
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

அடுத்த ்வருடததின் மு்தல பகுதி -
யில 8,000 ஆசிரியரகளை புதி்தோக 
போடெோள�களுக்கு நியமிக்க தீர்ோ-
னிததுளை்தோக கலவியள்செர சுசில 
பிலர்ஜயந்த போரோளு்ன்்றததில 
ச்தரிவித்தோர.

அது ச்தோடரபில உரிய நட்வடிக்ளக -
கள ்தறலபோது ல்றசகோளைபபட்டு 
்வரு்வ்தோக ச்தரிவித்த அ்வர, கலவி -
யியறகலலூரிகளில அ்தறகோன பரீட்-
ளெகளை நடதது்வ்தறகு நட்வடிக்ளக 
எடுததுளைதுடன் அ்தறகிணஙக 
அடுத்த ்வருட ஆரம்ப பகுதியில 

8000 ஆசிரியரகளை புதி்தோக 
நியமிபப்தறகு நட்வடிக்ளக 
எடுக்கபபடும் என்றும் அ்வர 
ெளபயில ச்தரிவித்தோர.

போரோளு்ன்்றததில லநறறு 
இடம்சபற்ற ்வோய்மூ� விளடக் -
கோன வினோக்கள ல்வளையில லேஷோ 
வி்தோனலக எம்.பி எழுபபிய லகளவி 
ஒன்றுக்குப பதி� ளிக்கும் லபோல்த 
அள்செர இவ்வோறு ச்தரிவித்தோர.

அல்தல்வளை,  ஆசிரியர 
லெள்வயில இளணநது சகோள்வ்தறகு 
விருபபமுளடய அபிவிருததி உததி -
லயோகத்தரகளிடமிருநது விணணப-

பஙகள லகோரபபட்டுளை்தோக ச்தரி -
வித்த அ்வர, பரீட்ளெ ஒன்ள்ற நடததி 
அ்தன் மூ�ம் சபறறுக் சகோளைபப -
டும் புளளிகளின் அடிபபளடயில 
்ோகோண ெளப போடெோள� ஆசிரியர -
கைோக அ்வரகளை நியமிபப்தறகோன 
நட்வடிக்ளக எடுக்கபபடும் என்றும் 
அள்செர ச்தரிவித்தோர.

அ்வரகளை ஆசிரியர லெள்வயில 
இளணததுக் சகோணட்தன் பின்னர 
மூன்று ்வருடஙகளுக்குள ல்தசிய 
கலவி நிறு்வனததின் ஒரு ்வருட 
டிபலைோ்ோ போட சநறிளய பூரததி 
செய்்வ்தறகு ெந்தரபப்ளிதது பயிறசி 
ஆசிரியரகைோக அ்வரகளை 
உரு்வோக்கு்வ்தறகு
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ைமைந்த நடி்கர் ்தர்்ஷன் ்தர்ைரோஜின் பூ்தவுடலுககு ஜனோதிபதி இறுதி அஞெலி

்ள்றந்த நடிகர ்தரஷன் ்தர்ரோஜின் 
பூ்தவுடலுக்கு ஜனோதிபதி ரணில விக்கி-
ர்சிஙக இறுதி அஞெலி செலுததினோர. 

இ�ஙளகயின் பிரப� நடிகர ்தரஷன் 
்தர்ரோஜ் ்த்து 41 ஆ்வது ்வயதில கோ�-
்ோனோர. அன்னோரின் இறுதி கிரிளயகள 

எதிர்வரும் 5ஆம் திகதி இடம்சப்றவுள-
ைது. இநநிள�யில, சபோது-
்க்களின் அஞெலிக்கோக

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

ல�க் ேவுஸ் நிறு்வனக் கோணிளய 
ச்வளிநோட்டுக் கம்பனிக்லகோ அல�து 
்தனியோருக்லகோ விறபளன செய்்வ்தறகு 
எந்தத தீர்ோனமும் ல்றசகோளைபபட-
விலள� என்றும் அந்த நிறு்வனததிறகு  
போதிபபு ஏறபடும் ்வளகயில எந்தவி்த 
நட்வடிக்ளகயும் ல்றசகோளைபபட-
விலள�  என்றும் அள்செர பநது� 

குண்வர்தன லநறறு 
போரோளு்ன்்றததில 
ச்தரிவித்தோர.

ல�க் ேவுஸ்  
நிறு்வனம் அள்ந-
துளை கோணியின் 99 ்வருட குத்தளகக் 
கோ�ம் நிள்றவுறும் நிள�யில அ்தளன 
மீணடும் ல�க் ேவுஸ் நிறு்வனத-
திறலக சபறறுக் சகோடுக்கும் ்வளகயில 
அள்செரள்வப பததிரம் ெ்ரபபிக்கப-

பட்டுளை்தோகவும் அள்செர  
ெளபயில ச்தரிவித்தோர.

போரோளு்ன்்றததில லநறறு 
டபிளயூ. எச. எம்.  ்தர்லென 
எம்பி எழுபபிய லகளவி ஒன் -
றுக்குப பதி�ளிக்கும் லபோல்த 
அள்செர இவ்வோறு ச்தரிவித -
்தோர.

்தர்லென எம்பி ்த்து லகள -
வியின் லபோது,

பலல்வறு அரசியல கட்சிகள அது 
ச்தோடரபில கூறறுக்களை முன் ள்வத-
துளைன. கடந்த அரெோஙகததின் கீழ் 
நோட்டின் ப� முக்கிய இடங-
களை விறபளன செய்்வ்தறகு

லேக் ஹவுஸ் நிறுவன காணியை
விற்கும் தீர்ானம் எதுவுமிலயே
மீண்டும் அதே நிறுவனத்திறதகே குத்ேககேக்கு வழஙகே அகைச்சரகவ பத்திரம்

கல்வியமைச்சர் சுசில் பிரேைஜயந்த பாோளுைன்றில் த்தரிவிப்பு 

சகோழும்பு லகோட்ளட நிருபர 

்ணெரிவு, ச்வளைம் உள -
ளிட்ட இயறளக அனரத -
்தஙகளிலிருநது சபோது 
்க்கள போதுகோக்கபபட 
ல்வணடியது அ்வசிய-
்ோகும். அவ்வோறு அபோ -
யகர்ோன பகுதிகைோக 

இனஙகோணபபட்டுளை பகு-
திகளிலிருநது, அ்வரகளை 
அபபு்றபபடுததி அ்வரகள 
போதுகோபபோக ்வோழ்்வ்தறகு-
ரிய கோணிகளை ்வழஙகு்ோறு 
நு்வசரலியோ ்ோ்வட்ட போரோ-
ளு்ன்்ற உறுபபின-
ரும் இ�ஙளக

்க்கயை பாதுகாபபது   
அரசாஙகத்தின் கடய்   

வன்முமை ஆர்்பபோடடங்களில் ச்தரியோது ்கலநது ச்கோணட

லபோரோட்டம், ்வன்முள்ற-
களுடன்  ெம்பந்தபபட்ட 
அபபோவி பிளளைகள இருப-
ப்தோகவும் அந்த பிளளை-
களை விைக்க்றியலில 
ள்வதது ்தணடிபபது ்றறும் 
சபோலிஸ் அறிக்ளகளய 
்வழஙகி, அ்வரகள ச்தோழில ்வோய்ப -
புகளை சபறறுக்சகோளைவிருக்கும் 

ெந்தரபபதள்த இல�ோ்ல 
செய்்வது ்த்வறு எனவும் 
போரோளு்ன்்ற உறுபபினர 

நோ்ல ரோஜபக்ெ ச்தரிவித-
துளைோர.

அபபாவிகைான பிளயைகயை 
தண்டிபபயத ஏற்க முடிைாது

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

நோடைோவிய ரீதியில மீன்வரகள எதிர சகோண -
டுளை ்ணசணணசணய் பிரசசிளனக்குத தீரவு 
கோணும் ்வளகயில ச்வளிநோடுகளில இருநது 
்தனியோர துள்ற மூ�ம் ்ணசணணசணளய இ்றக்-
கு்தி செய்து ்வழஙக நட்வடிக்ளக எடுக்கபபட்-
டுளை்தோக கடறச்றோழில நீரியல ்வை அள்செர டக்ைஸ் ல்த்வோனந்தோ 
போரோளு்ன்்றததில ச்தரிவித்தோர.

அது ச்தோடரபில ்வரத்தக அள்செருடன் லபசசு்வோரதள்த

தனிைார துயையினர ஊடாக 
மீனவருக்கு ்ண்்ணெண்்ணெய்

சவளிநோடு்களிலிருநது ச்கோணடு வர ஏறபோடு

இன்னும் இரண்டு வாரஙகளில
250 ரூபாவுக்கு லகாதுய் ்ா 

100 ச்கோள்்கலன் ்்கோதுமை ைோ துமைமு்கத்திறகு

சபறறுகச்கோடுக்க அரசு நடவடிகம்க என்கிைோர் அமைசெர் நளின் 
 ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

ச்வளிநோட்டிலிருநது இ்றக்-
கு்தி செய்்த லகோதுள் 
்ோ துள்றமுகதள்த ்வந-
்தளடநதுளை நிள�யில 
இரணடு ்வோரஙகளில 250 
ரூபோ விள�யில லகோதுள் 
்ோள்வ சபறறுக் சகோடுக்க 

முடியும் என ்வரத்தக அள்ச -
ெர நளின் சபரனோணலடோ 
போரோளு்ன்்றததில ச்தரி -
வித்தோர.நூறு சகோளக�ன் -
களில லகோதுள் ்ோ துள்ற-
முகதள்த ்வந்தளடநதுளை 
நிள�யில இரணடு 
்வோரஙகளுக்குள

 இ்றக்கு்தி செய்யபபட்ட 
அரிசியில எவவி்த உல�ோகஙக-
ளும் க�க்கபபடவிலள�சயன 
அரிசி ச்தோடரபில முன்சனடுக் -
கபபட்ட ்ோதிரி ஆய்வில உறுதி 
செய்யபபட்டுளைது.

இ்றக்கு்தி செய்யபபட்ட 275 அரிசி 
ச்தோகுதிகளில இருநது ்ோதிரிகள சப்றப -
பட்டு ஆய்வுக்கு உட்படுத்தபபட்ட 

நிள�யில, இந்த விடயம் 
ச்தரிய்வநதுளை்தோக சுகோ்தோர 
அள்சசு ச்தரிவிததுளைது.

துள்றமுகததில ்தடுதது ள்வக்-
கபபட்டுளை சகோளக�ன்கள 
்றறும் துள்றமுகததில இருநது 

விடுவிக்கபபட்ட அரிசியில இருநது 
குறித்த ்ோதிரிகள சப்றபபட்டி-
ருந்த்தோக குறிபபிடபபடுகின்்றது.

இைக்கு்திைாகும் அரிசியில எவ்வித 
உலோகஙகளும் கேக்கபபடவிலயே 
275 அரிசி ச்தோகுதி ைோதிரி்களின் ஆய்வில் ச்தரிய வந்தது

இம்முள்ற பலகள�க்கழக 
அனு்திக்கோக சு்ோர 93,000 
விணணபபஙகள கிளடததுளை-
்தோக பலகள�க்கழக ் ோனியஙகள 
ஆளணக்குழு ச்தரிவிததுளைது. 
இ்வறறில சு்ோர 45,000 ்ோண-
்வரகளை பலகள�க்கழகஙகளில இளணததுக் சகோள்வ்தறகு 
எதிரபோரபப்தோக ஆளணக்குழுவின் ்தள�்வர சிலரஷட லபரோ-
சிரியர ெம்பத அ்ரதுஙக குறிபபிட்டுளைோர.

அ்தறகள்ய, ்ருதது்வ பீடததிறகு 2,035

பலகயேக்கழக அனு்திக்கு 
93,000 விண்ணெபபஙகள
45,000 ைாணவரகேகை உளவாஙகே தீரைானம்

்த�்வோக்கள� குறூப நிருபர

்ள�யகததில கடந்த 
இரணடு நோட்கைோக 
ச்தோடரசசியோக சபய்து 
்வரும் கடும் ்ளழ கோரண-
்ோக ஏறபட்ட ்ண-
ெரிவில சிக்கி

்ண் சரிவில சிக்கி 
குடும்பப ்பண் பலி

இ�ஙளக ்க்கள முன்சனப-
லபோதும் இல�ோ்த ெ்வோலகளை 
எதிரலநோக்கி ்வரும் இவல்வளை-
யில, சநருக்கடிளய ச்வறறிகர்ோக 
ெ்ோளிதது நோட்ளட சுபீட்ெததிறகு 
இட்டுச செல்வ்தறகும், ல்தள்வயோன 
சீரதிருத்த செயலமுள்றயுடன் நீடித்த ல்தசிய நலலிணக்கப 
போள்தயில இ்றஙகு்வ்தறகும் இ�ஙளகயின் முயற-
சிகளுக்கு ஆ்தர்வளிபப்தோக ஐலரோபபிய

்ெருக்கடிக்கு தீரவு காணெ 
ஐலராபபிை ஒன்றிைம் ஆதரவு
ஆகணக்குழுவின் ேகைவர உரசுைா அறிவிப்பு

லபோள்தபசபோருள கடத்தலகோர-
ரும் போ்தோை உ�க செயறபோடுகளில  
ஈடுபட்டு ்வந்த்வரு்ோன ஒழுங -
கள்க்கபபட்ட குற்ற்வோளியோன 
“சபததியசகோட ெஙக” என்்றளழக் -
கபபடும் லியனலக ேரஷ ெதுரஙக 
சபலரரோ என்ப்வருடன் ்றறும் 
இரு்வர ச்வளிநோட்டில ்தயோரிக்கப -
பட்ட துபபோக்கியுடன் முலல�ரியோ-

வில ளகது செய்யபபட்டுளை்தோக 
சபோலிஸ் விலெட அதிரடிபபளட 
ச்தரிவிததுளைது.

ெநல்தக நபரகளிடமிருநது, ரி-54 ரக 
துபபோக்கி, 5 துபபோக்கி ல்தோட்டோக்-
கள ்றறும் இரணடு ளகயடக்கத 
ச்தோள�லபசிகள ஆகிய்வறள்றயும் 
விலெட அதிரடிபபளடயி-
னர ளகபபறறியுளைனர.

்பத்திை்காட சஙக 
முலலேரிைாவில யகது

போ்தோள உல்க முககிய புள்ளியோன

லிட்லரோ உளநோட்டு 
எரி்வோயு சிலிணடரின் 
விள� மீணடும் குள்றக்-
கபபடும் என லிறல்றோ 
எரி்வோயு நிறு்வனததின் 
்தள�்வர முதி்த பீரிஸ் ச்தரிவிததுளைோர.அந்த்வ -
ளகயில நோளை 05ஆம் திகதி நளளிரவு 
மு்தல இது நளடமுள்றக்கு 

Gas வியே மீண்டும் 
குயைக்கபபடுகிைது 

எதிர்வரும் 05ஆம் தி்கதி மு்தல்

லிட்ரோ நிறுவன ்தமலவர் அறிவி்பபு
பிரித்தோனிய ்ன்னர ெோரலஸ் ்தனது 

மு்தல சபோது நிகழ்்வோக பிரித்தோனி-
யோள்வ ்தை்ோகக் சகோணட இ�ஙளக 
ெமூகதள்த ெநதிக்கவுளைோர என ச்தரி-
விக்கபபடுகி்றது. ்ன்னர ெோரலஸின் 
ப்தவிலயறபின் பின்னர இஙகி�ோநது 
முழு்வதும் ்வோழும் ச்தறகோசிய ெமூகத-
தினருக்கு ஸ்சகோட்�ோநதில உளை எடின்பரக்கில 
்வரல்வறபு அளிக்கபபடவுளைது.

இேஙயக சமூகத்தினயர 
சந்திக்கும் ்ன்னர சாரலஸ் 

்தனது மு்தலோவது சபோது நி்கழவோ்க 

கடந்த ்ோ்தம் 
08ஆம் திகதி மு்தல 
30 ஆம் திகதி ்வளர 
சகோம்பனி வீதி புளக-
யிர்த நிள�யததின் 
சபோறுபபோைர ்தள�-
ள்யி�ோன குழுவி-
னரோல ல்றசகோளைபபட்ட ரயில பயணசசீட்டு பரி-
லெோ்தளனயின்லபோது டிக்கட் இன்றி ரயிலில 
பயணித்த 129 லபர ளகது செய்யபபட்டனர.

ரயிலில் பயணசசீடடின்றி பயணம்;

அது ்தவைோன 
தீர்ைோனம் என்கிைோர்
நோைல் MP

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

லகோபோ  குழுவுக்கோன உறுபபினர-
கள நியமிக்கபபட்டுளை்தோக ெபோ-
நோயகர ்ஹிந்த யோபபோ அலப்வர-
்தன லநறறு ெளபயில ச்தரிவித்தோர.

லகோபோ குழுவுக்கோன ்தள�்வர 
ப்தவி இது்வளரயில நியமிக்கபப-
டோ்த நிள�யில அக்குழுவுக்கோன உறுபபினரகள  
நியமிக்கபபட்டுளைனர.

லகாபா குழுவுக்கான 
உறுபபினரகள நிை்னம்
்சபாநாயகேர தநறறு ்சகபயில் அறிவிப்பு

06 06 06

06 06 06 06

ைணெரிவு, சவள்ள அனர்த்்தங்களிலிருநது   

இ.ச்தோ.்கோ 
சபோதுச செயலோளர் 

ஜீவன் 
வலியுறுத்து   

போரோளுைன்ைத்தில் அமைசெர்
பநதுல குணவர்்தன ச்தரிவி்பபு

06

்காம்பனி வீதியில 129 
லபருக்கு அபராதம்

பத்ேகன பகுதி தோட்டத்தில் 
அனரத்ேம்

அடுத்த வருட முறபகுதியில் 8,000 
புதிய ஆசிரியர் நியமனம

கேல்வியியற கேல்லூரிகேளில் வித்ச்ட 
பரீடக்சகேகை ந்டத்ே ந்டவடிக்ககே 

 எடுக்கேப்படடுளைோகேவும் அகைச்சர தேரிவிப்பு 
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ப�ொலிகண்டியில் கஞ்ொ மீட்பு

யாழ்.விசேட நிருபர் 

யாழ்்பபாணம் பபாலிகண்டி கடற்-
கரையில் 217 கிச�ாகிைாம் சகைள 
கஞோ சேற்ரறைய தினம் திஙகட்கி-
ழரை அதிகார� இைாணுவத்தின-
ைால் மீட்க்பபட்டுளளது. 

பபாலிகண்டியிலுளள மீனவர்கள 
வாடிக்கு அருகில் கஞோ பபாதிகள 
காண்பபடுவதாக இைாணுவ பு� -

னாய்வு பிரிவினருக்கு கிரடக்க்ப-
பபற்றை இைகசிய தகவலின் பிைகாைம் 
அவ்விடத்திற்கு விரைநத இைாணு-
வத்தினர் அவற்ரறை மீட்டுளளனர். 

மீட்க்பபட்ட கஞோ பபாதிகரள 
சை�திக ேட்ட ேடவடிக்ரகக்காக 
வல்பவட்டித்துரறை பபாலிஸாரிடம் 
இைாணுவத்தினர் ஒ்பபரடத்துளள-
னர்.  

நொகதம்பிரொன் ஆலய 
அலஙகொர உற்வ திருவிழொ

�ளையில் �ொம்புககடிககு 
இலககொன ப�ண் மரணம்

ோகர்சகாவில் விசேட   
கைபவட்டி நிருபர்கள 

வடைைாட்சி கிழக்கு ோகர் 
சகாவில் பூர்வீக ோகதம்பிைான் 
ஆ�ய அ�ஙகாை உற்ேவ திருவிழா 
இன்று 4 ஆம் திகதி பேவ்வாய்க்-
கிழரை ஆைம்பைாகி பதாடர்நது 
11 ோட்கள  திருவிழா  இடம்பப-
றும். அநதவரகயில் ஒன்பதாம் 
திகதி ஞாயிற்றுக்கிழரை பாம்பு 
திருவிழாவும், 10ஆம் திகதி திங-
கட்கிழரை க்பபல் திருவிழா-
வும், 11ஆம் திகதி பேவ்வாய்க்கி-
ழரை சவட்ரடத் திருவிழாவும், 
12ஆம் திகதி புதன்கிழரை ே்பபை 
திருவிழாவும், 13 ஆம் திகதி 
வியாழக்கிழரை ேமுத்திை தீர்த்த-
மும், 14ஆம் திகதி பவளளிக்கி-
ழரை பட்டு தீர்த்தமும் இடம்பப-
றும். 

ோவகசசேரி விசேட நிருபர்

பாம்புக் கடிக்கு இ�க்கான 
பபண் ஒருவர் சேற்று திஙகட்-
கிழரை கார� சிகிசரே ப�-
னின்றி உயிரிழநதுளளார். பரள-
இநதிைபுைம் பகுதிரயச சேர்நத 
67 வயதான பபண் ஒருவசை 
இவ்வாறு உயிரிழநதுளளார். 3 
தினஙகளுக்கு முன்பாக பாம்புக் -
கடிக்கு இ�க்காகி பிைசதே ரவத்-
தியோர�யில் சிகிசரே பபற்று 
வநத நிர�யில் சை�திக சிகிச-
ரேக்காக ோவகசசேரி ஆதாை 
ரவத்தியோர�க்கு அனு்பபி 
ரவக்க்பபட்ட சபாதும் அவர் 
வழியில் உயிரிழநதிரு்பபதாக 
பதரிவிக்க்பபடுகிறைது.

யொழ்.�ல்களல 
மொணவரகள் மீது 
மது ப�ொளதயில் வநத 
கும்�ல் தொககுதல்

யாழ்.விசேட நிருபர் 

யாழ்்பபாண பல்கர�க்கழக ைாண-
வர்கள மீது ைதுசபாரதயில் வநத கும்-
பப�ான்று தாக்குதல் ேடாத்தி விட்டு 
த்பபி பேன்றுளளனர். யாழ்்பபாண 
பல்கர�க்கழகத்திற்கு முன்பாக 
உளள வீதி வழியாக சேற்று முன்-
தினம் ஞாயிற்றுக்கிழரை பேன்று 
பகாண்டிருநத ோன்கு பல்கர�க்க-
ழக ைாணவர்கள மீசத  இத் தாக்குதல் 
ேடத்த்பபட்டுளளது. 

முசேக்கை வண்டி ஒன்றில் ைதுசபா-
ரதயில் வநத ோன்கு சபர் பகாண்ட 
குழுசவ ைாணவர்கரள வழிைறித்து 
தாக்கி விட்டு அவ்விடத்தில் இருநது 
த்பபி பேன்றுளளனர். 

தாக்குதல் ேம்பவத்தில் காயை-
ரடநத இரு ைாணவர்கள ரவத்தியோ-
ர�யில் அனுைதிக்க்பபட்டுளளனர். 
இசேம்பவம் பதாடர்பில் சகா்பபாய் 
பபாலிஸ் நிர�யத்தில் முரறை்பபாடு 
பதிவு பேய்ய்பபட்டுளளது. 

முரறை்பபாட்டின் பிைகாைம் 
பபாலிஸார் விோைரணகரள முன்-
பனடுத்துளளனர். 

இறுவட்டு பவளியீட்டு விழொ  
கைபவட்டி தினகைன் நிருபர்   

பேல்ர� தாஙகி சிறுவர் கவிேய்ப-
பாடல்கள, கர்ோடக ேஙகீத  பேயன் -
முரறை பாடல்கரளக் பகாண்ட இரு -
வட்டு பவளியீட்டு விழா எதிர்வரும் 
7ஆம்  திகதி பவளளிக்கிழரை கை-
பவட்டி பிைசதே பேய�க ைாோட்டு 
ைண்டபத்தில்  ஓய்வுநிர� அதிபர் 
ஆ சிவோதன் தர�ரையில் ேரட-
பபறைவுளளது.  

நிகழ்வின் பிைதை விருநதினைாக 
வடைாகாண கல்வி்பபணியாளர்  
பே.உதயகுைாரும் பகௌைவ விருநதி -
னைாக கைபவட்டி பிைசதே பேய�கர் 
இ.தயாரூபனும்,  சிறை்பபு விருநதின-
ைாக வடைைாட்சி வ�ய கல்வி பணி -
யாளர் ே.ேத்தியபா�னும்  க�நது 
பகாளவார்கள.  

முறிகண்டி �குதியில் 
வி�த்து - இருவர கொயம்

பைநதன் குறூ்ப நிருபர்

முல்ர�த்தீவு ைாவட்டத்தில் 
ைாஙகுளம் பபாலிஸ் பிரிவுக்குட்-
பட்ட முறிகண்டி பகுதியில் A9 
வீதியில் இடம்பபற்றை விபத்தில் 
இருவர் காயைரடநதுளளனர். 

இவ்விபத்து சேற்று கார� 6 
ைணியளவில் இடம்பபற்றுள -
ளது. உணவகம் ஒன்றிலிருநது 
ஏ 9 வீதிரய கடநது கிளிபோசசி 
சோக்கி பயணித்த சைாட்டார் 
ரேக்கிளுடன், அசத திரேயில் 
சேைாக பயணித்த கார் சைாதி-
யுளளது. விபத்தின் சபாது, 
சைாட்டார் ரேக்கிளில் பயணித்த 
இருவர் காயஙகளுடன் ரவத்-
தியோர�யில் அனுைதிக்க்ப -
பட்டுளளனர். இவ்விபத்து ேம்-
பவத்தில், சைாட்டார் ரேக்கிள 
ைற்றும் கார் ஆகியன ப�த்த 
சேதஙகளுக்கு உட்படுத்த்பபட் -
டுளளன. இசேம்பவம் பதாடர்-
பில் ைாஙகுளம் பபாலிஸார் 
விோைரணகரள முன்பனடுத்து 
வருகின்றைனர். 

யொழ். �ல்களலயில் �ரீட்ள் நடத்த தவறியளம;
துளைத்தளலவர உள்ளிட்ட மூவர �ணி இளடநீககம்  
யாழ்.விசேட நிருபர் 

பரீட்ரே கடரைகளிலிருநது 
தவறிய குற்றைசோட்டுக்காக விோ -
ைரணகள முடிவரடயும் வரை 
யாழ்்பபாண பல்கர�கழக துரறைத்-
தர�வர், விரிவுரையாளர் ைற்றும் 
நிர்வாக உத்திசயாகஸ்தர் ஆகிய மூவ -
ரையும் பல்கர�க்கழக சபைரவ 
பணிஇரட நீக்கம் பேய்துளளது.  

யாழ். பல்கர� கழகத்தில் கடநத 
ேனிக்கிழரை இடம்பபற்றை சபைரவ 
கூட்டத்தின் சபாசத மூவரையும் 
விோைரணகள முடிவரடயும் வரை 
பணி இரடநீக்கம் பேய்வது என தீர்-
ைானிக்க்பபட்டது.  

கடநத ைாதம் கர�்பபீட ைாண-
வர்களின் ஒரு துரறைக்கான பரீட் -
ரேக்கு வினாத்தாரள தயார் 

பேய்யாத காைணத்தால், பரீட்ரேக்கு 
சதாற்றை தயாைான நிர�யில் இருநத 
ைாணவர்கள, பரீட்ரேக்கு சதாற்றை 
முடியாத நிர�யில் திரும்பி பேன்று 
இருநதனர்.  

இதுபதாடர்பில் கிரடக்க்பபபற்றை 
முரறை்பபாட்டின் பிைகாைம் பல்கர� -
கழக மூதரவயினால் விோைரணகள 
ஆைம்பிக்க்பபட்டு, மூதரவயின் 
பரிநதுரையின் அடி்பபரடயில் 
சபைரவ அதுபதாடர்பில் பரிசீலித்து 
முரறையான விோைரணகரள முன்-
பனடு்பபதற்கு ஏதுவாக மூவரை -
யும் விோைரணகள முடிவரட-
யும் வரையில் பணி இரடநீக்கம் 
பேய்வது என தீர்ைானிக்க்பபட்டது.  

அசதசவரள, ைாணவர்களுக்கான 
வினாத்தாளிரன தயார் பேய்யாது, 

துரறைத்தர�வர் விரிவுரையாள-
ரையும், விரிவுரையாளர் துரறைத்-
தர�வரையும் ைாறி ைாறி ரக 
காட்டியுளளனர். அதனால் இறுதி 
வரை வினாத்தாள தயார் பேய்ய்ப-
படவில்ர�. பரீட்ரே வினாத்தாள 
தயார் பேய்யாது, பரீட்ரே கடரையி-
லிருநது தவறியதாக துரறைத்தர�வர் 
ைற்றும் விரிவுரையாளர் மீது குற்றைச -
ோட்டு முன்ரவக்க்பபட்டுளளது.  

ைாணவர்களுக்கான வினாத்தாள 
தயார் பேய்ய்பபடாரை, பரீட்ரே 
ேரடபபறைாரை ஆகியரவ பதாடர்-
பில் நிர்வாக அதிகாரி உரிய தை்ப-
புகளுக்கு உரிய முரறையில் அறி-
விக்கவில்ர�பயன குற்றைசோட்டு 
முன்ரவக்க்பபட்டுளளதாக பதரி-
விக்க்பபடுகிறைது.     

்ட்டவிபரொத மீன்பிடி நடவடிகளககளுககு
துளணப�ொகும் அதிகொரிகளுககு இடமொறைம் 

ைாஙகுளம் குறூ்ப நிருபர்

ேட்டவிசைாத மீன்பிடி ேடவடிக் -
ரககளுக்கு துரணசபாகும் அதிகாரி-
கரள இடைாற்றைம் பேய்யுைாறு வலி-
யுறுத்தி முல்ர�த்தீவு கடற்பறைாழில் 
நீரியல் வள திரணக்கள அலுவ� -
கம் முன்னாக  மீனவர்களால் பதாடர் 
சபாைாட்டபைான்று ஆைம்பிக்க்பபட்-
டுளளது.

முல்ர�த்தீவில் ேட்டவிசைாத 
மீன்பிடி ேடவடிக்ரககளுக்கு துரண-
சபாகும் அதிகாரிகரள ைாற்றுைாறு 
சகாரி முல்ர�த்தீவு கடற்பறைாழில் 
நீரியல் வள திரணக்கள அலுவ� -
கத்ரத  சேற்று கார�  முற்றுரக-
யிட்ட மீனவர்கள தைக்கான தீர்வு 
கிரடக்கும்  வரை பதாடர் சபாைாட்-
டத்தில் ஈடுபடசபாவதாக பதரிவித்-
துளளனர். 

முல்ர�த்தீவு ைாவட்டத்தின் மீன-
வர்கள பதாடர்சசியாக பல்சவறு 
வழிகளில் பாதிக்க்பபட்டுளளனர். 
குறி்பபாக மீன்பிடி ேடவடிக்ரகக-
ளுக்கு எரிபபாருள கிரடக்காரை-
யால் பல்சவறு துன்பஙகளுக்கு 
ைத்தியில் பதாழிலுக்கு பேன்று வரு-
கின்றைனர். இத்தரகய சூழ்நிர�யில் 
கடலில் இடம்பபறும் ேட்டவிசைாத 
மீன்பிடி ேடவடிக்ரககள காைணைாக 

மீனவர்கள பபரிதும் பாதிக்க்பபட்-
டுளளதாக மீனவர்கள பதரிவிக்கின்-
றைனர். 

பல்சவறு இன்னல்களுக்கு ைத்தி -
யில் பதாழிலுக்கு பேல்லும்  மீனவர் -
களான  தைது நிர�ரைரய புரிநது 
பகாளளாத அதிகாரிகள ேட்டவி-
சைாத பதாழிலுக்கு உடநரதயாக-
வுளளதாக அவர்கள பதரிவிக்கின்றை-
னர்.  

சிறுவரகளை இலககு ளவத்து
ப�ொளதபப�ொருள் விற�ளன 
தர�ைன்னார் விசேட நிருபர் 

சிறுவர்கரள இ�க்கு ரவத்து 
சபாரத்பபபாருட்கள ேமூகத்தில் 
விரதக்க்பபட்டு வருகின்றைன. வீட்டி-
லும் பவளியிலும் பிளரளகளின் உரி-
ரைகரள ோம் ைறுக்காது அவர்களின் 
எதிர்பார்்பபுகளுக்கு ோம் பேவிைடுக்க 
சவண்டுபைன ைன்னார் சிறுவர் ேன்ன-
டத்ரத உத்திசயாகத்தர் சே.ஒஸ்ைன் 
கு�ாஸ் இவ்வாறு பதரிவித்தார்.

சபோர�யில் சிறுவர் தினத்ரத 
முன்னிட்டு ேரடபபற்றை நிகழ்வில் 
க�நது பகாண்டு உரையாற்றுரகயி-
ச�சய அவர் இவ்வாறு பதரிவித்தார். 

அவர் பதாடர்நது கருத்து பதரிவிக்-
ரகயில், 

சிறுவர்கள தாஙகள ேநதிக்கின்றை 
பிைசசிரனகரளயும் ோளாநதம் அவர்-
கள எதிர்பகாளளுகின்றை ேவால்க-
ரளயும் தஙகள குைல்களினாச�சய 
தஙகள பபற்சறைார்களுக்கு பபரிசயார்-
களுக்கு பதரிய்பபடுத்தினர். எைது 

அைசும் பல்சவறுபட்ட வழிமுரறை-
கரள ரகயாண்டு சிறுவர் பாதுகா்ப-
புத் திட்டஙகரள முன்பனடுத்து வரு-
கின்றைது. சபோர� பகுதிக்கு அயல் 
கிைாைத்திலிருநது விநிசயாகிக்க்பப-
டும் சபாரத்பபபாருட்களால் பாதி்ப-
புகள ஏற்பட்டுவருகின்றைன. இதனால் 
சிறுவர்களின் குை�ாக எஙகரள  
சபாரதயிலிருநது விடுவியுஙகள 
எஙகள சிறைகுரள உரடக்காதீர்கள 
ோஙகள சிறைகடித்து பறைக்க துடிக்கும் 
வண்ணாத்தி பூசசிகள  என்றை வாேகம் 
காண்பபடுகின்றைது. 

ஆகசவ எஙகரள சபாரத்பபபா-
ருள பாவரன சபான்றை பல்சவறு-
பட்ட பிைசசிரனகளினால் சிறுவர்க-
ளின் வாழ்ரவ ோேைாக்காதீர்கள.

