்பட்டது.

(பொண்டிருப்பு திைகரன் நிருபர்)

நல்லூர் கந�ன் ஆலய உற்சவம் ஆரம்பமொகியுள்ள�ொல்,கிழக்கு 
மொகொணத்திலிருநது இம்முன்ற தபருமளவிலொை பக்�ர்கள் 
ஆலயம் ஷநொக்கிப் பு்றப்பட்டுள்ளைர். மட்டக்களப்பு மற்றும் 
அம்பொனர மொவட்டங்களருநஷ� அதிகளவொை பக்�ர்கள் நல்லூர் 
கந�னை �ரிசிக்க தசல்கின்்றைர்.  தகொஷரொன் மற்றும் அரசியல், 
தபொருளொ�ொர தநருக்கடியொல்,

கடந� இரு வருடங்களொக,கிழக்கிலிருநது நல்லூர் தசல்லும் 
பக்�ர்கள் எண்ணிக்னக குன்றவனடநதிருந�து.�ற்ஷபொது நினல 
னமகள் சீரனடநதுள்ளன� த�ொடர்நது,

 இலங்னக ஷபொக்குவரத்து ஷசனவ ஷபரூநதுகளிலும் சில,ர் 
�னியொர் வொகைங்கனள வொடனகக்கு அமர்த்தியும் நல்லூர் 
ஷநொக்கி தசல்வன� கொணக்கூடிய�ொகவுள்ளது.  இவவொறு 
மட்டக்களப்பு, அம்பொன்ற ஆகிய மொவட்டங்களிலிருநது 
தசல்லும் பக்�ர்கனள  யொழ் மக்கள் மகிழ்சசியுடன் வரஷவற்று 
உபசரித்தும் வருகின்்றைர்.

நல்லூர்க் கந்தனை ்தரிசிக்க 
கிழக்கிலிருநது அதிக பக்்தர்கள் 

கஞ்சாவுடன் ஒருவர் னகது

(கல்முனை விஷசட நிருபர்)

கல்முனை மொநகர சனப எல்னலயினுள் மொட்டி-
ன்றசசிக்கு கட்டுப்பொட்டு வினல நிர்ணயிக்கப்பட்-
டன�யடுத்து, அனைத்து மொட்டின்றசசிக் கனட-
களிலும் வினலப்பட்டியனல கொட்சிப்படுத்தும் 
நடவடிக்னககள் தசவவொயக்கிழனம (16) முன் -
தைடுக்கப்பட்டை.

மொநகர மு�ல்வர் சிஷரஷட சட்டத்�ரணி ஏ.எம்.
ரகீபின் விஷசட பணிப்பின் ஷபரில், மொநகர 
சனபயின் வருமொைப் பரிஷசொ�கர்கள் இநநடவ-
டிக்னகயில் ஈடுபட்டைர்.

இ�ன்ஷபொது, மறு அறிவித்�ல் வனர குறித்� 
வினலப்பட்டியல் த�ொடர்நதும் கொட்சிப்படுத்-
�ப்பட ஷவண்டும் எைவும், உரிய கட்டுப்பொட்டு 

வினல மீ்றப்பட்டு, அதிகரித்� வினலக்கு விற்-
கப்படுமொயின் எவவி� முன்ைறிவித்�லுமின்றி 
அக்கனடகள் மொநகர சனபயிைொல் இழுத்து 
மூடப்படும் எைவும் வியொபொரிகள் அறிவுறுத்�ப்-
பட்டைர்.

அஷ�ஷவனள, மொட்டின்றசசிக் கனடகளில் 
டிஜிட்டல் �ரொசு பயன்படுத்துவ�ற்கு இருவொர 
கொலஅவகொசமும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. எதிர் -
வரும் 01.09.2022 ஆம் திகதி மு�ல் டிஜிட்டல் 
�ரொசு பயன்படுத்�த் �வறுஷவொருக்கு எதிரொக 
சட்ட நடவடிக்னக எடுக்கப்படும் எைவும் அறிவு-
றுத்�ப்பட்டுள்ளது.

கல்முனை மொநகர சனப எல்னலக்குள் 35 மொட்-
டின்றசசி கனடகள் இயங்கி வருகின்்றனம குறிப் -
பிடத்�க்கது.

(மூதூர் திைகரன் நிருபர்)

மூதூர் பிரஷ�ச சனப எல்னலக்குட்பட்ட பகுதிகளில் இடம்தப-
றும் கழிவகற்்றல் நனடமுன்றனய ஷமற்தகொள்வ�ற்கு, இனடயூ்றொக 
தபொது இடங்களில் கழிவுகனள தகொட்ட ஷவண்டொதமை ஷவண்டு -
ஷகொள் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இவவொறு,தகொட்டுவ�ொல் சூழல் மொசனடநது, சுகொ�ொர சீர்ஷகடுகள் 
ஏற்படுவ�ொக மூதூர் பிரஷ�சசனப �விசொளர் எம்.எம்.ஏ.அரூஸ், மூதூர் 
சுகொ�ொர னவத்திய அதிகொரி எம்.பி.எம்.ஹில்மி ஆகிஷயொர் தபொது மக்-
களுக்கு அறிவித்துள்ளைர்.

கடந� தசவவொயக்கிழனம (16) இந� அறிவித்�ல் விடுக்கப்பட் -
டுள்ளது.

ஷமலும் மூதூர் பிரஷ�ச சனப, கழிவகற்்றல் பணிகனள முன்தை-
டுத்து வருகி்றது. இநநினலயில் ஆற்்றங்கனர, நீஷரொனட, னம�ொை 
வளொகம், தபொது வீதி ஓரம் மற்றும் வடிகொன்களின் கழிவுகனள தகொட்-
டஷவண்டொதமைவும் ஷகொரப்பட்டுள்ளது.

நகனர தூயனமயொக்கும் தபொருட்டு பிரஷ�ச சனபயிைொல் ஷமற் -
தகொள்ளப்படும் சுத்திகரிப்பு பணினய சி்றப்பொக முன்தைடுக்க மக்கள் 
உ�வுமொறும் ஷவண்டுஷகொள் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அக்கமரபபற்று பள்ளிோசலகள் நிர்ோகத்தின் கீழ் ேரும்,   அம்-
பைத்ொறு வேைைரத்துதேளி  பள்ளிோசல வசகுசிக்கநெர் தோலி-
யுலைாவின் 130 ேது ேருடாநெ கத்ெமுல குர்ஆன் தகாடிவயற்ற 
மேபேம் பள்ளிோசல நம்பிக்கயாளர்சமப ெமைேர் அல-ஹாஜ் ஏ 
எல. அபுல காசிம் ெமைமையில  மிகவும் விைரிமசயாக நமடதபற்-
றது. நிகழ்வின் முக்கிய அம்சைாக இடம்தபற்ற கத்ெமுல குர்ஆன் 
நிகழ்மே ஜும்ைா ைஸ்ஜிதுன் நூரானியா பிரெை கதீப  அஸ்-வேய்க் 
எ.எம். அனஸ் தைௌைவி ெமைமையில உைைாக்கள் நடாத்திக்தகாண்-
டிருபபமெ  படத்தில காண்க.    (படம்: அட்டாமளசவசமன குறூப நிருபர்)

(கொனரதீவு குறூப் நிருபர் )

 கிழக்கு மொகொண கல்வி அனமசசின் கீழ் தவற்றிடமொக 
உள்ள,  நொன்கு வலயங்களுக்கொை வலயக்கல்விப் பணிப்பொ-
ளர் ப�விகனள நிரப்புவ�ற்கு விண்ணப்பங்கள் ஷகொரப்பட்-
டுள்ளை.

மட்டக்களப்பு மொவட்டத்தில் கல்குடொ மற்றும் மட்டக்-
களப்பு மத்தி வலயங்களுக்கும், அம்பொன்ற மொவட்டத்தில் 
சம்மொநதுன்ற மற்றும் திருக்ஷகொவில் வலயங்களுக்கும் விண்-
ணப்பங்கள் ஷகொரப்பட்டுள்ளை.

இலங்னக கல்வி நிர்வொக ஷசனவயில் �ரம் ஒன்ன்றச 
ஷசர்ந� உத்திஷயொகத்�ர்கள் இப்ப�விக்கு விண்ணப்பிக்க 
முடியும்.

விண்ணப்பங்கள் 12 .9. 2022 வனர,ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட-
வுள்ளை.

ஷமலதிக விவரங்கள் மற்றும் மொதிரி விண்ணப்ப படிவங்-
கனள கிழக்கு மொகொண சனபயின்  இனணய�ளத்தில் பிர-
ஷவசித்து  �ரவி்றக்கம் தசயது தகொள்ள முடியுதமை கிழக்கு 
மொகொண கல்வி அனமசசின் தசயலொளர் டபிள்யூ டபிள்யூ ஜி. 
திசொநொயக்க த�ரிவித்�ொர்.

(கொனரதீவு குறூப் நிருபர்)

கொனரதீவு கமநல பிரிவுக்குட்பட்ட 1442 ஏக்கர் 
கொணிகளுக்குரிய யூரியொப்பசனள இன்னும் 
கினடக்கொதுள்ள�ொல் இந�ப்பூமிகளின் தசொந�க் -
கொரர்களொை 636 ஷபர் தபரும் திண்டொட்டத்திற்கு 
உள்ளொகி உள்ளைர்.

இன�யடுத்து, கொனரதீவின் நொன்கு கண்டங்-
கனளசஷசர்ந� 636 விவசொயிகள் ஆர்ப்பொட்டம் 
நடொத்துவ�ற்கு திட்டமிடுவ�ொகவும் த�ரிய வரு-
கி்றது.

அம்பொன்ற மொவட்டத்தில்  நிந�வூர், மகொஓயொ 
பல்லன்ஓயொ ஷபொன்்ற பிரஷ�சங்களுக்கு  யூரியொ 
வழங்கப்பட்டஷபொதிலும், அறுவனட இன்னும் 
50வீ�ம் நனடதப்றொமலுள்ள கொனரதீவு ஷபொன்்ற 
பகுதிகளுக்கு யூரியொ மறுக்கப்படுவஷ�ன் எை 
விவசொயிகள் ஷகள்வி எழுப்பியுள்ளைர்.

இஷ�ஷவனள, இப்ஷபொகத்தின்ஷபொது 
கள்ளசசநன�யில் 40ஆயிரம் ரூபொவுக்கு 
விற்கப்பட்ட யூரியொனவப் பயன்படுத்திய 

விவசொயிகளுக்கு,  தவகுவொக வினளசசல் 
குன்றநதுள்ளது. இ�ற்கொை கொரணம் யூரியொ -
வில் உப்பு கலக்கப்பட்டிருந�னம எைவும் 
த�ரியவநதுள்ளது .

இ�னை கண்டறியுமுகமொக கண்டியிலி -
ருநது விவசொயத்தினணக்கள  ஆரொயசசி உயர் 
அதிகொரிகள் அம்பொன்றக்கு வநது கள ஆயவு -
கனள ஷமற்தகொண்டு வருகின்்றைர்.

இவவொறுள்ள நினலயில் ,கொனரதீவு கமநல 
ஷசனவ  நினலயத்தில் நொன்கு ஊழியர்கஷள 
பணி யொற்றுகின்்றைர். இங்கு பணியொற்றிய 
மூன்று உத்திஷயொகத்�ர்கள் ஒரு மொ�கொலத் -
திற்தகை �ற்கொலிகமொக ஷவறு பிரஷ�சங்க -
ளுக்கு மொற்்றப்பட்டைர். 

எனினும், ஒரு வருடமொகியும் இன்னும்  
இவர்கள் மீண்டும்  நியமிக்கப்படொனம குறித்து 
விசைம் த�ரிவிக்கப்படுகி்றது. இ�ைொல் அலுவ -
லகத்தில் ஆளணித்�ட்டுப்பொடு நிலவி,விவசொயி-
களின் கருமங்கள் கிடப்பில் ஷபொடப்பட்டுள்ளை.

(பொண்டிருப்பு திைகரன் நிருபர்)

மட்டக்களப்பு, அம்பொன்ற ஆகிய மொவட்-
டங்களில் குன்றந�ளவிஷல சிறுஷபொக தநற்-
தசயனக பண்ணப்பட்ட வயல்நிலங்களில் 
�ற்ஷபொது  அறுவனடகள் ஆரம்பமொகியுள்-
ளை. 

இ�ற்கனமய மட்டக்களப்ப மொவட்டத்-
தில் 32260 தஹக்தடயரிலும், அம்பொன்ற 
மொவட்டத்தில் 64200 தஹக்தடயரிலும் 
சிறுஷபொக தநற்தசயனக ஷமற்தகொள்ளப்பட்-
டிருந�ை. இங்குள்ள விவசொயிகள் மிகுந� 
சிரமங்களுககு மத்தியிஷல �ங்களது தநற்-
தசயனகனய ஷமற்தகொண்டைர்.

�ற்ஷபொது  அறுவனட கொலம் ஆரம்பித்-

துள்ள நினலயில், அறுவனட இயநதிரங்க-
ளுக்கொை ஷபொதியளவு டீசல் கினடக்கொனம-
யொல் குறித்� கொலப்பகுதிக்குள் அறுவனட 
தசயது முடிக்க முடியொதுள்ள�ொக விவசொ-
யிகள் கவனல த�ரிவிக்கின்்றைர். உரத்�ட்-
டுப்பொட்டுக்கு மத்தியில் 40 ஆயிரம் ரூபொ-
விற்கு உரம் தபற்று, இரசொயை எண்னண 
20 ஆயிரம் ரூபொவுக்கு தபற்று,  �ங்க 
நனககனள அடகு னவத்து குத்�னகப்பணம் 
தகொடுத்து, எரிதபொருள் �ட்டுப்பொட்டுக்கு 
முகம் தகொடுத்ஷ�, இசசிறுஷபொக தநற்தசய-
னகனய இவர்கள்தசய�ைர். எனினும் ஒரு 
ஏக்கருக்கு 10 த�ொடக்கம் 15 வனரயொை தநல் 
மூனடகஷள வினளசசலொக கினடப்ப�ொக 
விவசொயிகள் கவனல த�ரிவிக்கின்்றைர்.

எரிதபொருளின் வினலஷயற்்றம் மற்றும் 
த�ொடர்சசியொக குறித்� அளவுக்கு ஷமலதிக-
மொக டீசல் கினடக்கொனம ஷபொன்்ற கொரணங்-
களொல் அறுவனடச தசலவும் அதிகரித்துள்-
ளது. இ�ைொல் கிழக்கில் அதிகளவிலொை 
விவசொயிகள் �ங்களது தநற்தசயனகனய 
னகவிட்டுச தசல்லும் துர்பொக்கிய நினலக்-
குச தசன்றுள்ளைர். எதிர்வரும் தபரும்ஷபொ-
கச தசயனகனய தசயவ�ற்கு மொனிய அடிப்-
பனடயில் உரம் வழங்கப்படஷவண்டும் 
அத்துடன் விவசொயிகளுக்குரிய வசதிகள் ஏற்-
படுத்திக் தகொடுக்கப்படஷவண்டும். இ�னை 
இனடக்கொல வரவு தசலவு திட்டத்தில் அர-
சொங்கம் உள்ளடக்கஷவண்டும்  எைவும் விவ-
சொயிகள் ஷகொரிக்னக விடுக்கின்்றைர்.

