
ஓ ம ா னு க் கு 
மனித கடததலில் 
ஈ டு ப ட ட த ா க க் 
கூறபபடும் பபண் 
ஒருவர் ககது பெய்யபபடடுள்ார்.   

நேற்று (21) காகை அவர் பகாழும்பு - நகாடகடயி-
லுள் குற்றபபுைனாயவு திகைக்கததில் ெரைகடநத-
கத்யடுதது ககதுபெய்யபபடடதாக பபாலிஸ் ஊடகபபி-
ரிவு பதரிவிததுள்து.   

 முனனதாக, துபாய மற்றும் ஓமான ஆகி்ய 
ோடுகளுக்கு மனித கடததலில் ஈடுபடட பிரதான 

 நைாரனஸ் பெல்வோ்யகம்  

எதிர்க்கடசியில் அமர்நது 
பவறுமநன பதாகககக் 
ஏநதுவதால் எம்கம பாரா-
ளுமனறததுக்கு அனுபபி்ய 
மக்களுக்கு எகதயும் பெய்ய 
முடி்யாது என அகமசெர் நிமல் 
சிறிபாை டி சில்வா பாராளு-
மனறததில் பதரிவிததார்.

ோம் அரசி்யலுக்கு வநததும் பாரா-
ளுமனறததுக்கு வநததும் எமது மக்க-

ளுக்கு நெகவ பெயவதற்கா-
கநவ எனபகதக் குறிபபிடட 
அகமசெர், எதிர்க்கடசியில் 
அமர்நது பவறுமநன பதாகக-
கக  ் உ்யர்ததிக் பகாண்டிருப-
பகத மக்கள ஏற்றுக் பகாள் 
மாடடார்கள எனறும் பதரிவித-
தார்.  

பாராளுமனறததில் நேற்று இடம்பபற்ற 
வரவு பெைவு திடடம் மீதான 
ஆறாம் ோள விவாதததில் 
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 1932 - 2022

ொரைர் இ்யக்கதகத 2024 ஆம் ஆண்-
டாகும்நபாது ஒனபது மாகாைஙகக -்
யும் உள்டக்கி்யதாக விஸ்தரிபபதற்கும் 
அதன அஙகததுவதகத 02 இைடெமாக 

அதிகரிபபதற்கும் நதகவ்யான பூரை 
ஒததுகைபகப வைஙகுவதாக ஜனாதி-
பதி ரணில் விக்ரமசிஙக   பதரி-
விததார்.  

்கல்வி ைற்றும  இமைஞர் விவ்கவார 
அமைச்சுக்களின் ஆதரவுடன்

 நைாரனஸ் பெல்வோ்யகம்  

மகை்யகத நதாடடத பதாழிைா்ர்-
கக் சிறு நதாடட உரிகம்யா்ர்க்ாக 
மாற்ற ேடவடிக்கக எடுக்குமாறு தாம் 
ஜனாதிபதிக்ய நகடடுக் பகாளவதாக 
முனனாள அகமசெர்  பைனி திகாம்ப-

ரம்  எம்.பி பதரி-
விததார்.  

ம க ை ்ய க த 
நதாடடத பதாழி-
ைா்ர்கள அனுபவமிக்கவர்கள, சிறபபாக 
நதாடடஙகக  ்ேடததி அரொங-
கததிற்கு படாைர்கக்ப 

மலையக த�ோட்டத் த�ோழிைோளரகலள  
சிறுத�ோட்ட உரிலமயோளரகளோக்குஙகள் முஸ்லிம் மக்களது பிரச்சிலைகளும்

தீரவில் உள்ள்டக்கப்ப்ட தேண்டும்
அதுவவ முழுமைசபறும என்கிறவார் அமைச்ெர் நஸீர்

நைாரனஸ் பெல்வோ்யகம்  

நதசி்ய இனப பிரசசி-
கனக்கு தீர்வு காைபபடும் 
நபாது அதில் முஸ்லிம் மக்-
களின பிரசசிகனகளுக்கான 
தீர்வு உள்டக்கபபடாவிட-

டால் அநத தீர்வு முழுகம்யா-
காது என அகமசெர் ேஸீர் அகமட 
பாராளுமனறததில் பதரிவிததார்.  
பாராளுமனறததில் நேற்று வரவு 
பெைவுத திடடம் மீதான விவா-
தததில் உகர்யாற்றி்ய 
இராெமாணிக்கம் 

நைாரனஸ் பெல்வோ்யகம்   

தமிழ் மக்களின நீண்ட காை 
எதிர்பார்பகப நிகறநவற்றும் 
வககயில்  ரணில் விக்கிரம-
சிஙக – ெம்பநதன ஒபபநதம் 
நமற்பகாள்பபடடு இனப 
பிரசசிகனக்கான அரசி்யல் 
தீர்வு காைபபட நவண்டும் என 
பாராளுமனற உறுபபினர் இராெமாணிக்-
கம் ொைக்கி்யன நேற்று பாராளுமனறில் 
வலியுறுததினார்.   ோடடின 75 ஆவது 
சுதநதிர தினததிற்கு முனபதாக இனப 

பிரசசிகனக்குத தீர்வு காைப-
படும் என ஜனாதிபதி ரணில் 
விக்கிரமசிஙக குறிபபிடடுள-
்ார். எனநவ,  விக்கிரமசிஙக 
- ெம்பநதன ஒபபநதம் மூைம் 
அதற்கான தீர்வு முனகவக்கப-
பட நவண்டும் எனறும் அவர் 
ெகபயில் நகடடுக்பகாண்டார்.   

அநத நவக், தமிழ் அரசி்யல் கடசிக-
ளுக்கு இகடயில் கருதது நவறுபாடுகள 
நிைவுகினற நபாதும் 

ரணில் - சம்்பந�ன் ஒப்பந�ம் மூைம்
இைப பிரச்சிலைக்கு அரசியல் தீரவு
பவாரவாளுைன்றில் வநற்று ெவாணககியன் வலியுறுத்தி வபச்சு

எதிர்க்கட்சியிலிருந்துச்கவாண்டு சவறுைவே

்ப�ோலககலள ஏநதுே�ோல்
மக்களுக்கு எந� ்பைனுமில்லை
எம.பிக்கள் ஆக்கபூர்வைவா்க செயற்பட அமழப்பு

இரு மததி்ய கிைக்கு ோடுகளுக்கு, 
வீடடுபபணிகளுக்காக பயிற்றப-
படாத இைஙககப பணிபபபண்-
கக் பதிவு பெயயும் ேடவடிக்கக-
கக் தற்காலிகமாக இகடநிறுதத 
இைஙகக பவளிோடடு நவகை-
வாயபபு பணி்யகம் ேடவடிக்ககக்ய 
எடுததுள்து.  

அதற்ககம்ய, ஓமான 

ஓமோன், UAE நோடுகளுக்கோை   
்பதிவுகளில் புதிய கடடுப்போடு   
பணிப்சபண்்கள் பதிவு தற்்கவாலி்க இமடநிறுத்தம

ஸ்ரீைஙகா பபாதுஜன பபரமுன 
கடசி்யானது நிபநதகனகள எதுவு-
மினறி வரவு பெைவுததிடடததிற்கு 
ஆதரவளிக்கும் என   கடசியின 
பிரதான அகமபபா்ரும் அகமச-
ெருமான பிரெனன ரைதுஙக பதரி-
விததுள்ார்.  

கடடுோ்யக்கவில்   ேகடபபற்ற 
கவபவம் ஒனறின பினனர் பெயதி-
்யா்ர்கள எழுபபி்ய நகளவிகளுக்கு 
பதிைளிக்கும் நபாநத அகமசெர் 
இவவாறு கூறியுள்ார்.  

ோடடில் காைபபடும் நிகைகம-
யின அடிபபகடயில், ரணில் விக்ரம-
சிஙகவுக்கு ஆதரவளிக்க பபாதுஜன 
பபரமுன எநத நிபநதகனகக்யும் 
விதிக்கவில்கை.  

பமாடடுக்கடசியின உதவியுட-
நனந்ய ரணில் விக்ரமசிஙக ஜனாதி-

பதி்யாக பதரிவு பெய்யபபடடார். 
இதனால், இரண்டு தரபபும் புரிநதுைர்-
வுடன பெ்யற்படடு வருகினநறாம்.  

ோஙகள கடசி எனற வககயில் வரவு 
பெைவுததிடடததிற்கு ஆதரவு வைஙகி, 
ோடு தற்நபாது எதிர்நோக்கி இருக்கும் 
பபாரு்ாதார பேருக்கடியில் இருநது 

ோடகட மீடபடடுக்க வைஙகக்கூடி்ய 
கூடுதைான ஒததுகைபபுகக  ் வைங-
குநவாம்.  

அததுடன ஸ்ரீைஙகா பபாதுஜன 
பபரமுன கடசி எனற அடிபபகட-
யில், ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங-
கவுடன இகைநது பணி்யாற்ற 

எநத நிபநதகனகக்யும் விதிக்க-
வில்கை.  ஜனாதிபதியுடன இைக்-
கபபாடடுடன நவகை பெயகின-
நறாநம அனறி எமக்கிகடயில் எநத 
நிபநதகனகளும் இல்கை எனவும் 
அகமசெர் பிரெனன ரைதுஙக 
நமலும் பதரிவிததுள்ார்.   

எநத நிபநதனையுமின்றி 
பட்ஜடடுககு SLPP ஆதரவு
்கட்சியின் பிரதை அமைப்பவாைர் அமைச்ெர் பிரென்ே ரணதுங்க சதரிவிப்பு

ஓமோனுக்கு ஆடக்டத்�லில் ஈடு்பட்ட
த்பண் தநற்று CIDயில் சரண்
சபவாலிஸ் ஊட்கப் பிரிவு சதரிவிப்பு

வதசிய இேப்பிரச்சிமேககு தீர்வு ்கவாணப்படுமவபவாது
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மாைவர்களுக்கான சீருகடகள, 
டிெம்பர் மற்றும் ஜனவரி மாதஙகளில் 
வைஙக எதிர்பார்க்கபபடடுள்தாக 
கல்வி அகமசெர் சுசில் பிநரமஜ்யநத 
பதரிவிததுள்ார்.   பாடொகைக் கல்வி 
ேடவடிக்கககளுக்காக 230 மில்லி்யன 
ரூபாவுக்கு நமற்படட பதாகக ஒதுக்கப-
படடிருபபதாகவும் அகமசெர் கூறினார்.   

தகவல் திகைக்க்ததில் நேற்றுமுனதினம் (20) ேகட-
பபற்ற ஊடகவி்யைா்ர் ெநதிபபில் நமலும் கருதது பதரிவிதத 
அவர், "மாைவர்களின நபாஷாக்கிற்காக 30 ஆயிரம் மில்-
லி்யன ரூபா ஒதுக்கபபடடுள்து. மாைவர்களின 
ஏகன்ய நெமேை ேடவடிக்கககளுக்காக 

்போ்டசோலை மோணேருக்கோை
சீருல்டகள் டிசம்்பர, ஜைேரியில்
 ்கல்வி அமைச்ெர் சுசில் பிவரைஜயந்த சதரிவிப்பு

நைாரனஸ் பெல்வோ்யகம்   

ோடடில் ஸ்திரமான அரொங-
கதகத உருவாக்குவதற்கு ோடடு 
மக்களுக்கு ெநதர்பபம் வைஙகப-
பட நவண்டும் என பாராளுமனற 
உறுபபினர் இம்தி்யாஸ் பாக்கீர் 
மாக்கார் பதரிவிததார்.   

கடநத காை தவறான தீர்மானஙக்ால் ோடு இைந-
துள் நிதிக்ய மீண்டும் பபற்றுக் பகாளளும் வககயில் 
நவகைத திடடஙகள முனபனடுக்கபபட நவண்டும் என 
பதரிவிதத அவர், வரவு பெைவுத திடடததில் 
அதற்கான ந்யாெகனகள முனகவக்கபபடாகம 

மக்களுக்கு சந�ரப்பம்
ேழஙகப்ப்ட தேண்டும்
ெமபயில் இமதியவாஸ் பவாககீர் ைவாக்கவார் MP

ஏபரலுக்கு பின்ைதர   
2022 O/L ்பரீடலச

்கல்வி அமைச்ெர் சுசில் சதரிவிப்பு
இவவாண்டுக்கான 

க.பபா.த ொதாரை 
தரப பரீடகெ அடுதத 
வருடம் ஏபரல் மாதத-
திற்குப பினனர் ேடத-
தபபடும் என கல்வி 
அகமசெர் சுசில் பிநரம-
ஜ்யநத பதரிவிததார்.   

அரொஙக தகவல் திகைக்க்ததில் நேற்று ேகட-
பபற்ற ஊடகவி்யைா்ர் ெநதிபபின நபாது 
கருதது பதரிவிதத நபாநத அகமசெர் 

்பஸ் கட்டணஙகலள தசலுத்�  
புதிய �ோனியஙகி முலைலம
தனியவார் பஸ் உரிமையவாைர்்கள் ெங்க தமலவர் ச்கமுனு

பஸ் ப்யைச சீடடுகக் 
வைஙகுவதற்கான புதி்ய தானி-
்யஙகி முகறகமக்ய அறிமு-
கபபடுததும் ந்யாெகனக்கு 
மததி்ய வஙகியின ஆளுேர் 
அனுமதி்யளிதததாக இைஙகக 
தனி்யார் நபருநது உரிகம்யா-
்ர்கள ெஙகததின தகைவர் 
பகமுனு விநஜரதன பதரிவிததார்.   நபருநது கடட-
ைதகத நிர்ை்யம் பெய்ய புதி்ய இைததிரனி-
்யல் பைபகப (Digital wallet) முகற 

ரயில் நெகவ-
களின நேர அட-
ட வ க ை க ்ய 
அடுதத வாரம் 
முதல் முழு-
கம்யாக திருத-
து வ த ற் கு 
திடடமிடடுள-
்தாக ரயில்நவ 
தி க ை க் க ் ம் 
பதரிவிததுள்து.  ரயில் நெகவகள இறுதி 
இைக்கக அகடவதில் தாமதம் ஏற்படுவதாக 
எழுநத குற்றசொடடுகள காரைமாக இநத தீர்மா-
னம் எடுக்கபபடடுள்தாக திகைக்க்ததின 
சிநரஷட அதிகாரி ஒருவர் பதரிவிததுள-
்ார்.   

ரயில் தநர அட்டேலணயில்
முழுலமயோை மோற்ைம்

ஸ்திரைவாே அரெவாங்கம ஒன்மற உருவவாக்க
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06

06

அடுத்த வவாரம அமுலவாக்க 
திமணக்கைம திட்டம

பூரண ஆதரவு வழங்குவதாக  திகாம்பரம MP 
ஜனாதி்பதியிடம வவண்டுவகாள்

சோரணர இயக்கத்ல� விஸ்�ரிக்க
அரசு பூரண ஒத்துலழபபு ேழஙகும்

சாரண இயககத்தின் உத்திவயாகபூரவ நிகழ்வில் ஜனாதி்பதி ததரிவிப்பு

இநத�ோதைஷியோவில்  
நிை நடுக்கம்; 56 த்பர ்பலி

இநநதாநனஷி்யாவில்  நேற்று ஏற்படட 
நிைேடுக்கததினால் 56 நபர் உயிரிைநதுள் -
னர், நமலும் 700 நபர் கா்யமகடநதுள் -

தாக ெர்வநதெ ஊடகஙகள பெயதி பவளியிட-
டுள் ன. இநநதாநனஷி்யாவின  
நமற்கு  ஜாவா மாகாைத

 700 வபருககு அதி்கைவாவேவார் ்கவாயம

ஜனாதி்பதி ரணில் விகரமசிங்கவுடன்
SLPP  இணணந்து ஒற்றுணமயுடன்

தசயற்்படுகிறது. இரு தரப்பும
இணககப்்பாட்டுடன் தசயற்்படுவதாகவும

அணமசசர  ததரிவிப்பு
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ந�ோரநவேயிலுள்ள இலங்கையரிடம்
சுமோர 12 நகைோடி ரூபோய் நமோசடி
யவாழ். ெக�வாதரி�ள் CIDயினரவால் ம�தவாகி விெவாரமை
ந�ோரநவேயில் வேசிக்கும் 

இலங்கையர ஒருவேரிடம் 
23 வேஙகிக் கைணக்குகைள் 
ஊடோகை கிடடத்தடட 12 
நகைோடி ரூபோ்ய ந�ோசடி 
சசய்த்தோகைக் கூறபபடும் 
ஒநே குடும்பத்்தச் நசர்ந்த சநகைோ்த -
ரிகைள் இருவேர குறறப புலனோயவுத 
தி்ணக்கைளததின் நிதி �றறும் வேரத-
்தகை குறறப புலனோயவுப பிரிவின -
ேோல் ்கைது சசயயபபடடுள்ளனர.   

ச்நந்தகைததிறகுரியவேரகைள் யோழபபோ-

ணம் - �ோவேோ்நது்ற பிேந்த-
சததில் வேசிக்கும் 30 �றறும் 
34 வேயது்டயவேரகைள் என 
விசோே்ணகைளில் இரு்நது 
ச்தரியவே்நதுள்ளது.   

வேரத்தகைேோகை இரு்ந்த ்த�து 
கைோலஞசசன்ற ்த்ந்்தயின் சபயரில் 
்தனியோர வேஙகிக் கைணக்கில் ்வேபபி-
லிடபபடடிரு்ந்த 100 நகைோடி ரூபோய 
பணம் �றறும் ்தஙகை �்கைகை்ள 
சடடரீதியோகை விடுவிக்கை 
ந்த்வேயோன 

புதிய வீடு�ள் வழங்குவதவா� கூறிய

ெம்பயில் அதவாவுல்்வா எமபி 

புதிய வீடுகை்ள 
வேழஙகுவே்தோகை உறுதி-
யளித்த திநகைோ குழு-
�ததின் உரி்�யோளர 
திலினி பிரிய�ோலி 
பல நகைோடி ரூபோ்வே 
ந�ோசடி சசயதுள்ள-
்தோகை குறறப புலனோய-
வுப பிரிவினர ச்தரிவித-
துள்ளனர.   

திநகைோ குழு�த-
தின் கீழ இயஙகும் 
நிர�ோண நிறுவேனம் 
ஒன்று பல்நவேறு பகு-
திகைளில் நிர�ோணித-
துள்ள வீடடுத திடடங-
கைளிலிரு்நது வீடுகை்ள 
வேழஙகுவே்தோகைக் கூறி 
�க்கை்ள ஏ�ோறறி 
திலினி பிரிய�ோலி 

இ்ந்த ந�ோசடி்ய சசய-
துள்ள்தோகை குறறப புல-
னோயவு தி்ணக்கைளத-
தின் சிநேஷட அதிகைோரி 
ஒருவேர ச்தரிவித்தோர.

பண்டிகைக் ைாலத்தில் 
முடகடைக்கு தடடுபபாடு ? 
உற்பத்தி 50 ெதவீதைவா� வீழ்ச்சி

முட்ட உறபததி 50 ச்த-
வீ்த�ோகை கு்ற்நதுள்ள்தோகை 
ந்தசிய கைோல்�்ட உறபத -
தியோளரகைள் ச்தரிவிக்கின்ற-
னர.  

ந�றறு இடம்சபறற 
ஊடகைவியலோளர ச்நதிபபில் கைருதது சவேளியிடும்-
நபோந்த உறபததியோளரகைள் ஒன்றியததின் அ்ழபபோ-
ளர சுஜீவே ்தம்மிக்கை இவவேோறு ச்தரிவித்தோர.  

இ்தன் கைோேண�ோகை ்தறநபோது ச்ந்்தயில் முட-
்டக்கு ்தடடுபபோடு ஏறபடடுள்ள்தோகைவும்  ச்தரி-
வித்த அவேர, எதிரவேரும் பண்டி்கைக் கைோலததில் 
இ்ந்த நி்ல்� ந�லும் ந�ோச�்டயலோம் 
எனவும்   குறிபபிடடோர.

திலினியின் மற்றாரு   
மமாசடி அமபலம

ககைோரிய தூதுவேர சபோ�ோயகைருடன் சந்திப்பு
சகைோரிய குடியேசின் இலங்கைக் -

கைோன தூதுவேர வூஜின் ஜிநயோங 
(Woonjin Jeong) சபோ�ோயகைர   
�ஹி்ந்த யோபபோ அநபவேர்தன்வே 
போேோளு�ன்றததில் அண்்�யில் 
(17) ச்நதித்தோர.   

சகைோரிய சீந�ோல் அ்�பபின் 
்த்லவேர லீ ந�ோங ச�ோங �றறும் 
சீந�ோல் அ்�பபின் இலங்கைப 
பணிபபோளர நசோய சுங வூ ஆகி -
நயோரும் இ்ந்த ச்நதிபபில் கைல்நது -
சகைோண்டனர.   

சீந�ோல் அ்�பபினோல் ந�ற -
சகைோள்ளபபடும் விவேசோய உறபததி -
கை்ள விருததி சசய்தல், கிேோமிய 
�க்கை்ள வேலுபபடுத்தல் நபோன்ற 
சமூகை அடிபப்டயிலோன திடடங -
கைள் ச்தோடரபில் சீந�ோல் அ்�ப -
பின் ்த்லவேர சபோ�ோயகைருக்கு 
விளக்கை�ளித்தோர.    அ்தறகை்�ய, 

விவேசோயம் உள்ளிடட ஏ்னய 
து்றகைளிலோன அபிவிருததிகைள் 
மூலம் இரு �ோடுகைளுக்குமி்ட -
யிலோன இரு ்தேபபு உறவுகை்ள 

விருததி சசயதுசகைோள்ளக்கூடிய 
மு்ற ச்தோடரபில் இ்தன்நபோது 
விரிவேோகைக் கைல்நது்ேயோடபபட -
டது.  

சுமந்திரன்- சந்திரகைோந்்தனுக்கி்டயில்
ச்பயில் வேோக்குவேோ்தம் உக்கிரம்  

நலோேன்ஸ் சசல்வே�ோயகைம்  

்தமிழ ந்தசியக் கூடட்�பபு போேோ -
ளு�ன்ற உறுபபினர எம்.ஏ.சு�்நதிே-
னுக்கும் கிேோமிய உடகைடட்�பபு 
இேோ�ோஙகை அ்�ச்சர சிவேந�ச -
து்ே ச்நதிேகைோ்ந்தனுக்குமி்டயில் 
ச்பயில் ந�றறு ஏறபடட சரச்்ச-
யின் நபோது பிேநயோகிக்கைபபடட சில 
வேசனஙகைள் ஹன்சோடடிலிரு்நது நீக்கை 
�டவேடிக்்கை எடுக்கைபபடடது.  

இருவேரும் ச்பயில் ்தரக்கைததில் 

ஈடுபடட நபோது இருவேரும் ஒருவேர 
ஒருவேர மீது பேஸ்பே குறறச்சோடடுக்கை-
்ளயும் நசறு பூசல்கை்ளயும் பரி�ோ-
றிக் சகைோண்டனர. அச்ச்ந்தரபபததில் 
ச்பக்கு ்த்ல்� ்தோஙகிய போேோ-
ளு�ன்ற உறுபபினர பிநேம்�ோத சி 
ச்தோலவேத்த அ்த்ன ஹன்சோடடிலி-
ரு்நது முழு்�யோகை நீக்கு�ோறு உத்த -
ேவிடடோர.  

போேோளு�ன்றததில் ந�றறு இடம் -
சபறற வேேவு சசலவுத திடடததின் 
இேண்டோம் வேோசிபபு மீ்தோன 6 

ஆம் �ோள் விவேோ்தததில் இேோ�ோஙகை 
அ்�ச்சர சிவேந�சது்ே ச்நதிேகைோ்ந-
்தன் உ்ேயோறறும் நபோது போேோளு-
�ன்ற உறுபபினர சு�்நதிேன் அதில் 
ஒருசில விடயஙகை்ள சுடடிக்கைோடடி 
எதிரப்ப சவேளியிடடோர.  

ந�றறுக் கைோ்ல ச்பயில் 

நபே்லகைள் நபோன்ற சவேோல்கை்ள 
எல்லோ� முறியடித்த அ்�ச்சர 
டக்ளஸின் ்த்ல்�யில், நபே -
்லகைளின் சக்தி எனும் ச்தோனிப 
சபோருளில் சரவேந்தச கைடறசறோழி-
லோளர தினம் சகைோண்டோடபபடுவேது 
�கிழச்சி அளிக்கின்றது என்று பிே்த-
�ர திநனஸ் குணவேர்தன ச்தரிவித-
்தோர.   

ந�லும், �ோடு சபோருளோ்தோே 
ச�ருக்கைடிகை்ள ச்நதிததுள்ள கைோல-
கைடடததில் சவேோல்மிக்கை சபோறுப-
பி்ன ஏறறுள்ள அ்�ச்சர டக்ளஸ் 
ந்தவேோன்ந்தோ �றறும் இேோ�ோஙகை 
அ்�ச்சர பியல் நி�ோ்ந்த ஆகிநயோ-
ரின் சசயறபோடுகை்ள போேோடடிய பிே-
்த�ர, �ோடடின் சபோருளோ்தோேததி்ன 
ந�ம்படுததுவே்தறகு கைடறசறோழில் 
து்றயிடமிரு்நது கைணிச�ோன பஙகை -
ளிப்ப எதிரபோரபப்தோகைவும் ச்தரி-
வித்தோர.   

கைடறசறோழில் சமூகைத்்த ந�ம்ப -
டுததுவே்தறகைோன �னோதிபதி ேணில் 
விக்கிே�சிஙகைவின் புதிய ச்தோ்ல-
ந�ோக்கிறகு அ்�வேோகை கைடறசறோ-
ழில் அ்�ச்சர டக்ளஸ் 
ந்தவேோன்ந்தோ �றறும் 

மபருவகையில் 'மபரகலைளின் சக்தி'
சரவமதச ைடைற்றாழிலாைர தினம  

பிரதைர் திகனஷ்,
அமைச்ெர்�ள் டக்்ளஸ்,
பியல் நிஸவாநத ்பங்க�றபு 

சி் வவார்த்மத�ம்ள 
ஹனெவாட்டில் இருநது நீக்� முடிவு  

ெம்பயில் அங்�ஜன 
ரவாைநவாதன எமபி சதரிவிப்பு   

தமட செய்யப்்பட்ட ைவாத்திமர�ளுடன  

களுத்துறையில் ஆசிரியர்
ஒருவர் அதிரடி றகது

்த்ட சசயயபபடட 
PREGABLIN 150mg �ோததி-
்ேகைளுடன் ஆசிரியர ஒருவேர 
கைளுதது்ற பகுதியில் ்கைது 
சசயயபபடடுள்ளோர.  

 அவேரிடமிரு்நது 1299 �ோத -
தி்ேகைள் ்கைபபறறபபட-
டுள்ள்தோகை ச்தரிவிக்கைபபட-
டுள்ளது.   

்கைது சசயயபபடட �பர 
4,5,6,7, �றறும் 8 ஆம் 
வேகுபபு �ோணவேரகைளுக்கு 
கைணி்தம் �றறும் விஞ்ோ -
னம் கைறபிக்கும் ஆசிரியர 
ஒருவேர என சபோலி�ோர ச்தரிவித-
துள்ளனர.   

கைளுதது்ற �றறும் கைளுதது-
்ற்ய அண்மித்த போடசோ்ல 
�ோணவேரகைளுக்கு ந�றபடி ஆசிரி -
யர �ோததி்ேகை்ள விநிநயோகிதது 
வே்நதுள்ளோர என விசோே்ணகைளில் 
ச்தரியவே்நதுள்ளது.     இந்தநவே்ள 
பிே்தோன நபோ்்த சபோருள் வேரத-
்தகைேோன பநடோவிடட �ளின் என் -

பவேரின் உ்தவியோளர ஒருவேர ஐஸ் 
நபோ்்த சபோருளுடன் ்கைது சசய -
யபபடடுள்ளோர.   பிலிய்ந்த்லயில் 
விநசட அதிேடிபப்டயினர ந�ற-
சகைோண்ட சுறறிவே்ளபபு ந்தடு்தல் �ட-
வேடிக்்கையின் நபோந்த அ்ந�பர ்கைது 
சசயயபபடடுள்ளோர. ்கைது சசயயப -
படட ச்நந்தகை �பரிடமிரு்நது ஐ்நது 
இலடசம் ரூபோய சபறு�தியோன 41 
கிேோம் நபோ்்த சபோரு்ள விநசட 
அதிேடிபப்டயினர மீடடுள்ளனர.   

வடக்கு கிழக்கு தமிழ் மக்கள்
ஏறகனவவ தியாகம் செயதாயிறறு

நலோேன்ஸ் சசல்வே�ோயகைம்   

அேசோஙகைம் �ோடடின் ஏ்னய 
பிேந்தச �க்கைளிடம் நகைடப்்தப 
நபோன்று எ�து �க்கைளிடம் நகைடகை 
முடியோது. ஏசனன்றோல் அவேர-
கைள் ஏறகைனநவே பல தியோகைஙகை்ள 
சசயது விடடோரகைள் என அஙகை�ன் 
ேோ��ோ்தன் எம்பி போேோளு�ன்றததில் 
ச்தரிவித்தோர.   

இம்மு்ற போதுகைோபபு அ்�ச்-
சுக்கு ஒதுக்கைபபடடுள்ள ந�லதிகை 
நிதி்ய மீளபசபறறு அ்த்ன அதி -

கைரிதது வேரும் நபோ்்த 
வேஸ்து போவே்ன்ய 
கைடடுபபடுததுவே்தறகு 
உபநயோகைபபடுத்த அே-
சோஙகைம் �டவேடிக்்கை 
எடுக்கை நவேண்டும் என்றும் அவேர 
ச்பயில் ச்தரிவித்தோர.   

அந்த நவே்ள, �க்கைளின் 
ந்த்வேகை்ள கைவேனததிறசகைோள்-
ளோது முன்்வேக்கைபபடடுள்ள வேேவு 
சசலவுத திடடம் ந�லும் ந�லும் 
�க்கைள் �ோட்ட விடடு சசல்வே-

்தறநகை வேழி வேகுக்கும் 
என்றும் அவேர ச்தரிவித-
்தோர.   

 போேோளு�ன்றததில் 
ந�றறு இடம்சபறற 
வேேவு சசலவுத திடடம் 
மீ்தோன ஆறோவேது �ோள் 
விவேோ்தததில் உ்ே-
யோறறும்நபோந்த அவேர 
இவவேோறு ச்தரிவித்தோர.   

 அது ச்தோடரபில் 
அவேர ந�லும் ச்தரிவிக்்கையில்:   

�ோடடில் �டுத்தே வேரக்கை �க்கைள் 
கூட வேறு்�க் நகைோடடிறகு சசல்லும் 
நி்ல உருவேோகியுள்ளது.விவேசோயிகை-
ளுக்கைோன ஊக்குவிபபு இ்ந்த வேேவு 
சசலவு திடடததில் கைோணப -
படவில்்ல. 

்பவாரவாளுைன்றத்தில் ெைர்ப்பிக்�ப்்படும

அறிக்்கைகைள அ்ைத்்தயும்
கமன் பிரதிகை்ளோக்கை �டவேடிக்்கை   

ப ோ ே ோ ளு �ன் ற த தி ல் 
ச � ர ப பி க் கை ப ப டு கின் ற 
வேருடோ்ந்த அறிக்்கைகைளும் 
சசயலோறறு்கை அறிக்்கைகை-
ளும் அவேறறுக்கைோன ச�ன் 
பிேதிகைள் மூலம் ்தறநபோது 
ப ோ ே ோ ளு �ன் ற த தி ற கு ச் 
ச�ரபபிக்கைபபடுவேந்தோடு 
அ்ந்த அறிக்்கைகைளின் 
வே்ேயறுக்கைபபடட எண்-
ணிக்்கையிலோன வேன் பிேதி-
கை்ள �டடும் ந்த்வே்யக் கைருததிற 
சகைோண்டு உறுபபினரகைளின் பயன்-
போடடுக்கைோகைவும் சபோ �ண்டபததில் 
�றறும் நூலகைததில் ்வேபப்தறகு �ட-
வேடிக்்கை எடுக்கைபபடுவே்தோகை சபோ�ோ -
யகைர   �ஹி்ந்த யோபபோ அநபவேர்தன 
ந�றறு (21) போேோளு�ன்றததில் அறி-
வித்தோர.   

்தோள்கைளுக்கைோன அதிகை 
சசலவு கைோேண�ோகை போேோ -
ளு�ன்றததில் ச�ரபபிக்-
கைபபடுகின்ற அ்னதது 
அறிக்்கைகை்ளயும் ச�ன் 
பிேதிகைளோகை (Soft Copy) 
ச�ரபபிபப்தறகு கைட்ந்த 
2022.06.02 அன்று இடம்-
சபறற போேோளு�ன்ற அலு -
வேல்கைள் பறறிய குழுவில் 
தீர�ோனிக்கைபபடடது.   

அ்தன் பிேகைோேம், 2023 ஆம் ஆண் -
டுக்கைோன ஒதுக்கீடடுச் சடட மூலத-
தின் மீ்தோன குழுநி்ல விவேோ்தம் 
�டோத்தபபடுகின்ற கைோலபபகுதியில் 
அ்ந்த்ந்த அ்�ச்சுக்கைள்/ நிறுவேனஙகை-
ளினோல் போேோளு�ன்றததிறகுச் ச�ரப-
பிக்கைபபடும் முன்நனறற 
அறிக்்கைகை்ளயும் 

மூத்த நடி�ர், அறிவிப்்பவா்ளர்;

அல்பிரட் கபநரரோ
கைோலமோைோர

மூத்த �டிகைரும் 
வேோசனோலி அறி-
விபபோளரு�ோன 
அல்பிேட சபநேேோ 
கை ோ ல � ோ ன ோ ர . 
இறக்கும் நபோது 
அவேருக்கு வேயது 
93.   

இலங்கை ஒலிபேபபுக் கூடடுத-
்தோபனததில் நீண்ட கைோலம்சசயதி 
அறிவிபபோளேோகைப பணியோறறிய 
அல்பிேட சபநேேோ இலங்கை 
போேோளு�ன்றததில் ச�ோழிசபயரப-
போளேோகைவும் நீண்ட கைோலம் பணி -
யோறறியுள்ளோர. பிலிப்பன்ஸின் 
�ணிலோவில் உள்ள சவேரிடோஸ் 
வேோசனோலியின் சிஙகைளப பிரிவின் 
சபோறுபபோளேோகைவும் சிறிது 
கைோலம் பணியோறறியுள்ளோர.   

மு்ையோை கபோரு்ளோ்தோர ககைோள்கை
இன்்மநய க�ருக்கைடிக்கு கைோரணம்
நலோேன்ஸ் சசல்வே�ோயகைம்   

�ோடு இத்த்கைய 
சபோருளோ்தோே ச�ருக்கை -
டி்ய எதிரசகைோள்வே்தறகு 
மு்றயோன சபோருளோ்தோேக் 
சகைோள்்கை இல்லோ்�நய 
கைோேணம் என ஏ.எல்.எம். 
அ்தோவுல்லோ எம். பி போேோ-
ளு�ன்றததில் ச்தரிவித்தோர.   

�க்கைள் நவேறு வி்த�ோகை எதிரபோரத்த 
நபோதும் �லிவே்ட்நதுள்ள �ோடு 

எழு்நது நிறப்தறகைோன வேேவு 
சசலவு திடடத்்தநய 
�னோதிபதி ச�ரபபிததுள்-
ளோர என்றும் அவேர ச்தரி -
வித்தோர.   

 போேோளு�ன்றததில் 
ந�றறு வேேவு சசலவுத 
திடடம் மீ்தோன ஆறோம் �ோள் 
விவேோ்தததில் உ்ேயோறறிய 

நபோந்த அவேர இவவேோறு 
ச்தரிவித்தோர.    ச்பயில்

SIP அ�டமி நிறுவனத்-
தின 16வது கதசிய 
SIP க்பவாட்டிப் ்பரிட்மெ 
(19) ஞவாயிறறுக்கிழமை 
ச�வாழுமபு புனித கஜவாெப் 
�ல்லூரி க�ட்க்பவார் 
கூடத்தில் நமடச்பற்றது. 
இப்க்பவாட்டியில் சவற-
றிச்பற்ற கிரவாணட்்பவாஸ் 
கிம்ளயின தம்வி 
திருைதி ஷிவவா ஷணமு� 
பிரியவா (ெவாநதி) ைறறும 
அவரது ஆசிரியர்�ள் 
ைறறும ைவாைவர்�ள் 
புரவ்ர் ஹவாசிம உைர் 
ைறறும ட்ரிஸ்வி ைரிக்-
�வார், நிம்யத்தின இயக் -
குனர் திகனஷ் விக்டர், 
மு�வாமையவா்ளர் ஷவாெவாத் 
�வான, இ்ங்ம�க்�வான 
பிரதிநிதி ரிஷவாத் ரஹீம 
ஆகிகயவாரிடமிருநது 
ெவாமபியன க�டயத்மதப் 
ச்பறறுக்ச�வாணடனர்.  

பகைவேோன் ஸ்ரீ சதய சோயி 
போபோவின் 97வேது பிைந்்த�ோள  

சகைோழும்பு ஸ்ரீ சதய சோயி போபோ �ததிய நி்லயம்  புது   சசட -
டிதச்தருவிலுள்ள சோயி நி்லயததில்  பகைவேோன் ஸ்ரீ சதய சோயி  

போபோவின் 97வேது பிற்ந்த�ோ்ள   பு்தன்கிழ்�(23) சகைோண் -
டோடவுள்ளது.

அதிகைோ்ல 5 �ணி ச்தோடஙகைவுள்ள நிகைழவில் �தியம் 
ஆேோததியுடன் அன்ன்தோனம் வேழஙகைபபடவுள்ளது.

ஊஞசல்,  சோயி ப�்ன , திரி �ஙகைள ஆேோததி,  பிற்ந்த�ோள் 
நகைக்  

சவேடடு்தல் நபோன்ற நிகைழவுகைள் �்டசபறவுள்ளன. 
இன்று (22) �ோ்ல 5 �ணிக்கு  பிற்ந்த�ோள் முன்நனோடட�ோகை  
போபோவின் பஞசமூரத்த

திருவுருவேச்சி்லக்கு  பரிபூேண அபிநேகைம் சசயயபபடடு 
சிததிேதந்தர பவேனி இடம்சபறவுள்ள்தோகைவும் அறிவிக்கைப-

படடுள்ளது.
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சுதந்திர வர்ததக உடன்படிக்க ப்பச்சுகக்ை 
மீண்டும் ஆரம்பிப்பதில் அரசாஙகம் கவனம்

சுதந்திர வர்ததக உடன்படிக்க ப்பச்சு-
வார்த்தக்ை மீை ஆரம்பிப்பபத அரசாங்-
க்ததின எதிர்பாரப்்பன, ஜனாதி்பதியின 
்சயலாைர சமன ஏககநாயகக ்தரிவி்ததார.
சுதந்திர வர்ததக உடன்படிக்க ப்பச்சுவார்த -
்தக்ை மீை ஆரம்பிப்பது ்தாடரபில் 
வர்ததக ச்்ப மற்றும் ்க்த்தாழில் ஆபலா-
ச்னக குழுககளுடன நட்ததப்படட கலந்து-
்ரயாடலிபல அவர இத்ன்த ்தரிவி்ததார.

 ஜனாதி்பதியின ்சயலாைர சமன ஏககநா -
யகக த்ல்மயில் நிதிய்மச்சில் இடம் -
்்பற்்ற இககலந்து்ரயாடலில் நிதி, ்வளி-
விவகாரம், வர்ததகம் மற்றும் ்க்த்தாழில் 
அ்மச்சுககளின  ் சயலாைரகளுடன, பதசிய 
வர்ததக ப்பச்சுவார்த்தக குழு உறுபபினரக -
ளும் கலந்து்காணடனர.இங்கு கரு்தது ்தரி-
வி்தத சமன ஏககநாயகக கூறியதாவது,

்தற்காசியா மற்றும் கிழககாசியாவிலுளை 
மிகப்்பரிய ்்பாருைாதார ்மயங்கள 
மற்றும் உலகைாவிய ்்பறுமதி வ்லய -
்மபபுடன இலங்்க்ய ஒருங்கி்ை்தது, 
கிழககு பிராந்திய்ததிற்கு  விரிவு்படு்ததுவது 

அவசியம்.இதன மூலம்  பிராந்திய்ததின 
்பரந்த ்்பாருைாதார கூடடு முயற்சியில் 
(RCEP) இ்ைந்து ்காளவபத ஜனாதி்பதி -
யின விருப்பமாகும்.

இந்த அபிவிரு்ததிச் ்சயற்்பாடடின 
இறுதிப ்பயனாளிகைாக தனியார து்்றக 
்க்த்தாழில்கள உளைன. இதனால் இதில்,-
தனியார து்்றயினர ஆககபூரவ ்பங்களிபபுக-
க்ை வழங்க பவணடும்.

உலகைாவிய வர்ததகம், இனறு ்பழ்ம -
வாத வரம்புகளுககு அப்பால், உற்்ப்ததி 
வ்லய்மபபுக்ை பநாககி நகரந்துளைது, 
இனனும் இலங்்கயால் அதற்பகற்்றவாறு 
்சயற்்படடு அதன அனுகூலங்க்ை ்்பற்-
றுக்காளை முடியாதுளைது.விநிபயாக்த 
தி்றன வைரச்சி மற்றும் சந்்த அணுகல் விரி -
வாககம் என்ப்வ உளநாடடுப ்்பாருைாதா-
ரம் பு்ததுயிர ்்பறுவதற்கு இனறிய்மயாத -
தாக அ்டயாைம் காைப்படடுளைது.

இதனால்,சிங்கபபூருடனான சுதந்திர வர்த-
தக உடன்படிக்க்ய ்சயல்்படு்ததுவதில் 
அரசாங்கம் கவனம் ்சலு்ததி வருகி்றது. முத -

லீடடு வர்ததக ்தாடரபுகள மூலம் ்்பாருட-
கள மற்றும் பச்வகளின வர்ததக்ததிற்கு 
்பயனளிககும் வ்கயில் ்பாரிய அைவிலான 
்வளிநாடடு பநரடி முதலீடுக்ை ஈரககக 
கூடிய இந்தியா, சீனா மற்றும் தாயலாந்து 
ஆகிய நாடுகளுடன சுதந்திர வர்ததக ஒப-
்பந்தங்கள ்பற்றிய ப்பச்சுவார்த்தக்ை 
மீணடும் ்தாடங்குவதற்கு அரசாங்கம் 
ஆரம்்ப நடவடிக்கக்ை எடு்ததுளைது. 
த்டப்படட ப்பச்சுவார்த்தகளுககு பு்த-
துயிரளிகக அ்மச்சர்வ ஏற்கனபவ வர்த-
தக ப்பச்சுவார்த்தக குழு்வ நியமி்ததுள-
ைது. இந்த உடன்படிக்கயின இறுதியில், 
உலகின ்்பாருைாதாரம், வர்ததகம் மற்றும் 
சன்த்தா்கயில் 30 வீத ்பங்கு வகிககும் 
பிராந்திய  ்பங்காளி்ததுவ்ததில் (RCEP) அங்-
க்ததுவம் ்்பறும்  வாயபபுகள  இலங்்கககு 
கி்டககும் என்றார.

