
2023 ஆம் ஆண்டின் வரவு செலவுத் திட்டத்்தை ெமர்ப்பித்து ஜனாதிபதி ரணில் 
விக்கிரமசிங்க ஆற்றிய உ்ரயின் முக்கிய அம்ெங்கள் கீழவருமாறு;
  எதிர்வரும் 10 வரு்டங்களில் உயர் திற்ம வாய்நதை ெர்வததைெ ரீதியில் தபாடடித்தைன்்ம 

ச்காண்்ட சதைாழிலாளர் ப்்ட்ய உருவாக்குதைல்....

  தமற்கு, வ்ட தமற்கு,  ஹம்பா்நததைாட்்ட,  திருத்காணம்ல உள்ளிட்ட பிரததைெங்களில் 
     புதிய  சபாருளாதைார வலயங்கள் 

 மூன்று புதிய ெமுத்திர சுற்றுலா ஊக்குவிப்பு வலயங்கள் 

  உயர்தைரத்தில் திற்மச் சித்திய்்ட்நதை 75 மாணவர்்களுக்கு சவளிநாடடு உயர்                                      
     பல்்க்லக்்கழ்கங்களுக்்கான புல்மப்பரிசில்்கள்

  திற்மயா்க சித்திய்்ட்நதை 75 பட்டதைாரி்களுக்கு முதுமாணி பட்டத்திற்்கான சவளிநாடடு 
புல்மப் பரிசில்்கள்

  ருஹுனு, தபராதை்ன, யாழப்பாணம் பல்்க்லக்்கழ்கங்களில் முதுமாணி ்வத்திய 
     பட்டப்படிப்பு வெதி்கள்

 செஸவரி மூன்று வரு்ட ்காலத்தில் படிப்படியா்க நீக்்கம்

  து்றமு்கம் மற்றும் விமான நி்லய அபிவிருத்தி வரி 4 வரு்டங்களில் படிப்படியா்க 
    நீக்்கப்படும்

  ஆயுதைப்ப்்ட ஆளணியினருக்கு 18 வரு்ட தெ்வயின் பின்னர் ஓயவு 
     சபறுவதைற்்கான அனுமதி
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90 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

 1932 - 2022

எமது தேசத்தின் உண்மயான தேசிய வளம் இளம் ே்ைமு்ையினதே!

அநவாவசிய பபவாரவாட்டங்கமை ம்கவி்ட ெமபயில் ஹரின் ப்கவாரிகம்க
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

நோட்டுக்குத் லேவ்வயோன 
நீண்ட கோ� திட்்டஙகவை 
ஜனோதிபதி இநே ்வரவு 
செ�வுத் திட்்டத்தின் 
மூ�ம் முன்வ்வத்துளை-
ேோக அவைசெர் ஹரின் சபர்-
னோணல்டோ சேரிவித்ேோர்.  

ஜனோதிபதி ரணில விக்கிரைசிஙக 
முன்வ்வத்துளை இநே ்வரவு செ�வு 
திட்்டத்தின் ஊ்டோக ்வரிகள எதுவும் 

அதிகரிக்கபப்டவிலவ� என 
சேரிவித்ே அ்வர், க்டநே 
மூன்று ைோேஙகளுக்கு முன் 
நோடு இருநே நிவ�யிலிருநது 
ேறலபோது நோடு அவ்டந-
துளை முன்லனற்றம் சேோ்டர்-
பில அவன்வரும் சிநதிக்க 
ல்வணடும் என்றும் சேரிவித்-

ேோர் .  
்வரவு செ�வுத் திட்்டம் சேோ்டர்பில போரோ-

ளுைன்்ற கட்டி்டத்தில வ்வத்து 
ஊ்டகவிய�ோைர்களுக்கு 

வரிகள் எதுவும் அதிகரிககப்படாே 
அரு்மயான வேவு சசைவு திடடம் 

இரவாஜவாங்க அமைசெர் வியவாபழந்திரன் செரிவிப்பு
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

சநருக்கடி நிவ�க்குள-
ைோகியுளை நோட்டின் சபோரு-
ைோேோரத்வே மீைக் கட்டிசய-
ழுபபு்வது ஆளும் கட்சியின் 
சபோறுபபு ைட்டுைன்றி எதிர்க்-
கட்சி உட்ப்ட அவன்வருக்-
கும் அநே ேோர்மீக சபோறுபபு 
உளைது என இரோஜோஙக அவைசெர் 
ெேோசி்வம் வியோலேநதிரன் சேரிவித்-
ேோர்.  

போரோளுைன்்ற கட்்ட்டத்-
தில வ்வத்து ்வரவு செ�வு 
திட்்டம் சேோ்டர்பில ஊ்டக-
விய�ோைர்களுக்கு கருத்து 
சேரிவிக்கும் லபோலே அ்வர் 
இவ்வோறு சேரிவித்ேோர்.  

கிரோைப பகுதி இவை-
ஞர்கவை சபோருைோேோர 
உறபத்தியில ஈடுபடுத்தி 

ஊக்குவிக்கும் திட்்டம் இநே ்வரவு 
செ�வுத் திட்்டத்தில உளை-
்டக்கபபட்டுளைது. 

ச்பாருளாோேத்்ே கடடிசயழுபபும்
ச்பாறுபபு எதிரககடசிககு உள்ளது  

2023 ஆம ஆண்டு வரவு செலவுத் திட்டம; 

வழமையவான ெமபிரெவாயத்மெ ைவாற்றியமைத்ெ அதி்கவாரி்கள்
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

ஜனோதிபதியும் நிதியவைசெருைோன 
ரணில  விக்கிரைசிஙக  2023ஆம் ஆண-
டுக்கோன ்வரவு செ�வுத் திட்்டத்வே 
லநறறு ெவபயில ெைர்பபித்து விலெ்ட 
உவர நிகழ்த்தினோர்.

சுைோர் ஒரு ைணித்தியோ�மும் 15 நிமி-
்டஙகளும் அ்வரது ்வரவு செ�வுத் திட்்ட 
உவர அவைநதிருநேது.

போரோளுைன்்றம் லநறறு பிறபகல 
01.30 ைணிக்கு ெபோநோயகர் ைஹிநே 
யோபபோ அலப்வர்ேனவின் ேவ�வையில 
2023ஆம் ஆணடுக்கோன ்வரவு செ�வுத் 
திட்்டத்வே ெைர்பபிபபேறகோக கூடியது.

்வேக்கைோக ்வரவு செ�வுத் திட்்டம் 
ெைர்பபிக்கபபடும் லபோது சபோது ைக்கள 
கைரி மூ்டபபட்டு அரெ அதிகோரிகள 
ைட்டுலை அனுைதிக்கபபடு்வது

்பார்வயாளர கைரியில் 450 மாணவ 
ே்ைவரகளுககு அனுமதி 

ஜனவாதிபதியின் இல்லத்தினுள் பு்க முயற்சி;

ஜனோதிபதி ரணில விக் -
கிரைசிஙகவின் வீட்டிற-
குள ப�்வநேைோக பிர -
ல்வசிக்க முயறசித்ேேோக 
சேரிவித்து முன்னோள 
போரோளுைன்்ற உறுபபினர் 
ஹிருணிக்கோ பிலரைசெந-
திர உளளிட்்ட 15 லபர் கறு -
்வ ோ த் ல ே ோ ட் ்ட ம் 
சபோலிஸோரினோல 

சகாழும்பில் ஹிருணிககா 
உட்பட ்பதி்னந்து த்பர ்கது 

இ�ஙவக கிரிக்-
சகட் வீரர் ேனுஷக 
கு ண தி � க வி ற கு 
பிவண சபறறுக் 
ச க ோ ள ்வ ே ற க ோ க 
இ ர ண ்ட ோ ்வ து 
பிவண விணணப-
பம் நீதிைன்்றத்திறகு 
அனுபபி வ்வக்கபபட்டுளைேோக சேரிவிக்-
கபபடுகின்்றது. அேன்படி, டிெம்பர் 8 ஆம் 
திகதி நியூ ெவுத் ல்வலஸ் நீதிைன்்றத்தில 
இநே ்வேக்கு விெோரவணக்கு  எடுத்துக் 
சகோளைபப்டவுளைது.

தனுஷ்கவை 
பிவையில் விடுவிக்க 
இரண்டாைது மனு

ெர்்வலேெ ்றக்பி சுறறுபலபோட்டியில பஙகுபறறு்வேறகோக சேன் 
சகோரியோவுக்குச சென்றிருநே இ�ஙவக ைகளிர் ்றக்பி அணியின் 
ேவ�வி து�ோனி பலல�ன்சகோநேலக கோணோைல லபோயுளைோர்.

7 லபர் சகோண்ட அணிகளுக்கிவ்டயி�ோன ஏசியன் ்றக்பி 
செ்வன்ஸ் சேோ்டரின் 2 ஆ்வது கட்்டப லபோட்டியில பஙகுபறறு -
்வேறகோக இ�ஙவகயின் ஆணகள ைறறும் சபணகள அணிகள 
சேன் சகோரியோவுக்குச சென்றிருநேன.

இபலபோட்டிகளின் பின்னர் இ�ஙவக அணி சேன்சகோரியோ-
வின் இன்சின் நகரிலிருநது லநறறு முறபகல இ�ஙவகக்கு ்வர-
விருநேது. இநநிவ�யில இ�ஙவக ைகளிர் அணியின் 
ேவ�வி து�ோனி பலல�ன்சகோநேலக கோணோைல

நடாடு திரும்பவிருநத நிவையில் ்கடாைடாமல்்்படானடார்

மகளிர ைகபி அணியின் 
ே்ைவி சகாரியாவில் மாயம் 

ஜனோதிபதி ரணில விக்கிரைசிஙகவி-
னோல முன்வ்வக்கபபட்டுளை  ்வரவு 
செ�வுத் திட்்டைோனது  லேோட்்ட சேோழி-
�ோைர்கள ைறறும் சகோழும்பு ைோநகர 
போைர ைக்கள சேோ்டர்பி�ோன அ�ட்சி-
யபலபோக்கு  எம்வை ஏைோற்றைவ்டயச 
செய்துளைசேன  சகோழும்பு ைோ்வட்்ட 
எம்பியும்  ேமிழ் முறலபோக்கு கூட்்டணி -
யின்  ேவ�்வருைோன ைலனோ கலணென் சேரிவித்துளைோர்.     

லநறவ்றய ்வரவு செ�வுத் திட்்டம் சேோ்டர்பில ேமிழ் முற -
லபோக்கு கூட்்டணி ேவ�்வர் ைலனோ கலணென் லைலும் கூறியேோ -
்வது, உ�க ்வஙகி, ஐநோ நிறு்வனைோன 

மககளின் எதிர்பாரபபு 
நி்ைதவறைப்படவில்்ை
த.மு.கூ  தவைைர் ம்னடா ்க்ைசன் எமபி ்கைவை

ஐ.நவா அலுவல்கம முன்பவா்கவும ஆர்ப்பவாட்டம

2023ஆம் ஆணடுககான வேவு சசைவுத்திடடத்்ே 
சமரபபித்து ஜனாதி்பதி ேணில் உ்ே 

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

எைது லேெத்தின் உணவையோன லேசிய ்வைம் எைது இைம் 
ேவ�முவ்றயினலர. இ்வர்களுக்கு கலவி, ெமூக ைறறும் சபோரு -
ைோேோர ்வோய்பபுகவை ஏறபடுத்தி சகோடுபபேறகோக இது்வவர-
யில  நோம் செய்துளைவே பறறி நோம் திருபதியவ்டய முடியுைோ? 
இைம் ேவ�முவ்றயினவரப போதுகோக்கும் முகைோக, நோம் 
முவ்றயோன பஙசகோன்வ்ற ்வகித்து இருபலபோைோயின், இன்று 
அ்வர்கள நோட்வ்ட விட்டுசசெல்வேறகு ஒருலபோதும் ்வரிவெயில 
நின்றிருக்கைோட்்டோர்கசைன ஜனோதிபதி ரணில விக்கிரைசிஙக 
சேரிவித்ேோர். 

2023ஆம் ஆணடுக்கோன ்வரவு செ�வுத் திட்்டத்வே லநறறு 

ெைர்பபித்து உவர-
ய ோ ற று ம் ல ப ோ ல ே 
அ்வர் லைறகண்ட-

்வோறு சேரிவித்ேோர். 
சேோ்டர்நது அ்வர் உவர-

யோறறுவகயில, 
இன்று இவவிவைஞர் 

யு்வதிகள சி்றநே எதிர்கோ�த்-
வேலய எதிர்போர்க்கின்்றனர். 

சுபிட்ெமிக்க நோச்டோன்வ்றலய 
எதிர்போர்க்கின்்றனர்.  எதிர்பபு ஊர்்வ-
�ஙகள, லபோரோட்்டஙகள, பணிபப-
கிஷகரிபபு லபோன்்ற ைரபுெோர்நே அர-
சியல ்வழிமுவ்றகவைத் ேோணடிய 
புதிய அணுகுமுவ்றகவை பயன்ப-
டுத்தி, புதிய முவ்றவைசயோன்று 
எதிர்போர்க்கபபடுகின்்றது. இன்று 
போர்வ்வயோைர் க�ரிவய லநோக்கும்-
லபோது குறிபபி்டத்ேக்கைவு  இவைஞர் 
யு்வதிகள ்வருவக ேநதிருபபது சேன்-

படுகின்்றது. சுபிட்ெமிக்க எதிர்கோ�த்வேயும், உயர்நே ெமூகத்வேயும் 
முவ்றவையில ைோற்றம் ஏறபடுத்து்வவேயுலை அ்வர்கள அவன்வரும் 
எதிர்போர்க்கின்்றனர். நோம் புதிய சபோருைோேோரத்வே உரு்வோக்கு்வது 
இவ இவைஞர் யு்வதிகளுக்கோகல்வேோன். அ்வர்களின் எதிர்கோ�த்திற-
கோகல்வேோன். சுேநதிரம் சபறறு 75 ஆணடுைோக லேசிய ்வைஙகவைப 
போதுகோபபது பறறி நோம் லபசிக்சகோணடிருக்கின்ல்றோம். லேசிய ்வைங-
கவை போதுகோபபேறகு லபோரோட்்டம் ந்டத்துகின்ல்றோம், ெணவ்டயிடு-
கின்ல்றோம். உணவையோகச செோல�பலபோனோல, நோம் எைது லேசிய 
்வைஙகவை போதுகோக்கின்ல்றோைோ? உணவையோன லேசிய ்வைஙக -
ளுக்சகன எதிர்கோ�சைோன்வ்ற உரு்வோக்கியுளலைோைோ? என்று 
நோம் சிநதிக்க க்டவைபபட்டுளலைோம்.

இளைஞர், யுவதிகளின் சுபிட்சமான 

எதிர்காலத்ளத 
ப�ாககிய "பட்ஜட" 
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முப்படை வீரர்களுக்கு 
இன்று முதல் ப்பொது மன்னிபபு

வி டு மு ற ை யின் றி 
கடறைக்கு சமுகைளிக் -
காத முப்பறட உறுப -
பினரகள் சடடரீதியாக 
சசறையில் இருந்து 
விலகுைதறகான ப்பாது 
ைன்னிபபு காலம் இன்று  
ஆரம்்பைாகிைது.

இதன்்படி இன்று  (15) 
முதல் டிசம்்பர 31 ஆம் 
திகதி ைறர ப்பாது ைன்னிபபுக் 
காலம் ைழஙகப்படடுள்்ளதாக 
்பாதுகாபபு அறைச்சு பதரிவித் -
துள்்ளது.

கடந்த  ஒக்சடா்பர 25 
ஆம் திகதி அல்லது அதறகு 
முன்னர விடுமுறையின்றி 
கடறைக்கு சமுகைளிக்கா -
தைரகளுக்கு ப்பாது ைன் -
னிபபு காலம் ைழஙகப்பட -
டுள்்ளது.

அ ை ர க ளி ட மி ருந் து 
ஏசதனும் பதாறக 
பசலுத்த சைண்டியது 

இருபபின் சடடரீதியாக பைளிசய -
றும் முன் அத்பதாறகறய பசலுத்த 
சைண்டும் எனவும் ்பாதுகாபபு 
அறைச்சு குறிபபிடடுள்்ளது.

வியட்நாம் கடலில் மீடகப்படட 

வியட்ாம் கடற்பரபபில் மீடகப-
்படட இலஙறகயரகளுக்கு சரை-
சதச புலம் ப்பயரந்சதார அறைபபு 
ைனிதாபிைான உதவிகற்ள ைழஙகி 
ைருகின்ைது. இந்த விடயம் பதாடர-
்பாக சரைசதச புலம்ப்பயரந்சதார 
அறைபபு அறிக்றகபயான்றை பைளி-
யிடடுள்்ளது.

வியட்ாமிலுள்்ள முகாம் ஒன்றில் 
தஙக றைக்கப்படடுள்்ள இலஙறக-
யரகள் தாைாக முன்ைந்து இலங-
றகக்கு பசல்ல விருப்பம் பதரிவித்-
தால், அதறகான உதவிகற்ள ைழஙக 
தயாராக இருப்பதாகவும் அந்த 
அறைபபு பதரிவித்துள்்ளது.

303 இலஙறகயரகற்ள ஏறறிச் 
பசன்ை மியான்ைரின் மீன்பிடிப 

்படகு கடந்த திஙகடகிழறை வியட-
்ாம் ைறறும் சிஙகபபூர கடற்பரபபில் 
பதாழில்நுட்பக் சகா்ளாறு காரணைாக 
கறர ஒதுஙகியது. இதறனயடுத்து, 
இந்த விடயம் பதாடர்பாக ்படகில் 
இருந்த ஒருைர இலஙறக கடற்ப-
றடக்கு அறிவித்தார.

இதறனத்பதாடரந்து, வியட்ாம் 

சிஙகபபூர ைறறும் ைசலசியா அரசாங-
கஙகற்ள பதாடரபுபகாண்டு குறித்த 
்படகு பதாடர்பான தகைல்கற்ள 
இலஙறக ்பரிைாறிக்பகாண்டது. 
இதறனயடுத்து, குறித்த ்படகுக்கு 
அருகில் ்பயணித்த ஜப்பானிய கப்பல் 
மூலம் இலஙறகயரகள் மீடகப்படட-
னர என்்பது குறிபபிடத்தக்கது.

SLPP மொற்றுக்குழு நொல்்வர 
சஜித்துைன் இடைவு

ஸ்ரீ லஙகா ப்பாதுஜன ப்பரமுன 
கடசியிலிருந்து ்பாராளுைன்ைம் 
பதரிைாகி அதன் பின்  அக்கடசியிலி-
ருந்து விலகி ்பாராளுைன்ைத்தில் சுதந் -
திரைாக பசயற்படடு ைந்த ்ால்ைர 
ஐக்கிய ைக்கள் சக்தியுடன் ச்றறைய 
தினம் இறணந்து பகாண்டுள்்ளனர.

அநுர பிரியதரசன யாப்பா, சந்திை 
வீரக்பகாடி, ஜயரத்ன சேரத் ைறறும் 
சுதரசனி ப்பரனாண்சடாபுள்ச்ள 
ஆகிய ் ால்ைசர ஐக்கிய ைக்கள் சக்தி -
யுடன் இறணந்துக்பகாண்டுள்்ளதாக 
பதரிவிக்கப்படுகிைது. 

74 ஆவது அகவவயில்
பேராயர் மல்கம் ரஞ்சித்

இலஙறக கத்சதாலிக்க திருச்சற்ப-
யின் பகாழும்பு உயர ைறைைாைடட 
ச்பராயர கரதினால் ைல்கம் ரஞ்சித் 
இன்று தனது 74 ஆைது பிைந்த்ாற்ள 
பகாண்டாடுகின்ைார. இலஙறகயின் 
முதல் கரதினாலாகவிருந்த சதாைஸ் 
கூசரயின் ைறைவுக்கு பின்னர 22 
ஆண்டுகளுக்குப பிைகு இரண்டா-
ைது கரதினாலாக பதரிவு பசயயப-
்படடைர ச்பராயர கரதினால் ைல்கம் 
ரஞ்சித்.   

 இைர குரு்ாகல் பிரசதசத்றத பிைப-
பிடைாகக் பகாண்டைர. 1947ஆம் 
ஆண்டு ்ைம்்பர ைாதம் படான் வில்-
லியம், சைரி வினிிஃபரீடா தம்்பதியி-
னருக்கு ஒசர ைகனாகப ப்பாரற்ள 
புனித அசலாசியஸ் குருைடம் புகுந்-
தார.   

 1966-_1970 ஆம் ஆண்டுகளில் 
கண்டி சதசிய குருைடத்தில் பையயி-
யலும் இறையியலும் ்பயின்ைார. இத-
றனயடுத்து சைற்படிபபுக்காக சராம் 
்கருக்கு அனுப்பப்படடார. சராமி-
லிருந்து சராம் திருத்தந்றத அர்பன் 
்பல்கறலக்கழகத்தில் இறையியலில் 
இ்ளஙகறலப ்படடம் ப்பறைார.   

 உசராமில் ்படிபற்ப முடித்த 
பின்னர இலஙறக திரும்பிய ைல்கம் 
ரஞ்சித் பகாழும்பு உயர ைறை ைாைட-

டத்தின் ்பஙகுகளில் ைறை்பணி ஆற-
றினார. 1983 இல் ைறை்பரபபு நிறு-
ைனஙகளின் சதசிய இயக்கு்ராக 
நியமிக்கப்படடார.   இரத்தினபுரி 
ைறைைாைடடத்தின் முதல் ஆயராக 
1995 ்ைம்்பர 2ஆம் திகதி ைல்கம் 
ரஞ்சித் ப்பாறுபச்பறைார. 2009ஆம் 
ஆண்டு ஜூன் ைாதம் 16ஆம் ்ாள் 
திருத்தந்றத ்பதினாைாம் ப்பனடிக்ட 
ச்பரருடதிரு. 

ைல்கம் ரஞ்சித்றத பகாழும்பு உயர-
ைறைைாைடடத்தின் ச்பராயராக நிய-
ைனம் பசயதார.  

இலஙவகயர்களுக்கு 
மனிதாபிமான உதவி

புலமச்பயர்்ந்வார் 
அமைப்பு ஏற்பவாடு 

41வது வருட பூர்த்தி விழவாவில்
முக்கிய பிரமுகர்கள் சகௌரவிப்பு  

டிசம்பர் 31ஆம திகதி வரை காலக்கடு 

இைா. சம்பந்தன் ்தரலரையில் 

தமிழ் ்கட்சி்களிடையே 
இன்று  முக்கிே சந்திபபு

தமிழ் கடசிகளுக்கு இறடயிலான 
முக்கிய சந்திபப்பான்று இன்று  ைாறல 
5.30க்கு இடம்ப்பைவுள்்ளது.

தமிழ் சதசிய கூடடறைபபின் தறலைர 
இரா.சம்்பந்தன் தறலறையில் குறித்த சந் -
திப்பானது, பகாழும்பில் உள்்ள சம்்பந்த-
னின் இல்லத்தில் இடம்ப்பைவுள்்ளது.

குறித்த சந்திபபுக்கு அறனத்து தமிழ் 
கடசிகளுக்கும் அறழபபு விடுக்கப்பட-
டுள்்ளதாக தமிழ் சதசிய கூடடறைபபின் ச்பச்சா்ளர எம். ஏ 
சுைந்திரன்  பதரிவித்தார.

இதன்ச்பாது, சைஷ்டி அடிப்பறடயிலான அரசியல் தீரவு 
பதாடரபில் கலந்துறரயாடவுள்்ளதாகவும் அைர குறிபபிட-
டுள்்ளார.

மக்களின் எதிர்ோர்ப்புக்கு 
எநத ேதிலும் கிவையாது
எதிர்ககட்சித் ்தரலவர் சஜித்
சலாரன்ஸ் பசல்ை்ாயகம்

ஜனாதி்பதியினால் ்பாராளுைன்ைத்தில் 
சைரபபிக்கப்படட ைரவு பசலவுத் திடடத் -
தில் ்ாடடில் ்பாதிக்கப்படடுள்்ள ைக்களுக்கு 
எந்தவித ்பதிலும் கிறடயாது என எதிரக்கட -
சித் தறலைர சஜித் பிசரைதாச பதரிவித்தார.

்பாராளுைன்ைத்தில் ச்றறு ஜனாதி்பதியும் 
நிதியறைச்சருைான ரணில் விக்கிரைசிஙக 
சைரபபித்துள்்ள அடுத்த ஆண்டுக்கான ைரவு 
பசலவுத் திடடம் பதாடரபில் ்பாராளுைன்ை 
கடடிடத்தில் றைத்து ஊடகவியலா்ளரக-
ளுக்கு கருத்து பதரிவிக்கும் ச்பாசத எதிரக்-
கடசித் தறலைர இவைாறு பதரிவித்தார.

 அது பதாடரபில் 
அைர சைலும் பதரி-
விக்றகயில்

ைக்கள் நிைாரணங-
கற்ள எதிர்பாரத்தி-
ருக்கும் இன்றைய 
காலகடடத்தில் அதற-
கான திடடஙகள் எதுவும்  இந்த ைரவு பசல-
வுத்திடடத்தில் முன்றைக்கப்படவில்றல. 
அந்த ைறகயில் ்ாடடில் ்பாதிக்கப்படடுள்்ள 
ைக்களின் சதறைகற்ள நிைரத்தி பசயைதறகு  
இதில் எவவித ்பதிலும் கிறடயாது என்றும் 
அைர சைலும் பதரிவித்தார.

ேொழ். குருந்கரில் 
40 Kg ்கஞசொ மீட்பு

யாழ்ப்பாணம்,  குரு்கர ்பகுதி-
யில் ச்றறு திஙகடகிழறை 40 கிசலா 
கஞ்சா மீடகப்படடுள்்ளது. இந்தியா-
வில் இருந்து ்படகு ஒன்றில் குரு்கர 
கடறகறர ்பகுதிக்கு கஞ்சா கடத்தி ைரப-
்படட நிறலயில், ச்றறைய தினம் 
கடற்பறடயினரின் சசாதறன ் டைடிக்-
றகயின் மூலம் கஞ்சா மீடகப்படடது. 
கஞ்சாறை கடத்தி ைந்த குறைச்சாடடில் 
இற்ளஞன் ஒருைறரயும் றகது பசய-
துள்்ள கடற்பறடயினர,  கஞ்சாறை-
யும் குறித்த இற்ளஞறனயும் ப்பாலி-
ஸாரிடம் ஒப்பறடத்துள்்ளனர.

இமைஞன் ஒருவர் ெ்ந்கத்தில் மகது

300 சபதொச ்கடை்களுக்கு
மது்பொன உரிமம் ்வழங்கல்  
கலால் திரைககளம ஏற்பாடு

்ாடு முழுைதும் உள்்ள 300 சபதாச 
கறடகளுக்கு ைது்பான விற்பறன 
அனுைதிப்பத்திரஙகற்ள விநி-
சயாகிக்க, கலால் திறணக்க்ளம் 
சதறையான ஏற்பாடுகற்ள பசயதுள்-
்ளது.

இந்நிறலயில் அறனத்து சபதாச 
நிறுைனஙகளுக்கும் உடனடியாக 
ைது்பான உரிைஙகற்ளப ப்பறுைதற -
கான திடடஙகள் ஏறகனசை தயாரிக்-
கப்படடு ைருகின்ைன.

எவைாைாயினும், ப்பாதுைக்களின் 
ஆடசச்பறன ைறறும் சில சபதாச 
ைரத்தக நிறுைனஙகள் அடிப்பறட 
நியைஙகளுக்கு இணஙகவில்றல 
என்்பதனால் ைழஙகுைதில் சிக்கல் 
ஏற்படடுள்்ளது.

விதிகளுக்கு இணஙகாத சில 
சபதாச நிறுைனஙகளுக்கு இந்த 

அனுைதிப்பத்திரஙகற்ள ப்பறறுக் 
பகாடுக்கும் ச்பாது விசசட கைனம் 
பசலுத்தப்படடுள்்ளது. கலால் 
திறணக்க்ளத்தின் ஆறணயா்ளர 
்ாயகத்தினால் சதறையான அனுை -
திப்பத்திரஙகள் அஙகீகரிக்கப்படட-
தும், சபதாச கறடகளில் ைது்பான 
விற்பறன நிறலயஙகற்ள திைப்ப-
தறகு முயறசிகள் சைறபகாள்்ளப்ப-
டும். கலால் திறணக்க்ளம் இதுைறர 
சுைார 6,000 ைது்பான உரிைஙகற்ள 
ைழஙகியுள்்ளறை குறிபபிடத்தக்-
கது.

சீனன்பகாடவை வாலிேர் ஹழரா 
 ஜெமாஅத் ஏறோடடில் மீலாத் விழா
(ச்பருைற்ள விசசட நிரு்பர)

ச்பருைற்ள, சீனன்சகாடறட 
ைாலி்பர ேழரா பஜைாஅத் ஏற்பாட-
டிலான முபப்பரும் விழா இம்ைா-
தம் 20ஆம் திகதி  ஞாயிறறுக்கிழறை 
ைாறல 4.00 ைணிக்கு அல்ேஹுறை-
ஸரா சதசிய ்பாடசாறல எஸ்.எம் 
ஜாபிர ோஜியார ைா்ாடடு ைண்-
ட்பத்தில் சீனன்சகாடறட ்பள்ளிச்-
சஙகத் தறலைர ஏ.எச்.எம் முக்தார 
ோஜியார தறலறையில் ்றடப்ப-
ைவுள்்ளது.

சீனன்சகாடறட ்பள்ளிச் சஙகத் -
தின் அனுசரறணயுடன் ைருடாந்-
தம் ்டாத்தி ைரும் சீனன்சகாடறட 
குரஆன் ைத்ரஸாக்களுக்கிறடயி-
லான சன்ைாரக்க ச்பாடடிகளுட-
னான மீலாதுன் ்பி விழா ைறறும் 
சீனன்சகாடறட அல் ேஹுறைஸரா 

சதசிய ்பாடசாறல, சீனன்சகாடறட 
்ளீம் ோஜியார ைகளிர கல்லூரி 
(சதசிய ்பாடசாறல), சீனன் -
சகாடறட ஆரம்்ப ்பாடசாறல ைறறும் 
கல்லூரிகளில் இருந்து சதசிய ்பரீட-
றசகளில் திைறை சித்தி ப்பறை-
ைரகள், சதசிய ரீதியில் ்பல்சைறு 
துறைகளிலும் சாதறன ்பறடத்த 
ைறறும் ்பல்கறலக்கழகம் பதரிைான  
சீனன்சகாடறட ைாணை, ைாணவி-
கள் இவ விழாவில் விருது ைழஙகி 
பகௌரவிக்கப்படவுள்்ளனர. 

அத்சதாடு  சீனன்சகாடறட  ்பள் -

ளிச்சஙக இறணச் பசயலா்ளர எம்.
எம்.எம். சிோப ோஜியார, உ்ப 
தறலைர ஏ.ஆர.எம். ஸஹுறலைான் 
ோஜியார, தினகரன், தினகரன் 
ைாரைஞ்சரி பிரதை ஆசிரியர சத. 
பசந்தில் சைலைர ஆகிசயாரும் இந் -
நிகழ்வில் பகா்ளரவிக்கப்படவுள்-
்ளனர.

்பரிசளிபபு விழா நிகழ்வில் 
்பாராளுைன்ை உறுபபினரும் சீனன் 
சகாடறட இரத்தினக்கல் ைறறும் 
ஆ்பரண ைரத்தக சஙகத்தறலைரு -
ைான அல்ோஜ் ைரஜான் ்பளீல், 

சவுதி அசரபிய தூதரகத் தறலறை 
அதிகாரி கலாநிதி அஸ் பஸயயித் 
காலித் அல் ைக்கி ஆகிசயார 
பிரதை அதிதிக்ளாகவும், புத்த்ளம் 
விருசதாறட அஸீஸியயா அரபுக் 
கல்லூரி ஸ்தா்பகர சஙறகக்குரிய 
அஸ்பஸயயித் அபதுல் அஸீஸ் 
பைௌலானா, 

்பலஸ்தீன ்ாடடின் முன்னாள் 
இலஙறகத் தூதுைர அல்ோஜ் 
ப்பௌஸான் அன்ைர, தரீக்காக்கள் 
உயர கவுன்சில் தறலைர அஸ் 
பஸயயித் ்கீப அலவி பைௌலானா 
ஆகிசயார பகௌரை அதிதிக -
்ளாகவும் ைாத்தறை மின்னதுல் 
்பாஸியயா அரபுக் கல்லூரி சிசரஷ்ட 
விரிவுறரயா்ளர பைௌலவி 
அல்ோஜ் முேம்ைத் இக்ராம் 
(அல் ்பாஸி) சிைபபுச் ச்பச்சா்ளராக -
வும் கலந்து பகாள்ைர. 

யேக்்ஹவுஸ் 
ேசீர மும்தொஸின் 
மொமனொர 
்கொேமொனொர

(அஷ்ரப ஏ சைத்)

சலக் ேவுஸ் வி்ளம்்பரப்ப-
குதியில் கடறையாறறும்  யசீர 
மும்தாஸின்   ைாைனார  சுல்தான் 
அபதுல் காதர (ையது 78)   ச்றறு 
முன்தினம் (13)  இரவு ரத்ைலா-
றனயிலுள்்ள தனது  வீடடில்  
காலைானார. இைர  ்பாத்திைா 
யஸ்மினின்  கணைரும், ்பாத்திைா 
்பரவின் யசீர மும்தாஸ் (முகாறை-
யா்ளா் ைக்கள் ைஙகி தறலறைக் 
காரியாலயம்),   லன்டனில் ைசிக்-
கும் அேைட காமிலின் அன்புத் 
தந்றதயும் ஆைார. அன்னாரின் 
ஜனாசா ச்றறு (14.)  களுச்பா-
வில ஜஹும்ஆப ்பள்ளிைாசல்  
றையைாடியில் அஸர பதாழுறக-
யின் பின் ்ல்லடக்கம் பசயயப-
்படடது.  

்வரவு பசேவு திட்ைத்தில் மக்்களுக்கு எதிர்பொரத்த தீரவு இல்டே 
சலாரன்ஸ் பசல்ை்ாயகம்  

்ாடு எதிரபகாண்டுள்்ள சைால்களுக்கு 
எவைாறு முகம் பகாடுப்பது என்்பது 
பதாடரபில் இந்த ைரவு பசலவுத் திடடத்-
தின் ஊடாக ஜனாதி்பதி தைது திடடத்றத 
பதரிவித்துள்்ளார என தமிழ் சதசிய கூட-

டறைபபின் ச்பச்சா்ளர எம். ஏ சுைந்திரன் 
பதரிவித்தார. 

ஜனாதி்பதியினால் ச்றறு ்பாராளுைன்-
ைத்தில் சைரபபிக்கப்படட ைரவு பசலவுத் 
திடடம் பதாடரபில் ்பாராளுைன்ை கடடி-
டத்தில் றைத்து ஊடகஙகளுக்கு கருத்து 
பதரிவிக்கும் ச்பாசத அைர இவைாறு 

பதரிவித்தார.  அது பதாடரபில் சைலும் 
பதரிவித்த அைர,  

இந்த ைரவு பசலவுத் திடடத்தில் 
புதிதாக குறிபபிடுைதறகு எதுவும் 
கிறடயாது. கூடட சைண்டிய அறனத்-
றதயும் ஏறகனசை கூடடியுள்்ள 
நிறலயில் தறச்பாது இந்த ைரவு பசலவுத் 

திடடத்தில் முக்கியைானது என எறதயும் 
குறிபபிட முடியாது.   ்ாடு எதிரச்ாக்-
கியுள்்ள தறச்பாறதய ப்ருக்கடிறய 
எவைாறு தீரக்கலாம் என்்பதறகான ஜனா-
தி்பதியின் திடடைாக ைடடுசை இது 
அறைந்துள்்ளது என்றும் அைர சைலும் 
பதரிவித்தார.  

இேஞச ஊழல் விசொரடை ஆடைக்குழுவுக்கு 
ஒரு வருைத்தில் மடடும் 
1,800 முவைப்ோடுகள்

இந்த ைருடத்தில் இலஞ்ச, 
ஊழல் விசாரறண ஆறணக்-
குழுவிறகு 1,800 முறைப்பா-
டுகள் கிறடக்கபப்பறறுள்்ள-
சதாடு,  கடந்த ஒக்சடா்பர 
31 ஆம் திகதி ைறரயில்  
சைற்படி ஆறணக்குழுவிறகு 
1,861 முறைப்பாடுகள் ்பதி -
ைாகியுள்்ளதாக ஆறணக்கு-
ழுவின் ச்பச்சா்ளர ஒருைர குறிபபிடடுள்்ளார.

இலஞ்சம் ைறறும் ஊழல் ைழக்குகள் 
பதாடரபிசலசய அதிக்ளைான முறைப்பாடு-
கள் கிறடக்கபப்பறறுள்்ளதுடன், இதுபதாடர-
பில் 620 முறைப்பாடுகள் ்பதிைாகியுள்்ளன.

இதறகு சைலதிகைாக பசாத்துக்கள் 
பதாடர்பான ஊழல் ைறறும் முறைசகடுகள் 
பதாடரபில் 64 முறைப்பாடுகள் கிறடத்துள்-
்ளதாக பதரிவித்த ஆறணக்குழு, கிறடக்கப-

ப்பறை முறைப்பாடுகள் 
பதாடரபில் சுைார 50 
சு ற றி ை ற ்ள ப பு க் க ற ்ள 
சைறபகாண்டுள்்ளதாக -
வும் பதரிவித்துள்்ளது. 
முறைப்பாடுகள் பதாடர -
பில் நிறுைன ைடடத்தில் 
72 அறிக்றககள் சகாரப -
்படடுள்்ளதுடன் சைலும் 

328 முறைப்பாடுகள் சைலதிக விசாரறணக-
ளுக்காக ஏறனய நிறுைனஙகளுக்கு அனுபபி 
றைக்கப்படடுள்்ளன.

இலஞ்ச, ஊழல் ஆறணக்குழுவிறகு கிறடக்-
கபப்பறை முறைப்பாடுகளில் இருந்து இலஞ்ச 
சடடத்துடன் பதாடரபில்லாத 719 முறைப்பா-
டுகளின் விசாரறணகள் இறடநிறுத்தப்பட-
டுள்்ளதாக இலஞ்ச ஊழல் ஆறணக்குழுவின் 
ச்பச்சா்ளர ஒருைர பதரிவித்தார.

வரவு செலவு திடடத்தின் மூலம

ஒன்்றடர ரில்லிேடன அரசு 
்வரி ்வருமொனமொ்க ப்ப்ற எதிர்பொரபபு
சலாரன்ஸ் பசல்ை்ாயகம்  

ைரவு பசலவுத் திடடத்தின் மூலம் ஒன்ைறர 
ரில்லியறன அரசாஙகம் ைரி ைருைானைாக 
ப்பறறுக்பகாள்்ள எதிர்பாரத்துள்்ளதாக சஜவிபி -
யின் தறலைர அனுரகுைார திசா்ாயக்க எம்பி 
பதரிவித்தார.  

்பாராளுைன்ைத்தில் ச்றறு ஜனாதி்பதியினால் 
சைரபபிக்கப்படட ைரவு பசலவுத் திடடம் 
மீதான உறர பதாடரபில் ்பாராளுைன்ை கட -
டிடத்தில் றைத்து ஊடகவியலா்ளரகளுக்கு 
கருத்து பதரிவித்த ச்பாசத அைர இவைாறு 
பதரிவித்தார.  

அது பதாடரபில் அைர சைலும் பதரிவிக்றக-
யில்,  

ப்பாரு்ளாதார ரீதியில் ்பாதிக்கப்படடுள்்ள ைக்-
களுக்கு நிைாரணம் ைழஙகும் ்பரிந்துறரறய 
ஜனாதி்பதி இந்த ைரவு பசலவு திடடத்தின் 
மூலம் முன்றைக்கவில்றல.2023ஆம் ஆண்-
டுக்கான ைரவு பசலவுத் திடடத்தின் ஊடாக 
ஒன்ைறர ரில்லியன் ைரி ைருைானத்றத ப்பற -
றுக்பகாள்்ள அரசாஙகம் உத்சதசித்துள்்ளது.  

ைரவு பசலவுத் திடடத்தின் ஊடாக ஏசதனும் 
நிைாரணம் கிறடக்குைா என ்பாதிக்கப்பட -
டுள்்ள ைக்கள் பகாண்டிருந்த எதிர்பாரபபு முழு-
றையாக இல்லாபதாழிக்கப்படடுள்்ளது.  

அதறகிணஙக இந்த ைரவு பசலவுத் திடடம் 
ைக்கற்ள புைக்கணிக்கும் ைறகயில் காணப்படு -
கிைது.   ப்பாரு்ளாதார ரீதியில் மிக சைாசைாக 
்பாதிக்கப்படடுள்்ள ்டுத்தர ைக்களுக்கு குறைந் -
தப்படச நிைாரணம் ைழஙகும் எவவித ்பரிந் -
துறரகளும் ைரவு பசலவுத் திடடத்தில் உள் -
ைாஙகப்படவில்றல.ைாைாக ைரி அதிகரிபற்ப 
ைாத்திரம் ைரவு பசலவுத் திடடம் பிரதான 
இலக்காகக் பகாண்டுள்்ளது.  

 ப்பாரு்ளாதார ரீதியில் இருந்து ்ாடடு 
ைக்கற்ள மீடபடடுக்கும் ்றடமுறை திடடங -
கள் உள்்ளடக்கப்படவில்றல  

ைறுபுைம் இலா்பம் ப்பறும் அரச நிறுை-
னஙகற்ள தனியார ையப்படுத்தி அரச ைருைா -
னத்றத குறுகிய காலத்தில் ஈடடிக் பகாள்்ள 
அரசாஙகம் எதிர்பாரத்துள்்ளது என்றும் அைர 
சைலும் பதரிவித்தார.  
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இலங்கை சுற்றுலாத்து்ை-
யானது எதிர்வரும் 2023 
ஆம் ஆண்டில் 2.5 பில்-

லியன் அமெரிககை ம�ாலர ்வரு -
ொனத்்தை ஈட்டு்வ்தையும், 2024 
ஆம் ஆண்டின் மதைாழில்து்ை 
்வருொனத்தில் 3. 5 பில்லியன் 
அமெரிககை ம�ாலர ்வருொனத்்தை 
ஈட்டு்வ்தையும் இலககைாகைக மகைாண்-
டிருப்பதைாகை சுற்றுலாத்து்ை 
அ்ெச்சர ஹரின் ம்பரனாண்்�ா 
WTM எக்்்பாவில் கைலந்து 
மகைாண்டு உ்ையாற்று்கையில் 
மதைரிவித்தைார.  

"இந்தை இலக்கை அ்�ய ஒரு 
சிைபபு ்சர்வ்தை்ச ம்பாதுெககைள் 
மதைா�ரபு பிை்சாைத்்தை நாஙகைள் 
மதைா�ஙகு்்வாம். ்ெலும், சுற்று -
லாத்து்ையின் ்பல்்்வறு ்பகுதி -
கை்ை உலகுககு ம்வளிப்படுத்தும் 
்வ்கையில், நாடு முழு்வதும் 40 
சிைபபு சுற்றுலா ்வலயஙகை்ை 
இலங்கை அ்ெககைவுள்ைது" 
என்றும் அ்ெச்சர கூறினார. 

"இத்திட்�ொனது மதைாழில்து்ையின் 
ம்பாருைாதைாை நன்்ெகை்ை கிைாெப-
புைஙகைளுககும் எடுத்துச ம்சல்்வதைற்கு 
்வழி்வகுககும். சுற்றுலாப ்பயணிகைள் 

்வானில் இருந்து விலஙகுகை்ைப ்பாரக -
கும் தைனித்து்வொன ்வாயப்்ப ்வழங -
கும் ்வ்கையில், யால ்தைசிய பூஙகைாவில் 
முதைன்மு்ையாகை ‘்பலூனிங’ அறிமு -
கைப்படுத்தைப்படும்" என்றும் ஹரின் ம்பர -
னாண்்�ா மதைரிவித்தைார. 

  இந்தைச ்்ச்்வ -
யானது எதிர்வரும் 
ஜன்வரி 2023 
முதைல் மதைா�ஙகைப்ப -
டும் என்று எதிர்பாரக -
கைப்படுகிைது. அதைன் 
பின்னர இத்திட்� -
ொனது ெற்்ைய 
்தைசிய பூஙகைாககைள் 
ெற்றும் ஹம்்பாந் -
்தைாட்்� ்பகுதிகைளுக -
கும் அறிமுகைப்படுத் -
தைப்படும்.  

  ்கைளிக்கை நி்ல -
யஙகைள் மூ�ப்படுகின்ை 
்நைத்்தை அதிகைா்ல 
2.30 ெணி ்வ்ை 
நீடித்து இைவு ம்பாழுது -
்்பாக்கை ஊககுவிககும் 
அ்தை ்்வ்ையில், ்சர்வ -
்தை்ச ்பஙகைளிபபு�ன் எதிர -
்வரும் டி்சம்்பர ொதைத்தில் 
மகைாழும்பில் ்பல்்்வறு 

நிகைழ்வுகைள் ந�த்தைப்படும் என்றும் அ்ெச -
்சர கூறினார.  

  FIFA உலகைக கிண்்ண ைசிகைரகைளுககு 
்்பாட்டிகைள் இல்லாதை நாட்கைளில் (சுொர 
நான்கு நாட்கைள்) அ்வரகை்ை கை்வரந்தி -

ழுககும் திட்�மும் WTM இன் ்்பாது தீவி -
ைொகை ஊககுவிககைப்படுகிைது. நாஙகைள் 
இதைற்கைாகை நீரமகைாழும்பில் சிைபபு ்ஹாட் -
�ல்கைள் ெற்றும் ்பகுதிகை்ை ஒதுககீடு 
ம்சயதுள்்ைாம். இதைற்கைாகை விொனக கைட்� -
்ணம் உட்்ப� USD 900 ம்பாதி்ய ்வழங -
கியுள்்ைாம்"என்று அ்ெச்சர ்ெலும் 
குறிபபிட்�ார.

 எகம்சல் லண்�னில் கை�ந்தை திஙகைட்கி-
ழ்ெ (7) முதைல் புதைன்கிழ்ெ (9) ்வ்ை 
ந்�ம்பற்ை உலகின் இைண்�ா்வது ம்பரிய 
சுற்றுலா ெற்றும் விொனப ்்பாககு்வைத்-
துக கூட்�ொன உலகை சுற்றுலா ்சந்்தையில் 
ஏைககு்ைய 60 ்பய்ணத்து்ை நிறு்வனங -
கைள் ெற்றும் ஸ்ரீலஙகைன் விொன நிறு்வ-
னஙகைளின் பிைதிநிதிகைள் ்பங்கைற்ைனர.  

editor.tkn@lakehouse.lk

மக்கள் நலன் சார்ந்த 
வரவுசசலவுத் திட்டம்

இலங்்கயின் 2023 ஆம் ஆண்டுக்கான 
வரவு சசலவுத்திட்ட முன்சமாழி்கள் ஜனா -
திபதி ரணில் விககிரமசிங்கவினால் நிதி-

ய்மசசர என்்ற வ்்கயில் நநற்று பாராளுமன் -
்றத்தில் சமரப்பிக்கப்பட்டது. சு்த்நதிர இலங்்கயின் 
வரலாற்று முககியத்துவம் மிக்க ்கால்கட்டத்தில் இவ்-
வரவு சசலவுத்திட்டம் சமரப்பிக்கப்படடுள்்ளது. 

அ்நநியச சசலாவணிப் பற்்றாககு்்றயின் 
வி்்ளவா்க இவ்வரு்டத்தின் ச்தா்டக்கத்தில் ஆரம்-
பமான சபாரு்ளா்தார சநருக்கடி ்க்ட்ந்த நம, ஜுன், 
ஜு்ல மா்தங்க்ளாகும் நபாது தீவிர நி்ல்ய 
அ்்ட்நதிரு்ந்தது. இ்ந்த சூழலில் நாடடின் ஜனாதிபதி-
யா்கப் ப்தவிநயற்்ற ஜனாதிபதி ரணில் விககிரமசிங்க, 
சபாரு்ளா்தார சநருக்கடியில் இரு்நது நாட்்ட மீட-
ச்டடுககும் நநாககு்டன் நவ்லத்திட்டங்க்்ள ஆரம்-
பிக்கலானார. இ்தன் பயனா்கத் தீவிர சபாரு்ளா்தார 
சநருக்கடி ்கட்டம் ்கட்டமா்க வீழ்சசிய்்ட்நது வருகின்-
்றது. 

இந்தநவ்்ள இ்நநாடடின் 75 வது சு்த்நதிர தினப் 
பவ்ள விழாவும் 2023 ஆம் ஆண்டில் ச்காண்்டா-
்டப்ப்டவிருககின்்றது. இவ்வாறு முககியத்துவம் மிக்க 
்காலப்பகுதியில் ்தான் இவ்வரவு சசலவுத்திட்டம் 
சமரப்பிக்கப்படடிருககி்றது.

்தற்நபா்்தய சூழலில் நாடடின் அ்னத்து ்தரப்பி-
ன்ரயும், து்்ற்க்்ளயும் ்கவனத்தில் ச்காண்்ட்தா்க 
இவ்வரவு சசலவுத்திட்டம் அ்ம்நதிருப்பது விநே்ட 
அம்சமாகும். 

நாட்்டயும் மக்க்்ளயும் சபாரு்ளா்தார சநருக-
்கடியில் இரு்நது மீ்டச்டடுப்ப்்தயும் வ்ளமான 
வாழ்்வ மக்களுககு ஏற்படுத்திக ச்காடுப்ப்்தயும் 
இலக்கா்கக ச்காண்டுள்்ள இவ்வரவு சசலவுத்திட்டம், 
2048 இல் அபிவிருத்தி அ்்ட்ந்த ந்தசமா்க நாட்்ட 
்கடடிசயழுப்புவ்தற்கு ந்த்வயான அடித்்த்ளத்்்தக 
ச்காண்டிருககின்்றது. 21 ஆம் நூற்்றாண்டின் புதிய 
உலகுககு ஏற்ப இவ்வரவு சசலவுத்திட்டம் ்தயாரிக்கப்-
படடுள்்ளது.  

அ்ந்த வ்்கயில் சபாரு்ளா்தார சநருக்கடிககு 
மு்கம் ச்காடுத்துள்்ள இ்நநாடடின் குழ்ந்்த்க்ளது 
நலன்்க்்ள முன்னி்லப்படுத்தி நபாோககு நமம்-
பாடடுக்கான விநே்ட நவ்லத்திட்டசமான்று முன்-
சனடுக்கப்ட உள்்ளது. இ்தன் நிமித்்தம் ஐநூறு மில்-
லியன் ரூபா நிதி ஒதுககீடு சசயயப்படடுள்்ளது. 

அந்தநநரம் சமுரத்தி, முதிநயார, விநே்ட ந்த்வ-
யு்்டநயார, சிறுநீர்க நநாயா்ளர்கள் ஆகிநயாருககு 
வழங்கப்படும் ச்காடுப்பன்வ நமலும் நான்கு 
மா்தங்களுககு அதி்கரித்து வழங்கவும் திட்டம் முன் -
்வக்கப்படடுள்்ளது. 

இ்வ இவ்வாறிருக்க, வ்ட நமல், நமல் மா்கா -
ணங்களிலும் திருந்காணம்ல, ஹம்பா்நந்தாட்்ட 
ஆகிய மாவட்டங்கள் அ்டங்கலா்க பல இ்டங்களி-
லும் சபாரு்ளா்தார வலயங்க்்ள அ்மப்ப்தற்்கான 
முன்சனாழிவு்கள் முன்்வக்கப்படடுள்்ளன. இ்தன் 
ஊ்டா்க உள்நாடடு சவளிநாடடு மு்தலீடு்க்்ளக 
்கவர்நதிழுக்க எதிரபாரக்கப்படடுள்்ளன. அத்ந்தாடு 
புதிய நவ்லவாயப்பு்களும் உருவாகும். இ்தன் 
பயனா்க இ்்ளஞர்களின் நவ்லயின்்மககும் 
தீரவு கி்்டக்கப்சபறும். அந்தநநரம் ஏற்றுமதிப் 
சபாரு்ளா்தாரத்்்தக ச்காண்்ட நா்டா்க ந்தசத்்்தக 
்கடடிசயழுப்ப இவ்வா்றான சபாரு்ளா்தார வலயங-
்கள் பாரிய பங்களிப்்ப நல்கும். இ்தன் பயனா்க 
நாடடுககு அ்நநியச சசலாவணி்ய ஈடடி வருவதி-
லும் இவ்வலயங்கள் குறிப்பி்டத்்தக்க பங்களிப்்ப 
நல்கும். 

நமலும் சபாரு்ளா்தார சநருக்கடியில் இரு்நது 
நாட்்ட ்கல்வி்ய அடிப்ப்்டயா்கக ச்காண்டு ்கட-
டிசயழுப்புவதிலும் கூடு்தல் ்கவனம் சசலுத்்தப்பட-
டுள்்ளது. இ்தன் நிமித்்தம் பல்நவறு முன்சமாழிவு-
்கள் முன்்வக்கப்படடுள்்ளன. குறிப்பா்க கிராமிய 
பா்டசா்ல்களின் அடிப்ப்்ட சு்கா்தார வசதி்க்்ள 
நமம்படுத்்தவும், ஆயிரம் இரண்்டாம் நி்லப் பா்டசா-
்ல்களுககு இலவச இ்ணய வசதி்ய சபற்றுக-
ச்காடுக்கவும் முன்சமாழியப்படடுள்்ளன. 

அத்ந்தாடு ்கல்வித்து்்ற்ய அடிப்ப்்டயா்கக 
ச்காண்்ட பல ஊககுவிப்பு திட்டங்களும் அறிவிக்கப் -
படடுள்்ளன. அவற்றில் ஊவா சவல்லஸ பல்்க்லக-
்கழ்கத்தில் புதிய மருத்துவ பீ்டத்்்த ஆரம்பித்்தல், 
யாழ்ப்பாணம், நபரா்த்ன மற்றும் றுஹுணு ஆகிய 
பல்்க்லக்கழ்கங்களின் மருத்துவ பின்படிப்பு வசதி -
்க்்ள நமம்படுத்து்தல் உள்ளிட்ட பல திட்டங்களும் 
அ்டஙகியுள்்ளன. அத்ந்தாடு ்காலநி்ல மாற்்றம் 
ச்தா்டரபான சரவந்தச பல்்க்லக்கழ்கமும் இஙகு 
அ்மக்கப்படுவ்தற்்கான திட்டமும் அறிவிக்கப்பட-
டுள்்ளது.  

நமலும் விவசாயப் சபாரு்ளா்தாரத்்்த பாரம்ப -
ரியமா்கக ச்காண்டுள்்ள இ்நநாடடில் 10 விவசாய 
ச்தாழில்முயற்சி கிராமங்களும் அ்மக்கப்ப்ட 
உள்்ளன. அத்ந்தாடு அறுவ்்டககு பின்னரான 
நச்தங்க்்ளக கு்்றப்ப்தற்்கான திட்டத்தின் கீழ் 
்க்ளஞ்சிய வசதி்க்்ள நமம்படுத்்தவும் ந்டவடிக்்க்க-
்கள் எடுக்கப்ப்ட உள்்ளன. 

இந்தநவ்்ள, சூரிய சகதி ப்டல்்க்்ளயும் இலத்தி-
ரனியல் நமாட்டார ்கார்க்்ளயும் உள்நாடடில் உற் -
பத்தி சசயய வசதி அளிக்கப்ப்ட உள்்ளந்தாடு 2023 
இல் சமய வழிபாடடு்தலங்களுககு அரச அனுசர-
்ணயில் சூரிய சகதி ப்டல்்கள் சபற்றுகச்காடுக்கப்-
ப்ட உள்்ளன.

இவ்வாறு நாடடின் அ்னத்து து்்ற்களிலும் 
்கவனம் சசலுத்திய்தா்க அ்ம்நதிருககும் இவ்வரவு 
சசலவுதிட்டம் நாடடின் நி்லநப்றான அபிவிருத்தி -
்யயும் சபாரு்ளா்தார சசழு்ம்யயும் இலக்கா்கக 
ச்காண்டுள்்ளது என்்றால் அது மி்்கயா்காது.

35, டி.ஆர.விஜய்வரதைன ொ்வத்்தை, மகைாழும்பு- - 10

தை்பால் ம்பட்டி இலககைம் : 834
மதைா்ல்்பசி இலககைம் : 2429429, 2429272, 2429279

ம்பக் : 2429270, 2429329,  விைம்்பை முகைா்ெயாைர : 2429321

உறுதிவாய்ந்த வீரர்களை அதி்கம் உளைய்தா்க இரு்ந-
்தாலும் ்தளைளை ்தாங்கும் ்தளைவர்கள் இலைாவிட்-
ைால அ்ந்தப் பளை நிளைத்து நிற்க முடியாது.

நி்லெககைள் ்சால உ்�த்மதைனினும் தைா்ன
தை்லெககைள் இல்்வழி இல்

குறள் தரும் சிநதனை

சுற்றுலாத்துறை ஊடாக அடுத்்த வருடத்தில்
2.5 பில். டடாலர் வருமானமீட்டும் திட்டம்

ஹற்ைன் கைல்வி ்வலயத்திற்குட்-
்பட்� மிகைவும் பின்தைஙகிய 
்பா�்சா்லகைளில் ஒன்ைான  

ெ்மகைலியா லககைம் தைமிழ் ெகைாவித்தியா-
லயத்தில் புதிதைாகை நிரொணிககைப்பட்� திைன் 
்வகுப்ப்ை அஙகுைாரப்ப்ண நிகைழ்வு ்பா�-
்சா்லயின் அதி்பர திருெதி. வியானி்ைா் 
தை்ல்ெயில் அண்்ெயில் ந்�ம்பற்ைது.  

அ்னத்துலகை ெருத்து்வ நல அ்ெபபு 
((IMHO)) ெற்றும் இைட்்ணம் அைககைட்�்ை 
நிறு்வன முழு்ெயான நிதிமயாதிககீட்டில் 
இந்தை திைன் ்வகுப்ப்ையானது ொ்ண்வரகை -
ளின் ்பயன்்பாட்டுககைாகை ்வழஙகி ்்வககைப்பட்-
�து.  

 இந்நிகைழ்வில் அதிதியாகை ஹற்ைன் கைல்வி 
்வலயத்தின் ்பணிப்பாைர திருெதி எ.்சத்தி-
்யந்திைா, ெ்மகைலியா பிை்தை்ச ்ச்்பயின் 
தைவி்சாைர திருெதி ஜி.ம்சண்்பகை்வள்ளி, 
்கைாட்�க கைல்விப ்பணிப்பாைர சி்வகுொர, 
ெ்மகைலியா பிை்தை்ச ்ச்்பயின் உறுப-
பினரகைள், ஐஆரழு நிறு்வன திட்� ்பணிப-

்பாைர திரு கைந்்தையா விக்ன்்வைன் 
ெற்றும் IMHO நிறு்வன உத்தி்யாகைத்தைரகைள், 
ஏ்னய ்பா�்சா்லகைளின் அதி்பரகைள், ஆசி-
ரியரகைள் கைலந்து மகைாண்�னர.  

 இந்தை திைன் ்வகுப்ப்ையூ�ாகை லககைம் 
தைமிழ் ெகைாவித்தியாலயத்தில் கைல்வி ்பயில்-
கின்ை 550 ொ்ண்வரகைள் ெட்டுென்றி, 
அயல் ்பா�்சா்ல ொ்ண்வரகைளும் ்பயன்-
ம்பை முடியும் என ்வலயக கைல்விப ்பணிப -
்பாைர தைனது உ்ையில் மதைரிவித்தைார. 

   இந்நிகைழ்வில் உ்ையாற்றிய ்பா�்சா்ல 
அதி்பர தைனது ்பா�்சா்ல ்வைலாற்றில் ம்பான் 
எழுத்துககைைால் ம்பாறிககைப்ப� ்்வண்டிய 
தினொகை இன்்ைய தினத்தி்ன தைாம் கைரு -
து்வதைாகைவும், ொ்ண்வரகைளின் நவீன கைற்ைல் 
்தை்்வககைாகை இந்தை உதைவி்ய ்வழஙகியது 
மிகைவும் ்்பாற்ைத்தைககைது என்றும் மதைரிவித்-
தைார.  

 சில ொ்ண்வரகைள் இவ்வாைான திைன் 
்வகுப்ப்ை்ய இன்்ைய நவீன கைணினி-
ெயொன கைற்்கைககு மிகைவும் ்பயனுள்ை-

தைாகை அ்ெந்துள்ைதைாகைவும், இவ்வாைான 
திைன் ்வகுப்ப்ையி்ன தைெது ்பா�்சா-
்லககு ்வழஙகிய்ெககைாகை IMHO ெற்றும் 
இைட்்ணம் அைககைட்�்ை அ்ெபபுகைளுககு 
்பா�்சா்ல ்சார்பாகைவும் ொ்ண்வரகைள் ்சார -
்பாகைவும் நன்றியி்ன மதைரிவிப்பதைாகைவும், 
இத்திைன் ்பல்கையி்ன ்பயன்்படுத்தி எதிர-

கைாலத்தில் சிைந்தை ம்பறு்்பறுகை்ை ்பா�்சா -
்லககு ம்பற்றுத் தைரு்வதைற்கு ொ்ண்வரகைள் 
முயற்சிககை ்்வண்டுமெனவும் அதி்பர மதைரி-
வித்தைார. 