கிழக்கில் 4 வலயக்கல்வி பணிபபசாளர் 
ப்தவிக்கு விண்ணபபம் ககசாரல்

மூதூர் நகரின் சூழனல மசாசுபடுத்த
கவணடசாமமை ்தவி்சாளர் அறிவிபபு

இனைச்சிக்கனடகளில் வினலபபட்டியனல 
கசாட்சிபபடுததும் நடவடிக்னககள் ஆரம்பம்

யூரியசா வழஙகபபடசா்தனமக்கு எதிர்பபு
ம்தரிவிதது ஆர்பபசாட்டம் நடசாத்த முடிவு

கிழக்கில் 96460 மெக்மடயரில் சிறுகபசாக மநறம்யனக அறுவனட
மபரும்கபசாக ம்யனகக்கு மசானிய அடிபபனடயில் ப்னள அவசியம்

தசௌபாக்கியா சமுர்த்தி விவசட வீடமைபபு வேமை திட்டத்தின் கீழ் அட்டாளசவசமன 
பிரவெச தசயைக பிரவெசத்தில ஒன்பது வீடமைபபுக்கான நிதி ரூபா 30 இைட்சம் ஒதுக்-
கபபட்ட நிமையில அென் ஆரம்ப நிகழ்ோக அடிக்கல நாட்டல ஒலுவிலில இடம்தபற்றது.                                                          
(படம்: திராய்க்வகணி நிருபர்)

கல்லடி குறூப் நிருபர்  

கிழக்கிலங்னகயின் வரலொற்றுச சி்றப்-
புனடயதும் த�ொண்னம வொயந�துமொை 
மகொ து்றவி சுவொமி ஓங்கொரொைந� சரஸ்-
வதி அவர்களொல் ஸ்�ொபிக்கப்பட்ட மட்-
டக்களப்பு கல்லடி ஈழத்து திருசதசநதூர் 
முருகன் ஆலய வருடொந� மஷஹொற்சவ 
தபருவிழொ ஷநற்று (17) பு�ன்கிழனம நண்-
பகல் 12 மணிக்கு தகொடிஷயற்்றத்துடன் 

ஆரம்பமொைது.  தகொடிஷயற்்றத்தினை 
த�ொடர்நது மு�ல் எட்டு நொட்களும் திருவி-
ழொக்கள் நனடதபற்று, ஒன்ப�ொம் நொளொகிய 
25.08.2022 வியொழக்கிழனமயன்று பி.ப 3 
மணியளவில் ஷ�ர்த்திருவிழொவும் பத்�ொம் 
நொளொகிய 26.08.2022 திகதி தவள்ளிக்கி-
ழனம கொனல 9 மணிக்கு வங்கக் கடலில் 
சமுத்திர தீர்த்ஷ�ொற்சவம் இடம்தபற்று இவ-
வொண்டிற்கொை மஷஹொற்சவ தபருவிழொ 
இனிஷ� நின்றவனடயவுள்ளது.  

�ம்பலகொமம் குறூப் நிருபர்  

மத்திய கலொசொர நிதியத்திைொல் மட்-
டக்களப்பு தநளுகல த�ொல்தபொருள் 
நினலயத்தில் ஷமற்தகொள்ளப்பட்ட 
அகழ்வுப்பணியின் அறிக்னகனய 
முன்னினலப்படுத்தும் நிகழ்வு 
ஷ�சிய பொரம்பரிய, கனல மற்றும் 
கிரொமிய கனல இரொெொங்க அனமச-
சில் ஷநற்று (16) முன்தைடுக்கப்-
பட்டது.  

இந� அறிக்னகனய மத்திய கலொசொர நிதியத்-
தின் பணிப்பொளர் நொயகம் ஷபரொசிரியர் கொமினி 
ரணசிங்க கிழக்கு மொகொண ஆளுநர் அனுரொ�ொ 
யஹம்பத் மற்றும் புத்�சொசை, சமய மற்றும் 
கலொசொர அலுவல்கள் அனமசசர் விதுர விக்ரம-
நொயக்க ஆகிஷயொரிடம் வழங்கிைொர்.   த�ொல்-
தபொருள் �ளத்தில் உள்ள பனழய கட்டிடங்கள், 
த�ொட்டிகள், ஸ்தூபிகள் மற்றும் ஆசைகொரங்-
கள் உட்பட த�ொல்தபொருள் மதிப்புள்ள பல 
�கவல்கள் இந� அறிக்னகயில் ஷசர்க்கப்பட்-
டுள்ளை.   ஷகொ்றனளப்பற்று ஷமற்கு பிரொநதிய 
தசயலகத்திற்கு உட்பட்ட வடமுனை கிரொம 
ஷசனவ களத்தில் அனமநதுள்ள தநலுகல 
த�ொல்தபொருள் �ளம் 2000 ஏக்கர் பரப்பளவில் 
பரநது விரிநதுள்ளது.  

அ�ற்கனமவொக, �ற்ஷபொது முன்தைடுக்கப்-

படும் த�ொல்தபொருள் அகழ்வொரொயசசிகனள 
த�ொடர்நதும் முன்தைடுப்ப�ற்கு ஷ�னவயொை 
உ�விகள் வழங்கப்படும் எை அனமசசர் 
விதுர விக்கிரமநொயக்க இங்கு த�ரிவித்�ொர். 
ஷமலும், த�ொல்லியல் துன்றக்கு தசொந�மொை 
கொணினய இரண்டு வொரங்களுக்குள் பிரித்து 
வழங்குமொறும் நிகழ்வில் கலநது தகொண்ட 
த�ொல்தபொருள் பணிப்பொளர் நொயகம் ஷபரொசி-
ரியர் அனுர மைதுங்கவுக்கு அனமசசர் உத்�ர-
விட்டுள்ளொர்.  

இஷ�ஷவனள, த�ொல்தபொருள் இடத்-
ன�ப் பொதுகொத்து, தவளிநொட்டு சுற்றுலொப் 
பயணிகள் வழிபடுவ�ற்குத் ஷ�னவயொை 
இடத்ன� வினரவில் �யொர் தசயயுமொறு 
மொகொண ஆளுநர் அனமசசரிடம் ஷகட்டுக் 
தகொண்டொர்.    

மட்டு. மநளுகல ம்தசால்மபசாருள்   
அறிக்னக ்மர்பபிபபு  

மட்டக்களபபு ஈழதது திருச்ம்நதூர்   
முருகன் ஆலய மகசாடிகயறைம்  
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காமையில் எழுந்ததும் செயய 
வேண்டிய ஒரு கடமை என்-
ப்தால் ்தான் இ்தற்கு நைது 

முன்வனாரகள் 'காமைக்கடன்' என்று 
சபயர மேத்திருக்கிறாரகள். கடன் என்ப-
்தால் கட்டாயம் சகாடுக்க வேண்டும். இல்-
மைசயன்றால் பிரச்சிமன ்தான் என்-
கிறார குழநம்த நை ைருத்துே நிபுணர 
பீ.எம்.அரொத் அஹைட்.   

ைைச்சிக்கல் ச்தாடரபான முமறப் -
பாடுகளின் எண்ணிக்மக நாளாந்தம் 
கூடிக் சகாண்வட செல்கிறது. ெமூகத்தில் 
நிமறய குழநம்தகள் இந்த பிரச்சிமன-
வயாடு ோழ்கிறாரகள். ேளரும் இளம் 
ெமு்தாயத்தில், காமைக்கடன் கழிப்பது 
கஷடைான்தாக ைாறியிருக்கிறது.   

 அக்காைத்தில் நைது ்தாயைாரகள், 
மூத்்தம்ைாைாரகள் குழநம்தகமள ைைம் 
கழிக்க பழக்கினாரகள். ்தஙகள் கால்-
களில் தூக்கிமேத்து இருத்தி மேத்து 
பயிற்சி சகாடுத்்தாரகள். இம்த ஒரு 

கடமையாக செய்தாரகள். ஆனால் 
இப்வபாது டயபர(பம்பரஸ்) பாேமன-
வயாடு அந்தப் பழக்கம் ேநது விட்டது. 
பாரம்பரியத்ம்தப் பழக்குே்தற்கு இன்று 
யாரும் இல்மை. டயபமரோஙகிவனாைா, 
கட்டிவனாைா, கழட்டி எறிநவ்தாைா என்ற 
நிமை. இ்தனால், ஆறு ஏழு ேயது ேமர-
பிள்மளகளுக்கு டயபர அணிவிப்பேது 
ெரே ொ்தாரணைாகி விட்டது. சபஷனாகி 
விட்டது.   குழநம்தகளுக்கு உணவூட்டு-
ேதில் ைட்டுவை கேனைாக இருந்தால் 
ைட்டும் வபா்தாது. அதிலும் இப்வபாது 
கேனம் இல்மை என்பது வேறு விஷயம். 
ச்தாமைக்காட்சி விளம்பரஙகளில் ேரும் 
ஏ்தாேது ஒரு உணமே/ பக்கட்மட, 
கமடயில் ோஙகி அம்த உண்ணக் 
சகாடுத்்தால் ெரி என்ற நிமை. இப்படி 
இருக்கும் வபாது ொப்பிடும் உணவு எது? 
ொப்பிடக் கூடா்த உணவு எது? ொப்பிட்ட 
உணவு ெரியாக ஜீரணிக்குைா? இம்த-
சயல்ைாம் கேனிப்ப்தற்கு யாருக்கும் 
வநரமும் இல்மை. யாரும் அக்கமறப்படு-
ே்தாயும் ச்தரியவில்மை.   

  எம்த உணோக உண்டாலும், அது 
யாழ்ப்பாண ஒடியற் கூழாக இருந்தாலும் 

, இத்்தாலிய பிட்ொோகஇ-
ருந்தாலும் அல்ைது ஜப் -
பானிய சுஷியாக இருந-
்தாலும் அதில் கழிவு 
உண்டாகும். ஜீரணிக்கப்-
பட்ட உணவுவபாக, ெத்து-
கள் உறிஞெப்பட்ட பின், 
மீ்தமுள்ளது கழிோகும். 
கழிவு உடலிலிருநது 
கழிக்கப்பட வேண்டும், 
ச ே ளி வ ய ற் ற ப் ப ட 
வேண்டும். இது்தான் 
ைனி்த உடற்கூற்றியல். 

இது ெரியாக நடக்காவிட்டால் குழநம்த-
களுக்கு ைட்டும் அல்ை, சபரியேரகளுக்-
கும் ைைச்சிக்கல் ஏற்படும். இது ்தான் 
ஆரம்ப அடிப்பமட.  

 தினமும் அல்ைது இரண்டு, மூன்று 
நாட்களுக்கு வைல் ைைம் சேளிவயறா-
ைல் கஷடப்படும் குழநம்தகளுக்கு ைைச்-
சிக்கமைத் ்தவிரக்கும் எளிய ேழிகமள 
முமறயாக பின்பற்றினாவை வபாதும். 
ைைச்சிக்கல் பிரச்சிமனஇைகுோக நீஙகி-
விடும், குழநம்தகளும் ஆவராக்கியைாக 
ேளரும் என்கிறார குழநம்த நை ைருத்-
துே நிபுணர சடாக்டர அரொத் அஹைட்.   

"தினமும் ைைம் சேளிவயறுகிறது 
ஆனால் அதுவும் சிரைத்வ்தாடுசேளி-
வயறுகிறது என்றால் அதுவும் சிக்கல்-
்தான். அது ைைச்சிக்கல் (Constipation) 
ஆகும். கழிவு இவைொக சேளிவயவபாக 
வேண்டும். சிறுேரகளில் ைைச்சிக்கல் 
ஏற்படுே்தற்கு நிமறய காரணஙகள் 
உள்ளன. சபாதுோக, ஒரு ேயதுக்கு 
கீழ்்தாயப்பால் ைட்டுவை குடித்து ேளரும் 
குழநம்தகளுக்கு ைைம் கழிப்பதில் 
சபரி்தாக சிக்கல்கள் ஏற்படுேதில்மை. 
சிை குழநம்தகளுக்கு ஒரு நாமளக்கு 

7- ச்தாடக்கம் 10 ்தடமே 
வபாகும். இன்னும் சிை குழந-
ம்தகளுக்கு 7-_10 நாட்க-
ளுக்கு ஒரு ்தடமே வபாகும். 
இது குறித்து பயம் சகாள்ள 
வேண்டியதில்மை. ்தாயப்பால் 
குடிக்கும் குழநம்தகளில் இது, 
ஒன்றும் சபரிய பிரச்சிமன 
இல்மை. பிரச்சிமன பக்கட் 
பால் ைற்றும் இ்தரஉணவு-
கமளக் குழநம்தச் ொப்பிட 
ச்தாடஙகியவுடன்்தான் ஆரம்-
பைாகிறது.   

ைைச்சிக்கமை ெரிப்படுத்்த, 
தீரக்க நாரச்ெத்தும், நீரச்ெத்தும் நிமறந்த 
உணவுகமள ெரியான விகி்தத்தில்கு-
ழநம்தகளுக்குக் சகாடுக்க வேண்டும். 
முருஙமக, சபான்னாஙகாணி, 
ேல்ைாமர, பெளி வபான்ற பச்மெ இமைக்-
கறி/கீமர ேமககளில் ஒன்மறவயா, 
பைம்தவயா தினமும் உணவில் வெரத்து 
சகாள்ள வேண்டும். அதுவபாை, நாரச்-
ெத்து ைற்றும் நீரச்ெத்துள்ள காயகறிக-
ளான சேண்டிக்காய, அேமர, பூெணி, 
பீரக்கஙகாய, சுமரக்காய, முள்ளஙகி, 
கரட், பைா வபான்றேற்மறயும் உணவில் 
வெரக்க வேண்டும். 

 ோமழப்பழம், ைாம்பழம்,பப்பாசி 
வபான்ற பழஙகமள சைன்று தின்ப்தற்கு 
பழக்கப்படுத்்த வேண்டும். இமேகள், 
இயற்மக ்தந்தசிறந்த ைைமிைக்கி-
கள்(Laxatives). ஜூஸ் வபாடுே்தால் அ்தன் 
நாரச்ெத்து நீஙகி விடும். ைைச்சிக்கலுக்கு 
பைன் கிமடக்காது. எனவே கடித்து தின்-
ப்தற்கு பழக்க வேண்டும். இம்த விட, 
இரவு ஊறமேத்்த 5-10 உைரதிராட்மெ-
கமள அல்ைது அத்திப் பழம்(fig fruit) 
ஒன்மற அல்ைது ஒரு சிை வபரீச்ெம்-
பழஙகமள(Dates) , காமை ைற்றும் 
ைாமையில் குழநம்தகளுக்குக் சகாடுக்-
கைாம். இமேகள் இன்னும்இவைொக 
ைைம் சேளிேர உ்தவி புரியும்.    ைைச்-
சிக்கல் உள்ள பிள்மளகமள, தினமும் 

காமையும் ைாமையும் ஒரு சபரிய பாத்-
திரத்தில் அல்ைது Bathtub இல், குழநம்த-
யின் இடுப்பளவு ்தாஙகும் அளவு சேது-
சேதுப்பான சுடுநீரில், 10- ச்தாடக்கம் 15 
நிமிடஙகள் ேமர உட்கார மேக்கைாம். 
இ்தனால் குழநம்தகளின் அடிேயிற்று 
்தமெகள், ைைோய ஆகியமே ெற்று 
்தளரேமடயும். ைைம்கழிக்க இைகுோ-
கும். மூன்று ேயதுக்கு வைற்பட்ட குழந-
ம்தகளாக இருந்தால் மெக்கிள் ஓட்டுேது 
நல்ை பயிற்சி. இது இடுப்பு ைற்றும் கால் 
்தமெகமள உறுதியாக்கும். ைைச்சிக்க-
மைத் ்தடுக்கும்.   ெரியான வநரத்துக்கு 
தூஙகவும் , எழும்பவும் பழக்கப்படுத்துேது 
மிகவும் அேசியம். நிமறயப் சபற்வறார 
இதில் அைட்சியைாக இருக்கிறாரகள்.  

 அதுவபாை, ஒவசோரு நாள் காமை-
யிலும், ெரியாக ஒவர வநரத்தில், குழந-
ம்தகமள கழிேமற சென்று ேருே்தற்கு 
தினெரி ஒரு வநரத்ம்தப் பழக்கப்படுத்துேது 
மிகவும் அத்தியாேசியம்.   

சொக்வைட், சுமேயூட்டப்பட்ட பால், 
வைால்ட், வகாப்பி, இனிப்பு பண்டஙகள், 
துரி்த உணவுகள் ைைச்சிக்கமை தூண்டும். 
இன்னும் சிக்கைாக்கும்.  ைைச்சிக்கமை 
ஆரம்ப நிமையில் கண்டறிநது சிகிச்மெ 
அளித்்தால் நூறு வீ்தம் சேற்றி நிச்ெ-
யம். நாட்பட்டைைச் சிக்கல் சிக்கைாகவே 
அமையும். ஆகவே ்தாைதிக்காைல் கட்டா -
யம் உரிய அனுபேமும், ச்தளிவும் உள் -
ளமேத்தியமர நாடி சிகிச்மெ சபற்றுக் 
சகாள்ள வேண்டும்.  காமைக் கடன் 
கழிக்கும் நிமையில் உள்ள எல்வைா -
ருக்கும் இஙவக சொல்ைப்பட்டமே 
பயன் ்தரும். அேரகள சிறுேரகளாக 
இருக்க வேண்டும் என்ற எந்த கட்டா-
யமும் இல்மை என்கிறார சிறுேர நை 
ைருத்துேநிபுணர சடாக்டர அரொத் 
அஹைட். 

