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11 பேர் பலி

சரிந்து வீழ்ந்து மூவர் பலி
தாயும் இரு சிறுமிகளும் பலி;
தந்தைக்கு பலத்த காயம்

7,167 பேருக்கு அதிகமான�ோர் பாதிப்பு, பல நகரங்கள் நீரில் மூழ்கின

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்
ரம்புக்கணை உடகலதெனிய பிரதேசத்தில்
நேற்று இடம்பெற்ற மண் சரிவு அனர்த்தத்தில்
மூவர் உயிரிழந்துள்ளதுடன் ஒருவர் படுகாயங்களுக்குள்ளாகியுள்ளார். ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த
தாயும்
மகளும்
அவர்களது உறவினரான சிறுமி ஒருவரும் மண்சரிவு
அனர்த்தத்தில் உயிரி ழந் து ள்ள து டன்
ப டு கா ய மடைந்த
40 வயதான
06
தந்தை

* கடலுக்கு செல்ல வேண்டாமென எச்சரிக்கை
* சீரற்ற காலநிலை த�ொடருமென எதிர்வுகூறல்
* 10 மாவட்டங்களுக்கு மண்சரிவு எச்சரிக்கை
* நீர்த்தேக்கங்களின் வான்கதவுகள் திறப்பு
* கங்கைகளுக்கு அருகில் வசிப்போர் குறித்து கவனம்
தென் கிழக்கு வங்காள விரிகுடா
கடற் பிரதேசத்தில் ஏற்பட்டுள்ள
தாழமுக்கம் காரணமாக நாட்டில்
நிலவும்
தற்போதைய
கடும்

நிவாரண ப�ொதியை
சத�ொசவில் பெறலாம்
ப�ொதியை, தற்போதைய சந்தை
விலையை விட 1,000
ரூபாய் குறைவாக வாங்க 06

ல�ோரன்ஸ்
செல்வநாயகம்
ந ாட் டி ல்
நிலவும் கடும்
மழ ை யு டன்
கூடிய சீரற்ற காலநிலை காரணமாக நேற்றுவரை 2,20,000 குடும்பங்களுக்கு மின்சாரம்
துண்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக மின்வலு மற்றும்
எரிசக்தி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.
மின் துண்டிப்பை சீர் செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் துரிதமாக முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் வெகுவிரைவில் குறித்த
பகுதிகளுக்கான மின்சாரத்தைப் பெற்றுக்க�ொடுப்பதற்கு உரிய நடவடிக்கை
06
எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும்

த�ொற்றாளர் த�ொகையில்
கணிசமான அதிகரிப்பு

பிரதேச ரீதியாக முடக்க ஆல�ோசனை

நாட்டில் க�ொர�ோனா த�ொற்றாளர்களின்
எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதாக சுகாதார
அமைச்சின் க�ொவிட்19 வைரஸ் பரவல்

செயற்பாடுகளின் பிரதான த�ொடர்பாளர்
வைத்தியர் அன்வர் ஹம்தானி
06
தெரிவித்துள்ளார்.

வெளிநாடுகளில் த�ொழில்
பெற்று தருவதாக ம�ோசடி

ப�ொதுமக்களுக்கு பணியகம் எச்சரிக்கை

மழையுடனான சீரற்ற காலநிலை
த�ொடர்ந்தும் சில தினங்களுக்கு
நீடிக்கும் என வளிமண்டலவியல்
திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.
அதற்கிணங்க நாட்டின்
06
சில பிரதேசங்களில்

சீரற்ற காலநிலை:
2, 20,000
குடும்பங்களுக்கு
மின்சாரம் தடை

15 அத்தியாவசிய ப�ொருட்களடங்கிய

லங்கா சத�ொச விற்பனை நிறுவனத்திடமிருந்து 15 அத்தியாவசியப் ப�ொருட்கள் அடங்கிய ஒரு

இலங்கைக்கு இரண்டு நாள் உத்திய�ோகபூர்வ விஜயம் மேற்கொண்டுள்ள மாலைதீவு ஜனாதிபதி இப்ராஹிம் ம�ொஹமட் ஷாலிஹ் நேற்று (09) ஜனாதிபதி செயலகத்தில் ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷவை
சந்தித்து கலந்துரையாடினார்.

அமைச்சர் டக்ளஸுக்கு
சேதன பசளை திட்டத்தை முறியடிக்க இன்று 63 ஆவது அகவை
இந்து மத பீட பாபு சர்மா ஆசி
நாட்டில் இரசாயன பசளை கம்பனிகள் ஈழ மக்கள் ஜனநா100 பில்லியனுக்கும் அதிகமான முதலீட்டில்

03

த�ொடர்புள்ள நபர்கள் குறித்து விரைவில் அம்பலப்படுத்தப்படும்
பாராளுமன்றத்தில்
விவசாய அமைச்சர்
மஹிந்தானந்த
தெரிவிப்பு

(ஷம்ஸ் பாஹிம்)
இரசாயனப் பசளை கம்பனிகள் இலங்கையில் 100 பில்லியன் முதலீடு செய்துள்ளதால்

வாகன உதிரிப்பாகங்களின்
இறக்குமதிக்கு தடையில்லை
முஸம்மிலுக்கு ஷெஹான் சேமசிங்க பதில்

பாதுகாப்பான மற்றும் ச�ொகுசான பயணத்தை மக்களுக்கு வழங்கும் ந�ோக்கில் லேக்ஹவுஸ் தினமின கதிர்காமம் பஸ் சேவை நேற்று முன்தினம் (08) நிறுவன தலைவர்
ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி டபிள்யூ தயாரத்ன தலைமையில் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது.
நிகழ்வில் நிறுவனத்தின் பணிப்பாளர்கள், முகாமையாளர்கள், பிரதி முகாமையாளர்கள் ஆகிய�ோர் கலந்து க�ொண்டனர்.

வாகன உதிரி பாகங்களை இறக்குமதி செய்வதற்கு இதுவரை தடை
விதிக்கப்படவில்லை
என இராஜாங்க அமைச்சர் ஷெஹான் சேமசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.
வாகனங்கள்
மற்றும் உதிரிப் 06

எத்தகைய அனர்த்தங்களையும்
எதிர்கொள்ள தயார் நிலையில்!
அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிலைய பணிப்பாளர் அறிவிப்பு
முப்படைகள், ப�ொலிஸ்
மற்றும் மீட்புப் படைகள்
உஷார் நிலையில்!
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்
நாட்டில் சீரற்ற காலநிலை
த�ொடரும் நிலையில் எத்தகைய
இயற்கை அனர்த்தங்களையும்

எதிர்கொள்வதற்கு தயாராக உள்ளதாக அனர்த்த முகாமைத்துவ
மத்திய நிலையம் தெரிவித்துள்-

30/-

வீட்டின் மீது மண்மேடு

சீரற்ற காலநிலையால்

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

28பக்கங்கள்

ளது. அனர்த்த முகாமைத்துவ
மத்திய நிலையம்,முப்படைகள் மற்றும் ப�ொலிஸ் துறையினர் எத்தகைய இயற்கை
அனர்த்தங்களை எதிர் க�ொள்வதற்கும் தயாராக உள்ளதாகவும் அதற்கான உபகரணங்கள் தயார் நிலையில்
வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும்
அந்த நிலையம் தெரிவித்துள்ளது.
06