சமூகத்திலிருந்து ப�ாற்தபட�ாருள் �ாவறனறை
ஒழிப�்தற்கு இளவைதினர் �ாடு�ட பவண்டும்!
மனிதை குலத்திற்கு ஆ்பத்தைாகை எழுந் -

துள்ை ்பாரிய பிைசசி்ன ்்பா்தைப -
ம்பாருள் ஆகும். ்பா�்சா்ல ொ்ண -

்வரகைள் ெற்றும் இ்ைஞரகைளி்�்ய 
அதிகைரித்து ்வரும் ்்பா்தைபம்பாருள் ்பா்வ-
்னயானது ெனிதை ்சமூகைத்்தை வீழ்சசிப 
்பா்தைககு மகைாண்டு ம்சல்லும் ஒரு உலகைைா-
விய பிைசசி்னயாகை கைா்ணப்படுகிைது.  

 இன்்ைய ்சமுதைாயம் எதிர்நாககியுள்ை 
மிகைபம்பரிய ்ச்வால்கைளில் இதுவும் ஒன் -
ைாகும். ம்பாழுது்்பாககுககைாகைவும் சிறிது 
்நைம் கி்�ககும் அற்்ப சுகைத்திற்கைாகைவும் 
்பயன்்படுத்தைப்படும் இப்்பா்தைபம்பாருட்-
கைள் உ�ல் நலத்திற்கு ்கைடு வி்ைவிப்பது 
ெட்டுெல்லாெல், உயிரிழபபுகை்ையும் ஏற்்ப-
டுத்துகின்ைன.்ெலும் ்சமூகைத்தில் ்பல சீர்கை-
டுகை்ையும் ்தைாற்றுவிககின்ைது.  

இந்நி்லயில் ்்பா்தைப ம்பாருள் 
்பா்வ்ன தைடுபபில் இ்ைஞரகைளின் ்பஙகை-
ளிபபு மிகைவும் அ்வசியொகும்.

ொ்ண்வரகைளி்�்ய ்்பா்தைபம்பாருள் 
்பா்வ்ன அதிகைரிபபிற்கு முககிய கைாை்ண-
ொகை அ்ெ்வது அறிமுகைமில்லாதை நண் -
்பரகைளு�ன் ்பழகுதைல், வீட்டிற்கு ம்வளி்ய 
அதிகை ்நைஙகை்ை ம்சலவி�ல் ்்பான்ைன-
்வாகும். தைற்கைால இ்ைஞரகைள் ்்பா்தைப-
ம்பாருளுககு அடி்ெயா்வதைற்கு பிைதைான 
கைாை்ணஙகைைாகை ்தைாழரகைளின் ஊககுவிபபு, 
ஏொற்ைத்்தை ஏற்றுக மகைாள்ை முடியா்ெ 
்்பான்ைன உள்ைன.   

 ்்பா்தைபம்பாருட்கைளுககு அடி்ெயான -
்வரகைளின் குடும்்ப ்வாழ்க்கை சீைழிகின்ைது. 
்சமூகை அந்தை்து, அலு்வலகை ்்வ்ல, நட்பு, 

உைவினர மதைா�ரபுகைள் எல்லா்வற் -
றிலும் ்பாதிபபுகைள் ஏற்்பட்டு விடு -
கின்ைது. இதைன் மூலம் ்சமூகைத்தி -
லிருந்து ஒதுககைப்பட்�்வரகைைாகை 
்்பா்தைபம்பாருள் ்பா்வ்னயில் 
ஈடு்படு்்வார ொறும் நி்ல ஏற்்ப -
டுகிைது.  

 ்்பா்தைபம்பாருள் ்பா்வ்ன 
தைடுபபில் இ்ைஞரகைளின் ்பஙகை -
ளிபபு இன்றிய்ெயாதை ஒன்ைாகை 
விைஙகுகின்ைது. ்்பா்தைபம்பா -
ருள் ்பா்வ்ன தைடுபபில் இ்ை -
ஞரகைள் தைஙகை்ை அரப்பணிப்பது 
கைாலத்தின் கைட்�ாயொகை உள்ைது. 
இ்ைஞரகைள் முதைலில் தைாஙகைள் 
்்பா்தைபம்பாருள் ்பா்வ்ன 
மதைா�ர்பான எந்தை வி�யத்திலும் 
ஈடு்ப� ொட்்�ாம் என  தி�்சஙகைற்-
்பம் பூ்ண ்்வண்டும்.  

 ்்பா்தைபம்பாருள் ்பா்வ்ன என்ைால் 
என்ன? ்்பா்தைப ம்பாருள் ்பா்வ்னயால் 
ஏற்்படும் ்பாதிபபுகைள் ெற்றும் ஆ்பத்துக -
கைள் எ்்வ? இ்வற்்ைமயல்லாம் ஏ்னய 
இ்ைஞரகைளுககும் ொ்ண்வரகைளுககு 
ஆ்லா்ச்னயாகை கூறுதைல் ்்வண்டும்.

 ்பா�்சா்லகைள், கைல்வி நிறு்வனஙகை -
ளுககுச ம்சன்று ்வழிகைாட்�ல் கைருத்தைைங-
குகைள், ஆ்லா்ச்னகைள் ்்பான்ை்வற்்ை 
ொ்ண்வரகைள் ெத்தியில் ்வழஙகு்வதைன் 
மூலம் ்்பா்தைபம்பாருள் ்பா்வ்னயி்ன 
தைடுககை முடியும். ்ெலும் ்்பா்தைபம்பாருட் 
கைளினால் ஏற்்படும் தீஙகுகை்ை கூறி விழிப-
பு்ணரவு ம்சய்வதைன் மூலம் இ்ைஞரகைள் 

ெத்தியில் ்்பா்தைபம்பாருள் ்பா்வ்ன்யத் 
தைடுககைலாம்.  

 ்சமூகை ெககைளி்�்ய விழிபபு்ணர்்வ 
ஏற்்படுத்தை '்்பா்தைபம்பாருள் ்சாரந்தை தீங-
குகைள்' எனும் தை்லபபில் ்ெ்� நா�கைங -
கை்ை ந�த்துதைல், சு்வமைாட்டிகை்ை ஒட்டு -
தைல், ்்பா்தைபம்பாருள் ்பா்வ்னயினால் 
ஏற்்படும் தீங்கை வி்பரித்து துண்டுபபிைசுைம் 
விநி்யாகித்தைல் ் ்பான்ை ்சமூகை ் ்ச்்வகைளில் 
இ்ைஞரகைள் தைஙகை்ை அரப்பணிப்பதைன் 
மூலம் தைெது ்சமூகைத்தி்�்ய ்்பா்தைப -
ம்பாருள் ்பா்வ்ன்ய அகைற்றி வி� முடியும்.    
்்பா்தைபம்பாருளுககு எதிைான ்சட்�திட்�ங-
கை்ை கைடு்ெயாககு்வதும் ்்பா்தைபம்பா-

ருட்கை்ை ஒழிப்பதைற்கைான 
்வழியாகும். ம்பற்்ைார தைெது 
பிள்்ைகைள் ்்பா்தைப்பழக -
கைத்திற்கு அடி்ெயாகி விட்�ார-
கைள் என அறிந்து மகைாண்�ால் 
அ்வரகை்ை முற்றிலும் ஒதுககி 
வி�ாெல் அ்வரகை்ை அை்வ-
்்ணத்து, ்்பா்தைப்பழககைத் -
தைால் ஏற்்படும் பின்வி்ைவு -
கை்ை எடுத்து கூறி அ்வரகை்ை 
அப்பழககைத்திலிருந்து சிறிது 
சிறிதைாகை ம்வளிகமகைாண்டு 
்வை ்்வண்டும். ்ெலும் ெறு-
்வாழ்வு நி்லயஙகைளு�ாகை 
மு்ையான சிகிச்்ச எடுத்துக 
மகைாள்்வதைன் மூலமும் ்்பா்தை-
யிலிருந்து மீண்டு்வை முடியும்.  

 அந்தை்வ்கையில் ஒவம்வாரு 
இ்ைஞனும் தைன்்னயும் 

தைான் ்சாரந்தை ்சமூகைத்்தையும் ்்பா்தைபம்பா-
ருள் ்பா்வ்னயின் மகைடுதியில் இருந்து ்பாது-
கைாப்பதைற்கு முன்்வை ்்வண்டும். ெனிதைகுலத்-
தின் ஆ்ைாககியத்்தையும், ்வைரசசி்யயும் 
்்பணு்வதைற்கு முற்றிலும் ்்பா்தைபம்பாருள் 
்பா்வ்ன்ய தைடுத்து எதிரகைால உலகின் 
்ச்வால்கை்ை ம்வற்றிகமகைாள்ளும் ஆ்ைாக-
கியொன  ்சமூகைொகை ொை இை்வயதினர 
்பாடு்ப� ்்வண்டும்.  
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எச.எச.விககிைெசிஙகை 

பி.எம்.எம்.ஏ.கைாதைர- 
(ெருதைமு்ன தினகைைன் நிரு்பர)-

ஏ.எம்.அஜாத்கைான்   
BA (Hons) Special in 

Geography (R)  SEUSL

சுற்றுலாத்து்ை அ்ெச்சர ஹரின் ம்பரனாண்்�ா சிஎன்என், பிபிசி உட்்ப� 
ெற்றும் ்பல நிறு்வனஙகைளு�ன் உயரெட்� ் நரகைா்ணல்கைளில் கைலந்து மகைாண்�ார. 
இலங்கை சுற்றுலா ஊககுவிபபு பிரிவின் தை்ல்வர ம்பௌரு ்சாலகை கைஜ்பாகுவு�ன் 
அ்ெச்சர கைா்ணப்படுகின்ைார. 

லககம் ்தமிழ் மகாவித்திைாலைத்தில் திைன் 
வகுப�றை அங்குரார்ப�ணம்

ப்தசிைமட்டப ப�ாட்டியில் �்தககம் டவன்ை மரு்தமுறன 
அல்்ஹம்ைா வித்திைாலை மாணவி 

அகில இலங்கை தைமிழ்மொழித் 
தினப ்்பாட்டியில் ெருதைமு்ன 
அல்ஹம்ைா வித்தியாலயத்-

தில் ்பத்தைாம் தைைத்தில் கைல்வி கைற்கும் ொ்ணவி 
்பாத்திொ ஜ்னா முகைம்ெது ்வலீத் ்தைசிய ெட்� 
்்பசசுப ்்பாட்டி பிரிவு_4 இல் மூன்ைாம் இ�த்-
்தைப ம்பற்று ம்வண்கைலப ்பதைககைத்்தை சுவீகைரித்-
துக மகைாண்�ார.

 மகைாழும்பு,்பம்்பலபபிட்டி இந்துக 
கைல்லூரியில் ந்�ம்பற்ை தைமிழ்மொ-
ழித் தினப ்்பாட்டியின் ்்பா்தை இ்வர 
ம்வண்கைலப ்பதைககைத்்தைப தைனதைாககிக 
மகைாண்�ார.

 இந்தை ்பரி்சளிபபு நிகைழ்வில் ஓயவு 
ம்பற்ை உதைவி ்பரீட்்்ச ஆ்்ணயாைர 
ஜி்்பால் அன்ைனி, கைல்வி அ்ெசசின் 
ம்பருந்்தைாட்� ்பா�்சா்லகைள் ்பணிப்பா-
ைரும், ்தைசிய கைல்வி நிறு்வகை சி்ைஷ� 
விரிவு்ையாைருொன எ .்முைளீதை-
ைன், ெருதைமு்ன அல்ஹம்ைா வித்-

தியாலய அதி்பர ஐ.உ்்பதுல்லா அகி்யாரும் 
கைலந்து மகைாண்டு ொ்ணவி ்பாத்திொ ஜ்னா 
முகைம்ெது ்வலீதிற்கு ்பதைககைம் அணிவித்து ்சான்-
றிதைழ் ்வழஙகி மகைௌைவித்தைனர.  இம்ொ்ணவி 
கைல்வி, வி்ையாட்டு ெற்றும் இ்்ணப்பா�-
விதைான ம்சயற்்பாடுகைளில் அதிகை அககை்ை 
கைாட்டி ்வருகின்ை்ெ குறிபபி�த்தைககைதைாகும். 
இம்ொ்ணவி கை�ந்தை 2018 ஆம் ஆண்டு ந்�-
ம்பற்ை ஆைாம் தைைத்துககைான ்சமூகை விஞஞான 
வினா வி்�ப ்்பாட்டியில் அகில இலங்கை 
ெட்�த்தில் முதைலாம் இ�த்்தைப ம்பற்ை்வர 
என்்பது குறிபபி�த்தைககைதைாகும்.  இ்வர ெருதை-
மு்ன்யச ்்சரந்தை அபிவிருத்தி உத்தி்யாகைத்-

தைர எம்.ஐ.எம்.்வலீத், அபிவிருத்தி உத்தி்யாகைத்தைர 
சிறின்தைாஜ் தைம்்பதியின் புதைல்வியா்வார. இம்ொ-
்ணவி ்தைசிய ெட்�ப ்்பாட்டியில் ம்வண்கைலப்ப-
தைககைம் ம்வண்ை்தையிட்டு ்பா�்சா் ல அதி்பர ஐ.உ-
்்பதுல்லா ்பாைாட்டி ்வாழ்த்துத் மதைரிவித்துள்ைார. 
அத்து�ன் ்பா�்சா்ல ஆசிரியரகைள் ெற்றும் 
்பா�்சா்ல அபிவிருத்தி ்ச்்ப உறுபபினரகைள் 
ெற்றும் ம்பற்்ைாரும் ்பாைாட்்�யும், ்வாழ்த்்தை-
யும் மதைரிவித்துள்ைனர.



உலகில் மக்கள் த�ொக்க அதி்கரித்-
துச் தெல்கிறது. இன்று உல்க 
மக்கள் த�ொக்க 800 க்கொடியொகி-

றது என ஐ.நொ.வின் புதிய மக்கள் த�ொக்க 
மதிப்பீட்டில் �்கவல் த�ரிவிக்கப்்பட் -
டுள்்ளது.  

 உல்க மக்கள் த�ொக்கயில் அகைவொசிககு 
கமல் இந்தியொ, ்பொகிஸ�ொன், ்கொஙக்கொ, 
எகிப்து, எதிகயொப்பியொ, கநஜீரியொ, பிலிப் -
க்பன்ஸ, �ொன்ெொனியொ, ஆகிய 8 நொடு்களி-
கலகய உள்்ளனர் என்றும் ஐ.நொ.அறிகக்க-
யில் குறிப்பிடப்்பட்டுள்்ளது.   

 உல்க மக்கள் த�ொக்கயொனது 700 க்கொடி-
யிலிருந்து 800 க்கொடியொவ�ற்கு 12 ஆண்டு -
்கள் ஆகியுள்்ள நிகலயில், 800 க்கொடியிலி -
ருந்து 900 க்கொடியொவ�ற்கு 15 ஆண்டு்கள் 
ஆகுதமனவும் அ�ொவது 2037 இல் உல்க 
மக்கள் த�ொக்க 900 க்கொடிதயனவும் 
ஐ.நொ. வின் அறிகக்கயில் குறிப்பிடப்்பட் -
டுள்்ளது.  

 உல்க ெனத் த�ொக்கயில் சீனொ(144 
க்கொடி), இந்தியொ(139 க்கொடி), ஐககிய 
அதமரிக்கொ(33 க்கொடி), இந்க�ொகன -
ஷியொ(27 க்கொடி), ்பொகிஸ�ொன்(22 க்கொடி), 
பிகைசில்(21 க்கொடி), கநஜீரியொ(21 க்கொடி), 
்பங்க்ளொக�ஷ்(16 க்கொடி), ைஷ்யொ(14 
க்கொடி), தமகஸிக்கொ(13 க்கொடி) ஆகிய 
நொடு்கக்ள அதி்க ெனத்த�ொக்ககய த்கொண் -
டுள்்ளன.  உல்க ெனத்த�ொக்கப் ்பட்டியலில் 
இலஙக்க(2 க்கொடி) 58 ஆவது இடத்தில் 
உள்்ளது.   

 உல்க ெனத்த�ொக்க வ்ளர்ச்சியொனது 
வ்ளர்ந்து வரும் நொடு்களில் மி்க மி்க கவ்கமொ்க 
இருப்்ப�ொ்க ஆயவொ்ளர்்கள் குறிப்பிடுகின்ற-
னர். உல்க ெனத்த�ொக்க வருடதமொன்றுககு 
80 மில்லியன் த�ொக்கயினொல் அதி்கரித்து 
வருகின்றது. நொள் ஒன்றுககு பிறப்புக்க்ளொல் 
2,18,900 ெனத்த�ொக்க அதி்கரிககின்றது.   

  இறப்பு வீ�த்க�விட பிறப்பு வீ�ம் அதி்க-

மொ்க ்கொணப்்படுவக� ெனத்த�ொக்கப் த்பருக -
்கத்திற்்கொன ்கொைணம் எனலொம். நவீன ்கொலத் -
தில் மருத்துவத் துகறயில் ஏற்்பட்டுள்்ள 
ம்கத்�ொன முன்கனற்றம் த்பரும்ளவுககு 
இறப்பு வீ�த்க�க ்கட்டுப்்படுத்தியுள்்ளது.   

 ்பதின்ம வயதிகல குழந்க�கயப் 
த்பற்றுக த்கொள்வதில் ஆபிரிக்க நொட்டுப் 
த்பண்்கள் இன்று முன்னிகலயில் இருப்்ப�-
னொல் அஙகு கவ்கமொ்க ெனத்த�ொக்க அதி்க-
ரிககும் ெொத்தியங்கள் இருககின்றன.   

 உல்க ெனத்த�ொக்க மொநொடு்கள் பு்கொ -

தைஸட் (1974), தமக -
ஸிகக்கொ (1984), 
த்கயகைொ (1994) 
ந்கைங்களில் கூடின. 
இ ருந் � க ்ப ொ தி லு ம் 
உல்க ெனத்த�ொக்க 
்பற்றிய ்கொத்திைமொன 
உணர்வு 1987 இல் 

�ொன் ஏற்்பட்டது. 
அந்� ெந்�ர்ப்்பத்தில் 
உல்க ெனத்த�ொக்க 
500 க்கொடிகய �ொண் -
டியது.  

  அதி்கப்்படியொன மக்கள் த�ொக்கயொல் 
ெமூ்க, த்பொரு்ளொ�ொை சுற்றுச்சூழல் பிைச்-
சிகன்கள் அதி்கரிககின்றன. ்கொடு்களின் 
்பைப்பு குகறந்து வருகின்றது. கிைொம மக்கள் 
பிகழப்புக்கொ்க ந்கைத்க� கநொககி ந்கர்கி-
றொர்்கள். அஙக்க வீடு்கள் த்பருகி சுற்றுச்சூ -
ழல் சீர்த்கடுகிறது. குடிநீர்ப் ்பற்றொககுகற, 
மின்ெொைப் ்பற்றொககுகற ஏற்்படுகின்றன. 
பூமியின் த்கொள்்ள்ளகவ விஞ்சிய உல்க 
ெனத்த�ொக்க அதி்கரிப்்பொனது ஆ்பத்�ொன 

விக்ளவு்கக்ளகய உருவொககும் என்்ப�ொல் 
உல்க ெனத்த�ொக்க வ்ளர்ச்சி வீ�த்க� 
்கட்டுப்்படுத்� கவண்டிய ்கட்டொய நிகல 
உள்்ளது என்கின்றனர் அதமரிக்க விஞ்்ொ -
னி்கள்.   

 மக்கள் த�ொக்கப் த்பருக்கத்தின் ்பொதிப்பு 
அபிவிருத்தி அகடந்� நொடு்களிலும் ்பொர்க்க 
அபிவிருத்தி அகடயொ� நொடு்களிகல அதி-

்கமொ்க ்கொணப்்படுகின்றது. ்கொைணம் உல்க 
வ்ளத்தில் 80 ெ�வீ�த்க� கவத்திருககும் 
அபிவிருத்தி அகடந்� நொடு்க்ளொன தெல்வந்� 
நொடு்களில் உள்்ள மக்கள் த�ொக்க தவறும் 20 
ெ�வீ�ம்�ொன். மொறொ்க, 20 ெ�வீ� வ்ளத்க�க 
த்கொண்டிருககும் அபிவிருத்தி அகடயொ� 
நொடு்க்ளொன வறிய நொடு்களில் உள்்ள மக்கள் 
த�ொக்ககயொ 80 ெ�வீ�மொகும்.   

 இன்று உல்க ெனத்த�ொக்கயில் சுமொைொ்க 
அகைவொசி மக்கள் 25 வயக� அகடயொ�-
வர்்க்ளொ்க இருப்்ப�னொல் குறுகிய ்கொலத்தில் 
ெனத்த�ொக்ககய ்கட்டுப்்படுத்துவது என்்பது 
மி்கக ்கடினமொன விடயமொ்க இருககும் 
என்்பது ்பல ஆயவொ்ளர்்களினதும் ்கருத்�ொ்க 
இருககின்றது.   

 இன்று உலகில் 925 மில்லியன் மக்கள் 
்பட்டினியொல் வொடுகின்றனர். வருடத்திற்கு 
25 மில்லியன் குழந்க�்கள் உலகில் ்பட் -
டினியொல் இறககின்றன. க்பொஷொககின் -
கமயொல் 170 மில்லியன் குழந்க�்கள் 
வ்ளர்ச்சி குன்றிய நிகலயில் ்கொணப்்ப -
டுகின்றன. ெனத்த�ொக்க அதி்கரிககும் 
நிகலயில் ்பட்டினி இறப்புக்களும் 

வ்ளர்ச்சி குன்றிய குழந்க�்கள் 
பிறப்்பதும் குழந்க�்கள் வ்ளர்ச் -
சியில் ்பொதிப்புக்கள் ஏற்்படுவ -
தும் உலகில் ்பட்டினி அதி்கரிப் -
பும் கமலும் கமலும் அதி்கரித்துச் 

தெல்லும் என்றும் ஆயவொ்ளர்்கள் குறிப் -
பிடுகின்றனர்.   

    அறியப்்பட்ட வ்ளங்கக்ள ்கணககில் எடுத்-
�ொல் உல்க மக்கள் த�ொக்க மிக்கயொ்க (Over 
Population) ்கரு�ப்்படுகிறது. எதிர்்கொலத்தில் 
மனி�னின் அறிவியல் த�ொழில்நுட்்ப வ்ளர்ச்சி-
யொல் இயற்க்கயின் இை்கசியங்கள், முடிச்சுக-
்கள் அவிழக்கப்்பட்டு புதிய வ்ளங்கள் ்கண்-
டறியப்்படுமொனொல் இருககும் இந்� மக்கள் 
த�ொக்க குகறவொன�ொ்க (Under Population) 
்கரு�ப்்படும் நிகல க�ொன்றககூடும்.       
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அதிகரிக்கும் மக்கள் த�ொககயினொல்
திண்ொ்ப் ப�ொகின்ற�ொ உலகம்?

பி ை்பல எழுத்�ொ்ளரும் ்கல்வியியலொ-
்ளருமொன தலனின் மதிவொனம் சு்க-
வீனம் ்கொைணமொ்க �னது 51 ஆவது 

வயதில் கநற்றுமுன்தினம் ்கொலமொனொர். 
அன்னொரின் மகறவொனது இலஙக்கயின் 
இலககிய மற்றும் ்கல்வித்துகறககு மொத்தி-
ைமன்றி, மகலய்க �மிழ ெமூ்கத்துககு க்பரி-
ழப்்பொகுதமன்று ்கல்வித்துகற ெொைந்�வர்்கள் 
த�ரிவித்துள்்ளனர்.

 ்கல்வி தவளியீட்டுத் திகணக்க்ளத்தில் 
பிைதி ஆகணயொ்ளைொ்கப் ்பணியொற்றிய-
வர் தலனின் மதிவொனம். அவர் நொடறிந்� 
பிை்பல எழுத்�ொ்ளைொவொர். ்கல்வி மற்றும் 
இலககியத்துகறயில் தலனின் மதிவொனம் 
ஏைொ்ளமொன நூல்்கக்ள எழுதியுள்்ளொர். அத்து -
டன் ்கல்விச் ெமூ்கத்தில் �னகத்கன த்பரும்-
மொணவர் குழொதமொன்கற அவர் த்கொண்டுள்-
்ளொர்.

 மகலய்க இலககியத் துகறயில் �மக -
த்கன �னியிடம் த்கொண்ட எழுத்�ொ்ளைொ -
்கவும் திறனொயவொ்ளைொ்கவும் அவர் ்பணி-
யொற்றி வந்�ொர். அவர் சில வருடங்க்ளொ்க 
சு்கவீனமகடந்திருந்�ொர்.

  மகலய்கத்தின் ஹற்றன் ்கொெல்ரீகய பிறப் -
பிடமொ்கக த்கொண்டவர் தலனின் மதிவொ -
னம். ஆசிரியைொ்கவும் விரிவுகையொ்ளைொ்கவும் 
அவர் ்கடகமயொற்றியிருந்�ொர். அவரிடம் 
்கற்றுத் க�ர்ந்� மொணவர்்கள் ஏைொ்ளம். இலக -
கியத்துகறயில் மிகுந்� ஈடு்பொடு த்கொண்டவ-
ைொ்க அவர் வி்ளஙகினொர்.   ்கொெல்ரீகய பிறப்-
பிடமொ்கக த்கொண்ட அவர், ஆசிரியைொ்க 

த�ொழிகலத் த�ொடஙகியிருந்�ொர். தவளிவொ-
ரியொ்ககவ இ்ளநிகல, முதுநிகலப் ்பட்டங-
்கக்ளப் த்பற்றக�ொடு ஆசிரியர் ்கலொெொகல 
விரிவுகையொ்ளைொ்கவும் ்பணியொற்றியுள்்ளொர்.  

 ்கடந்� மூன்று ஆண்டு்களுககு முன்்பொ்க 
அவர் திடீர் கநொயத்�ொக்கத்துககு உள்்ளொகி -
யிருந்�ொர். அ�ன் பின்னர் அவர் த�ொடர்ந்து 
சிகிச்கெ த்பற்று வந்துள்்ளொர்.

 எழுத்�ொ்ளர், ்கல்விமொன், மொர்கசியவொதி 
என அறியப்்பட்ட தலனின் மதிவொனம், 
மகலய்கத்தின் முககிய ஆளுகம்களில் 
ஒருவைொ்க மதிக்கப்்படுகின்றொர். அவரின் 
மகறவுச் தெயதி �மிழ புத்திஜீவி்கள் மத்-
தியில் த்பரும் அதிர்ச்சிகய ஏற்்படுத்தியுள்-
்ளது. 

 மகலய்கம் த்பரும் ்கல்வியியலொ்ளகை -

யும் இலககியவொதிகயயும் இழந்துள்்ள�ொ்க 
அவர்்கள் ்பதிவிட்டுள்்ளனர். இலஙக்கயின் 
அதி்கமொன ்பத்திரிக்க்களில் த்பறுமதியொன 
ஆக்கங்கக்ள தலனின் மதிவொனன் எழுதி-
யுள்்ளொர். இகணயத்�்ளங்களிலும் அவைது 
்கனதியொன ஆக்கங்கள் தவளிவந்துள்்ளன. 

 திடீதைன ஏற்்பட்ட சு்கவீனம் ்கொைணமொ்க 
அவர் ்கடந்� சில வருடங்க்ளொ்க த்பொதுநி்கழ -

வு்களில் ்பஙக்கற்்கவில்கல. உடல் நிகல 
சீைற்றுப் க்பொன ்கொைணத்தினொகலகய அவர் 
ஒதுஙகியிருந்�ொர்.

 அவைது இழப்்பொல் குடும்்பத்�வர், உறவி-
னர்்கள், நண்்பர்்கள் , ்ககல, இலககிய ஆர்வ-
லர்்கள் துயரில் மூழகியுள்்ளனர்.  

தலனின் மதிவொனம் ்பகடத்துள்்ள நூல்்க -
ளில் சில வருமொறு:

 பின் நவீனத்துவ சூழலில் வொசிப்பு 
த�ொடர்்பொன ்கருத்�ொடல், ்பொைதியியலுககும் 
்கல்வியியலுககுமொன ஒரு புதிய ்பங்களிப்பு, 
்கவி்ர் இ. முருக்கயன் - ்கொயந்து ்கனிந்து 
அகமதியொ்க நின்ற த்பருமைம், ஈழத்து 
இலககிய தெல்தநறியில் முற்க்பொககுச் சிறு -
்கக�்களின் சுவடு்கள், ஈழத்�மிழ இலககிய 
ஆளுகம்கள் ்பற்றி க்பைொசிரியர் சு. வித்தியொ-
னந்�ன், கெொஷலிெத்திற்்கொன ்பொக� ்பற்றி 
க்பைொசிரியர் க்கலொெ்பதி, ்பொகலவனத்தில் 
ஒரு ்பசுந்�கை,ஜுலியஸ பூசிககின் 'தூககு 
கமகடககுறிப்பு', இலஙக்கயின் ெொதிய-
மும் அ�ற்த்கதிைொன க்பொைொட்டங்களும்- ஒரு 
ெமூ்கவியல் கநொககு, ெொருமதி என்தறொரு 
மொனுடன், மகலசியத் �மிழரும் இனத்துவ 
முைண்்பொடு்களும்_ - ெம்கொலச் ெமூ்கப் ்பொர் -
கவ்கள் 

 இகவ க்பொன்ற ஏைொ்ளமொன நூல்்கக்ள 
அவர் ்பகடத்துள்்ளொர். தலனின் மதிவொனம் 
மகறவு மொத்பரும் இழப்்பொகும்.

எம்.எஸ்.எம்.முன்தஸிர்...?
(பாணந்துறை மத்திய குறூப் நிருபர்)

கலவாபூஷணம பரீட் இகபபால்...?
யவாழ்ப்பவாணம 

இலஙக்கயில் முன்னணி ஆயுள் ்கொப்பீட்டுச் 
கெகவ வழஙகுநைொன HNB அஷ்யூைன்ஸ PLC 
(HNBA) ெமீ்பத்தில் �ங்க்ளது அகனத்க�யும் 

உள்்ளடககிய மருத்துவ ்கொப்பீட்டுத் திட்டமொன 
சுப்ரீம்தஹல்த் அன்லிமிதடட் திட்டத்க� அறிமு -
்கப்்படுத்தியது. 

இந்� விரிவொன சு்கொ�ொைக ்கொப்பீடொனது, �னிந்பர்-
்களுககும், அவர்்க்ளது பிள்க்ள்களுககும், த்பற்கறொர் -
்களுககும், வொழகக்கத் துகணயின் த்பற்கறொர்்களுக -
கும் மி்கச் சிறந்� சு்கொ�ொைக ்கொப்பீட்கட வழஙகுகின்ற 
்பல விகெட அனுகூலங்கக்ள உள்்ளடககியுள்்ளது.   

 HNBA இன் புதிய ்கொப்பீடொன சுப்ரீம்தஹல்த் 
அன்லிமிதடட் திட்டமொனது வொடிகக்கயொ்ளர்்க -
ளுககு வொழகக்க -
யில் ஏற்்படுகின்ற 
எதிர்்பொைொ� சூழநி -
கல்களின் க்பொது 
உறுதியொன ்பொது -
்கொப்புடன் கெர்த்து 
�னிந்பர்்கள் மற்றும் 
அவர்்க்ளது குடும் -
்பங்களுககு மன 
அகமதிகய வழங -
கும் வக்கயில் இலங -
க்கயிலும் தவளிநொ -
டு்களிலும் சிகிச்கெ 
த்பறும் வக்கயில் 
்பல சிறப்்பம்ெங்க -
ளுடன் கூடிய சிறந்� 
சு்கொ�ொைப் ்பைொமரிப் -
புப் ்பொது்கொப்க்ப 
வழஙகுகிறது.  

 இந்�க ்கொப்புறுதித் திட்டம் குறித்து HNBA இன் 
பிை�ம நிகறகவற்று அதி்கொரி லசி� விமலைத்ன ்கருத் -
துத் த�ரிவிககும் க்பொது, "ெமீ்ப ்கொலத்தில் முன் -
தனப்க்பொதும் இல்லொ�வொறு ஏற்்பட்ட மருத்துவ 
க�கவகயக ்கருத்தில் த்கொண்டு சு்கொ�ொை ்கொப்பீடு 
அவசியம் என்று நொன் நம்புகிகறன். அப்க்பொது -
�ொன் வொழகக்கயில் ஏற்்படும் எதிர்்பொைொ� சூழநி -
கல்களுககு நீங்கள் முன்கூட்டிகய �யொைொ்க இருக்க 
முடியும். 

�ங்கள் உடல்நலம் மற்றும் நிதி நலன்்கக்ளப் 
்பொது்கொப்்பதில் ஆர்வமுள்்ளவர்்களுககு எங்கள் சுப் -
ரீம்தஹல்த் அன்லிமிதடட் ஒரு சிறந்� க�ர்வொ்க 
இருககும்" என்றொர்.   

 HNBA இன் பிை�ம த�ொழில்நுட்்ப அதி்கொரி -
யொன திகனஷ் உடவத்� ்கருத்துத் த�ரிவிகக்கயில், 
"புதிய சுப்ரீம் தஹல்த் அன்லிமிதடட் ்கொப்பீடொ -

னது, �ற்க்பொக�ய ெந்க� க்பொககு்களுககு ஈடு 
த்கொடுககும் வக்கயில் வடிவகமக்கப்்பட்ட ஒரு 
த்பரிய முயற்சி ஆகும். இ�ன் ்கொைணமொ்க, குறிப் -
்பொ்க மருத்துவச் தெலவு்கள் ்பலருககு ்கவகலகய 
ஏற்்படுத்தும் இந்�க ்கொல்கட்டத்தில் ்கம்்பனி அ�ன் 
க்பொட்டித்�ன்கமகய �க்க கவத்துக த்கொள்்ள 
இந்�க ்கொப்பீட்டுத் திட்டமொனது OPD ்கொப்பீடு, 
ஆயுர்கவ� சிகிச்கெ ்கொப்பீடு, மருத்துவமகன 
அகற, உணவு மற்றும் ICU வொர்ட் ஆகியவற்றின் 
தெலவு மீ்ளளிப்பு ்கொப்பீடு ஆகியவற்கற துகண 
வைம்பு்கள் ஏதும் இல்லொமல் வழஙகுகிறது. 
அத்க�ொடு, ்கொப்புறுதி�ொைருககு ்கண்்பொர்கவ, ம்கப் -
க்பறு மற்றும் ்பல் ்பைொமரிப்புக்கொன தெலவு்கக்ள 

ஈடுதெயயும் ்கட்டொயமற்ற ்கொப்பீடு்களும் வழங்கப் -
்படும்" என்றொர்.   

 HNBA இன் �கலகம ்கொப்பீட்டு ்கணிப்்பொ்ள -
ைொன நளின் சு்பசிங்க ்கருத்துத் த�ரிவிகக்கயில், 
“HNBA தநகிழவொன மற்றும் புதுகமயொன �யொ -
ரிப்பு்கக்ள வழங்க உறுதிபூண்டுள்்ளதுடன், சுப் -
ரீம்தஹல்த் அன்லிமிதடட் திட்டமொனது, சு்கொ�ொைக 
்கொப்பீட்டுத் துகறயில் முன்னணியில் தி்கழும் என் -
்பதுடன் வொடிகக்கயொ்ளருககு உடல்நலம் த�ொடர் -
்பொன க�கவ்கக்ளயும் எளி�ொககும்" எனக குறிப் -
பிட்டொர்.  

சுப்ரீம் தஹல்த் அன்லிமிதடட்டின் ்பலன்்கக்ளப் 
த்பற, 1301 என்ற துரி� த�ொகலக்பசி இலக்கத்தி -
னூடொ்க HNBA ஐத் த�ொடர்பு த்கொள்ளுமொறு அல்லது 
www.hnbassurance.com ஐப் ்பொர்கவயிடுமொறு அறி -
விக்கப்்பட்டுள்்ளது.  

பள்ளிவொெல்்களின் ்பரி்பொலன 
அகமப்பு்கள் தவறுமகன நிர் -
வொ்கம் ெம்்பந்�ப்்பட்ட பிைச்சி-

கன்கள் த�ொடர்பில் மொத்திைம் இழு்ப-
றிப்்பட்டுக த்கொண்டு த்பறுமதியொன 
்கொலத்க� வீணடிக்கொது ெமூ்கத்துககு 
அவசியமொன ்பயனுள்்ள ஏக�னும் 
ஆக்கபூர்வமொன கவகலத் திட்டங-
்கக்ள முகறயொ்க திட்டமிட்ட அடிப் -
்பகடயில் கமற்த்கொள்வக� கிைொ-

மங்களுககு ்பள்ளிவொெல் நிர்வொ்கம் 
தெயயும் சிறந்� கெகவயொகும் என்று 
த�ொட்டவத்க� ்பள்ளிவொெல்்களின் 
�ர்ம்கர்த்�ொ எம்.ஏ.எம்.ரிஸவொன் 
த�ரிவித்�ொர்.  

  "்பள்ளிவொெல் நிர்வொ்கங்கள் �மது 
பிைக�ெப் ்பொடெொகல்கள் மற்றும் பிள் -
க்ள்கள் த�ொடர்பில் விகஷட ்கவனம் 
தெலுத்�ல் கவண்டும். நொட்டின் �ற்-
க்பொக�ய த்பொரு்ளொ�ொை சூழநிகலகய 
்கருத்தில் த்கொண்டு மொணவர்்களின் 
க்பொெொககு நிகல த�ொடர்பில் மதிப் -
பீடு்கக்ள கமற்த்கொள்்ள கவண்டும். 
குடும்்பங்களின் வறுகம, த்பொரு்ளொ-
�ொை தநருக்கடி ்கொைணமொ்க ்கொகல 
ஆ்கொைமின்றி ்பொடெொகலககு மொண-
வர்்கள் வருகின்றனர். இந்�ப் பிள்க்ள-
்கக்ள இனம் ்கண்டு எம்மொலொன உ�-
வி,ஒத்�ொகெ்கக்ள வழங்க கவண்டும்" 
எனவும் அவர் த�ரிவித்�ொர்.  

்பொணந்துகற த�ொட்டவத்க� அல்-
்பஹ்ரியொ க�சிய ்பொடெொகலயில் 
த�ரிவு தெயயப்்பட்ட பிள்க்ள்களுக-

்கொன ்கொகல உணவு அன்்பளிப்பு 
கவகலத் திட்டம் த�ொடர்பில் ்கருத்து 
த�ரிவித்� க்பொக� �ர்ம்கர்த்�ொ 
ரிஸவொன் கமற்்கண்டவொறு த�ரிவித்-
�ொர்.  

்பொணந்துகற த�ொட்டவத்க� 
்பள்ளிவொெல்்களின் �ர்ம்கர்த்�ொவின் 
கயொெகனயின் பிை்கொைம். அல்்பஹ்-
ரியொ க�சிய ்பொடெொகல மொணவர்்க-
ளுககு இலவெ ்கொகல உணவு வழங-

கும் கவகலத் திட்டம் அண்கமயில் 
ஆைம்பித்து கவக்கப்்பட்டது. ்பொட -
ெொகல்களில் ஆைம்பிக்கப்்பட்டுள்்ள 
மொணவர்்களுக்கொன ்கொகல உணவு 
கவகலத் திட்டம் அகனத்து அைெ 

்பொடெொகல்களுககும் கிகடப்்ப-
தில்கல. "பிள்க்ள்களின் ்பசி,்பட்-
டினி ெம்்பந்�மொ்க ்கவனம் தெலுத்து -
வது மக்களின் ்கடகமயொகும். எமது 
ஒரு கநை உணகவயும் , தியொ்கத்க�-
யும் வறுகமகக்கொட்டில் உள்்ள பிள் -
க்ள்களுக்கொ்க �ொனம் தெயய முடிந்-
�வர்்கள் முன்வை கவண்டும். இது 
ஒரு உன்ன�மொன புண்ணியமிகு ்கரு-
மமொகும்" எனத் த�ரிவித்� ்பள்ளிவொ-

ெல்்கள் நிர்வொ்க ெங்கத்தின் த்பொதுச் 
தெயலொ்ளர் சில்மி ெஹீல், ஆைம்்ப 
்கட்டமொ்க இருநூறு மொணவர்்களுககு 
்கொகலகநை க்பொெொககு உணவு வழங-
்கல் திட்டத்க� ஆைம்பித்துள்்ள�ொ்க-
வும், இதுக்பொன்ற திட்டம் நொட்ளொ-
விய ரீதியில் முன்தனடுக்கப்்பட்டு 
அகனத்து வறிய பிள்க்ள்களும் ்பய-
னகடய கவண்டும் என்்பக� எமது 
அபிலொகெயொகும்" எனவும்  த�ரிவித்-
�ொர்.  

்கல்லூரி அதி்பர் எம். ஐ.எம்.ரிஸொன் 
�கலகமயில் இடம்த்பற்ற நி்கழ-
வில் ்பள்ளிவொெல் ்பரி்பொலன ெங்க 
�கலவர் எம்.எம்.எம்.இம்தியொஸ 
�கலகமயிலொன நிர்வொ்க குழுவின -
ரும், முஸொப் ஹலீம் ஆசிரியர் மற்றும் 
எம்.ஜீ.எம். பிஷ்ைொன் ஆகிகயொரும் 
்கலந்து த்கொண்டனர்.   

ைமலயகத்தில் பூத்்த ைவாச்பரும ்பமை்ப்பவாளி

கல்வி, இலக்கியத்துக்றகளில் தெற்றி்த்க� 
ஏற்�டுத்தியுள்்ள தலனின மதிெொனம் மக்றவு

800 ககவாடியவாக உயர்்ந்தது ெனத்ச்தவாமக

த�ொட்ெத்க� அல்�ஹ்ரியொ �ொ்சொகலயில் ெசதி 
குனறிய மொணெரகளுக்கு கொகல ஆகொரம்

 சுப்ரீம்தஹெல்த் அனலிமித்ட திட்த்க�  
 அறிமுகப்�டுத்தியுள்்ள HNB அஷ்யூரனஸ்

நளின் சு்பசிஙக 
(்தமலமை கவா்பபீட்டு 

கணி்ப்பவாளர்)  

திகனஷ் உைவத்்த
(பிர்தை ச்தவாழில்நுட்்ப 

அதிகவாரி) 

லசி்த விைலரத்ன 
(பிர்தை நிமைகவற்று 

அதிகவாரி) 
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்பவார்மவயவாளர் களரியில்...
வழக்கம்.
ஆனால் இம்முறை முதல் தட-

றவயா்க குறிப்பிடட சில பாடசா -
றல்கறை சசர்நத 450 பாடசாறல 
மாணவத் தறலவர்கள் நிதியறமசச-
ரின் வரவு சசலவுத் திடட உறரறய 
அவதானிப்பதற்கா்க அனுமதிக்கப்-
படடிரு்நதனர.

அசதசபான்று வழக்கத்திறகு 
மாைா்க சபாநாய்கர ்கைரியிலும் 
சவளிநாடு்களின் தூதுவர்கள்,இராஜ-
த்நதிரி்கள் என 40 றகும் சமறபடட-
வர்கள் அமர்நதிரு்நதனர.

 வழக்கமா்க வரவு சசலவுத் திடட 
உறரறய ஆறறுவதற்கா்க நிதிய -
றமசசர சறபககுள் வருற்க தரும் 
சபாது ற்கயில் வரவு சசலவுத் திடட 
உறர அடங்கிய சபடடிறய அல்லது 

ச்காப்பிறன ச்காண்டு வருவர. 
ஆனால் தறசபாறதய நிதியறமச-
சரான ரணில் விககிரமசிங்்க தனது 
வரவு சசலவுத் திடட உறர அடங் -
கிய சில தாள்்கறைசய ற்கயில் 
ச்காண்டு வ்நதார.

 அரச தரப்பினரின் வரசவறபுடன் 
அறமசசர்கள் புறடசூழ சறபககுள் 
வ்நத நிதியறமசசர ரணில் விககிரம-
சிங்்க 2023 ஆம் ஆண்டுக்கான தனது 
வரவு சசலவுத் திடட உறரறய பிற-
ப்கல் 01.35 மணிககு ஆரம்பித்து 1 
மணிசநரமும்15 நிமிடங்்களும் உறர-
யாறறி 2.50 றகு நிறைவு சசயதார.

வரவு சசலவுத் திடட உறர 
இடம்சபறை சபாது தமிழ் சதசிய 
கூடடறமப்பின் தறலவர இரா.சம் -
ப்நதன்,தமிழ் சதசிய மக்கள் கூடட-

ணியின் தறலவர சி.வி.விகசனஷ்-
வரன்,  ஈ.பி.டி.பியின் தறலவரும், 
அறமசசருமான டகைஸ் சதவா-
ன்நதா ஆகிசயார சறபககு வருற்க 
தராத நிறலயில் ஸ்ரீ லங்்கா சுத்நதிர 
்கடசியின் தறலவர றமத்திரிபால 
சிறிசசன வரவு சசலவுத் திடட உறர 
ஆரம்பமாகி 40 நிமிடங்்களுககு பின் -
னரும் அசத சபான்று சில அறமச-
சர்களும் சறபககு தாமதமா்கசவ 
வருற்க த்நதனர.

2023ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு 
சசலவுத் திடட உறரயின் சபாது 
எதிரக்கடசி தரப்பினரின் ஆசனங்-
்கள் மடடுமன்றி, ஆளும் தரப்பிலும் 
பல  ஆசனங்்கள் பலவும் சவறிச-
சசாடிக கிட்நதன. நாமல் ராஜபக்ஷ 
உள்ளிடட சில உறுப்பினர்கள் வரவு 

சசலவுத் திடட உறரயின் சபாது 
இறட நடுவில் எழு்நது சசன்ை 
சபாதும் முன்னாள் பிரதமர மஹி்நத 
ராஜபக்ஷ, சமல்ராஜபக்ஷ சபான்ை-
வர்கள் இறுதி வறர அமர்நதிரு்நது 
உறரறய சசவிசமடுத்தனர.

வரவு சசலவுத் திடட உறரறய 
நிறைவு சசயயும் சபாது பாராளு-
மன்ை உறுப்பினர்கள் சவளிநாடு்க-
ளின் தூதுவர்கள்,இராஜத்நதிரி்கள் 
மறறும் அரச அதி்காரி்கள்,ஊட்கவிய-
லாைர்கறை சதநீர உபசாரத்தில் பங்-
ச்கறறுமாறு நிதியறமசசர அறழப்பு 
விடுப்பது வழக்கம்.ஆனால் 
இம்முறை சதநீர உபசாரம் இரத்து 
சசயயப்படடதால், நிதியறமசசரால் 
அறழப்பு விடுக்கப்படவில்றல என்-
பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

ைக்களின் எதிர்்பவார்ப்பு...
உல்க உணவு திடடம் மறறும் 

சரவசதச சசஞ்சிலுறவச சங்்கம், 
இலங்ற்க சசஞ்சிலுறவ சங்்கம் 
ஆகியவறைால், உணவின்றம 
மறறும் வறுறம ஆகிய விடயங்்க-
ளில் இலங்ற்கயிசலசய மி்கவும் 
சமாசமா்க பாதிக்கப்படட பின்தங் -
கிய பிரிவினரா்க சபரு்நசதாடட 
மக்கள் மறறும்  மாந்கர பாமர மக்கள்  
அறடயாைம் ்காணப்படடுள்ைனர.

இ்நத பின்தங்கிய பிரிவினருக-
்கான விசசட ஒதுககீடடு திடடங்-
்கறை ஜனாதிபதி அறிவிப்பார என 
எதிரபாரக்கப்படடது. ஆனால் அது 
நறடசபைவில்றல. 

உடனடியா்க நிவாரண திடடங்்கள் 
இல்லாவிடடாலும் கூட, இம்மக்க-
ளின் இககுறைபாடு்கள் பறறி தான் 
அறி்நதுள்சைன் என்பறத ஜனாதி -
பதி தனது உறரயில் குறிப்பிடடு 
கூறி இருக்க சவண்டும். அப்படியா-
யின், இ்நத நலிவறட்நத மக்கறை 
அது ஓரைவு சா்நதப்படுத்தி இருக-
கும். தமது பிரசசிறன்கள் பறறி 

ஆளுகின்ை அரசு அறி்நது றவத்துள்-
ைது என்பறத அறி்நது மக்கள் சறறு 
நம்பிகற்க அறட்நது இருப்பார்கள்.  
தீரவு்கள் தாமதமாகி வரும் என 
ஆறுதல் அறட்நது இருப்பார்கள்.  

ஆனால், உயிருள்ை உறழககும் 
மக்கறை மை்நது விடடு, சதாட-
டங்்களில் உள்ை ்காணி்கறை பறறி 
சபசி, பயிரிடப்படாத ்காணி்கறை, 
புதிய முதலீடடாைர்களுககு பகிர்நது  
ச்காடுக்க சபாவதா்க ஜனாதிபதி  
ரணில் விககிரமசிங்்க தனது வரவு 
சசலவு திடட உறரயில் கூறியுள் -
ைார. நமது மக்களுககு பயிரிடப்ப-
டாத ்காணி்கள் தருவதா்க எனககு 
பாராளுமன்ைத்தில் த்நத வாககு-
றுதிறய அவர மை்நது விடடார. 
அப்சபாது அவர பிரதமர. 

இப்சபாது ஜனாதிபதி. ஆனால், 
நாம் மைக்கவில்றல. நுவசரலியா 
முதல் ச்காழும்பு அவிசாவறை 
வறர துன்பப்படும் நமது மக்கறை, 
இ்நத அலடசியம்  ச்கால்லாமல் 
ச்கால்கிைது என்ைார.    

வரிகள் எதுவும அதிகரிக்கப்்படவாத...
்கருத்துத் சதரிவிககும்சபாசத 

அவர இவவாறு சதரிவித்தார.  
அது சதாடரபில் அவர சமலும் 

சதரிவிகற்கயில்,   
வரவு சசலவுத் திடடத்தின் 

ஊடா்க எ்நதவிதமான வரி்களும் 
அதி்கரிக்கப்படவில்றல. நாடடிறகு 
சதறவயான நீண்ட்கால திடடங்்க-
றைசய ஜனாதிபதி இதன் ஊடா்க 
முன்றவத்துள்ைார.   

மூன்று மாதங்்களுக்க முன்னர நாடு 
எப்படி இரு்நதது? எரிசபாருள், எரி -
வாயுறவ சபறறுகச்காள்ை ்காணப்-
படட வரிறச்கள் இப்சபாது இருக-
கின்ைனவா? என்பறத அறனவரும் 
சி்நதிக்க சவண்டிய தருணம் இது. 
மக்கள் இதறனப் புரி்நதுச்காள்வார-
்கள் என்பது எனது நம்பிகற்க.  

நாடு எதிரச்காண்டுள்ை சவால்-

்கறை சவறறி ச்காள்ை சவண்டியது 
அவசியமாகும்.அதறகு அறனவ-
ரும் ஒத்துறழப்புடன் சசயல்பட 
சவண்டும். அறனத்துககும் வீதியில் 
இைங்கி சபாராடடம் நடத்தாமல் 
சரியான ்காரணங்்களுக்கா்க மடடும் 
வீதியில் இைங்கி சபாராடினால் 
தவறில்றல. குறிப்பா்க சுறறு-
லாப் பயணி்கள் வருற்கறய தடுக-
கும் வற்கயில் வீதியில் இைங்கி 
சபாராடுவறத தவிரத்துக ச்காள்ை 
சவண்டும்.  

நாடடுக்கான ச்காள்ற்க்கறை 
வகுப்பதற்கான நீண்ட்கால திடடங்-
்கறைசய ஜனாதிபதி முன்றவத்துள்-
ைார என்பறத ச்கலரும் உணர்நது 
பூரண ஒத்துறழப்பு வழங்்க 
சவண்டும் என்றும் அவர ச்கடடுக 
ச்காண்டார. 

ச்பவாருளவாதவாரதமத கட்டிசயழுப்பும...
அது நாடடின் சபாருைாதாரத்தில் 

சபரும் மாறைத்றத ஏறபடுத்தும் 
என்றும் அவர சதரிவித்தார.  

்கட்நத ்காலங்்களில் இறைஞர -
்கறை சதாழில் முயறசி்களில் ஈடு-
படுத்துவது சதாடரபில் அதி்கம் 
சபசப்படடது எனினும் அது நறட-
முறைப்படுத்தப்படவில்றல.  

அசதசபான்று விவசாய உறபத்தி 
சபாருைாதாரத்தில் இறைஞர்கறை 
பங்ச்கற்க சசயவது சதாடரபிலும் 
சபசப்படடது. எனினும் அறத 
நறடமுறைப்படுத்துவது ்கஷ்ட-

மான ்காரியமா்க இரு்நதது.  
அதறன நறடமுறைப்படுத்தும் 

வற்கயில் ம்காவலி அதி்கார சறப,-
சதால்சபாருள் திறணக்கைம்,வ-
னஜீவராசி்கள் திறணக்கைம் உள் -
ளிடட நிறுவனங்்களின் கீழ் உள்ை 
்காணி்கறை மீடசடடுத்து இறை-
ஞர்களுககு விவசாய உறபத்திககு 
வாயப்பு அளிப்பது சதாடரபில் 
இ்நத வரவு சசலவுத் திடடத்தில் திட-
டங்்கள் முன்றவக்கப்படடுள்ைன. 
அது வரசவற்கத்தக்கது என்றும் 
அவர சமலும் சதரிவித்தார.

சகவாழுமபில் ஹிருணிக்கவா...
ற்கது சசயயப்படடுள்ைனர.
ஐககிய மக்கள் சகதியின் ம்களிர 

அணித் தறலவி ஹிருணி்கா பிசர -
மசச்நதிர உடபட  ச்காழும்பில் வீதி 
நாட்கத்தில் ஈடுபடட அறனவரும் 
ற்கது சசயயப்படடுள்ைனர.

நாடடில் சபண்்களுககு எதிரான 
வன்முறை்களுககு எதிரப்பு சதரிவிக-
கும் வற்கயில் ச்காழும்பில் சநறறு  
ஐ.நா. ்காரியாலயத்திறகு முன்பா்க 
ஆரபாடடம் ஒன்று முன்சனடுக-

்கப்படடது.
இதறன ஹிருணிக்கா பிசரமசச்ந-

திர உள்ளிடட ஐககிய மக்கள் சகதி-
யின் ச ம்களிர அணியினர முன்சன-
டுத்தனர.

இதில் சபண்்கள் சசம்மஞ்சள் 
நிை உறட மறறும் சசம்மஞ்சள் நிை 
படடி தறலயில் அணி்நது, சசம்-
மஞ்சள் நிை ச்காடி்கறை ஏ்நதிய 
வண்ணம் ஆரப்பாடடத்தில் ஈடுபட-
டனர.

ைகளிர் றக்பி அணியின்...
சபாயுள்ைார. இது சதாடரபில் 

ச்காரிய ைகபி சங்்கத்தின் ஊடா்க ச்காரிய 
சபாலிஸாருககு அறிவிக்கப்படடுள்ை-
தா்க த்கவல் சவளியாகியுள்ைது.

இமளஞர் யுவதிகளின் சுபிட்ெைவான...
  ஸ்ரீலங்கன், டெலிட்கொம், ஹிலென், வ�ொடெர்ஸ் ஏஜ், ஸ்ரீலங்கொ 

இன்சூரன்ஸ் ஆகியவ� மீள்கடெவைக்கப்படும்.

 ்கஷெப பிரவேச ்பொெசொவல்களுககு இவையேள �சதி

  நொடடின் ட்பொருளொேொரதவே வைம்்படு�ேற்கொன ட்பொருளொேொர 
வைம்்பொடடு ஆவைக குழு

  சர்�வேச சநவேயில பிரவ�சிப்பேற்கொன ்பல வ�வலத திடெங-
்கள 

   ட�ளிநொடடு �ர்தே்க ைறறும் முேலீடு்கவள ஊககுவிப்பேறகு 
பூரை அதி்கொரம் உளள வையப்படுதேப்படெ நிறு�னம்

     2024 ைொர்ச் முேலொம் தி்கதியிலிருநது அவனதது அரசு ட்கொடுப-
்பனவு்களும்

    மின்னஞசல முவையின் ஊெொ்க டசயற்படுதேல..

   உைவுப ்பொது்கொபவ்ப உறுதி டசய�ேற்கொன ்பல வ�வல திட-
ெங்கள

  நுண்கென் ஒழுஙகுப்படுதேல அதி்கொர சவ்பவய ேொபிதேல

   சிறு�ர் வ்பொஷொகவ்க அதி்கரிப்பேற்கொ்க விவசெ வ�வலததிட-
ெங்கள

 

   சூரிய சகதி  ைறறும்  மின்சொர வைொடெொர் ்கொர்்கவள உளளூரில 
ேயொரிப்பேற்கொன �சதி்கவள வைம்்படுதேல.. 

  ைே ேலங்களுககு அரசு உேவியுென் சூரிய சகதி மின்சொரம்

   இவளஞர் யு�தி்களின் எதிர்்பொர்பபு்களுககு ஏறை�ொைொன புதிய 
ட்பொருளொேொரம்

   ஏறறுைதிவய அடிப்பவெயொ்கக ட்கொணெ வ்பொடடி ேன்வைவய 
ட்கொணெ ட்பொருளொேொர முவை

அனுமதிப்பத்திரமின்றி 
மணல் ஏற்றிய 
உழவு இயந்திரம்; 
அ்பராதம் விதிபபு
பாலமுறன தின்கரன் நிருபர

அக்கறரப்பறறு சபாலிஸ் பிரிவில் 
அனுமதிப்பத்திரமில்லாமல்  மணல் 
ஏறறிய குறைசசாடடில் உழவு இய்ந-
திர உரிறமயாைருககு எதிரா்க 
50,000 ரூபா அபராதம் அக்கறரப்-
பறறு நீதவான் நீதிமன்ைத்தினால் 
விதிக்கப்படடது. 

அடடாறைசசசறன அஸ்ரப் 
ந்கரில் அனுமதிப்பத்திரமில்லாமல் 
மணல் ஏறறி வ்நத உழவு இய்நதி-
ரத்றத  அக்கறரப்பறறு சபாலிஸார 
ற்கப்பறறியிரு்நதனர. 

ற்கப்பறறிய உழவு இய்நதிரத்றத  
அக்கறரப்பறறு நீதவான் நீதிமன் -
ைத்தில் சநறறு  (14) ஆஜரபடுத்திய-
சபாசத இ்நத அபராதம் விதிக்கப்பட -
டது.உழவு இய்நதிர உரிறமயாைர 
அபராதம் சசலுத்திய பின்னர, உழவு 
இய்நதிரம் விடுவிக்கப்படடது.

மடடக்கைப்பு வி சசட நிருபர   

'முரண்பா டடு  நிறலமாறைத்துக-
்கான பன்றமத்துவ சசயறபாடு' எனும் 
சதானிப்சபாருளின் கீழ் சபாருத்-
தமான சிவில் சமூ்க முயறசி்களின் 
ஊடா்க சமாதல் நிறல்களில் மாறைங்-
்கறையும் மதங்்களுககும் இனங்்களுக-
கும் இறடயில் நல்லிணக்கத்றதயும் 
்கடடிசயழுப்பும் சநாகச்காடு மட-
டக்கைப்பில் பல்சவறு நி்கழ்வு்கள் 
நடத்தப்படவுள்ைதா்க, மடடக்க-
ைப்பு மாவடட சரவமதப் சபரறவ -
யின் மாவடட இறணப்பாைர ஆர.
மசனா்கரன் சதரிவித்தார.   

மடடக்கைப்பு மாவடட சரவமதப் 
சபரறவயின் துறண இறணப்பா-
ைர அப்துல் ஹமீத்தின் ஏறபாடடில், 
மாவடடத்திலுள்ை உள்ளூராடசிமன்ைங்-
்களின் சபண் உறுப்பினர்களுககும் சிவில் 
சசயறபாடடாைர்களுககும் விைக்கமளிக-
கும் சசயலமரவு, மடடக்கைப்பு புற்க-
யிரத நிறலய வீதியிலுள்ை ச்காப் இன் 
விடுதியில் சநறறு (13) முன்தினம் நறட-
சபறைசபாசத, அவர இதறனக கூறினார.   

இதனடிப்பறடயில் இறைஞர, யுவதி -
்கறை வலுவூடடும் சசயலமரசவான்று 
மடடக்கைப்பு சரசவாதயத்தில் இம்மா-
தம் 28ஆம் தி்கதி முதல் 30ஆம் தி்கதி 

வறர நறடசபைவுள்ைதா்கவும், அவர 
சதரிவித்தார.   

சமலும், இறைஞர்கள் மத்தியில் 
சபாறதப்சபாருள் பாவறன அதி்கரித்-
துள்ைதால், அவர்களின் எதிர்காலம் 
பலத்த சவாலுககுள்ைாகியுள்ைதுடன், 
சமூ்கத்தில் பல்சவறுபடட குறைசசசயல்-
்களும் அதி்கரித்துள்ைன.   