இங்கு உ்ரயாற்றிய நிதிய்மச்சின ்சய -
லாைர  மஹிந்த சிறிவரதன, உளளூர ்்பாரு-
ைாதார்ததில் கடன அல்லாத வரவு-
கள, ஏற்றுமதிகள மற்றும்

பேருவளை கெச்சிமளை 
தரெகாவில் புனித புஹகாரி 
மஜ்லிஸ் பேற்று  ஆரமேம   

ப்பருவ்ை   விபசட  நிரு்பர

வரலாற்று பிரசி்ததி ்்பற்்ற ப்பருவ்ை 
்கச்சிம்ல தர்ாவின வருடாந்த புனித 
ஸஹீ்ூல் பு்ாரி, ஸஹீ்ூல் முஸ்லிம் மஜ்-
லிஸின ஆரம்்ப ்வ்பவம்   பநற்று (21)   அகில 
இலங்்க ஜம்மியதுல் உலமா ச்்பயின உறுப-
பினரும், இலங்்க வகபு ச்்ப உறுபபினரு-
மான சங்்கககுரிய ்மௌலவி அஹமட ஸககி 
ஆலிம் (அஷரபி) பின அஷ ்ெய மு்ம்ம்த 
காலிப அலவி ஆலிம் அலவியதுல் காதிரி த்ல-
்மயில் ஆரம்்பமாகியது.

்வளளிககிழ்ம தவிர ்தாடரந்து 30 
நாடகள ்தீஸ் ்பாராயைம் மற்றும் ்தீஸ் 
விைககவு்ர இடம்்்பற்று டிசம்்பர மாதம் 25 
ஆம் திகதி   ்பகல் தமாம் மஜ்லிஸ் ந்ட்்பறும்.   

டிசம்்பர 24 ஆம் திகதி சனிககிழ்ம இரவு 
க்ததா்த ராதிப, விபெட மாரககச் ் சாற் ் ்பாழிவு, 
அத்னயடு்தது தரகாவில் அடங்கப்படடுளை 
அஷ ்ெயக அஷரப வலியுல்லாஹ (ரஹ) 
அவரகளின ஸியார்த நிகழ்ச்சியும் இடம்்்பறும். 
25 ஆம் திகதி அதிகா்ல அல் குரஆன தமாம் 
்வ்பவம் உலமாககள முரீதீனகள மற்றும் 
முகிபபீனகள, இஸ்லாமிய சபகாதரரகளின ்பங்-
கு்பற்்றலுடன இடம் ் ்பறும்.  

உைகுக்கு இைம ெளைஞரெளை 
அறிமுெம கெயத இளெ பமளத

சங்கீத ச்பா்வ 
கடந்த ்ப்ததுவ -
ரு ட ங் க ை ா க 
நட்ததி, இைம் 
க்லஞரக்ை 
உலகுககு அறி -
முகம் ்சயத 
மி க ப ் ்ப ரி ய 
இ ் ச ப ம ் த 
சங்கீத கலாபூ -
ெைம் ஏ.பக.
க ரு ை ா க ரன 
எ ன , ் க ா ழு ம் பு ்த 
தமிழ்ச் சங்கம் அனு -
தா்பம் ்தரிவி்ததுளைது. 
அனனாரின ம்்ற்வயிடடு ்காழும்பு்த 
தமிழ்ச் சங்கம் விடு்ததுளை அனுதா்ப அறிக -
்கயில் ்தரிவிககப்படடுளைதாவது,

்காழும்பு்த தமிழ்ச் சங்க்ததின உறுபபி -
னர, இ்சபம்த சங்கீத கலாபூெைம் 
ஏ.பக.கருைாகரன காலமான ்சயதி -
்யக பகளவியுற்று,  ஆழா்த துயர ்காள -
கிப்றாம். இந்தியாவிலிருந்து மாதாந்தம் 
சங்கீத வி்ததுவானக்ை அ்ழ்தது வந்து, -
்காழும்பு்த தமிழ்ச் சங்க்ததில், ஆலா்பனா 
எனும் இ்ச நிகழ்ச்சிக்ை நட்ததியவர 
இவர.

 ்காழும்பு்த தமிழ்ச் சங்க்ததால் முதல் 
முதலாக நட்ததப்படட தமிழி்ச விழா -
வில்,இவர, “த்லகபகால்” விருது வழங்கி 
்கௌரவிககப்படடார.   

 ்பல இைம் க்லஞரக்ை கரநாடக 
இ்சயில் ஊககுவிப்பதற்காக, ஆலா்பனா 
எனும் சங்கீத ச்பா்வ கடந்த ்ப்தது ஆணடு 
காலமாக நட்ததிய ்்பரு்மககுரிய ்்பருந் -
த்க ஏ.பக.கருைாகரன.

தனது இ்ச வாழ்வில், ்பல வருடங்கள 
சாத்னக்ை நிகழ்்ததியவர.  

அனனாரின பிரிவால் துயருற்றிருககும் 
குடும்்ப உ்றவினரகள மற்றும் நண்பரக -
ளுககு ்காழும்பு தமிழ்ச் சங்கம் ஆழ்ந்த 
அனுதா்பங்க்ை்த ்தரிவி்ததுக ்காளகி -
்றது.பமலும்,அனனாரின ஆ்தமா சாந்திய -
்டய இ்்றவ்ன பிரார்ததிப்பதாகவும் 
்காழும்பு தமிழ்ச் சங்க்ததின ்்பாதுச் 
்சயலாைர தனது அனுதா்ப்ததில் ்தரிவி்த -
துளைார.

ச�வாழுமபுத் தமிழ்ச் ெங�ம அனுதவா்பம  
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எதிர்கால சந்ததியினரை சீைழிக்கும்
ஐஸ் ப�கார்தப்�காருள் �யங்ைம்! 

எழில்மிகு அழகிய தீவான இலங்கை ஐஸ் 
என்ற ப�ா்ைப்�ாருள் �ற்றி முன்னாரு 
ப�ாதும் அறிந்திருககைவில்்ல. கைடந்ை �த்து 

வருட கைாலத்துககுள் இந்்ாட்டுககு அறிமுகைமான 
ப�ா்ைப்�ாருள் இது. ஆனால் அறிமுகைமான குறுகிய 
கைாலப�குதிககுள் ்ா்டஙகிலும் �ரவி எல்லா மட்ட மக -
கைளும் அறிந்ை்வான்றாகை மாறிவிட்டது. 

 இன்்றய கைாலகைட்டத்தில் ்கைரம், கிராமம் என்ற 
பவறு�ாடினறி �ட்டி்ைாட்டி்யல்லாம் வியாபித்திருககி-
்றது இபப�ா்ைப்�ாருள். இைன வி்ைவாகை இபப�ா-
்ைப்�ாருளின �ாவ்ன்யயும் விற்�்ன்யயும் 
கைடத்ை்லயும் சாைாரணமாகை ப்ாககும் �ார்வ மககைள் 
மத்தியில் அதிகைரித்துக கைாணப�டுகி்றது. அைனால் ஐஸ் 
ப�ா்ைப்�ாருள் �ாவ்னக குற்்றஙகை்ை ஒரு குற் -
்றச்சயலாகைக கைருைாை நி்ல்மயும் கைாணப�டுவைா-
கைத் ்ைரிகி்றது. 

 இைன வி்ைவாகை சில இடஙகைளில் இபப�ா்ைப-
்�ாருள் �ாவ்னககுள் �ாடசா்ல மாணவரகை்ை 
உள்ளீரககும் ப்ாககில் சமூகைவிபராதிகைைால் விற்�்ன 
இடம்்�றுவைாகை ்ைரிவிககைப�டுகி்றது. ்�ாதுவாகை 
ப�ா்ைப்�ாருள் �ாவ்ன உள்ளிட்ட குற்்றச்சயல்கை -
ளில் ஆணகைள்ைான ்�ரும்�ாலும் ஈடு�டுவைாகை ைரவு -
கைள் உள்ைன. ஆனால் ஐஸ் ப�ா்ைப்�ாரு்ை சில 
பிரபைசஙகைளில் ்�ணகைள் �ாவிப�ைாகைவும், விற்�்ன 
்சயவைாகைவும் கைடத்ைல் ்டவடிக்கைகைளில் ஈடு�டுவைா-
கைவும் கூட அறிய முடிகி்றது. 

 சிகை்ரட் மற்றும் ப�ா்ைப்�ாருள் �ாவ்னக -
குள் இைம் �ராயத்தின்ர உள்ளீரககும் ்டவடிக்கை -
கைள் ்வகு சூட்சுமமாகை முன்னடுககைப�டுகின்றன. 
ஏ்னனில் அவற்்்ற நீணட கைாலத்திற்கு �ாவிககைக கூடி-
யவரகை்ை உருவாககுவபை எதிர�ாரபபும் ப்ாககைமும் 
ஆகும். 

ஆனால் இபப�ா்ைப்�ாரு்ை சாைாரண ஒன்றாகை 
ப்ாககும் �ார்வ மககைள் மத்தியில் வைரந்து வருவது 
்�ரும் கைவ்லககும் பவை்னககும் உரிய விடயம். 
இபப�ா்ைப்�ாருள் மிகைவும் �யஙகைரமானது. அைன 
�ாவ்னககு அடி்மயாகின்றவரகைள் ்்டபபிணமாகை 
மாறிவிடுவர. அந்ைைவுககு பமாசமானது ைான ஐஸ். 
அை்னப �ாவிப�வரகைள் ைனிப�ட்ட மு்்றயில் உடல், 
உை ரீதியிலான உ�ா்ைகைளுககு உள்ைாவர. குறிப�ாகை 
இபப�ா்ைப்�ாருள் ்ரம்புத்்ைாகுதி ்ைாடர�ான 
�ாதிபபுககை்ையும் �லவீனஙகை்ையும் ஏற்�டுத்ைக 
கூடியைாகும். அபைப்ரம் உைரீதியிலான ைாககைஙகைளுக -
கும் வழிவகுககைக கூடியைாகும். 

உடல் உ்ழபபுககுரிய �ருவத்்ைச பசரந்ைவரகைள் 
இவவா்றான உடல், உை ரீதியிலான �ாதிபபுகைளுககு 
உள்ைாவது குறித்ை ்�ருககும் அவரது குடும்�த்திற் -
கும் சமூகைத்திற்கும் ்ாட்டுககும் ்ல்லைல்ல. அத்பைாடு 
இபப�ா்ைப்�ாருள் �ாவ்னயின வி்ைவான 
உடல், உை ஆபராககியப �ாதிபபுகைளுககு உள்ைாகின-
்றவரகைளுககு சிகிச்ச அளிககை்வன ்�ருந்்ைா்கைப 
�ணத்்ை ்சலவிடவும் ப்ரிடும். அதுவும் நீணட 
்ாட்கைள் நீடிககைக கூடிய ்சலவாகைபவ இருககும். 

 அபைப்ரம் சமூகை சீரழிவுககு வித்திடககூடிய முககிய 
்�ாருைாகைவும் இபப�ா்ைப்�ாருள் விைஙகுவைாகை 
சமூகை ஆரவலரகைள் சுட்டிககைாட்டியுள்ைனர. குறிப�ாகை 
இனறு ்ாட்டில் விவாகைரத்து அதிகைரித்து கைாணப�டு-
வைற்கு ஐஸ் ப�ா்ைப்�ாருள் முககிய கைாரணமாகை 
உள்ை்ைன ்ைரிவிககைப�டுகி்றது. சமூகைத்தில் �ல 
குடும்�ஙகைள் சி்ைந்து சினனாபினனமாகுவைற்கும் 
இபப�ா்ைப்�ாருள் கைாரணமாகை அ்மந்துள்ைது. 
ஐஸ் ப�ா்ைப்�ாருள் �ாவ்னயாைரகைள் திருட்டுகை -
ளில் ஈடு�டக கூடியவரகைைாகை இருப�ைாகைவும் ்ைரிவிக -
கைப�டுகின்றது. இவவாறு �ல சமூகை சீரபகைடுகைளுககும் 
இபப�ா்ைப்�ாருள் �ாவ்ன வித்திட்டிருககின்றது. 

ஆனால் இபப�ா்ைப்�ாருள் முற்றிலும் சட்டவிபரா-
ைமான ஒனறு. அைன �ாவ்ன, விற்�்ன, கைடத்ைல் 
உள்ளிட்ட அ்னத்துபம சட்டவிபராைமான்வ. 

இந்நி்லயில் ஐஸ் ப�ா்ைப்�ாருள் �ாவ்ன 
்ைாடர�ான குற்்றஙகைளுடன சம்�ந்ைப�ட்டவரகைள் 
என்ற சந்பைகைத்தின ப�ரில் தினமும் 400 ப�ர ்கைது 
்சயயப�டும் நி்ல்ம ஏற்�ட்டிருககின்றது. சி்்றச-
சா்லகைள் தி்ணககைைம் ்ைரிவித்துள்ை இத்ைகைவ்ல 
நீதி, அரசியல்மபபு மறுசீர்மபபு மற்றும் சி்்றசசா-
்லகைள் மறுசீர்மபபு அ்மசசர விபேைாச ராே�க ஷ 
உறுதிப�டுத்தியுள்ைார. 

ஐஸ் ப�ா்ைப்�ாருள் �ாவ்னயுடன ்ைாடர�ான 
குற்்றஙகைளுடன சம்�ந்ைப�ட்டவரகைள் என்ற சந்பைகைத்-
தில் தினமும் 400 ப�ர ்கைது ்சயயப�டும் அைவுககு 
நி்ல்ம கைாணப�டுகி்றது என்றால், இபப�ா்ைப்�ா -
ருள் மககைள் மத்தியில் எவவைவு தூரம் ஆழ அகைலமாகை 
ஊடுருவி கைால்�தித்துள்ைது என�து ்ைளிவாகி்றது. 

்ாட்டிலுள்ை சி்்றசசா்லகைளில் 13 ஆயிரம் 
்கைதிகைள் ைஙகுவைற்குரிய வசதிகைள்ைான கைாணப�டு-
கின்றன. ஆனால் ைற்ப�ாது 25 ஆயிரம் ப�ர சி்்றச-
சா்லகைளில் உள்ைனர. இவவா்றான நி்லயில் ஐஸ் 
ப�ா்ைப்�ாருள் �ாவ்னயுடன ்ைாடரபு்டய குற்-
்றஙகைளில் ஈடு�ட்ட சந்பைகைத்தின ப�ரில் தினமும் 400 
ப�ர ்கைது ்சயயப�டுகின்றாரகைள் என்றால் சி்்றசசா-
்லகைளின நி்ல்ம எனனவாகும் என�து எணணிப 
�ாரககை பவணடிய விடயமாகும். 

ஆகைபவ ஐஸ் ப�ா்ைப்�ாருள் �ாவ்னயுடன 
்ைாடர�ான குற்்றஙகை்ை �ாரதூரமான்வயாகைவும் 
�யஙகைரமான்வயாகைவும் ப்ாககும் நி்ல மககைள் மத் -
தியில் ஏற்�ட பவணடும். இது ்ைாடரபில் விழிபபுணரவு 
ஏற்�டுத்ைப�ட பவணடும். இைன நிமித்ைம் சம்�ந்ைப -
�ட்ட ைரபபினர ்டவடிக்கைகை்ை முன்னடுககின்ற 
அபைப்ரம் சமூகை, சமய ை்லவரகைளும் இைற்கு ைம் 
�ஙகைளிபபுககை்ை ்ல்கை பவணடும். அது ைமககும் சமூ -
கைத்திற்கும் ்ாட்டுககும் ஆற்றும் பச்வயாகை அ்மயும். 

35, டி.ஆர.விேயவரைன மாவத்்ை, ்கைாழும்பு- - 10

ை�ால் ்�ட்டி இலககைம் : 834
்ைா்லப�சி இலககைம் : 2429429, 2429272, 2429279

்�கஸ் : 2429270, 2429329,  விைம்�ர முகைா்மயாைர : 2429321

ஒரு வீரன், தான் வாழ்நத நாட்களைக் ்கணக்குப் பார்த்து 
அ்நத நாட்களில் தன்னுடலில் விழுப்புணபடாத நாட்களை-
யெல்்ாம் வீணான நாட்கள் என்று யவறுத்து ஒதுக்குவான்.

விழுபபுண �டாை்ாள் எல்லாம் வழுககினுள்
்வககும்ைன ்ா்ை எடுத்து

குறள் தரும் சிநதனை
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்சல்்லயா-ப�ரின�ராசா
(து்்றநீலாவ்ண நிரு�ர)

பி.எம்.எம்.ஏ.கைாைர  
(-மருைமு்ன தினகைரன நிரு�ர)- 
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கிழக்கு மா்காணத்தில் வர்த்த்கத்துளை ளெ  அ பி வி -
ருத்தி யெய்யும் நநாக்்கத்துடன் இ்ஙள்க மற்றும் விெட -
நாம் நாடு்களுக்கி ளட யி்ான வர்த்த்க மாநாடு அண-
ளமயில் மடட க்்கைப்பு, பாசிக்குடா அமாொ சுற்று்ா 
விடுதியில் நளடயபற்ைது.

தற்நபாது நாடடில் ஏற்படடுள்ை சீரற்ை யபாருைா -
தாரத்திளன ்கடடியெழுப்பம் அரசின் திடடத்தின் கீழ 
இ்நத மாநாடு நளடயபற்ைது.   

 இ்ஙள்கக்்கான விெடநாம் தூது-
வரா்ெமும்,கிழக்கு மா்காண வர்த்த-
்கப் பிரதிநிதி்களும் இளண்நது இ்நத 
வர்த்த்க மாநாடு ஏற்பாடு யெய்ெப்-
படடிரு்நதது. இ்ஙள்கக்்கான விெட-
நாம் தூதுவர் ய�ாட ஹி தாஙடராக் 
மற்றும் கிழக்கு மா்காண ஆளுநனர் 
அனுராதா ெ�ம்பத் ஆகிநொர் 
இளண்நது இ்நத மாநாடளட நடத்தி -
னார்்கள்.  

இஙகு இ்ஙள்கக்்கான விெட-
நாம் தூதுவர் ய�ாட ஹி தாஙடராக் 
உளரொற்றுள்கயில், இ்நத வர்த்த்க 
மாநாடடில் விெடநாமிெ வர்த்த-

்கத்துளை மற்றும் யபாருைாதாரத்துளை என்பவற்றின் 
வைர்ச்சி்களைப் பென்படுத்தி கிழக்கு மா்காண வர்த்த்கர்-

்களை ஊக்குவிப்பநத பிரதான நநாக்்கமாகும் இதற்்கான 
முன்நனற்பாடா்கநவ இ்நத மாநாடு அளம்நதுள்ைது.   

 1996ஆம் ஆணடுக்கு முன் யபாருைாதார வைர்ச்சி 
குன்றியிரு்நத விெடநாம் நாடு இன்று ெர்வநதெ வர்த்த-
்கத் துளையில் முன்நனற்ைம் ்கணட ஒரு நாடா்கத் தி்கழ -
கிைது.விஞ்ானத்துளை,யதாழில்நுடபத்துளை உடபட 
வர்த்த்கத் துளையில் விெடநாம் முன்நனறி வருவளத-
யும் யதரிெப்படுத்துவதில் மி்கவும் மகிழச்சிெளடகின்-
நைன்.  

 இதன் அடிப்பளடயில் இ்ஙள்க நாடளடயும் வர்த் -
த்க மற்றும் யபாருைாதாரத் துளையில் முன்நனற்-
றுவதற்கு விெடநாம் நாடு மிகு்நத ஆர்வத்துடன் 
இருப்பதா்கவும்,எதிர்்கா்த்தில் கூடுத்ான பங-
்களிப்ளபச் யெய்ெ ஆெத்தமா்க இருப்பதா்கவும் 
யதரிவித்தார்.  

 விெடநாம் நாடடில் உற்பத்தி யெய்ெப்படு-
கின்ை யபாருட்களை இஙகு இைக்குமதி யெய்ெ -
வும், இ்ஙள்கயின் உற்பத்திப் யபாருட்களை 
விெடநாம் நாடடுக்கு ஏற்றுமதி யெய்ெவும் இம் -
மாநாடடில் ஆந்ாெளன முன்ளவக்்கப்பட-
டது. அத்துடன் கிழக்கு மா்காணத்தில் வர்த்த-
்கத்துளைளெ அபிவிருத்தி யெய்ெ யதாடர்்நதும் 
இவவாைான மாநாடு்கள் நடத்தப்படநவண -
டும் என்ை ந்காரிக்ள்கயும் இஙகு முன்ளவக்்கப் -
படடது.  

இலங்கை்ை ப�ொருளொதொரத்து்ையில்
முன்னேற்றுவதில் விைட்ொம் ஆரவம்

'உங்கள் ்கண்களை நநசியுங்கள்' 
என்ை ்கருப்யபாருளில் உ்்க  பார்ளவ  
தினம் அணளமயில் அனுஷ்டிக்்கப்-
படடது. இத்தினத்திளன முன்னிடடு 
அம்பாளை மாவடடத்தில் இ்ஙள்க 
நதசிெ ்கண ளவத்திெொள்யின் 
பணிப்பாைர்  ளவத்திெர் .ஏ.ஆர்.எம். 
யதௌபீக் வழஙகிெ சிபாரிசின் நபரில், 
்கணபுளர நநாொைர்்களுக்கு ்கணபுளர 
ெத்திரசிகிச்ளெ (Cataract) மற்றும் ்கண 
ளவத்திெ மு்காம் என்பன நளடயபற்-
ைன.

  ்கல்முளன பிரா்நதிெ சு்காதாரப் 
பணிப்பாைர் ளவத்திெர் ஐ.எல்.எம் 
றிபாஸ், ெம்மா்நதுளை ஆதார ளவத்-
திெொள்யின் ளவத்திெ அத்திெடெ-
்கர் ளவத்திெர் அஸாத் எம். �னீபா 
ஆகிநொரின் வழி்காடடலின் கீழ 
ெம்மா்நதுளை ஆதார ளவத்திெொள -்
யில் ்கணபுளர நநாொைர்்கள் சுமார் 
100 நபருக்கு ்கணபுளர ெத்திரசிகிச்ளெ 
நமற்ய்காள்ைப்படடது.

  ்கம்ப�ா ஆதார ளவத்திெொள -்
யில் ்கடளமொற்றும் ்கண ெத்திரசி -
கிச்ளெ நிபுணர் ளவத்திெர்  நே.டி. 
டெஸ், ளவத்திெர். அநெ் அநபதீர 
மற்றும் ளவத்திெர் அ�மட யேொ 
குழுவினருடன் ெம்மா்நதுளை ஆதார 

ளவத்திெொள்யின் திடடமிடல் 
ளவத்திெ அதி்காரி ளவத்திெர்  ஏ.ஆர். 
நிொஸ் அ�மட, ்கண ளவத்திெ உத் -
திநொ்கத்தர் ளவத்திெர் அல் ஆமீன் 
றிொத் மற்றும் ளவத்திெர்்கள், விநேட 
தாதிெ உத்திநொ்கத்தர்்கள், விடுதி மு்கா -
ளமொைர்்கள், தாதிெ உத்திநொ்கத்தர்-
்கள், சு்காதார உதவிொைர்்கள் ஆகிநொ-
ரின் பங்களிப்புடன் இச்ெத்திரசிகிச்ளெ 
இடம்யபற்ைது.

  இநதநவளை ய்காழும்பு நதசிெ 
்கண ளவத்திெொள்யில் இரு்நது 
வருள்க த்நத, ்கண யதாடர்பான 
விநேட ளவத்திெ நிபுணர்்களினால் 
நடத்தப்படட ்கண ளவத்திெ மு்காம் 
ொய்்நதமருது பிரநதெ ளவத்திெொள -்
யில் நளடயபற்ைது.

  ்கல்முளன பிரா்நதிெ சு்காதார 
நெளவ்கள் பிரிவின் கீழ வருகின்ை 
்கல்முளன வடக்கு, ்கல்முளன யதற்கு, 
ொய்்நதமருது, ்காளரதீவு, நி்நதவூர், 
அடடாளைச்நெளன, அக்்களரப்பற்று, 
ஆள்ெடிநவம்பு, திருக்ந்காவில், 
யபாத்துவில், ெம்மா்நதுளை, நாவி -
தன்யவளி மற்றும் இைக்்காமம் ஆகிெ 
சு்காதார ளவத்திெ அலுவ்்க பிரிவு-
்களில் ்கண பார்ளவயுடன் யதாடர்பு-
ளடெ பிரச்சிளன்களுக்கு மு்கஙய்கா-
டுக்கும் அறுபது வெதுக்கு நமற்படட 
சுமார் 750 பெனாளி்களுக்கு சு்காதார 
ளவத்திெ அலுவ்்கத்தினால் பதிவு 
யெய்ெப்படடு இம்மு்காமில் ்கணபரி-
நொதளன யெய்ெப்படடது.

  இவளவத்திெ மு்காளமத் 

யதாடர்்நது, யதரிவு யெய்ெப்படுப -
வர்்களுக்கு நம்தி்க சிகிச்ளெ்களை 
ய்காழும்பு நதசிெ ்கண ளவத்திெொள -்
யில் நமற்ய்காள்ைவும் குறிப்பா்க ்கண-
வில்ள் ளவத்தல் சிகிச்ளெ யெய்ெவும் 
திடடமிடப்படடுள்ைது.

 ்கல்முளன பிரா்நதிெ சு்காதார 
நெளவ்கள் பணிப்பாைர் யடாக்டர்.
ஐ.எல்.எம்.றிபாஸினால் அஙகுரார்ப்-
பணம் யெய்து ளவக்்கப்படட இம்-
மு்காமில், இ்ஙள்க நதசிெ ்கண 
ளவத்திெொள் பணிப்பாைர் யடாக்டர் 
ஏ.ஆர்.எம்.யதௌபீக், ்கல்முளன பிரா்ந-
திெ சு்காதார நெளவ்கள் பணிப்பாைர் 
பணிமளன திடடமிடல் யபாறுப்பு 
ளவத்திெ அதி்காரி யடாக்டர் எம்.
சி.எம்.மாஹிர், நதசிெ ்கண ளவத்திெ-
ொள் சிநரஷ்ட ்கண ளவத்திெ மற்று 
அறுளவச் சிகிச்ளெ நிபுணர் யடாக்டர் 
மாயனல் பஸ்குவல், ொய்்நதமருது 
பிரநதெ ளவத்திெொள் மாவடட 
ளவத்திெ அதி்காரி யடாக்டர்.ஏ.எல்.
எம்.அஜவத், ளவத்திெ அதி்காரி ெனுஸ் 
்காரிெப்பர், ொய்்நதமருது பிரநதெ ளவத் -
திெொள் அபிவிருத்திச் ெங்கத்தின் 
யெெ்ாைர் எம்.ஐ.எம்.ெதாத் உடபட 
மற்றும் ப் அதிதி்கள் ்க்்நது ய்காண -
டனர்.
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 'கிழக்கி்ஙள்கயின் ்கல்முளன, பாண-
டிருப்ளப நெர்்நத தமிழமணி உமாவரத-
ராேன் ்கள் இ்க்கிெம், ஊட்கத்துளை, 
ெமூ்கநெளவ என்பவற்றில் அளர நூற் -
ைாணடு ்கா்மா்க இெஙகி வருபவர்.   

 பாணடிருப்ளபச் நெர்்நத இவர், தன் 
பாடடனார் உளடெப்பா, த்நளத மாணிக் -
்கம் ஆகிநொரின் முதல் எழுத்துக்்களை 
இளணத்து உமாவரதராேன் ஆனார்.   

 ஈழத்தின் இ்க்கிெப் நபராளுளம-
ொ்கவுள்ை தமிழமணி உமாவரதராேன் 
தனக்கு சினிமா த்நத அனுபவங்களை-
யும் அது பற்றிெ மனக் குறிப்புக்்களை-

யும் மி்கவும் சிைப்பான முளையில் எழுதி 
'நமா்கத்திளர' என்ை யபெரில் தமிழநாடு 
்கா்ச்சுவடு பதிப்ப்கத்தின் யவளியீடா்க 
இ்க்கிெ உ்கில் பதிவாக்கிெவர்.   

 தனது தனித்துவமான எழுத்து்கைால் 

வாெ்கர்்களின் மனத்தில் 
உெரிெ இடம் பிடித்த தமிழ-
மணி உமாவரதராேனின் 
'நமா்கத்திளர' நூலுக்கு 
கிழக்கு மா்காண பணபாட -
டலுவல்்கள் திளணக்்கைம் 
ஏற்பாடு யெய்து நடத்திெ 
கிழக்கு மா்காண இ்க்கிெ 
யபருவிழாவில் பு்ளம-
ொர் பளடப்புக்்கான உெர் 
விருது வழங்கப்படடு அவர் 
ய்கௌரவிக்்கப்படடார். 

 இ்நநி்கழவு கிழக்கு 

மா்காண ்கல்வி அளமச்-
சின் யெெ்ாைர் எச்.ஈ.எம்.டபிள்யூ. 
திொநாெக்்க தள்ளமயில் இடம்யபற்-
ைநபாது கிழக்கு மா்காண வீதி அபிவி-
ருத்தி அளமச்சின் யெெ்ாைர் ஏ.எச். 

எம்.அன்ொர் இ்நத ய்கௌரவத்திளன இவ -
ருக்கு அளித்தார். 

அவர்்களுடன் கிழக்கு மா்காண 
யபாதுச் நெளவ ஆளணக்குழுவின் 
யெெ்ரும் ்கள்்ருமான ்க்ாநிதி மூ. 
ந்காபா்யரத்தினமும் உடனிரு்நதார்.   

 ்கல்முளன மாந்கரில் உள்ை பு்கழ 
பூத்த பாடொ்கைான ்கார்நமல் பாத்திமா 
நதசிெப் பாடொள், உயவஸ்லி உெர் -
தர நதசிெப் பாடொள், மடடக்்கைப்பு 
்கல்்டி சிவான்நதா நதசிெப் பாடொள் 
என்பவற்றின் பளழெ மாணவரான உமா 
வரதராேன் யேெ்கா்நதனின் 'சி் நநரங -
்களில் சி் மனிதர்்கள்' நாவல் பற்றிெ 
விமர்ெனக் ்கடடுளர மூ்ம் 1973 இல் 
தனது 17ஆவது வெதில் இ்க்கிெ உ் -
கிற்கு அறிமு்கமானார். 

இக்்கடடுளர தமிழ நாடடின் பிரப் 
எழுத்தாைரான. நா. பார்த்தொரதியின் 
'தீபம்' இதழில் யவளிொனது.   

  உமா வரதராேன் 'உள்மன ொத்திளர' 
(சிறு்களத), 'மூன்ைாம் சிலுளவ' 
(நாவல்), 'உமாவரதராேன் ்களத்கள்'( -
சிறு்களத), 'நமா்கத்திளர' நபான்ை 
நூல்்களை யவளியிடடுள்ைார். நமலும் 
'வியூ்கம்' ெஞசிள்கயின் யதாகுப்பாசிரிெ -

ரா்கவும் உள்ைார்.   
 நதசிெ யதாள்க் -

்காடசியில் இ்க்-
கிெம் ொர்்நத ப் 
நி்கழச்சி்களின் யதாகுப் -
ப ா ை ர ா ்க வி ரு்ந து 
யதாடட பணி்களை 
து்ங்க ளவத்தார்.   

  சிை்நத பத்தி எமுத்தா-
ைரான இவர், தின்கரன் 
வாரமஞெரியில் 'பிர -
திபிம்பம்' எனப்படும் 
்கள் இ்க்கிெ விவ -
்காரங்களுக்்கான பக்்கத்-
ளதத் தொரித்து வழஙகி-
யுள்ைார்.   

 நதசிெ, ெர்வநதெ 
விருது்களை தனது ்காத் -
திரமான இ்க்கிெப் 
பணிக்்கா்க யபற்றுள்ை 
இவர், தனக்கு கிளடத்த 

தநதசிெ ெர்வநதெ விருது்கள் ப்வற்ளை 
நிரா்கரித்துமுள்ைார்.   

 இருப்பினும் முன்னாள் இ்நது ெமெ 
்க்ாொர அளமச்ெர் 1993 இல் வழஙகிெ 
'தமிழமணி' விருளத ஏற்ைவர். இவரின் 
பளடப்புக்்கள் சிங்கைம் மற்றும் ெர்வ -
நதெ யமாழி்கள் ப்வற்றில் யமாழியப -
ெர்ப்பாகியுள்ைளம இவரின் ்கனதிொன 
இ்க்கிெப் பணிக்்கான ெர்வநதெ அஙகீ -
்காரமாகும்.   

 2015 ஆம் ஆணடு ்கல்வி அளமச்சு 
தரம் 10-,11 பாடத்திடடத்தில் 'எலிெம்' 
சிறு்களதளெ நெர்த்துள்ைது. இ்க்கிெத் -
தின் மூ்ம் இனநல்லுைவுக்்கா்க உளழக்-
கும் இவளர 
மனதார வாழத்தி 
நமலும் சிை்நத 
பளடப்புக்்களைத் -
தர நவணடி நிற் -
கின்நைாம்.

ந�ோ்கத்திளை' நூலுக்கு 
புலள�சோர் பளைப்புக்்கோன விருது

சம்்ொந்து்ை ஆதொர ்வத்திைசொ்லயில்
100 ்�ருக்கு கைண்பு்ர சத்திரசிகிச்ச

எம்.சி. அனசார, 
(சம்மாந்து்்ற கிழககு தினகைரன நிரு�ர) 

இரு ேோடு்களுக்கிளையிலோன 
வர்த்்த்க �ோேோடு �டைக்்கைப்பில்

தமிழ் இலக்கிய உலகின் புகழ்மிக்க எழுதததாளரதான
உமதா வரதரதாஜனுக்கு கிடைதத மற்றதாரு ்கௌரவம்
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உலகத் தமிழ் வம்சாவளி அமைப்-
பின் 9 ஆம வருட ைசாநசாடு எதிர் -
வரும ஜனவரி 6ஆம, 7 ஆம 

திகதிகளில் ச்ன்மன வர்த்தக மையத்தில் 
நமடசெற உள்ளது. அந்நிகழ்வில் இலங் -
மகயிலிருந்து ஏரசா்ளைசானனசார் கலந்து 
சகசாளவதற்கு இணககம சதரிவித்துள்ள -
னர். 

  உலகத் தமிழ் வம்சாவளி அமைப்பின் 
தமலவர் எஸ். ச்ல்வகுைசார் இலங்மகககு 
வருமக தந்திருந்த னவம்ளயில் தமிழ் ெசாரசா -
ளுைன்ற உறுப்பினர்கள ைற்றும இலங்மக 
அர்சாங்க அமைச்ர், அமைசசின் ச்யலசா -

்ளர்கள னெசான்னறசாமரச ்ந்தித்து சவளி -
நசாடுகளில் வசிப்னெசாரின் முதலீடுகம்ள 
ைமலயகம ைற்றும வடககு, கிழககு ைசாகசா -

ணங்களில் ஏற்ெடுத்துவதற்கு ஏற்ெசாடு 
ச்யயப்ெட னவண்டுசைன ஆனலசா்மன 
சதரிவித்திருந்தசார்.  

 னைலும, இலங்மகயில் சதசாழில் 
சதசாடங்க ஆர்வமுள்ளவர்கள உலகத் 
தமிழ் வம்சாவளி அமைப்பின் 9 ஆம 

வருட ைசாநசாட்டில் கலந்து சகசாண்டு ெயன -
மடயும விதைசாக கருத்தரங்கம, B2B MEET 
சதசாழில் கண்கசாட்சி னெசான்றமவ நடத்தப் -
ெட்டு அதற்கசான வசாயப்பு ஏற்ெடுத்தப்ெட 
உள்ளது. 

இந்நிகழ்வில் சினலசான் வர்த்தக ்ங்கத் -
தினர், யசாழ்ப்ெசாண வர்த்தக ்ங்கத்தினர் 
ைற்றும சகசாழுமபில் உள்ள தமிழ் சதசாழி -
லதிெர்கள கலந்து சகசாள்ள ஆர்வம சதரி -
வித்துள்ளனர். 60 நசாடுகம்ளச ன்ர்ந்த 1500 
னெரும, இந்தியசாவின் ெல்னவறு ைசாநிலங் -
கம்ளச ன்ர்ந்த 3500 இற்கு னைற்ெட்ட -
வர்களும இரு நசாட்கள நமடசெறவுள்ள 
ைசாநசாட்டில் கலந்து சகசாள்ள உள்ளனர்.  

 இந்நிகழ்வில் சதசாழில் புரிந்துணர்வு, 
கல்விப் புரிந்துணர்வு, வர்த்தக புரிந்துணர்வு 
னெசான்றவற்றில் கவனம ச்லுத்தப்ெடும. 
கமல, கலசா்சாரம, ெசாரமெரிய உணவு, 
உமட சதன்னிந்திய திமரத்துமற ்சார்ந்த -
வர்கள ெங்னகற்கும எடி்ன் திமர விருது 
வழங்கும மவெவமும ஏற்ெசாடு ச்யயப் -

ெட்டுள்ளது. இந்நிகழ்வில் ெல்னவறு நசாடு -
கம்ளச ன்ர்ந்த தமிழ் ்ட்டைன்ற, ெசாரசா -
ளுைன்ற உறுப்பினர்கள, ைசாநில ைத்திய 
அமைச்ர்கள கலந்து சகசாள்ள உள்ளனர்.  

 இந்நிகழ்வில் ெங்னகற்ெசா்ளர்கள ெய -
னமடயும வமகயில் ஸ்ரீலங்கன் எயசார் -
மலன்ஸ் ்லுமக கட்டணம வழங்கப்ெட 
உள்ளது. னைலும உலசகங்கும உள்ள 
தமிழர்கள இந்நிகழ்வில் கலந்து சகசாள்ள 
ஏதுவசாக ச்ன்மனயில் உள்ள நட்்த்திர 
விடுதியில் ்லுமகக கட்டணம ெயனசா்ளர் -
களுககு னநரடியசாக வழங்கப்ெட உள்ளது. 

 இலங்மகயில் உள்ள ெல்னவறு ஊட -
கவியலசா்ளர்கள, ச்யதியசா்ளர்கள, சநறி -
யசா்ளர்கள, கமலத்துமற ்சார்ந்த நடிகர், 
நடிமககள குறுமெடத் தயசாரிப்ெசா்ளர்கள, 
தன்முமனப்பு இம்யமைப்ெசா்ளர்கள 
கலந்து சகசாள்ள உள்ளனர் என உலகத்த-
மிழ் வம்சாவளி அமைப்பின் தமலவரும, 
எடி்ன் விருது குழு தமலவருைசான ச்ல்வ-
குைசார் சதரிவித்தசார்.  

சென்னையில் ஜனைவரியில் உலக தமிழ் வமெசாவளி மசாநசாடு;
இலங்க சதசாழில் மு்னைவவசார் பலர் பஙவகறக ஆர்வம  

 இலங்க பல்க்லககழக திற்மககசானை வதடல்  க�ொழுமபில் உள்ள ஆசிய 
ெசுபிக இன்ஸ்டிடியூட் ஒஃப் 
இன்ஃனெசார்னைஷன் சடக -

னனசாசலசாஜி (APIIT) நிறுவனத்தசால் ஏற்ெசாடு 
ச்யயப்ெட்ட, இலங்மகயில் உள்ள ெல்க-
மலககழகங்களுககிமடனயயசான மிகப்செ -
ரிய திறமை னதடல்களில் ஒன்றசாக டசான்ட-
மலஸ் உள்ளது.   இலுமினனட், பின்ளஸ் 

ைற்றும இலங்மகயின் செசாழுதுனெசாககுத் 
துமறயில் குறிப்பிடத்தகக கமலஞர்கள 
னெசான்ற அற்புதைசான இ்ளம திறமையசா-

்ளர்கம்ள உருவசாககும ஒரு த்ளைசாக இது 
ெல ஆண்டுக்ளசாக அங்கீகரிககப்ெட்டது. 
சகசாவிட்-19 சதசாற்றுனநசாய கசாரணைசாக 

2 வருட இமடசவளிககுப் பிறகு, டசான் -
டமலஸ் மீண்டும, 12 ஆவது ஆண்டில் 
மிகவும சிறப்ெசான முமறயில் நடத்தப்ெ -
டும.  

 இறுதிச சுற்றுககு அனுப்ெப்ெடும சிறந்த 
திறமையசா்ளர்கம்ளத் னதடுவதற்கசான 
ஆடிஷன் சுற்றுகள ஒகனடசாெர் 8, 15ஆம  
திகதிகளில் நிமறவமடந்தன. ெல்னவறு 
பிரிவுகளின் இறுதிப் னெசாட்டியசா்ளர்களுக -
கசான செசாழுதுனெசாககுத் துமறயின் ைரியசா -
மதககுரிய கமலஞர்களிடமிருந்து நிபுணர் 
ெயிற்சி 05 நவமெர் 2022 அன்று ஒரு 
ெட்டமற மூலம நிமறனவற்றப்ெட்டது.  

 2022 ஆம ஆண்டு நவமெர் ைசாதம 24 
ஆம திகதி சநலும செசாகுண ைஹிந்த ரசாஜ -
ெக்ஷ திமரயரங்கில் ைசாமல 6.30 ைணி 

முதல் இலங்மகயின் 8 புகழ்செற்ற 
ெல்கமலககழகங்களின் ெசாட்டு, 
நடனம, இம்ககுழுககள ைற்றும 
வசாத்தியக கருவிகள என நசான்கு 
பிரிவுகளில் 14 இறுதிப் னெசாட்டியசா -

்ளர்களுடன் இறுதிப்னெசாட்டி நமடசெற -
வுள்ளது.    1200 இற்கும அதிகைசான ெசார் -
மவயசா்ளர்கம்ள ஈர்ககும இலங்மகயின் 
டசாடி, நியூஸ்,வஸ்தி ைற்றும தமலசிறந்த 
கமலஞர்களின் முன்னிமலயில் இந்நி -
கழ்வு நடத்தப்ெடும.  

இலங்மக முழுவதிலும உள்ள அமனத்து 
குழந்மதகளுககும ்ரியசான னநரத்தில், 
்ரியசான முமறயில் ைற்றும சிறந்த கவ -
னிப்மெ வழங்குவதற்கசாக னலடி ரிட்்ஜனவ 
ைருத்துவைமனயின் இருதய ைற்றும ஆெத் -
தசான சிகிசம்யின் கட்டுைசானத்மத விமர-
வுெடுத்துவதற்கசாக, நிகழ்வின் அமனத்து 
நடவடிகமககளும லிட்டில் ஹசார்ட்ஸ் அறக-
கட்டம்ளககு நன்சகசாமடயசாக வழங்கப்ெ-
டும.  