சிறு வயதில் ைகிழ்சசிகைைாக வாழ 
வழி ேரைத்து தாருஙகள என சின்னஞ 
சிறுவர்கள பபரிசயார்களிடம் பபற்-
சறைாரிடம் சவண்டி நிற்கின்றைனர் என 
அவர் பதரிவித்தார்.

யாழ்.பல்கலைக்கழ்கத்துககு   
சீனத்தூதர்கத்தினால நிதியுதவி  

சகா்பபாய் குறூ்ப நிருபர்  

யாழ்்பபாண்ப பல்கர�க்-
கழக ைாணவர் ே�சசேரவ-
களுக்பகன சீனத்தூதைகத்-
தினால் ரூபா 43 இ�ட்ேம் 
நிதியுதவி வழஙக்பபட்டுள-
ளது.   

சீனத்தூதுவர் பு�ரை்பப-
ரிசில் திட்டத்தின் கீழ் வழங -
க்பபட்ட இநத நிதியுதவிரய 
சேற்றுமுன்தினம் (02) பிற் -
பகல் 4.00 ைணியளவில் 
பகாழும்பிலுளள சீனத்தூ -
தைகத்தில் ரவத்து இ�ங -
ரகக்கான சீனத்தூதுவர் சி 
பேன்பஹாங யாழ்்பபாண்ப 
பல்கர�க்கழகத் துரணசவநதர் 
சபைாசிரியர் சி. சிறிேற்குணைாோவி-
டம் ரகயளித்தார்.  

இநநிகழ்வில் சீனத்தூதுவரின் 
முதற் பேய�ாளர் லீ ஜிஙசை, யாழ். 

பல்கர�க்கழக ைாணவர் ே�ச 
சேரவகள பணி்பபாளர் க�ாநிதி 
சி.ைாஜ்உசைஸ், சீனத்தூதுவர் நிதி -
யுதவிக்கான யாழ். பல்கர�க்கழக 
இரண்பபாளர் க�ாநிதி மு.தணி-
ரகசபேல்வன் ஆகிசயார் க�நது 

பகாண்டனர்.   2016 ஆம் 
ஆண்டு முதல் இ�ஙரக-
யிலுளள பல்கர�க்கழக 
ைாணவர்களுக்கு சீனத் 
தூதுவரின் பு�ரை்பபரி-
சில் திட்டத்தின் கீழ் நிதி -
யுதவி பஙகிட்டு வழஙக்ப-
பட்டு வநதது. 2022 ஆம் 
ஆண்டு யாழ்்பபாண்ப 
பல்கர�க்கழகத்துக்கும், 
கிழக்கு பல்கர�க்கழகத்-
துக்கும் ைட்டுசை முழுத் -
பதாரகயும் பஙகிட்டு 
வழஙக்பபட்டது.   

சீனத் தூதைகத்தின் நிதி -
யுதவியின் கீழ் ைாணவர் -

களுக்கான ைாதாநத உதவி்பபணம் 
உட்பட ப� ே�சனாம்புச பேயற்றிட்-
டஙகள முன்பனடுக்க்பபடவுளள-
தாக பல்கர�க்கழக ே�சசேரவகள 
பிரிவு அறிவித்துளளது.   

"்போமை அற்ற போமைமை அமைப்போம்" எனும் சைோனிபசபோருளில் சபற்்றோருககு 
விழிபபுணர்விமை ஏறபடுத்தும் ்மையிலோை துண்டுபபிரசுரஙைள் ்ழஙகும் செைற -
திடடஙைள் முனசைடுகைபபடடை. ஆ்ரோககிைத்திறைோை இமை்ைோர் அமைபபிைரோல், 
ைோழ்.நைர் பகுதியிலுள்ை ைனிைோர் ைல்வி நிமலைஙைமை அண்மித்ை பகுதிைளில் பல்-
ைமலகைழை ைோண்ர்ைளின உைவியுடன துண்டுபபிரசுரஙைள் விநி்ைோகிகைபபடடை. 
சிறு்ர் திைத்திமை முனனிடடு ்நறம்றை திைம் ஆரம்பிகைபபடட  செைறதிடடம் ஊடோை 
50 ஆயிரம் துண்டு பிரசுரஙைள் ்ழஙைபபடடைோை சைரிவிகைபபடுகி்றது. 

படம்: ைோழ்.வி்ெட நிருபர்

ைனைோர் ைோ்டடச் செைலைத்தின 2022 ஆண்டுகைோை ்ோணிவிழோ நிைழ்்ோைது ்நறறு திஙைடகிழமை (3) ைோமல 9.30 ைணிைைவில்  ைனைோர் ைோ்டட செைலை நலனபுரி ெங -
ைத்தின ஏறபோடடில் ைோ்டட செைலைத்தில்  இடம்சபற்றது. ைனைோர் ைோ்டட அரெோஙை அதிபர் திருைதி ஏ.ஸரோனலி டிசைல் ைமலமையில் ்ோணிவிழோ பூமையும் அைமை சைோடர்ந்து 
பல்்்று ைமல நிைழ்வுைளும் இடம்சபற்றது. இந்நிைழ்வில் ைனைோர் ைோ்டட ்ைலதிை அரெோஙை அதிபர், திடடமிடல் பணிபபோைர்  ைோ்டட ைலோெோர உத்தி்ைோைத்ைர் ைறறும் ைோ்டட 
செைலை உத்தி்ைோைத்ைர்ைள் எை பலரும் ைலந்து சைோண்டைர்.

நனைடத்மை உத்தி்ைோைத்ைர் ்ை.ஒஸைன குலோஸ முல்மலத்தீவு ைடறச்றோழில் நீரிைல் ்ை திமணகைைத்துககு 
முனபோை மீை்ர்ைள் சைோடர் ்போரோடடம் 
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 ஒக்டோ்பர் 4 செவ்ோய்ககிழனை

திதி: --திதித்து்யம

ரோகுகோலம :  ்பகல் :  3.00  -  4.30்னர
சு்ப்ேரம : கோனல : 7.30  -  9.00்னர

சு்பகிருது ்ருடம - புரடடோசி  17

இன்னறைய சு்பதினமச�ோழுனக 
்ேரம

்யோகம: சித்�்யோகம

3
03 மு�ல் 06 ்னர

சுபஹ்  - 04.43
லுஹர்  - 12.01
அஸர்  - 03.16
மஃரிப்  - 06.01
இஷா  - 07.11

வலம்புரி கவிதா வட்ட
80 ஆவது கவியரங்கு

வலம்புரி கவிதா 
வட்டத்தின் 80 
ஆவது கவிய-
ரங்கு எதிரவரும் 
09ஆம் திகதி 
ஞாயிறுக்கிழமை 
காமல 10 ைணிக்கு 
ககாழும்பு, பமழய நகர ைண்டபத்தில் 
கவிதாயினி ஆர. பி.  யச�ாதமர தமல-
மையில் கவியரங்கு நம்டகபறும். 

நான்கு நிமி்டங்களுக்கு உடபட்ட 
கவிமத பா்ட விரும்புசவார -நஜ்முல் 
ஹும�ன் (தமலவர) - 074 143 8447  
அல்லது இளகநஞ�ன்  முரஷிதீன் 
(க�யலாளர) 077 738 8149 அல்லது ஈழ-
கசேஷ் (கபாருளாளர) 071 756 3646 
உ்டன் கதா்டரபு ககாளளவும். 

மாணவரகளுக்கு கஞ்சி 
வழங்கும் ந்டவடிக்்க 

சநற்று முதல்கட்டைாக 1000 பா்ட-
�ாமலகளில்  பா்ட�ாமல ைாேவர-
களுக்கு கஞசி கபற்றுக்ககாடுக்கும் 
சவமலத்திட்டம் ஒன்று முன்கனெ-
டுக்கபபடடுளளது.

இநத சவமலத்திட்டம் சநற்று 
முதல் அமனெத்து பா்ட�ாமலக-
ளிலும் முன்கனெடுக்கபபடடுளள-
தாக சுசத� ைருத்துவ இராஜாங்க 
அமைச்சு கதரிவித்துளளது.

முதல்கட்டைாக ஆயிரம் பா்ட�ா-
மலகளில் இவவாறு கஞசி வழங்-
கும் ந்டவடிக்மககள ஆரம்பிக்கப-
படடுளளதாக அமைச்சு சைலும் 
கதரிவித்துளளது.

பா்ட�ாமல ைாேவரகளின் 
சபாஷாக்கு ைட்டத்திமனெ அதிக -
ரிபபதற்காக கஞசி வழங்கும் ந்டவ-
டிக்மககள முன்கனெடுக்கபபடடுள-
ளதாக சுசத� ைருத்துவ இராஜாங்க 
அமைச்சு அறிவித்துளளது. 

யாழில் வாள் வவடடு 
சந்தக நபர ்கது

யாழபபாேத்தில் அண-
மைக்காலைாக வாள-
கவடடு வன்முமையில் 
ஈடுபடடு வநத கும்பலின் 
முதன்மை �நசதக நபர 
ைாவட்ட குற்ைத்தடுபபு 
கபாலிஸாரினொல் மகது 
க�யயபபடடுளளனெர.

தாவடிமயச் ச�ரநத 23 
வயதும்டய இமளஞர 
ஒருவசர மகது க�யயப-
படடுளளார என்று கபாலிஸார 
குறிபபிட்டனெர.

ைானிபபாயில் அணமையில் 
இருசவறு வீடுகளுக்குள புகுநது 
கபறுைதியானெ கபாருளகமள 

அடித்துச் ச�தபபடுத்தியமை,  
க்டநத வரு்டம் அரியாமல ைற்றும் 
பமளயில் வீடுகளுக்குள புகுநது 
அடடூழியத்தில் ஈடுபட்டமை 
கதா்டரபில் மகது க�யயப-
பட்ட இமளஞன் 

கோலஞசென்றை திறைனோய்்ோளர் ்க.எஸ்.சி்குைோரன்,சி்ரஷட ெடட�ரணி ரோஜ 
குலந்திரோ ஆகி்யோருககோன நினன்்ந்�ல் நிகழச்ோன்னறை ஸ்ரீலஙகோ 
முஸ்லிம கோஙகிரஸின் "புதிய ச்ளிசெஙகள் இலககிய னையம" சகோழுமபு 
,ச்ள்ள்த்ன�, �மிழ ெஙக ெஙகரப்பிள்னள ைணட்பத்தில், கலோநிதி எம.ஏ.
எம. சுகரி , ைணிப் புல்ர் ைருதூர் ஏ ைஜீத் அரஙகில் ஞோயிறறுக கிழனை (2) 
ேடத்திய ்்போது பிடிககப்்படட ்படஙகள்.

CID ச்போலிஸோரிடம ்ேறறு சிககினர்

நடைமுடை விடைச் சூத்திரத்தின் படி 
டீசலின் விடைடை குடைக்க முடிைாது

சலாரன்ஸ் க�ல்வநாயகம்

நம்டமுமையில் உளள விமலச் சூத்தி-
ரத்தின் படி டீ�லின் விமலமய குமைக்க 
முடியாது எனெவும் அதற்கானெ தீரைானெத்மத 
நிதியமைச்ச� சைற்ககாளள சவணடும் 
எனெவும் அமைச்�ர கஞ�னெ விசஜச�கர பாரா-

ளுைன்ைத்தில் கதரிவித்தார.
கபற்சைால் விமல குமைக்கபபட்டாலும் 

டீ�லின் விமலமய உ்டனெடியாக குமைக்க 
முடியாது எனெ கதரிவித்த அவர,   

உலக �நமதயில் ை�கு எணகேயின் விமல 
குமைவம்டநதாலும் சதசிய ைட்டத்-
தில் எரிகபாருள விமலமய

ைோனியம ்்போன்றை தீர்ைோனஙகனள நிதியனைச்ெ ்ைறசகோள்ள ்்ணடும

ென்பயில் அனைசெர் கஞென வி்ஜ்ெகர

கலோநிதி 
சு்போஷினி 
்பத்ைேோ�னின் 
இனைய 
்ேரடி ஒளி்ப-
ரப்பு விரிவுனர 
ைறறும 
்பகதி ேடனம 
்ேறறு (3)  
ைோனல 6.30 
ைணிககு 
சு்ோமி வி் -்
கோனந்� 
கலோெோர 
னையம 
(SVCC) இல் 
ேனடச்பறறைது. 

Njrpa ,uj;jpdf;fy; kw;Wk; Mguz 
mjpfhu rig

(ifj;njhopy; mikr;R)

ngWkjpahd ,uj;jpdf;fy; fhzpf;fhf tpiykDf;fs; Nfhuy;
Nffhiy khtl;lk;

efu mgptpUj;jp mjpfhu rigf;Fhpj;jhd 

jy;Jt - ge;jaj;jplYf;F mz;ikapy; nfhNynghf;f 

fhzpapd; ngWkjpahd 02 fhzpj; Jz;Lfs;

(fhzpj;Jz;L ,y. 666/A)
xU tUl fhyj;jpw;F ,uj;jpdf;fy; mfOk; chpikia 

toq;Ftjw;fhf

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

,iaGila tpiykDg; gbtq;fs; / epge;jidg; gbtq;fis 2022-09-

30Mk; jpfjp Kjy; mYtyf Neuj;jpDs; mjpfhu rigapd; v`ypanfhl 

gpuhe;jpa mYtyfj;jpy; kw;Wk; nfhOk;G jiyik mYtyfj;jpypUe;J 

5000.00 &gh + (15% VAT) gzk; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;sy; -  2022-10-06Mk; jpfjp gp.g. 12.30 kzp tiu 

v`ypanfhl gpuNjr rig mYtyfj;jpy;

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLjy; -  2022-10-06Mk; jpfjp gp.g. 1.00 kzpf;F mNj 

,lj;jpy; ,lk;ngWk;.

epge;jidfs;:

1.  KOj; njhifiaAk; mt;NtisapNyNa nrYj;Jjy; Ntz;Lk; (fhNrhiyfs; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ)

2.  ,e;jf; fhzpapDs; ,ae;jpuhjpfs; my;yJ njhl;bfisg; gad;gLj;jp ,uj;jpdf;fy; 

gLiffis fOTtjw;fhd mDkjp ,y;iy vd;gJld; mfOk; tl;bapd; %yk; 

mfo;jiy Nkw;nfhs;syhk;. nray;Kiw kw;Wk; njhopy;El;g epiyikfisf; 

ftdj;jpw; nfhz;L Njitahd tifapy; gLiffis Nghf;Ftuj;J nra;tjw;F 

mDkjpiag; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

3.  xU fhzpj; Jz;Lf;F kPsspf;fg;gLk; ghJfhg;Gg; gpizahf 200>000.00 &ghit 

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

4.  tpiyf;Nfhuy; njhiff;F kw;Wk; mDkjpg;gj;jpuf; fl;lzk; 11>000.00 &ghTf;F 

15% VAT thp nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

5. Kj;jpiuf; fl;lzkhf 1100.00 &gh nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

Nkyjpf tpguq;fs; kw;Wk; fhzpj;Jz;L gpujpfisg; ghh;g;gjw;F

tprhuiz:

gzpg;ghsh; (fhzp/mfo;T/Rw;whly;) 011-2332111 / 071-6845296
gpujpg; gzpg;ghsh; (nraw;ghLfs; kw;Wk; gpuNjr mgptpUj;jp) v`ypanfhl 036-2258170 / 071-6845298
gpujpg; gzpg;ghsh; (nraw;ghLfs; kw;Wk; gpuNjr mgptpUj;jp) ,uj;jpdGhp 045-2222159 / 071-5362547
gpujpg; gzpg;ghsh; (nraw;ghLfs; kw;Wk; gpuNjr mgptpUj;jp) ehcy 066-2246094 / 071-5362517
gpujpg; gzpg;ghsh; (nraw;ghLfs; kw;Wk; gpuNjr mgptpUj;jp) khj;jiw 041-2223330 / 071-5362513
gpujpg; gzpg;ghsh; (nraw;ghLfs; kw;Wk; gpuNjr mgptpUj;jp) nkhduhfiy 055-2276124 /071-5362512
gpujpg; gzpg;ghsh; (nraw;ghLfs; kw;Wk; gpuNjr mgptpUj;jp) nfhOk;G 011-2390651  / 071-5362510

jiyth; kw;Wk; gpujhd epiwNtw;W mjpfhhp

Njrpa ,uj;jpdf;fy; kw;Wk; Mguz mjpfhu rig>

,y. 12> nkf;rd;]; NfhGuk;> my;gpul; `T]; fhh;ld;];> nfhOk;G 03.

njhiyNgrp: 0112329295 / 2325364 / 2390645-8  njhiyefy;: 0112320758
,izajsk;: www.ngja.gov.lk

u[;fk gpuNjr rig
2023Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fs; kw;Wk; 

xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;
u[;fk gpuNjr rigf;F Njitahd gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;F gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf 

mq;fPfupf;fg;gl;l toq;FeHfs;/cw;gj;jpahsHfs;/xg;ge;jf;fhu;fs;/tpepNahfj;jHfsplkpUe;J 
,e;j rigf;;F tpz;zg;gg;gbtq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

01.  tpz;zg;gg; gbtq;fis gpd;tUk; khjpupf;F mikthf jahupj;J 2022.12.30Mk; jpfjp gp.g. 3.00 
kzpf;F Kd;dH Nehpy; nfhz;L te;J xg;gilj;jy; my;yJ gjpTj; jghypy; nrayhsH> u[;fk 
gpuNjr rig> u[;fk vDk; Kftupf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fs; mDg;gg;gLk; fbj 
ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 2023Mk; tUlj;jpw;fhd toq;FeHfs;> xg;ge;jf;fhuHfisg; 
gjpT nra;jy; vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.   

02.  xt;nthU toq;fy; kw;Wk; Nritf;fhfTk; ntt;NtW tpz;zg;gq;fs; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

03.  cupj;Jila fl;lzj;ij u[;fk gpuNjr rig> u[;fk vDk; ngahpy; nuhf;fg; gzkhf 
my;yJ fhRf; fl;lis %yk; nrYj;jyhk;.

04.  Njitahd re;jHg;gq;fspy; gjpT nra;Js;s toq;FeHfis tpLj;J NtW 
tpz;zg;gjhuHfsplkpUe;Jk; toq;fy; kw;;Wk; Nritfs; ngw;Wf;nfhs;Sk;  mjpfhuj;ij 
rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

05.  fl;lisaplg;gLk; jpfjp Kjy;; 07 ehl;fSf;Fs; nghUl;fis fld; mbg;gilapy; 
toq;Ftjw;F ,zq;Fjy; Ntz;Lk;. toq;fy; kw;Wk; Nritfspd; tpiyfs; 06 
khjq;fSf;Fr; nry;YgbahFk;. 

06.  gjpT nra;Js;s toq;FeHfs; tpiy NfhUk; epge;jidfSf;F mikthf nraw;glhj 
egh;fspd; ngaHfs; vt;tpj Kd;dwptpj;jYkpd;wp gjpNtl;bypUe;J mfw;wg;gLk;. 

07.  ,jw;F Kd;dH fl;lisfis jpUg;jpfukhf  G+Hj;jp nra;a Kbahky; Nghdth;fs;; my;yJ 
gjpNtl;bypUe;J ngah; mfw;wg;gl;ltHfspd; Ntz;LNfhs; epuhfupf;fg;gLk;.

08. nghUl;fs;; kw;Wk; Nritfs; toq;Ftjw;F Kd;dH Kw;gzk; nrYj;jg;glkhl;lhJ. 

09.  midj;J nghUl;fisAk; toq;Fk; NghJ mYtyfj;jpw;F nfhz;L te;J xg;gilj;jy; 
Ntz;Lk;. 

10.  toq;fg;gLk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs; cupj;Jila epakf; FwpaPLfSf;F 
mikthdnjd cWjpg;gLj;jg;gl;l gpd;dH kl;LNk nfhLg;gdTfs; nrYj;jg;gLk;.  

11.  ,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis; 091-2267576 vDk; njhiyNgrp ,yf;fk; %yk; 
toq;fy; mYtyhplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

b. epky;
jiyth;>
u[;fk gpuNjr rig> u[;fk.
2022-09-22

2023Mk; Mz;bw;fhd toq;FeHfisg; gjpT nra;jy; cUg;gb ml;ltiz
u[;fk gpuNjr rig

njh. 
,y 
f;fk;

toq;fy; cUg;gb
gjpTf; 
fl;lzk; 
&gh

01 fhfpjhjpfs; kw;Wk; NlhdH tiffs; 1000.00

02 mr;rply; Ntiyfs; 1000.00

03. mYtyf cgfuzq;fs;> fzdp kw;Wk; kuj;jsghlq;fs;> fbjf; Nfhit 
nfgpdl;> jl;lr;Rg;nghwp> Gifg;glg;gpujp ,ae;jpuk;> mr;Rg;nghwp Mfpait  

1000.00

04 rPUil ijj;jy; kw;Wk; rPUilj; Jzpfs;> ghjzpfs; toq;fy; 1000.00

05 kuk; (gwhiy> uPg;ig) 1000.00

06 fl;blg; nghUl;fs;( rPnke;J> kzy;> nrq;fy;> rf;iff; fy;.) 1000.00

07 Jg;GuNtw;ghl;L cgfuzq;fs;> (Jk;Gj;jb> tpsf;FkhW> fpUkpehrpdp> 
ifAiw> jiyf;ftrk;) 

1000.00

08 jhH kw;Wk; gpupkpf;]; 1000.00

09 Nkhl;lhH thfdk; kw;Wk; cjpupg;ghfq;fs; 1000.00

10 E}yf Gj;jfq;fs; kw;Wk; rQ;rpiffs;> kw;Wk; gj;jpupiffs; 1000.00

11 kpd;rhu cgfuzq;fs; kw;Wk; fUtpfs; 1000.00

12 MAHNtj kUe;J tiffs; 1000.00

13 thfdq;fs; kw;Wk; tpyq;Ffs; mDkjpf; fl;lzk; 1000.00

14 laH> upAg;> kw;Wk; ngl;lwp. 1000.00

15 Qhgfr; rpd;dk; toq;Fjy; 1000.00

16 tptrha cgfuzq;fs; (kz;ntl;b> flg;ghiw> fj;jp> tPr;Rf; fj;jp> rty; kw;Wk; 
Gy; ehrpdp)

1000.00

17 tPl;L tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuk; 1000.00

18 ngaHg; gyif> ,yr;rpid kw;Wk; ngdH tiujy; 1000.00

Nritfs;

19 thfd jpUj;jNtiyfs; (thfd kpd;rhu mikg;G tspr;rPuhf;fp> epwg; 
g+r;R g+Rjy;)

1000.00

20 thfdq;fs; Nrit nra;jy; 1000.00

21 mYtyf cgfuz jpUj;jNtiyfs;  fzdp kw;Wk; kuj; jsghlq;;fs; 
Nfhitf; nfgpdl;L> Gifg;glg;; gpujp ,ae;jpuk;> mr;Rg;nghwp Mfpad

1000.00

22 fy; cUis toq;fy; 1000.00

23 vupthA toq;fy; 1000.00

24 epy msit eltbf;iffs;> fhg;GWjp eltbf;iffs;> epy msitahsH> 
rl;lj;juzp> nkhop ngaHg;G 

1000.00

25 xypngUf;fp ,ae;jpuk;> $lhuk;> fjpiu> cw;rt gz;lq;fs; 1000.00

26 gpuNjr rigapy; midj;J epHkhz Ntiyfs;> tPjp mikj;jy; kw;Wk; guhkhpg;G 
eltbf;iffspw;fhf ICTAD gjpT kw;Wk; mDgtKs;s xg;ge;jf;fhuHfs; gjpT 
nra;jy;.  

1500.00

27 njhw;W ePf;fy; eltbf;iffspw;fhf ghtpf;fg;gLk; ghJfhg;G cilfs; 1500.00

28 Jg;GuNtw;ghl;Lg; nghUl;fs; (njhw;WePf;fpfs;> iffOTk; jputk;) 1500.00
                                                                                                                                        

gjpT nra;tjw;fhd tpz;zg;gg;gbtk;.

01. tpahghuj;jpd; ngaH/tpz;zg;gjhuupd; ngaH: ...................................................................................
02. tpahghuj;jpd; jd;ik :....................................................................................................................... .

03. gjptpyf;fk; kw;Wk; jpfjp:............................................................................................. .......................     

   (tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;iw ,izj;jy; Ntz;Lk;.

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

05. tq;fpahsupd; ngaH kw;Wk; fzf;fpyf;fk;:  : ................................................................................

06. tpz;zg;gpf;Fk; cUg;gb: ......................................................................................................................

07. tpahghuj;jpd;; ngaH: :. .......................... ...............................................................................................

08. Kd;dH toq;fy;fs;/Nritfs;/xg;ge;jk; nra;j epWtdk; gw;wpa  tpguk;:  ..............................
09. fld; trjpfs; gw;wpa tpguk;:............................................................................................................. .

10. Vida tplaq;;;;;;;;fs;: ............................................................................................................................ .

11. ntl; ,yf;fk;: ................................................................................................................................... ..

   (ntl; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;W ,izj;jy; Ntz;Lk;.)

jpfjp:................... .............................................              .............................................................
                                          tpz;zg;gjhuupd; ifnahg;gk;
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நமடமுமை விமைச்  ... 03ஆம் பக்க ச�ோடர்...

தீர்மானிக்க முடியமாது எனவும் 
தெரிவிதெமார.

தெற்றமால் இறககு்தியில் 
இலமாெம் கிடைக்கப் தெறறெமால் 
விடல குடறக்கப்ெட்டுள்ளது. 
எனினும் ெற்ெமாடெய நிடலயில் 
டீசலின் விடலடய குடறக்க 
முடியமாது என்றும்  அட்சசர தெரி-
விதெமார.

ெமாரமாளு்ன்றில் ்ேறறு இைம் -
தெறற வமாய்மூல விடைக்கமான 
வினமாக்களின் ்ெமாது எதிரக்கட்சி 
எம்.பி ்கமாமினி வலதெமாை எழுப்பிய 
்்களவிககு ெதிலளிகட்கயி்ல்ய 
அட்சசர இவவமாறு தெரிவிதெமார. 

அது தெமாைரபில் ்்லும் தெரி-
விதெ அவர,

ேமாட்டில் எரிதெமாருள விநி்யமா்க 
்கட்ைட்ப்பில் சிக்கல் ்கமாணப்ெடுகி-
றது என்ெடெ அடனவரும் அறிவர. 
்ட்டுப்ெமாடு்களுக்கட்ய்வ எரி-
தெமாருள விநி்யமாகிக்கப்ெடுகிறது.
விவசமாயததுடற ேைவடிகட்க்க-
ளுககு திட்ைமிட்ை வட்கயில்  70 செ -
வீெ்்ளவில் எரிதெமாருள விநி்யமா-
கிக்கப்ெட்டுள்ளது.

்மாவட்ை ்றறும் பிர்ெச தசயல்க 
பிரிவு்களின் ஒழுங்கு

ெடுதெலுக்கட்ய விவசமாயி்க -
ளுககு எரிதெமாருள விநி்யமாகிக்கப்ெ -
டுகின்றன. ்சகு எணதணய் ஊைமா்க 

்மாததிரம் ேமாட்டின் ஒட்டுத்மாதெ 
எரிதெமாருள ்ெடவயிடனயும் 
பூரததி தசய்ய முடியமாது.

த்மாதெ எரிதெமாருள ்ெடவயின் 
30 செவீெ்்ளவு ்மாததிரம் ெமான் ்சகு 
எணதணய் சுததிர்கரிப்பு ஊைமா்க 
தெறறுகத்கமாள்ளப்ெடுகிறது.

70 செவீெ்்ளவு எரிதெமாருள இறக-
கு்தி தசய்யப்ெடுகிறது. உல்க சந்-
டெயில் ்சகு எணதணய் விடல 
குடறவடையும் ்ெமாது ்ெசிய ்ட்-
ைததில் எரிதெமாருளின் விடலடய 
குடறக்க முடியமாது. டீசல் விநி்யமா -
்கததில் இதுவடர ்கமாலமும் வழங்்கப்-
ெட்ை நிவமாரணம் நீக்கப்ெட்டுள்ளது.

டீசல் விநி்யமா்கததின் நிவமாரணம் 
நீக்கப்ெை முன்னர ஒரு லீறறர டீசல் 
விநி்யமா்கததின் ்ெமாது 30 ரூெமா ேட்-
ைதடெ எதிரத்கமாள்ள ்ேரிட்ைது.

இந்ெ நிடலயில் ெற்ெமாது டீசலின் 
விடலடய குடறக்க முடியமாது.
தெற்றமால் இறககு்தியில் 70 
செவீெ இலமாெதடெ தெறறுக-
த்கமாணடுள்ளெமால் தெற்றமால் விடல 
குடறக்கப்ெட்ைது.

எதிரவரும் 14 ேமாட்்களுககுள எரி -
தெமாருள விடல திருதெம் தசய்யப்ெ-
டும் ்ெமாது ெற்ெமாடெய விடலயில் 
திருதெம் தசய்யப்ெடும் என எதிர-
ெமாரக்கலமாம் என்றும் அவர ்்லும் 
தெரிவிதெமார.

யோழில் ்ோள் ச்ட்டு... 03ஆம் பக்க ச�ோடர்... 
்ெைப்ெட்டு வந்ெமார. அவருககு 

்்மாட்ைமார டசககிள வழங்கியட் 
தெமாைரபில் ஒருவரும் வன்முடற-
யில் ஈடுெட்ை இருவரும் என மூவர 
்கைந்ெ ்மாெம் ட்கது தசய்யப்ெட்ை-
னர.

அவர்கள வழங்கிய ெ்கவலின் 
அடிப்ெடையில் முென்ட் சந்்ெ்க 
ேெர ட்கது தசய்யப்ெட்டுள்ளமார.

சந்்ெ்க ேெரிைமிருந்து 3 வமாள்கள, 
்்மாட்ைமார டசககிள என்ென சமான்-
றுப்தெமாருட்்க்ளமா்க ட்கப்ெறறப்ெட்-
டுள்ளனதவன்று தெமாலிஸமார தெரி -
விதெனர.

இந்ெ வன்முடறச சம்ெவங்்க-
ளுைன் தெமாைரபுடைய ்்லும் 
ஐவர ்ெைப்ெடுகின்றனர என்றும் 
தெமாலிஸமார தெரிவிதெனர.

ைமைந� நடி்கர் �ர்்ஷன் �ர்ைரோஜின்...
அவரது பூெவுைல் ெற்ெமாது 

தெமாரட்ள ெனியமார ்லரசமாடலயில் 
அஞசலிக்கமா்க டவக்கப்ெட்டுள்ளது.

இரததினபுரி, இறககுவமாடன பிர-
்ெசதடெ பிறப்பிை்மா்கக த்கமாணை 
அவர, திடீர சு்கயீனம் ்கமாரண்மா்க 
டவததியசமாடலயில் அனு்திக்கப்-

ெட்ை நிடலயில் உயிரிழந்ெெமா்க ெ்க-
வல்்கள தெரிவிககின்றன.

சிட்னி சந்திர்ச்கர என்ெவரினமால் 
2008 ஆம் ஆணடு இயக்கப்ெட்ை 
சிங்்க்ள சின்னததிடர ேமாை்க்மான ஏ9 
மூலம் ெர்ஷன் ெர்ரமாஜ் அறிமு்க்மா-
னமார என்ெது குறிப்பிைதெக்கது.

அடுத� ்ருட முறபகுதியில் 8,000... 
 திட்ைமிட்டுள்ளெமா்கவும் 

அட்சசர தெரிவிதெமார. ்கல்வி -
யியற ்கல்லூரி்கள 1986 ஆம் சட் -
ைததின் கீழ் உருவமாக்கப்ெட்ைது. 
அென் மூலம் முெலமாம் வகுப்பு 
முெல் 11 ஆம் வகுப்பு வடரயி -
லமான திறட் ெடைதெ ெயிறசி 
ஆசிரியர்கட்ளப் தெறறுக த்கமாள்ள 
முடிந்துள்ளது. 

்கைந்ெ இரணடு வருைங்்களின் 

அடிப்ெடையில் அவவமாறு 8000 
்ெருககு ெரீட்டச்கட்ள ேைததுவ -
ெற்கமான ேைவடிகட்க்கள ்்ற -
த்கமாள்ளப்ெட்டு வருகின்றன. அந்ெ 
வட்கயில் அடுதெ வருைம் முெல் 
ெகுதியில் அந்ெ 8000 ்ெடரயும் 
ெமாைசமாடல்களில் ஆசிரியர்க்ளமா்க 
நியமிக்க தீர்மானிக்கப்ெட்டுள்ளது 
என்றும் அட்சசர ்்லும் தெரி -
விதெமார.

பல்்கமைக்கழ்க அனுைதிககு 93,000...
்மாணவர்கட்ள இடணததுக 

த்கமாள்ளவுள்ளதுைன் தெமாறியியல் 
பீைததிறகு 2,238 ்மாணவர்களும் 
இடணததுக த்கமாள்ளப்ெைவுள்ள-
னர.

2021ஆம் ஆணடின் உயரெர ெரீட் -
டசயின் தெறு்ெறு்களுககு அட்ய 
171,497 ்மாணவர்கள ெல்்கடலக்க -
ழ்கங்்களுககு ெகுதி தெறறுள்ளட் 
குறிப்பிைதெக்கது.

சநருக்கடிககு தீர்வு ்கோண...
ஆடணககுழு ெடலவர உரசுலமா 

தவமான் ைர தலன் (Ursula Von Der 
Leyen)  தெரிவிததுள்ளமார.

ரணில் விககிர்சிங்்க ஜனமா -
திெதியமா்கப் ெெவி்யறறடெ 
முன்னிட்டு விடுததுள்ள வி்சை 
வமாழ்ததுச தசய்தியி்ல்ய ஐ்ரமாப் -
பிய ஆடணககுழுவின் ெடலவர 
இெடனத தெரிவிததுள்ளமார. 