இ்நநிறலயில், சபாறதப்சபாருள் 
பாவறனறய இல்லாசதாழிககும் சநாக-
குடன் ச்காக்கடடிசசசாறலயில் இம்மா-
தம் 26ஆம் தி்கதி சபாறதப்சபாருள் பாவ -
றனயால் ஏறபடும் தீறம மறறும் அறதக 

்கடடுப்படுத்த முயலும்சபாது 
ஏறபடும் சலால்்களும் அசச-
வால்்கறை எதிரச்காள்ளும் 
முறை்கள் பறறியும் சதளிவூட-
டப்படவுள்ைன. இது சதாடர-
பா்க விழிப்புணரவூடடும் வீதி 
நாட்கம் இடம்சபைவுள்ைது-
டன், துண்டுப்பிரசுரங்்கள் விநி -
சயாகிக்கப்படவுள்ைன.   

இசதசவறை, இலங்ற்க 
சதசிய சமாதானப் சபரறவ, 
மடடக்கைப்பு மாவடட சர-
வமத சசயறகுழு என்பன 
இறண்நது அகிம்றச மறறும் 
மனித உரிறமறய மதித்து 
சமாதானக ்கலாசாரத்றத உரு-
வாககி இனப்பிரசசிறனககு 
நீண்ட்கால நறடமுறைத் 

தீரறவக ்காண்பது பறறிய ்கருத்தரங்கு 
்கல்லடி கிறீக ்காடன் சஹாடடலில் 
இம்மாதம் 30ஆம் தி்கதி நறடசபை -
வுள்ைது.   

இக்கருத்தரங்கில் மடடக்கைப்பு, திரு -
ச்காணமறல, அம்பாறை,   சபாலன்ன -
றுறவ, அநுராதபுரம், சமானரா்கறல, 
பதுறை, புத்தைம் ஆகிய மாவடடங்்களி -
லிரு்நது மும்மதத் தறலவர்கள், சிவில் 
சசயறபாடடாைர்கள் மறறும் இறைஞர, 
யுவதி்கள் உடபட 100 சபர ்கல்நது ச்காள்-
ைவுள்ைதா்கவும், அவர சதரிவித்தார.   

ப�ொருளொதொர பெருக்கடியை எதிர்ெொககும்   
மொணவர்களுககு யுனிபெப் உதவி   

்காறரதீவு குறூப் நிருபர 

சபாருைாதார சநருக-
்கடி உள்ளிடட ்கார -
ணங்்களினால் ்கறை -
லில் பிரசசிறன்கறை 
எதிரசநாககி வரும் 
ம ா ண வ ர ்க ளு க கு 
்கறைல் உப்கரணங்்கறை 
வழங்குவதற்கான நட -
வடிகற்க்கள், கிழககு 
மா்காணக ்கல்வித் 
திறணக்கைத்தால் யுனிசசப் நிறுவ -
னத்தின் அனுசரறணசயாடு முன் -
சனடுக்கப்படவுள்ைதா்க, கிழககு 
மா்காணக ்கல்வித் திறணக்கை 
பணிப்பாைர நகுசலஸ்வரி புள்ைநா -
ய்கம் சதரிவித்தார.   

யுனிசசப் பிரதிநிதி்களுடன் 
இடம்சபறை ்கல்நதுறரயாடறலத் 
சதாடர்நது, மாணவர்களுககு ்கறைல் 
உப்கரணங்்கள் வழங்்க நடவடிகற்க-
்கள் எடுக்கப்படடுள்ைதுடன், இதற -
்கான தரவு்கள், கிழககு மா்காணக 

்கல்வி வலயங்்களில் 
சச்கரிக்கப்படடு வரு-
வதா்கவும், அவர சதரி-
வித்தார.   

இதற்கான த்கவல்-
்கறை உடனடியா்க 
அனுப்புமாறு ச்கல 
வலயக ்கல்விப் பணிப்-
பாைர்களுககும் கிழககு 
மா்காணக ்கல்வித் 
திறணக்கை ்கல்வி அபி -
விருத்திக்கான பிரதிக 

்கல்விப் பணிப்பாைர பி.நிமலரஞ்-
சன், மின்னஞ்சல் ஊடா்க ச்காரியுள்-
ைார.  

பாடசாறல்களிலிரு்நது இறட-
விலகிய, நீண்ட்கால வரவின்றம 
உறடய, சபறசைாறர இழ்நத, 
வறுறம ச்காடடுககு கீழுள்ை மாண -
வர்கள், சபாருைாதார சநருக்கடிறய 
எதிரசநாககியுள்ை மாணவர்கள் 
இ்நநடவடிகற்கயின்சபாது ்கவனம் 
சசலுத்தப்படவுள்ைதா்கவும், அவர 
சதரிவித்தார.   

்காறரதீவு குறூப் நிருபர 

்கல்வி அறமசசின்   GEMP  நி்கழ்ச -
சித் திடடத்தின் கீழ்,  சம்மா்நதுறை 
சச்நசநல் சாஹிரா ்கல்லூரியில் 
்கணித ஆயவுகூடம் அறமக்கப் -
படடு வருகிைது .

இதறச்கன 2 ச்காடி ரூபா ஒதுக -
கீடு சசயயப்படடுள்ைது.  இரண்டு 
மாடியா்க அறமயவுள்ை  இ்நத ஆய -
வுகூடத்தில், முதல் மாடிக்கா்க இ்நத 

இரண்டு ச்காடி ரூபா  ஒதுக்கப்பட-
டுள்ைது.

சம்மா்நதுறை வலயக ்கல்விப் 
பணிப்பாைர எஸ் .எம் .எம் .அமீர 
இதற்கான அடிக்கல்றல அண்றம-
யில் நடடு றவத்தார.

்க்நதைாய தின்கரன் நிருபர 

்க்நதைாய நீரப்பாசன சபாறியியலாைர 
பிரிவுககுடபடட பகுதியில் சபரும்சபா்க 
சவைாண்றம சசயற்க நடவடிகற்க்கள் 
மும்முரமா்க நறடசபறறு வருவதா்க, விவ -
சாயி்கள் சதரிவிககின்ைனர. ்க்நதைாய, 
மூதூர, கிண்ணியா, தம்பல்காமம் உள்ளிடட 
இடங்்களில் சபரும்சபா்க சவைாண்றமச 
சசயற்க முன்சனடுக்கப்படுகின்ைது.

்க்நதைாய குைத்தின் நீறர பயன்படுத்தி 16 
ஆயிரத்து 800  ஏக்கரில் சபரும்சபா்க சநற-
சசயற்க சமறச்காள்ைப்படுகின்ைன. 

அறட மறழ என்றும் பாராமல் வரம்பு 
்கடடுதல், விறதத்தல் சபான்ை நடவடிக-
ற்க்கள் மும்முரமா்க இடம்சபறுவதா்கவும், 
விவசாயி்கள் சதரிவிககின்ைனர. 

மத்திைஸதெய� உறுப்பினர்களுக்கொன   
பெைலமரவு ்கொத்தொன்குடியில் ்ெற்று ஆரம்�ம்  
புதிய ்காத்தான்குடி 
தின்கரன் நிருபர  

்க ா த் த ான் கு டி 
பிரசதச சசயல்க 
பிரிவிலுள்ை மத்தி -
யஸ்த சறப மத்தி-
ய ஸ் த ர ்க ளு க ்க ா ன 
'மத்தியஸ்த நுடபம் 
மறறும் த்நதிசரா-
பாயங்்கள்' எனும் 
த ற ல ப் பி ல ா ன 
ஐ்நது நாள் பயிறசி சசயலமரவு சநறறு(14) ்காத்தான்குடி பிரசதச 
சசயல்க மாநாடடு மண்டபத்தில் ஆரம்பித்து றவக்கப்படடது.  

்காத்தான்குடி பிரசதச சசயலாைர யு.உதயஸ்ரீதர இ்நதச சசயலமரறவ 
ஆரம்பித்து றவத்ததுடன், நீதியறமசசின் மத்தியஸ்த ஆறணககுழு -
வின் மத்தியஸ்த சறப உறுப்பினர்கறை பயிறறுவிககும் திடடத்தின் 
கீழ் இ்நத பயிறசி சசயலமரவு நறடசபறுகிைது.  

இ்நத சசயலமரவில், ்காத்தான்குடி பிரசதச சசயல்க பிரிவிலுள்ை 
55 சபர ்கல்நது ச்காண்டுள்ைதா்க, அம்பாறை மறறும் மடடக்கைப்பு 
மாவடடங்்களின் மத்தியஸ்தர்கறை பயிறறுவிககும் பயிறறுனர எம்.ஐ.
எம்.ஆஸாத் சதரிவித்தார.   

இ்நதச சசயலமரவு நிறைவின்சபாது எழுத்து மூலமான பரீடறச 
இடம்சபறறு அதன் மூலம் மத்தியஸ்த ஆறணககுழு மத்தியஸ்த சறப 
உறுப்பினர்கள் சதரிவு சசயயப்படுவார்கள்.  

கூட்டயமப்புககு அதி்கொரம் வழங்கப்�டடு   
தமிழர்களுககு தீரவு வழங்கப்�்ட ்வண்டும்  

சவல்லாசவளி தின்கரன் நிருபர  

தமிழ்த் சதசியக கூடடறமப்புககு அரசியல் 
அதி்காரம் வழங்்கப்படடு, தமிழ் மக்களுககு 
நிர்நதர அரசியல் தீரவு வழங்்கப்பட சவண்டு-
சமன, மடடக்கைப்பு 
மாவடடப் பாராளு-
மன்ை உறுப்பினர இரா.
சாணககியன் சதரிவித்-
தார.   

வடககு மக்களின் 
பிரசசிறனககு எதிரவ-
ரும் சுத்நதிர தினத்துககு 
முன்னர ஜனாதிபதி 
தீரவு வழங்குவதா்க தீர-
மானித்தாலும், வடககு 
மடடுமல்லாமல் வட-
கிழககு இறண்நத மக-
்களுககும் தமிழர்களுக-
கும் தீரக்கமான முடிறவ வழங்கி தமிழர்கறை 
இ்நநாடடுககுரிய பிரறஜயா்க முதலில் ஏறறுக -
ச்காள்ை சவண்டுசமனவும், அவர சதரிவித்தார.   

சபரிய்கல்லாறு மத்திய விறையாடடுக ்கழ -
்கத்தின் 15ஆவது ஆண்டு நிறைறவ முன்னிடடு 
தரம் -5 புலறமப்பரிசில் பரீடறசயில் சித்திய-
றட்நத, ்க.சபா.த. சாதாரணப் பரீடறசயில் 9A 
சித்தி சபறை, ்க.சபா.த உயரதரப் பரீடறசயில் 
சித்தியறட்நது பல்்கறலக்கழ்கம் சசன்ை மாண -
வர்கறையும் சமூ்க சசறவயாைர்கறையும் 
பாராடடிக ச்கௌரவிககும் நி்கழ்வு ்கட்நத 12ஆம் 
தி்கதி சபரிய்கல்லாறு மண்டபத்தில் நறடசபற-
ைசபாசத, அவர சமற்கண்டவாறு கூறினார.   

இங்கு அவர சமலும் உறரயாறறியசபாது,   
"எமது சமூ்கத்தில் உள்ை றவத்தியசாறல்கள், 

பாடசாறல்கள் தரமுயரத்தப்பட சவண்டும். 
அவவாசை வீதி்கள், பாறத்கள் புனரறமப்பு 

சசயயப்பட சவண்டும். 
கிராமங்்கள் அபிவிருத்தி 
சசயயப்பட சவண்டும்.
சவறலவாயப்பு்கள் உரு -
வாக்கப்பட சவண்டும். 
இ வ ற ற ை ச ய ல் ல ா ம் 
நிவரத்தி சசயய சவண்டு -
மானால் தமிழ்த் சதசியக 
கூடடறமப்புககு அரசியல் 
அதி்காரம் வழங்்கப்படடு 
தமிழ் மக்களுக்கான நிர்நதர 
அரசியல் தீரவு வழங்்கப்பட 
சவண்டும்" என்ைார.   

"இசதசவறை, வடககு, 
கிழககில் என்றும் இல்லாதவாறு சபாறதப்சபா-
ருள் மலி்நது ்காணப்படுவதுடன், இறைய சமூ-
்கத்தினர சபாறதப்சபாருறை நு்கர்நது பாரிய 
சமூ்கப் பிரசசிறன்களுககு உள்ைாக்கப்படுகின்-
ைார்கள்.   

சமூ்கத்தில் இருககின்ை விறையாடடுக்கழ -
்கங்்கள், மாதர அபிவிருத்திச சங்்கம், கிராம அபி -
விருத்திச சங்்கம் உள்ளிடடறவ்கள் சபாதுமக-
்களுடன் ஒன்றிறண்நது சபாறதப்சபாருறை 
்கடடுப்படுத்துவதறகு சபாதியைவு விழிப்புணர -
வூடட சவண்டும். இல்லாவிடடால் வடககு, 
கிழககின் நிறலறம இன்னும் சமாசமா்க 
்காணப்படும்" என்ைார.   

நல்லிணக்கத்தை ்கட்டியெழுப்புவதைற்ககா்க
மட்்டக்களப்பில் வி்ைவில் நி்கழ்வு்கள்   இரவா.ெவாணக்கியன் சதரிவிப்பு

கந்தளாயில் அடைமடழக்கு 
மத்தியிலும் ப்பரும்்்பாக 
பெயடக

ெம்மொந்துயை பெந்பெல் ெொஹிரொவில் 
்கணித ஆய்வுகூ்டம்
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Nfs;tp mwptpj;jy;
Mjhu itj;jparhiy 

futdy;y

fpup`y 2023/24 Mk; Mz;L

futdy;y Mjhu itj;jparhiyapd; ghy; 

epiyaj;ij 2023/24 Mk; Mz;Lf;fhf 

elj;jpr; nry;tjw;fhf tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

tpiykD Nfhuy; toq;fy;: 2022.11.15Mk; 

jpfjp njhlf;fk; 2022.12.05Mk; jpfjp tiu 

mYtyf Neuq;fspy; K.g. 9.00 njhlf;fk; 

gp.g. 3.00 tiu fzf;Fg; gpuptpy;>

tpiykD jpwg;gJ: 

2022.12.06Mk; jpfjp K.g.10.30f;F 

fzf;fhsu; miwapy;>

kPsspf;fg;glhj gbtf; fl;lzk;: 

&gh 500.00

tpiykD gpiz: &gh 10000.00

Fiwe;jgl;r fl;lzk;: &gh 20000.00

Nkyjpf tpguq;fSf;F:

0362266261 %yk; Nfl;lwpe;J nfhs;s 

KbAk;.

jiytu;

gpuhe;jpa ngWiff; FO>

Mjhu itj;jparhiy – futdy;y    

kuz mwptpj;jy;

Njhw;wk; 26.01.1945  kiwT 11.11.2022

Nyf;`T]; epWtdj;jpd; gj;jphpif 

KftUk; tlkhfhz Nyf; 

`T]; gj;jphpif KftHfSf;F 

nra;jpj;jhs;fs; cs;sf 

tpepNahf xg;ge;jjhuUkhd 

godpahz;b nry;tuh[; 

mtHfspd; md;Gj; jhahH 

godpahz;b nghpak;kh 11.11.2022 

md;W ,iwtdb mile;jhH. 

md;dhhpd; ,Wjpf; fphpiafs; 

Nfhkad;Fsk; ,y;yj;jpy; 

14.11.2022 (jpq;fl;fpoik) ,lk; 

ngw;W jl;rid Fsk; kahdj;jpy; 

ey;ylf;fk; nra;ag;gl;lJ.

tpw;gid gphpT - Nyf;`T];

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig

toq;fy; gphpT - kj;jpa rikayiw 

2023Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;
2023Mk; tUlj;jpy; gpd;tUk; nghUl;fis toq;Fk; nghUl;L ,yq;if JiwKfq;fs; 

mjpfhurigAld; jk;ikg; gjpT nra;Jnfhs;s tpUk;Gk; mq;fPfhpf;fg;gl;l toq;Feh;fs;> 

cw;gj;jpahsh;fs;> ,wf;Fkjpahsh;fs;> Kfth;fs;> $l;Lj;jhgdq;fs;> $l;LwTr; rq;fq;fs; 

cl;gl mur epWtdq;fs;> jdpegh;fs; kw;Wk; gq;Fjhuh; epWtdq;fs; kw;Wk; Vida 

egh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

epge;jidfs;:

01. toq;Feh;fshfg; gjpT nra;Jnfhs;s tpUk;Gk; jdpahh; epWtdq;fs; kw;Wk; Vidath;fs; 

jkJ tpahghug; gjpTr; rhd;wpjio tpz;zg;gj;Jld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

02. Nkw;gb 01 Kjy; 20 tiuahd nghUl;fSf;fhf gjpT nra;Jnfhs;tjw;Fj; Njitahd 

tpz;zg;gg; gbtq;fis xt;nthU nghUSf;Fk; &gh 1000.00 kw;Wk; ntl; thp 

vd;gtw;iwr; nrYj;jpajd; gpd;  2022-11-30Mk; jpfjp tiuahd mYtyf ehl;fspy; K.g. 

09.00 kzp Kjy; gp.g. 03.00 kzp tiuapy; nfhOk;G-01> ,y. 45> Nyld; g];jpad; 

khtj;ijapy; mike;Js;s toq;fy; gphptpy; gpujhd nghwpapayhshplkpUe;J 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

03. toq;fy;fSf;fhf nghJthf gjpT nra;Jnfhz;l toq;Feh;fsplkpUe;Nj tpiyfs; 

Nfhug;gLk; vd;gJld; gjpT nra;J nfhs;shj Vida toq;Feh;fsplkpUe;Jk; 

tpiyfisf; Nfhhp nghUl;fisf; nfhs;tdT nra;Ak; chpikia JiwKf mjpfhu 

rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

04. Kiwahf tpiyfisr; rkh;g;gpg;gjw;F kw;Wk; Neu fhyj;jpw;F nghUl;fis toq;fj; 

jtWgth;fs; kw;Wk; JiwKf mjpfhu rigapdhy; toq;fg;gLk; fl;lisapy; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpguq;fs; kw;Wk; khjphpfspd; gpufhuk; rpwe;j juj;Jldhd nghUl;fis 

toq;fj; jtWk; toq;Feh;fspd;  ngah; gjpT nra;ag;gl;l toq;Feh;fs; ngah; 

gl;baypypUe;J mfw;wg;gLk;.

05. rfy tpz;zg;gg; gbtq;fSk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~2023Mk; 

tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;|| vdf; Fwpg;gpl;L> gpujhd nghwpapayhsh; 

(toq;fy;)> toq;fg; gphpT> ,yq;ifj; JiwKf mjpfhu rig> ,y. 45> Nyld; g];jpad; 

khtj;ij> nfhOk;G 01 vDk; Kfthpf;F 2022-11-30Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; 

fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. NkYk; Nkw;gb Kfthpapy; 

cs;s gpujhd nghwpapayhsh; mYtyfj;jpw;F ,e;j tpz;zg;gq;fis xg;gilf;fyhk;. 

,jd; gpd;dh; fpilf;fg;ngWk; tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ.

06. Nkyjpf tpguq;fis 2323102, 2432866, 2328342, 2320250, 2482761 vDk; njhiyNgrp 

,yf;fq;fisj; njhlh;Gnfhz;L ngw;Wf;nfhs;syhk;;.

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;;)>

toq;fy; gphpT>

,yq;ifj; JiwKf mjpfhurig>

,y. 45> Nyld; g];jpad; khtj;ij>

nfhOk;G 01.

01. mhprp (KOikahf fy; 

kw;Wk; kzy; ePf;fg;gl;lit)

02. fUthL tiffs;

03. kuf;fwpfs; kw;Wk; fpoq;F 

tiffs;> f[{ tpijfs; 

kw;Wk; f[{ Jz;Lfs;

04. Njq;fha;fs;> Njq;fha; ghy;/
fpwPk;

05. Kl;ilfs;

06. gyruf;Fg; nghUl;fs; kw;Wk; 

jhdpaq;fs;

07. thiog;gok;

08. nts;isr; rPdp

09. Njapiy/ Nfhg;gpj; J}s;

10. #oYf;fpirthd czT Rw;Wk; 

nghypj;jpd; jhs;fs; kw;Wk; (FNwhrwp 

igfs; - 7” x 10” kw;Wk; 9” x 12”)
11. Njq;fha; vz;nza;

12. Nfhopapiwr;rp> kPd;

13. gp];fl;fs;

14. ghy;kh

15. fl;bg;ghy;

16. N[k;

17. kh[hpd;

18. vhp thA (L.P. Gas)
19. czT nghjpnra;Ak; 

ngl;bfs; (fhl;Nghl;)

nfhOk;G khefu rig
khefu nghwpapayhsH jpizf;fsk;

ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G gphpT

tPL/jdpahh; tbfhyikg;G ,izg;Gf;fis eph;khzp;g;gjw;fhf 2023 Mk; Mz;bw;fhf 

xg;ge;jf;fhuh;fshf gjpT nra;tjw;fhf mDgtKs;s fk;gdpfs;/jdpegh;fsplkpUe;J 
tpz;zg;gq;fs; miof;fg;gLfpd;wd. ,e;j xg;ge;jq;fspy; kjpg;gplg;gl;l MFnryT &gh 

50>000>000.00f;F FiwthdjhFk; 

tpz;zg;gjhhpfs; Neh;Kfg;ghPl;irnahd;wpw;F miof;fg;gl;L mth;fspd; mDgtk;> 

,aYik kw;Wk; ,g;gzpia epiwNtw;Wtjw;fhf Njitg;gLk; cgfuzq;fspd; 

,Ug;Gepiy Mfpatw;wpw;fikthf gpd;tUk; tFjpfspy; jug;gLj;jg;gLthh;fs;. 

1.  gphpT “D” – rhf;fil kw;Wk;/my;yJ kio ePh; Mfpa chpj;jhd Jiwfspy; CIDA 
cld; rp-8 kw;Wk; Nkw;gl;l juj;jpyike;j 2>000>000 &ghtpypUe;J 5>000>000 &gh 

tiuAkhd xg;ge;jq;fSf;fhd xg;ge;jf;fhuh;fs;. 

2.  gphpT “C” – rhf;fil kw;Wk;/my;yJ kio ePh; Mfpa chpj;jhd Jiwfspy; CIDA 
cld; rp9 kw;Wk; Nkw;gl;l juj;jpyike;j 1>000>000 &ghtpypUe;J 2>000>000 &gh 

tiuAkhd xg;ge;jq;fSf;fhd xg;ge;jf;fhuh;fs;.

3.  gphpT “B” – rhf;fil kw;Wk;/my;yJ kio ePh; Mfpa chpj;jhd Jiwfspy; CIDA 
cld; rp-10 kw;Wk; Nkw;gl;l juj;jpyike;j 4>000>000 &ghtpypUe;J 1>000>000 &gh 

tiuAkhd xg;ge;jq;fSf;fhd xg;ge;jf;fhuh;fs;.

4.  gphpT “A” – rhf;fil kw;Wk;/kio ePh; Mfpa chpj;jhd Jiwfspy; 400>000 &ghtpw;F 

Fiwthd xg;ge;jq;fSf;fhd xg;ge;jf;fhuh;fs;.

Fwpg;G: tPL/jdpahh; ,izg;Gf;fSf;fhf ve;jnthU xg;ge;jj;ijAk; toq;fg;gl;Ls;s 

xg;ge;jf;fhuh;fs; xt;nthd;Wf;Fk; xg;ge;jj;jpw;Fk; kPsspf;fg;gLk; ghJfhg;G itg;ghf 

jpizf;fs kjpg;gPl;bd; 5%  I nfhkhr ,w;F tuT itj;jy; Ntz;Lk;. 

tpz;zg;g gbtq;fs; ,U Kiwikfspy; ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

1.  www.colombo.mc.gov.lk   vd;w nfhkhr ,d; ,izajsj;jpypUe;J gjptpwf;fk; nra;jy;.

  kPsspf;fg;glhj tpz;zg;g fl;lzkhf 1000 &gh + ntl; thp Mfpatw;iw gpd;tUk; 

Kiwikapdhy; nrYj;jg;glyhk;. 

 m)  kf;fs; tq;fp> efu kz;lg fpisapYs;s 167-1-001-6-3169425 vd;w fzf;fpyf;fj;jpw;F 

ve;jnthU kf;fs; tq;fp fpisapYk; tuT itj;jy; my;yJ

 M)  thu ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; nfhOk;G khefu 

vy;iyfspYs;s gpd;tUk; khefu rig ,lg;gug;GfspYs;s gzf;nfhLg;gdT 

fUkgPlq;fspy; nrYj;Jjy;.

• ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G gphpT> khspfhfe;j> nfhOk;G-10 my;yJ

•   tl;lhu mYtyfk; 04> ,y. 147> i`nyty; tPjp> fpUsg;nghd> nfhOk;G-06.

 tpz;zg;g gbtj;Jld; gw;Wr;rPl;L/ Jz;il ,izj;jy; fl;lhakhdjhFk;.

2.  nfhOk;G-10> khspfhfe;j> ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G gphptpd; gzf;nfhLg;gdT 

fUkgPlq;fspy; xt;nthU tpz;zg;gj;jpw;Fk; kPsspf;fg;glhj tpz;zg;g fl;lzkhf 

1000 &gh + ntl; thp Mfpatw;iw nrYj;jpa gpd;dh; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 

kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; 2022.12.14 Mk; jpfjpad;W tiuAk; tpahghu 

jiyg;Gf; fbjj;jpy; vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; 

khspfhfe;j> ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G gphptpypUe;J ifNaw;fyhk;. 

  tpz;zg;ggbtkhdJ ,izajsj;jpy; fhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sJ my;yJ 2022.11.14 

Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;F Kd;dh; khj;jpuNk toq;fg;gLk;. 

chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;g gbtq;fs; rhd;W gfUk; Mtzq;fSld; 

~~nghwpapay; gzpg;ghsh; (ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G)> ePh; toq;fy; kw;Wk; 

tbfhyikg;G gphpT> khspfhfe;j> nfhOk;G-10 vd;w Kfthpf;F 2022.12.15 Mk; jpfjpad;W 

K.g. 10 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf te;jilAk; tifapy; gjpTj;jghypy; 

mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.  

,yFthf milahsk; fhz;gjw;fhf jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Registration 
of  Contractors for Drainage Connections – 2023”  vd Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

tpz;zg;gj;jpw;F rhd;W gfUk; midj;J rhd;wpjo;fs;/Mtzq;fspd; %yg;gpujpfs; kw;Wk; 

cz;ikahd gpujpfs; Neh;Kfg;ghPl;irapy; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. njspTWj;jy;fs; 

VJkpUg;gpd;> mtw;iw ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;gpw;fhd nghwpapay;  

gzpg;ghshplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. njhiyNgrp: 011-2674809.

N[.vk;. gj;uhzp [ath;jd>

khefu Mizahsh;>

nfhOk;G khefu rig.

2023 Mk; Mz;bw;fhf tPL/jdpahh; tbfhyikg;G 
,izg;Gf;fSf;fhf xg;ge;jf;fhuh;fis gjpT nra;jy;

ngWif mwptpj;jy;

2022/2023k; Mz;Lf;fhd Rj;jpfhpg;Gr; Nritf;fhd tpiykDf; 

Nfhuy; ngWif ,y: NP/06/03/Cleaning Service/2023/2024
jiyth;> khfhz mikr;Rg; ngWiff;FO mth;fspdhy; tlf;F khfhz kfspu; tptfhu

mikr;Rf;Fl;gl;l fhhpahyaq;fSf;fhd 2023 Mk; Mz;L ngg;utup njhlf;fk; 2024 

Mk; Mz;L [dtup tiuahd fhyg;gFjpf;F Rj;jpfhpg;Gr; Nritia (Cleaning Service) 
gpd;tUk; khtl;lq;fspy; toq;Ftjw;F jifikAs;s Nrit toq;Feu;fsplkpUe;J 

nghwpaplg;gl;l ngWif kDg;gj;jpuq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

,y Rj;jpfhpg;Gr; Nrit toq;fNtz;ba khtl;lk;

vjpu;ghu;f;fg;gLk; / 
Njitahd Mszp 

vz;zpf;if

01 aho;g;ghzk; 12

02 tTdpah 04

03 fpspnehr;rp 02

04 kd;dhu; 03

05 Ky;iyj;jPT 02

nkhj;jk; 23

1)  Nrit toq;Feu;fs; Rj;jpfhpg;Gr; Nritia toq;FjYf;fhd tpahghug;gjpTila 

xU eguhfNth my;yJ xU epWtdkhfNth ,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; Fiwe;jJ 

3 Mz;Lfs; ,r;Nritia toq;fpajw;fhd mDgtk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

2)  Nrit toq;Feh;fspd; gjpT nra;ag;gl;l jiyikf; fhhpahyak; my;yJ gjpT 

nra;ag;gl;l fpisf; fhhpahyak; tlf;F khfhzj;jpy; mike;jpUj;jy; Ntz;Lk; 

vd;gJld; Nritia tlf;F khfhzj;jpd; Ie;J khtl;lq;fspYk; toq;ff; $bajhf 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.

3)  jFjp tha;e;j ngWifjhuh; fWg;Gg;gl;baypy; ,lg;gl;l Xu; Neit toq;Feuhf 

,Uj;jy; MfhJ.

4)  Nrit toq;Feu;fs; ngWiff;fhd Mq;fpyj;jpy; kl;Lk; cs;s ngWif 

Mtzq;fis ,y 04> G&bNyd;> mhpahiy> aho;g;ghzj;jpy; mike;Js;s tlf;F 

khfhz kfspu; tptfhu mikr;R mYtyfj;jpy; 15.11.2022 njhlf;fk; 05.12.2022 

Mk; jpfjp tiu mYtyf ehl;fspy; K.g 9.00 kzp Kjy; gp.g 3.00 kzptiu 

kPsspf;fg;glhj itg;Gg;gzkhf &gh 1000.00 I fhrhf nrYj;jp ngw;Wf;nfhs;syhk;.

5)  ngWif Mtzq;fs; 06.12.2022 k; jpfjp K.g 11.00 kzpf;F Kd;gjhf fpilf;ff; 

$bathW “jiytu;> khfhz mikr;R ngWiff; FO> kfspu; tptfhu mikr;R> 

tlf;F khfhzk;> ,y 04>G&b Nyd;> mhpahiy> aho;g;ghzk;|| vd;Dk; Kftupf;F 

gjpTj; jghypNyh my;yJ tlf;F khfhz kfspu; tptfhu mikr;R mYtyfj;jpYs;s 

ngWifg; ngl;bapDs; NeubahfNth ,lg;gly; Ntz;Lk;. ngWifg; gj;jpuq;fs; 

midj;Jk; ngWifNeu Kbtpy; cldbahfj; jpwf;fg;gLk;. ,jpy; ngWifjhuNuh 

my;yJ mtuhy; vOj;J%yk; mjpfhuk; toq;fg;gl;l gpujpepjp xUtNuh fye;J 

nfhs;s mDkjpf;fg;gLth;.

6)  rfy Nfs;tpfSlDk; &gh 115>000/- ngWkjpahd Nfs;tpg;gpiz xd;W ,izf;fg;gly; 

Ntz;Lk;.

7)  fpilf;fg;ngw;w ngWiffis KOikahfNth my;yJ gFjpahfNth epuhfupg;gjw;Fk; 

kPs; ngWif Nfhuiyf; NfhUtjw;Fk; ngWiff; FO jiytUf;F mjpfhuk; 

cs;sJ.

jpUkjp. &gpdp tujypq;fk;

jiyth;> khfhz mikr;R ngWiff;FO>

kfspu; tptfhu mikr;R> tlf;F khfhzk;>

04> G&b Nyd;

mhpahiy

aho;g;ghzk;. 
jpfjp : 15.11.2022

kfspu; tptfhuk;> Gdu;tho;tspj;jy;> r%fNritfs;> 

$l;LwT> czT toq;fYk; tpepNahfKk;> 

njhopw;; JiwAk; njhopy; KidNthu; Nkk;ghLk; 

kw;Wk; tu;j;jfKk; thzpgKk; mikr;R

tlf;F khfhz rig

2022-11-14Mk; jpfjp gpuRhpf;fg;gl;l 

tpsk;guj;jpd; jpUj;jk; gw;wpa mwptpj;jy;

tlkj;jpa khfhz tpyq;F cw;gj;jp kw;Wk; Rfhjhuj; 

jpizf;fsj;jpd; jpug;gNd gz;izapy; eph;khzpf;fg;glTs;s 

Kl;il milf;fhg;gfj;jpw;Fj;; Njitahd ,ae;jpuq;fisf; 

nfhs;tdT nra;jy; njhlh;gpy; jpdfud;> jpdkpd kw;Wk; nla;yp 

epa+]; gj;jphpiffspy; gpuRhpf;fg;gl;l tpsk;guj;jpy; ~~tpijfs;|| 

vDk; gjk; ~~Kl;il|| vdj; jpUj;jg;gly; Ntz;Lk; vd 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

tpyq;F cw;gj;jp kw;Wk; Rfhjhuj; jpizf;fsk;>

tlkj;jpa khfhzk;> mEuhjGuk;.
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இல ங ம கை 
மு ஸ் லி ம 

ெமூகைத்தின் ்பவாடெவா-
மலகைள் "மைரவாகை" 
அமைதல் வவண்டு-
சைன பிரவார்த்தித்து, 
1884 ஆம ஆண்டு 
நவம்பர் 15 ஆந் திகைதி ெனிக்-
கிழமை அஸர் சதவாழுமகைக்குப்பின்-
னர் வதவாற்றுவிக்கைப்்படட இலஙமகையின் 
முதல் முஸ்லிம ஆண்கைள் ்பவாடெவாமல-
யவான ைமீத் அல் ைுமஸனி கைல்-
லூரியின் வரலவாற்றிமன இன்மறைய 
தினகைரன் நவாளிதழில் பிரசுரிப்்பதில் 
ைகிழ்ச்சியமடகிவறைவாம.

 "அல் ைத்ரெதுல் மகைரிய்யதுல் இஸ்-
லவாமிய்யவா" என்றை நவாைம சூடடி ைகிழ்ந்-
தவார் ஒரவாபி ்பவாஷவா. ைவார்க்கை ரீதியவான பிள-
வுகைள் கைவாணப்்படட அக்கைவாலத்தில் ெமூகைம 
ஒன்றிமணவதற்கு முக்கிய நிகைழ்வவாகை 
இப்்பவாடெவாமலயின் வதவாற்றைம கைவாணப்்பட-
டது.

புதியவதவார் வரலவாறு ்பமடக்கை தயவாரவான 
அந்த கைல்விக்கூடத்திற்கு ஆஙகிவலயர் 
வழஙகிய ச்பயர் "எஙகைவலவா சைவாைைதி-
யன் ஸ்கூல் ".இலஙமகை முஸ்லிம ்பவாட-
ெவாமலகைளில் "சைவாைைதியன்" (முைம-
ைத் நபிமய பின்்பற்றுவவவார்) என்றை 
ச்பயர் சகைவாண்டு அன்மறைய கைவாலத்தில் 
அமழக்கைப்்படட ஒவரசயவாரு முஸ்லிம 
்பவாடெவாமல இதுவவயவாகும.

1900ஆம ஆண்டு துருக்கிய ெவாம-
ரவாஜயத்தின் இலஙமகைக்கைவான தூதுவரி-
னவால் இப்்பவாடெவாமலக்கைவாகை புதிய கைடட-
டசைவான்றுக்கு அடிக்கைல் நவாடடப்்படடது. 
கைடடட நிர்ைவாணப்்பணிகைளுக்கைவாகை நிதி-
வெதிகைமள ைர்ைஹூமகைளவான நூர்டீன் 

ைவாஜியவார், அைைட சலப்ம்ப ைரிக்கைவார் 
ஆலிம, மநனவா ைரிக்கைவார், அப்துல் கைரீம, 
ைஹ்மூத் ைவாஜியவார் ஆகிவயவார் சகைவாடுத்-
துதவ முன்வந்தனர். அவர்கைளின் உயர் 
வநவாக்கைத்தில் உருவவான அந்தக்கைடடடம 
1901 இல் பூர்த்தியவாக்கைப்்படடது.

1901ஆம ஆண்டு இப்்பவாடெவாமல-
யின் வரலவாற்றில் என்றும ைறைக்கை 
முடியவாத வருடம. அதவாவது, துருக்கிய 
ெவாமரவாஜயத்தின் கைலீ்பவாவவான இரண்டவாம 
சுல்தவான் அப்துல் ைமீத் அவர்கைளின் 
ஆடசிக்கைவாலத்தில் புதிதவாகை கைடடி முடிக்கைப்-
்படட கைடடிடம மிகைவும வகைவாலவாகைலைவாகை 
திறைந்து மவக்கைப்்படடவதவாடு ்பவாடெவாமல-
யின் புதிய நவாைைவாகை "அல் ைத்ரஸதுல் 
ைமீதியவா" என ைவாற்றைப்்படடது. இஸ்லவா-
மிய கிலவா்பத்துடன் சநருஙகிய உறைமவப்-
்பமறைெவாற்றும ஒவர இலஙமகைப் ்பவாடெவா-
மலயவாகை 'அல் ைத்ரஸதுல் ைமீதியவா' 
வரலவாறு ்பமடத்தது.

முன்னவாள் நீதியரெரும ெமூகை ஆர்வல-
ருைவான நீதி்பதி என்.சி. அக்்பர் அவர்கைள் 
முஸ்லிம ெமூகைத்தின் கைல்வி வளர்ச்சி 
ைற்றும வைம்பவாடடிற்கு உதவும முகைைவாகை 
சிவலவான் முஸ்லிம எடுயுவகைஷனல் 
செவாமெடடி லிமிடட என்றை நிறுவனத்மத 
ஸ்தவாபித்தவார் .

இந்நிறுவனத்தின் முதல் ்பவாடெவாமல-
யவாகை ஒரு ்பவாடெவாமல ்பமழய வெவானகைத் 
சதருவில் 1919ஆம ஆண்டு ஆரமபிக்-
கைப்்படுகின்றைது. ்பவாடெவாமல வீதிக்கு இட-
ைவாற்றைம செய்யப்்படடு 'Hussiniya English 
Boys School' என ச்பயர் ைவாற்றைம செய்-
யப்்படடது.

1921ஆம ஆண்டு அல் ைத்ரஸதுல் 

ைமீதியவா என்றை ச்பயர் 'Hameediah 
English Boys School' என மீண்டும 
ச்பயர் ைவாற்றைம செய்யப்்படடது.

வைற்கைத்திய ைருத்துவம கைற்றை இலங-
மகையின் முதல் முஸ்லிம டவாக்டரவான 
கைலீல் அவர்கைமள வரவவற்கும நிகைழ்வு 
்பவாடெவாமலயில் வகைவாலவாகைலைவாகை நமட-
ச்பற்றைது. 1930 கைளில் ஒரு ைதில் 

சுவரவால் பிரிக்கைப்்படடு இரண்டு கைடடிடங-
கைளில் செவவவன இயஙகி வந்த இரு 
்பவாடெவாமலகைளும கைல்வியுடன் இமணப்-
்பவாடவிதவானச் செயற்்பவாடுகைளிலும 
மிளிர்ந்தன.

1950 கைளில் ைல்யுத்தம ைற்றும கைவால்-
்பந்தவாடடம ்பயிற்சிகைள் முன்னவாள் பிரதி 
அதி்பர் அப்துல் ரெவாத் ஆசிரியரின் கீழ் 
ஆரமபிக்கைப்்படடன .

1957ஆம ஆண்டு இப்்பவாடெவா-

மலயில் கைவால்்பந்தவாடட வரலவாற்றின் 
ச்பவான்னவான வருடம என்றைவால் மிமகை-
யவாகைவாது. இந்நிகைழ்வின் பின்னர் இப்்பவா-
டெவாமல சவற்றி வவாமகை சூடவாத கைவால் 
்பந்தவாடடவ்பவாடடிகைள் இல்மல எனலவாம. 
இலஙமகையில் ்பவாடெவாமல கைவால்்பந்தவாடட 
வரலவாற்றில் ச்பவான்சனழுத்துகைளவால் 
ச்பவாறிக்கைப்்பட வவண்டிய ்பல சவற்றிவவா-

மகைகைமள இப்்பவாடெவாமல தன்னகைத்வத 
சகைவாண்டுள்ளது.

1961 ஆம ஆண்டு கைல்வி அமைச்-
சின் புதிய சீர்திருத்தத்திற்கு அமைய 
முகைவாமைத்துவ ்பவாடெவாமலகைளவாகை 
'பிமரவவட வைவனஜசைன்ட ஸ்கூல்' 
என இயஙகி வந்த ைமீதியவா இஙகி-
லீஷ் ்பவாய்ஸ் ஸ்கூல், ைுமெனியவா 
இஙகிலீஷ் ்பவாய்ஸ் ஸ்கூல் ஆகிய இரு 
்பவாடெவாமலகைளும அரசினவால் உள்வவாங-

கைப்்படுகின்றைன. அப்வ்பவாமதய கைல்வி 
அமைச்ெர் ைர்ைஹூம வதெைவானிய டவாக்டர் 
்பதியுதீன் ைஹ்மூத் சகைவாழுமபு வவாழ் முஸ்-
லிமகைளின் கைல்வி வளர்ச்சி முன்வனற்-
றைைமடய வவண்டுைவானவால் அமனத்து 
வெதிகைமளயும சகைவாண்ட ஒரு ச்பரிய 
்பவாடெவாமல ைத்திய சகைவாழுமபில் அமைய 

வவண்டியதன் அவசியத்மத உணர்ந்-
தவார். தூரவநவாக்வகைவாடு செயற்்படட அவர், 
ைமீதியவா இஙகிலீஷ் ்பவாய்ஸ் ஸ்கூல் 
ைற்றும ைஹூமெனியவா இஙகிலீஷ் ்பவாய்ஸ் 
ஸ்கூல் ஆகிய இரு ்பவாடெவாமலகைமளயும 
1963ஆம ஆண்டு ஒவர ்பவாடெவாமலயவாகை 
இமணத்து ைமீத் அல் ைுமெனி ைகைவா 
வித்தியவாலயம என ச்பயர் சூடடினவார் .

1973 ஆம ஆண்டு ைமீத் அல் 

ைுமெனி கைல்லூரியின் ்பமழய 
ைவாணவர் லவாஹிர் உலகை ெவாதமனமய 
நிமலநவாடடினவார். இந்தியவாவின் முமம்ப 
நகைரில் நமடச்பற்றை அமைச்ெர் உலகை 
பில்லியட ெவாமபியன் வ்பவாடடியில் இந்திய 
வீரமர வதவாற்கைடித்த தவாய் நவாடடிற்கு 
ச்பருமை வெர்த்தவார்

இலஙமகை கைல்வி வரலவாற்றுப்்பக்கைங-
கைளில் ைமறைக்கை முடியவாத நவாைைவாகைத் 
திகைழும ைமீத் அல் ைுமஸனி கைல்லூரி 
1996 ஆம ஆண்டு ஜுமல 26 ஆம 
திகைதி வதசிய ்பவாடெவாமலயவாகை தரம உயர்த்-
தப்்படடது.

கைல்வி அமைச்சின் வமகைப்்படுத்த-
லுக்கு ஏற்்ப இக்கைல்லூரி 1AB தர ்பவாட-
ெவாமலயவாகும. வைல் ைவாகைவாணத்தில் 
அமைந்துள்ள ஒவர ஒரு முஸ்லிம 
ஆண்கைள் வதசிய ்பவாடெவாமலயும இது-
வவாகும. தற்வ்பவாது 2150 ைவாணவர்கைள் 
தரம ஒன்று முதல் ்பதின்மூன்று வமர 

கைற்றைமல வைற்சகைவாள்கின்றைனர். தமிழ் 
,சிஙகைள சைவாழி மூலம கைற்றைல் கைற்பித்-
தல் நமடச்பறும இப்்பவாடெவாமலயில்

 உயர் தரப்பிரிவில் வர்த்தகைம 
,கைணிதம, விஞ்வானம, கைமல வ்பவான்றை 
பிரிவுகைமளக்சகைவாண்டது. அதி்பர், ஆரம்ப 
பிரிவு பிரதி அதி்பர் அடஙகைளவாகை 100 
ஆசிரியர்கைள் கைடமையவாற்றி வருகின்-
றைவார்கைள். 

ச்பௌதீகை வளப்்பற்றைவாக்குமறைகைமள 
நிவர்த்திக்கை வதமவயவான கைடடிட வெ-
தி,வ்பவாக்குவரத்திற்கைவான வவாகைன வெதி, 
சதவாழிநுட்ப ரீதியவாகை ைவாணவர்கைமள 

அறிமவ விருத்திசெய்து முன்வனற்றைத்-
தக்கை கைணனி, ஸ்ைவார்டவ்பவார்ட வ்பவான்றை 
வதமவகைளுடன் ஆரம்ப பிரிவு ைவாண-
வர்கைளுக்கைவான சிறுவர் பூஙகைவா ,உயர்தர 
ைவாணவர்கைளுக்கைவான விரிவுமர வகுப்புகை-
ளின் வதமவ ஆகியவற்றுடன் ஆளணி 
்பற்றைவாக்குமறைகைளவாகை வதசிய ்பவாடெவாமலக்-
சகைன தமகைமை மிக்கை அதி்பர், பிரதி 
அதி்பர்கைள் இருவரின் வதமவயும ஆசி-
ரியர்கைள், சிற்றூழியர்கைள் வ்பவான்றை 
ைனிதவள ்பற்றைவாக்குமறைகைளுடன் 
நவாஙகைளும ெமளத்தவர்கைள் அல்ல 
என்றை ச்பருமையுடன் 138 வது 
ஆண்டில் சவற்றிநமட வ்பவாடுகிறைது 
எைது கைல்லூரி.

கைவால்்பந்து, கைரவாத்வத, குத்துச்-
ெண்மட, கைரம ைற்றும சைய்வள்-
ளுனர் வ்பவாடடிகைள் முதலிய விமள-
யவாடடுகைளில் ைவாணவர்கைள் ஈடு்பவாடு 

சகைவாண்டிருப்்பவதவாடு ச்படமிடடன், 
கிரிக்சகைட கைரம ைற்றும செஸ் ஆகிய 
விமளயவாடடு செயற்்பவாடுகைள் ்பவாடெவாமல 
நிர்வவாகைத்தவால் அறிமுகைம செய்யப்்படடு 
்பயிற்றுவிக்கைப்்படுகின்றைன. இமவ தவிர 
ைவாணவர்கைள், ெவாரணர் அணி, இலவல் 
்பமடயணி, வைற்கைத்திய வ்பண்ட வவாத்திய 
குழு, ைவாணவத் தமலவர் குழு ஆகிய 
்பல தமலமைத்துவத்துடன் அபிவிருத்தி 
செயற்்பவாடுகைளில் ஈடு்பவாடு சகைவாண்டுள்ள-
னர். ்பவாடெவாமலயின் அதி்பரவாகை ஏ.வகை.ரி. 
அதைவான் கைடமையவாற்றுவதுடன் விமள-
யவாடடுக்கு பிரசித்தி ச்பற்றை இப்்பவாடெவாமல-
யின் பிஓஜியவாகை எம. சி.ைஸீர் கைடமை-
யவாற்றி வருகிறைவார்.

இக்கைல்லூரியவானது தன்மன சிறைந்த 
ஆசிரியர் தவானவா என சுயைதிப்பீடு செய்து-
சகைவாள்ளும சிறைந்த ஆசிரியர்கைள், ைவாண-
வர்கைள், ்பவாடெவாமல நிர்வவாகைம, ்பவாடெவாமல 
அபிவிருத்திக் குழு, ்பமழய ைவாணவர் 
ெஙகைம, குழு எண்்பது, ்பமழய ைவாணவத்-
தமலவர்கைள் குழு உட்பட நலன்விருமபி-
கைள் அமனவமரயும சகைவாண்ட ெவகைவாதரத்-
துவம நிரமபிய இதைவான சதன்றைல் வீசும 
பூஞவெவாமலயவாகும.

்பவாடெவாமலயில் உள்ள வளஙகைமளக்-
சகைவாண்டு உச்ெ்பயமன அமடதல் என்்ப-
தற்கிணஙகை சதவாழிநுட்ப பிரிவு மிகைக்-
கைவாத்திரைவாகை இயஙகி வருவதுடன் அதன் 
ச்பவாறுப்்பவாசிரியர் எம.எம.நிப்ரவாஸ் அவர்-
கைள், ைவாணவர்கைள் எதிர்கைவால சதவாழிநுட்ப 
உலமகை எதிர்சகைவாள்ளக்கூடிய நிகைழ்ச்சித்-
திடடஙகைளில் ்பஙகுச்பறை வழிகைவாடடுவது-
டன் ்பல வ்பவாடடி நிகைழ்ச்சிகைளில் ைவாணவர்-
கைள் தஙகைள் திறைமைகைமள சவளிப்்படுத்தி 
வருகின்றைனர்.

தமிழ் இலக்கிய ைன்றைம ச்பவாறுப்்பவாசிரி-

யர்கைள் கைமலநிகைழ்ச்சிகைளில் ஆர்வமுள்ள 
ைவாணவர்கைமள வழிப்்படுத்தி சநறிப்்ப-
டுத்த தவறுவதில்மல. இஸ்லவாமிய ைரபு 
வழக்கைவாறுகைமள பின்்பற்றுகின்றை ்பவாட-
ெவாமலயில் விைர்ெனஙகைளுக்கு ைத்தியி-
லும ெவவாலுக்கு முகைம சகைவாடுத்து தமிழ் 
இலக்கிய விழவாவிமன வருடவாவருடம 
நடவாத்திவருகின்றைமை குறிப்பிடத்தக்கைது.

்பவாடெவாமல என்றை 
நிறுவனைவானது ெமூகைப்-
்பஙகைளிப்பு இல்லவாைல் 
ெவாத்தியைற்றைது என்்பதற்-
கிணஙகை ்பவாடெவாமல அபி-
விருத்திக்குழு அயரவாது 
தஙகைளது ்பஙகைளிப்பு-
கைமள வழஙகி வருகின்-
றைமை சிறைப்்பமெைவாகும.

தற்வ்பவாது எைது நவாடு 
எதிர்சகைவாண்டிருக்கும 
ச்பவாருளவாதவார சநருக்-
கைடி எைது ைவாணவர்-

கைமள ்பவாதித்துவிடக்கூடவாது என்்பதில் 
்பவாடெவாமல நிருவவாகைம திடடமிடடு செய-
லவாற்றி வருகின்றைது. அதன் ஓர் அஙகை-
ைவாகை இனஙகைவாணப்்படட 200 ைவாணவர்-

கைளுக்கு கைவாமல உணவளிக்கும திடடம 
சவற்றிகைரைவாகை செயற்்படுத்தப்்படுகின்-
றைமை குறிப்பிடத்தக்கைது.

2022 ஆம ஆண்டு நவம்பர் ைவாதம 
15 ஆம திகைதி தனது 138 வது வரு-
டத்மத சகைவாண்டவாடும இக்கைல்லூரி எதிர்-
கைவாலத்தில் கைல்வியில் ெவாதமனகைமளப்-
்பமடத்து முத்திமர ்பதிக்கும என்்பது 
சவள்ளிமடைமல.

ஹமீத் அல் ஹுஸைனி கல்லூரி

முகாமைத்துவக்குழு

பாடசாலை ஆசிரியர் குழாம்

உதைபநைதாட்டக்குழு (U16)

138ஆவது ஆண்டில் காலடியெடுத்து வவக்கும்

பழைய மாணவர் சங்கம்

தகைவல் உதவி:

சிரவாஜஹூல் அனவாம (்ப.ைவா)
்படஙகைள் உதவி: 

எம. எம.நிப்ரவாஸ்
சதவாகுப்பு: 

ஷவாமிலவா செரீப்,
்பவாடெவாமல ஊடகைப்பிரிவு

மாணவத் தலைவர்கள்

அதிபர் ஏ.கே.ரி அதஹான்

சாரணர் குழு

பேன்ட் வாத்தியக்குழு

தகவல் ததொழில்நுட்பப்பிரிவு
உதைபநைதாட்டக் குழு (u18)

கராத்தே குழு
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ன் மரியாள் நம்பிக்கையின் 
அன்்னை என்று அ்ைககைப்படுகின்-
றாள்? என்ற ககைள்விககு மரியாளு-

்ைய வாழ்வில் நிகைழ்்ந்த முககியமானை 
இரண்டு நிகைழ்வுகைள், நமது மனைககைண்முன் 
வரககூடும்.

ஒன்று வானைதூ்தரு்ைய இகயசு கிறிஸ்-
துவின் பிறபபு ்பற்றிய அறிவிபபு நிகைழ்வு. 
மற்்றான்று சிலு்வயின் அடியில் நிற்கும் 
வியாகுல அன்்னையினு்ைய கைாட்சி. 
ஒன்று அதிர்ச்சியும் ஆனை்ந்தமும் 
நி்ற்ந்த நிகைழ்வு. மற்்றான்று 
மனை்்த உருககும் துககைமும் துய-
ரமும் நி்ற்ந்த நிகைழ்வு.

ஒன்று ்மசியாவினு்ைய 
மனுவுருவா்தல் நிகைழ்வு மற்-
்றான்று அ்ந்த இ்றமகைனு்ைய 
துயரமானை முடிவு. ஒன்று நம்-
பிக்கையின் ்்தாைககைம் இன்-
்னைான்று அ்ந்த நம்பிக்கை சி்்தக-
கைப்பட்டு மீட்பின் ்பயணமானைது 
முடி்நதுவிட்ைக்தா எனை எண்ணத் 
க்தான்றும் ஒரு வி்பரீ்தமானை 
முடிவு.  

 ஒன்று ஒளியின் வரு்கை்ய 
அறிவிககும் நிகைழ்வு. இன்-
்னைான்று இருளின் ஆட்சிககைானை 
சான்று. இ்ந்த இரு நிகைழ்விலும் 
மரியாள் அவசரப்பைவில்்ல. 
அதிர்்நது க்பாகைவில்்ல. அஙகை-
லாயககைவில்்ல மற்றும் நி்ல-
கு்ல்நது க்பாகைவுமில்்ல.

ஏ்னைன்றால் அவர் இ்றவ-
னின் வார்த்்்த்ய முழு்ம-
யாகை ஏற்றுக்கைாண்டு அ்த்னை 
நம்பி ்தன்னு்ைய மகைனுைனைானை 
அ்ந்த மீட்பின் ்பயணத்்்தத் ்்தாைஙகி-
னைாள். இ்ந்த இரு நிகைழ்விலுகம மரியா்ை 
இயககியது அவள் இ்றவன் மீது ்வத்தி-
ரு்ந்த ஆைமானை நம்பிக்கை.

மனி்த வாழ்வானைது கைடினைமானை மற்றும் 
்கைா்ந்தளிப்பானை சூைல்கைள் ்பல சவால்கைள் 
நி்ற்ந்த கைைற்்பயணத்்்தப க்பான்ற்தா-
கும். இத்்த்கைய சவாலானை்்தாரு ்பயணத்-
தில் நமககுத் து்ணயாகை நம்பிக்கை ்த்நது 
நமது இலக்கை அ்ைய 
உ்தவும் கைலஙகை்ர விைககை-
மாகை, துருவ நட்சத்திரமாகை 
மற்றும் புதிய்்தாரு விடிய-
லின் வாழ்வின் வரு்கை்ய 
அறிவிககும் விடியற்கைால நட்சத்திரமாகை 
நமககு அன்்னை மரியாள் விைஙகுகின்றார்,

இ்்தகய இரண்ைாம் வத்திககைான் சஙகைத்-
தின் Lumen Gentium எனைப்படும் திருச்ச்்ப 
்பற்றிய ஏைானைது  ஏற்கைனைகவ விண்ணுலகில் 
ஆன்மாகவாடும் உைகலாடும் மாட்சி்மப-
்படுத்்தப ்்பற்றிருககும் இகயசுவின் ்தாய 
வருஙகைாலத்தில் நி்றவு ்்பறபக்பாகும் 
திருச்ச்்பயின் உருவமும் ்்தாைககைமுமாய 
இருககின்றார்; இது க்பாலகவ இவ்வுலகில் 
ஆண்ைவரது நாள் வரும்வ்ர (2க்பது.3-10) 
்பயணம் ்சயயும் இ்றமககைள் முன்பு உறு-
தியானை எதிர்கநாககும் ஆறு்தலுககும் அ்ை-

யாைமாகை ஒளிர்கின்றார் என்று அன்்னை 
மரியா்ைப ்பற்றிக கூறுகின்றது. இககைருத்-
்்த்யாட்டிகய முன்னைாள் திருத்்த்ந்்த 
16ஆம் ்்பனைடிகட் அவர்கைள் அ்தாவது 
மீட்்பளிககும் நம்பிக்கை என்னும் ்தனைது 
திருமைலில் வாழ்க்கை என்்பது ்்பரும்்பா-
லும் இருளும் புயலும் நி்ற்ந்த வரலாற்-
றுக கைைலில் கமற்்கைாள்ைப்படும் ஒரு ்பய-
ணத்்்தப க்பான்றது. இப்பயணத்தில் நம் 
வாழ்வின் உண்்மயானை நட்சத்திரஙகைள் 

நமககுமுன் நல்ல்்தாரு வாழ்க்கை்ய 
வாழ்்நது ்சன்றவர்கைள் ஆவார்கைள். அவர்-
கைள் நம்பிக்கையின் சுைர்கைள். நிச்சயமாகை 
இகயசு கிறிஸ்துகவ உண்்மயானை ஒளி 
மற்றும் வரலாற்றின் அ்னைத்து இருள் 
மற்றும் நிைல்கைளுககும் கமலாகை பிரகைா -
சமாகை எழு்நது ஒளிவீசும் சூரியன். அ்ந்த 
இகயசு்வ நாம் அ்ைய அவருககு மிகை 
அருகில் இரு்நது அவரு்ைய ஒளியால் 

பிரகைாசித்து நம்்மயும் 
அ்ந்த ஒளி்ய கநாககி 
நைத்திச் ்சல்ல நமககு 
அருகிலுள்ை விைககுகைள் 
க்த்வ.

அப்படிப ்பார்க்கையில் மரியா்ைவிை 
கவறு யார் நமககு நம்பிக்கையின் நட்சத் -
திரமாகை இருககை முடியும்? அவரு்ைய 
ஆகைட்டும் என்ற ஒற்்ற வார்த்்்தயின் 
வழியாகை இவ்வுலகின் கை்த்வக கைைவுளுக -
குத் திற்ந்தாள்.

இவ்வாறு புதிய உைன்்படிக்கையின் 
க்ப்ை ஆனைாள். இதில்்தான் கைைவுள் மனு -
வுருவானைார். அ்தன்வழியாகை அவர் நம்மில் 
ஒருவராகி அவரு்ைய கூைாரத்்்த நம்-
மி்ைகய அ்மத்்தார் (கயாவா 1;14)” 
இன்றும் அன்்னை மரியாள்  நமககு நம்பிக-
்கையின் ்தாயாகை இருககின்றார்.

க த்க்தாலிககைத் திருச்ச்்பயானைது 
்்பாதுக கைாலத்தின் 33 ஆம் 
ஞாயி்ற இவ்வாரம் சிறபபித் -

்தது. ்்பாதுககைாலத்தின்  இறுதி வாரத்திற் -
குள் நாம் கைால் ்பதித்திருககின்கறாம்.

உலகை முடிவில் என்னை நிகைழும் நாம் எ்ந -
்தைவுககு உறுதியுைன் இருககை கவண்டும் 

என்்ப்்த கைை்ந்த ஞாயிறு வாசகைஙகைள் 
நமககு எடுத்து்ரககின்றனை.

‘இறுதி’ என்ற வார்த்்்த முடிவு 
என்றும் அர்த்்தம் ்தருகிறது. பிறபபில் 
்்தாைஙகும் நமது வாழ்க்கை இறப -
பில் முடிவ்ைகிறது. நமது வாழ்வின் 
இறுதிககைட்ைத்தில் நம்்ம அறியாம -
கலகய நாம் கைை்நது வ்ந்த ்பா்்த நம் 
கைண்முன் வ்நதுக்பாகும். ்பல கநரஙகை -
ளில் நமது இறபபிற்குப பின்பு நமககு 
என்னை கி்ைககும் என்்ப்்த நாம் ்சய்த 

்சயல்கைளின் அடிப்ப்ையில் நாகம தீர் -
மானித்திக்கைாள்ை முடியும். இவ்வுல -
கில் வாழ்்ந்தக்பாது நாம் எ்்த வி்்தத் -
க்தாகமா அ்்தகய அறுவ்ை ் சயகவாம் 
என்்ப்்த கைை்ந்த ஞாயிறு மு்தல் வாசகைம் 
நமககுத் ்்தள்ைத் ்்தளிவாகை விைககுகி -
றது. இக்தா! சூ்ை்யபக்பால் எரியும் 

அ்ந்த நாள் வருகின்றது. அபக்பாது 
ஆணவககைாரர், ்கைாடு்ம ்சயகவார் 
அ்னைவரும் அ்தனுள் க்பாைப்பட்ை சரு -
கைாவர்; வரபக்பாகும் அ்ந்த நாள் அவர் -
கைளு்ைய கவ்ரகயா, கி்ை்யகயா 
விட்டு்வககைாது; முற்றிலும் சுட்்ைரித் -
துவிடும்,” என்கிறார் ்ப்ைகைளின் ஆண் -
ைவர். 