தனது வசாழ்நசாள முழுவமதயும ெத்தி-
ரிமகககசாக அர்ப்ெணித்தது ைசாத்திர-
ைன்றி, இலங்மகப் ெத்திரிமக ஜசாமெ-

வசான்கள என்று குறிப்பிடத்தகக தினகரன் 
ெத்திரிமக ஆசிரியர் சிவகுருநசாதன், தினெதி 
ெத்திரிமக ஆசிரியர் சிவநசாயகம  னெசான்னறசா-
ரின் வரிம்யில் தன்மனயு ம  தடம ெதித்த -
வர் உதயன் கசானையில்நசாதன்.   

 ெல்னவறு சநருககடியிலும தமிழ்ப் ெத்தி -
ரிமக உலமக கமபீரைசாகத் துணிச்லுடன் 
வழிநடத்தி ய வர் அவர். ஊடகவியலசா்ளர் -
கள ை ககளின் குரலசாக இருகக னவண்டும. 
ச்யதிமய உண்மைத் தன்மையுடன் 
ச்சா ல்லி, தமிழுககும, தமிழர்களுககும 
ெத்திரிமக ஊடசாக இவர் ச்யத ன்மவகள 
அ்ளப்ெரியன.   

   தமிழ்ப் ெத்திரிமக உலமக துணிச -்
லுடன் தூககி நிறுத்தியவர் அைரர் கசானை -
யில்நசாதன். உதயன் ெத்திரிமகயின் பிரதை 
ஆசிரியரசாக கடமையசாற்றிய ை.வ.கசானை-
யில்நசாதன் 22.11.2021 அன்று நல்லூரில் 
தனது 79 ஆவது வயதில் கசாலைசானசார்.   

 எமதயும ்சாதிகக முடியும என்று ஊடகத் -
துமறககு வரும இம்ளனயசார்களுககு வழி -
கசாட்டியசாக, தமிழ் ஊடக வரலசாற்றின்  செரு-
விருட்்ைசாக கசானையில்நசாதன் வி்ளங்கினசார்.   

  யசாழ்ப்ெசாணம வட்டுகனகசாட்மடமயச 
ன்ர்ந்த ை.வ.கசானையில்நசாதன் 1942 ஆம 
ஆண்டு ஜூமல 25 ஆம திகதி பிறந்தசார். 
ஊடகவியலசா்ளருககு இருகக னவண்டிய 
இ்ளஇரத்தம அவரது உடலினல என்றும 
ஓடிக சகசாண்டிருந்தது. அவர் ஓயவுசெற்ற 
நிமலயிலும ஊடகப் ெணிமயத் சதசாடர்ந்த 
இம்ளஞன் என்றசால் மிமகயல்ல.   

 1962ஆம ஆண்டு ஊடகத்துமறயில் 
கசாலடி எடுத்து மவத்தது முதல் 56 ஆண்டுக -
ளுககு னைலசாக ஊடகத்துமறயில் ெணியசாற்-
றினசார். 1962ஆம ஆண்டு 'ஈழநசாடு' ெத்திரி-
மகயில் உதவி ஆசிரியரசாகத் சதசாடங்கியது 

இவரது ஊடகத் துமற வசாழ்வு. அதன்பின்-
னர் 1965ஆம ஆண்டு தினெதி ெத்திரிமக-
யில் உதவி ஆசிரியரசாக இமணந்து பின்னர் 
பிரதை உதவி ஆசிரியரசாக உயர்ந்தசார்.   

 1983 ஆம ஆண்டு இனவன்முமற நடக -
கும வமர சகசாழுமபில் தினெதியினலனய 
ெணியசாற்றினசார். 1983ஆம ஆண்டு இன-
வன்முமறமயத் சதசாடர்ந்து யசாழ்ப்ெசாணம 
திருமபிய இவர், பின்னர் வீரனக்ரியில் ெணி-
யசாற்றினசார். அதன்பின், நவமெர் 1985ஆம 
ஆண்டு 'உதயன்' ெத்திரிமக ஆரமபிககப்-
ெட்ட னெசாது. பிரதை ஆசிரியரசாகப் செறு-
னெற்று நீண்டகசாலைசாக பிரதை ஆசிரியரசாகப் 
ெணியசாற்றினசார்.   

 உதயன் ெத்திரிமகயின் பிரதை ஆசிரி-
யரசாக அவர் ெணியசாற்றிய னெசாது எதிர் -

சகசாண்ட ஆெத்துகள, ்வசால்கள எண்ணில -
டங்கசாதமவ. ஆனசால் அவற்றுககு எல்லசாம 
அஞ்சாது, சதசாடர்ந்தும ஊடகப் ெணிமய 
முன்சனடுத்தசார்.   

  ஊடகவியல் துமற என்ெது ஒரு சதசாழில் 
என்ெதற்கப்ெசால் அது கமல ஆகும. 

அதமன எல்னலசாரசாலும இலகு-
வில் ச்யதுவிட முடியசாது. அந்தக 
கமல மீது விருப்பு சகசாண்டுள்ள-
வர்கள அல்லது ெரமெமர வழி வந்-
தவர்க்ளசால்தசான் அந்தக கமலமயச 

ச்வவனன ஆற்ற முடியும என்ெதமன 
நமடமுமறயில் கசாண்பித்தவர் அவர். 
அவரது ஊடகப்ெளளியில் புடம னெசாடப்-
ெட்ட நூற்றுககணககசான ஊடகவியலசா்ளர்-
கள உலசகங்கும நிரமபிப் னெசாயுள்ளனர் 
என்ெது அதற்கு ்சாட்சி ெகரும.   

   ெலதரப்ெட்ட அரசியல் அனுெவ அறிவு -
மடய அவர், தமிழ் ைககளின் குரலசாக ைகக-
ளுககசாகப் னெசுகின்ற நல்ல ைனம ெமடத் -
தவர். ஆகனவ அவர் யசாழ்குடசாநசாட்டின் 
ைகக்ளசால் செருமைப்ெடக கூடிய ஒரு ஊட-
கவியலசா்ளரசாக மிளிர்ந்தசார்.   

  ைமறந்த கசானையில்நசாதன் சநருககடி -
யசான கசால கட்டத்தில் தசாயகத்தில் இருந்து 
ஊடகப்ெணியசாற்றிய மிக ச்சாற்ெ அ்ளவி-
லசான மூத்த ஊடகவியலசா்ளர்களுள ஒருவர். 
"ஊடகவியலசா்ளர்கள ைககளின் குரலசாக 
இருகக னவண்டும. ச்யதிமய உண்மைத் 
தன்மையுடன் ச்சால்ல னவண்டும. எதிலும 
னகளவி னகளுங்கள. எதற்கசாகவும விட் -
டுகசகசாடுப்புகம்ள ச்யயசாதீர்கள. ஊட -
கத்துமறககு வரும இம்ளனயசார்கள இமத 
ைனதில் எப்னெசாதும மவத்திருங்கள.   

்சாதிகக முடியும" என்று கூறி வழிகசாட்டிய 
செருஆலைரம ்ரிந்து ஓரசாண்டு உருண்-
னடசாடி விட்டது.   

  பிரசான்ஸின் தமலநகரசான ெசாரிஸில் 
2013ஆம ஆண்டு நவமெர் ைசாதம 27ஆம 
திகதி எல்மலக்ளற்ற ஊடகவியலசா்ளர்கள 
தன்னசார்வ அமைப்பின் விருது வழங்கும 
விழசாவில், சநருககடியசான கசால கட்டத்தில் 
தசாயகத்தில் இருந்து ஊடகப்ெணியசாற்றி-
யமத சகௌரவித்து விருது வழங்கி சகௌர -
விககப்ெட்டசார்.   

அத்துடன் தமிழ் ைககளின் குரலசாக, ் த்திய 
னநர்மையுடன் கசானையில்நசாதனின் ஊடகத்-
துமறயில் னதசியம ்சார்ந்த சநருககடியசான 
சூழலில் அர்ப்ெணிப்புடன் கடமை யசாற்றிய-
மைககசாக 2018ஆம ஆண்டு நவமெர் ைசாதம 
16ஆம திகதி யசாழ்.ஊடக அமையத்தசால் 
வசாழுமனெசானத சகௌரவிககப்ெட்டசார்.   

 இலங்மகப் ெத்திரிமக வரலசாற்றினலனய 
சதசாடர்சசியசாக ஆசிரியரசாகவிருந்து சநருக -
கடியசான னெசார்ச சூழலிலும, ஊடக அசசு -
றுத்தலுககு ைத்தியிலும தனது இலககில் 
சிறிதும தடம ைசாறசாது ெயணித்துக சகசாண் -
டிருந்த மூத்த ஊடகவியலசா்ளரசான ை.வ.
கசானையில்நசாதன் ஊடகப் ெரப்பிலுள்ள 
இம்ளனயசாருககு ஓர் எடுத்துககசாட்டு 
எனலசாம.   

தன் வசாழ்வின் செரும கசாலத்மத தமிழ் ைக-
களுககசாக அர்ப்ெணித்த அந்த ஊடகப் செருந்-
தமக இன்று இல்மல. 
ஆயினும அவரின் ஊடகப் 
ெசா மறயில் வ்ளர்ந்த ெல 
ஊடகவியலசா்ளர்கள   இன்று 
உலகம முழுவதும ெல 
இடங்களில் னகசானலசாசசு -
கின்றனர்.   

அன்வாரின ஓரவாண்டு 
நிம்வுதி்ம இனறு

ஊடகப் பிரிவு...
 கடறசறவாழில் அமைசெர் 

ஐஙகரன் விக்கினேஸ்வரா  ...?

பே ரமலகள னெசான்ற ்வசால்கம்ள 
எல்லசாம முறியடித்த அமைச்ர் 
டக்ளஸ் னதவசானந்தசாவின் தமல -

மையில், 'னெரமலகளின் ்கதி' எனும 
சதசானிப்செசாருளில் ்ர்வனத் கடற்சறசா -
ழிலசா்ளர் தினம சகசாண்டசாடப்ெடுவது 
ைகிழ்சசி அளிககின்றது என்று பிரதைர் 
தினனஷ் குணவர்த்தன சதரிவித்தசார்.  

 "நசாடு செசாரு்ளசாதசார சநருககடிகம்ளச 
்ந்தித்துள்ள கசாலகட்டத்தில் ்வசால்மிகக 
செசாறுப்பிமன ஏற்றுள்ள அமைச்ர் 
டக்ளஸ் னதவசானந்தசா ைற்றும இரசாஜசாங்க 
அமைச்ர் பியல் நிஸசாந்த ஆகினயசாரின் 
ச்யற்ெசாடுகம்ள ெசாரசாட்டுகினறன்" எனத் 
சதரிவித்த பிரதைர், நசாட்டின் செசாரு்ளசாதசா -
ரத்மத னைமெடுத்துவதற்கு கடற்சறசாழில் 

துமறயிடமிருந்து கணி்ைசான ெங்களிப் -
மெப் செற்றுக சகசாள்ள எதிர்ெசார்ப்ெதசாக -
வும குறிப்பிட்டசார்.  

 கடற்சறசாழில் ்மூகத்மத னைமெடுத் -
துவதற்கசான ஜனசாதிெதி ரணில் விககிர -
ைசிங்கவின் புதிய சதசாமலனநசாககுககு 

அமைவசாக கடற்சறசாழில் அமைச்ர் 
டக்ளஸ் னதவசானந்தசா ைற்றும இரசாஜசாங்க 
அமைச்ர் பியல் நி்சாந்த ஆகினயசா -

ரின் வழிநடத்தலில் ்ர்வனத் கடற் -
சறசாழிலசா்ளர் தினம னெருவம்ளயில் 
னநற்று(21.11.2022) இடமசெற்றது.  

 'னெரமலயின் ்கதி' எனும சதசானிப் -
செசாருளில் ஏற்ெசாடு ச்யயப்ெட்ட இந்நி -
கழ்வின் பிரதை விருந்தினரசாக பிரதைர் 
தினனஷ் குணவரத்தன கலந்து சகசாண்டு 
உமரயசாற்றுமகயினலனய னைற்கண்டவசாறு 
சதரிவித்தசார்.   கடற்சறசாழிலசா்ளர் ்மூகத் -
தின் நலமன கருத்தில் சகசாண்டு ஏற்ெசாடு 
ச்யயப்ெட்ட இந்நிகழ்வில்,

புதிய கடற்சறசாழில் கசாப்புறுதித் 
திட்டம, கடற்சறசாழிலசா்ளர்களுககசான 

புதிய ஓயவூதியத் திட்டம, 'ஆழியின் 
அருமபுகள' (தியவர சககுளு) சிறுவர் 
ன்மிப்புத்திட்டம னெசான்றமவ ஆரமபிக -
கப்ெட்டதுடன், கடற்சறசாழில் குடுமெங் -
களில் சிறந்த செறுனெறுகம்ளப் செற்ற 
பிளம்ளகள சகௌரவிககப்ெட்டனர். அவர்க -
ளுககு புலமைப்ெரிசில்களும வழங்கப்ெட் -
டன.  

அத்துடன் களுவசானைசாதர வசாயககசாலில் 
நன்னீர் மீன் குஞசுகள விடுவித் -
தல், அலங்கசார மீன் வ்ளர்ப்பில் 
ஈடுெடும சதசாழில் முயற்சியசாண் -
மையசா்ளர்கள 60 னெருககு இரண் -
டசாம கட்ட நிதியுதவி, அலங்கசார 
மீன் வ்ளர்ப்பில் ஈடுெடும புதிய 
சதசாழில் முயற்சியசா்ளர்கள 4 
னெருககு தலசா 2.5 இலட்்ம ரூெசா 
நிதியுதவி வழங்கல் னெசான்றமவ -
யும நமடசெற்றன.  

 அனதனவம்ள, னெருவம்ள 
ைருதசாமன கடற்சறசாழிலசா -
்ளர் இறங்குதுமறமய ெசார் -
மவயிட்ட அமைச்ர் டக்ளஸ் 

னதவசானந்தசா, குறித்த இறங்குதுமறயில் 
னைற்சகசாள்ளப்ெட்டு வருகின்ற தூர்வசாரல் 
ச்யற்ெசாடுகளின் முன்னனற்றங்கள சதசாடர்-
ெசாக ்மெந்தப்ெட்ட கடற்சறசாழிலசா்ளர் ்ங்கப் 
பிரதிநிதிகளுடனும மீன்பிடித் துமறமுகக 
கூட்டுத்தசாென அதிகசாரிகளுடனும கலந்து -
மரயசாடியிருந்தமை குறிப்பிடத்தககது.  

 வபர்லகளசாக வநத ெவசால்க்ளசெல்லசாம
 முறிெடிததவர் அ்மசெர் டகளஸ் வதவசானைநதசா

இனனைலுறற தமிழ் மககளின குரலசாக ஒலிதத
ஊடகதது்ற வழிகசாட்டி கசானைமயில்நசாதன

 'பேரலை�ளின் சக்தி' எனும் கதொனிபகேொருளில் 
பேருவலையில் பேற்று ேலைகேற்்ற சரவபதச �ைற்க்றொழிைொைர 
தின நி�ழ்வில் பிரதமர திபனஷ் குணவர்ததன பு�ழொரம் 
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ரணில் - ெம்பந்தன் ஒப்பந்தம மூலம...  
சமஷ்டி முறையிலான தீர்வு என்று 
வரும்பாது அறனத்து கட்சிகளும 
ஒற்றுறமயுடன் சசயலபடும என்றும 
அவர் செரிவித்ொர்.   

பாராளுமன்ைத்தில ்ேற்று இடம-
சபற்ை வரவு சசலவுத் திட்டம மீொன 
ஆைாவது ோள் விவாெத்தில உறர-
யாற்றிய ்பா்ெ அவர் இவவாறு 
செரிவித்ொர்.   

அது சொடர்பில அவர் ்மலும 
செரிவிகறகயில,   

சொடர்ந்து சர்வ்ெசத்றெயும ெமிழ் 
மககறையும ஏமாற்றும வறகயில 
வாககுறுதிகறை மட்டும வழஙகா-
மல அரசாஙகம இனப் பிரச்சிறனககு 
தீர்வு காண விறரவான ேடவடிகறக 
எடுகக ்வண்டும. 

இது எமககான மாெம எமது மண்-
ணுககாகவும உரிறமககாகவும 
்பாராடி வீர மரணமறடந்ெ எமது 

வீரர்கறை இந்ெ ் வறையில நிறனவு-
படுத்திக சகாள்கி்ைன்.   

1978 ஆம ஆண்டு எமது இறை-
ஞர்களின் றககளில இருந்ெ ்பனா 
பறிககப்பட்டு ஆயுெம வழஙகப்பட்-
டது. 1948ஆம ஆண்டு முெல ்பச்-
சுவார்த்றெ ஊடாக அரசியல உரி-
றமககாக ்பாராடி, சபருமபான்றம 
சமூகத்தின் அரசாஙகஙகளினால 
ஏமாற்ைப்பட்டென் பின்ன்ர ஆயுெ 
்பாராட்டம ்ொற்ைம சபற்ைது.

1956 ஆம ஆண்டிலிருந்து இனப்பி-
ரச்சிறனககு தீர்வு காணும ்ோககில 
உருவாககப்பட்ட ெந்றெ- சசலவா 
ஒப்பந்ெம, டட்லி - சசலவா ஒப்பந்-
ெஙகள் ேறடமுறைப்படுத்ெப்படாெ-
ொ்ல்ய ெமிழ் இறைஞர்கள் ஆயுெ-
்மந்ெ ்ேர்ந்ெது.   

ெமிழ் மககளின் உரிறமககாக ெமிழ-
ரசுக கட்சி 75 வருட காலமாக ்பாரா-

டுகிைது.ெந்றெ சசலவாவின் காலத்-
தில கட்சியின் வாலிப முன்னணியின் 
ெறலவர் ்ச்யான் ஒருமுறை 'ெமிழ் 
சமூகம பீனிகஸ் பைறவ ்பால 
அழிகக அழிகக மீண்டும வரு்வாம' 
என குறிப்பிட்டார்.   

ஜனாதிபதியால சமர்ப்பிககப்பட்-
டுள்ை 2023 ஆம ஆண்டுககான வரவு 
சசலவுத் திட்டத்தில ெமிழ் மககளின் 
நீண்டகால அரசியல பிரச்சிறனககு 
தீர்வு காண்பது சொடர்பில குறிப்பிட-
விலறல.   

ெமிழர்களுககு அரசியல தீர்வு வழங-
காெ காரணத்தினாலொன் ோட்டின் 
சபாருைாொரம பாதிககப்பட்டுள்ைது 
என்பறெயும அவர் எஙகும சுட்டிக 
காட்டவிலறல.   

எமககான அரசியல உரிறம மறுக-
கப்பட்டால ோனும சொடர்ந்து 
்பாராடு்வன். தீர்வு வழஙகப்படா-

விட்டால சுெந்திரத்திற்கு பின்னரான 
75 ஆண்டுககு பின்னரும மீண்டும 
அமிர்ெலிஙகம, சமபந்ென், மாறவ 
்சனாதிராஜா, சுமந்திரன், சிறிெரன், 
சாணககியன் ்பான்்ைார் ்ொற்ைம 
சபறுவார்கள்.   

அந்ெ வறகயில எமது அரசியல 
உரிறமறய ஒரு்பாதும மறுகக 
முடியாது.மீண்டும எமது அரசியல 
உரிறமககாக காலம காலமாக ்பாரா-
டு்வாம. ெமிழ் அரசியல கட்சிகளுக-
கிறடயில பல்வறு கருத்து ்வறுபா-
டுகள் நிலவுகின்ை ்பாதும சமஷ்டி 
அடிப்பறடயில தீர்வு என்று வரும 
்பாது அறனத்து கட்சிகளும அெற்-
காக ஒற்றுறமயுடன் சசயலபடும.   

கருத்து முரண்பாடுகளுககாக ெமிழ் 
மககளின் உரிறமகறை ஒரு்பாதும 
விட்டுக சகாடுககப் ்பாவதிலறல 
என்றும அவர் ்மலும செரிவித்ொர்.

ஏபரலுக்கு பின்்னரர...  
சுசில பி்ரமஜயந்ெ இந்ெ அறி -

விப்றப விடுத்ொர். O/L பரீட்-
றசறய அடுத்ெ வருடம ஏப்ரலில 
ேடத்ெ எதிர்பார்த்ொலும, க.சபா.ெ 
உயர்ெரப் பரீட்றச ஒத்திறவககப்பட்-
டுள்ைறமயால, ்மலும ொமெஙகள் 
ஏற்படுவது ெவிர்கக முடியாெறவ 
என்ைார். பல ெரப்பினரின் ்காரிக-

றககறை கருத்திற் சகாண்டு உயர்ெ-
ரப் பரீட்றசறய ஒத்திறவகக தீர்மா-
னித்ெொக அறமச்சர் செரிவித்ொர்.   

உயர்ெரப் பரீட்றச ஜனவரி 17ஆம 
திகதி ஆரமபமாகும அ்ெ்வறை 
புலறமப்பரிசில பரீட்றச டிசமபர் 
18ஆம திகதி ேறடசபறும எனவும 
அவர் செரிவித்ொர்.  

ைமலயக ர்தவாட்டத் ச்தவாழிலவாளர்கமள...  
சபற்றுக சகாடுககககூடிய திைறம 

உள்ைவர்கள் என சறபயில செரி-
வித்ெ அவர், அவவாைான திட்டம 
ே ற ட மு ற ை ப் ப டு த் ெ ப் ப ட் ட ா ல 
அெற்கு பூரண ஒத்துறழப்றப வழங -
கத் ெயார் என்றும செரிவித்ொர்.  

 பாராளுமன்ைத்தில ்ேற்று இடம -
சபற்ை வரவு சசலவுத் திட்டம 
மீொன ஆைாம ோள் விவாெத் -
தில உறரயாற்றும ்பா்ெ அவர் 
இவவாறு செரிவித்ொர்.  

 சறபயில சொடர்ந்தும உறரயாற்-
றிய அவர்,  

்ொட்டத் சொழிலாைர்களுககு 
நிர்மாணித்து வழஙகப்பட்டுள்ை 
வீடுகளுககு மாொந்ெம 3000 ரூபா 
முெல 5000 ரூபா வறர அைவீடுகள் 
்மற்சகாள்ைப்படுவொக செரிவிக-
கப்படுகிைது.  

ோட்டில அத்தியாவசிய உணவுப் 
சபாருட்களுககு விறல அதிகரிப்பு 
நிலவும நிறலயில ஆயிரம ரூபா 

சமபைத்றெ சபற்று மிகவும கஷ் -
டமான வாழ்கறகறய ேடத்தும 
்ொட்டத் சொழிலாைர்களிடமி-
ருந்து அவவாைான அைவீடுகறை 
்மற்சகாள்ை ்வண்டாம என ோம 
்கட்டுக சகாள்கின்்ைாம. ோட்டில 
25 வீெமாக உள்ை சிறு்ொட்ட 
்ெயிறல பயிர்ச்சசயறகயாைர்கள் 
75 வீெமான ஏற்றுமதிறய ்மற்-
சகாண்டு வருகின்ை ் பாது 75 வீெமாக 
உள்ை சபருந்்ொட்ட ஙகளில 

இருந்து 25 வீெமான ்ெயிறல்ய 
ஏற்றுமதி சசயயப்படுகிைது.  

இெற்கு அந்ெ ்ொட்டஙகள் 
முறையாக பராமரிககப்படாறம்ய 
காரணமாகும.  

்ொட்டத் சொழிலாைர்களுககு 
அந்ெ ்ொட்டஙகள் பிரித்து வழங-
கப்பட்டால அென் மூலம சிைந்ெ 
ஏற்றுமதி வருமானத்றெ சபற்றுக 
சகாள்ை முடியும என்றும அவர் 
்மலும செரிவித்ொர். 

வ்டக்கு கிழக்கு...(02 ஆம ்பக்கத் ச்தவா்டர்)

யாழ்ப்பாணத்தில உருறைககி-
ழஙகு, சவஙகாயம ்பான்ை பயிர்ச்-
சசயறககறை ்மற்சகாள்கின்ை 
விவசாயிகள் மிகவும பாதிககப்பட்-
டுள்ைனர். அவர்களுககு உெவுவொக 
இந்ெ வரவு சசலவுத் திட்டம அறம-
யவிலறல. ஐப்பசி, கார்த்திறக 
மாெம வந்ொல வடககில பயிர்ச்-
சசயறக ஆரமபித்து பிர்ெசஙகள் 

பசுறமயாக காட்சியளிககும ஆனால 
இமமுறை்யா அறவ வைண்ட பிர-
்ெசஙகைாக்வ காணப்படுகின்ைன.  

தியாகஙகள் சசயய ்வண்டும என 
ஏறனய மககறைக ்கட்பது ்பால 
எமது மககறை ்கட்க முடியாது 
அவர்கள் ஏற்கன்வ பல தியாகங-
கறை சசயது விட்டனர்.   

வறுறம, சொழில வாயப்பின்றம-

யால விரகதியுற்றுள்ை இறைஞர்-
கள் மத்தியில ்பாறெப் சபாருள் 
பாவறன அதிகரித்து வருகின்ைது.
அந்ெ வறகயில பாதுகாப்புத் 
துறைககு இமமுறை வரவு சசலவுத் 
திட்டத்தில ்மலதிகமாக ஒதுககப்-
பட்டுள்ை நிதிறய மீைப் சபற்று 
்பாறெ வஸ்து ெடுப்புககாக அெறன 
பயன்படுத்ெ ்வண்டும என ோன் 

ஜனாதிபதிறய ்கட்டுக சகாள்கின்-
்ைன். அரச நிறுவனஙகள் ெனியார் 
மயப்படுத்ெப்படுவது சொடர்பில 
இந்ெ வரவு சசலவுத் திட்டத்தில 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. சவளி-
ோட்டு முெலீடுகள் ோட்றட விற்கும 
சசயற்பாடுகைாக்வ பார்ககப்படு-
கின்ைன என்றும அவர் ்மலும செரி-
வித்ொர். 

்ப்தவாமககமள ஏநதுவ்தவால்...
உறரயாற்றும ்பா்ெ அறமச்சர் 

இவவாறு செரிவித்ொர்.  
சறபயில சொடர்ந்தும உறரயாற்-

றிய அவர்,  
ோட்டில இலாபமீட்டாெ நிறுவ-

னஙகள் மட்டுமன்றி இலாபமீட்டும 
ஒரு சில நிறுவனஙகறையும மறுசீர-
றமப்பு சசயது சவளிோட்டுக றகயி-
ருப்றப அதிகரித்துக சகாள்வது 
அவசியம. ோட்டின் ெற்்பாறெய 

சபாருைாொர சேருககடி நிறலயில 
சவளிோட்டு றகயிருப்றப அதிக-
ரித்துக சகாள்வெற்கான சசயற்பா-
டுகறை முன்சனடுப்பது மிக அவ-
சியமாக உள்ைது என்றும அவர் 
செரிவித்ொர்.

அரசாஙகத்திற்கு கிறடகக 
்வண்டிய சபருமைவு வருமான வரி 
கிறடககாமல உள்ைது. வருமான 
வரிறய அைவிடுவதில முறையான 

திட்டம ஒன்று ேறடமுறைப்படுத்ெப்-
பட ்வண்டும. புதிொக அெற்கான 
திட்டம ெயாரிககப்பட்டு அது ேறட-
முறைப்படுத்ெப்பட ்வண்டும.

இமமுறை ஊவா மாகாணத்தில 
354 ்பர் மருத்துவத் துறைககு 
செரிவு சசயயப்பட்டுள்ைனர். அந்ெ 
வறகயில ஊவா சவலலஸ்்ஸ பல-
கறலககழகத்திற்கு மருத்துவ பீடம 
ஒன்றைப் சபற்றுத் ெருமாறு ோன் 

ஜனாதிபதிறயக ்கட்டுக சகாள்கி-
்ைன். ோம அரசியலுககு வந்ெதும 
பாராளுமன்ைத்திற்கு வந்ெதும எதிர்க-
கட்சியில இருந்து சகாண்டு பொ-
றககறை உயர்த்துவெற்கலல. எமது 
மககளின் ்ெறவகறை சபற்றுக 
சகாடுப்பெற்காக்வ என்பறெ குறிப்-
பிட விருமபுகின்்ைன். எமது மகக-
ளும அறெ்ய செரிவிககின்ைனர் என 
்மலும செரிவித்ொர். 

இநர்தவார்னஷியவாவில்...
தில 5.6 ரிகடர் அைவில இந்ெ நில -

ேடுககம பதிவாகியுள்ைொக செரி-
விககப்படுகின்ைது.  

இந்ெ நிலேடுககத்றெ அடுத்து, 
பல கட்டிடஙகள் ்செமறடந்துள்ை-
ொக அந்ெ ோட்டு ஊடகத் ெகவலகள் 

செரிவிககின்ைன.   இந்்ொ்னஷி-
யாவில ஏற்பட்ட நிலேடுககத்தினால 
இலஙறகககு எந்ெவிெ பாதிப்பும 
கிறடயாது என இடர் முகாறமத்-
துவ நிறலயத்தின் பிரதிப் பணிப்பா-
ைர் பிரதீப் சகாடிபிலி செரிவித்ொர்.  

ஓைவான், UAE... 
மற்றும ஐககிய அரபு இராச்சியம 

ஆகிய ோடுகளுககு, பயிற்ைப்படாெ 
வீட்டுப்பணிகளுககாக இலஙறகப் 
பணிப்சபண்கறை பதிவு சசயயும 

ேடவடிகறககறை ெற்காலிகமாக 
இறடநிறுத்ெ ேடவடிகறக எடுககப் -
பட்டுள்ைொக அந்ெ பணியகம செரி-
வித்துள்ைது.  

ரயில் ரநர அட்டவமையில்...
ரயில பாறெகளில ஏற்பட்டுள்ை 

குறைபாடுகள் மற்றும பராமரிப்பு 
பணிகள் காரணமாக ்வகத்ெறட 
விதிககப்பட்டுள்ை நிறலயில, வழக-
கமான அட்டவறணயின் பிரகாரம 
ரயில ்சறவறய முன்சனடுப்பதில 
சிககல ஏற்பட்டுள்ைது.   

இென் காரணமாக அலுவலக ரயில-
கள், சகாழுமபு ்காட்றட மற்றும 

ஏறனய இடஙகறை சசன்ைறட-
வதில ொமெம ஏற்பட்டுள்ைொக 
ரயில்வ திறணககைம செரிவித்துள்-
ைது.   

இெனால அலுவலக ஊழியர்க-
ளுககு ஏற்படும அசசௌகரியத்றெ 
கருத்தில சகாண்டு, ரயிலகளின் ்ேர 
அட்டவறணறய முழுறமயாக திருத்-
துவெற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ைது.  

்பவா்டெவாமல ைவாைவருக்கவா்ன...
நிதி ஒதுககப்பட்டுள்ைது. பின்ெங-

கிய பாடசாறல மாணவர்கள் சொடர்-
பில கூடுலான கவனம சசலுத்ெப்-
பட்டுள்ை அ்ெ்வறை ஆரமபப் 
பாடசாறல மாணவர்களின் ்ெறவக-
காக 1,450 மிலலியன் ரூபா நிதி ஒதுக-
கப்பட்டுள்ைது" என்ைார்.   

ஆசிய அபிவிருத்தி வஙகி கலவி 
மறுசீரறமப்பிற்காக நிதி வழஙகியுள்-
ைதுடன் சகாரியாவும இெற்கு ஒத்-
துறழப்பு வழஙகியுள்ைது எனவும 
பாடசாறலப் புத்ெகஙகறை அச்சி-
டுவெற்கான காகிொதிகள் இந்திய 
கடன் திட்டத்தின் கீழ் கிறடப்பொக-
வும கலவி அறமச்சர் சுசில பி்ரமஜ-
யந்ெ ்மலும செரிவித்துள்ைார்.   

க.சபா.ெ சாொரண ெர பரீட்றச-
யின் பின்னர் மாணவர்களுககு அடுத்-
ெகட்ட ேடவடிகறகயாக சொழில 
பயிற்சி வழஙக திட்டமிடப்பட்-
டுள்ைது. 

ஏற்கன்வ அரசாஙகத்தின் சொழில-
பயிற்சி நிறுவனத்தில இறணந்து 
பயிற்சிகறை சபற்று வரும மாண-
வர்கள் அடுத்ெ வருடமைவில, பயிற்-
சிறய முடித்து ்வறலவாயப்றப 
சபற்றுகசகாள்ை சந்ெர்ப்பம உள்-
ைொகவும குறிப்பிட்ட அறமச்சர், 
சவளிோட்டு சமாழிகறை கற்றுக-
சகாடுப்பது சொடர்பிலும அரசாஙகம 
கவனம சசலுத்தியுள்ைொகவும செரி-
வித்ொர். 

ஓைவானுக்கு ஆடக்டத்்தலில்... 
சந்்ெக ேபரின் உள்ளூர் முகவர் 

குற்ைப் புலனாயவுப் பிரிவினரால 
்ேற்றுமுன்தினம (19) மாறல றகது 
சசயயப்பட்டு, ்காட்றட நீெவான் 
நீதிமன்றில முன்னிறலப்படுத்ெப்-
பட்ட பின்னர் எதிர்வரும டிசமபர் 
முெலாம திகதி வறர விைககமறிய-
லில றவகக உத்ெரவிடப்பட்டது.   

 இ்ெ்வறை, இலஙறகப் 
சபண்கறை மத்திய கிழககு ோடுக-

ைான ஓமான் மற்றும ஐககிய அரபு 
இராச்சியத்துககு சட்டவி்ராெமான 
முறையில அனுப்பும சசயற்பாட்-
டுடன் சொடர்புறடய பிரொன சந்-
்ெகேபர் ்ேற்றுமுன்தினம கட்டுோ-
யகக விமான நிறலயத்தில றகது 
சசயயப்பட்டறெத் சொடர்ந்து எதிர் -
வரும ேவமபர் 24 ஆம திகதி வறர 
விைககமறியலில றவககப்பட்டுள்-
ைார்.  

்பஸ் கட்டைஙகமள செலுத்்த...
அறிமுகப்படுத்ெப்படும என்றும 

அவர் செரிவித்ொர்.   
பயணிகள் அறனவரும ெஙகளின் 

வரவு அலலது கடன் அட்றட மூலம 
்பருந்து கட்டணத்றெ சசலுத்ெககூ-
டிய வஙகியிலிருந்து ஓர் இலத்திரனி-
யல பணப்றப அறிமுகப்படுத்ெப்ப-
டும. இடஙகறை அறிய, பஸ்களில 
ஜீபிஎஸ் அறமப்றப அணுகும 
திைன் சகாண்ட புதிய மின்னணு சாெ-
னஙகள் சபாருத்ெப்படும.   

பணம சசலுத்துவெற்கு, பயணி -
கள் ெஙகைது ஏறும, இைஙகும வழிக-
ளில சபாருத்ெப்படும புதிய சாெனங-
களில ெஙகள் கடன் அலலது வரவு 
அட்றடகறை றவகக ்வண்டும. 
ேடத்துேர் இலலாமல ்பருந்து 
இயககப்படும. குறித்ெ ்பருந்-
துகளின் பின் கெவு மூடப்படும. 
பயணிகளிடம வஙகி அட்றடகள் 

இலறல என்ைால, ெமது ்பருந்து 
கட்டணத்றெ பணமாக சசலுத்தி, 
ஓட்டுனர் அருகில உள்ை சபட்டி-
யில றவப்புச் சசயயலாம. பஸ் 
கட்டணம உரிய பயணக கட்டணத்-
துககு கிட்டிய கட்டணமாக இருகக 
்வண்டும எனத் செரிவித்துள்ைார்.   

எவவாைாயினும, பஸ் உரிறம-
யாைரின் அனுமதியுடன், சாரதிககு 
உெவியாக ஒரு உெவியாைறர பணி-
யமர்த்ெ முடியும என்று சகமுனு 
வி்ஜரத்ன செரிவித்துள்ைார்.   

இந்ெப் புதிய சாெனஙகறை விநி-
்யாகிககும சசயற்பாடுகளுககு, 
இலஙறக மத்திய வஙகி ஒத்து-
றழப்பு வழஙகவுள்ைது. புதிய 
சகாடுப்பனவு முறைறம சொடர்-
பில மத்திய வஙகி ஆளுேருககு அறி-
வித்துள்ைொகவும அவர் ்மலும 
செரிவித்துள்ைார்.  

முஸ்லிம ைக்களது பிரச்சிம்னகளும...  
சாணககியன் எமபி ்ெசிய இனப் 

பிரச்சிறனககான தீர்வு சொடர்பில 
கருத்துககறை முன்றவத்ொர். அெ -
றனயடுத்து உறரயாற்றுவெற்கு 
எழுந்ெ ்பா்ெ அறமச்சர் ேசீர் 
அஹமட் இவவாறு செரிவித்ொர்.  

வரவு சசலவுத் திட்டம மீொன 
விவாெத்தில சொடர்ந்தும உறரயாற் -
றிய அறமச்சர், ோம ோட்டின் சபாரு-
ைாொரத்றெ முறையாக முன்சனடுத்-
துச் சசலகின்்ைாம என்பறெ கடன் 

வழஙகுபவர்களுககும சர்வ்ெசத் -
திற்கும அரசாஙகம முறையாக செளி-
வுபடுத்ெ ்வண்டும.   

அ்ெ்வறைஅரசாஙகம சசல -
விறனக குறைத்து வருமானத்றெ 
அதிகரிப்பெற்கான ்வறலத் திட் -
டஙகறை ேறடமுறைப்படுத்ெ 
்வண்டும.

அரசாஙகத்தின் சபருமைவு 
காணிகள் ோடைாவிய ரீதியில 
காணப்படுகின்ைன. அந்ெ 

காணிகறை மீைப் சபற்று அெறன 
முறையான குத்ெறகககு வழஙகு -
வெற்கு அரசாஙகம ேடவடிகறக 
எடுகக ்வண்டும.  

 அறனத்து துறைகறையும டிஜிட்-
டல மயப்படுத்துவெற்கான மறு -
சீரறமப்பு ேடவடிகறககள் முன்-
சனடுககப்பட ்வண்டும. மககள் 
ெமது ்சறவகறை விறரவாகப் 
சபற்றுக சகாடுப்பெற்கு அது வழி-
வகுககும. சமூக பாதுகாப்பு முறைக-

குள்்ை இறவயும உள்ைடககப்பட 
்வண்டும. 

வரி அைவீடு சொடர்பில பல்வறு 
முன்சமாழிவுகள் இந்ெ வரவு 
சசலவுத் திட்டத்தில குறிப்பிடப் -
பட்டுள்ை நிறலயில முெலீட்டாைர்-
களின் வருறக இென் மூலம அதிக -
ரிககும. விமர்சனஙகறை விடுத்து 
எதிர்ககட்சிகள் சபாறுப்புடன் 
சசயலபடுவது அவசியம என்றும 
அவர் ்மலும செரிவித்ொர்.

ெவாரைர் இயக்கத்ம்த விஸ்்தரிக்க...
இெற்காக கலவி அறமச்சு மற்றும 

இறைஞர் விவகார அறமச்சுஆகிய-
வற்றின் ஆெரறவப் சபைவுள்ைொ-
கவும ஜனாதிபதி ்மலும குறிப்பிட்-
டார்.  

ஜனாதிபதி ரணில விகரமசிஙக-
விற்கு   இலஙறக ெறலறம சாரணர் 
மற்றும ் பாசகர் பெவிகறை இலஙறக 
சாரணர் இயககத்தினால உத்தி்யாக-
பூர்வமாக வழஙகும நிகழ்வு ்ேற்று 
(21) முற்பகல ஜனாதிபதி அலுவல-

கத்தில ேறடசபற்ைது. இன்நிகழ்வில 
கருத்து செரிவிககும்பா்ெ ஜனாதி-
பதி இவவாறு செரிவித்ொர்.  

சாரணர் ஆறணயாைர் சட்டத்ெரணி 
ஜனப்ரித் சபர்னாண்்டா   உத்தி்யாக-
பூர்வ கழுத்துப்பட்டி மற்றும நியமனச் 
சான்றிெறழ ஜனாதிபதியிடம றகய-
ளித்ொர்.  

சாரணர் இயககத்தின் ெற்்பாறெய 
முன்்னற்ைம சொடர்பான அறிக-
றகயும இச்சந்ெர்ப்பத்தில ஜனாதிப-

தியிடம றகயளிககப்பட்டது. இஙகு 
உறரயாற்றிய ஜனாதிபதி ரணில விக-
ரமசிஙக , 75ஆவது சுெந்திர தினக 
சகாண்டாட்டத்திற்கு சாரணர் இயக-
கத்தின் பூரண ஆெரறவப் சபை எதிர்-
பார்ப்பொகவும செரிவித்ொர்.  

்மலும, ஜனாதிபதி அலுவலகத்-
தின் கீழ்  காலநிறல மாற்ைம சொடர்-
பான ஜனாதிபதியின் ஆ்லாசகர் 
ருவன் வி்ஜவர்ென ெறலறமயில 
முன்சனடுககப்பட்டுவரும சுற்றுச்-

சூழல சொடர்பான நிகழ்ச்சிகளில 
இறணந்து சசயற்படுமாறும சாரணர்-
களுககு ஜனாதிபதி அறழப்பு விடுத்-
ொர்.  

இலஙறக சாரணர் இயகக 
்ஹாமாகம மாவட்டக கிறையின் 60 
ஆவது ஆண்டு நிறைறவ முன்னிட்டு 
ஜனாதிபதிககு நிறனவுப் பெககம 
அணிவிககப்பட்டதுடன் நிறனவுச் 
சஞ்சிறகயும வழஙகி றவககப்பட்-
டது.  

ைக்களுக்கு ெந்தர்ப்பம...
கவறலககுரியது என்றும செரிவித்-

ொர்.   
சபாருைாொரத்றெ சீர்குறலத்து-

விட்டு முெலீடுகறை எதிர்பார்ப்பது 
சாத்தியப்படாது என குறிப்பிட்ட 
அவர், ோட்றட சீரழித்ெவர்க்ை 
மீண்டும புதிய முகஙக்ைாடு சகாள்-
றககள் பற்றி ்பசுவது விந்றெயாக 
உள்ைது என்றும செரிவித்ொர்.  

பாராளுமன்ைத்தில ்ேற்று இடம-
சபற்ை வரவு சசலவுத் திட்டம 

மீொன ஆைாம ோள் விவாெத்தில 
உறரயாற்றும்பா்ெ இமதியாஸ் 
பாககீர் மாககார் எமபி இவவாறு 
செரிவித்ொர்   

 சறபயில சொடர்ந்தும உறரயாற்-
றிய அவர்,  பல்வறு சட்டஙகறை 
உப்யாகப்படுத்தி ெமககான உரி-
றமகள் சொடர்பில குரல எழுப்பும 
மககறை அடககுவெற்கு அரசாஙகம 
ேடவடிகறக எடுத்து வருகிைது. அத்-
துடன் வீதியில இைஙகி அறமதி-

யான முறையில ஆர்ப்பாட்டஙகளில 
ஈடுபட்டு வருகின்ை சபண்கள் றகது 
சசயயப்பட்டு வருகின்ைறமயும 
சொடர்கின்ைது. இத்ெறகய சசயல-
பாடுகைால இறைஞர்களின் சிைந்ெ 
காலத்றெ இருளில மூழ்கடிகக முயற்-
சிகக ்வண்டாம.  