குழந்தைகளுக்கு உணவு புகட்டுவதுடன் 
மாத்திரம் பெற்றார் நின்றுவிடக் கூடாது!

அக்க்ரபெறறில் வறிய நி்ையிலுள்ள
மக்களுக்கு நிவாரணமளிக்கும் நடவடிக்்க

நாட்டில் ஏற்பட்ட சபாருளா்தார சநருக்கடியினால் ைக்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள 
கஷடநிமைமைமயக் கருத்திற் சகாண்டு அக்கமரப்பற்று பிரவ்தெ 

செயைக பிரிவிற்குட்பட்ட பகுதிகளில் ேசிக்கும் ைக்களில் வ்தமேயுமடய குடும்-
பஙகளுக்கு அக்கமரப்பற்று அேெரகாை நிோரணப் பணியினர   உ்தவிக் கரம் 
நீட்டி ேருகின்றனர.   

  சொந்த இைாப வநாக்கைற்ற்தாக ைக்களுக்கு உ்தே வேண்டும் என்ற 
நன்வனாக்கில் உருோக்கப்பட்ட இந்த நிோரணப்பணிக்கு அக்கமரப்பற்றில் 
உள்ள ஸகாத் நிதியம், ஜம்இயயத்துல் உைைா ெமப, அமனத்து பள்ளிோ-
ெல்கள் ெம்வைளனம், ைாநகர ெமப, பிரவ்தெ ெமப, ெமூக வெமே அமைப் -
புகள், இமளஞர கழகஙகள் ைற்றும் புத்திஜீவிகளின் ஒத்துமழப்பு கிமடத்து 
ேருகின்றது. 

 இத்திட்டத்தின் பிரகாரம் சபாருளா்தார சநருக்கடிக்குள்ளாகியுள்ள சுைார 
2000 ச்தாடக்கம் 5000 ேமரயான குடும்பஙகளுக்கு உ்தவியளிப்பவ்த 
இப்பணியினரின் இைக்காகும். இச்செயற்திட்டத்திற்கு இப்பகுதி ைக்கள் 
சபறுைதியான பஙகளிப்பு ேழஙகி ேருகின்றனர.  இப்பணிக்கான நிோர-
ணஙகமள வெகரிக்கும் பணி மு்தல் கட்டைாக ஜூமை ைா்தம் 30ஆம் திகதி 
மு்தல் இன்று ேமரக்கும் அக்கமரப்பற்றின் ெகை பகுதிகளிலும் வைற் -
சகாள்ளப்பட்டு ேருகின்றது.   இச்ெந்தரப்பத்தில் அமனேரினதும் ைனங -
கமள சநகிழ மேத்்த விடயஙகளில் ஒன்று்தான், பாடொமை ைாண -
ேரகள் ்தஙகளின் கல்வித்வ்தமேக்காக உண்டியல்களில் வெமிப்பு 
செய்த பணத்ம்தக் கூட இப்பாரிய நிோரணப் பணிக்கு சகாடுத்து்தவி -
ய்தாகும்.  

 நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள அொ்தாரண நிமையானது அக்கமரப்பற்றில் 
பின்்தஙகிய இடஙகளில் மிகவும் கஷடஙகளுக்கு ைத்தியில் ோழும் ைக்க -
ளின் சபாருளா்தாரத்ம்த பின்்தள்ளியது. 

இம்ைக்களுக்கு உ்தே வேண்டும் என்ற வநாக்கில் ஆரம்பித்து மேக் -
கப்பட்ட இப்பணி ்தற்வபாது பாரிய முன்வனற்றைமடநதுள்ள்தாக இப் -
பணியினர ச்தரிவிக்கின்றனர.   ைக்களுக்கு உ்தே வேண்டும் என்ற 
எண்ணத்தில் இப்பணியில் ஈடுபட்டுள்ள இப்பணியாளரகளுக்கு இப்பிர-
வ்தெ ைக்கள் ்தஙகளது பூரண ஒத்துமழப்புக்கமள ேழஙகுேவ்தாடு, ்தஙகளது 
நிோரண உ்தவிகமள ்தாராள 
ைனஙசகாண்டு ேழஙகி ேரு-
கின்றனர.

  

மூதூரில் பொது இடஙகளில் குப்ெகள
பகாட்டுெவர்களுக்கு ஒரு ்வண்டு்காள! 
மூ தூர நகர பிரவ்தெத்தில் பரா-

ைரிப்பு அற்ற அரெ, ்தனியார 
காணிகள், ஆற்றஙகமரகள், ேடிகான்-
கள் ைற்றும் நீர ஓமடகளிலும் கண்டபடி 
இரவில் குப்மபகள் சகாட்டப்பட்டு ேரு-
கின்றன. இச்செயைால் சுகா்தார சீரவக-
டுகள் ஏற்படுகின்றன.

இ்தமனக் கருத்திற் சகாண்டு சுகா்தார 
ேழிமுமறகமளப் வபணி பாதுகாக்கும் 
ெமூக சபாறுப்புமடயேரகளாக செயற் -
படுேது, மூதூர பிரவ்தெத்தில் ேசிக்கும் 
ெகை ைக்களினதும் சபாறுப்பாகும்.

மூதூர பிரவ்தெத்தில் உள்ள அமனத்து 
கிராை சுற்றுச்சூழலிலும் தூயமைமயப் 
வபண வேண்டிய சபாறுப்பு ெகை ைக்க-
ளுக்கும் உண்டு. இதுவபாைவே சபாது 
இடஙகமளயும் சுகா்தார சீரவகடுகள் 
ஏற்படாைல் பாதுகாக்க வேண்டும்.

ஆனால் துரநாற்றம் வீெக் கூடிய 
குப்மப கழிவுகமள கண்டபடி இரவில் 
உரப்மபகளில் சகாண்டு ேநது இவவி-
டஙகளில் சகாட்டிவிட்டு செல்லும் ஓர 
அருேருக்கத்்தக்க செயற்பாடு ்தற்வபாது 
இடம்சபற்று ேருகின்றது.

  மூதூர பிரவ்தெ ெமபயினால் பிரவ்தெ 
குடியிருப்புக்களில் இருநது அகற்றப்-
படும் திண்ைக் கழிவுகள், பிளாஸ்டிக் 
சபாருட்கள், கண்ணாடிகள், ைரந்தடி-
கள் ைற்றும் வ்தமேயற்ற கழிவுப்சபா-
ருட்கள் என அகற்றக் கூடியம்த அகற்-
றுே்தற்கும் வ்தமேயற்ற கழிவுகமள 

்தைது காணிகளில் பும்தப்ப்தற்குைாக 
அறிவித்்தல்கள் மூதூர பிரவ்தெ ெமபயி-
னால் விடுக்கப்பட்டன.

அ்தன் ஒழுஙகிவைவய சுத்திகரிப்பு 

நமடமுமறயும் மூதூர பிரவ்தெ ெமப 
்தவிொளர எம்.எம்.ஏ.அரூஸின் ேழி-
காட்டல்களுக்கு அமைய ஒழுஙகுபடுத் -
்தப்பட்ட பணி ஒழுஙகில்  இடம்சபற்று 
ேருகின்றன.

இ்தமன ்தற்வபாது ைக்கள் கமடப்பி-
டிப்பம்த மகவிட்டு குப்மபகமள சபாது 
இடஙகளில் சகாட்டுே்தால் சுகா்தார 
சீரவகடுகள் ஏற்பட ோயப்புள்ளது என 
அறிநதும் ெமூகப் சபாறுப்புடன் செயற்-
படவேண்டிய ைக்கள் இ்தமன விட்டு 
விைகி நடப்பது கண்டும் மூதூர பிரவ்தெ 

சுகா்தாரத்ம்த பராைரிக்கும் மூதூர 
சுகா்தார மேத்திய அதிகாரி எம்.பி.எம்.
ஹில்மி சபரும் கேமை ச்தரிவித்துள் -
ளார.

 வைலும் ைக்களின் ஒத் -
துமழப்புடன் இச்ெோமை 
சேற்றி சகாள்ேது ெம்பந்த -
ைாக மூதூர பிரவ்தெ செயைா-
ளர எம்.பி.எம்.முபாரக், மூதூர 
பிரவ்தெ ெமப ்தவிொளர எம்.
எம்.ஏ.அரூஸ், மூதூர சுகா்தார 
மேத்திய அதிகாரி எம்.பி.எம்.
ஹில்மி, மூதூர பிரவ்தெ ெமப 
செயைாளர வி.ெத்தியவொதி, 
திட்டமிடல் பணிப்பாளர பி.அற -
பாத், சிவரஷட சபாது சுகா்தார 
பரிவொ்தகர, சுகா்தார பரிவொ-
்தகரகள் ைற்றும் கிராை உத்தி-
வயாகத்்தரகள் மூைைாகவும் 

அண்மையில் கைந்தாவைாசிக்கப்பட்-
டது.

இ்தன் வபாது இவவிடஙகளில் கழி -
வுகமள சகாட்ட வேண்டாசைன்ற விட-
யஙகளும், அகற்றுே்தற்கான செயற்-
பாடுகளும் இடம்சபற்று ைக்களுக்கு 
ச்தளிவூட்டல் செயயப்பட்டமையும் 
குறிப்பிடத்்தக்கது.

டயபைாக் ஆசிஆட்டா பி.எல்.சி க்கு 150 மில்.
அபமரிக்க படாைர் நிதியுதைவி வழஙகும் IFC
இைஙமகயின் முன்னணி 

ச்தாமைத்ச்தாடரபு வெமே ேழங -
குனரான டயசைாக் ஆசிஆட்டா பிஎல்சி 
- டயசைாக் (Dialog Axiata PLC ), ெர-
ேவ்தெ நிதிக் கூட்டுத்்தாபனத்தின் (IFC) 
ஆ்தரவுடன் நாடு முழுேதும் புவராட்-
பாண்ட் இமணப்மப விரிவுபடுத்்தவும் 
வைம்படுத்்தவும் ்தயாராக உள்ளது.  

வைற்படி IFC இன் 150 மில்லியன் 
சடாைர கடனு்தவியானது , ஏற்கனவே 
உள்ள ்தளஙகமள வைம்படுத்து்தல் 
ைற்றும் புதிய 4G ்தளஙகமள உரு-
ோக்குே்தன் மூைம் டயசைாக் அ்தன் 
ேமையமைப்பு திறமன வைலும் விரி -
வுபடுத்்தவும் வைம்படுத்்தவும் உ்தவியாக 
அமையும். அ்தற்கமைய , Dialog அ்தன் 
'ஃமபபர ஒப்டிக் சநட்சோரக்' ்தடத்ம்த 
(fibre optic network footprint) அதிகரிக்-
கவும் ைற்றும் முக்கிய ேமையமைப்பு 
செயற்பாடுகளில் சகாள்திறன்கள் 
ைற்றும் செயற்திறன்கள் இரண்மடயும் 
அதிகரிக்கச் செயது வைம்படுத்்தல்க-
மளச் செயற்படுத்்தவும் முயல்கிறது.  

இைஙமகயில் முன்னணி 
ச்தாமைத்ச்தாடரபு வெமே ேழஙகுன-
ராக, டயசைாக் நாட்டிலுள்ள சைாமபல் 
ைற்றும் நிமையான புவராட்பாண்ட் ெந-
ம்தயில் டயசைாக் 50 ெ்தவீ்தத்திற்கும் 
வைைாக பிரதிநிதித்துேப்படுத்துகிறது, 
அதுைட்டுைன்றி இைஙமகயில் பின்்தங -
கிய பகுதிகளுக்கு ்தரைான இமணப்பு-

கமள திறம்பட விரிவுபடுத்துே்தற்கும் 
்தயாராக உள்ளது.  

 IFC இன் ச்தற்காசியாவிற்கான 
பிராநதிய பணிப்பாளர சஹக்டர 
வகாைஸ் இது குறித்து ச்தரிவிக்மக-
யில், “்தரைான ைற்றும் நம்பகைான 
ச்தாமைத்ச்தாடரபு உட்கட்டமைப்பானது 
ஒரு நாட்டின் சபாருளா்தார ேளரச்சி-
யில் பை ைடஙகு விமளமேக் சகாண்டி-
ருக்கிறது. ெமூகஙகமள சநருக்கைாகக் 
சகாண்டுேரும் அவ்த வேமளயில் டிஜிட்-
டல் சபாருளா்தாரம், ேரத்்தகம் ைற்றும் 
ச்தாழில்முமனவு ஆகியேற்மற இது ஊக்-
குவிப்பதுடன் ேளரச்சி ைற்றும் வேமை-
களுக்கான புதிய ைற்றும் புதுமையான 
ேழிகமள திறப்ப்தற்கு இது ோயப்பளிக்கி-
றது" எனப' குறிப்பிட்டுள்ளார.   

இநநிகழ்வில் உமரயாற்றிய 

டயசைாக் ஆசிஆட்டா பிஎல்சி ்தமைேர 
வடவிட் மந சபக் ைாவ  “IFC , ஆசி-
ஆட்டா ைற்றும் டயசைாக் இமடவயயான 
ச்தாடரச்சியான ஒத்துமழப்பானது 
மிகுந்த ைகிழ்ச்சிமய அளிக்கின்றது. 
கடந்த பை ேருடஙகளாக டயசைாக் 
ைற்றும் இைஙமக மீது IFC சகாண்டுள்ள 
நம்பிக்மகக்கு நாஙகள் நன்றியுள்ள-
ேரகளாக இருக்கிவறாம், வைலும் நைது 
வநாக்கிற்வகற்ப நாட்டின் ச்தாமைத்ச்தா-
டரபு இமணப்பு உட்கட்டமைப்மப முன்-
வனற்றுே்தற்கான எஙகள் பயணத்தில் 
நாம் ்தற்வபாது எதிரசகாள்ளும் பாரிய 
ெோல்கமள எதிரசகாள்ே்தற்கு உ்தவி-
கரைாக உள்ள அேரகளின் இந்த உறு -
தியான ஆ்தரவிற்காக நாஙகள் நன்-
றியுள்ளேரகளாக இருக்கின்வறாம்" 
என்றார.  

மக்களுக்பகன ்கயளிக்கபெட்ட
குடிநீர் சுத்திகரிபபு நி்ையம்
ைனி்தன் உள்ளிட்ட உயிரினஙகள் 

உயிரோழ்ே்தற்கு நீர மிகவும் அத் -
தியாேசியைான ஒன்றாகும். அதிலும் 
சுத்்தைான குடிநீர என்பது அமனேருக் -
கும் கிமடக்கா்த ஒரு பாக்கியைாகும்.  

அந்தேமகயில் இைஙமக கடற்பமட-
யினரால் முன்சனடுக்கப்பட்டு ேரும் 
ெமூக நைத்திட்டஙகளின் ஒரு பகுதியாக 
அநுரா்தபுரம் ைாேட்டத்தின் பலுகஸ் -
சேே மைத்திரிகை பகுதியில் புதி்தாக 
நிரைாணிக்கப்பட்ட குடிநீர சுத்திகரிப்பு 

நிமையம் ைக்களின் பாேமனக்கு திறநது 
மேக்கப்பட்டது.  

 கடற்பமடத் ்தளபதி மேஸ் அட்மிரல் 
நிஷாந்த உலுவகச்தன்னவின் ேழிகாட்டு்த -
லின் கீழ் சுகா்தார அமைச்சின் அனுெரமண-
யில் இைஙமக கடற்பமடயின் ச்தாழினுட்ப 
ைற்றும் ைனி்தேள பஙகளிப்வபாடு ெமூகப் 
சபாறுப்புணரவுத்திட்டத்தின் கீழ் வைற்சகாள் -

ளப்படுகின்ற ஒரு பாரிய ெமூக 
வெமே இதுோகும்.