“ஆனைால் என் ்்பயருககு அஞ்சி நைக -
கின்ற உஙகைள்கமல் நீதியின் கைதிரவன் 
எழுவான். அவனு்ைய இறக்கைகைளில் 

நலம் ்தரும் மரு்நது இருககும். சிறிய 
இ்றவாககினைரானை மலாககி நூலின் 
இறுதியில் 'ஆண்ைவரின் நாள்' என்ற 
்த்லபபில் இ்ந்த இ்றவார்த்்்தகைள் 
கூறப்பட்டுள்ைனை. 

இதில் இருவ்கையானை மனி்தர்கைள் 
எடுத்துககைாட்ைப்படுகிறார்கைள். மு்தல் 

வ்கையினைர் ஆணவககைாரர், ்கைாடு்ம 
்சயகவார். இவர்கைள் அ்னைவரும் 
எரியும் சூ்ையில் சருகைாககைப்படுவர் 
அல்லது சாம்்பலாககைப்படுவர். இரண் -
ைாம் வ்கையினைர் ஆண்ைவருககு 
அஞ்சி நைபக்பார். இவர்கைள் அ்னை -

வரும் நீதியின் கைதிரவனின் ஒளி்யப 
்்பற்று நி்லத்்த நீடித்்த வாழ்விற்குள் 
்சல்வர். இதுகவ அவர்கைளுககு 
நலம்்தரும் மரு்ந்தாகை அ்மகி -
றது.

 நற்்சயதியில் ஆண்ைவர் 
இகயசுவும் இருவ்கையானை 
மனி்த்ர எடுத்துககைாட் -
டுகின்றார். அ்தாவது, 
இகயசுவின் ்்பய்ர 
் வ த் து க ் கை ா ண் டு 
நான்்தான் அவர் என்று 
கூறி மககை்ை ஏமாற் -
று்பவர்கைளும் அவர் 
்்பயரில் நம்பிக்கை 
்கைாண்டுள்ைவர்கை்ைத் 
துன் பு று த் து ்ப வ ர் கை ளு ம் 
துன்்ப கநரஙகைளில் கைாட் -
டிக்கைாடுககும் ்்பற் -
கறாரும் சககைா்தரர் சககைா -
்தரிகைளும் உறவினைர்கைளும் நண்்பர்கைளும் 
மு்தல்வ்கையினைர்.

இவர்கைள் ்தரும் துயரஙகை்ை்யல் -
லாம் ்தாஙகிக்கைாண்டு இகயசுவின் மீது 
ஆைமானை நம்பிக்கை ்கைாண்ைவர்கைைாய 
இறுதிவ்ர உறுதிகயாடு நி்லத்து நிற்்ப -
வர்கைள் இரண்ைாம் வ்கையினைர்.

அப்படி இகயசுவின் ்்பயரில் நம் -
பிக்கை ்கைாண்டு உறுதிகயாடு நி்லத்து 

நிற்்பவர்கைள் துயரஙகைளின் மத்தி -
யில் ்தாஙகைள் ்பயணித்்தக்பாதிலும் 
இ்றவனின் உைனிருபபு என்றும் 
அவர்கைகைாடு இருககும் என்்ப்்த 
இகயசு அவர்கைளுககுத் ்்தளிவு்ப-

டுத்துகின்றார். 
உஙகை்ைப பிடித்துத் துன்புறுத்து -

வார்கைள்; ்்தாழு்கைககூைஙகைளுககுக 
்கைாண்டு ்சல்வார்கைள்: சி்றயில் 
அ்ைப்பார்கைள்; என் ்்பயரின்்்பா -
ருட்டு அரசரிைமும் ஆளுநரிைமும் 

இழுத்துச் ்சல்வார்கைள். எனைககுச் சான்று 
்பகைர இ்வ உஙகைளுககு வாயப்பளிக -
கும். அபக்பாது என்னை ்பதில் அளிப்பது 
எனை முன்னை்தாகைகவ நீஙகைள் கைவ்லப -
்பை கவண்ைாம். இ்்த உஙகைள் மனைத் -
தில் ்வத்துக்கைாள்ளுஙகைள். 

ஏ்னைனில், நாகனை உஙகைளுககு நாவன் -
்ம்யயும் ஞானைத்்்தயும் ்கைாடுப -
க்பன்; உஙகைள் எதிரில் எவராலும் 
உஙகை்ை எதிர்த்து நிற்கைவும் எதிர்த்துப 
க்பசவும் முடியாது.

பெற்கறார் பிள்்ைகை்ை புனி்தத்-
தில் வைர்ககை முடியும். ்தவறு 
நிகைழும்க்பாது ்ச்பத்்தால் 

திருத்்தவும் முடியும்.
மனி்தனின் மாண்பு அவரின் பிறப-

்பால் அல்ல மாறாகை அவரவரின் ்சயகல 
மனி்த்னை மாண்புைன் வாைத் து்ணபுரி-
கிறது. மனி்தமும் புனி்தமும் இ்ணயும்-
க்பாது ஒருவன் மாட்சி ்்பறுகிறான்.

மனி்தனைாகைப ்ப்ைககைப்பட்ை எல்கலா-
ரும் கைைவு்ை க்பாற்றிப புகைழ்்நது அவரின் 
சித்்தப்படி வாைகவ ்ப்ைககைப ்பட்டிருக-
கிகறாம். புனி்தர்கைள் என்று க்பாற்றப்ப-
டும் மனி்தர்கைள் இ்றயன்்்பச் சு்வத்-
்தவர்கைள். எப்்பாழுதும் இ்றவகனைாடு 
இ்ண்நது அவரின் சித்்தப்படி வாழ்்நது 
தியாகைத்திலும், ்ச்பத்திலும் ்தஙகைள் 
வாழ்வின் ்்பரும் ்பகுதி்யச் ்சலவிட்டு 
இகயசுவின் அன்பிற்குச் சாட்சிகைைாய 
வாழ்்ந்தார்கைள்.

"நீஙகைள் என்னுள்ளும், என் வார்த்்்த-
கைள் உஙகைளுள்ளும் நி்லத்திரு்ந்தால் 
நீஙகைள் விரும்பிக ககைட்்ப்்தல்லாம் 
நைககும்” (கயாவா 15:7). "நீஙகைள் என் 
்்பயரால் எ்்தக ககைட்ைாலும் ் சயகவன். 
நீஙகைள் என்மீது அன்பு ்கைாண்டிரு்ந்தால் 
என் கைட்ை்ைகை்ைக கை்ைபபிடிபபீர்கைள்" 
(கயாவா 4:14-15) என்று இகயசு கூறிய்்த 
்தமது வாழ்வாககி இ்றயன்பு - பிறரன்பு 
மிகு்நது வாழ்்ந்த இவர்கைள் பிறருககைாகை 
இகயசுவிைம் ்பரி்நது க்பசினைால் அவர்கைள் 
மன்றாட்டு ககைட்கைப்படும்.

புனி்தர்கைளின் ்ச்பத்்தால் அதிசயம், அற்-
பு்தம் நை்நது நாம் விசுவாசத்தில் வைர 
்்பரும் து்ண புரிகிறது. இகயசுவின் 
பிறபபு உலகில் சமா்தானைத்்்த அளித்்தது 
(லூக 2:13). அக்தக்பால் புனி்தர்கைள் பிறப-
்பால் இ்றயன்பு பூமியில் அதிகைரித்்தது. 
்பரிசுத்்தமாய வாழ்்நது ்பாவத்்்த ் வறுத்து 
வாழ்்ந்த்தால் இவர்கைள் புனி்தரானைார்கைள். 
"்பாவம் ்சயவ்்தவிை சாவக்த கமல்" 
என்றார் புனி்த கைாமினிக சாவிகயா. 
"ஒருவர் உலகைம் முழுவ்்தயும் ்தனை்தாக-
கிக ்கைாண்ைாலும், ்தன் வாழ்்வகய 
இைப்பா்ரனில் அவருககுக கி்ைககும் 
்பயன் என்னை ?" (மாற் 8:36) என்ற இகய-
சுவின் வாககின்்படி உலகை இன்்பத்்்த 
்வறுத்து ்தனைது ஆத்மா்வ புனி்தமாகைக 
கைாத்துக்கைாண்டு ்பரிசுத்்தமாய வாழ்்ந்த 
வர்கைகை புனி்தர்கைள்.

இகயசு-மரி - சூ்ச வாழ்்ந்த குடும்்பம் 
திருககுடும்்பம். அஙகு அன்பு, அ்மதி, 
்ச்பம், உறவு மிகுதியாகைக கைாணப்பட்-
ைனை. 'நல்ல்்தாரு குடும்்பம் ்பல்கை்லக-
கைைகைம்' என்ற வார்த்்்த உண்்மயிகல 
அ்ந்தக குடும்்பத்தில் கைாணப்பட்ைது.

எனைகவ, இகயசு ்பணிகவாடு, ்பாசத்-
க்தாடு கீழ்ப்படி்நது வாழ்்ந்தார். அன்பிற்கு 
ஆணிகவராய அ்மவது ்்பற்கறாகர. 
எஙகு அன்பு உண்கைா அஙகு அ்மதியும் 
அைககைமும் உண்டு. எனைகவ, ்்பற்கறார் 
பிள்்ைகை்ை புனி்தத்தில் வைர்ககை 

முடியும். ்தவறு நிகைழும்க்பாது ்ச்பத்்தால் 
திருத்்த முடியும்.

மகைன் மனைம் மாற ்சபித்்த கமானிககைா-
வின் ்ச்பம் ககைட்கைப்பட்டு ்தனைது மகை்னை 
புனி்தராகைக கைண்ைார் புனி்த கமானிககைா. 
மம்மா மார்கிகரட் ்தனைது மகை்னை ்பரிசுத்-
்தமாய வைர்த்்த்தால் க�ான்்்பாஸ்ககைா 
புனி்தரானைார். புனி்த அருைானை்ந்தர் ்தன் 
நாட்்ை விட்டு இ்நதியா வ்நது கவ்த-

சாட்சியாய மரித்்தார். ்தன் மகைன் இற்ந்தார் 
என்ற ்சயதி ககைட்ை அவரின் ்தாய அைாது 
்பட்ைா்ை அணி்நது மகிழ்்ந்தார்.

்தன் ்தாய்ம நி்லயில் ்பாசம் இரு்ந-
்தாலும் இகயசுவின் சாட்சியாய வாை ்தன் 
மகைனுககு துணி்வக ் கைாடுத்்த ்தாயுள்ைம் 
்தன் மகைன் இ்றயன்பிற்குமஉண்்மக-
கும நீதி கநர்்மககும் சாட்சியாய வாழ்்நது 
உண்்மககைாகை இரத்்தம் சி்நதி மரித்்த்தால் 
மகிழ்்ந்தது.

்தன் ஏழு பிள்்ைகைளும் விசுவாசத்திற்-
கைாய க்பாராடி மரித்்த்்த ்்பசிலிட்டி 
எனும் ்தாய கைண்டு அைாது அவர்கை்ை 
ஊககுவித்்தாள். இவ்வாறு ்பல ்்பண்கைள் 
்தஙகைள் மனை்்த மாற்றி ்தம் பிள்்ைகை்ை-
யும் புனி்தராககிய புனி்்தகைள் ்பலர் உள்ை-
னைர்.

புனி்த ்ெலிகனைர் ்தன் மகைனுககு ்தாழ்ச்-
சி்யக  கைற்றுக்கைாடுத்து சிலு்வயின்  
மகைத்துவத்்்த உலகைறியச்  ்சய்தவர் . 
இவர்கைளுக்கைல்லாம்  முன்கனைாடியாகை 
புனி்த அன்னைாள் -சுவககீன் . இவர்கைளின்  
புனி்த உறவால்  உதித்்தவர்  அன்்னை 
மரியா. ்தன்்னை ஈன்ற ்்பற் கறாரின்  
்பாசம் , ்பகதி. தியாகைம் , ்ச்பம்  இ்வகய 
மா்தா்வ தியாகைத்தின்  ்தாயாகை, ்தாழ்ச் -
சியின்  சிகைரமாகை மாற்றியது. எல்லா -
வற்றிற்கும்  கமலாகை “்்பண்கைளுககுள்  
க்பறு்்பற்ற மரிகய' என்று  உலகைம்  
க்பாற்றுமைவுககு க்பறு்்பற்றவள். '்பரி-
சுத்்த ஆவியால்  நிரப்பப்பட்ைவகர, நீர்  
ஆசி ்்பற்றவர் : என்று எலிச்்பத்  மரியா -
்ைப  க்பாற்றி மகிழும்  அத்்தகு ் ்பரு்ம-
யு்ைய மகை்ை ்்பற்று வைர்த்்த 
அன்னைாள்  - சுவககின்  இவர்கைளின்  
இல்லற வாழ்வு சிறபபு்ையது. 

எனைகவ்தான்  உலகிற்ககை ்தாயாகை அ்னை-
வரின்  அன்்னையாகை மரியா க்பாற்றப்படு -
கிறார் . இத்்தகு புனி்தர்கைள்  இல்லறத்தில்  
இரு்நது ்கைாண்கை இ்ற சித்்தத்்்த 
ஏற்று என்றும்  எதிலும்  இ்றவ்னைப  
க்பாற்றி மகிழ்்ந்த புனி்தப  ்்பண்கைள்  
ஆவர் .

கைன்னிப  ்்பண்கைளுள்  புனி்தர்  ்பல -
ருண்டு. அைகு, அ்ந்தஸ்து, ்பட்ைம் , 

்ப்தவி, ்சாத்து சுகைம்  அ்னைத்்்தயும்  
துற்நது ஆண்ைவருககைாய  ்தன்  வாழ்்வ 
முழு்மயாய  அர்ப்பணித்து இல்லற 
வாழ்வில்  ஈடு்பைாது இ்றவனுக -
கைாய  வாழ்்ந்தவர்கைகை புனி்த கைன்னிப  
்்பண்கைள் .

இ்ச வைம்  மிககை ்சசிலியா அைகு 
மிககைவராய  இரு்ந்த்தால்  ்பல ்பாடுகைள்  
்பட்ை க்பாதிலும்  ்தன்  விசுவாச வாழ்வில்  
நி்லத்து இரத்்தம்  சி்நதி புனி்்தயானைார் . 
இவ்வாகற ஆகைத்்தா, அனைஸ்்தாசியா, 
மரிய ்கைாரற்றி, லீமாகராஸ் , ககைத்்தரீன் , 
மார்கிகரட் , கிைாரா கமலும்  ஸ்்்பயின்  
நாட்்ைச்  கசர்்ந்த �ஸ்ைா-ரூபினைா என்ற 
இரு இைம்  ்்பண்கைளும்  . சி்லகை்ை 
வணஙகை மறுத்்த்தால்  ்கைாடூர "மரணத் -
திற்கு உள்ைானைார்கைள் .

ஸ்்்பயின்  நாகை க்பாற்றுமைவுககு 
விசுவாசத்தில்  உறுதியாய  இரு்நது உண் -
்மயானை கைைவு்ைகய வழி்பட்டு இரத் -
்தம்  சி்நதி அவர்கைள் மரித்்தனைர் . அது மட்-
டுமல்லாது இ்நதிய மண்ணில்  பிற்நது 
்தனி்ம கநாயால்  பீடிககைப்பட்ைாலும்  
இ்றப ்பற்று்ைய புனி்த அல்க்பான்சா 
துறவியாகி கைன்னிப  ்்பண்ணாகை மரித் -
்தார் . 

இராணி மரியா மககைள்  நலனுககைாகைப  
்பாடு்பட்டு பிறரின்  வாழ்வு சிறககை ்தன்-
னுயி்ர மாயத்து இரத்்தம்  சி்நதி மரித்-
்தார் . இவர்கை்ைல் லாம்  கைற்பில்  சிற்நது, 
கைைவு்ை கநசித்து உண் ் மககும் , நீதிக-
கும்  சாட்சியாய  இரத்்தம்  சி்நதி மரித்்த 
புனி்தப  ்்பண்கைள் .

அருட்பணி

 செலவரவாஜ் சூமெ ைவாணிக்்கம ...

நம்பிக்கையின் தாயாகை 
அன்்னை மரியாள்

உண் ் மககும்  நீதிககும்  சாட்சியாய் 
வாழ்ந்து மரிதத புனிதப்  பெண்கைள் 

அருடெக்கவாதரி க�வாவிட்வா....

-அருடதநமத 

  ஆ.அைலரவாஜ்...

'  எ்த வி்தத்தா்மா அ்த்ய 
அறுவ்ை பசய்்வாம் ' ப�ொதுக்ொலத்தின் 

இறுதி வொரம் தரும் 
சிநதனை



நயினாதீவு நாகபூஷணி அம்மன் சுது்மலை ஸ்ரீ புவனனஸவரி அம்ாள் ஆைய ஆதீனகர்த் -
தாவும ்மற்றும இந்து்மத குரு பீடாதி்தியு்மான அ்மரர் சிவ ஸ்ரீ சமபு்மனகஸவர சிவாசசாரி-
யாரின் வருடாந்த நிலனவு தினத்லத முன்னிட்டு ்மனகஸவரைகரி நூல் வவளியீட்டு விழா  
அணல்மயில் இடமவ்ற்்றது. அதன் ஒரு பிரதிலய யாழ். ்ல்கலைககழக  ச்மஸகிருத துல்ற 
தலைவர் ்மனகஸவர ்ாைலகைாசநாத சர்்மாவிடமிருந்து முன்னாள் ஜனாதி்தியின் இந்து 
விவகார இலைப்ாளர் சிவ ஸ்ரீ ரா்மசந்திர குருககள் ்ாபுசர்்மா வ்ற்றுகவகாள்வலத ்டத்-
தில் காைைாம.

யாழ்ப்ாைம, வைமபுரி 4 ஆவது ்மாடியில் நலடவ்ற்்ற தமிழ்சங்கு கலை, இைககிய 
விருது விழாவில் வகளரவ விருந்தினராக கைந்து சி்றபபித்த புரவைர் ஹாஷிம உ்மர், 
யாழ் எழுத்தாளர் கைாபூஷைம ்ரீட் இக்ாலுககு  வ்ான்னாலட அணிவித்து வகௌர -
விப்லதப ்டத்தில் காைைாம.  இந்நிகழ்வில்  தினகரன், தினகரன் வார்மஞசரி பிரத்ம 
ஆசிரியர் வசந்தில் னவைவர் அவர்களும கைந்துவகாணடல்ம குறிபபிடத்தககது. 

புரவலர் ஹாஷிம் உமர், யாழ்ப்ாணம்   
முஸ்லிம்்களுடன் ்கலந்துரரயாடல்  

யாழ்ப்ாணம், ப்ரிய முஹிதீன் 
ஜும்்ா ்ள்ளிவாசலில் புரவலர் 
ஹாஷிம் உ்ர், யாழ முஸ்லிம் -
களை சந்தித்து கலந்துளரயாடி -
னார். 

ப்ரிய முஹிதீன் ஜும்்ா ்ள் -

ளிவாசல் தளலவர் BSM. சரபுல் 
அனாமின் தளலள்யில் இககலந் -
துளரயாடல் நளடப்ற்றது. இந்நி -
கழவில் தினகரன், தினகரன் வார -
்ஞசரி பிரத் ஆசிரியர் பசந்தில் 
வவலவர், யாழ.எழுத்தாைர் கலா -

பூஷணம் ்ரீட் இக்ால், யாழ்ப்ா -
ணம், கிளிபநாச்சி ்ாவட்ட முஸ்-
லிம்கள் சம்வ்ைன தளலவர் ஏ.எச். 
ஜ்ால் முஹிதீன், யாழ. முஸ்லிம் 
ஒன்றியம் ஏ.எ்ப. ஆரி்ப ஆகிவயா -
ரும் கலந்து பகாணடனர்.   

ப்யரில் மட்டுமன்றி தனது வாழவிலும்
புரட்சி நிரைந்தவர் பலனின் மதிவானம்

எழுத்தாைரும்  கல்வியியலாைரு-
்ான பலனின் ் திவானம் ் ள்றவிறகு 
இலஙளக பதாழிலாைர் காஙகிரஸின் 
வதசிய அள்்ப்ாைரும் முன்னாள் 
்த்திய ்ாகாணசள  ் உறு்பபினரு-
்ான ஏ.பி சகதிவவல் இரஙகல் பதரி-
வித்துள்ைார். 

அவரது இரஙகல் பசய்தியில் 
வ்லும் பதரிவித்துள்ைதாவது, 

காசல் ரி ளய பி்ற்பபிட்ாகக பகாணட 
பலனின் ்திவானன் ஆசிரியராகவி-
ருந்து  பவளிவாரி ்றறும் இைநிளல, 
முதுநிளல்ப ்ட்டஙகளை்ப ப்ற்ற-
வதாடு ஆசிரியர் கலாசாளல விரிவுளர-
யாைராகவும்  கடள்யாறறினார். 

்ளலயக  வதாட்டத் பதாழிலாளி-

யின் பிள்ளையான பலனின் ்திவா-
ணன்,ப்யரில் ்ட்டு்ல்ல இவர் 
வாழகின்்ற காலத்தில் கூட புரட்சிகர-
்ாக வாழந்தவர்.

சமுதாய நன்ள்ககாகவும், முன்-
வனற்றத்துககாகவும் அவவ்பவ்ாது 
ஆணித்தன்ான வகள்விககளண-
களை வகட்டுள்ைதுடன், அதறகான 
்தில்களையும் வழஙகியுள்ைார் .

ஒவபவாரு காலகட்டத்திலும் சமூ-
கத்திறகு ஏற்ட்டுள்ை அநீதிகளை 
தட்டிக வகட்டுள்ைார். அரசியல், 
பதாழிறசஙக ரீதியாக ்ல்வவறு 
இணகக்ப்ாடுகளுககும்  சமூகத்-
திறகு ஏற்ட்ட பிரச்சிளனகளை தீர்க-
கவும் தனது வ்னா முளனயாலும் , 

வாய் மூல்ாகவும் ்ல்வவறு விதத்-
தில் குரல் எழு்பபியிருககின்்றார்.

அவர் வாழந்த காலஙகளில் இச்சமூ-
கத்திறகு நிள்றய நன்ள்கள் கிளடகக 
வவணடும் என்று எணணி சமூகத்-
திறகு உயிர் பகாடுத்திருககின்்றார். இவ-
வா்றான ஒருவரின் ் ரண பசய்தி வகட்டு 
நாஙகள் அதிர்ச்சி அளடந்துள்வைாம்.
அன்னாரின் குடும்்த்திறகு  ஆழந்த 
அனுதா்ஙகளை பதரிவித்துக பகாள்வ-
துடன், அன்னாரின் ஆத்்ா சாந்திககாக-
வும் பிரார்த்திககின்வ்றாம்  என பதரிவித்-
துள்ைார். 

்திவானம், ப்யரில் ்ட்டு்ல்ல 
வாழந்த காலத்திலும் புரட்சிகர்ாக 
வாழந்தவர். 

யாலன தாககி வதாழிைாளி ்மரைம 

 பூனாகளல அம்்ட்டிககந்த ்குதி -
யில் பதாழிலாளிபயாருவர் யாளன -
தாககுதலுககுள்ைாகி உயிரிழந்துள்-
ைள் மிகவும் வருந்தத்தககது. 
இதறகு வன ்ாதுகா்பபுத் திளணக-
கைம் முழுள்யான ப்ாறு்பள் 
ஏறக  வவணடுப்ன இலஙளகத் 
பதாழிலாைர் காஙகிரஸின் தளலவர் 
பசந்தில் பதாணட்ான் கணடனம் 
பவளியிட்டுள்ைார்.

யாளனகளின் அட்டகாசம் அதிக-
ரித்துள்ைது.  இதுபதாடர்பில் வன-
வைத்துள்றககு  ்லமுள்ற அறிவித்-
தும் வ்ாது்ான நடவடிகளககளை 
வனவைத்துள்றயினர் எடுத்திருகக-
வில்ளல. 

இன்று ்சும்்ால் பகாணடுபசன்்ற 
பதாழிலாளிபயாருவர் யாளன தாக -
குதலுககுள்ைாகி உயிரிழந்துள்ைார். 
வனவைத்துள்றயின் அலட்சிய்ப-
வ்ாகவக ்ரணத்துககு காரணம். 

யாளனகளின் நட்ாட்டத்ளத 
கட்டு்ப்டுத்த வனவைத்துள்றயி-
னர் இதுவளர வ்ாது்ான நடவடிக-
ளககள் எடுகக்ப்டவில்ளலபயன 
பிரவதச ்ககள் குற்றம் சு்த்தியுள்-
ைனர். இதறகான முழுள்யான 
ப்ாறு்பள் வனவைத்துள்றயினர் 
ஏறக வவணடும். ்ககளின் முள்ற்ப-

்ாடு பதாடர்பில் கவனம் பசலுத்தி -
யிருந்தால் பதாழிலாளி ஒருவரின் 
உயிர் ்றிவ்ாயிருககாது. வதாட்ட 
நிர்வாகமும் இவவிடயத்தில் 
கவனம் பசலுத்தியிருகக வவணடும்.

வனவைத்துள்றயின் அலட்சியத்ளத 
வன்ள்யாக கணடி்ப்துடன், உட-
னடியாக இஙகுள்ை ்ககளின் ்ாது-
கா்பள  ் கருதிகபகாணடு  யாளன-
களின் வருளகளய கட்டு்ப்டுத்த 
உரிய ்ாதுகா்பபு திட்டஙகளை உரு-
வாகக வவணடும். இல்லாவிட்டால் 
்ாரிய வ்ாராட்டஙகளை பசய்வதறகு 
இ.பதா.கா தயாராகவுள்ைதாக பசந்தில் 
பதாணட்ான் எச்சரிகளக விடுத்துள்-
ைார். வ்லும் உயிரிழந்த ப்ணணின் 
குடும்்த்தினருககு ஆழந்த இரங-
களல பதரிவித்துக பகாள்வவதாடு, 
உயிரிழந்த ப்ணணின் ஆத்்ா சாந்தி-
யளடய இள்றவளன பிரார்த்திககி-
வ்றன் என பதரிவித்துள்ைார்.

வவுனியா நகரசல் 
்ட்ஜட் நில்றனவற்்றம 
ஓ்ந்ளத விவஷட நிரு்ர் 

வவுனியா நகரசள்யின் 2023 
ஆம் ஆணடுககான வரவுபசலவு 
திட்டம் ஏக்னதாக நிள்றவவற-
்ற்ப்ட்டுள்ைது.

வவுனியா நகரசள் தளலவர் 
இ.பகைத்ன் தளலள்யில் 
வநறறு (14) நகரசள்யின் வரவு-
பசலவுத் திட்டம் முன்ளவகக்ப-
்ட்டது.

இதன்வ்ாது வரவு பசலவு 
திட்டம் ஏக்னதாக அளனவ-
ராலும்  ஏறறுகபகாள்ை்ப்ட்டு 
நிள்றவவற்ற்ப்ட்டது. 

கஞசா மீட்பு
யாழ. விவசட 
நிரு்ர்

ய ா ழ ்ப ் ா -
ணம் குருந-
கர் ்குதியில் 
வநறள்றய தினம் திஙகட்கிழள் 
40 கிவலா கிராம் கஞசா மீட்க்ப்ட்-
டுள்ைது.

இந்தியாவிலிருந்து ்டபகான்றில் 
குருநகர் கடறகளர ்குதிககு கஞசா 
கடத்தி வர்ப்ட்டுள்ைதாக கிளடத்த 
தகவலுககள்ய கடற்ளடயினர் 
வ்றபகாணட  வசாதளன நடவடிக-
ளகயில்  கஞசா மீட்க்ப்ட்டது.  

கஞசாளவ கடத்தி வந்த குற்றச்சாட்-
டில் இளைஞன் ஒருவளரயும்  கடற -்
ளடயினர் ளகது பசய்துள்ைனர். 

ளகது பசய்ய்ப்ட்ட இளைஞளன-
யும், மீட்க்ப்ட்ட கஞசாளவயும் 
வ்லதிக சட்ட நடவடிகளகககாக 
யாழ்ப்ாண ப்ாலிஸாரிடம் கடற -்
ளடயினர் ஒ்ப்ளடத்துள்ைனர். 

10 2022 நவம்ர் 15 வசவவாய்ககிழல்ம15–11–2022

வனவளத்துரையின் அலட்சிய்ப ப்ாக்குக்கு
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மு.்ம.்மா.உறுபபினர் ஏ.பி சகதினவல்  

,yq;if njd;fpof;Fg; gy;fiyf;fofk;

ntspthhpg; gl;lg;gbg;Gf;fs; kw;Wk; njhopy;rhH fw;iffs; epiyak; (CEDPL)

tpahghu epUthfkhzp / tu;j;jfkhzp (nghJ) ntspthupg; gl;lg;gbg;Gf;F 
khzth;fis ,izj;Jf; nfhs;sy; - 2020 / 2021

njd;fpof;Fg; gy;fiyf;fof ntspthupg; gl;lg;gbg;Gf;fs; kw;Wk; njhopy;rhh; fw;iffs; 

epiyaj;jpdhy; gpd;tUk; gl;lg;gbg;GfSf;F ntspthup khztHfis gjpT nra;tjw;fhd 

tpz;zg;gq;fs; 16.12.2022 tiu Vw;Wf; nfhs;sg;gLk;.

1. tpahghu epUthfkhzp (Bachelor of Business Administration)
2. tu;j;jfkhzp (Bachelor of Commerce)

Mff; Fiwe;j jifikfs;

01.  f.ngh.j. (c/j) guPl;irapy; xNu mkh;tpy; mq;fPfhpf;fg;gl;l %d;W ghlq;fspy; 

(2020 Mk; Mz;L my;yJ mjw;F Ke;jpa guPl;ir) Mff;Fiwe;j rpj;jpfSld; 

nghJr; rhjhuzg; ghPl;irapy; (General Common Test) Fiwe;jgl;rk; 30% 
Gs;spfisg; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. mj;Jld; f.ngh.j. (rh/j) guPl;irapy; fzpjk;> 

jkpo; / rpq;fsk; cl;gl MW ghlq;fspy; ,uz;L mkh;Tf;F Nkw;glhj tifapy; 

rpj;jpaile;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

my;yJ

02.  murpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l epWtdj;jpdhy; toq;fg;gLk; fzf;fpay; cau; Njrpa 

bg;Nshkh juk; (II) my;yJ Kfhikj;Jt cau; Njrpa bg;Nshkh juk; (II)
my;yJ

03.  ,yq;if njhopy;El;gf; fy;Y}upapdhy; toq;fg;gLk; Njrpa tzpf rhd;wpjo; 

ghlnewp (,uz;L tUl ghlnewp)

my;yJ

04.  ,yq;if njhopy;El;g fy;Y}upapdhy; toq;fg;gLk; my;yJ fy;tp mikr;rpd; Nkyjpf 

fw;if epWtdj;jpdhy; toq;fg;gLk; tzpfj;jpy; fzf;Fg; gjpthsu;fSf;fhd cau; 

rhd;wpjo; 

my;yJ

05.  fy;tp nghJj; juhju rhjhuz juj;Jld; CIMA Stage – II, my;yJ Chartered (CASL) 
Stage – II my;yJ AAT ,Wjpg;guPl;irapy; rpj;jpaile;jpUj;jy;

my;yJ

06.  ,yq;ifj; njd;fpof;Fg; gy;fiyf;fofj;jpd; %jitapdhy; mq;fPfhpf;fg;gLk; 

Vida jifikfs;.

Fwpg;G: fw;if newp jkpo; kw;Wk; Mq;fpy nkhop %yk; eilngWk;. mj;Jld;> 

,f;fw;if newpf;F Fiwe;jgl;rk; 100 khztu;fs; xt;nthU nkhopf;Fk; 

cs;thq;fg;gLkplj;J gl;lg;gbg;ghdJ Muk;gpf;fg;gLk;.
 
 njupT nra;ag;gLk; Kiw – Neu;Kfg;guPl;ir kw;Wk; Nju;Tg;guPl;ir.

tpz;zg;gg;gbtq;fs; kw;Wk; Nkyjpf jfty;fis gy;fiyf;fof ,izajskhd www.
seu.ac.lk y; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

gjpthsu;

,yq;if njd;fpof;Fg; gy;fiyf;fofk;
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Toyota Prius Car WP 

KQ-0997 அதியுயர் 

விலைககு. வசங்க -

டகை பினான்ஸ 

பிஎல்சி,  கணடி.    

077010 7270,  

0774789216. திங்க-

ட்கிழ ல்மயிலி ருந்து 

வவள்ளிககிழல்ம வலர 

்மாத்திரம அலழககவும.

 069624

WP KW-6409 Toyota 
2012,  Car கூடிய 
விலைக  னகாரி -
கலகககு. வவலி்ல் 
பி னான்ஸ பிஎல்சி,  
இை.  310,  காலி வீதி,  
வகாழுமபு-03.  வதா.ன் 
0714 5 42 958 .
 069268

Nissan Wingroad 
Wagon WP KD-6590 
அதியுயர் விலைககு. 
வசங்கடகை பினான்ஸ 
பிஎல்சி,  கணடி.    
077010 7270,  
0774789216. திங்க -
ட்கிழ ல்மயிலி ருந்து 
வவள்ளிககிழல்ம வலர 
்மாத்திரம அலழககவும.
 069622

NC KC-8001 Honda 
City Car அதியுயர் 
விலைககு. வசங்க -
டகை பினான்ஸ 
பிஎல்சி,  கணடி. 
077010 7270,  
0774789216. திங்க-
ட்கிழ ல்மயிலி ருந்து 
வவள்ளிககிழல்ம வலர 
்மாத்திரம அலழககவும.
 069664

300-3111    Honda  
Civic 1998,  Car 
கூடிய விலைக  னகாரி-
கலகககு . வவலி்ல் 
பினான்ஸ பிஎல்சி,  
இை. 310,  காலி வீதி,  
வகாழுமபு- 03.  வதா.ன் 
0714542 958 .
 069257

Suzuki Wagon R 
Car WP CAZ-3739 
அதியுயர் விலைககு. 
வசங்கடகை பினான்ஸ 
பிஎல்சி,  கணடி.   
077010 7270,  
0774789216. திங்க-
ட்கிழ ல்மயிலி ருந்து 
வவள்ளிககிழல்ம வலர 
்மாத்திரம அலழககவும.
 069612

Daihatsu Hijet Van 
WP HZ-4383 
அதியுயர் விலைககு. 
வசங்கடகை பினான்ஸ 
பிஎல்சி,  கணடி.   
077010 7270,  
0774789216. திங்க-
ட்கிழ ல்மயிலி ருந்து 
வவள்ளிககிழல்ம வலர 
்மாத்திரம அலழககவும.
 069618

DFSK Van WP PG-1664 
அதியுயர் விலைககு. 
வசங்கடகை பினான்ஸ 
பிஎல்சி,  கணடி.  
077010 7270,  
0774789216. திங்க-
ட்கிழ ல்மயிலி ருந்து 
வவள்ளிககிழல்ம வலர 
்மாத்திரம அலழககவும.
 069625

254-0752 Nissan 
Homy Van அதியுயர் 
விலைககு. வசங்க -
டகை பினான்ஸ 
பிஎல்சி,  கணடி.  
077010 7270,  
0774789216. திங்க-
ட்கிழ ல்மயிலி ருந்து 
வவள்ளிககிழல்ம வலர 
்மாத்திரம அலழககவும.
 069641

John Deere Trac-
tor CP RF-1924 
அதியுயர் விலைககு. 
வசங்கடகை பினான்ஸ 
பிஎல்சி,  கணடி.   
077010 7270,  
0774789216. திங்க-
ட்கிழ ல்மயிலி ருந்து 
வவள்ளிககிழல்ம வலர 
்மாத்திரம அலழககவும.
 069592

Mahindra        Maxximo 
Truck WP PV-0259 
அதியுயர் விலைககு. 
வசங்கடகை பினான்ஸ 
பிஎல்சி,  கணடி.   
077010 7270,  
0774789216. திங்க-
ட்கிழ ல்மயிலி ருந்து 
வவள்ளிககிழல்ம வலர 
்மாத்திரம அலழககவும.
 069631

Micro  Loader  Truck 
CP   AE-9570 
அதியுயர் விலைககு. 
வசங்கடகை பினான்ஸ 
பிஎல்சி,  கணடி.   
077010 7270,  
0774789216. திங்க-
ட்கிழ ல்மயிலி ருந்து 
வவள்ளிககிழல்ம வலர 
்மாத்திரம அலழககவும.
 069735

Piaggio Ape Truck 
NW PU-2447 
அதியுயர் விலைககு. 
வசங்கடகை பினான்ஸ 
பிஎல்சி,  கணடி.    
077010 7270,  
0774789216. திங்க-
ட்கிழ ல்மயிலி ருந்து 
வவள்ளிககிழல்ம வலர 
்மாத்திரம அலழககவும.
 069605

SG LA-7347 Isuzu 
Truck 2000,  கூடிய 
விலைக னகாரி -
கலகககு. வவலி்ல் 
பினான்ஸ பிஎல்சி,  
இை. 310,  காலி வீதி,  
வகாழுமபு- 03.  வதா.ன் 
0714542 958 .
 069258

Tata Ac e Ex Truck 
WP PV-4 028 
அதியுய ர் விலைககு. 
வசங்கடகை பினான்ஸ 
பிஎல்சி,  கணடி.   
077010 7270,  
0774789216. திங்க-
ட்கிழ ல்மயிலி ருந்து 
வவள்ளிககிழல்ம வலர 
்மாத்திரம அலழககவும.
 069635

Tata Ace HT Truck 
WP PP-7029 
அதியுயர் விலைககு. 
வசங்கடகை பினான்ஸ 
பிஎல்சி,  கணடி.   
077010 7270,  
0774789216. திங்க-
ட்கிழ ல்மயிலி ருந்து 
வவள்ளிககிழல்ம வலர 
்மாத்திரம அலழககவும.
 069628

Tata Yodha Truck 
UP DAH-2562 
அதியுயர் விலைககு. 

வசங்கடகை பினான்ஸ 

பிஎல்சி,  கணடி.   

077010 7270,  

0774789216. திங்க -

ட்கிழ ல்மயிலி ருந்து 

வவள்ளிககிழல்ம வலர 

்மாத்திரம அலழககவும.

 069609

Tata 1615 Dump 
Truck EP LI-4378 
அதியுயர் விலைககு. 

வசங்கடகை பினான்ஸ 

பிஎல்சி,  கணடி.   

077010 7270,  

0774789216. திங்க -

ட்கிழ ல்மயிலி ருந்து 

வவள்ளிககிழல்ம வலர 

்மாத்திரம அலழககவும.

 069602

Toyota Dyna Truck 
WP HK-1584 
அதியுயர் விலைககு. 

வசங்கடகை பினான்ஸ 

பிஎல்சி,  கணடி.   

077010 7270,  

0774789216. திங்க -

ட்கிழ ல்மயிலி ருந்து 

வவள்ளிககிழல்ம வலர 

்மாத்திரம அலழககவும.

 069614

62-6901 Mitsubishi 
Rosa 1997,  Bus 
கூடிய விலை க னகாரி-

கலகககு. வவலி்ல் 

பினான்ஸ பிஎல்சி,  

இை. 310,  காலி வீதி,  

வகாழுமபு- 03.  வதா.ன் 

0714542 958 .

 069255

Bajaj   Threewheel   
CP AAL-9238 
அதியுயர் விலைககு. 

வசங்கடகை பினான்ஸ 

பிஎல்சி,  கணடி.    

077010 7270,  

0774789216. திங்க -

ட்கிழ ல்மயிலி ருந்து 

வவள்ளிககிழல்ம வலர 

்மாத்திரம அலழககவும.

 069587

EP BIX-5147 Hero 
Destini M/ Cycle 
அதியுயர் விலைககு. 

வசங்கடக ை  பினான்ஸ 

பிஎ ல்சி ,  கணடி. 

0770 10 7270,  

0774789216. திங்க -

ட்கி ழ ல்மயிலி ருந்து 

வவள்ளிககிழல்ம வலர 

்மாத்திரம அலழககவும.

 069650

He r o HF Deluxe EP 
BI U -0778 அதியுயர் 

வி லைககு. வசங்க -

ட க ை பினான்ஸ 

பி எல்சி,  கணடி.   

0 77010 7270,  

0774789216. திங்க -

ட்கிழ ல்மயிலி ருந்து 

வவள்ளிககிழல்ம வலர 

்மாத்திரம அலழககவும.

 069599

Honda MD-90 EP 
BIR-1217 அதியுயர் 

விலைககு. வசங்க -

டகை பினான்ஸ 

பிஎல்சி,  கணடி.  

077010 7270,  

0774789216. திங்க -

ட்கிழ ல்மயிலி ருந்து 

வவள்ளிககிழல்ம வலர 

்மாத்திரம அலழககவும.

 069598

Piaggio Ape Three-
wheel SP YT-3290 
அதியுயர் விலைககு. 

வசங்கடகை பினான்ஸ 

பிஎல்சி,  கணடி.   

077010 7270,  

0774789216. திங்க -

ட்கிழ ல்மயிலி ருந்து 

வவள்ளிககிழல்ம வலர 

்மாத்திரம அலழககவும.

 069607

Ranomoto GN125 
Bike EP BJC-0054 
அதியுயர் விலைககு. 

வசங்கடகை பினான்ஸ 

பிஎல்சி,  கணடி.   

077010 7270,  

0774789216. திங்க -

ட்கிழ ல்மயிலி ருந்து 

வவள்ளிககிழல்ம வலர 

்மாத்திரம அலழககவும.

 069600

Ranomoto Moped EP 
BIL-5900 அதியுயர் 

விலைககு. வசங்க -

டகை பினான்ஸ 

பிஎல்சி,  கணடி.  

077010 7270,  

0774789216. திங்க -

ட்கிழ ல்மயிலி ருந்து 

வவள்ளிககிழல்ம வலர 

்மாத்திரம அலழககவும.

 069596



112022 நவம்பர் 15 செவவவாய்க்கிழமை 15–11–2022

பட்ஜட்

2023
க�ௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே,   
கடந்த சில மா்தஙகோக நாம் 

ளமற்காணட விடாமுயறசிகளின-
தும் கடுமமயான நடவடிகமககளின-
தும் விமேவாக ்பாருோ்தார வீழ்ச்-
சியிலிருநது மீண்டழும் நம்பிகமக 
ஒளிககீறறு வீசுகின்றது. நாடகணக -
கில் வரிமசகளில் நினறு, ்தஙகியி-
ருநது ளபாராடடம் ்சய்த யுகதம்தக 
கடநது, கவமலயும் பிரச்சிமனக -
ளும் ஓரேவுககு நிம்றவமடநதுளே 
நிம்மதியான ஒரு யுகதம்த நாம் 
்நருஙகியுளளோம்.   

சர்வள்தச நாணய நிதியததுடன  
ளபச்சுவார்தம்தகள ்தறளபாது முன-
்னடுககபபடுகின்றது. படுகடன 
மறுசீரமமபபு பறறி இநதியாவு-
டனும் சீனாவுடனும் நாம் ளபச்-
சுவார்தம்த நடாததுகினள்றாம். 
இபளபச்சுவார்தம்தகள சா்தகமான 
்பறுளபறுகளுககு வழிவகுககும் 
என நாம் நம்பிகமக ்காணடுள-
ளோம்.   

கடந்த காலஙகளில் எடுககபபடட 
நடவடிகமககள காரணமாக பண -
வீககதம்த ஓரேவுககுக கடடுபபடுத-
திக ்காளேககூடிய்தாக இருந்தது. 
அள்தளபானறு ரூபாய வலுவமடநது 
வருகின்றது. இநநிமலமமமயத 
்்தாடர்நதும் ளபணி வருவது எமது 
எதிர்பார்பபாகும். ்்தாடர்நதும் 
இபபடிமும்றயின ஊடாக முன -
ளனாககிச் ்சல்வ்தன மூலம் அடுத்த 
வருடததுககுள ்பாருோ்தார ஸ்-
திரத்தனமமமய உறுதிபபடுததுவ-
்தறகு எஙகோல் முடியும் எனபது 
எனது நம்பிகமகயாகும்.   

இருபபினும், அதிலிருநது திருப -
திபபட எஙகோல் முடியாது. நாம் 
புதிய ்்தாரு பயணதம்த ஆரம்பித-
்தல் ளவணடும்.   

கடந்த ஆகஸ்ட மா்தததில் 
இமடககால வரவு்சலவுத திட -
டதம்த சமர்பபிதது, இதுவமர எமது 
நாடடில் காணபபடட ்பாருோ்தார 
மும்றமய மாறறுவ்தறகாக ஆரம்ப 
அடிபபமடகமே ்தயாரிபபது 
இமடககால வரவு்சலவு முன்மா-
ழிவுகளின ளநாககமாகும் எனபம்த 
நான குறிபபிடளடன. இனறு சமர்ப -
பிககின்ற 2023 ஆம் ஆணடுககான 
வரவு்சலவுததிடட முன்மாழிவி-
னூடாக நவீன உலகுககு ்பாருத-
்தமான புதிய ்பாருோ்தாரம் 
ஒனம்றக கடடி்யழுபபும் ்சயன-
மும்றமய ஆரம்பிபப்தாகவும் நான 
அதில் குறிபபிடளடன.   

சு்தநதிரததின பினனர் 75 வருடங -
கள கடநது ்சல்கின்ற சந்தர்பபத-
தில், எமது நாடடுககு எறபடடுளே 
நிமல குறிதது எம்மால் திருபதிப -
பட முடியுமா? நாம் எஙளக ்தவறு 
விடளடாம்? எஙகளுககு ்தவறிய 
இடம் எது?   

நான சு்தநதிர இலஙமகயில் பி்றந-
்தவன. இலஙமகககு சு்தநதிரம் 
கிமடதது ஒரு வருடததின பினனர். 
அவளவமேயில் ஆசியாவின அபிவி-
ருததியமடந்த ்பாருோ்தாரம் யப -
பானில்்தான இருந்தது. இலஙமகயர்-
கோகிய நாம் இரணடாம் இடததில் 
இருநள்தாம் எனபது யாவரும் அறிந -
்தள்த. இலஙமகயின ்தனி நபர் வரு -
மானம் ஐ.அ.்டாலர் 3,815 ஆனால் 
யபபானின ்தனிநபர் வருமானாம் ஐ. 
அ.்டாலர் 39,285 ஆகும்.   

எனது இனனு்மாரு ்தனிபபடட 
அனுபவம் எனககு நிமனவில் வரு -
கின்றது. 1991ஆம் ஆணடில், நான 
மகத்்தாழில் அமமச்சர் ப்தவிவ -
கித்த கால கடடததில் வியடநாமின 
மகத்்தாழில் அமமச்சர் இலங -
மகககு வந்தார். எமது தி்றந்த ்பாரு-
ோ்தார மும்ற பறறியும்  மகத்்தா -
ழில்மயமாகக உபாயஙகள பறறியும் 
ஆராய ளவணடிய ள்தமவ அவருககு 
இருந்தது. நான அவருககு விேக -
கமளிதள்தன . பாரிய ்காழும்பு 
ஆமணககுழு உததிளயாகத்தர்க -
ளுடனும் கலநதுமரயாடுவ்தறகு 
அவருககு வாயபமப ஏறபடுததிக 
்காடுதள்தன. 1995 ஆணடேவில் 
இலஙமகயின ்வளிநாடடு ஒதுக-
குகளின அேவு ஐ.அ.்டாலர் 2.1 
பில்லியனாகும். வியடநாமின 
்வளிநாடடு ஒதுககளின அேவு 
ஐ.அ.்டாலர் 1.3 பில்லியனாகும்.. 
வியடநாம் அமமச்சர் எமது மும்ற -
மமகமேக கறறுக்காணடு ்தனது 
நாடடுககுச் ்சன்றார். இனம்றய 
நிமல எனன? வியடநாமின ்வளி-
நாடடு ஒதுககின அேவு ஐ.அ.்டா-
லர் 109.4 பில்லியனாகும் இலங -
மகயின ்வளிநாடடு ஒதுககததின 
அேவு ஐ.அ.்டாலர் 3.1 பில்லிய-
னாகும்.   

நாம் பினளனாககிப பார்பளபாம். 
வணண வணண அரசியல் கண -
ணாடிகமே கழடடி மவததுவிடடு 
பார்பளபாம். நாஙகள ஏன ்தவறு 
்சயள்தாம்? நாஙகள எஙளக ்தவறு 
்சயள்தாம்? எஙகளுககுத ்தவறி-
ய்தா? அபபடியில்லாவிடடால் நாம் 
்தவறிமழததுக ்காணளடாமா?   

இனறு எமது நாடடில் வருமானம் 
்பறுகின்ற பல பிர்தான தும்றகள 
காணபபடுகின்றன. ஒனறு, ்பருந-
ள்தாடடப ் பாருோ்தாரம் அடுத்தது, 
சு்தநதிர வர்த்தக வலயம். ஆமடக 
மகத்்தாழில், சுறறுலா மறறும் 
்வளிநாடடு ளவமலவாயபபு. 

அவறம்ற ளநாககும் ளபாது சு்தநதிரத -
தின பினனர் நாடடுககு ்வளிநாடடு 
வருமானதம்தப ்பறறுக்காள-
ேக கூடிய சில பிர்தான வழிகமே 
மாததிரம் எஙகோல் நிர்மாணிததுக 
்காளேககூடிய்தாக இருநதுளேது. 
அ்தறகு அபபால், பாரியேவில் 
்வளிநாடடு வருமானஙகமே ஈட-
டுகின்ற தும்றகமே எஙகோல் 
இதுமர நிர்மாணிததுக ்காளே 
முடியா்தது ஏன? இதுளவ, நாம் கவ -
னமாக சிநதிததுப பார்கக ளவணடிய 
ஒரு விடயமாகும்.   

கடந்த காலஙகள முழுவதும் நாம் 
உறசாகம் அமடந்தது, சநள்தாசம-
மடந்தது எதிர்காலததிறகுப பயன -
ளிககக கூடிய விடயஙகளுககாகவா 
அல்லது அந்தந்த சந்தர்பபஙகளில் 
்வளியில் ்்தனபடககூடிய விட -

யஙகளுககாகவா? ்வறறிகரமான 
்தனியார் ்்தாழில்கமே ள்தசியம-
யபபடுததும் ளபாது மககள மகிழ்ச் -
சியமடந்தனர். இலவசமாக அரிசி 
வழஙகும்ளபாது மககள மகிழ்ச்சி -
யமடந்தனர். அவவா்றான தீர்மா-
னதம்த எடுத்த அரசாஙகம் ்தறகாலி-
கமாக பிரபல்யமமடந்தது.   

இ்தன காரணமாக, வீதி விேக-
்கானறிமனப ் பாருததுவ்தன மூலம் 
நாம் திருபதியமடநள்தாம். ஆனால் 
மினனுறபததிமய அதிகரிபபது 
குறிதது நாம் ஆழமாக சிநதிததுப 
பார்ககவில்மல.   

உணமமயில், நாடடின நீணட 
கால அபிவிருததிககு அடிபபமட -
யாக இருபபது பிரபல்யமான தீர்மா-
னஙகோ? அவவாறினறி சரியான 
தீர்மானஙகோ? பல சந்தர்பபஙக-
ளில் எமது நாடடில் சரியான தீர்மா-
னஙகளுககு பதிலாக பிரபல்யமான 
தீர்மானஙகள எடுககபபடடன. இன-
றும்கூட ்பரும்பாலானவர்கள பிர-
பல்யமான தீர்மானஙகமே எடுபப -
்தறளக முயறசிககின்றனர்.   

இந்தப பிரபல்யமான தீர்மான 
சம்பிர்தாயததின பிரதிபலனாக 
அமமந்தது எது? நிவாரணப ்பாரு-
ோ்தாரம், நிவாரண மளனாநிமல 
நாடு பூராவும் குவிநது கிடககின்றது. 
மககள நிவாரணஙமேப ்பறறுக 
்காளவ்தறளக பழககபபடடு உள-
ேனர். அரசாஙகம் ்சயறபடுவதும் 
மககளுககு முனளனறுவ்தறகான சந-
்தர்பபதம்த உருவாககுவ்தறகல்ல. 
நிவாரணம் வழஙகுவ்தறகு மாததி-
ரளம.   

ஆயிரததுத ்்தாோயிரதது ஐம்ப -
துகமே நிமனவுபடுததி ஒரு மும்ற 
பினவருமாரு லீகவானயூ குறிபபிட-
டார் “சிஙகபபூரில் நான கடினமான 
ஆனால் சரியான பாம்தமய பின 
பறறிளனன. இலஙமகயின பணடா-
ரநாயகக பிரபல்யமான வழிமயப 
பினபறறினார்”.   

இந்த பிரபல்யமான பாம்தயில் 
நாம் ்்தாடர்நது முனளனாககிச் 
்சல்வ்தன மூலம் நாடடுககு எதிர் -
காலம் கிமடயாது. எபளபாதும் 
அடுத்தவர்களுககு கடனாளியாகி 
நிவாரணம் வழஙகுவ்தால் சுபிடசம் 
எதுவும் ஏறபடாது. எனளவ நாம் 
்தறளபாது இந்த நிமலமமயிலிருநது 
மீளுளவாம். எமது சிந்தமன வடிவங-
கமே மாறறிக ்காளளவாம்.   

அ்தனால் நாம் புதி்தாகச் சிநதிப -
ளபாம். நாடமட முனளனாககிக 
்காணடு ்சல்லும்்பாருடடு புத -
்தாகக மிகக அணுகுமும்றமே உரு -
வாககிக ்காளளவாம்.   

1. 1977 அணுகுமுறை    
1.1. ளே.ஆர். ேயவர்த்தனவின அர-

சாஙகம் 1977 இல் அதுவமர காணப -
படட ்பாருோ ்தார ளநாககிமன 
மாறறுவ்தறகு சா்தகமான நடவ-
டிகமக ஒனம்ற எடுத்தது. ள்தால்வி-
யமடநதிருந்த மூடிய ்பாருோ்தா-
ரததிறகுப பதிலாக மாறுபடட வழி 
ஒனறு ்்தரிவு ்சயயபபடடது. சலு-
மககள வழஙகுவ்தறகுப பதிலாக 
சந்தர்பபதம்த வழஙகுகின்ற ்பாரு-
ோ்தாரம் ஒனம்ற உருவாககியது. 
இலவசமாக அரிசி வழஙகு்தல் 
ளபான்ற எணணககருககமே முழு-
மமயாக நீககியது. அ்தறகுப பதிலாக 
ஆற்றல்களின மூலம், தி்றமமக-
ளின மூலம் முனளனாககிச் ்சல்லக 
கூடிய புதிய சந்தர்பபஙகமே உரு-
வாககிக ்காடுத்தது. ்பாருோ -
்தாரம் தி்றநது விடபபடடது. நாடு 
்சழிபபமடந்தது. வறுமம கும்றவ -
மடந்தது. நடுத்தர வகுபபினர் அதிக -
ரித்தனர்.   

1.2. இருபபினும் 1977 இல் உரு-
வாககிய ்பாருோ்தார அடிபப -
மடமய  ளவகமாக முனளநாககிக 
்கா ணடு   ்சல்ல முடியவில்மல. 
சிவில் ளபாராடடம் ளபான்ற 
்வளிவாரி காரணிகோல் அபபய-

ணம் ்தமடபபடடது. காலததிறகு 
இணஙகிய்தாக ள்தமவயான மாற-
்றஙகளும் மறுசீரமமபபுகளும் 
ளமற்காளேபபடவில்மல.   

1.3.அரசாஙகததின வருமானதம்த 
அதிகரித்தல், ்வளிநாடடு மு்த-
லீடமட அதிகரித்தல் ளபான்ற பணி-
களுககுப பதிலாக அரசாஙகததின 
்சலவினம் அ்தன எல்மலகமே 
்தாணடி அதிகரித்தது. நடடமமட-
கின்ற அரசாஙகத ்்தாழில்முயறசி -
கமே பராமரிபப்தறகுப பாரியேவு 
்்தாமக ்சலவிடபபடடது. அரசி-
யல் இலாபஙகளுககாக ள்தமவயற்ற 
்சலவினஙகமே ளமற்காளேப -
படடது. உலக நாடுகளுககு கடனா -
ளியா வ்தன மூலம் இது இடம்்பற-
்றது.   

1.4. புத்த்பருமான “சாமஞ்ஞபல 
சூததிர”இல் கடன ்பறுவது பறறி 
இவவாறு ளபா்தமன ்சயதுளோர். 
“நுகர்வுககாக அனறி மு்தலீடடுககா-
களவ கடன ்பறு்தல் ளவணடும்.“ 
இருபபினும் நாம் எனன 
்சயள்தாம்? உலகில் ஏமனய நாடு -
களில் உளே மககள சிரமபபடடு 
சம்பாதிககின்ற பணதம்தக கடனா-

கப்பறறு அவறம்ற எமது நுகர்வுக-
காக ்சலவு்சயள்தாம். நாஙகள 
நாளுககு நாள ளசாம்ளபறிகோ-
ளனாம். அமனதம்தயும் அரசாஙகத-
திடமிருநது ்பறறுக்காளவ்தறகு 
மககள பழகிக்காணடனர். அமனத -
ம்தயும் மககளுககு வழஙகுவ்தறகு 
அரசாஙகம் நடவடிகமக எடுத்தது. 
நாம் சிநதித்தது எஙகோல் நாடடுககு 
எனன நடககளவணடும் எனபம்தப 
பறறியல்ல. நாடடிலிருநது எஙகளுக-
குக கிமடகக ளவணடிய விடயஙக-
மேப பறறி மாததிரம் சிநதிககின்ற 
சமூக்மானறு சிறிதுசிறி்தாக உரு-
வானது. நாம் ்சய்தமவ எல்லாம் 
ஏமனளயாரிடமிருநது கடன்பறறு 
விருநது உணடது ளபான்ற்தாகும்.   

1.5. இ்தனால் 1977 ஆம் ஆணடின 
்பாருோ்தார அடிபபமடயின திமச 
முழுமமயாக மாற்றமமடந்தது.    

2. இளம் தறைமுறையி னரின் 
 அபிைாறை�ள்   

2.1. சு்தநதிரம்  ்பறறு 75 ஆண-
டுோக ள்தசிய வேஙகமேப பாது -
காபபது பறறி நாம் ளபசிக்காணடி-
ருககினள்றாம். ள்தசிய வேஙகமே 
பாதுகாபப்தறகு ளபாராடடம் நடதது-
கினள்றாம் , சணமடயிடுகினள்றாம். 
உணமமயா கச் ்சால்லபளபானால், 
நாம் எமது ள்தசிய வேஙகமே பாது-
காககினள்றாமா?        உணமமயான 
ள்தசிய வேஙகளுக்கன எதிர்கால-
்மானம்ற உருவாககியுளளோமா?  

2.2. எமது ள்தசததின உணமம-
யான ள்தசிய வேம் எமது இேம்்த 
மலமும்றயினளர. எமது இேம் ்த 
மலமும்றயினருககு கல்வி, சமூக 
மறறும் ்பாருோ்தார வாயபபுகமே 
ஏறபடுததி ்காடுபப்தறகாக இதுவ-
மரயிலும் நாம் ்சயதுளேம்த பறறி 
நாம் திருபதியமடய முடியுமா? 
இேம்்தமலமும்றயினமரப பாது-
காககும் முகமாக, நாம் மும்றயான 
பங்கானம்ற   வகிதது இருபளபா-
மாயின, நாடமட விடடு்சல்வ -
்தறகு அவர்கள ஏன வரிமசகளில் 
காததிருககின்றனர்?  

2.3. ள்தசிய வேஙகள எனபது 
திருளகாணமமலயில் அமமநதுளே 
எண்ணய கு்தஙகள ளபான்ற 
்பௌதீக வேஙகள்தான என   அளந-
கமாளனார்      எணணுகின்றனர். 
அவவாறு நிமனதது அவறம்ற பயன-
படுத்தாது அமவ    அழிநதுளபாகும் 
வமர பாதுகாதது      வ ருகினள்றாம்.  
இச்சந்தர்பபததில் எமது 420 அரச 
நிறுவனஙகமேயும் ்்தாழில்முயறசி -
கமே யும்     பா ரா மரிதது வருகின-
ள்றாம்.  இவறறில் 52 நிறுவனஙகள 
மூலம்       ஆணடுள்தாறும்    ரூபா 86 
பில்லியன ்சலவு ஏறபடுகின்றது. 
நான இனனும் இரணடு மூனறு நாட-
களில் நிறுவனஙகளின படடியமல 
பாராளுமன்றததில் முனமவகக 
எதிர்பார்ககினள்றன. இந நிறுவனங-

கள மூலம் பல ஆணடுகோக நாடு 
அனுகூலமமடநதுளே்தா? அல்லது 
பிரதிகூலமமடநதுளே்தா?  

2.4. ள்தசிய வேஙகள எனக கருதி 
இநநிறுவனஙகள மறறும் ்்தாழில்-
முயறசிகள மீது அவ்தானம்்சலுத-
துகின்றளபாது, நாடடின உணமம-
யான ள்தசிய வேஙகள மீ்தான எமது 
அவ்தானம்  இல்லாதுளபாயுளேது. 
இமே்ஞர் யுவதிகளின எதிர்பார்மக-
களும் கமரநது ்சல்கின்றது. சிலர் 
நாடமட விடடு ்சல்கின்றனர்.  