ோட்டில மனிெ உரிறம மீைப்ப-
டுவது சொடர்பிலும சபாருைாொர 
்மாசடிகள் சொடர்பிலும சஜனி-
வாவிலும சர்வ்ெச ரீதியிலும எமது 

ோட்டுககு எதிரான கருத்துககள் முன்-
றவககப்பட்டு வருகின்ைன.   

கடந்ெ காலஙகளில ்மற்சகாள்-
ைப்பட்ட ெவைான தீர்மானஙக-
ைால ோடு இழந்துள்ை நிதிறய மீை 
சபற்றுக சகாள்வெற்கான எந்ெ திட்-
டமும அரசாஙகத்திடம கிறடயாது. 
வரவு சசலவுத் திட்டத்தில கூட அது 
சொடர்பில எதுவும குறிப்பிடப்பட-
விலறல என்றும அவர் ்மலும செரி-
வித்ொர்.  

முமையவா்ன ச்பவாருளவா்தவார...(02 ஆம பககத்  சொடர்)   
சொடர்ந்தும உறரயாற்றிய அவர்,  
ோடு பிறழயான வழியில சசன்று 

ெற்்பாது சபாருைாொர சேருககடி 
காரணமாக முழு ோடும ேடுத்செ-
ருவில உள்ைது. ஒரு முறையான 
சபாருைாொரக சகாள்றக இலலா -
றம்ய அெற்கு காரணமாகும.   

ோடு அரசியல ரீதியான 
சவவ்வறு சதிகைால ொன் இத்ெ -
றகய சபாருைாொர சேருககடிறய 
சந்தித்துள்ைது.   

எமது ோட்டில உற்பத்தி சசயயக -
கூடிய பல சபாருட்கள் சவளிோடு-
களில இருந்து இைககுமதி சசயயப்-
படுகின்ைன. உணவுப் சபாருட்கள், 
உறடகறையும எமககுத் ்ெறவயா-
னவற்றை ோ்ம உற்பத்தி சசயது 
சகாள்ை முடியும. 

இவற்றை கவனத்திற் சகாண்ட 
சிைந்ெ சபாருைாொரக சகாள்றக 
ோட்டிற்கு அவசியம என்றும அவர் 
்மலும செரிவித்ொர்.  

ரநவார்ரவயிலுளள... (02 ஆம பககத்  சொடர்)   
ேடவடிகறககறை ்மற்சகாள்ை 

்வண்டும என்று கூறி ்ோர்்வயி-
லுள்ை இலஙறகயரான சொழில-
திபர் ஒருவரிடம அச்ச்காெரிகள் 
பணம சபற்றுள்ைனர்.   

2021 ஆம ஆண்டு ஜனவரி மற்றும 
ஜூன் மாெஙகளுககு இறடப்பட்ட 
காலத்தில ்ோர்்வயில வசிககும 
அந்ெ இலஙறகயரிடமிருந்து கிட் -
டத்ெட்ட 12 ்காடி ரூபாய பணம 
சபைப்பட்டுள்ைொகவும, சபைப்-
பட்ட பணத்தில ஒரு பகுதி ்வறு 
சில ெரப்பினரின் கணககுகளுககு 
மாற்ைப்பட்டுள்ைொகவும செரியவந்-
துள்ைது.   

்ோர்்வ சொழிலதிபரினால 
குற்ைப் புலனாயவுத் திறணககைத்-
தின் நிதி மற்றும வர்த்ெக குற்ைப் 

புலனாயவுப் பிரிவில ்மற்சகாள்-
ைப்பட்ட முறைப்பாட்டின் அடிப்ப -
றடயில விசாரறணகள் ஆரமபிககப்-
பட்டுள்ைன.   

இந்ெ நிதி ்மாசடிககான ்பாலி 
ஆவணஙகறை ெயாரிககும 
்ோககில, நீதிமன்ை நீதிபதிகள், 
வஙகி முகாறமயாைர்கள், வழக -
கறிஞர்கள், கிராம அலுவலர்கள் 
மற்றும அரச அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட 
பல்வறு துறையினரின் றகசயாப்-
பஙகள் மற்றும உத்தி்யாகபூர்வ முத் -
திறரகள் சகாண்ட ஆவணஙகறை 
அந்ெ ச்காெரிகளின் றகதின்்பாது 
விசாரறண அதிகாரிகள் றகப்பற்-
றியுள்ைனர். இருவரும எதிர்வரும 
மாெம முெலாம திகதி வறர விைக-
கமறியலில றவககப்பட்டுள்ைனர்.  

ர்பருவமளயில்... (02 ஆம பககத்  சொடர்)   
இராஜாஙக அறமச்சர் பியல 

நிசாந்ெ ஆகி்யாரின் வழிேடத்ெலில 
சர்வ்ெச கடற்சைாழிலாைர் தினம 
்பருவறையில ்ேற்று(21) இடம-
சபற்ைது.   

'்பரறலயின் சகதி' எனும 
சொனிப்சபாருளில ஏற்பாடு சசய-
யப்பட்ட இந்நிகழ்வின் பிரெம விருந்-
தினராக பிரெமர் தி்னஸ் குணவரென 
கலந்து சகாண்டு உறரயாற்றுறகயி-
்ல்ய ்மற்கண்டவாறு செரிவித்-
ொர்.   

கடற்சைாழிலாைர் சமூகத்தின் 
ேலறன கருத்திலசகாண்டு ் ேற்றைய 
தினம, புதிய கடற்சைாழில காப்பு-
றுதித் திட்டம, கடற்சைாழிலாைர்க-
ளுககான புதிய ஓயவூதியத் திட்டம, 
'ஆழியின் அருமபுகள்' (தியவர 

சககுளு) சிறுவர் ்சமிப்புத்திட்டம 
்பான்ைறவ ஆரமபிககப்பட்டது-
டன், கடற்சைாழில குடுமபஙகளில 
சிைந்ெ சபறு்பறுகறைப் சபற்ை 
பிள்றைகள் சகௌரவிககப்பட்டு புல-
றமப்பரிசிலகளும வழஙகப்பட்டன.  

அ்ெ்வறை, ்பருவறை 
மருொறன கடற்சைாழிலாைர் இைங-
குதுறைறய பார்றவயிட்ட அறமச்-
சர் டகைஸ் ்ெவானந்ொ, இைஙகு-
துறையில ்மற்சகாள்ைப்பட்டு 
வருகின்ை தூர்வாரல சசயற்பாடுக-
ளின் முன்்னற்ைஙகள் சொடர்பாக 
சமபந்ெப்பட்ட கடற்சைாழிலாைர் 
சஙகப் பிரதிநிதிகளுடனும மீன்பிடித் 
துறைமுகக கூட்டுத்ொபன அதிகாரிக-
ளுடனும கலந்துறரயாடியிருந்ெறம 
குறிப்பிடத்ெககது.  

சுைநதிரன்- ெநதிரகவாந்தனுக்கிம்டயில்... (02 ஆம பககத்  சொடர்)   
உறரயாற்றிய ெமிழ் ்ெசியககூட்ட-

றமப்பின் பாராளுமன்ை உறுப்பினர் 
இரா.சாணககியன்,  சுமத்திய பல 
குற்ைச்சாட்டுககளுககு இராஜாஙக 
அறமச்சர் சந்திரகாந்ென் ெனது 
உறரயில பதில வழஙகியதுடன் 
சாணககியன் மீது பல குற்ைச்சாட்டுக-
கறை முன்றவத்ெ்பா்ெ சுமந்திரன் 

அவருடன் ெர்ககத்தில ஈடுபட்டார். 
பாராளுமன்ை உறுப்பினர் சாணககி-
யன் அவ்வறை சறபயில இலலாெ 
நிறலயில அவர் சொடர்பில இரா-
ஜாஙக அறமச்சர் சந்திரகாந்ெனினால 
குற்ைச்சாட்டுககறை முன்றவகக 
முடியாசென சுமந்திரன். ஒழுஙகுப்-
பிரச்சிறன எழுப்பியெறனயடுத்்ெ 

இருவருககுமிறடயில ெர்ககம உககி-
ரமறடந்ெது.  

எனினும சாணககியன் மீது இரா-
ஜாஙக அறமச்சர் சந்திரகாந்ென் 
சொடர்ந்தும குற்ைச்சாட்டுககறை 
முன் றவத்ெொல மீண்டும எழுந்ெ 
சுமந்திரன் எமபி, இராஜாஙக அறமச்-
சர் சந்திரகாந்ெனின் குற்ைச்சாட்டுககள் 

சொடர்பில எதிர்ப்பு செரிவித்ெதுடன் 
அெறன சறபககு ெறலறம ொஙகிய 
பி்ரமோத் சி சொலவத்ெவின் கவனத்-
துககு சகாண்டு வந்ெொர். அெறனய-
டுத்து இருவரும பரிமாறிக சகாண்ட 
ெவிர்ககப்பட ்வண்டிய வார்த்றெ-
கறை ஹன்சாட்டிலிருந்து நீககுமாறு 
அவர் உத்ெரவிட்டார். 

அறிக்மககள...(02 ஆம பககத்  சொடர்)   
சமன் பிரதிகள் மூலம உறுப்பினர்-

களுககு வழஙகுவெற்கு 2022.09.29 
ஆம திகதி ே டாத்ெப்பட்ட பாராளு -
மன்ை அலு வலகள் பற்றிய குழுவி -
னால தீர்மானிககப்பட்டுள்ைொக 
சபாோ ய கர் அறிவித்ொர். அவவறிக -

றககளின் சில வன் பிரதிகறை உறுப்-
பின ர்களின் பயன்பாட்டுககாக சபா 
மண்டபத்தில மற்றும நூலகத்தில 
றவப்பெற்கு ேடவடிகறக எடுககப்-
படும எனவும சபாோயகர் குறிப்பிட் -
டார்.  

அல்பிரட ச்பரரரவா...(02 ஆம பககத்  சொடர்)   
அலபிரட் சப்ரரா பல திறரப் -

படஙகள் மற்றும சொறலக -
காட்சி ோடகஙகலும ேடித்துள் -
ைார் .   

 அவரது பூெவுடல மாசகால 
சுப்ரீம ஃ்பனரல மண்டபத்தில 

அஞ்சலிககாக றவககப்பட்டுள்ை -
துடன், இறுதிககிரிறயகள் ெலுகம 
்ெவாலய மயானத்தில இன்று 
(22) பிற்பகல 3.30 மணிககு 
இடமசபறுசமன ஏற்பாட்டாைர் -
கள் அறிவித்துள்ைனர். 

சு்தநதிர வர்த்்தக... (03 ஆம ்பக்கத் ச்தவா்டர்)

சந்றெகறை பன்முகப்படுத்துவ -
ென் முககியத்துவம குறித்து வலியு -
றுத்தினார்.   

்மலும, 2023ஆம ஆண்டு  வரவு 
- சசலவுத் திட்டத்தில முன்சமாழி -
யப்பட்டுள்ை, சர்வ்ெச வர்த்ெக 
அலுவலகம, (ITO)  சர்வ்ெச சந் -

றெகளுககான வாயப்றப திைந்து 
விடவுள்ைது. 

இந்ெப் ்பச்சுவார்த்றெகறை 
வணிக சறப மற்றும உரிய ெரப்பின -
ருடன்  இறணந்து முன்சனடுப்பெ -
னூடாக்வ இந்ெச் சந்ெர்ப்பஙகறை 
அதிகரிககலாம என்ைார்.
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nghJ epu;thf> cs;ehl;lYty;fs;> khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mikr;R

Njrpa Nghl;b tpiykD

njupT nra;ag;gl;l Ie;J (05) khtl;lq;fspYs;s 

midj;J fpuhk cj;jpNahfj;ju; gpupTfspdJk; 

tPl;Lj; juTg; gbtq;fis Nrfupj;jy; kw;Wk; 

];Nfd; (Scanning) nra;jy;

xg;ge;j ,y: HA/F/PRO/37/E-GN/Proc-01
nghJ epu;thf> cs;ehl;lYty;fs;> khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mikr;rpd; ',-fpuhk cj;jpNahfj;ju;' 

fUj;jpl;lkhdJ> tPl;L kw;Wk; Fbkf;fs; juTj;jsj;jpy; nraw;gLk;> b[pl;ly; Kiwapy; ghtidf;F 

vspjhd trjpfis toq;Fk; jfty; njhlu;ghly; njhopy;El;g Kiwiknahd;iwg; gad;gLj;jp fpuhk 

cj;jpNahfj;ju;fs; jkJ cj;jpNahfG+u;t nraw;ghLfis Nkk;gLj;jpf; nfhs;tjw;F cjTtjpy; ftdk; 

nrYj;JfpwJ. ,e;j fUj;jpl;lj;jpd; fPo;> ehl;bd; Ie;J (05) khtl;lq;fisr; Nru;e;j xt;nthU tPlikg;G 

myFf;Fk; tpNrlkhf tbtikf;fg;gl;l juT Nrfupg;G gbtk; tpepNahfpf;fg;gLk;.

Neub fzf;nfLg;G nray;Kiwapd; fPo; epug;gg;gl;l ,e;j gbtq;fspy; cs;s jfty;fs;> nghUj;jkhd 

kw;Wk; ek;gfkhd ];Nfdpq; njhopy;El;gj;ijg; gad;gLj;jp nkl;lhNll;lh (Metadata) tbtj;jpy; Nrfupf;fg;gl 
Ntz;Lk;.

fUj;jpl;lf; FOTld; fye;jhNyhrpj;J gbtq;fis Nrfupj;J ,yj;jpudpay; Kiwapy; tUlg; NghJkhd 

tsq;fisf; nfhz;Ls;s jFjp tha;e;j Mtz ];Nfdpq; njhopy;El;g Nrit toq;Feu;fsplkpUe;J 

Kd;nkhopTfs; Nfhug;gLfpd;wd. Nrit toq;Feu; gpd;tUk; %d;W (03) gpujhd gzpfis Nkw;nfhs;sf; 

$batuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;:

1.  xt;nthU khtl;lj;jpYk; G+u;j;jp nra;ag;gl;l juTg; gbtq;fspd; ghJfhg;ghd Nrfupg;G. 

2. G+u;j;jp nra;ag;gl;l juT gbtq;fis nrayhf;Fjy;/ ];Nfd; nra;jy;.

3.  njhlu;Gila nty;NtW Gyq;fspy; Njitahd juTld; ,Wjp nkl;lhNll;lh (Metadata) Nfhg;ig 

cUthf;Fjy;.

fzf;nfLg;G nray;Kiwapd; epiwT Kd;Ndw;wj;jpd; NghJ Nrit toq;Feu; Vwf;Fiwa 1 kpy;ypad; 

tPl;Lg; gbtq;fisAk; (xt;nthU tPl;bw;Fk; A4 jhs; xd;W ,UGwKk;) kw;Wk; FLk;g cWg;gpdu;fspd; 

tptuq;fs; mlq;fpa 4 kpy;ypad; gbtq;fis (A4 ,d; ,uz;L jhs;fs; -xt;nthU cWg;gpdUf;Fk; 

,uz;L gf;fq;fspYk;) gy fl;lq;fspy; ];Nfd; nra;a Ntz;Lk;. ,d;nlypn[z;l; Nfuf;lu; nuff;dp\d; 

(ICR)> Mg;bfy; Nfuf;lu; nuff;dp\d; (OCR) my;yJ Mg;bfy; khu;f; nuff;dp\d; (OMR) Nghd;w jukhd 
njhopy;El;gq;fspd; xd;W my;yJ xd;wpize;jit G+u;j;jp nra;ag;gl;l juT gbtq;fisr; nrayhf;f 

Nju;T nra;ayhk;.

,jw;fpzq;f> Nrit toq;Feu; ];Nfdpq; nraw;ghl;bd; xt;nthU fl;lj;jpYk; njhlu;Gila KO ngsjPf 

kw;Wk; njhopy;El;g cl;fl;likg;igAk; nfhz;bUf;f Ntz;Lk;> ,jpy; gad;gLj;jg;gLk; njhopy;El;gk;> 

gpw jsghlq;fs;> ,ae;jpuq;fs;> ];Nfdu;fs;> Nritafq;fs;> fzpdpfs;> Efu;nghUl;fs;> tiyaikg;G 

Kiwik mKyhf;fk; Mfpatw;Wld; $Ljyhf Nrit epiyaq;fspd; msT> tptuf;Fwpg;Gfs; kw;Wk; 

juT Nfhg;Gfshf jahupf;fg;gl;l gFjp ntspaPLfspd; Jy;ypaj;ij cj;juthjk; nra;jy; kw;Wk; jug;gl;l 

Ie;J (05) khtl;lq;fspYKs;s midj;J Gs;sp tptu nkhj;jq;fis fzf;fpLtjd; %yk; fzprkhd juf; 

fl;Lg;ghl;L nray;Kiwnahd;iw nraw;gLj;jy; Ntz;Lk;.

Nrit toq;Feu; ];Nfdpq; ikaj;jpy; gzpGupa ];Nfdpq; Copau;fspy; mjpf nray;jpwd; nfhz;l FOitj; 

Nju;e;njLg;gjw;Fk;> jilaw;w Nritia cWjp nra;tjw;fhf midj;J kdpj ts rpf;fy;fisAk; 

epu;tfpg;gjw;Fk; midj;J eltbf;iffisAk; vLf;f Ntz;Lk;. Nrit toq;Feu; xU ehisf;F 

Fiwe;jgl;rk; 100>000 gf;fq;fis ,Uf;fpd;w tsq;fs;> ek;gfj;jd;ikAila kPl;nlLj;jy; kw;Wk; kPs; 

Nrkpg;G Kiwik %yk; ];Nfd; nra;af;$bajhf ,Uf;f Ntz;Lk;.

mJ nrad;Kiwapd;  ,ufrpaj;jd;ikia cWjpg;gLj;JtJld; mikr;rpd; nfhLf;fg;gl;Ls;s ,yf;Ffisr; 

rkhspg;gjw;fhd mtuJ jpwid epahag;gLj;j Ntz;Lk;.

murhq;fj;jpd; nfhs;tdT topfhl;ly;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Njrpa Nghl;b Vy eilKiwfSf;F ,zq;f 

Nrit toq;Feu; xUtu; njupT nra;ag;gLthu;. midj;J Mtzq;fSk; Mq;fpy nkhopapy; toq;fg;gl 

Ntz;Lk; vd;W midj;J Mu;tKs;s jug;gpdUf;Fk; njuptpf;fg;gLfpwJ.

1.   ePq;fs; Nkyjpf jfty;fis gpujpg; gzpg;ghsu; (jpl;lkply;)> gpuhe;jpa kWrPuikg;Gg; gpupT> nghJ 

epu;thf cs;ehl;lYty;fs; khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mikr;R> 17tJ khb> "epy nkJu"> 

vy;tpl;bfy khtj;ij> ehuN`d;gpl;l> nfhOk;G-05> Kftupapy; 22.11.2022 Kjy; 12.12.2022 tiuapyhd 

rhjhuz Ntiy ehl;fspy; ngw;Wf;nfhs;syhk; (njhiyNgrp: 0112050431 njhiyefy;: 0112369231 

kpd;dQ;ry; ddplanrar@moha.gov.lk) rhjhuz Ntiy Neuj;jpy; Nkw;Fwpg;gpl;l Kftupapy; Vy 

Mtzq;fis ,ytrkhfg; guPl;rpj;Jg; ghu;f;fyhk;.

2.   16 tJ khb> "epy nkJu"> vy;tpl;bfy khtj;ij> ehuN`d;gpl;l> nfhOk;G-05 vd;w Kftupapy; cs;s 

nghJ epu;thf> cs;ehl;lYty;fs;> khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mikr;rpd; epjpg;gpuptpy; 

fzf;fhsUf;F (nfhs;tdTg; gpupT) xU vOj;JUtpyhd tpz;zg;gk; rku;g;gpf;fg;gl;L kPsspf;fg;glhj 

fl;lzkhf ehw;gjhapuk; (&.40>000.00) ,yq;if &gha; nrYj;Jtjd; %yk;> 22.11.2022 Kjy; 12.12.2022 

tiuapyhd rhjhuz Ntiy ehl;fspy; fhiy 9.00 kzp Kjy; gpw;gfy; 15.00 kzp tiu> Mu;tq;fhl;Lk; 

tpiykDjhuu;fspdhy; Mq;fpy nkhopapyhd xU KOikg;gLj;jg;gl;l tpiykD Mtzq;fspd; 

njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;J nfhs;syhk;. gzf;nfhLg;gdT ,e;j mikr;rpd; epjpg; gpuptpy; 

cs;s fhrhsuplk; Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;Lk;.

3.  tpiykDf;fs; nghWg;Ngw;fg;gLtjw;F Fwpf;fg;gl;l filrpj; jpfjpapypUe;J 119 ehl;fisf; nfhz;l 

fhyj;Jf;F tpiykDf;fs; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk; (10.04.2023 tiu).

4.  midj;J tpiykD Mtzq;fSk; epge;jidaw;w> Nfhupf;ifapd; Ngupy;> ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; 

mq;fPfupf;fg;gl;l ,yq;ifapy; ,aq;Fk; Gfo;ngw;w tzpf tq;fpapdhy; toq;fg;gl;l 4>000>000.00 

,yq;if &gha; tpiykDg; ghJfhg;Gld; ,Uf;f Ntz;Lk;. tpiykDg; ghJfhg;G tpiykDf;fs; 

nghWg;Ngw;fg;gLtjw;F Fwpf;fg;gl;l filrpj; jpfjpapypUe;J 147 ehl;fisf; nfhz;l fhyj;Jf;F 

nry;Ygbahjy; Ntz;Lk; (08.05.2023 tiu).

5.  Ke;jpa tpiykDf;$l;lk; 06.12.2022 fhiy 10.00 kzpf;F "epy nkJu"> vy;tpl;bfy khtj;ij> 

ehuN`d;gpl;l> nfhOk;G-05. cs;s nghJ epu;thf> cs;ehl;lYty;fs;> khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@

uhl;rp mikr;rpd; 18tJ khb> fye;Jiuahly; miwapy; eilngWk;. xt;nthU tpiykDjhuuplkpUe;Jk; 

mjpfgl;rkhf 02 gpujpepjpfs; mDkjpf;fg;gLthu;fs;.

6.  G+u;j;jp nra;ag;gl;l Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; ciw ,y.01 'mry;" kw;Wk; ciw ,y.02 'efy;" 

Mfpatw;iw 13.12.2022 md;W gpw;gfy; 12.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;du; fpilf;ff;$bathW 

jiytu;> nfhs;Kjy; FO> nghJ epu;thf> cs;ehl;lYty;fs;> khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp 

mikr;R> "epy nkJu"> vy;tpl;bfy khtj;ij> ehuN`d;gpl;l> nfhOk;G-05 vd;w Kftupf;F gjpTj; 

jghypy; mDg;gp itf;fg;gl Ntz;Lk; my;yJ mikr;rpd; 16tJ khbapYs;s cs;s tpiykD 

ngl;bapy; itg;G nra;ag;gl Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiy kDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;.

7.  Vyj;jpy; fye;Jnfhs;s Nju;e;njLf;fg;gl;l Vyjhuu;fspd; gpujpepjpfs; ,Utu; (02) Kd;dpiyapy; 

Vyq;fis rku;g;gpg;gjw;fhd fhyf;nfLT Kbtile;jJk; cldbahf Vyq;fs; jpwf;fg;gLk;.

8.  Vyq;fis miog;gJ njhlu;ghd midj;J mjpfhuq;fSk; mikr;rpd; nfhs;Kjy; FOtpd; jiytUf;Nf 

cs;sJ.

jiytu;>

mikr;rpd; nfhs;Kjy; FO>

nghJ epu;thf> cs;ehl;lYty;fs;> khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mikr;R

22.11.2022

nfhOk;G khefu rig
ngWif mwptpj;jy;

Nfs;tp jpwf;fg;gLk; 
jpdj;ij gpw;NghLjy;

Nfs;tp ,y. CPD10/2610/2022

gp.B. rphpNrd ikjhdk;> 
tp];l;itf; gy;Nehf;F epiyak; 

kw;Wk; Fzhde;j khtj;j 
rdr%f kz;lgj;jpw;F 

clw;gapw;rp cgfuzq;fis 
toq;fpg; nghUj;Jjy;;

2022 etk;gh; 03Mk; jpfjp jpdkpd> nla;yp 
epa+];> jpdfud; Mfpa gj;jphpiffspy; 
gpuRukhd gp.B. rphpNrd ikjhdk;> 
tp];l;itf; gy;Nehf;F epiyak; kw;Wk; 
Fzhde;j khtj;j rdr%f kz;lgj;jpw;F 
clw;gapw;rp cgfuzq;fis toq;fpg; 
nghUj;Jjy; rk;ge;jkhf>

NkNy Fwpg;gplg;gl;l Nfs;tp jpwf;fg;gLk; 
jpdk; 2022 etk;gh; 30k; jpfjp K.g. 10.00 
tiu gpw;Nghlg;gl;Ls;sjhf ,j;jhy; 
mwptpf;fg;gLfpd;wJ.  2022 etk;gh; 29k; 
jpfjp gp.g. 3.00 tiu Nfs;tp Mtzq;fs; 
tpepNahfpf;fg;gLk;.

Nfs;tpf;F Kd;duhd $l;lk; (Pre-Bid 
Meeting) 2022 etk;gh; 24 K.g. 10.00 ,w;F 
nfhOk;G khefu rigapd; kj;jpa ngWif 
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பெரியநீலாவணை விசேட நிருெர்

ம ண் மு ண ை 
ப ென் எ ரு -
வி ல ெ ற் று 
பிரசெே பேய-
லகம், கலாோர 
ச ெ ர ண வ , 
க ல ா ே ா ர 
அதிகார ேணெ 
ஆகியை ஒன்றி-
ணைந்து நடத்-
தும் 'கலாோர இலக்கிய விழா 
2022' இன்று (22) பிற்ெகல 2 
மணிக்கு   களுொவணை கலாோர 
மண்டெத்தில நணடபெறவுளைது.

மண்முணை பென்எருவிலெற்-
றுப் பிரசெே பேயலாைர் சிவப்பி-
ரியா விலவரத்ைம் ெணலணமயில 
நணடபெறவுளை இந்நிகழவா-
ைது, ெண்ொட்டுப் ெவனியுடன் 
ஆரம்பிக்கப்ெடுவதுடன், களுொ-
வணை செசிய ொடோணல மாை-
வர்களின் ெமிழத்ொய் வாழத்தும் 
இடம்பெறவுளைது. 

அம்ொணற மாவட்டத்தில 
காணிகள சுவீகரிக்கப்ெட்டுள -
ைொல, சொகபமான்றுக்கு 3.1 
பிலலியன் ரூொ செசிய பநல 
உற்ெத்தியில இழக்கப்ெடுவொக,  
ொராளுமன்ற உறுப்பிைர் எஸ்.
எம்.எம்.முஷாரப்  ேணெ ஒத்தி -
ணவப்புசவணை பிசரரணை ேமர்ப் -
பித்து உணரயாற்றுணகயில குறிப் -
பிட்டார். 

2006 மற்றும் 2010ஆம் ஆண் -
டுகளில பவளியிடப்ெட்ட 
பவவசவறு வர்த்ெமானி அறிவித் -
ெலகளிைால, அம்ொணற மாவட் -
டத்தில ெலலாயிரக்கைக்காை 
ஏக்கர் விவோயக் காணிகள வைப் -
பிரசெேமாக பிரகடைப்ெடுத் -
ெப்ெட்டுளைை.  இெைால ெல 
விவோயிகள வருமாைம் இழந் -

துளைதுடன், நாட்டின் 
உளளூர் உற்ெத்தியில ெங் -
களிப்புச் பேய்யும் பநல 
உற்ெத்தியில ஒவபவாரு 
சொகத்துக்கும் 3.1 பிலலி -
யன் ரூொணவ அம்ொணற 
மாவட்டம் இழந்து நிற்கி -
றபெைவும், அவர் பெரி -
வித்ொர். 

இந்ெ வர்த்ெமானி மீைப் பெறப் -
ெட்டு அலலது, அணவ திருத்ெம் 
பேய்யப்ெட்டு விவோய நிலங் -
கணை காணி உரிணமயாைர்க -
ளுக்கு வழங்க  சவண்டுபமை -
வும் அம்ொணற மாவட்டத்தில 
காைப்ெடும் 38 காணிப்பிரச்சி -
ணைகள பொடர்ொை ஏணைய சில 
சகாரிக்ணககணையும் உளைடக் -
கியொக கடந்ெ  2022.11.19ஆம் 

திகதி ேணெ ஒத்திணவப் -
புசவணைப் பிசரர -
ணைணய முஷாரப் எம்.
பி. பிசரரணை ேமர்ப்பித் -
திருந்ொர்.

அவர் சமலும் செசு -
ணகயில, அம்ொணற 
மாவட்டத்தின் விவோ -
யச் பேய்ணக நாட்டின் 22 

ேெவீெ விவோயச் பேய்ணகக்கு ெங் -
களிப்பு நலகுகிறது. 

சுவீகரிக்கப்ெட்ட காணிகணை 
விடுவிப்பு பேய்ணகயில இன்னும் 
செசிய விவோய உற்ெத்திணய 
ஓங்கச் பேய்யலாம். காணி உரி -
ணமயாைர்களுக்கு பெரியப்ெடுத் -
ொமசல ெல காணிகள சுவீகரிப் -
புச் பேய்யப்ெட்டுளைை என்றும் 
அவர் சமலும் கூறிைார். 

மட்டக்கைப்பு விசேட நிருெர்

புறநகர்ப் ெகுதியில உளை 
உற்ெத்தியாைர்கள மற்றும் 
பொதுமக்களின் நலன் கருதி 
நாவற்குடா பிரசெேத்தில 
மட்டக்கைப்பு – கலமுணை 
பிரொை வீதியில புதிய 
ேந்ணெக் கட்டடத்பொகுதி-
யின் முெல ெைத்துக்காை-
பகாங்கிறீட் இடும் ெணி 
சநற்று (21) பொடங்கி ணவக்-
கப்ெட்டுளைது.

உளளூர் அபிவிருத்தி 
உெவித் திட்டத்தின் கீழ, உலக 
வங்கியின் 25 மிலலியன் ரூொ நிதி 
உெவியில முெற்கட்ட சவணலத்திட்-
டமாக ெணரத் ெைத்தில 8 கணடத் -
பொகுதிணயக் பகாண்ட நிர்மாைப் -

ெணி முன்பைடுக்கப்ெடவுளைது. 
நகரத்தின் மத்தியில உளை மக்கள 
வேதிகணை புறநகர்ப் ெகுதியில 
உளை மக்களும் அனுெவிக்க 
சவண்டும் என்கின்ற சநாக்கில 

இச்ேந்ணெத் பொகுதியின் 
நி ர் ம ா ை ப் ெ ணி ய ா ை து , 
இரு கட்டங்கைாக முன்-
ப ை டு க் க ப் ெ ட வு ள ை து . 
இரண்டாம் கட்டத்துக்காை 
நிர்மாைப்ெணி மட்டக்க-
ைப்பு மாநகர ேணெயின் நிதி 
ஒதுக்கீட்டின் கீழ முன்பை-
டுக்கப்ெடவுளைது.

ஒப்ெந்ெ அடிப்ெணட-
யில  முன்பைடுக்கப்ெட்டு 
வரும் இவசவணலத்திட்-
டத்ணெ மட்டக்கைப்பு 
மாநகர முெலவர் தி.ேரவ-

ைெவன், பொறியியலாைர் சித்தி-
ராசெவி லிங்சகஸ்வரன், பொழில-
நுட்ெ உத்திசயாகத்ெர் ரி. பகௌரி 
உளளிட்சடார் சநற்றுச் பேன்று ொர்-
ணவயிட்டைர்.
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உலக வங்கியின் ரூ.25 மில்லியன் நிதியுதவியில்
நாவற்குடா பிரததசத்தில் புதிய சந்தத்்தாகுதி

கிழக்கில் மீண்டும் 
்டங்கு அபாயம்! 

கிழக்கு மாகாைத்தில 
மீண்டும் படங்கு சநாய் 
ெணல தூக்கியுளைொல, அது 
பொடர்பில பொதுமக்கள 
மிகுந்ெ அவொைத்துடன் 
நடந்துபகாளை சவண்டுபம-
ைவும்,  சுகாொரத்துணறயி-
ைர் பெரிவித்ெைர். 

காய்ச்ேல ஏற்ெட்டவுடன் 
ொமதிக்காது, உடைடியாக 
அருகிலுளை அரோங்க  
ண வ த் தி ய ே ா ண ல யி ச ல ா 
அலலது,  உரிய ணவத்தியரிடசமா 
பேன்று சிகிச்ணே பெற்றுக்பகாளை 
சவண்டுபமைவும், சுகாொரத்துணற-
யிைர் அறிவுறுத்தியுளைைர். 

காய்ச்ேலுக்காை சிகிச்ணே பெற்றும் 
அக்காய்ச்ேல குைமணடயாது, 
இரண்டு நாட்களுக்கு சமலாக நீடிக் -
குமாயின், உரிய இரத்ெப் ெரிசோ-
ெணை பேய்வது அவசியபமைவும், 

அவர்கள பெரிவித்ெைர். இந்சநாய் 
பொடர்பில கர்ப்பிணித் ொய்மார்-
கள விசேட கவைம் பேலுத்ெ 
சவண்டுபமைத் பெரிவித்ெ சுகா -
ொரத்துணறயிைர், காய்ச்ேலிைால 
பீடிக்கப்ெட்டவர்கள பவளியிடங்க-
ளுக்குச் பேலலாது, வீட்டில ஓய்பவ-
டுத்துக்பகாளை சவண்டுபமைவும் 
ஆசலாேணை வழங்கிைர். 

சாயநதமருதில் உணவு  
பாதுகாப்பு தவ்லத்திடடம்

கலமுணை குறூப் நிருெர் 

பநல வயல வரம்புகளில உைவுப் 
ெயிர்ச்பேய்ணகணய சமற்பகாளவெனூ-
டாக செசிய உைவுப் ொதுகாப்ணெ 
உறுதி பேய்யும் சவணலத்திட்டம் 
சநற்று (21) ோய்ந்ெமருதில ஆரம்பித்து 

ணவக்கப்ெட்டது. ோய்ந்ெமருது குடாக்-
கணர சமல கண்டத்தில நணடபெற்ற 
இெற்காை நிகழவின்சொது ொகல, 
பவண்டி, ெயிற்ணற, கீணர  உளளிட்ட-
வற்றின் விணெகள விவோயிகளுக்கு 
வழங்கி ணவக்கப்ெட்டதுடன்,  ெயிர்க்-
கன்றுகளும் நாட்டப்ெட்டை. 

நிறுத்தல் கருவிகளுக்கு முத்தி்ரயிடும் 
பணி அம்பா்ை மாவடடத்தில் ஆரம்பம்

ஒலுவில விசேட நிருெர்

ெற்சொது அம்ொணற மாவட்டத்-
தில நிறுத்ெல அைணவக் கருவிக -
ணைச் ேரி ொர்த்து முத்திணர இடும் 
ெணி ஆரம்பிக்கப்ெட்டுளைொல, 
நிறுத்ெல அைணவக் கருவிகணை 
ணவத்திருக்கும் வர்த்ெகர்கள ெமது 
கருவிகளுக்கு முத்திணர இட சவண்-
டுபமன்று சகட்டுக்பகாளைப்ெடு-
வொக, அைவீட்டு அலகுகள, நிய -
மங்கள மற்றும் சேணவகள பிரிவின் 
மாவட்டப் பொறுப்ெதிகாரி பெரி-
வித்ொர். 

வர்த்ெக நிணலயங்களிலும் ெல -
பொருள அங்காடி வியாொர நிணல -
யங்களிலும் கூட்டுறவுச் ேங்கங்களி-

லும் உளை நிறுத்ெல 
அைணவக் கருவிக-
ணைப் ெரிசோதித்து 
முத்திணர இடுமாறு 
அ றி வி க் க ப் ெ ட் -
டுளைது.

இந் நி ண ல யி ல , 
மாவட்டத்திலுளை 
ேகல பிரசெே பேயல-
கங்கள ஊடாகவும் 
இப்ெணி முன்பை-
டுக்கப்ெட்டு வரு-
வதுடன், காணல 9 
மணி பொடக்கம்  

பிற்ெகல 3 மணி வணர வர்த்ெகர்கள 
ெமது நிறுத்ெல அைணவக் கருவிக -
ளுக்கு முத்திணர இட்டுக்பகாளை 
முடியுபமைவும், அவர் பெரிவித்-
ொர். 

2021/2022ஆம் ஆண்டுக்காை 
முத்திணர இடாெ நிறுத்ெல அைணவக் 
கருவிகணைப் ெயன்ெடுத்துெல 
அலலது உணடணமயில ணவத்திருத்-
ெல மற்றும் ொவித்ெல ெண்டணைக்-
குரிய குற்றமாகும்.

ஆகசவ, ெமது நிறுத்ெல அைணவக் 
கருவிகணைச் ேரி ொர்த்து முத்திணர 
இடத் ெவறுெவர்களுக்கு எதிராக 
நீதிமன்றத்தின் ஊடாக ேட்ட நடவ-
டிக்ணக எடுக்கப்ெடுபமைவும், அறி-
விக்கப்ெட்டுளைது.

புைா தீவுக்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு
உரிய வசதிக்ை வழங்க ஆளுநர் பணிப்பு

ெம்ெலகாமம் குறூப் நிருெர்

திருசகாைமணல, நிலாபவளி 
புறா தீவு சுற்றுலாப் ெகுதிக்கு வரும் 
உளநாட்டு மற்றும் பவளிநாட்டுச் 
சுற்றுலாப் ெயணிகளுக்கு சவண்டிய 
வேதிகணை உரிய முணறயில பேய்து 
பகாடுப்ெெற்காை நடவடிக்ணக-
கணை துரிெப்ெடுத்துமாறு உரிய 
அதிகாரிகளுக்கு,  கிழக்கு மாகாை 
ஆளுநர் அநுராொ யஹம்ெத் 
ஆசலாேணை வழங்கியுளைார். 

திருசகாைமணல மாவட்டத்தின் 
சுற்றுலா வலயங்களில அணமந்-
துளை சஹாட்டல உரிணமயாைர்க -
ளுடைாை ேந்திப்பு, திருசகாைம -
ணலயிலுளை ஆளுநர் பேயலகத்தில  
அண்ணமயில நணடபெற்றது.

இென்சொது, சுற்றுலாப் பிரசெேங் -
கணை ொர்ணவயிட வரும் சுற்றுலாப் 
ெயணிகளுக்கு குணறந்ெெட்ே வேதி -

கள கூட கிணடப்ெதிலணல-
பயன்று பெரிவிக்கப்ெட்ட 
முணறப்ொடுகணை ெரி-
சீலித்ெ கிழக்கு மாகாை 
ஆளுநர்,  இவவாசலாே-
ணைணய வழங்கியுளைார். 

புறா தீணவ ொர்ணவயிட 
வரும் சுற்றுலாப் ெயணி-
களிடமிருந்து ெடகு உரி-
ணமயாைர்கள அதிகைவில 
ெைம் வசூலிக்கின்றைர். 

அத்துடன், அப்ெகுதிக்கு பொறுப்-
ொை வைவிலங்கு அலுவலகத் -
தில ெதிவு பேய்யப்ெட்ட ெடகுகள 
மட்டுசம அங்கு சொக்குவரத்து நட-
வடிக்ணககளில ஈடுெடுவெற்கு அனு-
மதிக்க சவண்டுபமைவும், மாகாை 
ஆளுநரின் கவைத்துக்கு, இச்ேந்திப்-
பில கலந்துபகாண்சடார் பகாண்டு 
வந்ெைர். 

இெணைத் பொடர்ந்து கருத்துத் 

பெரிவித்ெ மாகாை 
ஆளுநர், 

ெதிவு பேய்யப்ெடாெ 
ெடகுகளில ெயைம் 
பேய்யக் கூடாபென்ற எச் -
ேரிக்ணக ெலணககணை 
அப்ெகுதியில இடுவெற்கு 
நடவடிக்ணக எடுக்குமாறு, 
மாவட்ட வைவிலங்கு 
அலுவலருக்கு அறிவு-

றுத்திைார்.
சமலும் சுற்றுலாப் ெயணிகணைக் 

கவரும் வணகயில, திருசகாைம-
ணலயிலுளை சுற்றுலாத் ெலங்களின் 
தூய்ணமணய செணுவதுடன், சுற்று-
லாப் ெயணிகளுக்கு சிறந்ெ சுகாொர 
வேதிகணை ஏற்ெடுத்திக் பகாடுப்ெ-
ெற்காை புதுப்பிக்கப்ெட்ட திட்டத்-
ணெத் ெயாரிக்கவும் உரிய உளளூ-
ராட்சித் ெணலவர்களுக்கு கிழக்கு 
மாகாை ஆளுநர் ெணித்துளைார். 

ஐஸ் தபா்தப்்பாருளுடன் 
்கதானவருக்கு 
விைக்கமறியல்

பராட்டபவவ குறூப் நிருெர் 

ஐஸ் சொணெப்பொருளுடன் ணகது 
பேய்யப்ெட்ட ஒருவணர எதிர்வரும் 
5ஆம் திகதி வணர விைக்கமறியலில 
ணவக்குமாறு, திருசகாைமணல 
நீெவான் நீதிமன்ற நீெவான் உத்ெரவிட்-
டுளைார். 

திருசகாைமணல, மணையாபவ-
ளிப் ெகுதியில வசித்து வரும் 32 வய-
துணடய சமற்ெடி நெணர, சநற்று முன்-
திைம் (20)   நீெவான் முன்னிணலயில 
ஆஜர்ெடுத்தியசொசெ,  இவவிைக்கம-
றியல உத்ெரவு வழங்கப்ெட்டுளைது.

அவரிடமிருந்து 300 மிலலி கிராம் 
ஐஸ் சொணெப்பொருணை பொலிஸார் 
ணகப்ெற்றியுளைைர். 

தன்னாமு்ன கிராம வீதி 
புனர்மக்கும் தவ்லத்திடடம்

பவலலாபவளி திைகரன் நிருெர்

ஏறாவூர், ென்ைாமுணைக் கிராம 
வீதி பகாங்கிறீட் வீதியாக மீைப் புை-
ரணமப்ெெற்காை சவணலத்திட்டம் 
ஆரம்பிக்கப்ெட்டுளைது.

இராணேயா எனும் பெயருணடய 
வீதிசய இவவாறு புைரணமக்கப்ெ-
டுவதுடன், இவவீதி புைரணமப்புக்-
காை சவணலத்திட்டம் சநற்று முன்-
திைம் (20)  ஆரம்பிக்கப்ெட்டுளைது.

மிக நீண்டகாலமாக சொக்குவரத்-
துச் பேய்ய முடியாமல சமாேமாை 
நிணலயில காைப்ெட்ட இவவீதிணய 
புைரணமத்து ெருமாறு, ஏறாவூர்ப்-
ெற்று-  பேங்கலடி பிரசெே ேணெ உறுப்-
பிைர் சவலாயுெம் புவிொேன் முன்-
ணவத்ெ சவண்டுசகாணை அடுத்து, 
அப்பிரசெே ேணெயின் வருடாந்ெ ென்-
முகப்ெடுத்ெப்ெட்ட நிதியிலிருந்து 
இவவீதிணய புைரணமப்ெெற்காை 
நடவடிக்ணக எடுக்கப்ெட்டுளைது.