இலங்ட்க அரசமாங்்கததின் தசயற -
ெமாட்டில் ்கருததுச சுெந்திரம், ஒன் -
றுகூைல் ்றறும் அடனதது ெங் -
குெமாரர்களுககும் இடையிலமான 
உடரயமாைல் ்றறும் சட்ைததின் 
ஆட்சி ்றறும் அடிப்ெடை உரிட் -
்களுககு ்திப்ெளிப்ெது அவசிய்மா -
னது என அவர ்்லும் குறிப்பிட் -
டுள்ளமார.

சபததியச்கோட ெங்க...
தெமாலிஸ் வி்சை அதிரடிப்ெ -

டையின் புலனமாய்வுப் பிரிவின் 
அதி்கமாரி்களுககு கிடைதெ ெ்கவ -
லின் பிர்கமாரம், தெததியத்கமாை 
சங்்கடவ ேவே்கர பிர்ெசததில் 
டவதது ட்கது தசய்து விசமார -
டணககுட்ெடுததிய்ெமாது, அவ -
ரினமால்   ெயன்ெடுதெப்ெட்ை துப் -
ெமா ககி  ெர்கடுவ பிர்ெசததில் 

இருவருககு வழங்்கப்ெட்டுள -
்ளது  தெரியவந்துள்ளது. இந்ெ 
நிடலயில் இருவரும் துப்ெமாககி -
யு ைன் எஹலியத்கமாை இரததின -
புரி வீதியில் முசசக்கர வணடியில் 
தசன்று த்கமாணடிருந்ெ்ெமாது ்கல் 
புஸ்தஸல்ல ்ெமாட்ைததுககு அண -
மிதெெமா்க ட்கது தசய்யப்ெட்ைெமா்க 
தெமாலிஸமார தெரிவிககின்றனர.

இைஙம்க ெமூ்கததினமர...
இென்்ெமாது இலங்ட்க உட்ெை 

ெல தெற்கமாசிய ேமாடு்களுைன் 
தெமாைரபுள்ளவர்கள இதில் ்கலந்து 
த்கமாள்ளவுள்ளனர. 

இந்ெ நி்கழ்வில் இங்கிலமாந்து முழு -
வதிலுமிருந்து பிரிதெமானியமாடவ 
ெ்ள்மா்கக த்கமாணை இந்தியமா, 
ெமாகிஸ்ெமான், ெங்்க்ளமா்ெஷ், 
இலங்ட்க, ்ேெமா்ளம், பூட்ைமான் 
்றறும் ்மாடலததீவு ெமாரம்ெரியத-

டெச ்சரந்ெ 200-300 விருந்தினர-
்கள ெங்்்கறெமார்கள என பிரிதெமா-
னிய ஊை்கங்்கள தெரிவிககின்றன. 
்ெசிய சு்கமாெமார ்சடவ முெல் ்கடல, 
ஊை்கம், ்கல்வி, வணி்கம் ்றறும் 
ஆயுெப் ெடை்கள வடர பிரிதெமானிய 
வமாழ்கட்கயில் இந்ெ சமூ்கங்்கள 
ஆறறிய ெங்்களிப்டெ அங்கீ்கரிப்-
ெ்ெ இந்ெ நி்கழ்வின் ்ேமாக்க்மாகும் 
என்று தெரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது.

Gas விமை மீண்டும்...
வரவுள்ளெமா்கவும் தெரிவிக்கப்ெ -

டுகிறது.  எரிவமாயு விடல சூததிரத -
தின்ெடி, உல்க சந்டெயில் எரிவமாயு 

விடல ்றறும் இெர தசலவு்களுககு 
ஏறெ இந்ெ குடறப்பு அ்ல்ெடுதெப்-
ெடும் என அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது .

ச்கோம்பனி வீதியில் 129...
த்கமாம்ெனி வீதி புட்கயிரெ நிடல -

யததில் இரணடு தவளி்யறல் 
வமாயில் ்கமாணப்ெடுகிறது. 

நீதியரசர அகெர ்மாவதடெ 
ெக்கம் உள்ள தவளி்யறல் 
வமாயிலில் இருந்து ்்றத்கமாணை 
ெயணசசீட்டு ெரி்சமாெடனயின் 

்ெமா்ெ இவர்கள  அ்கப்ெட்டுள -
்ளனர. இவர்களிைமிருந்து சு்மார 
ேமான்கு இலட்சதது இரணைமா -
யிரதது இருநூறு ரூெமா குறிதெ 
்கமாலப்ெகுதியில் ெணைப்ெண்மா்க 
அறவிைப்ெட்ை பி்ன்னர விடுவிக -
்கப்ெட்ைனர.

ைக்கமை போது்கோபபது...
தெமாழிலமா்ளர ்கமாங்கிரஸின் 

தெமாதுச தசயலமா்ளரு்மான ஜீவன் 
தெமாணை்மான் அரசமாங்்கதடெ 
வலியுறுததியுள்ளமார.  

த்கமாழும்பிலுள்ள இலங்ட்க 
தெமாழிலமா்ளர ்கமாங்கிரஸின் ெடல -
ட்ய்க்மான தச்ளமிய ெவனில் 
்ேறறு (03) பிறெ்கல் ேடைதெறற 
ஊை்க சந்திப்பின்்ெமா்ெ அவர 
்்ற்கணைவமாறு தெரிவிதெமார. 
தெமாைரந்து அவர,   

"திம்புள்ள - ெதெடன தெமாலிஸ் 
பிரிவுககு உட்ெட்ை ்வுணை்வர -
னன் ்ெமாட்ைததில் இைம்தெறற 
்ணசரிவினமால் துரதிஷ்ைவச்மா்க 
ரமா்சமாமி ்கமாளியம்்மாள உயிரிழந் -
துள்ளட் ்கவடலயளிககிறது, 
்ணசரிவு, தவள்ளம் உளளிட்ை 

இயறட்க அழிவு்களில் உயிர -
்கள ெலியமாவடெ ெடுப்ெெறகும், 
ெமாது்கமாப்ெமா்க வமாழ்வெறகு்மான 
ெல்்வறு ்வடலததிட்ைங்்கள 
முன்தனடுக்கப்ெை ்வணடியது 
அவசிய்மாகும்.   

இந்ெ விையதடெ ஜனமாதிெதி, 
பிரெ்ர ஆகி்யமாரின் ்கவனததிறகு 
த்கமாணடு தசன்றுள்ளதுைன், ்கமாணி 
அட்சசர ஹரீன் தெரனமாண்ைமா 
்றறும் தெருந்்ெமாட்ைத துடற 
ர்்ஷ் ெததிரண ஆகி்யமாரிைமும் 
தெரிவிததுள்்ளன். இவவிையம் 
தெமாைரபில் அவர்களின் அட்ச -
சுக்கள விடரந்து தசயறெடும் என 
என்னிைம் உறுதியளிதெனர.  

்ண சரிவு அெமாய ெகுதிககுள 
3000 வீடு்கள ்கமாணப்ெடுவெமால், 

அவர்களின் ெமாது்கமாப்டெ உறுதிப் -
ெடுதது்மாறு்்கமாரி அங்குள்ள ்க்க -
ளுககு ெமாது்கமாப்ெமான இைங்்களில் 
வமாழ்வெற்கமான ்கமாணி்கட்ள வழங் -
கு்மாறும் அரசமாங்்கதடெ வலியு -
றுததிக ்்கட்டுகத்கமாளகின்்றன். 
உயிர்ெமானமால் மீணடும் வரமாது.   

்்லும், ்ெமா்கமாவதடெ 
ெமாைசமாடல அதிெர ஆசிரியர 
தின விழமாவுக்கமா்க 300 ரூெமாடவ 
தசலுதெமாெ ்கமாரணததினமால் ்மாண -
விதயமாருவடர ெமாககிய சம்ெவம் 
தெமாைரபில் ்கல்வி அட்சசர 
சுசில் பி்ரம்ஜயந்திவின் ்கவனத -
திறகு த்கமாணடு தசன்றுள்்ளன்.   

ெமாைசமாடலயில் ஏறெமாடு தசய் -
யப்ெடும் நி்கழ்வு்களுக்கமா்க ெணம் 
அறவிடுெல் முடறயமா்கமாது.

இெடனக ்கமாரணம்்கமாட்டி ்மாண -
வர்கட்ள அடிப்ெ்ெமா, திட்டு -
வ்ெமா நியமாய்மானெல்ல. 

இவவமாறமான விையங்்கள உங்்க -
்ளது ெமாைசமாடல்களில் இைம்தெ -
று்மானமால், அது குறிதது சம்ெந் -
ெப்ெட்ை உயர அதி்கமாரி்களிை்்மா 
அல்லது தெமாலிஸ் நிடலயங்்க -
ளி்லமா முடறப்ெமாடு தசய்யுங்்கள. 
இது சமூ்கப் பிரசசிடனயமாகும், 
இெடன அரசியல்வமாதி்கள ெடல -
யிட்டு தீரககும் பிரசசிடன அல்ல.   

ஒரு சில அதிெர, ஆசிரியர்களின் 
ெவறமான தசயறெமாடு்கள ஒட்டு 
த்மாதெ அதிெர, ஆசிரியர்களுக -
கும் அவப் தெயடர ஏறெடுததிக 
த்கமாடுதது விடுகிறது " என்றமார. 

இைககுைதியோகும் அரிசியில் எவவி�...
இறககு்தி தசய்யப்ெட்ை 

அரிசியில் தீங்ட்க ஏறெடுததும் 
உ்லமா்கங்்கள ்கலந்துள்ளெமா்க 
அணட்யில் ெ்கவல்்கள தவளி -
யமாகியிருந்ெதுைன், விவசமாய 

அட்சசர ்கிந்ெ அ்ரவீரவும் 
சரசடசககுரிய ்கருததெமான்டற 
தவளியிட்டிருந்ெமார. இெடனய -
டுதது இறககு்தி தசய்யப்ெட்ை 
அரிசியின் ்மாதிரி்கள தெறப்ெட்டு, 

சரவ்ெச அங்கீ்கமாரம் தெறற 
ெனியமார ஆய்வுகூைம் ஒன்றுககு 
ெரி்சமாெடன்களுக்கமா்க அனுப்பி 
டவக்கப்ெட்டிருந்ென.

இென்மூலம் அரிசியில் எவவிெ 

உ்லமா்க தெமாருட்்களும் ்கலக -
்கப்ெைவில்டல என அறிகட்க -
தயமான்றின் மூலம் உறுதி தசய்யப் -
ெட்டுள்ளெமா்க சு்கமாெமார அட்சசு 
குறிப்பிட்டுள்ளது.

�னியோர் துமையினர் ஊடோ்க...
ேைததியுள்ளெமா்கவும் தெரிவிதெ 

அவர,  அவவமாறு இறககு்தி தசய்ெ 
பின்னர மீனவர்களுககு ்ெமாதிய ்ளவு 
்ணதணணதணடய  வழங்்க முடியும் 
என்றும் சடெயில் தெரிவிதெமார.

ெமாரமாளு்ன்றததில் ்ேறறு இைம் -
தெறற வமாய்மூல விடைக்கமான வினமாக -
்கள ்வட்ளயில் ்கமாவிந்ெ ஜயவரென 
எம்.பி எழுப்பிய ்்களவி ஒன்றுககு 

ெதில் அளிககும் ்ெமா்ெ அட்சசர 
ைக்ளஸ் ்ெவமானந்ெமா இவவமாறு தெரி-
விதெமார.  அது தெமாைரபில் ்்லும் 
தெரிவிதெ அட்சசர,

மீனவர்களின் ்ணதணணதணய் 
பிரசசிடனடய தீரப்ெெற்கமா்க ்கைந்ெ 
வரவு தசலவுத திட்ைததில் 5000 மில் -
லியன் ரூெமா நிதி ஒதுக்கப்ெட்ைது. 
அந்ெ வட்கயில் ட்கயிருப்பில் உள்ள 

்ணதணணதணய் முடிந்ெ்ளவு ெகிரந்-
ெளிக்கப்ெட்ைது என்றும் அட்சசர 
தெரிவிதெமார.

பிரிதெமாரு ்்களவிககு ெதிலளிதெ 
அட்சசர, ேமாட்டில் 27,903 மீன்பிடி 
ெைகு்கள தசயல்ெடுகின்றன. அவற -
றுககு ்கைறதறமாழில் கூட்டுதெமாெனம் 
்றறும் ெனியமாரத துடற மூலம் ்ண-
தணணதணய் வழங்்கப்ெட்டு வரு-

கிறது. 94 எரிதெமாருள நிடலயங்்கள 
ஊைமா்க 3 லட்சம் லீட்ைர ்ணதணண-
தணய் இவவமாறு வழங்்கப்ெட்டு 
வருகிறது. அந்ெ ்ணதணணதணய் 
எந்ெ விெததிலும் ்ெமாெமாது. எனினும் 
அெடன நிவரததிப்ெெற்கமான  ேைவ-
டிகட்க்கள எதிர்கமாலததில் ்்றத்கமாள-
்ளப்ெடும் என்றும் அட்சசர ்்லும் 
தெரிவிதெமார. 

அபபோவி்கைோன பிள்மை்கமை...
புனரவமாழ்வு தசயல்கம் தெமாைர -

ெமான சட்ைமூலம் தெமாைரபில் 
தவலி்டையில் தசய்தியமா்ளர்கள 
எழுப்பிய ்்களவிககு ெதிலளிககும் 
்ெமா்ெ ேமா்ல் எம்.பி இெடன கூறி -
யுள்ளமார.

்ெமாரமாட்ைதடெ வழி ேைததியவர -
்களுககு எதிரமா்க சட்ைதடெ ேடை-
முடறப்ெடுதெ ்வணடும். உெவி, 
ஒதெமாடச்கட்ள வழங்கியவர்களுககு 
எதிரமா்கவும் சட்ைதடெ ேடைமு-
டறப்ெடுதெ ்வணடும். எனினும் 
்ெமாரமாட்ைம் என்ற அடலககு 
ஏ்மாந்து தசன்ற ெல பிளட்ள்கள  

உட்ெை ெவறமா்க வழிேைதெப்ெட்ை 
ெல பிளட்ள்களும்  இருககின்றனர. 
அ்ெ்ெமால், ்ெமாரமாட்ைதடெ ெமாரக -
்கச தசன்ற ெலரும் இருககின்றனர. 
இவர்களுககு எதிரமா்க சட்ைதடெ 
ேடைமுடறப்ெடுததுவதில் பிர்யமா-
சனமில்டல. ்ெமாரமாட்ைம் என்ற 
அடல ்கமாரண்மா்க அதில் ்கலந்துக -
த்கமாணை பிளட்ள்கட்ள தவறு்்ன 
ட்கது தசய்து சிடறயில் அடைப்ெது 
ெலனளிக்கமாெ விையம்.

இந்ெ பிளட்ள்கள தவளிேமாடு -
்களுககு ்வடல்களுககு தசல்ல 
தெமாலிஸ் அறிகட்க்கட்ள தெற 

முடியமாெ நிடலட்டய ஏறெடுததி-
னமால், அது நியமாய்மானது அல்ல. 
இெனமால், ் ெமாரமாட்ைததிறகு ஏ்மாந்து 
வழி ெவறிய இட்ளஞர்கட்ள ஒரு 
்வடலததிட்ைததின் ஊைமா்க சமு்க-
்யப்ெடுதெ ்வணடும்.

ேமாட்டில் சுெந்திரம் இருப்ெது 
்ெமால் ேமாட்டை ெமாது்கமாப்ெமான 
ேமாைமா்க ்மாறற ்வணடும். எதிரக்கட் -
சிதெடலவர மீது ெமாககுெல் ேைததி-
யடெ ேமாம் ்கைந்ெ ்கமாலததில் ெமாரத -
்ெமாம். எ்து வீடு்கட்ள தீயிட்ைமால் 
ெரவமாயில்டல. ஆனமால் எதிரக்கட்-
சித ெடலவடரயும் ெமாககினர.

த்கமாளட்ளச சம்ெவங்்கள, 
த்கமாடல சம்ெவங்்கள ேடைதெறறு 
வருவதுைன் ெமாெமா்ள உல்க குழுவி-
னர ெடலதூககியுள்ளனர. இவறடற 
அைககி ஒடுக்கவில்டல என்றமால் 
இந்ெ ேமாடு என்று்் தெமாரு்ளமா-
ெமார வ்ளரசசிடய ்ேமாககி தசல்ல 
முடியமாது. ்்லும் ெ்து வீடு, ெ்து 
்டனவியின் வீடு, ெ்து ெந்டெயின் 
வீடு உட்ெை வீடு்களுககு தீடவககும் 
சம்ெவங்்கட்ள வழிேைததிய ேெர்கள 
ெணடிக்கப்ெை ்வணடும் எனவும் 
ேமா்ல் ரமாஜெகச ்்லும் தெரிவித -
துள்ளமார. 

இன்னும் இரண்டு ்ோரங்களில்...
அெடன ெட்டுப்ெமாடின்றி குடறந்ெ 

விடலயில் சந்டெககுப் தெறறு 
த்கமாடுக்க முடியும் என்றும் அட்ச-
சர சடெயில் தெரிவிதெமார.

ெமாரமாளு்ன்றததில் ்ேறறு 
்ரமாஹண ெணைமார எம்.பி எழுப் -
பிய ்்களவி தயமான்றுககுப் ெதில-
ளிககும் ்ெமா்ெ வரதெ்க அட்சசர 
இவவமாறு தெரிவிதெமார.

அது தெமாைரபில் ்்லும் தெரி-

விதெ அவர, ்்கமாதுட் ்மாவுககு 
தேருக்கடி ்கமாணப்ெடுகிறது. 
அெறகுக ்கமாரணம் ்ெசிய ரீதியில் 
இரணடு நிறுவனங்்கள ்மாததிர்் 
99 வீெ்மான ்்கமாதுட் ்மாடவ உற -
ெததி தசய்கின்றன.

அ்ெ்வட்ள, இந்தியமாவிலி-
ருந்்ெ நூறறுககு 90 வீெ்மான 
்்கமாதுட் ்மா ேமாட்டுககு இறககு்தி 
தசய்யப்ெட்ைது. எனினும் ெற்ெமாது 

இந்திய அரசமாங்்கம் ்்கமாதுட் ்மா 
இறககு்திககு ெடை விதிததுள்ள-
ெமால் ேமாம் துெமாய் ்றறும் துருககி 
ேமாடு்களில் இருந்து ்்கமாதுட் 
்மாடவ இறககு்தி தசய்வெறகு ேை-
வடிகட்க எடுததுள்்ளமாம்.

அெற்கமா்க சில ்கமாலம் எடுதெெமால் 
ெட்டுப்ெமாடு ஏறெட்டுள்ளது.

எவவமாறமாயினும் இறககு்தி தசய் -
யப்ெட்டுள்ள நூறு த்கமாள்கலன்்கள 

துடறமு்கதடெ வந்ெடைந்துள்ளன. 
எதிரவரும் இரணடு வமாரங்்களில் 
குடறந்ெ விடலயில் அெடன சந் -
டெககு வழங்குவெறகு முடியும்.

எவவமாதறனினும் தெமாதி தசய்து 
அதி்க விடலயில் ்்கமாதுட் ்மா 
விறெடன தசய்யப்ெடுவது தெமாைர-
பில் வரதெ்க அட்சசினமால் எதுவும் 
தசய்ய முடியமாது என்றும் அவர 
்்லும் தெரிவிதெமார.

்்கோபோ குழுவுக்கோன...
ெமாரமாளு்ன்றம் ்ேறறுக்கமாடல   

9.30 ்ணிககு செமாேமாய்கர ்ஹிந்ெ 
யமாப்ெமா அ்ெவரெனவின் ெடல -
ட்யில் கூடியது. அெடனய -
டுதது  ெமாரமாளு்ன்ற நிடலயியற 
்கட்ைட்ள 119 இன் ஏறெமாடு்கள 
்றறும் 2022 ஆ்கஸ்ட் 10 ஆம் 
தி்கதி ெமாரமாளு்ன்றததினமால் ஏற -
றுகத்கமாள்ளப்ெட்ை பி்ரரடண 
என்ெனவறறினமால் ெடையுறமா -
்ல் 2022ஆ்கஸ்ட் 29 ஆம் தி்கதி 

ெமாரமாளு்ன்றததினமால் ஏறறுக -
த்கமாள்ளப்ெட்ைது. அப் பி்ரரடண -
யின்ெடி அரசமாங்்கக ்கணககு்கள 
ெறறிய குழுவில் ெணியமாறறுவெற -
்கமா்க தெரிவுக குழுவினமால் தெயர 
குறிதது

நியமிக்கப்ெட்டுள்ள உறுப்பி -
னர்களின் தெயர்கட்ள செமாேமாய்கர     
ெமாரமாளு்ன்றததில் அறிவிதெமார.

அெற்கட்ய, அரசமாங்்கக ்கணக -
கு்கள ெறறிய குழுவின் உறுப்பினர -

்க்ளமா்க   த்மாஹமான் பிரியெர்ஷன 
டி சில்வமா,  லசந்ெ அழகியவன்ன,   
்்க. ்கமாெர ்ஸ்ெமான், சு்ரன் 
ரமா்கவன்,   திரு்தி  ையனமா ்க்்்க 
,   எஸ். பி. திசமாேமாயக்க,

திஸ்ஸ அதெேமாயக்க,  ்கபீர 
ஹமாசீம்,   சரத வீர்ச்கர,  வி் -
லவீர திசமாேமாயக்க,  நி்ரமா்ஷன் 
தெ்ரரமா,  திரு்தி  சுெர்ஷனி தெர -
னமாண்ைமா புள்்ள,  ்ஜ.சீ. அல -
வததுவல,  அ்சமா்க அ்ெசிங்ஹ,   

புததி்க ெததிரண,  ஜயந்ெ ச்ரவீர,   
தஹகைர அப்புஹமாமி,   ்ஹ்ஷமா 
விெமான்்க,   ்்ஜர பிரதீப் உந்து -
த்கமாை,  இசுரு தெமாைன்த்கமாை ,   
வசந்ெ யமாப்ெமா ெணைமார, சமாணக -
கியன்  இரமாச்மாணிக்கம் ,   எம். 
ைப்ளியு. டீ. சஹன் பிரதீப்விெமான,   
டீ. வீரசிங்்க,  வீரசு்ன வீரசிங்ஹ,     
சரிதெ ்ஹரத, திரு்தி ஹரினி 
அ்ரசூரிய ஆகி்யமார நியமிக்கப் -
ெட்டுள்ளனர.

ைண் ெரிவில் சிககி... 
மூன்று பிளட்ள்களின் ெமாதயமாரு -

வர  ெதெடன ்வுணட்்வரணன் 
்்றபிரிவு ்ெமாட்ைததில் ்ேறறு 
(3) ்கமாடல உயிரிழந்துள்ளெமா்க  திம் -
புள்ள ெதெடன தெமாலிஸமார தெரி-
விதெனர. இசசம்ெவம் தெமாைர-
பில் ்்லும் தெரியவருவெமாவது, 
்ேறறு  (3) அதி்கமாடல தெய்ெ  ்கடும் 

்டழயினமால் ெனி குடியிருப்புககு 
பின்னமால் இருந்ெ ெமாரிய  ்ண் -்
தைமான்று  சரிந்து வீட்டின் கூடரயின் 
மீது விழுந்துள்ளது. இென்்ெமாது 
சட்யலடறயில் ்கமாடல  ெனது ்்க-
ளுைன் சட்யல் ்வடல தசய்துக -
த்கமாணடிருந்ெ ெமாயின் மீது விழுந்ெதில் 
அவர அவவிைததி்ல்ய  உயிரிழந் -

துள்ளமார. இவவமாறு  உயிரிழந்ெவர  
ெதெடன ்வுணட்்வரணன் ்்றபி-
ரிடவச ்சரந்ெ ரமா்சமாமி ்கமாளியம்்மா 
(வயது 46) என்ற மூன்று பிளட்ள்க-
ளின் ெமாய் என அடையமா்ளம் ்கமாணப்-
ெட்டுள்ளமார. 

இந்ெ அனரதெததில் குறிதெ 
தெணணின் ்்கள தெய்வமாதீன்மா்க 

உயிர ெப்பியுள்ளெமா்க தெமாலிஸமார 
தெரிவிதெனர. ெற்ெமாது ்டலய்கத -
தில் நிலவும் சீரறற ்கமாலநிடல ்கமார-
ண்மா்க்வ இந்ெ அனரதெம் நி்கழ்ந்-
ெெமா்க தெரிவிதெ திம்புள்ள ெதெடன 
தெமாலிஸமார,  இது தெமாைரெமான 
்்லதி்க விசமாரடண்கட்ள ்்ற-
த்கமாணடு வருகின்றனர.

்ைக ஹவுஸ் நிறு்ன ்கோணிமய...
ேைவடிகட்க எடுக்கப்ெட்ை 

நிடலயில் அதில் ஒன்றுெமான் ்லக 
ஹவுஸ்  நிறுவன்மாகும். இந்ெ கூறறு 
சமூ்கததில் ெற்ெமாது ெரவலமா்க 
்ெசப்ெட்டு வருகின்றன. இெடன 
தவளிேமாட்டுககு வழங்கி அவர்கள 
புனரட்ப்ெடெ விை வரலமாறறு 
முககியததுவம் வமாய்ந்ெ ெகுதி்கட்ள 
அரசமாங்்க்் புனரட்தது ்்ம்ெ-
டுதெ முடியும் என தெரிவிதெமார.
அது தெமாைரபில் ்்லும் தெரிவிதெ 

அட்சசர,ெததிரிட்க்களின் ெமாய் 
வீைமான ்லகஹவுஸ் நிறுவனதடெ 
அரசமாங்்கம் தெமாறுப்்ெறறென் 
பின்னர ்கைந்ெ அரசமாங்்கததின் ்கமாலத-
தி்லமா அல்லது ெற்ெமாடெய அரசமாங்-
்கததினமா்லமா அெடன ெனியமாருககு 
அல்லது தவளிேமாதைமான்றுககு விற-
ெெறகு எந்ெ விெ தீர்மானமும் ்்ற-
த்கமாள்ளப்ெைவில்டல.

ரயில்்வ திடணக்க்ளததுககு தசமாந்-
ெ்மான ்்றெடி ்கமாணிடய 99 வருை 

குதெட்கககு டி .ஆர வி்ஜவரென 
தெறறுள்ள நிடலயில்

அந்ெ குதெட்கக ்கமாலம் நிடறவுற-
றுள்ள நிடலயில் அெடன அவரமால் 
ஸ்ெமாபிக்கப்ெட்ை ்லக ஹவுஸ் நிறு-
வனததிற்்க மீணடும் வழங்குவெறகு 
தீர்மானிக்கப்ெட்டு அெற்கமான அட்ச-
சரடவப் ெததிரம் ஒன்றும் ச்ரப்பிக்கப்-
ெட்டுள்ளது.

ரயில்்வ திடணக்க்ளததுககு தசமாந்-
ெ்மான அந்ெ ்கமாணிடய மீணடும் 

ரயில்்வ திடணக்க்ளததிறகு சுவீ்க-
ரிததுக த்கமாள்ள முடியும். அவவமாறு 
தசய்ெமால் அந்ெ நிறுவனததின் முன்-
தனடுப்பு்கட்ள ரயில்்வ திடணக்க்ளத-
தின் கீ்ழ்ய முன்தனடுக்க ்வணடி 
வரும். அெடன ெவிரககும் வட்கயி-
்ல்ய ்லக ஹவுஸ்  நிறுவனததிற்்க 
மீணடும் அெடன தெறறுக த்கமாடுப்-
ெெறகு ேைவடிகட்க எடுக்கப்ெட்டுள-
்ளது என்றும் அட்சசர ்்லும் தெரி-
விதெமார.

பாடசாலை மாணவர்களுக்கு 
ஜனவரியில் சீருலட  

்லமாரன்ஸ் தசல்வேமாய்கம்
2023ஆம் ஆணடுக்கமா்க ்மாணவர்க-

ளுககு வழங்குவெறகு  39.5 மில்லியன் 
ெமாைப்புதெங்்கட்ள அசசிை ்வண-
டியுள்ளெமா்க ்கல்வி அட்சசர சுசில் 
பி்ர்ஜயந்ெ ெமாரமாளு்ன்றததில் தெரி-
விதெமார. ெமாைசமாடல ்மாணவர்களுக-
்கமான சீருடை தெமாைரபில் ேைவடிகட்க-
்கள ்்றத்கமாள்ளப்ெட்டுள்ளது என 
சடெயில் தெரிவிதெ அவர, எதிரவரும் 
ஜனவரி ் மாெ்ள்வில் ெமாைசமாடல ் மாண-
வர்களுககு சீருடை்கட்ள விநி்யமாகிக்க 
முடியும் என்றும்  அட்சசர  தெரிவித-
ெமார. ெமாரமாளு்ன்றில் ்ேறறு  வமாய்மூல 
விடைக்கமான வினமாக்களின் ்ெமாது  
மிலமான் ஜயதிலக்க எம். பி எழுப்பிய 
்்களவிககுப் ெதிலளிகட்கயி்ல்ய 
அட்சசர இவவமாறு தெரிவிதெமார.

அது தெமாைரபில் ்்லும் தெரிவிதெ 
அவர, அடுதெ ஆணடுக்கமா்க 39.5 மில்-
லியன் ெமாை ப்புதெ்கங்்கள ்ெடவப்-
ெடும் என ்திப்பிைப்ெட்டுள்ளது. 
இவறறில் 45 செவீெ ெமாை புதெ்கங்்கட்ள 

இந்திய ்கைனு-
ெவி திட்ைததின் 
கீழ் ்கைெமாசி 
்றறும் மூலப்-
தெமாருள இறககு்தி ஊைமா்க அரசமாங்்க 
அசச்க திடணக்க்ளததின் ஊைமா்க அச-
சிடுவெறகு ேைவடிகட்க எடுக்கப்ெட்-
டுள்ளது. மீதியமான 55 செவீெ்மான புத-
ெ்கங்்கட்ள அசசிை ்ெசிய தெறுட்க 
ஊைமா்க திறந்ெ ்னு்்கமாரல் தசய்யப்-
ெட்டுள்ளது. அெற்கட்ய குறுகிய 
்கமாலததிறகுள ெமாைப்புதெ்கங்்கள அசசி-
ைப்ெட்டு துரிெ்மா்க விநி்யமாகிக்கப்ெ-
டும். ெமாைசமாடல ்மாணவர்களுக்கமான 
சீருடை்கள தெமாைரபில் தெரிவிதெ 
அவர,சீனமாவிைமிருந்து தெமாதி தசய்-
யப்ெட்ை  70 செவீெ்மான சீருடை்கட்ள 
தெறறுகத்கமாள்ள இணக்கம் தெரிவிக-
்கப்ெட்டுள்ளது.மிகுதி 30 செவீெ்மான 
சீருடை்கட்ள ்ெசிய ரீதியில் உறெததி 
தசய்ய 1900 மில்லியன் ஒதுக்கப்ெட்-
டுள்ளது என்றும் அட்சசர ்்லும் 
தெரிவிதெமார.

ெமபயில் அமைச்ெர் சுசில்
நோல்்ர் ஆஸ்பததிரியில் அனுைதி 

மின் ்கமபத்துடன் மமாதி 
்கார ஒன்று விபத்தில்!  

ெணைமார்க  ் _ 
த்கஸ்்ெவ வீதியில் 
அ்லமாதியமாவ பிர்ெசத-
தில் ்கமாதரமான்று வீதிடய 
விட்டு விலகி உயர மின்-
்கம்ெததுைன் ்்மாதியதில் 
்கமார விெததுககுள்ளமா-
கியுள்ளது.

இந்ெ விெததில் சமாரதி 
உட்ெை ேமால்வர ெடு்கமாய-
்டைந்ெதுைன் அவர்கள 
அடனவரும் 1990 சுவதசரிய ் ேமாயமா்ளர 
அம்பியூலன்ஸ் வணடி மூலம் ெணைமா-
ர்க  ் ்மாவட்ை டவததியசமாடலயில் 
அனு்திக்கப்ெட்டுள்ளனர.

ெமான நி்கழ்தவமான்றில் ்கலந்து 
த்கமாணை சிலடர அடழததுக த்கமாணடு 
ெணைமார்க்வில் இருந்து த்கஸ்்ெவ 
்ேமாககி தசன்று த்கமாணடிருந்ெ ்ெமாது 
இந்ெ விெதது இைம்தெறறுள்ளது.

்்மாட்ைமார வமா்கனம் ்்மாதியதில் 
உயர மின் ்கம்ெம் ெல ெகுதி்க்ளமா்க 

உடைந்துள்ளெமா்க தெரிவிக்கப்ெ-
டுகிறது.

இந்ெ விெததில் ்்மாட்ைமார வமா்கனம் 
முன்ெகுதி ெலதெ ்செ்டைந்துள்ளது-
ைன் சமாரதிககு வந்ெ நிததிடர்ய விெத-
துககு ்கமாரணத்ன தெமாலிஸமார தெரி-
விதெனர.

விெததின் ்கமாரண்மா்க  உடைந்ெ 
மின்்கம்ெதடெ அ்கறறி அெடன சீர-
ட்ககும் ெணி்க்ளமால் பிர்ெசததில் 
ெல ்ணி்ேரம் மின்சமாரம் ெடைப்ெட்-
ைட  ்குறிப்பிைதெக்கது. 

கடிதம் எழுதி விட்டு காணாமல்பான ்பராதனன 
பலகனையின் மற்றுமமாரு மாணவன்!

்ெரமாெடனப் ெல்்கடலக்கழ்கத -
தின் தெமாறியியல் பீைததின் ேமான்்கமாம் 
வருை ்மாணவர ஒருவர ்ேறறு முன் -
தினம் (2) முெல் ்கமாணமா்ல் ்ெமாயுள-
்ளெமா்க ்ெரமாெடன தெமாலிஸமார தெரி-
விததுள்ளனர.

ெல்்கடலக்கழ்க விடுதியில் ெங் -
கியிருந்ெ குறிதெ ்மாணவி ்ேறறு 
இரவு 8.00 ்ணிய்ளவில் ெல்்கடலக-
்கழ்கதடெ விட்டு தவளி்யறியுள-
்ளெமா்க விசமாரடண்களில் தெரிய வந்-
துள்ளது.
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(நன்றி : அருட்ெநமெ அநதி்ேயோஸ் சபர்்ோண்டோ)

அக்டோபர் மோதத்த 
செபமோ்ை மோதமோக திருச்-
ெ்ப சிறப்பிககினறது. மரியோ-

யின அனபுப் பிள்ளைகளைோகிய நோம் செப -
மோ்ையின மகததுவத்த நமககு நோ்ம 
நி்ைவுபடுததி அதிக விசுவோெததுடன 
செபமோ்ை்ய குடும்ப சவற்றிமோ்ை-
யோகக கருதி செபிகக இநத மோதம் நம் 
அ்ைவ்ையும் அ்ைககிறது.