2.5. இவவிமே்ஞர் யுவதிகள 
சி்றந்த எதிர்காலதம்தளய எதிர்பார்க-
கின்றனர். சுபிடசமிகக நா்டான-
ம்றளய எதிர்பார்ககின்றனர். எதிர்பபு 
ஊர்வலஙகள, ளபாராடடஙகள, 
பணிபபகிஸ்கரிபபு ளபான்ற மரபு-
சார்ந்த அரசியல் வழிமும்றகமேத 
்தாணடிய புதிய அணுகுமும்றகமே 
பயனபடுததி, புதிய மும்றமம-
்யானறு எதிர்பார்ககபபடுகின்றது.  

2.6. இனறு பார்மவயாேர் 
கலரிமய ளநாககும்ளபாது குறிபபி -
டத்தககேவு இமே்ஞர் யுவதிகள 
வருமகத ்தநதிருபபது ்்தனபடுகின-
்றது. சுபிடசமிகக எதிர்காலதம்தயும், 

உயர்ந்த சமூகதம்தயும் மும்றமம-
யில் மாற்றம் ஏறபடுததுவம்தயுளம 
அவர்கள அமனவரும் எதிர்பார்க-
கின்றனர்.  

2.7.நாம் புதிய ்பாருோ்தாரதம்த 
உருவாககுவது இவ இமே்ஞர் யுவ -
திகளுககாகளவ்தான. அவர்களின 
எதிர்காலததிறகாகளவ்தான.  

3. க�ாருளாதாரத்தின் 
 புதிய அடிப�றை  

3.1. 1977 ஆம் ஆணடில் உரு -
வாககபபடட ்பாருோ்தார அடிப -
பமட இப்பாழுது உசி்தமற்றது. 
அது ்தறகாலததுககுப ்பாருத்தமா -
னதுமல்ல. அது இபளபாது முறிவ -
மடநதுளேது. எமது நாடடில் சில 
காலம் ்்தாழிறபடட மூடிய ்பாரு -
ோ்தாரதம்தப ளபானறு 1977 இல் 
உருவாககபபடட ்பாருோ்தாரமும் 
ள்தால்வியமடந்தது. அ்தனால் நாம் 

3.2. ்தறகாலம் குறிதது புதி்தாக 
சிநதித்தல் ளவணடும். சுக்தபால ்த 
சில்வா “மராசாத” எனும் நாடகததில் 
காடடுவம்தப ளபால, ்தமலயமண 
உம்றமயப ளபானறு பு்றபபககத -
ம்தத திருபபி புதிய கணணால் உல-
கதம்தப பார்கக ளவணடும்.   

்தறளபாம்தய உலகததின ளபாககு 
ளவறுபடடது. உலகப ்பாருோ-
்தார சிந்தமன ளவறுபடடது. உலகப 
்பாருோ்தாரம் நடநது்காளகின்ற 
வி்தம் ளவறுபடடது. அ்தனால் அந்த 
புதிய ளபாககிறகு ்பாருந்தக கூடிய 
வி்தததில் நாம் புதிய ்பாருோ்தார 
அடிபபமட்யானம்றத ்தயாரித-
துக்காளேல் ளவணடும்.   

3.3. அணமமயில் சமூக ஊடக 
வமலயமமபபின ஊடாக வாசிக-
கக கிமடத்த இரணடு ஆககஙகளின 
இரணடு பகுதிகமே நான எடுத-
துககாடட விரும்புகிள்றன. காமினி 
வியாங்காட எனபவர் இவவாறு 
குறிபபிடுகின்றார்.  

3.4. “நாடமடக கடடி்யழுபபு-
வ்தறகான சகதி ்தனது மகயிலிருக-
கின்றது என பிரச்சிமனயின வாலில் 
பிடிததுக ்காணடு ஒருவர் ்சால் -
லும்ளபாது கவனமாக இருஙகள. 
்தான அதிகாரததுககு வந்தவுடன கள-
வர்கமேயும் ஊழல்காரர்கமேயும் 
சிம்றயில் அமடபப்தாகக கூறும் 
ளபாது அது ்பாயயாகும். ளமாசடி 
மறறும் வீண விரயமற்ற நாடமடத 
்தான உருவாககுவ்தாகக கூறுவதும் 
அவவா்றான்்தாரு ்பாயயாகும். 
அந்த விடயஙகள அமனததும் 
நாடடின வேர்ச்சிககு அததியாவசி-
யமான்தாக இருந்த ளபாதிலும் ்தற-
ளபாம்தய இலஙமகமயக கடடி்ய-
ழுபபும் பிரச்சிமனககு அதிலும் 
பார்கக சிககலான மறறும் கடின-
மான வீச்சில் பதில் இருககின்றது 
எனபம்த இனறு இல்லாவிடடாலும் 
நாமேயாவது நாம் புரிநது்காளளு-
்தல் ளவணடும்”   

3.5. சின்தன ்தர்ம்தாச இவவாறு 
குறிபபிடுகின்றார்.  

“இ்தன காரணமாக நாம் மீணடும் 
சிநதிகக ளவணடி ஏறபடுகின்றது. 
ளபாராடடம் இருபபது எஙகளுககு 
்வளியிலல்ல. எஙகளுககு உள-
ளே்தான அது இருககின்றது. இந்த 
்பாருோ்தாரப ளபாராடடதம்த 
்வறறி ்காளவ்தறகு எஙகோல் 
முடிந்த அமனதம்தயும் ்சயய-
ளவணடி உளேது. எம்மால் மீணடும் 
மலரச் ்சயகின்ற ்பாருோ்தார 
சகதியினமூலம் மாததிரளம தீவிர 
வறுமமயினால் இனனல்படுகின்ற 
மககமே கடடி்யழுபப முடியும். 
இத்தருணததில் உணமமயான 
மககள ்பாய கூறுவ்தறகான ்சயற-
பணி அஙகு்தான இருககின்றது.  

3.6.அ்தனால் நாம் இந்த ்நருகக-
டியின சிரமதம்தயும் சிககலான ்தன-
மமமயயும் புரிநது ்காளளவாம். 
்நருககடியிலிருநது மீணடு வருவ-
்தறகாக ்பாருோ்தாரதம்த மலரச் 
்சயகின்ற சகதி்யானம்ற உருவாக-
கிக ்காளளவாம்.  

3.7.அந்த சகதிமய உருவாககக -

கூடிய இலஙமகககான ்பாருோ-
்தாரததின புதிய அடிபபமடமயத 
்தயாரிபப்தறகு இந்த வரவு்சலவுத 
திடடததின மூலம் நாம் முயறசிக-
கினள்றாம்.   

3.8.இந்த இடததில் நாம் கவனம் 
்சலுததுகின்ற அடிபபமட விடயங-
கள பறறி எடுததுககாடட விரும்பு-
கினள்றன.  

3.9.அணமமககால வரலாறறில் 
நாம் முகங்காடுத்த ்பாருோ்தார 
்நருககடியின காரணமாக முழு 
நாடும் பல சிரமஙகளுககு முகங-
்காடுத்தது. அன்றாடத ள்தமவகமே 
நிர்ணயம் ்சயய முடியவில்மல. 
்்தாழில்கள ஆபததில் வீழ்ந்தது. 
வருமானதம்த இழகக ளநரிடடது. 
வியாபாரஙகள வீழ்ச்சியமடந்தது. 
இதுவமரயில் அந்த சகல சிரமஙகளி-
லிருநதும் முழுமமயாக மீே முடிய-
வில்மல.  

3.10. நாடமட மீணடும் கடடி்ய-
ழுபபும் எதிர்பார்பபிமன மனதில் 
மவததுக ்காணடு மககள இவவா-
்றான சிரமஙகளுககு முகம் ்காடுத-
்தனர். நாடமட மீணடும் கடடி-
்யழுபபும் ளநாககததுடன நாம் 
அமனவரும் அந்த அர்பபணிபமப 
ளமற்காணளடாம். நாடடுககாக 
இவவாறு அர்பபணம் ்சய்த அள்த-
ளபானறு அர்பபணம் ்சயகின்ற 
சகலருககும் நாம் கடடி எழுபபு-
கின்ற புதிய ்பாருோ்தாரததின 
நனமமகள நியாயமான மும்றயில் 
பகிரபபட ளவணடும். சகலருக-
கும் சமமான வாயபபுகள உருவாக 
ளவணடும் அது சமூகததின சிறிய 
குழுமவ மாததிரம் ்சல்வந்தர்க-
ோக மாறறுகின்ற ்பாருோ்தார 
மும்ற அனறி ஒடடு்மாத்த சமூகத-
ம்தயும் உயர்ததி மவககின்ற ்பாரு-
ோ்தார மும்ற.  

3.11. இலஙமக கும்றந்த வரு-
மானம் ்பறும் ்பாருோ்தாரமாக 
காணபபடட காலததில் மககள 
அனுபவித்த வாழ்கமகத ள்தமவகள 
கும்றந்த மடடததில் காணப-
படடன. இருபபினும் நடுத்தர 
வருமான ்பாருோ்தாரமாக உயர்த்த 
படட ளபாது வாழ்கமகமும்றயும் 
இயறமகயாக உயர்நது ்சன்றது. 
அவவாறு நிகழ்வது சா்தாரண நிமல-
யாகும். வீடடிலும் அபபடித்தான. 
வீடடின வருமான மடடம் அதிகரித-
துச் ்சல்லும்ளபாது, வாழ்கமகமு-
ம்றயும் அதிகரிககின்றது.  

3.12. புதிய ்பாருோ்தார அடிபப -
மடமய ்தயாரிககும்ளபாது சமூகம் 
பழககப படடிருககின்ற வாழ்கமக 
மும்ற பறறி நாம் கவனம் ்சலுத-
து்தல் ளவணடும். இந்த வாழ்கமக 
மும்ற மீணடும் கீழ் மடடததிறகு 
விழா்தவாறு, புதிய பயணதம்த நாம் 
ஆரம்பிகக ளவணடியுளேது.  

3.13.விளசடமாக உலகதது-
டன ்்தாழில்நுடப அடிபபமட-
யில் மகயாளுகின்ற ்தறளபாம்தய 

இமே்ஞர் பரம்பமர நாளுககு நாள 
்தமது வாழ்கமகமும்ற அதிகரித-
துச் ்சல்வம்த எதிர்பார்ககின்றனர். 
அ்தனால் புதிய ்பாருோ்தார அடிப -
பமடயின ஊடாக நாளுககு நாள 
அதிகரிககின்ற வாழ்கமக மும்ற 
ஒனம்ற தூணடுகின்ற வழியிமன 
உருவாகக ளவணடியுளேது.   

3.14. அ்தனால் நாம் உருவாகக 
ளவணடியது ்தறளபாம்தய ்தனிந -
பர் வருமானததிறகு ்பாருத்தமான 
வாழ்கமக மும்ற அல்ல. இமே்ஞர் 
யுவதிகள எதிர்பார்ககின்ற வாழ்கமக 
மும்றககு ்பாருத்தமான மடடத -
திறகு ்தனிநபர் வருமானதம்த அதிக -
ரிககககூடிய மும்றயாகும்.  

3.15. இந்த மும்றமமயில் வறுமம 
மறறும் பாதிககபபடககூடிய வகுப-
பினமர பாதுகாததுக்காளவது 
பறறி நாஙகள முழுமமயாக கவனம் 
்சலுததுகிள்றாம். அள்தளபானறு 
்தறளபாது வழஙகபபடுகின்ற 
இலவச கல்வி மறறும் சுகா்தார 
ளசமவகள அள்தளபானறு ஏமனய 
நலனபுரிப பணிகளின ஊடாக சமூ -

கததின சகல பிரிவினருககும் நியா-
யமான நனமமகள கிமடககின்ற்தா 
எனபம்த பறறி நாம் ஆராய்தல் 
ளவணடும். அள்தளபானறு இந்த 
ளசமவகமே மிகவும் விமனததி-
்றன உமடய்தாககு்தல் ளவணடும். 
இ்தறகாக ்சலவிடுகின்ற வேஙக-
ளிலிருநது அதிகபடச நலனகமே 
்பறறுக ்காளளு்தல் ளவணடும்.   

3.16.நாம் பாரிய ்பாருோ்தார 
்நருககடிககு முகம் ்காடுதது 
வருகினள்றாம் எனபம்த ம்றந-
்தால் எமககு எதிர்காலப பயணம் 
கிமடயாது. ்தறளபாம்தய 
நிமலமமமய நன்றாக புரிநது-
்காணடு எமது எதிர்கால பய -
ணதம்த ்தயாரித்தல் ளவணடும். 
அ்தனால் இந்த ்நருககடிககு மததி-
யில் எமது நலனபுரி நிகழ்ச்சித திட-
டஙகமே மிகவும் பயனுளே்தாக 
நமடமும்றபபடுத்த ளவணடிய 
வி்தம் குறிதது விளசட கவனம் 
்சலுததுவது முககியமான்தாகும்.  

3.17. இ்தறகு இமணயாக ்தனியார் 
தும்றயின ்்தாழில் முயறசிகமே 
ஊககுவிகக ளவணடியுளேது. எமது 
நாடடின ்தனியார் ்்தாழில் முயறசி -
கள 19 ஆம் நூற்றாணடின நடுபபகு-
தியிலிருநது 1950 ஆம் ஆணடுகளின 
நடுபபகுதி வமரயிலும் ்்தாடர்ச்சி-
யாக வேர்ச்சி அமடநது இருபபினும் 
அவர்களின ்்தாழில்கள ள்தசியமய -
மாககபபடடதுடன இலஙமகயின 
்தனியார் ்்தாழில் முயறசிகள முழு-
மமயாக வீழ்ச்சி அமடந்தது. 77 
ஆம் ஆணடில் தி்றந்த ்பாருோ-
்தாரக ்காளமகயின பிரதிபலனாக 
மீணடும் ்தனியார் ்்தாழில் முயற -
சிகள உருவான ளபாதிலும் அவர்க -
ளுககு ள்தமவயான வசதிகள உரிய 
வி்தததில் வழஙகபபடவில்மல.  

3.18.நாடடில் ்பரும்பாலான -
வர்கள ்்தாழில் முயறசிகமே 
சி்றந்த மளனாபாவததுடன 
ளநாககி இருககவில்மல. நாடடின 
்பாருோ்தாரததிறகு பஙகளிபபு 
வழஙகுகின்ற ்்தாழில் முயறசி -
யாேர்கள வில்லனகமே ளபால் 
கரு்தபபடடனர். நாடடில் ்தயாரிக-
கபபடுகின்ற ்்தாமலககாடசி நாட-
கஙகளில் ்பரும்பாலானமவ கிரா -
மததில் உளே கமட மு்தலாளிமய 
சித்தரித்தது வில்லன க்தாபாததிரம் 
ளபாலளவ ஆகும். கிராமததில் உளே 
சிறிய ்்தாழில் முயறசியாேர்களில் 
இருநது பாரிய அேவிலான ்்தாழில் 
முயறசியாேர்கள வமர எல்ளலா-
ரும் சுரணடி வாழ்கின்றவர்கமேப 
ளபால கரு்தககூடிய மளனாநிமல 
கடடி எழுபபபபடடிருந்தது.   

3.19. நாம் இந்த நிமலமய மாற-
று்தல் ளவணடும் ்தனியார் ்்தாழில் 
முயறசியாேர்கமே ஊககுவித்தல் 
ளவணடும். புதிய ்்தாழில் முயறசி -
யாேர்கள உருவாககு்தல் ளவணடும். 
அவர்களுககு ள்தமவயான சகல 
வசதிகமேயும் ்சயது ்காடுத்தல் 
ளவணடும். அவர்கேது பணிகமே 
மிகவும் உறபததித தி்றன உமடய-
்தான வி்தததில் ்காளமக ரீதியான 
சூழல் ஒனறு உருவாககபபட 
ளவணடும்.  

3.20. இ்தறகு இமணயாக ்தனியார் 
தும்றயின ்்தாழில் முயறசியாேர் -
கமே முனளனற்ற ளவணடியுளேது. 
்பாருோ்தார நடவடிகமக ஒழுஙகு-
படுத்தல், உடகடடமமபபு வசதிக-
ளுககான மு்தலீடு, சநம்த ள்தால்வி-
கமே திருததிக ்காளளு்தல் மறறும் 
சடடமும் ஒழுஙகும் ஆகியவறம்ற 
பாதுகாபபது சம்பந்தமாக கவனம் 
்சலுத்த ளவணடியுளேது.  

3.21. இமவ அமனதம்தயும் பின-
னணியாகக ்காணடு நாம் கடடி 
எழுபபப ளபாகின்ற ்பாருோ்தா -
ரதம்த ‘சமூகப பாதுகாபபு தி்றந்த 
்பாருோ்தார மும்ற’ என வமரவி-
லககணபபடுத்த நான விரும்புகி -
ள்றன.  

3.22. இபபுதிய ்பாருோ்தாரத-
தில் நாம் மூனறு பிர்தான விடயங-
கமே பறறி கவனதம்த ்சலுததுகி-
ள்றாம்.  

வரவு செலவுத்திட்ட உரர - 2023   

இைஙற�, புதியததார் எதிர்�ாைத்றத த�ாக்கி... 
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1.ஏற்றுமதியை அடிப்பயைைாகக் 
ககாணை ப்பாட்டிக்குரிை க்பாருளா-
தாரம்.  

2.சூழல் நட்்பான ்பசுயம மற்றும் 
நீலப க்பாருளாதாரம்.  

3.	 டிஜிட்டல்	ப�ொருளொதொரம்		
3.23 இவ்ாறான புதிை க்பாரு-

ளாதார அடிப்பயை ஒனயற உரு-
்ாக்கு்து ச்ால் மிக்க ்பணிைா-
கும். க்றுமபன ்ரி முயறயில் 
மாற்றஙகயள கசய்தன மூலம் 
மாத்திரம் அவ்ாறான புதிை க்பாரு-
ளாதாரத்யத உரு்ாக்க முடிைாது. 
புதிை ்ருமான ்ழிகயள கணைறி-
தல் ப்ணடும். புதிை துயறகயள 
கணைறிதல் ப்ணடும். ்பாரிை 
க்பாருளாதார மறுசீரயமபபு மற்றும் 
மீளயமபபு என்ப்ற்யற பமற்-
ககாள்ளுதல் ப்ணடும்.  

3.24 நாம் இஙகு விபசைமான 
இரணடு விைைஙகயள அடிப்பயை -
ைாக ககாள்்தற்கு எதிர்பாரக்கி -
பறாம்.  

3.25 முதலா்து - க்பாருளாதார 
மறுசீரயமபபு மற்றும் மீள்ஒழுஙகு்ப -
டுத்தல் இரணைா்து- க்பாருளாதார 
நவீனமைப்படுத்தல்.  

3.26 துரித க்பாருளாதார ்ளரச்சி 
ஒனயற நாம் அயைந்து ககாள்ளு-
தல் ப்ணடும். நாட்டின ஒட்டு-
கமாத்த ்ாயபய்பயும் ்பைன்படுத்த 
ப்ணடும். இஙகு நாட்டின ்ளஙக-
ளின அடிப்பயை ்பற்றி மீளாராயதல் 
கசயதல் அபதப்பானறு அ்ற்யற 
மீளயமப்பதும் முக்கிைமானதா-
கும். கல்வி, சுகாதாரம், வி்சாைம் 
மற்றும் சமுத்திர ்ளஙகள், யகத் -
கதாழில், விைா்பாரம் மற்றும் முதலீடு, 
்பாதுகாபபு க்ளிநாட்டு உறவுகள், 
ப்பானற அயனத்யதயும் நவீனமைப 
்படுத்த்பை ப்ணடும். நாம் இந்த 
சமூக க்பாருளாதார மாற்றத்யத 
உலகளாவிை நிகழ்வுகயள க்னத் -
திற்ககாணடு பமற்ககாள்ளுதல் 
ப்ணடும். விபசைமாக காலநியல 
மாற்றஙகள் குறித்து கூடுதலான க் -
னத்யத கசலுத்த ப்ணடியுள்ளது.  

3.27 க்பாருளாதார மாற்றத்திற்கு 
பதய்ைான சட்ைத் திருத்தஙகள் 
மற்றும் புதிை சட்ைஙகயள நாம் 
கூடிை வியரவில் ்பாராளுமனறத்-
திற்கு சமரபபிபப்பாம்.  

3.28 இதனப்பாது நாட்டின க்பாரு -
ளாதார முகாயமத்து்த்துைனும் 
அபதப்பானறு யகத்கதாழில் மற்றும் 
சமூக கதாைரபுத் கதாகுதியுைனும் 
இயைந்திருக்கினற ்பல்ப்று 
தரபபினரகளுக்கு இயையில் 
க்பாது்ான சமூக உைன்பாட்யை 
ஏற்்படுத்திக் ககாள்்து அத்திைா்சி-
ைமான விைைமாகும். சட்ை்ாக்கத் 
துயற, நியறப்ற்றுத்துயற, நீதித்-
துயற, கதாழிற்சார குழுக்கள், ஊை-
கத்துயற, சமைக் குழுக்கள் மற்றும் 
்பல்ப்று சமூக அயமபபுக்கள் ஆகி-
ை்ற்யற இதற்காக இயைத்துக் 
ககாள்ள ப்ணடியுள்ளது. நீணை 
கால சமூக நல்லிைக்கத்யத ப்பணி 
்ரு்தற்கும், துரித க்பாருளாதார 
அபிவிருத்தியை பநாக்கி பமாதலின -
றிை ்பைணிப்பதற்கு இந்த க்பாது 
உைன்பாடு மிகவும் முக்கிைமானதா-
கும்.  

3.29 நாம் உரு்ாக்குகினற சமூக 
சந்யத க்பாருளாதாரத்தினூைாக, 
அல்லது சமூக 

* ்பாதுகாபபு திறந்த க்பாருளா-
தாரத்தினூைாக இந்த இலக்கு -
கயள முதலில் அயைந்து 

* ககாள்்தற்கு எதிர்பாரக்கின-
பறாம்.  

* 7-8 சதவீத க்பாருளாதார 
்ளரச்சி  

* சர்பதச ் ரத்தகத்யத கமா.உ. 
உற்்பத்தியின 100 சதவீதமாக 
அதிகரித்தல்.  

* 2023-2032 ்யர புதிை ஏற்று-
மதி ஊைாக ஐ. அ.கைாலர 3 
பில்லிைன ்ருைாந்தம் அதிக -
ரிபபு  

* 10 ்ருைஙகள் முழு்தும் 
்ருைாந்தம் ஐ. அ.கைாலர 3 
பில்லிைன  பநரடி க்ளிநாட்டு 
முதலீடு  

* எதிர்ரும் ்பத்து ஆணடுகளி-
னுள் உைரபதரச்சிக்பற்ற சர-
்பதசளவில்  ப்பாட்டிமிக்க 
கதாழிற்்பயை யை  உரு்ாக்கு-
தல்  

3.30 இவவிலக்குகயள அயைந்து 
ககாள்்தற்கு, நாம் ப்பாட்டிக்குரிை 
உைர கசைலாற்றுயகயை ககாணை 
நவீன க்பாருளாதாரத்யத உரு்ாக் -
கிக்ககாள்ள ப்ணடும். தனிைார 
துயற முனனியலைான ஏற்றுமதிக்கு 
சார்பான ப்பாட்டிக்குரிை நவீன 
க்பாருளாதாரம். அதன ்பைைத்யத 
இந்த ்ரவுகசலவுதிட்ைத்துைன 
ஆரம்பிக்கினபறாம். சுதந்திரம் 
க்பற்று 100 ஆணடுகள் நியற்யை-
கினற 2048 ஆம் ஆணடு ஆகினற-
ப்பாது அபிவிருத்திையைந்த நாைாக 
இலஙயகயை உரு்ாக் கு்தற்கான 
புதிை நுயழவிற்கும் முயறயமக்கு -
மான பினனணி 2023 ஆம் ஆணடு 
இவ்ரவுகசலவுதிட்ைத்தின மூலம் 
தைாராகினறது.  

3.31 ஆயினும், இவ்ரவுகச-
லவுதிட்ை முனகமாழி்ானது 
மரபு ரீதிைான ்ரவுகசலவுதிட்ை 
முனகமாழிவுகளிலிருந்து ப்று-
்பட்ைதாகும். நாம் ்ழக்கமாக 
ககாணடிருப்பது ைாகதனில், ்ரவு-
கசலவுதிட்ை முனகமாழிவு ஊைாக 
க்பாருட்களின வியலயைக் குயறத்-
தல், சம்்பள அதிகரிபபு, மற்றும் 
நி்ாரைம் ப்பானற்ற்யற க்பற்-
றுக்ககாள்்பத ஆகும். உலக நாடு-
களிைம் கைன க்பற்பறா அல்லது 
க்ளித்பதாற்றத்துக்கு நி்ாரைம் 
க்பற்றுக்ககாடுப்பதாக காட்டிககாள்-
ளும் ்ரவுகசலவுதிட்ை முனகமா -
ழிய் முனய்ப்பதற்கு நாஙகளும் 

விரும்புகினபறாம். அவ்ாறான 
பிர்பல்ைமிக்க தீரமானத்த்யத எடுத் -
தயமயினாபலபை நாம் ்பாயத த -்
றிவிட்பைாம். தற்ப்பாது த்றான 
்பாயதயில் கசனறு எம்யம 
கதாயலத்து நம்பிக்யக இழக்க 
முடிைாது.  

3.32 க்ளிநாடுகளிலிருந்து கைன 
க்பற்று விருந்து உண்பதற்கு இவ்-
ரவு கசலவுதிட்ை ஊைாக எதிர்பாரக்-
கவில்யல. இவ்ரவுகசலவுதிட்ைம் 
மூலம் எஙகளது ச க்தியை ககாணடு 
நாம் எழுந்து  நிற்க கூடிை அடிப்ப-
யைகைானயற  உரு்ாக்குகிறது. 
புதிை க்பாருளாதாரத்யத உரு்ாக்கு-
்தற்கான  அணுகுமுயறயை பதாற்-
றுவிக்கிறது. 

3.33 இவ்ரவுகசலவுதிட்ைத்தின 
ஊைாக நாம் உரு்ாக்கினற அடிப-
்பயை மீது எதிரகாலத்யத கட்டிகை-
ழுபபுப்ாமானால், 2023 இன இறு -
திைளவில் நாம் மீட்சிையைகினற 
க்பாருளாதார நி யலயமயை அனு்ப-
விக்க இைலுமாக இருக்கும். க்பாரு-
ளாதாரத்தின அத்தயகை பிரதிலா்பங -
கள் நாட்டில் க்பருக்ககடுக்கும்.  

3.34 இஙகு இனனுகமாரு விை-
ைத்யத நான ்லியுறுத்த விரும்பு -
கிபறன. நாம் ககாணடு ்ருகினற 
க்பாருளாதார மறுசீரயமபபு சர்-
பதச நாைை நிதிைத்துைன உைன-
்பாட்டுக்கு ்ந்த மறுசீரயமபபுக்கு 
்யரைறுக்கப்பட்ைதாக இருக்கப-
ப்பா்தில்யல. சர்பதச நாைை 
நிதிைம் முனகமாழிந்த க்பாருளா-
தார மறுசீரயமபபு க்பாருளாதார ஸ்-
திரத்தனயமக்கு மாத்திரம் ்யரை-
றுக்கப்படுகினறது.  

3.35 நாம் இந்த மறுசீரயமபபு 
மற்றும் மீளயமபபு என்ப்ற்யற 
புதிை க்பாருளாதாரத்யத கட்டிகை-
ழுபபு்தற்காக பமற் ககாள்கின -
பறாம் அது நாட்டின பதய்ப்பாடு 
ஆகும். நீணை காலமாக நாட்டுக்குத் 
பதய்ைாக இருந்த ஒரு விைைமா-
கும்.   

3.36 க்பரும்்பாலான அரசாஙகங-
கள் பிர்பல்ைம் குறித்து சிந்தித்து 
நியறப்ற்றாத ்பணிகள். இது நாம் 
அந்த க்பாறுபபுக்கயள நாட்டுக்காக 
நியறப்ற்றுகிபறாம்.  

3.37 அவ்ாறாயின, 2023 ஆம் 
ஆணடிற்கான ்ரவுகசலவுதிட்ை 
முனகமாழிவுகயள முனய்க்க 
தற்ப்பாது  நான வியளகினபறன.  

4.	ப�ரண்ட	அரசிறைக்	கட்டறைப்பு			
அ. எமது அரசியற நியலநிறுத்-

தல் நிகழ்ச்சித்திட்ைமானது 
அரசா ஙக  ்ருமானத்யத 
2021 இன இறுதியிலுள்ள-
்ாறான கமாத்த உள்நாட்டு 
உற்்ப த்தியின 8.3 சதவீதத்தி-
லிருந்து 2025 இல் ஏறத்தாள 
கமாத்த உள்நாட்டு உற்்பத்தி-
யின 15 சதவீதமாக அதிகரிப-
்பதற்கு எதிர்பாரக்கினறது.  

ஆ. 2025 இல் முதலாந்தர 
மியகயியன கமாத்த உள்-
நாட்டு உற்்பத்தியின 2 சத-
வீதத்திற்குபமல் அயைை 
அரசாஙகம் இலக்கியனக் 
ககாணடுள்ளதுைன அதன 
பினனர இம் மட்ைத்தியன 
பமம்்படுத்து்தற்கு எதிர-
்பாரக்கினறது.  

இ. அரசாஙகத்துயற ்படுகையன 
2022 இன இறுதியில் உள்ள-
்ாறான கமாத்த உள்நாட்டு 
உற்்பத்தியின சுமார 110 சதவீ-
தத்திலிருந்து நடுத்தர காலத் -
தில் கமாத்த உள்நாட்டு உற் -
்பத்தியின 100 சதவீதத்திற்கு 
பமற்்பைாத்ாறு குயறப்ப-
தற்கு நாம் திட்ைமிடுகின-
பறாம்.   

ஈ. ்பைவீக்கமானது நடுத்தர 
காலத்தில் நடு ஒற்யற இலக்க 
மட்ைகமானறுக்கான கட் -
டுப்பாட்டின கீழ் மீணடும் 
ககாணடு்ரப்படும் என 
எதிர்பாரக்கப்படுகினறது.   

உ. இ்ற்றுக்கு இயச்ாக, 
்ட்டி வீதஙகளும் ்படிப்படி-
ைாக மிதமான மட்ைத்தியன 
கசனறயையுகமன எதிர-
்பாரக்கப்படுகினறது.  

ஊ. க்ளிநாட்டு நிதியிைல் 
ஊைாக ப்பரணைபக்பாரு-
ளாதார நம்பிக்யக மீளவும் 
நிறு்ப்பட்டு, க்ளிநாட்டு 
கசலா்ணி ஒதுக்குகள் நியற-
் ா க் க ப ்ப ட் ை ய ம யு ைன 
கசலா்ணி வீதம் மீதான 
்பாதகமான அழுத்தமும் 
குயற்யையுகமன எதி்பாரக்-
கப்படுகினறது.  

ஊ. கதாைரச்சிைான ்ளரச்சியை 
அதிகரிக்கினற கட்ையமபபு-
சாரந்த மறுசீரயமபபுகயள 
நயைமுயறப்படுத்து்தன 
மூலம் நடுத்தர காலத்தில் 
க்பாருளாதார ் ளரச்சிைானது 
நடுத்தர காலத்தில் 5 சதவீ -
தத்யத பநாக்கி திரும்்பலயை-
யுகமனவும் அதன பினனர 
உைர்ான மட்ைகமானறுக்கு 
துரிதமயையுகமனவும் எதிர-
்பாரக்கப்படுகினறது.   

வர்ததகம்	ைற்றும்	முதலீடு		
5.		 பவளிநொடடு	வர்ததகம்	ைற்றும்	
	 முதலீடடு	முகவரொணறை		

5.1 நாட்டில் ஏற்்பட்டுள்ள க்பாரு-
ளாதார கநருக்கடி காரைமாக க்ளி-
நாட்டு கசலா்ணி உட்்பாயச்ச ல் 
கதாைர்பான  கசைற்்பாடுகயள மீள்-

்பரிசீலயன கசயை ப்ணடும். ஏற்று-
மதி மற்றும் முதலீட்டு நை்டிக்யக-
களுக்கு ்சதிைளிக்கும் ்யகயில் 
தற்க்பாழுது ஏற்்படுத்தப்பட்ை நிறு்-
னஙகள் தனித்தனிைாக கசைற்்படு -்
தனால் நிறு்னஙகளுக்கு இயையில் 
ஏற்்பட்டுள்ள  இ யைக்ளி ஏற்றுமதி -
ைாளரகயள மிகவும் ்பாதித்துள்ளது. 
அபத ப்பானறு முதலீடு மற்றும் ஏற் -
றுமதியை ஊக்குவிப்பதற்கான ்பல 
நிக ழ்ச்சித்திட்ைஙகள் ்பல்ப்று அர-
சாஙக நிறு்னஙகளினால்  கசைற்்ப-
டுத்தப்படும். 

இதனால் ்சதிகயள அதிகரிப-
்பது ப்பானறு முதலீட்டு நட்பு சூழ 
கலானறியன உரு்ாக்கு்தற்கு ஏற் -
றமதி மற்றும் முதலீட்டு ஊக்குவிபபு 
கதாைர்பாக மத்திைப்படுத்தப்பட்ை 
நிறு்னகமானறியன தாபித்தல் 
அ்சிைமாகும். இதனடிப்பயை-
யில், தற்க்பாழுது கசைற்்பட்டு ்ரு-
கினற ஏற்றுமதி அபிவிருத்திச் சய்ப, 
முதலீட்டுச் சய்ப, இலஙயக ஏற்று -
மதி கைன காபபுறுதி கூட்டுதா்பனம், 
பதசிை கதாழில்முைற்சி அபிவிருத்தி 
அதிகார சய்ப  ப்பானற நிறு்னங-
கள் அயனத்திற்கும் ்பதிலாக புதிை 
சட்ைகமானறியன உரு்ாக்கி ஏற்று-
மதி மற்றும் முதலீட்டு ஊக்குவிபபுக் -
கான விபசை நிறு்னகமானறியன 

தாபிப்பதற்கு நான முனகமாழிகின-
பறன. இந்த முனகமாழிவியன 
கசைற்்படுத்து்தற்கு ரூ்பா 100 மில் -
லிையன ஒதுக்கீடு கசயகினபறன.  

6.	புதிய	ப�ொருளொதொர	வலயஙகள்		
6.1 க்ளிநாட்டு முதலீட்டியன 

க்ரு்தற்காக தற்க்பாழுது இனம் 
காைப்பட்டுள்ள பமல் மாகாைம், 
அம்்பாந்பதாட்யை மற்றும் திரு-
பகாைமயல சூழலியன அணடிை 
க்பாருளாதார ்லைஙகயள உரு-
்ாக்கு்தற்கு நான முனகமாழிகின-
பறன. இதற்காக முதலீட்ைாளரக-
ளுக்கு பதய்ைான உட்கட்ையமபபு 
்சதிகயள அபிவிருத்தி கசய்தற்கு 
நை்டிக்யக எடுக்கப்படும். அபத -
ப்பானறு தற்ப்பாது ்பல்ப்று நிறு -
்னஙகளின கீழ் கசைற்்படுகினற 
முதலீட்டு மற்றும் யகத்கதாழில் 
்லைஙகயளயும் உள்ளைக்கும் 
்யகயில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் 
விபசை புதிை சட்ை ஏற்்பாகைான-
றின கீழ் இந்த க்பாருளாதார ்லைங-
கள் தாபிக்கப்படும். ்ரிச் சலுயக 
அடிப்பயையில் க்ளிநாட்டு முத-
லீட்ைாளரகயள க்ருகினற கசைற்-
்பாடுகளுக்குப ்பதிலாக மாற்று  உ்பா-
ைஙகயளயும் க்னத்தில் ககாள்தல் 
ப்ணடும். இதற்காக ரூ்பா 300 மில் -
லிையன ஒதுக்கீடு கசயகினபறன.  

7.		 பதசிய	உற்�்ததி்ததிைன்	
ஆறைக்குழுறவ்த	தொபி்ததல்	 

7.1 யகத்கதாழிற் துயறகளு -
ைன கதாைர்பான இறக்குமதி ்ரி 
மற்றும் ப்பாட்டித் தனயமயுைன 
கதாைர்பான பிரச்சியனகயள 
க்னத்திற் ககாணடு முயனப்ப -
ழிவுள்ள மற்றும் தரமான தரவு -
கயள அடிப்பயைைாகக் ககாணை 
விசாரயை /ஆயவுகயள பமற் -
ககாணடு கதாழில்துயறக்குப 
க்பாருத்தமான விற்்பயனயியன 
சி்பாரிசு கசயதல், யகத்கதாழில், 
்ாணி்ப மற்றும் விைா்பார துயறக -
ளுைன கதாைர்பான நுணக்பாருளா -
தார ககாள்யக கதாைர்பாக அரசாங -
கத்திற்கு ஆபலாசயன ்ழஙகுதல், 
சமூக மற்றும் சுற்றாைல் பிைக் -
குகள் கதாைர்பான தற்க்பாழுது 
காைப்படும் ஒழுஙகு விதிகயள 
மதிப்பாயவு கசயது திருத்த 
ப்ணடிை விைைஙகள் கதாைரபில் 
சி்பாரிசு கசயதல், க்பாருளாதார ஸ் -
திரத்தனயமக்கும் புதிை கதாழில் -
நுட்்பத்திற்கும் இைஙகு்தற்கு 
முடிைாத காரைத்தினால் மூைப்படு -
கினற கதாழிற்றுயறகளில் பசய் -
ைாற்றுகினற ஊழிைரகளுக்கு புதிை 
கதாழில்்ாயபபுகயள ்ழஙகு் -
தற்கு முடியுமான ்யகயில் அ்ர -
கயள ்பயிற்றுவித்து அ்ற்றில் ஈடு -
்படுத்துதல், அவ்ாறு அல்லாத 
சந்தரப்பஙகளில் ஊழிைரகளுக்கு 
நட்ைஈட்டு முயறயமயியன முன -
கமாழிதல் ப்பானற விைைஙகள் 
கதாைர்பாக நை்டிக்யககயள 
பமற்ககாள்்தற்கு சுைாதீனமான 
நிறு்னகமானறாக பதசிை உற் -
்பத்தித்திறன ஆயைக்குழுவியன 
தாபிப்பதற்கு நான முனகமாழிகின -
பறன. 

இதனப்பாது தற்க்பாழுது கசைற் -
்பட்டு ்ருகினற பதசிை உற்்பத்தித் -
திறன கசைலகத்திற்குப ்பதிலாக 
அ்ற்றின கசைற்்பாடுகளும் 
உத்பதச ஆயைக்குழுவின கீழ் 
ககாணடு்ரப்படும். இந்த முன -
கமாழிவியன கசைற்்படுத்து்தற்கு 
ரூ்பா 100 மில்லிையன ஒதுக்கீடு 
கசயகினபறன.   

8.		 உலக	சநறதக்கொன	அற்டவிறன	
அதிகரி்ததல்   

8.1 உள்நாட்டு ்ழஙகல் ஆற் -
றலியன அபிவிருத்திகசயகினற 
அபத்யள, இலஙயக அதன சந்யத 
அயைவுகயள விரி்ாக்கு்து அத்-
திைா்சிைமானதாகும். உலக ்ரத்-
தகமானது இனறு ஆசிைா ப்பானற 
பிராந்திை மற்றும் உலக உற்்பத்தி 
்யலையமபபுக்களினால் பமற்-
ககாள்ளப்படு்துைன இலஙயக 
அ்ற்றிலிருந்து முழுயமைாக 
விலகியிருக்கினறது. புத்தாக்கம், 
வியனத்திறன மற்றும் தரம் என்ப்ற்-
றினூைாக உலகச் சந்யதயில் ப்பாட் -
டியிடு்தற்கான இைலாயமயியனக் 
கருத்திற் ககாணடு ககாள்யக நை்-
டிக்யககள் முனகனடுக்கப்படுதல் 
ப்ணடும்.   

8.2 இதன வியள்ாக இலஙயக 
இந்திைா மற்றும் சீனா ப்பானற 
பிரதான சந்யதகளுைன ஒனறியை -
்தற்கான முைற்சிகயள ஆரம்பித்-
துள்ளது. இரணடு நாடுகளுைனான 
்ரத்தகப ப்பச்சு ்ாரத்யதகள் 2019 
இலிருந்து தயைப்பட்ைதுைன தற் -
க்பாழுது நாம் ப்பச்சு ் ாரத்யதகயள 
மீள ஆரம்பிப்பதற்கான நை்டிக் -
யககயள முனகனடுத்துள்பளாம். 

இலஙயக தாயலாந்துைன ்ரத்தகப 
ப்பச்சு்ாரத்யதகயள ஆரம்பித்துள்-
ளதுைன சிஙகபபூருைனான சுதந்திர 
்ரத்தக உைன்படிக்யககள் பிராந்திை  
விரி்ான க்பாருளாதார ்பஙகுையம 
(Regional Comprehens i ve Economic 
Partnership - RCEP) ப்பானற இைக்க-
்ாற்றல்மிக்க பிராந்திை ்ரத்தக ஏற் -
்பாடுகளில் ஈடு்ப டு்தற்கான ்படிக் -
கல்லாக அயமகினறது.   

8.3 சர்பதச ்ரத்தக உைன்படிக்-
யககள் அயனத்யதயும் யகைாள் -்
தற்கான சர்பதச ்ரத்தக அலு்ல-
கம் ஒனறியனத் தாபிப்பதற்கு நான 
முனகமாழிகினபறன. இது ஆரம்-
்பத்தில் நிதி அயமச்சின கீழ் தாபிக்-
கப்படு்துைன அது மீள் கட்ையமப -
புச் கசயைப்படுகினறக்பாழுது இது 
க்ளிநாட்டு அலு்ல்கள் அயமச்-
சுைன இயைக்கப்படு்துைன, 
க்ளிநாட்டு அலு்ல்கள் அயமச்-
சானது, க்ளிநாட்டு அலு்ல்கள் 
மற்றும் சர்பதச ்ரத்தக அயமச்சு 
என க்பைர மாற்றம் கசயைப்படும்.   

9.		 ஏற்�ொடடுச்	பசறவ	உடகட்டறைப்பு	
நிகழ்ச்சி்த	திட்டம்		

9.1 ஏற்றுமதிைாளரகள், இறக்கும-
திைாளரகள் மற்றும் முதலீட்ைாளர-
களுக்கான மற்றுகமாரு தயைைாக 
ஏற்்பாட்டுச் பசய்கள் உட்கட்ை-
யமபபு கசைலாற்றுயக காைப்ப-
டுகினறது. எனப், முதல் 70 நாடு -
களுக்கியையில் இலஙயகயின 
ஏற்்பாட்டுச் பசய் கசைலாற்றுயக-
யியன முனபனற்று்யத இலக்கா-
கக் ககாணடு 2023 இலிருந்து 2027 
்யரைான காலப்பகுதியில் மூனறு 
்ருை ஏற்்பாட்டுச் பசய் அபிவி-
ருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்ைம் ஒனறியன 
அறிமுகப்படுத்து்தற்கு நான 
முனகமாழிகினபறன.   

10.	 முதலீடடு	நடபுச்	சூழல்  

10.1 மிக அதிகமான விைா்பார 
நட்புச் சூழல் ஒனறியன உரு்ாக்கு-
்தற்கு இலகு்படுத்தப்பட்ை மற்றும் 
தற்க்பாழுது காைப்படுகினற ஏற் -
்பாடுயள வியனத்திறன மிக்கதாக 
மாற்று்தற்கான அ்சிைம் ஏற்்பட்-
டுள்ளது. இதற்கயம்ாக, ஆபராக்கி-
ைமான விைா்பார சூழகலானறியன 
உரு்ாக்கு்தற்கு இைலுமான 
்யகயில் கசலவினம், கசைற்்ப -
டும் முயறகள் மற்றும் பநரத்யதக் 
குயறத்தல் என்பதுைன க்ளிப-
யைத் தனயமயியன பமம்்படுத்து-
்தற்கும் பதய்ைான நை்டிக்யக 
எடுக்கப்படும். இந்த ்யகயில் 
பதய்ைான மறுசீரயமபபுக்கயள 
அறிமுகஞ் கசய்தற்கு முதலீட்டு 
ஊக்குவிபபு அயமச்சுக்கு ரூ்பா 200 
மில்லிையன ஒதுக்கீடு கசய்தற்கு 
நான முனகமாழிகினபறன.   

11.	 புதிய	பதொழிற்	பகொள்றககள்	  
11.1 உற்்பத்தித்திறன ் ாயந்த க்பாரு-

ளாதார நை்டிக்யககயள வியனத்-
திறனுைன ககாணடுநைாத்தும் விதத் -
தில் கதாழிலாளர, கதாழில்தருநர 
ஆகிை இரு்ரும் ்பாதுகாக்கப்பை 
ப்ணடிை கதாழிலாளர துயறயின 
மறுசீரயமபபுக்கள் நீணைகாலமாக 
தீரக்கப்பைாதுள்ளன. ப்பாட்டிமிக்க 
ஏற்றுமதியை பநாக்காகக் ககாணை 
க்பாருளாதாரகமானறில் நாட்டின 
முனபனற்றத்யத ஊக்குவிப்பதில் 
இருதரபபினரகளும் உற்்பத்தித் -
திறனமிக்க விதத்தில் ்பஙபகற்க 
ப்ணடும். துயறயில் காைப்படு -
கினற சட்ைஙகள், ககாள்யககள் 

மற்றும் நிறு்னசார ஏற்்பாடுகள் 
என்பன கதாழில்முைற்சிைாளர 
இைலுயமகயளயும் விைா்பார அபி-
விருத்திகயளயும் நிறுத்தக்கூைாது. 
தனிப்பட்ை்ரகளின ஆற்றல்க-
யளப ்பைன்படுத்திக்ககாள்்தற்கு 
அயனத்து சூழலும் ஆக்கபூர்மாக 
இருக்கப்ணடிை அபதப்யள, 
கதாழில்முைற்சிைாளரகளின இைர-
பநரய் எடுத்துக்ககாள்கினற நைத்-
யதயும்கூை முயறைாகவும் க்கும-
திைளிக்கப்பை ப்ணடும். நாட்டின 
கதாழிற் சட்ைஙகள் காலம் கைந்துள்-
ளன என்பதுைன கூறுகளாக ஆக்-
கப்பட்டுள்ளயமயினால் கதாழில்-
தருநர – கதாழிலாளர ்குபபிற்கும் 
க்பாருளாதாரத்திற்கும் நனயம்பைக்-
கக்கும் விதத்தில் புதிை, இற்யறப்ப-
டுத்தப்பட்ை அத்துைன ஒனறுபசரக்-
கப்பட்ை கதாழிற்சட்ைகமானயற 
இைற்று்தற்கு முனகமாழிகின-
பறன.  

12.	 பவளொணறை	ஏற்றுைதிக்கொன	
கொணிகள்	  

12.1 ்பல்ப்று காரைஙகளின 
அடிப்பயையில் அதா்து சட்ைச் 
சிக்கல்கள், நிறு்னசார முரண்பாடு-
கள், மூலதனம் ப்பாதாயம ப்பானற 
காரைத்தினால் மக்கள் பதாட்ை 
அபிவிருத்திச் சய்ப, அரச க்பருந்-
பதாட்ைக் கூட்டுத்தா்பனம் மற்றும் 
காணி மீட்ைல் ஆயைக்குழு ஆகிை-
்ற்றுக்கு உரித்தான ்பாரிைளவிலான 
காணிகள் நீணைகாலமாக ்பயிரிைப-
்பைாது அல்லது உற்்பத்தித்திறனற்-
றுக் காைப்படுகினறன. அத்தயகை 
காணிகயள க்பாருளாதாரத்தின 
நனயமக்காக உற்்பத்தித்திறனுைன 
்பைன்படுத்து்தற்கான சாத்திைக்கூ-
றுகள் காைப்படுகினறன. அதற்க-
யமை, உற்்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி-
கள் இரணயையும் அதிகரிக்கக்கூடிை 
விதத்தில் அ்ற்யற உற்்பத்தித்திறன-
மிக்க்ாறு உ்பபைாகிப்பதற்கு முத-
லீட்ைாளரகயள இைலச்கசயகினற 
திட்ைகமானறு உரு்ாக்கப்படும். 
ஆயகயினால், ்பாரிைளவிலான உ்ப-
பைாகப்படுத்தப்பைாத / உற்்பத்தித்-
திறனினறி ்பைன்படுத்தப்படுகினற 
காணிகள் ஏற்றுமதிப ்பயிரகயள 
்பயிரிடு்தற்காக நீணைகால அடிப-
்பயையில் குத்தயகக்கு விைப்ப-
டும். பமலும், முனகமாழிைப்பட்ை 
ப்ளாணயமக் காணி குத்தயக 
நிகழ்ச்சித்திட்ைத்யத ்சதிப்படுத்து-
்தற்கு புதிை சட்ைகமானறும் இச்ச-
ய்பக்குச் சமரபபிக்கப்படும்.

  

13.	அரச	கொணிகறள	உரிறை	ைொற்ைல்
13.1  அரச காணிகயள உரியம 

மாற்றம் கசய்துைன கதாைரபு-
யைை பூர்ாஙக நை்டிக்யககள் 
பிரபதச கசைலாளரகள், உதவி அர-
சாஙக அதி்பர ஊைாக மா்ட்ைச் 
கசைலாளர /அரசாஙக அதி்பரகள் 
மூலம் பமற்ககாள்ளப்பட்ைதன, 
பினனர விபசை சந்தரப்பஙகளுக்-
காக நிறு்ப்படுகினற இலஙயக 
மகா்லி அதிகார சய்ப மற்றும் 
காணி மறுசீரயமபபு ஆயைக்குழு-
விைம் அப்பணி க்பாறுப்பளிக்கப-
்பட்டுள்ளது. ஒவக்ாரு நிறு்னத்-
திற்கும் காணி குறித்கதாதுக்குதல் 
கதாைரபிலான பூர்ாஙக நை -்
டிக்யககள் ்பல்ப்று முயறகளில் 
பமற்ககாள்ளப்படுகினற காரைத்-
தினால் முரண்பாடுகள் மற்றும் 
முயறபகைாக இைம்க்பறுகினறயம 
்பதி்ாகியுள்ளது. ஆயகயினால், 
பமபல குறிபபிைப்பட்ை விபசை 
பதய்கள் தற்ப்பாது பமற்ககாள்-
ளப்பைப்ணடி ஏற்்பட்டுள்ளயம-
யினால் அவவிரு நிறு்னஙகள் 
மூலமும் கசயைப்படுகினற அரச 
காணி யகயுதிரத்தல் உள்ளைஙக-
லாக அயனத்து காணி யகயுதிரத்த-
லுைனும் கதாைரபுயைை பூர்ாஙக 
நை்டிக்யககள் பிரபதச கசைலாளர-
கள் ஊைாக மாத்திரம் பமற்ககாள்-
ளத் பதய்ைான ஒழுஙகுமுயறயம 
எதிர்ரும் ஆணடினுள் தைாரிக்கப-
்படும்.   

14.	 டிஜிட்டல்	பதொழில்நுட�ம்		
14.1 ்பல்ப்று க்பாருளாதார நை-

்டிக்யககளிலும் பசய் ்ழங-
கும் முயறயமகளிலும் டிஜிட்ைல் 
கதாழில்நுட்்பத்யத ்பைன்படுத்து-
்தன நனயமயை நாடு அனு்பவித்-
து்ருகினறது. மினசக்தி எரிசக்தி 
அயமச்சினால் க்பற்பறாலிை 
விநிபைாகத்திற்கு கியூஆர (QR) 
முயறயம அறிமுகப்படுத்தப்பட்ை-
யமயின நனயம்பைக்கத்தக்க வியள-
வுகள் அணயமயில் அ்தானிக்-
கப்பட்ைன. எனப், பதய்ைான 
ககாள்யகச் சூழல், சட்ைஙகள், நிறு-
்னசார ஆதரவு மற்றும் ்சதிகள் 
உள்ளைஙகளாக டிஜிட்ைல் கதாழில்-
நுட்்பத் துயறயை பமலும் பமம்்ப-
டுத்து்து  ்பற்றி ஆராய்தற்கும் 
அயமச்சரய்க்கு அறிக்யக சமரப-
பிப்பதற்கும் கதாழிற்துயறயிலுள்ள 
நிபுைரகயளயும் கதாைரபுயைை 
அலு்லரகயளயும் ஈடு்படுத்தி குழு -
க்ானறியன நிைமிப்பதற்கும் நான 
முனகமாழிகினபறன.   

15.	 இலஙறகயின்	கனிய	
வளஙகறள	பதசிய	
அபிவிரு்ததிக்குப்	�யன்�டு்ததல்

15.1 இலஙயகயில் காைப்படும் 
க்பரும்்பாலான கனிை ்ளஙகள் 
பதசிை அபிவிருத்திக்குப ்பஙகளிப-
்பதற்காக ்பைன்படுத்தப்படு்து 

குயறந்த மட்ைத்திலாகும். எனப், 
அயனத்து கனிை ்ளஙகயளயும் 
பதசிை அபிவிருத்திக்கு வியனத்தி-
றன மிக்க ்யகயில் ்பைன்படுத்து-
்தற்கு முடியுமான க்பாருத்தமான 
ககாள்யககைானறியன உரு்ாக்கி 
கசைற்்படுத்து்தற்கு யகத்கதாழில் 
அயமச்சு, சுற்றாைல் அயமச்சு, 
புவிச்சரிதவிைல் மற்றும் சுரஙகப 
்பணிைகம், அரச தனிைார ்பஙக-
ளிபபு கதாைர்பான பதசிை முக -்
ராணயம (NAPP) மற்றும் உரிை 
நிறு்னஙகயள உள்ளைக்கிை குழு -
க்ானறியன நிைமிப்பதற்கு முன-
கமாழிகினபறன. இக்குழுவின அறிக்-
யகைானது மூனறு மாதஙகளுக்குள் 
அயமச்சரய்க்கு சமரபபிக்கப்படு-
தல் ப்ணடும்.   

16.	கறுவொ	பதொழிற்றுறைக்கொன	புதிய	
திறைக்களம்			

16.1 கறு்ா உற்்பத்தி ஏற்றுமதி -
ைானது ்பாரம்்பரிைமாக முதலிைம் 
்கிப்பதன காரைமாக இத்துயற-
யின முனபனற்றம் கதாைரபில் 
துரித நை்டிக்யக எடுக்கப்படுதல் 
ப்ணடும். இலஙயகயின கறு்ா 
உற்்பத்திக்கு க் ளிநாட்டு சந்யத-
யில் விபசை அயைைாளகமானறு 
கட்டிகைழுப்பப்பட்டுள்ளது   எனற 
்யகயில், க்பறுமதி பசரக்கப -
்பட்ை உற்்பத்திகயள ஏற்றுமதி  
கசய்தயன பமலும் ஊக்குவித் தல் 
ப்ணடும். இதனால்   கறு்ா உற் -
்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதியியன ஊக்கு -
விப்பதற்காக    தியைக்களகமான-
றியன க று்ாச் கசயயக அதிகளவு 
இைம்க்பறுகினற     கரந்கதனிை பிர-
பதசத்தில் தாபிப்பதற்கு நான முன-
கமாழிகினபறன. இதற்காக ரூ்பா 200 
மில்லிையன ஒதுக்கீடு கசயகின-
பறன.  

17.	 புதிய	 கரு்ததிட்டஙகள்	 /	 நிகழ்ச்சி்த	
திட்டஙகறள	ைதிப்பீடுபசயதல்	திட்டம்	 

17.1 கைந்த காலஙகளில் இைம்-
க்பற்ற க்பரும்்பாலான அபிவிருத்-
திக் கருத்திட்ைஙகள் உரிை ்யகயில் 
இனம் காைல் மற்றும் ஒழுஙகுமு-
யறயில் மதிபபீட்டிற்கு உட்்படுத்-
தப்பைாததினால் க்பரும்்பாலான 
கருத்திட்ைஙகள் / நிகழ்ச்சித்திட் -
ைஙகளின எதிர்பாரக்கப்பட்ை 
வியளவியன அயைந்துககாள்ள 
முடிைாது ப்பானது. இதன கார -
ைமாக ்பல்ப்று கருத்திட்ைங -
கயள நயைமுயற்படுத்து்தற்கு 
க்பறப்பட்ை கைன நிதியியன மீள் 
கசலுத்துயகயில் கருத்திட்ைஙகளி-
னால் உரிை ்ருமானத்தியன ஈட்ை 
முடிைாயம காரைமாக அரசாஙகம் 
்ரிைாக அறவிடுகினற ்ருமானத்-
திலிருந்து அதற்கான ககாடுப்பன-
வியன கசலுத்த ப்ணடியுள்ளது. 
இது க்பாருளாதாரத்தினால் தாங-
கிக்ககாள்ள முடிைாத நியலக்குச் 
கசனறதன காரைமாக கைன முகா-
யமத்து் கநருக்கடிகளுக்கும் 
பதசிை மட்ைத்தில் முகம் ககாடுக்க 
ப்ணடிை நியல ஏற்்பட்ைது.  

17.2 இதனால், எதிரகாலத்தில் 
ஆரம்பிக்கப்படும் அயனத்து கருத்-
திட்ைஙகளும்/ நிகழ்ச்சித்திட்ைஙக-
ளும் உரிை க்பாறிமுயறகைானறின 
கீழ், க்பாருளாதார மற்றும் கதாழில்-
நுட்்ப ரீதியில் க்பாருத்தமானய் 
என சாத்திை்ள ஆயக்ானறின 
மூலம் உறுதிப்படுத்தப்பட்ைதன 
பினனர, அவ்ாறு இனஙகாைப-
்பட்ை கருத்திட்ைம் / நிகழ்ச்சித்திட்-
ைம் மாத்திரம் பதசிை திட்ைமிைல் 
தியைக்களத்தின மதிபபீட்ைாய-
வுக்குட்்பட்டு, பதசிை அபிவிருத்தி 
குழுவுக்கு (National Development 
Committee) சமரபித்தல் ப்ணடும். 
பதசிை அபிவிருத்தி குழு்ானது 
அரச மற்றும் தனிைார துயறயியனச் 
பசரந்த ஐந்து  விபசை நிபுைரகயளக் 
ககாைடிருக்கும். இக்குழுவின 
மூலம் அயனத்து கருத்திட்ைஙகளும் 
முனனுரியம அடிப்பயையில் இனங-
காைப்பட்டு அ்ற்யற மீணடும் 
சாத்திை்ள ஆயவுக்குட்்படுத்தி 
க்பாருளாதார ரீதியில் வியனத்திறன 
மிக்கது என உறுதிப்படுத்திைதன 
பினனர முனனுரியம அடிப்பயை-
யில் கசைற்்படுத்து்தற்கு க்பாருத்த-
மான கருத்திட்ைஙகள் மாத்திரம் அர-
சாஙகத்திற்கு சி்பாரிசு கசயைப்படும்.  

சுற்றுலொ்ததுறை	
18.	 க்டல்சொர	சுற்றுலொ்ததுறைறய	

ஊக்குவி்ததல்			

18.1 சுற்றுலாப ்பைணிகயள க -்
ரு்யத அதிகரிப்பதற்காக உலகில் 
அபநகமான நாடுகளின ்பல்ப்று 
துயறகளின புதிை நிகழ்ச்சித்திட்ைங-
கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு ்ரு-
கினறன. எனினும், இலஙயகயின 
அயமவிைத்யதக் கருத்திற்ககாணடு 
கைல்சார சுற்றுலா நிகழ்ச்சித்திட் -
ைத்திற்காக இனனும் ப்பாதுமான 
அணுகுமுயறகள் பமற்ககாள்ளப-
்பைவில்யல. ஆயகயினால், முதற் 
கட்ைத்தில் கிழக்கு மாகாைம், கதன 
மாகாைம் மற்றும் பமல் மாகாைங -
களில் கைலுைன கதாைரபு்பட்ை 
மூனறு பிராந்திைஙகயள இைங-
கணடு அப பிராந்திைம் கதாைரபில் 
கசயைப்பை ப்ணடிை உட்கட் -
ையமபபு ்சதிகள் நயைமுயறப 
்படுத்தப்பைல் ப்ணடும். இதன-
கீழ் கதரிவு கசயைப்பட்ை ்லைஙக -
ளில் ஆழமற்ற கைல்களில் கைல்சார 
கசைற்்பாடுகளுைன கதாைரபுற்ற 
சுற்றுலா 
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பயணிகளுக்கு பாதுகாபபான வல-
யஙகளை இனஙகண்டு அவற்றுக்-
கான உடகட்டளைபபு வசதிகளை 
அபிவிருத்தி சசய்தல், அளனத்து 
சிறிய ப்டகுகளை எடுத்து வருவ்தற்-
கும் அவற்ளறை நிறுத்துவ்தற்கும், சுழி-
யயாடுவ்தற்குைான உடகட்டளைபபு 
வசதிகளையும் நிவர்த்தி சசய்தல், 
சுற்றுலா பயணிகளுக்காக க்டற்களை-
களை அண்மித்து சுகா்தாைைான உண-
வுகளைப சபற்றுக் சகாளவ்தற்கான 
வசதிகள யபானறைவற்ளறை வழஙகு-
்தல்.   

18.2 இசசசயற்பாடுகளுக்கு 
ய்தளவயான நிதி சுற்றுலா அபிவி-
ருத்தி நிதியத்தின மூலம் வழஙகபப்ட 
யவண்டும். இசசசயனமுளறையிளன 
ஆைம்பிபப்தற்கு 2023 வைவுசசலவுத்-
திட்டத்திலிருந்து ரூபா 50 மில்லியன 
ஒதுக்கீடு சசயயபபடும்.  