்பாத்துவிலில் 56 தபருக்கு 
காணி அனுமதிப் பத்திரங்கள் 

ஒலுவில விசேட நிருெர்

பொத்துவில பிரசெே பேயலகப் 
பிரிவில அரோங்கக் காணிகளில குடி-
யிருக்கும் 56 ெயைாளிகளுக்கு காணி  
அனுமதிப்ெத்திரங்கள வழங்கப்ெட்-
டுளைை.  பொத்துவில பிரசெே பேய-
லாைர் பிரிவுக்குட்ெட்ட 04, 17, 18, 
21, 22 கிராம அலுவலகர் பிரிவுகணைச் 
சேர்ந்ெ  ெயைாளிகளுக்சக இக்காணி 
அனுமதிப்ெத்திரங்கள  வழங்கி ணவக்-
கப்ெட்டொக, அப்பிரசெே பேயலாைர் 
எம்.ஐ. பிர்ைாஸ் பெரிவித்ொர்.

பொத்துவில பிரசெே பேயலாைர் 

எம்.ஐ. பிர்ைாஸ் ெணலணமயில அண்-
ணமயில நணடபெற்ற இெற்காை 
நிகழவில அம்ொணற மாவட்ட ொரா-
ளுமன்ற உறுப்பிைர் எஸ்.எம்.எம். 
முஷாரப் பிரெம அதிதியாக கலந்து 
பகாண்டு காணி அனுமதிப்ெத்திரங்-
கணை வழங்கி ணவத்ொர்.

அரோங்கத்தின் ஒரு இலட்ேம் 
காணி அனுமதிப்ெத்திரங்கள வழங்-
கும் திட்டத்தின் கீழ, பொத்துவில 
பிரசெே பேயலகப் பிரிவில பொடர்ச்-
சியாக ெயைாளிகளுக்கு காணி அனு-
மதிப்ெத்திரங்கள வழங்கப்ெட்டு வரு-
கின்றை.

மடடு. மாவடட ்சயலகத்தில்
ஒன்றுகூடலும் பிரிவுபசாரமும்

கலலடி குறூப் நிருெர்

மட்டக்கைப்பு மாவட்டச் பேயல-
கத்தின் வருடாந்ெ ஒன்றுகூடலும் 
பிரிவுெோர நிகழவும் திராய்மடுவில 
சநற்று முன்திைம் (20) மிகச் சிறப்-
ொக இடம்பெற்றது.

மட்டக்கைப்பு மாவட்டத்துக்கும் 
மாவட்ட பேயலகத்துக்கும் ெமது 
சேணவணய சிறப்ொக வழங்கி ஓய்வு-
பெற்ற மற்றும் சவறு அரே திணைக்-
கைங்களுக்கு இடமாற்றம் பெற்றுச் 

பேன்று கடணமயாற்றும் சிசரஷட  
அதிகாரிகள மற்றும் உத்திசயாகத்ெர்-
களுக்காை பிரிவுெோரத்துடன், இவவ-
ருட ஒன்றுகூடலும் நடத்ெப்ெட்டது.

இந்நிகழவுக்கு  அணழக்கப்ெட்டி-
ருந்ெ  ஓய்வுபெற்ற மற்றும் ஏணைய 
அரோங்கத் திணைக்கைங்களுக்கு இட-
மாற்றம் பெற்றுச் பேன்ற சிசரஷட 
உயரதிகாரிகள மற்றும் உத்திசயாகத்-
ெர்களும் நிணைவுச்சின்ைம் மற்றும் 
ெைப்ெரிசில வழங்கிக் பகௌரவிக்கப்-
ெட்டைர்.

குறிஞசாக்தகணி படகு 
விபத்து; ஒரு வருட 
பூர்த்தி்யயிடடு   
துஆ பிரார்த்த்ன
கிண்ணியா திைகரன் நிருெர்

குறிஞோக்சகணி ெடகு விெத்தில 
உயிரிழந்ெ ொடோணல மாைவர்க-
ணையும் ஏணைய ேசகாெரர்கணையும் 
நிணைவுகூர்ந்து துஆப் பிரார்த்ெ-
ணைணய நாணை (23)  நடத்துவெற்கு, 
அகில இலங்ணக ஜம்இயத்துல உல-
மாவின் கிண்ணியாக் கிணை  ஏற்ொடு 
பேய்துளைது.

இப்ெடகு விெத்து இடம்பெற்று 
ெல உயிர்கள காவு பகாளைப்ெட்ட 
ேம்ெவமாைது நாணை மறுதிைத்-
துடன் ஒரு வருடத்ணெ எட்டும் 
நிணலயில, இந்நிகழவுக்கு ஏற்ொடு 
பேய்யப்ெட்டுளைது.

இசெசவணை, இணடநிறுத்ெப்ெட்-
டுளை குறிஞோக்சகணி ொலத்துக்-
காை நிர்மாைப்ெணிணய பொடர்ந்து 
முன்பைடுக்குமாறு ஜைாதிெதியிடம் 
சகாரும்  கடிெமும் பிரசெே பேயலா-
ைரிடம் ஒப்ெணடக்கப்ெடவுளைொக, 
பெரிவிக்கப்ெட்டுளைது.

ெடகு விெத்து இடம்பெற்ற பின்ைர் 
கூட இப்ொலம் நிர்மாைம் பேய்து 
ெரப்ெடுபமன்று ெல வாக்குறுதிகள 
வழங்கப்ெட்டுளை நிணலயிலும், 
இன்னுசம  இப்ொலம் நிர்மாணிக்கப்-
ெடாமல பவளியிட்டுளைைர். 

அம்பா்ை மாவடடத்தில் காணிகள் சுவீகரிப்பு;
நாடடின் ்நல் உற்பத்தியில் பாரிய பாதிப்பு

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எஸ்.எம்.எம்.முஷாரப் 

கலாசார 
இலக்கிய விழா
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நாகர்காவில் வி்ேட, கரவெட்டி தினக-
ரன்  நிருபரகள்)

பருத்தித்துறை கடறபரப்பில்  றகதான  
13 மீனெரகள் நிபநதறனயுடன் ்நறறு 
விடுதறை வெய்யப்பட்டுள்்ளனர. 

இதுவதாடரபான ெழக்கு விொரறை-
கள் ்நறறு பருத்தித்துறை நீதிமன்ைத் -
தில் இடமவபறை ்பா்த றகதுவெய-
்யப்பட்ட 14 மீனெரகளில் 13 ்பர 
நிபநதறனயுடன் விடுதறை வெய்யப்-
பட்டுள்்ளனர. 

 கடநத 16ஆம திகதி பருத்தித்துறை 
கடறபரப்பில் றெத்து கடறபறட்யால் 
றகது வெய்யப்பட்ட  மீனெரகளில் 
சிறுெர ஒருெர அடஙகைாக 14 ்பர  
இருப்பதாக நீரி்யல் ெ்ளத்திறைக்க்ளத்-
தால்   குறைப் பத்திரம தாக்கல் வெய்யப்-
பட்டது. 

 இதறன ஆராயநத பருத்தித்துறை 
நீதொன்  கிருோநதன் வபான்னுத்-
துறர  14 ்பரில் ஒருெர சிறுெனாக  
இருப்பதால் அெரின் எதிரகாைத்றத 
கருத்திற வகாண்டு அறனத்து ெழக்கு-

களிலும  இருநது அெறர விடுதறை 
வெயததுடன், மறறை்ய 13 மீனெரகளும 
குறைத்றத ஏறறுக் வகாண்டறம்யால் 
ஒவவொரு குறைசொட்டுக்கும தைா 4 
மாத சிறைத் தண்டறன படி 12 மாதங-
கள் சிறைத்தண்டறன விதித்து அதறன 
பத்து ெருடஙகளுக்கு ஒத்திறெத்துள் -
்ளார.  

்மலும மீன்பிடிக்கு ப்யன்படுத்தப்-
பட்ட ்ராைர படறகயும மீன்பிடி உபக -
ரைஙகற்ளயும பறிமுதல் வெயயுமாறும 
உத்தரவிட்டுள்்ளார. 

 கிளிவநாசசி குறூப் நிருபர  

முல்றைத்தீவு மாநறத கிழக்கு 
கருமபுள்ளி்யான் குடிநீர திட்டத்திறகு 
உைக ெஙகியினால் ஒதுக்கப்பட்ட 
ஆயிரம மில்லி்யன் ரூபா நிதி வதாடர-
பில் தனக்கு அறிக்றக ெமரபிக்குமாறு 
ஜனாதிபதியின் வெ்யைா்ளர  ஈ.எம.
எஸ்.பீ. ஏக்கநா்யக்கவுக்கு ஜனாதிபதி 
பணிப்புறர விடுத்துள்்ளதாக ென்னி 
மாெட்ட பாராளுமன்ை உறுப்பினர 
ொள்ஸ் நிரமைநாதன் வதரிவித்துள்-
்ளார.  

 ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிஙக-
வின் ெவுனி்யா விஜ்யத்தின் ்பாது 
இதுவதாடரபில்   

அெரின் கெனத்திறகு வகாண்டு  
ெநதறத வதாடரநது அெர தனது 
வெ்யைா்ளருக்கு இவவிட்யம வதாடர-
பில் ஆராயநது அறிக்றக ெமரபிக்கு-
மாறு பணிப்புறர விடுத்துள்்ளதாக 

அெர வதரிவித்தார.   இது வதாடரபில் 
அெர வதரிவிக்றகயில்,   

கருமபுள்ளி்யான் குடிநீர திட் -
டத்திறகு உைக ெஙகி்யால் ஒதுக் -
கப்பட்ட நிதி அதிகாரிக்ளால் 
வதன்பகுதிக்கு மாறைப்பட்டு 
கருமபுள்ளி்யான் குடிநீர திட்டம 
தற்பாது றகவிடப்பட்டுள்்ள -
தாக வபாது மக்க்ளால் எனது 
கெனத்திற  வகாண்டு ெரப்பட் -
டது. 

என்ெ இது வதாடரபில் ெரவு 
வெைவு திட்டத்திறகு முன்னர 
இடமவபறை நிதி ஆ்ைாெறன 
குழுக் கூட்டத்தில் அறமசெரகள் 
மறறும உ்யரஅதிகாரிகளின் கெனத் -
திற வகாண்டு வென்்ைன். 

இதறனவதாடரநது கடநத 16 
ஆம திகதி பாராளுமன்ைத்தில் 
ஒத்தி றெப்பு ்ெற்ள பி்ரரறை   
வகாண்டு வென்்ைன். இதில் 

என்்னாடு பாராளுமன்ை உறுப்பி-
னரக்ளான  

�தரன் மறறும றிொட் பதியூதீன் 
ஆகி்்யார விட்யம வதாடரபில் 
்பசியிருநதாரகள்.   

இதறன வதாடரநது கருமபுள்ளி -
்யான் விட்யம பறறி ்பசுெதறகு 
்தசி்ய நீர ெழஙகல் ெடிகாைறமப்-
புச ெறப தறைெர உள்ளிட்ட 
உ்யர அதிகாரிகள் கைநதுவகாண்ட 
கூட்டம ஏறபாடு வெய்யப்பட்டிருந-
தது. இக்கூட்டத்தில் கருமபுள்ளி-
்யான் குடிநீரதிட்டத்திறகு ஒதுக்கப் -
பட்ட நிதியில் 15 மில்லி்யன் ரூபா 
திறை்ெரிக்கு  

மாறைப்பட்டதாகவும, வகாவிட்19 
றெரஸ் வதாறறு காரைமாக இத்திட்-
டத்றத நறடமுறைப்படுத்த  

முடி்யவில்றைவ்யனவும ்தசி்ய 
நீர ெழஙகல் ெடிகாைறமப்புச ெறப 
தறைெர வதரிவித்தனர.

்யாழ்.வி்ெட நிருபர   

்நார்ெ நாட்றட ெசிப்பிடமாக 
வகாண்ட இைஙறக்யர ஒருெறர 
ஏமாறறி, 120 மில்லி்யன் ரூபாறெ 
்மாெடி வெயத இருெறர குறைப் -
புைனாயவுப் பிரிவினர றகதுவெய -
துள்்ளனர.   

்யாழ்ப்பாைம நாொநதுறைற்யச 
்ெரநத 30, 34 ெ்யதுகற்ளயுறட்ய 
ெ்காதரிகள் இருெ்ர இவொறு 
றகதுவெய்யப்பட்டுள்்ளனர.   

இெரகள் இருெரும ்நார்ெ -
யில் ெசிக்கும இைஙறக்யர ஒரு -
ெரிடமிருநது 2021 ஜனெரி முதல் 
இவெருடம ஜூன் மாதம ெறர 23 
ெஙகிக் கைக்குகள் மூைம சுமார 
120 மில்லி்யன் ரூபாறெ வபறறுள் -
்ளதாக ஆரமபகட்ட விொரறைகளி -
லிருநது வதரி்யெநதுள்்ளது.   

தனது தநறத ஒரு பைக்கார 
வதாழிைதிபர என்றும அெருக்கு 
ஒரு பில்லி்யன் ரூபாயக்கும அதிக -
மான தஙக நறககள் உட்பட பை 
வொத்துக்கள் இருப்பதாகவும அறத 
விடுவிப்பதறகு பை உதவி ்தறெ 
எனவும அெரகள் கூறி ்மாெடியில் 
ஈடுபட்டுள்்ளதாக வதரிவிக்கப்படு -
கிைது.   

ஒரு கட்டத்தின் பின்ன்ர இரு -
ெரும தன்றன ஏமாறறி ெநதறத 
்நார்ெயில் ெசிக்கும இைஙறக -
்யர உைரநதுள்்ளார.   

அெர அளித்த முறைப்பாட்டின் 
்பரில் ெ்காதரிகள் இருெரும 
றகது வெய்யப்பட்டுள்்ளனர.   

றகது வெய்யப்பட்ட இருெரும 
பல்்ெறு அரெ அதிகாரிகள், ெஙகி 
முகாறம்யா்ளரகள், ெட்டத்தரணி-
கள் மறறும கிராம அலுெைகரக-

்ளால் றகவ்யாப்பமிடப்பட்ட கடி -
தஙகள் உட்பட ஏரா்ளமான ்பாலி 
ஆெைஙகற்ள றெத்திருநததாக 
வதரி்யெருகின்ைது. ்மலும ெஙகி 
புத்தகஙகள் மறறும ெஙகி பறறுசசீட் -
டுகளும அெரகளிடம இருநததாக 
வபாலிஸார வதரிவித்தனர. இசெமப -
ெத்தில் ்மலும சிைருக்கு வதாடரபு 
உள்்ளதா என்பது குறித்து விொரறை 
நடத்தி ெருெதாகவும வபாலிஸார 
வதரிவித்தனர.   

இ்த்ெற்ள, ெ்காதரிகள் இருெ-
ரும ்யாழ்ப்பாைம நீதிொன் நீதிமன்-
றில் ஆஜரபடுத்தப்பட்ட பின்னர 
எதிரெரும டிெமபர மாதம முதைாம 
திகதி ெறர வி்ளக்கமறி்யலில் றெக்-
கப்பட்டுள்்ளனர.   

குறைப் புைனாயவுப் பிரிவினர 
்மைதிக விொரறைகற்ள ்மற-
வகாண்டு ெருகின்ைனர.   

(மன்னார குறூப் நிருபர )  

மன்னார திருக்்கதீஸ்ெர ஆை்யம 
மறறும கிராமப்பகுதிகளில் 
வதாடரசசி்யாக திருட்டு ெமபெங-
கள் இடமவபறறுெருெதாக மக்கள் 
வதரிவிக்கின்ைனர. கடநத ஞாயிற-
றுக்கிழறம பல்்ெறு குறைச வெ்யல்-
களுடன் வதாடரபுறட்ய அடமபன் 
பகுதிற்யச ்ெரநத இற்ளஞவனாரு-
ென் அப்பகுதி மக்க்ளால் மடக்கிப் 
பிடிக்கப்பட்டு உயிைஙகு்ளம வபாலி-
ஸாரிடம ஒப்பறடக்கப்பட்டுள்்ளார.   

ெந்தகநபர மன்னார திருக்்கதீஸ்-
ெர ஆை்யம மறறும கிராமப்பகுதி-
களில் ஆை்யத்திறகு ெரும பக்தர-
களின் பைப்றபகற்ள திருடுதல், 
வீடுகளில் திருடுதல், ொகனஙகற்ள 
உறடத்து பைம, உடறமகற்ள 
திருடுதல் என பல்்ெறு குறைச 

வெ்யல்களில் ஈடுபட்டுள்்ளார.   இந-
நிறையில் ்நறறு முன்தினம (20) 
ஞாயிறறுக்கிழறம மதி்யம திருக்்க -
தீஸ்ெர ஆை்ய மக்க்ளால் ெந்தகந-
பர மடக்கி பிடிக்கப்பட்டுள்்ளார.   

 ஆை்யத்திறகு ெரும பக்தரகளின் 
என வதாடரசசி்யாக ்மறவகாண்டு 
ெநதது வதரி்யெநதுள்்ளது.   

கடநத ெனிக்கிழறம ்காயில் 
ெ்ளாகத்தில் ொகனவமான்றை 
உறடத்து திருட முறபட்ட ்பாது 
மக்கள் அெறர துரத்திச வென்றுள்-
்ளனர. இருநதும அெர தப்பிச வென்-
றுள்்ளார.  

இநநிறையில் ்நறறு முன்தினம 
ஞாயிறறுக்கிழறம மதி்யம ெந்தக-
நபர ஆை்ய ெ்ளாகத்தில் நடமாடி்ய 
்பாது மக்கள் மடக்கிப் பிடித்து 
வபாலிஸாரிடம ஒப்பறடத்துள்்ள-
னர.   

ெவுனி்யா வி்ெட நிருபர   

ெவுனி்யா பட்டக்காடு பகுதியில் 
16 ெ்யதுறட்ய தனது தஙறகற்ய 
பாலி்யல் துஷ்பிர்்யாகத்துக்குட்ப-
டுத்தி்ய ெ்காதரறன வநளுக்கு்ளம 
வபாலிஸார றகது வெயதுள்்ளனர.   

தநறதயின்றி தாயின் அரெ -
றைப்பில் ெ்காதரன், தஙறக என 
ொழ்நதுெநதுள்்ளார. இநநிறை -
யில் வீட்டில் தனிறமயிலிருநத 
தஙறகற்ய ெ்காதரன் பாலி்யல் 
துஷ்பிர்்யாகத்துக்குட்படுத்தியுள் -
்ளதாக வதரி்யெருகின்ைது.   

இசெமபெம வதாடரபில் வநளுக் -
கு்ளம வபாலிஸ் நிறை்யத்தில் 
வெயத முறைப்பாட்றட்யடுத்து 
ெ்காதரி மருத்துெ பரி்ொதறனக் -
காக ெவுனி்யா மாெட்ட வபாது 
றெத்தி்யொறையில் அனுமதிக்கப்-
பட்டுள்்ளதுடன் 26 ெ்யதுறட்ய 
ெ்காதரறன வபாலிஸார றகது 
வெயதுள்்ளனர.   

கரும்புள்ளியான் குடிநீர் திட்டம் த�ா்டர்பில் அறிக்க   
சமர்பிககுமாறு ஜனாதிபதி தசயலாளருககு பணிப்பு  

யாழில் 120 மில்லியன் ரூபா மமாசடி:   
சநம�கத்தின் மபரில் சமகா�ரிகள் ்கது   

ைன்வார் திருக்்கேதீஸவரம ்பகுதியில்  

16 வயது சிறுமி பாலியல் 
துஷ்பிரயயாகம்; 26 வயது 
சயகாதரன் ககது

்யாழ். பல்கறைக்கழக இநது 
பீடத்றத வெ்யறபடுத்த அறமச -
ெர டக்்ளஸ்  ்தொனநதா எடுத்த 
மு்யறசி பாராட்டத்தக்கது என ெர -
ெ்தெ இநதுமத பீட வெ்யைா்ளர 
கைாநிதி சிெ � ராமெநதிர குருக்கள் 
பாபு ெரமா வதரிவித்துள்்ளார. 

இதுவதாடரபில் அெர கருத்து 
வதரிவிக்றகயில், 

்யாழ்.பல்கறைக்கழகத்தில் இநது 
நாகரிகம, ெமஸ்கிருதம மறறும 
றெெ சித்தாநதம ஆகி்ய கறறக 
வநறிகற்ள வகாண்ட தனித்துெ பீடமாக 2019ஆம 
ஆண்டு இநது பீடம உருொக்கப்பட்டது. எனினும 
நிதிப் பறைாக்குறை காரைமாக அது வெ்யறபடா-
மல் இருநது ெநதது. 

இதறன அறமசெர டக்்ளஸ் ்தொனநதாவின் 
கெனத்திறகு வகாண்டு வென்ைதன் பைனாக அெர -
களின் ்ெண்டு்காற்ள ஏறறு அறமசெர டக்்ளஸ் 

்தொனநதா இதுவதாடரபில் நட -
ெடிக்றக எடுத்திருநதார.  கல்வி்ய-
றமசெர சுசில் பி்ரமஜ்யநதவுடன் 
இதறகான நடெடிக்றககள் பறறி 
கைநதுறர்யாடி இதறன இ்யக்குெ-
தறகான தீரமானம பல்கறைக்கழக 
மானி்யஙகள் ஆறைக்குழுவின் 
தறைெருக்கும அறிவிக்கப்பட்டி -
ருக்கிைது. 

்யாழ். பல்கறைக்கழகத்தில் 
மீண்டும இநது பீடத்றத இ்யக்குெ-
தறகு அறமசெர டக்்ளஸ் ்தொனந-

தாவின் ஆக்கபூரெமான நடெடிக்றகற்ய இநது 
மக்கள் மனதார பாராட்டுெதாக அெர வதரிவித்-
துள்்ளார.  அ்த்ெற்ள ்யாழ்.பல்கறைக்கழ -
கத்றத ்பான்று கிழக்கு பல்கறைக்கழகத்தி -
லும இநது பீடத்திறன உருொக்க நடெடிக்றக 
எடுக்க ்ெண்டும என்பறத கருத்திறவகாள்்ள 
்ெண்டும. 

யாழ். பல்க்லககழக இநது பீ்டத்்� தசயறபடுத்� 
அ்மசசர் ்டகளஸ் எடுத்� முயறசி பாராட்டத்�ககது 

்யாழ்.வி்ெட நிருபர 

்யாழ்ப்பாைம வகாட்டடி பகுதியில் 500 மில்லி கிராம 
வெ்ராயின் ்பாறதப்வபாருளுடன் ்நறறு முன்தினம   
மூெர றகது வெய்யப்பட்டுள்்ளனர. 

்யாழ்.மாெட்ட புைனாயவு பிரிவுக்கு கிறடத்த இரகசி்ய 
தகெறை்யடுத்து வகாட்டடி பகுதியிலுள்்ள வீவடான்றிறன 
்ொதறனயிட்ட ்பாது 500 மில்லி கிராம வெ்ராயின் 
்பாறதப்வபாருளுடன் மூெர றகதுவெய்யப்பட்டுள்்ளனர. 

 ெந்தகநபரகள்  மூெரும  ்யாழ்ப்பாைம வகாட்டடி பகு -
திற்யச ்ெரநதெரகள் என வதரி்யெருகின்ைது. 

றகது வெய்யப்பட்டெரகளுக்கு ஏறகன்ெ  ்பாறதப் -
வபாருள் ெழக்குகள் நீதிமன்ைத்தில் நிலுறெயில் உள்்ள -
தாகவும, இெரகள் மாதகல் பகுதியிலிருநது ்பாறதப் -
வபாருற்ள வபறறுக்வகாள்ெதாகவும ஆரமபகட்ட விொர 
றைகளிலிருநது வதரி்யெநதுள்்ளது.

்மைதிக விொரறைக்காக மூெரும ்யாழ்.வபாலிஸ் நிறை -
்யத்தில் ஒப்பறடக்கப்பட்டுள்்ளனர. 

விொரறைகளின் பின்னர  நீதிமன்ைத்தில் ஆஜரபடுத்தப்பட-
வுள்்ளனர. 

யாழில் தெமராயினு்டன் மூவர் ்கது

(புதுக்குடியிருப்பு வி்ெட நிருபர)   

உறட்யார கட்டில் புதிதாக அறமக்கப்பட்ட 
கிறிஸ்து அரெர ஆை்யம ்யாழ். மறைமாெட்ட ஆ்யர 
்மதகு ஜஸ்ரின் ்பனாட் ஞானப்பிரகாெம ஆண்டறக -
்யால் ்நறறுமுன்தினம திைநதுறெக்கப்பட்டது.   

கிறிஸ்து அரெர ஆை்ய பஙகு மக்களின் நிதிப்பங-
களிப்பில் புதிதாக அறமக்கப்பட்ட ஆை்யத்தின் 
வகாடி்்யறைம கடநத வெள்ளிக்கிழறம இடமவபறறு 
ெனிக்கிழறம நறகருறை ெழிபாட்டுடன் ஞாயிறறுக் -
கிழறம (20.11.22) திைப்பு விழாவும வபருநாள் திருப் -
பலியும நறடவபறைது.   

உ்்டயார் கடடு கிறிஸ்து அரசர்   
ஆலயம் யாழ்.ஆயரால் திறநது்வப்பு   

மு ல் ற ை த் தீ வு 
ொறை கடல் 
நீ்ரரியில் மூழ்கி 
இற்ளஞன் ஒருென் 
காைாமல் ்பாயுள்-
்ளார. இசெமபெம ்நறறு காறை இடமவபறறுள்்ளது. 
புதுக்குடியிருப்பு இரறைப்பாறை பகுதிற்யச ்ெரநத 26 
ெ்யதுறட்ய வெ.நிொநதன் என்ை இற்ளஞ்ன இவொறு 
கடல் நீ்ரரியில் மூழ்கி காைாமல் ்பாயுள்்ளார.   

இெறர ்தடும நடெடிக்றககள் முன்வனடுக்கப்பட்-
டுள்்ளன.   

இசெமபெம வதாடரபில் முல்றைத்தீவு வபாலிஸ் 
நிறை்யத்தில் முறைப்பாடு வெய்யப்பட்டுள்்ளதாக வதரி-
விக்கப்பட்டுள்்ளது.   

இருப்பினும கடல் சீறைம காரைமாக இதுெறர எநத-
வித தகெலும கிறடக்கவில்றைவ்யன வதரிவிக்கப்படு-
கின்ைது.   

யவாழ்.்பல்கேமைக்கேழகேத்தின முத -
ைவாவது துமை்வநதரும தமிழ்ப் 
்்பரவாசிரியருைவா் ்்பரவாசிரியர் சு. 
வித்தியவா்நதனின நிம்வவாகே 
வருடந்தவாறும நிகேழும நிம்வுப் 
்்பருமர அணமையில் யவாழ்.
்பல்கேமைக்கேழகேக் மகேைவாெ்பதி 
கேமையரங்கில் இடமச்பற்றது. 
இநநிகேழ்வில், ்்பரவாதம்ப் ்பல்-
கேமைக்கேழகேத்தின தமிழ்த்தும்றச் 
சி்ரஷட விரிவுமரயவாளரும ஆய் -
வவாளருைவாகிய கேைவாநிதி செல்ைத்-
துமர சுதர்ென   "நவாவில்ைவா உ்ப்த -
சிகேள்: கேவாைனிய யவாழ்ப்்பவாைத்தில் 
சிறு புத்தகேக் கேைவாெவாரமும ெையக் 
கேருத்தவாடலும" எனும ச்பவாருளில் 
்்பருமரமய நிகேழ்த்தி்வார். 

்பருத்தித்தும்ற கேடலில்

்க�ான 14 இநதிய மீனவர்களும் 
கடும் நிபந�்னயு்டன் விடு�்ல

கடல் நீயரரியில் மூழ்கிய 
இகைஞகை யதடும் 
பணிகள் தீவிரம்   

வனனி ைவாவடட ்பவாரவாளுைன்ற உறுப்பி்ர் ெவாள்ஸ நிர்ைைநவாதன

திருட்டுச் சம்பவங்களுடன் த�ொடர்புடடய  
சந்�்கந்பர் த்பொதுமக்களொல் மடககிப்பிடிப்பு 

யபாசாக்கு கணகாட்சி
்யாழ். வி்ெட நிருபர

்யாழ்ப்பாைம – ்காண்டாவிலில் 
அறமநதுள்்ள நல்லூர சுகாதார றெத்தி்ய 
அதிகாரி பணிமறனயில் ்பாொக்கு கண்-
காட்சிவ்யான்று ்நறறை்ய தினம திஙகட்-
கிழறம காறை இடமவபறைது.

வபாரு்ளாதார வநருக்கடி காரைமாக 
கரப்பிணிகள் மறறும சிறுெரகளிறட்்ய 
ஏறபட்டுள்்ள ்பாொக்கு குறைபாடு 
வதாடரபில் அெரகளுக்கு ்தறெ்யான 
பாரமபரி்யமான ்பாொக்கான உைவு-
கற்ள அறட்யா்ளப்படுத்தும ்நாக்கில் 
குறித்த கண்காட்சி ஒழுஙகு வெய்யப்பட்-
டது.்யாழ்ப்பாைப் பல்கறைக்கழக மருத்-
துெப் பீட பீடாதிபதி சு ர்நதிரகுமரனால்  
ஆரமபித்து றெக்கப்பட்ட கண்காட்சி 
மதி்யம 2 மணி ெறர இடமவபறைது.

நல்லூர சுகாதார றெத்தி்ய அதிகாரி 
அ.வஜ்யகுமார, வபாதுச சுகாதார பரி ெ்ா-
தகரகள் , குடுமப நை மாதுக்கள் பங்கற-
ைதுடன் கண்காட்சிற்ய பாரறெயி-
டுெதறகாக பாடொறை முன்பள்ளி 
மாைெரகள் வபாதுமக்கள் எனப்ப-
ைரும கைநதுவகாண்டனர.
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க�ொழுமபு புதுக்்கமை நல் ைரண ைவாதவா 
ஆலய திருவிழவா எதிர்வரும 25 

ஆம தி்கதி சவள்ளிக்கிழமை ச்கவாடியயற்றத்து-
ைன் ஆரம்பைவாகி டிெம்பர் 4ஆம தி்கதி திருவிழவா 
திருப்பலி நமைச்ப்றவுள்்ளது.

இமமும்ற திருவிழவா ஆலயத்தின் 125 
ஆவது ஜுபிலி ச்கவாணைவாடை திருவிழவாவவா்க 
நமைச்ப்றவுள்்ளது.

எதிர்வரும 25ஆம திதி சவள்ளிக்கி -
ழமை ைவாமல 6 ைணிக்கு ச்கவாடியயற்றத்து -

ைன் திருவிழவா நி்கழ்வு்கள் ஆரம்பைவாகும. 
அதமைத் சதவாைர்ந்து 25 ஆம தி்கதி முதல் 
டிெம்பர்  2ஆம தி்கதி வமர திைமும ைவாமல 
6:30 ைணிக்கு நவநவாள் ஆரவாதமை்கள் 
இைமச்ப்றவுள்்ளை.

டிெம்பர் 3ஆம தி்கதி ெனிக்கிழமை 
ைவாமல 7 ைணிக்கு சவஸ்பர்ஸ ஆரவாதமை 
நமைச்ப்றவுள்்ளது. ச்கவாழுமபு  உயர்ைம்ற 
ைவாவடை துமண ஆயர் ய்பரருடதிரு என்ைன் 
ரஞ்சித் ஆணைம்கயில் தமலமையில் 

சவஸ்பர்ஸ ஆரவாதமை நமைச்ப்றவுள்்ளது.
அதமைத் சதவாைர்ந்து ைறுநவாள் ்கவாமல டிெம-
்பர் 4ஆம தி்கதி ஞவாயிறறுக்கிழமை ்கவாமல 
8.00ைணிக்கு ய்பரவாயர் ்கர்திைவால் சைல்்கம 
ரஞ்சித் ஆணைம்கயின் தமலமையில் 
திருவிழவா திருப்பலி கூடடுத்திருப்பலியவா்க 
நிம்றயவற்றப்பை வுள்்ளது.

 திருவிழவா கூடடுத் திருப்பலி தமிழ் 
சிங்க்ள சைவாழி்களில் இைம ச்ப்றவுள்்ளது -
ைன் திருப்பலியின் பின்ைர் ஆலயத்தில் 
புதிதவா்க நிர்ைவாணிக்்கப்படடுள்்ள லூர்து 
ச்கபியில் லூர்து அன்மையின் திருச்சு -
ரூ்பம திருநிமலப்படுத்தப்பை உள்்ளது -
ைன் திருவிழவாவின் இறுதியில் நல் ைரண 
ைவாதவாவின் திருச்சுரூ்ப ்பவனி நமைச்ப்ற -
வுள்்ளது.

தி ருச்ெம்ப நைக்கு ஓர் அழகிய  
்கவாலத்மத ஒதுக்கியுள்்ளது. எதிர்-
வரும ஞவாயிறு 27ம தி்கதி முதல்  

டிெம்பர் 24ம தி்கதி இரவு வமர நைக்கு 
வழங்கப்படடுள்்ள இந்த அழகிய ்கவாலமதவான் 
திருவரும்கக் ்கவாலம.

ஆர்வத்மத, எதிர்்பவார்பம்ப, ஆைந்தைவாை 
எணணங்கம்ள உள்்ளத்தில் விமதக்கும 
்கவாலம  திருவரும்கக் ்கவாலம.

நமபிக்ம்கயிழந்திருக்கும நம உள்்ளங-
்கம்ள ைரங்களுக்கு ஒபபுமைப்படுத்தி சிந்-
திக்்கலவாம. இமலயுதிர் ்கவாலத்தில் தன்னில் 
வ்ளர்ந்திருக்கும இமல்கம்ள இழந்து 
குளிர்்கவாலத்தில் உயிரற்றதுய்பவால் நிறகும 
ைரங்கள் வெந்த்கவாலம வந்ததும தங்கள் 
கிம்ள்களில் இமல்கம்ளத் யதவாறறுவித்து 
வவாழ்மவ மீணடும ்பம்றெவாறறுகின்்றை. 
அயதய்பவால்  நம உள்்ளங்களும  நமபிக்ம்க-
யில் யவரூன்றி  நன்மை்கம்ள யதவாறறுவிக்-
்கயவணடும.

வவாழ்மவக் குறித்த நமபிக்ம்கமய 
வ்ளர்க்்க உருவவாக்்கப்படடுள்்ளது, திருவ -
ரும்கக் ்கவாலம. வழி்பவாடடு ஆணமைத் 
சதவாைக்கி மவக்கும திருவரும்கக் ்கவாலத்தின் 

முதல் ஞவாயி்றன்று  நமபிக்ம்கமய வ்ளர்க்-
கும சிந்தமை்கம்ள  ைைங்களில் விமதப-
ய்பவாம.

ைரத்திலிருந்து இமல்கள் உதிர்வமத 
மையப்படுத்தி, அசைரிக்்க ஐக்கிய நவாடடின் 
சிறு்கமத எழுத்தவா்ளர், O.Henry அவர்்கள் 
எழுதிய, '"The Last Leaf", அதவாவது, "்கமைசி 
இமல" என்்ற ்கமத, நைக்குள் நமபிக்ம்க 
உணர்வு்கம்ள உருவவாக்்கடடும:

'நியைவானியவா' என்்றமழக்்கப்படும குளிர்-
்கவாய்ச்ெல் யநவாயிைவால் துன்புற்ற ஜவான்சி 
என்்ற இ்ளமச்பண, தவான் விமரவில் இ்றந்து-
விடுயவவாம என்று ஒவசவவாரு நவாளும எண-
ணிவந்தவார். அவருக்கு சிகிச்மெயளித்து வந்த 
ைருத்துவர், ஜவான்சியின் யதவாழி சூ  அவர்்களி-
ைம, "ஜவான்சி உயிர்வவாழ நிமைத்தவால் அவர் 
குணைவா்க வவாய்பபு உணடு. என்ைவால் ைருந் -
து்கள் தரமுடியும. ஆைவால், குணைவா்கமுடி-
யும என்்ற நமபிக்ம்க, அவரிைம உருவவா்க, 

நீங்கள் உதவி செய்யயவணடும" என்று 
கூறிச் சென்்றவார்.

இ்ளமச்பண ஜவான்சி, ஓவியத்தில் அதி்க 
ஆர்வம ச்கவாணைவர் என்்பதவால், அவரது 
யதவாழி சூ, ஜவான்சி உருவவாக்்க விமழந்த ஓவி-
யங்கம்ளப்பறறி ய்பசி, உறெவா்கமூடைலவாம 
என்்ற யநவாக்்கத்துைன், அவர் ்படுத்திருந்த 
அம்றக்குச் சென்்றவார். அவவம்றயில், ென்-
ைலருய்க ்படுத்திருந்த ஜவான்சி, அம்றக்குள் 
சூ வந்தமதயும ்கவனிக்்கவாைல், ென்ைல்வ -
ழியய சவளியய ்பவார்த்த்படி, "்பதிசைவான்று, 

்பத்து, ஒன்்பது, எடடு..." என்று எணணிக் -
ச்கவாணடிருந்தவார்.

அவரிைம, “என்ை செய்கி்றவாய்?” என்று 
ய்கடைய்பவாது, ஜவான்சி, ென்ைலுக்கு சவளியய 
இருந்த ைரத்மதக் ்கவாடடி தன் யதவாழியிைம, 
"எைக்கு வியவாதி வந்த அன்று, அந்த ைரத் -
தில் நூறறுக்கும அதி்கைவாை இமல்கள் 
இருந்தை. ்கைந்த மூன்று நவாட்களில் அமவ 
அமைத்தும ஒவசவவான்்றவா்க விழுந்து  
இபய்பவாது, அஙய்க ஏழு இமல்கய்ள உள்்ளை. 
அந்த ைரத்திலிருந்து ்கமைசி இமல விழும -
ய்பவாது நவானும இ்றந்துவிடுயவன்" என்று 
கூறிைவார்.

அமதக்ய்கடடு யவதமையமைந்த சூ, 
"ஜவான்சி தயவுசெய்து ்கண்கம்ள மூடி 
தூஙகு.ென்ைல் வழியய ்பவார்க்்கவாயத" 
என்று கூறிவிடடுச் சென்்றவார். தன் 
யதவாழிக்கு எவவிதம உதவி செய்வசதன்று 
புரியவாைல் தவித்த சூ, அவர்்கள் வவாழ்ந்-
துவந்த குடியிருபபின் கீழ்ப்பகுதியில் 
இருந்த வயது முதிர்ந்த ஓவியர் ச்பர்ைன்  
அவர்்கம்ளத் யதடிச்சென்்றவார்.

அவரிைம, தன் யதவாழி ஜவான்சி, ைரத்-
திலிருந்து விழும இமல்கம்ளப்பறறி 
செவான்ைமதக் கூறிைவார். அமதக்ய்கடடு 
ய்கவா்பம ச்கவாணை ச்பர்ைன் அவர் -
்கள்  ஜவான்சிமயப ்பவார்த்து புத்திைதி 
செவால்ல யையல சென்்றவார். ஜவான்சி 
உ்றஙகிக்ச்கவாணடிருந்ததவால் ென்ை -
லின் திமரமய மூடிவிடடு திருமபிச் -
சென்்றவார்.

அன்றிரவு, ்பனிபபுயல் ஒன்று 
வீசியது. அந்தப புயலில் ைரத்தில் 
மீதம இருந்த அத்தமை இமல்களும 
விழுந்திருக்கும என்று எணணிய்படி 
்படுத்திருந்த ஜவான்சி அடுத்தநவாள் ்கவாமலயில் 
ென்ைல் திமரமய விலக்கிப்பவார்த்தவார். 
அந்த ைரத்தில் ஒயர ஓர் இமல ைடடும 
சதவாஙகிக்ச்கவாணடிருந்தது. அமதக்்கணை 
ஜவான்சியின் உள்்ளத்தில் ைகிழ்ச்சியும நம -
பிக்ம்கயும இயலெவா்கத் துளிர்விடைை.

 மீணடும அடுத்த இரவு ்கவாறறு ்பலைவாய் 
வீசியது. ஆைவால் அடுத்தநவாள், மீணடும 
அந்த இமல விழவாைல் இருந்தது. ்பனியி -

லும ்கவாறறிலும கீயழ விழவாைல் ைரத்தில் 
சதவாஙகிக்ச்கவாணடிருந்த அந்த ஓர் இமல 
ஜவான்சிக்கு அளித்த நமபிக்ம்கயவால் அவர் 
குளிர்க்்கவாய்ச்ெலிலிருந்து குணைவாைவார்.

 இ்ளமச்பண ஜவான்சி நல்ல குணம ச்பற -
்றபின் அவரது யதவாழி சூ, கீயழ விழவாைல் 
சதவாஙகிக்ச்கவாணடிருந்த அந்த இமலமயப -
்பறறிய உணமைமய அவரிைம கூறிைவார். 
வீடடின் கீழ்ப்பகுதியில் வவாழ்ந்த ஓவியர் 
ச்பர்ைன் அவர்்கள்  ்பனிபபுயல் அடித்த 
அன்றிரவு ஏணிமீயதறி அந்த ென்ைலுக்கு 

சவளியய  ைரத்மதசயவாடடி இருந்த சுவரில் 
்கமைசி இமலமய ஓவியைவா்க வமரந்தவார் 
என்றும அந்த ஓவியத்மத முடித்துவிடடு 
இ்றஙகிச்சென்்றவர் குளிர்க்்கவாய்ச்ெலவால் 
தவாக்்கப்படடு ைருத்துவைமையில் அடுத்த -
நவாள் இ்றந்தவார் என்றும சூ  கூறிைவார்.

"ஓவியர் ச்பர்ைன் அவர்்கள் தன் வவாழ்நவா -
ளில் தீடடிய அமைத்து ஓவியங்களிலும, 
'்கமைசி இமல' என்்ற அந்த சிறு ஓவியயை, 

தமல சி்றந்த ஓவியம" என்று இ்ளமச்பண 
சூ, தன் யதவாழி ஜவான்சியிைம கூறி முடித்தவார். 
உங்கம்ளச் சுறறி அமைத்தும அழிந்தவா -
லும, நீங்கள் தமலநிமிர்ந்து நில்லுங்கள், 
ஏசைனில் உங்கள் மீடபு அருகில் உள்்ளது 
என்று இயயசு உறுதியளித்திருந்தவாலும அந்த 
உறுதியவால் நிம்றவமையவாைல் ஏமைய எண -
ணங்க்ளவால் நவாம ைைமத நிம்றக்கிய்றவாைவா?