சேதனப் பசளை திட்டத்தை
முறியடிக்க
அக்கம்பனிகள்
பெருமளவு பணத்தை செலவிடுவதாக தெரிவித்த
06
விவசாய அமைச்சர்

எரிப�ொருள் விலையை

அதிகரிக்கக் கூடாது
தனது நிலைப்பாடு என்கிறார் கம்மன்பில
எரிப�ொருள்
விலையை
அதிகரிப்பதா,
இல்லையா
என்பது குறித்து நிதி அமைச்சரினால் தீர்மானம் எடுக்கப்படும் என தெரிவித்த அமைச்சர் உதய கம்மன்பில,
06
எரிப�ொருள்

யக கட்சியின் செயலாளர்
நாயகமும்,
யாழ் மாவட்ட பாராளுமன்ற
உறுப்பினரும், கடற்றொழில்
அ ம ை ச்ச ரு மான
டக்ளஸ் தேவானந்தாவின் 63 ஆவது
பிறந்த தினத்திற்கு சர்வதேச இந்து மத

06

விவசாயிகளுக்கு நிவாரணம்
வழங்க வேண்டுக�ோள்
ம.ம.மு. தலைவர் இராதாகிருஷ்ணன் MP
த�ொடர்ச்சியாக பெய்து வரும்
கடும் மழை காரணமாக நுவரெலியா மாவட்ட விவசாயிகள்
க�ோடிக் கணக்கான ரூபாய்களை
இழந்திருக்கின்றார்கள் என தெரிவித்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்
இராதாகிருஷ்ணன், அவர்களை
பாதுகாக்க வேண்டியது அரசாங்கத்தின்
ப�ொறுப்பாகும் எனவும் அவர்களுக்கு

நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த பாரவூர்தியுடன் ம�ோட்டார் சைக்கிள் ம�ோதி

06

விக்கல் வீராச்சாமி

கிளிந�ொச்சி நகரில் க�ோர விபத்து;
இரு இளைஞர்கள் ஸ்தலத்தில் பலி
கிளிந�ொச்சி குறூப் நிருபர்
கிளிந�ொச்சி ஏ 09 வீதி பரந்தன் சந்திக்கு அண்மித்த பகுதியில் நேற்று முன்தினம் இரவு
இடம்பெற்ற விபத்தில் இளைஞர்கள் இருவர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
பரந்தன்
பகுதியிலுள்ள
கட்டட ப�ொருட்கள் உற்பத்தி
நிலையத்திற்கு சீமெந்து இறக்கிய பின்னர் பாரவூர்தியானது

க�ொர�ோனா மரணம் அதிகரிக்குது
மக்கள் கவனமாய் இருக்கணும் எண்டு
சுகாதாரத் தரப்பு தெரிவிச்சிருக்குது....
வீதியில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த வேளை அதே திசையில்
வந்த ம�ோட்டார் சைக்கிள் பாரவூர்தியின் பின் பக்கத்தில் ம�ோதி
விபத்து
இடம்பெற்றுள்ளது.

விபத்தில் ம�ோட்டார் சைக்கிளில் பயணித்த இருவர் சம்பவ
இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளனர். குமரபுரம், பரந்தன்
பகுதியிலுள்ள
06

இத எவ்வளவு ச�ொன்னாலும் யாரு
கேக்கினம், ஒருவேளை முடக்கம் வந்தா
வீட்டில சும்மா இருக்கலாம் எண்டு சனம்
அத விரும்புத�ோ...!!!

89 ஆண்டுகால பாரம்பரியத்துடன் தமிழ் பேசும் மக்களின் தேசிய குரல்
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லேக்ஹவுஸ் தினமின-கதிர்காமம் கடுகதி
பஸ் சேவை மீண்டும் ஆரம்பம்

பாதுகாப்பான மற்றும் ச�ொகுசான
பயணத்தை மக்களுக்கு வழங்கும்
ந�ோக்கில் லேக்ஹவுஸ் தினமின
கதிர்காமம் பஸ் சேவை நேற்று முன்தினம் (08) முதல் மீண்டும் ஆரம்பமாகியுள்ளது.
அதன்படி இந்த பஸ் சேவையை
ஆரம்பிக்கும் நிகழ்வு லேக் ஹவுஸ்
நிறுவன தலைவர் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி டபிள்யூ தயாரத்ன தலைமையில் நேற்று முன்தினம் இரவு நடைபெற்றது.அதற்கு
இணைந்ததாக
பஸ் பயணிகளுக்கு ஆசனங்களை
ஒதுக்கீடு செய்யும் மத்திய நிலையமும் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

க�ோட்டை
சம்புந்தால�ோக்க
விகாரையின் விகாராதிபதி பேராசிரியர் இத்த தெமலியே இந்தசார
தேரர் உள்ளிட்ட பிக்குகளின் பிரித்
ஓதலுக்கு மத்தியில் கதிர்காமத்தை
ந�ோக்கிய பஸ் பயணம் ஆரம்பித்து
வைக்கப்பட்டது .
க�ொழும்பிலிருந்து
கதிர்காமம்
வரையும் மற்றும் கதிர்காமத்தில்
இருந்து க�ொழும்பை ந�ோக்கி பயணிக்கும் மக்களின் பாதுகாப்பு,
ச�ொகுசு சேவை ப�ோன்று நம்பிக்கையுடன் ப�ோக்குவரத்து சேவையை
வழங்குவதே 'தினமின -கதிர்காம
கடுகதி பஸ் சேவை' யை ஆரம்பித்-

ததன் ந�ோக்கமாகும். அது பயணிகளுக்கு புதிய அனுபவமாகும்.
லேக் ஹவுஸிலிருந்து இரவு 10.00
மணிக்கு ஆரம்பிக்கும் இந்த பஸ்
சேவை கதிர்காமத்தை அதிகாலை
5.30 மணிக்கு சென்றடையும்.
கதிர்காம
பஸ்
நிலையத்திலிருந்து முற்பகல் 9 .15க்கு மீண்டும்
க�ொழும்பை ந�ோக்கி பயணத்தை
ஆரம்பிக்கும்.
'தினமின - கதிர்காம கடுகதி பஸ்
சேவை' யை மீண்டும் ஆரம்பிக்கும்
நிகழ்வில் லேக் ஹவுஸ் பத்திரிகை
ஆசிரியர்கள் குழுவின் பணிப்பாளர் சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர் தர்ம

ஸ்ரீ காரியவசம், நிறைவேற்றுப்
பணிப்பாளர் சட்டத்தரணி கனிஷ்க
விதாரண , சட்டம் மற்றும் நிர்வாக
பணிப்பாளர் சட்டத்தரணி ரகித்த
அபேகுணவர்தன, நிதிப் பணிப்பாளர் சட்டத்தரணி ஜனக ரணதுங்க,
ப�ொது முகாமையாளர் சுமித் க�ொத்தலாவல, பிரதி ப�ொது முகாமையாளர்களான சந்தன பண்டார,
நாரத சுமணரத்ன, பிரசன்ன ஜயசுந்தர, தினமின பத்திரிகை ஆசிரியர்
காமினி ஜயலத், சிரேஷ்ட ப�ோக்குவரத்து முகாமையாளர் திஸ்ஸ
தம்மிக உள்ளிட்ட பலர் கலந்து
க�ொண்டனர்.