ப�ொதுக் கல்வி 
19.  �ொடசொலைகளுக்கு இலைய 
 வசதிகலை வழங்குதல்  

19.1 நாடடில் 10,155 பா்டசா-
ளலகளில் 1/3 பகுதி ைாத்திையை 
யபாதுைான அணுகுவழி ைற்றும் 
யவகத்து்டன கூடிய இளணய வச-
திகளைக் சகாண்டுளைன. பிந்திய 
ச்தாழில்நுடபத்து்டன கூடிய கல்-
விமுளறை முனயனற்றைத்திற்காக 
பா்டசாளல முளறைளைக்கு இளணய 
வசதிகளை வழஙகுவது ்தவிர்க்க 
முடியா்த்தாகும். குறிபபாக, கிைாமி-
யப பிைய்தசஙகளில் அளைந்துளை 
பா்டசாளலகளுக்கு இளணய வசதி-
களை வழஙகுவ்தற்கு அபபிைய்தசங-
களில் காணபபடும் உடகட்டளைபபு 
்தள்டக் காைணியாக விைஙகுகினறைது. 
ஆளகயினால், ச்தாளலத்ச்தா்டர்பு 
ஒழுஙகுபடுத்்தல் ஆளணக்குழு-
வின பஙகளிபபு்டன இளணய வச-
திகளையும் வழஙகுகினறை ்தனியார் 
நிறுவனஙகளின சமூகபசபாறுபபு 
எண்ணக்கருவு்டன ஒருஙகிளணத்து 
தூைபபிைய்தசஙகளில் அளைந்துளை 
1000 சியைஷ்ட ைற்றும் கனிஷ்ட 
இைண்்டாம் நிளலப பா்டசாளலக-
ளுக்கு இலவசைாக இளணய வசதி-
களை வழஙகுகினறை சாத்தியபபாடு 
ஆைாயபபடும்.   

20.  கிரொமிய �ொடசொலைகளில் 
 வசதிகலை மேம�டுததல்  

20.1 கிைாமிய பா்டசாளலகளில் 
காணபபடுகினறை சுகா்தாை ைற்றும் 
துபபையவற்பாடடு வசதிகள யபாது-
ைான்தாக இல்ளல எனபது எைக்கு 
அறியக் கிள்டத்துளைது. அ்தன கீழ் 
அவவாறைான சிறுவர்கள கல்வி கற்-
கினறை 139 ைாகாணப பா்டசாளலக-
ளும் 23 ய்தசிய பா்டசளலகளையும் 
யபானறு மிகக் குளறைந்்த வசதிகளைக் 
சகாண்்ட கிைாமியப பா்டசாளலக-
ளில் துபபையவற்பாடடு வசதிகளை 
வியச்டைாக முளறையான நீர் வச-
திகளைக் சகாண்்ட ைலசலகூ்டங-
களை நிர்ைாணிபப்தற்காக அல்லது 
்தற்யபாது காணபபடுகினறை ைலசல-
கூ்டஙகளுக்கு நீர் வசதிகளை வழங-
குவ்தற்கு நிதி ரூபா 200 மில்லியன 
ஏற்பாடள்ட வழஙகுகியறைன.  

உயர் கல்வி   
21. அரச �ல்கலைக்கழக அனுேதிலய 

திறலே அடிப�லடயில் 
அதிகரிததல்   

21.1 அைச பல்ளலக்கழகஙகளுக்கு 
ைாணவர்களைச யசர்த்துக் சகாளளும் 
யபாது களலத் துளறைக்காக ைாத்திைம் 
நாடு முழுவ்தற்குைான ைட்டத்தில் 
திறைளை அடிபபள்டயில் அளனத்து 
ைாணவர்களினதும் ச்தரிவு இ்டம் 
சபறுகினறைது. இருந்தும் வணிக, 
ச்தாழில்நுடப, விஞ்ான ைற்றும் 
கணி்த பா்டத் துளறைகளுக்கான ைாண-
வர்களை உடயசர்க்கினறை யபாது 
திறைளை அடிபபள்டயில் யசர்த்துக் 
சகாளகினறைவர்களின ச்தாளக 40 
ச்தவீ்தம் ைாத்திையை ஆகும். இந்நி-
ளலளையில், அதிக திறைளையிளனக் 
காண்பித்்த ஏறைாைைான ைாணவர்க-
ளுக்கு பல்களலக்கழக நுளழவுக்-
கான சந்்தர்பபம் கிள்டக்கா்த்தனால், 
அவர்கள கடுளையான இனனல்க-
ளுக்கும் அநீதிக்கும் உடபடுகினறை 
அய்தயவளை, சபாருைா்தாை அபி-
விருத்திக்காக அவர்களி்டமிருந்து 
கிள்டக்க யவண்டிய பஙகளிபபு இல்-
லாைல் யபாகினறைது. ஆளகயினால், 
இந்நிளலளையிளன சீைளைபப்தற்கு 
முளறையான சசயனமுளறை ஒனறிளன 
அறிமுகபபடுத்துவது அவசியைாகி-
யுளைது. அ்தற்களைய, 2023/2024 
ச்தா்டக்கம் மூனறு வரு்ட காலபப-
குதியினுள ்தற்யபாது திறைளை அடிப-
பள்டயில் அைச பல்களலக் கழகஙக-
ளுக்கு யசர்த்துக் சகாளைபபடுகினறை 
ைாணவர்களின ச்தவீ்தத்ள்த 40 ச்த-
வீ்தத்திலிருந்து 50 ச்தவீ்தம்வளை 
படிபபடியாக அதிகரிபப்தற்கு முன-
சைாழிகினயறைன. கல்வி அளைசசின 
மூலம் அைச பல்களலக்கழகத்திற்கு 
யசர்த்துக் சகாளைபபடும் முளறைளை-
யிளனத் திருத்துவ்தற்கு ந்டவடிக்ளக 
எடுத்்தல் யவண்டும். மூனறு வரு-
்டஙகளின பினனர், இம்முளறைளை 
மீைாயவு சசயயபபடு்தல் யவண்டும். 

  

22. லவததியர்களுக்கொன 
 �டடபபின�டிபபு வசதிகள்  

22.1 சகாழும்பு பல்களலக்கழகத்-
திற்கு ைாத்திைம் ைடடுபபடுத்்தப-
பட்ட ளவத்தியர்களுக்கான பட்டப-
பின படிபபு கற்ளக சசயற்பாடுகளை 
அதிகைவான ளவத்தியர்களுக்கு விரி-
வுபடுத்தும் வளகயில் பயிற்சியிளன 
வழஙகும் வளகயில் விரிவுபடுத்-
்தபப்டல் யவண்டும். யபைா்தளன, 

உருகுளன, யாழ்பபாணம் யபானறை 
பல்களலக்கழகஙகளில் பட்டப 
பினபடிபபு நிறுவனஙகளை ்தாபிப-
ப்தற்கு முனசைாழிகினயறைன. 
அ்தற்கான சட்டரீதியான ஏற்பாடு 
ைற்றும் நள்டமுளறைகளைத் ்தயாரிப-
ப்தற்கு இந்்த பல்ளலக்கழகஙகள 
ந்டவடிக்ளக எடுத்்தல் யவண்டும். 
அ்தற்களைய, இத்திட்டத்திளனச 
சசயற்படுத்துவ்தற்காக ரூபா 60 மில்-
லியளன ஒதுக்கீடு சசயகினயறைன. 
அய்தயபானறு, ளவத்தியர்களுக்கு 
பட்டபபினபடிபபு கற்ளககளை 
உளநாடடியலயய அறிமுகபபடுத்-
தும் சபாருடடு அ்தற்கான ய்தசிய 
சகாளளக ஒனறிளன ்தயாரிபப்தற்கு 
முனசைாழிகினயறைன.   

23. தர உததரவொத ேற்றும 
சொனறுப�டுததல் சல�  

23.1 பல்களலக்கழகஙகளில் 
காணபபடும் பட்டபபடிபபு கற்ளகக-
ளின ்தைம் ைற்றும் அஙகீகாைம் ச்தா்டர்-
பில் கண்்டறிவ்தற்கு நிளலளை சான-
றி்தல் ைற்றும் ்தை உத்்தைவா்த ைற்றும் 
அஙகீகாை சளபயிளன (Quality 
Assurance and Accreditation Board) 
்தாபிபப்தற்கு முனசைாழிகினயறைன. 
இ்தனகீழ் அளனத்து பட்டபபடிபபு 
கற்ளக சநறிகளையும் சானறுபபடுத்-
துவ்தற்கு எதிர்பார்க்கபபடுகினறைது. 
அ்தற்களைய ய்தளவயான சட்ட 
ஏற்பாடுகளை ்தயாரிபப்தற்கு உயர் 
கல்விக்கு சபாறுபபான அளைசசு 
மூலம் ந்டவடிக்ளக எடுக்கபபடும். 
இந்யநாக்கத்திற்காக ரூபா 100 மில்லி-
யளன ஒதுக்கீடு சசயவ்தற்கு முன-
சைாழிகினயறைன.  

24. உயர்தர தலகலே ப�ற்ற 
ேொைவர்கள் ேற்றும 
�டடதொரிகளுக்கு பவளிநொடடு 
புைலேப�ரிசில்கள்  

24.1  இலஙளக சு்தந்திைம்சபற்று 
75 வரு்டஙகள பூர்த்தியிளனக் குறிக்-
கும் முகைாக 2022 உயர்்தைப பரீட-
ளசயில் சிறைந்்த சபறுயபறுகளைப 
சபற்றுக் சகாண்்ட 75 ைாணவர்க-
ளுக்கு ச்தரிவுசசயயபபட்ட துளறைக-
ளில் சவளிநாடடு பல்களலக்கழஙக-
ளில் பட்டபபடிபளப ச்தா்டர்வ்தற்கு 
75 புலளைபபரிசில்களை வழங-
குவ்தற்கு ந்டவடிக்ளக எடுத்துள-
யைன. அ்தற்களைய, ச்தா்டர்புள்டய 
சவளிநாடடு பல்களலக்கழகங-
களை ச்தரிவுசசய்தல். அவற்று-
்டன புரிந்துணர்வு ஒபபந்்தஙகளை 
ளகசசாத்திடு்தல், ைாணவர்களைத் 
ச்தரிவு சசய்தல், ச்தரிவு சசயயப-
பட்ட ைாணவர்களுக்கு ய்தளவயான 
வசதிகளைச சசயது சகாடுத்்தல் 
யபானறை வி்டயஙகள மீது அவ்தானம் 
சசலுத்தி, ஆக்கபூர்வைான ந்டவடிக்-
ளககள ்தயாரிக்கபப்ட யவண்டும். 
இ்தற்காக ஏற்படும் சசலவினம் சனா-
திபதி நிதியத்தினால் யைற்சகாளைப-
ப்டயவண்டுசைன முனசைாழிகின-
யறைன.  

24.2 இ்தற்கு யைலதிகைாக, அை-
சாஙக பல்களலக்கழகஙகளில் ச்தரி-
வுசசயயபபட்ட பா்டசநறிகளில் 
சிறைந்்த சசயலாற்றுளக யிளனக் 
சகாண்்ட 75 பட்ட்தாரிகளுக்கு அங-
கீகரிக்கபபட்ட சவளிநாடடு பல்-
களலக்கழகஙகளில் பட்டபபின 
படிபபு கற்ளககளை ச்தா்டர்வ்தற்-
கான வாயபபுகளை வழஙகுவ்தற்கு 
நான முனசைாழிகினயறைன. இந்-
நிகழ்சசித்திட்டத்தின கீழ் ச்தரிவு 
சசயயபபட்ட இளை்ர்கள ்தைது 
பட்டபபின படிபபுக் கற்ளக களை 
நிளறைவுசசய்த்தன பினனர் நாடடின 
அபிவிருத்திக்கு பஙகளிபபுசசசய்தல் 
யவண்டும்.   

25. புதிய ேருததுவ பீடததிலன 
தொபிததல்   

25.1 ்தற்யபாது இலஙளகயின 
11 பல்களலக்கழகஙகள ைருத் -
துவ பீ்டஙகளைக் சகாண் டுளை 
அய்தயவளை அபபீ்ட ஙகளுக்காக 
2020 – 2021 கல்வி ஆண்டுகளுக் -
காக 2001 ைருத்துவ ைாணவர்கள 
யசர்த்துக் சகாளவ்தற்கு ந்டவ -
டிக்ளக எடுக்கபபட்டது. இந்்த எண் -
ணிக்ளகயிளன அதிகரிபப்தற்கு 
ஊவ சவல்லஸ்ஸ பல்களலயில் 
ைருத்துவ பீ்டத்திளன புதி்தாக நிறு -
வுவ்தற்கு முனசைாழிகினயறைன. 
இந்்த ைருத்துவ பீ்டத்திளன நிறுவுவ -
்தற்காக ரூபா 200 மில்லியளன ஒதுக் -
கீடு சசயகினயறைன.   

26. இைங்லக வரைொற்லறக் 
 கற்�தற்கு தனியொன 
 நிறுவனததிலன தொபிததல்   

26.1 இலஙளகயின வைலாறு 
ச்தா்டர்பில் ஆயவு ந்டவடிக்ளக -
களை யைற்சகாளவ்தற்கு நிறுவன -
சைானறிளன நிறுவுவ்தற்கு முன -
சைாழிகினயறைன. இ்தற்காக ரூபா 50 
மில்லியன ஒதுக்கீடு சசயயபபடு -
கினறைது.   

ேறுசீரலேததல் 
27.  அரசொங்க மசலவலய 

ேறுசீரலேததல்   

27.1 ்தற்சபாழுது பல்யவறு அை -
சாஙக நிறுவனஙகளில் 1,450,000 
அைச ஊழியர்கள பணியாற்றி வரு -
கினறைனர். இந்்த வளகயில் அவர்க -
ைது சம்பைஙகள ைற்றும் யவ்தனங -

களுக்காக அைசாஙக வருைானத்தில் 
சபரும்பகுதி சசலவி்டபபடுகின -
றைது. எனயவ, அபிவிருத்தி யநாக் -
கஙகள உளை்டஙகலாக ஏளனய 
சபாது யநாக்கஙகளுக்கு அைச வைங -
களை ஒதுக்கீடு சசயவது சவாலான 
ஒரு வி்டயைாக ைாறியுளைது. 
எனயவ, ்தற்சபாழுது காணபபடும் 
ய்தளவ உளை்டஙகலாக அைசாஙக 
யசளவயின அளனத்து வி்தைான 
யநாக்கஙகளையும் மீைாயவு சசய -
வது்டன ய்தளவயான ைறுசீைளைப -
புகள உளை்டஙகைாக பரிந்துளை -
களை வழஙகுவ்தற்கும் ஜனாதிபதி 
ஆளணக்குழுசவானறிளன நியமிப -
ப்தற்கு நான முனசைாழிகினயறைன.   

28.  வரி விதிப�னவு மீதொன 
ஜனொதி�தி ஆலைக்குழு  

28.1 ஏளனய நாடுகளு்டன ஒப -
பிடும் யபாது அைச வருவாயாக 
வரியூ்டாக ஈட்டபபடும் வருைா -
னம் மிகவும் குளறைவான வீ்தத்தில் 
அறைவி்டபபடுவ்தனால் சுகா்தாைம், -
கல்வி ைற்றும் யவறு முக்கிய துளறை -
களுக்காக மூலவைஙகளை ஒதுக்கீடு 
சசயவது இனனல்களுக்குளைாகி -
யுளைது. அ்தற்களைய எதிர்வைவுளை 
சில ஆண்டுகளில் அைச வருவாளய 
படிபபடியாக அதிகரிபப்தற்கு ந்ட -

வடிக்ளக எடுக்கபப்ட யவண்டியுள -
ைது. அ்தற்களைய ்தற்யபாது அை -
சாஙக வருவாயிளன யசகரிக்கினறை 
நிறுவனஙகள ைத்தியில் சசயலாற் -
றுளக, ஒருஙகிளணத்்தல் ைற்றும் 
வரிக்கட்டளைபபு எனபவற்றில் 
யைற்சகாளைபப்டயவண்டிய ைாற் -
றைஙகள ச்தா்டர்பாக ஆைாயந்து 
பரிந்துளறைகளைப சபற்றுக்சகாடுப -
ப்தற்கு வரி விதிபபு ச்தா்டர்பான 
சனாதிபதி ஆளணக்குழுவிளன 
்தாபிபப்தற்கு முனசைாழிகினயறைன. 
ஆளணக்குழுவானது அைசாஙக வரு -
ைானத்ள்த முகாளைசசயவ்தற்கான 
ைத்திய நிறுவனசைானறிளன உரு -
வாக்குவ்தற்கான ய்தளவயிளன பரி -
சீலளனசசயயும்.  

29. இைததிரனியல் பகொடுப�னவு 
முலறலே   

29.1 அைசாஙக யசளவ நிறுவ -
னஙகளினூ்டாக யசளவகளை 
வழஙகுகினறை யபாது யசளவளயப 
சபற்றுக் சகாளபவர்கள மூலம் 
சகாடுபபனவுகளை யைற்சகாளை 
யவண்டி ஏற்படுைாயின அத்்தளகய 
அளனத்து சகாடுபபனவுகளை -
யும், பயனசபறுநர்களுக்கு நிதிளய 
ைாற்றைல் சசயயும்யபாது இலத்திை -
னியல் ஊ்டாக அத்்தளகய சகாடுப -
பனவுகளை யைற்சகாளவள்த 
2024.03.01 ஆந் திகதி ச்தா்டக்கம் 
கட்டாயைாக்குவ்தற்கு முனசைாழி -
கினயறைன. அ்தற்களைய சகல அைச 
நிறுவனஙகள மூலமும் இளணய -
வழி மூலைாக அத்்தளகய யசளவ -
களைப சபற்றுக் சகாளவ்தற்கும் 
முளறைளைசயானறிளன ்தயாரிபப -
்தற்கும், ய்தளவயான சட்ட ைற்றும் 
ஒழுஙகு விதிகளை அறிமுகபப -
டுத்துவ்தற்கும் ந்டவடிக்ளக எடுக் -
கபப்டயவண்டும். இந்யநாக்கில் 
்தற்யபாது அளைசசுக்கள ைற்றும் 
திளணக்கைஙகளில் யசளவ ஆற்று -
கினறை ்தகவல் ச்தாழில்நுடப அலு -
வலர்களின யசளவகளைப சபற்றுக் 
சகாளவ்தற்கு ந்டவடிக்ளக எடுத்துக் 
சகாளைபபடும். இக் சகாளளக -
யிளன சசயற்படுத்துவ்தற்காக ரூபா 
200 மில்லியன ஒதுக்கீடு சசயகின -
யறைன.   

30.  தரவுப�ொதுகொபபு அதிகொர 
சல�யிலன உருவொக்குதல்  

30.1 எைது டிஜிட்டல் சபாருைா -
்தாைத்திளன நாம் அபிவிருத்தி சசய -
கினயறைாம் எனறை வளகயில் டிஜிட -
்டல் ையபபடுத்்தலின யைாசைான 
்தாக்கத்திலிருந்து எைது ைக்களின 
்தனிபபட்ட வி்டயஙகளைப பாது -
காக்கும் வளகயில் ்தனிபபட்ட ்தைவு -
களை பயனபடுத்துவ்தளன ஒழுஙகு -
படுத்்த யவண்டிய கட்டாயத் ய்தளவ 
காணபபடுகினறைது. 

அைசாஙகம் 2022 இன 09 ஆம் 
இலக்க ்தைவுப பாதுகாபபுச சட -
்டத்திளனச சசயற்படுத்துவ்தற்கு 
க்டளைபபடடு உளைது்டன 2023 
இல் ்தைவுப பாதுகாபபு அதிகாை -
சளப ஒனறிளன ்தாபிபப்தற்கு ந்ட -
வடிக்ளக எடுக்கபபடும். ்தனிப -
பட்ட ்தைவுகளின முளறையான 
முகாளையிளன உறுதிபபடுத்து -
வ்தற்கு இலஙளக ைத்திய வஙகி, 
பிளணயஙகள ைற்றும் பரிவர்த் -
்தளன ஆளணக்குழு, இலஙளகத் 
ச்தாளலத் ச்தா்டர்பு ஒழுஙகுபடுத் -
்தல் ஆளணக்குழு ைற்றும் சபாரு -
ைா்தாைத்தின ஏளனய துளறைகள 
எனபவற்று்டன இளணந்து புதிய 
ஒழுஙகுபடுத்துநர் நிறுவனம் சசயற் -
படும்.   

தனியொர்துலற ஊழியர்களுக்கொன 
கொபபுறுதிததிடடம   

31. தனியொர்துலற ஊழியர்களுக்கு 
கொபபுறுதி கொபபீடலடப ப�ற்றுக் 
பகொடுததல்  

 31.1 ்தனியார் துளறையில் ச்தாழில் 
புரிந்து பல்யவறு காைணஙகளின 
அடிபபள்டயில் ச்தாழிலிளன 
இழக்கினறைவர்களின எண்ணிக்ளக 
அதிகரிக்கினறை யபாக்கு அவ்தானிக் -
கபபடடுளைது. ்தற்யபாது நிலவு -
கினறை சபாருைா்தாை சநருக்கடிக -
ளு்டன இது மிகவும் யைாசைான 
சமூகப பிைசசிளனசயானறைாக உரு -
சவடுத்துளை்தனால் ச்தாழிலிளன 
இழந்து மீண்டும் ச்தாழில் ஒன -
றுக்கு சசல்லும் வளையான காலப -
பகுதிக்கு உயர்ந்்த படசம் மூனறு 
ைா்தஙகளுக்கு ைடடுபபடுத்்தப -
படடு ைா்தாந்்தக் சகாடுபபனவு 
ஒனறிளனப சபற்றுக்சகாடுக்க 
இயலுைான வி்தத்தில் காபபுறுதி 
காபபீடடிளன சபற்றுக் சகாடுபப -
்தற்கும் அ்தற்சகன காபபுறுதி நிதிய -
சைானறிளன நிறுவுவ்தற்கும் முன -
சைாழிகினயறைன.   

31.2 அய்தயபானறு, அைசாஙக 
ஊழியர்களுக்காக வழஙகபபடு -
கினறை அக்ைஹாை ைருத்துவ காபபுறு -

தித் திட்டத்தின கீழ் அதிகைாயனார் 
நனளை அள்டகினறை அய்தயவளை 
்தனியார் துளறையில் யவளலசசய -
கினறை ஊழியர்களுக்கும் சுகா்தாை 
ைருத்துவக் காபபுறுதியிளனப 
சபற்றுக் சகாடுபப்தற்கும் முனசைா -
ழிகினயறைன.   

31.3 ்தனியார் துளறை ஊழியர்க -
ளுக்காக ச்தாழில்்தருநர்கள ஊழியர் 
நம்பிக்ளகப சபாறுபபு நிதியத் -
திற்கு பஙகளிபபு வழஙகுகினறைனர் 
ஆ்தலினால் ஊழியர் நம்பிக்ளகப 
சபாறுபபு நிதியத்தினால் எளவ -
யயனும் நிவாைணஙகளைப சபற் -
றுக்சகாடுபபது கட்டாயைான 
சபாறுபபுைாகும். அ்தற்களைய 
ஊழியர் நம்பிக்ளகப சபாறுபபு நிதி -
யத்தினைால் முனசைாழியபபட்ட 
சுகா்தாை ைருத்துவ ைற்றும் காபபீட -
டுக்கு ஒதுக்கீச்டானறிளன யைற் 
சகாளவது உசி்தைான்தாகும்.  

31.4 அ்தற்களைய ஊழியர் நம்பிக் -
ளகப சபாறுபபு நிதியத்தின கீழ் இப 
புதிய முளறைகள இைண்ள்டயும் உள -
ை்டக்கும் ஊழியர் சபாறுபபு நிதிய 
சட்டம் திருத்்தம் சசயயபப்டயவண் -
டும்.   

உைவுப �ொதுகொபபு   
32.  உைவுப �ொதுகொபபுக்கொன 

இைததிரனியல் முலறலே  

32.1 உணவுப பாதுகாபபு்டன 
ச்தா்டர்புள்டய ந்டவடிக்ளககளை 
திட்டமிடுவ்தற்கும் நள்டமுளறைப -
படுத்துவ்தற்கும் இற்ளறைபபடுத் -
்தபபட்ட ்தைவு முளறைளையிளன 
யபணுவது அத்தியாவசியைாகும். 
அ்தற்களைய வீடடு அலகுகளு்டன 
ச்தா்டர்புள்டய விவசாய ைற்றும் உற் -
பத்தி பற்றிய ்தகவல்களை இளணய -
வழி ஊ்டாகப சபற்றுக் சகாண்டு 
அ்தற்யகற்றைவாறு ய்தசிய உணவு 
பாதுகாபபு நிகழ்சசித் திட்டம் திட்ட -
மி்டபப்ட யவண்டும். இந் நிகழ்சசித் -
திட்டைானது உணவுப பாதுகாபபு 
ைற்றும் ஊட்டசசத்து ச்தா்டர்பான 
பிரிவினூ்டாக சசயற்படுத்்தபபடு -
்தல் யவண்டும்.   

33. உள்நொடடு மீனபிடித துலறயிலன 
விருததிபசயதல்   

33.1 சபாது ைக்களின ஊட்டச -
சத்து அைவிளன யைம்படுத்தும் 
சபாருடடு அதிகரித்்த மீன உற்பத் -
தியிளன சபற்றுக்சகாளவ்தற்கான 
சந்்தர்பபத்திளன விரிவுபடுத்்தல் 
யவண்டும். இ்தன கீழ் உள நாடடு 
நீர் நிளலகளில் நனனீர் நீர் உற்பத் -
திக்காக வசதிபபடுத்துவ்தன கீழ் 
்தற்யபாது கிள்டக்கபசபறுகினறை 
மீன குஞசி உற்பத்தி நிளலயஙகளின 
இயலைவிளன விருத்தி சசயவ்தற் -
காக ரூபா 100 மில்லியன ஒதுக்கீடு 
சசயகினயறைன.  

அரசொங்க வருேொனததிலன 
அதிகரிததல்  
34. வரிக் பகொள்லக முனபனடுபபுகள்  

34.1 அைசாஙகத்தின வருைானப 
பற்றைாக்குளறை காைணைாக இனறு 
நாம் பல்யவறு சவால்களை எதிர் -
சகாளகினயறைாம் எனறை வளகயில், அை-
சாஙக வருைானத்திளன அதிகரிக்க 
யவண்டிய அவசியத்திளன ச்தளி -
வுபடுத்்த யவண்டிய ய்தளவ இருக் -
காது. 2021 இல் வருைானம் சைாத்்த 
உளநாடடு உற்பத்தியில் 8.3 ச்தவீ -
்தைாக குறிபபி்டத்்தக்கைவு வீழ்ச -
சியள்டந்்தது. இது உலகில் ஆகக் 

குளறைந்்த வருைானஙகளில் ஒனறைா -
கும். 2019 இன இறுதியில் அறிமு -
கபபடுத்்தபபட்ட வரி விலக்களிபபு -
களை திருத்துகினறை அய்தயவளை, 
இனறு காணபபடும் நிளலளை -
யிளன சீர்படுத்தும் வளகயில் 2022 
யை 30 ஆந் திகதி, 2022 ஆகஸட 30 
ஆந் திகதி ைற்றும் 2022 ஒக்ய்டாப -
ரில் உளநாடடு இளறைவரிச சட்டமூ -
லம் சைர்பபிக்கபபட்டயபாது ஆகிய 
மூனறு சந்்தர்பபஙகளில் அைசாஙகம் 
வருைான முனசனடுபபுகளை அறி -
முகபபடுத்தியது. வருைான முன -
சைாழிவானது, வரிக் சகாளளக 
இள்டசவளி ைற்றும் வரிச சலுளக -
களைக் குளறைத்்தல் எனபவற்ளறை 
ஒழுஙகுபடுத்தும் அய்தயவளை வரு -
ைானவரி ைற்றும் சபறுைதியசர் வரி 
எனபனவற்றில் முக்கிய ைாற்றைஙக -
ளையும் உளை்டக்கியுளைது.  

34.2 இந்்த வரி ைறுசீைளைபபிளன 
சசயற்படுத்்தலானது, 2023 இல் வரு -
ைானத்திளன அதிகரிபப்தற்கு உ்தவு -
வது்டன எதிர்காலத்தில் அைசாஙகச 
சசலவினத்திளன அதிகைவு குளறைக் -
கும் வளகயில் சசலவு மிக்க நாணய 
நிதியளிபபு (பணம் அசசிடு்தல்) என -
பதிலிருந்து அபபால் நகர்த்்த முடியு -
ைாக இருக்கும். அத்து்டன அைசாஙக 
சசலவி்டல் ைற்றும் ஊழலுக்கு 
எதிைான சசயற்பாடுகளில் விளனத் -
திறைளன அதிகரிபப்தன மூலம் 
வரிக்சகாளளக ந்டவடிக்ளககளை 
அைசாஙகம் முனசனடுத்துளைது.   

34.3 மினசாைம், யபாக்குவைத்து 
ைற்றும் எரிசபாருள உளை்டஙக -
ைாக பல்யவறு துளறைகளுக்கு வழங -
கபபட்ட சபறுைதியசர் வரி விலக் -
களிபபு காைணைாக இழக்கபபட்ட 
வருைானம் சைாத்்த உளநாடடு உற் -
பத்தியில் 1 ச்தவீ்தத்திற்கு அதிகைா -
னது என ைதிபபீடு சசயயபபடடுள -
ைது. இந்்த வளகயில் மீைாயவின 
பினனர் சில விலக்களிபபுகளை 
நீக்குவ்தற்கு முனசைாழியபபடு -
கினறைது. சில விலக்களிபபு களை 
நீக்குவ்தற்கு 2023 ஏபபைல் 01 ஆந் 
திகதியிலிருந்து சபறுைதி யசர் வரிச 
சட்டத்திற்கான திருத்்தம் யைற் -
சகாளைபபடும்.   

34.4 சில அைச ச்தாழில்முயற்சி -
கள ்தைது ஊழியர்கைது உளழக் -
கும்யபாது சசலுத்தும் வரி (PAYE) 
ைற்றும் முனகூடடிய ்தனியாள 
வருைான வரி (APIT) சபாறுபபுக் -
களை ச்தா்டர்ந்து சசலுத்தி வருவது 
அவ்தானிக்கபபடடுளைது. இவ -
விவகாைம் சபாது ச்தாழில் முயற் -
சிகள குழுவிலும் அய்தயபானறு 
கணக்காயவாைர் நாயகத்தினாலும் 
ய க ள வி க் கு ட ப டு த் ்த ப ப ட ்ட து . 
இந்்தவளகயில் அத்்தளகய வரியா -
னது, நிறுவனத்தின சசலவினைாக 
இருக்க முடியாது எனபது்டன ்தனிப -
பட்ட யவ்தனாதிகள கூடடு உ்டனப -
டிக்ளககளின கீழ் சசலுத்்தபபடடுள -
ைன எனறை வளகயில் 2023 சனவரி 
01 மு்தல் அத்்தளகய சகாடுபபனவு -
களை நிறுத்துவ்தற்கு நான முனசைா -
ழிகினயறைன.   

34.5 பீடி மீ்தான வரி   
அ. பீடி ச்தாழிற்றுளறையிளன 

ஒழுஙகுபடுத்துவ்தற்கும் பீடி 
பாவளனயிலிருந்து ைக்களை 
தூைைாக்குவ்தற்கும், பீடி ஒன -
றுக்கு 2 ரூபாவிளன வரியாக 
விதிபப்தற்கு நான முனசைா -
ழிகினயறைன. இ்தற்கு யைல -
திகைாக சானறி்தழ் ைற்றும் 
உரிைஙகளை சபறுவ்தற்கான 
ஏளனய சசலுத்்தயவண்டிய 
கட்டணஙகளும் அதிகரிக்கப -
படும்.  

34.6 துளணத் தீர்ளவகளை (Para 
tariffs) இல்லாச்தாழித்்தல்   

அ.  ்தயாரிபபு ச்தாழிற்றுளறை -
யிளன ஊக்குவிபப்தற்கும் 
சர்வய்தச வர்த்்தகத்தில் 
காணபபடும் ்தள்டகளை 
நீக்குவ்தற்கும் விவசாயம் 
உடப்ட உளநாடடுக் ளகத் -
ச்தாழில்கள ைற்றும் கருத்திட -
்டஙகளுக்குத் ய்தளவயான 
ஊக்கிவிபபு ைற்றும் வச -
திகளை வழஙகுவ்தற்கு, 
முலபசபாருடகள இள்ட -
நிளலப சபாருடகள, சில 
விவசாய அடிபபள்டப 
சபாருடகள ்தவிர்ந்்த மூல்த -
னப சபாருடகளுக்கு ஏற்பு -
ள்டய சசஸ வரியானது 2023 
சனவரி 01 இலிருந்து மூனறு 
(03) வரு்டஙகளில் நீக்கப -
படும். துளறைமுகம் ைற்றும் 
விைான நிளலய அபிவிருத்தி 
அறைவீடு 5 வரு்ட ்தவளண 
அடிபபள்டயில் கட்டம் கட -
்டைாக இல்லா்தாக்கபபடும். 
அ்தற்களைய முன சைாழியப -
பட்ட வரியிளன நீக்குவது 
கட்டம் கட்டைாக சரி சசய -
யபபடுவ்தற்காக 2023 சனவரி 
01 இலிருந்து ்தற்யபாது அறை -
வி்டபபடும் சுஙகத் தீர்ளவ 
வீ்தைான 0%, 10% ைற்றும் 
15% ஆகிய தீர்ளவ வீ்தங -
களை 0%, 15% ைற்றும் 20% 
ஆக திருத்்தம் சசயகினயறைன. 
இ்தற்கு சைாந்்தைைாக வர்த்்தக 
சரிபபடுத்்தல் நிகழ்சசித்திட்ட 
(Trade adjustment programs) 
அறிமுகபபடுத்துவ்தற்கு ந்ட -
வடிக்ளக எடுக்கபபடும்.   

ஆ. எவவாறைாயினும், விவசா -
யத்தின அடிபபள்டயில் 
சகாண்்ட சபறுைதி யசர்த்்தல் -
களின அடிபபள்டயிலான 
ளகத்ச்தாழிலாைர்களுக்கு 
ச்தா்டர்புள்டய சசஸ வரி -
களுக்கு ்தள்டகள இல்லா்த 

வி்தத்தில் வரிக் சகாளளக 
நள்டமுளறைபபடுத்்தபபடும்.   

35. வரியல்ைொ வருேொனம  
35.1 அைசிளறை திைடசிபபடுத்்தல் 

சசயனமுளறையில் வரியல்லா வரு -
வாயின அதிகரிபபும் முக்கியத்து -
வம் வாயந்்த்தாகும். ஆளகயினால், 
கட்டணஙகள ைற்றும் அறைவீடு -
களை 20 ச்தவீ்தத்தினால் அதிகரிப -
ப்தற்கு நான முனசைாழிகினயறைன. 
எனினும், 2020, 2021 ைற்றும் 2022 
ஆம் ஆண்டுகளில் ஏற்கனயவ அதி -
கரிக்கபபடடுளை கட்டணஙகள 
ைற்றும் அறைவீடுகள இம்முனசைா -
ழிவு மூலம் திருத்்தம் சசயயபப -
்டாது.   

35.2 இய்த ச்தாணியில், க்ட -
வுசசீடடு, வீசா ைற்றும் ஏளனய 
அறைவீடுகள மீது குடிவைவு, குடிய -
கல்வுத் திளணக்கைத்தினால் அறைவி -
்டபபடும் கட்டணஙகளை அதிகரிப -
ப்தற்கு முனசைாழியபபடடுளைது.   

35.3 அைசாஙக நிறுவனஙகளி -
னால் அறைவி்டபபடுகினறை ைற்றும் 
யசகரிக்கபபடுகினறை உரிைத் -
ச்தாளக, வா்டளக ைற்றும் ஏளனய 
வரியல்லா வருவாயகள பற்றி 
ஆைாயந்து சபாதுத் திளறையசரிக்கு 
பரிந்துளைகளை யைற்சகாளவ்தற்கு 
குழுசவானறிளன நியமிபப்தற்கு 
நான யைலும் முனசைாழிகினயறைன.  

35.4 வருவாய யசகரிபளப 
திைடடு நிதியத்திற்கு அனுபபுவதில் 
்தாை்தம் காைணைாக ஏற்படும் கணி -
சைான நிதிச சசலவிளனக் குளறைப -
ப்தற்கான 2023 சனவரி ச்தா்டக்கம் 
நள்டமுளறைக்கு வரும் வளகயில் 
அளைசசுக்கள திளணக்கைஙகள 
மூலைான அளனத்து வருவாய 
ைற்றும் கிள்டபபனவு யசகரிபபு -
களை சபாதுத் திளறையசரிக்கு யநை -
டியாக நாைாந்்தம் ைாற்றைல் சசயவ -
்தற்கு முனசைாழிகினயறைன. இது 
ச்தா்டர்பில், சபாதுத் திளறையசரியா -
னது காலக்கிைைத்தில் அறிவுறுத்்தல் -
களை வழஙகுவ்தற்கு அவசியைான 
ந்டவடிக்ளககளை எடுக்கும்.   

36. வரி நிர்வொகம  
36.1 வரிக் சகாளளக வழிமுளறை -

கள பற்றிய அண்ளைய அறிவிபபுக -
ைானளவ பைந்்த வரித்்தைம், சிறைந்்த 
இணஙகுவிபபு ைற்றும் கடுளை -
யான அமுலாக்கம் எனபனவூ்டாக 
வரி நிர்வாக வழிமுளறைகளு்டன 
ஒனறு்டன ஒனறு இளணந்து சசல்ல -
யவண்டும். அ்தற்களைய, ச்தாழில் -
நுடபத்தில் யைம்பாடுகள ஒழுஙகு -
முளறைபபடுத்்தல்கள, சசயனமுளறை 
யைம்படுத்்தல்கள ைற்றும் இளறை -
வரித் திளணக்கைம், இலஙளகச 
சுஙகம் ைற்றும் ைதுவரித் திளணக்க -
ைம் எனபன ச்தா்டர்புபட்ட ைனி்த 
வைஙகளில் மு்தலிடு்தல் எனபன -
வூ்டாக வரி நிர்வாக வழிமுளறைகள 
யைம்படுத்்தபபடும்.  

36.2 ஒவசவாரு 18 வயதுக்கு 
யைற்பட்டவரும் வரிக் யகாளவ -
சயானறிளன ஆைம்பிபபது 
மு்தற்படிசயானறைாக இருக்கினறை 
அய்தயவளை யகாளவகளை ஆைம் -
பித்்தவர்களில் பலர் வரியற்றை அடிப -
பள்டஅைவுக்கு கீயழ இருபபர். 
ஆளகயினால், உயர் வருைானம் 
உளழக்கினறைவர்களை குறிபபாக 
இனஙகண்டு அவர்களை வரி 
சசலுத்்தச சசயகினறை வழிமுளறை -
களை அறிமுகபபடுத்துவது முக்கி -
யைான்தாகும். இது ச்தா்டர்பில் வரி 
நிர்வாகத்திளன யைம்படுத்துவ்தற்கு 
இளணபபு VI இல் முனசைாழிவு -
களை ஆக்குகினயறைன.   

பசைவின முகொலேததுவம 
37.  பசைவினதலத 

விலனததிறனமிக்கதொக 
முகொலேபசயவதற்கொன ப�ொறுபபு   

37.1 அைசிளறை திைடசிபபடுத்்தல் 
சசயனமுளறைளய வலுபபடுத்துவ -
்தற்கு முளறையான சசலவின முகா -
ளைத்துவத்தின முக்கியத்துவத்ள்த 
விைக்க யவண்டி அவசியமில்ளல. 
அது வருவாயிளன அதிகரிபப்தற் -
கான முயற்சிகளு்டனும் இளசந்்த -
்தாக இருக்க யவண்டும்.  

37.2 இள்டக்கால வைவுசசலவுத் 
திட்டைானது பிணிக்கினறை அைசிளறை 
விதிகளையும் அத்து்டன சசலவினங -
களை பரியசா்தளன சசயவ்தற்கான 
பரியசா்தளன நாயகம் ஒருவரின 
நியைனத்ள்தயும் கூடடிளணக்கினறை 
புதிய அைசாஙக நிதி முகாளைத் -
துவ சட்டத்ள்த அறிமுகபபடுத்்தல் 
உளை்டஙகலாக பல முனசைாழிவு -
களை அறிமுகபபடுத்தியது, இது 
அண்ளைய எதிர்காலத்தில் நள்டமு -
ளறைபபடுத்்தபபடும். இ்தற்கு யைல -
திகைாக, அைசாஙகச சசலவினத்தின 
கண்டிபபான கடடுபபாடடிளன 
உறுதிசசயவ்தற்கு பல எண்ணிக்ளக -
யான சுற்றைறிக்ளக அறிவுறுத்்தல்கள 
ஏற்கனயவ வழஙகபபடடுளைன.   

38.  மதசிய பதொழிற்�ொடுகள் 
நிலையபேொனறிலனத தொபிததல்  

38.1 நாடடின அளனத்து அபிவி -
ருத்தி ்தளலயீடுகள பற்றிய நள்ட -
முளறைபபடுத்்தல் பிைசசளனகளை 
கண்்டறிந்து, ய்தானறுகினறை பிைசசி -
ளனகளை முனனுரிளை அடிபபள்ட -
யில் தீர்பப்தற்காக நிதி அளைசசின 
கருத்திட்ட முகாளைத்துவ ைற்றும் 
கண்காணிபபு திளணக்கைத்தின கீழ் 
ய்தசிய ச்தாழிற்பாடுகள நிளலயம் 
ஒனறிளனத் ்தாபிபப்தற்கு இது 
சபாருத்்தைான யநைைாகும். 

பட்ஜட்
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38.2 தேசிய தேொழிற்ொடுகள் 
நிலையத்தின் விலைத்திறை மிகக 
மறறும் தெயறறிறன்்ொய்நே தேொழிற-
்ொட்டுககு ஆ ே ர்ளிப்தில் தீரமொ-
ைம் தம றதகொள்்ேறகொக இறலறப-
்டுத்ேப்ட்்ட ேக்ல்கலையும் 
ேரவுகலையும் த்றறுகதகொள் -்
ேறகு துலையளிககும் கருவியொக 
தேசிய தேொழிற்ொடுகள் நிலையத்தி-
னுள் அலைத்லேயும் உள்ை்டககிய 
இலையத்ேைம் அடிப்ல்டயிை-
லம்நே தேசிய அபிவிருத்தித் ேக்ல் 
முலறலமதயொன்றிலை ேொபிப -்
ேறகு முன்தமொழியப்ட்டுள்ைது.   

39.  ஆயுதப்படை ஆளணி 
முன்கூட்டியே ஓய்வுப்பறுவதற்கு 
அனுமதிததல்  

39.1 அவ்ொறு தெய்ேறகு அ்ர-
கள் விரும்பு்ொரகைொயின், விதெ்ட 
்லக ேவிர்நே ஆயுேப்ல்ட 
ஆைணிலய 18 ்ரு்ட தெல்யின் 
பின்ைர ஓயவுத்ற அனுமதிப -்
ேறகு முன்தமொழிகின்தறன். உற-
்த்தித்திறன் ்ொய்நே த்ொருைொேொர 
ந்ட்டிகலககளில் ஈடு்டு்ேறகு 
அ்ரகலை இயைசதெயயும் விேத்-
தில் தேல்யொை ்யிறசிலய அ்ரக-
ளுககு ்ழங்கு்ேறகு ்ழிமுலறகள் 
எடுககப்டும்.  

40. அரச ஊழிேர்கள் 
எதிரப்கொள்கின்்ற பிரச்சிடை்கள்  

40.1 அதிகரித்ே த்ொககு்ரத்துச 
தெைவு, மின்ெொரம் மறறும் நீரக கட்-
்டைங்கள் அத்து்டன் உயர்ொை ்ை-
வீககம் என்்ை கொரைமொக மொேொ்ந-
ேக தகொடுப்ைவு மீேொை ேமது 
தெைவிைத்லே முகொலமதெய்ேறகு 
அரெொங்க ஊழியரகளும் ஓயவூதியம் 
த்றுத்ொரும் இககட்்டொை நிலை-
லமயில் இருககின்றைர என்்லே 
நொன் நன்கு அறித்ன்.   

40.2 தமலும், அரெொங்கத்திைொல் 
எடுககப்ட்்ட ்ழிமுலறகளின் 
விலை்ொக த்ொருைொேொர மீட்சி 
கொரைமொக சுமொர ஒரு ்ரு்டத்தில் 
அரெொங்க ்ரு்ொய அதிகரிககுதமை 
எதிர்ொரககின்தறன். அதே ெ்நேரப்த்-
தில் அரெொங்க துலறயிலை உகப்ொை 
மட்்டத்திறகு மறுசீரலமப்ேறகொை 
முன்தமொழிவுகலை நல்டமுலறப -்
டுத்து்ேறகு ெொத்தியமொகவிருககும் 
அரசுககுச தெொ்நேமொை தேொழில்மு-
யறசி மறுசீரலமபபுகள் 

41.  அரச பதொழில்முேற்சி்கடள 
மீள்்கட்ைடமததல்   

41.1 நிதியியல் ரீதியொக மிகவும் முக-
கியத்து்ம் ்ொய்நே அரசுககு தெொ்ந-
ேமொை தேொழில்முயறசிகலை மறுசீ-
ரலமப்ேறகொை அ்சியம் க்ட்நே 6 
மொே கொைப்குதியில் ் ை ே்டல்கள் 
்லியுறுத்ேப்ட்்டை. இல்டககொை 
்ரவு தெைவுத்திட்்டத்தில் த்ொறுப-
்ளிககப்ட்்ட்ொறு அரெககுச 
தெொ்நேமொை தேொழில்முயறசிகலை 
மறுசீரலமககின்ற குறிப்ொை ்ணியு-
்டன் நிதி அலமசசில் ேறத்ொது பிரி-
த்ொன்று நிறு்ப்ட்டுள்ைது.   

41.2 தேொ்டககத்தில், �ைங்கன் 
எயொலைன்ஸ், � ைங்கொ தரலிதகொம், 
தகொழும்பு ஹில்்டன், த்ொட்த்டரஸ் 
எட்ஜ் மறறும் அேன் து லை      நிறு-
்ைங்களு்டன் தெரத்து இைங்லக 
கொபபுறுதிக கூட்டுத்ேொ்ைம் என் -்
்றலற உரிமமொறறம் தெய்ேறகு 
்ழிமலறகள் எடுககப்டும். இேன் 
த்றுலககள் நொட்டின் த்ளிநொட்டு 
தெைொ்ணி ஒதுககுகலை ்லுப -்
டுத்து்ேறகு ்யன்்டுத்ேப்டும்.   

41.3 அரசுககுச தெொ்நேமொை 
தேொழில்முயறசிகளில் தேொழில் அை-
வுெொர ஆேொயத்லேயும் தேொழில் ்ன்-
முகப்டுத்ேல் விலைத்திறலையும் 
அத்து்டன் ஏலைய நிதியி்டல் நன்-
லமகலையும் அல்ட்நதுதகொள்ளும் 
எதிர்ொரகலகயு்டன் உ்ொய ரீதியொை 
ேலையீடுகள் தமறதகொள்ைப -்
டும். ஆலகயிைொல் பின்தைொககிய, 
முன்தைொககிய அல்ைது கில்டயொை 
ஒருங்கிலைபபின் ்ொயிைொக ஒதர-
ேன்லமயுள்ை வியொ்ொரங்கலை ஒரு-
தநொககொக நிலரப்டுத்ே முன்தமொழி-
கின்தறன்.   

41.4 ்ொரிய ஏறறுமதி ்ரு்ொய-
கலை தகொண்டு்ருகின்ற இரத்-
திைககல் தேொ்டரபு்ட்்ட லகவி-
லைஞரகளுககு சிற்நே ேரத்திைொை 
தெல்கலையும் விலைத்திறலை-
யும் ்ழங்கும் த்ொருட்டு இரத்தி-
ைககல் மறறும் ஆ்ரை ஆரொயசசி 
மறறும் ்யிறசி நிறு்ைம் தேசிய 
இரத்திைககல் மறறும் ஆ்ரை 
அதிகொர ெல்யு்டன் ஒன்றிலைககப-
்டும். தேொழிறறுலற ்ங்கு்றறுநர-
களின் நன்லமககொக இரத்திைககல் 
விற்லை நிலையம் (Gem Zone) 
ஒன்றிலை உரு்ொககு்ேறகொை 
ெொத்தியப்ொடுகலை அரெொங்கம் 
ஆரொயும்.   

்படு்கைன் மு்கொடமததுவம்   
42. பதரிவுபசய்ேப்பட்ை அரச 

பதொழில்முேற்சி ்படு்கைடை 
அரசொங்க ஐநபதொட்கக்கு எடுததுச் 
பசல்்லல்   

42.1 தேரிவுதெயயப்ட்்ட அரசுககு 
தெொ்நேமொை தேொழில்முயறசிகளின் 
ஐ்நதேொலககலை ்லுப்டுத்து -்
ேன் ்ொகமொக, இைங்லக மின்ெொர 
ெல் இைங்லக துலறமுக அதிகொ-
ரெல் மறறும் ்லரயறுககப்ட்்ட 
விமொை நிலைய, விமொை தெல்கள் 
(� ைங்கொ கம்்னி) என்்்றறின் 
்டுக்டன்கைொக முன்ைர ்லகப-
்டுத்ேப்ட்டிரு்நே அரெொங்கத்திற-
கொை சீை எகசிம் ்ங்கியி்டமிரு்நது 

கில்டத்ே க்டன்கள் 2022 டிதெம்்ர 
இறுதியைவில் மத்திய அரெொங்க 
்டுக்டன்கைொக இைங்கொைப்டும். 
இைங்லக த்றதறொலியக கூட்டுத்-
ேொ்ைத்தின் உத்ேர்ொேம் அளிககப-
்ட்்ட த்ளிநொட்டுச தெைொ்ணி 
்டுக்டனும் 2022 டிதெம்்ர இறுதி-
யைவில் மத்திய அரெொங்கப ்டுக்ட-
ைொக இைங்கொைப்டும்.   

நிதியிேல் துட்ற   
43. புதிே நிதியிேல் பசொதது 

மு்கொடமததுவ ்கம்்பனி்கள் சட்ைம்   

43.1 ்ங்கிகளும் நிதிக கம்்னி-
களும் அ்றறின் தெயைொறறமறற 
த்றுமதியிழ்நே தெொத்துககலை 
த்று்டுத்தி, தெொல்ைப்ட்்ட ெட்்டத்-
தின் கீழ் நிறு்ப்டுகின்ற தெொத்து 
முகொலமத்து் கம்்னிதயொன்றுககு 
லகமொறறு்ேறகு அ்றலற இயைச 
தெய்ேறகு நிதியியல் தெொத்து முகொ-
லமத்து் கம்்னிகள் ெட்்டத்தின் கீழ் 
புதிய ெட்்ட்ொககத்லே அறிமுகப -்
டுத்து்ேறகு நொன் முன்தமொழிகின்-
தறன். இது ்ொதிககப்ட்்ட நிறு்ை-
தமொன்றிலிரு்நது ்ரொகக்டன்களின் 
விலர்ொை அகறறலிலை உரு்ொக-
கு்ேன் மூைம் நிதியியல் நிறு்ைங்-
களின் தீரமொைச தெயன்முலறயிலை 
சுமூகமொககும்.   

44.  நுண்நிதி, ப்கொடு்கைன் 
ஒழுஙகு்படுததல் 
அதி்கொரசட்பயிடைத தொபிததல்   

44.1 முலறெொரொ ்ைம் க்டன் 
்ழங்குநரகள், இைங்லகயில் உள்ை 
ஏதேனும் ஒழுங்குமுலறப்டுத்-
ேல் அதிகொரெல்யிைொல் ஒழுங்கு-
முலறப்டுத்ேப்டுதேொ அல்ைது 
தமற்ொரல் தெயயப்டு்தேொ 
அல்ை. ஆலகயொல், நிதி அலமசசி்ட-
மிரு்நதும் இைங்லக மத்திய ்ங்கி-
களிலிரு்நதும் ்ேவி்ழி பிரதிநிதித்-
து்த்து்டன் நுண்்ொக நிதி மறறும் 
தகொடுக்டன் ஒழுங்குமுலறப்டுத்-
ேல் அதிகொரெல் ஒன்லறத் ேொபிப -்
ேறகு முன்தமொழிகின்தறன். முன்-
தமொழியப்ட்்ட அதிகொரெல்யொைது 
முன்்ொகநிதி ்ொடிகலகயொைரகளிை-
தும் ்ைம் க்டன் ்ழங்கல் தேொழில்-
களிைதும் ்ொதுகொபல் உறுதி 
தெயகின்ற அதேத்லை ஒழுங்கு-
முலறப்டுத்ேப்டும் நிறு்ைங்க-
ளின் மூைம் இைங்லக தகொடுக்டன் 
ேக்ல் ்ணியகத்திறகு அறிகலகயி-
டும் தேல்ப்ொட்ல்ட அ்சியப -்
டுத்தும்.   

45.  நீ்ல மற்றும் ்பசுடம நிதியிைல் 
இைவசதி   

45.1 தகௌர் ெ்ொநொயகர அ்ர-
கதை, சுறறொ்டல் நட்புமிகக ் ை தெொத்-
துககலை க்ட்நே கொைத்தில் நொடு 
உரு்ொககியுள்ைது்டன் ்ைரசசிய-
ல்டகின்ற நீை மறறும் ்சுலம நிதியி-
்டல் ்ெதிககொை த்று்ழிககு ெட்்ட 
ரீதியொை த்றுமதியிலை உரு்ொககு-
்ேறகொை ்ொயபல்க தகொண்டுள்-
ைது. இைங்லக, ்ை எண்ணிகலக-
யொை ெர்தேெ உ்டன்்டிகலககளில் 
லகதயொப்மிட்்ட நொத்டொன்றொக 
இருப்து்டன் 30 அைவில் 30 என்ற 
முன்முயறசியின் ்ொகம் ஒன்றொக 
இருப்ேறகும் இைங்கியுள்ைது. 
இ்நதநொககில் நீை, ்சுலம மறறும் 
நிலைத்றொை நிதியி்டல் உள்ை்டங்-
கைொக நிலைத்றொை முேலீடுகலை 
க்ருகின்ற அதேத்லை ெர்தேெ 
நொைய நிதியத்து்டைொை அேன் 
நிகழ்சசித்திட்்டத்தின் மீது நொடு முன்-
தைறு்ேறகும் ்ழியலமககின்ற 
க்டல் இ்டம்ெொர திட்்டம் மீேொை 
்ணிலயத் தேொ்டங்கு்ேறகு பிரத்-
திதயகமொை த்ொருைொேொர ்ையங்-
கலை இைங்கண்டு பிரக்டைப்டுத்-
து்ேறகும் முன்தமொழிகின்தறன்.   

சமூ்கப ்பொது்கொபபு   
46.  ந்லன்புரி அனுகூ்லங்கள் 

ப்கொள்ட்க   

46.1 தகௌர் ெ்ொநொயகர அ்ர-
கதை, என்ைொல் ெமரபபிககப்ட்்ட 
2021 இன் 30 ஆம் இைகக ஒதுககீட்-
டுத் (திருத்ேம்) ெட்்டத்தின் திருத்ேத்-
தின் ்ரவுதெைவுத்திட்்ட உலரயின் 
19 ஆம் ்்நதியின்்ொல் உங்கைது 
க்ைத்லே ஈரககின்தறன். 2002 இன் 
24 ஆம் இைகக நைன்புரி அனுகூ-
ைங்கள் ெட்்டத்தின் பிரகொரம் ெமூகப 
்தி்கத்லேத் ேயொரித்ேல் நைன்புரி 
அனுகூைச ெல்யிைொல் ஏறகைத் 
தேொ்டங்கப்ட்டுள்ைது. அேறக-
லமய, ்யன்த்றுநர விண்ைப்ங்-
கள் தெயன்முலறப்டுத்ேப்ட்டு 
ேரவு முலறலமகள் தெயன்முலறப-
்டுத்ேப்ட்டு ்ருகின்றை. ெரி்ொரக-
கத்ேகக ேலகலமப பிரமொைத்தின் 
அடிப்ல்டயில் ்யன்த்றுநரகலை 
இைங்கொண் ்ேறகொை ெட்்டரீதியொை 
ஒழுங்குவிதிகள் 2022 ஒகதரொ்ர 20 
அன்று ஏறகைத் த்ளியி்டப்ட்-
டுள்ைை.   

46.2 இ ச த ெ யன் மு ல ற யின் 
அடுத்ே கட்்டமொக அனுகூைங்கலைப 
த்றறுகதகொள்்ேறகும் ெட்்டத்திறக-
லம்ொக அேனு்டன் தேொ்டரபுல்டய 
பிரக்டைத்திலைப த்றறுகதகொள் -்
ேறகும் அ்ரகைது ேலகலமயிலைச 
ெரி்ொரப்ேறகு ஏறகைத் ்திவு-
தெயதுள்ை விண்ைப்ேொரிகளின் 
இல்ைங்களுககுச தெல்்ேறகு திட்-
்டமி்டப்ட்டுள்ைது. அேறகலமய, 
புதிய ேலகலமப பிரமொைத்லேப 
்யன்்டுத்தி ்யன்த்றுநரகலைத் 

தேரிவுதெயயும் தெயன்முலற 2023 
ெை்ரியில் தேொ்டங்கும் என்்து-
்டன் ேலகலமயுல்டதயொர அட்்ட-
்லை த்ளியி்டப்டும். 2002 ஆம் 
ஆண்டின் 24 ஆம் இைகக நைன்புரி 
அனுகூைச ெட்்டத்திறகலம்ொக 
அலைத்து நைன்புரி அனுகூைங்கள் 
தகொடுப்ைவுத் திட்்டங்களும் அசெ-
மூகப ் தி்க முலறலமயின் அடிப -்
ல்டயில் ேயொரிககப்டும்.   

46.3 நைன்புரி அனுகூைச ெல -்
யொைது அலைத்து நைன்புரி அனு-
கூைங்கலையும் தகொடுப்ைவுக-
லையும் ஒருங்கிலைககும். அேன் 
கீழ் கட்்டலமககப்டும் இசெமூகப 
்தி்கத்தின் கீழ் அனுகூைங்களின் 
இைத்திரனியல் தகொடுப்ைவுக-
ளும் அலைத்து நைன்புரி அனுகூைக 
தகொடுப்ைவுத்திட்்டங்களும் ேலக-
லமயுல்டய ்யன்த்றுநரகளின் 
்ங்கிக கைககுகளுககு ்ெதிப -்
டுத்ேப்டுகின்றது. புதிய நைன்புரி 
அனுகூை தகொடுப்ைவு திட்்டங்-
களின் கீழொை தகொடுப்ைவு 2023 
ஏபரல் அைவில் தேொ்டங்குதமை 

எதிர்ொரககப்டுகின்றது. அது்லர 
ஏறகைத் கொைப்டுகின்ற நைன்-
புரி அனுகூைத்திட்்டங்கள் த்ைப -்
டும்.   

47.  சமூரதி, முதியேொர, அங்கவீைர 
மற்றும் சிறுநீர்க யநொேொளர உதவி 
வழங்கப்படுகின்்ற ்பேைொளி்களின் 
ப்கொடுப்பைவு்கடள யமலும் 
அதி்கரிததல்   

47.1 தகௌர் ெ்ொநொயகர அ்ர-
கதை, ேறத்ொது தேொழிற்டுகின்ற 
ெமூரதி, முதிதயொர அங்கவீைர 
மறறும் சிறுநீரக தநொயொைர உேவிலய 
எதிர்ொரத்து குறிபபி்டத்ேகக அைவி-
ைர கொத்திருபபு ்ட்டியல்களில் ேங்-
கியுள்ைைர. அ்ரகள் உண்லமயில் 
நி்ொரைம் த்ற த்ண்டிய்ரகைொக 
இருககின்ற ்டியிைொல், அ்ரகளுக-
கும்   தகொடுப்ைவுகள் கில்டககககூ-
டிய ்ொறு ்ர்தெைவு திட்்டத்தின் 
மூைம் ஏற்ொடுகலை ஒதுககுமொறு 
திலறதெரிககு ஆதைொெலை ்ழங்-
கிதைன். அேறகு அலம்ொக இது 
்லர ெமூரதி, முதிதயொர அங்க-
வீைர மறறும் சிறுநீரக தநொயொைர 
உேவிலய த்றும் எதிர்ொரபபு்டன் 
நீண்்ட கொைமொக கொத்திருபபு ்ட்டிய-
லில் இருககின்ற அத்தியொ்சியமொக 
்யன்கலை த்றத்ண்டிய்ரக-
ளுககு அ்நே நன்லமகலை 2023 ஆம் 
ஆண்டு முழு்தும் ்ழங்கு்ேறகு 
தேல்யொை ஏற்ொடுகள் ஏறகைத் 
்ர்தெைவு திட்்டத்தில் உள்ை்டக-
கப்ட்டுள்ைது.   