உல்கம என்்ற ்கமைவீதியில் விற்கப்ப-
டும நமபிக்ம்கயற்ற செய்தி்கம்ள ைடடுயை 
்கவாதிலும ்கருத்திலும வவாஙகி நம உள்்ளங -

்கம்ளத் சதவாமலத்துவிடடு அமலகிய்றவா -
ைவா?நம உள்்ளங்களில் நமபிக்ம்கமய 
விமதத்த நல்ல ்பல நி்கழ்வு்கம்ள குறிப -
்பவா்க   யவதமைச் செய்தி்கம்ள சவல்லும -
வணணம நி்கழ்ந்த அன்புச் செயல்்கம்ள  
இத்திருவரும்கக் ்கவாலம முழுவதும ்பகிர்ந் -
துச்கவாள்யவவாம. நமபிக்ம்க தரும நல்ல 
செய்தி்கம்ள இன்னும அதி்கைவா்கப  ்பரப்ப 
முயல்யவவாம.

ன்பும அமைதியும உணமையும 
யநர்மையும உலகில் ்கவாணவாைல் 

ய்பவாயுள்்ளை. இப்படிப்படை சநருக்்க -
டியவாை நிமலயில்  நவாம இமமும்ற 
கிறிஸது அரெர் ச்பருவிழவாமவக் 
ச்கவாணைவாடுகின்ய்றவாம.  

 இரு்பதவாம நூற்றவாணடின் சதவாைக் -
்கத்தில் சைக்சிக்ய்கவா நவாடடில் ்கத் -
யதவாலிக்்கத் திருஅமவக்கு எதிரவா்க 
அைக்குமும்ற்கள் 
ஏவிவிைப்படைை. 

அ ப ய ்ப வா து , 
'கிறிஸது அரெர் 
என் ச ்றன் று ம 
வவாழ்்க' என்்ற 
மு ழ க் ்க த் து ைன் 
' கி றி ஸ ய ை வா ர ஸ ' 
என்்ற குழுவிைர் 
அரசுக்கு எதிரவா்கப 
ய்பவாரவாடிவந்தைர். 

இ க் கு ழு வின் 
ஒரு முக்கிய 
வழி்கவாடடியவா்கச் 
ச ெ ய ல் ்ப ட ை வ ர் 
மிகுயவல் பயரவா 
என்்ற இயயசு 
ெம்ப அருட்பணியவா்ளர். அதற்கவா்க 
அவருக்கு ைரண தணைமை வழங-
்கப்படடு, அவமரப ச்பவாதுைக்்கள் 
முன்னிமலயில் சுடடுக்ச்கவால்ல அரசு 
ஆமண பி்றபபித்தது. 

ைரண ்பயத்தவால் அருட்பணியவா்ளர் 
மிகுயவல் பயரவா அவர்்கள், கிறிஸ -
துவின்மீது தவான் ச்கவாணடிருக்கும 
நமபிக்ம்கமய ம்கவிடடு, அவரது 
செயல்்களுக்்கவா்க எப்படியும அரசிைம 
ைன்னிபபுக் ய்கட்பவார் என்று அரசு 
எதிர்்பவார்த்தது. 

அதைவால் இக்்கவாடசிமய எல்யலவா -
ருக்கும ்கவாணபிக்கும ச்பவாருடடு 
சைக்சிய்கவா அரசு அந்நவாடடுப 

்பத்திரிம்கயவா்ளர்்கம்ள  அமழத் -
திருந்தது. ஆைவால், அருட்பணி -
யவா்ளர் மிகுயவல் பயரவா அவர்்கள் 
எவவித ைரண ்பயமுமின்றி ஒரு 
ம்கயில் சிலுமவமயயும ைறு -
ம்கயில் செ்பைவாமலமயயும ஏந் -
திக்ச்கவாணடு முழந்தவாளிடடு தைது 
இரணடு ்கரங்கம்ளயும விரித்த -
வவாறு, ‘கிறிஸது அரெர் என்ச்றன் -

றும வவாழ்்க!’ என்று துணிவுைன் 
கூறிைவார். 

அபய்பவாது அவரது உைமல 
குணடு்கள் தும்ளக்்க அப்படியய 
ைணணின் ைடியில் விழுந்து 
கிறிஸது அரெருக்்கவா்க உயிர் து்றந் -
தவார்.

ச்பவாதுக்்கவாலத்மத நிம்றவு செய் -
துவிடடு கிறிஸது அரெர் ச்பருவி -
ழவாமவ  நவாம ச்கவாணைவாடுகின் -
ய்றவாம. 

இந்த விழவாவில் அருட்பணியவா்ளர் 
மிகுயவல் பயரவா சி்றப்பவா்க நிமை -
வுகூரப்பை யவணடிய -
வர்.

நல் மரண மாதா ஆலய
175வது ஜூபிலி திருவிழா

சஜயரவாம லூயிஸ...

எல்.எஸ...

கெள்ளிக்கிழமை 
க�ொடியேற்றம்

 கிறிஸ்து அரசருக்ா் உயிர் துறநத
 அருட்பணியாளர் மிகுவவல் பவராகிறிஸ்து அரசர் பெருவிழா

�த்யதவாலிக்்க திருச்ெம்பயவாைது ்கைந்த 
ஞவாயிறு திைத்தில்   கிறிஸது அரெர் ச்பரு-
விழவாமவக் ச்கவாணைவாடியது.

 திருத்தந்மத 11ம ்பயஸ 1925ல் குவவாஸ 
பமரைவாஸ என்்ற தைது சுறறுைைல் வழியவா்க 
கிறிஸது அரெர் ச்பருவிழவாமவ நிறுவிைவார். 

அபய்பவாது இவவிழவா, 'நம ஆணைவர் இயயசு 
கிறிஸது அரெர்' என்்ற ச்பயரில், ஒக்யைவா்பர் ்கமைசி 
ஞவாயி்றன்று சி்றபபிக்கும வம்கயில் நிறுவப்படைது. 

1960ல் திருத்தந்மத 23ம  அரு்ளப்பர்இமத 
முதல் வகுபபு விழவாவவா்க ைவாறறிைவார்.

1960ல் திருத்தந்மத 6ம ்பவுல், தைது 'யைவாடடு 
பசரவாபரியயவா என்்ற சுறறுைைல் வழியவா்க இவவிழவா-
வின் ச்பயமர, 'நம ஆணைவர் இயயசு கிறிஸது 
அமைத்துல்க அரெர்' என்று ைவாறறிைவார். 

யைலும, அவர் இவவிழவாமவ திருவழி்பவாடடு 
ஆணடின் இறுதி ஞவாயி்றன்று ச்பருவிழவாவவா்க 
ச்கவாணைவாடுைவாறு வலியுறுத்தியுள்்ளவார்.

அதைடிப்பமையில் கிறிஸது இயயசு அமைத்-
துலகின் அரெர் என்்ற நமபிக்ம்கயயவாடும ைகிழ்ச்-
சியயவாடும நவாம இந்த விழவாமவக் ச்கவாணைவாடுகி-
ய்றவாம.

அரென் என்்றவால் அதி்கவாரம, ச்பருமை, செல்வச் 
செழிபபில் வவாழ்வு, ்பணிவிமை புரிய ்பலர் என்்ற 

வமர்பைத்மத ைவாறறி யமைத்து ்பணிவு, தவாழ்ச்சி, 
எளிமை, ்பணிபுரிதல் ய்பவான்்றமவதவான் அமைவ-
ரின் ைைங்கம்ளயும ஆடசி செய்யும என்்ற சிந்த-
மைமயத் தந்தவர்தவான் இயயசு. 

்கைந்த ஞவாயிறு நறசெய்தியில் யூதர்்களும 
இயயசுமவ சிலுமவயில் அம்றந்த ்கவாவலர்்க-
ளும அவமர "அரென் என்று செவான்ைவாயய; 
உன்மையய உன்ைவால் ்கவாப்பவாற்ற இயலவில்-
மலயய " எை எள்ளி நம்கயவாடிைர்.

 அவர்்கள் நம்கயவாடிக் கூறியது ஒரு விதத்தில் 
உணமையவா்கத் யதவான்்றலவாம. அரெனுக்்கவாை அறி -
யமணயும ைணிமுடியும அஙகு இல்மல. அறி -
யமணக்குப ்பதிலவா்க சிலுமவயும ைணிமுடிக்கு 
்பதிலவா்க முள்முடியும தவான் இருந்தை. 

ெவாைரம வீசும ்பணியவா்ளர்்களுக்கு ்பதில் ெவுக் -
்கவால் அடித்தவர்்கள்தவான் அஙகு இருந்தைர். பு்கழ்-
்பவாைலுக்கு ்பதில் வமெசைவாழி்களும இனிய ைது 
இரெத்திறகு ்பதில் ்கெபபுக் ்கவாடியும தவான் இருந் -
தை. அவவவா்றவாைவால் இயயசு எப்படி அரெரவா்க 
முடியும. ஆைவால் அந்த நிமலயிலும கூை இயய-
சுவிைம ்கள்வன் "நீர் ஆடசியுரிமை ச்பறும ய்பவாது 
என்மை நிமைவு கூறும " எை ைன்்றவாடிக் ய்கடடுக்-
ச்கவாணைவான் எை நவாம வவாசிக்கிய்றவாம.

சுறறி இருந்த அத்தமை ய்பரும இயயசுமவ 
ஏ்ளைம செய்த ய்பவாது 
அந்தக் ்கள்வைவால் 
ைடடும இயயசுமவ 
எவவவாறு அரெைவா்க 
அறிய முடிந்தது?  

ஏசைன்்றவால் அவன் 
இயயசுவில் ்கனிமவ, 
அன்ம்ப, இரக்்கத்மத, 
்பணிமவ, ைன்னிக்கும 
ைைமத ்கணடுச்கவாண-
ைவான். 

இயயசுவின் இத்த-
ம்கய அருஙகுணங்கள் 
்கள்வனின் ைைமத 
ஆடச்கவாணைை. இயய-
சுவும அக்்கள்வனின் 
ைைமத அறிந்து 
"இன்று நீ என்யைவாடு 

ய்பரின்்ப வீடடில் இருப்பவாய் " எை உறுதியளித்தவார்.  
கிறிஸது அரெர்  விழவா நமமிைம எதிர்்பவார்ப்பது என்ை? 

அக்்கள்வமைப ய்பவால இயயசுவின் அருஙகுணங-
்க்ளவால் நம இதயங்கள் ஆடச்கவாள்்ளப்பை அனுைதிக்்க 
யவணடும என்்பயத.

 இயயசு நம இதயங்கம்ள ஆடச்கவாணைவாயல 
ய்பவாதும தன் வவாழ்நவாளின் இறுதி யநரத்தில் கூை 
ைைைவாறி இயயசுவின் ஆடசி உரிமையில் ைடடுைல்ல 
அவருமைய ைைதிலும இைமபிடித்த அக்்கள்வமைப-
ய்பவால நவாமும இயயசுவின் ஆடசி உரிமையிலும அவரு-
மைய ைைதிலும நீங்கவா இைம ச்ப்ற முடியும. 

இயயசுவின் அருஙகுணங்க்ளவால் ஆடச்கவாள்்ளப-
்படை நவாமும அக்குணங்கம்ள நமயைவாடு வவாழும 
பி்றருக்கு பிரதி்பலித்து அவர்்கம்ளயும இயயசுவின் 
ஆடசியுரிமைக்குரிய ைக்்க்ளவா்க ைவாற்ற முயல்வது 
இம்றயவாடசியின் ைக்்க்ளவாகிய நைக்கு ச்கவாடுக்்கப-
்படை ்கைமை.   

 இம ைை நிமல நமமிைம இருந்தவால் ைடடுயை 
கிறிஸது அரெரின் விழவாமவக் ச்கவாணைவாடுவது 
ச்பவாருத்தைவாைதவா்க இருக்கும. அபய்பவாதுதவான் 
நவாமும அவரது அரசின் ைக்்க்ளவா்க வவாழ முடியும. 

மகிழ்ச்சியை உள்ளத்தில் வியைக்கும்   
திருவருயைக் ைாலம்
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ngWif mwptpj;jy;
khtl;l nghJ itj;jparhiy - khj;jis

guhkupg;G xg;ge;jjhuu;fis gjpT nra;jy; - 2023
2023 Mk; Mz;Lf;fhf khj;jis khtl;l nghJ itj;jparhiyf;fhf guhkupg;G 

xg;ge;jjhuu;fis gjpT nra;tjw;fhf> fPo; Fwpg;gplg;gl;l jifikfis g+u;j;jp 

nra;jpUf;Fk; ,yq;if epu;khz gapw;rp kw;Wk; mgptpUj;jp epWtdj;jpy; gjpT 

nra;jpUf;Fk; xg;ge;jjhuu;fsplk; ,Ue;J gpuhe;jpa ngWiff; FOj; jiytupdhy; 

2022.12.22 Mk; jpfjp K.g. 10.30 tiu Nfs;tpkDf;fs; Vw;fg;gLk;.

tupir 

,yf;fk;
cUg;gb jifikfs;

kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpkD 

fl;lzk;

01

2023 Mk; Mz;Lf;fhf 

guhkupg;G 

xg;ge;jjhuu;fis gjpT 

nra;jy;

M8/C9/C8/C7 
(jpUj;jg;gl;l gjpTg; 

gl;baYf;F mika)

M 5 kw;Wk; mjw;F 

Nky; (kpd; 

guhkupg;Gf;fhf)  

&gh 2>000.00

   

02.  tpiykD Mtzq;fis 2022.11.22 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022.12.21Mk; jpfjp 

tiu rhjhuz flik ehl;fspy; K.g. 9.00 – gp.g. 2.00f;F ,ilNa kw;Wk; 

2022.12.22 Mk; jpfjp K.g. 10.00 tiu khj;jis khtl;l nghJ itj;jparhiy 

mYtyfj;jpd; fzf;Fg; gpuptpy; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. tpiykD 

Mtzq;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;F jifikfis g+u;j;jp nra;fpd;w mj;jhl;rp 

kw;Wk; kPsspf;fg;glhj Nfs;tpkDf; fl;lzj;ij khj;jis khtl;l nghJ 

itj;jparhiy fzf;fhsuplk; gzkhf nrYj;jpa gpd; ngw;Wf;nfhz;l 

gw;Wr;rPl;il rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

03.  tpiykD Mtzq;fis rku;g;gpf;Fk;NghJ NtW itj;jparhiy xd;wpy; 

my;yJ itj;jparhiyfspy; fle;j mz;kpj;j %d;W tUlq;fspy; 

Nkw;nfhs;sg;gl;l guhkupg;G nraw;ghLfs; njhlu;gpy; jifik njhlu;gpy; 

rhd;wpjo;fis rku;g;gpg;gJ tpNrl jifikahf ghu;f;fg;gLk;.

04.  Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 2022.12.22 Mk; jpfjp K.g. 10.30f;F 

my;yJ mjw;F Kd;du; fpilf;fpd;w tifapy; fPo; Fwpg;gplg;gl;l Kftupf;F 

gjpTj; jghypy; mDg;Gtjw;F my;yJ khj;jis khtl;l nghJ 

itj;jparhiyapd; fzf;fhsu; mYtyfj;jpy; cs;s tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bf;F 

,Ltjw;F KbAk;. tpiykDf;fis ,Lfpd;w ciwapd; ,lJ gf;f Nky; 

%iyapy; “guhkupg;G xg;ge;jjhuu;fis gjpT nra;jy; - 2023” vd;W 

Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

05.  tpiykDf;fis Vw;fpd;w fhyk; KbTw;w cld; mjhtJ 2022.12.22 Mk; 

jpfjp K.g. 10.30f;F itj;jparhiy mYtyfj;jpy; tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;gLtNjhL tpiykDjhuu; my;yJ mtu;jk; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjp 

xUtUf;F me;j re;ju;g;gj;jpw;F gq;Nfw;f KbAk;.

06.  tpiykD Mtzq;fis mYtyf Neuq;fspy; nfhLg;gdT ,d;wp guPl;rpj;Jg; 

ghu;f;f KbAk;. tpiykDf;fis Vw;Fk; my;yJ epuhfupf;Fk; cupik 

gpuhe;jpa ngWiff; FO trkhdJ.

jiytu;>

gpuhe;jpa ngWiff; FO>

khtl;l nghJ itj;jparhiy

khj;jis

2022.11.22        

fhzp RtPfupj;jy; rl;lj;jpd; 7tJ 

gpuptpd; fPo; mwptpg;G

vdJ Fwpg;G vz;:KO/DS/AD/Fil/75

,j;jhy; nghJ kf;fSf;F 

nfhnyhd;dhitapy; cs;s fPo; tUk; 

fhzpfspd; cupkk; kw;Wk; e\;l<l;L 

tprhuizfs; fhzp RtPfupg;G rl;lj;jpd; 

gpupT 09 ,d; fPo; mjDld; rk;ge;jg;gl;l 

vd;dhy; mur cupkj;jpd; fPo; vd;dhy; 

elj;jg;gLk; vd;gij njuptpg;gJld; 

mf;fhzpapy; ahUf;fhtJ mf;fiw 

,Ug;gpd; Fwpg;gpl;l tprhuizf;F 

rKfkspf;FkhW Ntz;lg;gLfpd;wJ. 

Nkyjpf jfty;fSf;fhf 02.11.2022 Mk; 

jpfjpapl;l 2304/43 ,yf;fkplg;gl;l tpNrl 
tu;j;jkhdpia ghu;f;fTk;

ml;ltiz

khfhzk; - Nky;

khtl;lk; - nfhOk;G 

gpuNjr nrayhsu; gpupT - nfhnyhd;dht

fpuhk epyjhup gpupT - 510 - kPnjhl;lKy;y

fpuhkj;jpd; ngau;  -  kPnjhl;lKy;y

Muk;g tiugl ,y -  CO 9995

nkhj;j Jz;L ,y  -  Jz;L ,y 01 

Kjy; 02 tiu

ePsk; - 0.0079 n`f;Nlu;];

vk;.V.gP. [anfhb

gpuNjr nrayfk;

nfhnyhd;dht 

gpuNjr nrayfk;

nfhnyhd;dht

14.11.2022

rh;tNjr Nghl;bhPjpapyhd 
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;
(Rj;jpfhpg;G gzpkid)

nghJf;Nfs;tp 4451T
SUPPLY OF RETURN BEND ETC…..

tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; toq;fg;gl;Ls;s 

epajpfs; kw;Wk; epge;jidfSf;F ,zq;Fk; 

tifapy; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s mk;rq;fspd; 

toq;fYf;fhf Gfo;tha;e;j cw;gj;jpahsh;fs;> 

ntspehl;bYs;s mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w 

Vw;Wkjp Kfth;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; 

ngw;w cs;@h; Kfth;fs; (cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ 

Vw;Wkjp Kfth;fs;) MfpNahhplkpUe;J ,yq;if> 

fsdp> rg;Gf];fe;j> Rj;jpfhpg;G gzpkid> ,yq;if 

ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgd> jpizf;fs ngWiff; 

FOj; jiyth;> Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis 

ngw;Wf; nfhs;thh;.

tpiykDnthd;iw rkh;g;gpf;Fk; ve;jnthU 

tpiykDjhuUk; 2022 brk;gh; 19 Mk; jpfjpad;W 

tiuAk; ve;jnthU Ntiy ehspYk; gp.g. 3 kzpf;F 

Kd;duhf tpz;zg;gf;; fbjnkhd;iw rkh;g;gpj;J 

kPsspf;fg;glhj Mtzf; fl;lzkhd 1>000 &ghit 

nfhOk;G-09> nlhf;lh; ldp];lh; j rpy;th khtj;ij> 

609 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,ng$ jiyik mYtyf> 

5 Mk; khbapYs;s fhrhshplk; my;yJ fsdp> 

rg;Gf];fe;j> Rj;jpfhpg;G gzpkid fhrhshplk; 

mj;Jld; Nfs;tp ,yf;fk;;;; kw;Wk; tpiykDjhuhpd; 

ngah; Mfpatw;iw RUf;fkhf Fwpg;gpl;L 

004100110208633 vd;w fzf;fpyf;fj;jpw;F kf;fs; 

tq;fpapy; ,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

ngahpy; nuhf;fg; gzj;jpYk; nrYj;jyhk;. 

www.ceypetco.gov.lk & www.dgmarket.com  
Mfpa ,izajsq;fspy; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzk;> Nfs;tpapd; epge;jidfs; kw;Wk; 

tpguf; Fwpg;Gf;fs; Mfpatw;iw mlf;fpAs;sit 

fhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sd. 

khw;Wtopahf> fPNoAs;s KfthpapypUe;Jk; 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ngw;Wf; 

nfhs;syhk;. 

2022 brk;gh; 21 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzp 

tiuAk; jpizf;fs ngWiff; FOj; jiythpdhy; 

tpiykDf;fs; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;L mjd; gpd;dh; 

cldbahfNt Rj;jpfhpg;G gapw;rp epiya Nfl;Nghh; 

$lj;jpy; jpwf;fg;gLk;. 

Kfhikahsh; (gz;lq;fs;)>

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;>

Rj;jpfhpg;G gzpkid>

rg;Gf];fe;j> fsdp> ,yq;if.

njhiyNgrp : 0094-11-2400110

kpd;dQ;ry;  : ref.materials@ceypetco.gov.lk

rh;tNjr Nghl;bhPjpapyhd 
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;
(Rj;jpfhpg;G gzpkid)

nghJf;Nfs;tp 4457T
SUPPLY OF REFRACTORY PRODUCTS

tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; toq;fg;gl;Ls;s 

epajpfs; kw;Wk; epge;jidfSf;F ,zq;Fk; 

tifapy; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s mk;rq;fspd; 

toq;fYf;fhf Gfo;tha;e;j cw;gj;jpahsh;fs;> 

ntspehl;bYs;s mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w 

Vw;Wkjp Kfth;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; 

ngw;w cs;@h; Kfth;fs; (cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ 

Vw;Wkjp Kfth;fs;) MfpNahhplkpUe;J ,yq;if> 

fsdp> rg;Gf];fe;j> Rj;jpfhpg;G gzpkid> ,yq;if 

ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgd> jpizf;fs ngWiff; 

FOj; jiyth;> Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis 

ngw;Wf; nfhs;thh;.

tpiykDnthd;iw rkh;g;gpf;Fk; ve;jnthU 

tpiykDjhuUk; 2022 brk;gh; 19 Mk; jpfjpad;W 

tiuAk; ve;jnthU Ntiy ehspYk; gp.g. 3 kzpf;F 

Kd;duhf tpz;zg;gf;; fbjnkhd;iw rkh;g;gpj;J 

kPsspf;fg;glhj Mtzf; fl;lzkhd 3>500 &ghit 

nfhOk;G-09> nlhf;lh; ldp];lh; j rpy;th khtj;ij> 

609 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,ng$ jiyik mYtyf> 

5 Mk; khbapYs;s fhrhshplk; my;yJ fsdp> 

rg;Gf];fe;j> Rj;jpfhpg;G gzpkid fhrhshplk; 

mj;Jld; Nfs;tp ,yf;fk;;;; kw;Wk; tpiykDjhuhpd; 

ngah; Mfpatw;iw RUf;fkhf Fwpg;gpl;L 

004100110208633 vd;w fzf;fpyf;fj;jpw;F kf;fs; 

tq;fpapy; ,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdj;jpd; 

ngahpy; nuhf;fg; gzj;jpYk; nrYj;jyhk;. 

www.ceypetco.gov.lk & www.dgmarket.com  
Mfpa ,izajsq;fspy; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzk;> Nfs;tpapd; epge;jidfs; kw;Wk; 

tpguf; Fwpg;Gf;fs; Mfpatw;iw mlf;fpAs;sit 

fhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sd. 

khw;Wtopahf> fPNoAs;s KfthpapypUe;Jk; 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ngw;Wf; 

nfhs;syhk;. 

2022 brk;gh; 21 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzp 

tiuAk; jpizf;fs ngWiff; FOj; jiythpdhy; 

tpiykDf;fs; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;L mjd; gpd;dh; 

cldbahfNt Rj;jpfhpg;G gapw;rp epiya Nfl;Nghh; 

$lj;jpy; jpwf;fg;gLk;. 

Kfhikahsh; (gz;lq;fs;)

,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;>

Rj;jpfhpg;G gzpkid>

rg;Gf];fe;j> fsdp> ,yq;if.

njhiyNgrp : 0094-11-2400110

kpd;dQ;ry;  : ref.materials@ceypetco.gov.lk

Rfhjhu> Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;R

khtl;l nghJ itj;jparhiy - khj;jis

2023 Mk; Mz;Lf;fhf toq;Feu;fis gjpT nra;jy;

2023 Mk; Mz;Lf;fhf khj;jis khtl;l nghJ itj;jparhiyf;F Njitahd fPo; 

Fwpg;gplg;gl;l toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhf gjpT nra;tjw;F tpUk;Gfpd;w 

,yq;if gpuirfs;> cw;gj;jpahsu;fs;> tpepNahf];ju;fs;> toq;Feu;fs;> $l;LwT rq;fq;fs;> 

gjpT nra;ag;gl;l tu;j;jf epWtdq;fs; kw;Wk; gpujpepjpfsplk; ,Ue;J 2022.12.22 Mk; jpfjp 

K.g. 10.30 tiu tpz;zg;gq;fs; Vw;fg;gLk;.

1. toq;fy;

i.      midj;J tifahd mYtyf vOJ nghUl;fs; kw;Wk; midj;J mYtyf cgfuzq;fs;

ii.    fzpdp ,ae;jpuq;fs; cl;gl fzpdp Jizg; nghUl;fs;> cjpupg; ghfq;fs; kw;Wk; 

mYtyf kpd; cgfuzq;fs;> fz;fhzpg;G nfkuh fl;likg;G. 

  iii.  ,wg;gu; Kj;jpiu> ehs; Kj;jpiu> ngau; gyif> tpsk;gug; gyif jahupj;jy; kw;Wk; 

mr;rpLjy;.

iv.   midj;J mYtyf nghUl;fs; kw;Wk; mYtyf jsghlq;fs;

v.    midj;J td;nghUl;fs;> fl;blg; nghUl;fs;> ntl;lg;gl;l gyif> ,wg;gu; fyg;G 

cw;gj;jpfs;

vi.    Rfhjhu kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L cgfuzq;fs; (Jk;Gj;jb> tpsf;FkhW> tbfhy; J}upif> 

fopg;giw J}upif> nkhg; kw;Wk; Jk;G jiutpupg;G Mfpad) 

vii.   midj;J tifahd kpd; cgfuzq;fs;> kpd; fUtpfs; kw;Wk; kpd; Fkpo; Mfpad

viii.   Nkhl;lhu; thfd lau;> l;a+g; kw;Wk; kpd;fyk; kw;Wk; cjpupg;ghfq;fis toq;fy;

ix.   midj;J tifahd fhyzpfs;

x.   Jg;GuT Efu;Tg; nghUl;fs; (rtu;f;fhuk;> rtu;f;fhuj;J}s; kw;Wk; jputk;> fpUkpehrpdp 

nghUl;fs;> Rj;jk; nra;Ak; ,urhadg; nghUl;fs;> thfdq;fs; Rj;jk; nra;Ak; nghUl;fs; 

Mfpad)

xi.   Esk;G kw;Wk; Vida g+r;rpf;nfhy;ypg; nghUl;fs; kw;Wk; Esk;G tiy Mfpad

  xii.   mk;Gyd;]; J}f;Fg; gLf;if> js;S tz;b> rf;fu ehw;fhyp> J}f;Fg;gLf;if> Nriyd; 

];lhd;l; cl;gl midj;J thu;l;Lf;fhd cgfuzq;fs; kw;Wk; l;nuhyp rf;fuk; Nghd;w 

mjd; cjpupg; ghfq;fs;

xiii.  kUj;Jt kw;Wk; rj;jpurpfpr;ir kUj;Jt cgfuzq;fs;> mjd; cjpupg;ghfq;fs; kw;Wk; 

Efu;T nghUl;fs;

xiv.   Ma;T$l cgfuzk;> mjd; cjpupg;ghfq;fs; kw;Wk; Efu;Tg; nghUl;fs; 

  xv.   Ma;T$lk;> fjpu;tPr;R gpupT kw;Wk; thu;Lfspd; nraw;ghLfSf;Fj; Njitahd ,urhad 

nghUl;fs; (cjh.: nkjpNyll; ];g;upl;> Ma;T$l nghUl;fs; kw;Wk; vjpu;j;jhf;fk;)

xvi.   midj;J itj;jparhiy Mil> rPUilfSf;fhd Jzp> nkfpd;Nlh\; kw;Wk; nurpd;

  xvii.   ghupa mstpyhd vupthA mLg;G> rh];ghd; cl;gl midj;J rikayiw cgfuzq;fs;

xviii.   vy;.gP. Nf]; kw;Wk; vupthA rpypz;lu;

xix.   Fg;ig ig> nghypj;jpd; nghUl;fs;;> Fg;ig nfhs;fyd;fs; Mfpad

xx.   kUe;Jfs; ,Lk; mr;rplg;gl;l fhfpj ciw kw;Wk; ngupa msthd cWjpahd fhfpj 

ciw mr;rply; kw;Wk; jahupj;jy; (CT films/ x-ray films safety cover)
xxi.    midj;J tifahd mYkpdpag;; nghUl;fs;> gpsh];bf; nghUl;fs;> gPq;fhd; nghUl;fs;> 

fz;zhb nghUl;fs; kw;Wk; jz;zPu; tbg;ghd;

xxii.    kUe;J> fl;Lj;Jzp> rj;jpurpfpr;ir Efu;Tg; nghUl;fs; kw;Wk; gy; kUj;Jt Efu;Tg; 

nghUl;fs; toq;fy;

xxiiii.   Cl;lr;rj;J> Nkyjpf kw;Wk; mjpf Cl;lr;rj;J nfhz;l ghy; tiffis toq;fy;

2. Nritfs;

i.    fzpdp cgfuzq;fs;> fzpdp tiyg;gpd;dy; fl;likg;G kw;Wk; midj;J kpd; mYtyf 

cgfuzq;fs; gOJghu;j;jy; kw;Wk; ed;dpiyg;gLj;jy;

ii.   mYtyf vOJ nghUl;fs; mr;rply;

iii.   midj;J kpd; cgfuzq;fs; gOJghu;j;jy;

iv.    ePu; Nkhl;lu; kw;Wk; ePu; tpepNahf cgfuzq;fis gOJghu;j;jy; kw;Wk; ed;dpiyg;gLj;jy;

v.   tspr;rPuhf;fp kw;Wk; Fspu;rhjdg; ngl;b gOJghu;j;jy; kw;Wk; ed;dpiyg;gLj;jy;

vi.   ryit ,ae;jpuk;> Jzp cyu;j;Jk; ,ae;jpuk; gOJghu;j;jy; kw;Wk; ed;dpiyg;gLj;jy;

vii.   ijay; ,ae;jpuk; gOJghu;j;jy; kw;Wk; ed;dpiyg;gLj;jy;

viii.   fopfhd; mikg;G kw;Wk; fopT ePu; mikg;ig rPuikj;jy; kw;Wk; ed;dpiyg;gLj;jy;

ix.   kpd; gpwg;ghf;fp ,ae;jpuk;> tPyu; ,ae;jpuk;> kpd; J}f;fp> gpNujq;fis ,Lk; kpf; 

Fspu;rhjdg; ngl;b> kUe;Jfis ,Lk; Fspu;rhjdg; ngl;b Nghd;w ghupa msthd kpd; 

cgfuzq;fis gOJghu;j;jy; kw;Wk; ed;dpiyg;gLj;jy;

x.   itj;jparhiyf;fhf rikf;fhj czT> rikj;j czT> epfo;r;rpfSf;fhf rpw;Wz;b> 

ghdq;fs; toq;fy;

xi.   midj;J thfdq;fisAk; gOJghu;j;jy; kw;Wk; bq;fupd;> tz;zg;g+r;R kw;Wk; kpd; 

fl;likg;ig gOJghu;j;jy;> F\d; Ntiy kw;Wk; mg;N`h];bd; nra;jy; Nghd;w 

nraw;ghLfs;

xii.   midj;J thfdq;fspdJk; ed;dpiyg;gLj;jy;

xiii.   jpizf;fs (mYtyf) milahs ml;il jahupj;jy;

  xiv.   vupthA mLg;G> nfhjpfyd;> mYkpdpak; rh];ghd;> epyj; juhR Nghd;wit gOJghu;j;jy;

  xv.   mk;Gyd;]; J}f;Fg; gLf;if> js;Stz;b> rf;fu ehw;fhyp Nghd;w itj;jparhiy 

cgfuzq;fis gOJghu;j;jy;

xvi.    Nkir> fjpiu> mYkhup> nyhf;fu;> gpd;dg;gl;l fjpiu cl;gl mYtyf jsghlq;fs; 

gOJghu;j;jy;

xvii.   cupik Nfhuhj rlyq;fis mlf;fk; nra;jy;

xviii.  Ma;T$l Nrit toq;fy;

xix.    jr;ru;> fl;bl epu;khzf; fiyQu;> Foha; nghUj;Jdu;> mYkpdpak; ghl;brd; nra;jy;> 

Nritfs; toq;fy;

xx.   kUe;J nghUl;fs;> Ma;T$l khjpup cl;gl NtW mj;jpahtrpa nghUl;fis 

itj;jparhiyapd; Njitf;F mika ghJfhg;ghf vLj;JtUk; tpiuJ}ju; Nritfs;

3. nfhs;tdT

  i. itj;jparhiyapy; ,Ue;J mfw;wg;gLfpd;w nghUl;fis nfhs;tdT nra;jy;

  cjh.: fz;zhb/ gpsh];bf; Nghj;jy;> gpsh];bf; Nfd;> Nriyd; Nghj;jy;> Njq;fha; 

rpul;il> vf;];Nu ml;il> vf;];Nu ml;ilfis fOtp mfw;wg;gl;l jputq;fs;> fopT 

vz;nza;> itj;jparhiyapy; ,Ue;J mfw;wg;gl;l gpsh];bf;/ gyif cile;j 

nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fis nfhs;tdT nra;jy;.   

MNyhrid kw;Wk; epge;jidfs;

i.   xU cUg;gbf;F Nkw;gl;l vz;zpf;iff;fhf toq;Feu;fSf;F gjpT nra;a KbAk;.

ii.  fPo; jug;gl;Ls;s khjpup tpz;zg;gg;gbtj;jpd;gb jk;khy; jahupf;fg;gl;l tpz;zg;gg; 

gbtq;fis> tu;j;jfg; gjpT rhd;wpjopd; gpujp kw;Wk; gzk; nrYj;jpa gw;Wr;rPl;L/ urPJld; 
2022.12.22 Mk; jpfjp K.g. 10.30f;F Kd;du; fpilf;FkhW “jiytu;> gpuhe;jpa ngWiff; 

FO> khtl;l nghJ itj;jparhiy - khj;jis” vd;w Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;g 

Ntz;Lk;. ,y;iyNay; iffshy; nfhz;Lte;J ,e;j mYtyfj;jpd; fzf;fhsu; 

mYtyfj;jpy; cs;s tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bf;F ,Ltjw;F KbAk;.

khjpup tpz;zg;gg; gbtk;

toq;Feu;fis gjpT nra;jy; - 2023 Mk; Mz;L

khtl;l nghJ itj;jparhiy - khj;jis.

cw;gj;jp epWtdk;/ tu;j;jfk;/ toq;Feupd; ngau;:-
Kftup:-

tu;j;jfj;jpd; gz;G (Vf cupik/ tiuaWf;fg;gl;l epWtdk; vd;gJ gw;wp):-

njhiyNgrp ,yf;fk;:-         njhiyefy; ,yf;fk;:-

gjpT ,yf;fk;:-

(ve;j toq;fy;/ cw;gj;jpf;fhf gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ vd;gij Fwpg;gplTk;)

toq;f KbAkhd fld; trjp:-

gjpT nra;tjw;F tpUk;Gk; toq;fy;/ Nrit kw;Wk; mjd; ,yf;fk;:-

gjpT fl;lzk; nrYj;jg;gl;l gw;Wr;rPl;L ,yf;fk;:-

toq;fy; ,yf;fk;..... /Nrit ,yf;fk; ..... /nfhs;tdT ,yf;fk; ..... ,w;fhf gjpT nra;Ak;gb 
Nfhug;gLfpwJ. &gh..... ngWkjpahd gzk; nrYj;jg;gl;l gw;Wr;rPl;L ,j;Jld; mDg;gg;gl;Ls;sJ.

Nky; Fwpg;gplg;gl;l tpguq;fs; cz;ikahdJ kw;Wk; rupahdJ vd mwptpf;fpNwd;. VNjDk; 

ngha;ahd jfty; toq;fg;gl;bUe;jhy; gjpT epuhfupf;fg;gl;L uj;Jr; nra;ag;gLk; vd;gij ehd; 

mwpe;Js;Nsd;. ,j;Jld; tu;j;jfg; gjpT rhd;wpjopd; gpujp xd;W ,izf;fg;gl;Ls;sJ.

..............                          tpz;zg;gjhuupd; ifnahg;gk;          

jpfjp                              cj;jpNahfg+u;t Kj;jpiu:-

     

iii.   tpz;zg;gq;fis ,l;L mDg;Gfpd;w ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “toq;Feu;fis 

gjpT nra;jy; - 2023” vd;W Fwpg;gplg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

iv.  nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis Fiwe;jgl;rk; 06 thu fhyj;jpw;F fld; mbg;gilapy; 

toq;Ftjw;F ,zq;Fjy; Ntz;Lk;.

v.  toq;fy; kw;Wk; NritfSf;fhf gjpT nra;ag;gl;l toq;Feu;fsplk; ,Ue;J tpiykDf;fs; 

Nfhug;gl;lNghJk; gjpT nra;ag;glhj ntsp toq;Feu;fsplk; ,Ue;Jk; tpiykDf;fis 

NfhUk; cupik ,e;j itj;jparhiy gzpg;ghsu; trkhdJ vd;gNjhL ve;j fhuzKk; 

$whJ gjpTf;fhd ve;j xU tpz;zg;gj;ijAk; epuhfupf;Fk; cupik gzpg;ghsu; trkhdJ.

 vi.   NfhUfpd;w midj;J nghUl;fisAk; Kiwahf fsQ;rpaj;jpw;F toq;fpa gpd; kw;Wk; 

Nritfis Kiwahf epiwNtw;wpa gpd; khj;jpuk; nfhLg;gdT toq;fg;gLk;.

vii.   mwtply; ,d;wp Nghf;Ftuj;J trjpia toq;fy; Ntz;Lk;.

 viii.   tpiykDf; Nfhup mDg;Gk;NghJ tpiykDf;fis rku;g;gpf;fhj kw;Wk; rku;g;gpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fSf;F nghUl;fis toq;fhj epWtdq;fs; mgfPu;j;jpahNdhu; gl;baypy; 

(Black List) Nru;f;fg;gLk;.
ix.  xt;nthU cUg;gbf;fhfTk; 1500.00 &gh kPsspf;fg;glhj gjpTf; fl;lzj;ij ,e;j 

itj;jparhiyapd; fzf;Fg; gpupTf;F nuhf;fg;gzkhf nrYj;j Ntz;Lk; vd;gNjhL> 

gzk; nrYj;jpa gw;Wr;rPl;L my;yJ mjd; gpujp xd;iw tpz;zg;gg; gbtj;Jld; 

rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. fhNrhiy kw;Wk; fhRf; fl;lis Vw;fg;glkhl;lhJ.

x.   gy cUg;gbfSf;fhf gjpT nra;tjhapd; xt;nthU cUg;gbf;fhfTk; ntt;Ntwhf 

tpz;zg;gq;fis rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL xt;nthU tpz;zg;gj;JlDk; tu;j;jfg; 

gjpT rhd;wpjopd; gpujp kw;Wk; gjpTf; fl;lzj;ij nrYj;jpa gw;Wr;rPl;bd; gpujpia 

,izj;jpUj;jy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fs; midj;ijAk; xNu fbj ciwapy; ,l;L 

mDg;g Ntz;Lk;.

xi.   Nky; Fwpg;gplg;gl;l toq;fy; kw;Wk; Nritfis ngw;Wf;nfhs;Sk;NghJ mz;ikapy; 

ntspaplg;gl;l Njrpa ngWif epWtdj;jpd; MNyhrid kw;Wk; topfhl;ly;fs; 

njhlu;gpYk; mtjhdk; nrYj;jg;gLk; vd;gij NkYk; mwpaj;jUfpNwhk;. 

jiytu;>

gpuhe;jpa ngWiff;FO>

khtl;l nghJ itj;jparhiy

khj;jis

2022.11.22 
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2022 nrg;nlk;gh; 30Mk; jpfjp Kbtile;j fhyj;jpw;fhd Kf;fpa epjpapay;; juTfs; (fzf;fha;T nra;ag;glhjit)

mNrh]pNal;ll; Nkhl;lh; gpdhd;]; fk;gdp gpvy;rp
,y. 89> i`l;ghh;f; Nfhh;dh; nfhOk;G-02. njhiyNgrp: 2687158/2687265/2682493 njhiyefy;: 2688760  kpd;dQ;ry;: info@amf.lk  ,izajsk;: www.amf.lk     

                           (1962,y; $l;bizf;fg;gl;lJ)

njhpe;njLf;fg;gl;l Kf;fpa nrayhw;w Fwpfhl;bfs; 

tplak; 30/09/2022,y; 
cs;sthW

30/09/2021,y; 
cs;sthW

cz;ik 
ahdJ

Njit 
ahdJ

cz;ik 
ahdJ

Njit 
ahdJ

xOq;FKiwg;gLj;jy; %yjdg; NghJik (%)
mLf;F 1 %yjd NghJik tpfpjk; 14.4% 8.5% 12.8% 7.0%

nkhj;j %yjd NghJik tpfpjk; 14.3% 12.5% 12.7% 11.0%

itg;G nghWg;Gf;fSf;fhd %yjd epjpa tpfpjk; 23.5% 10.0% 21.2% 10.0%

fld; nrhj;Jg;gl;baypd; juk; (%)  

nkhj;jr; nraw;glhf; fld;fspd; tpfpjk; 22.0% 25.2%

Njwpa nraw;glhf; fld;fspd; tpfpjk; 11.3% 9.6%

ika %yjd tpfpjj;jpw;fhd Njwpa nraw;glhf; fld;fspd; tpfpjk; 46.6% 43.8%

xJf;F ghJfhg;G tpfpjk; 48.5% 62.1%

,yhgj;jd;ik (%)
Njwpa tl;b ,yhgk; (i) 10.6% 4.0%

nrhj;Jf;fs; kPjhd tUtha; (ii) 1.0% -0.4%

gq;Fhpik %yjdk; kPjhd tUtha; (iii) 4.5% -2.8%

tUkhdj;jpw;fhd nryT tpfpjk; 63.6% 115.4%

jputj;jd;ik (%)
Njitahd jputr; nrhj;JfSf;fhd fpilf;fj;jf;fjputr; nrhj;J (Fiwe;jgl;rk; 100%) 185.0% 489.0%

ntspthhp epjpaj;jpw;fhd jputr; nrhj;Jf;fs; 18.3% 41.8%

tpQ;Qhgdj; jfty;fs;

fpisfspd; vz;zpf;if 12 12

ntspthhp nfhLfld; jukply; [SL](B+) (Stable) [SL](B+) (Stable)

fle;j 6 khjq;fspy; tpjpf;fg;gl;l xOq;FKiwg;gLj;jy; jz;lq;fs; 
Vw;Gilajy;y Vw;Gilajy;y

njhif (&gh kpy;ypad;)

xOq;FKiwg;gLj;jy; itg;Gf; fl;Lg;ghLfs; 

nkhj;j itg;Gf;fs; kPjhd cr;r vy;iy (&.kpy;ypad;) Vw;Gilajy;y Vw;Gilajy;y

itg;Gf;fspd; msitf; Fiwj;jy; khjk;/ fhyhz;L/ Mz;L xd;wpw;F (&.kpy;) Vw;Gilajy;y Vw;Gilajy;y

itg;Gf;fis Klf;Fjy; Vw;Gilajy;y Vw;Gilajy;y

xOq;FKiwg;gLj;jy; fld;ghLfs; fl;Lg;ghLfs;

nkhj;j fld;ghLfs; kPjhd cr;r vy;iy (&.kpy;ypad;) Vw;Gilajy;y Vw;Gilajy;y

fld;ghLfs; nrhj;Jg;gl;bay;fs; msitf; Fiwj;jy; khjk;/ fhyhz;L/Mz;L xd;wpw;F (&.kpy;) Vw;Gilajy;y Vw;Gilajy;y

fld;ghLfspd; Klf;fk; Vw;Gilajy;y Vw;Gilajy;y

xOq;FKiwg;gLj;jy; fld;toq;fy; fl;Lg;ghLfs; 

nkhj;jf; fld; toq;fy; nrhj;Jg;gl;bay; kPjhd cr;rvy;iy (&.kpy;) Vw;Gilajy;y Vw;Gilajy;y

fld;toq;fy; nrhj;Jg;gl;bay;fs; msitf; Fiwj;jy; khjk;/ fhyhz;L/ Mz;L xd;wpw;F (&.kpy;) Vw;Gilajy;y Vw;Gilajy;y

Gjpa nfhLfld; trjpfis toq;Fjy; mj;Jld;/ my;yJ Vw;fdNt cs;s nfhLfld; trjpfspd; 
jtizf; fhyj;ij ePbj;jy; kPjhd fl;Lg;ghLfs; 

Vw;Gilajy;y Vw;Gilajy;y

NtW VNjDk; xOq;FKiwg;gLj;jy; fl;Lg;ghLfs; 

jaTnra;J Fwpg;gplTk; Vw;Gilajy;y Vw;Gilajy;y

(i) tl;b tUkhdk; Fiwthd tl;br; nryTfs; kw;Wk; tl;b rk;ghjpf;Fk; nrhj;Jf;fspd; tpfpjk;

(ii) ruhrhp nrhj;Jf;fspd; rjtPjkhf thpf;F Kd;ida ,yhgk; (tUlhe;jk;)

(iii) ruhrhp gq;Fhpikapd; rjtPjkhf thpf;Fg; gpd;duhd ,yhgk; (tUlhe;jk;)

cWjpg;gLj;jy;:

fPNo ifnahg;gkpl;Ls;s mNrh]pNal;ll; Nkhl;lh; gpdhd;]; fk;gdp gpvy;rpapd; gpujhd epiwNtw;W mYtyh;/ ,af;FdH cnghK epjp  kw;Wk; 

,zf;f mjpfhhp Mfpa ehq;fs; $l;lhf gpd;tUtdtw;iw cWjpg;gLj;Jfpd;Nwhk;.