சீரற்ற காலநிலையால்
ஏற்பட்டுள்ள அனர்த்தங்கள்

0112429367

2021 நவம்பர் 10 புதன்கிழமை

விற்பனை பிரிவு

சுபஹ்

லுஹர் அஸர் மஃரிப் இஷா -

0112429444,
0112429378

ஆசிரியபீடம்
editor.tkn@lakehouse.lk

பத்திக் பயிற்சி நிலையத்தின் மூலம்
நவீன தேசிய ஆடைகள் உருவாகும்
பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ நம்பிக்கை

புதிதாக நிறுவப்பட்டுள்ள பயிற்சி நிலையத்தின்
ஊடாக நவீன தேசிய ஆடைகள் மற்றும் நவீன பத்திக்
கலை உருவாகும் என தான் நம்புவதாக
பிரதமர்
மஹிந்த ராஜபக்ஷ தெரிவித்தார்.
நாடளாவிய ரீதியில் நிறுவப்பட்டுள்ள 160 பத்திக்
மற்றும் உள்ளூர் ஆடை த�ொழிற்சாலை பயிற்சி
நிலையங்களை அலரி மாளிகையில் இருந்து நேற்று
(09) இணையவழி ஊடாக குறியீட்டு ரீதியாக திறந்து
வைத்த ப�ோதே பிரதமர் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
பத்திக், கைத்தறி துணிகள் மற்றும் உள்நாட்டு ஆடை
உற்பத்தி இராஜாங்க அமைச்சர் தயாசிறி ஜய06
சேகர உள்ளிட்ட அமைச்சின்

இன்றைய சுபதினம்

த�ொழுகை
நேரம்

தினகரன் விளம்பரம்

பிலவ வருடம் ஐப்பசி 24

04.41
11.56
03.18
05.50
07.02
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ராகுகாலம்	 : 	பகல் : 1.30 - 3.00வரை
சுபநேரம்	 : காலை	: 10.30 - 12.00வரை
ய�ோகம்: சித்தய�ோகம்
திதி: -சஷ்டி

எக்ஸ்பிரஸ் பேர்ள் கப்பல் விவகாரம்:

பேராயர் உள்ளிட்ட ஐந்து பேரின்
மனு டிசம்பர் 01இல் விசாரணை
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

இலங்கை கடற்பரப்பில் தீ அனர்த்தத்திற்கு உள்ளான எக்ஸ்பிரஸ்
பேர்ள் கப்பல் காரணமாக தமது
வாழ்வாதாரத்தை இழந்துள்ள மீனவ
சமூகத்திற்கு ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புக்கு நட்டஈடு வழங்குமாறு அரசாங்கத்திற்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கக்
க�ோரி பேராயர் கர்தினால் மெல்கம்
ரஞ்சித் ஆண்டகை தாக்கல் செய்துள்ள அடிப்படை உரிமை மனு உள்ளிட்ட ஐந்து மனுக்கள் த�ொடர்பாக
எதிர்வரும் டிசம்பர் முதலாம் திகதி
விசாரணைக்கு எடுத்துக் க�ொள்ளப்
ப�ோவதாக உச்ச நீதிமன்றம் நேற்று
தெரிவித்துள்ளது.
பேராயர் கர்தினால் மெல்கம்
ரஞ்சித் ஆண்டகை மனித உரிமை
செயற்பாட்டாளரான சரத் இத்தமல்கொட அடிகளார், மீனவ சமூ-

கத்தைச் சேர்ந்த இருவரான காமினி
பெர்னாண்டோ,
வர்ணகுலசூரிய
கிறிஸ்டோபர்
பெர்னாண்டோ
மற்றும் சுற்றாடல் த�ொடர்பான நிபுணரான கலாநிதி அஜந்தா பெரேரா
மற்றும் சிவில் சமூக சேவை செயற்பாட்டாளரான ஜே.ஜெகதீஸ்வரன்
ஆகிய�ோர் மேற்படி மனுக்களை
தாக்கல் செய்துள்ளனர்.
இம் மனு டி.பி. தெஹிதெனிய
பிரீத்தி பத்மன் சூரசேன, மஹிந்த சமயவர்தன உள்ளிட்ட உச்சநீதிமன்ற
நீதிபதிகள் முன்னிலையில் நேற்று
விசாரணைக்கு எடுத்துக் க�ொள்ளப்பட்டது.
இதன்போது பிரதிவாதிகள் தரப்பில் சிலர் நீதிமன்றத்திற்கு நேற்றையதினம் ஆஜராகி இல்லாத காரணத்தால் மனு மீதான விசாரணையை
பிரித�ொரு
தினத்திற்கு
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வெளிநாடுகளில் த�ொழில்
பிரதான சந்தேக நபர் கைது; 3 சிறுமிகளை காணவில்லையென பெற்று தருவதாக ம�ோசடி
பயணப்பை சடல விவகாரம்:

க�ொழும்பு வாழைத் த�ோட்டம் பகுதியில்

நகைகளும் கண்டுபிடிப்பு ப�ொலிஸில் முறைப்பாடு
சப்புகஸ்கந்த மாபிம வீதியிலுள்ள குப்பை மேடு
ஒன்றில் பெண்ணொருவரின் சடலம் பயணப்பையில் க�ொண்டு வரப்பட்டு வீசப்பட்ட சம்பவத்தின்
பிரதான சந்தேக நபர் நேற்று ப�ொலிஸாரால் கைது
செய்யப்பட்டுள்ளார்.
க�ொலைச் சம்பவம் த�ொடர்பில் கைது செய்யப்பட்ட தம்பதியினர் வழங்கிய வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் சந்தேகநபர் நேற்று காலை
கைது செய்யப்பட்டதாக சபுகஸ்கந்த ப�ொலிஸார்
தெரிவித்தனர். தங்க நகைகள், பணம் மற்றும் சடலத்தை ஏற்றிச் சென்ற முச்சக்கர வண்டி என்பனவும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக ப�ொலிஸார்
தெரிவித்தனர். இதேவேளை க�ொலைசெய்யப்பட்ட பெண் அணிந்திருந்த தங்க நெக்லஸ், ஒரு
ச�ோடி தங்கக் காதணிகள் மற்றும் தங்க ம�ோதிரம்

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

ஆகியவற்றை சந்தேக நபர் செட்டியார் தெருவிலுள்ள நகைக் கடை ஒன்றுக்கு 169,000 ரூபாவுக்கு
விற்பனை செய்துள்ளமையும் தெரியவந்துள்ளது.