 உஙகள வீட்டில் குடும்ப செபமோ்ை 
செோல்வதுணடோ எனற ்களவி அவவப்-
்போது, மரியோயின ்ெ்ை்யச் ெநதிக -
கும் ்போதும் ம்றயு்ை ்வ்ளையிலும் 
குருககளைோல் ்கட்கப்படுகினறை. இதற்கு 
சபரும்போைோ்ைோர் செோல்லும் பதில் 
இல்்ை எனப்த! ஏன செோல்வதில்்ை 
எனபதற்கும் நம்மிடம் ஏைோளைமோை பதில்-
கள இருககினறை.

- *  ் நைமில்்ை ்ெோம்்பறிததைம்
- *  குடும்பததோர் ஒதது்ைப்பதில்்ை
- *   இ்ளை்யோர் ஆர்வம் கோட்டுவ -

தில்்ை
-*  ் வ்ைப்பளு எை ெோககு ்போககு -

களின பட்டியல் நீணடு சகோண்ட 
செல்கினறது..

“செபமோ்ை மிகவும் ெகதி வோயநத 
ஆயுதமோகும். அ்த நம்பிக்கயுடன 
பயனபடுததிைோல் ஆச்ெரியததகக பைன-
க்ளைப் சபற முடியும்” – புனித ்�ோஸ் 
மரிய எஸ்கரிவோ “ செபமோ்ை கடவுள 

நமககு சகோடுதத வி்ைமதிப்பில்ைோத 
பு்தயல்”- புனித லூயிஸ் சத ்மோணட-
்போர்ட். “செபமோ்ை செபிககும் ஒரு 
இைோணுவத்த எனனிடததில் சகோடுங-
கள. உைகத்த நோன ச�யிததுக கோட்டு -
்வன” – புனித 9 ஆம் பததிநோதர்

்மற்குறிப்பிடப்பட்டுளளை புனிதர்க-
ளின வோர்த்தகள அவர்களின விசுவோெத-
தில் ஊற்சறடுதத்வ. இது அவர்களின 
வோழ்வின அனுபவம். இ்த வோழ்வு 
அனுபவத்த மரியோயின பிள்ளை-
களைோகிய நோம் ஒவசவோருவரும் 

சபற்றிருககி்றோம். இநத 
விசுவோெ அனுபவத்த 
மற்றவர்ககு ப்றெோற்-
று்வோம். குறிப்போக 
நமது குடும்பததோ-
ருககு இநத இ்ற 
அனுபவத்த வைங-
குவது அவசியம்.

ஏைோளைமோை வைங-
களின களைஞ்சிய-
மோக செபமோ்ை 
தி க ழ் கி ற து . 
செபமோ்ை செபிதது 
உடல் உளளை நைன-
கள சபற்றவர்கள 
ஏைோளைம். வோழ்வின 
குைப்பஙகள தீர்நது 
ச த ளி வ ் டந த வ ர் க ள 
ஏைோளைம். குைந்த வைம் 
சபற்றவர்கள, திருமண வைம் 
சபற்றவர்கள எை செபமோ்ை 
செபிதது நைனகளைோல் நிைப்பப்சபற்-
றவர்கள ஏைோளைமோ்ைோர் உளளைைர். 
நோமும் பை வைஙக்ளை செபமோ-
்ையின வழியோக தோைோளைமோக்வ 
சபற்றிருககி்றோம். நோம் சபற்ற 
வைஙகள நமது நம்பிக்க்ய 
ஆைப்படுததட்டும். மற்றவர்களின 
நம்பிக்க்ய வளைர்தசதடுகக 
உதவி செயயட்டும். “ மோலுமிகள 

க்ை்ெருவதற்கு விடிசவளளி வழிகோட்-
டுவது ்போை கிறிஸ்தவர்கள விணணகம் 
செல்வதற்கு மரியோள வழிகோட்டுகிறோர்” 
எை புனித தோமஸ் அககுவிைோஸ் குறிப்பி -
டுகிறோர். ஓவசவோரு ம்றசபோரு்ளையும் 
நம் வோழ்்வோடு சபோருததிப் போர்தது தியோ -

னிககினற ்போது நம் வோழ்வு செல்லும் 
போ்த நமககு சவட்ட சவளிச்ெமோய நம் 
கணகளுககுத சதரிய வருகினறது. ் மலும் 
எநத போ்தயில் நோம் பயணிகக ் வணடும் 
எனற சதளிவும் நமககு கி்டககினறது. 

ஒவசவோரு நோளும் செபமோ்ை்ய 
அனபுடனும், விசுவோெததுடனும் 

செபிததோல் மரியோள நம்்ம அவ-
ரு்டய மகனின போ்தயில் 

வழிநடததிச் செல்வோர் 
எனபது ்�ோஸ் மரியோ 

எஸ்கரிவோ எனற புனி -
்தயின கூற்று.

இ த த ் க ய 
்மைோை வல்ை்ம 
மிகக செபமோ-
்ை்ய குடும்ப-
மோக நோம் செபிகக, 
ம ற் ற வ ர் க ் ளை 
செபிகக ்வகக 
இநத மோதததில் 
உறுதி ஏற்்போம். 
ஒரு நோ்ளைககு 

ஒரு செபமோ்ை 
ச ெ ோன ை வ ர் க ள 

அ்த இைணடோக-
வும், இைணடு செோல்-

லிகசகோணடிருப்பவர்கள 
அ்த மூனறோகவும், மூனறு 

்வ்ளை செோல்பவர்கள அ்த 
நோனகு ்வ்ளையோக மோற்றி 

அளைப்பரிய ஆற்ற்ை நோம் சபற்று 
நம்்மச் ெோர்நத நம் குடும்பததோர், நோம் 

ெநதிககும் குடும்பஙகள  நமது ெமூகம் 
மற்றும் நோடும் சபற்றிட செபமோ்ை 
அன்ை்ய மனறோடு்வோம்.

்செபமாலல மிக செக்தி வாய்நதெ அற்புதெ ஆயுதெம்

அருட்பணி சபன்சி�ர் லூென்...

ஓர் இேவு ஒரு ைனிெர் �்ச்ோன்று 
�ணடோர். அநெக �்வில் அ்ர் �ட-
வுளுடன் �டற�மே்யோேம் நடநது 
ச�ோணடிருக�, ்ோ்த்தில் அ்ேது 
்ோழகம�யின் சில �ோட்சி�ள் 
மின்்ல் ்போல ்நது சென்ற்.

ஒவச்ோரு �ோட்சியிலும் ைணலில் 
இேணடு ்�ோடி �ோலடி சு்டு�மைக 
�்னித்ெோர் அநெ ைனிெர். ஒன்று 
அ்ருமடயது. ைறசறோன்று �டவுளின் 
�ோலடிச் சு்டு�ள். �்வில் போர்த்ெ 
�மடசி �ோட்சியின் சில நிமிடங�ள் 
அ்ர் �ண முன் ்ெோன்றிய்போது, 
ைணலில் இருநெ �ோலடிச் சு்டு�-
மைத் திரும்பி போர்த்ெோர்.

பல ெையங�ளில், அ்ேது ்ோழக-
ம�யின் போமெயில் ஒ்ே ஒரு 
்�ோடி �ோலடிச் சு்டு�ள் ைட்டு்ை 
இருநெ். ்ோழகம�யில் மிகுநெ 
ெ்ோல்�ளும் ை் ்்ெம்�ளும் 
ஏறபட்ட ெையங�ளில் எல்லோம் 
அ்ர் ஒ்ே ஒரு ்�ோடி �ோலடிச் சு்டு-
�ள் ைட்டு்ை இருநெமெக �்னித்-
ெோர். அ்ருககு அது ்ருத்ெைோ� 
இருநெது.

அமெப பறறி �டவுளிடம் 
்�ட்டோர். “நோன் உங�மைப பகதி-
யுடன் பின்பறற தீர்ைோனித்ெ்போது 
நீங�ள் என் ்ோழகம�யில் எல்லோ 
்நேங�ளிலும் என்ம்க ம�விடோ-
ைல் ்ழிநடத்திச் செல்்ெோ�க கூறி-
னீர்�ள்; ஆ்ோல், என் ்ோழகம�யில் 
அதி�ைோ் பிேச்சிம்�ள் ஏறபட்ட 
்நேங�ளில் ஒ்ே ஒரு ்�ோடி �ோலடிச் 
சு்டு�மை ைட்டு்ை நோன் போர்த்்ென். 

எ்ககு உங�ளின் ஆெேவு மி�வும் 
்ெம்பபட்ட ்நேங�ளில் ஏன் 
என்ம் விட்டு விலகி இருநதீர்�ள் 
என்பது எ்ககு புரியவில்மல” என்று 
�்மலயுடன் ்�ட்டோர்.

அெறகு �டவுள், “என் அன்பு 
ை�்்! நோன் உன்ம் அதி�ம் 
அன்பு செய்கி்றன். ்ெோெம்�ளும் 
துன்பங�ளும் உன்ம்ச் சூழநெ 
�ோலங�ளில் உன்ம் நோன் ம�விட்-
டதில்மல. நீ போர்த்ெ ஒ்ே ஒரு ்�ோடி 

�ோலடிச் சு்டு�ள் உன்னுமடயது 
அல்ல. அம்�ள் என்னுடயம். 
அந்நேங�ளில் நோன் உன்ம் என் 
்ெோளில் சுைநது ச�ோணடு நடநது 
சென்றிருககி்றன்” என்று விைககி-
்ோர்.

நோம் சபோதுக�ோலத்தின் 27ஆம் 
ஞோயிமறச் ெநதித்்ெோம். அன்மறய 
்ோெ�ங�ள் �டவுளின் நறசெயல்�-
ளுக�ோ� நம்பிகம�யுடன் �ோத்திருக� 
நம்மை அமழககின்ற்.

இவவுலகில் நி�ழும் ்போர், 

்ன்முமற, தீவிே்ோெம், பயங�ே-
்ோெம், படுச�ோமல�ள், ஏறறத்ெோழ-
வு�ள், அதி�ோேச்றி, ஆண்ச்செ-
யல்�ள், அடககுமுமற�ள், ைனிெக 
�டத்ெல்�ள், சபணணடிமைத்ெ்ம் 
ஆகியம் பல ்நேங�ளில் �டவுள்-
மீெோ் நைது நம்பிகம�மய இழக�ச் 
செய்கின்ற். 

ஏன் இபபடிசயல்லோம் நடக-
கின்ற்? இெறச�ோரு முடி்் 
இல்மலயோ? இ்றமறசயல்லோம் 
�டவுள் ம��ட்டி ்்டிகம�ப போர்த்-
துகச�ோணடு இருககின்றோ்ே? என்-
சறல்லோம் அங�லோய்த்துப புலம்பித் 
ெவிககின்்றோம். ஆ்ோல், இ்றமற-
சயல்லோம் �டவுள் ச்றுை்் ்்டிக-
ம�ப போர்த்துகச�ோணடிருக�வில்மல. 

ைோறோ�, ்நேம் ்ரும்்போது, அ்ற-

றிறகு இமற்ன் முடிவு �ட்டு-
கின்றோர். ஆ்ோல், அெற�ோ� 
நோம் சபோறுமை �ோக�்்ணடும் 
என்றும், முககியைோ�, மிகுநெ 
நம்பிகம�யுடன் �ோத்திருக-
�்்ணடும் என்றும் �டவுள் 
விரும்புகின்றோர்.

 �டநெ ஞோயிறு முெல் ்ோெ-
�த்தில் சிறிய இமற்ோககி்ேோ் அப-
கூககு இத்ெம�யசெோரு ை்நிமல-
யில் �டவுளிடம் புலம்பித் தீர்பபமெ 
நம்ைோல் �ோண முடிகிறது. 

“ஆணட்்ே, எத்துமணக �ோலத்-
திறகு நோன் துமண ்்ணடிக கூக-
குேலிடு்்ன்; நீரும் செவிெோய்க-
�ோதிருபபீர்? இன்னும் எத்துமணக 
�ோலத்திறகு ்ன்முமறமய முன்-
னிட்டு உம்மிடம் அழுது புலம்பு்்ன்; 
நீரும் எம்மை மீட்�ோைல் இருபபீர்? நீர் 
என்ம் ஏன் ச�ோடுமைமயப போர்க-
�ச் செய்கின்றீர், ்�ட்டிம்க �ோணச் 
செய்கின்றீர்? ச�ோள்மையும் ்ன்மு-
மறயும் என் �ணமுன் நிறகின்ற்; 
்ழககும் ்ோதும் எழும்புகின்ற். 

ஆணட்ர் எ்ககு அளித்ெ 
ைறுசைோழி இது்்: “�ோட்சிமய 
எழுதிம்; விமே்ோய் ஓடுகிற்னும் 
படிககும் ்ணணம் பலம��ளில் 
செளி்ோய் எழுது. குறித்ெ �ோலத்தில் 
நிமற்்று்ெற�ோ�க �ோட்சி இன்னும் 
�ோத்திருககின்றது; முடிம் ்நோககி 
விமேநது செல்கின்றது. ஒருக�ோலும் 
சபோய்க�ோது. அது �ோலநெோழத்தி ்ரு-
்ெோ�த் ்ெோன்றி்ோல், எதிர்போர்த்துக 
�ோத்திரு; அது நிமற்்றி்ய தீரும்; 
�ோலம் ெோழத்ெோது. இமெ நம்போெ்்ேோ 
உள்ைத்தி்ல ்நர்மையறற்ேோய் 
இருபபர்; ்நர்மையுமடய்்ேோ ெம் 
நம்பிகம�யி்ோல் ்ோழ்மட்ர்.”

இமறநம்பிகம�்ய ைனிெ 
்ோழவின் மையைோ� அமைகிறது. 
இது்் ைனிெர் உயிர் ்ோழ்ெற-
கும் அடிபபமடயோ� இருககின்றது. 
துன்பம், ்நோய், பிரிவு, ்றுமை, 
புலம்சபயர்நது செல்லல், அம்்ேோ-
லும் ம�விடபபட்ட நிமல ்போன்ற �டி-
்ைோ் �ோலங�ளில் ஒரு ைனிெமே 
இமற்ன்மீதும் ென்மீதும் ஆழைோ் 
அன்புச�ோள்ை செய்து ்ழிநடத்து -்
தும் நம்பிகம�்ய! 

குருததுவ ்பான்விழா ஆண்டில்
அருட் தெ்நலதெ பயஸ் பதமராஜா
அருட் தந்த வு.பயஸ் பதம-

ைோ�ோ கடநத 21ஆம் திகதி  
தைது குருததுவப் சபோனவிைோ-
வி்ை சகோணடோடிைோர்.

 மட்டககளைப்பு இ்றமககள 
புனித மரியோள இ்ணப் ்பைோை-
யததிலும்,

கல்மு்ை இ்றமககள 
கல்மு்ை திரு இருதயநோதர் 
ஆையததிலும் திரு்கோணம்ை 
இ்றமககள மூதூர், குவோட்டு-
லுப்்ப மற்றும் திரு்கோணம்ை 
புனித மரியோள ்பைோையததிலும் 
திருப்பலி பூ்ெக்ளை நி்ற-
்வற்றி அவருககோக இ்ற அருள 
்வணடிைர்.

இவர் 1946.11.03 அனறு 
கல்மு்ை போணடிருப்பு கிைோமத-
தில் செபஸ்ரியோன தஙகைோ�ோ-

தஙகைோ�ோ தஙகசைட்ணம் ஆகிய 
ஆசிரிய தம்பதிகளுககு மகைோக 
பிறநதோர். 

 கல்மு்ையிலிருநது உருவோை 
முதைோவது கத்தோலிகக குரு 
இவர் எனபதும் குறிப்பிடத-
தககது. 

அருட்தந்த பயஸ் பதம-
ைோ�ோ அடிகளைோர் உளநோட்-
டிலும் சவளிநோடுகளிலும் 
இ்றயியல்  பயினறு 
1972.09.21ஆம் திகதியனறு  
குருவோக திருநி்ைப்படுத-
தப்பட்டோர்.

அத்ையடுதது  திரு்கோ-
ணம்ை மட்டககளைப்பு 
- திரு்கோணம்ை ம்ற 
மோவட்டததில் பை பஙகுகளில் 
குருவோக பணி புரிநதுளளைது-

டன குரு முதல்வைோகவும் நிதிப் 
சபோறுப்போளைைோகவும் அருங-
சகோ்ட இயககததின இயககுைைோ-
கவும் பணி புரிநதுளளைோர்.

 1998ஆம் ஆணடிலிருநது 
சதோடர்நது  அசமரிககோவில் 
தைது இ்றதூதுப் பணி்ய 
்மற்சகோணடு வரும் அவர்

 அசமரிககோவில் இருநது 
சகோணடும் எமது நோட்டில் 
வறு்ம நி்ை மககளுககோக 
மனித்நயப் பணிக்ளை ஆற்றி 
வருகிறோர். அருட்தந்த பயஸ் 
பதமைோ�ோவுடன அ்த நோளில் 
குருவோை ம்றநத அருட் தந்த 
ெநதிைோ சபர்ைோண்டோ,அருட் 
தந்த செோயெோ, அருட்தந்த 
்யசுதோென ஆகி்யோரும் குருதது-
வப் சபோனவிைோவில் நி்ைவுகூ-
ைப்பட்ட்ம குறிப்பிடததககது.

இறை நம்பிகறகையே 
மனித வாழ்வின் றமேம்

அருட்பணி சூசை மாணிக்கம்...?
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அற்ப நலன்களை எதிர்பபாரத்து   
உணளமைக்கு புறம்பபான பிரசபாரம  
தற்்பபாது நபாடு ப்பபாருைபாதபார பநருக்்கடிக்கு 

மு்கம ப்கபாடுத்துக் ப்கபாணடிருக்கினறது. இது 
பெளிப்பளையபான உணளமையபாகும. இநபந-

ருக்்கடியின விளைெபா்க நபாடும மைக்்களும ்பலவித -
மைபான அழுத்தங்களையும தபாக்்கங்களையும எதிர-
ப்கபாள்ளும நிளலளமை ஏற்பட்டு இருக்கினறது.  

  இநபநருக்்கடி மைக்்களுக்கு சுளமையபா்கவும அழுத் -
தமைபா்கவும அளமைெளதக் குளறத்து தவிரப்பதற்கபான 
நைெடிக்ள்க்கள் முனபனடுக்்கப்பட்டுக் ப்கபாணடிருக்-
கினறன. அத்்தபாடு இபப்பபாருைபாதபார பநருக்்கடி-
யில் இருநது மீட்சி ப்பறுெதற்கபான முயறசி்களும 
விரிெபான அடிப்பளையில் முனபனடுக்்கப்பட்ை ெண-
ணமுள்ைன. அதன பிரதி்பலன்களும மைக்்களுக்கு 
கிளைக்்கபப்பற  ஆரமபித்து விட்ைன.  

 இநத நிளலயில் நபாட்டினதும மைக்்களினதும 
நலன்களை முனனிளலப்படுத்தி பசயற்படுெது 
ஒவபெபாருெரும ப்பபாறுப்பபாகும. இபப்பபாருைபாதபார 
பநருக்்கடிச் சூழளலப ்பயன்படுத்தி அரசபாங்கத்ளத 
பநருக்்கடிக்கு உள்ைபாக்கும ெள்கயிலபான முயறசி்க-
ளும முனபனடுக்்கப்பை்ெ பசய்கினறன. அெறறின 
ஊைபா்க அற்ப இலபா்பங்களை அளைநது ப்கபாள்ை 
எதிர்பபாரக்்கப்படுகிறது. இதன நிமித்தம உணளமைக்-
குப புறம்பபான விஷமைப பிரசபாரங்களும அவெப-
்்பபாது முனபனடுக்்கப்படுகினறன. அவெபாறு முன-
பனடுக்்கப்படும பிரசபாரங்களில் ஒனறபா்க, அரசபாங்க 
ஊழியர்களின அடுத்தமைபாத சம்பைத்ளதக் குளறப-
்பதறகு தீரமைபானம எடுக்்கப்பட்டுள்ைது எனற பசய்தி-
யும அளமைநதுள்ைது.   

 இவவிையம அரசபாங்க ஊழியர்கள் மைத்தியில் 
அதி்க ்கெனத்ளத ஈரத்துள்ைது. ஆனபாலும நபாடும 
மைக்்களும தற்்பபாளதய ப்பபாருைபாதபார பநருக்்கடி-
யினபால் ்பலவிதமைபான அபசௌ்கரியங்களை எதிர-
ப்கபாணடுள்ை சூழலில், அவெபாறபானபதபாரு தீரமைபா-
னத்ளத அரசபாங்கம எடுக்குமைபா என்ப்த ப்பரும 
்்கள்விக்குரிய விையம. அவெபாறபான ஒரு நைெடிக்-
ள்களய முனபனடுக்கும ்்பபாது மைக்்கள் ்மைலும 
அபசௌ்கரியங்களுக்கு உள்ைபாெர. இதளன அறியபா-
ததல்ல அரசபாங்கம.  

 தற்்பபாளதய ப்பபாருைபாதபார பநருக்்கடியின 
விளைெபா்க அத்தியபாெசியப ப்பபாருட்்கள் உள்ளிட்ை 
அளனத்துப ப்பபாருட்்கைதும விளல்கள் ப்பரிதும 
அதி்கரித்துள்ைன. இதன விளைெபா்க்ெ ப்பபாரு-
ைபாதபார பநருக்்கடியின தபாக்்கங்கள் மைக்்களுக்கு 
சுளமையபா்க அளமைெளதக் குளறத்து தவிரப்பதில் 
வி்ஷை ்கெனம பசலுத்தப்பட்டு இருக்கினறது. 
இதளன அடிப்பளையபா்கக் ப்கபாணடு ்ெளலத்திட்ைங-
்களும முனபனடுக்்கப்பட்டு ெருகினறன.   

 ஆ்க்ெ அரசபாங்க ஊழியர்களின சம்பைத்ளதக் 
குளறப்பதறகு அரசபாங்கம தீரமைபானித்துள்ைது 
என்பது தெறபான பசய்தி என்பதுதபான மைக்்களின 
்கருத்தபா்க உள்ைது. அச்பசய்திளய நம்பவும அெர-
்கள் தயபாரபா்க இல்ளல.   

 இவெபாறபான சூழலில் நிதி இரபாஜபாங்க அளமைச்சர 
ரனஜித் சியம்பலபாபபிட்டியவும இதளன உறுதிப்படுத்-
தும ெள்கயில் பினெருமைபாறு குறிபபிட்டு இருக்கின -
றபார,   

'அரசபாங்க ஊழியர்களின அடுத்தமைபாத சம்பைம 
குளறக்்கப்பை உள்ைதபா்க ்மைறப்கபாள்ைப்படும பிர-
சபாரம மைறறும பசய்தி்களில் எவவித உணளமை்க -
ளும இல்ளல' எனறு சுட்டிக்்கபாட்டியுள்ை இரபாஜபாங்க 
அளமைச்சர, 'இது பதபாைரபில் அரசபாங்கம எதுவிதத் 
தீரமைபானத்ளதயும எடுக்்கவில்ளல' எனறும 'சில தரப-
பினர திட்ைமிட்டு ்மைறப்கபாள்ளும உணளமைக்குப 
புறம்பபான பிரசபாரம இது' எனறும 'அரச ஊழியர்க-
ளின பதபாழில் உரிளமைளயப ்பபாது்கபாப்பது அரசபாங -
்கத்தின ப்பபாறுபபு' எனறும அெர குறிபபிட்டுள்ைபார.   

அரச ஊழியர்களின உரிளமை்களைப ்பபாது்கபாப-
்பளத தம ப்பபாறுப்பபா்கக் ்கருதி அரசபாங்கம பசயற-
்படுெது பெளிப்பளையபான உணளமை. தற்்பபாளதய 
ப்பபாருைபாதபார பநருக்்கடிச் சூழலில் உணளமைக்கு 
புறம்பபான பிரசபாரங்களை முனபனடுப்பதன ஊைபா்க 
நபாடும மைக்்களும தபாக்்கங்களுக்கும அழுத்தங்களுக் -
கும உள்ைபாெர என்பதும மைளறக்்க உணளமையபாகும. 
அதன விளைெபா்க தற்்பபாளதய பநருக்்கடி ்மைலும 
அதி்கரிக்்க்ெ பசய்யும.   

 அ்த்நரம இவவிதமைபான பிரசபாரங்களின 
உணளமைத் தனளமைளயயும பினபுலத்ளதயும 
மைக்்கள் அறியபாதெர்கள் அல்லர. அதன விளைெபா-
்க்ெ இபபிரசபாரம பதபாைரபில் ப்பரும்பபாலபானெர்கள் 
ப்பரிதபா்க ்கணடு ப்கபாள்ைபாத நிளலளமை ்கபாணப்படு-
கிறது.   

  ஒரு ்தசியப பிரச்சிளனயபா்க விைஙகும இப-
ப்பபாருைபாதபார பநருக்்கடியில் இருநது மீட்சி ப்பறுெ-
தற்கபான முயறசி்கள் முனபனடுக்்கப்பட்டுக் ப்கபாண-
டிருக்கும இனளறய சூழலில் ப்பபாறுபபுணரநது 
பசயற்படுெது மி்கவும அெசியம. இளதவிடுத்து 
மைக்்களைத் தூணடிவிடும ெள்கயில் பசயற்படுெது 
நபாட்டுக்்்கபா மைக்்களுக்்்கபா நனளமை்களைப ப்பறறுக் 
ப்கபாடுக்்கபாது. உணளமைக்கு புறம்பபான விஷமைப பிர-
சபாரங்களை முனபனடுப்பதற்கபான ்கைமைபா்க சமூ்க 
ஊை்கங்கள் விைஙகுகினற இனளறய சூழலில், 
அதளனப ப்பபாறுபபுைன ்பயன்படுத்திை ்ெணடும. 
தெறும ்பட்சத்தில் தெறபானதும பிளழயபானதுமைபான 
ெழி்களில் மைக்்கள் இட்டுச் பசல்லப்பை ெழிெகுக்்கப-
்பைலபாம. அவெபாறபான நிளலளமை ஏற்பை எெரும 
துளண்்பபா்கலபா்கபாது.   
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்தபால் சபட்டி இலக�ம் : 834
ச்தாணலபபசி இலக�ம் : 2429429, 2429272, 2429279

சபகஸ் : 2429270, 2429329,  விளம்பர மு�ாணமயாளர் : 2429321

காவல் செய்யவவண்டி்ய இடம் சிறி்யதாயும், வகாட் ட-
யின் சுற்றுப் செரி்யதாயும், ெண் ட்யிட வரும் ெ் க-
வர்க்கு ம் ைப் ெத் தருவதாயும் அ் மவது அரண்.

சிறு�ாப்பிற் பபரிடத்த ்தாகி உறுபண�
ஊக�ம் அழிப்ப ்தரண்

குறள் தரும் சிநதனை
ஜனாதிெதி்யாகப் ெதவிவ்யற்்றதன் 

பின்னர் தனது முதைாவது சவளி -
நாடடு விஜ்யமாக பிரித்தானி-

்யாவின் இரண்டாவது எலிெசெத் மகா-
ராணியின் இறுதி அஞெலி நிகழ்வில் 
கைந்து சகாண்ட ரணில் விக்கிரமசிஙக, 
தனது அடுத்த விஜ்யமாக ஜப்ொன்-, 
பிலிப்்ென்ஸ் ஆகி்ய நாடுகளுக்கான 
விஜ்யத்்த வமற்சகாண்டார். 

 ஜனாதிெதியின் அவ்விஜ்யத்்த சிைர் 
விமர்சித்தார்கள். நாடடில் வமாெமான 
சொருளாதார பிரச்சி்னகள் உள்ள 
பின்னணியில் மகாராணிக்கு இறுதி்யஞ-
ெலி செலுத்த அவர் சென்்றார் என்று 
வகலி்யாக சிைர் கூறினார்கள். ஆனால் 
அந்தக் கூற்றுகள் தற்வொது சவளி -
நாடடு ஊடக அறிக்்ககள் மூைம் 
ந்கப்புக்குக்குரி்ய முடிவுக்ள செற்று 
வருகின்்றன.  

 இைங்கயின் கடன் சநருக்கடிக்குத் 
தீர்வு காண்ெதற்கு ஜப்ொன் தரப்பில் 

இருந்து ஆதரவு வழஙக த்யாராக இருப் -
ெதாக அந்நாடடு நிதி அ்மச்ெர் சுனிச்சி 
சுசுக்கி விடுத்துள்ள அறிக்்க்்ய 
வமற்வகாள் காடடி சவளிநாடடு ஊட -
கஙகள் இதுெற்றி செயதி சவளியிடடுள் -
ளன.  

 ஆசி்ய அபிவிருத்தி வஙகி ஆளுநர்க-
ளின் வருடாந்த மாநாடடில் ெஙகுெற் -
றி்ய பின்னர் ஊடகஙகளுக்கு கருத்துத் 
சதரிவிக்கும் வொவத ஜப்ொனி்ய நிதி 
அ்மச்ெர் இத்ன குறிப்பிடடுள்ளதாக 
சவளிநாடடு ஊடகஙகள் செயதி சவளி -
யிடடுள்ளன. 

 ஜனாதிெதி ரணில் விக்கிரமசிஙகவு-
டன் இடம்செற்்ற கைந்து்ர்யாடலின் 
பின்னவர இந்தக் கருத்து சவளியிடப் -
ெடடுள்ள்ம விவெட அம்ெமாகும்.   

 சவளிநாடடு ஊடகஙகளில் 

வமலும் சதரிவிக்கப்ெட -
டுள்ளதாவது:

இைங்கக்கு 2.9 பில் -
லி்யன் சடாை்ர வழஙக 
ெர்வவதெ நாண்ய நிதி்யம் 
ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக-
வும், எது எவ்வா்றாயினும் 
நடபு நாடுகளுடன் நடத்தி்ய 
வெச்சுவார்த்்தயின் ெை-
னாகவவ ஜப்ொனின் ஆதர-
்வப் செறுவதில் ஜனாதி-
ெதி ரணில் விக்கிரமசிஙக 
சவற்றி செற்றுள்ளதாக 
சவளிநாடடு ஊடகஙகள் 
சதரிவிக்கின்்றன. எவ்வா-
்றாயினும் சீனா, இந்தி்யா 
உள்ளிடட ஏ்ன்ய கடன் 
வழஙகும் நாடுகளின் ஆத-
ர்வயும் செ்ற வவண்-
டுசமன ஜப்ொனி்ய நிதி 
அ்மச்ெர் சுடடிக்காடடி-

யுள்ளார்.  
 தற்வொது வதான்றியுள்ள சொரு -

ளாதார பிரச்சி்னயிலிருந்து இைங-
்க்்ய மீடசடடுக்க ஜனாதிெதிக்கு 
சதளிவான திடடம் ஒன்றுள்ளது. அதற்-
குத் வத்வ்யான நடவடிக்்கக்ள 
அவர் ெடிப்ெடி்யாக வமற்சகாண்டு வரு -
கின்்றார். பிரச்சி்ன என்னசவன்்றால் 
இது ெற்றி சிைர் அறி்யாதிருப்ெதாகும். 
இல்ைாவிடடால் உண்்ம்்ய ம்்றக்க 
அவர்கள் எடுக்கும் மு்யற்சி்யாகும்.   

உல�த ்தணலவர்�ள் பயணிககும் பாண்த!  
 இந்தப் சொருளாதார பிரச்சி்ன-

்்யத் தீர்ப்ெதற்கு சவளிநாடடு நடபு 
நாடுகளின் ஒத்து்ழப்்ெ செ்ற 
வவண்டும் என்ெவத ஜனாதிெதி ரணில் 
விக்கிரமசிஙகவின் நம்பிக்்க என்ெது 

சதளிவாகி்றது. அந்த வநாக்கத்திற்காக 
ஜனாதிெதி தற்வொது சவளிநாடடுத் 
த்ைவர்கள் மற்றும் ஏ்ன்ய பிரதிநிதி -
களுடன் கைந்து்ர்யாடி வருகின்்றார். 
வமலும் இன்று உைக வழ்ம்யாகக் 
காணப்ெடுவது ஒரு நாடடிற்கான உத்-
திவ்யாகபூர்வ விஜ்யஙகள் அல்ை, அதற்-
குப் ெதிைாக அரெ த்ைவர்கள், உ்யர்-
மடட இராஜதந்திர நிகழ்வுகள் மற்றும் 
உச்சிமாநாடுகள் மூைம் இராஜதந்திர 
உ்றவுக்ள வெணுவதாகும். 

 இன்று ஜனாதிெதி ரணில் விக்கிரம-
சிஙகவும் அத்னவ்ய பின்ெற்றி வரு -
கின்்றார். அவநம்பிக்்கக்குப் ெதிைாக 
நம்பிக்்க்்ய ஏற்ெடுத்தி இைங்க-

யின் ெம்பிரதா்ய இராஜதந்திர உ்ற -
வுகளுக்கு அப்ொல் நடபி்ன 
உதவி்யாகக் சகாண்டு அவர்கள் 
அ்னவரினதும் ெக்தி மற்றும் 
ெஙகளிப்்ெ இந்நாடடுக்கு முத-
லீடாக்கியுள்ளது தற்வொது உறுதி-
்யாகி உள்ளது.  

 அதன்ெடி ஜனாதிெதி உைக 
மரண வீடுகளுக்கு விஜ்யம் செய-
கி்றார் என்று ்யார் கூ்ற மு்யற்சி 
செயதாலும் ஜனாதிெதியின் 
வநாக்கம் என்ன என்ெ்த சிந்திக் -
கும் அ்னவருக்கும் அத்னப் 
புரிந்து சகாள்ள முடியும்.  