47.2 ேறத்ொலேய த்ொருைொேொர 
தநருககடி கொரைமொக ஆ்த்திறகு 
உள்ைொக கூடிய மககள் முகங்தகொ-
டுககின்ற சிரமங்கலை குலறப -்
ேறகு  அரெொங்கம் அதிக க்ைத்லே 
தெலுத்தியுள்ைது. அேன் கீழ் ஏறக-
ைத் ெமூரதி, முதிதயொர அங்கவீைர 
மறறும்    சிறுநீரக தநொயொைர உேவி 
்ழங்கப்டுகின்ற ்யைொளிகளுக-
கும் த்ொருைொேொர ேொககத்திறகு உள்-
ைொகியுள்ை 726,000 குடும்்ங்கலை 
தெர்நே 30 இைட்ெத்துககும் தமற-
்ட்்ட ந்ரகளுககு 2022 ஆம் ஆண்-
டுககொை திருத்ேப்ட்்ட ்ரவுதெை-
வுத் திட்்டத்தின் மூைம் இது்லர 
்ழங்கப்ட்்ட தகொடுப்ைல் அதி-
கரித்து ்ழங்கு்ேறகு ந்ட்டிகலக 
எடுககப்ட்்டது. அவ்ொறு அதிக-
ரிககப்ட்்ட நி்ொரைத்லே தமலும் 
நொன்கு மொேங்களுககு ்ழங்க அர-
ெொங்கம் க்ைம் தெலுத்தியுள்ைது.   

47.3 இல் அலைத்திறகும் 
ேறத்ொது ்ரவுதெைவு மதிபபீட்டின் 
மூைம் தெயயப்ட்டுள்ை ஏற்ொட்-
டிறகு தமைதிகமொக தமலும் ரூ்ொ 43 
பில்லியன் தமைதிக நிதி ஏற்ொட்ல்ட 
்ழங்குகிதறன்.   

48.  முதியேொர / மொற்றுத தி்றைொளி்கள்  
/ விதடவ்கள் / வீட்ை்லகு 
பதொழில்முேற்சிேொளர்கடள 
வலுப்படுததல்   

48.1 முதிதயொர / மொறறுத்திற-
ைொளிகள் /குலற்நே ்ருமொைம் 
த்றுத்ொர/ விேல்கள், த்ொருைொ-
ேொர ரீதியொக அதிக க்ைம்தெலுத்-
ேப்டுகின்ற ்குபபிைரொ்ர. அ்ர-
கைது திறன்கள் மறறும் ஊழியம் 
என்்்றலறப ்யன்்டுத்து்ேன் 
்ொயிைொக இசெமூகத்லே த்ொருைொ-
ேொர ரீதியொக ்லுவூட்டு்ேறகு ெொத்தி-
யம் கொைப்டு்து்டன், இேனூ்டொக 
தேசிய த்ொருைொேொர அபிவிருத்திககு 
அ்ரகைது ்ங்களிபல்ப த்ற-
றுகதகொள்ைைொம். இ்நதநொககில், 
மகளிர வி்கொர அலமசசு மறறும் 
லகத்தேொழில் அலமசசு மூைம் ஒவ-
த்ொன்றுமி லை்நே ஒத்துலழபபு 
்ொயிைொக  நிகழ்சசித்திட்்டதமொன்று 
ஏற்ொடு          தெயயப்்ட      த்ண்டு-

தமன் று முன்தமொழிகின்தறன். இது 
தேொ்டரபில், 2023 ஆம் ஆண்டுககொக 
ரூ்ொ 250 மில்லியன் ஒதுககீடுதெய-
்ேறகு நொன் முன்தமொழிகின்தறன். 
தமலும், ெ்நலேயில் அவ்ொறொை உற-
்த்திகலை ஊககுவித்து விைம்்ரப -்
டுத்து்ேறகு அரெொங்க – ேனியொர ் ங்-
கு்டலமயின் கீழ் ேனியொர துலறயின் 
்ங்களிபபிலைப த்றறுகதகொள் -்
ேறகு ந்ட்டிகலக எடுககப்டும்.   

49. சிறுவரய்பொஷொக்கிடை 
யமம்்படுததல்   

49.1 ேறத்ொலேய த்ொருைொேொர 
தநருககடிககு மத்தியில் 5 ்யதுககுக 
குலற்நே பிள்லைகளின் அதிகூடிய 
ம்நேத்ொெலை நிலைலம அதிக-
ரிபபிலை அ்ேொனிககக கூடியேொக 
உள்ைது. அேன் விலை்ொக ஏற -்
்டககூடிய சுகொேொர பிரசசிலைகலை 
குலறப்ேறகொக ேறத்ொது தெயற -்
டுத்ேப்டுகின்ற தமைதிக ஊட்்டச-
ெத்து நிகழ்சசி திட்்டங்கலை தமலும் 
்லுவூட்டு்ேறகு ரூ்ொ 500 மில்லி-

யலை ்ழங்கு்ேறகு முன்தமொழி-
கின்தறன்.   

விவசொேம்   
50.  பதஙகுப ்பயிரச் பசய்ட்கடே 

விரிவு்படுததல்   

50.1 தேங்கு மறறும் அது ெொர்நே 
உற்த்திகளின் ஏறறுமதிலய ஊக-
குவிப்ேன் மூைம் உரு்ொககப்்ட-
விருககும் அ்நநிய தெைொ்னிலய 
உரு்ொககு்ேறகு புதிய ்ொயபபுக-
கள் கொைப்டுகின்ற்டியிைொல்  
தேங்கின் த்றுமதி தெர ஏறறும-
திகலை தமன்தமலும் ஊககுவிப-
்ேறகொக ்ெதிகள் ்ழங்கப்்ட 
த்ண்டும். அண்லமக கொைங்களில் 
தேங்குக கொணிகள் துண்டு துண்்டொக 
ஏலைய தநொககங்களுககொக ்யன்-
்டுத்ேப்டுகின்றலம உண்லமயொ-
ைேொகும். எைத், ேறத்ொலேய 
தேன்ைங் கொணிகலை ்ொதுகொப -்
ேறகும், அதேத்ொன்று தேன்லை 
மரங்கலை மீள்நடுலக தெய்லே 
ஊககுவிப்ேறகும் தேல்யொை 
ந்ட்டிகலககள் எடுககப்்ட 
த்ண்டும்.   

50.2 ்ரு்டொ்நேம் தேங்கு உற்த்-
தியின் மீது கடுலமயொக ேொககம் 
தெலுத்தியுள்ை ்ை தெழிப்ொை 
தேன்ைங்கொணிகலை துண்்டொககம் 
தெய்ேன் விலை்ொக 4 தெக-
தரயருககு குலற்ொை தேன்ைங் 
கொணிகலை துண்்டொககு்ேறகு ேற-
த்ொலேய ெட்்ட ஏற்ொடுகள் அனுமதிய-
ளிககிறது. எைத் ேறத்ொதிருககும் 
ெட்்ட ஏற்ொடுகலை திருத்து்ேறகும் 
ஒரு ஏககருககும் குலற்ொை விஸ்-
தீரைத்லேக தகொண்்ட தேன்ைங் 
கொணிகலை துண்்டொடு்லே ்லர-
யறுப்ேறகும் நொன் முன்தமொழிகி-
தறன்.   

51.  ்பதது விவசொே 
பதொழில்முேற்சிேொண்டம 
கிரொமங்கடள நிறுவுதல்   

51.1 வி்ெொயக தேொழிலில் ஈடு-
்ட்டுள்ை வி்ெொயிகலை வி்ெொய 
தேொழில்முயறசியொைரகைொக மொறுே-
ைல்டயச தெய்ேறகும் அேனூ்டொக 
தேொழில் ்ொயபபுகலை உரு்ொக-
கு்ேறகும் எதிர்ொரககப்டுகின்-
றது. இ்நதநொககத்திறகொக, நவீை 
தேொழில்நுட்்த்லே ்யன்்டுத்து-
்து்டன் கூடிய ஏறறுமதிலய தநொக-
கொகக தகொண்்ட உற்த்திகலை ஊக-
குவிககும் த்ொருட்டு, 10 வி்ெொய 
தேொழில்முயறசியொண்லமக கிரொ-
மங்கலை நிறுவு்ேறகு முன்தமொழி-
கின்தறன். இ்நதநொககத்திறகொக ரூ்ொ 
250 மில்லியன் ஒதுககீடுதெய்ேறகு 
முன்தமொழிகின்தறன்.   

52. டதய்லொ்க வியே்பதர ்பயிடர 
ஏற்றுமதிக்்கொ்க மொததிரம் உற்்பததி   

52.1 லேதைொக விதே்த்ர ்யிலர 
ஏறறுமதிககொக மொத்திரம் உற்த்தி ஏற-
றுமதி தெய்ேறகொை ஆறறல்கலை 
தேடிப்ொரத்ேல் த்ண்டுதமை நொன் 
முன்தமொழிகின்தறன். இேறகொக நிபு-
ைத்து் குழுத்ொன்றிலை நியமிப-
்ேறகு முன்தமொழிகின்தறன்.   

53.  அறுவடைக்குப பிநதிே 
இழபபு்கடளக் குட்றததலும் 
்களஞ்சிேப்படுததட்ல 
யமம்்படுததலும்   

53.1 த்ைொண்லம உற்த்தியிலை 
அதிகரிப்ேறகு நொம் கடுலமயொக 
உலழத்ேொலும்கூ்ட, முலறயறற 
கைஞ்சியப்டுத்ேல் மறறும் த்ொக-
கு்ரத்து பிரசெலைகள் த்ொன்ற 
்ை பிரசசிலைகளின் கொரைமொக 
எமது உற்த்தியில் 30 ெேவீேத்திறகு 

தமற்ட்்டல் இழககப்டுகின்-
றது. ஆலகயிைொல், அத்ேலகய அறு-
்ல்டககுப பி்நதிய தெேங்கலை 
குலறப்ேறகு தேல்யொை அறிவு, 
தேொழில் நுட்்ம் மறறும் ்ல்த்று 
உட்கட்்டலமபபு ்ெதிகள் த்ொன்ற-
்றலற விருத்திதெய்ேறகு அடுத்ே 
ஆண்டின் ்ரவு தெைவுத்திட்்டத்தி-
லிரு்நது ரூ்ொ 150 மில்லியன் ஒதுககீ-
டுதெய்ேறகு நொன் முன்தமொழிகின்-
தறன்.   

நீரப்பொசைம்   
54. பவள்ளப்பொது்கொபபு 

முட்றடமயிடை யமம்்படுததல்   

54.1 மொ ஓயொ, அத்ேைகலு ஓயொ 
மறறும் த்்நேர கங்லகயிலை அடிப-
்ல்டயொகக தகொண்்ட நீரப்ொெை 
அலமபபுகளுககு 500 மில்லியன் 
்ழங்கு்ேறகு நொன் முன்தமொழிகி-
தறன்.   

்பொற்ப்பொருட் துட்ற   
55.  திரவப ்பொல் உற்்பததியிடை 

அதி்கரிததல்   

55.1 குண்்டெொலை தெயறலக 
சிலைப்டுத்தும் நிலையத்திலை 
விருத்திதெயது புதிய தேொழில்நுட்-
்ங்கலை பின்்றறு்ேன் ்ொயிைொக 
திர்ப ்ொல் உற்த்தியிலை அதிகரிப-
்ேறகு முன்தமொழிகின்தறன். இ்ந-
தநொககத்திறகொக 2023 இல் ரூ்ொ 100 
மில்லியன் ்ழங்கு்ேறகு முன்தமொ-
ழிகின்தறன்.   

சுற்்றொைல்   
56. ்கொ்லநிட்ல மொற்்றங்கள் பதொைரபில் 

சரவயதச ்பல்்கட்லக்்கழ்கம்   
56.1 அண்லமக கொைங்களில் நிை-

வுகின்ற கொைநிலை மொறறங்களின் 
கொரைமொக உயிர மறறும் தெொத்துகக-
ளுககு ஏற்ட்டுள்ை அைரத்ேங்கலை 
கருத்திற தகொள்கின்ற த்ொது, அது 
தேொ்டர்ொை ஆயவுகலை தமற-
தகொள்்து மிகவும் முககியத்து்ம் 
்ொய்நே ்ணி என்்ேலை எமது அர-
ெொங்கம் இைங்கண்டுள்ைது. இேன் 
அடிப்ல்டயில் பூதகொை மறறும் 
பிரொ்நதிய தேல்தயொன்று ்லகயில் 
கொைநிலை மொறறல்கள் தேொ்டர்ொை 
ஆயவுகள், ்யிறசி, அறிவுப ்ரிமொற-
றல் மறறும் கொைநிலை ஆ்த்துக-
கலை குலறப்ேறகொை ஏற்ொடுகள் 
த்ொன்ற ந்ட்டிகலககளுககொக ெர -்
தேெ உேவிலயப த்றறு ்ல்கலைக-
கழகதமொன்றிலை உரு்ொககு்ேறகு 
முன்தமொழிகின்தறன். இேறகொை 
ஆரம்் ந்ட்டிகலககளுககொக ரூ்ொ 
100 மில்லியலை ஒதுககீடு தெயகின்-
தறன்.   

57.  அபிவிருததிக்்கொை ்பசுடம 
டைட்ரேன் (Green Hydrogen) 
பதொழில்நுட்்பம்   

57.1 உைகில் உயிரசசு்ட்டு எரி-
த்ொருள் ்ொ்லையின் கொரைமொக 
சூழலுககு ்ொதிபபிலை ஏற்டுத்தும் 
்லுெகதி ்லக என்ற ்லகயில் 
மீள்புதுபபிககக கூடிய ்லுெகதி-
யிலை ்யன்்டுத்து்து தேொ்டரபில் 
கூடிய க்ைத்லே தெலுத்ே த்ண்-
டியுள்ைது. அதேத்லை, ்சுலம 
லெட்ரேனிலை ்லுெகதி மூைமொக 
்யன்்டுத்து்து தேொ்டரபில் த்ரும்-
்ொைொை நொடுகள் ்ல்த்று ஆயவு-
கலை தமறதகொண்டுள்ைது. அதே 
த்ொன்று இ்நே ்லு ெகதியிலைப 
்யன்்டுத்தி உரம் ேயொரிப்ேறகு 
முடியுதமன்்தும் மறறுதமொரு ெொேக-
மொகும். 

இைங்லகயில் கொைநிலை மறறும் 
்ொனிலை நிலைலமகளுககுள் 
்சுலம லெட்ரேன் உற்த்திககொக 
(சூரிய ெகதி அல்ைது கொறறு என் -்
்றறு்டன் நீரிலைப ்யன்்டுத்தி) 
மிகவும் சிற்நே சூழல் கொைப்டு்ே-
ைொல் ்சுலம லெட்ரேனிலை ்ரத்-
ேக தநொககத்தில் ேயொரிப்து தேொ்டரபி-
ைொை ஆரொயசசி மறறும் அபிவிருத்தி 
தெயற்ொடுகலை தமறதகொள்்ேறகு 
அரெொங்க மறறும் ேனியொரதுலறயின் 
ஒத்துலழபபு்டன் ஒன்றிலை்நே 
கருத்திட்்டதமொன்றிலை ஆரம்பிப-
்ேறகு நொன் முன்தமொழிகின்தறன். 
அேறகொக புத்ேைத்திலிரு்நது மன்ைொர 
்லரயிைொை க்டறகலரப பிரதேெத்-
திலை த்ொருத்ேமொைேொக ் யன்்டுத்-
து்ேறகு எதிர்ொரககப்டுகின்றது.   

58. வைப்பரம்்பலிடை 
அதி்கரிப்பதற்்கொை சமுதொேப 
்பங்களிபபு      

58.1 பூதகொை த்ப்மொேல் அதிக-
ரித்துச தெல்லும் த்ொககு்டன் ்ைப 
்ரம்்லிலை அதிகரிப்ேறகொை 
முககியத்து்மும் உைரப்ட்டுள்-
ைது. இ்நே ்லகயில் ேறத்ொழுது 
அழி்ல்ட்நது கொைப்டுகின்ற 
்ைப பிரதேெத்தில் 50,000 ஏககர 
்ரப்ைவிலை 2027 ஆகும் த்ொது 
மீண்டும் உரு்ொககுகின்ற திட்்டம் 
தேொ்டர்ொை தெயற்ொடுகலை துரி-
ேப்டுத்து்ேறகு ந்ட்டிகலக எடுத்-
ேல் த்ண்டும். இேறகு தமைதிகமொக 
்ைப ்குதிகளுககுப புறம்்ொக புற-
றலரகலை அதிகரிப்ேறகு த்ொது 
இ்டங்கள், குைககட்டுகள், நீதர்நது 
பிரதேெங்கலை தேரிவு தெயது 
த்ொருத்ேமொை த்லைத் திட்்டங்-
கலை தெயற்டுத்துேல் த்ண்டும். 
இேறகொக ரூ்ொ 50 மில்லியலை ஒதுக-
கீடு தெயகின்தறன்.   

ஆரொய்ச்சி மற்றும் ஆய்வுகூை வசதி்கள்   
59. மதுவரித திடைக்்களததின் கீழ் 

புதிே ஆய்வுகூைததிடை நிறுவுதல்   
59.1 மதுெொர உற்த்தியின் ேரத்-

திலை ்ரிதெொதித்ேல் மறறும் ேர நிய-
மத்திலை ேயொரிப்ேறகொை நிறு்ை-
தமொன்று கொைப்்டொலமயிைொல், 
மனிே நுகரவுககு த்ொருத்ேமறற 
மதுெொர ேயொரிபபிலை அல்டயொைம் 
கொைல் மறறும் அது தேொ்டரபில் 
ெட்்ட ரீதியொை ந்ட்டிகலக எடுத்ேல் 
என்்ை சிரமமொக மொறியுள்ைது. அேற-
கலமய, மதுெொர உற்த்திகளு்டன் 
தேொ்டர்ொை ஆரொயசசி தெயற்ொடு-
கலை தமறதகொள்்ேறகொக மது்ரித் 
திலைககைத்தின் கீழ் ஆயவுகூ்ட-
தமொன்லறத் ேொபிப்ேறகு முன்தமொ-
ழிகின்தறன். இேன்்டி, ஆயவு 
கூ்டத்லே நிறுவு்ேறகொக ரூ்ொ 100 
மில்லியலை ஒதுககீடு தெயகின்-
தறன். 

ய்பொக்குவரதது  
60.  வீதிப ்பரொமரிபபு 

நிதிேபமொன்றிடை நிறுவுதல்   

60.1 நொட்டின் வீதி முலறலம-
தயொன்றிலைப ்ரொமரிப்து தெைவு-
மிககேொக இருககின்ற அதேத்லை 
இ்நதநொககத்திறகொக ்ரு்டொ்நே 
் ர வு த ெ ை வு த் தி ட் ்ட த் தி லி ரு்ந து 
ஒதுககீடுதெயயப்்டக கூடிய நிதி 
ஏற்ொடுகளின் தேொலக மட்டுப -்
டுத்ேப்ட்டுள்ைது. அேறகலமய, 
்ொகை ்ருமொை அனுமதிப்த்திரங்-
கலைப த்றறுகதகொள்ளும்த்ொது 
்ொகைதமொன்றுககு ரூ்ொ 100 இறகு 
குலறயொே ்ரு்டொ்நேக கட்்டைத்லே 
அறவிடு்ேன் மூைம் வீதிப ்ரொம-
ரிபபு நிதியத்லே ேொபிப்ேறகு நொன் 
முன்தமொழிகின்தறன். அலைத்து 
்லகயொை வீதிகலையும் ஆண்டு-
தேொறும் ்ரொமரிப்ேறகொக இ்நநிதி 
்ழங்கப்டு்ேறகு எதிர்ொரககப-
்டுகின்றது. இ்நநிதியத்திலை உரு-
்ொககு்ேறகு ரூ்ொ 100 மில்லியன் 
தகொண்்ட தேொலக 2023 ்ரவுதெை-
வுத்திட்்டத்தில் ஒதுககீடுதெய்ேறகு 
முன்தமொழிகின்தறன். இ்நதநொககத்-
திறகொக த்ொறிமுலறதயொன்றிலை 
நிறுவு்ேறகு தநடுஞ்ெொலைகள் 
அலமசலெ நொன் தகொருகின்தறன்.  

61.  ்பொடத்கள் மற்றும் ்பொ்லங்கள் 
புைரடமபபு மற்றும் யவட்ல்கடள 
நிட்றவுபசய்தல்  

61.1 த்ள்ைத்தின் கொரைமொக 
தெேத்திறகுள்ைொை ்ொலேகளின் 
கொரைமொக மககள் முகங் தகொடுக-
கின்ற சிரமங்கலை குலறப்ேறகொக 
வீதிகலை புைரலமபபு தெய்ேறகு 
2023 ஆம் ஆண்டுககொக ரூ்ொ 2,000 
மில்லியலை ஒதுககீடு தெய்ேறகு 
முன்தமொழிகிதறன். கைனி கங்-
லகககு குறுககொக கறொ தகொ்ட ்ொைத்-
லேப ்ழுது்ொரப்ேறகும் ்துலை 
ரே மொ்த்லேயில் எஞ்சியுள்ை 
த்லைகலை நிலறவு தெய்ேறகும் 
ந்ட்டிகலக எடுககப்டும். கொலி 
மொ்ட்்டச தெயைகத்தில் நிலற்ல்ட-
யொமல் இருககின்ற த்லைகலை 
நிலறவு தெய்ேறகும் ந்ட்டிகலக 
எடுககப்டும்.   

சூரிே மின் சக்தி / மின்சொர்கொர்கள்   
62.  சூரிே மின் சக்தி / மின்சொர ்கொர்கள் 

உற்்பததிக்்கொை வசதி்கள்  

 62.1 மீள்புதிபபிககத்ேகக ெகதி-
யிலை உ்தயொகித்து மின்ெொர உற்த்-
தியிலை ஊககுவிககும் த்ொருட்டு, 
அேனு்டன் தேொ்டரபுல்டய அேறகு-
ரிய சூரிய ்ைகங்கலை உள்நொட்டில் 
ேயொரிப்லே ஊககுவிப்ேறகொக, 
சூரிய மின் ெகதியிலை உற்த்தி 
தெய்ேறகொை ்ைகம் (solar panels) 
ஒன்றிைைககப்ட்டு ்லகப்டுத்-
ேல் குறியீடு 8541.10 மறறும் ஒன்றி-
லை்நது மின்நிலை மொறறல் (Invertor) 
குறியீட்டு இைககம் 8504.40 இறககு-
மதி தெயகின்ற த்ொது ேறத்ொது விதிக-
கப்டுகின்ற துலறமுகங்கள் மறறும் 
விமொை நிலைய அபிவிருத்தி அறவீடு 
மறறும் ெமூகப ்ொதுகொபபு த்ொறுபபு 
்ரி என்்்றலற 2023.01.01 தேொ்டக-
கம் நல்ட முலறககு ்ரும் ்லரயில் 
அேலை அகறறு்ேறகு முன் தமொழி-
கின்தறன்.  

62.2 தமலும் மின்ெொர தமொட்்டொர 
கொரகலை ஒன்றிலைப்ேறகும் 
தேசிய அைவில் ்யன்்ொட்ல்ட 
பி ர ் ல் ய ப ் டு த் ே லி டு ் ே ற கு ம் 
தேல்யொை ஊககுவிபபுககள் தமற-
தகொள்ைப்டும். அேறகலமய தமொர-
்ொகைங்கள் ஒன்றிலைககும் நிறு -்
ைங்கள் மூைம் குலற்நே ்ட்்ம் 25 
ெேவீேம் உள்நொட்டு த்றுமதி தெரத்-
ேலை தமறதகொள்கின்ற அ்றறுககு 
தேல்யொை உரிதிப்ொகங்கள் மத்-
தியில் ெமூகப த்ொறுபபு ்ரியிலை 
அகறறு்ேறகு ந்ட்டிகலக எடுககப-
்டும்.   

62.3 இதில் தேசிய மின்ெொர ்ொகங்-
கலை உற்த்திக லகத்தேொழிலிலை 
தமம்்டுத்து்ேறகொக உள்நொட்டு 
த்றுமதி தெரத்ேலுககொை உள்நொட்-
டில் உற்த்தி தெயயப்டும் ்ொகை 
்ொகங்கள் ்யன்்டுத்ேப்டுகின்-
றல் என்்லே ெொன்றுப்டுத்ேலுககு 
அலைத்து மின்ெொர தமொட்்டொரகலை 
உற்த்தி தெயகின்ற ்திவு தெயகின்ற 
ேயொரிப்ொைரகள் மறறும் அனும-
திககப்ட்்ட மின்ெொர தமொட்்டொர 
்ொகைங்கலை ஒன்றிலைககின்ற 
உள்நொட்டு நிறு்ைங்கள் என் -்
்றலற ஒருங்கிலைப்ேறகொக 
லகத் தேொழில் அலமசசில் ேக்ல் 
மறறும் தேொ்டர்ொ்டல் முலறலம 
தயொன்றிலை நிறுவு்ேறகு முன் 
தமொழிகின்தறன்.  

பட்ஜட்
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மடு வலயக்கல்வி பணிமனை பிரிவில் பாடசானல
மாணவர்களுககு  பால் வழங்கும் திடடம் ஆரம்பம் 
(மன்னார் குறூப் நிருபர் )

மன்னார் மனாவட்டத்திலுள்ள பனா்டசனாலைக-
ளில் வறுலமக்கனாடடின கீழ் கல்வி கற்கும் 
மனாணவர்களின நைன கருதி வ்டமனாகனாண  
ஆளுநரின நிதியுதவியு்டன ததரிவு தசய்யப்-
பட்ட மனாணவர்களுககு ஒரு ்நர பனால் வழங்-
கும் நிகழ்ச்சித்திட்டம் மடு கல்வி வை்யத்தில்  
்நற்று திங்கடகிழலம(14) கனாலை ஆரம்பித்து 
லவககப்பட்டது.

வ்டமனாகனாண ஆளுநரின நிதியின கீழ் இச்தச-
்யற்திட்டம் முனத்டுககப்படுகின்றது.    மடு 
கல்வி வை்யத்துககுடபட்ட ஆண்டனாங்கு்ளம் 
்்றனாமன கத்்தனாலிகக தமிழ் மகனா வித்தி்யைத்-

தில்  மன்னார் மனாவட்ட அரசனாங்க அதிபர்  ஏ.ஸ்-
ரனானலி டிதமல் தலைலமயில்  இச்தச்யற்திட-
்டம் ஆரம்பித்து லவககப்பட்டது. 

்கண்டி மாந்கர தீயனணப்பு பிரிவுககு  
உயிர ்காககும் உப்கரணங்்கள் வழங்கி னவப்பு 
(எம்.ஏ.அமீனுல்ைனா)

கணடி மனாநகர தீ்யலணப்பு பிரிவுககு  ஒரு 
ததனாலக  உயிர் கனாககும் உபகரணங்கள  வழங்கி 
லவககப்பட்ட்.  

கணடி மனாவட்ட தச்யைனா்ளர் சநத  ் ததன -்
்கனானின ்வணடு்கனாளுககு இணங்க மனாநகர 
தீ்யலணப்பு பிரிவி்ர், கணடி மனாவட்ட அ்ர்த்த 
முகனாலமத்துவப் பிரிவின பங்களிப்பு்டன இநத 
உபகரணங்கல்ள வழங்க ந்டவடிகலக எடுககப்-
படடிருநதது.    

்நற்று   (14) கணடி மனாவட்ட தச்யைகத்தில்   
நல்டதபற்்ற இநநிகழ்வில் மனாவட்ட  தச்யைனா-

்ளர்  சநத  ்ததன்்கனான , கணடி மனாநகர பிரதி 
ஆலண்யனா்ளர் பிரபனாத் மத்துமனாரனாச்சி மற்றும்  

மனாநகர தீ்யலணப்பு திலணகக்ளத்தின தபனாறுப்ப-
திகனாரி எம்.ஏ.எம். ்ட்யஸ் உளளிட்ட   குழுவி்ர் 
கைநதுதகனாண்ட்ர்.

நீரில் மூழ்கி, உயிலரக கனாப்பனாற்றும் வலகயில் 
நவீ  ் உபகரணங்கள  தபனாருத்தப்படடுள்ள்.
இநத உபகரணப் தபடடியில் நீச்சலுககு ப்யன-
படுத்தப்படும் லைஃப் ஜனாகதகடடுகள,  மற்றும் 
இைகலக ்நனாககி எறிநது ஒரு நபலர எளிதில் 
பிடிககககூடி்ய கயிறுகள உளளிட்ட பை சனாத்ங்-
கள  அதில் தபனாருத்தப்படடிருப்பதனாக மனாவட்ட 
அ்ர்த்த முகனாலமத்துவ பணிப்பனா்ளர் ்தசப்பி-
ரி்ய பண்டனார ததரிவித்தனார்.  

    nghUs;Nfhly;

01. NjUeu;fisg; gjpT nra;jy; rl;lk;  -  2021 Mk; Mz;bd; 22 Mk; ,yf;f NjUeu;fisg; gjpT nra;jy; (jpUj;jr;) rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;l  1980 Mk; Mz;bd; 44 Mk; ,yf;f 

NjUeu;fisg; gjpTnra;jy; rl;lk;

02. 2022(2) Fiwepug;G ,lhg;G   -  2022 A+d; khjk; 01 Mk; jpfjp Kjy; 2022 nrg;njk;gu; 01 Mk; jpfjp tiuahd fhyg;gFjpapDs; 18 taij G+u;j;jpnra;Ak; Ml;fspd; ngau;fs; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s@ 2022 etk;gu; khjk; 15 Mk; jpfjp mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 2022(2) Fiwepug;G ,lhg;G 

NjUeh; ,lhg;G kPsha;T
NjUeh;fis gjpT nra;jy; rl;lj;jpw;fika 2022(2) Fiwepug;G NjUeh; ,lhg;G 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sjhf xt;nthU Njh;jy; khtl;lq;fspdJk; gjpT 

mYtyh;fshy; ntspaplg;gl;Ls;s mwptpj;jy;

,e;j QR FwpaPl;il Scan nra;J 
cq;fSila gjpT tpguq;fis 

ghh;itapl KbAk;

,y. 01 - nfhOk;G Nju;jy; khtl;lj;jpd; 2022(2) Fiwepug;G NjUeu; ,lhg;G mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sjhfTk; 

me;j ,lhg;ig mYtyf Neuq;fspy; guprPypg;gjw;fhf nfhOk;G khtl;l Nju;jy;fs; mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;bUg;gjhfTk; rl;lj;jpd; 20 m (10) cg gpuptpd; fPo; ,j;jhy; mwpaj; jug;gLfpd;wJ. 

gP.V.v];. Nrdhuj;d> cjtpg; gjpT mYtyu;> Nju;jy; khtl;l ,yf;fk; 01 -  nfhOk;G 

2022 etk;gu; khjk; 15 Mk; jpfjp nfhOk;G Nju;jy;fs; mYtyfk;. 

,y. 12 - kl;lf;fsg;G Nju;jy; khtl;lj;jpd; 2022(2) Fiwepug;G NjUeu; ,lhg;G 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sjhfTk; me;j ,lhg;ig mYtyf Neuq;fspy; guprPypg;gjw;fhf kl;lf;fsg;G 

khtl;l Nju;jy;fs; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;bUg;gjhfTk; rl;lj;jpd; 20 m (10) cg gpuptpd; fPo; 

,j;jhy; mwpaj; jug;gLfpd;wJ. 

vk;.gp.vk;. Rgpahd; >  cjtpg; gjpT mYtyu;> Nju;jy; khtl;l ,yf;fk; 12 -  kl;lf;fsg;G

2022 etk;gu; khjk; 15 Mk; jpfjp kl;lf;fsg;G Nju;jy;fs; mYtyfk;. 

,y. 02  - fk;g`h Nju;jy; khtl;lj;jpd; 2022(2) Fiwepug;G NjUeu; ,lhg;G mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sjhfTk; 

me;j ,lhg;ig mYtyf Neuq;fspy; guprPypg;gjw;fhf fk;g`h khtl;l Nju;jy;fs; mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;bUg;gjhfTk; rl;lj;jpd; 20 m (10) cg gpuptpd; fPo; ,j;jhy; mwpaj; jug;gLfpd;wJ. 

Nf.N[.v];. khjt>  cjtpg; gjpT mYtyu;> Nju;jy; khtl;l ,yf;fk; 02 -  fk;g`h 

2022 etk;gu; khjk; 15 Mk; jpfjp fk;g`h Nju;jy;fs; mYtyfk;. 

,y. 13 - jpfhkLy;y Nju;jy; khtl;lj;jpd; 2022(2) Fiwepug;G NjUeu; ,lhg;G 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sjhfTk; me;j ,lhg;ig mYtyf Neuq;fspy; guprPypg;gjw;fhf mk;ghiw 

khtl;l Nju;jy;fs; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;bUg;gjhfTk; rl;lj;jpd; 20 m (10) cg gpuptpd; fPo; 

,j;jhy; mwpaj; jug;gLfpd;wJ. 

fRd; =ehj; mj;jehaf;f>  cjtpg; gjpT mYtyu;> Nju;jy; khtl;l ,yf;fk; 13 -  jpfhkLy;y

2022 etk;gu; khjk; 15 Mk; jpfjp mk;ghiw Nju;jy;fs; mYtyfk;.                     

,y.03 - fSj;Jiw Nju;jy; khtl;lj;jpd; 2022(2) Fiwepug;G NjUeu; ,lhg;G mj;jhl;rpg; gLj;jg; 

gl;Ls;sjhfTk; me;j ,lhg;ig mYtyf Neuq;fspy; guprPypg;gjw;fhf fSj;Jiw khtl;l Nju;jy;fs; 

mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;bUg;gjhfTk; rl;lj;jpd; 20 m (10) cg gpuptpd; fPo; ,j;jhy; mwpaj; 

jug;gLfpd;wJ. 

fhype;jpu [atPu gu;dhe;J> cjtpg; gjpT mYtyu;> Nju;jy; khtl;l ,yf;fk; 03-  fSj;Jiw 

2022 etk;gu; khjk; 15 Mk; jpfjp fSj;Jiw Nju;jy;fs; mYtyfk;.

,y. 14 - jpUNfhzkiy Nju;jy; khtl;lj;jpd; 2022(2) Fiwepug;G NjUeu; ,lhg;G 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sjhfTk; me;j ,lhg;ig mYtyf Neuq;fspy; guprPypg;gjw;fhf jpUNfhzkiy 

khtl;l Nju;jy;fs; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;bUg;gjhfTk; rl;lj;jpd; 20 m (10) cg gpuptpd; fPo; 

,j;jhy; mwpaj; jug;gLfpd;wJ. 

gpAkp Ml;bfy>  cjtpg; gjpT mYtyu;> Nju;jy; khtl;l ,yf;fk; 14 -  jpUNfhzkiy

2022 etk;gu; khjk; 15 Mk; jpfjp jpUNfhzkiy Nju;jy;fs; mYtyfk;.                     

,y. 04 - k`Etu Nju;jy; khtl;lj;jpd; 2022(2) Fiwepug;G NjUeu; ,lhg;G mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sjhfTk; 

me;j ,lhg;ig mYtyf Neuq;fspy; guprPypg;gjw;fhf fz;b khtl;l Nju;jy;fs; mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;bUg;gjhfTk; rl;lj;jpd; 20 m (10) cg gpuptpd; fPo; ,j;jhy; mwpaj; jug;gLfpd;wJ. 

vr;.B.vd;. rk;gj; gpudhe;J> cjtpg; gjpT mYtyu;> Nju;jy; khtl;l ,yf;fk; 04 -  k`Etu 

2022 etk;gu; khjk; 15 Mk; jpfjp fz;b Nju;jy;fs; mYtyfk;.

,y. 15  - FUehfy; Nju;jy; khtl;lj;jpd; 2022(2) Fiwepug;G NjUeu; ,lhg;G mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl; 

Ls;sjhfTk; me;j ,lhg;ig mYtyf Neuq;fspy; guprPypg;gjw;fhf FUehfy;  khtl;l Nju;jy;fs; 

mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;bUg;gjhfTk; rl;lj;jpd; 20 m (10) cg gpuptpd; fPo; ,j;jhy; mwpaj; 

jug;gLfpd;wJ. 

Mu;.vk;.vr;.gp. uj;ehaf;f >  cjtpg; gjpT mYtyu;> Nju;jy; khtl;l ,yf;fk; 15 -  FUehfy;

2022 etk;gu; khjk; 15 Mk; jpfjp FUehfy;  Nju;jy;fs; mYtyfk;. 

,y. 05 - khj;jis Nju;jy; khtl;lj;jpd; 2022(2) Fiwepug;G NjUeu; ,lhg;G mj;jhl;rpg; 

gLj;jg;gl;Ls;sjhfTk; me;j ,lhg;ig mYtyf Neuq;fspy; guprPypg;gjw;fhf  khj;jis khtl;l 

Nju;jy;fs; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;bUg;gjhfTk; rl;lj;jpd; 20 m (10) cg gpuptpd; fPo; ,j;jhy; 

mwpaj; jug;gLfpd;wJ. 

gP.v];. gj;jpuz> cjtpg; gjpT mYtyu;> Nju;jy; khtl;l ,yf;fk; 05 -  khj;jis 

2022 etk;gu; khjk; 15 Mk; jpfjp khj;jis Nju;jy;fs; mYtyfk;.

,y. 16 - Gj;jsk; Nju;jy; khtl;lj;jpd; 2022(2) Fiwepug;G NjUeu; ,lhg;G mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sjhfTk; 

me;j ,lhg;ig mYtyf Neuq;fspy; guprPypg;gjw;fhf Gj;jsk;  khtl;l Nju;jy;fs; mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;bUg;gjhfTk; rl;lj;jpd; 20 m (10) cg gpuptpd; fPo; ,j;jhy; mwpaj; jug;gLfpd;wJ. 

v];.vy;.Mu;. [a ehaf;f>  cjtpg; gjpT mYtyu;> Nju;jy; khtl;l ,yf;fk; 16 -  Gj;jsk;

2022 etk;gu; khjk; 15 Mk; jpfjp Gj;jsk;  Nju;jy;fs; mYtyfk;.

,y. 06 - Etnuypah Nju;jy; khtl;lj;jpd; 2022(2) Fiwepug;G NjUeu; ,lhg;G 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sjhfTk; me;j ,lhg;ig mYtyf Neuq;fspy; guprPypg;gjw;fhf  Etnuypah 

khtl;l Nju;jy;fs; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;bUg;gjhfTk; rl;lj;jpd; 20 m (10) cg gpuptpd; fPo; 

,j;jhy; mwpaj; jug;gLfpd;wJ. 

Nf.V.vy;.v];.fYfk;gpl;ba> cjtpg; gjpT mYtyu;> Nju;jy; khtl;l ,yf;fk; 06-  Etnuypah

2022 etk;gu; khjk; 15 Mk; jpfjp Etnuypah Nju;jy;fs; mYtyfk;.

,y. 17 - mEuhjGuk; Nju;jy; khtl;lj;jpd; 2022(2) Fiwepug;G NjUeu; ,lhg;G 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sjhfTk; me;j ,lhg;ig mYtyf Neuq;fspy; guprPypg;gjw;fhf mEuhjGuk; 

khtl;l Nju;jy;fs; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;bUg;gjhfTk; rl;lj;jpd; 20 m (10) cg gpuptpd; fPo; 

,j;jhy; mwpaj; jug;gLfpd;wJ. 

Nf. KFe;jd;> cjtpg; gjpT mYtyu;> Nju;jy; khtl;l ,yf;fk; 17 -  mEuhjGuk;

2022 etk;gu; khjk; 15 Mk; jpfjp mEuhjGuk; Nju;jy;fs; mYtyfk;.

,y. 07 - fhyp Nju;jy; khtl;lj;jpd; 2022(2) Fiwepug;G NjUeu; ,lhg;G mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sjhfTk; 

me;j ,lhg;ig mYtyf Neuq;fspy; guprPypg;gjw;fhf  fhyp khtl;l Nju;jy;fs; mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;bUg;gjhfTk; rl;lj;jpd; 20 m (10) cg gpuptpd; fPo; ,j;jhy; mwpaj; jug;gLfpd;wJ. 

lg;spt;.vr;.Mu;. tp[a Fkhu > cjtpg; gjpT mYtyu;> Nju;jy; khtl;l ,yf;fk; 07 -  fhyp

2022 etk;gu; khjk; 15 Mk; jpfjp fhyp Nju;jy;fs; mYtyfk;.

,y. 18 - nghyd;dWit Nju;jy; khtl;lj;jpd; 2022(2) Fiwepug;G NjUeu; ,lhg;G 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sjhfTk; me;j ,lhg;ig mYtyf Neuq;fspy; guprPypg;gjw;fhf nghyd;dWit 

khtl;l Nju;jy;fs; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;bUg;gjhfTk; rl;lj;jpd; 20 m (10) cg gpuptpd; fPo; 

,j;jhy; mwpaj; jug;gLfpd;wJ. 

gpAkp Ml;bfy>    cjtpg; gjpT mYtyu;> Nju;jy; khtl;l ,yf;fk; 18 -  nghyd;dWit 

2022 etk;gu; khjk; 15 Mk; jpfjp nghyd;dWit Nju;jy;fs; mYtyfk;.

,y. 08 - khj;jiw Nju;jy; khtl;lj;jpd; 2022(2) Fiwepug;G NjUeu; ,lhg;G mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sjhfTk; 

me;j ,lhg;ig mYtyf Neuq;fspy; guprPypg;gjw;fhf  khj;jiw khtl;l Nju;jy;fs; mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;bUg;gjhfTk; rl;lj;jpd; 20 m (10) cg gpuptpd; fPo; ,j;jhy; mwpaj; jug;gLfpd;wJ. 

uP.lg;spa+.Ngh\pjh nfskjp>  cjtpg; gjpT mYtyu;> Nju;jy; khtl;l ,yf;fk; 08 -  khj;jiw

2022 etk;gu; khjk; 15 Mk; jpfjp khj;jiw Nju;jy;fs; mYtyfk;.

,y. 19 - gJis Nju;jy; khtl;lj;jpd; 2022(2) Fiwepug;G NjUeu; ,lhg;G mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sjhfTk; 

me;j ,lhg;ig mYtyf Neuq;fspy; guprPypg;gjw;fhf gJis khtl;l Nju;jy;fs; mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;bUg;gjhfTk; rl;lj;jpd; 20 m (10) cg gpuptpd; fPo; ,j;jhy; mwpaj; jug;gLfpd;wJ. 

Nf. fhe;jPgd;>  cjtpg; gjpT mYtyu;> Nju;jy; khtl;l ,yf;fk; 19 -  gJis 

2022 etk;gu; khjk; 15 Mk; jpfjp gJis Nju;jy;fs; mYtyfk;.

,y. 09 - mk;ghe;Njhl;il Nju;jy; khtl;lj;jpd; 2022(2) Fiwepug;G NjUeu; ,lhg;G 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sjhfTk; me;j ,lhg;ig mYtyf Neuq;fspy; guprPypg;gjw;fhf  

mk;ghe;Njhl;il khtl;l Nju;jy;fs; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;bUg;gjhfTk; rl;lj;jpd; 20 m (10) cg 

gpuptpd; fPo; ,j;jhy; mwpaj; jug;gLfpd;wJ. 

utPe;jpu Rgh\d ntjNf> cjtpg; gjpT mYtyu;> Nju;jy; khtl;l ,yf;fk; 09 -  mk;ghe;Njhl;il

2022 etk;gu; khjk; 15 Mk; jpfjp mk;ghe;Njhl;il Nju;jy;fs; mYtyfk;.

,y. 20 - nkhduhfiy Nju;jy; khtl;lj;jpd; 2022(2) Fiwepug;G NjUeu; ,lhg;G 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sjhfTk; me;j ,lhg;ig mYtyf Neuq;fspy; guprPypg;gjw;fhf nkhduhfiy 

khtl;l Nju;jy;fs; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;bUg;gjhfTk; rl;lj;jpd; 20 m (10) cg gpuptpd; fPo; 

,j;jhy; mwpaj; jug;gLfpd;wJ. 

Mu;.Nufd;>  cjtpg; gjpT mYtyu;> Nju;jy; khtl;l ,yf;fk; 20 -  nkhduhfiy 

2022 etk;gu; khjk; 15 Mk; jpfjp nkhduhfiy Nju;jy;fs; mYtyfk;.                     

,y. 10 - aho;g;ghzk; Nju;jy; khtl;lj;jpd; 2022(2) Fiwepug;G NjUeu; ,lhg;G mj;jhl;rpg; 

gLj;jg;gl;Ls;sjhfTk; me;j ,lhg;ig mYtyf Neuq;fspy; guprPypg;gjw;fhf  aho;g;ghzk; kw;Wk; 

fpspnehr;rp khtl;l Nju;jy;fs; mYtyfq;fspy; itf;fg;gl;bUg;gjhfTk; rl;lj;jpd; 20 m (10) cg 

gpuptpd; fPo; ,j;jhy; mwpaj; jug;gLfpd;wJ. 

Mu;.rP. mky;uh[;>  cjtpg; gjpT mYtyu;> Nju;jy; khtl;l ,yf;fk; 10 -  aho;g;ghzk;

2022 etk;gu; khjk; 15 Mk; jpfjp aho;g;ghzk; Nju;jy;fs; mYtyfk;.

,y. 21 - ,uj;jpdGup Nju;jy; khtl;lj;jpd; 2022(2) Fiwepug;G NjUeu; ,lhg;G 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sjhfTk; me;j ,lhg;ig mYtyf Neuq;fspy; guprPypg;gjw;fhf ,uj;jpdGup 

khtl;l Nju;jy;fs; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;bUg;gjhfTk; rl;lj;jpd; 20 m (10) cg gpuptpd; fPo; 

,j;jhy; mwpaj; jug;gLfpd;wJ. 

Ruq;f mk;gf`njd;nd>  cjtpg; gjpT mYtyu;> Nju;jy; khtl;l ,yf;fk; 21 -  ,uj;jpdGup 

2022 etk;gu; khjk; 15 Mk; jpfjp ,uj;jpdGup Nju;jy;fs; mYtyfk;. 
                    

,y. 11 - td;dp Nju;jy; khtl;lj;jpd; 2022(2) Fiwepug;G NjUeu; ,lhg;G mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sjhfTk; 

me;j ,lhg;ig mYtyf Neuq;fspy; guprPypg;gjw;fhf  kd;dhu;> tTdpah kw;Wk; Ky;iyj;jPT 

khtl;l Nju;jy;fs; mYtyfq;fspy; itf;fg;gl;bUg;gjhfTk; rl;lj;jpd; 20 m (10) cg gpuptpd; fPo; 

,j;jhy; mwpaj; jug;gLfpd;wJ. 

N[.n[dpw;wd;>  cjtpg; gjpT mYtyu;> Nju;jy; khtl;l ,yf;fk; 11 -  td;dp

2022 etk;gu; khjk; 15 Mk; jpfjp tTdpah Nju;jy;fs; mYtyfk;.

,y. 22 – Nffhiy Nju;jy; khtl;lj;jpd; 2022(2) Fiwepug;G NjUeu; ,lhg;G 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sjhfTk; me;j ,lhg;ig mYtyf Neuq;fspy; guprPypg;gjw;fhf Nffhiy 

khtl;l Nju;jy;fs; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;bUg;gjhfTk; rl;lj;jpd; 20 m (10) cg gpuptpd; fPo; 

,j;jhy; mwpaj; jug;gLfpd;wJ. 

r[pj; gP. f];Juprpq;f>  cjtpg; gjpT mYtyu;> Nju;jy; khtl;l ,yf;fk; 22 -  Nffhiy 

2022 etk;gu; khjk; 15 Mk; jpfjp Nffhiy Nju;jy;fs; mYtyfk;.
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2022 நவம்பர் 15 கெவவாய்க்கிழகம

ஆப்கானிஸ்கானில் மரண 
்ண்டனை, ்ல்்லெறி்ல், ்னையடி 
மற்றும் திருட்டுக் குற்்றத்திற்கு 
ன்னய ்ெட்டு்ல் உட்்ப்ட முழு-
னமயகாை இஸலெகாமிய ைட்்டத்ன் 
அமுல்்படுத்தும்்படி உயரமட்்டத் 
்னலெெர நீதி்பதி்ளுக்கு உத்்ரவிட் -
டிருப்ப்கா் ்லி்பகான் ப்பசைகாளர 
்்ரிவித்துளளகார.   

நீதி்பதி்ள குழு்ெகான்ன்ற இர்சி-
மகா்ச ைந்தித்் உயரமட்்டத் ்னலெெர 
ஹி்பகாதுல்லெகா அகுன்ைகா்கா இந்் உத்-
்ரனெப பி்றபபித்்்கா் ப்பசைகாளர 
ைபிஹுல்லெகா முஜகாஹித் ட்விட்்டரில் 
்பதிவிட்டுளளகார.   

்்டந்் ஓ்ஸடில் ்லி்பகான் -
்ள ஆட்சிக்கு ெந்் பின் ்்பகாது 
்ெளியில் ப்கான்்றகா் அகுன்ைகா்கா 
்லி்பகான்்ளின் பி்றந்்்மகாை ்ந் -்
ஹகாரில் இருந்து உத்்ரவு்னள பி்றப -
பித்து ெருகி்றகார.   

“திரு்டர்ள, ்்டத்்ல்்காரர்ள 
மற்றும் துபரகாகி்ளின் ப்காபபு்னள 
உன்னிப்பகா் அெ்கானித்்்கா்” 
அகுன்ைகா்கா கூறிய்கா் முஜகாஹித் 
குறிபபிட்டுளளகார. ஷரியகா ைட்்டத்-
திற்்காை எைது உத்்ரனெ ்ையற்்ப-
டுத்் ்்டனமப்பட்டிருப்ப்கா்வும் 
அெர குறிபபிட்டுளளகார.   

்னலெந்ர ்காபுலில் உளள பூங்கா -
வுக்குச ்ைல்லெ ்்பண்ளுக்கு ்லி-
்பகான்்ள ்்டந்் ெகாரம் ்ன்டவிதித்் 
நினலெயிபலெபய இந்் உத்்ரவு பி்றப -
பிக்்ப்பட்டுளளது.     

ஆப்கானில் முழு இஸ்காமிய  
சட்டத்திற்கு தலிபகான் உத்தரவு

அக்்னரப்பற்று ெ்டக்கு திை்ரன் 
நிரு்பர  

இரு்பது ெயதுக்குட்்பட்்ட ்்டற்-
்னர உன்ப்பந்்காட்்ட சுற்றுப ப்பகாட்-
டியில் அக்்னரப்பற்று சூ சிற்றி 
வினளயகாட்டு ்ழ்ம் ைம்பியைகா் 
்்ரிவு்ையயப்பட்்டது.  

அம்்பகான்ற மகாெட்்டத்தின் சி்றந்் 
உன்்பந்்காட்்ட அணி்ள ்பஙகு-
்்காண்ட இசசுற்றுத்்்கா்டரின் இறு-
திபப்பகாட்டி அட்்டகானளசபைனை 
்்டற்்னர னம்காைத்தில் ்்டந்் 
ஞகாயிற்றுக்கிழனம (13) நன்ட்்பற்-
்றது. இதில் அக்்னரப்பற்று சூ சிற்றி 
அணியும், கிஙஸ வூட் அணியும் 
பமகாதிை.  இபப்பகாட்டியில் சூ 

சிற்றி அணியின் வீரர்ள சி்றப்பகா் 
வினளயகாடி 1–0 என்்ற ப்கால் அடிப்ப-
ன்டயில் ்ெற்றி ்்பற்று ைம்பியைகா் 
்்ரிவு்ையயப்பட்்டைர.    

சம்பியன் பட்டம் வென்்றது  
அக்கரைபபற்று 'சூ சிற்றி'

்்பரியநீலெகாெனண விபை்ட, ்ல்முனை 
மத்திய திை்ரன் நிரு்பர்ள  

மரு்முனை பீச யங்ரஸ அனமப-
பின் ஏற்்பகாட்டில் அம்்பகான்றயின் 
முக்கிய ்பலெ ்ழ்ங்ளின் ்பஙகு்பற் -
்றலு்டன் இ்டம்்்பற்்ற ்்டகாக்்டர 
சிரகாஸ மீரகாைகாஹிப ்ெற்றிக் கிணண 
்்டற்்னர உன்்பந்்காட்்டப ப்பகாட் -
டியில் மரு்முனை ஒலிம்பிக் ்ழ்ம் 
ைம்பியன் கிணணத்ன் ன்ப்பற்றி-
யது.   

்்டந்் ஞகாயிற்றுக்கிழனம (13) 
நன்ட்்பற்்ற ப்பகாட்டியில் மரு் -
முனை மரு்ம் வினளயகாட்டுக் 

்ழ்த்ன் எதிர்்காண்ட மரு் -
முனை ஒலிம்பிக் அணி 2–1 என்்ற 
்ண்டனை உன் மூலெம் ்ெற்றியீட்-
டியது.  

மீைாசாஹிப வெற்றிக கிண்ணம்  
மருதமுரை ஒலிம்பிக ெசமாைது

துருக்கியில் எட்டுப ப்பர ்்கால் -
லெப்பட்டு பமலும் 81 ப்பர ்காயம-
ன்டந்் மத்திய இஸ்ன்பூலில் இ்டம் -
்்பற்்ற குணடு ்காக்கு்ல் ்்கா்டரபில் 
46 ப்பர ன்து ் ையயப்பட்டுளளைர.   

ன்து ்ையயப்பட்்ட ைந்ப்் ந்பர -
்ளில் துருக்கியின் மி்ப்்பரிய 
ந்ரில் ்பர்பரப்பகாை இஸதி்காலெகால் 
ஒழுஙன்யில் குணன்ட னெத்துச 
்ைன்்ற ந்பரும் ன்து ்ையயப்பட்்ட-
்கா் உளதுன்ற அனமசைர சுனலெமகான் 
னைலு பநற்று ்்ரிவித்்கார.   

்்டந்் ஞகாயிற்றுக்கிழனம (13) 
இ்டம்்்பற்்ற இந்்த் ்காக்கு்லில் 
்்கால்லெப்பட்்டெர்ளில் மூன்று 
ெயது சிறுமி மற்றும் அெரது ்ந்ன -்

யும் அ்டஙகுெ்கா் கூ்றப்பட்டுளளது.   
இந்்த் ்காக்கு்லுக்கு ்ன்ட ்ைய -

யப்பட்்ட குரதிஸ்கான் ்்காழிலெகா-
ளர ்ட்சி மீது உளதுன்ற அனமசைர 
குற்்றம்ைகாட்டியுளளகார. எனினும் 
இந்்த் ்காக்கு்லுக்கு எந்்த் ்ரபபும் 
இதுெனர ்்பகாறுபப்பற்்வில்னலெ.     

துருககி குணடுத் தாககுதல்:  
46 பபர் வபாலிஸாைால் ர்கது

உக்னரன் மீ்காை ப்பகாரின் 
வினளெகா் உலெ்ளகாவிய ரீதியில் 
ஏற்்பட்டுளள எரி்்பகாருள மற்றும் 
உணவு ்நருக்்டி குறித்து இந்திய 
்ெளிவிெ்கார அனமசைர ்லெகாநிதி 
எஸ. ்ஜயைங்ர, ரஷய ்ெளிவி-
ெ்கார அனமசைர ்ஷரஜி லெகாவபரகா-
னெச ைந்தித்துக் ்லெந்துனரயகாடியுள -
ளைர.   

ரஷயகாவுக்கு பமற்்்காணடிருந்் 
விஜயத்தின் ப்பகாப் ரஷய ்ெளிவி-
ெ்கார அனமசைனர ைந்தித்து இந்திய 
்ெளிவிெ்கார அனமசைர இது 
்்கா்டரபில் ்லெந்துனரயகாடியுளளகார.  

இசைமயம் உக்னரன் மீ்காை ப்பகார 
்்கா்டரபில் இந்தியகாவின் நினலெப-

்பகாட்ன்ட எடுத்துக்கூறியுளள இந்திய 
்ெளிவிெ்கார அனமசைர, பிர்மர 
நபரந்திர பமகாடி ரஷய ஜைகாதி்பதியி-
்டம் குறிபபிட்டிருப்பது ப்பகான்று, 
இது ப்பகாருக்்காை யு்ம் அல்லெ 
என்்பன் சுட்டிக்்காட்டியுளளகார.     

ைஷய மற்றும் இந்திய  
அரமசசர்்கள் சந்திபபு

்பகாலியல் துஷபிரபயகா்க் குற்்றச-
ைகாட்டில் ்டுபபுக்்காெலில் இருக்கும் 
இலெஙன் அணி துடுப்பகாட்்ட வீரர 
்னுஷ் குணதிலெக்் பநற்று (14) இரண -
்டகாெது பினண மனுனெ ்காக்்ல் ்ைய-
துளளகார. இந்் மனு மீ்காை விைகாரனண 
ெரும் டிைம்்பர 8ஆம் தி்தி நியூ ைவுத் 
பெல்ஸ உசை நீதிமன்்றத்தில் எடுத்துக்-
்்காளளப்ப்டவுளளது.   

்டவுனிங மத்திய உளளுர நீதிமன்்றத்-
்கால் ்்டந்் ெகாரம் பினண மறுக்்ப-
்பட்்ட நினலெயிபலெபய, குணதிலெக்்வின் 
ெழக்்றிஞர்ள ஊசை நீதிமன்்றத்தில் 
பநற்று குறுகிய ்காலெம் ப்கான்றி புதிய 
பினண மனுனெ ்காக்்ல்்ையதுளள-
ைர.   

இந்நினலெயில் இந்் பினண மனு 
மீ்காை விைகாரனண டிைம்்பர 8ஆம் 
தி்தி நிரணயிக்்ப்பட்டிருக்கும் 
நினலெயில் அந்் விைகாரனணக்கு ்ெறும் 
அனரமணி பநரபம எடுத்துக் ் ்காளளும் 
என்று எதிர்பகாரக்்ப்படுகி்றது.   

உளளூர நீதிமன்்றத்தில் ்்டந்் நெம் -
்பர 7ஆம் தி்தி இ்டம்்்பற்்ற பினண 
விைகாரனணயில், அெருக்கு பினண 

ெழஙகிைகால் நகாட்ன்ட விட்டு ்பபிச-
்ைல்லெ ெகாயபபு இருப்ப்கா் ்்பகாலிஸ 
ைகாரபில் ெகா்காடிய ெழக்்றிஞர குறிப -
பிட்டிருந்்கார.   

31 ெய்காை குணதிலெக்்வின் ெழக்கு 
வி்பரத்ன் ஊ்ட்ங்ளுக்கு ்ெளியி்ட 
இருந்் ்ன்டனய நீதிமன்்றம் ்்டந்் 
ெகாரம் விலெக்கியன் அடுத்து, அந்் 
வி்பரங்ள ்ெளியகாகி இருந்்ை.   

குணதிலெக்் ்ம்னம ்பலெ முன்ற மூச-
சுத்திண்றச ்ைய்்கா்வும், ஆணுன்ற 
அணிய அெர மறுத்்்கா்வும் குறித்் 
்்பண ்்பகாலிஸில் அளித்் பு்காரில் 
கூறியிருப்பது ்்ரியெந்துளளது. குண -
திலெக்் ்ன்மீது ைம்ம்ம் இன்றி உ்டலு-
்றவில் ஈடு்பட்்ட்கா் குற்்றசைகாட்டு ்பதிவு 
்ையயப்பட்டுளளது.   

எனினும் ்ன் மீ்காை அனைத்து குற்-
்றசைகாட்ன்டயும் குணதிலெக்் மறுப்ப்கா் 
அெரது ெழங்றிஞர்ள ்்ரிவித்துள -
ளைர.   

குணதிலெக்் மீ்காை பிர்காை ெழக்கு 
ெரும் ஜைெரி 12 ஆம் தி்தி விைகார-
னணக்கு எடுத்துக்்்காளளப்ப்டவுள-
ளது.   

குணதி்க் மீண்டும் பிணண மனு
தகாக்ல்: விசகாரணண டிசம்பர் 8இல்

டி20 உலெ்க் கிணணத்தின் மதிபபு 
மிக்் அணியில் இலெஙன்யின் ஒரு 
வீரரும் இ்டம்்்ப்றவில்னலெ என்-
்பப்காடு ைம்பியன் கிணணத்ன் 
்ென்்ற இஙகிலெகாந்தில் இருந்து 
நகான்கு வீரர்ள இ்டம்்்பற்றுளள-
ைர.   

ப்பகாட்டி ெரணனையகாளர்ள, 
முன்ைகாள ைரெப்ை வீரர்ள மற்றும் 
ஊ்ட்வியலெகாளர்ள அ்டஙகிய குழு 
ஒன்றிைகாபலெபய இந்்க் ்ைவு அணி 
அறிவிக்்ப்பட்டுளளது.  

உலெ்க் கிணணத்தில் பைகாபித்் 
வீரர்னள உளள்டக்கிய்கா் 
்பதி்ைகாரு வீரர்ள ்்காண்ட அணி 
இ்ன்ப்பகாது ப்ரவு ்ையயப்பட்-
டுளளது. இஙகிலெகாந்து அணித் ்னலெ-
ெரும் விக்்்ட் ்காப்பகாளருமகாை 
பஜகாஸ ்பட்லெர ்னலெனமயிலெகாை 
இந்் அணியில் அ்லெக்ஸ பஹல்ஸ, 
ைகாம் ்ரன், மகாரக் வூட் ஆகிய இஙகி-
லெகாந்து வீரர்ளும் இ்டம்்்பற்றுளள-
ைர.  

