
மன்னார் சத�னாச மனி� புத�குழியின அகழ்வுப் பணிகதை 
மீை ஆரம்பிப்ப�றகனா் திகதிதை அறிவிக்குமனாறு மன்னார் 
நீ�வனான நீதிமன்றம் நேறறு (17) உத�ரவிட்டுளைது.  

மன்னார் நீ�வனான ஏ.எஸ்.ஹிபதுல்னாஹ் முனனித்யில 
வழக்கு நேறறு (17) விசனாரதைக்கு எடுததுக் தகனாளைப்பட்்ட 
நபனாந� இந� உத�ரவு பி்றப்பிக்கப்பட்்டது.  

நீதிமன்றததின அதழப்பனாதைக்கதமை, சட்்ட தவததிை 
அதிகனாரி ரனாஜபக் ஷ நேறறு (17) நீதிமன்றததில ஆஜரனாகியிருந�னார்.  

வழக்கு த�னா்டர்பனா் அறிக்தககதை க்டந� 

இவவரு்டததில ேத�னார் பண்டிதகதை எளிதமைனாக தகனாண்்டனாடுமனாறும், 
அ்ஙகனாரஙகளுக்கனாக ஆ்டம்பரமனாகச் தச்வு தசயவத�த �விர்க்குமனாறும் 
கதந�னாலிக்கர்களுக்கு தகனாழும்பு நபரனாைர் கர்தி்னால மலகம் ரஞ்சித நேறறு 
அதழப்பு விடுததுளைனார்.  

நீர்தகனாழும்பு, ப்டபத�் புனி� த�நரசனா ந�வனா்ைததின 75ஆவது ஆண்டு 
விழனாதவ முனனிட்டு ேத்டதபற்ற சமை ஆரனா�த்யின நபனாது 
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90 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

16பக்கங்கள் 1932 - 2022

ந்னாரனஸ் தசலவேனாைகம்   

தபரும்நபனாக தேற தசயதகதை தவறறி-
கரமனாக முனத்டுக்கும் வதகயில விவசனா-
யிகளுக்கு விவசனாை வஙகிகள ஊ்டனாக க்டன 
வழஙகுவ�றகு அரசனாஙகம் தீர்மனானிததுளைது.   
அ�றகிைஙக இரண்டு இ்ட்சததுக்கும் நமற-
பட்்ட விவசனாயிகளுக்கு க்டன 

2,07,000 விவசாயிகளுககு 
கடன் வழஙக 7,124 பில். நிதி

தனுஷபகாடியில் தஞசம
புகுநத இலங்கயர் அறுவர்

ந்னாரனஸ் தசலவேனாைகம்   

நகனாடிக்கைக்கனா் நிதிதை நமனாசடி தசயதுள -
ைனாதரன்ற குற்றச்சனாட்டின நபரில தகது தசய-
ைப்பட்டு விைக்கமறிைலில தவக்கப்பட்டுளை 
திலினி பிரிைமனாலி த�னா்டர்பனாக நமறதகனாள-
ைப்படும். விசனாரதைகளினபடி வனாக்குமூ -்
தமனானத்ற தபறறுக் தகனாளவ�றகனாக முன்னாள 
நமல மனாகனாை ஆளுேர் அசனாத சனாலி நேறறு குற-
்றத�டுப்பு விசனாரதை 

பிரியமாலிக்கு ரூ. 80 இலட்சம் 
வழங்கினாரா அஸாத் ்சாலி? 

திருச்சி சனாஹுல ஹமீட், மன்னார் குறூப், 
ைனாழ்.விநச்ட நிருபர்கள

மன்னார் நபசனாத்தைச் நசர்ந� 06 நபர் 
நேறறு திஙகட்கிழதம (17) கனாத் �னுஷ் -
நகனாடியில �ஞ்சமத்டநதுளை்ர். 

ைன்ோர், ்பெோமல பகுதி்களிலிருந்து

இநத வருடம ஆடமபரமான 
கிறிஸமஸ விழாககள் பவண்டாம

முச்சக்கர வண்டிகளுக்கனா் எரிதபனா-
ருள ஒதுக்கீடு அடுத� வனாரம் அதிகரிக்கப் -
படுதம் எதிர்பனார்க்கப்படுவ�னாக மின-
சனாரம் மறறும் எரிசக்தி அதமச்சர் கஞ்ச் 
விநஜநசகர த�ரிவிததுளைனார்.  

�றநபனாது முச்சக்கரவண்டிக்கு வனாரத -
திறகு 05 லீற்றர் வீ�ம் நகனாட்்டனா வழங -
கப்படுவ�னாகவும், அது நபனா�னாத�் 
முச்சக்கரவண்டி சனாரதிகள க்டந� வனாரம் 
மினசனாரம் மறறும் எரிசக்தித துத்ற 

அதமச்சரி்டம் மகஜர் ஒனத்ற வழஙகியி -
ருந�்ர்.  

அதது்டன, எதிர்கனா்ததில வித்ச்-
சூததிரததினபடி தசைறபடுவ�னாகவும், 
இ்றக்குமதி தசயைப்படும் எரிதபனாரு-
ைனால �றநபனாது ஓரைவு நிவனாரைம் 
கித்டததுளை�னாகவும், மக்களுக்கு நிவனா -
ரைம் வழஙகப்படுதம்வும் அதமச்சர் 
த�ரிவிததுளைனார். சபுகஸ்கந� சுததிக -
ரிப்பு நித்ைம் மூ்டப்படுவ�னால 

முசசககர வண்டிகளுககு அடுத்த 
வாரம முதல் பமலதிக எரிபபாருள்

மனனார் ்சத�ா்ச மனி� 
புத�குழி மீண்டும் அகழ்வு

புதிய நேர அட்டவணை வவளியிடடு ணவப்பு

�ாமதரக் ககாபுரத்த�   
பார்தவயிடும் கேரம் நீடிப்பு 03

வழக்கு விசாரணை டிசம்பர் 13 ஆம திகதி

ோவலப்பிடடியில் தக�ான   
15 கபரும் பிதையில் விடு�தல 03

கடன் நெருககடிகளுககும் உதவும் - நெஹான்

இலங்தகயின முயற்சிகளுக்கு 
பரிஸ் கிளப் பூரை ஆ�ரவு 03

பனார்தவைறந்றனார் எதிர்-
நேனாக்கும் பிரச்சித்கதைத 
தீர்க்க ஜ்னாதிபதி அலுவ -்
கம் முழுதமைனா் ஆ�ரதவ 
வழஙகுதம் ஜ்னாதிபதியின 
தசை்னாைர் சமன ஏக்கேனாைக்க 
த�ரிவித�னார்.   

சர்வந�ச தவளதைப் பிரம்பு 
தி்தத� முனனிட்டு ஜ்னாதிப-
தியின தசை்னாைர் சமன ஏக்கேனா-
ைக்கவுக்கு 

பார்தவயற்கறார் பிரச்சிதனகதள தீர்க்க 
ஜனாதிபதி அலுவலகம் முழு ஆ�ரவு    

2023ஆம் ஆண்டுக்-
கனா் நிதி ஒதுக்கீட்டுச் 
சட்்டமூ்ம் (வரவுதச-
்வுததிட்்டம்) இனறு 
(18) பனாரனாளுமன்றததில 
(மு�்னாவது மதிப்பீட்-
டுக்கனாக) சமர்ப்பிக்கப்-
ப்டவுளைது. இந� வனாரததுக்கனா் 
பனாரனாளுமன்றததின தசைறபனாடுகள 
குறிததுத தீர்மனானிப்ப�றகனாக அண்-

தமயில கூடிை பனாரனா-
ளுமன்ற அலுவல-
கள பறறிை குழுக் 
கூட்்டததிந்நை இ�ற -
கனா் முடிவு எடுக்கப்-
பட்்டது.   

ப னா ர னா ளு மன ்ற ம் 
இனறு மு�ல 21ஆம் திகதி வதர கூ்ட-
விருப்பது்டன, ஒவதவனாரு ேனாளும் 
மு.ப 9.30 மணி மு�ல 

2023 ஆம் ஆண்டுக்கான நிதி 
ஒதுக்கீடு இனறு பாராளுமனறில்

22 ஆவது அரசிை்தமப்பு 
திருத�ததில எதிர்க்கட்சி 
�த்வரனால நகனாரப்பட்டுளை 
இரு திருத�ஙகதை மனாத-
திரநம நமறதகனாளவ�றகு 
எதிர்பனார்ததுளைது்டன நவறு 
திருத�ஙகதை நமறதகனாளவ -
�றகு எவவி� தீர்மனா்ஙகதை-
யும் நமறதகனாளைவிலத்தை் நீதி 
அதமச்சர் விஜை�னாச ரனாஜபக் ஷ த�ரி -

வித�னார்.  
 தகனாழும்பில நேறறு ேத்ட -

தபற்ற தசயதிைனாைர் சநதிப்-
பில பஙநகறறு உதரைனாறறும் 
நபனாந� அதமச்சர் விஜை�னாச 
ரனாஜபக் ஷ இ�த் த�ரிவித-
�னார்.  

அதது்டன �றநபனாதுளை 
பனாரனாளுமன்ற உறுப்பி்ர்கநை தகயு-
ைர்ததி பனாரனாளுமன்றதத�

22 ஆவது அரசியல்மப்பில் 
இரு திருத்தஙகள் மாத்திரபம

ந்னாரனஸ் தசலவேனாைகம்   

தபறந்றனால மறறும் டீசல வித்கள 
நேறறு இரவு மு�ல குத்றக்கப்பட்டுள-
ை�னாக அரசனாஙகம் அறிவிததுளைது. 

 நேறறு இரவு 9 மணி மு�ல ேத்டமு -
த்றக்கு வரும் வதகயில தபறந்றனால 
மறறும் டீசலின வித்கள குத்றக்-
கப்பட்டுளை�னாக  எரிசக்தி மின சக்தி 
அதமச்சர் நேறறு த�ரிவிததுளைனார். 

அ�னபடி ஒக்ந்டன 92 ரக தபறந்றனால 

ஒரு லீற்றரின வித் 
40 ரூபனாவனாலும் ்ஙகனா 
ஒட்ந்டனா டீசல லீற்றர் 
ஒனறின வித் 15 ரூபனா -
வனாலும் குத்றக்கப்பட்டுள-
ை�னாகவும் அதமச்சர் த�ரி-
விததுளைனார். 

 புதிை வித்யின 
படி ஒக்ந்டன 92 ரக 

தபறந்றனால ஒரு லீற்றரின புதிை வித் 
370 ரூபனாவனாகவும் ்ஙகனா ஒட்ந்டனா 
டீசல ஒரு லீற்றரின புதிை வித் 415 
ரூபனாவனாகவும் இனறு மு�ல விறபத் 
தசயைப்படும் எனறும் அதமச்சர் த�ரி -
விததுளைனார். 

 அந�நவதை ஏத்ை எரிதபனாருட் -
களின வித்களில எந� மனாற்றமும் 
நமறதகனாளைப்ப்டவிலத்தைனறும் 
ஒக்ந்டன 95 ரக தபறந்றனால, 

எரிபபாருள் வி்லகள் 
மீண்டும கு்ைப்பு

அநுரனா�புரம், பனாத�னிை - �்�னா-
கம வீதியில ரிதிபதிதைல் பகுதி-
யில இ்டம்தபற்ற வனாக் விபததில 
மூனறு வைது சிறுவன உட்ப்ட மூவர் 
பலிைனாகியுளை்ர்.  

 இவவிபதது நேறறு (17) கனாத் 10 
மணிைைவில இ்டம்தபறறுளை�னாக 
ேனாதகனால்னாகம தபனாலிஸனார் த�ரிவிக்-
கின்ற்ர்.  

 அநுரனா�புரததிலிருநது பனாத�னிை 
நேனாக்கி பைணித� கனாதரனானறு நவகக்-
கட்டுப்பனாட்த்ட இழநது வீதிக்கருகி -
லுளை மரதது்டன நமனாதிைதில இந� 
விபதது இ்டம்தபறறுளைது.  

 அநுரனா�புரம் பிரந�சதத�ச் நசர்ந-
�வர்கநை இந� சம்பவததில பலிைனா -
கியுளை்ர்.  

 விபததில கனாைமத்டந�வர்கதை 
கனாரிலிருநது தவளிநை எடுக்க சுமனார் 
20 நிமி்டஙகள நபனாரனா்ட நவண்டியி-
ருந��னாக பிரந�சவனாசிகள த�ரிவித� -

்ர்.  இ�த்ைடுதது, கனாைமத்டந� 
மூவர் வனாரிைதபனாத் பிரந�ச தவத-
திைசனாத்யில அனுமதிக்கப்பட்்ட-

நபனாது சிறுவனும் ஏத்ை இருவரும் 
உயிரிழநதுளை�னாக தவததிைசனாத -்
யின நபச்சனாைர் ஒருவர் 

அநுராதபுரத்தில் பகார விபத்து;

விவசாய அமைச்சினால் நிதி ஒதுக்கீடு   

கத்தாலிக்கரகளுக்கு ்ேராயர ரஞ்சித அமைப்பு 

உததரமவ வைங்கியது ைனனார நீதிைன்றம்    

வாக்கு மூலம் வைங்க ்ேற்று CID க்கு சசன்றார 

இதுவமர சசன்்றார சதாமக 181ஆனது 

  ஒக்்டேன 92 ரக சேற்்்றால் 
விமல 40 ரூோவால் கும்றப்பு

  லங்கா ஒட்டோ டீசல் விமல 15 
ரூோவால் கும்றப்பு

CPC மற்றும் IOC நிறுவனங்கள் ேடவடிக்தக

ஜனாதிேதியின சசயலாளர சைன ஏக்கோயக்க சதரிவிப்பு
18 முதல் 21 ஆம் திகதி வமர ோராளுைன்றம் கூடுகி்றது நீதியமைச்சர  விஜயதாச ராஜேக் ஷ சதரிவிப்பு
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மூன்று வயது சிறுவன் 
உடபட மூவர் பலி ்கோர் 

ைரத்துடன 
்ைோதி 

அ்ர்த்்தம்
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எரிசக்தி அமைச்சர கஞ்சன வி்ஜ்சகர சதரிவிப்பு
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நாட்டு மக்களுககு உணவு வழங்கும் முறையான வவறைத்திட்்டத்றதை
அமுல்படுத்தைாவிடின் ்பட்டினிச்ாறவ எதிரவநாக்க வவண்டியிருககும்

சியமபலோண்டு் பிர்ேெத்திலுள்ள
ரத்துைட, வீரகநே்ல கிரோை ைககளுடனோன 
ெநதிப்பில் ஜனோதிபதி ரணில் விககிரைசிஙக கருத்து 

ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரம-
சிங்க நேற்றுமுன்தினம் 
(16) ்காலை சியம்பைாண்-

டுவ பிரநேச சசயை்க பிரிவில் 
ரத்துமட, வீர்கநேவை ஆகிய பிரநே -
சங்களுக்கு அண்மித்ே பகுதி்களில் 
முன்சனடுக்்கபபடும் பயிர்சசசய்-
ல்க்கலை நேரில் பாரலவயிட்-
டார. அத்துடன் சமானரா்கலை 
மாவட்டத்தில் உணவு பாது்காபபு 
நவலைத்திட்டத்தின் அமுைாக்்கத்-
தின் முன்நனற்்றம் குறித்தும் அவர 
அரச அதி்காரி்களுடன் ்கைநதுலர-
யாடினார.  

பயிர்சசசய்ல்க நமற்ச்காளைப-
படும் வயல்நிைங்களுக்கு விஜயம் 
சசய்ே ஜனாதிபதி, விவசாயி்களு-
டன் சிநே்கபூரவ உலரயாடலில் 
ஈடுபட்டார. இேன்நபாது ோங்கள 
எதிரநோக்கும் பிர்சசிலன்கலை 
ஜனாதிபதியிடம் நேரடியா்க 
முன்லவக்கும் சநேரபபம் விவ-
சாயி்களுக்குக் கிலடத்ேது. உரம், 
கிருமிோசினி, ்கலைச்கால்லி்களின் 
பற்்றாக்குல்ற, ்காணிபபிர்சசிலன, 
நீரபபிர்சசிலன, ்காட்டு யாலன-
்களின் அ்சசுறுத்ேல் நபான்்றலவ 
சோடரபிலும் விவசாயி்கள ஜனாதி-
பதியிடம் எடுத்துலரத்ேனர.  

இேனுடன் சோடரபுலடய அதி-
்காரி்கலை விவசாய நிைத்திற்கு 

அலைத்ே ஜனாதிபதி, விவசாயி்க-
ளின் பிர்சசிலன்களுக்கு உடனடித் 
தீரவு்கலை வைஙகுவேற்கு ேடவ-
டிக்ல்க எடுத்ேலம இஙகு விநசட 
அம்சமாகும். ேமது பிரநேசத்திற்கு 
ஜனாதிபதி ஒருவர வருல்க ேநேது 
இதுநவ முேற்ேடலவ என்று குறிப-
பிட்ட விவசாயி்கள, ேங்களுக்கு 
அருகில் வநது பிர்சசிலன்கள 
குறித்து ஆராய்நேலமக்்கா்க ஜனாதி-
பதிக்கு ேன்றி சேரிவித்ேனர.  

விவசாயி்கைால் முன்லவக்்கப-
பட்ட அலனத்துப பிர்சசிலன்கலை-
யும் ஜனாதிபதி சசயை்க அதி்காரி 
ஒருவர ஊடா்க பதிவு சசய்து 
ச்காண்ட ஜனாதிபதி, இேற்ச்கன 
ேனியான நமைதி்க சசயைாைர 
ஒருவலர ஜனாதிபதி அலுவை்கத்-
தில் நியமித்து, பிர்சசிலன்களுக்கு 
விலரவான தீரவு்கலை வைங்க 
ேடவடிக்ல்க எடுபபோ்கத் சேரி-
வித்ோர. 

 இதுேவிர, பிரநேச மக்்கள 
எதிரநோக்கும் ்கல்வி, வீதி, வீட-
லமபபு உளளிட்ட பை பிர்சசிலன-
்களும் ஜனாதிபதியிடம் முன்லவக்-
்கபபட்டன. முன்லவக்்கபபட்ட 
அலனத்துப பிர்சசிலன்கலையும் 
சசவிமடுத்ே ஜனாதிபதி, பை 
சிரமங்களுக்கு மத்தியில் ்கல்வி ேட-
வடிக்ல்க்களில் ஈடுபடும் பிரநேச 
மாணவர்கலை பல்்கலைக்்கை்கக் 
்கல்வி வலர அலைத்து்ச சசல்வ-
ேற்குத் நேலவயான வசதி்கலை 
சசய்து ேருவோ்கத் சேரிவித்ோர.  

இநநி்கழ்வில் ்கைநது ச்காண்-
டேன் பின்னர திரும்பி வரும் 
வழியில் ஜனாதிபதி, சியம்ப-
ைாண்டுவ ்களுஓபபா ேரமநசாக்்க 

ஆரம்பப பாடசாலையில் ேலட-
சபற்்ற அ்றசேறிப பாடசாலைக்கும் 
எவ்விே முன்னறிவிபபும் இன்றி 
சசன்று அஙகிருநே மாணவர்களி-
டம் ேைம் விசாரித்ோர.

முன்னறிவிபபின்றி அவர அநே 
இடத்திற்கு வநோலும், மாண-
வர்கள ‘சஜயமங்கை’ கீேம் பாடி 

ஜனாதிபதிலய வரநவற்்றனர.   
சியம்பைாண்டுவ, ரத்துமட மற்றும் 
வீர்கநேவை ஆகிய பிரநேசங்க-
லை்ச சூைவுளை பகுதி்களில் பயிர்ச-
சசய்ல்க நமற்ச்காளைபபடும் 
வயல் நிைங்கலை நேரில் சசன்று 
பாரலவயிட்டேன் பின்னர ்கருத்துத் 
சேரிவித்ே ஜனாதிபதி, "உணவு 
பாது்காபபுத் திட்டத்லே சோடரந-
தும் சசயல்படுத்ே நவண்டும் 
என்்ற நோக்்கத்துடநனநய 
ஆரம்பித்துளநைாம். அேற்்கான 
அலனத்து வசதி்களும் வைங்கபப-
டும். எதிரவரும் சபரும்நபா்கத்தில் 
சேல், நசாைம் மற்றும் ஏலனய 
பயிர்கலை நமற்ச்காளைத் ேயாரா்க 
இருக்்க நவண்டும். அேன் ஊடா்க 
அடுத்ே சபரும்நபா்கத்தின்நபாது 
அல்ைது அேற்கு முன்னர ஒரு 
சி்றநே அறுவலடலயப சப்ற 
நவண்டும். ேல்ை அறுவலட 
கிலடத்ோல் உற்பத்தி சபருகி 

ோடு ஸ்திரமலடயும்" என்்றார.   
"பயிரிடுவது மட்டுமன்றி, அறுவ-
லடலய நச்கரிக்்கவும், விரயத்லேக் 
குல்றக்கும் வல்கயில் அேலனக் 
்கைஞ்சியபபடுத்ேவும் விநிநயா்க 
வலையலமபலப நமம்படுத்ேவும் 
ேடவடிக்ல்க எடுத்துளநைாம். 

இதில் குல்றபாடு்கள ஏற்படைாம். 
எனினும் அலவ தீரக்்கபபட்டு,-
சவற்றி்கரமா்க இ்சசசயற் திட்-
டத்லே நமற்ச்காளை நவண்டும்.  

 சபரும்நபா்கம் வலர, உணவு 
பாது்காபபுத் திட்டத்லே சசயல்ப-
டுத்ே நவண்டும். ச்காழும்பிலும் 
அேலன அண்டிய பகுதி்களிலும் 
வாழும் சிைர ேற்நபாது பை 
சிரமங்களுக்கு மு்கம் ச்காடுத்-
துளைனர. எனநவ இஙகுளை 
உற்பத்திப சபாருட்்கலை அபபி-
ரநேசங்களுக்கு விநிநயாகிக்கும் 
நவலைத்திட்டம் ஆரம்பிக்்கபபட 
நவண்டும்.  

 இநே மா்காணத்லே அபிவி-
ருத்தி சசய்து மக்்களுக்கு சி்றநே 
வாழ்க்ல்க நிலைலய உருவாக்கு-

வநே எமது நோக்்கமாகும். இநேப 
பகுதியில் உளை சிறிய குைங்கலை 
மறுசீரலமபபது குறித்து ஆநைாசிக்-
்கபபட்டுளைது. எனநவ, அடுத்ே 
நபா்கம் வலர ோடு முழுவதும் 
எவ்விே ேலடயுமின்றி உணவு பாது-

்காபபுத் திட்டம் முன்சனடுக்்கபப-
டும். நமலும், ேமது ேற்நபாலேய 
சபாருைாோர சேருக்்கடி தீரக்்கபப-
டவும் நவண்டும்.  

 சரவநேச ோணய நிதியத்துடன் 
நப்சசுவாரத்லே்கலை ஆரம்பித்-
நோம். அேற்்கலமய அடிபபலட 
இணக்்கபபாட்லட எட்டியுள-
நைாம். எமக்கு ்கடன் வைஙகிய 
முக்கிய ோடு்கைான சீனா, ஜபபான் 

மற்றும் இநதியா ஆகியவற்றுடன் 
்கடன் மறுசீரலமபபு சோடரபா்க 
நப்சசுவாரத்லே ேடத்தி வருகின்-
ந்றாம். ோன் ஜபபானுக்கு்ச சசன்-
்றநபாது, சவளியு்றவு அலம்சசர 
மற்றும் பிரேமரிடம் இது குறித்து 
ஆராய்நநேன்.  

 நமலும், அண்லமயில் சீன நிதி 
அலம்சசருடன் விநசட ்கைநது-
லரயாடல் ஒன்று ேலடசபற்்றது. 
நமலும், சவாஷிஙடன் சசன்றுளை 
ேமது இராஜாங்க அலம்சசர, இநதி-
யாவில் உளை குழுக்்களுடன் ்கடன் 
மறுசீரலமபபுத் திட்டம் குறித்து 
ஆராய்நதுளைார.  

 ோட்டின் ேற்நபாலேய ்கடன் 

சுலமலய குல்றபபது குறித்து 
முேன்முல்றயா்க, சரவநேச ோணய 
நிதியம், சீனா, ஜபபான் மற்றும் 
இநதியாவுடன் ஆரம்பக் ்கட்டப 
நப்சசுக்்கலை ேடத்திநனாம். 
இநேக் ்கடலன அலடபபது எங-
்களுக்கு ்கடினமானது.ஆனால் 
்கடன் சுலமலய குல்றக்்க வழி 
நேட நவண்டும். ்கடன் மட்டு-
மன்றி, ேற்நபாது வட்டிலயக்கூட 
்கட்ட முடியாே நிலை ஏற்பட்டுள-
ைது. இநேப நப்சசுவாரத்லே்கள 
முல்றயா்க முன்நனாக்கி ச்காண்டு 
சசல்ைபபட்டால், இநேப பிர்சசி-
லன்கள அலனத்தும் தீரக்்கபபடும் 
என்று ோன் ேம்புகின்ந்றன்.  

  சிை ேனியார ்கடன் வைஙகுேர-
்களுடன் சலுல்க்கலைப சபறுவது 
குறித்தும் ஆராய்நதுளநைாம். 

அநேப நப்சசுவாரத்லே்கள 
சவற்றி சபறும் என்று ேம்புகின் -
ந்றன். நப்சசுவாரத்லே முடிநே -
தும் அநே ோடு்களிடம் ்கடனுேவி 
ந்காரைாம். என்்றாலும் ஒநரயடி -
யா்க இநேக் ்கடனுேவி கிலடக் -
்காது.  

 அேற்்கா்கநவ ோம் உை்க வஙகி, 
ஆசிய அபிவிருத்தி வஙகி நபான்்ற 
நிறுவனங்களிடமிருநது பணத் -
லேப சபறுகின்ந்றாம். உை்க 
வஙகி, ஐநராபபா, அசமரிக்்கா, 
ஆசிய அபிவிருத்தி வஙகி ஆகி -
யவற்றில் இருநது உரம் மற்றும் 
மருநது்கலைப சப்ற எங்களுக் -
குப பணம் கிலடத்துளைது. 
அநேப பணத்தில்ோன் இநேப 
பணி்கலை்ச சசய்து வருகிந்றாம். 
அேனால் எநே பிர்சசிலனயும் 
இன்றி இநே நவலைலயத் சோடர -
ைாம்.  

  விவாேம் சசய்வதில் எனக்கு 
எநேப பிர்சசிலனயும் கிலடயாது. 
வீதியில் இ்றஙகி இரத்ேம் சிநேப 
நபாவோ்க சிைர கூறியுளைனர. 
இரத்ேம் சிநதுவேற்கு முன் வாை 
நவண்டும் மக்்களுக்கு உணவு 

வைஙகும் முல்றயான நவலைத் -
திட்டம் அமுல்படுத்ேபபடாவிட் -
டால் இரத்ேம் சிநதுவேற்கு அன்றி 
பட்டினியால் சா்கநவ நேரிடும். 
நபசநவண்டியவற்ல்ற பாராளு -
மன்்றத்தில் நபசுநவாம்.அேற்குத் -
ோன் பாராளுமன்்றம் இருக்கி்றது. 
ோம் அலனவரும் உணவு பாது -
்காபபுத் திட்டத்துடன் ல்கக் -
ந்காரபநபாம்.  

ஆளுங்கட்சியில் இருநது மாத் -
திரமல்ை, எதிரக்்கட்சி உறுபபினர -
்கள குழுசவான்றும் உணவு பாது -
்காபபுத் திட்டத்தில் இலணநது 
பணியாற்்ற விரும்புவோ்க சேரி -
வித்ோர்கள, ேமக்கு ஒரு பிரநேச 
சசயை்கத்லே வைஙகுமாறு என் -
னிடம் ந்கட்டனர. ோம் அநேப 
பணி்கலை நமற்ச்காளநவாம்.  

 எவருக்கும் இலடயூறு ஏற்ப -
டாே வல்கயில் இநேப பணி்கலை 
முன்சனடுபநபாம். ோட்டின் 
சபாருைாோரத்லே வலுபப -
டுத்தும் நவலைத்திட்டத்தில் 
விவசாயி்கள ஈடுபட்டுளைனர. 
அநேநவலை, சுற்றுைாத்துல்றலய 
நமம்படுத்துவது குறித்தும் ோம் 
்கவனம் சசலுத்ே நவண்டும்.  

எதிரவரும் சபரும்நபா்கத்துடன் 
உணவுப பாது்காபபுத் திட்டம் 
முடிவலடயாது. எதிர்காைத்தில் 
ஏற்படக்கூடிய உை்க உணவு 
சேருக்்கடிக்கும் ோம் ேயாரா்க 
நவண்டும்.இநே நி்கழ்வில் ்கைநது 
ச்காண்ட அலனவருக்கும் ேன்றி 
சேரிவித்துக் ச்காளகிந்றன். 
்கடநே நபா்கங்களின்நபாது உரம் 
கிலடக்்காேது சோடரபில் விவசா -
யி்கள அலனவருக்கும் எங்கைது 
வருத்ேத்லே சேரிவித்துக் ச்காள -
கிந்றாம்" என்று ஜனாதிபதி அஙகு 
சேரிவித்ோர.  

 விவசாயிகள் முன்வத்த 
ககள்வி களுக்கு ஜனாதிபதி ரணில் 
விக்கிரம சிஙக வழஙகிய பதில்கள்:  

ந்களவி: ஜனாதிபதி அவர்கநை! 
பசலைப பிர்சசிலனோன் எமக்கு 
இருக்கி்றது.  

பதில்: இநேப நபா்கத்தில் சேற் -
பயிர்சசசய்ல்கக்கும், நசாைப 
பயிர்சசசய்ல்கக்கும் நேலவயான 
உரத்லே வைஙகுகிந்றாம். அேற் -
்கான ேடவடிக்ல்க்கள ஏற்்கனநவ 
எடுக்்கபபட்டுளைன. விவசா -
யத்லே உரிய நேரத்தில் சோடஙகு -
மாறு ந்கட்டுக் ச்காளகிந்றன்.  

 ந்களவி: எமது விவசாய ேட -
வடிக்ல்க்களுக்கு எரிசபாருள 
கிலடபபது சபரும் பிர்சசிலன -
யா்க மாறியுளைது.  

பதில்: இபபகுதி்களுக்கு 
நேலவயான எரிசபாருலை 
வைங்க முடிவு சசய்துளநைாம். 
இபநபாது ஒவ்சவாரு மாவட்டத்-
திற்கும் நேலவயான எரிசபாருலை 
வைஙகி வருகிந்றாம், நமலும் 
அறுவலடலய நச்கரிக்கும்நபாது 
இயநதிரங்களுக்குத் நேலவயான 
எரிசபாருலையும் வைஙகுநவாம். 
விவசாயி்களுக்குத் நேலவயான 
உரம் மற்றும் எரிசபாருள என்பன 

உரிய நேரத்தில் கிலடக்கி்றோ 
என்பலே இநேப பிரநேசத்லே பிர-
திநிதித்துவபபடுத்தும் எம்.பி்கள 
நேடிபபாரக்்க நவண்டும்.  

 ஊவா மா்காண ஆளுேர ஏ.நஜ.
எம். முஸம்மில், இராஜாங்க 
அலம்சசர்கைான சஷீநதிர ராஜ-
பக்ஷ, ஜ்கத் புஷபகுமார, பாரா-
ளுமன்்ற உறுபபினர சடாக்டர 
்கயாஷான் ேவேநேன, நேசிய பாது-
்காபபு சோடரபான ஜனாதிபதியின் 
சிநரஷட ஆநைாச்கரும் ஜனாதிபதி-
யின் பணிக்குைாம் பிரோனியுமான 
சா்கை ரத்ோயக்்க, முன்னாள பாரா-
ளுமன்்ற உறுபபினர சுநமோ ஜி. 
ஜயநசன, முன்னாள பிரதி சபாோய-
்கர ஆனநது குமாரசிறி, ஜனாதிபதி-
யின் சசயைாைர சமன் ஏக்்கோயக்்க, 
நேசிய உணவு பாது்காபபு சோடர-
பான ஜனாதிபதியின் ஆநைாச்கர 
்கைாநிதி சுநரன் படச்காட மற்றும் 
பிரநேச அரச அதி்காரி்களும் இநநி-
்கழ்வில் ்கைநது ச்காண்டனர.  

(ஜனோதிபதி 
ஊடகப் பிரிவு)

வி்ோேம செய்்தில் எனககு எநேப் பிரச்சிமனயும
கிமடயோது. வீதியில் இறஙகி  இரத்ேம சிநேப் ்போ்ேோக 
சிலர் கூறியுள்ளனர். ைககளுககு உணவு ்ழஙகும முமறயோன 
்்மலத்திடடம  அமுல்படுத்ேப்படோவிடடோல் இரத்ேம சிநது்து 
அன்றி படடினியோல் ெோக்்  ்ேரிடும. 

எதிர்கோலத்தில் ஏறபடககூடிய உலக உணவு சேருககடிககும 
ேோம ேயோரோக  ்்ண்டும. கடநே ்போகஙகளின்்போது 
உரம கிமடககோேது சேோடர்பில்  வி்ெோயிகள அமன்ருககும
்ருத்ேத்மே சேரிவித்துக சகோளகி்றோம

்பெ ்்ண்டிய்றமற போரோளுைன்றத்தில்
்பசு்்ோம. அேறகுத்ேோன் போரோளுைன்றம 
இருககிறது. ேோம அமன்ரும உணவு 
போதுகோப்புத் திடடத்துடன் மகக்கோர்ப்்போம!



வவுனியா விசேட 
நிருபர்   

வவுனியா, சபாகஸ்-
வவவ மகா வித்தியா -
லய பாடோலலயில் 
குளவி வகாட்டுக்கு 
இலக்காகி 32 மாணவர்களும் 08 
ஆசிரியர்களும் லவத்தியோலல-
யில் அனுமதிபபட்டுளளனர்.  

வவுனியா வெற்கு சிஙகள சகாட்-
டக்கல்வி பிரிவுக்குட்ப சபாகஸ்-
வவவ மகா வித்தியாலயத்தில் 
சேற்று (17) காலல பிரார்த்ெலன-
யின் சபாது காற்றின் காரணமாக 

மரம் ஒன்றில் காணப-
பட்ட குளவிக்கூடு 
கலலந்து பாடோலல 
மாணவர்கள மற்றும் 
ஆசிரியர் மீது குளவி-
கள ொக்கியுளளன.   

இெனால் பாதிபப-
லடந்ெவர்களில் 12 மாணவர்கள 
பெவிய பிரசெே லவத்தியோலல-
யிலும், 08 ஆசிரியர்கள, 12 மாண -
வர்கள வவுனியா மாவட்ட வபாது 
லவத்தியோலலயிலும், 03 மாண -
வர்கள மடுகந்ெ பிரசெே லவத்திய-
ோலலயிலும் சிகிசலேக்காக அனு -
மதிக்கபபட்டனர்.  

கம்பஹா மாவட்டத்-
தில் வவளள அனர்த்ெம் 
ஏற்படாமல் ெடுபபெற்கு 
அலனத்து ேடவடிக்லக-
கலளயும் சமற்வகாளளு-
மாறு கம்பஹா மாவட் -
டத்தின் அலனத்து 
உளளூராட்சி மன்்றஙக-
ளின் ெலலவர்கள மற்றும் 
பிரசெே வேயலாளர்க-
ளுக்கு ேகர அபிவிருத்தி மற்றும் 
வீடலமபபு அலமசேர் பிரேன்ன 
ரணதுஙக ஆசலாேலன வழஙகியுள-
ளார்.   

வவளளம் குல்றந்ெவுடன் மாவட் -
டத்திலுளள அலனத்து கால்வாய்-
கள, ஆறுகள மற்றும் நீர்வழிப 

பாலெகலள சுத்ெபப -
டுத்துவெற்கான அவேர 
சவலலத்திட்டம் ஒன்ல்ற 
அமுல்படுத்ெ சவண்டும் 
என்றும், அெற்குத் 

செலவயான முன்சனற்பாடுகலள 
அரசுடன் ஆசலாசிபபொகவும் 
அலமசேர் வெரிவித்ொர்.   

சீரற்்ற காலநிலலயினால் பாதிக் -
கபபட்ட கம்பஹா மாவட்ட மக்-
களுக்கு நிவாரணம் வழஙகுவது 
வொடர்பாக சேற்றுமுன்தினம் (16) 

ேலடவபற்்ற கலந்துலரயாடலி-
சலசய இவவாறு குறிபபிடபபட்-
டுளளது.   

இக்கலந்துலரயாடல் கம்பஹா 
மாவட்ட அரோஙக அதிபர் எஸ்.ேத்-
தியானந்ொ ெலலலமயில் கம்பஹா 
மாவட்ட வேயலகத்தில் ேலடவபற்-
்றது.   

அண்லமய ோட்களில் வபய்து 
வரும் கடும் மலழயினால் கம்பஹா 
மாவட்டத்தில் 11,158 
குடும்பஙகலளச சேர்ந்ெ 

அரசியல் நிகழ்சசி நிரல்களற்்ற 
விெத்தில், கிராமத்தின் அதிகா-
ரத்லெ, ோட்டின் வபாருளாொர 
நிர்வாகமாக மாற்றியலமத்ெல் 
சவண்டுவமன பிரெமர் திசனஷ் 
குணவர்த்ென வெரிவித்ொர்.   

களுத்துல்ற மாவட்ட செசிய 
உணவுப பாதுகாபபு முன்சனற்்ற 
மீளாய்வுக் கூட்டம் மற்றும் மாவட்ட 
ஒருஙகிலணபபுக் குழுக் கூட்டம் 
(17) களுத்துல்ற மாவட்ட வேயலக 
சகட்சபார் கூடத்தில் ேலடவபற்்ற-
சபாசெ பிரெமர் இெலன வலியுறுத்-
தினார்.  

ோம் ெற்சபாது கடுலமயான 
நிதி வேருக்கடியிலும், அந்நியச 

வேலாவணி வேருக்கடியிலும் சிக்கித் 
ெவிபபொல், இந்ெ வேருக்கடிலயச 
ேமாளிக்க அரசியல் சவறுபாடுக-
ளின்றி அலனவரும் லகசகார்க்க 
சவண்டுவமன பிரெமர் சகட்டுக்-
வகாண்டார்.  

அஙகு சமலும் கருத்து வெரிவித்ெ 
பிரெமர்;   

ஒரு ோடு என்்ற ரீதியில், விவோ-
யத் துல்றயில் மிலகலயப சபணிச-
வேல்லுெல் சவண்டும். மறுபு்றம் 
வபருந்சொட்டக் லகத்வொழில் 
எமது ஏற்றுமதிலய அதிகரிக்கும் 
ஒரு முக்கிய துல்றயாகும். ோம் 
மல்றபபெற்கு எதுவும் இல்லல. 
அதிலிருந்து மீளுவெற்கு ோம் ஒன்-

றிலணந்து, முயற்சியில் ஈடுபடுெல் 
சவண்டும்.  

கிராம சேலவ பிரிவுகள முெல் 
பிரசெே வேயலகம் வலர, மாவட்ட 
மட்டம் மற்றும் செசிய மட்டம் என 
அலனவரும் உணவு பாதுகாபபு 
வேயற்பாட்டில் பஙகுவகாளளக்கூ-
டிய ஒரு சவலலத்திட்டமாக இது 
ேலடமுல்றபபடுத்ெபபடுகி்றது.  

உற்பத்தியில் ஈடுபடும் விவோ-
யிகலள ஒருஙகிலணக்க சவண்டி-
யென் அவசியத்லெ முன்னுரிலம 
வேயற்பாடாகக் கருதுகிச்றாம். இந்ெ 
இலக்குகலள அலடந்துவகாள-
வெற்குத் செலவயான இயந்திர 
உபகரணஙகள, பேலளகள, பூச-
சிக்வகால்லிகள மற்றும் 
களஞ்சியபபடுத்ெல் 
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 ஒக்டோ்பர் 18 செவ்ோய்ககிழனை

திதி: --ெஷ்டி

ரோகுகோலம :  ்பகல் :  1.30  -  3.00்னர
சு்ப்ேரம : கோனல : 10.30  -  12.00்னர

சு்பகிருது ்ருடம -சித்தினர 5

இன்னறைய சு்பதினம

10 முதல் 13 ்னர

சதோழுனக 
்ேரம

சுபஹ்  - 05.04
லுஹர்  - 12.22
அஸர்  - 03.38
மஃரிப்  - 06.22
இஷா  - 07.32

்யோகம: சித்த்யோகம

3

கனடியன் ட�ொலர்
்ோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல256.80 267.07

யூர�ொ
்ோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல340.83 352.42

ஐப்ொன் டயன்
்ோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல2.5659 2.6696

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
்ோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல239.52 248.06

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
்ோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல423.68 438.67

சுவிஸ பி�ொஙக்
்ோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல344.01 357.45

அடெரிக்க ட�ொலர்
்ோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல322.72 334.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
்ோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல238.54 249.41

குறித்த
வினல

குறித்த
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 831.93

குவைத் டினொர் 1,028.76

ஓெொன் ரியொல் 814.75

கட�ொர் ரியொல் 85.92

சவூதி ரியொல் 83.64

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 85.39

நாணய
மாற்று

அரசியல் நிகழ்ச்சி நிரல்களறறை விதத்தில்  

உணவு நெருக்கடியை சமாளிக்க அரசிைல்  
வேறுபாடு்களின்றி ய்கவ்காரக்க வேண்டும்  

குழந்தைகள், கர்ப்பிணித் தைாய்ாரின் வாழ்வப் 
பாதுகாகக உடனடி நடவடிக்ககள் எடுககப்படும் 

- பிரதை்ர் தினனஷ் குணவர்த்தைன  

ச்போதுத் ்தர்தனல எதிர்சகோள்து சதோடர்பில்  

சலாரன்ஸ்                
வேல்வோயகம்

  
ஜ ன ா தி ப தி 

ரணில் விக்கிர -
ம சி ங க வு க் கு ம் 
முன்னாள அலமச -
ேர் பசில் ராஜபக்ஷ -
வு க் கு மி ல ட யி ல் 
முக்கிய சபசசுவார்த்லெவயான்று 
வொலலசபசியூடாக இடம் வபற் -
றுளளொக அரோஙக வட்டாரஙகள 
வெரிவிக்கின்்றன.  

அந்ெப சபசசுவார்த்லெயின் 
சபாது எதிர்வரும் பாராளுமன்்ற 
வபாதுத் செர்ெல் வொடர்பில் 
முக்கிய கவனம் வேலுத்ெபபட்டுள -
ளொகவும் அந்ெ வட்டாரஙகள வெரி -
வித்துளளன.  

வபாதுத் செர்ெல் ேடத்ெபபடு -
மானால் கூட்டணி அலமபபது 
எவவாறு என்பது வொடர்பில் ஆரம் -
பக்கட்ட சபசசுவார்த்லெயாக இது 
அலமந்துளளொகவும் அந்ெ வட்டா -
ரஙகள வெரிவித்ென.  

செர்ெலுக்கான சவட்பு மனுவின் 
சபாது ஐக்கிய செசியக் கட்சியின் 
மற்றும் அென் ெலலவலர விமர் -

சிபபலெ ெவிர்ப -
பது, கட்சிலய 
விட்டு எவரும் 
வபாது ஜன வபர -
முனவில் சவட்பு 
மனு வபற்றுக் 
வ க ா ள வ ல ெ 
ெ வி ர் ப ப து , 
வபாது ஜன 

வபரமுனலவ விமர்சித்து ஐக்கிய 
செசியக் கட்சி ோர்பில் சவட்பு 
மனுலவ வபற்றுக் வகாளவெற்கு 
எதிர்பார்த்துளசளாருக்கு சவட்பு 
மனுலவ வழஙகாதிருபபது சபான்்ற 
தீர்மானஙகள இென் சபாது சமற் -
வகாளளபபட்டுளளொகவும் அந்ெ 
வட்டாரஙகள வெரிவித்துளளன.  

அத்துடன் ஐக்கிய செசியக் கட்சி 
மற்றும் வபாதுஜன வபரமுன ஆகிய 
கட்சிகள கூட்டணி அலமத்ொல் 
அந்ெக் கட்சிகளின் உறுபபினர்க -
ளுக்கு சவட்புமனு வழஙகுவது 
கட்சிகளுக்கு வழஙகபபட்ட சகாட் -
டாவின் அடிபபலடயில் மட்டுமா -
னொக இருக்க சவண்டும் என்றும் 
இென் சபாது தீர்மானம் சமற்வகாள -
ளபபட்டுளளொகவும் அந்ெ வட்டா -
ரஙகள வெரிவித்துளளன.  

ஜனாதிபதி ரணிலுககும்  
பசிலுககுமியைவை முககிை வபச்சு 

அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிப்பு

ெர்்்தெ ச்ளனளப் பிரமபு தினத்னதசயோட்டி ைோகுமபுறை ்்போககு்ரத்து ைத்திய 
நினலயம ஏற்போடு செய்திருநத நிகழ்வில் கலநது சகோணட ஊடகத்துனறை ைறறும்்போககு-
்ரத்து அனைச்ெர் ்பநதுல குண்ர்த்தன ச்ளனளப் பிரமபுகனள னகயளித்து ்போர்ன் 
இழநத்ர்களுடன் உனரயோடிய ்்போது. 

மத ேழிபாட்டு தலங்களுககு 
மின்சார மானிைம் கியைககும்
மெ வழிபாட்டுத் ெலஙக-

ளுக்கு மின்ோரச ேலுலககள 
வழஙகபபடுவமன வபாதுப 
பயன்பாடுகள ஆலணக்கு-
ழுவின் ெலலவர் ஜனக ரத்-
ோயக்க வெரிவித்ெ கருத்லெ 
மறுத்துளள, மின்ேக்தி 
மற்றும் எரிேக்தி அலமச-
ேர் கஞ்ேன விசஜசேக்கர, 
ஆலணக்குழுவால் அந்ெத் தீர்மா-
னத்லெ எடுக்க முடியாவெனத் வெரி-
வித்துளளார்.  

மெ வழிபாட்டுத் ெலஙகளின் மின் 
கட்டணத்துக்கு மானியம் வழங-
கபபடுமாயின் அது ஆலணக்கு-

ழுவின் அனுேரலணயா? 
அல்லது ெலலவரின் அனுேர-
லணயா? என்பலெ வவளிப-
படுத்ெ சவண்டுவமன்றும் 
மானியம் வழஙகினால், 
அலெ எபபடி ஈடுகட்டு-
வது என்பது குறித்தும் ஒரு 
சவலலத்திட்டம் வகாடுக்-
கபபட சவண்டும் என்றும் 

கூறினார்.  
சமலும், மெ வழிபாட்டுத் ெலங-

களுக்கு மானியம் வழஙகபபடுமா-
னால், வபாதுப பயன்பாட்டு ஆலணக்-
குழுவிடமிருந்து உரிய விளக்கம் 
அளிக்கபபட சவண்டும் என்்றார்.  

அதறகோன ்்னலத்திட்டத்னத முன்சனடுத்தல் அ்சியம
கடன் வேருக்கடிக்கு 

விலரவில் தீர்வு காணும் 
இலஙலகயின் முயற்சிக-
ளுக்கு பரிஸ் கிளப ெனது 
பூரண ஆெரலவ உறுதியளித் -
துளளொக நிதி இராஜாஙக 
அலமசேர் வெஹான் சேம-
சிஙக வெரிவித்துளளார்.  