 இ்தன்படி கடற்பமடயினரால் 
அநுரா்தபுரம் பலுகஸ்சேே மைத்தி -
ரிகை பகுதியில் நிரைாணிக்கப்பட்ட 
குடிநீர சுத்திகரிப்பு நிமையம் அன்-
மையில்  திறநது மேக்கப்பட்டது. 
இந்த சுத்திகரிப்பு நிமையமூைம் 
பலுகஸ்சேே மைத்திரிகை பகுதியி -
லுள்ள சுைார 600 இற்கு வைற்பட 
குடும்பஙகளுக்கு சுத்்தைான நீமர 
இைகுோக சபற்றுக் சகாள்ள 
உ்தவும். ேடைத்திய ைாகாணத்தில் 
அதிகைான ைக்கள் சிறுநீரக வநாய 

்தாக்கத்திற்குள்ளாகியுள்ள நிமையில், கடற் -
பமடயினர வைற்சகாள்ளும் இவவேமைத் 
திட்டம் அமனேராலும் பாராட்டக் கூடிய ஒன் -
றாகும்.  

இைஙமகயின் மு்தன்மையான ேரத்்தக ேங -
கிகளில் ஒன்றான DFCC ேஙகியானது, 

நாட்டுக்காக உச்ெ அளவில் சேளிநாட்டு நாண-
யத்ம்தச் ெம்பாதிக்கும் துமறகளில் ஒன்றான 
்தகேல் ச்தாழில்நுட்பம்/ேணிகச் செயல்பாடுகள் 
முகாமைத்துே ச்தாழிற்துமறமய பிரதிநிதித்து-
ேப்படுத்தும் உச்ெ அமைப்பான SLASSCOM 
உடன் உத்திவயாகபூரேைாக ஒரு பஙகுமட-
மைமய ஏற்படுத்தியுள்ளமை ச்தாடரபில் அறிவித்-
துள்ளது. 

 ்தற்வபாம்தய எரிெக்தி சநருக்கடியின் 
விமளோக ச்தாழில்துமற வைாெைாக பாதிக்கப்-
பட்டுள்ள நிமையில், இந்த கூட்டாண்மை மூைம் 
விவெட கடன் ேழஙகல் திட்டஙகள், ெலுமகக் 
கட்டண வீ்தஙகள் ைற்றும் பை பிரத்திவயக நன்-
மைகள் மூைம் இத்துமறக்கான நிமைவபற்றி-
யல் சகாண்ட மின் உற்பத்திக்கான ோயப்பிமன 
ேழஙகக் கூடிய ைற்றும் கட்டுபடியான அளவிைான 
கடமன ேழஙக DFCC ேஙகி ைற்றும் SLASSCOM 
ஆகியன இமணநது செயல்படவுள்ளன. 

 115,000 வபமர உள்ளடக்கியோறு, 420 
உறுப்பு நிறுேனஙகளுடன், SLASSCOM இன் அங-
கத்துேைானது இைஙமகயின் ்தகேல் ச்தாழில்-
நுட்பம்/ேணிகச் செயல்பாடுகள் முகாமைத்துே 
ச்தாழிற்துமறயின் ஏற்றுைதி ேருைானத்தில் அண்-
ணளோக 90% என்பது குறிப்பிடத்்தக்கது.   

 அண்மையில் புரிநதுணரவு ஒப்பந்தசைான்று 
மகச்ொத்திடப்பட்ட்தன் மூைம் இரு நிறுேனஙக-
ளுக்கிமடயிைான கூட்டாண்மை உத்திவயாகபூரே-
ைாக ஏற்படுத்்தப்பட்டுள்ளது. இந்த நிகழ்வு DFCC 
ேஙகியின் ்தமைமை அலுேைகத்தில் நமட-

சபற்றது, அஙகு இரு நிறுேனஙகளின் சிவரஷட 
அதிகாரிகள் பைரும் கைநது சகாண்டனர.  
திைால் சபவரரா – பணிப்பாளர/பிர்தை நிமற-
வேற்று அதிகாரி, DFCC ேஙகி பிஎல்சி, ைற்றும்  
ஆஷிக் அலி - துமணத் ்தமைேர, SLASSCOM 
ஆகிவயார முமறவய இரு நிறுேனஙகளின் ொர-
பாகவும் மகசயழுத்திட்டனர.  

 DFCC ேஙகியின் பணிப்பாளரும்/பிர்தை 

நிமறவேற்று அதிகாரி-
யுைான திைால் சபவரரா 
கருத்து சேளியிடுமக-
யில், “இந்தத் துமறக்-
கான நிமைவபற்றியல் 
சகாண்ட, நம்பகரைான 
ைற்றும் ்தன்னிமறோன 
மின் உற்பத்திமய உறு -
திப்படுத்துேது இந்த 
காைகட்டத்தில் அேசியம். 
எனவே, SLASSCOM 
உடன் இமணநது 
ச்தாழில்துமறக்கு உறு-
தியான நிமைவபற்றியல் 
சகாண்ட தீரவுகமள 
நாம் ேழஙகுகிவறாம். 
இந்த ஏற்பாட்டின் மூைம், 
DFCC ேஙகியிடமிருநது 
பிரத்திவயகைாக நிமை-
வபற்றியலுடனான மின் 
உற்பத்திக்கான மு்தலீ-
டுகளுக்காக, ச்தாழில்-
துமற பஙகு்தாரரகள் 

விவெட கடன் திட்டஙகள் ைற்றும் முன்னுரிமை 
ேட்டி வீ்தஙகளுடன் பல்வேறு நன்மைகமளப் 
சபற்றுக்  சகாள்ளைாம்" என்றார.    

 DFCC ேஙகியானது 1988 ஆம் ஆண்டில் 
இைஙமகயில் சூரிய மின்னுற்பத்தி PV உற்பத்தி 
ஆமைக்கு கடன் ேழஙகி, நிமைவபற்றியலுட-
னான எரிெக்திக்கான கடன் ேழஙகுனராக ்தனது 
முன்வனாடிப் பயணத்ம்த ஆரம்பித்திருந்தது. 

DFCC வஙகி நி்ை்ெறறியலுடனான மின் உறெத்திக்கான

நிதித் தீர்வுக்்ள வழஙக SLASSCOM உடன் ்க்கார்பபு

எம்.எஸ்.எம்.றிஸ்்வான்  ...?
(அக்கமரப்பற்று ேடக்கு தினகரன் நிருபர)    

எஸ்.கஸ்்வாலி  ...?
(மூதூர தினகரன் நிருபர)    

றிசவாத் ஏ கவாதர்  ...?
(ஒலுவில் ைத்திய விவெட நிருபர)

 ஏ.பிர்்தளஸ்  ...?
(அநுரா்தபுரம் தினகரன் நிருபர)    

குழந்தை நல மருத்துவ நிபுணர் பீ.எம்.அர்்ாத் 
அஹமட் தினகரனுக்கு வழங்கிய பேட்டி

இடமிருநது ேைைாக ெைத்ரி காரியேெம் - (துமணத் ்தமைமை அதிகாரி, சபாதுச் 
ெட்டம், DFCC ேஙகி) அன்டன் ஆறுமுகம் -(சிவரஷட துமணத் ்தமைமை 
அதிகாரி, கடல் கடந்த ேஙகிச்வெமே, பணம் அனுப்பு்தல் ைற்றும் ேரத்்தக அபி-
விருத்தி, DFCC ேஙகி), திைால் சபவரரா(DFCC ேஙகியின் பணிப்பாளர/பிர்தை 
நிமறவேற்று அதிகாரி),ஆஷிக் அலி -(துமணத் ்தமைேர, SLASSCOM),  
சஜஹான் வபரின்பநாயகம் -(துமணத் ்தமைேர, SLASSCOM), நிஷான் 
சைண்டிஸ் -(நிதிப் பணிப்பாளர, SLASSCOM), ெமிந்தா டி சில்ோ -(நிமற-
வேற்று அதிகாரம் சகாண்ட பணிப்பாளர, SLASSCOM)  
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ngWif mwptpj;jy; 

ngUe;Njhl;lf; ifj;njhopy; mikr;R

Njapiyr; rpWgw;Wepyq;fs; mgptpUj;jp mjpfhu rig

2022/ 2023 tUl thfdj; 
njhFjpia fhg;GWjp nra;jy; 

Njapiyr; rpW gw;W epyq;fs; mgptpUj;jp mjpfhu rigf;F chpj;jhd 25 thfdq;fs; kw;Wk; 

34 Nkhl;lhH irf;fps;fspw;F 2022.09.20 Kjy; 2023.09.19 tiuahd xU tUl fhyj;jpw;F 

KOikahd nghWg;Gf;fSld; $ba IRCSL epWtdj;jpy; gjpT nra;ag; ngw;Ws;s fhg;GWjp 
epWtdj;jpypUe;J fhg;GWjpg;gug;G (Insurance Cover) ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ. 

thfdj; njhFjpapd; fhg;GWjpf;fhf 2022.08.18 Kjy; 2022.09.15 tiu tpiykDf; 

Nfhug;gLfpd;wJ. 2022.09.15 md;W gp.g. 2.00 tiu ,yf;fk; 70> ghuhSkd;w tPjp> ngytj;j> 

gj;juKy;y. vd;w Kfthpapyike;Js;s gpujhd mYtyf epjpg;gphptpy; &gh 3>000/- 
,w;fhd> kpsspf;fg;glhj njhifia itg;Gr; nra;J ,jw;fhd epge;jidfSld; $ba 

tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. NkYk; epWtdnkhd;wpw;F tpiykDg;gbtk; 

xd;W khj;jpuk; toq;fg;gLtJld;> mjw;fhf epWtdg; gpujhdpapd; rpghhpRf; fbjk; xd;W 

rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 2022.09.15 md;W gp.g. 2.00 ,w;F Kd;dH> Fwpj;j tpiykDf;fs;> 

gjpTj; jghypy; my;yJ ,t; mjpfhu rigapd; Nritg; gphptpy; itf;fg;gl;ls;s ngWifg; 

ngl;bapy; Neubahfr; NrHj;jy; %yk; rkHg;gpf;fyhk;. 

2022.09.15 md;W gp.g. 2.30 ,w;F tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLtJld;> mt;Ntisapy; 

tpz;zg;gpf;Fk; epWtdj;jpd; mjpfhukspf;fg; ngw;w mYtynuhUtH rKfkspj;jpUf;fyhk;. 

tpiykDf;fis mlf;Fk; jghYiwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 'thfdj; njhFjpiaf; 

fhg;GWjp nra;jy;" vd;Wk; tp;iykD ,yf;fkhd kh.r.gh./ Nghf;Ftuj;J/ fhg;GWjp 2022/ 2023 
vdf; Fwpg;gpl;L %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpnadj; jdpj;jdpahff; Fwpg;gpl;L Kj;jpiuapl;L 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

njhiyNgrp ,yf;fk; 011-7909020 my;yJ 50 I mioj;J Nkyjpf jfty;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

jiytH> 

ngWiff;FO> 

Njapiyr; rpW gw;W epyq;fs; - mgptpUj;jp mjpfhu rig> 

,yf;fk; 70> ghuhSkd;w tPjp> ngytj;j> 

gj;juKy;y. 

ngaH khw;wk;

kl;lf;fsg;G fpuhd; 
rpd;dNtk;G gpuNjrk; 
Foe;jNty; Nahfuhzp 
Mfpa ehd; RatpUg;gpy; 
Gdpj ,];yhj;ijj; 
jOtpaijaLj;J vdJ 
ngaiu wpf;fh]h vd 
khw;wpf; nfhz;Nld; 
vd;gij ,yq;if rdehaf 
Nrhrypr FbauR kf;fSf;F 
mwpaj; jUfpd;Nwd;.

- Foe;jNty; wpf;fh]h -

mw;Nwhzpj;jj;Jtj;ij ,y;yhnjhopj;jy;
nfhOk;G-02> a+dpad; gpNs]; 122 Mk; ,yf;fj;jpYs;s 

V.gp. fhrp rpl;b mz;l; fk;gdp N`hy;Nry; (gpiwtl;) ypkpl;ll; 

,d; gzpg;ghsh;fshfpa `pyhp rpf;];l]; gPl;lh; Mde;jg;gh 

kw;Wk; fpshl;tpd; ,k;khDNty; ifj;jhd;  Mde;jg;gh 

Mfpa ehk; nfhOk;G gpurpj;j nehj;jhhp]; b.vy;.Vr;. fd;yj; 

,dhy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;lJk; 3128 vd;w ,yf;fj;ijAk; 

2021 etk;gh; 23 Mk; jpfjpiaAKilaJkhdJk; 

kypfjd;d> FUnjdpa> 413/10  vd;w KfthpiaA 

KilaJk; k`htpj;jhd Muha;r;rpNf rdj; rphpyhy; 

Fkhu vd;gtiu (19632800108 vd;w Njrpa milahs 

ml;ilapd; chpj;jhsh;) mw;Nwhzpj;jj;Jtf;fhuuhf 

epakpf;fg;gl;l epakdKk; epakpf;fg;gl;l Nehf;fKk; 2022 

[_d; 23 Mk; jpfjpapypUe;J nray;tYg;ngWk; tifapy; 

KbTWj;jg;gl;Ls;sjpdhy;> Nkw;Fwpg;gpl;l k`htpj;jhd 

Muha;r;rpNf rdj; rphpyhy; Fkhu vd;gthpdhy; mjdJ 

ngahpYk; mjdJ ngah; rhh;ghfTk; 2022 [_d; 23 Mk; 

jpfjpapypUe;J Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;jnthU kw;Wk;/ my;yJ 

,jd; gpd;dh; Nkw;nfhs;sg;gLk; vt;tpj nraw;ghl;bw;Fk; 

ehk; nghWg;Ngw;fkhl;Nlhk; vd nghJ kf;fSf;F ,j;jhy; 

mwptpf;fpd;Nwhk;. 

V.gp. fhrp rpl;b kw;Wk; fk;gdp N`hy;Nry; (gpiwtl;) 

ypkpl;ll;bd; gzpg;ghsh;fshfpa `py;yhp rpf;J]; gPl;lh; 

Mde;jg;gh kw;Wk; fpshl;tpd; ,k;khDNty; ifj;jhd; 

Mde;jg;gh MfpNahh;. 

2022 Xf];l; 16 Mk; jpfjpad;W.

ml;NlhHzp jj;Jtj;ij 
,uj;Jr; nra;jy; 

,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; fltj;j> 

k`u> jYgpl;ba> kp`pe;J khtj;j> ,y. 181/2 
,y; trpf;Fk;> Njrpa milahs ml;il ,y. 

822651690V nfhz;l [hJq;f fkNf jk;gu 

NuDfh Mfpa vd;dhy; khj;jiw ehJfy> 

Gtf;tj;jtpy; trpf;Fk; Nj.m.m.,y 913421795V 
nfhz;l gpuhd;rp]; fq;fhdk;Nf Auhd; jPf;\d 

vd;gtUf;F toq;fg;gl;l gfpuq;f nehj;jhhpR 

jpUkjp <.[p.V. gpurq;fdP ,dhy; 2016.09.06k; jpfjp 

cWjp nra;ag;gl;l ,y. 806 nfhz;l> tpNrl 

ml;NlhHzp mjpfhuj;ij ,d;W Kjy; ,uj;Jr; 

nra;J ,y;yhnjhopg;gjhf ,yq;iff; FbauRf;Fk; 

rfy gpui[fSf;Fk; ,j;jhy; mwptpf;fpNwd;. 

,jd; gpwF gpuhd;rp]; fq;fhdk;Nf Auhd; jPf;\d 

vd;gtuhy; vd; rhHghf Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

ve;j nraw;ghLfs;> nfhLf;fy; thq;fy;fSf;Fk; 

ehd; nghWg;Gf;$w khl;Nld; vd nghJ kf;fSf;F 

,j;jhy; mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;. 

2021 etk;gH 11k; jpfjp

[hJf;f fkNf jk;gu NuDfh

1964 ,yf;fk; 28 ,d; fhzp 
RtPfhpj;jy; (jpUj;jr;) rl;lj;jpd; 
jpUj;jg;gl;lgb fhzp RtPfhpj;jy; 

rl;lk; (mj;jpahak; 460)
7Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;jy;

vdJ ,y.:- GM/DS/2020/2/2/1/167/CH/EA
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y.:- 

4-3/07/2020/HW/130

fPNo cs;s ml;ltizapy; 
tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpfis 
RtPfhpg;gjw;F cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 
Nkyjpf tpguq;fSf;F jaT nra;J 
,yq;if [dehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; 
27.05.2022Mk; jpfjpa 2281/38 ,yf;f 
murhq;f tHj;jkhdpiag; ghHf;fTk;.

ml;ltiz

khfhzk; : Nky;

khtl;lk; : fk;g`h

gpuNjr nrayhsH gphpT : fk;g`h

fpuhk epyjhhp gphpT :  ,y. 237> 
nfh];rpd;d 
fpof;F> ,y. 
237gP> nfh];rpd;d 
Nkw;F 2

fpuhkj;jpd; ngaH : nfh];rpd;d

Muk;g tiugl ,yf;fk; :  fk; 4261

Jz;L ,yf;fk; :  1-23 (Jz;Lfs; 
23)

tp];jPuzk; :  0.3230 n`f;lahH

Nf.V.v];.vy;. Fzjpyf;f
gpuNjr nrayhsH
fk;g`h.

gpuNjr nrayhsH fhhpahyak;>
fk;g`h.