உலெ்க் கிணண இறுதிப ப்பகாட் -
டிக்கு முன்பைறிய ்பகாகிஸ்கான் 
அணினயச பைரந்் ை்காப ்கான் 
மற்றும் ஷஹீன் ஷகா அபரிடி ஆகிய 
இரு வீரர்ள இ்டம்்்பற்றுளள-
ைர. ்்கா்டரில் அதிகூடிய ஓட்்டங -
்னள ்்பற்்ற இந்தியகாவின் விரகாட் 
்்காஹ்லி மற்றும் சூரயகுமகார 
யகா்வும் இந்தியகாவில் இருந்து 

பைரக்்ப்பட்டிருப்பப்காடு, இந்் 
அணியின் 12ஆெது வீரரகா் இந்தி -
யகாவின் ை்லெதுன்ற ஆட்்டக்்காரர 
ஹகாரதிக் ்பகாணடியகா இ்டம்்்பற்றுள -
ளகார.   ்விர நியூசிலெகாந்தின் கிளன் 
பிலிபஸ, சிம்்பகாபபெயின் சி்ந்்ர 
ரகாைகா, ்்ன்ைகாபிரிக்்காவின் அன்ரிஜ் 
பநகாரபஜ ஆகிபயகாரும் இந்்க் ்ைவு 
அணியில் இ்டம்்்பற்றுளளைர.     

டி20 உ்்க கிண்ண ்னவு அணி:  
இ்ஙண் வீரர்்ளுககு இ்டமில்ண்

17 வேதுக்கு உட்பட்ட ே்தசிே 
உக்த்பந்தாட்ட அணிக்கு க்தரிவு 
கெய்ேப்படடுள்ள கைாழுமபு, 
அல் ஹிக்மா ே்தசிே ைல்லூரி 
மாணவன் ்பாத்திஹ் ்பாசிக�யும 
உக்த்பந்தாட்ட அணிகேயும 
்பாராடடி கை்ளரவிக்கும நிைழ்வு 
ை்டந்த ஞாயிற்றுக்கிழகம (13) 
ைல்லூரியில் நக்டக்பற்்றது. 
இ்தன்ே்பாது ்பாத்திஹ் ்பாசி-
லுக்கு ்பகழே மாணவர் ெஙை 
முக்கிேஸ்்தர்ை்ளால் ்பாராடடி ்பரிசு 
வழஙகுவக்தயும, ைால்்பநது 
அணிக்ைான புதிே கஜர்சிகே 
ந�ன்விருமபி நிஸ்வான் மற்றும 
்பகழே மாணவர்ை்ளான எச்.
எம. அமஜதீன், எம. ெ்பர் மற்றும 
ெப்பார் கரய்டீன் ஆகிேோர் அறி-
முைம கெய்வக்தயும ்ப்டஙைளில் 
ைாண�ாம.   
(்ப்டம: - கைாழுமபு ேைாடக்ட   
         தினைரன் நிரு்பர்)

்நஸட்பலெ னமபலெகா அனுைரனண-
யில் நன்ட்்பற்்ற அகிலெ இலெஙன் 
்பகா்டைகானலெ்ள ெனலெப்பந்து ைம்-
பியன்சிப ப்பகாட்டியில் 13,15,17 
மற்றும் 19 ெயதுக்கு உட்்பட்்ட நகான்கு 
பிரிவு்ளுக்குமகாை ஒட்டு்மகாத்் ைம்-

பியன் ்பட்்டத்ன் குருநகா்ல், 
பஹகாலி ்பமிலி ்ன்ென்ட் 
மீணடும் ஒருமுன்ற ன்ப்பற்-
றியது.   

்ென்ைபபுெ, அல்்பரட் எப 
பீரிஸ னம்காைத்தில் நன்ட்்பற்்ற 

்பகா்டைகானலெ ெனலெப்பந்து ப்பகாட்டி-
யின் இறுதிச சுற்றுப ப்பகாட்டி்ள 
்்டந்் ஞகாயிற்றுக்கிழனம நின்றெ-
ன்டந்்து.   

அனைத்து ெயதுப பிரிவு ப்பகாட்டி-
்ளில் ்பஙப்ற்்ற குருநகா்ல், பஹகாலி 
்பமிலி ்ன்ென்ட் இறுதிப ப்பகாட்டி-
்ளுக்கு முன்பைறி 13 ஆெது முன்ற-
யகா்வும் ைம்பியன் கிணணத்ன் 
்ென்்றது. இதில் 19 ெயதுக்கு உட்-
்பட்்ட இறுதிப ப்பகாட்டியில் ்ளுத்-
துன்ற ்பகாலி்கானெ ப்காற்்டித்் 
பஹகாலி ்பமிலி ்ன்ென்ட், 17 ெய-
துக்கு உட்்பட்்ட இறுதிப ப்பகாட்டியில் 
ஸ்ரீ ப்ெகாைந்் அம்்பலெங்்கான்ட 
அணினயயும் 13 ெயதுக்கு உட்்பட்்ட 
பிரிவில் மலியப்ெ ்பகாலி்கானெயும் 
வீழ்த்தியது.     

்பா்டொக�ைள வக�ப்பநது ெமபிேன்சிப:

சம்பியனகானது குருநகா்ல்  
ஹ�காலி பமிலி ்ன்்வன்ட
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ngWif mwptpj;jy;
fy;tp mikr;R

b.v];.Nrdhehaf;f fy;Y}hp - nfhOk;G - 07

fy;Y}hpapd; ePr;ry; Fsj;jpw;F mUfpYs;s fl;blj;ij Fj;jiff;F tply;

nfhOk;G - 07> b.v];.Nrdhehaf;f fy;Y}hpapd; ePr;ry; Fsj;jpw;F mUfpYs;s ngsj;jhNyhf;f 

khtj;ijapy; mike;Js;s> 2600 rJu mb nfhz;l %d;W Rw;W kpd;rhuj;Jldhd fl;blj;ij %d;W 

tUl (03) fhyj;jpw;F thliff;F/Fj;jiff;F toq;Ftjw;fhf fPo;f;fhZk; tpahghuq;fis elj;jpr; 

nry;Yk; epWtdq;fs;> jdpegh;fsplkpUe;J nfhOk;G -07> b.v];.Nrdhehaf;f fy;Y}hpapd; mjpgh; 

rhh;ghf fy;tp mikr;rpd; ngWiff;FOtpd; jiytuhy; nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

1. etPdre;ijfs;

2. Gj;jf rhiyfs;

3. czT ghdq;fis tpw;gid nra;Ak; tpahghuk;

4. mYtyf tshfk;

5. ghjzp/ig tpw;gid nra;Ak; tpahghuk;

6. kpd; Jizg;ghfq;fis tpw;gid nra;Ak; tpahghuk;

7. ghlrhiy Rw;whlYf;F kw;Wk; gps;isfSf;F ghjpg;ig Vw;gLj;jhj NtW tpahghuq;fs;

2022.11.16 Kjy; 2022.12.05 tiu gp.g.12.00mYtyf Ntiy ehl;fspy; kPsspf;fg;glhj &.3000/- fl;lzk; 

kw;Wk; &.180>000/- kPsspf;fg;glhj itg;ig b.v];.Nrdhehaf;f fy;Y}hp fzf;F ,yf;fj;jpw;F fhrhf 

nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il rkh;g;gpj;J cjtp mjpgh; (epjp) ,lk; Fwpj;j Nfs;tp 

tpz;zg;gj;ij ngw;Wf;nfhs;syhk;. khjhe;j thlif &.450>000/- ,w;F Fiwe;j Nfs;tpfs; ftdj;jpy; 

nfhs;sg;glkhl;lhJ.

jifikfs;

tpiykDf;fis rkh;g;gpg;gjw;F chpa Fiwe;jgl;r jifik MtJ> Fwpj;j epWtdk;/tpahghuk; 
gw;wpa gjpTr;rhd;wpjio tpiykDf;fis rkh;g;gpf;Fk; epWtdq;fs;/jdp egh;;fsplk; ,Ug;gJ MFk;.

tpiykDf;fis nghWg;Ngw;wy;

rhpahf jahhpf;fg;gl;L nghwpaplg;gl;l tpiykD Mtzq;fs; 2022.12.05 gp.g.2.00 ,w;F Kd; nfhOk;G 

07> b.v];.Nrdhehaf;f fy;Y}hpapd; fzf;Fg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiykDg; ngl;bapy; 

cs;splg;gly; Ntz;Lk;. gjpTj;jghypy; mDg;Gtjhapd; Nkw;gb jpdj;jpw;F kw;Wk; Neuj;jpw;F Kd; 

fpilf;FkhW fPo;f;fhZk; Kfthpf;F mDg;gp itAq;fs;

ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 'tpiykDf;fis Nfhuy; ePr;ry; Fsj;jpw;F mUfpYs;s 

fl;blj;ij Fj;jiff;F tply; vd;W Fwpg;gpLq;fs;)

mjpgh;

b.v];.Nrdhehaf;f fy;Y}hp

nfhOk;G - 07.

tpiykDf;Nfhuy;
tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;sy; 2022.12.05 gp.g.2.00 ,w;F KbtilAk;. tpiykDf;fis 

Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jTld; Nkw;gb Kfthpapy; mike;Js;s b.v];.Nrdhehaf;f fy;Y}hpapy; 

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. Nfs;tpjhuh;fSf;F my;yJ mth;fsJ gpujpepjpnahUtUf;F ,jw;fhf 

rKfkspf;fyhk;.

Nkyjpf tpguq;fs;

,f;Nfs;tp (nlz;lh;) gw;wpa Nkyjpf tpguq;fs; Njitnadpy; fPo;f;fhZk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpy; 

thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g.9.00 Kjy; gp.g.2.00 tiu njhlh;G nfhs;s KbtJld; fy;Y}hpf;F 

tUifje;Jk; Nkyjpf tpguq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;.       

njhiyNgrp ,yf;fk; : 0112698251
jiyth;

mikr;R ngWiff;FO

fy;tpaikr;R

,RUgha> gj;juKy;iy

ifj;njhopy; mikr;R

,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;nll;

2023Mk; tUlj;jpw;fhd toq;FeHfisg; gjpT nra;jy;
(nfhOk;G jiyik mYtyfk;> Gy;Nkhl;il nghwpj;njhFjp)

2023Mk; tUlj;jpy; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhf ,yq;if fdpg;nghUs; 

kzy; ypkpl;nll;Lld; jq;fis gjpT nra;a tpUk;Gk; mq;fPfhpf;fg;gl;l toq;FeHfs;> cs;@h; toq;Feh;fs;> 

murhq;f epWtdq;fs;;> cw;gj;jpahsHfs; kw;Wk; tpepNahf];jHfsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

Kf;fpak;: gpd;tUk; nghUl;fs; kw;Wk; Nrit toq;fy;fspd; nfhs;tdit gd;Kfg;gLj;Jk; nghUl;L mEuhjGuk; 

kw;Wk; jpUNfhzkiy khtl;lq;fspYs;s toq;Feh;fs; tpz;zg;gpf;FkhW Cf;fg;gLj;jg;gLfpwhh;fs;. toq;Feh;fs; 

gpd;tUk; tifapy; jiyik mYtyfj;jpw;Fk; kw;Wk; Gy;Nkhl;il nghwpj;njhFjpf;Fk; ntt;Ntwhf tpz;zg;gpj;jy; 

Ntz;Lk;.

toq;fy;fs;: Nritfs;:

jiyik mYtyfj;jpw;fhf gjpT nra;a Ntz;bait

01. fhfpjhjpfs; 01. RE-BORING, RE-SLEEVING, CRANK SHAFT 
GRINDING, FACING OF MOTOR ENGINE HEADS 
AND ENGINE BLOCKS 

02. mr;R Ntiyfs; 02. ,d;n[f;lh; gk;Gfis Nrh;tp]; nra;jy; 
03. mYtyfj; jsghlq;fs; / mYtyf cgfuzq;fs; 03. Nkhl;lhH thfdq;fis gOJghHj;jy; 

kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy;

04. ngahhpq;Ffs; (Nghy; Nuhsh; kw;Wk; fpu];l;) kw;Wk; 

ngy;l;fs;

04. fzdpfs; kw;Wk; mr;Rg;nghwpfis 

gOJghHj;jy; kw;Wk; guhkhpj;jy;

05. Ma;T$l cgfuzq;fs; / ,urhadg;nghUl;fs; 05. tspr;rPuhf;fpfis gOJghHj;jy; kw;Wk; 

Nrh;tp]; nra;jy;

06. cNyhfg; nghUl;fs; / fl;blg; nghUl;fs; 06. mYtyfg; guhkhpg;G> mYkpdpa Ntiyfs; 

kw;Wk; kpd;rhu jpUj;jNtiyfs; Nghd;wd.

07 kpd;rhu cgfuzk; kw;Wk; ,izg;Gfs; (tPL kw;Wk;  

njhopw;rhiy)

08. Ntiyj;js fUtpfs; kw;Wk; cgfuzq;fs; 

09 laHfs; kw;Wk; ba+g;fs; 

10. ghJfhg;G cgfuzq;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;

11. fzdpfs; kw;Wk; fzdp Jizg;ghfq;fs;; kw;Wk; mr;Rg; 

nghwpfs; (mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jfg; ngah;fSf;fhf 

mjpfhur; rhd;wpjo; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;)

12. mr;Rg;nghwp hpgd;fs; kw;Wk; fhl;wpr;fs; 

13. cuha;TePf;fp kw;Wk; thA tiffs; (OXYGEN, ACETYLENE 
AND ARGON)

14. ghtidg; nghUl;fs;

15. tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs;

Gy;Nkhl;il nghwpj;njhFjpf;fhfg; gjpT nra;a Ntz;bait

01. fhfpjhjpfs; 01. ,d;n[f;lh; gk;Gfis Nrh;tp]; nra;jy; 
02. mYtyfj; jsghlq;fs; / mYtyf cgfuzq;fs; 02. Nkhl;lhH thfdq;fis gOJghHj;jy; kw;Wk; 

Nrh;tp]; nra;jy;

03. cNyhfg; nghUl;fs; / fl;blg; nghUl;fs; 03. fzdpfs; kw;Wk; mr;Rg;nghwpfis 

gOJghHj;jy; kw;Wk; guhkhpj;jy;

04. kpd;rhu cgfuzk; kw;Wk; ,izg;Gfs; (tPL kw;Wk;  

njhopw;rhiy)

04. tspr;rPuhf;fpfis gOJghHj;jy; kw;Wk; 

Nrh;tp]; nra;jy;

05. mhpag;gl;l kuq;fs;> nfk;g]; gyiffs; 05. mYtyfg; guhkhpg;G> mYkpdpa Ntiyfs; 

06. mr;Rg;nghwp hpgd;fs; kw;Wk; fhl;wpr;fs;

07. ghtidg; nghUl;fs;

08. tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs;

xU tplak; my;yJ xd;Wf;F Nkw;gl;l Nritf;fhd gjpit Nkw;nfhs;s tpUk;gpdhy;> xt;nthU tplaj;jpw;Fk; 

jdpj;jdpahd tpz;zg;gk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. %d;W jlitfSf;F Nky; toq;fy;fis Nkw;nfhs;sj; jtWk; 

my;yJ jFe;j fhuzq;fspd;wp fl;lisfis epiwNtw;wj; jtWk; gjpT nra;ag;gl;l toq;FeHfspd; gjpT vt;tpj 

mwptpj;jYkpd;wp ,uj;Jr; nra;ag;glyhk;. 

nghJthf tpiyf;Nfhuy;fs; gjpT nra;ag;gl;l toq;FeHfsplkpUe;Nj ngwg;gLnkdpDk;> jukhd nghUl;fisAk; 

Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;fis ngWtjw;fhf gjpT nra;ag;gl;ltHfspd; gl;baYf;F ntspapypUe;J Vida 

toq;FeHfsplkpUe;J tpiykDf;fisf; NfhUtjw;fhd chpikia ,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;nll; 

jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.  

ngaH kw;Wk; gjpT Kfthp> fk;gdpapd; gjpTr; rhd;wpjopd; Gifg;glg;; gpujp>  gjpT nra;Js;s thp (VAT / 
SVAT) rhd;wpjopd; Gifg;glg; gpujp> njhiyNgrp ,yf;fk;> njhiyefy; ,yf;fk;> toq;ff;$ba nghUl;fs;/ 
Nritfs; kw;Wk; fld; epge;jidfs; Mfpaitfis cs;slf;fp cq;fshy; jahhpj;Jf;nfhz;l tpz;zg;gq;fis> 

tpz;zg;gk; mDg;Gk; ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~~2023Mk; tUlj;jpw;fhd toq;FeHfis gjpT 

nra;jy;|| vd Fwpg;gplg;gl;L gjpTj; jghypy; 2022-12-15Mk; jpfjpf;F Kd;gjhf toq;fy; KfhikahsUf;Ff;; 

fpilf;Fk; tifapy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

xt;nthU tplaj;jpw;Fk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 1000.00 &ghitr; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. ,e;jg; gzj;ij 

,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpnll; ngahpy; ,yq;if tq;fpapd; Nfhg;gNul; fpisapy; Ngzg;gLk; 0000000931 

vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;F itg;Gr; nra;J Fwpj;j gw;Wr;rPl;bd; gpujpnahd;iw gjpTf;fhf rkh;g;gpf;Fk; tpz;zg;gg; 

gbtj;Jld; gpd;tUk; KfthpapYs;s nfhOk;G mYtyfj;jpw;F 2022-12-15Mk; jpfjpf;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; 

gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

njhiyNgrp ,yf;fq;fs; :  jiyik mYtyfk;  : 2883951/ 2883952/ 2882025/2883972
   Gy;Nkhl;il nghwpj;njhFjp : 026-2256131/ 2

jiyth;>

,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;nll; 

341/21> ruz khtj;ij> ,uh[fphpa.

2011 ,y 40 rl;lj;jpd; jpUj;jg;gl;l 2006 ,y 5 vDk; 

epjp Nkhrbiaj; jtpHf;Fk; rl;lj;jpd; 8(3) gphptpd; gpufhuk; 

nrhj;Jf;fis nraw;ghlw;wjhf;Fk; mwptpj;jy;

kpDtq;nfhl> al;bad> ,y. 101/gP/1 Kfthpapy; NrdhjPu gjpnud;d`yhNf rQ;ra gpujPg; NrdhjPu>   

k`kz;lyNf jpD}\h Fkhhp uj;drpup kw;Wk; `y;gNf tUd yf;khy; uQ;rpj ngNuuh vd;gtuhy; fPo;f;fhZk; 

nrhj;Jf;fis Nkw;gb rl;lj;jpd; 35Mk; gphptpd; gpufhuk;  rl;ltpNuhj nraw;ghnlhd;wpd; %yk; my;yJ VNjDk; 

rl;ltpNuhj nraw;ghl;bd; %ykhd epjp %yk; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l nrhj;jhf cWjp nra;ag;gl;Ls;sjhy; 

Nkw;gb rl;lj;jpd; 7 kw;Wk; 8 Mk; gphptpd; gpufhuk; 2021.09.01 Kjy; ePHnfhOk;G ePjpkd;w HC/SPL/01/2021 ,d; 
fPo; nraw;ghlw;wjhf;Fk; jPHkhdk; cWjp nra;J ePbf;fg;gl;Ls;sJ.

nehj;jhhpR

cWjpapd; 

,yf;fk; kw;Wk; 

jpfjp

epy msitahsH
tiugl ,yf;fk; 

kw;Wk; jpfjp

nyhl; 

,yf;fk;

gug;gsT 

NgHr;

H.H.D.L.D.M. ahg;gh 
mNgtHjd

76 

(2020.03.06)

V.gP. tpf;ukrpq;` 5584 (2018.03.27) 01 15

86 

(2020.06.03)

5757 (2018.12.22) 01 15

169 

(2021.03.02)

esPd; tpf;ukrpq;` 2275/2020
(2020.11.17)

02 60

W.A.S.J. tPurpq;` 11247 

(2017.04.05)

vk;.b. =ahyjh 1314

(2020.01.18)

02 7.60

Nkw;gb nrhj;J rk;ge;jkhf jkJ chpj;Jhpikiaf; Nfhuy; ePjpkd;wj;jpy; cWjp nra;tjw;F cz;ikahd 

%d;whk; jug;gpdUf;F trjpfis toq;Fk; Kfkhf ,j;jhy; gpuRhpf;fpd;Nwd;.

ngWif mwptpj;jy;
[hvy efu rigf;F nrhe;jkhd ,lq;fSf;F 

ghJfhg;G Nritia toq;Fjy;

ngWifg; gj;jpuq;fs; tpepNahfpj;jy; - 2022.11.15 Kjy; 2022.11.28 K.g.10.00 tiuahFk;.

ngWifg;gj;jpuq;fs; xg;gilj;jy;  - 2022.11.28 gp.g.2.00 tiu ,lk;ngWk;

ngWifg; gj;jpuq;fs; jpwj;jy;  - 2022.11.28 gp.g.2.30 ,w;F ,lk;ngWk;.

ghJfhg;G Nrit 

Njitg;gLk; ,lq;fs;

Nritia 

toq;f Ntz;ba 

kzpj;jpahyq;fs;

ghJfhg;G 

mjpfhhpfspd; 

msT

Nritia toq;f Ntz;ba 

kzpj;jpahyq;fs;

gfy; ,uT

01. [hvy nghJr;re;ij 12 kzp Neuk; 03 -
gp.g.6.00 

K.g.6.00

02. fg;Gtj;j jfdrhiy 12 kzp Neuk; 03
K.g.6.00 

- gp.g.6.00

gp.g.6.00 

K.g.6.00

03.  [hvy RJnty;y 

nfhk;Ngh];l; fsQ;rpak;
12 kzp Neuk; 03

K.g.6.00 

- gp.g.6.00

gp.g.6.00 

K.g.6.00

04. [hvy efurig mYtyfk; 12 kzp Neuk;

03

gpujk 

ghJfhg;G 

mjpfhhp 01

K.g.6.00 

- gp.g.6.00

gp.g.6.00 

K.g.6.00

kPsspf;fg;gLk; ngWif itg;G &.25000.00 kw;Wk; kPsspf;fg;glhj &.3000.00 ngWif itg;Gf; 

fl;lzj;ij fhrhf nrYj;jpa gpd;G Fwpj;j ngWif gbtq;fis efurig mYtyfj;jpy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

mur my;yJ mur MjuT ngWk; epWtdq;fSf;F ghJfhg;G Nritia toq;Ftjw;fhf 1998 ,y 

45 jdpahh; ghJfhg;G Kftufq;fis xOq;FgLj;Jk; rl;lj;jpd; fPo;  ngw;Wf;nfhz;l 2022/2023 Mk; 

Mz;bw;fhd nry;YgbahFk; mDkjpg;gj;jpuj;jpd; gpujpnahd;iw ngWif Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. ,jw;F Kd;  mur epWtdq;fSf;F toq;fg;gl;Ls;s ghJfhg;G Nrit gw;wpa mwpf;iffs; 

,Ug;gpd; rkh;g;gpf;f Ntz;baJld; ve;j mur epWtdj;jpYk;  mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; ,lk;ngwhJ 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.

nghwpaplg;gl;l ngWif gj;jpuq;fis ,U gpujpfSld; %yg;gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad;W Fwpg;gpl;L 

nrayhsh;> efurig> [hvy vd;w Kfthpf;F gjpTj;jghypy; mDg;gyhk; my;yJ efu rigapy; 

itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapy; cs;splyhk;. ngWifg;gj;jpuq;fs; cs;spLk; fbj ciwapd; 

,lJgf;f Nky; %iyapy; ghJfhg;G Nritia toq;Ftjw;fhf tpiykDf;fs; vd;W Fwpg;gpLjy; 

Ntz;Lk; ngWifg; gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; ngWifjhuUf;F my;yJ mtuJ vOj;J%y 

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

mq;fPfhpf;fg;gl;l ngWifjhuh; rkh;g;gpf;Fk; tpiykDf;fSf;F 2023.01.01 Kjy; 2023.12.31 tiu 

xUtUl fhyj;jpw;F ghJfhg;G Nritia toq;Ftjw;fhd cld;gbf;ifapy; ifr;rhj;jpLtJld; 

rkh;g;gpf;fg;gLk; ngWifj;njhiff;F Nkyjpfkhf ve;j njhifiaAk; nrYj;Jtjw;F [hvy efu 

rigapdhy; eltbf;if vLf;fg;gl khl;lhJ.

mq;fPfhpf;fg;gl;l ngWifjhuh; &.250>000.00 tq;fpg;gpiznahd;iw ,e; efurigapd; ngahpy; itj;jy; 

Ntz;Lk; mj;Jld; ,J gw;wpa Nkyjpf tpguq;fs; ngWifg;gj;jpuk; tpepNahfpf;Fk; Ntisapy; ,t; 

mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;

rkh;g;gpf;fg;gLk; ngWifg; gj;jpuq;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik [hvy 

efurigf;F chpaJ. Nkyjpf tpguq;fSf;F fPo;f;fhZk; njhiyNgrp ,yf;fj;ij mioAq;fs;.

njh.Ng.,yf;fk; - 0112236822

jiyth;

vk;.rk;gpf;f tpuq;f la];

efurig

[hvy

2022.etk;gh; 14k; jpfjp

[hvy efurig mYtyfj;jpy;
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cs;@uhl;rp epWtdq;fspd; njhFjpfis tiuaWg;gjw;fhd 

Njrpa vy;iy epHza FOtpw;F MNyhridfisAk; 

Kd;nkhopTfisAk; ngw;Wf;nfhs;sy;

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

ehl;bd; midj;J cs;@uhl;rp epWtdq;fspd; mq;fq;jtH njhifia 4000 mstpy; Fiwg;gjw;fhd 

ghpe;Jiufis Kd;itg;gjwf;hf> nfsut gpujk ke;jphp kw;Wk; mur Nritfs;> khfhz rigfs; 

kw;Wk; cs;@uhl;rp mikr;rH jpNd\; FztHjd mtHfspdhy; gpd;tUk; mq;fj;jpdHfisf; 

nfhz;l Njrpa vy;iy epHza FO epakpf;fg;gl;Ls;sJ.

1. jpU. k`pe;j Njrg;gphpa (jiytH)

2.  jpU. [ayj; u.tp. jprhehaf;f (mq;fj;jtH)

3.  jpUkjp. lg;spA.vk;.vk;.MH. mjpfhhp (mq;fj;jtH)

4.  jpU. fyhepjp Nf. jtypq;fk; (mq;fj;jtH)

5.  jpU. I.V. `kPl; (mq;fj;jtH)

Njrpa FOtpw;F xj;Jiog;G toq;Ftjw;fhf me;je;j khtl;l> khtl;l nrayhsHfs;/ murhq;f 

mjpghpd; jiyikapd; fPo; gpd;tUk; mq;fj;jtHfisf; nfhz;l khtl;l vy;iy epHzaf; FO 

epakpf;fg;glTs;sJ.

1.  NjHjy;fs; Mizf;FOtpd; gpujpepjpnahUtH (khtl;l gpujp/cjtp NjHjy; MizahsH)

2.  Fwpj;j khtl;lk; mike;Js;s khfhz rig vy;iyapDs; cs;s khfhz rigapd; cs;@
uhl;rp tplaj;jpw;Fg; nghWg;ghd mikr;rpd; gpujpepjpnahUtH.

3.  epy msitahsH ehafj;jpd; jpizf;fsj;jpd; gpujpepjpnahUtH (khtl;l rpNu\;l epy 

msit mjpfhhp)

4.  Fbrd kjpg;gPL kw;Wk; njhif kjpg;G jpizf;fsj;jpd; gpujpepjpnahUtH

5.  mikr;rhpdhy; epakpf;fg;gLk; mur mYtynuhUtH

cs;@uhl;rp epWtdq;fspd; mq;fj;jtH njhifiaf; Fiwg;gjw;fhd njhFjp vy;iyfis 

epHzapg;gjw;fhf> mq;fPfhpf;fg;gl;l murpay; fl;rpfs;> nghJ kf;fs; mikg;Gf;fs; kw;Wk; jdpg;gl;l 

Kiwapy; MNyhridfis rkHg;gpg;gjw;F tpUk;Gk; egHfs; jk; MNyhridfis my;yJ 

Kd; nkhopTfis vOj;JUtpy; rkHg;gpf;FkhW> miof;fg;gLtJld;> mtw;iw ,t;twptpj;jypd; 

jpfjpapypUe;J 10 ehl;fspw;Fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

vOj;JUtpy; Kd;itf;fg;gLk; tplaq;fs; nrayhsH cs;@uhl;rp epWtdq;fspd; njhFjpfis 

tiuaWg;gjw;fhd Njrpa vy;iy epHzaf;FO> epy msitahsH ehafk; mYtyf fl;blk;> 

j.ng. 506> ehuN`d;gpl;l vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gp my;yJ mYtyf Neuq;fspy; 

Neubahf xg;gilf;fTk;. fbjq;fis jhq;fptUk; ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; cs;@
uhl;rp epWtdj;jpd; ngaH kw;Wk; mjw;Fhpj;jhd khtl;lKk; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

nghJ epUthf> cs;ehl;lYty;fs;> khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mikr;rpd; cj;jpNahfg+Ht 

,izajsj;jpy; (www.pubad.gov.lk) ,t; mwptpj;jy; gpuRhpf;fg;gl;Ls;sJ.

Nkyjpf tpguq;fspw;fhf 0112369452 vd;w njhiyNgrp vz;iz miof;fTk;.

kpd;dQ;ry;: delimitatonol@gmail.com

nrayhsH

nghJ epUthf cs;ehl;lYty;fs; khfhz rigfs; kw;Wk;

cs;@uhl;rp mikr;R>

Rje;jpu rJf;fk;> nfhOk;G-07.

2023 Mk; tUlj;jpw;fhd murhq;f kUj;JtkidfSf;F 
rikf;fhj czTg;nghUl;fis toq;fYf;fhd tpiyf; Nfs;tp Nfhuy; 

gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu; mYtyfk;> kl;lf;fsg;G 

fpof;F khfhzk; 

1.  kl;lf;fsg;G gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu; mYtyf epu;thfj;jpw;Fl;gl;l  gpd;tUk; 

itj;jparhiyfSf;F 01.01.2023 njhlf;fk; 31.12.2023 (,U ehl;fSk; cl;gl) tiuahd xUtUl fhyj;jpw;F 

rikf;fhj czTg; nghUl;fis toq;Ftjw;fhd tpz;zg;gq;fs; ,yq;ifg; gpui[fshd toq;Feu;fsplkpUe;J 

Nfhug;gLfpd;wd. 

njh.,y epWtdk;  
kPsspf;fj;jf;f 

itg;Gg; gzk; (&gh)

nrhj;Jr; rhd;wpjo; 

ngWkjp (&gh) 

01 Mjhu itj;jparhiy> thior;Nrid 150>000.00 300>000.00 

02 Mjhu itj;jparhiy> fSthQ;rpf;Fb 100>000.00 350>000.00 

03 Mjhu itj;jparhiy> fhj;jhd;Fb 75>000.00 400>000.00 

04 Mjhu itj;jparhiy> VwhT+u; 75>000.00 200>000.00 

05 khtl;l itj;jparhiy> Miuak;gjp 50>000.00 250>000.00 

06 khtl;l itj;jparhiy> fy;yhW 30>000.00 150>000.00 

07 gpuNjr itj;jparhiy> nrq;fyb 30>000.00 150>000.00 

08 gpuNjr itj;jarhiy> re;jpntsp 20>000.00 100>000.00 

09 gpuNjr itj;jparhiy> thfiu 15>000.00 75>000.00 

10 gpuNjr itj;jparhiy> fubadhW 20>000.00 100>000.00 

11 gpuNjr itj;jparhiy> kPuhNthil 25>000.00 125>000.00 

12 gpuNjr itj;jparhiy> fjpuntsp 12>000.00 60>000.00 

13 gpuNjr itj;jparhiy> khtbNtk;G 15>000.00 75>000.00

14 gpuNjr itj;jparhiy> kz;lgj;jb 15>000.00 75>000.00 

15 gpuNjr itj;jparhiy> kfpobj;jPT 20>000.00 100>000.00 

16 gpuNjr itj;jparhiy> gOfhkk; 15>000.00 75>000.00 

17 gpuNjr itj;jparhiy> kz;Lu; 12>000.00 60>000.00 

18 gpuNjr itj;jparhiy> ehtw;fhL 8>000.00 40>000.00 

19 gpuNjr itj;jparhiy> ghyKid 7>000.00 35>000.00

20 gpuNjr itj;jparhiy> JiwePyhtiz 15>000.00 75>000.00 

21 gpuNjr itj;jparhiy> nrl;bghisak; 15>000.00 75>000.00 

22 gpuNjr itj;jparhiy> ghykPd;kL 15>000.00 75>000.00 

23 cs ey Gdu;tho;T epiyak;> khtbNtk;G 16>000.00 80>000.00 

24 MAu;Ntj Mjhu itj;jparhiy> GJf;FbapUg;G 25>000.00 150>000.00 

25 khtl;l MAu;Ntj itj;jparhiy> VwhT+u; 15>000.00 100>000.00 

26 MAu;Ntj fpuhkpa itj;jparhiy> xe;jhr;rpklk; 7>000.00 50>000.00 

2.  gpd;tUk; Mtzq;fis rku;g;gpj;J xt;nthU Mtzj;jpw;Fk; kPsspf;fg;glhj itg;Gf;  fl;lzkhf &gh 

1>000.00 nrYj;jp tpiyf; Nfs;tp Mtzq;fis gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu; mYtyff; 

fzf;fhsuplk; 16.11.2022 Mk; jpfjpapypUe;J 06.12.2022 Mk; jpfjp ez;gfy; 12.00 kzptiu ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

fhNrhiyfs; Vw;fg;glkhl;lhJ. 

 a. tpiykDf; Nfhuy; Mtzj;jpidg; ngWtjw;fhd Nfhupf;if fbjk;.  

 b.  xt;nthU itj;jparhiyf;Fk; G 170 gbtj;jpy; NkYs;s ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s nrhj;J 

rhd;wpjOf;fhd njhiff;fhf cupj;jhd itj;jparhiy mike;jtplj;J my;yJ xg;ge;jf;fhuu; trpf;Fkplj;J 

gpuNjr nrayhsupdhy; toq;fg;gl;l rhd;wpjo;. ,r;rhd;wpjohdJ toq;fg;gLk; jpfjpapypUe;J 06 khjq;fSf;F 

nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. my;yJ epjpepiyik njhlu;ghd rhd;wpjo; 

 c. czT toq;fYld; njhlu;Gila tpahghug; gjpTr; rhd;wpjo;. 

3.  tpiyf; Nfs;tpahdJ 08.12.2022 K.g. 10.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;du; fpilf;Fk; tifapy; jiytu;> 

gpuhe;jpa ngWiff;FO> gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu; mYtyfk;> kl;lf;fsg;G vd;w Kftupapy; 

gjpTj; jghypy; my;yJ Neubahf xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhFk; tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. 

jghYiwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; cupj;jhd itj;jparhiyapd; ngau; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuupd; ngau; 

vd;gd jdpj;jdpahf njspthff; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; %ba gpd;du; 

md;iwa jpdk; cldbahfj; jpwf;fg;gLk;. 

4. Nkyjpf tpguq;fis mYtyf Neuj;jpy; mYtyfj;jpy; ngw;Wf; nfhs;syhk;. njhiyNgrp ,yf;fk; 065 2222997 

5. tpiykDf;fs; njhlu;ghd ngWiff;FO jPu;khdNk ,WjpahdjhFk;. 

jiytu;

gpuhe;jpa ngWiff;FO 

gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu; mYtyfk; 

kl;lf;fsg;G. 

njhiyNgrp ,yf;fk;:- 065-2222997 
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ngWif mwptpj;jy;
kj;jpa khfhz fy;tpj; jpizf;fsk; - fz;b

2022(2023)Mk; tUlj;jpy; 6 - 11Mk; juq;fSf;F %d;whk; jtiz ghPl;irf;fhd tpdhj;jhs;fis mr;rpLjy;
CP/EDU/F/08/13/22/02

kj;jpa khfhzj;jpYs;s ghlrhiyfspd; juk; 6 Kjy; juk; 11 tiuahd juq;fspd; %d;whk; jtizg; ghPl;irf;fhf rpq;fsk;> jkpo; kw;Wk; Mq;fpy 

nkhop%y tpdhg;gj;jpuq;fis mr;rpl;L toq;Ftjw;fhf jifikAila mr;rf chpikahsHfsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwpaplg;gl;l tpiykDf;fisf; 

NfhUtjw;F kj;jpa khfhz fy;tpj; jpizf;fsg; ngWiff;FO jPHkhdpj;Js;sJ.

02. Nkyjpf tpguq;fs; gpd;tUkhwhFk;.

nghjp 

,yf;fk;

njhFjp 

(nyhl;) 

,yf;fk;

juk;

xt;nthU nkhop %yj;jpd; gpufhuk; Njitg;gLk; tpdhg;gj;jpuq;fspd; 

vz;zpf;if  (mz;zsthf)
tpiykDg; 

gpizak; 

&gh

tya mYtyfq;fSf;F 

tpdhg; gj;jpuq;fis mr;rpl;L 

xg;gilf;fg;gl Ntz;ba jpfjp rpq;fs nkhop %yk; jkpo; nkhop %yk; Mq;fpy nkhop %yk;

01

01

06 32400 19900 4800

150>000.00 2022.12.31
07 31400 19900 4600

08 30900 19900 4600

09 31500 19400 4300

02
10 30850 16850 4200

50>000.00 2022.12.31
11 30100 16400 4100

 

tpiykDjhuHfs;> nghjpnahd;wpw;F/ njhFjpnahd;wpw;F (nyhl; xd;wpw;F) my;yJ nghjp/ njhFjp (nyhl;) midj;jpw;Fk; tpiykDf;fisr; rkHg;gpf;fyhk;. 

njhFjpnahd;wpd; (nyhl;) xd;wpYs;s midj;J juq;fSf;Fk; kw;Wk; midj;J nkhop%yq;fSf;Fk; tpiykDf;fis fz;bg;ghfr; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

xt;nthU nghjp kw;Wk; njhFjpAk; (nyhl;) jdpj;jdpahf kjpg;gPL nra;ag;gLk;. 

tpiykDjhuHfs; tpdhg;gj;jpuq;fis mr;rpl;L ghlrhiyfs; hPjpahf NtWgLj;jp kj;jpa khfhzj;jpYs;s fz;b> khj;jis kw;Wk; Etnuypah khtl;lq;fspy; 

mike;Js;s 15 tyaf; fy;tpg; gzpkidfSf;Ff; nfhz;L te;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. 

03. ,t;tpiykDf;NfhuyhdJ> Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;NfhUk; Kiw%yk; elhj;jg;gLk;. 

04.  ,jpy; MHtKk; jifikAKs;s tpiykDjhuHfs; 081-2223343 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; %yk; kj;jpa khfhz fy;tpj; jpizf;fs Nkyjpf 

khfhz fy;tpg;; gzpg;ghsH (epjp) mth;fisj; njhlh;Gnfhz;L Nkyjpf tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. tpiykD Mtzq;fis 2022-11-16Mk; 

jpfjp Kjy; 2022-11-30Mk; jpfjp tiuapy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu kj;jpa khfhzf; fy;tpj; jpizf;fsj;jpy; ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;. 

05. tpiykDjhuHfs; gpd;tUk; jifikfisg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

 i. fle;j %d;whz;Lfspy; gpd;tUk;> Mff; Fiwe;j epjpg;Gus;Tld; $ba tpdhg;gj;jpuq;fis mr;rpl;bUj;jy; Ntz;Lk;. (2019 - 2021)

nyhl; ,yf;fk; Mff; Fiwe;j tUlhe;j epjpg;Gus;T - &gh kpy;ypad; 

01 3

02 2

 ii)  tpdhg;gj;jpuq;fis mr;rpLjypy; 03  tUl mDgtk; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. 

 iii) mr;Rj; njhopypy; 05 tUl mDgtk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 iv)  tpiykDjhuHfsplk;> midj;J etPd cgfuzq;fSld; $ba mr;rfk; kw;Wk; etPd njhopy;El;g mwpTld; $ba gzpahl;njhFjpapdh; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. 

06.  Nkw;gb jifikfis Vw;Wf;nfhs;sf;$ba mj;jhl;rpfSld;> khfhz fy;tpj; jpizf;fsj;jpd; Nkyjpf khfhzf; fy;tpg; gzpg;ghsH (epjp) mth;fSf;F 

vOj;J%y tpz;zg;gnkhd;iwr; rkHg;gpj;J> kj;jpa khfhzf; fy;tpg; gzpg;ghshpd; ngahpy; ,j;jpizf;fs rpwhg;gUf;F nghjpnahd;Wf;F kPsspf;fg;glhj 

2000.00 &ghj; njhifiaf; nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l gw;Wr; rPl;il kj;jpa khfhzf; fy;tpj; jpizf;fsg; ngWif gphptpw;Fr; 

rkHg;gpj;J epge;jidfs; kw;Wk; tpguf;Fwpg;Gfs; rfpjkhd tpiykDg; gbtq;fis 2022.11.16Mk; jpfjp Kjy; 2022-11-30Mk; jpfjp tiu K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 

3.00 kzp tiuahd fhyg;gFjpapy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

 tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-11-22Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F kj;jpa khfhzf; fy;tpj; jpizf;fsj;jpy; ,lk;ngWk;.

07.  g+h;j;jp nra;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;> xt;nthU nghjpapdJk; ngaH kw;Wk; 

nghjp ,yf;fk; kw;Wk; nyhl; ,yf;fk; vd;gtw;iwj; njspthff; Fwpg;gpl;L gpd;tUk; Kfthpf;F 2022-11-30Mk;; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Kd;dH gjpTj; 

jghypy; mDg;gg;Gjy; Ntz;Lnkd;gJld; Neubahf xg;gilg;gjhapd; fzf;Fg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiykDg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. 

xt;nthU nghjpf;Fk; jdpj;jdpahd tpiykDr; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;fg; ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

  tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLjy; 2022-11-30Mk; jpfjp K.g. 11.00 kzpf;F ,lk;ngWk;. ,e;epfo;tpy; tpiykDjhuH my;yJ mthpd; gpujpepjpnahUtH fye;Jnfhs;syhk;. 

midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gpl;Ls;sthW ngWkjpAld; $ba  tpiykDg; gpiz Kwpnahd;iwr; rkh;g;gpj;jy; fl;lhakhFk;.

08. tpiykDr; rkHg;gpf;fg;gl Ntz;ba Kfthp:-

vk;.V. mkurphp gpajhr>

jiyth;> ngWiff; FO> 

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

njh.Ng  :  0812-223343
njhiyefy; : 0812-223343/  0812-203774
,izajsk; : www.centralpedu.sch.lk
2022-11-11.

SOUTH EASTERN UNIVERSITY OF 
SRI LANKA

Applications are invited for the Registration of Construction 
Contractors for Civil and Electrical works to be undertaken at 
the South Eastern University of Sri Lanka during the year 2023. 
Further details and specimen application could be downloaded 
from the University website (www.seu.ac.lk). The closing date 
of the application will be 30.12.2022. 

For further clarifi cations, please contact the Deputy Registrar / 
Capital Works & Planning of the South Eastern University of Sri 
Lanka. (Telephone No. 067-2255147, Email : drcapitalworks@
seu.ac.lk). 

Registrar
South Eastern University of Sri Lanka
Oluvil. 

REGISTRATION OF CONSTRUCTION 
CONTRACTORS - 2023

 ,yq;ifg; ghuhSkd;wk;

2023 Mk; Mz;bw;fhd ,yq;if ghuhSkd;wj;jpy; 

gjpTnra;a mf;fiwAila tpepNahfj;ju;fs;> 

cw;gj;jpahsu;fs; kw;Wk; xg;ge;jj; jug;GfsplkpUe;J 

tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. tpguq;fs; kw;Wk; 

mwpTWj;jy;fs; ,yq;if ghuhSkd;wj;jpd; 

tpepNahfj;ju; gjpT Nghu;lyhd https://supplyregistration.
parliament.lk/ %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk; my;yJ 

ghuhSkd;w ,izaj;jskhd https://www.parliament.
lk/en/get-involved/ext-access Ig; ghu;itapLtjd; 

%yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

tpw;gidahsu;fs; jq;fs; xd;iyd; tpz;zg;gq;fis 

2022.11.29 Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; Nkw;fz;l 

gjpT Nghu;l;ly; my;yJ ghuhSkd;w ,izajsk; 

%yk; rku;g;gpf;fyhk;. tpepNahfk;/ Nritapd; 

xt;nthU cg tFjp njhlu;gpYk; kPsg;ngwKbahj 

gjpTf; fl;lzkhf &gh 1000/= nrYj;jg;gLjy; 

Ntz;Lk;.

NkYk; tpguq;fs; mtrpakhapd;> 0112777523 

my;yJ 0112777100 - ePbg;G 6609 vd;w njhiyNgrp 

,yf;fj;ij mioj;J toq;fy; kw;Wk; Nritfs; 

mYtyfj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhs;s KbAk;

ghuhSkd;w nrayhsu; ehafk;  

,yq;ifg; ghuhSkd;wk;  

= [atu;j;jdGu Nfhl;Nl 

2022.11.15 

tpepNahf];jh;fis 
gjpTnra;jy; - 2023

nghyd;dWit gpuNjr rig
2023Mk; Mz;bw;fhd toq;FeHfs;> xg;ge;jf;fhuHfs;> 

kw;Wk; Nrit toq;FeHfisg; gjpT nra;jy;

nghyd;dWit gpuNjr rigapdhy;> 2023Mk; Mz;bw;fhf gpd;tUk; 

gjhHj;jq;fs;/ Nritfs; kw;Wk; epHkhzq;fspw;fhfg; gjpT nra;J 

nfhs;tjw;F tpUg;gKs;s toq;FeHfs; xg;ge;jf;fhuHfs; kw;Wk; mur 

mDkjp ngw;w epWtdq;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfs;

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

2.  mYtyf cgfuzq;fis toq;fy; (,Uk;G> gpsh];bf; kw;Wk; kuf; 

fyg;G)

3.  mYtyf kur;rhkhd;fs; kw;Wk; cgfuzq;fis toq;fy;

4.  epow;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs;> jl;lr;Rf;fs;> NuhzpNah ,ae;jpuq;fs;> 

njhiyefy;  ,ae;jpuq;fs;> fzdp ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; Jiz 

cWg;Gf;fs;> kpd;gpwg;ghf;fp ,ae;jpuq;fs; Neuf;Fwpg;G toq;fy; kw;Wk; 

NrHtpR

5.  nfkuhf;fs;> Gnuhn[f;lHfs;> ghJfhg;G nfkuhf;fs;. tPbNah 

cgfuzq;fs;> njhiyf;fhl;rpg; ngl;bfs;> nlf;,ae;jpuq;fs; Nlg; 

nuNfhlHfs;> thndhypg; ngl;bfs; xypngUf;fp ,ae;jpuq;fs; toq;fy; 

kw;Wk; NrHtpR

6.  tspr;rPuhf;fy; ,ae;jpuq;fis toq;fy; kw;Wk; NrHtpR

7.  epy msit cgfuzq;fis toq;fy;

8.  FbePH toq;fy; (ePHtbfl;b) cgfuzq;fis toq;fy;

9.  Rfhjhug; ghJfhg;G eltbf;iffspw;Fj; Njitahd gjhHj;jq;fis 

toq;fy;.

10.  mr;R Ntiyfs; (gw;Wr;rPl;Lg; Gj;jfq;fs;) mYtyf Mtzq;fs;> 

mwptpj;jy; gyiffs;> gjhiffs;> fl;lTl; epwe;jPl;ly; Ntiyfs;> 

,wg;gH Kj;jpiufs; kw;Wk; ngaHg;gyiffisj; jahhpj;jy;.

11.  E}yfg; Gj;jfq;fs; kw;Wk; fpue;jq;fis toq;fy;

12.  midj;J tifahd kpd; cgfuzq;fis toq;fy;

13.  tPjp xspHTf;fhd midj;J kpd;rhu cjphpg;ghfq;fis toq;fy;.

14.  midj;J tifahd tpisahl;Lg; gz;lq;fis toq;fy;> tpisahl;Lg; 

gz;lq;fspd; jpUj;j Ntiyfs;> tpisahl;L rPUilfis toq;fy;

15.  MAHNtj xslj tiffs; kw;Wk; cgfuzq;fis toq;fy;

16.  thfdq;fisg; GJg;gpj;jy; ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fis 

toq;fy; kw;Wk; thfdq;fis NrHtpR nra;jy; (thfd F\d; 

Ntiyfs;> nld;l; Jzpfisijj;jy; kw;Wk; ,Uf;iffspw;F 

ciwfspLjy; cl;gl)

17.  laH> bAg; kw;Wk; ngw;wpfis toq;fy;

18.  thlif mbg;gilapy; thfdq;fis toq;fy;

19.  fl;blg; nghUl;fis toq;fy; (epHkhz eltbf;iffspw;fhd 

gjhHj;jq;fs;)

20.  tPjp mgptpUj;jpf;fhd gjhHj;jq;fis toq;fy;. (fUq;fy;> kzy;> 

ruisf;fw;fs;> `pa+k; Foha;fs; kw;Wk; nfhq;fpwPl; cw;gj;jpg; 

gjhHj;jq;fs;.

21.  rPUilfs; kw;Wk; rPUilf;fhd mzpfyd;fs; (nghj;jk;> Njhs; 

mzpfs;> jiyazpfs;> ghjzpfs;)

22.  czTfs; kw;Wk; czT toq;fy; Nritfis toq;fy;

23.  gioa nra;jpj;jhs;fs; kw;Wk; cUf;Fiye;j gjhHj;jq;fis 

nfhs;tdT nra;jy;

   ,yf;fk; 1 Kjy; 23 tiuahd cUg;gbfisg; gjpT nra;J 

nfhs;tjw;fhd cUg;gb xd;wpw;fhd fl;lzk; &gh 1500.00

   tpz;zg;gg;gbtf; fl;lzk; &gh 100.00 

   tpz;zg;gg;gbtq;fis toq;Fk; jpfjp 2022.11.15 Kjy; 2022.12.23 

tiu

    tpz;zg;gq;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj; jpdk; 2022.12.23 md;W 

gp.g. 3.00 tiu

   midj;J mYtyf jpdq;fspYk; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 

tiu tpz;zg;gg;gbtq;fs; toq;fg;gLjy; kw;Wk; Vw;Wf;nfhs;sy; 

Nkw;nfhs;sg;gLk;.

 xg;ge;jq;fspw;fhd gjpTf; fl;lzk;

xg;ge;jg; ngWkhdk; &gh
gjpTf; 

fl;lzk;

100>000.00 tiu 2>500.00

100>001 Kjy; 500>000.00 tiu 3>000.00

500>001 Kjy; 1>000>000.00 5>000.00

1>000.001.00 Kjy; 2>000>000.00 tiu 7>500.00

midj;J tpz;zg;gq;fSk;> ~jiytH> nghyd;dWit gpuNjr rig> 

nghyd;dWit| vd;w Kfthpf;F Nehpy; nfhz;Lte;J xg;gilj;jy; 

my;yJ gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lnkd;gJld;> tpz;zg;gq;fis 

mlf;Fk; ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~toq;FeHfs; kw;Wk; 

xg;ge;jf;fhuHfisg; gjpT nra;J nfhs;sy; - 2023| vdf;Fwpg;gpLjy; 

Ntz;Lk;. Nkyjpf tpguq;fis 0272555575 I mioj;Jg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiytH>

nghyd;dWit gpuNjr rig>

nghyd;dWit.

fk;g`h tpf;ukhur;rp RNjr kUj;Jtg; gy;fiyf;fofk;;
af;fy

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

fPo; jug;gl;Ls;s gl;baypy; cs;s cUg;gbfs; kw;Wk; Vida gy;NtW Nritfs; 

kw;Wk; epu;khzg; gzpfspd; toq;fYf;F 2023 Mk; Mz;Lf;fhf fk;g`h tpf;ukhur;rp 

RNjr kUj;Jtg; gy;fiyf;fofj;Jld; jk;ik gjpT nra;a tpUk;Gk; Gfo;ngw;w 

cw;gj;jpahsu;fs;/ toq;Feu;fsplk; ,Ue;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.   

toq;fy;fs;

1.  midj;J vOJnghUs; cUg;gbfs; (epoy;gpujp fhfpjq;fs;> fzpdp fhfpjq;fs; 

Kjypad)

2. mYtyf jsghlq;fs; - kug;gyif/ cUf;F

3. tpLjp cgfuzq;fs;/ /iggu; cgfuzq;fs;

4.  mYtyf cgfuzq;fs;/ fw;wy; cgfuzq;fs;/ fzpdp kw;Wk; Jizf;fUtpfs;/ 
kpd; cUg;gbfs;

5.  Fspu;rhjdg;ngl;bfs;> kpf;Fspu; ngl;lfk; kw;Wk; tspr; rPuhf;fpfs;.

6.  mr;R Ntiyfs;> ngau; gyiffs; kw;Wk; gjf;f tbtikg;G (gpsh];bf;> cNyhfk; 

kw;Wk; gyif)

7.  Ma;T$lk; kw;Wk; kUj;Jt cgfuzq;fs;> ,urhadk; kw;Wk; fz;zhbg; nghUl;fs;

8.  kUe;J nghUl;fs; kw;Wk; kUe;Jfs; - (RNjr> Nkw;fj;Nja kw;Wk; %ypif Kjypad)

9. tpisahl;Lg; cgfuzq;fs; kw;Wk; tpisahl;L nghUl;fs;

10.  Nkhl;lhu; cjpupg; ghfq;fs;> lau;fs;> ba+g;fs;> kw;Wk; Nkhl;lhu; thfdq;fSf;fhd 

ngl;lupfs;

11. rikayiw gad;ghLfs; kw;Wk; gpsh];bf; cUg;gbfs;

12. fpUkpePf;fp nghUl;fs; cl;gl Rfhjhu nghUl;fs;

13. rPUil Jzpfs; kw;Wk; jpiur;rPiy nghUl;fs;

14. kug;gyif kw;Wk; kuf;fl;il

15. jP mizg;ghd;

16.  fl;blg; nghUl;fs;> td;nghUs; cUg;gbfs;> tz;zg;g+r;R kw;Wk; kpd; cUg;gbfs;

17.  mYtyfg; igfs;> Njhy; fhjzpfs; kw;Wk; ghJfhg;G fhyzpfs; Kjypad 

18.  epyj;Njhw;wj;jpw;F gad;gLj;Jk; nrbfs;> nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;

19.  kpd; Jizg;nghUl;fs; kw;Wk; ELV Jizg;nghUl;fs; (MCB/RCCB/ELR/EFR/PFR/
kpd;Fkpo; kw;Wk; kpd;Fkpo; nghUj;Jjy;fs;/ jP mtjhdpg;G fUtp/ jP gdy;fs;/ 
kpd;rhu tpepNahf/ kpd; tpepNahf gyiffs;)    

Nritfs;

20.  mYtyf cgfuzq;fis gOJghu;j;jy; kw;Wk; ed;dpiyg;gLj;jy; (fzpdp> 

epoy;gpujp ,ae;jpuk; kw;Wk; njhiyefy; ,ae;jpuk; Kjypad.)

21.  Ma;T$l cgfuzq;fs; kw;Wk; kUj;Jt cgfuzq;fis gOJghu;j;jy;

22. tspr;rPuhf;fpfis gOJghu;j;jy;

23. fl;bl epu;khzk; kw;Wk; tPjp jpUj;jg; gzpfs; Kjypad

24.  kpd; cgfuzq;fis gOJghu;j;jy; (Fspu;rhjdg;ngl;bfs;> tPbNah> XbNah> nfkuh 

Kjypad)

25. jsghlq;fis gOJghu;j;jy; kw;Wk; fjpiufs; gpd;dy;

26. fz;zhbapio ehw;fhyp> Nkir Kjypatw;iw gOJghu;j;jy;

27. midj;J tifahd thfdq;fisAk; gOJghu;j;jy;

28. thfd ed;dpiyg;gLj;jy;

29. thfdq;fspd; tspr;rPuhf;fpfis gOJghu;j;jy; (Auto AC)
30. thfdq;fspd; kpd;Rw;W gOJghu;j;jy;; (Auto Electrical) 
31.  fpupy; Ntiy kw;Wk; cUf;fp xl;ly; Ntiy> mYkpdpak; Ntiyfs;

32.  vertical blinds> jpiur;rPiy> jiutpupg;Gfis toq;fy; kw;Wk; nghUj;Jjy;

33.  Nju;;r;rpngw;w kw;Wk; Nju;r;rpngwh njhopyhsu;fis toq;fy; - ehshe;j nfhLg;gdT 

njhopyhsu; Nritfs;

34.  thfdk; thliff;F tpLk; Nritfs; (g];> Ntd;> nyhwp> ,Oit tz;b> JCB 
,ae;jpuq;fs; Kjypad)

35. ryit Nrit

36. gPil fl;Lg;ghL> g+r;rpf; fl;Lg;ghL

37. tiyg;gpd;dy; fk;gpapizg;G. njhiyNgrp fk;gpapizg;G

38. Jg;GuT Nrit> Fg;ig mfw;wy; kw;Wk; rhf;fil gzpfs;

39.  epfo;r;rpg; nghUl;fis thliff;Fg; ngWjy; (fjpiu> $lhuq;fs;> kpd;Fkpo;fs; 

Kjypad)

40. cj;jpNahfg+u;t milahs ml;ilfis jahupj;jy;

41.  vupthA rpypz;lu;fis toq;fy; kw;Wk; kPs; epug;gy; kw;Wk; vupthA Foha;fis 

gOJghu;j;jy;

42.  epyj;Njhw;wk;> kuq;fis ntl;ly; Kjypad

43. Gj;jfk; fl;ly;

44. ELV mikg;G cl;gl kpd;rhu mikg;Gfspd; epu;khzk;

tpz;zg;gq;fis gy;fiyf;fof ,izajsj;jpy; ,Ue;J (h  ps://gnu.ac.lk) jutpwf;fk; 
nra;a KbAk; my;yJ Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 4.00 tiu fk;g`h 

tpf;ukhur;rp RNjr kUj;Jtg; gy;fiyf;fofj;jpd; epjp epu;thfg; gpuptpy; ,Ue;J ngw 

KbAk;. 

toq;fy; my;yJ Nritapd; gpujhd gpupT xd;Wf;F jyh 500 &gh kPsspf;fg;glhj 

fl;lzj;ij “fk;g`h tpf;ukhur;rp RNjr kUj;Jtg; gy;fiyf;fofk;> fhrhsupd;” 
ngaupy; tiuag;gl;l tq;fp tiuT my;yJ nuhf;fg;gzj;ij nrYj;jp tpz;zg;gj;Jld; 

,izj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL nuhf;fg;gzkhapd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kw;Wk; 

gp.g. 3.00f;F ,ilNa fk;g`h tpf;ukhur;rp RNjr kUj;Jtg; gy;fiyf;fof rpwhg;gUf;F 

nrYj;j Ntz;Lk;. (fhNrhiy kw;Wk; fhRf; fl;lis Vw;fg;glkhl;lhJ).

jug;gl;l khjpupf;F mikthf Kiwahf g+u;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fis 

2022.12.30Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;du; fhrhsu;> fk;g`h tpf;ukhur;rp RNjr 

kUj;Jtg; gy;fiyf;fofk;> af;fy” vd;w Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;GtJ 

my;yJ iffshy; nfhz;L te;J Nru;j;jy; Ntz;Lk;.

midj;J tpz;zg;gq;fisAk; cs;slf;fpa fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

“toq;Feu;fs; kw;Wk; Nritfis gjpT nra;jy; 2023” vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

Ke;ija Mz;L fhyj;jpy; $Wtpiyf;fhd fbj miog;Gf;F gjpyspf;fhj my;yJ 

toq;fg;gl;l fl;lisfis kjpf;fhj my;yJ nraw;glj; jtwpa toq;Feu;fs; 

2023Mk; Mz;Lf;fhd gjpTf;F fUj;jpy; nfhs;sg;glkhl;lhu;fs;. gjpT nra;ag;gl;l 

toq;Feu;fsplk; ,Ue;J nghJthf $Wtpiyfs; Nfhug;gLfpd;wNghJk;> Nghl;buPjpahd 

$Wtpiyfis ngWtjw;F kw;Wk; Vida %yq;fspy; ,Ue;J $Wtpiyfis 

miog;gjw;F gy;fiyf;fofk; cupik ngw;Ws;sJ. NfhUk;NghJ $Wtpiyapl jtWk; 

my;yJ Nfhuy; tpLf;fg;gl;l Neuj;jpw;F toq;fiy epiwNtw;w my;yJ cWjp nra;aj; 

jtWk; toq;Feupd; ngau; gjpTg; gl;baypy; ,Ue;J Kd; mwptpj;jy; ,d;wp ePf;fg;gLk;. 

Nkyjpf tpguq;fSf;F 033-2226109/ 033-2222748 (ePbg;G 142) vd;w njhiyNgrp 

,yf;fq;fspy; cjtp fhrhsiu (toq;fy;fs;) njhlu;Gnfhs;sTk;.

gjpthsu;>

fk;g`h tpf;ukhur;rp RNjr kUj;Jtg; gy;fiyf;fofk;>

fz;b tPjp> af;fy

2022.11.11
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