 இன்று ஜனாதிெதி ரணில் விக் -

கிரமசிஙக கி்டக்கும் எல்ைா 
ெந்தர்ப்ெஙக்ளயும் நாடடுக்-
காக ெ்யன்ெடுத்தி வருகின்்றார். 
நாட்ட துர்ப்ொக்கி்யமான 
நி்ையில் இருந்து மீடடு எதிர்-
காை ெரம்ெ்ரக்கு வளர்ச்சி 
அ்டந்த நாசடான்்்ற உருவாக்-
கிக் சகாடுப்ெவத அவரது வநாக்க-
மாகும்.   

அண்்மயில் அவர் வமற் -
சகாண்ட ஜப்ொன் மற்றும் பிலிப் -
்ென்்ஸுக்கான விஜ்யஙகளும் 
அவ்வா்றான வநாக்கத்்த அடிப் -
ெ்ட்யாகக் சகாண்ட்வ்யா-
கும்.   

ச�ாழும்பிலிருந்து ஜப்பானுககு!  
 ஜனாதிெதி கடந்த 26 ஆம் 

திகதி அதிகா்ை ஜப்ொன் 
மற்றும் பிலிப்்ென்்ஸுக்கான 
உத்திவ்யாகபூர்வ விஜ்யத்்த 
வமற்சகாண்டார்.  

 ஜப்ொனின் முன்னாள் பிரதமர் 
ஷின்வொ அவெயின் இறுதிச் ெடஙகில் 
கைந்து சகாள்வதற்காக மாத்திரமல்ை 
ஜப்ொனி்ய பிரதமர், சவளிநாடடு 
அ்மச்ெர் மற்றும் நிதி அ்மச்ெர் ஆகி -
வ்யாருடன் கைந்து்ர்யாடி இைங்கக்-
கான ஒத்து்ழப்்ெ வழஙகும்ெடி 
அவர்களிடம் வகாருவதற்காகும்.   

 ஜனாதிெதி ரணில் விக்கிரமசிஙக-
வுக்கும் ஜப்ொன் சவளிநாடட்மச்ெர் 
வ்யாஷிமா்ா ஹ்யாஸிக்கும் இ்டவ்ய 
கைந்து்ர்யாடல் ஒன்று 27ஆம் திகதி 
முற்ெகல் வடாக்கிவ்யா நகரில் ந்ட-
செற்்றவதாடு இைங்கக்கான கடன் 
மறுசீர்மப்புக்காக கடன் உரி்ம்யா -

ளர்களுடனான கைந்து்ர்யாடல்களில் 
தமது அரொஙகம் முக்கி்ய ெஙகு வகிக்க 
த்யாராக இருப்ெதாக ஜப்ொனி்ய சவளி-
நாடட்மச்ெர் சதரிவித்தார்.   

புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்தி குறித்து 
கவனம் செலுத்தும் வ்கயில் இைங-
்கயில் எதிர்காை முதலீடடு வாயப்பு-
க்ள ஆரா்ய ஜப்ொன் த்யாராக இருப்-
ெதாகவும் ஜப்ொனி்ய சவளிநாடட 
்மச்ெர் சதரிவித்தார்.   

(09ஆம் பக�ம் பார்க�)

இலங்கை்ை ப�ொருளொதொர பெருககைடியிலிருந்து
மீட�தில் ஜனொதி�தியிடம் பதளிவொன திடடம்

பெம்்ொதகை் பிரததச சிஙகைள, தமிழப்ொழிமூல 
�ொடசொ்ல ஆசிரிைரகை்ள பகைௌரவிககும் நிகைழவு

சர்வவதெ ஆசிரி்யர்கள் தினத்்த 
முன்னிடடு எதிர்வரும் 6 ஆம் 
திகதி மாவனல்்ை கல்வி வை்யத் -

திற்கு உடெடட சஹம்மாதகம பிரவதெ 
சிஙகள, தமிழ் சமாழிமூை ொடொ்ை 
ஆசிரி்யர்க்ள சகௌரவிக்கும் நிகழ்-
சவான்்்ற நடத்த ஏற்ொடு செய்யப்ெட -
டுள்ளது.   

   இப்பிரவதெத்தில் உள்ள ஆறு சிங-
களப் ொடொ்ைகள் மற்றும் ஏழு 
முஸ்லிம் ொடொ்ைக்ளயும் வெர்ந்த 
ஆசிரி்யர்க்ள ஒவர இடத்தில் ஒன்று-
கூடடி அவர்க்ள சகௌரவித்து நி்ன -
வுச்சின்னஙக்ள வழஙக ஏற்ொடு செய -
்யப்ெடடுள்ளது.   

PMV அதிெர் NAGARAGIRI, N 
S அதிெர், மடுள்வொவ மு. ம. வி 
அதிெர் ஆகிவ்யாரின் சிந்த்னயில் 
உருவான இத்திடடத்்த செ்யற்ெ -
டுத்த சஹம்மாதகம பிரவதெத்தி -
லுள்ள ெகை ொடொ்ைகளினதும் 
அபிவிருத்திச் ெஙகஙகள் முன்வந்துள் -
ளன.   

  இது சதாடர்ொன கைந்து்ர்யா -
டல் கடந்த 30.09.2022 அன்று ெள்ளி -
வொருவ முஸ்லிம் வித்தி்யாை்யத்தில் 
ந்டசெற்்றது. அதிெரும் SDEC இன் 
த்ைவருமான அஷசஷயக் நி்ாம் 
த்ை்மயில் ஏ்ன்ய சிஙகள, முஸ்லிம் 
ொடொ்ை அதிெர்கள், SDEC உறுப்பி -

னர்கள் கைந்து சகாண்டு கருத்துக்ள -
யும் ஆவைாெ்னக்ளயும் முன்்வத்த-
னர்.   

   உ்ர்யாட்ை PMV உெஅதிெர் அஷ் -
சஷயக் ொரிஸ் ஆரம்பித்து ்வத்தார். 
அத்னத் சதாடர்ந்து அதிெர்கள், 
SDEC உறுப்பினர்கள் தமது ஆவைா -
ெ்னக்ள முன்வத்தவதாடு இந் -
நிகழ்்வ பூரணமாக நடத்தி முடிக்க 
ஒத்து்ழப்்ெ நல்குவதாக உறுதி்யளித் -
தனர்.   

இக்கைந்து்ர்யாடல் மற்றும் 
ொராடடு விழாவின் இைக்குகளாக 
கைாொர புரிந்துணர்வு, ்யதார்த்தபூர்வ 

நல்லிணக்கத்திற்கு வழிவகாைல் 
வொன்்றன விளஙகுகின்்றன. ெகை 
ொடெ்ைகளினதும் SDEC ஒன்றி -
்யம் ஒன்்்ற உருவாக்குதல், சிஙகள, 
முஸ்லிம் உ்றவில் புதி்ய திருப்ெத்்த 
உருவாக்க ொடொ்ையூடாக செ்யல்திட-
டஙகள் உருவாக்கல், மாணவர்கள் மத்-
தியில் நல்லிணக்கத்்த சதாடர்ச்சி்யாக 
எடுத்துச் செல்ைல், ஆசிரி்யர்களி்டவ்ய 

நடபுணர்்வ வளர்த்து கல்வி மற்றும் 
அது ொர்ந்த செ்யல்ொடடு திடடஙக்ள 
ெகிர்ந்து சகாள்ளல் என ெை செ்யல் திட-
டஙக்ள அதிெர்களும் SDEC இனரும் முன்-
்வத்தனர்.   

 இக்கைந்து்ர்யாட்ை எதிர்வரும் 
திஙகள் மா்ை 6 மணிக்கு சதாடர ஏற்ொடு 
செய்யப்ெடடுள்ளது. ெல்வவறு வவ்ைப்-
ெளு மற்றும் திடீர் ஏற்ொடு வொன்்ற கார-

ணஙகளால் கைந்து சகாள்ள தவறி்ய சிை 
அதிெர்கள் மற்றும் SDEC உறுப்பினர்கள் 
கைந்து்ர்யாடவவ இச்ெந்திப்பு ஏற்ொடாகி-
யுள்ளது.   
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பள்ளிபபோருவ மு.வியில் 
கலந்துரையோடல்

ஜனோதிபதி ைணில் விக்கிைமசிஙகவின் வவளிநோட்டு 
விஜயஙகளோல் உருவோகியுள்ள அனுகூலஙகள்

நோட்ரட மீட்வடடுபபதில் நட்பு நோடுகளின் ஒத்துரைபரப 
வபற பவண்டும் என்பபே ஜனோதிபதியின் குறிக்பகோள் 

சுஷந்தி பிரதீபி�ா 
்தமிழில்: வீ.ஆர்.வயலட்
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உலக சிறுவர் தினத்தை முன்-
னிட்டு அம்பா்ை,மலவத்தை புது-
நகர் அரசினர் தைமிழ் கலவன் ்பாட -
சபா்லயில, க்ல நிகழ்ச்சிகள் 
ந்டப்றைன.   

்பாடசபா்ல அதி்ர் எஸ். சிவ -
ய�பாகரபாஜபா மறறும பிரதி அதி்ர் 
ஏ.எல.சர்ஜீன் ஆகிய�பாரின் தை்ல -
்மயில கடநதை சனிக்கிழ்ம இந -
நிகழ்வு ந்டப்றைது.  

ஆசிரி�ர்கள், மபாணவர்கள், 
்்ழ� மபாணவர்கள் மறறும 
ப்றயைபார்களின் ்ங்கு்றறுதைலு -
டன் நடநதை இநநிகழ்வில, புலம -
ப்�ர்நது யஜர்மனியில வபாழும 
சமூக யச்வ�பாளரும வர்ததைகரு -
மபான மபார்டின் பஜ�ரபாஜ் பிரதைம 
அதிதி�பாகவும, கலவிக்கபான 
கணகள் அ்மப்பின் ஸ்தைபா்கரும 
சமூக யச்வ�பாளருமபான கனக -
லிங்கம மகபாலிங்கம, கமயலஸ்வ -
ரன், இளம விஞ்பானி யசபாமசுந -

தைரம வியனபாஜ்குமபார் ஆகிய�பார் 
பகௌரவ அதிதிகளபாகவும கலநது 
பகபாணடனர்.   

இவ்வ்வததில சமூக யச்வ -
�பாளர் மபார்டின் பஜ�ரபாஜ் உ்ர -
�பாறறு்கயில, 'சிறுவர்கயள எமது 
எதிர்கபால தை்லவர்கள். அவர்க -
்ளக் கலவியில முன்னி்லக்கு 

பகபாணடு வர யவணடும. இதைன் 
நிமிததைம அவர்கள் வபாழ்வதைறகுரி� 
சூழ்ல உருவபாக்கி பகபாடுப்்தைற -
கபான வளங்க்ளயும வபாய்ப்புக்க -
்ளயும ஏற்டுததிக் பகபாடுப்்யதை 
எங்களு்ட� பிரதைபான யநபாக்கமபா -
கும. இதைறகபாக புலமப்�ர்நது 
வபாழும எமது உைவுகள் அ்ன -

வரும ஒன்றி்ணநது பச�ற்ட 
யவணடும'.   

தைறய்பாது நபாங்கள் இலங்்க -
யில உள்ள ்ல மபாவட்டங்களில 
முதைலீடுக்ளச் பசய்துள்யளபாம. 
அதைன் உற்ததிக்ள ஐயரபாப்பி� 
சந்தைக்கு அனுப்பி ்வப்்்தை 
பிரதைபான இலக்கபாகக் பகபாணடுள் -

யளபாம' என்ைபார்.   இவ்வ்வத -
தில சுவிட்சர்லபாநது நபாட்்ட தை்ல -
்ம�கமபாகக் பகபாணடு இ�ங்கும 
்்னஸ் தைனி�பார் நிறுவனததின் 
ஸ்தைபா்கர் விக்யனஸ்வரன் சிவ்பா-
தைததின் அனுசர்ணயில, மபாணவர்-
களுக்கு கறைல உ்கரணங்களும 
வழங்கி ்வக்கப்்ட்டன.   

சிறுவர்கள் வாழும் உ்கந்த சூழலை உருவாக்க ஒன்றுபட்டு உலழப்பாம்  

(புதி� கபாததைபான்குடி தினகரன் நிரு்ர்)
கபாததைபான்குடி ்ள்ளிவபாசலகள் 

முஸ்லிம நிறுவனங்களின் சமயமள-
னததின் புதி� தை்லவரபாக ரஊப் ஏ 
மஜீத பதைரிவு பசய்�ப்்ட்டுள்ளபார்.

கபாததைபான்குடி ்ள்ளிவபாசலகள் 
முஸ்லிம நிறுவனங்களின் சமயம-
ளனததின் ப்பாதுச்ச்்க் கூட்டம 
யநறறு (02) ்பாயிறறுக்கிழ்ம 
கபாததைபான்குடி மு்கதீன் பமத்தைப் 
ப்ரி� ஜும ஆப் ்ள்ளிவபாசல மண-
ட்ததில ந்டப்றைது.

இதைன்ய்பாது கபாததைபான்குடி ஜமஇய்-
�ததுல உலமபா ச்  ்பிரதி நிதிகள் சம-
யமளனததின் நிருவபாக உறுப்பினர்-
கள், ப்பாதுச்ச்  ் உறுப்பினர்கள், 
உலமபாக்கள் எனப்்லரும கலநது 
பகபாணடனர். இதைன்ய்பாது,சமயமள-
னததின் பச�ற்பாட்டறிக்்க, கணக்-
கறிக்்ககள் வபாசிக்கப்்டதுடன், 
2022 மறறும 2023ம ஆணடுக்கபான 

சமயமளனததின் புதி� நிருவபாகி-
களும பதைரிவு பசய்�ப்்ட்டனர். 
இதைனடிப்்்டயில சமயமளனத-
தின் புதி� தை்லவரபாக கபாததைபான்குடி 
மு்கதீன் பமத்தைப் ப்ரி� ஜும-
ஆப்்ள்ளிவபாசலின் சபார்பில அதைன் 
தை்லவர்; ரஊப் ஏ மஜீத பதைரிவு பசய்-
�ப்்ட்டபார். ப்பாதுச் பச�லபாளரபாக 
கபாததைபான்குடி ஜம இய்�ததுல உலமபா 
சபார்பில அஷபஷெய்ஹ் ஏ.எல;.எம.
சபீல நழீமி மறறும ப்பாருளபாளரபாக 
புதி� கபாததைபான்குடி நூைபானிய்�பா 
ஜுமஆப் ்ள்ளிவபாசல சபார்பில எஸ்.
எச்..அன்சபார் ஆகிய�பாரும பதைரிவு 
பசய்�ப்்ட்டனர். உ  ்தை்லவர்கள், 
பிரதி பச�லபாளர் உட்்ட நிருவபாகி-
களும இதில,பதைரிவு பசய்�ப்்ட்ட-
னர்.

இப்ப்பாதுச் ச்்க்கூட்டததில 
்ல யவறு விட�ங்கள் பதைபாடர்பில 
கலநது்ர�பாடப்்ட்டன.

சம்மேளனத் தலைவராக ரஊப் ஏ மேஜீத் ததரிவு

(மட்டக்களப்பு வியஷெட நிரு்ர்)

மட்டக்களப்பு ய்பாதைனபா ்வத-
தி�சபா்லயின் ்வததி� அதிகபா-
ரி�பாகப் ்ணி�பாறறும ஹ�பாதது-
முஹமமது ஜலீலபா 
முஸமமில எழுதி� 
“சிைகு மு்ளததை மீன்;” 
கவி்தை நூல பவளி-
யீட்டு விழபா சனிக்-
கிழ்ம (01) இரவு  
ஏைபாவூர் வபாவிக்க்ர 
கலபாசபார மததி� நி்ல-
�ததில இடமப்றைது.

ஏற்பாட்டுக் குழுத 
தை்லவி ஆசிரி்� 
என்.எம. ஆரி்பா  தை்ல-
்மயில இடமப்றை இநநிகழ்வில, 

ஏைபாவூர் நகர பிரயதைச பச�லபாளர் 
வி. நிஹபாைபா, யகபாை்ளப்்றறு மததி 
பிரயதைச பச�லபாளர்  எஸ்.எச். முஸம-
மில, கிளிபநபாச்சி மபாவட்ட வன 
இலபாகபா அதிகபாரி எம.ஏ. லி�பாவுல 

ஹக்கீம, ஏைபாவூர் நகர முதைலவர் எம.
எஸ். நழிம  உட்்ட இலக்கி�வபா-
திகள்,எழுததைபாளர்கள், அதி்ர்கள், 
ஆசிரி�ர்கள், கவி்ர்கள் ஆகிய�பார் 
கலநது பகபாணடனர்.

்வததி�து்ைக்கு யமலதிகமபாக  
இலக்கி�தது்ைக்கு ்வததி�ர் 
ஜலீலபா ஆறறிவரும ்ங்களிப்புக்-
கபாக தைமிழ்ச்சபாரல க்ல இலக்கி� 
வட்டததினபால “கவிமுகி” விருது 
வழங்கி பகௌரவிக்கப்்ட்டது.

 “சிறகு முலளத்த மீன்;” கவிலத நூல் தவளியீட்டு விழா

குறிஞெோக்கேணிப் போலத்தின் பழுதமடநத பகுதியில் உருககுப்போலம் அமைப்பதற்கு 
்தம்ப்படும் நிதிமை ்ழங்குைோறு,கிழககு ைோகேோண ஆளுநரிடம் திரு்கேோணைமல 
ைோ்டட போரோளுைன்்ற உறுப்பினர் எம்.எஸ்.சதௌபீக,  ்கேோரிகமகே விடுத்துள்ோர். 
இககேடிதத்மத ஆளுநரிடம் அ்ர் மகேைளிப்பமத கேோணலோம்.சுைோர் இருபது இலடெம் 
ரூபோ இதற்கு ்தம்ப்படுசைன ைதிப்பிடப்படடுள்து. 

(படம்: கேநத்ோய் தினகேரன்  நிருபர்)        

அககலரப்்பற்று காதிரிய்ா 
ஆங்கிை  முன்்பள்ளியின் 
சிறுவர் தின நிகழ்வு  
(அக்க் ரப் ற்று வடக்கு தினகரன் நிரு ர்்)  

உலக சிறுவர் தினத்தை முன்-
னிட்டு, அக்க்ரப்்றறு கபாதிரிய்�பா 
மக்கள்யச்வ மன்ைததின் ஏற்பாட்-
டில கபாதிரிய்�பா ஆங்கில முன்்ள்-
ளியின் சிறுவர் தின நிகழ்வு சனிக்-
கிழ்ம (01) கபா்ல மன்ைததின் 
தை்லவர் யூ.எல.அப்துர் ரஹ்மபான் 
தை்ல்மயில ந்டப்றைது.  

நிகழ்வின் பிரதைம அதிதி�பாக அக்-
க்ரப்்றறு கபாதிரிய்�பா விததி�பா-
ல� அதி்ர் ஏ.எம.பஜசீம கலநது 
சிைப்பிததைபார்.   

முன்்ள்ளி நி்ல� ஆசிரி்�-
களின் பநறிப்்டுததைலில ஒழுங்கு 
பசய்�ப்்ட்ட சங்கீதை கதி்ர, 
்லூன் உ்டததைல, கயிறு இழுத-
தைல, ஓட்டப்ய்பாட்டி, ய்பாததைலில 
நீர் நிரப்புதைல , சபாக்கு ஓட்டம, 
எலுமிச்்ச ஸ்பூன் ஓட்டம ஆகி� 
நிகழ்வுகள் மிகவும சிைப்்பான 
மு்ையில ஏற்பாடு பசய்�ப்்ட்டி-
ருநதைன.  

நிகழ்வின்ய்பாது, சிறுவர் தின 
ய்பாட்டியில கலநது பகபாணட 
மபாணவர்களுக்கு பிரதைம அதிதி 
மறறும வியஷெட அதிதிகளபால ்ரி-
சிலகள் வழங்கி ்வக்கப்்ட்டன.  

சாதலன மோணவர்களுககு 
தகௌரவம
(கலகுடபா தினகரன் நிரு்ர்)

ஓட்டமபாவடி சிரபாஜ் எக்ஸலன் 
கலலூரியினபால நடபாததைப்்டும 
்குதியநர வகுப்பு ்பாடங்களில 
திை்ம கபாட்டி� சபாதை்ன�பாளர்க்ள 
பகௌரவிக்கும நிகழ்வு கலலூரியின் 
பிரதைபான மணட்ததில இடமப்ற-
ைது.

ஓட்டமபாவடி சிரபாஜ் எக்ஸலன் 
கலலூரியின் அதி்ர் ஏ.எல.ரஹீஸ் 
(நளிமி) தை்ல்மயில நடநதை இநநி-
கழ்வில, கலலூரியின் ்னிப்்பாளர் 
எம.எம.எம.நவபாஸ் ஆசிரி�ர், கல-
லூரியின் நிருவபாக உறுப்பினர்களபான 
அஷபஷெய்க் ஏ.நஜீம (சிைபாஜி), அஷ-
பஷெய்க் எம.கபீர் (இஸ்லபாஹி), கலலூ-
ரியின் விரிவு்ர�பாளர்கள், ப்றயைபார்-
கள் எனப்்லர் கலநது பகபாணடனர்;

்பட்்ா ரக வாகனம 
வீதில் விட்டு 
விைகி வி்பத்து
(பரபாட்டபவவ குறூப் நிரு்ர்)

திருயகபாணம்ல -பஹபாரவப்-
ப்பாததைபா்ன பிரதைபான வீதி பநபாச்சிக்-
குளம ்குதியில டியமபா ்ட்டபா-
வபாகனம வீதி்� விட்டு விலகி 
வி்ததுக்குள்ளபானதில 15 ய்ர் 
கபா�ம்டநதைனர்.

இவவி்தது யநறறுமுன்னிரவு 
(02) 11.00 மணி�ளவில இடம 
ப்றறுள்ளது.

கபா�ம்டநதை ்லர் ஒயர குடும-
்த்தைச் யசர்நதைவர்களபாவர்.

இவர்கள், மஹதிவுலபவவ 
பிரயதைச ்வததி�சபா்லயில அனு-
மதிக்கப்்ட்டு சிகிச்்ச ப்றறு 
வருகின்ைனர். இவர்களில எட்-
டுப்ய்ர் யமலதிக சிகிச்்சக்கபாக 
திருயகபாணம்ல ப்பாது ்வததி�-
சபா்லக்கு பகபாணடு பசலலப்்ட்-
டுள்ளனர்.

மட்டக்களப்பு ்குதியில, நிகழ்-
பவபான்றில கலநதுவிட்டு  வீடு திரும-
பும வழியியல இவவி்தது இடம 
ப்றைது. வி்ததுக்கபான கபாரணம 
இதுவ்ரத பதைரி�வில்ல என  
ப்பாலிஸபார் பதைரிவிததைனர்.

இவவி்தது பதைபாடர்்பான விசபார-
்ணக்ள பமபாரபவவ ப்பாலிஸபார் 
யமறபகபாணடு வருகின்ைனர்.

(கலமு்ன மததி� தினகரன் நிரு்ர்) 

இலங்்க்� ்சு்ம�பாக்கு-
யவபாம கருப்ப்பாருளில,்து்ள-
யிலிருநது கலமு்ன யநபாக்கி 
்சக்கிள் அஞசயலபாட்டம ஆரம்-
மபாக உள்ளது.

மருதைமு்ன ்சக்கிளிங் கிறீன் 
அ்மப்பு, பதைன்கிழக்குப் ்லக -
்லக்கழகம மறறும இலங்்க 
ஊவபா பவலலஸ்ஸ ்லக்லக்க-
ழகததுடன் இ்ணநது, இநநிகழ்ச்-
சி்� ஏற்பாடு பசய்துள்ளன.

நபாட்டின் மகததுவத்தை 
ய்ணுதைல, சுறறுலபாதது்ை்� 
ஊக்கப்்டுததுதைல,  ்சக்கியளபாட்-
டததின் ்�ன்க்ள பவளிபகபாண-
டுவருதைல உள்ளிட்ட யநபாக்குக-
ளுடன், இநதை  ்சக்கிள் அஞசல 
ஓட்டம ஏற்பாடு பசய்�ப்்ட்டுள்-
ளது. 

எதிர்வரும பவள்ளிக்கிழ்ம 
்து்ளயில இது பதைபாடர்பிலபான 
விளக்க  நிகழ்வுடன்  இநதை அஞச-

யலபாட்டம ஆரம்மபாகும.சனிக்கி-
ழ்ம கபா்ல ஊவபா பவலலஸ்ஸ  
்லக்லக்கழகததிலிருநது ஆரம -
பிதது, ்து்ள , மகி�ங்க்ன, 
்தி�தைலபாவ, மகபாஓ�பா,  பசங்கல -
லடி, மட்டக்களப்பு ஊடபாக கலமு-
்ன்� வநதை்ட�வுள்ளது

இநநிகழ்வில மருதைமு்ன ்சக்-
கிளிங் கிறீன் கழகத்தைச் யசர்நதை 
சுமபார் 12 வீரர்கள் ்ங்கு்றறு -
கின்ைனர். 

இைஙல்கலை பசுலைைாககு்வாம்"  
்கருப்பாருளுடன் அஞ்ச்ைாட்டம் 

பதும்யிலிருநது கேல்முமனககு மெககிளில் ெ்ோரி
உலகே சிறு்ர் தினத்மத முன்னிடடு ஒலுவில் அல்-ஹம்்றோ ைகேோ வித்திைோலைத்தில் சிறு்ர் 
தின நிகேழ்வுகேள போடெோமல அதிபர் யு.்கே. அப்துர் ரஹீம் தமலமையில் ்நற்று (03) இடம்-
சபற்்றது. இதன் ்போது அதிதிைோகே கேலநது சகேோணட அககேமரப்பற்று ்லைக கேல்வி அலு -்
லகே பிரதிக கேல்விப் பணிப்போ்ர் முஹம்ைட பஸ்மில் உடபட பிரதி அதிபர்கேள, உதவி அதிபர்-
கேள, ஆசிரிைர்கேள ஆகி்ைோர் ைோண்ர்கேளுககு இனிப்புககேள, பரிசில்கேள ்ழங்கு்மத கேோ
ணலோம்.                                              (படம் -: கேல்முமன ைத்திை தினகேரன் நிருபர்)  

 தம்பிலுவில் ் தசிை கேல்லூரியில் அதிபர் போ.ெநதி்ரஸ்்ரன் தமலமையில் ் நற்று (03)
்ோணி விழோ இடம்சபற்்றது. கேமல நிகேழ்ச்சிகேளுடன் ஆரம்பைோன இவவிழோவில் பங்்கேற்-
றுள் ஒரு பகுதியினமரக கேோணலோம்.                    (படம்: கேோமரதீவு குறூப் நிருபர்)     

்கடற்கலை பிை்்த்சங்கலை சுத்தபபடுததும்
்வலை்கள் அக்கலைபபறறில் ஆைம்பம்
(்பாலமு்ன கிழக்கு தினகரன் நிரு்ர்)  

அக்க்ரப்்றறு கிங்ஸ் உணவக 
ஏசி�ன் சிப் நிறுவனததின் அனுசர-
்ணயில,அக்க்ரப்்ற று கடறக்ர 
பிரயதைசததின் இரணடு கியலபா மீறைர் 
தூரப்்குதி சுததைம பசய்�ப்்ட்டது.

சர்வயதைச க்ரய�பார சுததைப்் -
டுததைல தினதப�பாட்டி,அம்பா்ை 
மபாவட்ட க்ரய�பார கடறக்ர பிர -
யதைசத்தை சுததைப்்டுததும யவ்லத-
திட்ததுக்கிணங்க இநநிகழ்வு 
ஏற்பாடு பசய்�ப்்ட்டது. 

 கடல சூழல ்பாதுகபாப்பு அதிகபார 
ச்்யின் மபாவட்ட உததிய�பாகததைர் 

திரு யக.சிவகுமபார் தை்ல்மயில 
இடமப்றை இநநிகழ்வில, ஏசி�ன் 
சிப் நிறுவனததின் முகபா்மததுவ 
்ணிப்்பாளர் ஏ.எல.அனஸ்தீன்,உட்-

்ட ்பாதுகபாப்பு உததி -
ய�பாகததைர்கள் பிரயதைச 
ச்்யின் உததிய�பா-
கததைர்கள், கடல சூழல 
்பாதுகபாப்பு அதிகபார 
ச்்யின் உததிய�பா-
கததைர்கள் எனப்்லரும 
கலநது பகபாணடனர்.  

இதைன்ய்பாது, அக் -
க்ரப்்றறு கடற-
க்ர  பிரயதைசங்களில 

கபாணப்்ட்ட பிளபாஸ்டிக் மறறும 
ப்பாலிததீன் கழிவுப்ப்பாருட்கள், 
உட்்ட கழிவுப் ப்பாருட்கள் அகற-
ைப்்ட்டன.

்்பத்தாலழ கிராமேத்தில் 
த்ங்கு ஒழிப்பு 
ந்வடிகலககள் ஆரம்பம
(்பாசிக்குடபா நிரு்ர்) 

யதைசி� படங்கு ஓழிப்பு வபாரத் தை முன்-
னிட்டு ய் ததைபா ழ கிரபாமததில,படங்கு 
ஒழிப்பு நடவடிக் ககள் ஆரம்மபாகின. 
வபா ழச்யச் ன சுகபாதைபார ்வததி� 
அதிகபாரி அலுவலகம,மட்டக்களப்பு 
பிரபாநதி� சுகபாதைபார ்வததி� அதிகபாரி 
ஜி.சுகுணனின் ஆயலபாச்னயில, 
இநநடவடிக்்க்� ஆரமபிததைது. 
வபா்ழச்யச்ன சுகபாதைபார ்வததி� 
அதிகபாரி பிரிவில சிவப்பு வல�ங்க-
ளபாக பிரகடனப்்டுததைப்்ட்ட கிரபாம 
யச்வ�பாளர் பிரிவுகளில இநநடவ-
டிக்்க யமறபகபாள்ளப்்ட்டு வரு-
கிைது. எதிர்வரும ஐநதைபாம திகதி 
வ்ர, இநதை படங்கு ஒழிப்பு 
யவ்லகள்  இடமப்ைவுள்ள -
தைபாக வவபா்ழச்யச்ன சுகபாதைபார 
்வததி� அதிகபாரி ஸ்ரீவ சஞஜீவ 
பதைரிவிததைபார். ப்பாதுச்சுகபாதைபார ்ரியசபாதை-
கர்கள், கடற்்டயினர், பிரயதைசச்் 
ஊழி�ர்கள், மறறும ப்பாலிஸபாரின் 
ஒதது்ழப்புடன் ்ததுக் குழுக்களபாக 
இ்ணநது இவயவ்லத திட்டம முன்-
பனடுக்கப்்டுகிைது.

வீடு, வீடபாகச்பசன்று படங்கு நுளம-
பின் தைபாக்கமுள்ள இடங்கள் அ்ட-
�பாளம கபாணப்்ட்டு அவற்ை 
அழிக்கும நடவடிக்்ககள் இடம-
ப்றுவதுடன் யதை்வ�பான ஆயலபாச-
்னகளும அதிகபாரிகளபால வழங்கப் -
்டுகிைது. 

இதைன் ஆரம் நிகழ்வில, பிரபாந-
தி� பதைபாறறு யநபாயி�ல ்வததி�ர் 
யவ.குணரபாஜயசகரம, மபாவட்ட பூச் -
சியி�லபாளர் திருமதி தைர்சினி குணசீ-
லன் ஆகிய�பார் ்ங்கு ்றறினர். 

(கலகுடபா தினகரன் நிரு்ர்)

இ்ள்ர்களுக்கபான இலவச நீச்சல 
்யிறசி முகபாம வபாக்ர கபா�பாங்யகணி 
கடறக்ரயில, கலகுடபா ்டவர்ஸ் 
அணியின் ஏற்பாட்டில   'ஸ்ரீலங்கபா' 
்லப் யசவிங் ்லப் கபாட்' அ்மப்-
பின் வழிகபாட்டலுடன் கடநதை 
(்பாயிறறுக்கிழ்ம) இடமப்றைது.

'ஸ்ரீலங்கபா ்லப் யசவிங் ்லப் 
கபாட்' அ்மப்பின் அங்கததைவர்க-
ளபான கலகுடபா ்டவர்ஸ் அணியின் 
வியஷெட சுழிய�பாடிகளபான அப்துல 
மஜீத ஹலீம,ஹபீப் முஹமமட் இப்-
ைபாஹீம, நபாஸர் முஹமமட் றினபாஸ், 
அப்துல மஜீட் ம்பாஸ் ஆகிய�பார் 
கலநது பகபாணடு இ்ள்ர்களுக்கு 
நீச்சல ்யிறசியின் முக்கி�ததுவம, 
அதைனபால கி்டக்கும நன்்மகள் 
பதைபாடர்்பாக அறிவுறுததி�துடன், 
கடலில நீச்சல ்யிறசி்�யும வழங்-
கினர்.

கலகுடபா ்டவர்ஸ் அணியின ஏற -
்பாட்டபாளரும, சமூக யச்வ�பாளரு-
மபான ஏ.சீ.எம.நி�பாஸ்தீனின் அனுச -
ர்ணயில ந்டப்றை இநதை நீச்சல 
்யிறசியில, மட்டக்களப்பு மபாவட் -
டத்தைச்யசர்நதை தைமிழ், முஸ்லிம 
இ்ள்ர்கள் கலநது பகபாணடனர்.

இப்பிரயதைசததில இடமப்றும நீர் 
அனர்ததைங்களில நீரில மூழ்கு்வர்-
க்ள மீட்கும ்ணிக்ளயும அண-
்மக்கபாலமபாக கலகுடபா ்டவர்ஸ் 
அணியினர் யமறபகபாள்வது  குறிப்பி-
டததைக்கது.

எதிர்வரும கபாலங்களில இன்னும 
சிைப்்பான மு்ையில அதிகமபான 
இ்ள்ர்களுக்கு நீச்சல மறறும 
உயிர்கபாக்கும ்யிறசி பநறிக்ள 
வழங்கவுள்ளதைபாகவும, இதில நீச்சல 
்ழகுவதைறகு ஆர்வமுள்ளவர்கள் 
்யிறறுவிப்்பாளரபான அப்துல மஜீத 
ஹலீ்ம பதைபாடர்பு பகபாள்ளுமபாறும 
யகட்டுக் பகபாள்ளப்்டுகின்ைனர்.