க�ொழும்பு - 12, வாழைத்தோட்டம் பகுதியில் மூன்று சிறுமிகள்
திடீரென காணாமற் ப�ோயுள்ளதாக ப�ொலிசார்
தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த
மூன்று
சிறுமிகளும்
நேற்று முன்தினம் காலை 8 மணியளவில் காணாமற்போயுள்ளதாக
அந்த பிள்ளைகளின் பெற்றோர்
ப�ொலிஸில் முறைப்பாடு செய்துள்ளதாக
வாழைத்தோட்டம்
ப�ொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.

fz;zhbf; FtpaYf;F

gzf; Ftpay;
tPrp vwpAk; fz;zhbg; Nghj;jYf;F
fz;zhb kw;Wk; Nghj;jy; Jz;LfSf;F
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முச்சக்கர
வண்டிய�ொன்றில்
அம் மூன்று சிறுமிகளும் நேற்று
முன்தினம்
வீட்டிலிருந்து
வெளியே சென்றுள்ள நிலையில்
நேற்று வரை அவர்கள்
வீடு
திரும்பவில்லை என்றும் அவர்கள் த�ொடர்பான எந்தத் தகவலும் இதுவரை கிடைக்கவில்லை
என்றும் அவர்களது பெற்றோர்
ப�ொலிசில் முறைப்பாடு செய்துள்ளனர்.
ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த
இரண்டு சக�ோதரிகளும்
06
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ப�ொதுமக்களுக்கு பணியகம் எச்சரிக்கை

வெ ளி ந ா ட் டு
த�ொ ழி ல் வாய்ப்புகளை
பெற்றுத் தருவ த ா க க் கூ றி
நிதி ம�ோசடியில் ஈடுபடுகின்றமை த�ொடர்பில் தகவல்கள் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளதாக இலங்கை வெளிநாட்டு
வேலைவாய்ப்பு பணியகம் தெரிவித்துள்ளது.
ஜப்பான், தென்கொரியா மற்றும் இஸ்ரேல் ஆகிய
நாடுகளின் த�ொழில்வாய்ப்புகளுக்காக வெளிநாட்டு
வேலைவாய்ப்பு பணியகத்தினால் முன்னெடுக்கப்படும் ஆட்சேர்ப்புக்கு அமைவாக த�ொழில்களைப்
பெற்றுத் தருவதாகக்கூறி இந்த ம�ோசடி இடம்பெறுவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தென்கொரியா06
விற்குத் த�ொழில்வாய்ப்புகளுக்காக
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தபால் பெட்டி இலக்கம் : 834
த�ொலைபேசி இலக்கம் : 2429429, 2429272, 2429279
பெக்ஸ் : 2429270, 2429329, விளம்பர முகாமையாளர் : 2429321

பிலவ வருடம் ஐப்பசி மாதம் 24ம் நாள் புதன்கிழமை
ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ரபீஉனில் ஆகிர் பிறை 04

குறள் தரும் சிந்தனை
தன்குற்றம் நீக்கிப் பிறர்குற்றங் காண்கிற்பின்
என்குற்ற மாகும் இறைக்கு
முதலில் தனக்குள்ள குறையை நீக்கிக் க�ொண்டு,
அதன் பின்னர் பிறர் குறையைக் கண்டு ச�ொல்லும்
தலைவனுக்கு என்ன குறை நேரும்?

த�ொடரும் அடைமழையினால்
இயற்கை அனர்த்த அபாயம்!

நா

ட்டில் கடந்த சில தினங்களாக
சீரற்ற காலநிலை நீடித்து வருகின்ற
ப�ோதிலும், நேற்றுமுன்தினம் பெய்த
கடும் மழை காரணமாக நாட்டின் பல பிரதேசங்களில் வெள்ள நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது. அதேநேரம் மழை காரணமாக சில குளங்கள் நிரம்பி
வழிவத�ோடு, தப்போவ குளம் உள்ளிட்ட சில
நீர்த்தேக்கங்களின் வான் கதவுகள் திறக்கப்பட்டு
மேலதிக நீரை வெளியேற்றும் நடவடிக்கைகளும்
முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இச்சீரற்ற காலநிலையின் விளைவாக நேற்றுமுன்தினம் வரை 11 பேர் உயிரிழந்திருப்பதாகத்
தெரிவித்துள்ள அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையத்தின் உதவிப் பணிப்பாளர் பிரதீப் க�ொடுப்பிலி,
'ரம்புக்கனையில் ஏற்பட்ட மண்சரிவில் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த இருவரும் நாரம்மல பிரதேசத்தில்
ஏற்பட்ட மண்சரிவில் மற்றொருவரும் உயிரிழந்துள்ளனர் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இதேவேளை மழையுடன் கூடிய சீரற்ற காலநிலை
காரணமாக யாழ்குடாநாட்டிலுள்ள சகல பாடசாலைகளுக்கும் நேற்று விடுமுறை வழங்கப்பட்டிருந்தது.
அத்தோடு மன்னார் மாவட்டத்திலும் சில பாடசாலைகளுக்கு விடுமுறை வழங்கப்பட்டது. மேலும் நேற்றுமுன்தினம் பெய்த கடும் மழையின் விளைவான
வெள்ளம் காரணமாக புத்தளம் - க�ொழும்பு
வீதியின் சில இடங்களில் இரண்டு மூன்று அடிகள்
உயரத்துக்கு வெள்ளநீர் பாய்ந்துள்ளது. அவற்றில்
புத்தளம் - ரத்மல்யாய, மதுரங்குளி - நாகவில்லு,
மாதம்பை, மஹாவெவ ஆகியன குறிப்பிடத்தக்கவையாகும்.
இவை இவ்வாறிருக்க, சீரற்ற காலநிலையினால்
நூற்றுக்கு மேற்பட்ட வீடுகள் முழுமையாகவும்
பகுதியளவிலும் சேதமடைந்துள்ளன. பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு சமைத்த உணவு நிவாரணம்
வழங்க நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. அத்தோடு சீரற்ற காலநிலையின் விளைவாக
இருப்பிடங்களை விட்டு வெளியேறியுள்ளவர்கள்
பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த நிலையில் நேற்றுமுன்தினம் பெய்த கடும்
மழையினால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்பு த�ொடர்பில் புத்தளத்தை சேர்ந்த 65 வயது மதிக்கத்தக்க நபர�ொருவர், 'தமது வாழ்நாளில் இவ்வாறான ஒரு மழை
மற்றும் வெள்ள நிலைமையைக் காணவில்லை'
என்றுள்ளார்.
குறுகிய நேர காலப்பகுதியில் அந்தளவுக்கு கடும்
மழை பெய்துள்ளது என்பதையே அவரது கூற்று
வெளிப்படுத்தி நிற்கின்றது. இவ்வாறு குறுகிய நேர
காலப்பகுதியில் அதிக மழைவீழ்ச்சி கிடைக்கப்
பெறுவது அண்மைக் காலம் முதல் அவதானிக்கப்பட்டு வருகின்றது. இதற்கு காலநிலையில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றமே அடிப்படைக் காரணமாகும்.
அத்தோடு சிறிது நேரம் மழை பெய்தாலும் வெள்ள
நிலைமை ஏற்படுவதற்கு மனிதனின் தவறான
செயற்பாடுகள் பெரிதும் பங்களித்துள்ளன.
மனிதனின் தவறான செயற்பாடுகள் காலநிலை
மாற்றத்திற்கு பங்களிப்பது உலகளாவிய ரீதியிலும்
உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன் விளைவாக
காலநிலை மாற்றத்திற்கு துணைபுரியும் காரணிகளைக் கட்டுப்படுத்துவதில் முக்கிய கவனம்
செலுத்தப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில் காலநிலை
மாற்றத்தைக்
கட்டுப்படுத்துவதிலும்
அதற்கு
துணைபுரியக் கூடிய காரணிகளின் பாவனையைக்
குறைப்பதிலும் ஐக்கிய நாடுகள் சபை விஷேட
கவனம் செலுத்தியுள்ளது. இதன் நிமித்தம் ஏற்கனவே 25 உலகலாவிய மாநாடுகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. அந்த வகையில் 26 வது மாநாடு தற்போது
பிரித்தானியாவின் கிளக்ஸோவில் நடைபெறுகின்றது. இம்மாநாட்டிலும் காலநிலை மாற்றத்தைக் கட்டுப்படுத்துவது த�ொடர்பில் முக்கிய கவனம் செலுத்தப்படுவது குறிப்பிடத்தக்க விடயமாகும்.
மேலும் குறுகிய நேர காலப்பகுதியில் பெய்யும்
கனமழையினால் வெள்ள நிலைமை ஏற்படவும்
மனித செயற்பாடுகள்தான் மூல காரணமாக
உள்ளன. அதாவது மழைநீர் வழிந்தோடவென
இயற்கையாகவே காணப்பட்ட வடிகான்கள், கால்வாய்கள் மற்றும் சதுப்பு நிலங்களில் பெரும்பாலானவை நிரப்பப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் கட்டட
நிர்மாணங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதன்
விளைவாக மழைநீர் வழிந்தோட முடியாத நிலை
ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணத்தினால் சிறு மழை
பெய்தாலும் வெள்ள நிலைமை ஏற்படுகின்றது.
இதனைத் துறைசார் நிபுணர்களும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.
ஆகவே காலநிலை மாற்றத்திற்கு துணைபுரிவதைக் குறைத்து தவிர்த்துக் க�ொள்வதிலும்
மழைநீர் வழிந்தோடுவதற்கு ஏற்ற கட்டமைப்பு
வசதிகளை உரிய முறையில் அமைத்து பராமரித்துக் க�ொள்வதிலும் ஒவ்வொருவரும் கவனம்
செலுத்த வேணடும். அவற்றின் ஊடாக சீரற்ற காலநிலையின் விளைவான கனமழை மற்றும் வெள்ள
நிலைமையினால் ஏற்படக் கூடிய பாதிப்புக்களையும் சேதங்களையும் தவிர்த்துக் க�ொள்ளக் கூடியதாக இருக்கும்.
editor.tkn@lakehouse.lk
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யாழ்ப்பாணத்தில் படையினரால் உற்பத்தி
செய்யப்பட்ட 50 த�ொன் சேதனப் பசளை