2022.08.16

vdJ ,yf;fk;: MH[p/vd;gP/11/2/35/2022/gf;fk;/nr.
fhzp gjpT nra;jw; Gj;jfq;fspy; kPz;Lk; jahhpf;fg;gl;l gf;fq;fs; gw;wpa (120 mjpfhuk;) rl;lthf;fk;

01.  ,q;F fPNoAs;s ml;ltizapy; ,uz;lhk; epuypy; Fwpg;gplg;gLk; fhzp kw;Wk; %d;whk; epuypy; Fwpg;gplg;gLk; 
cWjpfspy; rk;ge;jg;gll Kjyhk; epuypy; fhzg;gLk;> jw;NghJ rpijtile;Js;s fhzpapd; gjpT nra;j 
Gj;jfq;fs;/ gf;fq;fis kPz;Lk; KOikahf jw;fhypfkhf jahhpf;fg;gl;Ls;sjhf fhzpiag; gjpT nra;Js;s 
Gj;jfq;fspy; kPz;Lk; jahhpf;fg;gl;l gf;fq;fs; gw;wpa (120 mjpfhuk;) rl;lthf;fj;jpd; 4Mk; gphptpd; gpufhuk; 
,j;jhy; mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.

02.  2022.08.19 Kjy; 2022.09.02 tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 10.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu vtUf;Fk; 
Nkw;gb jw;fhypf gf;fj;ij N`hkhfk fhzp gjpT nra;jy; mYtyfj;jpy; ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;.

03.  mj; jw;fhypf gf;fj;jpy; VNjDk; my;yJ mt;thwhd Fwpg;Gfspy; mlq;fpAs;s VNjDk; tplak; gw;wpa 
VNjDk; vjpHg;Gfis njhptpg;gjw;F tpUg;gkhd xUtuhy; my;yJ VNjDk; Fwpg;G my;yJ VNjDk; 
Fwpg;nghd;wpy; tpLgl;Lg; Nghd tplaq;fis cs;slf;Ftjw;fhd Ntz;Ljiy rkHg;gpg;gjw;F tpUk;Gk; 
xUtuhy; nrhy;yg;gl;l vjpHg;G my;yJ Ntz;ljy; mlq;fpa Mtznkhd;iw tphpthf> njspthf mjid 
cWjp nra;Ak; Mtzq;fSld; 2022.09.09k; jpfjpf;F Kd; ,q;F fPNo xg;gkpl;ltUf;F fpilf;FkhW gjpthsH 
ehafk; mYtyfj;jpw;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

ml;ltiz

gjpT nra;ag;gl;l Gj;jfq;fspd; 
rpijtile;Js;s gf;fq;fspd; 

tpguk;
fhzpfspd; tpguk; gjpT nra;j cWjpfspd; tpguk;

nfhOk;G khtl;lj;jpd; 
N`hkhfk fhzp gjpT 
nra;jy; mYtyfj;jpd; 
[p gphptpd; 258 gf;fk; 237 
thpfs;

Nky; khfhzj;jpd; nfhOk;G 
khtl;lj;jpd; gy;Nygj;Jt 
N`thfk Nfhuis N`hfe;jutpy; 
mike;Js;s ~mSNghf`tj;j kw;Wk; 
nfhlguf`tj;japd; xU gFjp vDk; 
fhzpf;fhd vy;iy
tlf;F: ,f; fhzpapd; gFjp
fpof;F: nghy;f`tj;jNf Rfjd;l 
chpikahd fhzpAk; Rrhdh 
rpNfuhTf;F kw;Wk; NkYk; xUtUf;F 
chpikahd fhzpAk; 
njw;F: nghy;f`tj;jNf Rfjd;l 
chpikahd fhzpAk;
Nkw;F: ghijAk;
jiug; gpuNjrk;- V01 &:00 g:00

01.  gfpuq;f nehj;jhhpR b.tp. udrpq;f 
tpdhy 1957.01.15k; jpfjp vOjp 
cWjp nra;ag;gl;l ,y. 15335 vd;w 
tpw;gid cWjp

02.  gfpuq;f nehj;jhhpR MH.b. tpjhd 
tpdhy; 1967.06.28k; jpfjp vOjp 
cWjp nra;ag;gl;l ,y 8237 vd;w 
mlF cWjp

03.  gfpuq;f  nehj;jhhpR lg;.vk;.gp. 
tpN[Re;jutpdhy; 1972.07.11k; jpfjp 
vOjp cWjp nra;ag;gl;l ,y. 18391 
tpw;gid cWjp

04.  gfpuq;f nehj;jhhpR lg;.MH.vy;.[P. 
tpN[Re;jutpdhy; 1994.12.21k; jpfjp 
vOjp cWjp nra;ag;gl;l ,y. 2536 
vDk; tpw;gid cWjp

gjpthsH ehafk; jpizf;fsk; gp.v];.gp. mNgtHjd
,y. 234/V3 nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;j> gj;juKy;y gjpthsH ehafk; 

Nfs;tp mwptpj;jy;
,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;> kp`pe;jiy

22tJ nghJg; gl;lkspg;G tpohtpy; 
Gifg;glnkLj;jy; Nritia toq;Fjy;

kp`pe;jiy> ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofj;jpy; 2022 xf;Nlhgh; khjk; 12 kw;Wk; 

13Mk; jpfjpfspy; elhj;j jpl;lkplg;gl;Ls;s 22MtJ nghJ gl;lkspg;G tpohtpy; 

Gifg;glnkLj;jy; Nritia toq;Ftjw;F jFjp tha;e;j Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfis ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofj;jpd; 

ngWiff; FOj; jiyth; miof;fpd;whh;.

Njrpa Nghl;b hPjpapyhd Nfs;tp Nfhuy; eilKiwapy; Nfs;tpfs; Nfhug;gLk;.  

Nfs;tpjhuh;fs; mgfPh;;j;jpahsh; gl;baYf;F cl;glhjth;fshfTk; gy;fiyf;fof 

gl;lkspg;G tpohf;fspy; Fiwe;jgl;rk; 1300 gl;ljhhpfis Gifg;glnkLj;jypy; 

Fiwe;jgl;rk; %d;W tUl fhyk; jpUg;jpfukhd mDgtj;ijf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

Mh;tKs;s jug;gpdh; Nkyjpf jfty;fis 025-2266780 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}

lhfTk; 2022-08-30Mk; jpfjp tiuapy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd 

thu ehl;fspy; gpujpg; gjpthsh; / ghPl;irfs; kw;Wk; fy;tp mYtyfj;jpy; Nfs;tp 

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

jFjp tha;e;j Nfs;tpjhuh;fs;; kPsr;nrYj;jg;glhj fl;lzkhf Iahapuk; &ghit 

(&gh 5000.00) ,e;jg; gy;fiyf;fofj;jpd; rpwhg;ghplk; nrYj;jp my;yJ  kf;fs; tq;fp> 

mEuhjGuk; fpisapy; kp`pe;jiy> ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofj;jpdhy; Ngzg;gLk; 

088-1-1001-8-1725841 vDk; fzf;F ,yf;fj;jpw;F tuT itj;j gw;Wr;rPl;Lld vOj;J%y 

Ntz;LNfhnshd;iwr; rkh;g;gpj;J Nfs;tp Mtzq;fisf; nfhs;tdT nra;ayhk;.  2022-

08-30Mk; jpfjp  tiuahd Ntiy ehl;fspy; gp.g. 3.00 kzp tiu Nfs;tp Mtzq;fs; 

toq;fg;gLk;.

chpa Kiwapy; g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpg; gbtq;fis Nfs;tpfs; ,lg;gLk; fbj 

ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Nfs;tpapd; ngah;: RUSL/conv22/2022, kw;Wk; 
Nfs;tp KbTWj;jy; jpfjp vd;gtw;iwf; Fwpg;gpl;L 2022-08-31Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F 

Kd; fpilf;Fk; tifapy; xd;wpy; jiyth;> jpizf;fs ngWiff; FO> ,yq;if 

u[ul;l gy;fiyf;fofk;> kp`pe;jiy vDk; Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ 

kp`pe;jiy> ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;> gpujhd eph;thff; fl;blk;> 2Mk; jsk;>  

gjpthsh; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. 

Nfs;tpfs; KbTWj;jy; Neuj;jpd; gpd; tUif je;Js;s Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ 

mth;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy;;  cldbahfj; jpwf;fg;gLk;. gpe;jpa Nfs;tpfs; 

jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gpaDg;gg;gLk;.

jpizf;fsg; ngWiff;FOtpd; jPHkhdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk;.

jiyth;>

jpizf;fsg; ngWiff; FO>

,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;> kp`pe;jiy.

16.08.2022

Nfs;tp gj;jpu mwptpj;jy; 
gjpthsu; ehafk; jpizf;fsk; 

Rj;jpfupg;G Nritapid toq;Fjy;
,e;j jpizf;fsj;jpd; jiyik mYtyfk; kw;Wk; gpuNjr 
fpis mYtyfq;fs; 63 ,w;fhf 2022.09.16 e; jpfjp njhlf;fk; 
2023.09.15 e; jpfjp tiu ghJfhg;G Nritapid toq;Ftjw; 
Fupajhf jpizf;fs Nfs;tp rigapd; jiytupdhy; 2022.09.07 
e; jpfjp K.g.02.00 kzp tiu Nfs;tpfs; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk;.

02.  Nfs;tp Mtzq;fSf;F ,zq;f tpiykD Nfhug;gl;Ls;s 
midj;J mYtyfq;fSf;F my;yJ tya uPjpapy; 
gl;baw;gLj;jg;gl;l mYtyf Fwpg;gpy; tyaj;jpw;Fs; 
cs;slq;fpa midj;J mYtyfq;fSf;F tpiykDtpid 
rku;g;gpg;gjw;F ,aYik cs;sJ. Nfs;tp Mtzq;fspid 
2022>09.07 e; jpfjp njhlf;fk; K.g.10.00 kzp tiu 
kPs nrYj;jg;glhj &.3500.00 fl;lzj;jpid ,e;j 
jpizf;fsj;jpd; jiyik mYtyfj;jpd; fhrhsuplk; 
nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;bid fzf;fhsu; 
(toq;fy;) ,lk; toq;fp ngw;Wf; nfhs;s ,aYk;. Nkyjpf 
tpguq;fspid fzf;fhsu; (toq;fy;) ,lk; ngw;Wf; nfhs;s 
,aYk; vd;gJld; njhiyNgrp ,yf;fk; 011 3070870 MFk;. 
Njitahapd; fl;lzkpd;wp Nfs;tp Mtzq;fspid ,e;j 
mYtyfj;jpy; guprPyid nra;J ghu;f;f ,aYk;.

03.  G+u;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tp Mtzq;fs; Nfs;tp 
epge;jidfspd; gpufhuk; 580>000.00 &gha;fs; Nfs;tp 
ghJfhg;G gpizAld; 02 gpujpfSld; $bajhf 
Kj;jpiuapl;L ,e;j mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tp 
ngl;bapy; ,ly; my;yJ gjpT jghypy; gjpthsu; ehafk;> 
gjpthsu; ehafk; jpizf;fsk;> ,y. 234/V3> nld;rpy; 
nfhg;NgfLit khtj;ij> gj;juKy;iy vd;Dk; Kftupf;F 
mDg;Gjy; Ntz;Lk;. Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; itf;fg;gl;Ls;s 
ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; "Rj;jpfupg;G 
Nritapid toq;Ftjw;fhf tpiykDf; Nfhuy; 2022/09" 
vd Fwpg;gplg;gLjy; Ntz;Lk;. 

04.  2022.09.07 e; jpfjp K.g.02.00 kzpf;F Nfs;tpfs; 
jpwf;fg;gLtJld; me;Neuj;jpw;F gpd;du; vt;tpjj;jpYk; 
fpilf;fg;ngWk; Nfs;tpfs; epuhfupf;fg;gLk;.

gjpthsu; ehafk;> 
Nfs;tpr; rigapd; jiytu;.

gjpthsu; ehafk; jpizf;fsk;> 

,y. 234/A3> 
nld;rpy; nfhg;NgfLit khtj;ij> 

gj;juKy;iy.
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,yq;if rdehaf Nrhryprf; FbauR
tptrhaj; Jiwia etPdkakhf;Fk; nraw;wpl;lk; - fkj;njhopy; mikr;R

IDA Credit No.: 5873 LK

ngWif mwptpj;jy;
tlf;F> fpof;F kw;Wk; Cth khfhzq;fSf;F ePHg; gk;gpfis toq;Fjy; kw;Wk; 

tpepNahfpj;jy;

1.  fkj;njhopy; mikr;rpd; tptrhaj; Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l (ASMP) fpuar; nrytpw;fhf 58.63 
kpy;ypad; If;fpa mnkhpf;f nlhyUf;F epfuhd njhifia gytpjkhd gzj;njhiffspy; flndhd;iw 

rh;tNjr mgptpUj;jp rq;fj;jplkpUe;J (IDA) ,yq;if rdehaf Nrhrypr FbaurhdJ ngw;Ws;sJld; 

,f;fldpd; ngWiffspd; gFjpnahd;iw tlf;F> fpof;F kw;Wk; Cth  khfhzq;fSf;F  ePh;g; gk;gpfis toq;Fjy;> 

tpepNahfpj;jy;; vd;gtw;wpw;F xg;ge;jj;jpd; fPOs;s jFjpAs;s gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytpLtjw;F 

cj;Njrpj;Js;sJ. 

2.  tlf;F> fpof;F kw;Wk; Cth  khfhzq;fSf;F ePh;g; gk;gpfis toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;;; vDk; ngWiff;fhf 

jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwpaplg;gl;l tpiykDf;fis fkj;njhopy; 

mikr;rpd; tptrhaj;Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lj;jpd;> nraw;wpl;lg; ngWiff; FOtpd; jiyth; 

miof;fpwhh;.

tpguq;fs; xg;ge;j ,yf;fk; vz;zpf;if

tpiykDg; 

gpiz 

Kwpapd; 

ngWkjp (&gh

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(&gh)

mk;ghiw khtl;lj;jpd; kpsfha;r;  

nraw;wpl;lj;jpw;F kpd;rhu ePh;g; 

gk;gpfs; 

LK-MOA- PMU-273414-
GO-RFB 300 540,000.00 7,500.00

gJis khtl;lj;jpd; md;dhrpr;  

nraw;wpl;lj;jpw;F ,ae;jpuj;jpdhy;; 

,af;fg;gLk; ePh;g; gk;gpfs; 

LK-MOA- PMU-277608-
GO-RFB 300 540,000.00 7,500.00

gJis khtl;lj;jpy; tpij 

cUisf;fpoq;F  nraw;wpl;lj;jpw;F 

,ae;jpuj;jpdhy; ,af;fg;gLk; ePh;g; 

gk;gpfs; 

LK-MOA- PMU-277600-
GO-RFB 220 395,000.00 5,000.00

Ky;iyj;jPT khtl;lj;jpd; 

thiog;gok;/kpsfha; 
nraw;wpl;lj;jpw;F  ,ae;jpuj;jpdhy; 

,aq;Fk; ePh;g; gk;gpfs; 

LK-MOA-PMU-277317-GO-
RFB 250    450,0000.00 5,000.00

 

3.  tpiykDf;NfhuyhdJ cyf tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; 

eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 

4.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis fkj;njhopy; mikr;R> tptrhaj;Jiw 

etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l> ngWif jpizf;fsj;jpypUe;J 2022-08-18Mk; jpfjp Kjy; 2022-09-07Mk; jpfjp 

tiuapyhd fhyg;gFjpapy; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 2.00 kzp tiuapy; 0777419521 
vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf ngw;Wf;nfhs;syhk;.

5.  kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpa gpd;dh;> gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;JUtpyhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 

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

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; nfhs;tdT nra;ayhk;. gzf;nfhLg;gdthdJ nraw;wpl;lj;jpd; epjpaply; 

KfhikahsUf;F nuhf;fg; gzj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;. 