(m)  Nkw;Fwpg;gpl;l $w;Wf;fs; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; ghpe;Jiuf;fg;gl;l gbtk; kw;Wk; tiutpyf;fzq;fSld; ,zq;fpr; nry;Yk; 

tpjj;jpy; jahhpf;fg;gl;Ls;sd.

(M)  ,f;$w;Wf;fspy; mlq;fpAs;s jfty;fs; fzf;fha;T nra;ag;gl;lit vdf; Fwpg;gplg;gl;bUg;git jtph;e;j Vidait chpkk; ngw;w epjpf; 

fk;gdpfspd; fzf;fha;T nra;ag;glhj epjpapay; $w;Wf;fspypUe;J gphpj;njLf;fg;gl;litahFk;.

K.K.A gpurq;fpfh T.M.A. rhyp> H.M. epy;kpdp fUzhjpyf;f

rpNu\;l cjtpg; nghJ Kfhikahsh; epjp gpujhd epiwNtw;W mYtyh;/ ,af;FdH ,zf;f mjpfhhp 

jpfjp :- 09 etk;gH 2022

tUkhdf; $w;W

 &gh kpy;ypad;  01/04/2022 
Kjy;

30/09/2022 
tiu

01/04/2021 
Kjy;

30/09/2021   
tiu

tl;b tUkhdk; 1,690 1,066 

tl;br; nrytpdk; (986) (781)

Njwpa tl;b tUkhdk; 704 285 

th;j;jf eltbf;iffspypUe;jhd  ,yhgk;/(el;lk;) 4 13 

Vida tUkhdk; 95 111

njhopw;ghl;L nrytpdq;fs; (ngWkjp ,og;G ePq;fyhf) (452) (441)

ngWkjp ,og;G (231) 33 

thpf;F Kd;duhd ,yhgk;/ (el;lk;) 119 1 

tUkhd thp * (59) (30)

thpf;Fg; gpd;duhd ,yhgk;/ (el;lk;) 61 (29)

*  kiwKf  thpfs; (epjpapay; Nritfs; kw;Wk; VAT Nghd;wd) kw;Wk; Neub thpfs; (Nfhh;g;gNul; tUkhd 
thpfs;) cl;gl

epjp epiyikf; $w;W                                             

&gh kpy;ypad;
30/09/2022,y; 
cs;sthW

30/09/2021,y;; 
cs;sthW

nrhj;Jf;fs; 
fhR kw;Wk; tq;fp kPjpfs;  272 751 

mur gpizaq;fs; 1,674 4,597 

njhlh;ghd jug;gpdhplkpUe;J tu Ntz;bait 9 9 

fld;fs; (njhlh;ghd jug;gpdhplkpUe;J tuNtz;bait ePq;fyhf)  9,591 8,015 

gq;Fhpik %yjdj;jpYs;s KjyPLfs; 56 52 

Mjdq;fs; kw;Wk; nrhj;Jf;fspy; KjyPLfs; 92  89 

nrhj;Jf;fs;> nghwpfs; kw;Wk; rhjdq;fs; 1,092 1,085 

Vida nrhj;Jf;fs; 2,227 1,220 

nkhj;jr; nrhj;Jf;fs; 15,012 15,189 

nghWg;Gf;fs;  

tq;fpfSf;F nrYj;jNtz;bait 21 882

njhlh;ghd jug;gpdUf;F nrYj;jNtz;bait -        -   

thbf;ifahsh;fsplkpUe;jhd itg;Gf;fs; 11,699 11,159 

Vida fld;ghLfs; 473 1,017 

Vida nghWg;Gf;fs; 61 395 

nkhj;jg; nghWg;Gf;fs; 12,255 13,453 

gq;Fhpik %yjdk;   

$wg;gl;l %yjdk; 611       611 

epajp xJf;F epjpak; 104               89 

gpbj;Jitf;fg;gl;l tUtha;fs; 2,000           1,659 

Vida xJf;Ffs; 43                   7 

nkhj;jg; gq;Filik 2,757            2,366 

nkhj;jg; gq;Filik kw;Wk; nghWg;Gfs; 15,012  15,819 

xU gq;fpw;fhd Njwpa ngWkjp (&gh) 24.33     30.27 
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Njrpa $l;LwT mgptpUj;jp epWtfk; - nghy;nfhy;y

nghUl;fs; kw;Wk; Nrit toq;Feh;fisg; gjpTnra;jy; - 2023

Njrpa $l;LwT mgptpUj;jp epWtfk; 2023Mk; tUlj;jpd; nghUl;lhd nghUl;fs; kw;Wk; Nrit Njitg;ghLfisg; g+h;j;jp nra;Jnfhs;Sk; 

Nehf;Fld; jFjpahd toq;Feh;fisg; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf cw;gj;jpahsh;fs;> tpw;gid gpujpepjpfs;> toq;Feh;fs; kw;Wk; 

xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fis miof;fpd;wJ. ,q;F fPNo fhl;lg;gl;Ls;s khjphpf;fikthf Rakhfj; jahhpf;fg;gl;l 

tpz;zg;gnkhd;iw epge;jidfspd; gpufhuk; ,e;j epWtdj;jpw;F mDg;Gtjd; %yk; my;yJ www.nicd.edu.lk vDk; epWtdj;jpd; 

,izajsj;jpw;Fg; gpuNtrpj;J ,iaGila tpz;zg;gg; gbtj;ijg; g+h;j;jp nra;tjd; Nghpy; gjpT nra;J nfhs;syhk;.

1.  58 cUg;gbfs; rk;ge;jkhd tpguq;fs; epWtd mwptpj;jy; gyifapy; fhl;rpg;gLj;jg;gLtJld; epWtd ,izajsj;jpw;F gpuNtrpj;Jk; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

2.  xd;Wf;F Nkw;gl;l cUg;gbfis gjpT nra;J nfhs;s tpUk;Gk; tpz;zg;gjhuh;fs;> me;je;j cUg;gbfSf;fhf ntt;Ntwhf gpd;tUk; 

khjphp tpz;zg;gj;jpw;fikthf tpz;zg;gq;fisr; rkh;g;gpf;f Ntz;Lk;. 

     Fwpj;j tpz;zg;gq;fis vkJ epWtdj;jpypUe;J 1000.00 &ghitr;; nrYj;jp my;yJ gzpg;ghsh; ehafk;> Njrpa $l;LwT mgptpUj;jp 

epWtfk;> nghy;nfhy;y ngahpy; FWf;Ff; Nfhbl;l fhNrhiynahd;iw mDg;Gtjd; %yk; (jPh;itahfhj fhNrhiyfs; tpz;zg;gq;fs; 

epuhfhpf;fg;gLtjw;;F VJthfyhk;;) my;yJ nrYj;Jk; mYtyfk; nghy;nfhy;y ngahpy; fhRf; fl;lisnahd;iwr; rkh;g;gpj;J 

tpz;zg;gq;fisf; nfhs;tdT nra;Jnfhs;syhk; vd;gJld; midj;J tpz;zg;gq;fSlDk; tpahghug; gjpTr; rhd;wpjo;fspd; 

gpujpnahd;iw ,izj;J mDg;g Ntz;Lk;.

3.  epWtd ,izajsj;jpw;F gpuNtrpj;J tpz;zg;gj;ij g+h;j;jp nra;Ak;NghJ kf;fs;tq;fp> fl;Lf];Njhl;l fpisapd; fzf;F ,yf;fk; 

089-1001-32648143 vd;w fy;tp kw;Wk; gapw;rp fzfF Njrpa $l;LwT mgptpUj;jp epWtdk; fzf;fpw;F fhR itg;Gnra;J Fwpj;j 

gw;Wr;rPl;L kw;Wk; tpz;zg;gj;jpd; gpujpia 'gzpg;ghsh; ehafk;> Njrpa $l;LwT mgptpUj;jp epWtfk;> nghy;nfhy;y" vd;w Kfthpf;F 

jghypy; mDg;gyhk; my;yJ gw;Wr;rPl;bd; Nghl;Nlhg;gpujp kw;Wk; tpz;zg;gj;jpd; gpujpnahd;iw  nicdprocurement@gmail.com vd;w 
kpd;dQ;ry; Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

4.  tpz;zg;gq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;j;J mtw;iw Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ fhuzk; fhl;lhJ  epuhfhpf;Fk; chpikia rig jd;dfj;Nj 

nfhz;Ls;sJ. 

5.  nghJthf> gjpT nra;Jnfhz;l toq;Feh;fspd; ngah;g;gl;baypy; ,Ue;J khj;jpuNk nghUs; kw;Wk; Nritfs; njhlh;ghf 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLk;. vt;thwhapDk; NghjpasT toq;Feh;fs; ,y;yhjtplj;J my;yJ NtW ve;jnthU re;jh;g;gq;fspYk; 

gjpTnra;J nfhs;shj NtW VjhtnjhU tpz;zg;gjhuh;fsplkpUe;Jk; tpiykDf;NfhUk; kw;Wk; nfhs;tdT nra;Ak; chpikia 

rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

6.  gjpT nra;J nfhz;l toq;Feh;fsplkpUe;J tpidj;jpwDld; $ba Nritnahd;W fpilf;fg;ngwtpy;iynadpy;. mJ njhlh;ghf 

fhuznkjidAk; Kd;itf;fhJ gjpNtl;bypUe;J mtw;iw mfw;wptpLk; my;yJ tpiykDf;NfhuhJ tpLk; chpikia rig 

jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

7.  tpz;zg;gq;fisg; g+h;j;jp nra;J gjpTj; jghypy;> gzpg;ghsh; ehafk;> Njrpa $l;LwT mgptpUj;jp epWtfk;> nghy;nfhy;y vd;w 

Kfthpf;F 2022.12.16Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;dh; fpilf;fr; nra;jy;; Ntz;Lk;. my;yhtpby; Nehpy; te;J epWtdj;jpd; 

ngWifg; gphptpy; xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. fbjTiwapd;; ,lJgf;f Nky; %iyapy;> ~2023Mk; tUlj;jpw;fhf toq;Feh;fis gjpT 

nra;jy;| vdf;Fwpg;gpl Ntz;Lk;. Fwpj;j jpdj;jpw;Fg; gpd;dh; fpilf;fg;ngWk; tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

gzpg;ghsh; ehafk;>

Njrpa $l;LwT mgptpUj;jp epWtfk;.

nghy;nfhy;y>

njh.Ng.: 0812498679 /0812498680

,yq;if tq;fp
1974Mk; Mz;bd; 10Mk; ,yf;f mjpfhur;rl;lj;jhy; jpUj;jg;gl;lthW ,yq;if 

tq;fpf; fl;lisr;rl;lj;jpd; 21 Mk; gpuptpd;fPo; (397Mk; mj;jpahak;) ntspaplg;gLk; 

mwptpj;jy;.

,y. 631/A> fl;lk; II> mEuhjGuk; vd;w Kftupiar; Nru;e;j jpU. ju;ktd;\ 

jfehaf;f vd;gtupd; fld; nghWg;GfSf;fhf mEuhjGu efuj;jpy; mike;Js;s 

'Fk;gpr;rpf;Fsk N`d" vd;w <Litf;fg;gl;l Mjdk;.

2022.09.22 md;W eilngw;w $l;lnkhd;wpy; ,t;tq;fpapd; gzpg;ghsu; rig 

tpNrlkhfTk; VfkdjhfTk; jPu;khdpj;jjhtJ:-

1.  gpurpj;j nehj;jhupR jpU. Mu;.gp.V. tpf;ukhur;rp mj;jhl;rpg;gLj;jpa 2015.03.25Mk; 

jpfjpa <l;LKwp ,y.2646>  gpurpj;j nehj;jhupR b.A. kNdhjuh mj;jhl;rpg;gLj;jpa 

2017.01.11Mk; jpfjpa <l;LKwp ,y. 2060> 2017.09.14Mk; jpfjpa <l;LKwp ,y. 

2274> vd;gtw;wpd; Ngupy; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l fldpd; kPJ 2022.05.18 tiuahd 

tl;bAk; KjYkhf 13>325>434.08 &ghAk; (gjpd;%d;W kpy;ypad; Ke;E}w;W 

,Ugj;ije;jhapuj;J ehD}w;W Kg;gj;J ehd;F &gha; vl;L rjk;) mj;Jld; 

2022.05.19Mk; jpfjpapypUe;J nfhLg;gdTj; jpfjp tiu Mz;Lf;F gjpndl;L 

tPjg;gb (18%) 9>769>821.22 &gha; (xd;gJ kpy;ypad; vOE}w;W 

mWgj;njhd;gjhapuj;J vz;Z}w;W ,Ugj;njhU &gha; ,Ugj;jpuz;L rjk;) 

kPjhd Nkyjpf tl;bAk; ,y. 631/A> fl;lk; II> mEuhjGuk; vd;w Kftupiar; 

Nru;e;j jpU. ju;ktd;\ jfehaf;f vd;gtuplkpUe;J tq;fpf;F tUkjpahfTs;sJ.

2.  gpurpj;j nehj;jhupR jpU. Mu;.gp.V. tpf;ukhur;rp mj;jhl;rpg;gLj;jpa 2015.03.25Mk; 

jpfjpa <l;L Kwp ,y.2646 gpurpj;j nehj;jhupR b.A.kNdhju mj;jhl;rpg;gLj;jpa 

2017.01.11 Mk; jpfjpa <l;LKwp ,y 2060> 2017.09.14Mk; jpfjpa <l;L Kwp 

,y2274> vd;gtw;wpd; Ngupyhd Nkw;Fwpj;j 13>325>434.08 &ghiaAk; (gjpd;%d;W 

kpy;ypad; Ke;E}w;W ,Ugj;ije;jhapuj;J ehD}w;W Kg;gj;J ehd;F &gha; 

vl;Lr; rjk;) mj;Jld; 2022.05.19Mk; jpfjpapypUe;J tpw;gidj; jpfjp tiuahd 

Nkw;Fwpj;j tl;biaAk; ,yq;if tq;fpf; fl;lisr;rl;lj;jpd; 26Mk; gpuptpd;fPo; 

mwtplj;jf;f nryTfs; kw;Wk; gzq;fisAk; mwtpLk; nghUl;L 

tpgupf;fg;gl;Ls;s ,yq;if tq;fpf;F <Litj;j Mjdj;ij ,yq;if tq;fpf; 

fl;lisr;rl;lj;jpd; 19Mk; gpupT (397k; mj;jpahak;) kw;Wk; mjd;  

jpUj;jq;fSf;fika gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gjw;F ,y. 50/3> tp`hu khtj;ij> 

nfhyd;dhit vd;Dk; Kftupiar; Nru;e;j uP md;l; vr; xf;\d;]; 

VyepWtdj;jpd; Vyjhuu; jpU. vk;.vr;.up fUzhuj;dTf;Fk; ,yq;if tq;fpf; 

fl;lisr;rl;lj;jpd; 21Mk; gpupTf;fika ,j;jPu;khdj;jpd; mwptpj;jiy 

ntspapLtjw;F ,yq;if tq;fp mEuhjGu Nkw;juf; fpisapd; 

KfhikahsUf;Fk; ,j;jhy; mDkjpAk; mjpfhuKk; toq;fg;gLfpd;wJ.

Nkw;Fwpg;gpl;l ml;ltiz

'Fk;gpr;rpf;Fsk N`d" vd miof;fg;gLk; fhzpapd; F.U.P.A 3 Sup. 1 vd;w 
tiuglj;jpy; tpgupf;fg;gl;Ls;s> fhzpj;Jz;L 741 1/2 vd milahsg;gLj;jg;gl;l 

gpupf;fg;gl;lJk; vy;iy epu;zapf;fg;gl;lJkhd fhzp tlkj;jpa khfhzk;> 

mEuhjGuk; khtl;lk;> Etufk; gyhj;j fpof;F gpuNjr nrayfu; gpupT kw;Wk; 

mEuhjGuk; gpuNjr rig vy;iyf;Fl;gl;l 251Mk; ,yf;f fpuhk Nrtfu; 

gpuptpYs;s mEuhjGu efupy; ,y. 31 vd;w tup kjpg;gPl;L ,yf;fj;Jld; 

mike;Js;sNjhL tlf;fpy; 702Mk; ,yf;ff; fhzpj;Jz;ilAk; fpof;fpy; 740> 

741Mk; ,yf;ff; fhzpj;Jz;LfisAk; njw;fpy; 707Mk; ,yf;ff; fhzpj;Jz;ilAk; 

Nkw;fpy; 610Mk; ,yf;ff; fhzpj;Jz;ilAk; vy;iyfshff; nfhz;Ls;sJ. 

G+r;rpak; jrk; G+r;rpak; MW vl;L %d;W n`f;uau; (0.0683) gug;gsitAk; 

mjd;fz; fhzg;gLk; kuq;fs;> jhtuq;fs;> fl;llq;fs; vd midj;ijAk; 

nfhz;Ls;s ,f;fhzp mEuhjGu fhzpg; gjptfj;jpy; gf;fk; D 25/35,y; 
gjpTnra;ag;gl;Ls;sJ.

,yq;if tq;fpg; gzpg;ghsu; rigf; fl;lisg;gb

jpU.vr;.vk;.[p.Mu;. tpN[tu;jd

gpujhd Kfhikahsu;

,yq;if tq;fp

(mEuhjGu Nkw;juf; fpis)

jpfjp: 2022.10.04

,yq;if tq;fp

Njrj;jpd; tq;fpahsh;

rh;tNjr Nghl;bhPjpapyhd 
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;
(Rj;jpfhpg;G gzpkid)

nghJf;Nfs;tp 4456T
SUPPLY OF LINE PIPES & PIPE FITTINGS

tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; toq;fg;gl;Ls;s 

epajpfs; kw;Wk; epge;jidfSf;F ,zq;Fk; 

tifapy; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s mk;rq;fspd; 

toq;fYf;fhf Gfo;tha;e;j cw;gj;jpahsh;fs;> 

ntspehl;bYs;s mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w 

Vw;Wkjp Kfth;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; 

ngw;w cs;@h; Kfth;fs; (cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ 

Vw;Wkjp Kfth;fs;) MfpNahhplkpUe;J ,yq;if> 

fsdp> rg;Gf];fe;j> Rj;jpfhpg;G gzpkid> ,yq;if 

ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgd> jpizf;fs ngWiff; 

FOj; jiyth;> Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis 

ngw;Wf; nfhs;thh;.

tpiykDnthd;iw rkh;g;gpf;Fk; ve;jnthU 

tpiykDjhuUk; 2022 brk;gh; 19 Mk; jpfjpad;W 

tiuAk; ve;jnthU Ntiy ehspYk; gp.g. 3 kzpf;F 

Kd;duhf tpz;zg;gf;; fbjnkhd;iw rkh;g;gpj;J 

kPsspf;fg;glhj Mtzf; fl;lzkhd 1>000 &ghit 

nfhOk;G-09> nlhf;lh; ldp];lh; j rpy;th khtj;ij> 

609 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,ng$ jiyik mYtyf> 

5 Mk; khbapYs;s fhrhshplk; my;yJ fsdp> 

rg;Gf];fe;j> Rj;jpfhpg;G gzpkid fhrhshplk; 

mj;Jld; Nfs;tp ,yf;fk;;;; kw;Wk; tpiykDjhuhpd; 

ngah; Mfpatw;iw RUf;fkhf Fwpg;gpl;L 

004100110208633 vd;w fzf;fpyf;fj;jpw;F kf;fs; 

tq;fpapy; ,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdj;jpd; 

ngahpy; nuhf;fg; gzj;jpYk; nrYj;jyhk;. 

www.ceypetco.gov.lk & www.dgmarket.com  
Mfpa ,izajsq;fspy; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzk;> Nfs;tpapd; epge;jidfs; kw;Wk; 

tpguf; Fwpg;Gf;fs; Mfpatw;iw mlf;fpAs;sit 

fhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sd. 

khw;Wtopahf> fPNoAs;s KfthpapypUe;Jk; 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ngw;Wf; 

nfhs;syhk;. 

2022 brk;gh; 21 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzp 

tiuAk; jpizf;fs ngWiff; FOj; jiythpdhy; 

tpiykDf;fs; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;L mjd; gpd;dh; 

cldbahfNt Rj;jpfhpg;G gapw;rp epiya Nfl;Nghh; 

$lj;jpy; jpwf;fg;gLk;. 

Kfhikahsh; (gz;lq;fs;)>

,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;>

Rj;jpfhpg;G gzpkid>

rg;Gf];fe;j> fsdp> ,yq;if.

njhiyNgrp : 0094-11-2400110

kpd;dQ;ry;  : ref.materials@ceypetco.gov.lk

tprl mw;Nwhzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
,yq;if rdhehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; 

KJd;nfhl> uJg];ty> rkfp khtj;j> ,y. 27/gP 
vd;w ,lj;jpy; trpf;Fk; khGyNf jk;kpfh jpyhdp 

Mfpa ehd;> vdJ mw;Nwhzp jj;Jtf;fhuuhf 

khGyNf cj;gyh ePy`adp vd;gtiu epakpj;J 

2016 ngg;uthp 24k; jpfjp cWjp nra;J fk;g`h 

fhzpg; gjpT mYtyfj;jpy; ,y. 55 Gj;jf ,y. 

45k; gf;fj;jpd; jpdg; Gj;jf ,y. 27347,d; fPo; 

gjpT nra;ag;gl;l tpNrl mw;Nwhzp mjpfhuj;ij 

,d;W Kjy; mjpfhukw;wjhf;fp ,y;yhnjhopj;J 

,uj;Jr; nra;tjhf ,j;jhy; mwptpj;Jf;nfhs;fpNwd;. 

mjdbg;gilapy; ,;d;W Kjy; mtUf;F 

Nkw;gb tpNrl mw;Nwhzp mjpfhug; gj;jpuj;jpd; 

%yk; vd;dhy; xg;gilf;fg;gl;l nraw;ghLfs; 

mtuhy; Nkw;nfhs;sg;gbd; mit midj;Jk; 

nry;YgbahfhJ vd mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.

- khGyNf jk;kpfh jpyhdp

Vy tpw;gid mwptpj;jy; 

,yq;if tq;fp
1968Mk; Mz;L 34Mk; ,yf;fr;rl;lj;jhYk; 1974Mk; Mz;L 10Mk; ,yf;f 

mjpfhur;rl;lj;jhYk; jpUj;jg;gl;lthW ,yq;if tq;fp fl;lisr;rl;lk; 22Mk; gpuptpd; 

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

1.  ,y.131A> mdfhupf ju;kghy khtj;ij> nj`ptis vd;Dk; Kftupiar; Nru;e;j 

jpU.Vf;fehaf;f Kjpahd;NryhNf k`pe;j gz;lhuehaf;f kw;Wk; ypadhuhr;rpNf 

J\;ae;jp (J\he;jp (J\he;jp vd miof;fg;gLk;) NuZfh Kzrpq;` 

gz;lhuehaf;f <Litj;j Mjdj;jpd; tpw;gid.

  ,yq;if tq;fp fl;lisr; rl;lk; 19k; gpuptpd; fPo; ,yq;if tq;fp gzpg;ghsu;fs; 

rig vLj;j jPu;khdj;Jf;fika ,yq;if rdehaf Nrhryp\f; Fbaurpd;  

2019.08.09Mk; jpfjp nts;spf;fpoik 2136 Mk; ,yf;f th;j;jkhdpapYk;  

2019.07.24Mk; jpfjp jpdkpd> jpdfud; kw;Wk; nla;yp epA+]; Mfpa gj;jpupiffspYk; 

ntspaplg;gl;l mwptpj;jy;fSf;fika epYit KjiyAk; tpw;gidj; jpfjp tiu 

tUkjpahf cs;s tl;biaAk; Nkw;Fwpg;gpl;l fl;lisr;rl;lj;jpd; gpupT 26d; fPo; 

mwtpl Ntz;ba nryT kw;Wk; gzq;fisAk; mwtpLk; nghUl;L ,q;F fPo; 

ml;ltizapy; tpgupf;fg;gl;Ls;s fhzpfis ,y.182/3 (50/3)> tp`hu khtj;ij> 

nfhyd;dht vd;Dk; Kfthpiar; Nrh;e;j jpUthsu;fs; T&H xf;\d;]; 

VyepWtdj;jpd; Vyjhuu; jpU.Jrpj;j fUzhuj;d mtu;fs; 2022.12.20Mk; jpfjp 

,yq;if tq;fp fk;g`h fpisapy; itj;J gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gid nra;thnud 

,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

1.  cupkk; ngw;w epy msitahsu; D.T.A.I. jprhehaf;f jahupj;j 2010 ngg;utup 
24Mk; jpfjpapl;l  219Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; fhzpj;Jz;L B vdf; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s fhzp fhiy 10.00 kzpf;F

2.  cupkk; ngw;w epy msitahsu; D.T.A.I. jprhehaf;f jahupj;j 2010 ngg;utup 

24Mk; jpfjpapl;l 219Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; fhzpj;Jz;L C vdf; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s fhzp fhiy 10.30 kzpf;F

3.  cupkk; ngw;w epy msitahsu; J.P.N [aRe;ju jahupj;j 2007 xf;Nlhgu; 22Mk; 

jpfjpapl;l 6846 Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; fhzpj;Jz;L 1 vdf; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

fhzp - fhiy 11.00 kzpf;F

Nkw;Fwpg;gpl;l ml;ltiz

1.  Nky; khfhzk; fk;g`h khtl;lk; mYj;FU Nfhuis uhfk;gw;Wttpy; fk;g`h 

nkjfkapy; mike;j Nfjyty gpy;Nyt kw;Wk; `y;f`gpy;Nyt vd miof;Fk; 

fhzpapypUe;J cj;juT ngw;w epy msitahsu; B.uP.V.I.jprhehaf;f jahupj;j 

24.02.2010 jpfjpapl;l tiuglk; ,y.219y; Jz;L B vd tpgupj;j gpupf;fg;gl;l vy;iy 

epu;zapj;j fhzpj;Jz;L tlf;fpy; vy kw;Wk; Jz;L Ak;> fpof;fpy; Jz;Lfs; A 
kw;Wk; Ck;> njw;fpy; ghijAk;> Nkw;fpy; uQ;rpj; Fkhu ,yq;frpq;`tpd;  fhzpAk; 

vd;.vk;.jprhehaf;ftpd; fhzpAk; vy;iyfshff; nfhz;L xU W}l; vl;L jrk; MW 

G+r;rpak; Ngu;r;Rfs; (V0.W}1.Ng8.60) tp];jPuzKila fhzpAk; mq;F mike;Js;s 

rfyJk; MFk;.

2.  Nky; khfhzk; fk;g`h khtl;lk; mYj;FU Nfhuis uhfk;gw;Wttpy; fk;g`h 

nkjfkapy; mike;j Nfjyty gpy;Nyt kw;Wk; `y;f`gpy;Nyt vd miof;Fk; 

fhzpapypUe;J cj;juT ngw;w epy msitahsu; B.uP.V.I.jprhehaf;f jahupj;j 

24.02.2010 jpfjpapl;l tiuglk; ,y.219y; Jz;L C vd tpgupj;j gpupf;fg;gl;l vy;iy 

epu;zapj;j fhzpj;Jz;L tlf;fpy; Jz;L Ak;> fpof;fpy; v];.gpupayhy; gj;jpuztpd; 

fhzpAk; re;jd ,yq;frpq;`tpd; fhzpAk;> njw;fpy; ghijAk;> Nkw;fpy; Jz;L 

Bk; vy;iyfshff; nfhz;L %d;W jrk; ehd;F G+r;rpak; Ngu;r;Rfs; (V0.W}0.Ng3.40) 

tp];jPuzKila fhzpAk; mq;F mike;Js;s rfyJk; MFk;.

 Nkw;Fwpg;gpl;l fhzpfs; fPo; tpgupj;j fhzpapd; gpupf;fg;gl;l ghfq;fshFk;.

  Nky; khfhzk; fk;g`h khtl;lk; mYj;FU Nfhuis uhfk;gw;Wttpy; fk;g`h 

nkjfkapy; mike;j Nfjyty gpy;Nyt kw;Wk; `y;f`gpy;Nyt vd miof;Fk; 

fhzpapypUe;J cj;juT ngw;w epy msitahsu; rP.vy;.tpf;ukehaf;f jahupj;j 

28.09.1964 jpfjpapl;l tiuglk; ,y.161/64y; vd tpgupj;j gpupf;fg;gl;l vy;iy 

epu;zapj;j fhzpj;Jz;L tlf;fpy; vyAk;> fpof;fpy; D.B.P.[atu;jd kw;Wk; 

VidNahUf;Fr; nrhe;jkhd fhzpAk;> njw;fpy; v];.V.la]; rpq;Nfhtpd; 

ney;taYk;> Nkw;fpy; vd;.vk;.jprhehaf;f Nehdhtpd; fhzpAk; vy;iyfshff; 

nfhz;L ,uz;L W}l; ,uz;L Ngu;r;Rfs; (V0.W}2.Ng2) tp];jPuzKila fhzpAk; 

mq;F mike;Js;s rfyJk; MFk;.

 ,J fk;g`h fhzpg;gjptfj;jpy; gf;fk; G41/82y; gjpTnra;ag;gl;Ls;sJ

 kPssit nra;Js;s ,f;fhzp gpd;tUkhW tpgupf;fg;gl;Ls;sJ.

  Nkw;Fwpg;gpl;l fk;g`h nkjfkapy; mike;j Nfjyty gpy;Nyt kw;Wk; 

`y;f`gpy;Nyt vd miof;Fk; fhzpapypUe;J cj;juT ngw;w epy msitahsu; 

Mu;.vk;.N[.uzrpq;` jahupj;j 06.06.1994 jpfjpapl;l tiuglk; ,y.994y; Jz;L 1 

vd tpgupj;j gpupf;fg;gl;l vy;iy epu;zapj;j fhzpj;Jz;L tlf;fpy; vyAk;> 

fpof;fpy; jpU.D.B.P.[atu;jdTk; VidNahUk; jw;rkak; gP.fUzhuj;d 

cupikNfhUk; fhzpAk;> njw;fpy; Nf..V.la]; rpq;Nah cupikNfhUk; ney;taYk; 

Nkw;Fwpg;gpl;l msitahsu; jahupj;j tiuglk; ,y.804y; tpgupj;j fhzpAk;> 

Nkw;fpy; jpUkjp vd;.vk;.jprhehaf;f cupikNfhUk; fhzpAk; vy;iyfshff; 

nfhz;L ,uz;L W}l; ,uz;L Ngu;r;Rfs; (V0.W}2.Ng2) tp];jPuzKila fhzpAk; 

mq;F mike;Js;s rfyJk; MFk;.

3.  Nky; khfhzk; fk;g`h khtl;lk; fk;g`h khefurig vy;iyfSs; mYj;FU 

Nfhuis uhfk;gw;Wttpy; fk;g`h nkjfkapy; mike;j nj`pf`Fk;Gu kw;Wk; 

`y;f`Fk;Gu vd miof;Fk; fhzpapypUe;J cj;juT ngw;w epy msitahsu; 

lg;spA+.V.A+.nrduj; jahupj;j 07.10.2004 jpfjpapl;l tiuglk; ,y.2681y; Jz;L E 
vd tpgupj;j gpupf;fg;gl;l vy;iy epu;zapj;j fhzpj;Jz;L tlf;fpy; Nkw;Fwpg;gpl;l 

tiuglj;jpy; Jz;Lfs; B kw;Wk; Dk;> fpof;fpy; Nkw;Fwpg;gpl;l tiuglj;jpy; Jz;L 

Fk;> njw;fpy; ghijAk;> Nkw;fpy; vyAk; vy;iyfshff; nfhz;L Kg;gj;NjO jrk; 

xd;W G+r;rpak; Ngu;r;Rfs; (V0.W}0.Ng37.10) tp];jPuzKila fhzpAk; mq;F 

mike;Js;s rfyJk; MFk;.

 ,J fk;g`h fhzpg;gjptfj;jpy; gf;fk; G49/162y; gjpTnra;ag;gl;Ls;sJ

 kPssit nra;Js;s ,f;fhzp gpd;tUkhW tpgupf;fg;gl;Ls;sJ.

  Nkw;Fwpg;gpl;l fk;g`h nkjfkapy; mike;j nj`pf`Fk;Gu kw;Wk  ̀ y;f`Fk;Gu 

miof;Fk; fhzpapypUe;J cj;juT ngw;w epy msitahsu; N[.gP.vd;.[aRe;ju 

jahupj;j 22.10.2007 jpfjpapl;l tiuglk; ,y.6846y; Jz;L 1 vd tpgupj;j 

gpupf;fg;gl;l Fwpj;j fhzpj;Jz;L tlf;fpy; ghijAk; (MC)> fpof;fpy; tPu 

xOq;ifAk;> njw;fpy; ghijAk;>  Nkw;fpy; E.M.M. gz;lhu ehaf;f xOq;ifAk;> 

cupikNfhUk; fhzpAk; vy;iyfshff; nfhz;L Kg;gj;NjO jrk; xd;W G+r;rpak; 

Ngu;r;Rfs; (V0.W}0.Ng37.10) tp];jPuzKila fhzpAk; mq;F mike;Js;s rfyJk; 

MFk;.

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

B.vk;.B.vd; [ajpyf;f

gpujhd Kfhikahsu;

,yq;if tq;fp 

Nkw;juf;fpis> fz;b

,yq;if tq;fp

Njrj;jpd; tq;fpahsh;

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk;

b[pl;ly; <ug;gj mstPl;L ,ae;jpuq;fspd; 

(DIGTTEL MOISTURE READING MACHINES) 
toq;fy; kw;Wk; epWTjy;

fz;b/ khj;jis khtl;lq;fspy; mike;Js;s njhopw;rhiyfSf;fhf %d;W (03) b[pl;ly; 

<ug;gj mstPl;L ,ae;jpuq;fis toq;Ftjw;fhf Kj;jpiunghwpf;fg;gl;l $Wtpiyfs; 

SLSPC ,d; ngWiff; FO> jiytupdhy; Nfhug;gLfpd;wd. 

01.  epWtd Kftup nghwpf;fg;gl;l fbjj; jhspy; Nfhupf;if fbjk; xd;iw rku;g;gpj;J 2000 

&gh kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;jp 2022 etk;gu; 25 Mk; jpfjp njhlf;fk; 

Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.30 njhlf;fk; gp.g. 3.30 tiu ,yq;if mur ngUe;Njhl;l 

$l;Lj;jhgdj;jpd; ngWifg; gpupT> ,y. 21> kPuhdpah tPjp> nfhOk;G 12 my;yJ SLSPC 
gpuhe;jpa mYtyfk;> fy;gpy;y> gd;tpy vd;w Kftupapy; ,Ue;J Mu;tKila 

tpiykDjhuu;fshy; tpiykD rku;g;gpf;Fk; Mtzq;fis ngw KbAk;.

02.  tpiykDf;fis 2022 brk;gu; 06Mk; jpfjp gp.g. 2.00 my;yJ mjw;F Kd;du; ngWiff; 

FO jiytUf;F gjpTj; jghy; %yk; mDg;GtJ my;yJ iffshy; nfhz;Lte;J 

Nru;j;jy; my;yJ SLSPC jiyik mYtyfk;> ,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; 

$l;Lj;jhgdk;> ,y. 21> kPuhdpah tPjp> nfhOk;G 12 vd;w Kftupapy; itf;fg;gl;Ls;s 

tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bapy; ,Ltjw;F KbAk;. fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; 

%iyapy; “b[pl;ly; <ug;gj mstPl;L ,ae;jpuq;fspd; toq;fy; kw;Wk; Nfs;tpkD 

,yf;fk;” vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

03.  SLSPC ,d; ngWifg; gpuptpy; tpiykDf;fis jpwf;Fk; Neuj;jpy; tpiykDjhuu; 

my;yJ mtu;jk; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjp Kd; 2022 brk;gu; 06Mk; jpfjp tpiykDf;fs; 

Vw;Fk; Neuk; KbTw;w gpd; mit cld; jpwf;fg;gLk;.

04.  tpiykDf;fis Vw;Fk; jpfjp KbTw;wjpy; ,Ue;J Fiwe;jJ 63 ehl;fSf;F 

tpiykDf;fs; nry;YgbahfTk; epiyahdjhfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

05.  Nfs;tpkD KOtijAk; my;yJ xU gFjpia Vw;gjw;F my;yJ uj;Jr; nra;tjw;fhd 

cupik SLSPC ,d; ngWiff; FO jiytu; trkhdJ.

jiytu;

ngWiff; FO

21> kPuhdpah tPjp>

nfhOk;G 12>

2022.11.21
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ngWif mwptpj;jy;

ghtidapypUe;J mfw;wg;gl;l laHfspd; gpurpj;j Vy tpw;gid
`k;ghe;Njhl;il khtl;l Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsH gzpkidapd; 

ghtidapypUe;J mfw;wg;gl;l laHfs; kw;Wk; cUf;Fiye;j nghUl;fspd; 

gpurpj;j Vy tpw;gidf;fhd Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

2022.11.23 Kjy; 2022.12.09 tiu mYtyf Neuq;fspy; K.g. 9.30 Kjy; gp.g. 

2.00 tiu kPsspf;fg;glhj &gh 1>000.00 ,w;fhd njhifia ,t;tYtyfj;jpy; 

nrYj;jp ,jw;fhd jfty;fs; mlq;fpa Nfs;tpg; gbtq;fisg; ngw;Wf; 

nfhs;syhnkd;gJld;> Vytpw;gidg; gz;lq;fisAk; ghprPyid nra;J 

nfhs;syhk;.

Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfs; 2022.12.12 jpq;fsd;W K.g. 11.00 tiu gjpTj;jghy; 

%yk; my;yJ Neubahf xg;gilj;jy; Nkw;nfhs;syhnkd;gJld;> me;Neuk; 

fle;jJk; cldbahf Nfs;tpjhuHfspd; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. 

jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLtJld;> Nkyjpf 

jfty;fis 047-2220381 %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

ngWiff;FOtpd; jPHkhdk; ,Wjpj; jPHkhdkhFk;.

jiytH> ngWiff; FO>

khtl;l Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsH gzpkid

`k;ghe;Njhl;il.

,yq;ifg; ghPl;irj; jpizf;fsk;

fPo;f; Fwpg;gplg;gLk; ghPl;irfSf;fhd mDkjp ml;ilfSk; Neu#rp tpz;zg;gjhhpfs; jkJ 

tpz;zg;gg;gbtj;jpy; Fwpg;gpl;bf;Fk; KfthpfSf;F mQ;ryplg;gl;Ls;snjd ,j;jhy; mwpaj;jug;gLfpwJ. 

njhlh; 

,y.
ghPl;ir

ghPl;irj; 

jpfjpfs;

ghPl;ir 

eilngWk; 

,lq;fs;

01

Nkhl;lhh; thfdg; Nghf;Ftuj;Jj; jpizf;fsk; rhujp 

gapw;Wtpg;ghsiu gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd vOj;Jg; 

ghPl;ir - 2022

2022 

etk;gh; 26
nfhOk;G

02

gpuNjr mgptpUj;jp tq;fpapy; tq;fp gapw;rp cjtpahsh; 

gjtpf;F Ml;Nrh;g;Gr; nra;tjw;fhd Nghl;bg; ghPl;ir - 2021 

(2022)

2022 

etk;gh; 27

ehL 

KOtJk;

mDkjp ml;il fpilf;fg; ngwhj> tpz;zg;gjhhpfs; my;yJ Nkyjpf tpguq;fs; Njitg;gLk; 

tpz;zg;gjhhpfs; ,Ug;gpd; jkJ KOg; ngaH> KfthpAld; ,j;jpizf;fsj;jpd; epWtdk;rhh; 

ghPl;irfs; xOq;fikg;Gf;; fpisiad; njhlHGnfhs;sTk;. ,g;ghPl;irf;Fhpa mDkjp ml;ilfis 

www.doenets.lk ,izajsj;jpD}lhf gjptpwf;fk; nra;J nfhs;s KbAk;.

 njhiyNgrp  :- 011-2785230/ 011-2786150
 njhiyefy;;  :- 011-2784232

vy;.vk;.b. jh;kNrd

ghPl;irfs; Mizahsh; ehafk;.
5/5/2/AD/2021
epWtdk;rhh; ghPl;irfs; xOq;fikg;Gf; fpis>

,yq;ifg; ghPl;irj; jpizf;fsk;>

ngytj;ij> gj;juKy;iy.