ஜ

னாதிபதியின் 'சுபிட்சத்தின் ந�ோக்கு'
க�ொள்கைத் திட்டத்திற்கமைய இராணுவத்தினால்
முன்னெடுக்கப்படும் சேதனப் பசளை உற்பத்தித் திட்டத்தை
மேலும் வலுப்படுத்தும் நோக்கில், யாழ்.
பாதுகாப்புப் படைத் தலைமையகத்தைச்
சேர்ந்த படையினரால் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட
50 த�ொன் சேதனப் பசளை அண்மையில்
பலாலியிலுள்ள இராணுவ பண்ணையில்
வைத்து யாழ். விவசாயிகள் சிலருக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டது.
யாழ். பாதுகாப்பு படைத் தலைமையக
தளபதி மேஜர் ஜெனரல் ஜகத் க�ொடித்துவக்குவின் அழைப்பின் பேரில் பாதுகாப்பு பதவிநிலை பிரதானியும் இராணுவத் தளபதியுமான ஜெனரல் ஷவேந்திர சில்வாவினால்
இராணுவ விவசாய மற்றும் கால்நடைப்
பணிப்பக பணிப்பாளர், சிரேஷ்ட அதிகாரிக-

ளுடன் இணைந்து மேற்படி சேதன பசளைத்
த�ொகை அடையாளபூர்வமாக வழங்கி வைக்கப்பட்டது.
அதேப�ோல் மேற்படி பகுதிகளில் வாழும்
விவசாயிகள் மற்றும் விவசாய நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுகின்ற படையினரின் பயன்பாட்டிற்காக இராணுவத் தளபதியின் எண்ணக்கருவுக்கமைவான 'துரு மித்துரு நவ ரட்டக்'
செயற்றிட்டத்தின் கீழ் சேதன பசளை உற்-

பத்தி மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதற்கமைவாக
கிழக்கு பாதுகாப்பு படைத் தலைமையக
படையினரால் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட 86.9
த�ொன் சேதன பசளை ‘லக் ப�ொஹ�ொர’ நிறுவனத்திடம் கையளிக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
அதேவேளை, பலாலி இராணுவ பண்ணையில் நிறுவப்பட்ட சேதன பசளை உற்பத்தி தளத்தை திறந்து வைக்கும் நிகழ்வும்
நடைபெற்றது. பாதுகாப்பு பதவிநிலை பிரதானியும் இராணுவத் தளபதியுமான ஜெனரல்
ஷவேந்திர சில்வாவினால் உத்திய�ோகபூர்வமாக திறந்து வைக்கப்பட்டத�ோடு, இத்திட்டத்தின் கீழ் சேதன பசளை திண்மம் மற்றும்
திரவங்களாக தயாரிக்கப்படுகின்றது.
பலாலியில் அமைந்துள்ள உர உற்பத்தி
தளத்திற்குள் சேதன பசளை உற்பத்திக்கான பிரிவை நிறுவி அதனூடாக குடாநாட்-

விவசாயிகளுக்கு பகிர்ந்தளிப்பு
டின் விவசாயிகளுக்கு 4000 லீற்றர் திரவ
உரம் உற்பத்தி செய்வற்கு இராணுவத்திற்கு
இயலுமை உள்ளதென இராணுவத் தளபதி
தெரிவித்தார்.
யாழ். குடாநாட்டில் உள்ள விவசாயிக-

ளுக்கு பெருமளவான சேதனப் பசளை விநிய�ோகிப்படுவது இதுவே முதல் தடவையாகும். இத்திட்டத்திற்கு மேலும் வலு சேர்க்கும்
வகையில் இராணுவ பண்ணைக்குள் நிறுவப்பட்டிருக்கும் சேதனப் பசளை உற்பத்தி

நிலையம் ப�ொதுமக்களுக்காக திறந்து வைக்கப்பட்டது.
அத்தோடு, யாழ். பாதுகாப்புப் படைத்
தலைமையகத்தின் கீழ் சேவையாற்றும்
படையினரால் உர உற்பத்தி செயற்பாடுகளை இலகுவாக்கும் வகையில் நான்கு
புதிய இயந்திரங்களை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளமையால், இந்த திட்டத்தை த�ொடர்ந்தும் முன்னெடுப்பதற்காக அதிக விலையுடைய இயந்திரங்களை க�ொள்வனவு செய்ய வேண்டிய
அவசியம் இல்லாமல் ப�ோயுள்ளது என்பதும்
குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
அதன்படி, சேதனப் பசளை உற்பத்திக்காக பயன்படுத்தப்படும் மூலப்பொருட்களை
அரைக்கும் இயந்திரம் மற்றும் உர உற்பத்திக்கான மூலப்பொருட்களை ஒன்றுசேர்க்கும்
இயந்திரம் என்பனவும் படையினரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளமை சிறப்பம்சமாகும்.

-கப்டன் வா சுதர்ஸ்சன்...?
(தமிழ் ஊடக ப�ொறுப்பதிகாரி)
இராணுவ ஊடக பணிப்பகம்
இராணுவத் தலைமையகம்
ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர, க�ொழும்பு.