வவாஷிஙடனில் பாரிஸ் 
கிளபபின் இலணத் ெலலவர் வில்லி-
யம் ரூலை ேந்தித்ெ பின்னர், ேந்திபபு 
வொடர்பில் வேய்துளள டுவிட்டர் 
பதிவிசலசய இராஜாஙக அலமச-
ேர் வெஹான் சேமசிஙக இெலனக் 
குறிபபிட்டுளளார்.  

ெற்சபாது ேலடவபற்று 
வரும் ேர்வசெே ோணய 
நிதியம் மற்றும் உலக வங-
கியின் வருடாந்ெ மாோட்-
டில் பஙகுபற்றுவெற்காக 
வவாஷிஙடன் விஜயம் வேய்-
துளள இராஜாஙக அலமச-
ேர் வெஹான் சேமசிஙக, 
அஙகு பல்சவறு இராஜெந்-

திரிகலளயும் ேந்தித்து கலந்துலரயா -
டல்களில் ஈடுபட்டுளளார்.  

அெனடிபபலடயில் பரிஸ் கிளப 
இலண ெலலவருடன் இடம்வபற்்ற 
ேந்திபபு வொடர்பில் டுவிட்-
டரில் பதிவிட்டுளள அவர், 

இலஙய்கயின் முைற்சி்களுககு 
பரிஸ் கிளப் பூரண ஆதரவு

சலாரன்ஸ் வேல்வோயகம்  

ொமலரக் சகாபுரம் 
மக்கள பார்லவக்காக 
தி்றக்கபபடும் சேரஙக -
ளில் மாற்்றம் ஏற்படுத்ெப-
பட்டுளளது.  

அெற்கிணஙக திஙகட் -
கிழலம முெல் வவளளிக்-
கிழலம வலர காலல 9 
மணி முெல் இரவு 9 மணி 
வலர அெலன பார்லவ-
யிடுவெற்கான பிரசவேப 
பத்திரம் விநிசயாகிபப-
ெற்கு தீர்மானிக்கபபட் -
டுளளதுடன் அென்படி  

காலல 9 மணி முெல் 
இரவு 10 மணி வலர 
அெலன பார்லவயிட முடியும்.  

அசெசவலள, ேனி ஞாயிறு தினங -
களில் காலல 9 மணி முெல் இரவு 

10 மணி வலர பிரசவ-
ேப பத்திர விநிசயாகம் 
இ ட ம் வ ப று வ து டன் 
இரவு 11 மணி வலர 
அெலன பார்லவயிட 
முடியும்.  

அத்துடன் ொமலரக் 
சகாபுரத்லெ பார்லவ-
யிட வருபவர்கள 
இலடத்ெரகர்கள எவலர-
யும் வொடர்பு வகாளள 
சவண்டாம் என அந்ெ 
நிறுவனம் வபாதுமக் -
கலள சகட்டுக் வகாண் -
டுளளது.  

சுற்றுலா வருபவர்கள 
ெமக்கான பிரசவேப 
பத்திரத்லெ சேர காலத்-

துடன் ஒதுக்கிக் வகாளள முடியும் 
என்றும் அந்ெ நிறுவனம் வெரிவித்-
துளளது.  

தாமயரக வ்காபுரதயத   
பாரயேயிடும் வெரம் நீடிப்பு

ஹற்்றன் சுழற்சி நிருபர்

ஸ்ரீலஙகா வபாதுஜன 
வபரமுனவின் கூட்டத்-
துக்கு எதிர்பபு வெரி-
வித்து ோவலபபிட்டி 
ேகரில் (16) ஆர்பபாட்டம் வேய்ெ 
குற்்றசோட்டின் கீழ் லகது வேய்யப -
பட்ட ஐக்கிய மக்கள ேக்தியின் ோவ-
லபபிட்டி வொகுதி அலமபபாளர் 
ேேஙக ேம்பத் ேஞ்ஜீவ உளளிட்ட 15 
சபர் பிலணயில் விடுவிக்கபபட் -
டுளளனர்.   

லகது வேய்யபபட்ட ேந்செகே -
பர்கள சேற்று முன்தினம் ோவலப -
பிட்டி நீெவான் முன்னிலலயில் 

ஆஜர்படுத்ெபபட்டலெ 
அடுத்செ இந்ெ உத்ெரவு 
பி்றபபிக்கபபட்டுளளது.   

ேந்செகேபர் ஒருவ-
ருக்கு ெலா ஒரு இலட் -
ேம் ரூபா வீெமான ேரீர 

பிலணயில் இவர்கள விடுவிக்கப -
பட்டுளளனர்.   

இந்ெ வழக்கு மீொன விோரலண-
கள எதிர்வரும் டிேம்பர் மாெம் 
13ஆம் திகதி வலர ஒத்தி லவக்கப-
பட்டுளளன.   

ஸ்ரீலஙகா வபாதுஜன வபரமுன-
வின் கூட்டவமான்று முன்னாள பிரெ -
மர் மஹிந்ெ ராஜபக்ைவின் 
ெலலலமயில் 

ொேலப்பிட்டியில் ய்கதான   
15 வபரும் பியணயில் விடுதயல 

கடன் சேருககடிகளுககும உதவும - செஹோன்

்ைோெைோன ்ோனினலயோல் ்போதிப்பு 

உைனடி நிோரணம் ேழங்க   
அயமச்சர பிரசன்ன பணிப்பு

வவள்்ளம் வடிநதை பின் பரவும் வதைாற்று 
னநாயக்்ள கட்டுப்படுத்தை வினேட வேயற்திட்டம் 

புதிய ்ேர அட்ட்னண ச்ளியிட்டு ன்ப்பு

கம்பஹா ்ாவட்ட நிவாரண முன்வனடுப்பு  

சீரற்்ற வானிலலயால் பாதிக்கப-
பட்டுளள கம்பஹா மாவட்டத்தில் 
மக்களுக்கு நிவாரணஙகலள வழங-
கும் சோக்குடன் QR முல்றக்கபபால் 
எரிவபாருலள விநிசயாகிபபெற்கு 
அனுமதி வழஙகபபட்டுளளது.  

கம்பஹா மாவட்டத்தில் பாதிக்-
கபபட்டுளள மக்களுக்கு நிவாரணம் 
வழஙகுவது வொடர்பில் ஏற்பாடு 
வேய்யபபட்டிருந்ெ கூட்டத்தில் கலந்-
துவகாண்டு உலரயாற்றிய மாவட்ட 
வேயலாளர் இெலன குறிபபிட்-
டுளளார்.  

வவௌ்ளத்ொல் பாதிக்கப-
பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணம் 

வதயேகவ்கற்ப QR 
முயைககு அப்பால் 
எரிநபாருள் விநிவைா்கம்

்ழககு விெோரனண டிெம்பர் 13 ஆம திகதி 

டீெல் வினல குனறைககப்்பட்டோலும

சலாரன்ஸ் வேல்வோயகம் 
  
டீேல் விலல குல்றவலடந்ொ-

லும் பஸ் கட்டணஙகலள குல்றக்க 
முடியாவென செசிய சபாக்குவரத்து 
ஆலணக்குழு வெரிவித்துளளது.   

அது வொடர்பில் செசிய சபாக்கு-
வரத்து ஆலணக்குழுவின் பணிப-
பாளர் ோயகம் கலாநிதி திலான் 
மிராண்டா வெரிவிக்லகயில்:   

டீேல் லீற்்றர் ஒன்றின் விலலலய 
நூற்றுக்கு 04 வீெம் அல்லது 
அலெவிட அதிகமானளவு குல்றக்கப-

பட்டால் மாத்திரசம பஸ் கட்டணங-
கலள குல்றக்க முடியும். எனினும் 
430 ரூபா விலலயில் விற்பலன 
வேய்யபபட்ட டீேல் லீட்டர் ஒன்றின் 
விலல 15 ரூபாவால் குல்றக்கபபட்-
டுளளொல் எந்ெ வலகயிலும் பஸ் 
கட்டணஙகலள குல்றக்க முடியாது.   

அவவாறு பஸ் கட்டணஙகள 
குல்றவலடய சவண்டுமானால் 
டீேலின் விலல நூற்றுக்கு ோன்கு 
வீெத்துக்கும் அதிகமாக குல்றவ-
லடய சவண்டும் என்றும் அவர் 
வெரிவித்துளளார்.   

்வுனியோவில் குளவி சகோட்டு தோககுதல்  

பஸ் ்கட்ைணங்கயள 
குயைக்க முடிைாது

ப�டாக்குவரத்து ஆணைக்குழு �ணிப்�டாளர்

32 மாணேர்கள், 08 ஆசிரிைர்கள்  
யேததிைசாயலயில் அனுமதி  



க�ொ ழும்புத் தமிழ்சங்-
கத்தின் துணைத்-

தணைவரும், 'ஞானம்' ்ச ஞ் சி ண க யின் 
ஆசிரியருமான மூத்த இைக்கியவாதி மருத்-
துவ கைாநிதி தியாகரா்சா ஐயர் ஞானச்சக-
ரன் இநத ஆண்டுக்கான '்சாகித்திய ரத்னா' 
விருதுக்குத் ததரிவு த்சயயப்பட்டிருக்கி-
றார்.

  ஈழத்து மற்றும் உைகத்து தமிழ இைக்கிய 
உைகுக்கு நன்கு அறிமுகமான த�ாக்�ர் 
ஞானச்சகரன்  24 நூலகளின் ஆசிரியரா-
வார். இநத 24 நூலகளில ஐநது நாவலக-
ளும், மூன்று சிறுகணதத் ததாகுபபுகளும் 
அ�ங்குகின்றன.

  2000 ஆம் ஆண்டில தனது மணனவி-
யின் த்பயரிலும் தனது த்பயரிலும் 'ஞானம்' 
என்ற சிற்றிதணழ அவர் ததா�ங்கினார். 
அநத சிற்றிதழ க�நத இரு்பத்திரண்டு 
ஆண்டுகளாக மாதநசதாறும் தவளியி�ப-
்பட்டு வருகின்றது.

  இநத 'ஞானம்' இதழகணள ஆயவு 
த்சயது தஞ்ண்ச ்பலகணைக் கழகத்ணதச் 
ச்சர்நத மாைவி சரணுகாசதவி முணனவர் 
்பட்�த்ணதப த்பற்று இருக்கிறார் என்்பது 
ஈழத்து இைக்கிய உைகிற்கு குறிப்பாகச் சிற்-
றிதழ உைகுக்குக் கிண�த்த மிகப த்பரிய 
தகௌரவமாகும்.

  இவரது 'அலச்ச்சனும் ஒரு  பூணனக்குட்-
டியும்' என்ற இவரது சிறுகணதத் ததாகுபபு 

்சபரகமுவ ்பலகணைக்கழகத்தில க�நத இரு-
்பத்திரண்டு வரு�ங்களாகத் தமிழப்பா� 
மாைவர்களுக்கு ்பா�நூைாக இருக்கிறது.   

ஒரு சிறுகணதத்ததாகுதி இத்தணன ஆண்டு-
கள் ்பலகணைக்கழகப ்பா�நூைாக இருப-
்பது இதுதான் முதல த�ணவயாகும். அத்து-
�ன் இவரது 'குருதிமணை' நாவல மதுணர 
அதமரிக்கன் ்பலகணைக்கழகத்தில தமிழ 
முதுகணைமாணி மாைவர்களுக்கான ்பா�-
நூைாக 1992/93 காைப்பகுதியில ்பயன்்ப-
டுத்தப்பட்�து.   இவரது 'எரிமணை' நாவல 
ஆங்கிை, சிங்கள தமாழிகளிலும் 'குருதி-
மணை' சிங்கள தமாழியிலும் '்பரசதசி' சிறுக-
ணதத் ததாகுதி சிங்கள தமாழியிலும் தமாழி-
த்பயர்பபுச் த்சயயப்பட்�ன.

1977 இல 'புதிய சுவடுகள்' நாவலுக்கான 
சதசிய ்சாகித்திய மண்�ைப்பரிசிணனப 
த்பற்றவர் மீண்டும் 1980 இல 'குருதிமணை' 
நாவலுக்காக அவ்விருணதப த்பற்றுக் 
தகாண்�ார். 1994 இல 'ையத்துச் சிணறகள்' 
நாவலுக்காக மத்திய மாகாை ்சாகித்திய 
மண்�ைப ்பரிசிணனப த்பற்றவர், மீண்டும் 
1996 இல அசத ்பரிசிணன 'கவ்வாத்து' நாவ-
லுக்குப த்பற்றுக் தகாண்�வர்.    தகாழும்பு 

கம்்பன் கழகம் 2012 இல இவருக்கு மகா-
வித்துவான் சி. கசை்சயயர் விருதிணன 
வழங்கியது. இநத வரிண்சயில 'எரிமணை' 
நாவலுக்காக 2018 இல தகா�சக சதசிய 
்சாகித்திய விருதிணனப த்பற்றுக் தகாண்-
�வர்.   உைகத்தமிழச் சிற்றிதழகள் ்சங்கம் 
இவருக்கு 2005 இல தமிழத்தாய அறக்கட்-
�ணள விருதிணன வழங்கியது. தமிழநாடு 
உயிர்ணம சுஜாதா அறக்கட்�ணள 2013 இல 
சிறநத சிற்றிதழ விருதிணன இவருக்கு வழங்-
கியது.     ்பலசவறு நாடுகளிலும் ்பலசவறு 
்பலகணைகக்கழகங்களிலும் ்பலசவறு 
இைக்கிய மாநாடுகளில கைநது உணரயாற்-
றிய கைாபூஷைம் ஞானச்சகரன் எண்்பது 
வயது தாண்டியும் ்பலசவறு அணமபபுகளி-
லும் ச்சர்நது இளணமத் துடிபச்பாடு இயக்-
கும் இைக்கியர் ஆவார்.

editor.tkn@lakehouse.lk

உயர்கல்விக்கு சாபக்்்கடா்க
அமைந்துள்ள பகிடிவமை! 
 பல்கலைக்கழ்கம் எனபது உயர்கலவி வழங்கும் 
நிறுவனமாகும். அந்த வல்கயில சி. டபிள்யூ. டபிள்யூ. 
்கனனங்்கரா அறிமு்கபபடுத்திய இைவசக்கலவி நலட-
முலையில இருககும் இநநாட்டில, 5 வயது மு்தல 
16 வயதுககு இலடபபட்ட ஒவ்வாரு பிள்லளையும் 
்கலவிலயப ்பற்றுக ்்காள்வது ்கட்டாயபபடுத்்தபபட்டு 
இருககினைது.   
ஆரம்பக்கலவி, இலடநிலைக்கலவி மாத்திரமலைாமல 
உயர்கலவியும் இங்கு இைவசமா்கவவ வழங்்கபபடுகின-
ைது. அந்த அடிபபலடயில இநநாட்டின எதிர்காை சமு-
்தாயத்தினருககு உயர்கலவி வழங்கும் பணியில 25 
பல்கலைக்கழ்கங்்கள் இயங்கிக ்்காண்டிருககினைன. 
இபபல்கலைக்கழ்கங்்களுககு வருடா வருடம் சுமார 
ஒரு இைட்சம் மாணவர்கள் உள்வாங்்கபபடுகினைனர.   
 அரச பல்கலைக்கழ்கங்்களில ்காணபபடும் பகிடிவல்த 
பை மாணவர்களின உயர்கலவிககு ்பரும் சவாைா்க 
அலமநதுள்ளைது. இது ்்தளிவா்க உறுதிபபடுத்்தபபட்-
டுள்ளை உண்லமயாகும். அ்தன ்காரணத்தினால்தான 
இநநாட்டின உயர்கலவி நிறுவனங்்களில பகிடிவல்த 
மற்றும் ஏலனய வடிவங்்களிைான வனமுலை்கலளைத் 
்தலட ்சய்யும் சட்டத்தின கீழ், பகிடிவல்த ஒரு குற்ைச்-
்சயல என 1997 மு்தல அங்கீ்கரிக்கபபட்டு நலடமு-
லையில இருககினைது.   
 அபபடியிருநதும், அரச பல்கலைக்கழ்கங்்களில 
பகிடிவல்த இடம்்பறுவல்த றுஹுணு பல்கலைக்கழ-
்கத்தின இரண்டாம் வருடத்ல்தச் வசரந்த 200 மாண-
வர்களுககு எதிரா்க முன்னடுக்கபபடும் ஒழுக்காற்று 
நடவடிகல்க நலை எடுத்துக்காட்டாகும்.   
 உயர்கலவி ்பை்வன பல்கலைக்கழ்கங்்களில 
பிரவவசிககும் புதிய மாணவர்களுடன அறிமு்கத்ல்த 
ஏற்படுத்திக ்்காள்வல்தயும் ஒற்றுலமலயக ்கட்டி்ய-
ழுபபுவல்தயும் வநாக்கா்கக ்்காண்டு இரண்டாம் வருட 
மாணவர்களைால வமற்்்காள்ளைபபடும் ்சயற்பாடா்க 
ஆரம்பத்தில பகிடிவல்த பல்கலைக்கழ்கங்்களில அறி-
மு்கமாகியுள்ளைது. ஆனால இபபகிடிவல்த இனலைய 
்காை்கட்டத்தில புதிய மாணவர்கலளை உடல, உளை 
ரீதியில ்கடும் இம்லச்களுககும் துனபுறுத்்தல்களுககும் 
உள்ளைாககும் ஒரு ்சயற்பாடா்க அலமநதிருககினைது.   
  ்கலவிப ்பாதுத்்தரா்தர உயர்தரம் வலர பலவவறு சிர-
மங்்களுககும் சவால்களுககும் மு்கம் ்்காடுத்து ்கற்று 
பல்கலைக்கழ்கக ்கலவிக்கான வாய்பலப ்பற்றுக 
்்காள்ளும் மாணவர்களில ்பரும்பாைவனார பகிடிவ-
ல்தலய ்பாறுத்துக ்்காண்டு உயர்கலவிலய ்பற்-
றுக்்காள்ளைவவ விரும்புகினைனர.   
  இபபகிடிவல்தயின குரூரம், இம்சிபபு ்காரணமா்க 
அதிலிருநது ்தபபிபப்தற்்கா்க பைவி்த முயற்சி்கலளை 
வமற்்்காள்ளும் பட்ட்தாரி மாணவர்களும் இருக்கவவ 
்சய்கினைனர. அவர்களில ்தற்்்காலை முயற்சி்களில 
ஈடுபடக கூடியவர்களும் உள்ளைனர. அ்தன விலளைவா்க 
சிை மாணவர்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் ஊனமலடந்த-
வர்களைா்க இருககினைனர. இனனும் சிை மாணவர்கள் 
உயர்கலவிகவ்க முழுககு வபாட்டு விடககூடியவர்களைா்க 
உள்ளைனர.   
பல்கலைக்கழ்கங்்களில பகிடிவல்த எனை வபாரலவ-
யில ்தமது பிள்லளை்கள் எதிர்்காள்ளும் துனபுறுத்்தல-
்கள், இம்லச்கள் குறித்து ்பரும்பாைான ்பற்வைாரும் 
பாது்காவைரும் ்கவலை ்்காண்டுள்ளைனர. இந்த 
நிலையில நா்டங்கிலும் உள்ளை அரச பல்கலைக்க-
ழ்கங்்களில நடத்்தபபட்டுள்ளை புதிய ஆய்்வானறில, 
்கடந்த 15 வருடங்்களில 9,834 பட்ட்தாரி மாணவர-
்கள் பகிடிவல்த ்காரணமா்க ்தமது பல்கலைக்கழ்கக 
்கலவிலயக ல்கவிட்டிருபபது ்கண்டறியபபட்டுள்ளைது.   
  அவ்தவநரம், பகிடிவல்த எனை வபாரலவயில 9,903 
மாணவி்கள் பாலியல துனபுறுத்்தல்களுககு உள்-
ளைாக்கபபட்டிருபபதும் ்்தரியவநதுள்ளைது. அத்வ்தாடு 
இபபகிடிவல்த ்காரணமா்க இற்லைவலரயும் 195 வபர 
பட்ட்தாரி மாணவர்கள் ்தற்்்காலை ்சய்துள்ளைனர 
அலைது வாழ்நாள் முழுவதும் ஊனமுற்ைவர்களைா்க 
இருககினைனர' எனறு அந்த புதிய ஆய்வறிகல்கலய 
வமற்வ்காள் ்காட்டி, குருநா்கல மாவட்ட பாடசாலை அதி-
பர்கள் சங்்கத் ்தலைவர ஆர.ஏ.எம். ஜயசிங்்க பண்டார 
்்தரிவித்திருககினைார.   
 இலவ இவவாறிருக்க, அரச பல்கலைக்கழ்கங்்களில 
மி்க வமாசமான பகிடிவல்தககு உள்ளைான 5,806 
மாணவர்கள் நாட்டிலுள்ளை ்தனியார பலலைக்கழ்கங்-
்களில ஏற்்கனவவ உயர்கலவிக்கா்க ்பற்வைாரால 
வசரக்கபபட்டுள்ளைனர. ்தனியார பல்கலைக்கழங்்களில 
பகிடிவல்தககு இடமளிக்கபபடாலமவய இ்தற்்கான 
்காரணமாகும். அ்தனால பகிடிவல்தயின விலளைவா்க 
பல்கலைக்கழ்கங்்களின நற்்பயருககு ஏற்பட்டுவரும் 
்களைங்்கமும், மாணவர்கள் உயர்கலவிலய இலடநடு-
வில ல்கவிடுவதும் ்தனியார பல்கலைக்கழ்கங்்கலளை 
வநாககி மாணவர்கள் ்சலவதும் அரச பல்கலைக்கழ-
்கங்்களுககு நலை்தலை.   
 இது அரச பல்கலைக்கழ்கங்்கள் ்்தாடரபில மக்கள் 
மத்தியில பிலழயான பாரலவலய ஏற்படுத்்த வழிவ-
குபபவ்தாடு உயர்கலவிலயப ்பை எதிரபாரககும் மாண-
வர்களின எண்ணிகல்கயிலும் வீ்ழ்ச்சிலய ஏற்படுத்தி 
விடைாம். இநநிலையில்தான பகிடிவல்த முற்ைா்கக 
்கட்டுபபடுத்்தபபட வவண்டும் எனை எதிரபாரபலப 
்பற்வைார உள்ளிட்ட அலனத்து ்தரபபினரும் ்்காண்டி-
ருககினைனர.   
 அ்தனால பகிடிவல்தலய முற்ைா்கக ்கட்டுபபடுத்து-
வ்தற்கு உரிய நடவடிகல்க்கள் விரிவான அடிபபலட-
யில முன்னடுக்கபபட வவண்டும் எனை ஆ்தங்்கம் 
பரவைா்கக ்காணபபடுகினைது. அவ்தவநரம் புதிய 
மாணவர்கள் எனைாலும் அவர்களும் எம்லமப 
வபானறு உடல, உளை ரீதியிைான உணரவு்கலளைக 
்்காண்டவர்கள் எனபல்த பலழய பட்ட்தாரி மாண-
வர்களும் ்கருத்தில ்்காள்வது நலைது. அத்வ்தாடு 
அவர்கள் பகிடிவல்தயில ஈடுபடுவதில இருநது 
்தவிரநது ்்காள்ளை முனவருவதும் அவசியம். 
அபவபாது பகிடிவல்தயால ஏற்பட்டு வருகினை ்தாக-
்கங்்கலளையும் பாதிபபு்கலளையும் முற்ைா்கத் ்தவிரத்-
துக ்்காள்ளைக கூடிய்தா்க இருககும்.     
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த்பாருள் என்னும் அணையா விளக்கு மட்டும் ணகயில 
இருநதுவிட்�ால நிணனத்த இ�த்துக்குச் த்சன்று 
இருள் என்னும் துன்்பத்ணதத் துரத்தி வி� முடிகிறது.

்பாரு்ளைனனும் ் பாய்யா விளைக்கம் இருளைறுககும்
எண்ணிய வ்தயத்துச் ் சனறு

குறள் தரும் சிநதனை
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சாகித்திய ரத்்ா விருதுக்கு  தெரிவா்

இலக்கியவாதி த�ாக்�ர் ஞா்சசகரன்

–்காலரக்கவி
்கநல்தயா பத்மானந்தன

நாட்டின் பல இடங்களிலும் பிரபல்யமடடந்து வரும்  
மாற்றுமமாதிரம், மணப்பண் அலங்காரக் ்கண்்காட்சி  
அ ருநததி என்ற த்பயரி-

ைான நிறுவனம் நாட்டின் 
்பலசவறு ்பகுதிகளிலும் 

'மாற்றுசமாதிரம்' என்ற நிகழணவயும், 
மைபத்பண் அைங்காரக் கண்காட்சி-
ணயயும் ந�த்தி வருகின்றது. தினகரன் 
மற்றும் வாரமஞ்்சரி ்பத்திரிணககள், 
வ்சநதம் எஃப. எம், வ்சநதம் ததாணைக்-
காட்சி ஆகியன இதற்கான ஊ�க அனு -
்சரணைணய வழங்கி வருகின்றன.  

இதுச்பான்றததாரு நிகழணவ அருந-
ததி நிறுவனம் க�நத 15 ஆம் திகதி 
்சனிக்கிழணம மட்�க்களபபில மிகப-
பிரமாண்�மாக ந�த்தியிருநதது. மட்-
�க்களபபு அஞ்்சனா கிராண்ட் ்பைஸ் 
ச�ாட்�லிலஅருநததி நிறுவனத்தின் 
பிரதான ஒருங்கிணைப்பாளர் கநத-
்சாமி கருைாகரன் தணைணமயில இநத 
நிகழவு நண�த்பற்றது.   

'மாற்றுசமாதிரம்' கண்காட்சிக்கு 
பிரதம அதிதிகளாக புரவைர் காசிம் 
உமர், மட்�க்களபபு மாவட்� சமைதிக 
அர்சாங்க அதி்பர் திருமதி சுதர்்சனி 
ஸ்ரீகாநத் ஆகிசயார் கைநது தகாண்டு 
சிறபபித்தனர்.   தகௌரவ அதிதிகளாக 
தினகரன், வாரமஞ்்சரி ்பத்திரிணககளின் 
பிரதம ஆசிரியர் சத.த்சநதிலசவைவர், 
மட்�க்களபபு பிராநதிய சுகாதாரப 
்பணிப்பாளர் த�ாக்�ர் ஜீ.சுகுைன், 

இராஜாங்க அணமச்்சர் சி.்சநதிரகாநத-
னின் ்பாராளுமன்ற த்சயைாளர் ரீ.ஈஸ்வ-
ரராஜா, புதிய ஐனநாயக முன்னணியின் 
தணைவர் ந�ராஜா ரவிக்குமார், அருந-
ததி நிறுவனத்தின் ்பணிப்பாளர் சக.சம -
கைா ஆகிசயார் கைநது தகாண்�னர்.  

அருநததி நிறுவனமானது திருமை 
ச்சணவ மற்றும் மைபத்பண் அைங்கா -
ரக் கணைகணள ந�த்தி  

வருகின்ற பிர்பலயமான நிறு-
வனதமன்்பது குறிபபி�த்தக்கது. 
இநநிறுவனம் ந�த்துகின்ற நிகழ -
வுகளில அநதநதப பிரசத்ச முக்கி-
யஸ்தர்கள் ்பைர் கைநது தகாண்டு 

தங்களது ஆதரணவ 
வழங்கி வருகின்ற-
னர். இன்ணறய நவீன 
உைணகப த்பாறுத்த -
வணர மைபத்பண் 
அைங்காரதமன்்பது பிர -
தானமான கணையாக 
ம ா த் தி ர மன் றி , 
த்பண்கள் ்பைருக்கு 
ததாழிலவாயபண்பயும் 
வழங்கி வருகின்றது.   
கிழக்கு மாகாைத்தில 
இத்துணற ்சார்நதவர்கள் 
அருநததி நிறுவனத்தி�ம் விடுத்திருநத 
சவண்டுசகாளுக்கு அணமய மட்�க்க-
ளபபில இத்தணகய பிரமாண்�மான 
நிகழச்சி ந�த்தப்பட்டிருநதததன்்பது 

குறிபபி�த்தக்கது. அங்கு சகக் கண் -
காட்சி, மைபத்பண் அைங்காரக் கண்-
காட்சி, திருமை ச்சணவ, தகாட்டுசம-
ளக் காட்சி, மாற்றுசமாதிர காட்சிகள் 
சமண�சயற்றப்பட்�து�ன், இரண்டு 
மாதங்களுக்கு ஒருமுணற தவளியாகும் 

'அருநததி' ்பத்திரிணக அறிமுகமும் 
இ�ம்த்பற்றிருநதது.  

அநநிகழவில கிழக்கு மாகாைத்தி -
லுள்ள சகக், மைபத்பண், உள்ளிட்� 
வடிவணமப்பாளர்கள் ்பங்கு தகாண் -

�னர். அவர்களது சமற்்படி ததாழில -
ரீதியான ஆசைா்சணனகள், அதுததா -
�ர்்பான வியா்பார யுக்திகள் அங்கு 
்பரிமாறிக் தகாள்ளப்பட்�ன. வியா -
்பாரத்திற்குரிய வர்த்தக இணைபபுக்க -
ளும் சமற்கதகாள்ளப்பட்�ன.   

சகக் வடிவணமப்பாளர்கள், அழ -
குக்கணை நிபுைர்களது திறணமகணள 
்பாராட்டி உயரிய விருதுகள், நிணன -
வுச்சின்னங்கள் மற்றும் ்பரிசுபத்பா -
ருட்கள் என்்பன அதிகளினால வழங்கி 
ணவக்கப்பட்�ன. இநநிகழவிற்கு 
அனு்சரணையாளர்களாகவும், அதிதி -
களாகவும் கைநது தகாண்�வர்கணள 
நிகழவின் ஏற்்பாட்�ாளரான கநத்சாமி 
கருைாகரன் மற்றும் அருநததி நிறு -
வனத்தின் ்பணிப்பாளர் சக.சமகைா 
ஆகிசயார் த்பான்னாண� ச்பார்த்தி 
நிணனவுச்சின்னம் வழங்கி தகௌரவித் -
தனர்.   

தின்கரன, வாரமஞசரி, வசந்தம் FM,
வசந்தம் TV ஊட்க அனுசரலண  

மட்டக்களைபபில நலட்பற்ை 
வ்காைா்கைமான லவபவம்  

T20 உலகக் கிண்ணப் ச�ாட்டிகளில் ஆசிய சிஙகஙகளை 
உறசாகமூட்டும் பிரசாரத்ளெ ஆரம்பித்துளை �யதலாக்

சதசிய கிரிக்தகட் அணியின் உத்திசயா-
கபூர்வ அனு்சரணையாளர் �யதைாக் ஆசி 
ஆட்�ா பிஎலசி மற்றும் ஸ்ரீைங்கா கிரிக்-
தகட் ்சண்ப ஆகியன இணைநது ஒக்ச�ா-
்பர் 16 ஆம் திகதி ததா�க்கம் நவம்்பர் 13 
ஆம் திகதி வணர அவுஸ்திசரலியாவில 
நண�த்பறவுள்ள T20 உைகக்கிண்ை கிரிக்-
தகட் ச்பாட்டியில ஆசிய T20 கிரிக்தகட் 
சிங்கங்களான இைங்ணக அணியினர் உை-
கக்கிண்ை மகு�த்ணத சூடுவதற்கான 
உற்்சாகமூட்�ல வாழத்து பிர்சார முன்தன-
டுபத்பான்ணற ஆரம்பித்துள்ளன.  

 2022 ஆசிய T20 கிண்ை இறுதிப 
ச்பாட்டியில ்பாகிஸ்தானுக்கு 
எதிராக மகத்தான தவற்றிணயப 
த்பற்று, ஆறாவது மகு�த்ணத 
சூடியுள்ள அசதசவணள, உைக 
கிரிக்தகட்டில முன்னணி அணி-
களுக்கு எதிராக ச்பாட்டியிட்டு 
உைக கிண்ைத்ணத தவற்றியீட்-
டுவணத உறுதி த்சயவதற்கான 
முணனபபில இைங்ணக அணியி-
னர் தயாராகியுள்ளனர்.  

 அதற்கணமய எமது அணி-
யினர் உைகக்கிண்ைத்ணத 
தவற்றி தகாள்ள அவர்கணள 
வாழத்த விரும்புசவார் அதற்கு-
ரிய 'ச்பார்ட்�ல'(Portal) இணன 
QR குறியீடு மற்றும்/அலைது 
இணையதளம் மூைம் அணுக-
ைாம். நீண்� எட்டு வரு�ங்க-
ளின் பின்னர் சதசிய கிரிக்தகட் 

அணி T 20 உைகக் கிண்ைத்ணத தவன்று 
கிண்ைம் ்சகிதம் தாயநாட்டிற்கு வரசவண்-
டும் என்ற ஆவலில உள்ள ரசிகர்கள் 
இைங்ணக அணியினணர உற்்சாகப்படுத்தி 
வாழத்துவதற்காகசவ இநத இணைய 
அணுகல வாயபபு ஏற்்படுத்தப்பட்டுள்-
ளது.   எனசவ , நீங்கள் வாழத்துவதற்கான 
ச்பார்ட்�ணை அணுகுவதற்கு மிக இைகு-
வாக dlg.lk/apekollo ஐ ்பார்ணவயி�ைாம். 
சதசிய கிரிக்தகட் அணியினணர இதனூச� 
வாழத்துவது மட்டுமன்றி, �யதைாக் வழங்-
கும் உற்்சாகமான கிரிக்தகட் நிணனவுச் சின்-
னங்கணள தவலலும் வாயபபிணனயும் 

ரசிகர்கள் த்பறுகின்றனர்.     ்சர்வசத்ச 
கிரிக்தகட்டின் இைங்ணக கிரிக்தகட்-
டுக்கான உ்ப தணைவர் கைாநிதி ஜயநத 
தர்மதா்ச கருத்து ததரிவிக்ணகயில 
"கிரிக்தகட் விணளயாட்டிற்கு ஆதரவ-
ளித்து சுமார் ஒரு த்சாபத காைமாக எமது 
இளம் திறணமகணள நம்பியதற்காக 
சதசிய அணியின் அனு்சரணையாள-
ரான �யதைாக் ஆசிஆட்�ாவிற்கு நான் 
உண்ணமயில நன்றி ததரிவித்துக்தகாள்-
கின்சறன்" என்றார். "   

"நண�த்பறவுள்ள T20 உைகக் 
கிண்ைப ச்பாட்டிகளில எங்கள் சிங்-

கங்கணள உற்்சாகப்ப-
டுத்துவதற்காக அணனத்து 
இைங்ணக இதயங்கணள-
யும் ஒன்றாக இணைக்கும் 
இநத முயற்சியின் ஒரு 
்பகுதியாக திகழவணத-
யிட்டு �யதைாக் உண்ணம-
யிசைசய தகளரவமும் 
த்பருணமயும் அண�கி-
றது. தவற்றிணய சநாக்கிய 
இைங்ணக அணியின் இநத 
அவுஸ்திசரலியா சுற்றுப 
்பயைம் தவற்றிகரமான-
தாக அணமவதற்கு மனபபூர்-
வமாக நான் வாழத்துகின்-
சறன்" என �யதைாக் ஆசி 
ஆட்�ா பிஎலசி குழும 
்சநணதப்படுத்தல, வர்த்-
தக நாமம் மற்றும் ஊ�க 

பிரிவின் உ்ப தணைவரான �ர்ஷ ்சமரநா-
யக்க அவர்கள் ததரிவித்தார்.   �யதைாக் 
ஆசிஆட்�ா நிறுவனம் இைங்ணக சதசிய 
கிரிக்தகட், சதசிய கரப்பநது மற்றும் 
வணைப்பநது அணிகளுக்கு உத்திசயா-
கபூர்வ அனு்சரணை வழங்குவது�ன், 
ஜனாதி்பதி தங்கக் கிண்ை கரப்பநது 
ச்பாட்டிகள், சதசிய ஜூனியர் மற்றும் 
சிசரஷ� வணைப்பநது ச்பாட்டிகள், 
்பா�்சாணை ரக்பி லீக், தநாக்கவுட் என்ட் 
த்சவன்ஸ் ச்பாட்டித்ததா�ர், பிரீமியர் 
கால்பநது மற்றும் ்பராலிம்பிக் விணள-
யாட்டுகள், இராணுவ ்பரா விணளயாட்டு 
ச்பாட்டிகள், சதசிய ்பரா விணளயாட்டு 
ச்பாட்டிகள், உைக ்பராலிம்பிக் ச்பாட்டி-
களில கைநது தகாள்கின்ற இைங்ணக ்பரா 
அணி ஆகியனவற்றிற்கும் அனு்சரணை 
வழங்கி வருகின்றது.  

சரவவ்தச கிரிக்கட்டுக்கான இைங்ல்க கிரிக்கட் உப ்தலைவர ்கைாநிதி ஜயந்த ்தரம-
்தாச -(இடமிருநது வைம்) இைங்ல்க கிரிக்கட்டின சநல்தபபடுத்்தல பிரிவு ்தலைவர 
உபுல பண்டார நவரத்ன, டய்ைாக ஆசிஆட்டா பிஎலசியின வரத்்த்க நாமம் மற்றும் 
ஊட்க பிரிவு உப ்தலைவர - ஹரஷ சமரநாயக்க, இைங்ல்க கிரிக்்கட்டின ் சயைாளைர 
வமா்கன டி சிலவா ஆகிவயாரின முனனிலையில SLC வளைா்கத்தில T20 உை்கக 
கிண்ண வாழ்த்து ்தளைத்ல்த ஆரம்பித்து லவத்்த வபாது எடுத்்த படம்.
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சபோதுக கோலத்தின் 29ஆம் ஞோயிமை நோம் 
சிைப்பித்்தோம். அன்மைய ்ோெகஙகள் நீதிக-
கோனப் ்போரோடடத்தில் இமை நம்பிகமகயுடன் 
சதோடர்ந்து ைனந்தளரோைல் ்போரோட ்்ண்டும் 
என்ை உயரிய கருத்மத முன்ம்ககின்ைன. 

நறசெய்தி ்ோெகைோனது.”அ்ர்கள் ைனந்த-
ளரோைல் எப்சபோழுதும் இமை்னிடம் ைன்ைோட 
்்ண்டும் என்பதறகு இ்யசு 
ஓர் உ்மை செோன்னோர். 
“ஒரு நகரில் நடு்ர் ஒரு்ர் 
இருந்தோர். அ்ர் கடவுளுககு 
அஞ்சி நடப்பதில்மல; ைக-
கமளயும் ைதிப்பதில்மல. 
அந்நகரில் மகம்சபண் ஒரு-
்ரும் இருந்தோர். அ்ர் நடு -்
ரிடம் ்போய், ‘என் எதிரிமயத் 
தண்டித்து எனககு நீதி ்ழங-
கும்’ என்று ்கடடுக சகோண்-
்டயிருந்தோர். நடு்்ரோ, 
சநடுஙகோலைோய் எதுவும் 
செய்ய விரும்பவில்மல. பின்பு அ்ர், ‘நோன் 
கடவுளுககு அஞ்சு்தில்மல; ைககமளயும் 
ைதிப்பதில்மல. என்ைோலும் இகமகம்சபண் 
எனககுத் சதோல்மல சகோடுத்துகசகோண்டிருப்-
பதோல் நோன் இ்ருககு நீதி ்ழஙகு்்ன். 
இல்மலயோனோல் இ்ர் என் உயிமர ்ோஙகிக 
சகோண்்டயிருப்போர்’ என்று தைககுள்்ள 
செோல்லிகசகோண்டோர்.” பின் ஆண்ட்ர் அ்ர்க-
ளிடம், “்நர்மையறை நடு்்ர இப்படிச் செோன்-
னோசரன்ைோல், தோம் ்தர்ந்துசகோண்ட்ர்கள் 
அல்லும் பகலும் தம்மை ்நோககிக கூககுரலி-
டும்்போது கடவுள் அ்ர்களுககு நீதி ்ழங-
கோைல் இருப்போரோ? அ்ர்களுககுத் துமை-
செய்யக கோலம் தோழ்த்து்ோரோ? விமரவில் 
அ்ர்களுககு நீதி ்ழஙகு்ோர் என நோன் உங-
களுககுச் செோல்கி்ைன்.

இ்யசு கூறும் இந்த உ்மையில் நைது 
அன்ைோட ்ோழ்வில் நீதிககோன ்போரோடடத்தில் 

நோம் விடோ முயறசியுடன் துணித்து ்போரோட 
்்ண்டும் என்பமத எடுத்துககோடடுகிைோர். 
அதிலும் குறிப்போக ்நர்மையறை இவவுலக 
நடு்ர்க்ள பல்நரஙகளில் நைககு நீதி 
்ழஙகும்்போது கடவுள் தன்மன ்நோககிக குர-
சலழுப்பும் அ்ர்தம் அடிய்மர கண்டுசகோள்-
ளோைல் இருககைோடடோர். மகவிடவும் ைோடடோர் 

என்று கூறுகின்ைோர் இ்யசு.
அறபுத குழந்மத இயசு திருத்தலத்திறகு 

முதல் வியோழன் திருப்பலி நிமை்்றறு்தற-
கோகச் சென்றிருந்்தன். திருப்பலியின் இறுதி-
யில் நறகருமை ஆரோதமன நமடசபறைது. 
அது முடிந்ததும் பகதர்கள் ெோடசி செோல்லும் 
நிகழ்வு நமடசபறைது. பலர் ் ந்து ெோடசி செோல்-
லிவிடடுப் ்போனோர்கள். அப்்போது சபண் 
ஒரு்ர் பச்சிளம் குழந்மத ஒன்மைக மகயில் 
ஏந்திய்ோறு ெோடசி செோல்ல ்ந்தோர். “நோன் 
ஒரு கிறிஸத் சபண் அல்ல. ்்று ைதத்மத 
்ெர்ந்த்ள். எனககுத் திருைைைோகி 15 ஆண்-
டுகள் கடந்துவிடடன. ஆனோல் எனககுக குழந்-
மதப் ்பறு கிமடககவில்மல. இதனோல் எனது 
வீடடில் பல்்்று பிரச்ெமனகள் எழுந்தன. 
ஆனோல், என் கை்ர் ைடடும் என்மீது மிகுந்த 
அன்பு சகோண்டிருந்-
தோர். அதனோல் துய-

ரஙகள் ைத்தியிலும் என் ்ோழ்கமகமய ைகிழ்ச்-
சியோக ்ோழ்ந்து ்ந்்தன். 

ஒருநோள் கிறிஸத் சபண் ஒரு்மர நோன் 
எ்தச்மெயோகச் ெந்திகக ்நரிடடது. அப்்போது, 
குழந்மத போககியைறை எனது நிமல பறறி 
அ்ரிடம் எடுத்துககூறி்னன். உட்ன அ்ர், 
்கோம்ப் புதூரிலுள்ள குழந்மத இ்யசு 
்கோவிலுககுப் ்போய் செபம் செய்யுஙகள். அற-
புதக குழந்மத இ்யசு உஙகள் குமைகமளப் 
்போககி உஙகளுககுக குழந்மத ்ரம் அருள்-
்ோர். நம்பிகமக்யோடு செல்லுஙகள் என்று 
என்னிடம் கூறினோர். 

அப்்போதிலிருந்து அறபுத குழந்மத இ்யசு 
்கோவிலுககு ஒவச்ோரு ைோதமும் முதல் வியோ-
ழனன்று ்ரத் சதோடஙகி்னன். மூன்று ஆண்-
டுகளோக ைனந்தளரோைல் விடோைல் சதோடர்ந்து 
்ந்்தன். அறபுத குழந்மத இ்யசு்், 
என்மனப் போருஙகள். எனககு ஏறபடடுள்ள 
அ்ைோனத்மதப் ்போககுஙகள், நீஙக்ள என் 
்யிறறில் ஒரு குழந்மதயோகப் பிைந்திடுஙகள் 
என்ை கண்ணீர்விடடு அழுது செபித்்தன். 

ெரியோக மூன்று ஆண்டுகள் கழித்து 
இப்்போது எனககு ஒரு ஆண்குழந்மத பிைந்-
துள்ளது. அறபுத குழந்மத இ்யசு்் எனககுக 
குழந்மதயோக ் ந்து பிைந்துள்ளோர் என்று கூறி 
ஆனந்தக கண்ணீர் ்டித்தோர்.

 தமிழகத்தின் ்்ளோஙகண்ணியிலுள்ள 
புனித ஆ்ரோககியைோதோ ஆலயத்துககுச் 
செல்லும் பகதர்கள் பலரிடம் நோம் ்பசியிருக-
கி்ைன். அ்ர்களில் பலர், “ நோன் பல ஆண்டு-
களோக ைோதோ ்கோவிலுககு நடந்து ்போகி்ைன், 
ைோதோ கண்டிப்போக என் ்தம்மய நிமை்்ற-
று்ோர்கள், அந்த நம்பிகமகயில்தோன் நோன் 
இத்தமன ஆண்டுகளோகப் போதயோத்திமரப் 
்போகின்்ைன்” என்று ஆழைோன நம்பிகமகயு-
டன் ்பசியமதக ்கடடிருககி்ைன். 

தன்னாமுன் புனித சூனையப்பர்  ஆலய திருவிழனா

கிழககிலஙமகயின் ைடடககளப்பு ைமை ைோ்டடத்தில் இரண்டு நூறைோண்டுகள் பழமை ் ோய்ந்த போரம்பரியமிகக கத்்தோலிகக ஆலயைோன தன்னோமுமன புனித சூமெயப்பர் ஆலயத்தின் ் ருடோந்த திருவிழோ கடந்த 16ஆம் திகதி ைமைைோ்டட ஆயர் ் பரருடதிரு 
்�ோெப் சபோன்மனயோ ஆண்டமகயின் தமலமையில் பகதிபூர்்ைோகக சகோண்டோடப்படடது கடந்த 07 ஆம் திகதி பஙகுத்தந்மத சைோரிென் அடிகளோரின் தமலமையில் சகோடி்யறைத்துடன் ஆரம்பைோன ்ருடோந்த திருவிழோ ஒன்பது தினஙகள் ந்நோள் ஆரோத -
மனகள் இடம்சபறறு கடந்த ெனிககிழமை ைோமல புனிதரின் திருச்செோரூப ப்னியும் அதமனத் சதோடர்ந்து ஞோயிறறுககிழமை ைமைைோ்டட ஆயர் ்பரருடதிரு ்�ோெப் சபோன்மனயோ ஆண்டமகயின் தமலமையில் திருவிழோ திருப்பலி கூடடுத்திருப்பலியோக 
ஒப்புகசகோடுககப்படடது.  படஙகள்: கல்லடி குறூப் நிருபர்

ந்திசகோல்ல புனித �ூட ஆலயத்தின் 
்ருடோந்த திருவிழோ எதிர்்ரும் 
30ஆம் திகதி ்பரோயர் கர்தினோல் 

சைல்கம் ரஞ்சித் ஆண்டமகயின் தமலமை -
யில் பகதி பூர்்ைோக சகோண்டோடப்படவுள் -
ளது.திருவிழோ நிகழ்வுகள் எதிர்்ரும் 20 
ஆம் திகதி ைோமல 5.00 ைணிககு சகோடி -
்யறைத்துடன் ஆரம்பைோக உள்ளதுடன் 
அதமனத் சதோடர்ந்து   28ஆம் திகதி 
்மர ந்நோள் ஆரோதமனகள் இடம் 
சபைவுள்ளன.அதமனயடுத்து அக்டோபர் 
29ஆம் திகதி ெனிககிழமை சகோழும்பு 
உயர்ைமை ைோ்டட துமை ஆயர் ்பர -
ருடதிரு ்�.டி.அந்தனி ஆண்ட மகயின் 

தமலமையில் ச்ஸபர்ஸ 
ஆரோதமனயும் திவவிய நற -
கருமை ப்னியும் இடம் 
சபைவுள்ளது.