இலைஞர்களுககு நீச்சல் பயிறசி



பூஜாபிட்டிய தினகரன் நிருபர் 

 
கண்டி - மடவளை பஸார் ளவ. 

எம்.எம்.ஏ. அளமப்பினால் 16 
ஆவது தடளவயாக ஏறபாடு செய்-
யப்பட்டுளை இரதததான முகாம் 
09ஆம் திகதி ஞாயிறறுக்கிழளம 
காளை 8.00 சதாடக்கம் மாளை 
3.00 மணி வளர மடவளையில் 
அளமந்திருக்கும் ென்ளஷைன் 
திருமண மண்டபததில் அளமப்-
பின் தளைவர் ஏ.எல்.எம் ரிஷைாட் 
தளைளமயில் நளடசபறவுளைது.  

இந் நிகழ்வில் பிரதம அதிதி-
யாக அகிை இைஙளக ளவ.எம்.
எம்.ஏ. பபரளவயின் பதசிய 

தளைவர் இஹஸான் ஹமீத 
கைந்து சகாண்டு நிகழ்ளவ ஆரம்-
பிதது ளவப்பார். அன்ளறய தினம் 
இரதததானம் வழஙகுபவர்களுக்கு 
ொன்றிதழ்களும் நிளனவுச் சின்-
னஙகளும் வழஙகுவதறகான ஏற-
பாடுகளும் பமறசகாளைப்பட்டுள-
ைன.  

இரதததான முகாமில் பிரபதெ 
மக்கள அளனவரும் கைந்து-
சகாண்டு இரதததானம் செய்ய 
முன்வருமாறு மடவளை பஸார் 
ளவ.எம்.எம்.ஏ. அளமப்பின் 
சபாதுச் செயைாைர் ஏ.எம். ஹென் 
பிராஸ் பவண்டுபகாள விடுததுள-
ைார். 

தைவாக்களை தமிழ் மகா வித-
தியாைய கட்டட நிர்மாணிப்பு 
சதாடர்பில், இைஙளக மின்ொர 
ெளபக்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்-
பட்ட வழக்கு எட்டு வருடஙகைாக 
விொரிக்கப்பட்டு, வழக்கின் தீர்ப்பு 
செப்சடம்பர் 30ஆம் திகதி மூவர் 
அடஙகிய பமல்முளறயீட்டு நீதி-
மன்ற நீதியரெர்கைால் தீர்ப்பளிக்கப்-
பட்டது. 

அதறகளமய, செய்து சகாளைப்-
பட்ட உடன்படிக்ளகக்கு அளமய, 
தைவாக்களை தமிழ் மகா விததியாை-
யததிறகு ெகை வெதிகளுடன் கூடிய 

பகட்பபார் கூடதளத நிர்மாணிதது 
சகாடுக்க பவண்டிய சபாறுப்பு 
இைஙளக மின்ொர ெளபக்கு உரியது  
என்ற தீர்ப்பு வழஙகப்பட்டுளைது.

பமல் சகாதமளை நீர் மின் அபி-
விருததி திட்டததின் கீழ், தைவாக்-
களை தமிழ் மகா விததியாையம் 
முழுளமயாக பாதிக்கப்பட்டு 
அதறகு பதிைாக 7  கட்டட சதாகு-
திகளை நிர்மாணிதது சகாடுப்பதாக 
இைஙளக மின்ொர ெளப மததிய 
மாகாண கல்வி அளமச்சினூடாக 
ஒப்பந்தம் செய்திருந்தது.

அதறகு அளமய 4  வகுப்பளற கட்-

டடத சதாகுதிகளை நிர்மாணிதது 
எஞ்சிய கட்டடஙகள  மாததிரம் 
இழுபறிக்கு மததியில் நிர்மாணிதது 
பாடொளை நிர்வாகததிடம் ஒப்ப-
ளடக்கப்பட்டது.

எனினும், பாடொளைக்கு நிர்மா-
ணிதது வழஙக பவண்டிய ெகை வெ-
திகளுடன் கூடிய பகட்பபார் கூட  
கட்டடதளத நிர்மாணிதது சகாடுப்-
பதில் இைஙளக மின்ொர ெளபயின் 
பமல் சகாதமளை நீர்மின்  திட்டத-
திறகு சபாறுப்பான பணிப்பாைர் 
உட்பட அதிகாரிகள மறுப்பு சதரி-
விததிருந்தனர். 

இைஙளக மின்ொர ெளப, கல்வி 
அளமச்சுடன் ஏறபடுததிக் சகாண்ட 
ஒப்பந்தததிறகளமயபவ குறிதத கட்-
டடஙகளை நிர்மாணிததுக் சகாடுக்க 
பவண்டும் என ஒப்புதல் அளிக்கப்-
பட்டிருந்த பபாதிலும் பகட்பபார் 
கூடம் நிர்மாணிக்கப்படவில்ளை.

இந்த விவகாரம் சதாடர்பில், 
பாடொளையின் அப்பபாளதய அபி-
விருததி ெஙக உறுப்பினர்கள மூவர், 
சகாழும்பு பமன்முளறயீட்டு நீதி-
மன்றில்  2014 ஆம் ஆண்டு   வழக்கு  
தாக்கல் செய்திருந்தளம குறிப்பிடத-
தக்கது.
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தலவாக்கலல தமிழ் ம்கா வித்தியாலய 
வழககு 08 வருடங்களின் பின் தீர்ப்பு;

கேடகபோர் கூடத்தை நிர்்ோணிதது கேோடுகே உததைரவு

உள்ளூரோட்சி ைோகோண ெமபகள் அமைசெரும் பிரதைருைோன தி்னஷ் குண்ர்தன-
வினோல் ஒதுககபபட்ட நிதி உதவி மூலம் ஒரு ்கோடி 45 இலட்ெம் ரூபோ சபறுைதியோன 
தண்ணீர் பவுெர் ்ண்டிமய மகயளிககும் நிகழ்வு அண்மையில் இடம்சபற்றது. இந்நி-
கழ்வில் போதுகோபபு இரோஜோஙக அமைசெரும் ைோததமை ைோ்ட்ட போரோளுைன்ற உறுபபி -
னருைோன பிரமிதத பண்டோர சதனன்கோன பவுெர் ்ண்டிமய அம்பன கஙக ்கோரமல 
பிர்தெ ெமப தவிெோைர் என. ்யோகரோஜோவிடம் மகயளிபபமதக கோணலோம். 

(படம்: ைோததமை சுழறசி நிருபர்)   

்போகோ்தத அதிபர் இடைோற்றம்  

ஹறறன் சுழறசி நிருபர்  

பபாலிக் குறறச்ொட்டுகளின் பிரகா-
ரம் இடமாறறம் செய்யப்பட்டுளை 
அதிபளர, மீண்டும் தமது பாடொ-
ளைக்கு நியமிக்குமாறு வலியுறுததி 
சகாட்டகளை, பததளன - பபாகா-
வதத சிஙகை விததியாைய மாண-
வர்களும்,சபறபறாரும் பநறறு (03) 
பபாராட்டததில் ஈடுபட்டனர்.   

ஆசிரியர் தினதளத முன்னிட்டு 
பாடொளையில் பணம் வசூலிக்-

கப்பட்டதாகவும், அதளன வழஙக 
மறுதத மாணவிசயாருவளர தாக்கி-
னார் எனவும் முன்ளவக்கப்படும் 
குறறச்ொட்டு பபாலியானது என 
பபாராட்டததில் ஈடுபட்டவர்கள சுட்-
டிக்காட்டினர்.  

எனபவ, இது சதாடர்பில் 
விளரவில் விொரளணகளை முன்-
சனடுதது, தமது பாடொளை முன்-
பனறறததுக்காக பாடுபட்ட அதிபளர 
மீண்டும் தமது பாடொளைக்கு 
அனுப்புமாறு ெம்பந்தப்பட்ட அதி-

காரிகளிடம் பகாரிக்ளகயும் விடுத-
தனர். பாடொளைக்கு முன்பாக தை-
வாக்களை - நாவைப்பிட்டிய பிரதான 
வீதியில் பபாகாவதளத நகரததில் 
இப்பபாராட்டம் முன்சனடுக்கப்-
பட்டது.  

எதிர்ப்பு பதாளதகளை ஏந்திய-
வண்ணம், பகாஷைஙகளை எழுப்-
பியவாறு பபாராட்டகாரர்கள 
பபாராட்டததிளன சுமார் இரண்டு 
மணிததியாைஙகள முன்சனடுததி-
ருந்தளம குறிப்பிடதக்கது.    

ப�ாய் குற்றச்ாடபடன   
மாணவர், ப�ற்்றார் ஆர்ப்�ாடடம்  

நன்னம்பிகல்க ்கல்வி நிதியத்தால்  
�ல்்கலல மாணவருககு புலலமப் �ரிசில்  
தைவாக்களை குறூப் 
நிருபர்  

நன்னம்பிக்ளக கல்வி 
நிதியததால் மளையக 
பல்களைக்கழக 67 மாண-
வர்களுக்கு புைளமப் பரி-
சில்கள வழஙகி ளவக்கப்-
பட்டன.  

நன்னம்பிக்ளக கல்வி 
நிதியம் வருடந்பதா-
றும் இைஙளகயில் அரெ 
பல்களைக்கழகஙகளில் 
பயிலும் மளையக மாண-
வர்களுக்கு புைளமப் பரி-
சில்களை வழஙகி வரு-
கின்றது. அதறகிணஙக 67 
மாணவர்களுக்கு பநறறு 
முன்தினம் (2) ஹறறன் 
சவப்ஸ்டர் ெர்வபதெ 
பாடொளையில் நிகழ்வு நளடப்-
சபறறது. இந்நிகழ்வில் நன்னம்-
பிக்ளக கல்வி நிதியததின் தளைவர் 
எஸ்.சுப்ளபயா, செயைாைர் பபரா-
சிரியர் ளத.தனராஜ், சபாருைாைர் 
ெட்டததரணி எஸ்.தாயுமானவன், 

உபதளைவர் முன்னாள அளமச்-
சின் செயைாைர் எம்.வாமபதவன் 
ஆகிபயார் கைந்து சகாண்டனர். 
நுவசரலியா மாவட்டதளத பெர்ந்த 
முதைாம் ஆண்டு மாணவர்கள 30 
பபருக்கும் இரததினபுரி மாவட்-
டதளத பெர்ந்த 16 மாணவர்களுக்-

கும் கண்டி மாவட்டதளத பெர்ந்த 
நான்கு மாணவர்களுக்கும் பதுளை 
மாவட்டதளத பெர்ந்த 5 மாணவர்-
களுக்கும் பககாளை மாவட்டதளத 
பெர்ந்த ஒரு மாணவரும் இந்நிதி 
உதவியிளன சபறறுக் சகாண்ட-
னர்.

கண்டி ைட்மை பஸோர் 

லவ.எம்.எம்.ஏயின்   
இரத்ததான மு்காம்   

கித்துல்்கல, இ்னாயா ்தாடடத்தில்  
பதாழிலாளர்்கள் ்கவனஈர்ப்பு ்�ாராடடம்  

புைதசகாஹுபிட்டிய குறூப் 
 
கிததுல்கை, இபனாயா பதாட்ட 

சதாழிைாைர்கள மறறும் அதிகாரிகள 
ஒன்றிளணந்து தமது உரிளமகளை 
சபறறு தருமாறு பகாரி பநறறு (3) 
ஆர்ப்பாட்டததில் ஈடுபட்டனர்.  

தறபபாது பதாட்ட முகாளமத-
துவ அதிகாரெளபயானது சதாழிைா-

ைர்களின் உரிளமகளை வழஙகாது 
அவர்களை ஒடுக்குவதாகவும் சதரி-
விக்கின்றனர். அதபதாடு சதாழி-
ைாைர்களின் உரிளமகளை வழஙக 
பவண்டுவபதாடு, சதாழில் திளணக்-
கைம் மறறும் அரசு இதறகு உரிய நட-
வடிக்ளககளை பமறசகாளளுமாறும் 
ஆர்ப்பாட்டததில் ஈடுபட்டவர்கள 
சதரிவிததனர்.   

அதி உயர் வலய வர்த்தமானிலய   
மீள ப�ற்றலம வர்வற்கத்தக்கது  

சகாழும்பின் சிை முக்கிய 
பிரபதெஙகளை அதியுயர் 
பாதுகாப்பு வையஙகைாக 
அறிவிதது செப்சடம்பர் 
23 ஆம் திகதி பாதுகாப்பு 
அளமச்சினால் வர்ததமானி 
சவளியிடப்பட்டது. சவளி-
யிட்ட வர்ததமானிளய ஜனா-
திபதி மீைப்சபறறளம வரபவறகததக்-
கது என இ.சதா.கா தளைவர் செந்தில் 
சதாண்டமான் சதரிவிததுளைார்.  

பமலும் அவர் சவளியிட்டுளை 
அறிக்ளகயில் சதரிவிததுளைதாவது,  

பாராளுமன்ற கட்டடத சதாகுதி 
மறறும் அதளன அண்மிதத பகுதிகள 
உயர்நீதிமன்றம் மறறும் அதளன அண்-
மிதத பகுதிகள, ஜனாதிபதி செயை-
கம், ஜனாதிபதி மாளிளக, கடறபளட 
தளைளமயகம், சபாலிஸ் தளைளம-

யகம், பாதுகாப்பு அளமச்சு 
மறறும் இராணுவ தளை-
ளமயகம் பிரதமர் அலுவை-
கம் அைரிமாளிளக மறறும் 
அதளன அண்மிதத பகுதி-
கள பாதுகாப்பு செயைாைர் 
மறறும் முப்பளட தைபதிக-
ளின் உததிபயாகபூர்வ வாெஸ்-

தைஙகள ஆகிய பகுதிகள அதியுயர் 
பாதுகாப்பு வையஙகைாக பிரகடனப்-
படுததப்பட்டிருந்தளமயால் இைங-
ளகயில் அொதாரண நிளை இன்னும் 
காணப்படுவதாக ெர்வபதெ ெமூகம் கரு-
துகின்றது. எனபவ இவவர்ததமானி 
பிரகடனததால் இைஙளகயில் ஏறபட்-
டுளை சபாருைாதர சநருக்கடிக்கு மத-
தியில் ெர்வபதெ உதவிகள கிளடப்பது 
தாமதமாகும் என அவர் சதரிவிததுள-
ைார்.    

இ.கதைோ.ேோ தை்ைவர் கெந்தில் கதைோணட்ோன்  

கர்பபிணித தோய்ைோர்களுககு   

ராகளை பிரபதெததில் கர்ப்பிணித 
தாய்மார்களுக்கு பபாொக்கிளன 
விருததிக்கும் வளகயில் ஐயாயி-
ரம் ரூபா பண வவுச்ெர்கள பநறறு 
வழஙகி ளவக்கப்பட்டன.  

இராகளை சபாது சுகாதார பரிபொ-
தகர் காரியாையததில் (03) காளை 
இடம்சபறற இந் நிகழ்வு சபாது 
சுகாதார பரிபொதகர் ளவததியர் 
எ.பகாபிராஜ் தளைளமயில் இடம்-
சபறறது.  

இராகளை சபாது சுகாதார பரிபொ-
தகர் காரியாையததிறகுள உளவாங-

கும் பிரபதெஙகளில் இருந்து 410 
கர்ப்பிணித தாய்மார்களுக்கு கட்டம் 
கட்டமாக இந்த உதவு சதாளக 
வழஙகி ளவக்கும் நிகழ்வில் முதற-
கட்ட நிகழ்வில் பநறறு 40 கர்ப்பிணி 
தாய்மார்களுக்கு பண வவுச்ெர்கள 
வழஙகி ளவக்கப்பட்டன.  

இந்த பண வவுச்ெர்களை இராக-
ளையில் கடந்த ஏழு வருடஙகைாக 
இயஙகும் ஜப்பான் பகாபஜா நிறுவ-
னததின் கீழ் இயஙகும் செஜய நுண் 
நிதி நிறுவனம் வழஙகியளம குறிப்-
பிடததக்கது.    ஆ.ரபமஸ்    

்�ா்ாககு விருத்திக்கான   
�ண வவுச்ர்்கள் வழங்கல்

�துலளயில் நலடப�ற்ற '்காநதா ்விய'   
ம்களிர் அலமப்பின் ்ர்வ்த் சிறுவர் தினம் 

மாவததகம தினகரன் நிருபர்  

ெர்வபதெ சிறுவர் தினதளத முன்-
னிட்டு 'காந்தா ெவிய' மகளிர் 
அளமப்பினால் வருடாந்தம் 
ஏறபாடு செய்யப்படும் சிறுவர் தின 
நிகழ்வுகளின் பிரதான நிகழ்வு, 
இம்முளற பதுளை மாவட்டததில் 
நளடசபறறது.  

ஊவா மாகாண ஆளுநர் ஏ. பஜ. 
எம். முஸம்மிலின் அறக்கட்டளை 
நிறுவனததின் கீழ் இயஙகிவரும் 
'காந்தா ெவிய' மகளிர் அளமப்பு, 
பை வருடஙகைாக சிறுவர் தின 
நிகழ்வுகளை நாட்டின் பல்பவறு 
பகுதிகளில் சதாடர்ச்சியாக ஏறபாடு 
செய்து வருகிறது. கடந்த காைங-

களில் நாட்டில் ஏறபட்ட சதாறறு 
பநாய் பரவல் காரணமாக பிரதான 
நிகழ்வுகள நளடசபறாத பபாதும், 
ெந்தர்ப்ப சூழ்நிளைகளுக்கு ஏறப 
பல்பவறு உதவித திட்டஙகள 
சிறுவர் தின நிகழ்வுகளை முன்-
னிட்டு முன்சனடுக்கப்பட்டளம 
குறிப்பிடததக்கது.  

இதறகளமய பண்டாரவளை-
யில் அளமந்துளை சிறுவர் நன்ன-
டதளத நிளையததிறகு 'காந்தா 
ெவிய' மகளிர் அளமப்பினால் 
சிறுவர் சதாட்டில்கள, அதறகான 
விரிப்புகள, தளையளணகள, குழந்-
ளதகளுக்கான பால் மா, சிறுவர் 
ஆளடகள, பிஸ்கட் உட்பட பை 
அததியாவசிய சபாருட்கள மகளிர் 

அளமப்பின் தளைவி சபபராஸா 
முஸம்மிலினால் நன்னடதளத 
நிளையததின் சபாறுப்பதிகாரியி-
டம் வழஙகி ளவக்கப்பட்டது.   

அததுடன் குளறந்த வருமானமு-
ளடய குடும்பஙகளின் குழந்ளதகள 
கல்விகறகும் பெளற மீதும்பிடிய 
இை. 01 தமிழ் விததியாையததில் 
பயிலும் மாணவர்கள மறறும், அபத 
பிரபதெதளத பெர்ந்த = கபணஷைா 
விததியாைய மாணவர்கள, பதுளை 
விததியாதீப ஆரம்பப் பிரிவு 
பாடொளை மாணவர்கள அளனவ-
ருக்கும் சீருளடகள, பபக், அப்பியா-
ெப் புததகஙகள மறறும் இனிப்புப் 
பண்டஙகள அன்பளிப்புச் செய்யப்-
பட்டது. 

உலகின் மூன்்றாவது 
ப�ரிய ப�ாருளாதார 
நாடா்க இநதியா மாறும்

இந்தியாவின் சபாருைாதார 
வைர்ச்சி பவகமாக முன்பனறறம் 
கண்டு வருவதாகவும் ெமீபததில் 
இஙகிைாந்ளதப் பின்னுக்குததளளி 
உைகின் ஐந்தாவது சபரிய சபாரு-
ைாதாரமாக வைர்ச்சி கண்டிருப்பதா-
கவும் இந்திய சபாருைாதார நிபுணர்-
கள சதரிவிததுளைனர். 2030 ஆகும் 
பபாது அதன் உளளூர் சபாருைாதா-
ரம் சமன்பமலும் வலுவளடந்து 
உைகின் மூன்றாவது சபரிய சபாரு-
ைாதாரமாக விைஙகும் என இவர்கள 
ஆரூடம் கூறியுளைனர்.

ெமீபததில் இந்தியாவின் 
பவதாந்தா நிறுவனமும் தாய்வான் 
நிறுவனமும் இளணந்து 19 பில்லி-
யன் அசமரிக்க சடாைர் முதலீட்-
டில் குஜாரததில் செமிகண்டக்டர் 
உறபததி நிறுவனதளத ஆரம்பிக்கும் 
திட்டதளத இறுதி செய்தன.  

இந்தியாவின் வர்ததக மறறும் 
சதாழில்துளற மததிய அளமச்ெரான 
பியுஷ் பகாயல் அசமரிக்காவுக்கு 
விஜயம் செய்து முக்கியமான வர்த-
தக நிறுவனத தளைவர்கள, அரசு 
அதிகாரிகள, ளகதசதாழில் முக்-
கியஸ்தர்களை ெந்திதது இந்தியா-
வில் முதலீடு செய்யும் வாய்ப்புகள 
குறிதது பபச்சுவார்தளதகள நடததி-
னார்.  
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சிங்கப்பூர் பிரதைருடனோன ெந்திப்பு!  

 ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கவுக்கும் சிங -
்கப்பூர் பிரதமர் லீ சியன் லூஙகிற்கும் இடையி-
லான சந்திப்்பான்று அன்டறைய தினம் இைம்-
்பற்றைது.

சிங்கப்பூருைன் ஏற்படுத்திக் ்்காணை 
சுதந்திர வர்த்த்க ஒப்பந்தத்டத நடைமுடறைப் -
படுத்துவது அரசாங்கத்தின் முக்கிய நநாக் -
்கங்களில் ஒன்றைாகும் என ஜனாதிபதி ரணில் 
விக்கிரமசிங்க ்தரிவித்தார். அத்துைன் ஜனா-
திபதி அலுவல்கத்தில் சர்வநதச வர்த்த்க ்காரி-
யாலய்மான்றும் அடமக்்கப்படும் எனவும் 
அவர் ்தரிவித்தார். சிங்கப்பூர் மீணடும் இலங-
ட்கயுைன் முதலீட்டுக்கு தயாரா்கவுள்ளது என 
லீ சிநயான் லூங ்தரிவித்தார்.   

நணபர் ஷிஙநஸா அநபவுக்கு பிரியாவிடை!  
 ஜப்பானின் முன்னாள பிரதமர் ஷிஙநஸா 

அநபயின் பூதவுைலுக்கு இறுதி கிரிடய-
்கள 27 ஆம் தி்கதி நைாக்கிநயா ந்கரில் 
நிப்நபான் புநைா்கானில் பூரண அரச மரியா-
டதயுைன் நடை்பற்றைன. ஜப்பானின் பிர -
தமரா்க ஷிஙநஸா அநப பிரதமரா்க இருந்த 
நவட்ளயில் இலஙட்கயின் அபிவிருத்திக்கு 
வழஙகிய ஒத்துடழப்புக்கு நன்றி ்தரிவிக்கும் 
நி்கழ்வில் ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க 
்கலந்து ்்காணைார்.  

ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கவுக்கும் 
ஜப்பானிய பிரதமர் புமிநயா கிஸிைாவுக்குமி -
டைநய 28 ஆம் தி்கதி இரு நாடு்களுக்குமிடை -
யிலான உறைடவ வலுப்படுத்துவது ் தாைர்பா்க 
்கலந்துடரயாைல் ஒன்று நடை்பற்றைது.  

 அநதநவட்ள நைாக்கிநயா ந்கரின் இம்பீரி -
யல் மாளிட்கக்கு ்சன்றை ஜனாதிபதி, ஜப்பா-
னிய நபரரசர் நருஹிட்நைாடவயும் சந்தித்து 
்கலந்துடரயாடினார்.   

 ஜப்பானிற்்கான தனது இரணடு நாள உத்தி -
நயா்கபூர்வ விஐயத்டத ்வற்றி்கரமா்க முடித்-
துக் ்்காணடு ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க 
ஆசியா அபிவிருத்தி வஙகி ஆளுநர்்களின் 55 
ஆவது வருைாந்த கூட்ைத்திற்கு தடலடம 
வகிப்பதற்்கா்க பிலிப்டபன்ஸ் தடலந்கரான 
மணிலாடவ ்கைந்த 28ஆம் தி்கதி ்சன்றைடைந்-
தார்.  

 ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கவுக்கும் 
பிலிப்டபன்ஸ் ஜனாதிபதி ்பர்டினாணட் டி 
மார்ந்காஸ் ஜுனியருக்கும் இடையிலான சந் -
திப்பு 29 ஆம் தி்கதி முற்ப்கல் மணிலா ந்கரில் 
நடை்பற்றைநதாடு, ஆசிய பிராந்திய ஒத்து -
டழப்டப நமம்படுத்துவதற்கும் இலஙட்க 
மற்றும் பிலிப்டபன்ஸுக்கும் இடையிலான 
நீணை ்கால நட்டப நமலும் பலப்படுத்துவதற்-
கும் நைவடிக்ட்க எடுக்்க விரும்புவதா்க அவர் 
்தரிவித்தார்.   

 ADB தடலவருைனான சந்திப்பும் சர்வநதச 
பல்்கடலக்்கழ்கமும்     பின்னர் ஜனாதிபதி 
ரணில் விக்கிரமசிங்க மற்றும் ஆசிய அபிவி-
ருத்தி வஙகியின் தடலவர் சத்சுகு அஸ்காவா 
இடைநய சந்திப்்பான்று 30ஆம் தி்கதி இைம்-
்பற்றைது.   அஙகு ஆசிய அபிவிருத்திக் வஙகி -
யின் தடலவர் இலஙட்கக்கு ்தாைர்ந்தும் ஒத்-
துடழப்பு வழஙகுவதா்க ்தரிவித்தார்.  

சர்வநதச நாணய நிதியத்துைன் இலஙட்க-
யின் நைவடிக்ட்க்கள குறித்து ஆசிய அபிவி-
ருத்தி வஙகியின் தடலவருக்கு ்தரிவித்த 
ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க ்காலநிடல 
மாற்றைம் ்தாைர்பான சர்வநதச பல்்கடலக்்க-
ழ்கம் ஒன்டறை இலஙட்கயில் நிறுவுவதற்கும் 
ஆநலாசடன ்தரிவித்தார். நாடு ்பாரு்ளாதார 
ரீதியில் வீழ்ச்சி அடைந்த எல்லா சந்தர்ப்பங்க-
ளிலும் மீணடும் அதடன வ்ளர்ச்சிப் பாடதக்கு 
இட்டு ்சன்று நாட்டின் எதிர்்காலத்டத பாது -
்காப்பானதா்க மாற்றிய ரணில் விக்கிரமரசிங்க 
ஜனாதிபதியா்க மீணடும் அதடன உறுதி ்சய்-
துள்ளார்.  

இலஙம்கமை சபோருளோதோர... (06ஆம் பக்்கத் ்தாைர்)

இந்தியாவின் ்பாரு்ளாதார வ்ளர்ச்சி 
நவ்கமா்க முன்நனற்றைம் ்கணடு வருவதா -
்கவும் சமீபத்தில் இஙகிலாந்டதப் பின்-
னுக்குத்தளளி உலகின் ஐந்தாவது ்பரிய 
்பாரு்ளாதாரமா்க வ்ளர்ச்சி ்கணடிப்பதா்க-
வும் இந்திய ்பாரு்ளாதார நிபுணர்்கள ்தரி-
வித்துள்ளனர். 2030 ஆகும் நபாது அதன் 
உளளூர் ்பாரு்ளாதாரம் ்மன்நமலும் 
வலுவடைந்து உலகின் மூன்றைாவது ்பரிய 
்பாரு்ளாதாரமா்க வி்ளஙகும் என இவர்்கள ஆரூைம் கூறியுள்ளனர். சமீபத்தில் இந்தி-

யாவின் நவதாந்தா நிறுவனமும் தாய்வான் 
நிறுவனமும் இடணந்து 19 பில்லியன் 
அ்மரிக்்க ்ைாலர் முதலீட்டில் குஜாரத் -
தில் ்சமி்கணைக்ைர் உற்பத்தி நிறுவனத்டத 
ஆரம்பிக்கும் திட்ைத்டத இறுதி ்சய்தன.

இந்தியாவின் வர்த்த்க மற்றும் ்தாழில் -
துடறை மத்திய அடமச்சரான பியுஷ் ந்காயல் 
அ்மரிக்்காவுக்கு விஜயம் ்சய்து முக்கி -
யமான வர்த்த்க நிறுவனத் தடலவர்்கள, 
அரசு அதி்காரி்கள, ட்கத்்தாழில் முக்கி-
யஸ்தர்்கட்ள சந்தித்து இந்தியாவில் முதலீடு 
்சய்யும் வாய்ப்பு்கள குறித்து நபச்சுவார்த்-
டத்கள நைத்தினார்.

்கைந்த மாதங்களில் பல ்வளிநாட்டு 

முதலீட்டுத் திட்ைங்கள இந்தியாவுக்குள 
வந்ததா்க பாரதப் பிரதமரின் ்பாரு்ளாதார 
ஆநலாசடன சடப உறுப்பினரான சஞ்ஜீவ் 
சன்யால் ்தரிவித்திருப்பதா்கவும் இந்தி-
யாவின் ்பாரு்ளாதார சூழல் ்வளிநாட்டு 
முதலீடு்களுக்கு சாத்கமா்க உள்ளதா்கவும் 
எனநவ நநரடி முதலீடு்களுக்்கான வாய்ப்பு 
பிர்காசமா்க இருப்பதா்கவும் நிபுணர்்கள சுட் -
டிக்்காட்டியுள்ளனர்.

இந்தியாவில் முதலீடு ்சய்வதற்கு இது 
ஒரு ்பான்னான வாய்ப்பு என வர்ணித் -
துள்ள அடமச்சர் பியுஷ் ந்காயல், இந்தி -
யாவின் இ்ளம் சமுதாயம், உறுதியான 
தடலடம, உறுதிவாய்ந்த அரசியல் சூழல், 
்வளிப்படைத்தன்டம வாய்ந்த திறைந்த 
்பாரு்ளாதாரம், நிடலயான ்்காளட்க்கள, 
சட்ைதிட்ைங்களுக்குள அடமந்த ்தாழில் 
பயிற்சி என்பன முதலீட்டுக்்கான சிறைந்த 
இைமா்க இந்தியாடவ மாற்றியுள்ளன என 
இவர் நமலும் ்தரிவித்துள்ளார்.

2022 மற்றும் 2050 ்காலப் பகுதி ்தாழில் 
்சய்யக்கூடிய இட்ளஞர் ்தாாட்க 150 மில் -
லியன்்க்ளா்க இருக்கும் என மதிப்பிைப்பட்-
டுள்ளது.

உலகின் மூன்்றாவது பெரிய பெறாருளறாதறார 
நறாடறாக இந்தியறா மறாறும் ப�ொருளொதொர நிபுணர்கள் ஆரூடம்

tpiykDf;fSf;fhd miog;G 
khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R

cs;@u; mgptpUj;jp cjtpj; jpl;lk; - PROJECT ID: P 163305

fpof;F khfhzk;> kl;lf;fsg;G khtl;lk;

Nfhwisg;gw;W tlf;F gpuNjr rig - thfiu

01.  cs;@u; mgptpUj;jp cjtpj; jpl;lj;jpd; (LDSP) nryit Nehf;fp cyf tq;fpaplk; ,Ue;J ,yq;if rdehaf Nrhrypr 
FbauRf;F fld; epjp xd;W fpilf;fg;ngw;wpUg;gNjhL fPOs;s ml;ltizapy; jug;gl;Ls;s cUg;gbfSf;fhd 
nfhLg;gdTfSf;F ,e;jf; fldpd; gFjpia nraw;gLj;j cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 

02.  fPOs;s ml;ltizapy; tpgupf;fg;gl;Ls;sthW nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk; ,Ue;J 
Nfhwisg;gw;W tlf;F gpuNjr rig rhu;gpy; cs;@u; epu;thfg; ngWiff; FOj; jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 
tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

03.  Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykD (NCB) eilKiw %yk; tpiyf;Nfl;G elj;jg;gLk;. 

04.  xg;ge;jk; toq;fg;gLtjw;fhd jFjpia ngWtjw;F ntw;wpfukhd tpiykDjhuu;fs; mgfPu;j;jpahNdhu; gl;baypy; 
,lk;ngwhjtuhfTk; epu;khzf; ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurigAld; (CIDA) fPOs;s ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;l 
juj;jpw;fhf fl;bl epu;khzj; Jiwapy; gjpT nra;jtuhfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

05.  tpiykD Mtzj;jpd; 4 Mk; gpuptpy; jifik Njitfs; Fwpg;gplg;gl;Ls;sd. tpiykD Mtzj;jpd; (gpupT 5) 
ml;ltizapy; Nkyjpf tpguq;fs; jug;gl;Ls;sd. 

06.  Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; Nfhwisg;gw;W tlf;F gpuNjr rig> jiytu;/ nrayhsuplk; ,Ue;J Nkyjpf 
tpguq;fis ngwyhk; vd;gNjhL (njh. ,yf;fk;:- 0652058808 njhiyefy;:- 0652059388) ve;j xU Ntiy ehl;fspYk; 
9.00 kzp njhlf;fk; 16.00 kzp tiu mNj ,lj;jpy; tpiykD Mtzq;fis guPl;rpf;f KbAk;.    

07.  kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 3000.00 &ghit nrYj;jp 2022.10.04 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022.10.17 Mk; jpfjp tiu 09.00 
kzp njhlf;fk; 15.00 kzp tiu Nfhwisg;gw;W tlf;F gpuNjr rig> jiytUf;F vOj;J%y tpz;zg;gk; xd;iw 
rku;g;gpj;J Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjp 
xd;iw nfhs;tdT nra;ayhk;. fl;lzk; nrYj;Jk; Kiw nuhf;fg;gzj;jpy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

08.  tpiykDf;fis 2022.10.18 Mk; jpfjp 15.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;du; jiytu;> Nfhwisg;gw;W tlf;F gpuNjr 
rig vd;w Kftupf;F rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. gq;Nfw;f tpUk;Gk; 
tpiykDjhuu;fs; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; Vw;gJ KbTw;w gpd; mit cld; jpwf;fg;gLk;.