நாடெங்கும் த�ொடர்மழை பெய்வதால் அனர்த்த
எச்சரிக்ைக மக்களுக்கு அவசியம்

நா

ட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில்
மழை பெய்து வருகின்றது. பல
இடங்களில் வெள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த மழை காலத்தில்தான் அதிகமாக
ந�ோய்கள் நம்மைத் தாக்கும். மழைக் காலத்தில் முடிந்த வரை நாம் அவதானமாக இருக்க
வேண்டும்.
குளிர், மழைக் காலங்களில் எளிதில் பரவுவது வைரஸ் த�ொற்றுக்கிருமிகள்தான். க�ோடை
காலத்தில் வருவதை விட தடிமன் , ப்ளூ காய்ச்சல் ப�ோன்றவை குளிர் காலத்தில் விரைவாகத்
தாக்கி விடும். குளிர் காலங்களில் முடிந்தவரை
வெதுவெதுப்பான சூழ்நிலையில் இருப்பது அவசியம். ஒருவரால், அவரின் எதிர்ப்பு சக்தியை
ப�ொறுத்து குளிரைத் தாங்க முடியும். ஆனால்,
குளிரால் த�ொற்றும் த�ொற்றுக்கிருமியை சாதாரணமாக ஒதுக்க முடியாது. க�ோடை காலத்தை
விட மழைக்காலம், குளிர் காலத்தில்தான்
த�ொற்றுக்கிருமிகள் எளிதில் பரவும் .
சுத்தம் இல்லாத குடிநீர் மூலம் க�ொலரா,
வாந்தி,வயிற்றோடடம் , ப்ளூ காய்ச்சல்,
மஞ்சள் காமாலை ஆகிய ந�ோய்கள் ஏற்பட
அதிக வாய்ப்புள்ளது. இது குழந்தைகள் முதல்
பெரியவர்கள் வரை எல்லோரையும் தாக்கும்.
ஆகையால் முடிந்த வரை நன்றாக க�ொதிக்க
வைத்து ஆறிய நீரை மட்டுமே அனைவரும்
குடிக்க வேண்டியது அவசியமாகும்
கடுமையான மழையால் மழைநீர் வீட்டை
சுற்றி தேங்கிருக்கும். அதில் பெருகும் நுளம்புகள் மூலம் மலேரியா, டெங்கு, மூளைக்காய்ச்சல், யானைக்கால் ஆகிய ந�ோய்கள்
வரலாம். முடிந்த வரை நுளம்பு வலைக்குள்
உறங்க பழகவும். மாலை ஐந்து ஆறு மணிக்குள் வீட்டு ஜன்னல், கதவுகளை அடைத்து
விடவும். இதனால் அதிகமான நுளம்பு வீட்டுக்-

குள் வராமல் தடுக்கலாம். த�ொடர்ந்து இரண்டு
அல்லது மூன்று நாட்கள் காய்ச்சல் நீடிக்கும் பட்சத்தில் இரத்தப் பரிச�ோதனை செய்து அதற்குத்
தகுந்தபடி சிகிச்சை மேற்கொள்ள
வேண்டும்.
உணவு சாப்பிடும் முன்பு கட்டாயம் கைகழுவி விட்டு சாப்பிடுவது
நல்லது. மழைக் காலத்தில் நாம்
சாப்பிடும் உணவில், இனிப்பு அதிகம்
சேர்த்துக் க�ொள்ளாமல் இருப்பது
நல்லது.
அடிக்கடி முகத்தினை த�ொட்டுக்
க�ொண்டே இருந்தால் வைரஸ் கிருமிகள் வாய், கண், மூக்கு ப�ோன்ற
அனைத்து வழிகளிலும் உடலினுள்
சென்று விடும். எனவே அடிக்கடி
முகத்தைத் த�ொடுவதினை தவிர்க்கவும்.
கைகளை சவர்க்காரம் க�ொண்டு
கழுவுவதே முதல் உடல் நல பாதுகாப்பு முறையாகக் கூறப்படுகின்றது.
எனவே உணவு உண்ணும் முன்பாக
ஒவ்வொரு முறையும் சவர்க்காரம்
க�ொண்டு கை கழுவவும். அதே
ப�ோன்று சமைக்கும் முன்பும் சவர்க்காரம்
க�ொண்டு கை கழுவவும்.
தண்ணீரும், காய்கறிகளும் சுத்தமாக
இருப்பது மழைக் காலத்தில் கடினம். வயிற்றுப் ப�ோக்கு, வாந்தி என கிருமிகளின் பாதிப்பால் அநேகர் பாதிக்கப்படுகின்றனர். கவனம்
தேவை. குளிர்ந்த உணவுகள், பானங்களை
எடுத்துக் க�ொள்ளாதீர்கள். குழந்தைகளை
மழையில�ோ, மழைநீரில�ோ விளையாட விடாதீர்கள்.
மழைநீரில் நடக்கும் பொழுது மின்சார கம்-

பிகள் அதனுள் அறுந்து விழுந்து கிடக்கலாம்.
பிள்ளைகளை எச்சரியுங்கள்.
அதிக க�ொழுப்பு உணவு, பாஸ்ட் பூட் உணவுகளைத் தவிருங்கள். வயிற்றில் எளிதில் கிருமி
பாதிப்பு ஏற்படும். இக்காலங்களில் அதாவது
மழை நேரங்களில் அதிக சமிபாட்டுக் க�ோளாறு
ஏற்படும். கிருமிகள் அதிக வீரியம் க�ொண்டதாக இருக்கும். மழைக்காலம் என்றால்
தண்ணீர் குடிப்பது குறைந்து விடும். சுத்தமான
ப�ோதுமான நீர் உடலுக்கு மிக அவசியம்.
மழைக் காலம் என்றால் காரசார உணவுக-

ளும், மசாலா உணவுகளும், உப்பு
கூடிய உணவுகளும் அனைவரையும்
ஈர்க்கும். இரத்த அழுத்தம் உடையவர்கள் இவ்வகை உணவுகளை தவிர்க்க
வேண்டும்.
இடி அல்லது மின்னலின் ப�ோது
வெட்டவெளியில்
இருக்காதீர்கள்.
இடி அல்லது மின்னலின் ப�ோது உடனடியாக பாதுகாப்பான இடத்துக்குச்
சென்று விடுங்கள்.
இடி அல்லது மின்னலின் ப�ோது
தண்ணீர் தேங்கியுள்ள பகுதிகளை
விட்டு அகலுங்கள். இடி அல்லது
மின்னலின் ப�ோது தஞ்சம் அடைய
அருகில் எதுவும் இல்லாத பட்சத்தில்
மின் கம்பிகள், மின் கம்பங்கள்,
மரங்கள், உல�ோகக் கம்பி வேலி
ப�ோன்றவை இல்லாத தாழ்வான பகுதிகளை
தேர்ந்தெடுங்கள்.
இடி அல்லது மின்னலின் ப�ோது த�ொலைக்காட்சி, மிக்ஸி, கிரைண்டர், கணினி மற்றும்
த�ொலைபேசி ப�ோன்றவற்றை பயன்படுத்தாதீர்கள். திறந்த நிலையில் உள்ள ஜன்னல், கதவு
ப�ோன்றவற்றின் அருகில் இருக்காதீர்கள்.