அதமனத் சதோடர்ந்து 30 
ஆம் திகதி திருவிழோ திருப் -
பலி கூடடுத் திருப்பலியோக  
்பரோயர் கர்தினோல் சைல்கம் 
ரஞ்சித் ஆண்டமகயின் தமல-

மையில் ஒப்புகசகோடுககப்படவுள்-
ளது.அன்மைய தினம் கோமல 
10:30 ைணிககு தமிழ் ைறறும் 
ஆஙகில சைோழிகளில் திருப்பலி 
பூமெ சகோழும்பு உயர்ைமை ைோ்டட 
துமை ஆயர் ்பரருடதிரு என்டன் 
ரஞ்சித் ஆண்டமகயின் தமலமை-
யில் ஒப்புகசகோடுககப்படவுள்ளது.

இருபதோம் திகதி சகோடி்யறைம்

இந்திக�ொல்ல புனித 
ஜூட் ஆ்லய திருவிழொ

கி றிஸ்தவ வாழ்வ செபம் , விடா -
முயற்சி என்ற இரு ஆயு்தங்களால்  
மட்டுமம சவற்றிச்காளளமுடியும் . 

அ்த்ைமய ்கடந்த ஞாயிறு வாெ்கங்கள நமக்கு 
உணர்த்துகின்றை.

செபம்  எனபது மனி்த உ்ற்வ வளர்க்கும்  ஓர்  
உனை்தமாை ்க்ை. இ்்றவன  முனனி்ை-
யில்  வாழவின  அர்த்்தத்்்தத்  ம்தடுவம்த செபம் . 
இ்்ற-மனி்த உ்றவில்  நி்ைத்திருக்்கச்  செபமும்  
விடாமுயற்சியும்  இரண்டு ்கண்்கள  மபான்றது. 
இ்்றவனின  து்ணயில்ைாமல்  நமது முயற்சி 
மட்டும்  ஒரு மபாதும் பயைளிக்்காது.

்கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழ்ம மு்தல்  வாெ்கம்  
(விப. 17:8-13) செபத்தின  வல்ை்மக்குச்  
சி்றந்தம்தார்  எடுத்துக்்காட்டு. இஸரமயல்  
மக்்கள  அமமைக்கியமராடு மயாசுவா ்த்ை -
்மயில்  மபார்  புரிந்தைர் . மமாமெ ்கடவுளின  
ம்கா்ை ்்கயில்  பிடித்்தவாறு ்தன  ்்க்ய 
உயர்த்தியிருக்கும்  மபாச்தல்ைாம்  இஸரமயல்  
மக்்களுக்கு சவற்றி கி்டத்்தது.

்்க்யத்  ்தளர விட்டமபாச்தல்ைாம்  ப்்க -
வர்்கள  சவற்றிய்டந்தைர் . இ்தைால்  ்தளர் -
வுற்்ற மமாமெயின  ்்க்க்ள ஆமரான , கூர்  
இருவரும்  ்தாஙகிப்  பிடிக்்க சவற்றி கிட்டி -
யது. அம்தமபால்  நமது ்்க்க்ள உயர்த்திச்  
செபிக்்க மவண்டும்  எனப்்தமய இது உணர்த் -

துகின்றது. ்தளர்நது 
மபாை ்்க்க்ளத்  
தி ட ப் ப டு த் து ங ்க ள  . 
்தளளாடும்  முழங -
்கால்்க்ள உறுதிப் -
படுத்துங்கள  (எபி. 
12:12).

நாம்  மைந்தளராமல்  
செபிக்்க மவண்டும்  
எனப்்த  நற்செய் -
தியில்  மநர்்மயற்்ற -
வரும்  ்்கம்சபண் -
ணும்  என்ற உவ்ம 
வாயிைா்க இமயசு 
உணர்த்துகி்றார் .

நீதி ம்கட்டு நடு -
வரிடம்  சென்ற 
் ்க ம் ச ப ண் ் ண 
நடுவர்  இழுத்்த -
டிக்கி்றார் . ஆைால்  
்்கம்சபண்  விடாது 
நச்ெரித்்த்தால்  அவ -
ளு்டய ச்தால்்ை 
்தாங்க முடியாமல்  
அ ப் ச ப ண் ணு க் கு 
நீதி வழஙகுகி்றார் . மநர்்மயற்்ற நடுவமர 

ச்தால்்ை ்தாங்காமல்  நீதி 
வழஙகிைாசரன்றால்  நீதியுளள, 
இரக்்கமுளள ்கடவுள  ்தம்மிடம்  
இ்டவிடாது மன்றாடுமவா -
ரின  மன்றாட்்ட நிச்ெயமா்கக்  
ம்கட்பார்  எனபது உறுதி.

இமயசு ்தைது பணி வாழவு 
முழுவதும்  ்தந்்தமயாடு உளள 
செப உ்றவில்  நி்ைத்திருந -
்தார் . விடியற்்கா்ையில்  ்கருக் -
்கமைாடு எழுநது செபித்்தார் . 
மா்ையாைதும்  ்தனி்மயாய்  
ம்ைக்குச்  செனறு செபித்்தார்  
(லூக் . 6:12). 

 ஒவசவாரு நி்கழச்சி்யத்  
ச்தாடஙகு முனபும்  முழந்தா -
ளிட்டும்  ்்க்க்ள விரித்தும்  

்கண்்க்ள வான  மநாக் -
கியும்  மு்கம்  குப்பு்ற 
விழுநதும்  செபித்்தார்  
எை விவிலியம்  கூறு -
கி்றது. எைமவ்தான  
இ்டவிடாது இ்்ற -
வனிடம்  மவண்டுங -
்கள  எை திருத்தூ்தர் 
பவுல் கூறுகின்றார்.(1 
ச்தெ. 5:17) எனறு.

ஒரு து்றவியிடம்  
சீடர்்கள , “மி்கப்  சபரிய 
பாவம்  எது?” எனறு 
ம்கட்டார்்கள . து்றவி 
சிரித்துக்  ச்காண்மட, 
“திருடுவது, சபாய்  
சொல்வது, ஏமாற்று -
வது அல்ை. மா்றா்க, 
கி றி ஸ ்த வ ர் ்க ள ா ்க 
வாழநது ச்காண்டு 
செபிக்்காமல்  இருப்ப -
து்தான  மி்கப்  சபரிய 
பாவம் ? என்றார் .

மன்றாடுவது மட்டும்  
மபா்தாது, மைம்  

்தளராமல்  ச்தாடர்நது மன்றாட மவண்டும் . 
எைமவ்தான  எமது நாட்டிற்கு ஆற்றும்  மு்தல்  
ச்தாண்டு நாட்டுக்்கா்க செபிப்பது ்தான.அதுவும்  
இ்டவிடா செபத்தின  மூைம்்தான  நாட்்ட 
சவற்றி்கரமா்க வழி நடத்்த முடியும்  என்ற 
அ்ெக்்க முடியா்த நம்பிக்்்க ச்காண்டிருந்தார்  
மனைராை புனி்த 9ஆம்  லூயி. 

செபம்  மனி்த வாழ்வ நி்ைப்படுத்தி, பாது -
்காப்பு உணர்்வத்  ்தருகி்றது. முயற்சிக்கு நல்ை 
முடிவி்ைத்  ்தருகி்றது. ்கடவுள  ச்காடுப்ப்்த 
மனி்தர்  ்தடுக்்க முடியாது; ்கடவுள  ்தடுப்ப்்த 
மனி்தர்  ச்காடுக்்க முடியாது. ்கடவுள  நம்பிக் -
்்கயும் , ்தனைம்பிக்்்கயும்  இ்ணநது செல்ை 
்கடவுள  உ்தவி செய்வார் . அ்தற்்காை அருள 
மவண்டி செபிப்மபாம்.

ஜெ்பமும் விடனாமுயற்சியும்
இரண்டு கண்கள் ப்பனான்றனை

அருடபணி  

முமன்ர் ை.அருள் ...

அதிமம்தகு ்கர்திைால் ம்தாமஸ குமர 
ஆண்ட்்க விண்ண்கம்டந்த 34 

ஆவது வருட நி்ை்வ எதிர்வரும் 29ஆம் 
தி்கதி இைங்்க ்கத்ம்தாலிக்்க திருச்ெ்ப 
நி்ைவு கூறுகி்றது. அ்த்ைசயாட்டிய இரங-
்கல் திருப்பலி எதிர்வரும் 29ஆம் தி்கதி ெனிக்கி-
ழ்ம ரா்கம ம்தவத்்்த பசிலிக்்கா திருத்்தைத்தில் 
்கா்ை 9.00 மணிக்கு மபராயர் ்கர்திைால் சமல்்கம் 
ரஞ்சித் ஆண்ட்்கயின ்த்ை்மயில் ஒப்புக்ச்காடுக்்கப்படவுளளது.

கத்்தோலிககத் திருச்ெமப -
யோனது பிரதி ஆண்டும் அக -
்டோபர் மூன்ைோ்து ஞோயிற-
றுககிழமைமய ைமைபரப்பு 
ஞோயிைோக சிைப்பிககின்ைது.

நறசெய்திமய அறிவிக-
கும் பணியில் நைககுள்ள 
சபோறுப்மபயும் கடமைமய-
யும் ்ோய்ப்மபயும் பறறி சிந் -
திப்பதறகு இந்த நோள் எைககு 
அமழப்பு விடுககின்ைது.

" எங்க இரு்ர் மூ்ர் 
என் நோைத்தினோல் ஒன்று -
கூடி இருப்பீர்க்ளோ அங்க 
அ்ர்கள் ைத்தியில்  நோன் 
இருப்்பன்." திருமுழுககின் 
மூலம் திருஅம்யின் ெோடசிகளோக ்ோழ 
அமழககப்படடிருககும் நோம் இமை ஆசீ-
மரப்சபறறு இமை்ோர்த்மதக்கறப ெோட-
சியோக ்ோழ்ந்து, உலகிறகு நறசெய்திமய 
பமைெோறறி, நம் இதயஙகளிலிருந்து எழும் 
புகழ்ச்சி செபஙகமள இமை்னுககு ஒப் -
புகசகோடுகக ்்ண்டும்.

இ்யசுவுககு ெோடசியோக ்ோழ்தல் என்ப -
தன் உண்மையோன அர்த்தம் என்ன?

ெோடசியம் என்பது ஒரு குறிப்பிடட 
நிகழ்ம் கண்ைோல் போர்த்து அதமன 
அஙகிருந்து அனுபவித்து அஙகு நடந்த 
அமனத்மதயும் விளககிக கூைககூடியதோக 
இருத்தலோகும்.

கத்்தோலிககர்களோகிய நோம் ஒவச்ோரு்-
ரும் கிறிஸதுவின் உண்மையுள்ள நறசெய்தி-
மயப் பறறி அறிந்தமதயும் அனுபவித்தமத-
யும் நீஙகள் என் ெோடசிகளோக இருப்பீர்கள் 
என்ை 2022 ம் ஆண்டு உலக ைமைபரப்பு 
தினத்தின் கருப்சபோருளுககமைய ெோடசி 
பகர அமழககப்படுகின்்ைோம்.

 முத்திப்்பறு சபறை ைோரி சபோலின் 
ச�ரி்கோட அ்ர்களினோல் ஆரம்பிககப்-
படட விசு்ோெ ்ளர்ச்சி ெஙகம் இவ்ருடம் 
200்து யூபிலி விழோம்க சகோண்டோடு-

கின்ைது.
முத்திப் ்பறுசபறை ைோரி 

சபோலின் ச�ரிக்கோட 
அ்ரகள் தூய நிமலககு 
உயர்த்தப்பட்்ண்டுசைன 
ைன்ைோடும்படி   அன்புடன் 
்்ண்டிகசகோள்கின்்ைன்.

இது்் இவ்ருட உலக 
ைமைபரப்பு ஞோயிறு தினத் -
தின் முககிய அம்ெைோகும்.

இமை்னுககு ெோடசிப -

கர்தல் என்பதன் அர்த்தம் அ்ரது படிப் -
பிமனகமள சிந்தித்து எம் ்ோழ்நோள் 
முழு்தும் அதமனப் பிரதிபலித்து ்ோழ் -
்தோகும். அதோ்து, எைது சிந்தமன, 
செயறபோடுகள், ்பசும் ்ோர்த்மதகள், 
நிகழ்வுகமளப் போர்ககும் விதஙகள், 
அமனத்தும் கிறிஸதும் பிரதிபலிப்பன -
்ோக இருகக்்ண்டும்.

நோம் கிறிஸதும்ப்பறறி ைறை்ர்களுடன் 
உமரயோடும் ்போது கிறிஸதுவின் ெோடசிக-
ளோக ைோறைம் சபறுகின்்ைோம். கிறிஸத் 
ஆன்மீகம் நைபிகமகயில் பிமைககப்படடு, 
நம்பிகமகயின் விமதகளோய் செழித்து 
்ளர்ந்து பலன் சகோடுத்து அதமன ைறை்ர் -
களின் நன்மைககோக பயன்படுததும் ்போது 
அம் அர்ப்பணிப்சபன இனம் கோைப்படு-
கின்ைது.

ெோடசியோக இருத்தல் என்பது ஒரு முககிய-
ைோன ைறறும் அறபுதைோன விடயஙகமளப் 
போர்ககும் ஒரு்ர் என்பதோகும். இ்ர் தோன் 
சபறறுகசகோண்ட அனுப்த்மத பகிர்ந்து 
சகோள்்மத ெோடசியம் எனலோம். 

ெோடசியம் என்பது ெோதோரைைோக இருகக -
லோம்.எனினும் அது ஒரு சபரிய சபோறுப்போ-
கும்.

உலக மறைபரப்பு தினம் 23ல்

"நீங்கள் என் சாட்சி்களா்க இருப்பீர்கள்"நீதி வழஙகும்பாது ்கடவுள் தன்்னை ்�ாக்கி 
குரலெழுப்பும அடியவ்ர ்்கவிடமாட்டார

பேராயர் தலைலையில் பதவதலத-

த�ோமஸ் குதே ஆண்டகையின்
34 வது நிகைவுத் திருப்பலி

 அருடபணி செல்்ரோஜ் சூமெ ைோணிககம்....

ோப்பிலை ைலைேரப்பு சலேகளின் பதசிய இயக்குனர் 
அருடேணி ேசில் ரராஹான் ரேர்னாணபடா அடிகளாரின் ரசய்தி
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போர்ம்யற்றோர் பிரச்சிமைகமை தீர்கக...
நேற்று (17) ஜனாதிபதி செயலகத்-

தில் சகாடி அணிவிககபபட்டது.   
ஜனாதிபதி அலுவலக செலவில் 

பார்வயற்நறாருககு 300 சவள்ளை 
பிரம்புக்ளைக ்கயளிககும் நிகழ்வு 
ஜனாதிபதி அலுவலகத்தில் ே்்ட-
சபற்றது. இதில் உ்ரயாற்றிய 
ஜனாதிபதியின் செயலாளைர ெமன் ஏக-
கோயகக, பார்வயற்நறார எதிர -
நோககும் பிரச்சி்னக்ளைத் தீரகக 
முழு்மயான ஆதர்வ வழங்குவ-
தாகத் சதரிவித்தார.   

நிகழ்வில் உ்ரயாற்றிய பார்வ-
யற்நறார நதசிய ெங்கத்தின் செயலா-
ளைர பிரென்ன விககிரமசிங்க, இநத 
ெங்கம் அ்னத்து மாகாணத்்தயும் 

பிரதிநிதித்துவபபடுத்தும் வ்கயில் 
அ்மககபபடடுளளைதாக கூறினார.   

இநதநவ்ளை, சபணகளுககான 
மாற்றுத்திறனாளிகள ெங்கத்தின் ஒரு 
கி்ளையாக பார்வயற்ற சபணக-
ளின் ெங்கமும் மாற்றுத்திற்னயு-
்்டய இ்ளைஞரகளின் பிரச்சி்ன-
க்ளைத் தீரகக இ்ளைஞர ெங்கமும் 
இயங்கி வருவதாக அவர இதன்-
நபாது குறிபபிட்டார.   

இலங்்க நதசிய பார்வயற்-
நறார ெங்கத்தின் த்லவர கமல்சிறி 
ோணயககார மற்றும் ெங்கத்்தப 
பிரதிநிதித்துவபபடுத்தும் அதிகாரி-
கள குழுவினர இநநிகழ்வில் கலநது-
சகாண்டனர.   

2023 ஆம் ஆண்டுககோை நிதி ...
மு.ப 10.30 மணி வ்ர 

வாய்மூல வி்்டககான நகளவிக -
ளுககாக நேரம் ஒதுககபபடடுள -
ளைது.   

இதற்க்மய இன்்றய தினம் 
திகதி மு.ப 9.30 மணிககுப பாரா -
ளுமன்றம் கூ்டவிருபபது்டன் மு.ப 
10.30 மணி முதல் பி.ப 5.00 மணி 
வ்ர சபற்நறாலிய உற்பத்திப 
சபாருடகள (விநெ்ட ஏற்பாடுகள) 
(திருத்தச்) ெட்டமூலத்தின் இரண -
்டாவது மதிபபீடடு விவாதம் ே்டத் -
தபப்டவுளளைது. அத்து்டன் பி.ப 
5.00 மணி முதல் பி.ப 5.30 மணி 
வ்ர அரொங்கத்தினால் சகாண -
டுவரபபடும் ெ்ப ஒத்தி்வபபு 
நேரத்தின்நபாதான விவாதம் 
ே்்டசபறும்.   

ஒகந்டாபர 19ஆம் திகதி மு.ப 
10.30 மணி முதல் பி.ப 5.00 மணி 
வ்ர நீதி அ்மச்சினால் முன் -
்வககபபட்ட 06 ெட்டமூலங் -
க்ளை விவாதத்துககு எடுககவும் 
பாராளுமன்ற அலுவல்கள பற்றிய 
குழு தீரமானித்தது. இதற்க்மய 
ேஞ்சுகள, அபின் மற்றும் அபாய -
கரமான அவு்டதங்கள (திருத்தச்) 
ெட்டமூலம், சோத்தாரிசு (திருத் -
தச்) ெட்டமூலம், அற்நறாணித் 
தத்துவம் (திருத்தச்) ெட்டமூலம், 
ஆவணங்க்ளைப பதிவு செய்தல் 

(திருத்தச்) ெட்டமூலம், விருப -
பாவணங்கள (திருத்தச்) ெட்ட -
மூலம், நமாெடிக்ளைத் தடுத்தல் 
(திருத்தச்) ெட்டமூலம் என்பன 
இரண்டாவது மதிபபீடடுககாக 
விவாதத்துககு எடுத்துகசகாளளைப -
ப்டவுளளைன.   

அதன் பின்னர பி.ப 5.00 மணி 
முதல் பி.ப 5.30 மணி வ்ரயான 
நேரம் ெ்ப ஒத்தி்வபபு நேரத் -
தின் நபாதான நகளவிகளுககாக 
ஒதுககபபடடுளளைது.   

ோ்ளை மறுதினம் 20 மற்றும் 
21ஆம் திகதிகளில் மு.ப 10.30 
மணி முதல் பி.ப 5.00 மணி வ்ர 
அரசியல்மபபுககான 22 ஆம் 
திருத்தச் ெட்டமூலத்தின் இரண -
்டாவது மதிபபீடடு விவாதம் 
ே்டத்தபப்டவுளளைது. அன்்றயதி -
னம் பி.ப 5.00 மணி முதல் 5.30 
மணி வ்ர எதிரககடசியினால் 
சகாணடு வரபபடும் ெ்ப ஒத்தி -
்வபபு நேரத்தின் நபாதான விவா -
தத்துககு ஒதுககபபடடுளளைது.   

அநதநேரம், எதிரவரும் 21ஆம் 
திகதி பி.ப 5.30 மணி வ்ர ே்்ட -
சபறும் 22ஆவது திருத்தச் ெட்ட -
மூலத்தின் இரண்டாவது மதிபபீடு 
மீதான விவாதம் முடிவுககு வந -
ததும் வாகசகடுபபு ே்டத்தபப்ட -
வுளளைது.   

22 ஆ்து அரசியலமைப்பில்...
 க்லபபதற்கான காலத்்த 

ோன்க்ர வரு்டங்களைாக மாற் -
றிகசகாணடுளளைனர. ஆ்கயி -
னால் ோங்கள அநத பரிநது்ரயில் 
எவ்வித மாற்றங்க்ளையும் செயற் -
படுத்த முயற்சிககவில்்ல.  

 19 ஆவது திருத்தத்திநலநய 
பாராளுமன்றத்்த க்லபபதற் -
கான காலம் ோன்க்ர வரு்டத்தி -
லிருநது இரண்ட்ர வரு்டமாக 
கு்றககபபட்டது.   20 ஆவது 
அரசியல்மபபு திருத்தத்தில் 
தற்நபாதுளளை பாராளுமன்ற உறுப -
பினரகளில் சபரும்பான்்மயான -
வரகநளை அத்ன ோன்க்ர வரு -
்டங்களைாககியுளளைனர.  

 பாராளுமன்றத்்த ோன்க்ர 
வரு்டத்தில் க்லபபதற்கு 
அ்னத்து எதிரகடசிளும் இணங் -
கியுளளைன.     அத்து்டன், இரட்்ட 

குடியுரி்ம சதா்டரபில் ெட்ட 
ரீதியான தீரவுகள காணபபடுகின் -
ற்மயினால் அத்ன நீககுவ -
தற்கு ே்டவடிக்கக்ளை முன்சன -
டுககவில்்ல.  

 22 ஆவது அரசியல் அ்மபபு 
திருத்தம் மககளுகநக அதிக 
நத்வயாக காணபபடுவதால் 
இத்ன ோங்கள நி்றநவற்றிக -
சகாளநவாம் என எதிரபாரககின் -
நறாம்.  

 19 ஆவது அரசியல்மபபு 
திருதத்தின் உண்ம தன்்ம்ய 
எடுத்துணரத்திய நபாநத அதற்கு 
அதிகமாநனார வாககளித்தனர.  

 அத்ன நபான்நற இதற்கும் 
150 நபர வாககளிபபாரகள என்ற 
ேம்பிக்க காணபபடுகின்றசதன 
அ்மச்ெர விநஜயதாெ ராஜபக்ஷ 
குறிபபிட்டார.  

எரிசபோருள் விமலகள்...
சுபபர டீெல், மணசணணசணய் 

ஆகியவற்றின் வி்லகளில் மாற்றங்-
கள ஏற்படுத்தபப்டவில்்லசயன்-
றும் அவர சதரிவித்துளளைார. 

சபற்நறாலியக கூடடுத்தாபனம் 
எரிசபாருடகளின் வி்லக்ளை 
கு்றத்துள்ளைதயடுத்து இநதியன் 
ஒயில் கம்பனி (IOC) நிறுவனமும் 
ஒகந்டய்ன் 92 ரக சபற்நறாலின் 
வி்ல்ய 40 ரூபாவாலும் ஒடந்டா 
டீெல் லீட்டர ஒன்றின் வி்ல்ய 15 
ரூபா வாலும் கு்றத்துளளைது.

அநதநவ்ளை க்டநத அகந்டாபர 

முதலாம் திகதி எரிசபாருள வி்ல -
களில் திருத்தம் நமற்சகாளளைபபட-
டுளளைது. அதன்நபாது ஒகந்டன் 
92 ரக சபடநரால் லீட்டர ஒன்றின் 
வி்ல 40 ரூபாவாலும் ஒகந்டன் 
95 ரக சபடநரால் லீட்டர ஒன்றின் 
வி்ல 30 ரூபாவாலும் கு்றககப-
பட்டது.அநத வி்ல கு்றபபிற்கி-
ணங்க ஒகந்டன் 92 ரக சபடநரால் 
லீட்டர ஒன்றின் வி்ல 410 ரூபவா -
கவும் ஒகந்டன் 95 ரக சபடநரால் 
லீட்டர ஒன்றின் வி்ல 510 ரூபாவா -
கவும் விற்ப்ன செய்யபபட்டது.

மூன்று ்யது...
சதரிவித்தார.   
 ெம்பவத்தில் பலத்த காயம்்டநத 

நமலும் இருவர நமலதிக சிகிச்்ெக-
காக குருணாகல் நபாதனா ்வத்தி-

யொ்லககு மாற்றபபடடுளளைனர. 
ெம்பவம் சதா்டரபான நமலதிக 
விொர்ணக்ளை சபாலிஸார 
நமற்சகாணடு வருகின்றனர.  

ைன்ைோர் ெச�ோெ...
நம மாதம் 18ஆம் திகதி தாம் 

அனுபபியிருநததாக ெட்ட ்வத்திய 
அதிகாரி நீதிமன்றத்தில் நேற்று (17) 
அறிவித்துளளைார.  

அதற்க்மய, பு்தகுழி அகழ்-
வுககு நத்வயான நிதி, உதவி 
நத்வபபடும் தி்ணககளைங்கள 
உளளிட்ட வி்டயங்கள அ்டங்கிய 
அறிக்க நீதிமன்றத்தில் ெமரபபிக-
கபபடடுளளைது.  

இநத அறிக்கககு அ்மய, 
ெசதாெ மனித பு்தகுழியின் அகழ் -
வுப பணிக்ளை எபநபாது ஆரம்பிப -
பது என்ப்த நீதிமன்றத்துககு அறி -
விககுமாறு சபாலிஸாருககு நீதவான் 

நேற்று (17) உத்தரவிடடுளளைார.  
இநதநவ்ளை, அகழ்வுப பணிக்ளை 
நமற்சகாளவதற்கு நத்வயான நிதி 
சதா்டரபில் நகாரிக்க முன்்வக -
கபபடும் படெத்தில், அதற்கான ே்ட-
வடிக்ககள முன்சனடுககபபடும் 
என காணாமல் ஆககபபடந்டாருக-
கான அலுவலகம் ொரபில் மன்றில் 
ஆஜராகிய ெட்டத்தரணி நீதிமன்றத்-
தில் சதரிவித்துளளைார.  

மனித பு்தகுழி அகழ்வுககான 
திகதி்ய நீதிமன்றத்துகக அறிவிக -
குமாறு உத்தரவிட்ட நீதவான் எதிர -
வரும் ேவம்பர மாதம் 30ஆம் திகதி 
வ்ர வழக்க ஒத்தி்வத்துளளைார.  

பிரியைோலிககு ரூ. 80 இலடெம்...
தி்ணககளைத்துககு அ்ழககப -

படடிருநதார. அவரி்டமிருநது வாக -
குமூலமும் சபற்றுகசகாளளைபபட-
டுளளைது.    காணிசயான்்ற விற்று 
சபற்றுக சகாண்ட 80 இலடெம் 
ரூபா பணத்்த அொத் ொலி ெநநதக 
ேபரான சபணணி்டம் வழங்கியுளளை -
தாக சதரிவிககபபடுகிறது.   

ஜானகி சிறிவரத்தன என்ற சபயரு -
்்டய சபண மூலம் அநதப பணம் 
ெநநதக ேபரான சபணணுககு 
சபற்றுக சகாடுககபபடடுளளைதாக 

சதரிவிககபபடுகிறது.    நகாடிகக-
ணககான நிதி நமாெடியில் ஈடுபட-
டுளளைாசரன்ற ெநநதகத்தின் நபரில் 
திலினி பிரியமாலி குற்றத்தடுபபு 
விொர்ண தி்ணககளைத்தினால் 
க்டநத ஐநதாம் திகதி ்கது செய்யப-
பட்டார. நீதிமன்ற உத்தரவுகக்மய 
அவர எதிரவரும் 19ஆம் திகதி வ்ர 
விளைககமறியலில் ்வககபபடடுள-
ளைார. அவருககு எதிராக தற்நபாது 11 
மு்றபபாடுகள முன்்வககபபட-
டுளளைன.   

இந� ்ருடம் ஆடம்பரைோை...
உ்ரயாற்றிய கரதினால் ரஞ்சித், 

இவ்வரு்ட கிறிஸ்துமஸ் பணடி்க 
பசித்திருபபவரகளுககு உணவளிபப -
தாக மடடுபபடுத்தபப்ட நவணடும் 
என்றார.   “ோடடின் நி்ல்ம்யக 
கருத்தில் சகாணடு இநத கிறிஸ் -
துமஸில் நதவாலயங்கள மற்றும் 

பிற இ்டங்க்ளை அலங்கரிபபதற்-
காக பணத்்த வீணாககககூ்டாது. 
பசியில் வாடுபவரகள ஏராளைம்.  
எனநவ, இநத ஆணடு கிறிஸ்துமஸ் 
ெமயத்தில் ஏ்ழகளுககு உணவு 
வழங்குவது மடடுநம செய்ய 
நவணடும்,” என்றார. 

�னுஷ்கோடியில் �ஞெம்...
தனுஷநகாடிககு அடுத்த முதலாம் 

மணல் திடடில் சென்று இறங்கியுளளை 
இவரக்ளை மீட்ட இநதிய க்டநலார 
காவல்ப்்டயினர இராநமஸ்வரம் 
க்ரநயார நபாலீொரி்டம் ஒபப்்டத்-
தனர.   

 க்டநத மாரச் மாதத்திலிருநது 
இலங்்கயிலிருநது தமிழரகள 
தனுஷநகாடி வழியாக தமிழகத்திற்-
குள அகதிகளைாக சென்ற வணணம் 
உளளைனர.இநநி்லயில் மன்னார, 
நபொ்ல்ய நெரநத அநநதாணி 
மரிய சகாரடடி, புலக்ஷன்,கணுவியா, 
ெசிககுமார, ெனுஜன், அநநதாணி 
சபரணான்ந்டா உளளிட்ட ஒநர 
குடும்பத்்த நெரநத 06 நபர யாழ்ப-

பாணத்திலிருநது ப்டகில் புறபபடடு 
நேற்று (17) கா்ல தனுஷநகாடிகக-
ருநக உளளை முதல் மணல் திடடில் 
இறங்கினர.     தகவலறிநது மண்டபம் 
க்டநலார காவல் ப்்டயினர இலங்-
்கத் தமிழ்ர ந�ாவர கிராஃபட 
ப்டகு மூலம் மீடடு தனுஷநகாடி 
அரிச்ெல்மு்ன க்ரககு சகாணடு 
வநது இராநமஸ்வரம் க்ரநயார 
நபாலீொரம் ஒபப்்டத்தனர.    விொ-
ர்ணககு பிறகு 06 நபரும் மண்ட-
பம் அகதிகள முகாமில் ஒபப்்டக-
கபபட்டனர.இலங்்கயிலிருநது 
அகதிகளைாக தமிழகம் வநதவரகளின் 
எணணிக்க இவரகளு்டன் 181 ஆக 
அதிகரித்துளளைது.   

உணவு செருககடிமய... 03ஆம் பககத் சதா்டர 
செயற்பாடுகள, அவற்்ற ெந -

்தககு சகாணடு வருதல், ேல்ல 
வி்ல்ய வழங்குதல் என்பன 
சதா்டரபில் கவனம் செலுத்தபப்டல் 
நவணடும்.  

இநத சேருககடியானது ோம் 
அ்னவரும் எதிரநோககும் ஒரு 
நதசிய பிரச்சி்னயாகும். இநத 
சேருககடி்ய அ்னவரும் எதிர -
சகாளளை நவணடும். இதிலிருநது 
மீணடு வரககூடிய சபரும்நபாக 
காலபபகுதிககு ோம் வநதுவிட-
ந்டாம். இநத சேருககடியான 
காலத்்த சவற்றிசகாணடு ோம் 
முன்நனற நவணடும். அதற்கு 
அ்னவரும் ஆதரவு தருமாறு நகட-
டுகசகாளகிநறன்.  

களுத்து்ற மாவட்டத்திநலநய 
அதிக சவளளைபசபருககு ஏற்படு -
கிறது. மகாவலி ஆற்்ற வி்ட அதி-
களைவான நீர இநத மாவட்டத்திலி-
ருநது மிகக குறுகிய தூரத்தில் உளளை 
க்டலில் கலககிறது. இநத உணவு 
சேருககடி்ய ெமாளித்து நதசிய 
அபிவிருத்தித் திட்டத்தி்ன ோம் 
முன்சனடுத்தல் நவணடும்.  

இதற்காக சபரிய அளைவில் சுற்றுச்-
சூழல் பாதிபபு ஏற்ப்டாத வ்கயில், 
பயிரச்செய்்கயில் ஈடுபடுத்தபப-
்டாத அரெ காணிக்ளை வழங்க அரசு 

முடிவு செய்துளளைது. அத்த்கய 
காணிகள அ்்டயாளைம் காணபப-
்டல் நவணடும்.  

கிராம அலுவலர உளளிட்ட அரெ 
அதிகாரிகளும் கிராமிய மட்டத்தி-
லான குழுககளும் இது பற்றிய தக -
வல்க்ளை நமலி்டத்திற்கு சகாணடு 
செல்லுதல் நவணடும். கிராம 
மட்டத்திலான வளைரச்சி மிகவும் 
முககியமானது. அடுத்த வார இறு-
திககுள உரிய அ்னத்து தகவல்க -
்ளையும் சபற எதிரபாரககிநறாம். 
நத்வயான அ்னத்து வளைங்க-
ளும் வழங்கபபடும். அதற்குத் 
நத்வயான ெகதி்ய ஒவ்சவாரு 
கிராம நெ்வ பிரிவுககும் ோம் 
வழங்குநவாம்.  

க்டற்சறாழிலானது ேமது உணவு 
உற்பத்தியின் ஒரு பகுதியாகும். மீன்-
பிடித் சதாழிலானது மத்திய வங்-
கியின் பல்வ்கபபடுத்தலுககுள 
உளளை்டங்காது. முன்சனாரு காலத் -
தில் அது விவொயத் து்றயில் உள-
ளை்டககபபடடிருநதது. ேமது உணவு 
உற்பத்தியின் ஒரு பகுதியாக க்டற்-
சறாழி்ல அங்கீகரித்தல் நவணடும். 
நமலும், மீன்பிடித் சதாழிலானது 
மககளின் புரதப பங்களிப்ப அதி -
கரிககின்றது. நமலதிக உற்பத்தி்ய 
ஏற்றுமதி செய்து ேல்ல வருவா்ய 

ஈட்டககூடிய விதத்தில் க்டற்-
சறாழி்ல அபிவிருத்தி செய்தல் 
நவணடும். எனநவ மீன்பிடித் 
து்றககு அரசின் பங்களிபபு நிச்ெ-
யம் அவசியம்.  

நதயி்ல, இறபபர, சதங்கு பயிர -
களுககு அடுத்தபடியாக, அதிக 
அணணியச் செலாவணி்ய ஈடடித் 
தருவது, மீன்பிடித் சதாழில்தான். 
உலகநம ேம்மி்டம் எதிரபாரககும் 
ஏற்றுமதித் து்ற இதுநவ.  

ேம் குழந்தகள மற்றும் கரபபி-
ணித் தாய்மாரகள பற்றி ெரியான 
விதத்தில் அறிக்க செய்தல் 
நவணடும். அவரகள கவனிககபப-
்டாதுவி்டல்கூ்டாது என்ற முடி்வ 
அரசு எடுத்துளளைது. களுத்து்ற 
மாவட்டத்தில் பல தன்னாரவ நிறுவ -
னங்கள மற்றும் தனியார நிறுவனங்-
கள உளளைன.  

குழந்தகள மற்றும் கரபபி-
ணித் தாய்மாரகளின் நத்வக்ளை 
உறுதி செய்வதற்கும் அவரகளின் 
வாழ்்வப பாதுகாபபதற்கும் 
நத்வயான ே்டவடிக்ககள 
எடுககபப்டல் நவணடும். ஏற்று-
மதி மற்றும் விற்ப்ன மடடில் 
விவொயிகளி்டம் ேம்பிக்க்ய 
ஏற்படுத்துதல் நவணடும். இநத 
சேருககடி்ய புதிய வழியில் 

எதிரசகாளளை ஆளும் கடசி, எதிரக -
கடசி என அ்னவரும் ஒன்றி -
்ணய நவணடும்.   கிராம மகக -
ளுககு அதிகாரம் அளிககபபடடு, 
கிராம மட்டத்திலிருநது ோட்்ட 
கடடிசயழுபபுவதற்கான புதிய 
நவ்லத்திட்டத்திற்கான கதவு 
திறககபபடடுளளைது.

அரசியல் நகாடபாடுகளைற்ற கிரா -
மத்தின் அதிகாரத்்த நி்லோட்ட 
நவணடும். கிராம அதிகாரத்்த 
சபாருளைாதார நிரவாகமாக மாற்ற 
நவணடும். கிராம ெகதி்ய ோடு 
முழுவதும் சகாணடு செல்லும் 
திட்டங்களும் சதா்டங்கபப்ட 
நவணடும்.  

அ்மச்ெர விதுர விககிரமோ -
யகக, நமல்மாகாண ஆளுேர 
சராஷான் குணதிலகக, இராஜாங்க 
அ்மச்ெரகளைான அனூப பஸ்கு -
வல், பியல் நிஷாநத, பாராளுமன்ற 
உறுபபினரகளைான ெஞ்சீவ எதிரி -
மான்ன, மரஜான் பளீல், குமார 
சவல்கம, ராஜித நெனாரத்ன, லலித் 
எல்லாவல, யதாமினி குணவரத் -
தன, அரொங்க நிரவாக அ்மச்சின் 
செயலாளைர எம்.எம்.பி.நக.மாயா -
துன்நன, களுத்து்ற மாவட்டச் 
செயலாளைர உளளிடந்டார இநநிகழ் -
வில் கலநதுசகாண்டனர.

உடைடி நி்ோரணம்... 03ஆம் பககத் சதா்டர 
46,797 நபர பாதிககபபடடுளளை-

தாக கம்ப�ா மாவட்ட அனரத்த 
முகா்மத்துவ நி்லயத்தின் 
உதவிப பணிபபாளைர அஜித் நிஷாநத 
சதரிவித்தார.   

தற்நபாது கம்ப�ா மாவட்டத்-
தில் சவளளைம் கு்றநதுளளைது. 
இதனால், பாதுகாபபான இ்டங்க-
ளுககுச் சென்ற மககளும் அவரவர 
வீடுகளுககு அனுபபி ்வககபபடு-
கின்றனர.   

நமலும் இநத சீரற்ற காலநி்ல 
காரணமாக இரணடு வீடுகள முழு -
்மயாகவும் நமலும் இரணடு 
வீடுகள பகுதியளைவிலும் நெதம-

்்டநதுளளைன.    பாதிககபபட்ட 
அ்னத்து மககளுககும் இராணுவம் 
மற்றும் சிவில் பாதுகாபபுப ப்்டயி-
னரின் ஆதரவு்டன் ெ்மத்த உணவு 
வழங்கபபடுகிறது. எதிரகாலத்தில் 
உலர உணவும் வழங்கபபடும்.   

சீரற்ற காலநி்ல காரணமாக 
பரவும் நோய்க்ளை கடடுபபடுத்த 
எடுகக நவணடிய ே்டவடிக்ககள 
குறித்து அ்னத்து சுகாதார அதிகாரி-
களுககும் அறிவிககபபடடுளளைதாக 
கம்ப�ா மாவட்ட சுகாதார பணிப-
பாளைர இநதிகக வன்னிோயகக சதரி-
வித்தார.   

அவ்வாறான அவெரநி்ல 

சதா்டரபில் 033-2234904 என்ற 
சதா்லநபசி இலககத்திற்கு அறி -
விககுமாறும் அவர நகடடுகசகாண-
டுளளைார.   

இநதநவ்ளை சவளளை நி்ல்ம 
தணிநததன் பின்னர பரவிவரும் 
ச்டங்கு உளளிட்ட சதாற்றுநோய்-
க்ளை கடடுபபடுத்துவதற்கு 
நமற்சகாளளை நவணடிய ே்டவடிக -
்ககள குறித்து ஏற்கனநவ திட-
்டமி்டபபடடுளளைதாக கம்ப�ா 
மாவட்ட சுகாதார பணிபபாளைர இந-
திகக வன்னிோயகக குறிபபிட்டார.   

அத்து்டன் அனரத்தங்களினால் 
பாதிககபபட்டவரகளுககு   

கம்ப�ா மாவட்ட ஒருங்கி்ணப-
புக குழுத் த்லவர, பாராளுமன்ற 
உறுபபினர ெ�ன் பிரதீப, 140 
ஆவது ப்்டத் த்ல்மயகத்தின் 
கட்ட்ளை அதிகாரி பிரிநகடியர 
பிரதீப கமநக, கம்ப�ா மாவட-
்டத்தின் அ்னத்து பிரநதெ செயலா-
ளைரகள, வலயக கல்விப பணிபபா-
ளைரகள, நீரபபாெனத் தி்ணககளை 
அதிகாரிகள, வீதி அபிவிருத்தி 
அதிகார ெ்ப அதிகாரிகள, மின்ொர 
ெ்ப அதிகாரிகள உளளிட்ட அரெ 
நிறுவனங்களின் அதிகாரிகளும் 
இநத நிகழ்வில் கலநது சகாண்ட-
னர.  

இலஙமகயின் ... 03ஆம் பககத் சதா்டர 
க்டன் சேருககடிககு வி்ரவில் 

தீரவு காணபதற்கான இலங்்கயின் 
தற்நபா்தய முயற்சிகளுககு பரிஸ் 

கிளைபபின் முழு்மயான ஆதர்வ 
இ்ண த்லவர ரூஸ் உறுதியளித் -
தார,' என குறிபபிடடுளளைார.  

ெோ்லப்பிடடியில் மக�ோை... 03ஆம் பககத் சதா்டர   
ோவலபபிடடியில் ஏற்பாடு செய்-

யபபடடிருநதது.   
இநதக கூட்டத்திற்கு எதிரபபு 

சதரிவிககும் வ்கயில் ஐககிய 
மககள ெகதியின் ஒரு சதாகுதியினர 
நேற்்றய தினம் ோவலபபிடடி 
ேக்ர முற்று்கயிடடு நபாராட்டம் 
ே்டத்தியிருநதனர.   

நபாராட்டககாரரக்ளை க்லநது 
செல்லுமாறு சபாலிஸார 
பல்நவறு நகாரிக்கக்ளை விடுத்த 
நபாதிலும், அத்னயும் சபாருடப-
டுத்தாது நபாராட்டம் ே்டத்திய குற் -
றச்ொடடில் இநத ெநநதக ேபரகள 
நேற்றுமுன்தினம் ்கது செய்யபபட-
டிருநதனர. 

முச்ெககர ்ண்டிகளுககு... 
மணசணணசணய் மற்றும் 

விமான எரிசபாரு்ளை உற்பத்தி 
செய்ய முடியாத நி்ல ஏற்படடுள-

ளைதால், எரிசபாரு்ளை இறககுமதி 
செய்யவுளளைதாக அ்மச்ெர நமலும் 
சதரிவித்தார

்�ம்க்கறப QR... 03ஆம் பககத் சதா்டர 
வழங்குவதற்கு QR மு்ற 

த்்டயாக இருபபதாக அதிகா -
ரிகள சுடடிககாடடிய நபாநத 
மாவட்ட செயலாளைர இநத அனும -
தி்ய வழங்கினார.  

இதன்படி நத்வகநகற்ப QR 

மு்றககபபால் எரிசபாரு்ளை 
சபற்றுக சகாளவதற்கான ே்டவ -
டிக்கக்ளை நமற்சகாளளுமாறு 
மாவட்ட செயலாளைர பிரநதெ 
செயலாளைரகளுககு உத்தரவு பிறப -
பித்துளளைார. 

மின்ெோரத்தில் இயஙகும் முச்ெககர ்ண்டி உறபத்தி செய்்து ச�ோடர்போை புரிநதுணர்வு ஒப்பந�ம் ருஹுணு பல்கமலககழகத்திறகும் 
ஸ்ரீலஙகோ சைோபிலிட �னியோர் நிறு்ைத்திறகுமிமடயில் ்ெறறு மகச்ெோத்திடப்படடது.  ரூஹுணு பல்கமலககழகத்தின் ெோர்பில் அ�ன் 
உப்்ந�ர் ்பரோசிரியர் சுஜீ் அைர்ெைவும் ஸ்ரீலஙகோ சைோபிலிட �னியோர் நிறு்ைத்தின் ெோர்பில் ரிப்கோன் சித்திக ஆகி்யோரும் அந� 
ஒப்பந�த்தில் மகசயோப்பமிடடைர்.

 �மிழ் ்�சிய கூடடமைப்பு (TNA)- இலஙமகத் �மிழ் அரசுக கடசியின் போரோளு-
ைன்ற உறுப்பிைரோை (யோழ்ப்போணம், கிளிசெோச்சி) சி்ஞோைம் சிறீ�ரன் ைககள் நீதி 
ைய்யத்தின் �மல்ர் கைல் ஹோெமை ஆழ்்ோர்்படமட ைோநில �மலமையகத்தில் 
்ெறறு(17/10/22) ெநதித்து உமரயோடிைோர்.  

2,07,000 ...
வழங்குவதற்காக 7 ஆயிரம் பில் -

லியனுககும் அதிகமான நிதி்ய 
ஒதுககியுளளைதாக விவொய 
அ்மச்சு சதரிவித்துளளைது.   விவ -
ொயிகளின் ேலன் கருதி நமலும் 
பல்நவறு திட்டங்க்ளை முன்சன -
டுபபதற்கும் அரொங்கம் தீரமா -
னித்துளளைதாக விவொய அ்மச்சு 
சதரிவித்துளளைது.   

சபரும் நபாக சேற்செய்்க -
யி்ன கருத்திற் சகாணடு ோ்ட -
ளைாவிய ரீதியில் உளளை இரணடு 
லடெத்து 7ஆயிரத்து 103 விவொயி -
களுககு இநத க்டன் வழங்கபப்ட 
வுளளைது. அதற்காக 7,124 பில்லி -
யன் ரூபா ஒதுககபபடடுளளைதாக -
வும் விவொய அ்மச்சு சதரிவித் -
துளளைது.   

க்டநத காலங்களில் கு்றவ -
்்டநதுளளை விவொய பயிரச்செய் -
்கக்ளை முன்நனற்றும் நோககில் 
பல்நவறு ே்டவடிக்கக்ளை அர -
ொங்கம் முன்சனடுத்து வருவதா -
கவும் அநத அ்மச்சு சதரிவித் -
துளளைது.   