09.  ml;ltizapy; jug;gl;Ls;s tpguj;jpd;gb tpiykDf;fs; tpiykD gpiz xd;iw nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

10.  tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G 2022.10.12 Mk; jpfjp 10.00 kzpf;F kl;lf;fsg;G> Nfhwisg;gw;W tlf;F gpuNjr rigapd; 
mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;. Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; jkJ nrhe;j nrytpy; ,e;jf; $l;lj;jpy; gq;Nfw;fyhk;.

11.  xg;ge;jk; toq;fg;gLtjpy; ngWiff; FOtpd; KbT ,WjpahdjhFk;. 

12.  xg;ge;jk; toq;fg;gLtjw;F Kd; ve;j Neuj;jpYk; ,e;jg; ngWifia uj;Jr; nra;a my;yJ jpUk;gg; ngWtjw;F njhopy; 
toq;FeUf;F cupik cs;sJ. 

Ser.
no Contract No Description of 

Works

Tenderable
Bid Amount

Excluding
VAT (Mn)

Contract 
Period

(Calendar 
Days)

Required 
Grade &
Specialty

Bid Validity 
Period Upto

Required Bid Security

Bid Security 
Amount 

(Rs)
Validity 
Period

01 LDSP/EP/BT/
KPNPS/2021/01

Construction of 
(Balance Work ) 
Multipurpose 
Business Building in 
Puliyankandalady, 
Vaharai

6.00 105 Days
C7 and 
above. 

Building 
Construction

03/01/2023 60,000.00
Till

31/01/2023

02 LDSP/EP/BT/
KPNPS/2021/02

Construction of 
(Balance Work) Sea 
Food Sales Store In 
Kayankerni

10.00 105 Days
C6 and 
above. 

Building 
Construction

03/01/2023 100,000.00
Till

31/01/2023

jiytu;>
cs;@u; epu;thfg; ngWiff; FO
Nfhwisg;gw;W tlf;F gpuNjr rig> thfiu> kl;lf;fsg;G.

2022.10.04

kf;fs;  tq;fp
gk;gyg;gpl;b fpis

Nfs;tpg;gj;jpu mwptpj;jy;
nj`ptis gpuNjr nrayfg; gpuptpd; nj`ptis Nkw;F ,y: 540A> fpuhk mYtyu; 
gpuptpDs; vgNdru; gpNs]py; mike;Js;sJk;> 18.07 Ngu;r;Rf;fs; gug;gstpy; ,y - 
78/8 vDk; tupkjpg;gPl;byf;fj;ijf; nfhz;Ls;sJkhd fhzpia tpw;gid nra;tjw;fhd 
tpiyNfl;Gf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

fpis Mjdj;jpd; tptuzk;
Mjdj;Jf;fhd 

mZfy;

tprhuizfis 
Nkw;nfhs;tjw;fhd 

njhiyNgrp 
,yf;fq;fs;

gk;gyg;gpl;b    1.  Nky; khfhzk;> nfhOk;G 
khtl;lj;jpy;> ry;gpl;b 
NfhuNs> gs;Ns 
gj;Jtpd; nj`ptis - 
fy;fp];] khefu rig 
vy;iyfspDs; nj`ptis 
Nkw;F   fpuhk mYtyu; 
gpuptpy;> 
mike;Js;sJk;>  
'fpNurpah Fk;Gu kw;Wk; 
fpNurpah Xtpl;l" 
vdtiof;fg;gLtJk;>  
cupkk; ngw;w epy 
msitahsu; fhkpdp gP. 
njhld;nty vd;gtupdhy; 
jahupf;fg;gl;l 2014.03.10Me; 
jpfjpa 10163Mk; 
,yf;f tiuglj;jpy; 
Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;lJk;> 
gug;gstpy; 18.07 
Ngu;r;Rf;fisf; nfhz;lJk; 
'fhzpj;Jz;lk; ,y. 267C" 
vd milahskplg;gl;lJk;. 
gphpf;fg;gl;L 
tiuaWf;fg;gl;lJkhd 
mf;fhzpj;Jz;L mlq;fYk;

ePq;fs; nfhOk;gpy; 
,Ue;J fhyp 
tPjpa+lhf nj`ptis 
Nehf;fpr; gazpf;Fk; 
NghJ  (nj`ptis 
re;jp tuKd;dh;) ,lJ  
Gwj;jpy; vhpnghUs; 
epug;G epiyaj;Jf;F 
mUfpy; ky;tj;j 
tPjpiaf; fhzyhk;. 
ky;tj;j tPjpapy; 
Rkhh; 300 kPw;wh;fs; 
gazpf;Fk; NghJ 
cq;fs; ,lg;Gwkhf 
ypadNf tPjp 
mike;Js;suh fhz 
KbAk;.  ypadNf 
tPjpapy; 60 kPw;wh;fs; 
Kd;Ndhf;fpr; nry;Yk; 
NghJ ,iaghd 
Mjdk; ,lg;Gwj;jpy; 
,Ug;gij cq;fshy; 
fz;Lnfhs;s KbAk;.  

gpuhe;jpa 
jiyik  
mYtyfk;  
011-2327847-8 
fpis
011-2502813 
011-2500793 

Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj; jpfjp 2022.10.19.
epajpfSk; epge;jidfSk;

nfhOk;G 01> bAf; tPjp> ,y.11 vDk; KftupapYs;s kf;fs; tq;fpapd; gpuhe;jpa jiyik 
mYtyfj;jpy; (nfhOk;G njw;F) 2022.10.19 Mk; jpfjp gp.g 2.00 kzptiu Nfs;tpg;gj;jpug; 
gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;s KbAk; vd;gJld;> cq;fs; tpiyNfl;Gf;fs; me;j 
Nfs;tpg;gj;jpug; gbtq;fspy; rku;g;gpf;fg;gLjYk; Ntz;Lk;.

1.  Nfs;tpg;gj;jpuk; xd;Wf;F kPsg;ngwKbahf; fl;lzkhf 3000/= &ghitAk; 
kPsg;ngwf;$ba fl;lzkhf 100>000/= &ghitAk; nrYj;Jtjd; %yk;> gpd;tUk; 
KftupapYs;s tya mYtyfj;jpypUe;J Nfs;tpg;gj;jpug; gbtq;fisAk; epge;jidfs; 
mlq;fpa njhFg;igAk; ePq;fs; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

2.  njupTnra;ag;gl;l Nfs;tpg;gj;jpufhuu; Nfs;tpg;gj;jpuk; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;lik gw;wpa 
mwptpj;jy; fbjj; jpfjpapypUe;J 07 ehl;fSf;Fs; Fwpj;j Nfs;tpg;gj;jpug; ngWkjpapd; 
20% I itg;Gr;nra;jy; Ntz;Lnkd;gJld;> kPjpahfTs;s KOj;njhifiaAk; 
Nfs;tpg;gj;jpuk; jpwf;fg;gLk; jpfjpapypUe;J 30 ehl;fSf;Fs; itg;Gr; nra;jYk; 
Ntz;Lk;. Nfs;tpg;gj;jpuk; njhlu;ghd vy;yhf; nfhLg;gdTfSk; kf;fs; tq;fpapd; 
VNjDk; fpisf;$lhf> kf;fs; tq;fpapd; gk;gyg;gpl;b fpisapdJ mwtPLfs; fzf;F 
,yf;fkhd 310100162473892 vDk; fzf;fpyf;fj;Jf;F itg;Gr; nra;ag;gLjy; Ntz;Lk;.

3.  cupa Kiwapy; G+uzg;gLj;jg;gl;l Nfs;tpg;gj;jpug; gbtq;fis ~~nj`ptis 
ypadNf tPjpapYs;s Mjdk;" vd ,lJgf;f Nky; %iyapy; vOjg;gl;l fbj 
ciw xd;wpDs; itj;J Kj;jpiuapl;L 2022.10.19Me; jpfjp gp.g 2.00 kzpf;F 
Kd;du; fpilf;ff;$bathW gpd;tUk; Kftupf;F gjptQ;ry; %yk; mDg;gp itj;jy; 
Ntz;Lk;. Nfs;tpg;gj;jpuq;fis Neubahff; ifaspg;gjhf ,Ue;jhy;> nrhy;yg;gl;l 
Nfs;tpg;gj;jpuq;fis 2022.10.19Me; jpfjp gp.g. 1.30 kzpf;F Kd;du;> kf;fs; tq;fpapd; 
gpuhe;jpa jiyik mYtyfj;jpy; (nfhOk;G njw;F) itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg;gj;jpug; 
ngl;bapDs; ,Ljy; Ntz;Lk;.

4.  2022.10.19Me; jpfjp gp.g. 3.15 kzpf;F gpuhe;jpa jiyik mYtyfj;jpy; (nfhOk;G 
njw;F) ngau; Fwpj;J epakpf;fg;gl;l tpiykjpg;Gr; rignahd;wpd; Kd;dpiyapy; 
Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLk;. ,e;epfo;tpy; Nfs;tpg;gj;jpufhuu;fs; my;yJ 
mtu;fspd; mjpfhukspf;fg;gl;l Kftu;fs; fye;Jnfhs;s KbAk;.

5.  tpiykjpg;Gr; rigahdJ VNjDk; Nfs;tpg;gj;jpuj;ij my;yJ mjd; VNjDk; 
ghfj;ij my;yJ vy;yhf; Nfs;tpg;gj;jpuq;fisAk; epuhfupg;gjw;fhd cupikiaf; 
nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

6.  vtNuDk; Nfs;tpg;gj;jpufhuu; njupTnra;ag;gl;lhy;> mtu; Mjdj;ij mg;NghjpUf;Fk; 
mNj epiyapy; Vw;Wf;nfhs;s cld;gLjy; Ntz;Lk; vd;gJld;> mt;thjdj;ijf; 
nfhs;tdT nra;Ak; jpfjpapy; kPjkhfTs;s kpd;rhuf; fl;lzk;> tupkjpg;gPl;L tupfs; 
my;yJ vQ;rpAs;s NtW njhiffs; vitNaDkpUg;gpd;> mtw;iw nrYj;Jtjw;Fg; 
nghWg;GilatuhjYk; Ntz;Lk;.

7.  Fwpj;Jiuf;fg;gl;l fhyg;gFjpapDs; xl;Lnkhj;jj; njhifiaAk; itg;Gr; nra;a 
cq;fshy; KbahjpUg;gpd;> kPsg;ngwf;$ba fl;lzkhd 100>000/= &ghTk; mj;Jld; 
,f;Nfs;tpg;gj;jpuj;Jf;fhf itg;Gr; nra;ag;gl;l NtW Nkyjpf njhiffSk; kPsr; 
nrYj;jg;glkhl;lhJ.

8.  rpy cupj;JWjpfis my;yJ NtW tpguq;fisr; Nrhjid nra;J ghu;f;f Ntz;ba 
Njit cq;fSf;F ,Ug;gpd;> mtw;iw ePq;fs; kf;fs; tq;fpapd; gpuhe;jpa jiyik 
mYtyfj;jpypUe;J (nfhOk;G njw;F ) ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

9.  Nfs;tpg;gj;jpuq;fisr; rku;g;gpf;f Kd;du;> vy;yh Nfs;tpg;gj;jpufhuu;fSk;> ,iaghd 
Mjdj;jpd; cupj;J gw;wp KOikahfj; jpUg;jpAWjy; Ntz;Lk;.

vk;.v];. fdf;f N`tNf> 
gpuhe;jpa Kfhikahsu; (nfhOk;G njw;F)> 
,y. 11> bAf; tPjp> nfhOk;G 01. 
njhiyNgrp : 0112-344982-5 0112-387068
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gz;lhutis gpuNjr rig

2023 Mk; Mz;bd; Fiwepug;G tuTnryTj;jpl;l 
mwpf;ifia nghJkf;fSf;F ghPl;rpj;Jg; 

ghh;g;gjw;fhf tha;g;G toq;Fjy;

1989 ,y 12 khfhz rig (jpUj;jg;gl;l 

tpjpKiwfs;) rl;lj;jpd; 2k; gphpT kw;Wk; 1987 

,y.15 gpuNjr rl;lj;jpd; 223 gphpTld; thrpf;fg;gl 

Ntz;ba 1987 ,y 15 gpuNjr rig rl;lj;jpd; 184 

Mk; gphptpd; %yk; toq;fg;gl;Ls;s mjpfhuj;jpd; 

gpufhuk; Cth khfhz MSeuhy; 2020.10.29k; 

jpfjpa th;j;jkhdp ,y 2199/25 %yk; 

gpufldg;gLj;jg;gl;Ls;s 2020 gpuNjr rig 

tuTnryTj;jpl;l jahhpg;G kw;Wk; mKy;gLj;Jk; 

tpjpfs; ,y 10 (2) (M) ,d; gpufhuk; 2023 Mk; 

Mz;L rhh;ghf gz;lhutis gpuNjr rigapdhy; 

rkh;g;gpg;gjw;F jPh;khdpf;fg;gl;Ls;s Fiwepug;G 

tuTnryTj;jpl;l mwpf;if 2022.10.07k; jpfjp 

Kjy; 07 Ntiy ehl;fs; tiu mYtyf 

Neuq;fspy; nghJkf;fSf;F ghPl;rpj;Jg; 

ghh;g;gjw;fhf gz;lhutis gpuNjr rigapy; 

tha;g;gspf;fg;gLk; vd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

fiykhzp

tz.fuf`nty ee;jtpky `pkp

jiyth;

gz;lhutis gpuNjr rig

kf;fs;  tq;fp
gk;gyg;gpl;b fpis

Nfs;tpg;gj;jpu mwptpj;jy;
nj`pts gpuNjr nrayfg; gpuptpd; nj`pts Nkw;F ,y: 540A> fpuhk mYtyu; gpuptpDs; 
vgNdru; gpNs]py; mike;Js;sJk;> 4.94 Ngu;r;Rf;fs; gug;gstpy; ,y - 02 vDk; tup 
kjpg;gPl;byf;fj;ijf; nfhz;Ls;sJk;> "mSj;tj;j " vdtiof;fg;gLtJkhd fhzpia 
tpw;gid nra;tjw;fhd tpiyNfl;Gf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

fpis Mjdj;jpd; tptuzk;
Mjdj;Jf;fhd 

mZfy;

tprhuizfis 
Nkw;nfhs;tjw;fhd 

njhiyNgrp 
,yf;fq;fs;

gk;gyg;gpl;b    1.  Nky; khfhzk;> 
nfhOk;G khtl;lj;jpy;> 
ry;gpl;b NfhuNs> gs;Ns 
gj;Jtpd; nj`pts 
fy;fp];] khefu 
rig vy;iyfspDs; 
nj`ptsNkw;F ,y : 
540A> fpuhk mYtyu; 
gpuptpy;> nj`pts 
vgNdru; gpNs]py; 
mike;Js;sJk;> 
,y :- 02 vDk;  tup 
kjpg;gPl;byf;fj;ijf; 
nfhz;Ls;sJk;> 
~~mSj;tj;j " 
vdtiof;fg;gLtJk;>  
cupkk; ngw;w epy 
msitahsu; fhkpdp 
gP. njhld;nty 
vd;gtupdhy; 
jahupf;fg;gl;l 
2006.11.15Me; Njjpa 605 
Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; 
Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;lJk;> 
gug;gstpy; 4.94 
Ngu;r;Rf;fisf; 
nfhz;lJk;> 
~~fhzpj;Jz;lk; A" vd 
milahskplg;gl;lJk;> 
gpupf;fg;gl;L tiuaWf; 
fg;gl;lJkhd 
mf;fhzpj;Jz;L 
mlq;fYk;.

ePq;fs; nj`pts 
re;jpapypUe;J 
fhyp   tPjpA+lhf 
nts;stj;ij Nehf;fp 
fpis 1.1 fpNyhkPw;wu;  
gazpf;Fk; NghJ 
cq;fs; ,lJ 
Gwj;jpYs;s vgNdru; 
gpNs]py; 30 kPw;wu;| 
Kd;Ndhf;fpr; 
nrd;why; tPjpapd; 
tyJ Gwj;jpy; ,e;j 
Mjdj;ij cq;fshy; 
fz;L nfhs;s 
KbAk;. 

gpuhe;jpa 
jiyik  
mYtyfk;  
011-2327847-8 
fpis
011-2502813 
011-2500793 

Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj; jpfjp 2022.10.19.
epajpfSk; epge;jidfSk;

nfhOk;G 01> bAf; tPjp> ,y.11 vDk; KftupapYs;s kf;fs; tq;fpapd; gpuhe;jpa 
jiyik mYtyfj;jpy; (nfhOk;G njw;F) 2022.10.19 Mk; jpfjp gp.g 2.00 kzp tiu 
Nfs;tpg;gj;jpug; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;s KbAk; vd;gJld;> cq;fs; tpiyNfl;Gf;fs; 
me;j Nfs;tpg;gj;jpug; gbtq;fspy; rku;g;gpf;fg;gLjYk; Ntz;Lk;.

1.  Nfs;tpg;gj;jpuk; xd;Wf;F kPsg;ngwKbahf; fl;lzkhf 3000/= &ghitAk; 
kPsg;ngwf;$ba fl;lzkhf 100>000/= &ghitAk; nrYj;Jtjd; %yk;> gpd;tUk; 
KftupapYs;s tya mYtyfj;jpypUe;J Nfs;tpg;gj;jpug; gbtq;fisAk; epge;jidfs; 
mlq;fpa njhFg;igAk; ePq;fs; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

2.  njupT nra;ag;gl;l Nfs;tpg;gj;jpufhuu; Nfs;tpg;gj;jpuk; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;lik gw;wpa 
mwptpj;jy; fbjj; NjjpapypUe;J 07 ehl;fSf;Fs; Fwpj;j Nfs;tpg;gj;jpug; ngWkjpapd; 
20% I itg;Gr;nra;jy; Ntz;Lnkd;gJld;> kPjpahfTs;s KOj;njhifiaAk; 
Nfs;tpg;gj;jpuk; jpwf;fg;gLk; NjjpapypUe;J 30 ehl;fSf;Fs; itg;Gr; nra;jYk; 
Ntz;Lk;. Nfs;tpg;gj;jpuk; njhlu;ghd vy;yhf; nfhLg;gdTfSk; kf;fs; tq;fpapd; 
VNjDk; fpisf;$lhf> kf;fs; tq;fpapd; gk;gyg;gpl;b fpisapdJ mwtPLfs; fzf;F 
,yf;fkhd 310100162473892 vDk; fzf;fpyf;fj;Jf;F itg;Gr; nra;ag;gLjy; Ntz;Lk;.

3.  cupa Kiwapy; G+uzg;gLj;jg;gl;l Nfs;tpg;gj;jpug; gbtq;fis "nj`pts vgNdru; 
gpNs]pYs;s Mjdk;" vd ,lJgf;f Nky; %iyapy; vOjg;gl;l fbj ciw 
xd;wpDs; itj;J Kj;jpiuapl;L 2022 10.19Me; Njjp gp.g 2.00 kzpf;F Kd;du; 
fpilf;ff;$bathW gpd;tUk; Kftupf;F gjptQ;ry; %yk; mDg;gp itj;jy; 
Ntz;Lk;. Nfs;tpg;gj;jpuq;fis Neubahff; ifaspg;gjhf ,Ue;jhy;> nrhy;yg;gl;l 
Nfs;tpg;gj;jpuq;fis 2022.10.19Me; Njjp gp.g. 1.30 kzpf;F Kd;du;> kf;fs; tq;fpapd; 
gpuhe;jpa jiyik mYtyfj;jpy; (nfhOk;G njw;F) itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg;gj;jpug; 
ngl;bapDs; ,Ljy; Ntz;Lk;.

4.  2022.10.19 Me; Njjp gp.g. 3.15 kzpf;F gpuhe;jpa jiyik mYtyfj;jpy; (nfhOk;G 
njw;F) ngau; Fwpj;J epakpf;fg;gl;l tpiykjpg;Gr; rignahd;wpd; Kd;dpiyapy; 
Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLk;. ,e;epfo;tpy; Nfs;tpg;gj;jpufhuu;fs; my;yJ 
mtu;fspd; mjpfhukspf;fg;gl;l Kftu;fs; fye;Jnfhs;s KbAk;.

5.  tpiykjpg;Gr; rigahdJ VNjDk; Nfs;tpg;gj;jpuj;ij my;yJ mjd; VNjDk; 
ghfj;ij my;yJ vy;yhf; Nfs;tpg;gj;jpuq;fisAk; epuhfupg;gjw;fhd cupikiaf; 
nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

6.  vtNuDk; Nfs;tpg;gj;jpufhuu; njupT nra;ag;gl;lhy;> mtu; Mjdj;ij mg;NghjpUf;Fk; 
mNj epiyapy; Vw;Wf;nfhs;s cld;gLjy; Ntz;Lk; vd;gJld;> mt;thjdj;ijf; 
nfhs;tdT nra;Ak; Njjpapy; kPjkhfTs;s kpd;rhuf; fl;lzk;> tup kjpg;gPl;L tupfs; 
my;yJ vQ;rpAs;s NtW njhiffs; vitNaDkpUg;gpd;> mtw;iw nrYj;Jtjw;Fg; 
nghWg;GilatuhjYk; Ntz;Lk;.

7.  Fwpj;Jiuf;fg;gl;l fhyg;gFjpapDs; xl;Lnkhj;jj; njhifiaAk; itg;Gr; nra;a 
cq;fshy; KbahjpUg;gpd;> kPsg;ngwf;$ba fl;lzkhd 100>000/= &ghTk; mj;Jld; 
,f;Nfs;tpg;gj;jpuj;Jf;fhf itg;Gr; nra;ag;gl;l NtW Nkyjpf njhiffSk; kPsr; 
nrYj;jg;glkhl;lhJ.

8.  rpy cupj;JWjpfis my;yJ NtW tpguq;fisr; Nrhjid nra;J ghu;f;f Ntz;ba 
Njit cq;fSf;F ,Ug;gpd;> mtw;iw ePq;fs; kf;fs; tq;fpapd; gpuhe;jpa jiyik 
mYtyfj;jpypUe;J (nfhOk;G njw;F ) ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

9.  Nfs;tpg;gj;jpuq;fisr; rku;g;gpf;f Kd;du;> vy;yh Nfs;tpg;gj;jpufhuu;fSk;> ,iaghd 
Mjdj;jpd; cupj;J gw;wp KOikahfj; jpUg;jpAWjy; Ntz;Lk;.

vk;.v];. fdf;f N`tNf> 
gpuhe;jpa Kfhikahsu; (nfhOk;G njw;F)> 
,y. 11> bAf; tPjp> nfhOk;G 01. 
njhiyNgrp : 0112-344982-5 0112-387068

kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rig 

Njrpa Rw;whly; rl;lj;jpd; gpupT 23t cggpupT 

(2) ,d; fPohd mwptpj;jy; 

Gjpa fsdp ghyk; Kjy; mj;JUfpupa 
tiuapyhd ehd;F xOq;iffis nfhz;l 
cau;j;jg;gl;l neLQ;rhiy mgptpUj;jp 

nraw;wpl;lk; (fl;lk;-II) w;f;fhd Rw;whly; jhf;f 
kjpg;gPl;L (R. jh. k) mwpf;if uh[fpupa (6.9 fp.
kP.) - mj;JUfpupa (16.4 fp.kP.) tiuapyhd gFjp

kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rigapdJ 1988k; Mz;bd; 56k; 

,yf;f kw;Wk; 2000khk; Mz;bd; 53k; ,yf;f rl;lq;fshy; 

jpUj;jp mikf;fg;gl;lthW 1980k; Mz;bd; 47k; ,yf;f Njrpa 

Rw;whly; rl;lj;jpd; gpupT 23t(1)w;F mikthf tPjp mgptpUj;jp 

mjpfhu rigapdhy; rku;g;gpf;fg;gl;l Nkw;$wg;gl;l 

fUj;jpl;lj;Jf;fhd Rw;whly; jhf;fkjpg;gPl;L (R. jh. k) 

mwpf;ifahdJ gpd;tUk; ,lq;fspy; fhiy 8.30 kzp 

njhlf;fk; khiy 4.15 kzptiu 30 ehl;fSf;F nghJkf;fspd; 

ghu;itf;fhf (Qhapw;Wf;fpoik kw;Wk; nghJ tpLKiw 

ehl;fs; jtpu) gpuRupf;fg;gLk; jpdj;jpypUe;J itf;fg;gl;Ls;sJ.

gpuNjr nrayfk;> fLty/= n[atu;jdGu  - Nfhl;il 

khefu rig> fLty = n[atu;jdGu  - Nfhl;il

Njrpa Rw;whly; jfty;ikak;> kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig> 

'guprugpar">104> nld;rpy;nfhg;NgfLt khtj;ij> gj;juKy;y. 

,izak;: www.cea.lk
nghJkf;fs; vtNuDk; ,t;tpsk;gu jpfjpapypUe;J 30 

ehl;fSf;Fs; jkJ fUj;Jf;fis gzpg;ghsu; ehafk;> kj;jpa 

Rw;whly; mjpfhu rigf;F vOj;J %yk; rku;g;gpf;f KbAk;.

gzpg;ghsu; ehafk;> 

kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig> 

'guprugpar"> 

,y. 104> nld;rpy;nfhNgfLt khtj;ij> 

gj;juKy;y.

Nky; khfhz rig
khfhz nghwpapay; gzpafk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

jpUj;jk; gw;wpa mwptpj;jy;
2022-09-30Mk; jpfjpa ~~nla;yp epa+];||> ~~jpdfud;|| kw;Wk; 2022-10-03Mk; 

jpfjpa ~~jpdkpd|| vDk; gj;jphpiffspy; gpuRhpf;fg;gl;l tpiyf;Nfhuy; 

mwptpj;jypy; Nkkh/fk;/ njhk;Ng Muk;g tpj;jpahyaj;jpd; 70’x25’ 
,uz;L khbf; fl;blj;jpd; jpUj;jNtiyfSf;fhf Ntz;lg;gl;Ls;s 

CIDA juk; C6 kw;Wk; C5 vdf; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ vd;gJld; mJ C7 
kw;Wk; C6 vdj; jpUj;jg;gly; Ntz;Lk;.

Vw;gl;Ls;s mnrsfhpaq;fSf;F tUj;jj;ijj; njhptpf;fpd;Nwhk;.

ngWifg; gphpT>

nghwpapay; gzpafk; (Nk.kh)>

5Mk; khb> 204> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij>

gj;juKy;y.

njhiyNgrp: 011-2092504

njhiyefy;: 011-2092505



மகரகம கபூரிய்யா அரபுக் கல்-
லூரியின் நம்பிக்்க்யாளரகளயாக 
நீண்ட கயாலமயாக பணிபுரிந்து-
வரும் மூவர விலகியுளளதயால்  
அந்த மூன்று வவற்றி்டஙகளில் 
இரணடுக்கு வபணகள இருவர 
நி்மிக்கபபட்டுளளனர. 

அல்்யாஜ் நவயாஸ் கபூர, சு்பர 
கபூர, வெஸ்மி ஆரிப ஆகி் 
மூவரகளதும் இ்டத்துக்்க சித்தி 
சி்யாரயா ஏ கயாதரும் ெமீலயா 
்யாஸிம் அபதுல் கயாதரும்  நி்-
மிக்கபபட்டுளளனர. கபூரிய்யா-
வின் வரலயாற்றி்ல்் என்றுமில் -
லயாதவயாறு தற்்பயா்த் நிரவயாகம் 
இரு வபணக்ள நி்மித்துளளது

(ரிஹ்மி ்க்கீம்) 

கந்தளயாய தினகரன் நிருபர

உலகம் முழுவதிலும் 17.3 மில்-
லி்ன் மக்கள பக்கவயாதம் மற்றும் 
இருத் ்நயாயினயால் இறபபதயாக 
அறிக்்ககள வதரிவிக்கின்றன. இதி-
லிருந்து நயாம் பயாதுகயாபபு வபறுவதயாக  
இருந்தயால் 30 வ்துக்கு ்மற்பட்்ட 
ஆண, வபண இரு பயாலயாரும் ஆண-
டுக்வகயாருமு்ற இத்ம் சயாரந்த 
பரி்சயாத்னக்ள வசயதுவகயாளள 
்வணடும் என்ப்த அறிவுறுத்து-
வதற்கயாக்வ உலக இத் தினம் 
ஒவவவயாரு ஆணடும் வகயாண்டயா்டப-
பட்டு வருவதயாக குசசவவளி பிர்தச 
ச்ப தவிசயாளர ஏ.முபயாறக் வதரிவித்-
தயார.

உலக இருத் தினத்்த சிறபபிக்-
கும் வ்கயில் அண்மயில் குசச-
வவளி பிர்தச ச்பயில் ந்்டவபற்ற 
இலவச இரத்ததயான குழுவின்ர 
ச்ப உத்தி்்யாகத்தரகளுக்குள நி -்
மிக்கும் நிகழ்வின்்பயா்த அவர 
இவவயாறு வதரிவித்தயார.

அஙகு அவர ்மலும் வதரிவிக்்க-
யில்:-

எமது நயாட்டில் இ்டம்வபறும் உயி-
ரிழபபுக்களில் 34 சதவீதமயான்வ 
இருத் பயாதிபபுக்களினயால் இ்டம்-
வபறுவதயாக சுகயாதயார அ்மசசு வதரி-
வித்துளளது. சுகயாதயார அ்மசசின் 
வதயாற்றயா்நயாயப பிரிவு, இருத் 
வி்ச்ட ்வத்தி் நிபுணரகளின் 
நிறுவன அ்மபபு்டன் இ்ணந்து 
வரு்டந்்தயாரும் உலக இருத் 
தினத்்த வகயாண்டயாடி வருகின்ற 

அ்த்வ்ள, இத் ்நயாயிலிருந்து 
நயாட்டு மக்க்ளப பயாதுகயாக்கும் 
்நயாக்கில் பல்்வறு திட்்ட வ்ரபு-
க்ள எமது அரசு சுகயாதயாரத்து்றயு-
்டன் இ்ணந்து முன்வனடுத்து வரு-
கின்றது.

வளரசசி்்்டந்துளள வதயாழில் 
நுட்பத்திற்கு மத்தியில் எமதுநயாடு 
எதிர்நயாக்கியுளள வகயாவிட் வதயாற்-
றுக்கு  மத்தியில் இருத் ்நயாய 
மற்றும் வதயாற்றயா்நயாய ்பயான்ற பல்-
்வறுபட்்ட விழிபபுணரவுக்ள 

சுகயாதயார அ்மசசு மற்றும் அது 
வதயா்டரபுபட்்ட நிறுவனஙகளும் 
்மற்வகயாணடுவருவது்டன் அதற்-
கயாக பல மில்லி்ன் ரூபயாயக்ள 
வசலவும் வசயது வருகின்றது என்றும் 
தவிசயாளர முபயாறக் சுட்டிக்கயாட்டினயார

உலகளவில் ஒவவவயாரு ஆணடும் 
பிறக்கும் குழந்்தகளில் 10 இலட்-
சம் குழந்்தகள பிறவியி்ல்் 
இத்க் ்கயாளயாறு்டன் பிறக்கின்றன. 
இத்க் ்கயாளயாறு என்பது வபரும்-
பயாலும் ஆணக்ளயும் வ்தயானவர-
க்ளயும் மட்டு்ம தயாக்கும் என்ற 
கருத்து பரவலயாக உளளது. அது தவ-
றயாகும்.

இத்த்தில் ஏற்படும் ்நயாயகள 
குறித்தும், அதில் ஏற்படும் பிரச-
ச்னக்ள தவிரக்க ஆ்ரயாக்கி -்
மயான உணவு மற்றும் உ்டற்பயிற்சி 
வசயவது ்பயான்ற விழிபபுணர்வ 
வபயாதுமக்கள மத்தியில் ஏற்படுத்துவ-
தற்கயாக பல்்வறு நிகழ்சசிகள இன்று 
உலகம் முழுவதும் ந்்டவபறுகின்-
றது என்றயார.

112022 ஒக்டோபர் 4 செவ்ோய்ககிழமை 4–10–2022

சீரடி சாயி சித்திரத்்தேர்
சத்குரு சீரடி சயாயிபயாபயா மகயா 

சமயாதி தினம் எதிரவரும் 5ஆம் திகதி  
புதன் கிழ்ம ந்்டவபறவுளளது. 
அதிகயா்ல ஆரயாத்தி வதயா்டக்கம் 
இரவு 8 மணிவ்ர நிகழ்சசிகள, 
வகயாழும்பு, புதுச வசட்டித் வதருவி-
லுளள, சீரடி சயாயி மந்தீரில் ஒழுஙகு 
வசய்பபட்டுளளது. 

கயா்ல 7 மணிக்கு மகயாவிஷ்ணு 
்யாகம் இ்டம்வபறும். பகல் ஆரயாத்தி-
யு்டன் அன்னதயானம் வழஙகபபடும். 

மயா்ல ஆரயாத்தியு்டன் சீரடி சயாயி 
சித்திரத்்தர ஆரம்பமயாகவுளளது. 
உலகி்ல்் சீரடி சயாயிபயாபயாவின் 
சித்திரத்்தர பவனி ந்்டவபறும் 
ஆல்ம் இதுவயாகும். அசயாதயா-
ரண சூழ்நி்ல கயாரணமயாக க்டந்த 
இரணடு ஆணடுகள, இந்த நிகழ்வு 
ந்்டவபறமுடி்வில்்ல. சீரடி 
சயாயி இரயாெ்கயாபுரம் எழுபபபபட்்ட 
இந்தஆணடு சித்திரத்்தர சீரடி சயாயி 
ரயாெ வசபபுக் கலசத்து்டன் வகயாழும்பு 
மயாநகரில் வலம் வரவிருக்கிறது. 