6.  2022-09-07Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; gpd;tUk; Kfthpf;F 

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

tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ. 

7.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis ,U gpujpfspy; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp vd rkh;g;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. %yg;gpujp kw;Wk; efy; gpujp vd;gd jdpj;jdpahd ciwfspy; ,lg;gl;L ~%yg;gpujp| kw;Wk; 

~efy;gpujp| vd jghYiwfspy; Fwpf;fg;gly; Ntz;Lk;. mjd; gpd;dh; ,t;tpuz;L jghYiwfSk; NtnwhU 

jghYiwapy; ,l;L Kj;jpiuf; Fwp nghwpj;J mjd;  ,lJ gf;f Nky; %iyapy; xg;ge;j ,yf;fj;ijf; 

Fwpg;gpl;L “tlf;F> fpof;F kw;Wk; Cth  khfhzq;fSf;F ePh;g; gk;gpfis toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;;;;” vdf; 
Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

8. Nkw;Fwpg;gplg;gl;l KfthpahdJ:

 jiyth;>

 nraw;wpl;l ngWiff; FO>

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

 ,y. 123/2, gd;dpgpl;ba tPjp>
 gj;juKy;y. 

 njhiyNgrp: 0112696086 my;yJ 0777419521

  jpfjp: 2022-08-18.

Nfs;tp miog;G
Rfhjhu mikr;R

khfhz nghJ itj;jparhiy - gJis
gJis khfhz nghJ itj;jparhiy gpuhe;jpa ngWiff; FOtpd; jiythpdhy; fPo;f; fhzg;gLk;  toq;fy;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf jFjp tha;e;j Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

njh. 
,y.

Nfs;tp ,y. toq;fy;
vz;zp 
f;if

kPsspf;fg; 
glhj 
Nfs;tp 
Mtzf; 
fl;lzk;

kPsspf;fg; 
gLk; 

Nfs;tpg; 
gpiz Kwp

   Computer Item
01 PGHB/FW/G/10/22/01 High End Computer System 02

1000.00 40,000.00

Desktop Computers 07
Laptops 02
Acer Travelmate P259 Series Laptop 
Battery

10

16 GB Pen drive 10
650VA UPS Systems 09

   Other
01 GHB/AC/NCB/2022/01 Supply and Installation 9000 BTU Air 

Condition Machine for Drugs Stores
06 1000.00 6900.00

02 PGHB/FC/02/22 Supply & Installation of Electric Drill System
for Neurosurgery

01 5000.00 400,000.00

02. Njrpa Nghl;b Nfs;tp Kiw (NCB) mbg;gilapy; Nfs;tpfs; Nfhug;gLk;.

03.  ,J rk;ge;jkhd Nkyjpf tpguq;fis thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; mYtyf Neuq;fspy; fzf;fhsiuj; njhlh;G 

nfhs;tjd; %yk; (ePbg;G 1103) my;yJ gpd;tUk; itj;jparhiyapd; ,izajsj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

04.  jifikAila Nfs;tpjhuh;fs; xU Nfs;tpf;fhf Nkw;Fwpg;gplg;gl;l kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzj;ij thuj;jpd; 

Ntiy ehl;fspy;  K.g. 09.00 kzp Kjy; gp.g. 03.00 kzp tiuAk;  itj;jparhiyapd; epjpg; gphptpy; nrYj;jpajd; 

2022-08-18Mk; jpfjp Kjy; 2022-09-07Mk; jpfjp tiu Njitahd Nfs;tpg;gj;jpuq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

05.  Nfs;tpg; gbtj;ijg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd Ntz;LNfhs; fbjj;Jld; fk;gdpg; gjpTr; rhd;wpjo; my;yJ tpahghug; 

gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;iwAk; fl;lhak; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

06.  g+uzg;gLj;jp Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpg;gj;jpuq;fis 2022-09-08Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F Kd; gJis 

khfhz nghJ itj;jparhiyf;F gjpTj; jghypy; mDg;gpNah my;yJ Nehpy; te;J ifaspf;fNth KbAk;. 

jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. md;iwa jpdNk gp.g. 2.30 kzpf;F Nfs;tpg; gj;jpuq;fs;; 

jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy; Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpnahUth; fye;J nfhs;syhk;. 

07.  ,J rk;ge;jkhd ,Wjpj; jPh;khdk; vLf;Fk; chpik gJis khfhz nghJ itj;jparhiy gpuNjr ngWiff; 

FOTf;FhpaJ.

jiyth;>
gpuhe;jpa ngWiff; FO>
khfhz nghJ itj;jparhiy> 
gJis.

njhiyNgrp ,y. 055-2222261  njhiyefy; : 055-2231205

kpd;dQ;ry;: info@badullapgh.org ,izajsk; : www.badullapgh.org
2022-08-16

ngWif mwptpj;jy;
myt;t gpuNjr rig

2023Mk; Mz;L Mjdq;fisf; Fj;jiff;F tpLjy;
2023Mk; Mz;bw;fhd myt;t gpuNjr rigapd; Mjdq;fisf; Fj;jiff;F tpLtjw;fhf 2022.08.18 Kjy; 

2022.09.20 md;W K.g. 10.00 tiu vd;dhy; Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLtJld;> md;iwa jpdk; K.g. 10.30 ,w;F 

Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. 2022.08.18 Kjy; 2022.09.19 tiu myt;t gpuNjr rigapd; gpujhd mYtyfj;jpy; K.g. 

8.30 Kjy; gp.g. 3.00 tiu ,jw;fhd Nfs;tpg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Nkyjpf tpguq;fis myt;t gpuNjr rigapd; gpujhd mYtyfj;jpy; my;yJ 037-2278175> 037-2278747 vd;w 

njhiyNgrp ,yf;fq;fspd; %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

njh. 

,y.
Mjdq;fspd; tpguk;

Mff; 

Fiwe;j 

Nfs;tp 2023

kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpg; gbtf; 

fl;lzk; &gh

kPsspf;fg;gLk; 

Nfs;tpg; gpizj; 

njhif &gh

myt;t gpujhd mYtyfk;
01 myt;t thur;re;ij rpw;Wz;br;rhiy (jw;fhypfk;) 45,000.00 500.00 4,500.00
02 myt;t thur;re;ij nghJf;foptiw (jw;fhypfk;) 20,000.00 500.00 2,000.00

03 myt;t nghJr;re;ij khl;biwr;rpf;fil (10% Nfs;tpf; fl;lzk; 

mjpfhpf;Fk; mbg;gilapy; 03 tUlq;fs; tiu (2023  - 2025)
1,000,000.00 3,000.00 165,500.00

04 myt;t nghJr;re;ij Nfhopapiwr;rpf;fil (10% Nfs;tpf; fl;lzk; 

mjpfhpf;Fk; mbg;gilapy; 03 tUlq;fs; tiu (2023  - 2025)
72,116.00 1,500.00 23,870.39

05 myt;t nghJr;re;ij gd;wp ,iwr;rpf;fil (10% Nfs;tpf; fl;lzk; 

mjpfhpf;Fk; mbg;gilapy; 03 tUlq;fs; tiu (2023  - 2025)
169,279.00 1,500.00 44,825.07

06 myt;t nghJr;re;ij Ml;biwr;rpf;fil 26,983.00 500.00 2,698.30
07 myt;t g]; epiyag; nghJf;foptiw 79,200.00 500.00 7,920.00
08 myt;t Gifapuj epiyag; nghJf;foptiw 58,410.00 500.00 5,841.00
09 1Mk; fl;il - `g;Gf`nfju kPd; jl;L 32,186.00 500.00 3,218.60
10 tyFk;Gu Gifapuj FWf;F tPjpf;fz;ikapy; cs;s kPd; jl;L 4,840.00 500.00 484.00
11 myt;t efhpd; kPd; fil ,yf;fk; 01 110,000.00 500.00 8,800.00
12 myt;t efhpd; kPd; fil ,yf;fk; 02 110,000.00 500.00 8,800.00
13 myt;t efhpd; kPd; fil ,yf;fk; 03 110,000.00 500.00 8,800.00
14 myt;t efhpd; kPd; fil ,yf;fk; 04 110,000.00 500.00 8,800.00
15 fy;thuk nrdRk gpa] rigf;fhzpapd; njq;F tpisr;ry; 2,129.60 500.00 212.96

k`ur;rpKy;y cg mYtyfk;
01 k`ur;rpKy;y efhpd; kPd; jl;L 34,414.60 500.00 3,441.46
02 gk;gnjdpa efhpd; kPd; jl;L 5,324.00 500.00 532.40
03 nkhutygpl;ba re;jp kPd; jl;L 5,287.70 500.00 528.77
04 nfhl;lhtj;j re;jp kPd; jl;L 5,856.40 500.00 585.64
05 fe;Njnfju kPd; jl;L 9,663.06 500.00 966.30
06 c&NsKy;y re;jp kPd; jl;L 8,584.95 500.00 858.49
07 ehuk;ky tPjp 5Mk; fl;il mz;ikapy; kPd; jl;L 5,057.80 500.00 505.78

nfg;gpl;btyhd cg mYtyfk;
01 Nghatyhd thur;re;ij 33,880.00 500.00 3,388.00
02 Nghatyhd efhpd; Nfhop ,iwr;rpf;fil 19,965.00 500.00 1,996.50
03 Nghatyhd efhpd; gd;wp ,iwr;rpf;fil 9,317.00 500.00 931.70
04 Nghytyhd thur;re;ij tshfj;jpd; kPd; jl;L 25,754.85 500.00 2,575.48
05 `{k;GSt efhpd; kPd; jl;L 5,789.85 500.00 578.98
06 6Mk; fl;il l;iu];lhh; epWtdj;jpd; Kd;dhYs;s kPd; jl;L 6,110.50 500.00 611.05
07 nkhwl;Lfe;j kahdj;jpd; njq;F tpisr;ry; 14,374.80 500.00 1,437.48
08 ,k;Gy;nfhl fy;fLy;yN`d Jz;L ,yf;fk; 01 1,210.00 500.00 121.00

2022.08.18 gj;kh ntj;Njt

myt;t gpuNjr rig jiyth;>

gpujhd mYtyfj;jpy;. myt;t gpuNjr rig.

,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; 

NfhUfpwhh;.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah; Nfs;tpg; 

gpizj; 

njhif 

(&gh)

Mtzf; 

fl;lzk; (VAT 
cs;slf; 

fg;gl;Ls;sJ)

KbTWj;jy; 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CES/FP/04/PT/6360(EL) 25 Nos. Capacitors for the Yaskawa FS 
Drive Modules of the STS Cranes

40,000.00 1,000.00 15-09-2022

K.g. 10.00 kzp

CES/FP/06/PT/6362(MP) Hydraulic Pump for RAM Single Li   
Spreaders at JCT 

10,000.00 1,000.00 15-09-2022

K.g. 10.00 kzp

CES/FP/04/PT/6366(EL) 30 Nos. Access Points& Antennas 95,000.00 1,000.00 15-09-2022

K.g. 10.00 kzp

CMS/LP/22/PT/10/054 Lever Switches for the Cranes of JCT 20,000.00 1,000.00 08-09-2022

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/22/PT/04/057 Electrical Panel Board Type A (AS PER 
Drawing)

25,000.00 1,000.00 08-09-2022

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/22/PT/04/056 Motor Tyres 700X12, 12PLY 120,000.00 3,500.00 08-09-2022

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/22/PT/20/055 Bearings for Preven  ve Maintenance 
Fork Li   Trucks -14 

50,000.00 1,000.00 08-09-2022

gp.g. 1.30 kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy 

jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij 

fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> 

xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth 

my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL 

Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 

Ie;J (5) tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 

KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tp;iykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; 

mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; 

gpd; 2022 Mf];l; 19Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp 

tiuahd Neuj;jpy; KbTWj;jg;gLk;; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd 

njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; 

KbTWj;jg;gLk;; Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; 

jpwf;fg;gLk;. midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; 

Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKf mjpfhu rig>

,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.

njhiyNgrp vz;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638 

njhiyefy; ,y. 2381652> 2470443



இந்திய விமானத்தை 1999ம் 
ஆண்டு கடததியது, இந்திய பாரா-
ளுமன்றததின மீது தைாக்குதைல் நடத-
தியது, புல்்ாமா குண்டு வ்டிப்பு 
உடபட பயஙகர்ாதைத தைாக்குதைல்-
களுக்கு வபாறுப்பான்ராக ரவூப் 
அஸக்ர இந்தியாவும் அவமரிக்-
காவும் ஐ.நா. பாதுகாப்பு ச்பயில் 
சமர்ப்பிததுள்ள விண்்ணப்பததில் 
குறிப்பிடடுள்ளன.  

பாதுகாப்பு ச்பயின 1267்து 
கமிடடி கூடடததில் சமர்ப்பிக்கப்பட-
டிருக்கும் இந்தை வி்ரக் ககா்்யில் 
அவமரிக்க பததிரி்கயா்ளர் கபர்ள-
கடனி வகால்்லப்படட சம்ப்ம், 
ஜம்முகாஷ்மீரில் நிகழததைப்படட 
பயஙகர்ாதைத தைாக்குதைல்கள என-
பனவும் குறிப்பிடப்படடுள்ளன. 
இதைற்கு, கபாதிய ஆதைரமில்்்ல 
என சீனா எதிர்ப்பு வதைரிவிததுள்ள 
கபாதிலும் ரவூப் அஸக்ர பயஙக-
ர்ாதை வசயல்களுக்கு வபாறுப்பாளி-

யாக்கும் இம் முயற்சிக்கு பாதுகாப்பு 
ச்பயின இறுதித தீர்மானம் ஆதைர-
்ாக அ்மயும் என இந்தியத தைரப்பு 
கருதுகி்றது.  

ஜாயிஷ் ஈ வமாஹமட என்ற பயங-
கர்ாதை அ்மப்பின தை்்ல்ரான 
மஸூத அஸாரின சககாதைரரான 
ரவூப் அஸகர் இந்திய விமானத்தைக் 
கடததி இந்திய சி்்றயில் ்்க்கப்-
படடிருந்தை தைன சககாதைர்ர விடு-
விததுக் வகாண்டதைாகவும், பாராளு-
மன்றத தைாக்குதைலின பினனர் வபயர் 
குறிப்பிடப்படாதை ஒளிவிடவமான-
றுக்கு அஸார் பாகிஸதைான அரசினால் 
அனுப்பி ்்க்கப்படடதைாகவும் 
இ்ர்கள பாகிஸதைா்னச் கசர்ந்தை்ர்-
கள எனறும் இந்தை விண்்ணப்பததில் 
தைக்ல்கள அடஙகியுள்ளன. இவ் 
விண்்ணப்பம் பாதுகாப்பு ச்பயால் 
ஏற்றுக்வகாள்ளப்படுமானால் ஐ.நா.
வினால் கதைடப்படும் பயஙகர்ாதிக-
்ளாக ரவூப் அறிவிக்கப்படு்ார்.    

112022 ஓகஸ்ட் 18 வியாழக்கிழமை 18–08–2022

இந்தியாவின் 75 ஆவது சுதந்திர தின நிகழ்வுகள் ககாழும்பிலுள்்ள  இந்திய உயரஸ்தானிகரின் உத்தியயாகபூரவ வாசஸ்தலைான இந்திய இலலத்தில 
நமைகெற்றது. இந்திய யதசியக் ககாடியிமன ஏறறிமவத்த உயர ஸ்தானிகர, அணிவகுப்பு ைரியாமதமயயும் ொரமவயிட்ைார. அத்துைன் இந்திய ஜனாதி-
ெதியின் சுதந்திர தினத்திறகான கசய்தியிமனயும் அவர வாசித்தார.