ஆசிரியர் திைத்ம� ஒடடி  சகோழும்பு பிைஸோ ஸடோர் லயன்ஸ கழகத்�ோல் சகோழும்பு கமலைகள் வித்தியோலயத்தில் பல்்்று நிகழ்வுகள் ெடத்�ப்படடை.
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களுத்துமை ைோ்டடம் மில்லே் தமிழ் வித்தியோலேய ைோண்ர்களுககு போதணிகள், புத்தகப் மபகள், கறைல உபகரணஙகள், உணவு சபடடிகள் ஆகியன ்ழஙகும் ம்ப்ம் ஞோயிறறுக -
கிழமை (16) பூைணி அம்ைோ அைககடடமை ைறறும் ெர்்்தெ தமிழ் ்ோசனோலி ஆகிய தனனோர்் சதோண்டு நிறு்னஙகளின ஏறபோடடில நமடசபறைது. சுைோர் 70,000 ரூபோ செலேவில 
இம்கள் ்ழஙகி ம்ககப்படடன. இநத நிகழ்வுககு அனுெரமண ்ழஙகிய அசைரிககோம்ச் ்ெர்நத திரு, திருைதி சிஙக நோயகம் புனிதம் குடும்பத்தினர் ைறறும் கனடோம் ்ெர்நத பூைணி 
அம்ைோ அைககடடமை நனசகோமடயோைர் திரு. ரோதோகிருஷணன, நிகழ்ச்சியின ைமலேயக செயலபோடடோைர் திரு திருைதி சரஜினோ இைஞசெழியன ைறறும் சி்ரஷட ஊடகவியலேோைர் ைணி சிறி -
கோநத் அ்ர்களும் கலேநது சிைப்பித்தமை குறிப்பிடத்தககது.

பிராந்திய மற்றும் உலகளவில் புதிய கலாசார அடித்-
தளஙகள் மற்றும் ககாள்்கக்ள திட்டமிடுவதன் 
மூலம் மமற்குநாடுகளால் மிகவும் சரியானது என்று 
கருதப்படும் ஆளு்க மாதிரிக்ள ஈரான் இஸலா -
மிய குடியரசு சவாலுக்கு உட்படுத்தி, இஸலாத்்த 
அடிப்ப்்டயாகக்ககாண்ட ஆடசி மு்ை்ய அமுல்-
்படுத்தியுள்ளது. இதன் காரணமாகமவ ஈரானின் எதி -
ரிகள் இஸலாமிய ஆடசி மு்ை்யயும் அதன் அடிப -
்ப்்டயிலான அர்சயும் தாக்குவதற்கு கி்்டக்கும் 
எந்தகவாரு வாயப்்பயும் தமக்கு சாதகமாக ்பயன்்ப -
டுத்திக் ககாள்கின்ைனர்.

 உலக வல்லாதிக்க சக்திகள் 
அமநகமாக உலகின் எல்லா 
நாடுகளிலும் தமக்ககன, 
தமது நலம் காக்ககவன சில, 
்பல குழுக்க்ள அ்மத்து, 
ம்பாஷித்து வருகின்ைன. இக்கு -
ழுக்கள் இஸலாமிய ஈரானிலும் 
இருக்கின்ைன என்்ப்த மறுப-
்பதற்கில்்ல.

 மஹசா அமினியின் மரணத் -
திற்குப பிைகு மமற்குலகால் 
ஈரானுக்கு எதிராக முடுக்கி 
வி்டப்படடுள்ள பிரசாரஙகள், 
ஈரானில் க்பணகளின் உரி -
்மகள் மற்றும் அவர்களின் 
தனிப்பட்ட மற்றும் சமூகப 
்பாத்திரஙகளு்டன் பி்ணத்து 
மவணடுகமன்மை உலககஙகும் ்பரப்பப்படடு வரு-
கின்ைன.

க்பண உரி்ம மற்றும் ஒரு க்பணணின் மதிபபு 
என்்பது அவர்களின் உ்ட்ல அவர்கமள நிர்வகிப -
்ப்த அடிப்ப்்டயாகக் ககாண்டது என்று சிலர் 
நம்புகிைார்கள். இருபபினும், இஸலாத்தின் கண -
மணாட்டத்தில், க்பணகள் என்ம்பார் சமூகத்்தக் 
கடடிகயழுபபும், புதிய த்லமு்ையின்ர சிைந்த 
மு்ையில் உருவாக்கும் கல்வியாளர்களாக மதித்து 
கணணியப்படுத்தப்படுகின்ைனர்.

  மஹசா அமினியின் மரணம் ஈரானிய அதிகாரிக -
ளுக்கு வருத்தத்்த ஏற்்படுத்தியது, ஏகனனில் அவர் 
ஒரு ஈரானிய பிர்ை. மமலும் ஈரானுக்கு எதிரான 
இயக்கஙகளின் பிரசார சத்தஙக்ளப க்பாருட்ப -
டுத்தாமல் இவவழக்கு நீதித்து்ை அ்மபபில் 
கதா்டரப்படுகிைது. 'வன்மு்ை' மற்றும் 'எதிர்பபு' 
ஆகியவற்றுக்கி்்டமய ஒரு அடிப்ப்்ட மவறு்பாடு 
உள்ளது. இன்று கதஹரான் மற்றும் பிைநகரஙகளின் 
சில கதருக்களில் ஆஙகாஙமக ந்்டக்பறும் வன்மு-
்ைகள் க்பாதுசகசாத்துக்க்ள அழிக்க வழிவகுத்-
தமதாடு ்பல க்பாலிஸ அதிகாரிகளும் க்பாதுமக்க-

ளும் உயிரிழக்கவும் காரணமாக அ்மந்தது. புனித 
குர்'ஆ்ன கிழித்கதறிதல், தீயிடடு ககாளுத்துதல் 
ம்பான்ை சம்்பவஙகள் நிசசயமாக சுயபுத்தியுள்ள எந்த 
முஸலிமும் கசயயத் துணியாத ஒன்ைாகும். எதிரி-
களின் ்ச்பர்ஸம்பஸ (Cyberspace) தந்திரஙகளில் 
்பரிசசயம் இல்லாத இ்ளஞர்கள் சிலர் துரதிர்்ஷ்டவ-
சமாக இவர்களின் சூழ்சசிக்கு ஆளாகி விடுகின்ைனர்.

  நாடடு மக்களின் உயிர் உ்்ட்மக்ள ்பாதுகாக்-
கும் க்பாறுபபு ஒரு க்பாறுபபு வாயந்த அரசாஙகத்-
துக்கு உள்ளது. கிளர்சசியாளர்கள் மக்க்ளத் தூண-
டிவிடடு, தவைானதும் ஆத்திரமூடடும் கசயதிக்ள 

்பரபபுவதற்கு ்ச்பர்ஸம்ப்ை து்ஷபிரமயாகம் 
கசயவ்தத் தடுக்கும் முயற்சிமய இ்ணயத்்த தற்-
காலிகமாக மு்டக்குவதற்கான காரணமாக அ்மந்-
தது. எதிர்ப்பாளர்கள் உட்ப்ட சமூகத்தின் அ்னத்து 
உறுபபினர்களின் உரி்மகளும் ்பாதுகாக்கப்ப்ட 
மவணடும். 

மமலும், இஸலாமிய அரசுக்கு எதிரான இயக்கங-
களின் த்லவர்களும் ஈரானின் எதிர்ப்பாளர்களும் 
நாடடில் கலவரஙக்ள ஒழுஙக்மப்பதற்காக சமூக 
வ்லபபின்னல்க்ளப ்பயன்்படுத்துவதால், குடி -
மக்கள் உயிர் மற்றும் க்பாதுசகசாத்துக்க்ளப ்பாது-
காக்கும் மநாக்கத்து்டன் வ்லதள ஊ்டகஙக்ளக் 
கடடுப்படுத்துவது அவசியமான முன்கனசசரிக்்க 
ந்டவடிக்்கயாக கருதப்படுகிைது. 

   க்பாலிஸ வாகனஙக்ள எரிப்பது, க்பாலிஸகா-
ரரின் கழுத்்த அறுப்பது, நாடடின் ்பல க்பாலிஸ 
நி்லயஙகள் தாக்கப்படுவது ம்பான்ை சம்்பவஙகள், 
எந்தகவாரு சாத்தியமான மற்றும் கணிக்க முடியாத 
தாக்குதலுக்கு எதிராக காவல்து்ை தனது தடுபபு 
சக்தி்ய வலுப்படுத்த மவணடும் என்ை நிர்்பந்தத்-
துக்கு உள்ளாகின்ைது என்்பது யதார்த்தம். ஆர்ப்பாட-

்டஙகளின் ம்பாது சில தீயசக்திகள் (கூலிப்ப்்டகள்) 
அதற்குள் நு்ழந்து வன்மு்ைகளில் ஈடு்படுவ்த 
நாம் அறிமவாம். ஆர்ப்பாட்டத்தின் ம்பாது ்பாதிக்-
கப்பட்டவர்கள் க்பாலிஸ ஆயுதஙகளால் காயம்்ட-
யவில்்ல அல்லது ககால்லப்ப்டவில்்ல என்று 
ஈரானிய அரசு உறுதியாக கூறுகிைது. அவர்கள் கலகத்-
தில் ஈடு்பட்ட சில இயக்கஙகள் இஸலாம் விமராத 
கவளிநாடடு சக்திகளால் இயக்கப்படடுள்ளனர் 
என்்பது கதளிவாகத் கதரிகிைது.

 கலவரத்தின் ம்பாது ்கது கசயயப்பட்ட த்ல-
வர்களில் க்பரும்்பாமலார் குர்திஸதானின் மகாம்மல 
கடசி (Kurdistan Komle party) ம்பான்ை பிரிவி்ன-
வாத குழுக்க்ளயும், முுஃ்பாக்கீன் ம்பான்ை ்பயங-
கரவாத குழுக்க்ளயும் மசர்ந்தவர்கள் என்்ப்த 
கதளிவாக சுடடிக்காடடுகிைது.

எடடு ஆணடுகால ஈரான்-_ஈராக் ம்பாரின் ம்பாது 
ஈரானின் எதிரியின் ்பக்கம் இருந்த இமத குழுக்களின் 
்ககளில் ஆயிரக்கணக்கான ஈரானிய க்பணகள் 
மற்றும் குழந்்தக்ளக் ககான்ைதன் மூலம் இரத்தத்-
தால் க்ை்படடுள்ளன. 

  க்பண, வாழ்க்்க, சுதந்திரம் என்்பன மரியா -
்தக்குரிய வார்த்்தகள், ஆனால் அ்வ ்பல சம -
யஙகளில் து்ஷபிரமயாகிக்கப்படுகின்ைன. ஈரானில் 
இஸலாமியப புரடசி கவற்றி க்பறுவதற்கு க்பண -
களின் ்பஙகளிபபு மகத்தானது; ஏகனனில், புரட -
சிக்கு முந்்தய ஆடசி க்பணக்ள ்பாலியல் 
கருவியாகவும் க்பணகளின் சுதந்திரம் என்ை 
ம்பாலிக்காரணத்்த கூறி, க்பண என்ை க்பரு்மக் -
குரிய கசால்்ல தமது மத்வ்ய நி்ைமவற்றிக் 
ககாள்ள ஷாவின் அரசு தம்்ம ஒரு கருவியாக 
்பயன்்படுத்தி வருவ்த உணர்ந்தததும் அவர்கள் 
புரடசியில் ்பஙமகற்ை முக்கிய காரணஙகளில் ஒன் -
ைாகும்.

 ஈரான் மக்கள் குழப்பம் மற்றும் தார்மீக எல்்ல-
க்ளத் தாணடுதல் மற்றும் மனித விழுமியஙக்ள 
அவமதித்தல் ஆகியவற்்ை சுதந்திரத்தின் எடுத்துக் -
காடடுகளாகக் கருதவில்்ல, அ்த அவர்களின் 
சிவபபுக்மகா்டாகக் கருதுகின்ைனர். க்பணகள் சுதந்தி-
ரம் என்ை கசால்லுக்கு இஸலாமியக் குடியரசு வழங-
கும் அர்த்தம், சமூக வாழ்க்்கயில் அவர்களின் கண-
ணியத்்தயும் ்பாதுகாத்து, சமூகத்்த அவர்களுக்கு 
்பாதுகாப்பான இ்டமாக மாற்றுவதாகும். இஸலாத்-
தில் க்பணகளின் நி்லயும் மதிபபும் மமற்கத்திய 
சமூகஙகளில் வழஙகப்படும் அதன் மதிபபிலிருந்து 
மவறு்பட்டது.

இஸ்லாமிய விழுமியங்களை பலாது்கலாக்க 
வீதியில் இறஙகிய ஈரலானிய மலாதர்கள்

மில்்்வ தமிழ் வித்தியலா்ய மலாணவர்களுககு நன்்கலாளை

தோஹோ முஸம்மில
ஈரோன இஸலேோமிய கலேோெோர நிமலேயம்

கஹட்டோவிட முஸலிம் ைகளிர் பயிறசி ைனைம் ஏறபோடு செய்த மீலேோத் நபி விழோ முழு நோள் நிகழ்்ோக ஞோயிறறுககிழமை (16 ) 
சி்ரஷட ஊடகவியலேோைர் எம்.இெட. அஹைத் முனவ்ர் தமலேமையில ைனைத்தின பிரதோன ்கட்போர் கூடத்தில நமடசபறைது. இதன-
்போது ைனைத்திறகோன ்ோசிகெோமலே ஒனறும் திைநது ம்ககப்படடது. சகோழும்பு ைோநகர பிரதி முதல்ர் எம்.ரீ.எம். இகபோல ்ோசிகெோ -
மலேமய திைநது ம்த்தோர். இவ ்ோசிகெோமலேககோக ஒரு சதோமக நூலகமை முனனோள் பரீடமெ ஆமணயோைர் ஏ.எஸ. சைோஹம்ைது 
தமலே்ர் அஹைத் முனவ்ரிடம் மகயளிப்பமத கோண்க. முனனோள் ்தர்தலகள் ஆமணயோைர் எம்.எம். சைோஹம்ைது , இலேஙமக 
்ோசனோலி ெநதிரன இமையதம்பி, சைைலேவி தஸலீம், கிண்ணியோ அமீர் அலி உடபட சபரும்திரைோ்னோர் கலேநதுசகோண்டனர்.  
 (படஙகள் : சைோைடடும் ைத்திய வி்ெட நிருபர்)  

க்பாத்துவில் அல்-ஹி -
தாயா வித்தியாலயத்தில் 
சர்வமதச சிறுவர் தின நிகழ் -
வும், ஊர்வலமும் அதி்பர் 
எம்.எல்.எம்.அ்ஷரப த்ல -
்மயில் இ்டம்க்பற்ைன. 
ஹிதாயாபுரம் சகவாழ்வு 
சஙகம் மற்றும் ்பா்டசா்ல 
சமூகம் ஒன்றி்ணந்து இந்-
நிகழ்்வ ஏற்்பாடு கசயதி-
ருந்தன.  

இந்நிகழ்வில் திகாமடுல்ல 
மாவட்ட ்பாராளுமன்ை உறுபபினர் 
சட்டத்தரணி எஸ.எம்.எம்.முஷாரப  
பிரதம அதிதியாகக் கலந்து ககாணடு 
சிைபபித்தார். ககளரவ அதிதிகளாக 
க்பாத்துவில் பிரமதச ச்்ப தவிசா -
ளர் எம்.எச.அபதுல் ரஹிம், க்பாத்-
துவில் பிரமதச கசயலாளர் எம்.ஐ.

பிர்னாஸ மற்றும் கல்வி அதிகாரிகள், 
்பா்டசா்ல அபிவிருத்தி சஙகப 
பிரதிநிதிகள், சகவாழ்வு சஙகத்தின் 
த்லவரும், சமூக கசயற்்பாட்டா-
ளருமான யூசுப மு்கடீன் உட்ப்ட 
்பலரும் கலந்து ககாண்டனர்.  

 அல்-ஹிதாயா வித்தியாலயத்தின் 
முன்னாள் அதி்பர்களான எம்.ஐ.
எம்.கசரீப, எம்.சி.எம்.சம்சுதீன் 
ஆகிமயார் ்பாராளுமன்ை உறுபபினர் 

எஸ.எம்.எம்.முஷாரப மற்றும் அதி-
திகளினால் க்பான்னா்்ட ம்பார்த்தி 
நி்னவுச சின்னம் வழஙகிக் ககளர-
விக்கப்பட்டனர்.  

 இஙகு மாணவர்களின் ்பல்மவறு 
திை்மகளும் அரஙமகற்ைப்பட-
்ட்ம குறிபபி்டத்தக்கதாகும்.

்பலாத்துவில் அல்-ஹிதலாயலாவில் 
சிறுவரதின நி்கழ்வு, ஊரவ்ம்

றிெோத் ஏ. கோதர்  
(ஒலுவில ைத்திய வி்ெட நிருபர்)

3>500>000 &ghtpw;F Nkw;glhj 

xg;ge;jq;fSf;fhf 2023 Mk; Mz;bw;fhf 

nfhOk;G tlf;F Nghjdh itj;jparhiy> 
whfk kw;Wk; Vida ,ize;j 
epWtdq;fSf;fhf guhkhpg;G 

xg;ge;jf;fhuh;fis gjpT nra;tjw;fhd miog;G
1.  fPNo tpghpf;fg;gl;lthW (nkhj;j njhifahd 3>500>000 

&ghtpw;F Nkyjpfkhftpy;yhj xg;ge;jq;fSf;fhdJ) 2023 

Mk; Mz;bw;fhf whfk Nghjdh itj;jparhiy kw;Wk; 

,ize;j epWtdq;fSf;F (whfk Gdh;eph;khz itj;jparhiy> 

fe;jhid khtl;l itj;jparhiy> fe;jhid jhjpkhh; 

gapw;rp ghlrhiy kw;Wk; k`u jy];rPkpah myfpw;fhdit) 

~~guhkhpg;G xg;ge;jf;fhuh;fis gjpT nra;tjw;fhf|| jFjpAk; 

jifikAKs;s tpz;zg;gjhhpfsplkpUe;J whfk nfhOk;G 

tlf;F Nghjdh itj;jparhiyapd; gpuhe;jpa ngWiff; FOj; 

jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l Kd;jifik Mtzq;fis ,g;NghJ 

miof;fpd;whh;.  

2.  Ntiyj;jsq;fs; itj;jparhiyfs; kw;Wk; Vida epWtdq;fspd; 

cs;NsNa mike;Js;sd. vdNt itj;jparhiyfs; kw;Wk; 

Vida epWtdq;fspd; rhjhuz nraw;ghLfSf;F ,ila+W 

tpistpf;fhky; gzpfs; Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;. xg;ge;jf; 

fhyg;gFjpahdJ NtWglf;$Lk;. ,g;gzpahdJ xt;nthU 

ehSf;Fkhd mtru gOJghh;j;jy;fs;> Foha; Ntiy> fopTePh; 

tbfhyikg;G> kpd;dpay; Ntiy> ngapz;l; g+Rjy;> nfhd;fpwPl; 

Ntiy> mYkpdpa Ntiyfs;> nrq;fy; Ntiy> tspr;rPuhf;fy;> 

ePh; cl;Gfhjikg;G Nghd;witfis mlf;Ffpd;wJ.  

3.  Njrpa ngWif Kfthuhz;ikapdhy; ntspaplg;gl;l 2006 

Mk; Mz;bd; ngWif topfhl;bapYs;s Njrpa n\hg;gpq; 

eilKiwia gpd;gw;wp Kd;jifik Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

4.  xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhf> rpj;jpfukhd xg;ge;jf;fhuh;fs; 

mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjth;fshfTk; gpd;tUk; 

Njitg;gLj;jy;fis g+h;j;jp nra;gth;fshfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

  tpN\lj;Jtk; :  fl;bl eph;khzk;> kpd;dpay;> tspr;rPuhf;fy; 

kw;Wk; Foha; Ntiy. 

 juk;   :  rp-9 kw;Wk; Nkw;gl;lJ my;yJ <vk;-5 kw;Wk; 

     Nkw;gl;lJ.

5.  xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhd jifikj; Njitg;ghLfs; 

gpd;tUkhW:

 i.  xg;ge;jf;fhuuhdth; rpj;jpfukhd guhkhpg;G/ gpujhd 

xg;ge;jf;fhuuhf Mff; Fiwe;jJ ,U tUlq;fSf;F 

gzpahw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. 

 ii.  itj;jparhiyfs;/epWtdq;fs; nraw;gLk; Ntisapy; 

gOJ ghh;j;jy;fis cldbahfNt rPh;nra;J jpUg;jpfukhf 

g+h;j;jp nra;af;$ba Mw;wiyf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

 iii.  xt;nthU tpilf;Fkhd Vw;Wf; nfhs;Sk; jifikf;fhf 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l rhd;WgfUk; Mtzq;fs; 

rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

6.  2022 xf;Nuhgh; 18 Mk; jpfjpapypUe;J 2022 etk;gh; 11 Mk; 

jpfjp tiuAk; rhjhuz mYtyf Neuq;fspy; 1>500 &ghit 

kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf nrYj;jpa gpd;dh;> whfk nfhOk;G 

tlf;F Nghjdh itj;jparhiy fzf;fhsUf;F vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s 

Kd;jifik tpz;zg;g Mtzq;fspd; KOikahd 

njhFjpnahd;W Mh;tKs;s xg;ge;jf;fhuh;fspdhy; nfhs;tdT 

nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT KiwikahdJ nuhf;fg; 

gzj;jpy; whfk> nfhOk;G tlf;F Nghjdh itj;jparhiyapd; 

rpwhg;ghplk; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. 

7.  Kd;jifik tpz;zg;gq;fs; ,U gpujpfspy; whfk> nfhOk;G 

tlf;F Nghjdh itj;jparhiy fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; 

2022 etk;gh; 14 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf 

fpilf;Fk; tifapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

 jhkjkhd rkh;g;gpj;jy;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

8.  midj;J tpz;zg;gq;fSk; toq;fg;gl;Ls;s 

cUkhjphpf;Nfw;wthwhd gpufldnkhd;wpy; chpa Kiwapy; 

fk;gdpapd; mjpfhuk; toq;fg;gl;l ifnahg;gjhuhpdhy;  

ifr;rhj;jplkplg;gl;L ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

jiyth;>

gpuhe;jpa ngWiff; FO>

nfhOk;G tlf;F Nghjdh itj;jparhiy>

whfk. 

(njhiyNgrp: 011 2959261/2 - ePbg;G 722)



(திராய்க்கேணி தினகேரன் நிருபர்)

சர்்வ்ேச ்வறுமை ஒழிப்பு 
தினதமே முன்னிட்டு ஜப்பான் 
மைாழிப் பயிற்சி ்வழஙகேப்படவுள்-
ளது. அட்டாளச்சமன பிர்ேச 
சமுர்ததி பிரிவு இேமன ஏற்பாடு 
மசயதுள்ளது. சமுர்ததி பயனாளி-
கேள் ைற்றும் குமைநே ்வருைானம் 
மபறும் குடும்பஙகேளின் இமளஞர், 
யு்வதிகேளு்கமகேன இப்பயிற்சி ்வழங-
கேப்படவுள்ளது. அம்பாமர ைா்வட்-
டம் முழுதும் இவ்்வமைத திட்டம் 
ஆரம்பி்ககேப்படவுள்ளது. இேன் 
ஆரம்ப நிகேழ்வு, ்ேற்று (17) அட்டா-
மளச்சமன பிர்ேச மசயைகே ைண்-
டபததில் இடம்மபற்ைது.

சமுர்ததி ேமைமைப்பீட முகோ-
மையாளர் ஏ.எம். ஹமீட் ேமைமை-

யில் இடம்மபற்ை இநநிகேழ்வில், 
பிரேை அதிதியாகே அட்டாமளச-
்சமன பிர்ேச மசயைாளர் எம்.ஏ 
சி. அஹைட் ஸாபிர் கேைநது 
மகோண்டார். இைஙமகே ம்வளி-
ோட்டு ்்வமை்வாயப்பு பணிய-

கேததின் கிழ்ககு ைாகோண சிரஷட 
முகோமையாளர் திருைதி திைஙகே, 
ம்வளிோட்டு ்்வமை்வாயப்பு 
அமைசசின் ைா்வட்ட அபிவிருததி 
உததி்யாகேதேர் ஏ.எம். பர்ஸான், 
ைா்வட்ட விடய மபாறுப்பு சமுர்ததி 
முகோமையாளர் டபிள்யு.  ரஞஞனி, 
சமுர்ததி ்வஙகி, ்வைய முகோமையா-
ளர் எம்.ஏ. இைாமுதீன், திட்ட முகோ-
மையாளர் எஸ்.எல். அஸீஸ், திட்ட 
உேவியாளர் ஏ.எஸ்.எம். உமனஸ், 
சநமேப்படுதேல் உததி்யாகேதேர் 

எஸ்.ஸபானா உட்பட ைா்வட்ட 
மசயைகே உததி்யாகேதேர்கேள், 
பிர்ேச மசயைகே ைட்ட உததி்யா-
கேதேர்கேள், பிரவுகேளு்ககோன சமுர்ததி 
உததி்யாகேதேர்கேள் எனப்பைரும் 
கேைநது மகோண்டனர்.

(மராட்டம்வ்வ குறூப் நிருபர்)

திரு்கோணைமை ்சருவிை  
மபாலிஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட பகுதி-
யில் யாமனயின் ோ்ககுேலு்ககுள்-
ளாகி, ோன்கு பிள்மளகேளின் ேநமே-
மயாரு்வர் உயிரிழநோர்.இததுயரச 
சம்ப்வம் ்ேற்று (17) இடம்மபற்-
ைது.

்சருவிை- ேஙகேேகேர் பகுதியிலுள்ள 
குளததில் மீன் பிடி்ககேச மசன்று வீடு 
திரும்பும்்பா்ே, இ்வமர யாமன 
ோ்ககியது. உயிரிழநே்வரின்  சட-
ைதமே மூதூர் நீே்வான் எச.எம்.

ேஸ்லீம் மபௌஸான் பார்ம்வயிட்-
டார். குறிதே பகுதி்ககுச மசன்ை 
கிராைதே்வர்கேள், சடைதமே பார்-
ம்வயிட்டு ேடயஙகேமள ்சேப்ப-
டுததியுள்ளனர். இமே கேண்ணுற்ை 
நீே்வான், சடைதமே பி்ரே பரி-
்சாேமன்ககோகே திரு்கோணைமை 
மபாது ம்வததியசாமை்ககு எடுததுச 
மசல்லுைாறும் மபாலிஸாரு்ககு கேட்-
டமளயிட்டார். இன்று (18) மசவ-
்வாய்ககிழமை பி்ரே பரி்சாேமன 
ேடாதேப்படவுள்ள நிமையில், 
இது றிதே விசாரமணகேமளயும் 
மபாலிஸார் ஆரம்பிததுள்ளனர்.
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விமடத்ோள்கள ைதிப்பீட்டுக ச்கோடுப்பனவு்கள

(ஒலுவில் வி்ேட நிருபர்)

கே.மபா.ே உயர்ேரம் ைற்றும் 
சாோரண ேரப்பரீட்மசகேளின் (2021) 
விமடதோள் ைதிப்பீட்டு்க மகோடுப்ப-
னவுகேமள ்வழஙகுைாறு ்கோரி்ககேமகே 
விடுததுள்ளோகே, இைஙமகே ஆசிரி-
யர் ்சம்வ சஙகேம் சஙகேததின் உப 
ேமை்வர் சுநேரலிஙகேம் பிரதீப் மேரி-
விதோர்.

இது மோடர்பாகே கேல்வி அமைசசர் 
சுசில் பி்ரை ஜயநேவு்ககு இைஙமகே 
ஆசிரியர் சஙகேம் அனுப்பி ம்வத-
துள்ள கேடிேததில் மேரிவி்ககேப்பட்டுள்-
ளோ்வது.

2021 கே.மபா.ே உயர்ேரம் ைற்றும் 
சாோரண ேர ைதிப்பீட்டு்க மகோடுப்-
பனவுகேள் இது்வமர ்வழஙகேப்பட-
வில்மை. இநநிமையில்,  கே.மபா.ே 
உயர்ேர பரீட்மச (2022) ைதிப்பீடு 
மோடர்பான விண்ணப்பப் படி-

்வதமே மபற்று்க மகோள்்வ-
ேற்கு பரீட்மசத திமண்க-
கேளம் ேட்வடி்கமகே 
எடுததுள்ளது.

ஆயினும் இநே ஆண்டு்க-
கோன விண்ணப்பஙகேமளப் 
மபறு்வேற்கு முன்னர், 
கேடநேகோை விமடப்பததிர 
ைதிப்பீடுகேமள ்ைற்-
மகோண்ட ஆசிரியர்கேளு்ககு 
உரிய மகோடுப்பனம்வ 
்வழஙகி நிமைவு மசய்வது அ்வசியம்.
என்்வ,பமழய மகோடுப்பனுவுகேமள 
்வழஙகி முடி்ககும் ்வமர,(2022) விண்-
ணப்பப் படி்வஙகேமளப் மபற்று்க-
மகோள்ளும் இறுதித திகேதிமய  நீடிப்-
பேற்கு ேட்வடி்கமகே எடு்ககுைாறும் 
மேரிவி்ககேப்பட்டுள்ளது.

்வருடாநே ்வரவு மசைவு ஒது்ககீ-
டுகேளின் கீழ் உரிய விடயதது்ககு 
ஒது்ககேப்பட்டுள்ள பணதமே ்வழங-

கோைல் நீண்டகோைம் இழுத-
ேடிப்பேற்கு பரீட்மசத 
திமண்ககேளதது்ககு எநே-
விே உரிமையும் இல்மை-
மயனவும் சுட்டி்ககோட்டப்-
பட்டுள்ளது.

எரிமபாருள் ்பா்ககு்வ-
ரததுப் பிரசசிமனகேளால் 
மபாருளாோர மேரு்ககேடி-
கேளின் ைததியில் கேடமை-
கேமள ்ைற்மகோண்டேற்-

கோன மகோடுப்பனவுகே்ள இன்னும் 
்வழஙகேப்படவில்மை. இநநிமையில்,

 கே.மபா.ே உயர்ேர விமடதோள் 
(2022) ைதிப்பீட்டிற்கோன விண்ணப்-
பப் படி்வதமே பரீட்மசத திமண்ககே-
ளம் ம்வளியிட்டுள்ளது.

என்்வ, உரிய ைதிப்பீட்டு்க 
மகோடுப்பனம்வ உடனடியாகேச 
மசலுதே ்்வண்டுமைனவும் அ்ககேடி-
ேததில் ்வலியுறுதேப்பட்டுள்ளது.       

உடன் வழங்குமாறு 
அமமச்சருக்கு கடிதம்

பாட்சாமைகளின் 
நூைகங்களுக்கு
நூலகள் விநிய�ாகம்
(மபரியநீைா்வமண வி்ேட நிருபர்)

்ேசிய ்வாசிப்பு ைாேதமே முன் -
னிட்டு,பாடசாமைகேளின் நூைகேஙகே-
ளு்ககு நூல்கேள் ்வழஙகேப்பட்டன.

அம்பாமை ைா்வட்ட மசயைகேம், 
கேைாசார அலு்வைர்கேள் திமண்ககே-
ளத்ோடு இமணநது இமே,ஏற்-
பாடுமசயேது.  இேற்கேமைய,பாட-
சாமை நூைகேஙகேளு்ககு  நூல்கேமள 
்வழஙகி ம்வ்ககும் நிகேழ்வு ்ேற்று 
(17) சாயநேைருது ைல்ஹறுல் சம்ஸ் 
ைகோ விதயாையததில் (்ேசிய 
பாடசாமை) ேமடமபற்ைது. கேைாசார 
அலு்வைர்கேள் திமண்ககேளததின் 
'மேனசர' பாடசாமை நூைகே அபிவி-
ருததி ்்வமைததிட்டததின் கீழ், இந-
நிகேழ்வு ஏற்பாடு மசயயப்பட்டது.

சாயநேைருது பிர்ேச மசயைாளர் 
எம்.எம் ஆஷி்க ேமைமையில் ேமட-
மபற்ை இநநிகேழ்வில், அம்பாமை 
ைா்வட்ட ்ைைதிகே அரசாஙகே அதிபர் 
்்வேோயகேம் மஜகேதீசன் பிரேை அதி -
தியாகே கேைநது மகோண்டு நூல்கேமள 
்வழஙகினார். ைாண்வர்கேளின் 
்வாசிப்பு பழ்ககேதமே அதிகேரி்ககே 
்்வண்டியேன் அ்வசியம் குறிததும் 
அ்வர் உமர நிகேழ்ததினார்.

வறுமமக்யகாட்டின் கீழ் வாழும் 
மக்களுக்கு வாழ்வாதார உதவிகள்

(கிண்ணியா தினகேரன் நிருபர்)

சூரஙகேல் பிர்ேசததில், ்வறுமை்க-
்கோட்டின் கீழ் ்வாழும் ை்ககேளு்ககு 
உைருணவுப் மபாதிகேள் ்வழஙகேப்-
பட்டன. ஐ,எச,எச மபல்ஜியம் நிறு-
்வனததின் அனுசரமணயுடன் அல்-
ஹிதைதுல் உம்ைா மபௌண்்டசன், 
இவவுேவிகேமள ்வழஙகியது.

ஐ.எச.எச,மபல்ஜியம் நிறு்வனத-
தின் பிரதிநிதி மசயபுள்ளாஹ்கோச, 
ைற்றும் அல்ஹிதைததுல்உம்ைா 
மபௌண்்டசனின் பணிப்பாளர் 
கேஸ்ஸாலி முஹைட் பாததிஹ 
ஆகி்யார் இவவுைருணவுப் 
மபாதிகேமள கேடநே வியாழ்ககிழமை 

(13) ்வழஙகினர். கிண்ணியா பிர்ேச 
மசயைகேப் பிரிவு்ககுட்பட்ட சூரஙகேல் 
பிர்ேசம், ்வறுமை்க ்கோட்டின் கீழ் 
்வாழும் அதிகேள்வான ை்ககேள் ்வாழும் 
பிர்ேசைாகும். 

்வாழ்மகேசமசைவு அதிகேரிததிரு்க-
கும் ேற்்பாமேய சூழ்நிமைமய்க 
கேருததிற்மகோண்டு, இம்ை்ககேளு்ககு  
உைருணவுப் மபாதிகேள் ்வழஙகேப்பட்-
டன.

அல்ஹிதைதுல் உம்ைா மபௌண்்ட-
சன் நிறு்வனம், பை பிர்ேசஙகேளில் 
்வறுமை்க்கோட்டின் கீழ் ்வாழும் 
ை்ககேளு்ககு இவ்வாறு உைருணவுப் 
மபாதிகேமள ்வழஙகுகின்ைமை குறிப்-
பிடதே்ககேது.

அக்கமைப்பற்று ்கல்முமன ைோ்ட்ட ெோைணர் ெங்கததின் ஏற்போட்டில், ெோைண ஆசிரியர்-
்களுககு பயிற்சி்கள ்ழங்கப்பட்டன. இந்ப்பயிற்சிககு அனுெைமண ்ழஙகி்யோமை 
ச்கௌைவிககும் நி்கழ்வு அணமையில் இடம்சபற்்றது. ெங்கததின் பிை்ோன ஆ்�ோெ்கரும், -
உ்வி சபோலிஸ் அததியட்ெ்கருைோன ஏ.்ோஹீட் இ்ன்்போது ஒரு்ருககு நிமனவு பரிசு 
்ழஙகி ச்கௌைவிப்பம்யும். ெங்கததின் உறுப்பினர்்கள அருகில் நிற்பம்யும் ்கோண�ோம்.

(படம்: போ�முமன தின்கைன் நிருபர்)

ஆயுரயவத இைவ்ச மருத்துவ முகாம்

(அட்டாமளச்சமன குறூப் நிருபர்)

சர்்்வ்ேச முதி்யார் தினதமே 
முன்னிட்டு அ்ககேமரப்பற்று பிர்ேச 
மசயைகேததினரால் ஒழுஙகுமசயயப்-
பட்ட ஆயுர்்்வே இை்வச ைருதது்வ 
முகோம்,அ்ககேமரப்பற்று பிர்ேச 
மசயைகே ைணடபததில் அண்மை -
யில் ேமடமபற்ைது.

பிர்ேச மசயைகேததிட்டமிடல் பிர-
திப்பணிப்பாளர் எ.எம்.சமீம் ேமை-
மையில் ேமடமபற்ை இவவிை்வச 
முகோமில், இப்பகுதிமய்சர்நே 
முதிய்வர்கேள் ேைது நீண்டகோை 
்ோயகேளான ஆஸ்துைா, நீரிழிவு, 
மகோைஸ்ட்்ரால், மூட்டு்வலி,  
்பான்ை 

்ோயகேளு்ககு சிகிசமசகேள் ைற்றும் 
ஆ்ைாசமனகேமளப் மபற்று்க 
மகோண்டனர்.

ஆயுர்்்வே ம்வததியார்கேளான 
டாடர் எம்.மஹயூ, டா்கடர் சிததி 
ேமிைா ைற்றும் ம்வததியர் டா்கடர் 
எம்.ரி அமீரா. ஆகி்யார் ்ோயா-
ளர்கேளின் ்ோயமோடர்பான குமை -
கேமளயும் அ்வற்று்ககோன சிகிசமச 
முமைகேமளயும் விள்ககினர்.

தீர்வுகோண முடியாதிருநே பை -
்ோயகேளு்ககும் இஙகு தீர்வு கோணப்-
பட்டது.

சிகிசமச முகோம் ஏற்பாடுகேமள 
பிர்ேச மசயைகே அபிவிருததி உததி-
்யாகேஸ்ேர் எம்.ஏ. ரபீ்ககோ ்ைற்-
மகோண்டிருநோர்.       

வறுமம ஒழிப்பு தினத்தில 
ஜப்பான் மமாழிப்பயிற்சிகள்

மருத்துவ ஆய்வுகூடத் திறப்பு விழா
(ைருேமுமன தினகேரன் நிருபர்)

ைருேமுமன பிர்ேச ம்வததியசா -
மையின் ஆயவு கூடததிைப்பு விழா, 
கேல்முமன பிராநதிய சுகோோர 
்சம்வகேள் பணிப்பாளர் மடா்கடர் 
ஐ.எல்.எம்.றிபமஸ மகேௌரவி்ககும் 
நிகேழ்வுகேள் அண்மையில், ைருே -
முமன பிர்ேச ம்வததியசாமை 
ைண்டபததில் ேமடமபற்ைது.

ம்வததியசாமையின் மபாறுப் -
பதிகோரியும்.ைா்வட்ட ம்வததிய 
அதிகோரியுைான மடா்கடர் ஏ.எல்.
எம்.மிஹைார் ேமைமையில் ேமட -
மபற்ை இநநிகேழ்வு இடம்மபற்ைது.

கேல்முமன பிராநதிய சுகோோர 
்சம்வகேள் பணிப்பாளர் மடா்கடர் 

ஐ.எல்.எம்.றிபாஸ், பிரேை அதி -
தியாகே்க கேைநது மகோண்டு  ம்வத -
தியசாமையின் ஆயவு கூடதமேத 
திைநது ம்வதோர்.

நிகேழ்வின் சிைப்பு அதிதியாகே 
பிரதி பிராநதிய சுகோோர ்சம்வகேள் 
பணிப்பாளர் மடா்கடர் எம்.
பி.எம்.்வாஜித,வி்ேட அதிதி -
யாகே மடா்கடர் எம்.சி.எம்.ைாஹிர், 
ஆகி்யார் பங்கேற்ைனர்.  மபரிய -
நீைா்வமண மபாலிஸ் நிமையப் 
மபாறுப்பதிகோரி  ஆர்.ஜி.ரீ.
மஜயைால் உள்ளிட்ட ம்வததிய -
அதிகோரிகேள், உததி்யாகேதேர்கேள்,  
ம்வததியசாமை அபிவிருததி சமப 
உறுப்பினர்கேளும் இதில் கேைநது 
மகோண்டனர்.

�ாமன தாக்கி�தில நான்கு
பிள்மளைகளின் தநமத மரணம்

(அ்ககேமரப்பற்று ைததிய நிருபர்)

உணவுப் பாதுகோப்பு ்ேசிய 
்்வமைததிட்டததின் ஒரு அங-
கேைாகே சமுர்ததி சிறு்வர் பராய 
்பாேமண ைட்டதமே ்வலு-
வூட்டும் ்்வமைததிட்டததின் 
கீழ், இமை்ககேஞசிகேள் ்வழஙகேப்-
பட்டன.

சிறு்வர்கேமள ைநே ்பாேமண-
யிலிருநது பாதுகோ்ககும் மபாருட்டு 
இததிட்டம் ஆரம்பிதது ம்வ்ககேப்பட்-
டது.

இநே ஆரம்ப நிகேழ்வு, அ்ககேமரப்-
பற்று பிர்ேச மசயைாளர் ரீ.எம்.எம்.
அன்சார் ேமைமையில் ேமடமபற்-
ைது. இததிட்டம்,  அ்ககேமரப்பற்று 
பிர்ேச மசயைகேததிற்குட்பட்ட 
மூன்று முன்பள்ளிப் பாடசாமைகே-
ளில் ேமடமபற்ைது.

இநநிகேழ்வில் சமுர்ததி ேைமை-
பீட முகோமையாளர் எம்.பீ.எம்.
ஹூமசன், முகோமைதது்வ பணிப்-

பாளர் எம்.்ஜ.எம்.நிிஃைதுல்ைாஹ, 
ைா்வட்ட சமுர்ததி உள்ளகே கேண்க-
கோயவு உததி்யாகேதேர் இஸட்.
ைஹைான், கேருததிட்ட முகோமையா-
ளர் என்.ரீ.ைசூர், சமூகே அபிவிருததி 
உததி்யாகேதேர் எம்.ஐ.சபாயுடீன், 
கேருததிட்ட உேவியாளர் எம்.ஐ.மு-
ஹாஜிர், பிரிவு சமுர்ததி அபிவிருததி 
உததி்யாகேதேர்கேள் கேைநது மகோண்டு 
இமை்க கேஞசி ்வழஙகி ம்வதேனர். 
இேன்்பாது முன் பள்ளி ஆசிரியர்-
கேள், சமுர்ததி சஙகே ேமை்வர்கேள், 
ைாண்வ, ைாணவிகேள் எனப்பைர் 
கேைநது மகோண்டனர். 

பாட்சாமையின் 202 வது நிமறமவயிட்டு
மட்டக்களைப்பில "வின்யவாக்" நமடபவனி
(ம்வல்ைாம்வளி தினகேரன் நிருபர்)

ைட்ட்ககேளப்பு வின்சன்ட் ைகேளிர் 
உயர்ேர  பாடசாமையின் 202 
ஆ்வது ஆண்டு நிமைம்வமயாட்டி  
"வின்்்வா்க -202" எனும் ப்வனி 
கேடநே  ஞாயிற்று்ககிழமை (16)  
கோமை பாடசாமையின் அதிபர் 
திருைதி.ே்வததிருைகேள் உேயகுைார் 
ேமைமையில் மிகேவும் ்கோைாகே-
ைைாகே இடம்மபற்ைது.இேமன-
மயாட்டி ஆரம்பைான

"வின்்்வா்க" ப்வனி ஞாயிற்று்க-
கிழமை கோமை 7.30 ைணியளவில் 

பாடசாமையிலிருநது ஆரம்பிதது 
ைட்ட்ககேளப்பு கேல்ைடிப்பாைம் 
்வமரசமசன்று, மீண்டும் பாடசா-
மைமய ்வநேமடநேது. இநே ப்வ-
னியானது ைாணவிகேளின் துள்ளிமச 
பாடல், ஆட்டஙகேள், அைஙகோர 
்வடி்வமைப்பு கோட்சிகேளுடன் இடம்-
மபற்ைது. இம்வ, சகேைரதும் பாராட்-
டு்ககேமளப் மபற்று்கமகோண்டது. இப்-
ப்வனிமய, ைட்ட்ககேளப்பு ைா்வட்ட 
அரசாஙகே அதிபர் கேணபதிப்பிள்மள- 
கேருணாகேரன் பிரேை அதிதியாகே கேைந-
துமகோண்டு ஆரம்பிதது ம்வதோர்.

இப்ப்வனியில் ைட்ட்ககேளப்பு 

்வைய்ககேல்வி பணிப்பாளர் திருைதி.
சுஜாதோ கு்ைநதிரகுைார் மகேௌர்வ 
அதிதியாகேவும், ைாேகேர பிரதி முேல்-
்வர் கேநேசாமி சததியசீைன், பமழய 
ைாண்வர் சஙகே மசயைாளர் ேர்சினி 
சுநே்ரசன் ஆகி்யார் சிைப்பு அதி-
திகேளாகேவும் கேைநதுமகோண்டனர். 
ைாண்வர்கேள், ஆசிரியர்கேள், ஊழியர்-
கேள், பமழய ைாண்வர் சஙகேததினர்,-
பாடசாமை அபிவிருததி சஙகேததினர் 
எனப் பைரும் இப்ப்வனியில் கேைநது-
மகோண்டு சிைப்பிதேனர்.

பாடசாமையின் பாரம்பரியம், 
மபருமைகேள், சாேமனகேள் என்பன-

்வற்்ைாடு சமூகேததின் ்ேம்வப்பா-
டுகேமள ம்வளிப்படுததும் ்வமகேயில் 
இப்ப்வனி அமைநதிருநேது.

அததுடன், சூழல் ்ேயமி்ககேோ-
கேவும், நூற்று்ககேண்ககோன பமழய 
ைாணவிகேள் ஒன்றிமணநது 
பாடசாமை சீருமட அணிநதும், 
கேழுததுப்பட்டி அணிநதும் பாடசா-
மை்ககு ்வருமகேேநது  இப்ப்வனியில் 
கூட்டுச்சர்நதும், ்வைம்்வநதும் பாட-
சாமைப்பரு்வதமே நிமனவுகூர்நது 
அன்மப ம்வளிப்படுததியமை ்வர-
ைாற்றுப்பதி்வாகே பார்்ககேகூடியோகே-
வுள்ளது.

வாசிப்பு பழக்கத்மத 
ஊக்குவிக்க
மாணவரகளிமடய� 
யபாட்டிகள்
(திரு்க்கோவில் தினகேரன் நிருபர்)

்வாசிப்பு ைாேதமே முன்னிட்டு 
'அறிவுமி்ககே சமுோயததிற்கோன 
்வாசிப்பு' எனும் மோனிப் மபாருளில் 
பாடசாமை ைாண்வர்கேளு்ககிமடயி-
ைான இை்ககியப் ் பாட்டிகேள் ைற்றும் 
கேமை நிகேழ்வுகேள் இடம்மபைவுள்-
ளன.

திரு்க்கோவில் பிர்ேச சமபயின் 
ேவிசாளர் இ.வி.கேைைராஜனின் ேமை-
மையில், ேம்பிலுவில் மபாது நூைகே 
நிரு்வாகேததினரால் இநநிகேழ்வுகேள், 
முன்மனடு்ககேப்படவுள்ளன. ைாண-
்வர்கேள் ைததியில் ்வாசிப்பு பழ்ககேதமே 
்ைம்படுததும் ்ோ்ககில் பாடசாமை 
ைாண்வர்கேளு்ககு இமடயில் 
பல்்்வறு ்பாட்டிகேள் ேடாதது்வேற்-
கும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

கேமேகூறுேல், ்வாசிப்பு ்பாட்டி-
கேள், ைாண்வர்கேளு்ககு இை்வச நூைகே 
அஙகேதது்வம் ்வழஙகுேல் ைற்றும் 
இம்முமை திரு்க்கோவில் பிர்ேசத-
திலிருநது பல்கேமை்ககேழகேததிற்கு 
மேரி்வாகிய ைாண்வர்கேமள பாராட்டி 
மகேௌரவிதேல்  ்பான்ை நிகேழ்வுகேள் 
இடம்மபைவுள்ளன. 