போரோளுைன்ற தவிெோளர் குழுவினருக்ோன இருநோள் செயலைர்வு ்டநத ெனி, ஞோயிறு ஆகிய தினங்ளில் ்ோலி ைோ்டடத்தில் நமடசபற்றது. ்தசிய ஜனநோய் நிறு்னத்துடன 
இமைநது முனசனடுக்பபடட செயலைர்வின ்போது, போரோளுைன்ற செயறபோடு்மள விமனத்தி்றனோ் ்ைறச்ோள்ளும் விதைோ் பல்்்று விடயங்ள் ்லநதுமரயோடபபடடன. இந-
நி்ழ்வில் ெபோநோய்ர் ைஹிநத யோபபோ அ்ப்ர்தன ைறறும் பிரதி ெபோநோய்ர் அஜித் ரோஜபக ஷ ைறறும் போரோளுைன்ற குழுக்ளின பிரதி தவிெோளர் அங்ஜன இரோைநோதன ஆகி்யோர் 
உடபட நி்ழ்வில் ்லநது ச்ோண்டோமரயும் படங்ளில் ்ோைலோம்.   (படம்: ெோ்்ச்ெரி வி்ெட நிருபர்)

இருதேய பாதிப்பு காரணமாக 
34 சதேவீதேமா்�ார் உயிரிழப்பு

குச்சவெளி பிரதே்ச ்சபை ேவி்சாளர் ஏ. முைாறக் வேரிவிப்பு

பபாலன�றுவையில் 
10 மணி்ேர நீர்பைட்டு

(்பருவ்ள வி்ச்ட நிருபர)

்தசி் நீர வழஙகல் வடிகயால்மபபு 
ச்பயின் வபயாலன்னறு்வ நீர வழங-
கல் திட்்டத்தில் திருத்த ்வ்லகள 
கயாரணமயாக நயா்ள மறுதினம் 05ஆம் 
திகதி (05) புதன்கிழ்ம மு.ப. 8 
மணி முதல் பி.ப. 6 வ்ரயிலயான 10 
மணி்நர நீர விநி்்யாகத்த்்ட பின்-
வரும் பகுதிகளில் அமுலயாகும் என 
்தசி் நீர வழஙகல் வடிகயால்மபபு 
ச்ப அறிவித்துளளது.

வபதிவவவ நீர வழஙகல் திட்்டத்-
தின் மூலம் நீர விநி்்யாகிக்கபபடும் 
பகுதிகளயான வபதிவவவ, லக்்ஸஉ-
்ன, எத்துமல்பிட்டி், தம்பரவவவ, 
ெ்ந்திபுர, உனகலயாவவகர, 800 ஏக்கர, 

விெ்பயாகுபுர, ்மத்திரிகம மற்றும் 
்சவயாகம நீர வழஙகல் திட்்டத்தின் 
மூலம் நீர விநி்்யாகிக்கபபடும் பகுதி-
களயான பலுகஸ்தமன, குருந்துவத்த, 
கல்தம்பரயாவ, ்சவயாகம, தம்பயா்ல, 
வீரபுர, ஓ்னகம ஆகி் பகுதிகள நீர 
விநி்்யாகத் த்்டயினயால் பயாதிக்கபப-
டும்.

இதனயால் பயாவ்ன்யாளரகளுக்கு 
ஏற்படும் அவசளகரி்ஙகளுக்கு 
்தசி் நீர வழஙகல் வடிகயால்மபபு 
ச்ப கவ்ல வதரிவிபப்தயாடு, நீ்ர 
முன்கூட்டி்் ்சமித்து ்வத்து சிக்க-
னமயாக ப்ன்படுத்துமயாறு ்கட்டுக்-
வகயாணடுளளது. இதுபற்றி் ்மலதிக 
விபரஙகளுக்கு 1939 என்ற இலக்கத்து-
்டன் வதயா்டரபுவகயாளள முடியும்.

இளம் சிறார்கவள கல்வித்துவறயில்  
முன்�றற ஜ�ாதிபதி ேடைடிகவக

வவலிகம தினகரன் நிருபர

எமது இளம் சிறயாரகளின் 
கல்வித்து்ற முன்்னற்றம் 
மற்றும்  எதிரகயாலத்்த சிறப-
பயாக்க ெனயாதிபதி ரணில் விக்-
கிரமசிஙக பல்்வறு ந்டவ-
டிக்்கக்ள முன்வனடுத்து 
வருகின்ற நி்லயில் அ்ன-
வரும் கட்சி ்பதமின்றி 
ெனயாதிபதியின் திட்்டத்திற்கு பூரண 
ஆதரவு  வழஙக முன்வர ்வணடும் 
என ஐ.்த. கட்சி கயாலி மயாவட்்ட பயாரயா-
ளுமன்ற உறுபபினர வஜிர அ்பவர-
தன வதரிவித்தயார. 

சிறுவர தினத்்தவ்யாட்டி ந்்ட-
வபற்ற நிகழ்வவயான்றி்ல்் பயாரயாளு-
மன்ற உறுபபினர ்மற்கண்டவயாறு 
வதரிவித்தயார. 

வதயா்டரந்து அவர கருத்துத் வதரிவிக்-
்கயில்,  ெனயாதிபதி ரணில் விக்கிரம-
சிஙக ஐ.்த. கட்சி்்ச ்சரந்தவரயாக 
இருபபினும், அவர முழு நயாட்டு மக்-
களின் வபயாறுபபயாளி. நயாம் அ்னவ-
ரும் நயாட்்்ட முன்்னற்ற கட்சி இன, 

மத ்பதமின்றி உ்ழக்க 
்வணடும். சரவ்தச மட்-
்டத்தில் எமது நயாட்டுக்கு 
நல்ல வப்்ர வயாஙகிக் 
வகயாடுக்க நயாம் முன்வர  
்வணடும். 

நயாடு முன்்னறுவதற்கு 
சுற்றுலயாத் து்ற மிகவும் 
அவசி்மயானது. ்பயாரயாட்-
்டஙகள மூலம் சுற்றுலயாத் 

து்ற்் சீரயாக்க முடி்யாது. அதனயால் 
அதற்கு பயாதிபபுக்கள தயான் அதிகம். 
இ்ளஞரகள ்பயாரயாட்்டஙகள வசய-
தனர. ஒரு எதிரபயாரபபு்டன் தயான் 
இத்ன ்மற்வகயாண்டனர. அதனயால் 
வசயாத்துக்களுக்கு ்சதம் வி்ளவிப-
பது, உயிரக்ள பலி வகயாளவது ்நயாக்-
கமயாக இருக்கக்கூ்டயாது.

நயான் தரம் 7ல் கல்வி கற்கும் ்பயா்த 
பயாரயாளுமன்ற உறுபபினரயாக இருக்க 
்வணடும் என ஆ்ச எனது மனதில் 
குடிவகயாண்டது. அந்த இலக்்க 
்நயாக்கி நயான் மு்ற்சித்்தன். அ்த 
்பயால் நீஙகளும் ஒரு இலக்்க ் நயாக்கி 
ப்ணிபபது அவசி்ம் என்றயார. 

்லக்ஹவுஸ் நிறு்னத்தில் ஆரம்பிக்பபடட மீடியோ அ்டமி ஊட் ்றம் சநறி ம்ப் ரீதியோ் (01)  ஆரம்பித்து ம்க்பபடடது. 
சி்ரஷட ஊட்வியலோளரும் த்்ல் திமைக்ளத்தின முனனோள் பணிபபோளர் நோய்முைோன சைோ்ஹோன ெைரநோயக் முதலோ்து விரி -
வுமரமய ைோை்ர்்ளுககு நி்ழ்த்து்மத படத்தில் ்ோைலோம். 

கபூரிய்யா நிர்யாக சபைக்கு 
இரு பைணகள் நி்மனம்  

ெர்்்தெ சிறு்ர் தினத்மத முனனிடடு அகில இலஙம் ம்.எம்.எம்.ஏ ்பரம் போைநதும்ற சதோடட்த்மத கிமளயின ஏறபோடடில் போைநதும்ற ஆதோர ம்த்தியெோமல 
சிறு்ர் ்ோர்ட சதோகுதியில் சிறு்ர் தின நி்ழ்வு்ள் நமடசபற்றன. கிமளயின தமல்ரும் அகில இலஙம் ்பரம்யின ெமூ் விடயங்ள் ைறறும் நி்ோரைம் சதோடர்போன 
திடடத் தமல்ருைோன இஸ்ைத் ரிபதி, சதோடட்த்மத பள்ளி்ோெல்்ள் பரிபோலன ெங் தமல்ர் எம்.எம்.எம். இம்தியோஸ் ைறறும் ம்த்தியர்்ள், தோதியர்்ளும் நி்ழ்வில் ்லநது 
ச்ோணடு சிறு்ர்்ளுககு பரிசில்்மளயும் ்ழஙகினர்.   (படம்: போைநதும்ற ைத்திய குறூப நிருபர்)

உடப்பு பபாலிஸ் அதிகாரி 
வீட்டுககுள் சடலமாக மீட்பு

கற்பிட்டி தினகரன் வி்ே்ட நிருபர

உ்டபபு வபயாலிஸ் நி்ல்த்தின் 
குற்றப பிரிவு வபயாறுபபதிகயாரி்யான 
உப வபயாலிஸ் பரி்சயாதகர ஒருவர 
தூக்கில் வதயாஙகி் நி்லயில் ச்டல-
மயாக மீட்கபபட்டுளளயார.

இரணடு பிள்ளகளின் தந்்த-
்யான 55 வ்து்்ட் சரத் ெ்ந்த என்-
பவ்ர இவவயாறு உயிரிழந்துளளதயாக 
வபயாலி்ஸயார வதரிவித்தனர.

உ்டபபு வபயாலிஸ் நி்ல்த்தில் 
இருந்து தனது க்ட்ம்் முடித்துக் 
வகயாணடு க்டந்த  வவளளிக்கிழ்ம 
(30)  குறித்த உப வபயாலிஸ் பரி்சயா-
தகர வீட்டிற்கு வசன்றுளள நி்லயி-
்ல்் இவவயாறு தற்வகயா்ல வசய-
துவகயாணடுளளயார என வபயாலி்ஸயார 

குறிபபிட்்டனர. வீட்டில் ம்னவி-
யு்டன் ஏற்பட்்ட பிரசசி்ன கயாரண-
மயாக்வ உப வபயாலிஸ் பரி்சயாதகர  
இவவயாறு தற்வகயா்ல வசயதுவகயாண-
்டயார என ்மற்வகயாளளபபட்்ட 
விசயார்ணயில் வதரி்வந்துளளது 
எனவும் வபயாலி்ஸயார கூறினர.

உயிரிழந்த உப வபயாலிஸ் பரி்சயா-
தகர ஆரயாசசிக்கட்டுவ வபயாலிஸ் 
நி்ல்த்தில் க்ட்மபுரிந்த 
நி்லயில் க்டந்த வரு்டம் உ்டபபு 
வபயாலிஸ் நி்ல்த்திற்கு இ்டமயாற்-
றம் வபற்று வந்துளளயார எனத் வதரி-
விக்கபபடுகிறது.

இந்த சம்பவம் வதயா்டரபில் 
பல்லம வபயாலி்ஸயார ்மலதிக விசயா-
ர்ணக்ள ்மற்வகயாணடு வருகின் -
றனர.

ஆப்கான உயர் நிவலப் பள்ளிகளில் 
பபணகள் பயிலத் தேவட
ஆபகயானிஸ்தயான் உ்ரநி்லப 

பளளிகளில் வபணகள கல்வி பயில 
தலிபயான் அரசு அனுமதி அளிக்க 
மறுபபு வதரிவித்து வருவ்த ஆப-
கயானிஸ்தயானுக்கயான ஐ.நயா. உதவும் 
அலுவலகம் கணடித்துளளது. உ்ர-
நி்லப பயா்டசயா்லகளில் மயாண-
வி்ருக்கு அனுமதி மறுபபதற்கு 
எந்த நி்யா்மும் கி்்ட்யாது என்ப-
்தயாடு உலகின் ்வவறந்த நயாட்டி-
லும் இதற்கு உதயாரணம் கயாட்்டவும் 
முடி்யாது என்று ஆபகயானிஸ்தயானுக்-
கயான ஐ.நயா.வின் உதவும் அலுவல-
கத்தின் பதில் த்லவரயான மயாரகஸ் 
வபயாட்்ஸல் வதரிவித்துளளயார.  

"வபணகளுக்கயான உ்ரகல்வி 
மறுக்கபபடுவது அவரகளின் அடிப-
ப்்ட உரி்மக்ள மீறுவதயாக 
அ்மகிறது. இது வபணகள ஒதுக்-
கபபடுவதற்கும், அவரகளுக்கு 
எதிரயாக வன்மு்றகள அதிகரிக்க-
வும், சுரண்டலுக்கும் வழிவகுப-
ப்தயாடு வபணகளுக்கு எதிரயான 
துஷ்பிர்்யாகத்துக்கும் கயாரணமயா-
கிவிடுகிறது. மயாணவி்ர ஏழயாம் 
ஆணடு முதல் 12 ஆம் ஆணடுவ்ர 
கல்வி பயில முடி்யாது என்பது 
உட்ப்ட பல த்்டக்ள தலிபயான்-
கள ஏற்படுத்தியுளளனர. க்டந்த 
வரு்டம் ஆட்சிக்கு வந்த தலிபயான் 
அரசு க்டந்த ஒரு வரு்ட கயாலத்தில் 

வபணகளுக்கு எதிரயான பல கட்டுப -
பயாடுக்ள விதித்துளளனர" என்று 
இந்த ஐ.நயா. அலுவலகம் தன் அறிக்-
்கயில் ்மலும் வதரிவித்துளளது.  

இ்த சம்ம் ஆபகயான் உ்ர கல் -
விக்கயான ்பசசயாளர அஹ்மட் தயாகி, 
ஏ்ன் நயாடுகளின் பயா்டத்திட்்டங-
களு்டன் ஒபபி்டக்கூடி் வ்கயில் 
சரவ்தச தரத்தில் ஆபகயானி் பயா்டத் -
திட்்டத்்த உருவயாக்கப ்பயாவதயாக-
வும் ஏற்கன்வ 35 பயா்டத்திட்்டஙக-
ளுக்கயான பணி முடிந்திருபபதயாகவும் 
உ்ர கல்விக்கயான ஒ்ர ஒரு பயா்டத் -

திட்்டம் நயாவ்டஙகும் அமுலுக்கு வரு-
வமன்றும் வதரிவித்திருபப்தயாடு 
இபபயா்டத்திட்்டஙகள அ்னத்து்ம 
ஆபகயானி் கலயாசயாரம், இஸ்லயாமி் 
சட்்டம் மற்றும் சரவ்தச கல்வித்த-
ரம் என்பனவற்்ற அடிபப்்ட்யா-
கக் வகயாணடிருக்கும் என்றும் கூறி-
யுளளயார.  

தற்்பயாது ஆபகயானிஸ்தயானில் 35 
வவவ்வறயான பயா்டத்திட்்டஙகள 
ந்்டமு்றயில் உளளன. இவற்றில் 
இருபது இளமயாணி பட்்டபபடிபபுக்-
கயான்வ. 15 முதுமயாணிக்கயான்வ.  

அந் நாட்டுக்்ான ஐ.நா. அலுெல்ம் ்ெபல  



இலங்கை 19 வயதுக்கு கீழ்பட்ட 
பிரிவு மூன்று ்பா்டசா்ல அணி-
கைளுக்கு இ்்டயிலான ஒருநாள் 
கிரிக்்கைட ்�ா்டரில் நுககை்கைா்ட 
புனி� க�ான்ஸ் அணிக்கு எதிரான 
க்பாடடியில் யாழ. மத்திய கைல்லூரி 
40 ஓட்டஙகைளால் இலகு ்வற்றி-
யீடடியது.   

மீவல்பலன ்பா்டசா்ல ்ம�ா -
னத்தில் கை்டந� ஞாயிற்றுக்கிழ்ம 
(2) ந்்ட்்பற்்ற க்பாடடியில் 
மு�லில் துடுப்்படுத்�ா்ட ்பணிக்-
கைப்பட்ட யாழ. மத்திய கைல்லூரி 
சார்பில் நியு்டன் (62) மற்றும் 
அபிலாஷ் (54) அ்ரசச�ம் ்்பற்்ற-
னர்.   

இ�ன்மூலம் அந� அணி நிர்்ண-
யிக்கைப்பட்ட 42 ஓவர்கைளிலும் 7 
விக்்கைடடுகை்ள இழநது 221 ஓட-
்டஙகை்ள ்்பற்்றது.  

்பதி்லடுத்�ாடிய புனி� 
க�ான்ஸ் அணி அடுத்�டுத்து விக்-
்கைடடுகை்ள ்பறி்கைாடுத்து �டு-

மாற்்றம் கைண்டது. 
இ�னால் அந� அணி 42 ஓவர் -

கைள் முடிவில் 9 விக்்கைடடுகை்ள 
இழநது 181 ஓட்டஙகை்ளகய 

்்பற்்றது.   
்பநதுவீசசில் அ�ய் 4 விக்்கைடடு-

கை்ளயும் சிமில்்டன் 3 விக்்கைடடு-
கை்ளயும் வீழத்தினர்.    

்பாகிஸ்�ானில், அரசாஙகை 
மருத்துவம்னகைளின் அவ -
சரப பிரிவுகைளில் ்நருக்கைடி 
ஏற்்படடுள்ளது.   

ம ரு த் து வ ம ் ன கை ளி ல் 
்பலரும் மகலரியா உள்ளிட்ட 
்வள்ளத்�ால் ்பரவும் கநாய்-
கைளுக்கைான சிகிச்ச்யப 
்்ப்றக் கைாத்துள்ளனர்.   

அநநாடடில் கை்டந� மா�ம், 
்பல ஆணடுகைள் கைா்ணா� 
அளவில் மிகை கமாசமான 
்வள்ளம் ்்பருகியது. அ�ன் 
கைார்ணமாகை நீரில் ்பரவும் 
கநாய்கைள் ்பல மிகை கவகைமாகை 
மக்கைளி்்டகய ்பரவுகின் -
்றன.   

கநாய்ப்பரவ்ல எதிர்-
்கைாள்ளும் ்பணியால் மருத்து -
வர்கைள் ்பலரும் கவ்லச-
கசார்வுக்கு ஆளாகியுள்ளனர்.   

நூற்றுக்கை்ணக்கைான நகை-
ரஙகைளிலும் கிராமஙகைளி-
லும் ்வள்ளத்�ால் ்்பரிய 
அளவில் ்பாதிபபு ஏற்்படடுள்-
ளது. 220 மில்லியன் க்பர் 
்கைாண்ட அநநாடடில் 33 
மில்லியன் மக்கைள் அ�னால் 
்பாதிக்கைப்படடுள்ளனர்.     

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஒக்ே்டா்பர் மா்தம 4ம திைதி கெவவாய்க்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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உய்குர் சிறு்பான்்ம மக்கைள் 
எதிர்்கைாணடுள்ள ்நருக்கைடி -
கைள் குறித்து ்ந�ர்லாந்�த் 
�ளமாகைக் ்கைாணடுள்ள ்�ற்கைா -
சியக் கைற்்கைகைளுக்கைான ஐகராப -
பிய மன்்றம், ஐக்கிய நாடுகைள் 
மனி� உரி்மகைள் க்பர்வயின் 
கைவனத்திற்கு ்கைாணடுவநதுள் -
ளது.   

்�னீவாவில் ந்்ட்்பற்று 
வரும் ஐ.நா. மனி� உரி்ம -
கைள் க்பர்வயின் 51ஆவது 
அமர்விகலகய உய்குர் மக்கைள் 
எதிர்்கைாள்ளும் மனி� உரி்ம 
மீ்றல்கைள் குறித்து இவவாறு 
்�ரிவிக்கைப்படடுள்ளது.     

ஜெனீவா அமர்வில் 

உய்குர் 
விவகாரம்

ஆக்கிரமிக்கைப்பட்ட கமற்குக் 
கை்ரயின் ரமல்லா நகைருக்கு 
அருகில் இஸ்கரலிய இராணு -
வத்�ால் இரு ்பலஸ்தீனர்கைள் சுட-
டுக்்கைால்லப்படடுள்ளனர்.   

கைார் வணடி ஒன்றில் இருந� 
நி்லயில் இரு ஆ்டவர்கைள் 
்கைால்லப்பட்ட�ாகை உள்ளுர் 
ஊ்டகைஙகைள் ்சய்தி ்வளியிட -
டுள்ளன. 

இதில் 19 மற்றும் 21 வயது 
இ்ளஞர்கைகள ்கைால்லப்பட-
டுள்ளனர். மற்்்றாரு இ்ளஞர் 
கைாயம்்டநதுள்ளார்.   

இவவாறு ்கைால்லப்பட்ட 
இரு இ்ளஞர்கைளதும் உ்டல் -
கை்ள எடுத்துச ்சன்்ற இஸ்கர-
லிய இராணுவம் கைாயம்்டந�-
வ்ர ்கைது ்சய்துள்ளது.   

ஒரு சநக�கை ந்ப்ர ்கைது 
்சய்ய முயன்்றக்பாது மூவர் 
கைா்ர கமா�விடடு �ாக்கை முயன்-
்ற�ாகை இஸ்கரல் விளக்கைம் அளித் -
துள்ளது.     

இரு பலஸ்தீனர்  
சுட்டுக் ஜகாலல

பாக். ஜவள்ளத்ால்  
ந�ாய் பரவல் தீவிரம்

சுவீடனின் பாபபாவுக்கு 
மருத்துவத்திற்கு ப�ாபல்

அ்மரிக்கைாவின் புகளாரி்டா, 
வ்டக்கு கைகரா்லனா, ்�ற்கு 
கைகரா்லனா ஆகிய ்பகுதிகை -
ளில் இயன் புயலால் உயிரி -
ழநக�ார் எணணிக்்கை 80ஐத் 
�ாணடியுள்ளது.   

்பாதிக்கைப்பட்ட இ்டஙகைள் 
மீடசிய்்டய பில்லியன் 
கை்ணக்கைான ்்டாலர் க�்வப -
்படும் என்று எதிர்்பார்க்கைப்ப -
டுகி்றது. 

இ�ற்கி்்டகய, புய்ல 
எதிர்்கைாள்ள அதிகைாரிகைள் கமற் -

்கைாள்ளும் ந்டவடிக்்கைகைள் குறித்-
துக் கு்்றகூ்றப்படுகி்றது.   

புயலால் உயிரிழநக�ார் 
எணணிக்்கை ்�ா்டர்நது 
அதிகைரிக்கும் என்று அஞ் -
சப்படுகி்றது. இயன் புயல் 
�ாக்கிய இ்டஙகைளில் ்வள்ள-
நீர் வடிநது வருகி்றது.  

எனகவ மீடபுக் குழுக்கைள் 
்�ா்லதூரப ்பகுதிகைளில் 
க�்டல் ்பணிகை்ள கமற் -
்கைாள்ள முடிவ�ாகைத் ்�ரி-
விக்கைப்பட்டது. இதுவ்ர 
நூற்றுக்கை்ணக்கைாகனார் கைாப-

்பாற்்றப்படடுள்ளனர்.    

பிகரசில் �னாதி்பதி க�ர்�லில் 
எவரும் ்்பரும்்பான்்ம ்்ப்றா� 
நி்லயில் ்ப�வியில் உள்ள �னாதி்பதி 
�யிர் ்்பால்்சானாகரா மற்றும் இ்டது-
சாரியான லுலா டி சில்வா இ்்டயில் 
இரண்டாம் சுற்று க�ர்�ல் ந்்ட்்ப்ற-
வுள்ளது.   

கை்டந� ஞாயிற்றுக்கிழ்ம ந்்ட-
்்பற்்ற க�ர்�லில் அ்னத்து வாக்குகை-
ளும் எண்ணப்பட்ட நி்லயில் லுுௗலா 
48 வீ�மான வாக்குகை்ளயும் ்்பால்-
்சானாகரா 43 வீ�மான வாக்குகை்ளயும் 
்வன்றுள்ளனர். இது கைருத்துக்கைணிபபு-
கை்ள வி்டவும் ்நருக்கைமான க்பாடடி-
யாகை இருந�து.   

இ�ன்்படி இரண்டாம் சுற்றுக்கு ்சல்-
லாமல் இருப்ப�ற்கு க�்வயான 50 
வீ� வாக்குகை்ள ்்ப்ற லுுௗலா �வறி-
யுள்ளார்.   

இநநி்லயில் பிகரசிலின் அடுத்� 
�னாதி்பதி யார் என்்ப்� தீர்மானிப்ப-

�ற்கு வரும் ஒக்க்டா்பர் 30 ஆம் திகைதி 
இரண்டாம் சுற்று க�ர்�ல் ந்்ட்்ப்ற-
வுள்ளது.   

இதில் ஊழல் குற்்றசசாடடில் சி்்ற 
அனு்பவித்��ால் 2018 ஆம் ஆணடு 

�னாதி்பதி க�ர்�லில் க்பாடடியி்ட 
முடியாமல்க்பான லுுௗலா, இந�த் க�ர்-
�லில் ்்பரும் முன்கனற்்றத்்� ்பதிவு 
்சய்துள்ளார்.   

எனினும் கைருத்துக் கைணிபபுகைளில் 

லுுௗலா்வ வி்டவும் பின்�ஙகியிருந� 
்்பால்்சானாகரா அ்வகை்ள ்்பாய்-
யாக்கி எதிர்்பார்த்�்� வி்டவும் அதிகை 
வாக்குகை்ள ்வன்றுள்ளார்.   

்பல ஆணடுகைளாகை கைடும் க்பாடடியா-
ளர்கைளாகை இருநது வரும் இந� இருவ-
ரும் க�ர்�ல் பிரசாரஙகைளில் ஒருவருக்கு 
ஒருவர் குற்்றசசாடடுகை்ள சுமத்துவ-
்�கய அதிகைம் ்சய்�னர்.   

க�ர்�லுக்கு முன்னர் கை்்டசியாகை 
ந்டந� ்�ா்லக்கைாடசி விவா�த்தி-
லும் �னாதி்பதி ்்பால்்சானாகரா, 
லுுௗலா்வ திரு்டன் என்று அ்ழத்-
�ார். லுுௗலா ஊழல் குற்்றசசாடடில் 580 
நாடகைள் சி்்ற அனு்பவித்�்� குறிப-
பிடக்ட அவர் இந� குற்்றசசாட்்ட 
சுமத்தினார்.   எனினும் லுுௗலா மீ�ாகை 
குற்்றசசாட்்ட உசச நீதிமன்்றம் �ள்ளு-
்படி ்சய்�து.  மறுபு்றம் ்்பால்்சானா-
கரா்வ ் ்பத்தியக்கைாரர் என்று லுுௗலா 
அ்ழத்�ார்.

பிபேசில் ஜனாதிபதித் பேரேலில் எநே   
பவடபாளருக்கும் பபரும்பான்்ம இல்்லை   

மகைளிர் ஆசிய கிண்ணத் ்�ா்டரில் ஐக்கிய அரபு 
இராசசியத்திற்கு எதிரான க்பாடடியில் 11 ஓட -
்டஙகைளால் ்டக்வர்த் லுவிஸ் மு்்றப்படி ்வற்றி -
யீடடிய இலங்கை ்்பணகைள் ்�ா்டரில் மு�ல் 
்வற்றி்ய ்்பற்்றது.   

சில்்ஹடடில் கை்டந� ஞாயிற்றுக்கிழ்ம (2) 
ந்்ட்்பற்்ற க்பாடடியில் நா்ணய சுழற்சியில் 
்வன்று மு�லில் துடுப்்படுத்�ாடிய இலங்கை 
அணியால் 20 ஓவர்கைளுக்கு 9 விக்்கைடடுகை்ள 
இழநது 109 ஓட்டஙகை்ளகய ்்ப்ற முடிந�து.   

இநநி்லயில் ஐக்கிய அரபு இராசசியம் ்பதி்ல-
டுத்�ாடியக்பாது ம்ழ குறுக்கிட்ட�ால் ்வற்றி 
இலக்கு 11 ஓவர்கைளில் 66 ஆகை மாற்்றப்பட்டது. 
எனினும் அந� அணி 11 ஓவர் முடிவில் 7 விக்்கைட-
டுகை்ள இழநது 54 ஓட்டஙகை்ளகய ்்பற்்றது. 

க்பாடடியின் ஆட்ட நாயகியாகை இலங்கை 
மகைளிர் அணி வீராஙகை்்ண ்ஹர்ஷி�ா சமரவிக்ரம 
்�ரிவானார்.

இலங்கை �னது மு�ல் க்பாடடியில் இநதியாவி -
்டம் க�ால்வி்ய சநதித்�்ம குறிபபி்டத்�க்கைது.

மகளிர ஆசிய கிண்ணம்:  
இலைங்க முேல் பவற்றி

யாழ். மத்திய கல்லூரி  
அணிக்கு இலைகு பவற்றி

கமல்மாகைா்ண கூ்்டப்பந�ாட்ட 
சஙகைத்தின் ஏற்்பாடடில் ‘ஈவா’ 
கூ்்டப்பந�ாட்ட க்பாடடிகைள் 
வரும் டிசம்்பர் 03, 04ஆம் திகைதிகை -
ளில் ்கைாழும்பிலுள்ள இலங்கை 
விமானப்ப்்ட ்ம�ானத்தில் ந்்ட-
்்ப்றவுள்ளது.   

்கைாழும்பு, நிபக்பான் க்ஹாட்ட -

லில் கை்டந� ்வள்ளிக்கிழ்ம 
ந்்ட்்பற்்ற ஊ்டகைவியலாளர் 
சநதிபபில் க்பாடடி ஏற்்பாடு -
கைள் ்�ா்டர்பில் சஙகைத்தினர் 
விளக்கைம் அளித்�னர்.   

ஐ.சி.எல் பிகரன்ட 
பி்ரவட லிமிட்டட நிறுவ-
னத்�ால் அனுசர்்ண வழங-
கும் இப க்பாடடி, நாடு முழு -
வதிலுமுள்ள வி்ளயாடடு 

கைழகைஙகைள், நிறுவனஙகைள் என 
அ்னத்து �ரபபுகைளும் ்பஙகு்பற்றும் 
தி்றந� க்பாடடியாகைகவ ந்்ட்்ப்ற -
வுள்ளது.   04 பிரிவுகைளில் ந்்ட்்ப-
றும் இந�ப க்பாடடிக்கு வரும் நவம் -
்பர் 25ஆம் திகைதி மற்றும் அ�ற்கு 
முன் விண்ணப்பஙகைள் சமர்பபிக்கைப-
்ப்ட கவணடும்.    

'ஈவா' கூலைபபந்ாட்ைம்: டிசம்பரில் �ைத் ஏறபாடு
ஒலுவில் மத்திய விகச்ட 
நிரு்பர்  

நிந�வூர் ச�ாம் வி்ளயாட-
டுக் கைழகைத்தின் 32ஆவது 
ஆணடு நி்்ற்வ முன்னிடடு 
ஏற்்பாடு ்சய்� ச�ாம் டி10 
கிரிக்்கைட சுற்றுபக்பாடடியில் 
நிந�வூர் இம்ரான் வி்ளயாட-
டுக் கைழகைம் சம்பியன் கிண-
்ணத்்� சுவீகைரித்�து.  

32 வி்ளயாடடுக்கைழகைங-
கைள் ்பஙகு்பற்றிய இந�த் ்�ா்டரின் 
இறுதிப க்பாடடியில் கைல்மு்ன 
்ல�ன்டஸ் வி்ளயாடடுக்கைழ-
கைத்்� எதிர்்கைாண்ட இம்ரான் 
அணி நிர்்ணயிக்கைப்பட்ட 121 ஓட்ட 
்வற்றி இலக்்கை 9.5 ஓவர்கைளில் 
எடடியது.   நிந�வூர் ்்பாது வி்ள -

யாடடு ் ம�ானத்தில் கை்டந� ஞாயிற் -
றுக்கிழ்ம (02) இ்டம்்்பற்்ற 
இந�ப க்பாடடியில் முன்னாள் இரா-
�ாஙகை அ்மசசரும், திகைாமடுல்ல 
மாவட்ட ்பாராளுமன்்ற உறுபபினரு -
மான எம்.சீ. ்்பசால் கைாசிம் பிர�ம 
அதிதியாகைக் கைலநது்கைாண்டார்.    

நிநேவூர இம்ோன் சம்பியன்

வரும ஒக்ே்டா்பர் 16ஆம திைதி அவுஸ்திேரலிோவில் ஆரம்பமாைவுள்ள டி20 உ�ைக் 
கிண்ண ே்பாடடியில் இ�ஙகை அணி, அணியும கஜர்சி அறிமுைம கெய்ேப்படடுள -
்ளது. மாஸ் ேஹால்டிஙஸ் நிறுவனம அறிமுைம கெய்்த இந்த கஜர்சிகே இ�ஙகை 
அணித் ்தக�வர் ்தசுன் ொனக்ை மற்றும இ�ஙகை கிரிக்கைட ெக்ப ்தக�வர் ஷமமி 
சில்வாவி்டம கைேளிப்பக்த ைா்ண�ாம.    

இரண்டாம் சுற்று ஒக்்டாபர் 30இல்

அபமரிக்கா: இயன் புயலைால் 
உயிரிழப்பு 80 ஐ ோணடியது மனி� ்பரி்ணாம வளர்சசி 

குறித்� �னது ஆய்வுக்கைாகை 
சுவீ்டனின் உ்டற்கூறியல் 
நிபு்ணர் ஸ்வன்க்ட ்பாக்பா -
வுக்கு 2022ஆம் ஆணடுக்கைான 
கநா்பல் ்பரிசு அறிவிக்கைப்பட-
டுள்ளது. 

'அழிநதுக்பான க்ஹாமினின் -
கைளின் மர்பணுக்கைள் மற்றும் 
மனி� ்பரி்ணாமம் ்பற்றிய 
கைணடுபிடிபபுகைளுக்கைாகை' அவருக்கு 
கநா்பல் ்பரிசு அறிவிக்கைப்படடுள் -
ளது.

ஸ்வி்டன் �்லநகைர் ஸ்்்டாக் -
க்ஹாமில் இருநது இந� ஆணடுக்-
கைான கநா்பல் ்பரிசுகைள் ் ்பருகவாரின் 
வி்பரஙகைள் கநற்று மு�ல் அறிவிக்கைப-
்படடு வருகின்்றன. இதில் கநற்று 

மருத்துவத்திற்கைான கநா்பல் ்பரிசு 
அறிவிக்கைப்பட்டது. 

இநநி்லயில் ்்புௗதீகைவியலுக் -
கைான கநா்பல் ்பரிசு இன்று (04) 
அ றி வி க் கை ப ்ப ்ட வி ரு ப ்ப க � ா டு 
்�ா்டர்நது இராசாயனவியலுக்கைான 
கநா்பல் ்பரிசு நா்ள (05) அறிவிக் -
கைப்படும்.
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