-நடராஜன் ஹரன்...?
(பனங்காடு)

ஆப்கானில் 6 மாதத்தில்
460 குழந்தைகள் பலி!

ஆ

ப்கானிஸ்தானில் நடந்த வன்முறையில், கடந்த 6 மாதங்களில் மட்டும்
460 குழந்தைகள் பலியாகி உள்ளதாக யுனிசெப் தகவலை வெளியிட்டுள்ளது.
20 வருடங்கள் கழித்து ஆட்சியை கைப்பற்றி
உள்ளனர் தலிபான்கள். இப்போதைக்கு அங்கு
தற்காலிக அரசு அமைப்பட்டிருந்தாலும் கூட
ஏகப்பட்ட குழப்பங்களும் சர்ச்சைகளும் நடந்து
க�ொண்டுதான் இருக்கின்றன.
பெண்களுக்கு உரிமைகளை அளிப்போம்
என்று தலிபான்கள் முதல் வாக்குறுதியாகவே
தந்திருந்தனர். ஆனால், அதற்கான அறிகுறிகள் இதுவரை காணப்படவில்லை. அமைச்சரவை பதவிகளிலும் பெண்கள் இல்லை.
பெண்களுக்கு கல்வி, வேலைவாய்ப்பில்,
உரிமைகள் எதுவும் வழங்கப்படவில்லை.
ஆடைக் கட்டுப்பாட்டையும் க�ொண்டு வந்து விட்டனர். பல்கலைக்கழக கல்வி நிலையங்களில்
கூட ஆண்களுடன் சேர்ந்து படிக்க அனுமதி
இல்லை. குழந்தைகளுக்கான பள்ளிக்கூடமும்
திறக்கப்படவில்லை.
மகளிர்
மேம்பாட்டுத்துறையில்
கூட
பெண்கள் வேலை பார்க்கத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மற்றொரு பக்கம் அந்த நாடே

வறுமையிலும் பட்டினியிலும் சிக்கி க�ொண்டுள்ளது. "ஆப்கானிஸ்தானின் 39 மில்லியன்
மக்களில் பாதிக்கு மேல் 22.8 மில்லியன்
மக்கள் கடுமையான உணவு பாதுகாப்பின்மை
மற்றும் பட்டினியை ந�ோக்கி சென்று க�ொண்டிருக்கின்றனர். ப�ொருளாதாரம் அதை விட
வேகமாக வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளது. குழந்தைகள் உயிரிழக்க ப�ோகிறார்கள். மக்கள் பட்டினி
கிடக்கிறார்கள்.நிலைமை ம�ோசமாக ப�ோகிறது.
மனிதாபிமான செயல்களுக்கான நிதியை உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும்" என்று ஐ.நா
ஏற்கனவே எச்சரித்திருந்தது.
இதனிடையே, ஆப்கான் மக்கள் வேலையில்லாமலும், உணவு இல்லாமலும் அவதிப்பட்டு
வருகின்றனர். கடுமையான நிதி நெருக்கடிக்கு
அந்த நாடு ஆளாகி உள்ளது. மேற்கத்திய நாடுகளும் ஆப்கானிஸ்தானுக்கான உதவியை
நிறுத்தி விட்டன. உலக வங்கி மற்றும் சர்வதேச நாணய நிதியமும் பணம் செலுத்துவதை
நிறுத்தி விட்டன. இதனால், நிதி நிலைமை
ம�ோசமாகி விட்டது. இதனால் ஹெராட், பட்கிஸ்
ப�ோன்ற பகுதிகளில் உணவுக்கு வழியில்லாமல்
பெற்றோர் தங்களது இளம் மகள்களை திருமணத்துக்காக விற்பனை செய்ய வேண்டிய அவல

நிலைக்கு ஆளாகி உள்ளனர். அதேப�ோல, சிறுமிகளை வயதானவர்களுக்கு திருமணம் செய்து
வைக்கும் க�ொடுமையும் அரங்கேறி வருகிறது.
பாக்திஸ் மாகாணத்தில் அப்துல் மாலிக் என்பவர் தன்னுடைய 9 வயது பெண் குழந்தையை
55 வயதுடைய ஒருவருக்கு திருமணம் செய்து
வைத்துள்ளார். இப்படித்தான் அதே குடும்பத்தில் ஏற்கனவே 12 வயது மகளை, வயதான
ஒருவருக்கு திருமணம் செய்து வைத்துள்ளனர்.
இதுப�ோன்ற செய்திகள் உலக மக்களை கவலையடைய செய்து வருகின்றன.
இந்நிலையில், யூனிசெப் ஒரு தகவலை
வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, இந்த ஆண்டின்
முதல் 6 மாதங்களில் மட்டும் 460 குழந்தைகள் பலியாகியுள்ளதாக ஐக்கிய நாடுகளின்
குழந்தைகள் நிதியம் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது. ஆப்கானிஸ்தானில் ப�ோர் காரணமாக

ஆயிரக்கணக்கான மக்களின் வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த வியாழக்கிழமை காலை
ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 4 பெண் குழந்தைகள், 2 ஆண் குழந்தைகள் உள்பட ஒன்பது பேர்
க�ொல்லப்பட்டுள்ளனர். குந்தூஸ் பகுதியில்,
ப�ோர்க்காலத்தில் பதுக்கிவைக்கப்பட்ட குண்டு
திடீரென வெடித்ததால் அக்குடும்பமே பரிதாபமாக பலியாகியுள்ளது. இந்த குண்டுவெடிப்பால் வேறு 3 குழந்தைகளும் காயமடைந்துள்ளன. வறுமை, உணவுப் பஞ்சம், ஊட்டச்சத்து
குறைபாடு ப�ோன்ற பிரச்சினைகளால் குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் யூனிசெப்
தெரிவித்துள்ளது. மூளை முடக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 10 முதல் 15 குழந்தைகள் தினமும்
சிகிச்சைக்காக அழைத்து வரப்படுவதாக ஆப்கானிஸ்தானை சேர்ந்த ட�ொக்டர் முகமது பாஹிம்
என்பவர் தெரிவித்துள்ளார்.
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து

ஒலுவில் மீன்பிடி துறைமுகத்தின்
குறைபாடுகள் விரைவில் நீங்கும்

றைமுக அபிவிருத்தி அலுவல்கள் இராஜாங்க அமைச்சர் கனக
ஹேரத் ஒலுவில் மீன்பிடித்
துறைமுகத்திற்கு விஜயம் செய்து
துறைமுகத்தின் குறைபாடுகளை
அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்து க�ொண்டார்.
அக்குறைபாடுகளை நிவர்த்தி
செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளையும்
அவர் மேற்கொண்டார்.
அம்பாறை மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினரும், மாவட்ட அபிவிருத்திக் குழுத் தலைவருமான டபிள்யூ.டி. வீரசிங்கவின் அழைப்புக்கமைவாக துறைமுக அபிவிருத்தி அலுவல்கள்
இராஜாங்க அமைச்சர் கனக ஹேரத் தலைமையில் அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட குழுவினர் அண்மையில் ஒலுவில் மீன்பிடித் துறைமுகத்திற்கு
வருகை தந்திருந்தனர். அக்குழுவினர் துறைமுக
அதிகாரிகளுடன் இது விடயமாக கலந்துரையாடி
மீன்பிடித் துறைமுகம் மீண்டும் செயற்படுவதில்
உள்ள குறைபாடுகளை கேட்டறிந்து க�ொண்டதுடன், துறைமுகத்தை நேரடியாக பார்வையிட்டும்
தெரிந்து க�ொண்டனர்.
ஒலுவில் துறைமுகத்தில் காணப்படும் குறை-