்ைலும் ோடளாவிய ரீதியிலும் 
இவ்வாறு ைாண்வர்கேளிமட்ய 
விழிப்புணர்ம்வ ஏற்படுததும் 
மபாருட்டு எழுதோ்ககேம், ்வாசிப்பு 
ைற்றும் நூல்கேமள ்சகேரி்ககும் நிகேழ்-
வுகேள் இடம்மபறுகின்ைமை குறிப்பி-
டதே்ககேது. 

இவவிழா்ககேமள சிைப்பி்ககும் 
்ோ்ககுடன் பிர்ேச கேல்வியதிகோரி-
கேளும் ஆர்்வமுடன் பஙகுபற்றி ்வரு-
கின்ைனர்.

ஜப்போன் ச்ோழிற் ெநம்்கமை இ�ககு ம்தது திட்டம்

சிறாரகளுக்கு இமைக் 
கஞ்சி வழங்கிமவப்பு
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கர்ப்பிணிகளின் ஓய்வின்றிய 
உழைப்பும் காரணம்
(அக்குறணை குறூப் நிருபர்)  

கர்ப்பிணித்தாய்தாரின் ஓயவின் -
றிய உணைப்பும் நிணறகுணறந் 
சிசுக்களின் பிறப்பு வீ்ம் அதிகரிப்ப -
்ற்கு ஒரு கதாரை்தாகும் என கண்டி 
சுகதா்தார ணைததிய அதிகதாரி டதாக்டர் 
சிததிர்தாலி டி சிலைதா த்ரிவித்தார்.   

கண்டி தெயலகததில இடம்தபற்ற 
கூடடத்தான்றில கலநதுதகதாண்டு 
கருதது த்ரிவிக்ணகயிலலலய அைர் 
இ்ணனத த்ரிவித்தார். அைர்ல் -
லும் கருதது த்ரிவிக்ணகயில,   

இவைருடம் ஜனைரி ்தா்ம் மு்ல 
ஆகஸ்ட ்தா்ம் ைணர தபறப்படட 
்ரவுகளின் படி கண்டி ்தாைடடத-
தில பிரெைததின் லபதாது நிணறகு-

ணறந் சிசுக்களின் விகி்ம் அதிகரித-
துள்ளது.  

கண்டி ்தாைடடததில கடண் -
யதாற்றும் சுகதா்தார குடும்ப நல உத-
திலயதாகத்ர்கள மூலம் திரடடப்-
படட ்கைலகளின் அடிப்பணடயில 
தபதாதுைதாக எலலதா இடஙகளிலும் 
்ந் லபதாெணன பதிைதாகியுள்ளது. 
சிறுைர்கண்ள ண்ய்தாக ணைதது 
எடுக்கப்படட ்கைலகளின் படிலய 

அணை பதிைதாகியுள்ளன. 
அதில குறிப்பதாக ஜனைரி 
்தா்ம் மு்ல சிசுக்களின் 
நிணறகள ஒப்பீடட்ளவில 
குணறநது கதாைப்படடுள-
்ளன.  

 இ்ற்கு பிர்தான கதாரைம் 
கர்ப்பிணித ்தாய்தார்கள 

லபதாதிய லபதாஷதாக்கதான உைவுகண்ள 
தபற்றுக்தகதாள்ளதாண் ்ற்றும் அைர் -
களின் குடும்ப ைரு்தானதண் அதிக-
ரிக்க ஓயவு இன்றி அதிக உணைப்பில 
ஈடுபடுை்தால ்ன உண்ளசெலுக்கும் 
ஆ்ளதாகுகின்றனர். இ்னதால பிறக் -
கின்ற குைநண்களின் நிணறயில 
குணறவு கதாைப்படுை்தாக அைர் 
த்ரிவித்தார்.   

கண்டி சுகோதோர ம்த்திய 
அதிகோரி டோகடர் சித்திரைோலி டி சில்ோ 

ஐந்து சபண்கள் மகது

தீபாவளி பண்டிகைகைாலத்தில் ஹற்றனில்
அதிைரிககும்  கைாளகளைச்சம்பவஙைள

லநதாடடன் பிரிடஜ் நிருபர் 

தீபதாைளி  பண்டிணகக்கதாலஙகளில 
தகதாளண்ளசெம்பைஙகளில ஈடுபடட 
குற்றசெதாடடில ெநல்கததின் லபரில 
ஐநது தபண்கள அடஙகிய குழுணை 
ஹற்றன் தபதாலிஸதார் லநற்று கதாணல 
ணகது தெயதுள்ளனர். 

இசெம்பைம் த்தாடர்பில ல்லும் 
த்ரியைருை்தாைது, 

இன்று கதாணல ஹற்றனிலிருநது 
தபதாகைந்லதாணைக்கு தென்ற பஸ் 
ஒன்றில ெநல்கததுக்கிட்தான 
தபண்கள மூைர் இருந்ண்யடுதது 
ஹற்றன் தபதாலிஸதாருக்கு அறிவிக்-
கப்படடது. ஐநது தபண்கண்ள ெநல -்
கததின் லபரில ஹற்றன் தபதாலிஸதார் 
ணகது தெயதுள்ளனர். 

தபண்கள ஐைரும் தபதாது லபதாக் -
குைரதது பஸ்கள ்ற்றும் ென நட -
்தாடடம் அதிக்தான இடஙகளில 
பலலைறு திருடடுசெம்பைஙகளில 
ஈடுபடுை்தாக ெநல்கிப்ப்தாக  
ஹற்றன் தபதாலிஸதார் த்ரிவித்தார். 

திருலகதாை்ணலப் பகுதிணயச 
லெர்ந்ைர்கல்ள இவைதாறு ணகது 
தெயயப்படடுள்ள்தாக த்ரியை-
ருகின்றது. இைர்கள  லநர்ததியதாக 
ஆணட அணிநது, ்ம்ண் எைலர-
னும் ெநல்கம் தகதாள்ளதா்ைதாறு நடந-
துக்தகதாளை்தாகவும் தபதாலிஸதார் 
த்ரிவித்தார். 

தபண்களின் ணபகண்ள லெதா்ணன -
யிடட லபதாது அதில பல ஏ.டி.எம் 
அடணடகள, அணடயதா்ள அடணட-
கள இருந்ண் த்ரியைநதுள்ளது. 

ணகது தெயயப்படட  தபண்கண்ள 
ஹற்றன் நீதி்ன்றில ஆஜர்ப்ப-
டுத் நடைடிக்ணக எடுததுள்ள்தாக 
தபதாலிஸதார் த்ரிவிததுள்ளனர். 

பண்டிணகக்கதாலஙகளில இவ-
ைதாறதான திருடடுச ெம்பைஙகள 
இடம்தபறுைது ைைண்யதாகிவிடட 
நிணலயில குறித் ெம்பைஙகள 
த்தாடர்பில தபதாது்க்கள அை்தான-
்தாக இருக்கு்தாறு நணககள பைப்-
ணபகள என்பண் ்தால் பதாதுகதாத-
துக்தகதாளைது அைசியம் எனவும் 
அடடன் தபதாலிஸதார் எசெரிக்ணக 
விடுததுள்ளனர். 

இவைதாறதான ெம்பைஙகளில 
இருநது தபதாது ்க்கண்ள பதாதுகதாப் -
ப்ற்கதாக ஹற்றன் தபதாலிஸதார் 
விலெட பதாதுகதாப்பு நடைடிக்ணக-
கண்ள முன்தனடுததுள்ள்தாகவும் 
சிவில உணடகளில பலர் பதாதுகதாப்பு 
கடண்களில ஈடுபடுத்ப்பட-
டுள்ள்தாகவும் ஹற்றன் தபதாலிஸ் 
நிணலயப் தபதாறுப்பதிகதாரி த்ரி-
விததுள்ளதார். கடந் பண்டிணகக்கதா-
லஙகளில இவைதாறு குற்றசதெயல-
களில ஈடுபடட 14 லபணர ஹற்றன்  
தபதாலிஸதார் ணகது தெயதிருந்ண -்
யும் குறிப்பிடத்க்கது.

்ரககோசபோல சகோஸ்த்த குடலியந்த பிர்தெத்தில ைண்ெரிவு ஏறபடட இடஙகமை 
்ேரில சென்று போர்ம்யிடட ெபரகமு் ைோகோண ஆளுேர் டிககிரி சகோப்பகடு் கோய 
ைமடந்து ம்த்தியெோமலயில அனுைதிககபபடடுள்ை்மரயும்  ்ேறறு முன்தினம் 
(16) ்ேரில சென்று போர்ம்யிடடோர். இதுெம்பந்தைோக ்தம்யோன ேட்டிகமக-
கமை விமரவில முன்சனடுககுைோறும் ஆளுேர் அதிகோரிகளுககு ஆ்லோெமன விடுத்-
துள்ைோர்.    (படம் கோ்த்மத தினகரன் வி்ெட நிருபர் டிககிரி)

திருடப்்படட சிழையுடன்
ப்பண் ஒருவர் ழகது
(அக்குறணை குறூப் நிருபர்)

தகதாத்ணல பிரல்ெததிலுள்ள ல்ைதா-
லயததில ணைக்கப்படடிருந  ் சிணல-
தயதான்ணற திருடிய தபண் ஒருைணரப் 
தபதாலிஸதார் சிணலயுடன் ணகது தெய-
துள்ளனர்.  திருடப்படட சிணலணய 
பஸ் ைண்டியில எடுததுச தெலலும் 
லபதாது யக்கணலப் பிரல்ெததில ணைதது 
தபதாலிஸதார் ்டக்கிபிடிததுள்ளனர். 
இ்ன்லபதாது அைரிடமிருந  ்சிணலணய-
யும் தபதாலிஸதார் ணகப்பற்றியுள்ளனர். 
ைத்ண்ளப் பிரல்ெததில ைசிக்கும் 42 
ையதுணடய தபண்  ஒருைர் ஒரு குழு-
வினருடன் தகதாத்ணல பிரல்ெததில 
சுற்றுலதாவில ஈடுபடடிருந  ் லபதாது 
ல்ற்படி ல்ைதாலயததிற்கு  ைழிபதாட-

டுக்கதாக தென்றுள்ளனர். இ்ன்லபதால் 
சிணலணய க்ளைதாடியுள்ளதார். சிணல 
ணைக்கப்படடிருந  ் இடததில இல-
லதா்ல இருப்பண்க் கண்ணுற்ற 
ல்ைதாலய பூெதாரி சீ.சீ.டி.வி உ்வியு-
டன் ல்டியுள்ளதார். அப்லபதாது தபண் 
ஒருைர் அ்ணன திருடுைண  ் கண்ட 
அைர்,  கதாடசிகளுடன் தகதாத்ணல 
தபதாலிஸ்நிணலயததில முணறப்பதாடு 
தெயதுள்ளதார். அ்ன்படி குறிப்பிடட 
ைதாகனம் பற்றிய ்கைணல  சீ.சீ.டீ.வி 
உ்வியுடன் திரடடி ்கைலகண்ள 
தபதாலிஸ் நிணலயஙகளுக்கு ைைஙகி-
யுள்ளனர். அ்னடிப்பணடயில யக்கல 
தபதாலிஸதார் சுற்றுலதா பஸ் ைண்டிணய 
இனம் கண்டு பரிலெதாதித்லபதாது சிணல 
கண்டுபிடிக்கப்படடுள்ளது.

க�ாடரும் சீரற்ற ைாலநிகல   

்பதுழை மாவடடத்தில் ழவத்தியர்
ஒருவர் நீரில் மூழ்கி ்பலி

பதுண்ள நிருபர்  

சீரற்ற கதாலநிணலயினதால பதுண்ள 
்தாைடடததில கடும் கதாற்றுடன் 
கூடிய ்ணை தபயதுைருகின் -
றது. இ்னதால ்க்களின் இயலபு 
ைதாழக்ணக முற்றதாக பதாதிக்கப்பட -
டுள்ளது. இதில ஒருைர் உயிரிைநதுள-
்ளதுடன், அம்்ன் ஆலயத்தான்றும் 
தபரும் லெ்ததிற்குள்ளதாகியுள்ளது. 
உயிரிைந்ைர் ்ஹியஙகணன அரெ 
்ருததுை்ணனயில ணைததியரதாக 
பணியதாற்றும் 31 ையது நிரம்பிய 
திரு்ை்தாகதா் லக்ெதான் விஜயரதன 
என்பைலர கு்ளததில மூழகி உயிரி -
ைநதுள்ள்தாக த்ரியைருகின்றது. 
அததுடன் விைெதாய நிலஙகள தபரும் 
பதாதிப்புக்குள்ளதாகியதுடன்,பகுதிய -
்ளவில வீடுகளும்,லெ்்ணடநதுள-
்ளன. பதாதிப்புக்குள்ளதானைர்களுக்கு 
பதுண்ள ்தாைடட இடர் முகதாண்த-
துை நிணலயததினதால உலர் உை -
வுப்தபதாருடகள ைைஙகப்படடு ைரு-
கின்றன. ்தாைடடததின் ்தாழநில 
பி ர ல ் ெ ங க ளி லு ம் , ஆ று க ளு க் கு 

அருகதாண்யில உள்ளைர்களும் 
பதாதுகதாப்பதான இடஙகளுக்கு தெல-
லு்தாறு பதுண்ள ்தாைடட இடர் 
முகதாண்ததுைததினர் ்க்கண்ள 
லகடடுள்ளனர். ்ஹியஙகணன 
அரெ ்ருததுை்ணனயில பணியதாற் -
றும் ணைததியர்கள இருைர் லநற்று 
்தாணல ்தாப்பதாகதைை கு்ளததில 
குளிததுக் தகதாண்டிருக்கும் தபதாழுது 

ணைததியர்களில ஒருைர் நீரில மூழகி-
யுள்ளதார். ்ற்ணறய ணைததியர் எழுப்-
பிய கூக்குரல ெத்ததிணனயடுதது 
அயலைர்கள ஓடி ைநது கு்ளததில 
இறஙகி ல்டு்ணல ல்ற்தகதாண்ட -
னர். அவலைண்ளயில ணைததியரின் 
உடல கண்டுபிடிக்கப்படடு கணரக்கு 
தகதாண்டு ைரப்படடது. உடனடியதாக 
சுைெரிய ைதாகனதண் ைரைணைதது 
ணைததியணர ்ஹியஙகணன ்ருதது -
ை்ணனக்கு தகதாண்டு தென்ற லபதாதி-
லும்,அைணர பரிலெதாதித் ணைத-
தியர்கள அைர் ஏற்கனலை இறநது 
விடட்தாக த்ரிவித்னர்.   

இைரது ெடலம் ்ருததுை்ணன 
பிலர் அணறயில ணைக்கப்படடி-
ருப்பதுடன்,்ரை விெதாரணைகளும் 
இடம்தபற்று ைருகின்றன.  

த்ல்தா்ணர தபருநல்தாடடத -
ண்ச; லெர்ந் றப்பர் டிவிென் 
ல்தாடட ஸ்ரீ அம்்ன் ஆலயம் கடும் 
கதாற்றுடன் கூடிய ்ணையினதால,அரு-
லகயுள்ள ஆல்ரம் முறிநது விழுநது 
லெ்ததிற்குள்ளதாகியண்யும் குறிப்பி-
டத்க்கது.  

க�ாடர் மகை கபயவ�ால்
ைளுைஙகையின் நீர்மடடம் அதிைரிப்பு  
(இரததினபுரி சுைற்சி நிருபர்)  

இரததினபுரி உடபட ்தாைடடத -
தின் பல இடஙகளில கடும் ்ணை 
தபயது ைருகின்றது. இ்னதால களு-
கஙணகயின் நீர் ்டடம் அதிகரித-
துைருை்தாக நீர்ப்பதாெனததிணைக்-
க்ளததின் இரததினபுரி கதாரியதாலய 
அதிகதாரிகள லநற்று த்ரிவித்னர்.  

களுகஙணகயின் கிண்ள ஆறுகள 
உள்ள நீலரநது பிரல்ெஙகளிலும் 
்ணை த்தாடர்ை்தால களுகஙணக-
யின் நீர்்டடம் அதிகரிதது ைருை-
்தாக கதாைப்படுை்தாக எசெரிக்ணக 
விடுக்கப்படடுள்ளது. குறிப்பதாக 
இரததினபுரி, களுததுணற ் தாைடடங-
களின் களுகஙணகயின் எலணலப்பகு-
தியதான மிலலகந் பகுதியில லநற்று 
7 அடி 8 அஙகுலததில நீர்்டடம் 
அதிகரிதது கதாைப்படட்தாக த்ரி -

விக்கப்படுகின்றது. இநநிணலண் 
ெதா்தாரை தைள்ள நிணலண் ஏற்ப-
டுை்ற்கதான அறிகுறி எனவும் இந-
நிணலயததின் அதிகதாரி ஒருைர் த்ரி-
வித்தார்.  

சிைதனதாளிபதா்்ணல அடிைதா-
ரம் ்ற்றும் பலதாபத்ல கிலீ்ணல 
பிரல்ெஙகளில ்ணை தபயை்தால 
இரததினபுரி பிரல்ெததில தைள்ளம் 
ஏற்படுைண் ்விர்க்க முடியதாது 
எனவும் அைர் த்ரிவித்தார்.   

்சஞ்சிகை கவளியீடு
(அக்குறணை குறூப் நிருபர்)

்்ம் ெதார்ந  ்கலவி நிறுைனஙகளின் 
இண்ளஞர் பஙலகற்புத திடடததின் கீழ 
‘பதாலம்’ என்ற ெஞ்சிணகயின் தைளி-
யீடடு விைதா  கண்டி, தபதாலதகதாலணல 
ல்சிய கூடடுறவு கலவி நிறுைன 
லகடலபதார் கூடததில இடம்தபற்-
றது.  ‘ணெயிலட தகயதார் பதாத லஙகதா’ 
நிறுைனததின் ்ணலைர் கதாமினி ரதன 
திஸ்ஸ ்ணலண்யில இவணைபைம் 
இடம்தபற்றது.  இன ஐக்கியததிற்கு 
விததிடும் தெயற்திடடததிற்கதான 
அனுெரணைணய ைைஙகும் ‘எலவிட-
டதாஸ்’ நிறுைனததின் கண்டி ்தாைடட 
இணைப்பதா்ளர்  ரல்ஸ் கு்தார் பிர்் 
அதிதியதாக கலநது தகதாண்டதார். 
மு்ற் பிரதிணய  ‘ணெயிலட தகயதார் 
பதாத லஙகதா’ நிறுைனததின் ்ணலைர் 
கதாமினி ரதன திஸ்ஸவிடமிருநது 
அைர் தபற்றுக் தகதாண்டதார். சிறப்-
புப் பிரதிணய கலஹின்ன ்தரெதுல 
பலதாஹ் அரபுக் கலலூரி விரிவுணரயதா-
்ளர் ்வலவி எம்.எஸ்.எம்.மிர்ெதாத 
தபற்றுக் தகதாண்டதார். 

கண்டி - கும்புககந்துமை அலஹிகைோ முஸலிம் ைகோ 
வித்தியோலயத்தின் 2021 ஆம் ஆண்டு தரம் 5 
புலமைபபரிசில பரீடமெ ைோண்ர்களுககோன பரி -
ெளிபபு விழோ அண்மையில போடெோமல ்கட்போர் 
கூடத்தில (14.10.2022) வித்தியோலயத்தின் 
அதிபர் எப.எம்.ரஷோத் (ேளீமி)  தமலமையில 
இடம்சபறைது. இந்நிகழ்வின் பிரதை அதிதியோக 
்த்்தகை ்லய கலவிப பணிைமனயின் ்ரலோற -
றுப போட உதவிககலவிப பணிபபோைர்  ்ே.எப. 
ரஹைோன், வி்ஷட அதிதிகைோக எஸ.எம்.ைதீனோ, 
்தெஅபிைோனி  எஸ.ஏ. ஹனீப, எஸ.எம். மபெர் 
ஆகி்யோர் கலந்துசகோண்டு ைோண்ர்களுககு பரி -
சிலகமை ்ழஙகி ம்த்தனர். 
 (படம் பூேோபிடடிய தினகரன் நிருபர்)

ைமலயக ைககளின் 200ஆ்து  (1823- 2023 ) ்ரலோறறு ஆண்டு நிமைம் முன்-
னிடடு பெமை ேகரில ஏறபோடு செய்யபபடட க்னயீர்பபு நிகழ்வு ்ேறறுமுன்தினம் (16) 
ேமடசபறைது. ைமலயக ைககளின் ைோண்பிமன கோககும் அமைபபினரோல ஏறபோடு 
செய்யபபடட இந்நிகழ்வில ைமலயக ைககளின் உரிமை குரலகள் இடம்சபறை்தோடு நூற -
றுககணககோன ைமலயக உைவுகள் கலந்து சகோண்டிருந்தனர்.   (படம் லுணுகல நிருபர்)

இனரீதியான அரசியல் கடசிகள் தேசிய
ஒற்றுழமழய சீர்குழைத்து விடடன
(எம்.ஏ.அமீனுலலதா,அக்குறணை 
குறூப் நிருபர்)

 
இ லஙணகயில த்தாழிரீதியிலதான 

பதாடெதாணலகளும், இனரீதியதான 
அரசியல கடசிகளும் ல்சிய ஒற்-
றுண்ணய சீர்குணலதது விடட்தாக 
ெம்ஸம் பவுண்லடென் பணிப்பதா்ளர் 
த்ௌலவி அம்ஹர் ஹகம் த்ரிவித -
்தார்.

்டண்ள ஜதாமியுல ணகரதாத 
ஜும்்தா பளளியில இடம்தபற்ற 
கூடடத்தான்றில கலநதுதகதாண்டு 
கருதது த்ரிவிக்கும் லபதால் அைர் 
இ்ணனத த்ரிவித்தார். அைர் 
த்தாடர்நது கருதது த்ரிவிக்ணகயில,  

ஒவதைதாரு ெ்யததினரும் பிற ்்ங -
கண்ளயும் அைர்க்ளது கலதாெதாரதண -்
யும்  பற்றி கற்றுக்தகதாளளுஙகள. 

இலஙணகயில ஒலலதாந்ர்,லபதார்-
துக்லகயர் லபதான்றைர்க்ளது  ைரு-

ணகக்கு முன்லப அலரபிய ைர்த்க 
த்தாடர்புகள இலஙணகயில இருந-
்்தாக ைரலதாற்றுச ெதான்றுகள இருந-
துள்ளன. அைற்ணற முஸ்லிம்கல்ள 
அபிவிருததி என்ற அடிப்ணடயில 
அழிதது விடடனர். த்தாலமி என்ற 
கடலலதாடியின் இலஙணக பற்றிய 
குறிப்பில த்துரு ஓயதாணை அலரபிய 
நதி என்று குறிப்பிடடுள்ளதார். அப்ப-
டியதாயின் த்தாலமியின் ைருணகக்கு 
முன்லப இலஙணகக்கும் அலரபியர்-

களுக்கும் த்தாடர்புகள இருநதுள-
்ளன.  6ஆம் அக்ரலபதாதி ்ன்னன் 
கதாலததில அலரபியதாவிற்கு அனுப் -
பப்படட ஒரு தூதுக்குழுணை, கடற் -
தகதாளண்ளயர்கள ்தாக்கிய்தாகவும் 
அைர்களுக்கு பதாதுகதாப்பு அழிக்க 
அன்ணறய இஸ்லதாமிய ெதாம்ரதாஜ்யத-
தில இருநது முஹம்்த பின் கதாசிம் 
்ணலண்யில ஒரு பணட  அனுப்பப்-
படட்தாகவும், அப்பணடலய பின்னர் 
இநதியதா ைணர ைநது ஆசியதாவில 
இஸ்லதாதண் பரப்பிய்தாகவும், இந-
தியதாணை 600 ைருடஙகளுக்கு ல்ல 
முஸ்லிம்கள ஆண்ட ைரலதாறும் 
பதிைதாகி உள்ள்தாக அைர் த்ரிவித-
்தார். 

ெம்்ஸம் பவுண்்டென் பணிபபோைர்
சைௌலவி அம்ஹர் ஹகம்

நிக்றகுக்றந� சிசுகைள பிர்சவிகைப்படுவ�றகு



வடபகுதியில் கடந்த சில நாடக-
ளாக பபாத்தபபாருள் விறபதையு-
டன் ப்தாடர்புதடய நபர்கள் தகது-
பெயயபபடடு வருகின்்றைர்.

யாழபபாணம் ஏழாதல பகுதி-
யில் பபாத்த மாத்திதைகளுடன் 
மூவர் பநறறு முன்திைம் ஞாயிற-
றுக்கிழதம இைாணுவ புலைாயவு 
பிரிவிைைால் தகது பெயயபபடடு 
சுன்ைாகம் பபாலிொரிடம் ஒபப-
தடக்கபபடடுள்ளைர்.

இைாணுவ புலைாயவு பிரிவிை-
ருக்கு கிதடக்கபபபற்ற இைகசிய 
்தகவலின் அடிபபதடயில் குறித்்த 
மூவரும் தகது பெயயபபடடதுடன், 
அவர்களிடம் இருநது 296 பபாத்த 
மாத்திதைகளும் தகபபற்றபபட-
டுள்ளை.

இப்தபவதள, யாழபபாணம் கல்-
வியஙகாடு பகுதியில் மின் ொ்தை 
விறபதையாளர்கள் பபான்று 
நடமாடி பபாத்தபபபாருள் விறப-
தையில் ஈடுபடட இருவர் பநறறு 
முன்திைம் ஞாயிறறுக்கிழதம 
பகாபபாய பபாலிஸாரிைால் தகது 

பெயயபபடடுள்ளைர். கல்வியங-
காடடு பகுதியில் கடந்த சில திைங-
களுக்கு முன்ைர் பபாத்தபபபாருள் 
விறபதையில் ஈடுபடட குற்றத்தில் 
நபர் ஒருவர் தகது பெயயபபடடார்.

குறித்்த நபரின் வாக்கு மூலத்தின் 
அடிபபதடயில் பமலும் சில நபர்-
கள் கல்வியஙகாடு மறறும் அ்ததை 
அண்டிய பகுதிகளில் பபாத்தபபபா-
ருள் விறபதையில் ஈடுபடடு வரு-
கின்்றைர் எை பபாலிஸாருக்கு ப்தரி-
யவநதுள்ளது.

அ்தன் அடிபபதடயில் கல்வியங-
காடு பகுதியில் பபாலிஸார் வீதி 
பொ்ததை நடவடிக்தகயில் ஈடு-
படடு இருந்தபவதள பமாடடார் 
தெக்கிளில் ெநப்தகத்திறகிடமாை 
முத்றயில் பபடடி ஒன்றுடன் பய-
ணித்்த இருவதை பபாலிஸார் வழிம-
றித்து பொ்ததை பெய்தைர்.

அ்தன் பபாது அந்த பபடடியி-
னுள், மின் குமிழகள் உள்ளிடட 
மின் ொ்தை பபாருடகள் காணபபட-
டை. அவறறுக்குள் மத்றத்து தவக்-
கபபடடிருந்த 120 க்கும் பமறபடட 

பபாத்த மாத்திதைகள் மீடகபபட-
டை. அ்ததை அடுத்து பமாடடார் 
தெக்கிளில் வந்த சுன்ைாகம் மறறும் 
கல்வியஙகாடு பகுதிகதள பெர்ந்த 
இரு இதளஞர்கதளயும் பபாலிஸார் 
தகது பெயது பபாலிஸ் நிதலயத்தில் 
்தடுத்து தவத்து விொைதணகதள 
முன்பைடுத்்தைர்.

பபாத்த பபாருள் வாஙக வரு-
பவாரிடம் பணம் இல்லா்த பபாது 
அவர்களின் பமாடடார் தெக்கிள்கள், 
தகயடக்க ப்தாதலபபசிகள் என்ப-
வறத்ற அடகாக எடுத்துக்பகாண்டு 
பபாத்தபபபாருள் விறபதையில் 
ஈடுபடடைர் எனும் ெநப்தகத்தில் 

யாழபபாணம் பபாம்தமபவளி பகு-
தியில், மூவர் தகது பெயயபபடடுள்-
ளைர்.

பபாத்தபபபாருள் வியாபாைத்தில் 
ஈடுபடும் வியாபாரிகள் ப்தாடர்பி-
லாை இைகசிய ்தகவல், மாவடட 
குற்றத்்தடுபபு புலைாயவு பிரிவி-
ைருக்கு கிதடக்கபபற்றதமதய 
அடுத்து யாழ. பபாம்தமபவளி பகு-
திக்கு விதைந்த புலைாயவு பிரிவிைர் 
மூன்று ெநப்தக நபர்கதள தகது பெய-
துள்ளைர்.   

பபாத்தபபபாருள் வாஙகுவ்தற-
காக ெநப்தக நபர்களிடம் அடகு 
தவக்கபபடட 07 தகயடக்க 
ப்தாதலபபசிகள் மறறும் சுமார் 08 
இலடெ ரூபாய பபறுமதியாை நவீை 
ைக பமாடடார் தெக்கிள் என்பைவும், 
பபாலிஸாரிைால் மீடகபபடடுள்-
ளை.   

தகது பெயயபபடட மூன்று 
ெநப்தக நபர்கதளயும் யாழபபாண 
பபாலிஸ் நிதலயத்தில் ்தடுத்து 
தவத்து பபாலிஸார் பமலதிக விொை-
தணகதள முன்பைடுத்்தைர்.   
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வேம்படி மகளிர் ்பாடசாலை மாணவி
சிறந்த இளம புத்தாக்குநராக த்தரிவு
பகாபபாய குறூப நிருபர்

 
இவவாண்டுக்காை சி்றந்த  மாணவ 

இளம் புத்்தாக்குநைாக பவம்படி 
மகளிர் உயர்்தைப பாடொதல 
மாணவி மதுைா அருந்தவம் ப்தசிய 
ரீதியில் ப்தரிவு பெயயபபடடு ப்தக்-
கத்த்தப பபறறுள்ளார்.  

வளர்முக நாடுகளின் பபண்களுக்-
காை விஞஞாை அதமபபின் இலங-
தகக் கிதளயும், ஸ்ரீ பெயவர்்தைபுை 
பல்கதலக்கழகத்தின் பி்றபபுரிதம-
யியல் மறறும் மூலக்கூறறு உயிரி-
யல்த்துத்றயும் இதணநது நடத்திய 
ப்தசிய ரீதியிலாை மாணவருக்காை 
புத்்தாக்கப பபாடடியிபல இந்த 
மாணவி ப்தரிவு பெயயபபடடார்.

ஸ்ரீ பெயவர்்தைபுை பல்கதலக்கழ-
கத்தின் மூ்ததவ மாநாடடு மண்ட-
பத்தில் கடந்த 14 ஆம் திகதி இடம்-
பபற்ற நிகழவில் சி்றந்த பபண் 

புத்்தாக்குநருக்காை ப்தக்கத்த்த ஸ்ரீ 
பெயவர்்தைபுை பல்கதலக்கழகத் 
துதண பவந்தர் பபைாசிரியர் சித்்தா-
ைந்த லியைபக அணிவித்்ததுடன், 
இவருக்காை ொன்றி்ததழ வளர்முக 
நாடுகளுக்காை பபண்களுக்காை 
விஞஞாை அதமபபின் ்ததலவி 
பபைாசிரியர் சுகநதிக்கா சுபைஷ் 
வழஙகி தவத்்தார்.  

வீதிச் ்ெோதமையில் இரு்ர் மைது; சுற்றி்மைப்பில் பலர் சிககிைர்

யோழப்போணம் ்ைோணடோவில் பகுதியில் 1987 ஆம் ஆணடு இந்திய அமைதி ைோககும் 
பமடயிைரோல் படுசைோமல செய்யப்படட சபோது ைகைளுகைோை நிமை்்ந்தல் நிைழவு 
(16) இடம்சபற்்றது. யோழ.்ைோணடோவில் ைமல்ோனி வீதியில் அமைந்துளை நிமைவுத்-
தூபியில்  இடம்சபற்்ற நிைழவின் ்போது ைகைள சுட்ரற்றி, ைலர்தூவி அஞெலி செலுத்தி-
ைர். (படம்: யோழ.வி்ெட நிருபர்)

விசுேமடுவில் சா்தலை மாணேர்கள் தகௌரவிப்பு
விசுவமடு விஞஞாை கல்வி 

நிதலயம் நடத்திய அறுவதட 
பபாற்றல் விழா கடந்த ெனிக்கிழதம 
(15)     விசுவமடு மத்திய ெைெமூக 
நிதலய மண்டபத்தில் இடம்பபற-
்றது.

கடந்த இைண்டு ஆண்டுகளில் 50 
இறகும் பமறபடட மாணவர்கள் 
மருத்துவம் பபாறியியல் உள்ளிடட 
விஞஞாைத் துத்றக்காகவும் 20 
இறகும் பமறபடட மாணவர்கள் 
கதல மறறும் வணிகத் துத்றக்காக-
வும் விசுவமடு பிைப்தெத்தில் இருநது 
பல்கதலக்கழகஙகளுக்கு ப்தரிவாகிய-
தமதய பகௌைவிக்கும் முகமாகவும் 
்தறபபாது கறகும் மாணவர்களுக்கு 
ஊக்கம் வழஙகும் முகமாகவும் இந்த 
விழா நடத்்தபபடடது.   

நிகழவில் பிை்தம விருநதிைைாக 

யாழபபாண பல்கதலக்கழகத் துதண-
பவந்தர் பபைாசிரியர்  ஸ்ரீெறகுணைாொ 
கலநது பகாண்டார்  

சி்றபபு விருநதிைர்களாக யாழ 
பபா்தைா தவத்தியொதல பணிபபா-
ளரும் கிளிபநாச்சி கல்வி அபிவிருத்தி 
நிதலய ்ததலவருமாகிய மருத்துவர் 
்த. ெத்தியமூர்த்தி, பிைபல உயிரியல் 
ஆொன் வ.சி. குணசீலன் ஆகிபயார் 
கலநது பகாண்டைர்.  

பகௌைவ விருநதிைைாக வலிகாமம் 
கல்வி வலய பிைதிக் கல்வி பணிப-
பாளர் ஞாை. ஆ்தவன் பகாபபாய 
ஆசிரிய கலாொதல பிைதி மு்தல்வர் ெ. 
லலீென் மறறும் பிைப்தெ பாடொதல 
அதிபர்கள் கலநது பகாண்டைர்.   

மாணவர்களிதடபய கல்வித் 
தி்றதம மறறும் கதலத் தி்றதம 
ொர்ந்த அடிபபதடயில் சிவகுமார் 

கருஷா என்்ற மாணவிக்கு ொ்ததை 
மாணவி என்்ற விருதும் ரூபாய 25000  

பணப பரிசும் வழஙகி  பகௌைவிக்கப-
படடார். 

யாழில் வமாடடார் வ்பாக்குேரதது 
திலணக்களததின் நடமாடும வசலே
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வடமாகாண பமாடடார் பபாக்-
குவைத்து திதணக்களம், மத்திய 
பமாடடார் பபாக்குவைத்து திதணக்க-
ளத்துடன் இதணநது நடாத்தும் நட-
மாடும் பெதவ எதிர்வரும் 22 மறறும் 
23 ம் திகதிகளில் காதல 9.30 மணி 
ப்தாடக்கம் பி.ப 4.30 மணி வதை 
தக்தடியில் உள்ள வடமாகாண ெதப 
வளாகத்தில் நதடபப்றவுள்ள்தாக 
வட மாகாண பமாடடார் பபாக்குவ-
ைத்து திதணக்களத்தின் பணிபபாளர் 
சுஜிவா சிவ்தாஸ் ப்தரிவித்்தார்,  

இந்த நடமாடும் பெதவயில் பின்வ-
ரும் பெதவகள் பமறபகாள்ள திடடமி-
டபபடடுள்ளை.  

வாசித்்தலில், எழுது்தலில், விபெட 
ப்ததவயுதடபயாருக்காை ொைதி அனு-

மதிப பரீடதெயும் மருத்துவச்ொன்றி-
்தழ பபறறுக் பகாள்ளலும்.  ெர்வப்தெ 
ொைதி அனுமதிபபத்திைம் பபறறுக் 
பகாள்ளல். வாகைபதிவுப புத்்தகத்தில் 
திருத்்தஙகள் பமறபகாள்ளல். வாகை 
இலக்கத்்தகடு பபறறுக்பகாள்வ்தற-
காை நடவடிக்தககள். வாகை உடதம 
மாற்ற விண்ணபபஙகள் தகபயற்றல்.  
வாகை நித்ற ொன்றி்தழ பபறறுக் 
பகாள்ளல்.  இதுவதை பமாடடார் 
பபாக்குவைத்துதிதணக்களத்தில் 
ெமர்பபிக்கபபடடு தீர்க்கபபடா்த நிலு-
தவகள், வாகை வருமாைவரி ப்தாடர்-
பாைதவ பபான்்ற விடயஙகள் நடமா-
டும் பெதவயில் இடம்பப்றவுள்ள்தன் 
காைணமாக பபாதுமக்கள் இைண்டு 
நாள் நடமாடும் பெதவயின் மூலம் 
பயன் பபறறுக் பகாள்ளுமாறும் ப்தரி-
வித்துள்ளார்.  

எல்மல தோணடிய குற்்றச்ெோடடு:

 (மன்ைார் குறூப நிருபர்) 

 
எல்தல ்தாண்டி மீன்பிடித்து 

பகாண்டிருந்த்தாக ்தமிழகத்தில் 
பநறறு முன்திைம் ஞாயிறறுக்கிழதம 
(16)   தக்தாை இலஙதக மீைவர்-
கள் 5 பபதையும் இம்மா்தம் 31 ஆம் 
திகதி வதை விளக்கமறியலில் தவக்க 
நீதிபதி உத்்தைவிடடுள்ளார். 

இநதிய கடறபதடயிைைால் தகது 
பெயயபபடட இலஙதக மீைவர்கள் 
பநறறு திஙகடகிழதம (17)  பபாலி-
ஸாைால் ைாமநா்தபுைம் ஒருஙகிதணந்த 
நீதிமன்்றத்தில் ஆெர் படுத்திய பபாது 
இந்த உத்்தைவு பி்றபபிக்கபபடடது.

நீர்பகாழும்பு பகுதிதயச் பெர்ந்த 
மார்க்ஸ் ெூட மாஸ்டர், ஆண்டனி 
பேமா நிஷாந்தன், இம்மானுபவல் 
நிக்ென், துருவந்தா ஸ்ரீலால், சுதீஷ் 
சியான் ஆகிய 5 இலஙதக மீைவர்-
கதளபய இநதிய கடறபதடயிைர் 
தகது பெயதுள்ளைர்.  

இலஙதக கடல் எல்தலதய 
்தாண்டி இநதிய எல்தலக்குள் 
நுதழநது மீன் பிடித்்த்தாக குற்றஞ-
ொடடபபடட இவர்களிடம் இருநது 
ஒரு படகு பறிமு்தல் பெயயபபடடுள்-
ளது.  

ப்தாடர்நது விொைதணக்காக தூத்-
துக்குடி ்தருதவகுளம் கடறகதைக்கு 

அதழத்துவைபபடடு அவர்களி-
டம் கடபலாை காவல் பதடயிைர் 
விொைதண பமறபகாண்டு வந்த-
ைர். அவர்கதள பநறறு திஙகடகி-
ழதம (17) காதல 10 மணி அளவில் 
பபாலிஸார் ைாமநா்தபுைம் ஒருஙகி-
தணந்த நீதிமன்்றத்தில் ஆெர்படுத்தி-
ைர். இ்தன்பபாது விொைதணகதள 
பமறபகாண்ட நீதிபதி இலஙதக 
மீைவர்கள் ஐவதையும் எதிர்வரும் 31 
ஆம் திகதி வதை விளக்கமறியலில் 
தவக்க உத்்தைவிடடார்.அ்ததைய-
டுத்து மீைவர்கள் ஐவரும் பென்தை 
புழல் சித்றக்கு பகாண்டு பெல்லப-
படடைர்.

தேடடுக்காயஙகளுடன்
ஒருேர் மீடபு
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யாழபபாணம், வடமைாடசி வல்லி-
புை குறிச்சி பகுதியில் பவடடுக்காயங-
களுடன் நபர் ஒருவர் பநறறு முன்தி-
ைம் ஞாயிறறுக்கிழதம மீடகபபடடு 
தவத்திய ொதலயில் அனுமதிக்கப-
படடுள்ளார்.   

வல்லிபுை குறிச்சி பகுதியில் கடு-
தமயாை பவடடுக்காயஙகளுடன் 
நபர் ஒருவர் காணபபடுவ்தாக பருத்-
தித்துத்ற பபாலிஸாருக்கு கிதடக்-
கபபபற்ற ்தகவலின் அடிபபதடயில் 
அஙகு விதைந்த பபாலிஸார் காயங-
களுடன் காணபபடடவதை மீடடு 
தவத்திய ொதலயில் அனுமதித்துள்-
ளைர். ெம்பவம் ப்தாடர்பில் பமலதிக 
விொைதணகதள பபாலிொர் முன்-
பைடுத்துள்ளைர்.

்தமிழகததில் லக்தாை இைஙலக
மீைேர்களுக்கு 31 ேலர விளக்கமறியல்  

ேடமாகாண கடறதறாழிைாளர்கள்
ேடக்கு ஆளுநருடன் கைநதுலரயாடல்
பகாபபாய குறூப நிருபர் 

வடமாகாண கடற ப்தாழிலாளர்கள் 
்தமக்கு ஏறபடடுள்ள பிைச்சிதைகள் 
ப்தாடர்பில் வடமாகாண ஆளுநர் 
ஜீவன் தியாகைாொதவ சூம் (zoom) 
பெயலி ஊடாக    ெனிக்கிழதம (15)  
கலநதுதையாடியுள்ளைர்.  

வட மாகாணத்த்த பிைதிநிதித்துவப-
படுத்துகின்்ற யாழபபாணம், மன்ைார் 
ஆகிய மாவடடஙகதளச் பெர்ந்த 
மீைவ ெஙகஙகளின் பத்துக்கு பமற-
படட பிைதிநிதிகள் இந்த ெநதிபபில் 
கலநது பகாண்டு ்தமது பிைச்சிதைகள் 
ப்தாடர்பில் ஆளுநருக்கு ப்தரியபபடுத்-
திைர்.  

காலநதுதையாடலில் யாழ மாவடட 

கடற ப்தாழிலாளர் ெமாெத்-
தின் ்ததலவர் அன்ைலிஙகம் 
அன்ை ைாொ கூறுதகயில்,  
ெடட விபைா்த சுருக்கு வதலத் 
ப்தாழிதலக் கடடுபபடுத்துவ-
்தறகு ெடட ஏறபாடுகள் இருந-
தும் கடறபதட அ்ததை 
நதடமுத்றபபடுத்துவதில் 
்தயக்கம் காடடுவ்தாக ப்தரிவித்்தார். 
பாைம்பரிய மீைவ மக்களின் வாழக்-
தகதய பாதுகாக்கும் பபாருடடு கடற 
பதடக்கு அழுத்்தம் பகாடுக்குமாறு 
ஆளுநரிடம் அவர் பகாரிக்தக முன்-
தவத்்தார்.

முல்தலத்தீவு கடற ப்தாழிலாளர் 
ொர்பில் கிைாமிய கடற ப்தாழிலாளர் 
ெஙகத்தின் ்ததலவர் அருள்நா்தன் கருத்-

துத் ப்தரிவிக்தகயில்,   கடற 
ப்தாழிலுக்கு ப்ததவயாை 
ம ண் ப ண ண் த ண த ய 
ப்தாடர்ச்சியாக பபறறுக் 
பகாள்ள முடியா்த  நிதலக்கு 
்தள்ளபபடடுள்ள்தாக ப்தரி-
வித்்ததுடன் ்ததடயின்றி 
அ்ததை பபறுவ்தறகு நடவ-

டிக்தக எடுக்குமாறு பகாரிைார்.  
மன்ைார் மாவடட மீைவ அதமபபு-

களின் ொர்பில் அ்தன் ்ததலவர் ஆலம் 
பஙகு பறறியதுடன் ்தமது பிைப்தெத்-
தில் அதமக்கபபடும் காற்றாதலயால் 
்தமது பிைப்தெ மக்களுக்கு ்ததடயின்றி 
மின்ொைம் வழஙகபபடுவத்த உறுதி 
பெயய பவண்டும் எை ஆளுநதைக் 
பகாரிைர்.  

இவவாறு பல விடயஙகள் ப்தாடர்-
பில் வடக்கு ஆளுநருக்கு சுடடிக்காட-
டிய மீைவ ெஙகப பிைதிநிதிகளிடம் 
ஆளுநர் கருத்து ப்தரிவிக்தகயில், 
குறித்்த விடயஙகள் ப்தாடர்பில் துத்ற 
ொர்ந்த அதிகாரிகதளயும் மீைவப பிை-
திநிதிகதளயும் அதழத்து பிைச்ெதை-
கள் ப்தாடர்பில் கலநதுதையாடி முடிவு 
ஒன்த்ற எடடுவ்தாக ப்தரிவித்்தார்.  

பமலும்  சுருக்கு வதல ப்தாடர்பில் 
ெடடத்தில் நதடமுத்றபபடுத்்தபபட-
டுள்ள விடயஙகதள மீறி ப்தாழில் 
பெயய முடியாது எை கூறியதுடன் 
மீைவ ெஙகஙகள் எழுத்து மூலம் 
்தந்தால் நீதிமன்்ற நடவடிக்தகக்கு 
்தான் ்தயாைாகவுள்ள்தாக வடமாகாண 
ஆளுநர் பமலும் ப்தரிவித்்தார்.  

சமுர்தி உததிவயாகத்தர் மீ்தாை 
்தாக்கு்தலை கண்டிதது வ்பாராடடம

வவுனியா விபெட நிருபர்  

வவுனியாவில் ெமுர்தி உத்திபயா-
கத்்தர் மீ்தாை ்தாக்கு்ததல கண்டித்து 
பிைப்தெ பெயலக ஊழியர்கள் பணிப-
பு்றக்கணிபபில் ஈடுபடடதுடன் கவ-
ையீர்பபு பபாைாடடபமான்த்றயும் 
பமறபகாண்டைர்.  

வவுனியா பிைப்தெ பெயலக 
வாயிலின் முன்பாக பநறறு (17) 
காதல 11.30 மணி ப்தாடக்கம் 
12.30 மணி வதை   இக்கவையீர்பபு 
பபாைாடடம் முன்பைடுக்கப-
படடது.

வவுனியா பிைப்தெ பெயலக பிரி-
வுக்குடபடட கந்தபுைம் கிைாம 
பெதவயாளர் அலுவலகத்தில் கடந்த 
பு்தன்கிழதம (12)   இடம்பபற்ற 
ெமுர்தி பகாடுபபைவு ப்தாடர்பாை 
கூடடத்தின் பபாது அஙகு பென்்ற 
பபாதுமகபைாருவர் ்தைது ெமுர்தி 
முத்திதை பவடடபபடடதம 
ப்தாடர்பில் குறித்்த பிரிவு ெமுர்தி உத் -

திபயாகத்்தருடன் வாக்குவா்தத்தில் 
ஈடுபடடதுடன் இறுதியில் ெமுர்தி 
உத்தியாகத்்தர் மீது ்தாக்கு்தல் பமற-
பகாள்ளபபடட்தாகவும் ப்தரிவிக்கபப-
டுகின்்றது.  