கபரு்்்ள சீனனககாட்ட 
அல்ஹஹு்மஸரா கதைசிய பாடசா-
்்லயின மா்ண்ர்க்ளான முகர்ரம் 
றிப்கான, அலிஹம்தைான இப்திகார், 
சஸான ஷாக்கிர், பிராஸ அஹமட 
பர்ஹான ஆகிய மா்ண்ர்கள கபரு-
்்்ளயிலிருந்து ஹம்பாந்கதைாட -

்டக்கு சுமார் 195 km தூரத்தை ஒகர 
நாளில் துவிச்சக்கர ்ண்டியில் பய -
ணிதது சாதை்ன நி்்லநாடடியுள்ள-
னர். இ்ர்களின இந்தை முயற்சி்ய 
பாராடடும் ்்கயில் கபரு்்்ள 
நகர பிதைா மஸாஹிம் வமாஹமட-
டினால் கமற்படி நானகு மா்ண்ர் -

களுக்கும் கநற்று (17) கபரு்்்ள 
நகர ச்ப ்்ளாகததில் ம்லர் மா்்ல 
அணிவிதது ்ரக்ற்பளிக்கப்பட-
டது. இந்நிகழ்் நகர பிதைாவின 
வபாதுமக்கள வதைாடர்பு அதிகாரி 
(PRO)   வமாஹமட அஷ்ரப் ஏற்பாடு 
வசய்திருந்தை்ம குறிப்பிடததைக்கது.

சீனன்கோட்டை சோத்ன வீரரகளுக்கு  
நகர பிதோ மஸோஹிம் மமோஹமட த்ை்மயில் வர்வற்பு

பசு்மக் கப்பல்-
க்்ள உரு்ாக்கு-
்தைன மூ்லம் கடல் -
்ழிப் பய்ணஙகள 
ஏற்படுததும் சூழல் 
மா்சக் கு்்றக்கும் 
நட்டிக்்ககளில் 
இந்தியா இ்றஙகி-
யுள்ளது. 

கடந்தை சனிக் -
கிழ்ம ககர்ளா 
வகாச்சின து்்றமு -
கததில் ந்டவபற்்ற ஒரு விழாவில் 
க்லந்துவகாண்ட இந்திய து்்றமுக, 
கடல்்ணிக மததிய அ்மச்சரான 
சர்பானந்தை வசானாசால், ்ஹடரஜ -
னால் சக்தியூடடப்படட மின்லு 
கப்பல்க்்ள வகாச்சின கப்பல் -
கடடும் நிறு்னம் உரு்ாக்கவுள -
்ளதைாகவும் இந்திய அரசு இதில் 
பஙகளிப்பு ்ழஙகும் எனறும் வதைரி -
விததுள்ளார்.  

மின்லுக் கப்ப்்ல உரு்ாக்க 
17.50 ககாடி வச்ல்ாகும் எனறும் 
இதில் 75 சதைவீதைமான பங்க 

இந்திய அரசு ்ழஙகும் எனறும் 
வதைரிவிததுள்ள அ்மச்சர், 2070ம் 
ஆண்டில் முழு்மயான பசு்ம 
இ்லக்்க அ்டயும் பாரதைப் பிர -
தைமரின இ்லக்்கயும், 2030ம் 
ஆண்டில் கடல்்ழிப் பய்ணஙக -
ளில் 40 சதைவீதை கார்பன பா்்னக் 
கு்்றப்பு என்ற கடல் ்ழிதது -
்்றக்கான சர்்கதைச அ்மப்பின 
இ்லக்்கயும் அ்டயும் ்்கயில் 
இப் பசு்மக் கப்பல்கள உரு்ாக் -
கப்படவுள்ளதைாக கமலும் அ்ர் 
கூறினார்.    

மகோச்சின கப்பல் கடடும் தளத்தில் 
்பசு்ம கப்பல்கள் உருவோக்கப்படும்
இந்திய மத்திய அமமச்சர் அறிவிப்பு

மா்ததைகம தினகரன நிருபர்

அகி்ல இ்லங்க ்். எம். எம். ஏ. கபர்்யின 
கதைசத்தைக் கடடி எழுப்புகின்ற வசயற்திடடததின கீழ 
இரததைதைானம் ்ழஙகும் நிகழவு கல்ஹின்னயில் இடம் -
வபற்்றது.

அகி்ல இ்லங்க ் ். எம். எம். ஏ. கபர்்யின கதைசத-
்தைக் கடடி எழுப்புகின்ற வசயற்திடடததின கீழ நாட-
்ளாவிய ரீதியில் இரததைதைானம் ்ழஙகும் க்்்லத திட -
டததின கீழ கல்ஹின்ன ்். எம். எம். ஏ. கி்்ளயின 
ஏற்பாடடில் இரததைதைானம் ்ழஙகும் நிகழவு அல் மனார் 
ஆரம்ப பாடசா்்லயில் இடம்வபற்்றது.

கல்ஹின்ன ்். எம். எம். ஏ. கி்்ளயின தை்்ல்ர் 
மபாஸ தை்்ல்மயில் இடம்வபற்்ற நிகழவில் அகி்ல 
இ்லங்க ்். எம். எம். ஏ. கபர்்யின கதைசியத 
தை்்ல்ர் சஹீட எம். ரிஸமி க்லந்து வகாண்டு சி்றப்பித -
தைார். 

நிகழவில் பூஜாப்பிடடிய பிரகதைச ச்ப உறுப்பினர் 
ரசான, ஊர்ப் பிரமுகர்கள மற்றும் நூற்றுக்கும் கமற்படட 
முஸலிம், சிஙக்ள  இ்்ளஞர்கள, யு்திகள க்லந்து 
வகாண்டு இரததைம் ்ழஙகினர்.

கல்ஹின்னயில் ்வ. எம். எம். ஏ. 
்்பர்வயினோல் இரத்ததோன முகோம்

தைனியார் பஸ 
ஒனறு க்கக் 
க ட டு ப் ப ா ட ் ட 
இழந்து வீதி்ய-
விடடு விழகி ்டி -
கானுக்குள வீழந்து 
விபததுக்குள்ளாகி -
யுள்ளது. விபததில் 
மூ்ர் காயம்டந்-
துள்ளனர்.

புததை்ளததிலிருந்து கற்பிடடி பகுதிக்கு பயணிக்்ள 
ஏற்றிச் வசன்ற தைனியார் பஸகஸ விபததுக்குள்ளா-
கியுள்ளது.

இவ் விபதது கற்பிடடி பா்லாவி பிரதைான வீதியின 
மாம்புரி பகுதியில் இடம்வபற்றுள்ளதைாக கபாக்கு்ரதது 
வபாலிஸார் வதைரிவிததைனர்.

விபததில் மூ்ர் காயம்டந்தை நி்்லயில் புததை்ளம் 
ஆதைார ்்ததியசா்்லயில் அனுமதிக்கப்படடுள்ளனர்.
பஸஸின சாரதி  வபாலிஸாரினால் ்கது வசய்யப்பட-
டுள்ளார்.கம்லதிக விசார்்ணக்்ள நு்ரச்கசா்்லப் 
வபாலிஸார் கமற்வகாண்டு ்ருகின்றனர்.

்வகக் கடடுப்போட்டை இழநத ்பஸ் 
வடிகோனுக்குள் வீழ்நது வி்பத்து
மூவர காயம்

்போக். ்பயஙகரவோதி ரவூப அஸ்க்ர 
்தடைப்படும் ந்பரோக அறிவிக்க 
்போதுகோபபு ச்்பக்கு விண்ணப்பம்

சூழல் மாசு, கா்லநி்்ல மாறுபாடு 
கார்ணமாக ஏற்படக்கூடிய வி்்ளவு-
க்்ள எதிர்வகாளளும் ் ்கயில் இந் -
தியாவின பதது மாநி்லஙகளில் திட -
டஙகள வசயல்படுததைப்படவுள்ளன. 

இந்திய கா்லநி்்ல அ்தைான 
நி்்லயம், ஜப்பானிய அரசு, ஐ.நா. 
அபிவிருததித திடடம் எனபன்ற்-
றின உதைவியுடன பிஹார், டில்லி, 
குஜராத, ஜார்கண்ட, மததிய பிர -
கதைசம், உததைர பிரகதைசம், மகாராஷ்-
டிரா, ஒடிசா, சிக்கிம், உததைரகாண்ட 
ஆகிய மாநி்லஙகளில் இததிடடங-
கள வசயற்படுததைப்படவுள்ளதைாக தைக-
்ல்கள மூ்லம் அறிய முடிகி்றது.   

கார்பன மாசு வ்ௌிப்படு்்தை 
முற்்றாக நிறுததுதைல், கா்லநி்்ல 
மாற்்றஙக்்ள தைாக்குப் பிடிததைல் 
எனபன்ற்றில் இத திடடஙகள 
வசயற்படுததைப்படும் எனறும் புவி -

யியல் விஞஞானம் மற்றும் 
புனர்பா்்னக்கான சக்தி 
அ்மச்சுகள இச்வசயல்திட-
டஙகளில் உதைவும் எனறும் 
உததிகயாகபூர்் வசய்திக் 
குறிப்பில் குறிப்பிடப்பட-
டுள்ளது.   

பசு்ம சக்தி ்்ளததுக்-
கான கடட்மப்புக்்ள ஏற் -
படுததைல், கபாக்கு்ரதது, 
சுகாதைாரம், சிறு, நடுததைர 
மற்றும் மிகச் சிறிய வதைாழில் 
முயற்சிகள மற்றும் வி்சாய 

பிரிவுகளில் கு்்றந்தை சூழல் மாசு 
ஏற்படுததும் புதிய வதைாழில்நுடபங-
க்்ளப் பயனபடுததைல் 150 சுகாதைார 
நி்்லயஙகளுக்கு சூரிய சக்தி அளித-
தைல், மினசார ்ாகனஙகளுக்கு மின-
சாரம் ்ழஙகும் 85 நி்்லயஙக்்ள 
அ்மததைல், குளிர்பதைன க்ளஞசி-
யஙகளுக்கு சூரிய சக்தி ்ழஙகல் 
எனபன இததிடடததில் உள்ளடங-
கும்.   

சூழல் மோ்ச கடடுப்படுத்தும் திடடைஙகள்
இநதியோவின ்பத்து மோநிைஙகளில்  

tiuaWf;fg;gl;l (= yq;fh) (jdpahh;) tpkhdepiyak; 

kw;Wk; tpkhd Nritfs;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
gyhyp> aho;g;ghz rh;tNjr tpkhdepiyaj;jpy; tUif kw;Wk; 

Gwg;gLk; jilnra;ag;gl;l gpuNjrj;jpy; Kf;fpa tFjpahd 

(Core Category) jPh;it tpyf;fspf;fg;gl;l nraw;gLj;jiy elhj;jpr; 

nry;gtnuhUtiu njhpT nra;tjw;fhd Njrpa Nghl;bhPjpapyhd 

tpiykDf;Nfhuy;

(Tender No.: 040/T/2022)

%d;W (03) tUl fhyg;gFjpf;F gyhyp> aho;g;ghzk; rh;tNjr tpkhdepiyaj;jpy; tUif kw;Wk; Gwg;gLk; jilnra;ag;gl;l 

gpuNjrj;jpy; Kf;fpa tFjpahd jPh;it tpyf;fspf;fg;gl;l filfis elhj;jpr; nry;tjw;fhf tpkhdepiyaq;fs;/ JiwKfq;fs; 

Kf;fpa tifahd rpwpastpyhd Jiwapy; nraw;gLj;jy;fspd; rpwe;j kw;Wk; rhd;wopf;fg;gl;l mDgtj;ijAila Gfo;tha;e;j 

rpwpastpyhd tpahghu epWtdq;fs;> gjpT ngw;w fk;gdpfs;> jhgdq;fs; my;yJ chpikahsh;fsplkpUe;J tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd. njhpT nra;ag;gl;l nraw;gLj;Jeh; jilnra;ag;gl;l tUif kw;Wk; jilnra;ag;gl;l Gwg;gLk; gpuNjrq;fspy; 

xt;nthU fil ,lg;gug;nghd;W xJf;fg;gLk;.

gyhyp> aho;g;ghz rh;tNjr tpkhdepiyaj;jpd; tUif kw;Wk; Gwg;gLk; jilnra;ag;gl;l gpuNjrj;jpy; mDkjpf;fg;gl;l jPh;it 

tpyf;fspf;fg;gl;l Kf;fpa tFjpahd nghUl;fs; gpd;tUkhW: 

(m) midj;J tifahd kJghdq;fs; (itd;> gpah;fs; kw;Wk; ];gphpl;Lf;fs; mlq;fyhdit)

(M) thridg; nghUl;fs;

(,) xg;gidg; nghUl;fs; / foptiw thridg; nghUl;fs;.

(<) ,dpg;Gg;gz;lq;fs;

(c) Gifapiyg; nghUl;fs; (rpfnul;> RUl;L kw;Wk; igg; Gifapiy mlq;fyhditfs;)

Fwpg;G: tUif Kidaj;jpy; Gifapiyg; nghUl;fspd; tpw;gid kw;Wk; fhl;rpg;gLj;jy; Mfpad rl;lj;jpdhy; 

jil nra;ag;gl;Ls;sd. 

Vw;Gilajhd epajpfs; kw;Wk; epge;jidfs; kw;Wk; Vida tpguq;fs; Mfpad tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fSld; toq;fg;gLk;. 

2022 nrg;lk;gh; 12 Mk; jpfjpad;W tiuAk;  Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 2.30 kzp tiuAk; tpiykDjhuhpd; 

fk;gdpjiyg;Gf; fbjj;jpy; tpz;zg;gnkhd;Wld; nuhf;fg; gzj;jpy; xt;nthU njhFjpf;Fk; 3>500 &ghit kPsspf;fg;glhj 

fl;lzkhf nrYj;jpa gpd;dh;> fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f rh;tNjr tpkhdepiyaj;jpd; gazpfs; Kida fl;blj;jpd; 2 Mk; 

khbapd; 37 Mk; ,yf;f miwapYs;s th;j;jf kw;Wk; Mjdq;fs; gphptpd; mYtyfj;jpypUe;J tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; 

nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. xd;iyd; topahf 3>500 &ghit kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf nrYj;jpa gpd;dh; www.airport  vd;w 
tiuaWf;fg;gl;l (= yq;fh) (jdpahh;) tpkhdepiyak; kw;Wk; tpkhd Nritfspd; ,izajsj;jpypUe;Jk; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzj;ij nfhs;tdT nra;ayhk;. fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f rh;tNjr tpkhdepiya tiuaWf;fg;gl;l (= yq;fh) 

(jdpahh;) tpkhdepiyak; kw;Wk; tpkhd Nritfspd; th;j;jf kw;Wk; Mjdq;fspd; jiythpd; mYtyfj;jpy; tpiykDf;Nfhuy; 

MtzkhdJ ,ytrkhf ghPl;rpg;gjw;F itf;fg;gLk;. 

tpiykDf;fs; fk;gdpapdhy; toq;fg;gl;l tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspy; kl;LNk jahhpf;fg;gly; Ntz;Lnkd;gJld; 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspy; jpl;ltl;lkhf Fwpg;gpl;Ls;sthW ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l ,yq;ifapy; 

nraw;gLk; Gfo; tha;e;j th;j;jf tq;fpnahd;wpdhy; my;yJ chpkKila tpN\lj;JtKila tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;lJk; 

tpiykDf;fis jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J 150 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapYs;sJk; 75>000 &gh nuhf;fg; gzj;jpy; my;yJ 

205 m.I.nlhyUf;F rkkhd ngWkjpAila tq;fp tiunthd;Wld; my;yJ tpiykDgpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

2022 nrg;lk;gh; 2 Mk; jpfjpad;W K.g. 11.30 kzpf;F miktplj;jpy; (aho;g;ghzk;) tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;Wk; 

mjidj; njhlh;e;J js tp[ankhd;Wk; elhj;jg;gLk;. Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f rh;tNjr 

tpkhdepiya tiuaWf;fg;gl;l (= yq;fh) (jdpahh;) tpkhdepiyak; kw;Wk; tpkhd Nritfspd; toq;fy; rq;fpyp Kfhikj;Jt 

gphpT mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 01 Mk; ,yf;f Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. 2022 nrg;lk;gh; 14 Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 2 kzpf;F tpiykDf;fs; %lg;gl;L mjd; gpd;dh;> fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f rh;tNjr tpkhdepiya tiuaWf;fg;gl;l (= 

yq;fh) (jdpahh;) tpkhdepiyak; kw;Wk; tpkhd Nritfspd; toq;fy; rq;fpyp Kfhikj;Jt gphpT mYtyfj;jpy; gfpuq;fkhfNt 

thrpf;fg;gLk;. tpiykDf;fspd; eph;zapf;fg;gl;l %Lk; Neuj;jpd; gpd;dh; ngw;Wf; nfhs;sg;gLk; ve;jnthU tpiykDf;fSk; 

jpwf;fg;glhkNyNa epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; chpa Kiwapy; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; 

tpiykDf;fisj; jpwf;Fk; Ntisapy; rKfkspf;fyhk;. 