2022 etk;gh; khjk; 22Mk; jpfjp 

nghJ itj;jparhiy - mk;ghiw
2023/2024Mk; tUlq;fSf;fhd toq;Feh;fs; kw;Wk; 

xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;
2023Mk; tUlj;jpy; gpd;tUk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhf gjpT nra;J nfhs;s vjph;ghh;f;Fk; 

toq;Feh;fs; kw;Wk; fl;blg; guhkhpg;G xg;ge;jf;fhuh;fs;> gjpT nra;ag;gl;l $l;LwTr; rq;fq;fs;> gjpT nra;ag;gl;l 

tpahghu mikg;Gfs; kw;Wk; jdpegh;fsplkpUe;J ,j;jhy; tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

01. toq;fy;fs;

01. kUj;Jt cgfuzq;fs;> rj;jpu rpfpr;ir fUtpfs; kw;Wk; kUj;Jt cgfuz cjphpg;ghfq;fs;

02. gy; itj;jpa cgfuzq;fs;> cjphpg;ghfq;fs;

03.  Ma;T$l cgfuzq;fs;> cjphpg;ghfq;fs;> rpfpr;irg; nghUl;fs; kw;Wk; vjph;tpidg; nghUl;fs;

04.  itj;jpa cgfuzq;fSf;F gad;gLj;Jk; fhfpj tiffSk; X-ray, CT Scan ,ae;jpuq;fSf;fhf gad;gLj;Jk;; 

Film Roll tiffs;.

05. kUe;Jfs; kw;Wk; fl;Lj;Jzpfs;

06. ghy;kh tiffs;

07.  fhfpjhjpfs; kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fs;> E}yfg; Gj;jfq;fs;

08. fdufg; nghUl;fs; (Hardware Items)
09.   Jk;Gj;jb> <h;f;fps;> ryitj; J}s;fs; cl;gl Jg;GuNtw;ghl;Lg; nghUl;fs; kw;Wk; ryitaf ,urhadg; 

nghUl;fs; kw;Wk; Fg;igapLk; ciwfs;

10.  kpd;rhu cgfuzq;fs; kw;Wk; kpd;rhu Jizg;ghfq;fs; 

11.   jsghlq;fs;> tPl;L cgfuzq;fs; kw;Wk; itj;jparhiy cgfuzq;fs;> Jk;G nkj;ijfs; kw;Wk; ,wg;gh; 

fye;j nkj;ijfs;

12. thfd cjphpg;ghfq;fSk; gw;whp tiffSk;> lah; tiffSk; bAg; tiffSk;

13. rPUilj; Jzpfs;> jpiur;rPiyfs; cl;gl Jzp tiffs;

14. fzdpAk; fzdpf;fhd Jizg;ghfq;fSk;

15. vhpnghUs; kw;Wk; cuha;TePf;fp nghUl;fs;

16. rikay; vhpthA kw;Wk; nty;bq; vhpthA

17. kug; nghUl;fs; kw;Wk; kug;gyif tiffs;

18. mr;R fhfpjhjpfs; toq;fy; (mr;R igy; ciw)

19. ,wg;gh; Kj;jpiu toq;Fjy;

02. Nritfs;

01.  thfd jpUj;jNtiyfs;> Nrh;tp]; nra;jy;> kpd;rhu Ntiyfs; kw;Wk; F\d; ,Ljy; kw;Wk; fhg;GWjp 

nra;jy;

02. Buggy Cart tz;bfspd; jpUj;jNtiyfisr; nra;jy; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fis toq;Fjy;

03. midj;J kpd;rhu cgfuzq;fs; kw;Wk; ,ae;jpu cgfuzq;fspd;  jpUj;jNtiyfs;

04.  fzdp ,ae;jpuq;fs;> NuhzpNah ,ae;jpuq;fs;> hpNrh ,ae;jpuq;fs; Nghd;w mYtyf cgfuzq;fspd; 

jpUj;jNtiyfs;

05. kUj;Jt cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

06. njhiyNgrpfspd; jpUj;jNtiyfs;

07. ryit ,ae;jpu jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; guhkhpg;Gfs;

03. fl;blq;fs; kw;Wk; gy;NtW xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;

  eph;khzg; gapw;rp kw;Wk; mgptpUj;jp epWtdj;jpy; (ICTAD) xg;ge;jf;fhuh; gjpT nra;jpUj;jy; kw;Wk; gpd;tUk; 
juj;jpw;fhd Njrpa gpNuuiz Kiwapd; fPo; ,iaGila juk; my;yJ mjw;F Nkw;gl;l juj;jpw;fhd fl;bl 

eph;khz xg;ge;jf;fhuh;fSf;F kl;LNk tpz;zg;gq;fs; toq;fg;gLk;.

jFjpfs; - C9, EM 05 mjw;F Nky; (jpUj;jg;gl;l gjpTnra;jy; tpjpKiwfspd; gpufhuk;) gjpTf; fl;lzkhf Nkw;gb xt;nthU 

tFjpf;fhfTk; rkh;g;gpf;Fk; NghJ (xU toq;fy;/Nritf;fhf) kPsspf;fg;glhj 1000.00 &gh njhifia mk;ghiw nghJ 

itj;jparhiyapd; rpwhg;gUf;F nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;ilr; rkh;g;gpj;jjd; gpd; ,iaGila tpz;zg;gg; 

gbtq;fis 2022.11.21Mk; jpfjp Kjy; 2022.12.21Mk; jpfjp tiuahd thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; itj;jparhiyapd; 

fzf;fply; gphptpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. (Kj;jpiufs; kw;Wk; fhNrhiyfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ)

tpz;zg;gg; gbtq;fis jghYiwapy; ,l;L Kj;jpiuf; Fwp nghwpj;J xl;b rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fs; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjp NeukhdJ 2022.12.22Mk; jpfjp K.g. 10.25 kzpahFk; vd;gJld; md;iwa jpdk; K.g. 10.30 

kzpf;F itj;jparhiy ngWiff; FOtpd; Kd;dpiyapy; tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;gLk;. tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;gLk; 

epfo;tpy; tpz;zg;gjhuh; my;yJ mtuJ gpujpepjpnahUth; fye;J nfhs;syhk;.

Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpz;zg;gq;fis mk;ghiw nghJ itj;jparhiyapd; gzpg;ghsUf;F eph;zapf;fg;gl;l 

jpfjp kw;Wk; Neuj;jpw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ Nehpy; nfhz;L 

te;J fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp 

tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~2023Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fs; kw;Wk; fl;blg; guhkhpg;G 

xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;|| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

toq;fy;/Nritapd; nghUl;lhd tpiykDf;fs; nghJthf toq;Feh;fspd; gl;baypypUe;Nj Nfhug;gLk; vd;gJld; 

Njitahd Ntisapy; gjpT nra;ag;gl;l gl;baYf;Fg; Gwk;ghf tpiyfisf; NfhUjy; kw;Wk; toq;Feh;fisj; njhpT 

nra;Ak; chpikia itj;jparhiyapd; gzpg;ghsh; jd;dfj;Nj nfhz;Ls;shh;.

jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpz;zg;gq;fs; njhlh;ghd ,Wjpj; jPh;khdj;ij 

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

kUj;Jth; cGy; tpN[ehaf;f>

gzpg;ghsh;>

nghJ itj;jparhiy> mk;ghiw.

063 2222261 - ePbg;G 240> 238

gfpuq;f mwptpj;jy;
2007Mk;> Mz;bd; 7Mk; ,yf;f 
fk;gdpfs; rl;lj;jpd; tpjpfspd; fPo; 
nlf;];gphpd;l; yq;fh (gpiutl;) 
ypkpl;ll; MdJ nrhy;yg;gl;l rl;lj;jpd; 
8Mk; gphptpd; tpjpfSf;fikthf 2022 
etk;gh; 09k; jpfjp mKYf;F tUkhW 
nlf;N]h (gpiutl;) ypkpl;ll; vd 
jdJ ngaiu khw;wpf; nfhs;fpwJ. 
fk;gdpapd; gioa ngaH: 
nlf;];gphpd;l; yq;fh 
(gpiutl;) ypkpl;ll;
fk;gdpapd; ,y: PV 2614
gjpT mYtyfk;: ,y. 199> 
fLtiy tPjp> gj;juKy;y.
fk;gdpapd; Gjpa ngaH: 
nlf;N]h (gpiutl;) ypkpl;ll;
rigapd; fl;lisg; gpufhuk;
Nfhh;g;Nul; Nrh;tpr]; 
(gpiutl;) ypkpl;ll; 
nrayhsHfs;
nlf;N]h (gpiutl;) ypkpl;ll;

,yq;if tq;fp
1974Mk; Mz;bd; 10Mk; ,yf;f mjpfhur;rl;lj;jhy; jpUj;jg;gl;lthW ,yq;if 

tq;fpf; fl;lisr;rl;lj;jpd; 21Mk; gpuptpd;fPo; (397Mk; mj;jpahak;) ntspaplg;gLk; 

mwptpj;jy;.

,y. 528/6> fl;lk; II> mDuhjGuk; vd;w Kftupiar; Nru;e;j jpU. ngUk;Gyp Mur;rpNf fky; uj;ehaf;f 

vd;gtupd; fld; nghWg;GfSf;fhf mDuhjGu efuj;jpy; mike;Js;s 'nfhk;gpr;rpf;Fsk; N`d" vd;w 

<Litf;fg;gl;l Mjdk;.

2022.09.22 md;W eilngw;w $l;lnkhd;wpy; ,t;tq;fpapd; gzpg;ghsu; rig tpNrlkhfTk; VfkdjhfTk; 

jPu;khdpj;jjhtJ:-

1.  gpurpj;j nehj;jhupR jpUkjp. byhdp cNgf;\h kNdhju mj;jhl;rpg;gLj;jpa 2014.06.10Mk; jpfjpa <l;LKwp 

,y. 1280> 2016.02.03Mk; jpfjpa <l;LKwp ,y. 1823> 2017.03.28Mk; jpfjpa <l;LKwp ,y. 2119> 2018.03.08Mk; 

jpfjpa <l;LKwp ,y. 2369 vd;gtw;wpd; Ngupy; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l KjyhtJ epue;ju Nkyjpfg; gw;wpd; kPJ 

2022.05.19 tiuahd tl;bAk; KjYkhf 7>632>910.95 &ghAk; (VO kpy;ypad; mWE}w;W Kg;gj;jpuz;lhapuj;Jj; 

njhs;shapuj;Jg; gj;J &gha; njhz;Z}w;iwe;J rjk;) mj;Jld; 2022.05.20Mk; jpfjpapypUe;J nfhLg;gdTj; 

jpfjp tiu Mz;Lf;F ,Ugj;njhd;gJ jrk; ,uz;L Ie;J tPjg;gb (29.25%) 5>000>000 &gha; (Ie;J 

kpy;ypad; &gha;) Kjy; epYit kPjhd Nkyjpf tl;bAk; ,uz;lhtJ epue;ju Nkyjpfg; gw;wpd; kPJ 

2022.05.19 tiuahd tl;bAk; KjYkhf 3>816>455.47 &ghAk; (%d;W kpy;ypad; vz;Z}w;Wg; gjpdhwhapuj;J 

ehD}w;W Ik;gj;ije;J &gha; ehw;gj;NjO rjk;) mj;Jld; 2022.05.20Mk; jpfjpapypUe;J nfhLg;gdTj; jpfjp 

tiu Mz;Lf;F ,Ugj;njhd;gJ jrk; ,uz;L Ie;J tPjg;gb (29.25%) 2>500>000 &gha; (,uz;L kpy;ypad; 

Ie;E}whapuk; &gha;) Kjy; epYit kPjhd Nkyjpf tl;bAk; %d;whtJ epue;ju Nkyjpfg; gw;wpd; kPJ 

2022.05.19 tiuahd tl;bAk; KjYkhf 3>816>455.47 &ghAk; (%d;W kpy;ypad; vz;Z}w;Wg; gjpdhwhapuj;J 

ehD}w;W Ik;gj;ije;J &gha; ehw;gj;NjO rjk;) mj;Jld; 2022.05.20Mk; jpfjpapypUe;J nfhLg;gdTj; jpfjp 

tiu Mz;Lf;F ,Ugj;njhd;gJ jrk; ,uz;L Ie;J tPjg;gb (29.25%) 2>500>000 &gha; (,uz;L kpy;ypad; 

Ie;E}whapuk; &gha;) Kjy; epYit kPjhd Nkyjpf tl;bAk; fld; trjp kPJ 2022.05.19 tiuahd tl;bAk; 

KjYkhf 1>772>194.54 &ghAk; xU kpy;ypad; vOE}w;W vOgj;jpuz;lhapuj;J E}w;Wj; njhz;Z}w;W ehd;F 

&gha; Ik;gj;J ehd;F rjk;) mj;Jld; 2022.05.20Mk; jpfjpapypUe;J nfhLg;gdTj; jpfjp tiu Mz;Lf;F 

gjpdhW tPjg;gb (16%) 1>269>596.34 &gha; (xU kpy;ypad; ,UE}w;W mWgj;njhd;gjhapuj;J Ie;E}w;Wj; 

njhz;Z}w;whW &gha; Kg;gj;J ehd;F rjk;) Kjy; epYit kPjhd Nkyjpf tl;bAk; ,y. 528/6> fl;lk; II> 
mDuhjGuk; vd;w Kftupiar; Nru;e;j jpU. ngUk;Gyp Mur;rpNf fky; uj;ehaf;f vd;gtuplkpUe;J tq;fpf;F 

tUkjpahfTs;sJ.

2.  gpurpj;j nehj;jhupR  jpUkjp. byhdp cNgf;\h kNdhju mj;jhl;rpg;gLj;jpa 2014.06.10Mk; jpfjpa 

<l;LKwp ,y. 1280> 2016.02.03Mk; jpfjpa <l;LKwp ,y. 1823> 2017.03.28Mk; jpfjpa <l;LKwp ,y. 2119> 

2018.03.08Mk; jpfjpa <l;LKwp ,y. 2369 vd;gtw;wpd; Ngupy; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l KjyhtJ epue;ju 

Nkyjpfg; gw;wpd; kPjhd 7>632>910.95 (VO kpy;ypad; mWE}w;W Kg;gj;jpuz;lhapuj;Jj; njhs;shapuj;Jg; 

gj;J &gha; njhz;Z}w;iwe;J rjk;) &ghiaAk; ,uz;lhtJ epue;ju Nkyjpfg; gw;wpd; kPjhd 3>816>455.47 

(%d;W kpy;ypad; vz;Z}w;Wg; gjpdhwhapuj;J ehD}w;W Ik;gj;ije;J &gha; ehw;gj;NjO rjk;) &ghiaAk; 

%d;whtJ epue;ju Nkyjpfg; gw;wpd; kPjhd 3>816>455.47 (%d;W kpy;ypad; vz;Z}w;Wg; gjpdhwhapuj;J 

ehD}w;W Ik;gj;ije;J &gha; ehw;gj;NjO rjk;) &ghiaAk; fld; kPjhd 1>772>194.54 (xU kpy;ypad; 

vOE}w;W vOgj;jpuz;lhapuj;J E}w;Wj; njhz;Z}w;W ehd;F &gha; Ik;gj;J ehd;F rjk;) &ghiaAk; 

mj;Jld; 2022.05.20Mk; jpfjpapypUe;J tpw;gidj; jpfjp tiuahd Nkw;Fwpj;j tl;biaAk; ,yq;if tq;fpf; 

fl;lisr;rl;lj;jpd; 26Mk; gpuptpd;fPo; mwtplj;jf;f nryTfs; kw;Wk; gzq;fisAk; mwtpLk; nghUl;L 

,q;F fPNo ml;ltizapy; tpgupf;fg;gl;Ls;s ,yq;if tq;fpf;F <Litj;j Mjdj;ij ,yq;if tq;fpf; 

fl;lisr;rl;lj;jpd; 19Mk; gpupT (397Mk; mj;jpahak;) kw;Wk; mjd; jpUj;jq;fSf;fika gfpuq;f Vyj;jpy; 

tpw;gjw;F ,y. 50/3> tp`hu khtj;ij> nfhyd;dhit vd;Dk; Kftupiar; Nru;e;j uP md;l; vr; xf;\d;]; 

VyepWtdj;jpd; Vyjhuu; jpU. vk;.vr;.up fUzhuj;dTf;Fk; ,yq;if tq;fpf; fl;lisr;rl;lj;jpd; 21Mk; 

gpupTf;fika ,j;jPu;khdj;jpd; mwptpj;jiy ntspapLtjw;F ,yq;if tq;fp mDuhjGu Nkw;juf; fpisapd; 

gpujhd KfhikahsUf;Fk; ,j;jhy; mDkjpAk; mjpfhuKk; toq;fg;gLfpd;wJ.

Nkw;Fwpg;gpl;l ml;ltiz

'nfhk;gpr;rpf;Fsk N`d" vd miof;fg;gLk; fhzpapd; F.U.P. m 3 vd;w tiuglj;jpy; tpgupf;fg;gl;Ls;s 

fhzpj;Jz;L  1029 vd milahsg;gLj;jg;gl;l gpupf;fg;gl;lJk; vy;iy epu;zapf;fg;gl;lJkhd fhzp tl 

kj;jpa khfhzk;> mDuhjGuk; khtl;lk;> Etufk; gyhj;j fpof;F gpuNjr nrayfg; gpupT kw;Wk; mDuhjGuk; 

gpuNjr rig vy;iyf;Fl;gl;l ,y. 251> fl;lk; II> 1 nfhl;lhr fpuhk Nrtfu; gpuptpYs;s mDuhjGu efuk; 

fl;lk; II,y; mike;Js;sNjhL tlf;fpy; 1030> 1031> 1034Mk; ,yf;ff; fhzpj;Jz;LfisAk; (1031> 1034Mk; 

,yf;ff; fhzpj;Jz;Lfs; vdg; gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ) fpof;fpy; 1034> 1012Mk; ,yf;ff; fhzpj;Jz;LfisAk; 

njw;fpy; 1012> 1028Mk; ,yf;ff; fhzpj;Jz;LfisAk; Nkw;fpy; 1028> 1030Mk; ,yf;ff; fhzpj;Jz;LfisAk; 

vy;iyfshff; nfhz;Ls;sJ. Fwpj;j F.U.P. m 3 vd;w tiuglj;jpw;fika G+r;rpak; jrk; G+r;rpak; MW 

MW xd;gJ n`f;uau; (0.0669) gug;gsitAk; mjd;fz; fhzg;gLk; kuq;fs;> jhtuq;fs;> fl;llq;fs; vd 

midj;ijAk; nfhz;Ls;s ,f;fhzp mDuhjGuf; fhzpg; gjptfj;jpy; gf;fk; D 22/37,y; gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ.

Fwpj;j fhzpahdJ gpurpj;j nehj;jhupR V.vk;.gp. ul;zrpwp mz;ikapy; jahupj;j 2012.11.26Mk; jpfjpa 5710Mk; 

,yf;f tiuglj;jpy; fPo;tUkhW tpgupf;fg;gl;Ls;sJ.

'nfhk;gpr;rpf;Fsk N`d" vd miof;fg;gLk; fhzpapd; epy msitahsu; V.vk;.gp. ul;zrpwp jahupj;j 

2012.11.26Mk; jpfjpa 5710Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; tpgupf;fg;gl;Ls;s> fhzpj;Jz;L 1 vd milahsg;gLj;jg;gl;l 

gpupf;fg;gl;lJk; vy;iy epu;zapf;fg;gl;lJkhd fhzp tl kj;jpa khfhzk;> mDuhjGuk; khtl;lk;> Etufk; 

gyhj;j fpof;F gpuNjr nrayfu; gpupT kw;Wk; mDuhjGuk; gpuNjr rig vy;iyf;Fl;gl;l ,y. 251> fl;lk; II> 
1 nfhl;lhr fpuhk Nrtfu; gpuptpYs;s mDuhjGu efuk; fl;lk; II,y; mike;Js;sNjhL tlf;fpy; F.U.P. m 

3 vd;w tiuglj;jpy; tpgupf;fg;gl;Ls;s 1030> 1031> 1034Mk; ,yf;ff; fhzpj;Jz;LfisAk; fpof;fpy; F.U.P. 
m 3 vd;w tiuglj;jpy; tpgupf;fg;gl;Ls;s 1034> 1012Mk; ,yf;ff; fhzpj;Jz;LfisAk; njw;fpy; F.U.P. m 3 

vd;w tiuglj;jpy; tpgupf;fg;gl;Ls;s 1012> 1028Mk; ,yf;ff; fhzpj;Jz;LfisAk; Nkw;fpy; F.U.P. m 3 vd;w 

tiuglj;jpy; tpgupf;fg;gl;Ls;s 1028> 1030Mk; ,yf;ff; fhzpj;Jz;LfisAk; vy;iyfshff; nfhz;Ls;sJ. 

Fwpj;j 5710Mk; ,yf;f tiuglj;jpw;fika ,Ugj;jhW jrk; ehd;F Ie;J Ngu;r;Rfs; (AO-RO- P26.45) my;yJ 

G+r;rpak; jrk; G+r;rpak; MW MW xd;gJ n`f;uau; (0.0669) gug;gsitAk; mjd;fz; fhzg;gLk; kuq;fs;> 

jhtuq;fs; fl;llq;fs; vd midj;ijAk; nfhz;Ls;sJ.

,yq;if tq;fpg; gzpg;ghsu; rigf; fl;lisg;gb

jpU. vr;.vk;.[p.Mu;. tpN[tu;jd

gpujhd Kfhikahsu;

,yq;if tq;fp

(mDuhjGu Nkw;juf; fpis)

jpfjp: 2022.10.04

,yq;if tq;fp

Njrj;jpd; tq;fpahsh;
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2022 நவம்பர் 22 கெவவாய்க்கிழகம

அமெரிக்காவின் ம்கால�காரகால�கா 
ெகாநி�த்தில் நட�மெற்ற துபெகாக -
கிச் சூட்டில் 5 லெர் ம்கால்�பெட்�-
னர். 18 லெர் ்காயம் அட�ந்தனர்.  

இரவு விடுதியில் டரபிள் இயநதி -
ரத் துபெகாககியு�ன் புகுந்த ஒருவன் 
விடுதியில் இருந்தவர்்டை சரெகாரி-
யகா் சுட்டுத் ்தள்ளினகார். ்த்வலின் 
லெரில் மெகாலிஸகார் விடரநது வநது 
்தகாககு்தல் ந�த்திய நெடர சுறறி 
வடைத்து ட்து மசய்தனர்.  

22 வய்தகான அண�ர்சன் என்ெ -
வலர இவவகாறு ட்து மசயயபெட்-
டுள்ைகார். இச்சம்ெவத்துககு ஜனகாதி -
ெதி லஜகா டெ�ன் ்டும் ்ண�னம் 
ம்தரிவித்துள்ைகார். மவறுபபுணர்டவ 
சகித்துகம்காள்ை முடியகாது என்று 
அவர் ்ணடித்துள்ைகார்.     

அமெ. துப்பாக்கி  
சூடு: ஐவர் ்லி

இநல்தகாலனசியகாவின் பிர்தகான 
தீவகான ஜகாவகாவில் லநறறு (21) ஏற-
ெட்� சகதிவகாயந்த பூ்ம்ெத்தில் ெ� 
�ஜன் ்ட்��ங்ள் லசகா்தெட�நதி-
ருபெல்தகாடு 40 லெர் வடர உயிரிழந-
துள்ைனர். உயிரிழபபு எணணிகட் 
அதி்ரிக்க கூடும் என்று அஞசபெ-
டுகி்றது.   

லெறகு ஜகாவகா ெகா்காணத்தில் உள்ை 
சியகான்ஜஜூர் பிரகாநதியத்தில் 10 கி.மீ 
ஆழத்தில் 5.6 ரிக�ர் அைவில் இந்த 
பூ்ம்ெர் ெதிவகான்தகா் அமெரிக் 
புவியியல் ஆயவு நிட�யம் ம்தரிவித்-
துள்ைது. இ்தனகால் ஏறெட்� அதிர்-
வகால் ்தட�ந்ர் ஜ்கார்த்்தகாவிலும் 
ெக்ள் உயிடரக ்காக் வீதி்டை 
லநகாககி ஓட்�ம் பிடித்துள்ைனர்.   

இந்த அதிர்வினகால் குட்றந்தது 
40 லெர் ம்கால்�பெட்� நிட�யில் 
ெ�ரும் ்காயெட�நதிருபெ்தகா் 
ல்தசிய அனர்த்்த ்தணிபபு நிறுவ-
னம் ம்தரிவித்துள்ைது. இஸ�காமிய 

விடுதிப ெகா�சகாட�, ெருத்துவ-
ெடன ெறறும் ஏடனய மெகாது நிறு-
வனங்ள் உட்ெ� ெ� ்ட்��ங்ள் 
லசகா்தெட�நதுள்ைன.   

இது ம்தகா�ர்ெகா் அதி்காரி்ள் 
கூறுட்யில், “ெருத்துவெடனயில் 
ெட்டும் 20 லெர் உயிரிழநதுள்ைது 
உறுதி மசயயபெட்�து. அல்த-
லெகான்று 300 லெருககு சிகிச்டச 
அளிக்பெட்டு வருகி்றது. அவர் -்
ளில் மெரும்ெகால�கார் ்ட்டி� இடிெகா-

டு்ளில் சிககி எலும்பு முறிவு 
்காயங்ளுககு உள்ைகாகியுள்-
ைனர்” என்று அவர் ம்தரிவித்-
்தகார்.  

லெலும் மின்சகாரம் துணடிக-
்பெட்�்தகால் அதி்ெகாலனகார் 
இருளில் ்தவித்து வருகின்்ற-
னர். ்�ந்த மெபரவரி ெகா்தம், 
லெறகு சுெத்ரகா ெகா்காணத்தில் 
ெதிவகான 6.2 ரிக�ர் அைவி-
�கான பூ்ம்ெத்தில் குட்றந்தது 
25 லெர் ம்கால்�பெட்�னர் 

ெறறும் 460 ககும் லெறெட்ல�கார் 
்காயெட�ந்தடெ குறிபபி�த்்தக்து.  

270 மில்லியனுககும் அதி்ெகான 
ெக்ள் வசிககும் இநல்தகாலனசியகா-
வில், ெசுபிக ெடுட்யில் உள்ை எரி-
ெட�்ள் ெறறும் லெகால்ட் ட�ன் 
வடைவு ்காரணெகா் பூ்ம்ெங்ள், 
எரிெட� மவடிபபு்ள் ெறறும் 
சுனகாமி அட�்ள் அடிக்டி நி்ழ்-
கின்்றன.     

இந்தோ்ேசியோவில் பயங்கர  
பூ்கமபம: பலர் உயிரிழப்பு சீனகா எஙகும் ம்காலரகானகா 

ெரவல் தீவிரம் அட�நதிருக-
கும் நிட�யில் குவகான்சு ந்ர் 
்தனது மி்பமெரிய ெகாவட்-
�த்ட்த மு�ககி இருபெ-
ல்தகாடு ்தட�ந்ர் பீஜிங, 
ஒன்ட�ன் வகுபபு்ளுககு 
ெகாறியுள்ைது.   

19 மில்லியன் ெக்ள் 
வசிககும் குவகான்சு மெருந-
்ரின் அதி் ெக்ள் ம்தகாட் 
ம்காண� ெயுன் ெகாவட்�த் -
தில் லநறறு (21) ஐநது நகாள் 
மெகாதுமு�க்ம் அறிவிக்பெட்�து.   

962 புதிய ம்தகாறறுச் சம்ெவங்ள் 
அட�யகாைம் ்காணபெட்� பீஜிங -
கின் ெ� ெகாவட்�ங்ளிலும் உள்ை 
ெகா�சகாட�்ள் ஒன்ட�ன் வகுப-
புககு ெகாறி இருபெல்தகாடு அதி்ம் 
ெகாதிக்பெட்� ெகுதி்ளில் இருக-
கும் ெக்ளுககு வீட்டில் ்தஙகி இருக-
கும்ெடி உத்்தரவி�பெட்டுள்ைது.   

்தட�ந்ரில் ஆறு ெகா்தங்ளின் 
பின் ்�ந்த ஞகாயிறறுககிழடெ 
ம்காவிட் ம்தகா�ர்பில் மு்தல் ெரணம் 
ெதிவகான நிட�யில் லெலும் இரு ெர -

ணங்ள் ெறறிய அறிவிபபு லநறறு 
மவளியகானது.   

உ�கின் ஏடனய ெகுதி்ளு�ன் 
ஒபபிடுட்யில் சீனகாவில் ம்காவிட் 
ெகாதிபபு குட்றவகா் இருந்தலெகாதும் 
அஙகு ்ட்டுபெகாட்டு ந�வடிகட -்
்ள் ்டுடெயகா் நட�முட்றபெடுத்-
்தபெட்டு வருகின்்றடெ குறிபபி�த்-
்தக்து. உ�கின் ஏடனய ெகுதி்ள் 
ம்காவிட் உ�ன் வகாழும் நிட�யில் 
சீனகா அந்தத் ம்தகாறட்ற முழுடெயகா் 
துட�த்ம்தகாழிககும் ம்காள்ட்டய 
பின்ெறறுகி்றது.     

சீேோவில் க்கோவிட் பரவல்  
உச்சம: தீவிர நடவடிக்்க

இ�ஙட் ெகா�சகாட� அணி்-
ளுககு இட�யி�கான 19 வயதின் 
கீழ் பிரிவு 3 ்காலிறுதிபலெகாட்டி -
யில் யகாழ். ெத்தியக ்ல்லூரி அணி 
168 ஓட்�ங்ள் வித்தியகாசத்தில் 
அெகார மவறறிமெறறு, அடரயிறு-
திககு முன்லனறியது.  

திம்பிரி்ஸ்ட்டுவ ெகாரிஸ 
ஸம�ல்�கா டெ்தகானத்தில் நட�-
மெற்ற இந்தப லெகாட்டியில் 
மெகா்றட்டுவ மெ்தடிஸட் உயர் 
்ல்லூரி அணிடய, யகாழ். ெத்தியக 
்ல்லூரி அணி எதிர்த்்தகாடியது.  

இதில் மு்தலில் துடுபமெடுத்-
்தகா� ெணிக்பெட்� யகாழ். ெத்தி -
யக ்ல்லூரி 48.5 ஓவர்்ளில் ச்� 
விகம்ட்டு்டையும் இழநது 319 
ஓட்�ங்டை மெற்ற நிட�யில் 
மெ்தடிஸட் உயர் ் ல்லூரி 151 ஓட்-
�ங்ளுகல் சுருண�து. யகாழ். 
ெத்தியக ்ல்லூரி சகார்பில் துடுப -
ெகாட்�த்தில் நிஷகாந்தன் அஜய 117 
ஓட்�ங்டைப மெற்றல்தகாடு ெந-
துவீச்சில் ரஞசித்குெகார் நியூட்�ன் 
ெறறும் ்தகு்தகாஸ அபி�காஷ் ்த�கா 3 
விகம்ட்டு்டை வீழ்த்தினர்.

இ�ஙட் கிரிகம்ட் சடெ 2023 
ஜஜூனில் �ங்கா டி10 ம்தகா�ர் ஒன்ட்ற 
ந�த்்தவுள்ைது. இந்தப லெகாட்டித் 
ம்தகா�ருக்கான உரிடெடய மெறறி-
ருககும் டுெகாடய ்தைெகா்க ம்காண� 
டிம�ன் கிலைகாெல் ஸலெகாட்ஸ 
நிறுவனத்து�ன் இடணநல்த இந்த 
லெகாட்டி ந�த்்தபெ�வுள்ைது.   

ம்காழும்பில் ்�ந்த ஞகாயிறறுக-
கிழடெ நட�மெற்ற ஊ�்விய-
�காைர் சநதிபபின்லெகால்த இந்தப 
லெகாட்டிடய ந�த்துவது ம்தகா�ர்-
ெகான அறிவிபபு மவளியி�பெட்-
�து. இ்தன்ெடி 6 ஆ�வர் அணி 

ெறறும் 4 மெண்ள் அணி்ள் 12 
நகாள் ்கா�பெகுதியில் இந்தப லெகாட் -
டியில் ெஙல்ற்வுள்ைன.   

இந்தப லெகாட்டி்ளுககு சர்வல்தச 
வீரர்்ளு�ன் வைர்நதுவரும் இைம் 
வீரர்்ளும் இடணக்பெ�வுள்-
ைனர். ஒவமவகாரு அணியிலும் 6 
மவளிநகாட்டு வீரர்்ள் இ�ம்மெ்ற-
வுள்ைனர்.   

இ்தன்மூ�ம் டி10 வடிவ கிரிக-
ம்ட்டுககு அனுெதி அளித்திருககும் 
மு்தல் ஐ.சி.சி அங்த்துவ நகா�கா் 
இ�ஙட் கிரிகம்ட் சடெ ெதிவகாகி-
யுள்ைது.     

இலங்கையில் டி10 கிரிக்கைட்

ெகாளிட்க்காடு குறூப நிருெர்  

எருவில் ்ணணகி விடையகாட்-
டுக ்ழ்ம் ந�காத்திய கிரிகம்ட் 
சுறறுப லெகாட்டியில் ்ளுவகாஞசிகுடி 
மெகஸ விடையகாட்டுக ்ழ்ம் சம்பி -
யன் கிணணத்ட்த மவன்று, 15,000 
ரூெகா ெணபெரிடசயும் மெறறுக-
ம்காண�து. இக ் ழ்ம் இவவரு�ம் 

மெறறுக ம்காண� 12ஆவது சம்பி -
யன் கிணணம் இதுவகாகும்.  

மு்தலில் துடுபமெடுத்்தகாடிய 
மரகாபின் விடையகாட்டுக ்ழ்ம் 
8 ஓவர்்ளில் 6 விகம்ட்டு்டை 
இழநது 48 ஓட்�ங்டை மெற்ற 
நிட�யில் ெதிம�டுத்்தகாடிய மெகஸ 
அணி 6 விகம்ட்டு்டை இழநது 
மவறறி இ�கட் எட்டியது.    

்ெகஸ் கைழகைம் சம்பியன்

இம்முட்ற உ�்க 
கிணணத்தில் ஐலரகாபபிய 
நகாடு்ளின் அணித்்தட�-
வர்்ள் ‘வன்�வ’ என்்ற 
அ ட � ய கா ை த் து � ன கா ன 
ட்பெட்டிடய லெகாட்டி -
யின்லெகாது அணிய திட்�-
மிடும் நிட�யில் ஐககிய 
நகாடு்ள் சடெயு�ன் 
இடணநது உ�் ்கால் -
ெநது சம்லெைனம் ெகாறறு 
ட்பெட்டிடய அறிமு்ம் மசயதுள்-
ைது.   

உ�்க கிணணத்தில் ஒவமவகாரு 
சுறறிலும் மவவலவறு மசயதிடய 
ம்காண�்தகா் பிிஃெகாவின் ட்ப -
ெட்டி அடெநதுள்ைது. ்கா�நிட� 
ெகாற்றம், உணவுப ெற்றகாககுட்ற 

ெறறும் ்ல்விடய ஊககுவித்்தல் 
லெகான்்ற ்தட�பபில�லய பிிஃெகா 
ட்பெட்டி அடெயவுள்ைது.   

உ�்க கிணணத்தில் ெஙல்ற -
றுள்ை இஙகி�காநது, மஜர்ெனி, 
மந்தர்�காநது உட்ெ� எட்டு ஐலரகாப-
பிய அணி்ளின் ்தட�வர்்ள் 

‘வன்�வ’ ெட்டிடய அணியபலெகாவ -
்தகா் உறுதி அளித்துள்ைனர்.   

வகானவில் அட�யகாைத்து�ன் வடி -
வடெக்பெட்டிருககும் இந்த ட்ப-
ெட்டி, ஓரினச்லசர்கட்ககு எதிரகான 
்ட்�காரின் சட்�த்ட்த எதிர்பெ்தற்கா-
்லவ உருவகாக்பெட்�து.   

“பிிஃெகா ல்தர்வு மசயதிருககும் பிர-
்காரம் உ�்ைகாவியது ஏமனன்்றகால் 
பிிஃெகா உ�்ைகாவிய்தகா் உள்ைது. 
எல்ல�காரும் இ்தடன பின்ெற்ற 
லவணடும் என்று நகாம் எதிர்ெகார்ககி-
ல்றகாம்” என்று பிிஃெகா கிமயகாவகானி 
இன்வன்டீலனகா ம்தரிவித்்தகார்.   

இநநிட�யில் வன்�வ அட�யகா-
ைத்து�ன் லெகாட்டியில் ்ைமி்றஙகும் 
வீரர்்ள் ்தண�டனககு மு்ம்ம்கா-
டுககும் வகாயபபு ஏறெட்டுள்ைது.     

'வனலவ்' ்்கப்பட்டி்ய அணிய  
திட்டமிடும வீரர்்களுககு கநருக்கடி

இநதியகாவின் ்தமிழ் 
அணி வீரர் நகாரகாயன் 
ஜ்தீசன் லநறறு (21) 
நட�மெற்ற அருணகாச-
�ப பிரல்தச அணிககு 
எதிரகான லெகாட்டியில் 277 
ஓட்�ங்டை விைகாசி 
மு்தல்்தர ஒருநகாள் 
லெகாட்டியில் அதி் ஓட் -
�ங்டை மெற்றவரகா் 
சகா்தடன ெட�த்துள்-
ைகார்.   

விலஜ ஹசரகா கிண-
ணத்திற்கா் மெங்ளூ-
ரில் நட�மெற்ற இந்தப 
லெகாட்டியில் மு்தலில் 
துடுபமெடுத்்தகாடிய ்தமிழ் அணிக -
்கா் ஆரம்ெ வீரரகா் வந்த ஜ்தீசன் 

141 ெநது்ளில் 25 மெைண�ரி்ள் 
15 சிகஸர்்ளு�ன் 277 ஓட்�ங்டை 

விைகாசினகார்.  
முன்ன்தகா் 2002இல் கிைலெகார்-

்ன் அணிககு எதிரகா் அ�ஸ�யர் 
பிரவுன் மெற்ற 268 ஓட்�ங்ளுலெ 
சகா்தடனயகா் இருந்தது.   

இ்தன்லெகாது ஏ ்தர லெகாட்டி் -
ளில் ம்தகா�ர்ச்சியகா் ஐநது ச்தங்ள் 
மெற்றவரகா்வும் ஜ்தீசன் சகா்தடன 
ெட�த்்தகார். முன்ன்தகா் குெகார் 
சங்க்கார, அல்விலரகா பீட்�ர்சன் 
ெறறும் ல்தவ்தத் ெடி்கால் ஆகிலயகார் 
ம்தகா�ர்நது ்த�கா நகான்கு ச்தங்ள் 
மெற்றல்த சகா்தடனயகா் இருந்தது.   

லநறட்றய லெகாட்டியில் ்தமிழ்நகாடு 
அணி மெகாத்்த 506 ஓட்�ங்டை 
மெற்றதும் ஏ ்தர கிரிகம்ட்டில் 
500ககு லெல் ஓட்�ங்ள் மெற்ற 
மு்தல் சந்தர்பெெகா் ெதிவகானது.     

277 ஓட்டங்கள் விளோசி  
தமிழ்க வீரர் ்சோத்ே

உ�்க கிணண ்கால்ெநது ம்தகா�ரில் 
லெகாட்டிடய ந�த்தும் ்ட்�கார் ஆரம்ெப 
லெகாட்டியில் ஈகவல�காரி�ம் ஏெகாற்றம் 
்தரும் ல்தகால்விடய சநதித்்தது.  

அல் டெத் அரஙகில் ்�ந்த ஞகாயிற-
றுககிழடெ (20) ஆரம்ெெகான உ�்க 
கிணண மு்தல் லெகாட்டியின் 16ஆவது 
நிமி�த்தில�லய ஈகவல�கார் ்தனது 
மு்தல் ல்காட� புகுத்தியது. ்ட்�கார் 
ல்கால்்காபெகாைரின் ்தவ்றகால் கிட�த்்த 
மெனகால்டி கிகட் இன்னர் வ�ன்சியகா 
ல்கா�கா் ெகாறறினகார். பின்னர் வ�ன் -
சியகா 31 ஆவது நிமி�த்தில் ்தட�யகால் 

முட்டி ெறம்றகாரு ல்காட� புகுத்்த 
்ட்�கார் ரசி்ர்்ள் நிரம்பிய அரஙகு 
அடெதி ்ண�து.  

முன்ன்தகா், லெகாட்டியின் ஆரம்ெத்தி-
ல�லய வ�ன்சியகா ்தட�யகால் முட்டி 
ல்கால் புகுத்தியலெகாதும் அது ஓப டசட் 
என நிரகா்ரிக்பெட்�டெ குறிபபி�த்-
்தக்து.  

லெகாட்டியில் ஈகவல�கார் ஆதிக்ம் 
மசலுத்திய நிட�யில் அரஙகில் இருந்த 
ரசி்ர்்ள் ெ�ர் லெகாட்டியின் ெகாதி லநரத்-
தில�லய மவளிலயறியல்தகாடு மீணடும் 
லெகாட்டிடய ்காண திரும்ெவில்ட�. 

இ்தனகால் இரண�காவது ெகாதி ஆட்�ம் 
ெகாதி ்காலியகான அரஙகில�லய நட�-
மெற்றது.  

உ�்க கிணண லெகாட்டிடய ந�த்-
தும் அணி என்ெ்தகால் இம்முட்ற உ�்க 
கிணணத்தில் விடையகா� ்தகுதி மெற்ற 
்ட்�கார் உ�்க கிணணத்தில் ெஙல்ற-
கும் மு்தல் ம்தகா�ர் இதுவகா் இருந்தது.  

இ்தன்ெடி லெகாட்டிடய ந�த்தும் 
நகாடு ஒன்று உ�்க கிணணத்தின் மு்தல் 
லெகாட்டியில் ல்தகால்விடய சநதித்்த 
மு்தல் சந்தர்பெெகா் இது ெதிவகாகியுள்-
ைது.    

உலகக் கிண்ண கால்பந்து: 

யோழ். மத்திய ்கல்லூரி  
அ்ரயிறுதிககு தகுதி   

ஆரமபப் ்போட்டியில் 
்தோற்றது ்கட்டோர்


	tkn-11-22-pg01-R2
	tkn-11-22-pg02-R1
	tkn-11-22-pg03-R1
	tkn-11-22-pg04-R1
	tkn-11-22-pg05-R1
	tkn-11-22-pg06-R1
	tkn-11-22-pg07-R1
	tkn-11-22-pg08-R1
	tkn-11-22-pg09-R1
	tkn-11-22-pg10-R1
	tkn-11-22-pg11-R1
	tkn-11-22-pg12-R1
	tkn-11-22-pg13-R1
	tkn-11-22-pg14-R1
	tkn-11-22-pg15-R1
	tkn-11-22-pg16-R1