இச் ெம்பவத்தில் காயமதடந்த கந -
்தபுைம் பிரிவு ெமுர்தி  உத்திபயாகத்்தர்   
வவுனியா மாவடட பபாது தவத்தி-
யொதலயில் அனுமதிக்கபபடடது-
டன் ்தாக்கு்தல் பமறபகாண்ட பபாது -
மகதை வவுனியா பண்டாரிக்குளம் 
பபாலிஸார் தகது பெய்தைர்.  

ெமுர்தி உத்திபயாகத்்தர் மீது 
பமறபகாள்ளபபடட ்தாக்கு்தலுக்கு 
நீதியாை தீர்வு பகாரியும் வவுனியா 
பிைப்தெ பெயலக ஊழியர் நலன்புரி 
ெஙகம் மறறும் பிைப்தெ பெயலகத்-
திைர் ஆகிபயாரின் ்ததலதமயில் 
பிைப்தெ பெயலக வாயிலின் முன்பாக 
கவையீர்பபு பபாைாடடத்தில் ஈடுபட-
டதுடன்  காதல 11.30 மணி ப்தாடக்-
கம் 12.30 மணி வதை பணிபபு்றக்க-
ணிபபிலும்   ஈடுபடடைர்.  

்டககில் ்போமதப்சபோருள போ்மை அதிைரிப்பு;

மின்சா்தைஙகள் விற்பலை வ்பார்லேயில் 
வ்பால்த மாததிலரகள் விநிவயாகம 
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பேருவளை ோஸியதுந் நஸ்ரியாவில்
இரு நூல்்களின் வவளியீட்டு நி்கழ்வு 

(பேருவளை விபேட நிருேர்)

மக்கொன ஸுல்பிகொ எம். 
ஸொலிஹ் ஸினொன் எழுதிய 'சிந் -
திகக மறந்்த உளைஙகள'  மற்றும் 
எழுத்தொைர் திககுவல்ளலை ஸஃப் -
வொனின் 'வொப்ேொவுககு ஒரு 
ேொல்ளவ'  ஆகிய சிறுகள்த நூல்க -
ளின் ்வளியீட்டு விழொ  ஞொயிற் -
றுககிழளம (16) பேருவளை, 
மரு்தொளன அல்ேொஸியதுல் 
நஸ்ரியொ முஸ்லிம் மகளிர் கல்லூரி 
மணடேததில் நளட்ேற்றது.

்தர்கொநகர் ஸொஹிரொ கல்லூரி 
ஓய்வு ்ேற்ற அதிேர் எம்.எல்.ஏ.
எம். அப்துல் அஃலைொ ்தளலைளம -
யில் நளட்ேற்ற இந்நிகழ்வில், 
இரததினககல் வியொேொரியும் 
பியூட்டி ்ெம்ஸ் உரிளமயொைரு -
மொன அஸ்்ஹர் ஸவொஹிர் நூல் -
களின் மு்தல் பிரதிகளைப் ்ேற் -
றுக்கொணடொர்.

இந்நிகழ்வில்  முன்னொள 
அளமசேரும் ேொரொளுமன்ற உறுப் -
பினருமொன இம்தியொஸ் ேொககீர் 
மொககொர் பிர்தம அதிதியொகவும் 
விபேட அதிதிகைொக அல் ேொஸி -
யதுல் நஸ்ரியொ முஸ்லிம் மகளிர் 
கல்லூரி அதிேர் மஸ்னவியொ 
றிப்கொன் மற்றும் எழுத்தொைரும் 

கவிஞருமொன ்தர்கொநகர் ரி.எம். 
ஸேொ கலைந்து்கொணடனர். அத -
துடன் ேொடேொளலை அதிேர்கள, 
எழுத்தொைர்கள, ேளளிவொேல் நிர் -
வொகிகள, ேொடேொளலை அபிவிருத -
திச ேஙக உறுப்பினர்கள, உலைமொக -
கள, ேொடேொளலை மொணவர்கள 
என ேலைரும் கலைந்து்கொணட -
னர். சிந்திகக மறந்்த உளைஙகள 
சிறுகள்த நூலுககொன ஆய்வு -

ளரளய திககுவல்ளலை ஸும்ரியும், 
வொப்ேொவுககு ஒரு ேொல்ளவ நூலுக -
கொன ஆய்வுளரளய ேன்னூலைொசிரி -
யர் கலைொபூஷணம் திககுவல்ளலை 
கமொலும் நிகழ்ததினர். அ்தளனத 
்்தொடர்ந்து ேன்னூலைொசிரியர் கவி -
்தொயினி ்வலிகம ரிம்ஸொ மு்ஹம் -
மத ்ேணகளின் உரிளமகள 
்்தொடர்பில் கருததுளர வழஙகி -
னொர்.

புத்தைம் மாவட்்ட 

அரச உததிபயா்கத்தர்களுக்கு அரச
வமாழிக்வ்காளள்க  வ்தா்டரபில் வசயலமரவு
(புத்தைம் தினகரன் நிருேர்)

புத்தைம் மொவட்ட அரே உததி -
பயொகத்தர்களுககு அரே ்மொழிக-
்கொளளக ் ்தொடர்ேொன விழிப்புணர்வு 
்ேயலைமர்்வொன்று அணளமயில் 
புத்தைம் பிரப்தே ் ேயலைக பகட்பேொர் 
கூடததில் நளட்ேற்றது.

புத்தைம் முஸ்லிம் ்ேணகள அபி-
விருததி நம்பிகளகயகம் (MWDT) 
மற்றும் கிழககு மொகொண ேமூக அபி-
விருததி ளமயம் (ESDF) ஆகியன 
புத்தைம் பிரப்தே ்ேயலைகததுடன் 
இளணந்து  ஏற்ேொடு ்ேய்்த இந்நி-
கழ்வில் ப்தசிய அரே கரும ்மொழி 
திளணககை ஆளணயொைர் பிரின்ஸ் 
பேனொதிர வைவொைரொக கலைந்து 
்கொணடு   இச்ேயலைமர்ளவ நடொத -
தினொர்.  

்மொழி ேமததுவதள்த பமம்ேடுத -
துவ்தன் ஊடொக ேமூக ஒருளமப்ேொடு 
மற்றும் நல்லிணககததிற்கொன கூட்டு 
நடவடிகளகளய பமற்்கொளவப்த 
இச்ேயலைமர்வின் பநொககமொகக 
கொணப்ேட்டது.

இச்ேயலைமர்வில்  புத்தைம் 
மொவட்ட உ்தவிச ்ேயலைொைர், புத்த-
ைம் பிரப்தே ்ேயலைொைர் உட்ேட புத-
்தைம் மொவட்ட ்ேயலைகம், பிரப்தே 
்ேயலைகம், ்தை ளவததியேொளலை, 
நீர்ப்ேொேன ்ேொறியியலைொைர் கொரியொ -

லையம், நகரேளே, கல்வித திளணகக-
ைம், விவேொய திளணககைம், வன 
ஜீவரொசிகள ேொதுகொப்பு திளணகக-
ைம் ஆகியவற்ளற பிரதிநிதிததுவப்-
ேடுததி அரே உததிபயொகத்தர்கள இச-
்ேயலைமர்வில் ேஙகுேற்றினர்.

பிர்தம அதிதியா்க இம்தியாஸ் ோக்கீர மாக்்கார எம்.பி ேஙப்கற்பு

ோது்காபேற்்ற மின் ்கம்பியில்
சிக்கி ்தந்ள்த, ம்கன் உயிரிழபபு
அநுரொ்தபுரம் பமற்கு தினகரன் நிருேர்

ேமய  நிகழ்்வொன்றிற்கொக வீட்ளட புதுப்பிததுக ்கொண-
டிருந்்த ்தந்ள்தயும் மகனும் ேொதுகொப்ேற்ற மின் கம்பியில் 
சிககி ்தொககு்தலுககு உளைொனதில் 19 வயது இளைஞன் உயி-
ரிழந்துளை்தொக பூபநவ ்ேொலிஸொர் ்்தரிவித்தனர்.

மகொபகொன்கஸ்கட ேகுதிளயச பேர்ந்்த 19 வயது 
இளைஞபன இவவொறு உயிரிழந்துளைவரொவர்.

ேமய நிகழ்வுககு முககியஸ்்தர்கள வருவ்தனொல் ்தற்பேொது 
்ேய்து வரும் மளழ கொரணமொக வீட்டின் பிர்தொன நுளழ-
வொயில் ேகுதியில் ்தற்கொலிக கூடொரம் ஒன்ளற அளமத -
துக ்கொணடிருந்்த பேொது அருகில் இருந்்த கரொச ஒன்றின் 
மின்ேொர இளணப்பு கம்பியில் ்தகரம் ேட்ட்தனொல் இசேம்-
ேவம் இடம்்ேற்றுளைது. அஙகு மு்தலில் ்தந்ள்தககு மின் -
ேொரம் ்தொககியுளைதுடன்  அந்்த பநரததில் இளைஞன் கீபழ 
விழுந்து மீணடும் எழுந்துளைதுடன் பின்னர் மீணடும் தூர 
எறியப்ேட்டு சுவரில் ்தளலை அடிேட்டு இளைஞன் உயிரிழந் -
துளை்தொக பூபநவ ்ேொலிேொர் ்்தரிவித்தனர்.

ைருந்து விலமலைகள்   

வ்தாணள்டயில் இறுகியதில்   
மூன்்றளர வயது குழந்ள்த ேலி  
பலைொரன்ஸ் ்ேல்வநொயகம்  

மருந்து வில்ளலைகள ்்தொணளடயில் இறுகியதில் கொலி 
கரொப்பிட்டிய பேொ்தனொ ளவததியேொளலையில் அனுமதிககப்-
ேட்ட மூன்றளர வயது குழந்ள்த்யொன்று உயிரிழந்துள-
ைது.   அவவொறு மருந்து வில்ளலைகளை விழுஙகியுளை 
குழந்ள்த பநற்று முன்தினம் பமற்ேடி ளவததியேொளலையில் 
அனுமதிககப்ேட்ட பின்னர் உயிரிழந்துளை்தொக ஆஸ்ேத-
திரி வட்டொரஙகள ் ்தரிவித்தன.  

குழந்ள்தளய பீடிததிருந்்த ்தடுமல் பநொய்ககு ்ேற்றுக 
்கொணட மருந்துகள சிலை பமளேயில் ளவககப்ேட்டிருந்்த 
நிளலையில் அந்்த மருந்து வில்ளலைகளை உட்்கொளை 
முயன்றுளைொர். அந்்த ேந்்தர்ப்ேததிபலைபய மருந்து வில்-
ளலைகள ்்தொணளடயில் இறுகி குழந்ள்தககு மூசசு விட 
முடியொது பேொயுளைது. உடனடியொகபவ ்தனியொர் மருதது-
வமளன ஒன்றுககு குழந்ள்த ்கொணடு ்ேல்லைப்ேட்டுளை-
துடன் அ்தளனயடுதது கொலி கரொப்பிட்டி ளவததியேொளலை-
யில் அனுமதிககப்ேட்ட்தொக ் ்தரிவிககப்ேடுகிறது.  

ரூ. 03 இலட்சம் வேறுமதியான ள்கதவ்தாளலபேசி்களை
திருடிய மாணவர்கள சந்ப்த்கததில் ள்கது
அநுரொ்தபுரம் பமற்கு தினகரன் நிருேர்

மூன்று இலைட்ேம் ரூேொ ்ேறு -
மதிமிகக ஐந்து ளகத ்்தொளலை -
பேசிகளைத திருடிய குற்றச -
ேொட்டு ்்தொடர்பில் கல்கிரியொகம 
்ேொலிஸ் நிளலைய சிறுவர் மற்றும் 
மகளிர் பிரிவினொல் ேந்ப்தகததின் 
பேரில் ளகது ்ேய்யப்ேட்டு நீதி -
மன்றில் ஆெர்ேடுத்தப்ேட்ட 14 
வயதுளடய மூன்று மொணவர்களும் 

நன்னடதள்த பிரிவில்  ஒப்ேளடக -
கப்ேட்டுளைனர். குறித்த மொணவர் -
களை  எதிர்வரும் 19ம் திகதி வளர 
வடமததிய மொகொண நன்னடதள்த  
திளணககைததின் கீழ் நிர்வகிககப் -
ேடும் சிறுவர் ேொதுகொப்பு மததிய 
நிளலையததின் ்ேொறுப்பில் ளவககு -
மொறு ்கககிரொவ மொவட்ட நீதிேதி  
மற்றும் நீ்தவொன் ேமன் வரணிய -
்கொட உத்தரவிட்டுளைொர்.

 ேந்ப்தக நேர்கைொன மொணவர்கள 

்்தொடர்பில் ் ்தொடர்ந்து கணகொணிப் -
புடன் இருககுமொறும் ்கககிரொவ 
நீ்தவொன் சிபரஷட நன்னடதள்த  
அதிகொரி கருணொ கீர்ததிரதனவுககு 
பமலும் உத்தரவிட்டுளைொர். சிறு -
வர்கள மூவர் ்்தொடர்பில்  ஒவ -
்வொருவரினதும் குடும்ேப் பின்னணி 
்்தொடர்பில் ்தனித்தனியொக நீதிமன் -
றிற்கு அறிகளக ேமர்பிககுமொறும் 
நீ்தவொன் உத்தரவிட்டுளைொர்.

கல்கிரியொகம ்ேொலிஸ் நிளலைய 

்ேொறுப்ேதிகொரி பிர்தொன ்ேொலிஸ் 
ேரிபேொ்தகர் ருகமல் ரதனொயகக -
வின் ஆபலைொேளனப்ேடி ்ேொலிஸ் 
நிளலைய சிறுவர் மற்றும் மகளிர் 
பிரிவு ேம்ேவம் ்்தொடர்பில் 
பமலைதிக விேொரளணகளை பமற் -
்கொணடுளைதுடன் சிபரஷட நன்ன -
டதள்த அதிகொரி கருணொ கீர்ததிரதன 
வினொல் ்தனிப்ேட்ட விேொரளண -
கள  பமற்்கொளைப்ேட்டும் வரு -
கின்றன.

உடப்பில ஸ்ரீவீரபத்திரகோளியமைன் ஆலைய ்்ள்விப் சபோஙகல உறெ்ம நிமை்மடந்-
தமதயிட்டு, கசெோன் கோறறு குமை்மடந்து தற்போது ்ோமடககோறறு ஆரமபைோகி 
கமர்மலை ்ள்்ளஙகளின் சதோழில அணமையில ெமபிரதோயப்படி ஆரமபித்து ம்க -
கப்பட்டது. இதன்்போது ்ள்்ளம ஒன்று கடலில செலலை சதோழிலுககு ஆயத்தைோகிய-
்்ம்ள, சபோஙகல செய்யப்பட்டு கடலில செலுத்தப்பட்ட்போது எடுத்த படம.
 (படம; உடப்பு குறூப் நிருபர்-)

இளைஞர ோராளுமன்்ற உறுபபினர்கள
UAE தூதுவரு்டன் சந்திபபு  

ருளஸக ேொரூக

இளைஞர் ேொரொளுமன்றததின் 
்வளிவிவகொர பிரதி அளமசேர் 
அஹ்மத ேொதிக மற்றும் இளைஞர் 
ேொரொளுமன்ற உறுப்பினர் முப்தி 
முயீன் ஆகிபயொர்   இலைஙளகக -
கொன  ஐககிய அரபு இரொசசியததின் 
தூதுவர் கொலிட்  நொேர் அல் அ்மரி 
அவர்களை ேமீேததில் ஐககிய அரபு 
இரொசசிய தூ்தரகததில் ேந்தித்தனர்.

இசேந்திப்பில் இலைஙளகயின் 
்தற்பேொள்தய நிளலைவரஙகள அதில் 
பிர்தொனமொக இளைஞர்கள முகம் 
்கொடுககும் ேவொல்கள,  இளைஞர் -

களுககொன பவளலை வொய்ப்புககள, 
இளைஞர்களின் அரசியல் துளற 
உட்ேட துளறேொர் வகிேொகஙகள 
ேற்றி கலைந்துளரயொடப்ேட்டன.

இககலைந்துளரயொடலின் பேொது  
ஐககிய அரபு இரொசசியததின் 
தூதுவர் குறிப்பிடுளகயில் ; ஐககிய 
அரபு இரொசசியததின் இளைஞர் 
ேொரொளுமன்ற உறுப்பினர்களை -
யும் இலைஙளகயின் இளைஞர் 
ேொரொளுமன்ற உறுப்பினர்களையும் 
இளணககின்ற வளகயில் "Youth 
Exchange Programe"  ஒன்ளற 
நடத்த விரும்புவ்தொகவும்  ்்தரிவித -
்தொர்.

வெலிகம அறபாவில்
வகௌரவிப்பு நிகழ்வு

(்வலிகம தினகரன் நிருேர்)

்வலிகம  அறேொ ப்தசிய ேொடேொ-
ளலையில் சிறுவர் மற்றும் ஆசிரியர் 
தின நிகழ்வுகள சிறப்ேொக நளட-
்ேற்றன. கல்லூரி அதிேர் எம்.
டீ.எம் மு்தஹ்்ஹர் ்தளலைளமயில் 
நளட்ேற்ற இந்நிகழ்வில் மொணவர்-
கைது களலை, கலைொேொர நிகழ்சசிகள 

நளட்ேற்றப்தொடு  ஆசிரியர்கைது 
நொடக்மொன்றும் அரஙபகரியளம 
சிறப்ேம்ேமொகும். பமலும் மொண -
வர்கைொல் அதிேர், ஆசிரியர்கள,   
நிளனவுச சின்னஙகள வழஙகப்-
ேட்டு ்கௌரவிககப்ேட்டனர்.

இந் நிகழ்ளவ ேொடேொளலை உயர் -
்தர மொணவர்கள ஏற்ேொடு ்ேய்திருந்-
்தளம குறிப்பிடத்தககது.

நாச்சியாதீவு மு. வித்தியாலயத்துக்கு 
ஒலிவபருக்கி வபற்றுக்வகாள்ள நிதி
திறப்ேளன 
தினகரன் 
நிருேர்

அநுரொ்தபுரம் 
ந ொ ச சி ய ொ தீ வு 
முஸ்லிம் மகொ 
வி த தி ய ொ லை -
யததில் இது 
கொலைவளரயில்  
ேரியொன ஒலி-
்ேருககி வேதி  
இ ல் லை ொ ள ம 
நீணட கொலை 
கு ள ற ே ொ -
டொக இருந்து வந்்தது. இது ்்தொடர்-
பில்  நொசசியொதீளவச பேர்ந்்த ேமூக 
பேளவயொைர் எஸ். எச.எம். வொஹித 
(மு்ஹொஜிரீன்)  அணளமயில் இ்தற்-
கொக ்தனது ் ேொந்்த நிதியில்  முழுளம-
யொன நிதியு்தவியிளன  வழஙகினொர். 

இ்தன் பேொது சுமொர் நொன்கு 
இலைட்ேதது இருேதள்தந்்தொயிரம் 

(4,25,000) ரூேொவிளன ேொடேொளலை 
அபிவிருததிச ேஙக உறுப்பினர்கள, 
ேளழய மொணவர் ேஙக உறுப்பினர் -
கள, நலைன் விரும்பிகள, ஆசிரியர்கள 
மற்றும் மொணவர்களின் முன்னிளலை-
யில் ேொடேொளலை அதிேர் ஆர். எப்.
எஸ்.ரசூலிடம் ஒப்ேளடத்தொர். அவ-
ருககொக ேொடேொளலை ேமூகம் பிரொர்த -
திககிறது.  

"்காலநிளலளய ள்கயாளும் வசயல்கம்" ஜனாதிேதியின் முடிவு சாதுரயமானது
கொலைநிளலை மொற்றம் ்்தொடர்ேொன 

்ேயலைகதள்த நிறுவுவ்தற்கு அரேொங -
கம் தீர்மொனிததுளைளம வரபவற் -
கத்தகக்்தன, சுற்றொடல் அளமசேர் 
நஸீர் அ்ஹமட் ்்தரிவிததுளைொர்.

பகொப் 27 கொலைநிளலை மொநொடு 
நவம்ேரில் எகிப்தில் நளட்ேற 
உளை நிளலையில், ெனொதிேதி ரணில் 
விககிரமசிஙக இலைஙளகயில் இச -
்ேயலைகதள்த நிறுவ தீர்மொனித -
துளைளம தூரதிருஷடியுளை நட -
வடிகளக என்றும் அளமசேர் நஸீர் 

அ்ஹமட் ்்தரிவிததுள -
ைொர்.  இது ்்தொடர்பில் 
அளமசேர் விடுததுளை 
்ேய்தியில்  பமலும் 
்்தரிவிததுளை்தொவது, 

கொலைநிளலை மொற்றத -
்தொல் உலைகம் ்ேரும் 
ஆேதள்த எதிர் -
்கொளகிறது. இ்தனொல் 
ஏற்ேடும் அழிவுகள 
மற்றும் ேவொல்களை எதிர்்கொளை 
வல்லைரசுகள முயல்கின்றன. இந்்த 

முயற்சிகளை முன்னு -
்தொரணமொகக  ்கொண -
டு்தொன், இலைஙளக -
யிலும் கொலைநிளலை 
மொற்றம் ்்தொடர்ேொன 
்ேயலைகம் நிறுவப் -
ேட உளைது. சூழ -
ள லை ப் ே ொ து க ொ த து 
மககளை சுகப்தகிக -
ைொக வொழ ளவககும் 

ெனொதிேதியின் முடிவு ேொலைசசி -
றந்்ததும், கொலைததுகபகற்றதுமொ -

கும். பமலும், கொலைநிளலை மொற்றம் 
்்தொடர்ேொன ேர்வப்தே ேல்களலைக -
கழகம் நிறுவப்ேடவுளைதுடன், 
இம்மொற்றஙகளை ளகயொளவ்தற் -
கொன ேட்ட மூலைமும் ்தயொரிககப்ே -
டவுளைது.

இதுபேொன்ற ெனொதிேதியின் 
முன்பனொடி வியூகஙகள கொலைநி -
ளலையொல் ேொதிககப்ேடும் எமது 
நொட்ளடயும் ேொதுகொகக உ்தவும் 
என்றும் அளமசேர் நஸீர் அ்ஹமட் 
நம்பிகளக ்்தரிவித்தொர்.
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G
fy;tp mikr;R

cs;@h; Kfth;fspD}lhf ,e;jpa fld; thpirapd; fPo; 

fy;tp mikr;rpd; ghtidf;F gpNsl;Lf;fs; kw;Wk; ,urhadg; 

nghUl;fspd; toq;fYf;fhd ngWif

IFB:ED/07/101/15/2022/INCL/04(SPC)
1.  cs;@h; Kfth;fspD}lhf ,e;jpa fld; thpirapd; fPo; fy;tp mikr;rpd; ghtidf;F gpNsl;Lf;fs; 

kw;Wk; ,urhadg; nghUl;fspd; toq;fYf;fhd ngWiff;fhf> fy;tp mikr;rpd; nrayhshpd; 

rhh;ghf> mikr;R ngWiff; FOj; jiyth; tpjpj;Jiuf;fg;gl;l Mff; Fiwe;j mDgtj;ijf; 

nfhz;Ls;s jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J fPNoAs;s ml;ltizapy; 

Fwpg;gpl;Ls;stw;wpw;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis miof;fpd;whh;. KOikahd tpguq;fs; 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; mlf;fg;gl;Ls;sd. Vw;Wf; nfhs;Sk; fbjk; toq;fg;gl;l jpfjpapypUe;J 

vjph;ghh;f;fg;gLk; xg;gilj;jy; fhy vy;iyahdJ 4 ,ypUe;J 6 thuq;fshFk;. tpiykDjhuh;fs; 

gpd;tUk; mk;rj;jpw;F tpiyfis rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lnkd;gJld; fPNoAs;s ml;ltizapy; 

Fwpg;gpl;Ls;s tpiykDg;gpizAld; midj;J tpiykDf;fSk; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

njhFjp ,y. mk;rj;jpd;  tpsf;fk; tpiykDg;gpizapd; njhif (&ghtpy;)

Lot-A Plates and Chemicals 250>000

tpiykDjhuh; tpiykDTld; toq;fg;gl;Ls;s  cUkhjpapYs;sthwhd tpiykDg;gpizfis 

toq;fy; Ntz;Lk;. 

2.  tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 

3.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy fy;tp mikr;rpd; ~,RWgha|> 5Mk; 

khbapd; ngWifg; gphptpypUe;J ngw;W (njhiyNgrp: 011-2785573 my;yJ 0112785141-50 ePbg;G 1530) 

2022 etk;gh; 08 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;. 

4.  NkNyAs;s ngWiff;fhd tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W 2022 xf;Nuhgh; 26 Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 1 kzpf;F fy;tp mikr;rpd; 5 Mk; khbapd; ngWifg; gphptpy; eilngWk;. 

5.  2022 etk;gh;; 3 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf xt;nthU Mtzj;jpw;Fk; 

5>000 &ghit kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf nrYj;jpa gpd;dh;> vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 

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

njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; ngWiff; gphptpypUe;J nfhs;tdT 

nra;ag;glyhk;. (gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;)

6.  2022 etk;gh; 9 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk;  tifapy; 

gj;juKy;y> ~,RWgha|> fy;tp mikr;R> 5 Mk; khb> ngWifg; gphptpy; tpiykDf;fs; 

xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gp mDg;gg;gLk;.  

tpiykDf;fis %ba gpd;dh;> NkNy toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; Neubahf rKfkspj;jpUf;Fk; 

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

7.  chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l kw;Wk; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; Mfpad mlf;fg;gl;Ls;s 

jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Procurement of Plates and Chemicals for the use of 
Ministry of Education under the Indian Line of Credit through local Agents IFB:ED/07/101/15/2022/
INCL/04(SPC).

nrayhsh;>   

fy;tp mikr;R>

~~,RWgha||>

gj;juKy;y.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
fy;tp mikr;R

cs;@h; Kfth;fspD}lhf ,e;jpa fld; thpirapd; fPo;

fy;tp mikr;rpd; ghtidf;F Art Papers & Boards Mfpatw;wpd;  

toq;fYf;fhd ngWif

IFB:ED/07/101/15/2022/INCL/02(SPC)
1.  cs;@h; Kfth;fspD}lhf ,e;jpa fld; thpirapd; fPo; fy;tp mikr;rpd; ghtidf;F Art Papers & 

Boards Mfpatw;wpd; toq;fYf;fhd ngWiff;fhf> fy;tp mikr;rpd; nrayhshpd; rhh;ghf> mikr;R 

ngWiff; FOj; jiyth; tpjpj;Jiuf;fg;gl;l Mff; Fiwe;j mDgtj;ijf; nfhz;Ls;s jFjpAk; 

jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J fPNoAs;s ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;stw;wpw;fhf 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis miof;fpd;whh;. KOikahd tpguq;fs; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzj;jpy; mlf;fg;gl;Ls;sd. Vw;Wf; nfhs;Sk; fbjk; toq;fg;gl;l jpfjpapypUe;J 

vjph;ghh;f;fg;gLk; xg;gilj;jy; fhy vy;iyahdJ 4 ,ypUe;J 6 thuq;fshFk;. tpiykDjhuh;fs; 

gpd;tUk; mk;rq;fSf;fhf tpiyfis rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lnkd;gJld; fPNoAs;s ml;ltizapy; 

Fwpg;gpl;Ls;s tpiykDg;gpizAld; midj;J tpiykDf;fSk; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

njhFjp ,y. mk;rj;jpd;  tpsf;fk; tpiykDg;gpizapd; njhif (&ghtpy;)

Lot-A Papers 1>000>000

Lot-B Boards 3>000>000

tpiykDjhuh; tpiykDTld; toq;fg;gl;Ls;s  cUkhjpapYs;sthwhd tpiykDg;gpizfis 

toq;fy; Ntz;Lk;. 

2.  tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 

3.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy fy;tp mikr;rpd; ~,RWgha|> 5 Mk; 

khbapd; ngWifg; gphptpypUe;J ngw;W (njhiyNgrp: 011-2785573 my;yJ 0112785141-50 ePbg;G 1530) 

2022 etk;gh; 08 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;. 

4.  NkNyAs;s ngWiff;fhd tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W 2022 xf;Nuhgh; 26 Mk; jpfjpad;W 

K.g. 11 kzpf;F fy;tp mikr;rpd; 5 Mk; khbapd; ngWifg; gphptpy; eilngWk;. 

5.  2022 etk;gh;; 8 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf xt;nthU Mtzj;jpw;Fk; 

40>000 &ghit kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf nrYj;jpa gpd;dh;> vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 

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

njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; ngWiff; gphptpypUe;J nfhs;tdT 

nra;ag;glyhk;. (gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;)

6.  2022 etk;gh; 9 Mk; jpfjpad;W gp.g. 1 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk;  tifapy; 

gj;juKy;y> ~,RWgha|> fy;tp mikr;R> 5 Mk; khb> ngWifg; gphptpy; tpiykDf;fs; 

xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gp mDg;gg;gLk;.  

tpiykDf;fis %ba gpd;dh;> NkNy toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; Neubahf rKfkspj;jpUf;Fk; 

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

7.  chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l kw;Wk; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; Mfpad mlf;fg;gl;Ls;s 

jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Procurement of supply of Art Papers & Boards for the use 
of Ministry of Education under the Indian Line of Credit through local Agents IFB:ED/07/101/15/2022/
INCL/02(SPC).

nrayhsh;>   

fy;tp mikr;R>

~~,RWgha||>

gj;juKy;y.

,yq;if [dehaf Nrhryprf; FbauR

td rPtuhrpfs; kw;Wk; td ghJfhg;G mikr;R
 

tdrPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsk;
jpUj;jk; gw;wpa mwptpj;jy;

2022-10-14Mk; jpfjpa jpdkpd> nla;yp epa+]; kw;Wk; jpdfud; 

vDk; gj;jphpifapy; gpuRupf;fg;gl;l ud;njdpfy Tree 
Center gapw;rp epiyaf; fl;blj;jpd; (D-10) jpUj;jNtiy 

tpsk;guj;jpy; gpd;tUkhW jpUj;jk; nra;ag;gl;Ls;sJ.

•  CIDA epWtdj;jpd; gjpT C5/C6/C7 (fl;blq;fs;) 

vdj; jpUj;jg;gl;Ls;sJ. Vida jfty;fspy; vt;tpj 

khw;wKkpy;iy.

jiyth;>

ngWiff; FO>

td rPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsk;>

,y. 811/V> [ae;jpGu tPjp> gj;juKy;y.

,yq;if rdehaf Nrhryprf; FbauR
fkj;njhopy; mikr;R

rpwpastpyhd tptrha tzpfk; kw;Wk; kPz;nloy; fUj;jpl;lk; (SARP)

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
SARP mYtyfq;fSf;F thfdq;fis thliff;fkh;j;Jjy;

Fwpg;gPl;byf;fk;: LK-MOA-SARP-2000003227-NCB- 1

1.  gpd;tUk; cUg;gbfspd; ngWiff;fhf jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis fkj;njhopy; mikr;rpd; rpwpastpyhd tptrha tzpfk; 

kw;Wk; kPz;nloy; fUj;jpl;lj;jpd; ngWiff; FOj; jiyth; NfhUfpd;whh;.

nyhl; 

,y.
gpuNjrk; cUg;gbapd; ngah; vz;zpf;if

tpiyf;Nfhuy; 

gpiz Kwp

Lot 01 jpl;l mKyhf;fy; 

gphpT - nfhOk;G

gazpfs; Ntd;  - High roof (Dual AC) 01 &gh 174,000,00

lgs; nfg;  (4WD –AC) 02

Lot 02 FUehfy; gpuNjr 

mYtyfk;

lgs; nfg;  (4WD –AC) 01 &gh 57,000.00

Lot 03 tTdpah gpuNjr 

mYtyfk;

lgs; nfg;  (4WD –AC) 01 &gh 57,000.00

2.  ngWiffs; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; eilKiwapd; fPo; Nkw;nfhs;sg;gLk;. cj;Njr 

Nritf; fhyk; xU tUlkhFk;.

3.  Mh;tKs;s kw;Wk; jFjp tha;e;j tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 

kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; 011-2034338 njhiyNgrp ,yf;fj;jpy; my;yJ  renuka@sarp.lk 
vDk; kpd;dQ;ry; KfthpapD}lhf rpwpastpyhd tptrha tzpfk; kw;Wk; kPz;nloy; fUj;jpl;lj;jpd; 

ngWif epGzhplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. tpiykD Mtzq;fis gj;juKy;y> u[ky;tj;j 

tPjp> 80/5, nfhtp[d ke;jpua> rpwpastpyhd tptrha tzpfk; kw;Wk; kPz;nloy; mYtyfj;jpy; 

,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 2022-10-18Mk; jpfjp Kjy; 2022-11-06Mk; jpfjp tiuahd Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; kPsspf;fg;glhj 3>500.00 &gh fl;lzj;ijr; 

nrYj;jpAk; kw;Wk; rpwpastpyhd tptrha tzpfk; kw;Wk; kPz;nloy; fUj;jpl;lj;jpd; fUj;jpl;lg; 

gzpg;ghsUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpj;J Mq;fpy nkhopapyhd KOikahd 

tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fspd; njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfis nuhf;fg; 

gzj;jpy; Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;.

5.  efy; gpujpfSldhd tpiykDf;fis %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpnadf; Fwpg;gpl;L Kj;jpiuf; Fwp 

nghwpf;fg;gl;l fbj ciwnahd;wpDs; ,l;L 2022 etk;gh; 8Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F 

Kd; fpilf;Fk; tifapy; 4Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kfthpf;F Kfthpapl;L xg;gilj;jy; 

Ntz;Lk; my;yJ gj;juKy;y> u[ky;tj;j tPjp> 80/5, nfhtp[d ke;jpua> rpwpastpyhd tptrha 
tzpfk; kw;Wk; kPz;nloy; mYtyfj;jpd; ngWifg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

cs;sply; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjp ehs; Kjy; 2023 ngg;uthp 7Mk; jpfjp 

tiuapy; my;yJ nfhs;tdthsuhy; ePbf;fg;gLk; fhyk; tiuapy; tpiykDf;fs; nry;Ygbahjy; 

Ntz;Lk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. rKfk; je;Js;s tpiykDjhuh;fs; 

my;yJ mth;fspd; njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gl;L 

cld; jpwf;fg;gLk;. 

6.  tpiykDf;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; xg;ge;jj;jpd; ngah; kw;Wk; 

,yf;fj;ijf; (Fwpg;gPl;byf;fk;) Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. rfy tpiykDf;fSlDk; 1Mk; ge;jpapy; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;sthWk; kw;Wk; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l ,yq;ifapy; nraw;gLk; 

chpkk; ngw;w th;j;jf tq;fpapdhy; toq;fg;gl;l tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwpnahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;.

jiyth;>

fUj;jpl;lg; ngWiff; FO>

rpwpastpyhd tptrha tzpfk; kw;Wk; kPz;nloy; fUj;jpl;lk;>

80/5, nfhtp[d ke;jpua>
u[ky;tj;j tPjp> gj;juKy;y.

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

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

nghJf;Nfs;tp 4447T
SUPPLY OF SEAMLESS LINE PIPE

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

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

tifapy; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s mk;rj;jpd; 

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

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

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

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

my;yJ Vw;Wkjp Kfth;fs;) MfpNahhplkpUe;J 

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

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgd> jpizf;fs 

ngWiff; FOj; jiyth;> Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis ngw;Wf; nfhs;thh;.

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

tpiykDjhuUk; 2022 etk;gh; 14 Mk; jpfjpad;W 

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

kzpf;F Kd;duhf tpz;zg;gf;; fbjnkhd;iw 

rkh;g;gpj;J kPsspf;fg;glhj Mtzf; fl;lzkhd 

1>000 &ghit nfhOk;G-09> nlhf;lh; ldp];lh; j 

rpy;th khtj;ij> 609 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,ng$ 

jiyik mYtyf> 5 Mk; khbapYs;s fhrhshplk; 

my;yJ fsdp> rg;Gf];fe;j> Rj;jpfhpg;G gzpkid 

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

tpiykDjhuhpd; ngah; Mfpatw;iw RUf;fkhf 

Fwpg;gpl;L 004100110208633 vd;w fzf;fpf;fj;jpw;F 

kf;fs; tq;fpapy; ,yq;if ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; ngahpy; nuhf;fg; gzj;jpYk; 

nrYj;jyhk;. 

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

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

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

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

khw;Wtopahf> fPNoAs;s KfthpapypUe;Jk; 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ngw;Wf; 

nfhs;syhk;. 

2022 etk;gh; 16 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzp 

tiuAk; jpizf;fs ngWiff; FOj; jiythpdhy; 

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

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

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

Kfhikahsh; (gz;lq;fs;)>

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

Rj;jpfhpg;G gzpkid>

rg;Gf];fe;j> fsdp>

,yq;if.

njhiyNgrp : 0094-11-2400110

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

,yq;if rdehaf> Nrhrypr FbauR 
Rfhjhu mikr;R

tpiykDf;fSf;fhd 

miog;gpd; jpUj;jk; gw;wpa 

mwptpj;jy;

HSEP/PIU/SP/W17/01/2022 - Rfhjhu 
Kiwikia Nkk;gLj;Jk; nraw;jpl;lj;jpd; 

fPo; W17 Nffhiy khtl;l rptpy; 

NtiyfSf;fhd ngWif – Rw;W – 2

Nkw;gb jiyg;gpd; fPo; 2022 xf;Nlhgh; 14Mk; 

jpfjpa jpdfud; gj;jphpifap;y; 20Mk; gf;fj;jpy; 

gpuRukhd tpsk;guj;jpd; 8Mk; tplaj;jpd; fPo; 

tUk; kPsspf;fg;glhj fl;lzk; 12>500.00 &gh 

vdj; jpUj;jg;gly; Ntz;Lk; vd;gij jaTld; 

ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

jiyth; / nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>

nraw;wpl;lg; ngWiff; FO>

Rfhjhu Kiwikia Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lk;>

,y. 3/19, fpd;rp tPjp> nfhOk;G-08> ,yq;if. 

ngaH khw;wk;

Etnuypa khtl;lj;jpd; 

mk;gfKt Nfhuis 

gpuNjr nrayf gphptpy; 

gpuTd;Nyh tj;j> 56k; 

gphpT> k];nfypa vd;w 

Kfthpapy; trpf;Fk; 

fq;fd; Nkhfd; vd;w 

ngahpy; mwpag;gl;l ehd; 

,d;W Kjy; nkhn`hkl; 

nkh`Pg; vd;w ngahpy; 

miof;fg;gLtjhf ,yq;if 

muRf;Fk; kf;fSf;Fk; 

,j;jhy; mwptpj;Jf; nfhs;fp 

Nwd;

nkh`kl; nkh`Pg;

ngaH khw;wk;

khj;jis Jk;nfhstj;j 

khj;jistj;j ,y. 40/42>I NrHe;j 
nkh`k;kl; Jthd; n[kpy; 

ghj;jpkh n]a;dk; Mfpa ehd;> 

vdJ ngiu nkh`k;kl; Jthd; 

[kPy; ghj;jpkh n]a;dg; (ZAINAB) 
vd ngaH khw;wk; nra;Js;Nsd; 

vdTk; ,dptUk; fhyq;fspy; 

rfy Mtzq;fspYk; mt;thNw 

ifnahg;gkpLNtd; vdTk; 

,yq;if rdehaf Nrh\yp]f; 

FbauRf;Fk; nghJ kf;fSf;Fk; 

njhptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.

Nj.m.m.,. 200251902015

- nkh`k;kl; Jthd; [kPy; ghj;jpkh n]a;dg;

ngaH khw;wk;
Nky; khfhzk; nfhOk;G khtl;lk; 

nfhyd;dht 510 kPnjhl;lKy;y 

fpuhk Nrtf gphptpy; 57/C> 
kPnjhl;lKy;y tPjp> nfhyd;dht 

gpuNjrj;jpy; trpf;Fk; rptdbad; 

re;jpuFkhuhfpa ehd; vdJ 

ngaiu mjptzf;fj;Jf;Fhpa gpjh 

rptdbad; re;U ngHzhd;Nlh vd 

ngaH khw;wk; nra;fpd;Nwd; vdTk; 

,dpNky; rfy Mtzq;fspYk; 

Gjpa ngaiuNa ghtpg;Ngd; vdTk; 

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; 

FbauRf;Fk; kf;fSf;Fk; ,j;jhy; 

mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.

mjp tzf;fj;Jf;Fhpa gpjh

rptdbad; re;U ngHdhd;Nlh

www.
observerjobs.

lk
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khj;jis khefu rig

khj;jis khefu rigf;F 2023Mk; tUlj;jpy; fPNo jug;gl;Ls;s tplaq;fspd; fPo; nghUl;fs; kw;Wk; 

Nrit toq;Fh;eh;fisg; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf jifik tha;e;j epWtdq;fs;> egh;fsplkpUe;J 

tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. xt;nthU tplaj;jpd; fPOk; Fwpg;gplg;gl;Ls;s cUg;gbfSf;fhf 

kPsspf;fg;glhj 1150.00 &gh fl;lzj;ij (VAT) rfpjk; nrYj;jp (xU cUg;gbf;fhf 1000.00 &gh 

tPjk;) ,iaGila khjphpg; gbtj;ij khj;jis khefu rig fzf;fhshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

nghUl;fs; toq;Fjy;

01. fhfpjhjpfs;
02. E}yfg; Gj;jfq;fs;> gj;jphpiffs;> rQ;rpiffs; kw;Wk; thrpg;G fpue;jq;fs;

03.  fzdpfs; kw;Wk; fzdpj; Jizg;ghfq;fs; Nlhdh;> hpgd;> fhh;l;hpr;> Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs;> 

njhiyefy; ,ae;jpuq;fs;> NuhzpNah ,ae;jpuq;fs; cl;gl Vida mYtyf ,yj;jpudpay; 

cgfuzq;fs;

04.  rfy tpjkhd mYtyf cgfuzq;fs; (kuj;jhy; KbTWj;jg;gl;lit / ,Uk;G kw;Wk; 

cUf;fpdhy; KbTWj;jg;gl;lit)

05.  fdufg; nghUl;fs; (fk;gpfs;> fk;gpj; J}z;fs;> ,Uk;Gf; Foha;fs;> Mzpfs;> m];ng];lh]; 

rPnke;J> Rz;zhk;G Nghd;wd)

06. fl;blg; nghUl;fs; (nrq;fy;> kzy;> rpW fw;fs;> ABC, fw;J}s;fs;> fputy;)
07. ePh;f; Foha;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;

08.  Kd;thh;g;G nfhq;fpwPl; nghUl;fs; (`pa+k; Foha;fs;> rpypz;lh;fs;> nfhq;fpwPl; J}z;fs;> 

fh;gp];Nlhd;> ,d;lh;nyhf;)

09.  jhh;> Nfhyh (CSS1, CRS1, CRS2) Nfhy; kpf;]; cl;gl tPjpfs; mikg;gjw;fhd %yg; nghUl;fs;

10. gpsh];bf;> iggh;> mYkpdpag; nghUl;fs; cl;gl cNyhfg; nghUl;fs;

11.  rfy tpjkhd tptrha cgfuzq;fs; (kz;ntl;b> tPr;Rf; fj;jp> Ks;S> Nuf;if> flg;ghiw 

Nghd;wd)

12. epwg;g+r;R tiffs;> nghyp\; tiffs;> thh;zp\;> jpdh; Nghd;wd

13.  kl;ghz;l (nrukpf;) cw;gj;jpfs; (jiuNahLfs;> Fspayiw Jizg;ghfq;fs; Nghd;wd)

14. kl;ghz;lk; kw;Wk; fz;zhbg; nghUl;fs;> fuz;bfs;> Kl;fuz;bfs; Nghd;wd

15. kuk; (mhpag;gl;l kuk;)

16.  Jk;Gj;jb> <h;f;fps; kw;Wk; J}hpiffs;> nkhg;> rPypq; nkhg;> gha;fs;> fhy; Jilg;gq;fs; Nghd;wd

17. Jk;G nkj;ijfs;> ,wg;gh; fye;j Jk;G nkj;ijfs;

18.  kio mq;fpfs;> Jg;GuNtw;ghl;L cgfuzq;fs; (ifAiwfs;/ g+l;];fs; / Kff; ftrq;fs;)

19.  Jg;GuNtw;ghl;L ,urhadg; nghUl;fs; ryitj; J}s;> Rj;jpfhpg;Gj; J}s;> fpUkpehrpdpfs;> 

`hh;gpf;> Fg;ig Nrfhpf;Fk; ciwfs; kw;Wk; nghypj;jPd; ciwfs;

20.  kpd;rhu cgfuzq;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs; (kpd; Fkpo;fs;> Rtpl;r;fs;> Nfgs;fs; kw;Wk; 

Vida kpd;rhu cgfuzq;fs;

21. kpd;Dah;j;jpfis toq;Fjy; kw;Wk; guhkhpj;jy;

22. kpd;gpwg;ghf;fp ,ae;jpuq;fis toq;Fjy;> nghUj;Jjy; kw;Wk; guhkhpj;jy;

23. ePh;g; gk;gpfis toq;Fjy;> nghUj;Jjy; kw;Wk; guhkhpj;jy;

24. jPaizg;G cgfuzq;fs;

25.  cuha;TePf;fp vz;nza;fs; kw;Wk; thfdk; Nrh;tp]; nra;Ak; epiyaj;jpw;Fj; Njitahd 

fOTk; nghUl;fs;

26.  Fsph;rhjdq;fs;> njhiyf;fhl;rpg; ngl;bfs;> ePh; tbfl;bfs; kw;Wk; xypngUf;fp ,ae;jpuq;fs; 

kw;Wk; Kiwikfis toq;Fjy;

27.  tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fis (fl;blq;fSf;fhf) toq;Fjy;> nghUj;Jjy; kw;Wk; guhkhpj;jy;

28.  tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fis (thfdq;fSf;F) toq;Fjy;> nghUj;Jjy; kw;Wk; guhkhpj;jy;

29.  ,wg;gh; Kj;jpiufs;> jpfjp Kj;jp;iufs;> gpsh];bf; ngah;g; gyiffs;> kw;Wk; epWtd milahs 

ml;ilfs;

30. MAh;Ntj kUe;Jfs; kw;Wk; %ypifj; jhtuq;fs; Nghd;wd

31. rfytpjkhd kUj;Jt cgfuzq;fs;

32. kUe;J ciw tiffs;

33.  fhh;gl;> Esk;G tiyfs;> nuf;]pd;> nrUg;Gfs;> njhg;gpfs;> ifAiwfs;> fl;by; tphpg;Gfs; 

kw;Wk; rfy tpjkhd Jzpfis toq;Fjy;

34.  rfy tpjkhd igfis toq;Fjy; (mYtyfg; igfs;> gphpt; Nf];fs;> ghlrhiyg; igfs;> 

Njhw; igfs;)

35.  rPUilfSf;fhd Jzpfs;> cj;jpNahfg+h;t ,yr;rpidfs;> nghj;jhd;fs;> Njhw; gl;bfs; 

Nghd;wd

36. rPUilf;fhd fhyzpfs;

37. fl;blq;fSf;F jpiur;rPiyfisj; ijj;J nghUj;Jjy;

38. nfhbfs; kw;Wk; gjhif tiffs;

39. thfd cjphpg;ghfq;fs;