Nkyjpf tpguq;fs; 011-2264000> 011-2264002 Mfpa njhiyNgrp ,yf;fq;fspD}lhf my;yJ headcp@airport.lk vd;w kpd;dQ;rypD}

lhfTk; fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f rh;tNjr tpkhdepiyaj;jpd; gazpfs; Kida fl;blj;jpd; 2 Mk; khbapd; 37 Mk; ,yf;f 

miwapYs;s th;j;jf kw;Wk; Mjdq;fs; gphptpypUe;J Nkyjpf tpguq;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

jiyth;>

tiuaWf;fg;gl;l (= yq;fh) (jdpahh;) tpkhdepiyak; kw;Wk; tpkhd Nritfs;>

gz;lhuehaf;f rh;tNjr tpkhdepiyak;>

fl;Lehaf;f.



டெஸ்ட் விளையா-
டும் அளைத்து நாடு-
களிைதும் அடுத்்த 
நான்கு ஆண்டுக-
ளுககாை எதிரகால 
ப�ாட்டி அட்ெவ-
ளைளய சரவப்தச 
கிரிகடகட் டகைன்ஸில் 
டவளியிட்டுளைது.   

இ்தன்�டி இலஙளக 
அணி எதிரவரும் 2023 
ட்தாெககம் 2026 வளை 
24 டெஸ்ட் ப�ாட்டிக-
ளில் மாத்திைபம விளை-
யாெவிருப�ப்தாடு, 
குளைந்தது 48 ஒருநாள 
சரவப்தச ப�ாட்டிகள 
மற்றும் 51 டி20 சரவ-
ப்தச ப�ாட்டிகளில் 
�ஙபகற்கவுளைது.   

இதில் இலஙளக 2026 இல் உலகக கிண்ை 
டி20 ப�ாட்டிளய நெத்்தவுளைது. 2027இல் 
ட்தன்ைாபிரிககா, சிம்�ாபபவ மற்றும் நமிபி-
யாவில் நளெட�ைவுளை உலகக கிண்ை கிரிக-
டகட் ப�ாட்டி வளை எதிரகால ப�ாட்டி அட்ெ-
வளை அளமககப�ட்டுளைது.   

12 முழு அஙகத்துவ நாடுகளும் 2023–27 

காலப�குதியில் டமாத்்தமாக 777 சரவப்தச 
ப�ாட்டிகளில் விளையாெவுளைை. இதில் 
173 டெஸ்ட், 281 ஒருநாள மற்றும் 323 டி20 
ப�ாட்டிகள அெஙகும். ்தற்ப�ாள்தய எதிர-
கால ப�ாட்டி அட்ெவளையில் டமாத்்தம் 694 
ப�ாட்டிகபை உளைெககப�ட்ெளம குறிபபி-
ெத்்தககது.

வட க�ொரியொ தனது மேற்குக் 
�டற்�ரைக்கு அப்ொல் 2 ஏவு�-
ரை�ரைப ்ொய்ச்சியுளைது. 
ஒனகசொன ந�ரிலிருந்து அரவ 
ஏவப்டடதொ�த் த�வல்�ள கூறு-
கின்றன.   

கதன க�ொரிய இைொணுவத்-
தின உயர் அதி�ொரிரய மேற்-
ம�ொள�ொடடி கயொன்ஹப கசய்தி 
நிறுவனம் இதரனத் கதரிவித்தது. 
பிமயொஙயொங �டந்த இைண்டு ேொதங-
�ளில் ஏவு�ரைச் மசொதரன எத-
ரனயும் நடத்தவில்ரலை.   

�டந்த சிலை ேொதங�ைொ�க் 
க�ொவிட–19 மநொய்ப்ைவரலைக் �ட-
டுப்டுத்துவதில் அது �வனம் கசலுத்-
தியது.  

நீண்ட �ொலைேொ� இரடநிறுத்தப்ட-
டிருக்கும் ம்ொர் ஒத்திர�க்�ொன தயொர்-
்டுத்தலைொ� நொனகு நொள பூர்வொங� 
கூடடு ம்ொர் ஒத்திர� ஒனர்ற கதன 
க�ொரியொ ேற்றும் அகேரிக்� ஆைம்-
பித்து அடுத்த தினத்திமலைமய இந்த 
ஏவு�ரை மசொதரன�ள இடம்க்ற்-
றுளைரே குறிபபிடத்தக்�து.

இப்த்திரிர� அமஸொஸிமயடடட நியூஸ் ம்ப்ர்ஸ் ஒப சிமலைொன லிமிடட �ம்்னியைொல் க�ொழும்பு இலை. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன ேொவத்ரதயிலுளை மலைக் ்ஹவுஸில் 2022 ஓ�ஸ்ட ேொதம் 18ம் தி�தி வியொழக்கிழரே அச்சிடடுப பிைசுரிக்�ப்டடது.
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2022 ஓ�ஸ்ட 18 வியொழக்கிழரே

பிரிட்டனில் பணவீக்கம் புதிய உச்சம்
பிரிடடனில் �டந்த ேொதம் ்ைவீக்�ம் 

40 ஆண்டு�ள இல்லைொத அைவு புதிய உச் -
சத்ரத கதொடடு உைவு விரலை�ள அதி�ரித் -
திருப்தொ� மநற்று கவளியொன (17) உத்தி -
மயொ�பூர்வ தைவு�ள �ொடடுகின்றன.   

ஜூரலை ேொதத்தில் வருடொந்த நு�ர்மவொர் 
விரலை ்ைவீக்�ம் 10.1 வீதத்ரத கதொட -
டிருப்தொ� மதசிய புளளிவி்ைத்துக்�ொன 
அலுவலை�ம் கவளியிடட தைவில் குறிபபி -

டப்டடுளைது. இது ஜூன ேொதத்தில் 9.4 
வீதேொ� இருந்தது.   

2021 ஜூரலை கதொடக்�ம் உைவு விரலை-
�ளின அதி�ரிபபு 12.7 வீதம் வரை உயர்ந் -
துளைது.   

இதில் கைொடடி ேற்றும் தொனியங�ளின 
விரலை உச்சத்ரதத் கதொடடிருப்மதொடு 
அதற்கு அடுத்த இடத்தில் ்ொல், சீஸ் ேற்றும் 
முடரட விரலை உளைது.

இரண்டு ஏவு்கணண்கணை  
பாய்சசியது வ்ட க்காரியா

பணயகண்கதி விவ்காரத்தில்
கெபனான் ஆ்டவர் விடுதணெ

தனது வஙகிக் �ைக்-
கில் இருந்து ்ைத்ரத 
க்றுவரத அனுேதிக்-
�க் ம�ொரி �டந்த வொைம் 
க்ய்ரூட வஙகி ஒனறின 
ஊழியர்�ரை ்ையக்ர�-
தியொ� பிடித்த ஆடவரை 
விடுவிக்கும்்டி கலை்னொன 
நீதி்தி ஒருவர் உத்தைவிட-
டுளைொர்.   

தனது ேருத்துவச் கசலைவுக்குத் 
மதரவயொன 35,000 கடொலைர்-
�ரை தனது வஙகிக் �ைக்கில் 
இருந்து க்றுவதற்கு வஙகி இைங-
கியரத அடுத்து ்சம் அல் கெய்க் 
்ஹுரசன என்ற அந்த ஆடவர் 
க்ொலிஸொரிடம் சைைரடந்தொர்.   

அவர் மீதொன குற்்றச்சொடரட 

வஙகி ர�விடடரத அடுத்மத நீதி்தி 
அவரை விடுவித்துளைொர்.   

கலை்னொனில் க்ொருைொதொை 
கநருக்�டியொல் வஙகி�ள �டும் �ட-
டுப்ொடு�ரை கசயற்்டுத்திவரும் 
நிரலையில் இந்த ஆடவரின கசய-
லுக்கு க்ொதுேக்�ளிரட வைமவற்பு 
இருந்தரே குறிபபிடத்தக்�து.

அசித வன்னிநாயக்கவின் அணரச்சதத்தால்  
இெஙண்க இணையயார் வலுவான நிணெயில்
இஙகிலாநது சுற்றுப�யைம் பமற்டகாண்டுளை இலஙளக 19 வய-

துககு உட்�ட்ெ அணி, இஙகிலாநதின் யங லயன்ஸ் அளைபபு �தி-
டைாருவர அணிககு எதிைாை �யிற்சிப ப�ாட்டியின் மு்தல் நாள ஆட்ெ-
பநை நிளைவில் அசி்த வன்னிநாயககவின் அளைசச்தத்ப்தாடு வலுவாை 
நிளலயில் உளைது.   

பலாகப�ாபைாக பபைாகிஙென் அைஙகில் கெந்த டசவவாய்ககிைளம 
(16) ஆைம்�மாை இந்தப �யிற்சிப ப�ாட்டியில் நாைய சுைற்சியில் 
டவன்று மு்தலில் துடுபட�டுத்்தாடிய இலஙளக இளைபயார அணி சதீஷ 
ைாஜ�க்ஷ சிைந்த ஆைம்�த்திளை ட�ற்ை ப�ாதும் ்தைது ஓட்ெஙகளை அதி-
காரிககத் ்தவறிவிட்ொர. அவைால் 23 ஓட்ெஙகளைபய ட�ை முடிந்தது.   

இ்தன் பின்ைர புதி்தாக கைம் வந்த துடுப�ாட்ெ வீைரகளில் டசபவான் 
பெனியல் டவறும் 3 ஓட்ெஙகளுென் ஆட்ெமிைகக, �வன் �திைாஜ (23) 

மற்றும் ைனு்த பசாமைட்ை (29) ஆகிபயா-
ரும் ட�ரி்தாக பசாபிககவில்ளல. இநநி-
ளலயில் ப�ாட்டியில் மளையின் குறுககீ-
டும் ஏற்�ட்டிருந்தது. மளையின் பின்ைர 
ட்தாெரந்த ஆட்ெத்தில் ்தான் ட�ற்றுக 
டகாண்ெ அளைசச்தத்துென் அசி்த வன்-
னிநாயகக இலஙளக இளைபயார அணிககு �லம் பசரகக மீண்டும் மளை 
குறுககிட்டு மு்தல் நாள ஆட்ெம் ஒத்திளவககப�ட்ெ ப�ாது, இலஙளக 19 
வயது அணி வீைரகள 56 ஓவரகள நிளைவில் 4 விகடகட்டுககளை இைநது 
182 ஓட்ெஙகள ட�ற்றிருந்தைர. கைத்தில் ஆட்ெமிைககாது இருந்த அசி்த 
வன்னிநாயகக 81 ஓட்ெஙகளை எடுத்்தப்தாடு, ஆட்ெமிைககாமல் இருக-
கும் ஏளைய வீைைாை ைவீன் டி சில்வா 2 ஓட்ெஙகளைப ட�ற்றிருந்தார.

அபுதாபி ணநட ணர்டஸில்  
3 இெஙண்க வீரர்்கள்

்கரீபியன் பிரீமியர் லீககில்  
்சமரி அதபத்துவின் கபயர்இெஙண்க அணியின் எதிர்்காெ  

யபாடடி அட்டவணண கவளியீடு
ஐககிய அைபு 

இ ை ா ச சி ய த் தி ல் 
ந ள ெ ட � ை வு ள ை 
சரவப்தச லீக டி20 
ட ்த ா ெ ரு க க ா ை 
அபு்தாபி ளநட் 
ளைெரஸ் குைாத்-
தில் இலஙளக 
வீைரகள மூவர ஒப-
�ந்தம் டசய்யப�ட் -
டுளைைர.  

இ ல ங ள க 
அணியின் பவகப -
�ந து வீ ச ச ா ை ர 
லஹிரு குமாை, 
துடுப�ாட்ெ வீைர 
சரித் அசலஙக 
மற்றும் அனு�வ 
சகலதுளை வீைர 
சீககுபக பிைசன்ை 
ஆகிபயாபை இவவாறு ஒப�ந்தம் டசய்யப�ட்டுளைைர.  

இதுவளை அணியுென் 14 டவளிநாட்டு வீைரகள ஒப�ந்தமாகி 
இருப�ப்தாடு அதில் பமற்கிநதிய தீவுகளின் அன்ட்பை ைசல், 
சுனில் நபைன், இஙகிலாநதின் பஜானி ட�யாஸ்பொ மற்றும் அயர-
லாநதின் ப�ால் ஸ்ொரலினும் இெம்ட�ற்றுளைைர.   

இந்தத் ட்தாெர அடுத்்த ஆண்டு ஜைவரி மா்தம் ஆைம்�மாகவுள -
ைதுென், 34 ப�ாட்டிகள டகாண்ெ ட்தாெைாக இந்த ட்தாெர அளம-
யவுளைது. ப�ாட்டிகள அளைத்தும் டு�ாய், ஷாரஜா மற்றும் அபு 
்தாபியில் நளெட�ைவுளைளம குறிபபிெத்்தககது.

பமற்கிநதிய தீவுகளில் மு்தன்முளையாக நளெட�ைவுளை மக -
ளிருககாை கரீபியன் பிரீமியர லீக ட்தாெரில் இலஙளக அணித்்த-
ளலவி சமரி அ்த�த்து விளையாெவுளைார.  

கரீபியன் பிரீமியர லீக ட்தாெர ஓகஸ்ட் 24ஆம் திகதி மு்தல் டசப-
ெம்�ர 4ஆம் திகதிவளை நளெட�ைவுளைது.  

இதில் சமரி அ்த�த்து, ஸ்டெபபினி டெய்லர ்தளலளமயிலாை 
கயாைா அபமஷன் டவாரியரஸ் அணிககாக ஒப�ந்தம் டசய்யப-
�ட்டுளைார. இலஙளக மகளிர கிரிகடகட்டில் டவளிநாட்டு லீக 
ட்தாெரகளில் சமரி அ்த�த்து, உப்தசிகா பிைப�ா்தனி மற்றும் 
சஷிகலா ஸ்ரீவர்தை ஆகிபயார மாத்திைபம விளையாடியுளைைர.  

இதில் சமரி அ்த�த்து மாத்திைபம கியா சு�ர லீக, மகளிர பிக 
ப�ஷ் லீக, மகளிர ஐ.பி.எல். மற்றும் ள�யரபிபைக அளைபபு 
ப�ான்ை �ல்பவறு டவளிநாட்டு ட்தாெரகளில் விளையாடியுள-
ைார.

சீனொ அனல்�ொற்்றொல் �டுரே -
யொ�ப ்ொதிக்�ப்டட ்குதி�ளில் 
நிவொைை நடவடிக்ர��ரை முடுக்-
கிவிடடுளைது.   

வழக்�த்துக்கு ேொ்றொன அதி� 
கவப்நிரலையும் நீடித்த வைட-
சியும் நொடடின ்லை வடடொைங�-
ரைப ்ொதித்துளைன. விரைச்சல் 
குர்றந்துளைது. குடிநீர் விநிமயொ-
�த்தில் சிக்�ல் ஏற்்டடுளைது.   

கசொஙசிங ந�ருக்கு அதி�ொரி�ள 
தண்ணீர்த் கதொடடி�ரை அனுபபி-
யுளைனர். ்ஹூம் ேொநிலைத்தில் 
நீர்ப்ொசனத்துக்�ொ� அதி� அைவு 
தண்ணீரையும் அவர்�ள தி்றந்து-

விடடுளைனர். ம்ரிடர் நிவொைை 
நிதிக்�ொ� சீனொ 30 மில்லியன 
கடொலைரை ஒதுக்கியுளைது.   

சீசுவொன ேொநிலைத்தில் மினசொை 
விநிமயொ�த்துக்கு அனல்�ொற்று 
இரடயூ்றொ� உளைது. ஆங -
�ொஙம� நீர்மினசொை உற்்த்தியில் 
பிைச்சிரன ஏற்்டுவதொ�த் த�வல்-
�ள கூறுகின்றன.   

மினசொைத் தடடுப்ொடரடத் 
தணிப்தற்கு அந்த வடடொைத்தில் 
உளை அரனத்துத் கதொழிற்சொ -
ரலை�ரையும் ஆறு நொட�ளுக்கு 
மூடுேொறு அதி�ொரி�ள உத்தைவிட-
டுளைனர்.

சீனாவில் ்கடும் அனல்்காற்று: கூடுதல் நிவாரண ந்டவடிகண்க
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