40. lah;fs;> ba+g;fs;> ngl;lwpfs;
41. thfdq;fis toq;Fjy;

42. tpisahl;Lg; nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;

43. rpWth;fSf;fhd ghpRg; nghUl;fis toq;Fjy;

44. jfdr;rhiyf;fhd vhpthA> vhpthA mLg;Gfs;

45. xl;rprd; (nghwpKiw Ntiyj;jsj;jpw;F) toq;Fjy;

46. caphpay; thA gphptpw;fhd rhzk; toq;Fjy;

47.  nfhk;Ngh];l; cuk; nghjpapLtjw;fhd #oYf;fpirthd ciwfis toq;Fjy; (cf;fpg; 

NghFk; nghypj;jPd; ciwfs; kw;Wk; gpujpaPL ciwfs;)

48.  njhiyNgrpfs;> cs;s njhiyNgrp Kiwikfis toq;Fjy;> nghUj;Jjy; kw;Wk; guhkhpj;jy;

guhkhpg;Gfs; kw;Wk; Nritfs;

01.  fl;blq;fs;> tPjpfs;> tbfhd; Kiwikfs; kw;Wk; Vida eph;khzq;fis nra;jy; kw;Wk; 

guhkhpj;jy;

02. mr;R Ntiyfs;> miog;gpjo;fs;> b[pl;ly; gjhiffs; jahhpj;jy;> Gifg;glnkLj;jy;

03. mYtyfg; nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

04. fzdp kw;Wk; mr;Rg; nghwpfspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy;

05.  Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs;> hpNrh> njhiyefy; ,ae;jpuq;fspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; 

Nrh;tp]; nra;jy;

06. rfy kpd; cgfuzq;fisg; nghUj;Jjy; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy;

07. CCTV fkuh Kiwikia toq;Fjy;> nghUj;Jjy; kw;Wk; guhkhpj;jy;

08. fzdp tiyaikg;gply; (Networking) fzdp epfo;r;rpj;jpl;l (Programming) Ntiyfs;

09.  tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fs;> kpd; tprpwpfs;> kpd; gpwg;ghf;fp ,ae;jpuq;fs;> Fsph;rhjdq;fs; kw;Wk; 
ePh;g; gk;gpfspd; jpUj;jNtiyfs;

10.  kpd;gpwg;ghf;fp> ePh;g; gk;gpfs; (thfdk; Nrh;tp]; nra;Ak; epiyaj;jpw;F)> thfdk; Nrh;tp]; 

nra;Ak; cgfuzq;fis toq;Fjy; kw;Wk; jpUj;jNtiyfs;

11. kpd;Dah;j;jpfspd; jpUj;jNtiyfs;

12.  rpw;Wz;bfs;> nkd;ghdq;fs;> ghy; gf;nfl;Lfs;> ePh; Nghj;jy;fs;> rikj;j czTfs; kw;Wk; 

czT toq;Fk; Nritfis toq;Fjy;

13.  fjpiufs;> Nkirfs;> jw;fhypf jfu kiwg;Gfs; (`l;)> $iuj; jfLfs;> $lhuq;fs; kw;Wk; 

cw;rtg; nghUl;fis thliff;F toq;Fjy;

14.  xypngUf;fp Kiwikfs; kw;Wk; Nkil xspayq;fhu Kiwikfis thliff;F toq;Fjy;

15.  lah;fis kPs epug;Gjy;> rf;fu eLepiyahf;fk; kw;Wk; rf;fu rkepiyahf;f Nritfs;

16.  thfdq;fis Nrh;tp]; nra;jy; kw;Wk; jpUj;jNtiyfs; nra;jy; (fhh;> Ntd;> nfg;> nyhwp> 

jPaizg;G thfdk;> Nehahsh; Ch;jpfs;> buhf;lh;> fk;ngf;lh;> gNfh ,ae;jpuq;fs;> fy; 

cUisfs; Nghd;wd)

17. gpu\h; N`h]; jahhpj;jy; kw;Wk; i`l;Nuhypf; N`h]; jpUj;jNtiyfs;

18. thfd bq;fhpq; Ntiyfs;> ];gpNw Ntiyfs; kw;Wk; epwg;g+r;R Ntiyfs;

19. filry; gl;liw Ntiyfs;

20. F\d; Ntiyfs; (thfdq;fSf;F)

21. thfdq;fs; kw;Wk; fduf ,ae;jpuq;fis thliff;F toq;Fjy;

22.  thfdq;fSf;Fj; Njitahd fl;Gy> nrtpg;Gy cgfuzq;fisg; nghUj;Jjy; (thndhyp> 

njhiyf;fhl;rp> fn]l;> hpth;]; fkuh)

23. thfd tspr;rPuhf;fp Kiwikfspd; jpUj;jNtiyfs;

24. ryitaf Nritfs;

25. ghtpj;j lah;fisf; nfhs;tdT nra;jy; kw;Wk; nfhz;L nry;yy;

26.  ghtpj;j thfd cjphpg;ghfq;fs; kw;Wk; ,yj;jpudpay; cgfuzq;fisf; nfhs;tdT nra;jy; 

kw;Wk; nfhz;L nry;yy;

27. mYkpdpa Jizg;ghfq;fisg; nghUj;Jk; Nritfs;

28. ghJfhg;G Nritfis toq;Fjy;

29. thfd guhkhpg;G Ntiyfs;

30. kyry$lq;fis Rj;jk; nra;jy;

31. mghafukhd kuq;fis ntl;b mfw;Wtjw;fhf kuk; ntl;LNthh; / epWtdq;fs;
32. epy msit Nritfs; (rigf;Fhpj;jhd fhzpfis msf;Fk; Ntiyfs;)

33. fy; cilg;gth;fs;

34.  epyr; rPuhf;fg; nghUl;fs; (Gy; gw;iwfs;> kuq;fs;> fd;Wfs;> Jk;G ehh;fs;> g+r;rhbfs;> Njhl;lf; 

fj;jhpf;Nfhy; Nghd;wd)

35.  fjpiu ,ioj;jy; / epwg;g+r;R g+Rjy; / nghyp\; ,Ljy; / thh;zp\; g+Rjy; / nuf;]pd; kw;Wk; 

Nghh;kpfh ,Ljy;

36. fiwahd; fl;Lg;ghl;Lf;fhd ,urhad jputq;fis tprpWjy;

toq;fy; kw;Wk; Nritfspd; nghUl;L xd;Wf;F Nkw;gl;litfSf;fhf tpz;zg;gpg;gjhapd; xt;nthU 

itiff;Fk; ntt;Ntwhf tpz;zg;gq;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. cj;Njr tpz;zg;gjhuh;fs; 

jhk; toq;Ftjw;F vjph;ghh;f;Fk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfspd; tpguq;fis tpz;zg;gg; gbtj;jpy; 

njspthff; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk; vd;gJld; toq;Feh;fshfg; gjpT nra;J nfhs;Sk;  rfy 

tpz;zg;gjhuh;fSk; tpahghug; ngah;g; gjpTr; rhd;wpjo; kw;Wk; $l;bizg;Gr; rhd;wpjo; my;yJ cs;@
uhl;rp epWtdj;jpd; gjpTr; rhd;wpjo;fspd; rhd;WgLj;jg;gl;l Gifg;glg; gpujpia tpz;zg;gj;Jld; 

,izj;J rkh;g;gpj;jy;; Ntz;Lk;;.

VAT gjpT ,Uf;Fkhdhy; gjpTr; rhd;wpjopd; Gifg;glg; gpujpnahd;iwr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

fl;blq;fs;> tPjpfs;> tbfhd;fs; kw;Wk; Vida eph;khzq;fs; kw;Wk; guhkhpg;GfSf;F CIDA 
epWtdj;jpy; ngw;Wf;nfhz;l my;yJ NtW epWtdj;jpy; ngw;Wf;nfhz;l ehsJ juNtw;wk; 

nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjior; rkh;g;gpj;jy; fl;lhakhFk;.

nfhLg;gdit fhNrhiy %yk; nrYj;Jtjhdhy; khefu Mizahsh;> khefu rig> khj;jis 

vDk; ngahpy; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;Jtjhdhy; khefu 

rpwhg;ghplk; gzj;ijr; nrYj;jpa gw;Wr;rPl;ilr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

cq;fshy; jahhpj;Jf; nfhs;sg;gl;l tpz;zg;gg; gbtq;fis 2022-12-01Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F 

Kd; ~~khefu Mizahsh;> khefu rig> khj;jis|| vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; 

Ntz;Lk;. my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj 

ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; - 2023|| vdf; Fwpg;gpl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;.

rfy tpz;zg;gjhuh;fspd; jifikfSk; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fg;gl;ljd; gpd; gjpT nra;tjw;fhd 

eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLk;. rkh;g;gpf;fg;gLk; tpz;zg;gq;fs; njhlh;gpyhd ,Wjpj; jPh;khdj;ij 

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

njhiyNgrp ,yf;fk;: 066-2222275

  ANu\; ep\he;j khJtNf>

2022-10-13Mk; jpfjp> khefu Mizahsh;>

khj;jis khefu rig mYtyfj;jpy;. khefu rig - khj;jis.

2023Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;
fSj;Jiw Njrpa Rfhjhu tpQ;Qhd epWtdj;jpw;F 2023Mk; 

tUlj;jpw;fhf Njitg;gLk; gpd;tUk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis 

toq;Fk; nghUl;L gjpT ngWtjw;F tpUk;Gk; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

toq;Feh;fs;> cw;gj;jpahsh;fs;> tpepNahf];jh;fs;> xg;ge;jf;fhuh;fs;> 

$l;Lj;jhgdq;fs;> mur epWtdq;fs;> $l;LwTr; rq;fq;fs; kw;Wk; ntsp 

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

,e;j nghUl;fs; kw;Wk; Nritfspd; nghUl;L A kw;Wk; B vDk; 

,U tFjpfspd; fPo; gjpT nra;ag;gLk;. A tFjpapd; fPo; fSj;Jiw 

khtl;lj;jpy; mike;Js;s epWtdq;fs;; kw;Wk; B tFjpapd; fPo; ehL 
KOtjpYk; mike;Js;s epWtdq;fs; gjpT nra;ag;gLk;. 

gpd;tUk; khjphpf;;F mika jahhpf;fg;gl;l tpz;zg;gq;fis 2022-

11-08Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; 

gzpg;ghsh;> Njrpa Rfhjhu epWtdk;> fSj;Jiw vDk; Kfthpf;F 

gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J Nfs;tpg; 

ngl;bapy; cs;splyhk;;. tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; 

,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~2023Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fs; kw;Wk; 

xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;|| vdf; Fwpg;gplg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.  

xt;nthU toq;fy; kw;Wk; NritfSf;fhd tpz;zg;gq;fSlDk; gjpTf; 

fl;lzkhf vz;Z}W &ghit (800.00 &gh) gzpg;ghsh;> Njrpa Rfhjhu 

epWtdk;> fSj;Jiw vDk; ngahpy; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. xt;nthU 

toq;fy; kw;Wk; Nritfspd; nghUl;Lk; ntt;Ntwhd tpz;zg;gq;fs; 

rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. xt;nthU tpz;zg;gg; gbtq;fspd; nghUl;Lk; 

800.00 &gh tPjk;; fl;lzk; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

gzk; nrYj;Jjy;:

,yq;if tq;fp> fSj;Jiwf; fpisapy; 7040233 vDk; fzf;F ,yf;fj;jpw;F 

tuT itf;fg;gl;likf;fhf tq;fpapdhy; toq;fg;gl;l gw;Wr;rPl;il (gzk; 

nrYj;jg;gl;likf;fhf tq;fpapd; Kj;jpiu gjpf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;) 

,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;. my;yJ ,t;tYtyfj;jpw;F Nehpy; 

rKfk; je;J gzf; nfhLg;gdT nra;J ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l gw;Wr;rPl;il 

,izj;jy; Ntz;Lk;. mt;thwy;yhtpby; cq;fs; tpz;zg;gk; 

epuhfhpf;fg;gLk;.

A tFjp – (gpuhe;jpa toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;  fSj;Jiw 

khtl;lj;jpw;Fs;)

,y.  tif

1.  ghtidg; nghUl;fs; kw;Wk; Rfhjhu cgfuzq;fs; (Jk;Gj;jb> 

<h;f;fps;> J}hpif> ,wg;gh; cw;gj;jpfs; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;Lg; 

nghUl;fs; Nghd;wd)

2.  lah;> ba+g; kw;Wk; ngw;whp / Vida thfd cjphpg;ghfq;fs; Nghd;wd

3.  Jzp tiffs;> gLf;if tphpg;Gfs;> fjT> [d;dy; jpiur;rPiyfs;> 

jiyaizfs;> nkj;ijfs; Nghd;wd.

4. jpfjp Kj;jpiufs; kw;Wk; ,wg;gh; Kj;jpiufs;

5.  kpd;rhu cgfuzq;fs; kw;Wk; Jizg; nghUl;fs;

6.  fl;blg; nghUl;fs;> cgfuzq;fs; kw;Wk; Jizg;nghUl;fs; 

(Foha;fs;> kpd;rhuk; kw;Wk; Vidait)

7.  Fsph;rhjdg;ngl;b> tspr;rPuhf;fp> kpd; cgfuzq;fspd; Nrit kw;Wk; 

guhkhpg;G

8.  fzdp ,ae;jpuq;fs; / jl;lr;R ,ae;jpu jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; 

Nrit nra;jy;

9.  rfy tifahd thfd jpUj;jNtiyfisr; nra;Ak; epWtdq;fs; 

(fuh[;)

10.  thfdq;fspd; tspr;rPuhf;fk; kw;Wk; tspr;; rPuhf;f jpUj;jNtiyfs; 

11. rfy thfdq;fisAk; Nrh;tp]; nra;jy;

12.  thlif mbg;gilapy; Nghf;Ftuj;J eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy; 

(jphpNgh\ kw;Wk; Vida nghUl;fSf;fhd Nghf;Ftuj;J nyhwp/
Ntd;/g];)

13.  Gj;jfq;fs; mr;rply; kw;Wk; Vida mr;R Ntiyfs; (b[pl;ly; mr;R 

Ntiyfs; Nghd;wd)

14. kUe;Jfis cs;spLk; ciwfis toq;Fjy; (3x4 mq;Fyk;)

15.  czT ghdq;fis toq;Fjy; (czTg; nghjpfs;> rpw;Wz;bfs;> 

ghdtiffis toq;Fjy;)

16. mOf;Fj; Jzpfis ryit nra;jy;

B tFjp – (jpwe;j toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; - ehL KOtJk;)

,y.  tif

17. mYtyf fhfpjhjpfs; / fzdp fhfpjhjpfs; (Nlhdh;/ hpgd;)
18.  mYtyf cgfuzq;fs; (fzdpfs;> fzdp Jizg;nghUl;fs;> 

njhiyefy; ,ae;jpuk;> Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuk;> $l;ly; ,ae;jpuk; 

Nghd;wd)

19.  mYtyfj; jsghlq;fs; (ku fgh;l; / cUf;F fgh;l; / fjpiu 

Nkirfs; Nghd;wd)

20. Ma;T$lg; nghUl;fs; 

21. Ma;T$l cgfuzq;fs; 

22. kUj;Jt cgfuzq;fs; 

23.  gw;rpfpr;irf;Fj; Njitahd cgfuzq;fs; kw;Wk; ghtidg; 

nghUl;fs;

24. fl;Gy nrtpg;Gy cgfuzq;fs;

25. ePh;g; gk;gp cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

26. kpd; mLg;Gfs; / vhpthA Foha;fis Nrit nra;jy;

27. fl;Gy> nrtpg;Gy cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

28.  fl;blq;fis eph;khzpj;jy; kw;Wk; guhkhpj;jy; (C9 my;yJ mjw;F 

Nkw;gl;l ,f;lhl; gjpT)

29.  kpd; gpwg;ghf;fp ,ae;jpuq;fspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrit 

nra;jy;

30. tspr; rPuhf;fp ,ae;jpuq;fisf; nfhs;tdT nra;jy;

khjphp tpz;zg;gg; gbtk;

toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy; - 2023 

Njrpa Rfhjhu epWtdk;> fSj;Jiw

(A4 msthd jhspy; tpz;zg;gq;fisj; jahh; nra;jy; Ntz;Lk;)

01. tpahghuj;jpd; ngah; kw;Wk; Kfthp:

02. tpahghu chpikahshpd; ngah;:

03.  gjptpyf;fk; (tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpia 

,izj;jy; Ntz;Lk;):

04.  njhiyNgrp ,y.         njhiyefy; ,y.     

kpd;dQ;ry;.

05.  ntl; thp nrYj;Jgtuhapd; mjd; ,yf;fk; (gpujpia 

,izf;fTk;):

06.  tpz;zg;gpf;Fk; ,yf;fk; kw;Wk; tplak;: (Nkw;gb ,y. 01 

Kjy; 30 tiu):

07. Kd;ida Nrit kw;Wk; toq;fy; njhlh;ghd tpguq;fs;:

08. fsQ;rpa trjpfs; cz;lh? Mk;/,y;iy

09. Nrit Njh;r;rp kw;Wk; mDgtk; njhlh;ghd tpguq;fs;:

10. Vida tplaq;fs;:

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l jfty;fs; cz;ikahdit vd;gij 

cWjpg;gLj;JfpNwd;.

jpfjp:...................................  chpikahshpd; ifnahg;gk;

     (cj;jpNahfg+h;t Kj;jpiu)

epge;jidfs;

1.  toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;; Njrpa Rfhjhu tpQ;Qhd epWtdj;jpd;  

ngWiff; FOtpd; jPh;khdq;fSf;F fl;Lg;gl;bUf;Fk;.

2.  gjpT ngw;w toq;Feh;fs; gl;baypypUe;Nj tpiyfs; 

Nfhug;gLk; vd;gJld; epWtdj;jpd; Njitapd; nghWj;J 

ntsp toq;Feh;fsplkpUe;Jk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfisg; 

ngw;Wf;nfhs;Sk; chpikia Njrpa Rfhjhu epWtdk; jd;dfj;Nj 

nfhz;Ls;sJ.

3.  gjpT nra;ag;gl;l toq;Feh;fs; epWtdj;jpd; mwptpj;jYf;fika 

tpiyfs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;F fl;Lg;gly; Ntz;Lk;.

4.  nghUl;fis toq;Ftjw;F Kd; Fwpj;j nghUl;fspd; khjphpfs; 

ghPl;rpj;Jg; ghh;g;gjw;F Njitahapd; mitfisr; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;.

5.  jUtpj;jw; fl;lisfs; toq;fg;gl;l gpd; toq;Feh;fs; midj;J 

toq;fy;fisAk; Njrpa Rfhjhu epWtdj;jpw;F nfhz;Lte;J 

xg;gilj;jy; Ntz;Lk;.

jiyth;;>

gpuhe;jpa ngWiff; FO>

Njrpa Rfhjhu tpQ;Qhd epWtdk;>

fSj;Jiw.

Njrpa Rfhjhu tpQ;Qhd epWtdj;jpw;fhd toq;Feh;fs; 
kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy; - 2023

Mur;rpf;fl;Lt gpuNjr rig

toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fisg; 
gjpTnra;jy; - 2023

gpd;tUk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis 2022Mk; tUlj;jpy; 

toq;Ftjw;fhf toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fshfg; 

gjpTnra;Jnfhs;Sk; nghUl;L mq;fPfhpf;fg;gl;l cw;gj;jpahsh;fs;> 

toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fsplkp;Ue;J tp;z;zg;gq;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;fy;

01.  rfytifahd mYtyf fhfpjhjpfs;> mr;rbf;fg;gl;l 

fhfpjhjpfs;> gbtq;fs; kw;Wk; Mtzq;fis toq;Fjy;

02. rfy tifahd mr;RNtiyfs;

03.  mYtyf kuj; jsghlq;fs;> cUf;F tPl;LgNahfg; 

nghUl;fs;

04.  fzdpfs; /fzdpnkd;nghUs; kw;Wk; Nlhdh; tiffis 

toq;Fjy;

05. b[pl;ly; mwptpj;jy;fis mr;rbg;gth;fs;

06. rfy Rfhjhuk; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L cgfuzq;fs;

07. kpd; cgfuzq;fs; kw;Wk; tPjptpsf;F cgfuzq;fs;

08. fpUkp ehrpdpfs;> gPilehrpdpfs; kw;Wk; cu tiffs;

09.  rfy tifahd `pa+k; Foha;fs;> fk;gp J}z;fs; 

toq;Fjy;

10. rfytifahd epwg;g+r;Rfs;

11. rPUilf;fhd Jzpfis toq;Fjy;

12. tpisahl;Lg; nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;

13. Kd;gs;sp cgfuzq;fs;

14. jhh; (tPjp mgptpUj;jpf;fhf)

15. thfdq;fs; kw;Wk; ,ae;jpNuhgfuzq;fis toq;Fjy;

16.  rfy tifahd lah; kw;Wk; ba+g; kw;Wk; ngl;lwp/lah; 
kPs; epug;Gjy;

17. thfd cjphpg;ghfq;fis toq;Fjy;

18. rfy tifahd fl;blg; nghUl;fis toq;Fjy;

 Vida Nritfs;

19. thfd jpUj;jNtiyfisr; nra;jy;

20. thfdq;fisr; Nrh;tp]; nra;jy;

21.  fzdp/jl;lr;Rg; nghwp/njhiyefy; ,ae;jpuk; /efy; gpujp 
,ae;jpu jpUj;jNtiyfs;

22. cUf;fpnahl;Leh;fs;

23. epy msit Ntiyfs;

24.  ngah;g; gyiffs; /gdh;fis tiujy; /Qhgfr; 

rpd;dq;fisj; jahhpj;jy;

25.  ghtpj;j Gjpdg; gj;jphpiffs;> ntw;W Nghj;jy;fs;> gioa 

,Uk;G> gpsh];bf; kw;Wk; nghypj;jPd;fis nfhs;tdT 

nra;jy;

26. mghafukhd kuq;fis ntl;b tPo;j;Jk; Ntiyfs;

27.  mYtyf cgfuzq;fSf;fhd jpUj;jNtiyfisr; 

nra;jy;

28.  thlif mbg;gilapy; Nghf;Ftuj;Jr; Nritfis 

toq;Fjy;

29.  rl;l eltbf;iffSf;fhf rl;l MNyhridfs; /
nkhopngah;g;Gfs;

30.  mhpths;> kz;ntl;b Nghd;w MAjq;fspd; jpUj;jNtiyfs; 

kw;Wk; nfhs;tdT nra;jy;

ml;ltiz 01

eph;khz xg;ge;jf;fhuh;fs;

 xg;ge;jf;fhuh;fs; gjpTf; fl;lzk;

1. 100>000.00 &ghTf;Ff; Fiwe;j Ntiyfs; 1000.00

2. 100>000.00 Kjy; 250>000.00 &gh tiu 2000.00

3. 250>000.00 Kjy; 500>000.00 &gh tiu 2500.00

4. 500>000.00 Kjy; 1>000>000.00 &gh tiu 3000.00

5. 1>000>000.00 &ghTf;F Nky; 3500.00

toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfspd; nghUl;L ntt;Ntwhd 

tpz;zg;gg; gbtq;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk; vd;gJld; gjpT 

nra;tjw;Fj; Njitahd tpz;zg;gg; gbtq;fis www.facebook.
com/ Arachchikattuwa Pradeshiya Sabha vDk; Mur;rpf;fl;Lt gpuNjr 

rigapd; facebook fzf;fpypUe;J jutpwf;fk; nra;Jnfhs;syhk;.   

,y. 1 Kjy; 30 tiuahd tplaq;fspd; nghUl;L xU tplaj;jpw;fhd 

gjpTf; fl;lzkhf 1000.00 &gh nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Fjy; kw;Wk; 

xg;ge;jf;fhuh;fshfg; gjpT nra;J nfhs;tjw;F cj;Njrpf;Fk; 

epWtdq;fs; my;yJ jdpegh;fs; tpz;zg;gg; gbtq;fis> 

jk;kplKs;s jifik kw;Wk; mDgtq;fis ep&gpg;gjw;fhf 

Mtzq;fs; kw;Wk; gjpTf; fl;lzj;ij nrayhsh;> Mur;rpf;fl;Lt 

gpuNjr rigapd; ngaUf;fhd fhNrhiy my;yJ fhRf; fl;lisia 

2022.11.30Mk; jpfjp e.g. 12.00 kzpf;F Kd; Mur;rpf;fl;Lt gpuNjr 

rig> Mur;rpf;fl;Lt vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; 

Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fisj; jhq;fptUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f 

Nky; %iyapy; toq;Feh;fs; /xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpTnra;jy; - 

2023 vdf; Fwpg;gpl;L mDg;gTk;.

gjpT nra;ag;gl;l toq;Feh;fs; /xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J 
tpiyfisf; Nfhhp jifik tha;e;jth;fisj; njhpTnra;J 

toq;fy; Nrit kw;Wk; Ntiyfis epiwNtw;Wtjw;F 

nraw;gLk; mNjNtis NjitahdNghJ mjw;Fg; Gwk;ghfTk; 

eltbf;iffis Nkw;nfhs;tjw;fhd chpikia Mur;rpf;fl;Lt 

gpuNjr rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ. Nkyjpf tpguq;fis 

mYtyf Neuq;fspy; gpd;tUk; njhiyNgrp ,yf;fk; Clhf 

toq;fy; mjpfhhpaplkpUe;J tprhhpj;jwpe;Jnfhs;syhk;.

  

  Nf. jl;rzh%h;j;jp>

  jiyth;>

  gpuNjr rig> Mur;rpf;fl;Lt. 

njhiyNgrp ,yf;fk; 

mYtyfk; -  032-2259783 

toq;fy; mjpfhhp – 0773564110/ 0717464110

2022.10.18
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,yq;if rdehaf Nrhryprf; FbauR
neLQ;rhiyfs; mikr;R

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig

,yq;if mjpNtf neLQ;rhiy tUkhdj;jpdhy; epjpaplg;gLfpwJ

Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy;

1.  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tplaj;jpw;fhf jFjp kw;Wk; jifikfis KOikahf g+h;j;jp nra;Js;s jdp egh;fs; kw;Wk; 

epWtdq;fsplkpUe;J  Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; (RDA) rhh;gpy; 
mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghLfs; kw;Wk; guhkhpg;G Kfhikj;Jt gphpT ngWiff; FOj; jiyth; miof;fpd;whh;. 

,q;F ngf;Nfh Nyhlh;; kw;Wk; ePH; gTrh;fs; vd ,U xg;ge;jq;fs; cs;sd vd;gJld; tpiykDjhuh;fs; xd;W 

my;yJ ,uz;bw;Fk; jdpj;jdpahf tpiyf;Nfhuyhk;. KOikahd tpguq;fs; tpiykD Mtzj;jpy; jug;gl;Ls;sd. 

rfy tpiykDf;fSlDk; gpd;tUk; ml;ltizapy; jug;gl;Ls;s ngWkjpf;fhd tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwpnahd;W 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

,y. thfdj;jpd; tif xg;ge;j ,yf;fk; vz;zpf;if
xU khjj;jpw;fhd 

J}uk;/ fp.kP.

xU thfdj;jpw;fhd 

tpiyf;Nfhuy; 

gpiz Kwp &gh

01 ePh; gTrh;fs; - CEK RDA/EOM&M/PRC/2022/MNT/19 03 2500 kw;Wk; 2750 50>000.00

02 ngf;Nfh Nyhlh; - 

CEK
RDA/EOM&M/PRC/2022/MNT/20 01 xU tUlj;jpw;F 

1200 kzpj;jpahyk;

25>000.00

2.  Mh;tKs;s jFjptha;e;j tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp 

mgptpUj;jp mjpfhurig> mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghLfs;> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt gphpT> ngWif 

gphptpypUe;J  ngw;Wf;nfhs;syhk; (njhiyNgrp: 038-2289122 njhiyefy;;: 038-2289560) vd;gJld; tpiykD 

Mtzq;fis  mYtyf Neuq;fspy; ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

3.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 2022-10-18Mk;; jpfjpapypUe;J 2022-11-01Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9.00 kzp Kjy; 

gp.g. 1.30 kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 1>000.00 &gh +  150.00  (ngNrt) &ghitr; nrYj;jpa gpd;dh;> 

gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghLfs;> guhkhpg;G 

kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphpT (EMO&M) gzpg;ghsUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;g;pg;gjd; %yk;; 

rpq;fs nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw nfhs;tdT nra;ayhk;. 

4.  tpiykDf;fis 2022.11.01Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzp my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l  

Kfthpf;F xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; mitfis 

%ba gpd;dh; tpiyf;Nfhuypy; fye;J nfhs;s njhpTnra;ag;gl;l tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dp;iyapy; 

jpwf;fg;gLk;. 

5.  tpiykDf;fs; 2023-01-31Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; tpiykDg; 

gpiz Kwp 2023-02-28Mk; jpfjp tiuapy; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

xU tUl fhyj;jpw;F mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghLfs;>
guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphptpw;F guhkhpg;G thfdq;fis 

thliff;fkh;j;Jjy; (2022/2023)

jiyth;>

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig ngWiff; FO>

Nk/gh gzpg;ghsh; (EMO&M) gphpT>

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig>

f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

,yq;if Nghf;Ftuj;J rig (,Nghr) (SLTB)
Bid for the supply and delivery of New Radial Tube  type and Radial Tubeless type Tyres

Procurement No.: SLTB/TS/GEN/65/2023
Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiwapd; fPo; 2022.11.09 Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzptiu toq;fg;gl;Ls;s 

tpguf;Fwpg;GfSf;F ,zq;Fk; tifapy; Gjpa Radial Tube type and Radial Tubeless type Tyres Mfpatw;wpd; toq;fy; kw;Wk; 

xg;gilj;jy; Mfpatw;wpw;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,yq;if Nghf;Ftuj;J rigapd; rhh;ghf ,Nghr 

ngWiff; FOtpd; (cah; kl;lk;) jiyth; ngw;Wf; nfhs;thh;. nfhOk;G-05> fpUstPjp> 200 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,yq;if 

Nghf;Ftuj;Jr; rig> Nfs;tpr; rigapd; nrayhshplKs;s gbtq;fspNyNa tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

2022.10.18 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.11.08 Mk; jpfjp tiu kPsspf;fg;glhj tpz;zg;gf; fl;lzkhd 10>000 &ghit nrYj;jpa 

gpd;dh;> Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzptiuAk; tpiykDf; Nfhuy; Mtzq;fs; toq;fg;gLk;. 

 tpsf;fk; tpiykDg;gpiz(&)

Supply & delivery of –
(i)       96 Nos. 10R20 New Radial Tube Tyres
(ii)     480 Nos. 10R22.5 New Radial Tubeless type Tyres
(iii)       72 Nos.12R22.5 New Radial Tubeless type Tyres on 30 days credit

For Bids offering
Tyre Type (i)    only   200,000 
TyreType (ii)  only    800,000
Tyre Type (iii) only    150,000
All 03 Types            1,150,000

2.  ,yq;if re;ijapy; Kd;itf;fg;gl;Ls;s uah;fspd; cs;@h; cw;gj;jpahsh;fs; kw;Wk; uah;fspd; ntspehl;L 

cw;gj;jpahsh;fspd; Vfepakpf;fg;gl;l cs;@h; gpujpepjpfs; my;yJ ju mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs; khj;jpuNk 

,e;j tpiykDitr; rkh;g;gpf;Fk; jifikiag; ngWth;. 

3. cs;@h; Kd;DhpikahdJ tpiykDit kjpg;gPL nra;Ak; fhuzpahFk;. 

4.  tpiykDf;fs; 2023.02.10 Mk;; jpfjptiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. ,Ug;gpDk;> xg;ge;jj;ij Vw;Wf; 

nfhs;Sk; jpfjpapypUe;J xUtUlj;jpw;F Fwpg;gplg;gl;l tpiyfs; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

5.  ,Nghr ,dhy; rkh;g;gpf;fg;gLk; KjyhtJ vOj;J %ykhd tpz;zg;gj;jpNyNa jpUg;gf;$lhj kw;Wk; epge;jidapd;wp 

gzkhf khw;wf;$baJkhdJk; cj;juthj ghq;nfhd;wpy; mike;jJk; ,yq;if kj;jpatq;fpapy; gjpTngw;wJk; 

,yq;ifapy; nraw;gLk; tq;fpnahd;wpypUe;J my;yJ Gfo;tha;e;j epjpaply; epWtdnkhd;wpdhy; toq;fg;gl;lJkhdJk;  

2023.03.10 Mk; jpfjptiuAk; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s ngWkjpf;fhdJkhd tpiykD cj;juthjnkhd;Wld; tpiykDf;fs; 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. NkNy Fwpg;gpl;Ls;stifapy; nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s tpiykD 

cj;juthjnkhd;Wld; ,izf;fg;glhj ve;jnthU tpiykDTk; epuhfhpf;fg;gLk;.

    tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; midj;Jg; gf;fq;fSk; tpiykDjhuhpdhy; rpw;nwhg;gkpl;L mtuJ ,yl;rpid 

nghwpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

 (m)  ve;jnthU egUk; tpiykDjhunuhUthpd;> Kftuhf> cgKftuhf> gpujpepjpahf my;yJ ngah; Fwpg;gpl;ltuhf 

my;yJ mthpd; rhh;ghf nraw;gLtuhftpUg;gpd; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpg;gjw;F Kd;duhf 1987 Mk; Mz;bd; 

3 Mk; ,yf;f xg;ge;j rl;lj;jpd; gpufhuk;> nfhOk;G-10> b.Mh;. tp[ath;jd khtj;ij> ~~rkhfk; nkJu||>nghJ 

xg;ge;jq;fspd; gjpthsUld; mt;thwhd egh; gjpT nra;jy; Ntz;Lk;. 

 (M)  1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;j rl;lj;jpd; gpufhuk; tpiykDf;fis rkh;g;gpj;jTlNdNaAk; 

xg;ge;jj;ij ngw;Wf; nfhs;s Kd;Gk; tpiykDjhuh;fs; jk;ik gjpT nra;jy; Ntz;Lk;. chpj;jhd ngWiff; 

FOtpw;F nghJ xg;ge;jr;rl;lj;jpd; fPo; toq;fg;gLk; gjpTr; rhd;wpjio rkh;g;gpf;fj; jtWk; ve;jnthU 

tpiykDjhuUf;Fk; xg;ge;jk; toq;fg;glkhl;lhJ.

6.  tpiykDf;fs; xd;wpy; ,e;j mYtyfj;jpy; ,e;j Nehf;fj;jpw;fhf Ngzg;gLk; ngl;bapy;; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk; 

my;yJ gjpTj; jghypy; ,U gpujpfspy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDtpd; ~%yg;gpujp| kw;Wk; ~efy;gpujp| Mfpad 

jdpj;jdpahd jghYiwfspy; mlf;fg;gl;L tpiykD mlf;fg;gl;Ls;s jghYiwapd; ,lJgf;fNky; %iyapy; “Supply 
& delivery of New Radial Tube type and Radial Tubeless type Tyres” vdFwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

7.  tpiykDf;fs; 2022.11.09 Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F %lg;gl;L> nfhOk;G-05> fpUsghij> 200 Mk; ,yf;fj;jpYs;s 

,yq;if Nghf;Ftuj;J rigapd; Nfs;tpg; gphptpy; tpiykDf;fs; mitfis %bagpd;dh; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. 

tpiykDf;fisj; jpwf;Fk; Ntisapy; tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd;; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; 

r%fkspf;Fk;gb Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;.

jiyth;>

,Nghr ngWiff; FO>

,yq;if Nghf;Ftuj;J rig>

,y.: 200>fpUsghij> 

nfhOk;G - 05. 

tprhuizfs; : nrayhsh;> ,NghrngWiff; FO.

   njhiyNgrp : 0117706115> 0117706110. njhiyNgrp/ njhiyefy;: 011 2588457

gpd;tUtdtw;iw jaTnra;J ftdpf;fTk;:

,Nghr ,d; midj;J ngWif nraw;ghLfspd; jftYf;fhf>jaTnra;J https://sltb.lk vd;w ,izaj;ijAk;                        

https://promise.lk vd;w ,izaj;ijAk; ghh;itaplTk;.

,yq;if Nghf;Ftuj;J rig (,Nghr)
];gphpq; gpNsl;Lf;fspd; toq;fYf;fhd tpiykD

SLTB/TS/GEN/Spring Blades/2023
1.  ];gphpq; gpNsl;Lf;fspd; cw;gj;jpahsh;fs; / cw;gj;jpahsh;fspd; jumq;fPfhuk; ngw;w Kfth;fsplkpUe;J 

];gphpq; gpNsl;Lf;fspd; toq;fYf;fhf 2022.11.09 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzp tiuAk; ,Nghr ngWiff; FOj; 

jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis miof;fpd;whh;. tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;bhPjpapyhd 

tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 2022.10.18 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.11.08 Mk; jpfjpad;W 

tiuAk; Ntiy ehl;fspy; mYtyf Neuq;fshd K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj 

fl;lzkhf 35>000 &ghitr; nrYj;jpa gpd;dh;> nfhOk;G-05> fpUs tPjp> 200 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,Nghr 

ngWiff; FO nrayhshplkpUe;J Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd 

njhFjpnahd;W nfhs;tdT nra;ag;glyhk;.  

                         tpsf;fk; tpiykDg;gpiz (&ghtpy;)

Mff; Fiwe;jJ 30 ehl;fs; fld; mbg;gilapy; xU tUlj;jpw;fhf 

,Nghr g]; $l;lj;jpw;fhf Njitg;gLk; ];gphpq; gpNsl;Lf;fis toq;fy;

2>000>000

2.  xk;dp g];fspd; ];gphpq; gpNsl;Lf;fSf;fhd cw;gj;jpahsh;fs; / cw;gj;jpahsh;fspd; jumq;fPfhuk; 

ngw;w Kfth;fs; tpiykDf;fis rkh;g;gpg;gjw;fhd jFjpia ngw;Wf;nfhs;th;. xk;dp g];fspd; ];gphpq; 

gpNsl;Lf;fis cw;gj;jp nra;tjpy; Mff; Fiwe;jJ 3 tUl mDgtj;ij cw;gj;jpahsh;fs; nfhz;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

3.  cs;@h; Kd;Dhpik tpiykD xd;wpw;fhd kjpg;gply; fhuzpahFk;.

4.  tpiykDf;fs; 2023.02.10 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. ,Ug;gpDk;> 

xg;ge;jj;ij Vw;Wf;nfhs;tjpypUe;J xU (1) tUlj;jpw;F Vw;fdNt Kd;itf;fg;gl;l tpiyfs; 

epiyahftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

5.  NkNy Fwpg;gpl;Ls;s ngWkjpf;fhd tpiykDg;gpiznahd;Wld; tpiykDf;fs; ,izf;fg;gl;bUg;gJld; 

2023.03.10 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUg;gJld; ,.Ngh.r. ,d; Kjyhtjhd vOj;J 

%ykhd tpz;zg;gj;jpd; Nghpy; khw;w ,ayhjjhfTk; epge;jidaw;w tifapy; nuhf;fg; gzj;jpy; khw;wf; 

$ba jd;ikapypUg;gJld; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l gjpT nra;ag;gl;l th;j;jf 

tq;fpnahd;wpdhy; my;yJ ,yq;if fhg;GWjp xOf;fhw;wy; Mizf;FOTld; gjpT ngw;w fhg;GWjp 

Kftuhz;iknahd;wpdhy; toq;fg;gl;ljhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. nry;YgbahFe; jd;ikapypy;yhj ve;jnthU 

tpiykDg;gpizAk; epuhfhpf;fg;gLk;. 

6. (m)   ve;jnthU tpiykDjhuUf;Fk; KftnuhUtuhf my;yJ cgKftuhf> gpujpepjpahf my;yJ ngah; 

Fwpg;gpl;ltuhf my;yJ mtuJ rhh;ghf nraw;gLk; ve;jnthU egUk; 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f 

nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpdhy; Njitg;gLj;jg;gl;lthW tpiykDf;fis rkh;g;gpg;gjw;F Kd;djhf 

,yq;if nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthsUld; gjpT ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDTld; gjpTr; 

rhd;wpjopd; %yg;gpujpahdJ rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. mt;thwhd %yg;gpujp rhd;wpjio rkh;g;gpf;fj; 

jtWk; mt;thwhd tpiykDjhuh;fspd; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

 (M)  1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; tpiykDf;fis rkh;g;gpj;j 

gpd;dh; cldbahfTk; ngWifia toq;Ftjw;F Kd;duhfTk; tpiykDf;fis tpiykDjhuh;fs; 

gjpT nra;jy; Ntz;Lk;. chpj;jhd ngWif FOtpw;F nghJ xg;ge;jq;fspd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjio 

mt;thwhd tpiykDjhuh; rkh;g;gpf;fhtpbd;> ngWifahdJ ve;jnthU tpiykDjhuUf;Fk; toq;fg;gl 

khl;lhJ. 

7.  tpiykD Mtzj;jpd; midj;J gf;fq;fSk; tpiykDjhuhpdhy; rpw;nwhg;gkpl;L mtuJ ngah; Kj;jpiu 

gjpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

8.  2022.11.09Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; tpiykDf;fs; 

nfhOk;G-05> fpUs tPjp> 200 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,Nghr ngWiff; FO nrayhshpd; mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s  Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. 

tpiykDit mlf;fpAs;s Kj;jpiuaplg;gl;l ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Supply of Spring Blades” 
vd Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

9.  nfhOk;G-05> fpUs tPjp> 200 Mk; ,yf;fj;jpd; ,Nghr ngWif FO nrayhshpd; mYtyfj;jpy; tpiykDf;fs; 

mitfis %ba gpd;dh; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w 

gpujpepjpfs; tpiykDf;fis jpwf;Fk; Ntisapy; rKfkspf;FkhW Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;.

jiyth;;>

,Nghr ngWiff; FO>

ngWifg; gphpT>

,y. 200> fpUs tPjp>

nfhOk;G-05.

tprhuizfs;: nrayhsh;> ,Nghr ngWiff; FO.

    njhiyNgrp: 011 7706110> 0771056110. njhiyNgrp/ njhiyefy;:011 2588457
gpd;tUtdtw;iw jaT nra;J ftdpf;fTk;:

 ,Nghr ,d; midj;J ngWif nraw;ghLfspd; jftYf;fhf> jaT nra;J 

 https://sltb.lk  vd;w ,izaj;ijAk;  https://promise.lk   vd;w ,izaj;ijAk; ghh;itaplTk;.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

,yq;if rdehaf Nrhrypr Fbaurpd; murhq;fk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
ngUe;Njhl;l mikr;R

rpW Vw;Wkjp gapu;j; Njhl;l mgptpUj;jpg; gpupT

tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;
Auxiliary Cane Carrier Chain Links kw;Wk; 

Jizf;fUtpfSf;fhd Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykD
(PR – 7424)

nrtdfy gpupTf;F Auxiliary Cane Carrier Chain Links kw;Wk; Jizf;fUtpfspd; 

toq;fYf;fhf Mu;tKila jug;Gfsplk; ,Ue;J tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) 

epWtdj;jpd; jpizf;fs ngWiff; FO (DPC)> jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fs; ,j;jhy; Nfhug;gLfpd;wd.  

1.  kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 10>000.00 ,yq;if &ghit nrYj;jp 2022 etk;gu;  9Mk; 

jpfjp tiu Ntiy ehl;fspy; 9.00 kzp njhlf;fk; 15.00 kzp tiu tiuaWf;fg;gl;l 

yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;> ,y. 27> nky;Nghu;d; xOq;if> nfhOk;G 04 vd;w 

Kftupf;F vOj;J%y tpz;zg;gk; xd;iw rku;g;gpj;J tpiykD Mtzq;fspd; 

KOikahd njhFjp xd;iw tpiykDjhuu;fshy; nfhs;tdT nra;a KbAk;. 

nuhf;fg;gzk; %yk; fl;lzk; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

2.  tpiykDjhuu; tpiykD Mtzq;fSld; kPsspf;fg;glhj itg;G urPij ,izj;jy; 

Ntz;Lk;. mt;thW ,izf;fj; jtwpdhy; tpiykD epuhfupf;fg;gLk;. 

3.  tpiykDf;fis 2022 etk;gu; 10 Mk; jpfjp 14.00 kzp jhkjpf;fhJ jiytu;> 

jpizf;fs ngWiff; FO> tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;> ,y. 

27> nky;Nghu;d; xOq;if> nfhOk;G 04 vd;w Kftupf;F fpilg;gjw;F Kj;jpiu 

nghwpf;fg;gl;l fbj ciwapy; iffshy; nfhz;Lte;J Nru;g;gJ> gjpTj; jghy;> 

tpiuJ}ju; %yk; mDg;g Ntz;Lk; vd;gNjhL fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; 

%iyapy; “Auxiliary Cane Carrier Chain Links kw;Wk; Jizf;fUtpfSf;fhd Nfs;tpkD 

- (PR – 7424)” vd;W njspthf Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. mjd; gpd; tpiykDf;fs; 

cld; jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fis jpwf;Fk; epfo;tpy; tpiykDjhuu;fs; my;yJ 

mtu;jk; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; gq;Nfw;fyhk;. jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; 

Vw;fg;glkhl;lhJ. Nfs;tpkDf; FOtpd; KbT ,WjpahdjhFk;. 

4.  midj;J tpiykDf;fSk; tpiykD jpwf;fg;gLtjpy; ,Ue;J 119 ehl;fSf;F 

nry;Ygbahd ,yq;if &gh 450>000.00 (ehD}w;W Ik;gjhapuk; khj;jpuk;) tpiykD 

gpiz xd;iw nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL kjpg;gplg;gl;l nryT 30 kpy;ypad; 

,yq;if &gh.

5.  Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtd - 

ngWif Kfhikahsuplk; ,Ue;J Nkyjpf tpguq;fis ngwyhk; (njh. +94 11 
2505558> ifNgrp + 94 077 010 3359> njhiyefy; +94 11 2500674> (kpd;dQ;ry;: 

sapumal@lscl.lk).  

jiytu; - jpizf;fs ngWiff; FO

tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;

,y. 27> nky;Nghu;d; xOq;if> nfhOk;G 04.

,g;ghfKt gpuNjr rig
2023Mk; Mz;bw;fhd epfo;T tuT nryTj; jpl;l mwpf;if
,g;ghfKt gpuNjr rigapd; 2023Mk; Mz;bw;fhd Fiw epug;G 

tuT nryTj;jpl;l mwpf;if 2022 xf;NlhgH 18 Kjy; 2022 

xf;NlhgH 26k; jpfjp tiu (mur tpLKiw jpdq;fs; kw;Wk; 

QhapW jpdk; jtpHe;j) mYtyf Neuq;fspy; ,g;ghfKt 

gpuNjr rig mYtyfj;jpy; nghJkf;fspd; ghprPyidf;fhf 

itf;fg;gl;Ls;shjhf gpuNjr rig tuT nryTj;jpl;l jahhpg;G 

mKy;gLj;Jk; tpjpfspd; 10>2 (M) tpjpapd; gpufhuk; nghJkf;fSf;F 

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

2022 xf;NlhgH 17Mk; jpfjp m[pj; FkhH tpf;ukrpq;`

,g;ghfKt gpuNjr rig mYtyfk; jiytH>

,g;ghfKt ,g;ghfKt gpuNjr rig

  ,g;ghfKt.

www.
observerjobs.

lk

Breaking
boundaries

For
jobseekers

The Country’s
largest

recruitment
database



152022 ஒக்டோபர் 18 செவ்ோய்ககிழமை 18–10–2022

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

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

nghJf;Nfs;tp 4444T
SUPPLY OF HEAT EXCHANGER TEST RINGS
tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; toq;fg;gl;Ls;s 

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

tifapy; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s mk;rj;jpd; 

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

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

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

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

my;yJ Vw;Wkjp Kfth;fs;) MfpNahhplkpUe;J 

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

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgd> jpizf;fs 

ngWiff; FOj; jiyth;> Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis ngw;Wf; nfhs;thh;.

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

tpiykDjhuUk; 2022 etk;gh; 14 Mk; jpfjpad;W 

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

kzpf;F Kd;duhf tpz;zg;gf;; fbjnkhd;iw 

rkh;g;gpj;J kPsspf;fg;glhj Mtzf; fl;lzkhd 

1>000 &ghit nfhOk;G-09> nlhf;lh; ldp];lh; 

j rpy;th khtj;ij> 609 Mk; ,yf;fj;jpYs;s 

,ng$ jiyik mYtyf> 5 Mk; khbapYs;s 

fhrhshplk; my;yJ fsdp> rg;Gf];fe;j> Rj;jpfhpg;G 

gzpkid fhrhshplk; mj;Jld; Nfs;tp ,yf;fk;;;; 

kw;Wk; tpiykDjhuhpd; ngah; Mfpatw;iw 

RUf;fkhf Fwpg;gpl;L 004100110208633 vd;w 

fzf;fpyf;fj;jpw;F kf;fs; tq;fpapy; ,yq;if 

ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; ngahpy; nuhf;fg; 

gzj;jpYk; nrYj;jyhk;.   

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

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

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

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

khw;Wtopahf> fPNoAs;s KfthpapypUe;Jk; 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ngw;Wf; 

nfhs;syhk;. 

2022 etk;gh; 16 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzp 

tiuAk; jpizf;fs ngWiff; FOj; jiythpdhy; 

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

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

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

Kfhikahsh; (gz;lq;fs;)>

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

Rj;jpfhpg;G gzpkid>

rg;Gf];fe;j> fsdp>

,yq;if.

njhiyNgrp : 0094-11-2400110

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

,yq;if rdehaf Nrhrypr Fbaurpd; murhq;fk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
ngUe;Njhl;l mikr;R

rpW Vw;Wkjp gapu;j; Njhl;l mgptpUj;jpg; gpupT

tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;
nrtdfy rPdp njhopw;rhiy - MiyfSf;fhf Gjpa 
fpuP]hy; cuha;T ePf;fy; Kiwik xd;wpd; tbtikg;G> 

toq;fy;> epWTjy; kw;Wk; nraw;glitj;jYf;fhd 

Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykD – PR – 6499
nrtdfytpy; mike;Js;s njhopw;rhiyfSf;fhd MiyfSf;F Gjpa fpuP]hy; cuha;T 

ePf;fy; Kiwik xd;wpd; tbtikg;G> toq;fy;> epWTjy; kw;Wk; nraw;glitj;jYf;F 

Mu;tKila jug;Gfsplk; ,Ue;J tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdj;jpd; 

jpizf;fs ngWiff; FO (DPC)> jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 

,j;jhy; Nfhug;gLfpd;wd.  

1.  kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 8>000.00 ,yq;if &ghit nrYj;jp 2022 etk;gu; 9Mk; jpfjp 

tiu Ntiy ehl;fspy; 9.00 kzp njhlf;fk; 15.00 kzp tiu tiuaWf;fg;gl;l yq;fh 

rPdp (jdpahu;) epWtdk;> ,y. 27> nky;Nghu;d; xOq;if> nfhOk;G-04 vd;w Kftupf;F 

vOj;J%y tpz;zg;gk; xd;iw rku;g;gpj;J tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd 

njhFjp xd;iw tpiykDjhuu;fshy; nfhs;tdT nra;a KbAk;. nuhf;fg;gzk; %yk; 

fl;lzk; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

2.  tpiykDjhuu; tpiykD Mtzq;fSld; kPsspf;fg;glhj itg;G urPij ,izj;jy; 

Ntz;Lk;. mt;thW ,izf;fj; jtwpdhy; tpiykD epuhfupf;fg;gLk;. 

3.  tpiykDf;fis 2022 etk;gu; 10 Mk; jpfjp 14.00 kzp jhkjpf;fhJ jiytu;> jpizf;fs 

ngWiff; FO> tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;> ,y. 27> nky;Nghu;d; 

xOq;if> nfhOk;G-04 vd;w Kftupf;F fpilg;gjw;F Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l fbj 

ciwapy; iffshy; nfhz;Lte;J Nru;g;gJ> gjpTj; jghy;> tpiuJ}ju; %yk; mDg;g 

Ntz;Lk; vd;gNjhL fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “nrtdfy rPdp 
njhopw;rhiy - MiyfSf;F Gjpa fpuP]hy; cuha;T ePf;fy; Kiwikapd; tbtikg;G> 

toq;fy;> epWTjy; kw;Wk; nraw;glitj;jYf;fhd Nfs;tpkD” vd;W njspthf 

Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. mjd; gpd; tpiykDf;fs; cld; jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fis 

jpwf;Fk; epfo;tpy; tpiykDjhuu;fs; my;yJ mtu;jk; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; 

gq;Nfw;fyhk;. jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;fg;glkhl;lhJ. Nfs;tpkDf; FOtpd; KbT 

,WjpahdjhFk;. 

4.  midj;J tpiykDf;fSk; tpiykD jpwf;fg;gLtjpy; ,Ue;J 119 ehl;fSf;F 

nry;Ygbahd ,yq;if &gh 330>000.00 (Ke;E}w;W Kg;gJ Mapuk; khj;jpuk;) tpiykD 

gpiz xd;iw nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL kjpg;gplg;gl;l nryT 22 kpy;ypad; 

,yq;if &gh.

5.  Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtd - 

ngWif Kfhikahsuplk; ,Ue;J Nkyjpf tpguq;fis ngwyhk; (njh. +94 11 2505558> 
ifNgrp + 94 077 010 3359> njhiyefy; +94 11 2500674> (kpd;dQ;ry;: sapumal@lscl.lk).  

jiytu; - jpizf;fs ngWiff; FO

tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;

,y. 27> nky;Nghu;d; xOq;if> nfhOk;G-04.

1964 Mk; Mz;bd; 28 Mk; ,yf;f fhzp 

vLj;jy; (jpUj;jr;) rl;lj;jpdhy; 

jpUj;jg;gl;lthwhd fhzp vLj;jw; rl;lk; 

(mj;jpahak; 460)

7 Mk; gpuptpd; fPohd mwptpj;jy;

vdJ ,y.: 

fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y.: 

4-3/8/2021/UD/49
xU gfpuq;f Njitf;F Ntz;bajhd fPo;f; 

fhZk; ml;ltizapy; tpgupf;fg;gl;l fhzpj; 

Jz;Lfis vLj;Jf; nfhs;s murhq;fk; 

vz;zpAs;sJ. Nkyjpf tpguq;fSf;F ,yq;if 

rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; 2293/32Mk; 

,yf;f 2022-08-17 Mk; jpfjpa mjptpNrl 

tj;jkhdpapd; gFjp III Ig; ghu;f;f.
ml;ltiz

1. khfhzk; : tl kj;jpa khfhzk;

2. khtl;lk; : mEuhjGuk;

3. gpuNjr nrayhsu; gpupT 

 : fpof;F Etufk; gyhj;j

4. fpuhk cj;jpNahfj;ju; gpupT 

 : ,y. 245- td;dpad;Fsk; gFjp IV.
5. fpuhkk; : td;dpad;Fsk;>

6. tiugl ,y :  ,Wjpf; fpuhk tiugl 

,y.259.(gpw;Nru;f;if 

,y.181>jhs;,y. 183).

7. Jz;L ,y.

Jz;L ,y. 2517> 2520> 2521> 2522> 2523> 

2525> 2526> 2527> 2528> 2533> 2535> 2536> 

2542> 2543> 2547> 2548> 2550> 2551> 2552> 

2553> 2554> 2555> 2556> 2561> 2562> 2564> 

2565> 2566> 2571> 2572> 2573> 2575> 2576> 

2578> 2579> 2580> 2581> 2582> 2583> 2585> 

2586> 2587> 2589> 2590> 2591> 2592> 2594> 

2595> 2596> 2597> 2599> 2601> 2602> 2604> 

2605> 2607> 2609> 2610> 2611> 2612> 2615> 

2622> 2623> 2624> 2627> 2628> 2629> 2630> 

2631> 2632> 2634 (71 fhzpj; Jz;Lfs;).

8. KO tp];jPuzk; : 0.415 n`f;lahu;.

<.vk;.Mu;.gP.gp. Vf;fehaf;f 

gpuNjr nrayhsu;> 

fpof;F Etufk; gyhj;j gpuNjr 

nrayhsu; gpupT> mEuhjGuk;

fpof;F Etufk; gyhj;j gpuNjr 

nrayfk;> mEuhjGuk;. 

2022/10/14

tdrPtuhrpfs;> td tsq;fs; ghJfhg;G  mikr;R

Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiyj; jpizf;fsk;

toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; - 2023
1.  2023Mk; tUlj;jpy; nj`ptis Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiy> 

gpd;dtiy ahidfs; ruzhyak;> gpd;dtiy 

kpUff;fhl;rpr;rhiy kw;Wk; `k;ghe;Njhl;il rghhp 

g+q;fhTf;fhd fPo; Fwpg;gplg;gl;l nghUl;fs;> Nritfs; 

kw;Wk; Ntiy toq;Feu;fshf Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiyj; 

jpizf;fsj;Jld; jk;ik gjpT nra;tjw;F tpUk;Gk; mur 

jpizf;fsq;fs;> muRf;Fr; nrhe;jkhd tu;j;jfg; gzpfs;> 

nghJf; $l;Lj;jhgdq;fs;> Gfo;ngw;w toq;Feu;fs;> cs;ehl;L 

Kftu;fs;> cw;gj;jpahsu;fs;> tpepNahf];ju;fs;> tu;j;jf 

mikg;Gfs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

2.   nghUl;fs; kw;Wk; Nritfspd; xd;Wf;F Nkw;gl;l gpupTfSf;F 

gjpT nra;tjhapd; xt;nthU gpupTf;fhfTk; ntt;Ntwhf 

tpz;zg;gpf;f Ntz;Lk; vd;gNjhL midj;J tpz;zg;gq;fSk; 

xU fbj ciwapy; mjd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

“toq;Feu;fis gjpT nra;jy; - 2023” vd;W Fwpg;gpl;L 

rku;g;gpj;;jy; Ntz;Lk;.

3.   xt;nthU gpupTf;fhfTk; 500.00 &gh kPsspf;fg;glhj fl;lzk; 

mwtplg;gLk;. fl;lzk; nuhf;fg;gzkhfr; nrYj;jg;gly; 

Ntz;Lk;. rpwhg;gu; fUkgPlj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhz;l 

gzg;gw;Wr;rPl;Lld; tpz;zg;gg;gbtj;ij gpd;tUk; VNjDk; Xu; 

,lj;jpw;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

4.   tpz;zg;gj;Jld; ,izj;J mspf;fg;gl Ntz;ba Mtzq;fs;>

a.  ,iaAila Jiwapy; tu;j;jfg; gjptpd; cWjp nra;ag;gl;l 

gpujp

b.  VAT gjptpd; cWjp nra;ag;gl;l gpujp (gjpT 

nra;ag;gl;bUe;jhy;)

c.  cs;ehl;by; mq;fPfupf;fg;gl;l Kftuhapd; 

cw;gj;jpahsu;fspd; mq;fPfhuk;

d.  (NtiyfSf;fhf) CIDA (ICTAD) gjpTr; rhd;wpjopd; cWjp 

nra;ag;gl;l gpujp

e.  g]; tz;bfspd; gjpTr; rhd;wpjo; (16Mk; ,yf;f tFjpf;Fg; 

nghUe;Jk;)

f.  ISO juk; kw;Wk; czTr; rhd;wpjo; (12Mk; ,yf;f 

tFjpf;Fg; nghUe;Jk;)

5.  2023Mk; tUlj;jpw;fhf gjpT nra;ag;gLk; toq;Feu;fs; 

Fiwe;jgl;rk; 30 ehl;fSf;fhd fld; trjp xd;iw toq;f 

,zq;Fjy; Ntz;Lk;. Fiwe;jgl;rk; 30 ehl;fSf;fhd 

fld; trjpia toq;fhj my;yJ gzg;gw;Wr;rPl;L kw;Wk; 

Nky; Fwpg;gplg;gl;l gpujpfs; ,d;wp fpilf;fg;ngWk; ve;j 

tpz;zg;gq;fSk; vt;tpj mwptpj;jYkpd;wp epuhfupf;fg;gLk;.

6.   toq;Feu;fs; ,jw;F Kd;du; jpizf;fsj;jpd; mgfPu;j;jpahNdhu; 

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

7.   gpd;tUk; KftupfspypUe;J tpz;zg;gg; gbtq;fs; kw;Wk; 

Nkyjpf tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gNjhL Fwpg;ghf 

gpd;tUk; ,lq;fSf;F mUfpy; ,Uf;Fk; toq;Feu;fs;> 

Nrit toq;Feu;fs; kw;Wk; xg;ge;jjhuu;fs; gjpTf;fhf 

tpz;zg;gpg;gjw;F Cf;fg;gLj;jg;gLfpd;wdu;. 

I.  gpujpg; gzpg;ghsu;> nj`ptis Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiy> 

mefhupf;f ju;kghy khtj;ij> nj`ptis njh.Ng. 

0112712751

II.  gpujpg; gzpg;ghsu;> gpd;dtiy ahidfs; ruzhyak;> 

gpd;dtiy> uk;Gf;fd njh.Ng. 0352266116

III.  gpujpg; gzpg;ghsu;> gpd;dtiy kpUff;fhl;rpr;rhiy> 

gpd;dtiy> uk;Gf;fd njh.Ng. 0352266641

IV.  gpujpg; gzpg;ghsu;> upjpafk tdg; gazg; g+q;fh> U`{Z 

upjpafk> mk;gye;Njhl;il njh.Ng. 0473620410

8.  midj;J tpz;zg;gq;fSk; 2022 etk;gh; 08Mk; jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd;du; fpilf;Fk; tifapy; Njrpa kpUff; 

fhl;rpr;rhiyj; jpizf;fsj;jpd; jiyik mYtyfj;jpw;F 

gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; my;yJ Nehpy; nfhz;Lte;J 

xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. 

gzpg;ghsu; ehafk;

Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiyj; jpizf;fsk;

mefhhpf;f jHkghy khtj;j>

nj`ptis

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

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

nghJf;Nfs;tp 4448T
SUPPLY OF FINNED TUBE

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

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

tifapy; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s mk;rj;jpd; 

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

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

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

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

my;yJ Vw;Wkjp Kfth;fs;) MfpNahhplkpUe;J 

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

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgd> jpizf;fs 

ngWiff; FOj; jiyth;> Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis ngw;Wf; nfhs;thh;.

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

tpiykDjhuUk; 2022 etk;gh; 14 Mk; jpfjpad;W 

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

kzpf;F Kd;duhf tpz;zg;gf;; fbjnkhd;iw 

rkh;g;gpj;J kPsspf;fg;glhj Mtzf; fl;lzkhd 

1>000 &ghit nfhOk;G-09> nlhf;lh; ldp];lh; 

j rpy;th khtj;ij> 609 Mk; ,yf;fj;jpYs;s 

,ng$ jiyik mYtyf> 5 Mk; khbapYs;s 

fhrhshplk; my;yJ fsdp> rg;Gf];fe;j> Rj;jpfhpg;G 

gzpkid fhrhshplk; mj;Jld; Nfs;tp ,yf;fk;;;; 

kw;Wk; tpiykDjhuhpd; ngah; Mfpatw;iw 

RUf;fkhf Fwpg;gpl;L 004100110208633 vd;w 

fzf;fpyf;fj;jpw;F kf;fs; tq;fpapy; ,yq;if 

ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; ngahpy; nuhf;fg; 

gzj;jpYk; nrYj;jyhk;.  

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

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

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

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

khw;Wtopahf> fPNoAs;s KfthpapypUe;Jk; 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ngw;Wf; 

nfhs;syhk;. 

2022 etk;gh; 16 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzp 

tiuAk; jpizf;fs ngWiff; FOj; jiythpdhy; 

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

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

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

Kfhikahsh; (gz;lq;fs;)>

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

Rj;jpfhpg;G gzpkid>

rg;Gf];fe;j> fsdp>

,yq;if.

njhiyNgrp : 0094-11-2400110

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

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
fy;tp mikr;R

cs;@h; Kfth;fspD}lhf ,e;jpa fld; thpirapd; fPo; fy;tp mikr;rpd; 

ghtidf;F Ink, Glue, Stitching Wire & Strapping Roll Mfpatw;wpd; 

toq;fYf;fhd ngWif

IFB:ED/07/101/15/2022/INCL/03(SPC)
1.  cs;@h; Kfth;fspD}lhf ,e;jpa fld; thpirapd; fPo; fy;tp mikr;rpd; ghtidf;F Ink, 

Glue, Stitching Wire & Strapping Roll Mfpatw;wpd; toq;fYf;fhd ngWiff;fhf> fy;tp mikr;rpd; 

nrayhshpd; rhh;ghf> mikr;R ngWiff; FOj; jiyth; tpjpj;Jiuf;fg;gl;l Mff; Fiwe;j 

mDgtj;ijf; nfhz;Ls;s jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J fPNoAs;s 

ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;stw;wpw;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis miof;fpd;whh;. 

KOikahd tpguq;fs; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; mlf;fg;gl;Ls;sd. Vw;Wf; nfhs;Sk; 

fbjk; toq;fg;gl;l jpfjpapypUe;J vjph;ghh;f;fg;gLk; xg;gilj;jy; fhy vy;iyahdJ 4 

,ypUe;J 6 thuq;fshFk;. tpiykDjhuh;fs; gpd;tUk; mk;rq;fSf;fhf tpiyfis rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lnkd;gJld; fPNoAs;s ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;s tpiykDg;gpizAld; midj;J 

tpiykDf;fSk; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

njhFjp ,y. mk;rj;jpd;  tpsf;fk; tpiykDg;gpizapd; njhif (&ghtpy;)

Lot-A Glue 320>000

Lot-B Ink 1>120>000

Lot-C Wire Stitching 100>000

Lot-D Strapping  70>000

tpiykDjhuh; tpiykDTld; toq;fg;gl;Ls;s  cUkhjpapYs;sthwhd tpiykDg;gpizfis 

toq;fy; Ntz;Lk;. 

2.  tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 

3.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy fy;tp mikr;rpd; ~,RWgha|> 5 Mk; 

khbapd; ngWifg; gphptpypUe;J ngw;W (njhiyNgrp: 011-2785573 my;yJ 0112785141-50 ePbg;G 1530) 

2022 etk;gh; 08 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;. 

4.  NkNyAs;s ngWiff;fhd tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W 2022 xf;Nuhgh; 26 Mk; jpfjpad;W 

kjpak; 12 kzpf;F fy;tp mikr;rpd; 5 Mk; khbapd; ngWifg; gphptpy; eilngWk;. 

5.  2022 etk;gh;; 3 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf xt;nthU Mtzj;jpw;Fk; 

21>000 &ghit kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf nrYj;jpa gpd;dh;> vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 

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

njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; ngWiff; gphptpypUe;J nfhs;tdT 

nra;ag;glyhk;. (gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;)

6.  2022 etk;gh; 9 Mk; jpfjpad;W gp.g. 1.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk;  

tifapy; gj;juKy;y> ~,RWgha|> fy;tp mikr;R> 5 Mk; khb> ngWifg; gphptpy; tpiykDf;fs; 

xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gp mDg;gg;gLk;.  

tpiykDf;fis %ba gpd;dh;> NkNy toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; Neubahf rKfkspj;jpUf;Fk; 

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

7.  chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l kw;Wk; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; Mfpad mlf;fg;gl;Ls;s 

jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Procurement of supply of Ink, Glue, Stitching Wire & 
Strapping Roll for the use of Ministry of Education under the Indian Line of Credit through local 
Agents IFB:ED/07/101/15/2022/INCL/03(SPC).
nrayhsh;>   

fy;tp mikr;R>

~~,RWgha||> gj;juKy;y.                                                                                                                                       

gj;jid =ghj Njrpa fy;tpapaw; fy;Y}up 
ghJfhg;G Nritf;fhf 

Nfs;tp gj;jpuq;fs; Nfhuy; 

fPo;fhZk; Nritf;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l 

Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; =ghj Njrpa fy;tpapaw; fy;Y}upapd; 

Nfs;tpr;rigapd; jiytuhy; 2022 etk;gu; khjk; 16k; 

jpfjp K.g.10.00 kzp tiu Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. 

md;iwa jpdNk K.g.10..30 kzpf;F Nfs;tp gj;jpuq;fs; 

jpwf;fg;gLk;. Nfs;tpg;gj;jpuk; rku;g;gpg;gtu; my;yJ 

mtupd; rhu;ghf xUtu; fl;lhakhf md;iwa jpdk; 

rKfkspj;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

02.  Njitg;gLk; ghJfhg;G cj;jpNahfj;ju;fspd; 

tpguq;fs; gpd;tUkhW. 

(m)  gpujhd ghJfhg;G cj;jpNahfj;ju;  - 01 

(M) rpNu\;l ghJfhg;G mYtyu;fs;    - 03

(,)  ghJfhg;G Copau;fs; (Mz;fs;)    - 13

(<) ghJfhg;G Copau; (ngz;fs;)     - 02

03.  njupT nra;ag;gLk; Nfs;tp kDjhuu; gpd;tUk; 

epge;jidfSf;Fl;gl;ltuhf ,Uj;jy;  Ntz;Lk;. 

(m)  ghJfhg;G Nrit Copau;fs; midtUk; rpwe;j 

gapw;rp ngw;wtu;fshf ,Uf;f Ntz;baJld; 

Nju;e;njLf;fg;gl;l mYtyu;fSf;F jq;fs; 

epWtdj;jpdhy; flik nghWg;Ngw;f Kd;du; 

rPUil toq;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

(M)  gpujhd ghJfhg;G mYtyUk;> rpNu\;l ghJfhg;G 

mYtyu;fSk; rpq;fsk;> jkpo;> Mq;fpyk; Mfpa 

Kk;nkhopfspYk; rpwg;Gj;Nju;r;rp ngw;wpUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

(,)    czTk; jq;Fkpl trjpAk; ve;jnthU ghJfhg;G 

cj;jpNahfj;ju;fSf;Fk;  toq;fg;glkhl;lhJ. 

(<)   gd;dpuz;L (12) kzpj;jpahyq;fSf;F xUKiw 

vd;w tifapy; ,uz;L (02) gzp Row;rpfs; 

,Uf;f Ntz;Lk;. 

(c)  njupT nra;ag;gLk; Nfs;tp kDjhuu; kPsspf;fg;gLk; 

xg;ge;j gzkhf &gh.1>000>000.00 id =ghj 

Njrpa fy;tpapaw; fy;Y}upapd; gjpthsu; 

ehafj;jplk; itg;gpypl Ntz;Lk;. 

(C)  njupT nra;ag;gl;l Nfs;tp kDjhuupd; Nrit xU 

tUl fhyk; khj;jpuNk (365 ehl;fs;) 

(v)  ,ijj; jtpu ghJfhg;Gr; Nrit xg;ge;jj;jpy; 

Fwpg;gplg;gl;l epge;jidfis jpUg;jpfukhd 

Kiwapy; epiwNtw;w Ntz;Lk;. 

04.  rk;gs fl;Lg;ghl;Lr; rig fl;lisr; rl;lj;jpw;F 

Vw;Gila kw;Wk; jpUg;jpfukhd Nrit tuyhw;iwf; 

nfhz;l epWtdq;fSf;F Kd;Dupik mspf;fg;gLk;. 

05.  jq;fshy; rku;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tp kDit 

Vw;Wf;nfhs;sy; njhlu;ghd KO mjpfhuKk; =ghj 

Njrpa fy;tpapaw; fy;Y}upapd; Nfs;tp kD FOtpw;Nf 

cupj;jilajhFk;. 

06.  Nfs;tpg; gbtj;ij kPsspf;fg;glhj Nfs;tp itg;G 

gzk; &gh 6000/= id nrYj;jp =ghj Njrpa 

fy;tpapaw; fy;Y}upapd; gjpthsuplk; 2022 etk;gu; 

khjk; 15 Mk; jpfjp gp.g.2.00 kzp tiu ngw;Wf; 

nfhs;syhk;. 

gPlhjpgjp 

=ghj Njrpa fy;tpapaw; fy;Y}up 

gj;jid.



ந ை ஜீ ரி ய ா வி ல் 
கடந்த ஒரு ்தசாப்-
்தத்தில் ஏற்படட 
ம�ாச�ான வெள்-
ளத்தில் உயிரிழந்த-
ெரகள் எண்ணிகநக 
600ஐ ்தாண்டி இருப் -
்ப்தாக அரசு வெளி-
யிடட அறிகநகயில் கூறப்்படடுள்-
ளது.   

இந்த அனரத்்தத்்தால் 1.30 மில்லி-
யனுககும் அதிக�ான �ககள் ்த�து 
வீடுகநள விடடு வெளிமயறி உள்-
ள்தாகவும் நைஜீரிய �னி்தாபி�ான 

விெகார அந�சசர 
டவிடடரில் குறிப்-
பிடடுள்ளார.   

' து ர தி ரு ஷ ட -
ெச�ாக இனறா-
கும்ம்பாது (16) 
603 உயிரிழப்புகள் 
நி க ழ்ந து ள் ள ன ' 

எனறு �னி்தாபி�ான விெகார 
அந�சசர சத்யா உ�ர ்பாருக வ்தரி-
வித்துள்ளார.   நைஜீரியாவில் ்பரு-
ெகால வெள்ளம் ெழகக�ாக நிகழ்-
கினறம்பாதும் இந்த ஆண்டு அது 
ம�ாச�ாக உள்ளது.   

ைறபிடடிமுநன 
விமசட, செளக-
கநட குறூப் நிரு-
்பரகள்  

கிழககு �ாகாண 
வி ந ள ய ா ட டு ப் 
ம ்ப ா ட டி க ளி ல் 
சா்தநன ்பநடத்து 
ம்தசிய ம்பாட-
டிககு வ்தரிொன 
ை ற பி ட டி மு ந ன 
�ாணெரகள் இருெநர ்பாராடடிக 
வகளரவிககும் நிகழ்வு ைறபிடடி -
முநன அல்–கரீம் ்பவுண்மடஷன 
ஏற்பாடடில் செளககநட அலுெல-
கத்தில் கடந்த ஞாயிறறுககிழந� 
(16) இடம்வ்பறறது.  

அல் –கரீம் ்பவுண்மடஷன 
்தநலெர சீ.எம். ஹலீம் ்தநலந� -
யில் ைநடவ்பறற இநநிகழ்வில் 
சாயந்த�ருது பிரம்தச வசயலாளர 
எம்.எம். ஆஷிக பிர்த�ர அதிதி -

யாக கலநது வகாண்டு வீரரகநளப் 
்பாராடடி வகளரவித்்தார.  

்பரிதி ெடடம் எறி்தல் ம்பாடடி-
யில் வெள்ளிப்்ப்தககம் வெனற 
அமீருன அஸ்தா, நீளம் ்பாய்தல் 
ம்பாடடியில் வெள்ளிப் ்ப்தகக -
மும், 100 மீறறர ஓடடப் ம்பாட -
டியில் வெண்கலப் ்ப்தககமும் 
வெனற ஜ்பாஹிர முகம்�ட 
முஆத் ஆகிமயாரகள் இ்தனம்பாது 
்பாராடடி வகளரவிககப்்படடனர.    

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஒக்ே்டா்பர் மா்தம 18ம திைதி கெவவாய்க்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.

16

2022 ஒக்ே்டா்பர் 18 கெவவாய்க்கிழகம

டி20 உலகக கிண்ணத்தின ஆரம்்ப 
சுறறில் இலஙநகநயத் வ்தாடரநது 
ம�றகிநதிய தீவுகள் அணியும்         
ஸவகாடலாநதுககு எதிரான ்தனது 
மு்தல் ம்பாடடியில் 42 ஓடடங-
கள் வித்தியாசத்தில் அதிரசசித் 
ம்தால்விநய சநதித்்தது.   

மஹா்பாரடடில் பி குழுவுககாக 
மைறறு ைநடவ்பறற இந்தப் ம்பாட-
டியில் மு்தலில் துடுப்வ்படுத்்தாட 
்பணிககப்்படட ஸவகாடலாநது 
அணிககு மஜாரஜ் முனசி �றறும் 
மிசசல் மஜானஸ சிறப்்பான ஆரம்-
்பத்ந்த வகாடுத்்தனர.   

இருெரும் ஆரம்்ப விகவகடடுககு 
38 ்பநதுகளில் 55 ஓடடஙகநள 
்பகிரநது வகாண்டனர. முனசி 53 ்பந -
துகளில் ஆடடமிழககாது 66 ஓடடங -

கநள வ்பறறம்தாடு மஜானஸ 17 ்பந -
துகளில் 20 ஓடடஙகநள குவித்்தார.   

இ்தனமூலம் ஸவகாடலாநது 20 
ஓெரகள் முடிவில் 5 விகவகடடு-

கநள இழநது 
160 ஓடடஙகநள 
வ்பறறது.   

்ப தி வ ல டு த் -
்தாட ெந்த ம�ற-
கிநதிய தீவுகள் 
அ டு த் ்த டு த் து 
விகவகடடுகநள 
்பறிவகாடுத்்தது. 
இ்தனால் அந்த 
அணி 18.3 ஓெரக-
ளில் 118 ஓடடங-
களுகமக சுருண் -
டது. மஜசன 

மஹால்டர 33 ்பநதுகளில் 38 ஓடடங-
கநள வ்பறறம்பாதும் அந்த அணி 
ஸவகாடலாநது நிரணயித்்த வெறறி 
இலகநக கநடசிெநர வைருஙகக 

கூட இல்நல.  இரண்டு முநற டி20 
உலக சம்பியனான ம�றகிநதிய 
தீவுகள் அணி இந்தத் ம்தால்வியுடன 
சுப்்பர 12 சுறறுககு முனமனறுெ-
்தறகு அடுத்்த இரு ம்பாடடிகளிலும் 
வெறறி வ்பறுெது கடடாய�ாகியுள்-
ளது.   

ஆரம்்ப சுறறின இரு குழுககளி-
லும் மு்தல் இரு இடஙகநள வ்பறும் 
அணிகமள ெரும் ஒகமடா்பர 22 
ஆம் திகதி ஆரம்்ப�ாகும் சுப்்பர 12 
சுறறுககு முனமனறும் என்பது குறிப்-
பிடத்்தககது.   

�றுபுறம் ஸவகாடலாநது அணி 
வ்தாடரசசியாக இரண்டாெது 
முநறயாக சுப்்பர 12 சுறறுககு 
ம�னமனற ெலுொன அடித்்த-
ளத்ந்த இடடுள்ளது.     

மேற்கிந்திய அணிக்கும் அதிர்ச்சித் ம�ோல்வி

ம�சிய ம�ோட்டிக்கு த�ரிவோன  
இரு ேோணவர்்கள் த்களரவிப்பு

கல்முநன 
�த்திய தினகரன 
நிரு்பர   

யு . எ ஸ .
எப். சிறீலஙகா 
அ ந � ப் பின 
6ஆெது ஆண்டு 
நி ந ற ந ெ 
முன னி ட டு 
வசயற்பாடடா -
ளரகளுககிநட -
யில் ஏற்பாடு 
வ ச ய ய ப் ்ப ட ட 
சி ம ை க பூ ர ெ 
முகமகாணத் வ்தாடரில் யு.எஸ.எப். 
மொறியரஸ அணி சம்பியன ்பட-
டத்ந்த வெனறது.   

லீடர அஷரப் வித்தியாலய ந�்தா -
னத்தில் ைநடவ்பறற இறுதிப் 
ம்பாடடியில் ந்படடரஸ அணிநய 
எதிரவகாண்ட மொறியரஸ, 31 ஓட -
டஙகளால் வெறறியீடடியது.   

இந்த நிகழ்வுககு வ்பாதுச மசநெ 

ஆநணககுழுவின உறுப்பினர 
ஏ.எல்.எம். சலீம் பிர்த� அதிதியாக 
கலநதுவகாண்டதுடன ம�லும் ்பல 
பிரமுகரகள் ்பஙமகறறனர. 

்பஙகு்பறறிய அநனத்து வீரரக-
ளுககும் சானறி்தழ்கள் ெழஙகப்்பட-
டதுடன வெறறி வ்பறற அணிககு 
கிண்ணமும் அதிதிகளினால் ெழஙகி 
நெககப்்படடது.  

யு.எஸ்.எப். வ�ோறியர்ஸ் சம்பியன்

ெரும் ைெம்்பர �ா்தம் 
வொசிஙடனில் ைநடவ்பற-
வுள்ள அவ�ரிகக–இநதிய 
ெரத்்தக வகாள்நக �ாைாடடில் 
ம்பசசுொரத்ந்த ைடத்தும் விெ-
காரஙகள் குறித்து இறுதி வசய-
ெ்தறகாக அவ�ரிகக ெரத்்தக 
அதிகாரிகள் அடுத்்த ொரம் புது 
வடல்லி ெரவுள்ளனர.   

இந்த சநதிப்புககு சில ொரங -
கமள இருககும் நிநலயில், 
குறுகிய எதிரகாலத்தில் மி்த�ான 
�றறும் கூடு்தல் முனமனறறஙக -
ளுககு ொயப்பு இருப்்ப்தாக எதிர-
்பாரககப்்படுகிறது.   

ெரும் ைெம்்பர எடடில் ைநடவ்பற -
வுள்ள இந்த �ாைாடடுககான இநதிய 
தூதுககுழுவுககு ெரத்்தக அந�சசர 
பியுஷ வகாயால் ்தநலந� ெகிககி-
றார என்பது குறிப்பிடத்்தககது.     

அதேரிக்்க-இந்திய வர்த்�்க 
த்கோள்்்க ேோநோடு நவம்�ரில்

்நஜீரிய தவள்ளத்�ோல் 
�லி 600ஆ்க அதி்கரிப்பு

சரெம்தச ைாணய 
நிதியம் (ஐ.எம்.எப்), 
உலக ெஙகி என்பெற-
றின ெருடாந்த கூடடங-
களிலும் ஜி20 அந�ப்பு 
ைாடுகளின நிதியந�ச-
சரகள் �றறும் �த்திய ெஙகி ஆளுனர 
கூடடஙகளிலும் கலநது வகாள்ள-
வென அவ�ரிககாவுககு விஜயம் 
வசயதிருககும் இநதிய �த்திய நிதிய-
ந�சசர நிர�லா சீ்தாரா�ன அநநிறு-
ெனஙகளின உயர �டடத்்தநலெரக-
நளயும் அதிகாரிகநளயும் சநதித்து 
இரு்பகக ம்பசசுொரத்ந்தகநள ைடாத்-
தியுள்ளார.   

அத்ம்தாடு பூடடான, 
எகிப்து, வை்தரலாநது, 
சவூதி அமரபியா, வ்தன 
வகாரியா ஆகிய ைாடு-
களது நிதியந�சசரக-
ளுடனும் இரு ்தரப்பு 

ம்பசசுொரத்ந்தகநள ைடாத்தியுள்ள 
இநதிய நிதியந�சசர, ஐமராப்பிய 
ஒனறியத் ்தநலெரகநளயும் சநதித்-
துள்ளார.   

இசசநதிப்புககளின ம்பாது பிராந-
திய �றறும் உலகளாவிய வ்பாருளா-
்தாரப் பிரசசிநனகள் குறித்தும் ்பல 
முககிய கருத்துககள் ்பரி�ாறப்்பட-
டுள்ளன.

ஐ.எம்.எப்., உல்க வங்கியுடன்  
இந்திய நிதி அ்ேச்்சர் ம�ச்சு

சிகந்தர ராசாவின 
அதிரடி ஆடடத்தின 
மூலம் அயரலாநதுககு 
எதிரான டி20 உலகக 
கிண்ணத்தின ஆரம்்ப 
சுறறில் சிம்்பாப்மெ 
அணி ்தனது மு்தல் 
ம்பாடடியில் 31 ஓட -
டஙகளால் வெறறியீடடியது.

மஹா்பாரடில் பி குழுவுககாக 
மைறறு (17) ைநடவ்பறற இந்தப் 
ம்பாடடியில் மு்தலில் துடுப்வ்படுத்-
்தாட ்பணிககப்்படட சிம்்பாப்மெ 
அணிககு �த்திய ெரிநசயில் ெந்த 
ராசா 48 ்பநதுகளில் ஐநது வ்பௌண்ட -
ரிகள், ஐநது சிக்ஸரகளுடன 82 ஓட -

டஙகநள விளாசினார. 
இ்தனமூலம் சிம்-

்பாப்மெ அணி 20 ஓெர-
கள் முடிவில் 7 விக -
வகடடுகநள இழநது 
174 ஓடடஙகநள 
வ்பறறது. 

எனினும் ்பதிவலடுத்-
்தாடிய அயரலாநது அணி ஓடடம் 
வ்பறும் முனனமர மு்தல் விக -
வகடநட இழந்த நிநலயில், அதில் 
இருநது கநடசி ெநரயில் மீண்டு 
ெர முடியா�ல்ம்பானது. இறுதியில் 
அந்த அணி 20 ஓெரகள் முடிவில் 9 
விகவகடடுகநள இழநது 143 ஓட -
டஙகநளமய வ்பறறது.    

ரோசோவின் அதிரடி ஆட்டத்ோல்
சிம்்ோப்வ� அணிக்கு வ�ற்றி

உகநரன ்தநலைகர கீவில் மைறறு 
குநறந்தது ைானகு வெடிப்புகள் 
இடம்வ்பறறுள்ளன. இ்தறகு ரஷயா -
வினால் அனுப்்பப்்படட “கமிகாஸ 
ஆளில்லா வி�ானஙகள்” மீது 
உகநரன ஜனாதி்பதி ஆமலாசகர குற -
றம்சாடடியுள்ளார.   

்தநலைகரில் மைறறுக காநல 
ொன ்தாககு்தல் எசசரிகநக விடுக-
கும் நசரன ஒலி எழுப்்பப்்படட 
நிநலயில் ்தாககு்தல் இடம்வ்பறறி-
ருப்்பம்தாடு இ்தநனத் வ்தாடரநது 
ைாடடின ்பல ்பகுதிகளிலும் நசரன 
ஒலி எழுப்்பப்்படடுள்ளது.   

“கமிகாஸ ஆளில்லா வி�ானங-
கள் மூலம் ்தநலைகர ்தாககப்்பட-
டுள்ளது” எனறு ஜனாதி்பதியின 
்தநலந� அதிகாரி அனடரி வயர�க 
சமூக ஊடகத்தில் வ்தரிவித்துள்ளார. 
“இது ்த�ககு உ்தவும் எனறு ரஷயர-
கள் நிநனககிறாரகள். ஆனால் இது 

அெரகளின விரகதி நிநலநய காட -
டுகிறது” எனறும் அெர கூறினார.   

உகநரன ்தநலைகர �றறும் 
ஏநனய ைகரஙகள் மீது ரஷயா 
சர�ாரி ஏவுகநண ்தாககு்தல்கநள 
ைடத்தி சரியாக ஒரு ொரத்தில் இந்தத் 
்தாககு்தல் இடம்வ்பறறுள்ளது.   

இந்த ஆளில்லா 
ொன ்தாககு்தல்களால் 
�த்திய வசவவசனகிவ-
ஸின ்பல கடடடஙகள் 
மச்தம் அநடநதிருப்-
்ப்தாகவும் குடியிருப் -
்பாளரகநள ்பாது -
காப்்பான இடத்தில் 
அநடககலம் வ்பறும் -
்படி அறிவுறுத்தி இருப்-
்ப்தாகவும் கீவ ம�யர 
விடாலி கிளிசமகாவ 
வ்தரிவித்துள்ளார.   

கிழககு வடான்பாஸ 
பிராநதியஙகளின இரு ைகரஙகளில் 
உககிர ம�ா்தல் வெடித்திருககும் 
நிநலயிமலமய ்தநலைகர மீது ்தாககு -
்தல் இடம்வ்பறறுள்ளது. இதில் சில 
்பகுதிகளில் உகநரன துருப்புகள் 
முனமனறறம் கண்டு ெருகினறந� 
குறிப்பிடத்்தககது.     

உக்்ரனிய �்லந்கர் மீது 
ரஷயோ மீண்டும் �ோக்கு�ல்

பிரிடடன பிர்த�ர லிஸ டிரந்ஸ 
வெளிமயறற அநைாடடு ்பாராளு-
�னற உறுப்பினரகள் இந்த ொரம் 
முயறசி ம�றவகாள்ளவுள்ள 
நிநலயில் அது வ்பாதுத் ம்தர்தல் ஒன -
றுககு ெழிெகுககும் எனறு பிர்த�ர 
அலுெலகம் எசசரித்துள்ளது.   

பிர்த�ருககு எதிராக ைம்பிக -
நகயில்லா கடி்தஙகநள ச�ரப் -
பிகக 100ககும் அதிக�ான ஆளும் 
கனசரமெடிவ கடசி எம்.பிககள் 
்தயாராகி இருப்்ப்தாக ‘வடயலி 
வ�யில்’ ்பத்திரிநக வசயதி வெளி -
யிடடுள்ளது.   

2016இல் ஐமராப்பிய ஒனறியத்-
தில் இருநது பிரிடடன விலகியது 
வ்தாடககம் அரசியல் குழப்்பத்்தால் 

மூனறு பிர்த�ரகள் 
்த�து ்ப்தவிநய 
இழநதுள்ளனர.  

இந நி ந ல யி ல் 
பிர்த�ருககு ்ப்தவி 
விலகி கடசிககு 
புதிய ்தநலெர 
ஒருெநர உடன நிய-
மிகக எம்.பிகக ெலி-
யுறுத்்தவுள்ள்தாகக 
கூறப்்படுகிறது.   

ெ ரி க ந ள க 
குநறப்்ப்தான ொக-
குறுதிகநள அடுத்ம்த கடந்த �ா்தம் 
இடம்வ்பறற கனசரமெடிவ கடசி-
யின ்தநலந� ம்பாடடியில் டிரஸ 
வெறறி வ்பறறிருந்தார. எனினும் 

இந்தத் திடடத்தின முககிய அம்-
சஙகநள அெர நகவிடட நிநல -
யிமலமய ்ப்தவிநய ்தககநெகக 
ம்பாராட மெண்டி ஏற்படடுள்ளது.     

பிரிட்டன் பிர�ே்ர தவளிமயற்்ற  
ஆளுங்்கட்சி எம்.பிக்்கள் முயற்சி

டி20 உலகக கிண்ணத்தின ஆரம்-
்பப் ம்பாடடியில் ைமீபியாவிடம் 
அதிரசசித் ம்தால்விநய சநதித்்த 
இலஙநக கடடாய வெறறிககாக 
இனறு (18) ஐககிய அரபு இராசசி-
யத்ந்த எதிரவகாள்ளவுள்ளது. 

ஆரம்்ப சுறறில் ஏ குழுவில் இருக -
கும் இலஙநக ்தறம்பாது –2.750 
நிகர ஓடட விகி்தத்துடன ைானகா-
ெது இடத்தில் காணப்்படுகிறது. இந -
நிநலயில் இலஙநக அணி சுப்்பர 12 
சுறறுககு முனமனற எஞ்சியுள்ள இரு 
ஆரம்்ப சுறறுப் ம்பாடடிகளிலும் 
வெறறி வ்பறுெது கடடாய�ாகும். 

ஐககிய அரபு இராசசியத்துடனான 
இனநறய ம்பாடடி மு்தல் ஆடடம் 
ைநடவ்பறற அம்த காரடினியா ்பாரக, 
கீவலாங ந�்தானத்தில் பிற்பகல் 

1.30ககு ஆரம்்ப�ாகவுள்ளது. 
இ்தன்படி இலஙநக அணி 
மு்தல் முநற மினவனாளியில் 
ஆடவுள்ளது. 

இந்தப் ம்பாடடிககான 
இலஙநக அணியில் �ாறறங -
கள் இடம்வ்பறலாம் எனறு 
எ தி ர ்ப ா ர க க ப் ்ப டு கி ற து . 
இதில் மு்தல் ம்பாடடியில் 
டக அவுட ஆன ்தனுஷக 
குணதிலகக நீககப்்படடு அெ-
ருககு ்பதில் சரித் அசலஙக 

அணியில் இடம்வ்பற ொயப்பு 
உள்ளது. 

கடந்த டி20 உலகக கிண்ணத் -
தில் இலஙநக அணியின சிறந்த 
துடுப்்பாடட வீரராக இருந்த சரித் 
அசலஙக அண்ந�க காலத்தில் 
மசாபிககத் ்தெறி ெருகிறார. இந்த 
சூழலிமலமய அெர மு்தல் ம்பாட-
டிககான ்பதிவனாருெர அணியில் 
இடம்வ்பறவில்நல. 

அம்தம்பானறு மெகப்்பநது வீசசா -
ளர பிரம�ாத் �துஷானுககு ்பதில் 

இனநறய ம்பாடடியில் லஹிரு 
கு�ார இடம்வ்பற ொயப்பு உள்ளது. 
அண்ந�க காலத்தில் உ்பாந்தககு 
உள்ளாகி இருந்த கு�ாரவுககு ைமீபி-
யாவுககு எதிரான ம்பாடடியில் ஓயவு 
அளிககப்்படடது. 

ைமீபியாவுககு எதிரான ம�ாச�ான 
ம்தால்வியால் இலஙநகயின நிகர 
ஓடட விகி்தமும் மிக ம�ாச�ாக 
இருப்்ப்தால் எஞ்சிய இரு ம்பாட-
டிகளிலும் அதிக இநடவெளியில் 
வெறறி வ்பறுெது அடுத்்த சுறறுககு 
முனமனறுெதில் தீரகக�ாக இருக -
கும். இல்லாவிடடால் அடுத்்த 
ம்பாடடிகளின முடிவில் இலஙநக 
அணி ்தஙகி இருகக மெண்டிய 
நிநல ஏற்படும். 

குறிப்்பாக ஏ குழுவில் ைமீபியா 
�றறும் இலஙநக அணிகள் ்த�து 
அடுத்்த இரண்டு ம்பாடடிகளிலும் 
வெனறாமலமய இலஙநக அணி 
நிகர ஓடட விகி்த பிரசசிநன இனறி 
அடுத்்த சுறறுககு முனமனற முடியும் 
என்பது குறிப்பிடத்்தககது. 

எனமெ இனறு காநல 9.30 
�ணிககு கீவலாங ந�்தானத்தில் 
ைநடவ்பறவுள்ள வை்தரலாநது 
�றறும் ைமீபிய அணிகளுககு இநட-
யிலான ம்பாடடியும் இலஙநகயின 
அடுத்து சுறறு ொயப்பில் தீரகக�ான -
்தாக இருககும்.   

நமீபியோவி்டம் வ்ோற்்ற இலங்கை அணி 
கைட்டோய வ�ற்றிக்கைோகை இன்று கைளததில்
அணியில் மாற்றஙைள நிைழ வாய்பபு
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