பாடுகளை நிவர்த்தி செய்யும் முகமாக முதல் கட்டமாக துறைமுகத்தில் உள்ள ஐஸ் உற்பத்தி நிலையத்தை இயங்கச் செய்வதற்கான அனைத்து
நடவடிக்கைகளையும் துரிதமாக மேற்கொள்ளுமாறு துறைமுக அதிகாரிகளுக்கு இதன் ப�ோது
துறைமுக அபிவிருத்தி அலுவல்கள் இராஜாங்க
அமைச்சர் கனக ஹேரத் உத்தரவு பிறப்பித்தார்.
நீண்ட காலமாக இயங்காமல் உள்ள மீன்பிடித் துறைமுகத்தை மீள இயங்க வைப்பதற்கான
அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டு
மீனவர்களுக்கு வாழ்வாதாரத்தை ஏற்படுத்திக்
க�ொடுப்பதற்கான உத்தரவுகளை அதிகாரிக-
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இதேவேளை ஒலுவில் மீன்பிடித் துறைமுகத்திலுள்ள குறைபாடுகளை அறிந்து க�ொண்டு
நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்காக அண்மையில்
கரைய�ோரப் பாதுகாப்பு மற்றும்
தாழ் நில இராஜாங்க அமைச்சர் ம�ொஹான்
பிரியதர்சன டி சில்வா, கடற்றொழில் மற்றும்
நீரியல்வள அபிவிருத்தி அமைச்சர் டக்ளஸ்
தேவானந்தா ஆகிய�ோர் தனித்தனியே விஜயம்
செய்து ஒலுவில் துறைமுக அதிகாரிகள் மற்றும்
கரைய�ோரம் பேணல், கரைய�ோர மூலவள முகாமைத்துவத் திணைக்களத்தின் அதிகாரிகளுடன்

ளுக்கு அவர் விடுத்ததுடன், ஒலுவில் பிரதேசத்தின் கடலரிப்பு விடயத்தை உடனடியாக கட்டுப்படுத்துவதற்கான செயற்பாடுகளை மேற்கொள்ள
வேண்டுமென்றும் அறிவுறுத்தல் வழங்கினார்.
துறைமுகத்தில் மூடப்பட்டுள்ள மண்ணை அகற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகளை
உடனடியாக
மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் அவர் கேட்டுக்
க�ொண்டார்.
ஒலுவில் மீன்பிடித்துறைமுகத்தின் பிரதான
வாயிலில்
மூடப்பட்டு இருக்கும் மணலை
(குறித்த ஓர் பகுதியில்)
அகற்றியெடுக்கும்
பணிகளை உடன் முன்னெடுக்கவும், குறைந்தது ஒரு தடவையில் மீனவர்களின் ஐந்து படகுகள் இங்கே உட்செல்வதற்கான பாதையை
ஏற்படுத்தி மீன்பிடித் த�ொழிலை மேற்கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகளை துரிதமாக மேற்க�ொள்வது த�ொடர்பிலும் இங்கு அதிகாரிகளுக்கு
பணிப்புரைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

இராஜாங்க அமைச்சர் ம�ொஹான் பிரியதர்சன
டி சில்வா, கடற்றொழில் மற்றும் நீரியல்வள
அபிவிருத்தி அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா
ஆகிய�ோரின் வருகையையடுத்து, இராஜாங்க
அமைச்சர் கனக ஹேரத் நேரில் விஜயம்
செய்து உடனடி நடவடிக்ைக

இது விடயமாக கலந்துரையாடி தீர்மானங்கள் மேற்கொண்டனர்.
இந்நிகழ்வில்
அட்டாளைச்சேனை
பிரதேச செயலாளர் எம்.ஏ.சீ.அஹமட்
ஷாபீர், அம்பாறை மாவட்டப் பாராளுமன்ற உறுப்பினரின் அட்டாளைச்சேனை
பிரதேச அபிவிருத்தி இணைப்பாளர் ஆசிரியர் எஸ். எம்.ஜெஸீல் மற்றும் துறைமுக
அதிகாரிகள் எனப் பலரும் கலந்து க�ொண்டனர்.

எம்.ஐ.றியாஸ்...?

(ஒலுவில் கிழக்கு தினகரன் நிருபர்)

மக்கள் ஆர�ோக்கியமாக வாழ்வதாயின் மனித வாழ்க்ைகயை இலகுபடுத்த
நச்சு பசளையிலிருந்து மீள்வது அவசியம் பெரிதும் துணை புரிந்த அறிவியல்

'ச�ௌ

பாக்கியா' தேசிய
வேலைத்திட்டத்தின்
கீழ், வீட்டுத் த�ோட்ட
பயிர்ச் செய்கையில் ஆர்வமுள்ளவர்களுக்கு
பயிர் விதைகளை இலவசமாக வழங்கிவைக்கும் வேலைத் திட்டம் அம்பாறை மாவட்டத்தில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது.
இத்திட்டத்தின் கீழ், தக்காளி, மிளகாய், கத்தரி,
பயற்றை, வெண்டி, கீரை, வெள்ளரி உள்ளிட்ட
உப-உணவுப் பயிர்களுக்கான விதைகள்
வினிய�ோகிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
விவசாயத் திணைக்களத்தின் கீழுள்ள விவசாய விரிவாக்கல் நிலையங்கள் விதை விநிய�ோகப் பணியை வெற்றிகரமாக முன்னெடுத்து வருகின்றன. அட்டாளைச்சேனை
பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் சுமார் 04 ஆயிரம் விதைப்
ப�ொதிகளை வழங்கி வைக்கும் அங்குரார்ப்பண நிகழ்வு,
அட்டாளைச்சேனை விவசாய விரிவாக்கல் நிலையப்
ப�ொறுப்பதிகாரி, விவசாயப் ப�ோதனாசிரியர் (மத்திய
அரசு) ஏ.எச்.ஏ.முபாறக் தலைமையில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில், அட்டாளைச்சேனை உதவிப் பிரதேச செயலாளர் நஹீஜா முஸாபிர் அதிதியாக கலந்து க�ொண்டார்.
நஞ்சற்ற உணவு உற்பத்தி. சேதனப் பசளைப் பாவனை,
அதிகரித்த வாழ்க்கைச் செலவு, ந�ோயற்ற ஆர�ோக்கிய
வாழ்வு உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய விடயங்கள் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ள இக்கால கட்டத்தில், விவசாய அமைச்சு
மற்றும் விவசாய இராஜாங்க அமைச்சு என்பன இணைந்து
நடைமுறைப்படுத்தும் இவ்வேலைத் திட்டம்
மிகவும் பயனுள்ளதாக அமையும் என்பதில்
சந்தேகமில்லை.
ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷவின் எண்ணக்கருவில் உருவான 'ச�ௌபாக்கியா' தேசிய
வேலைத்திட்டத்தின் கீழ், சேதனப் பயளை
மற்றும் இயற்கை பீடை நாசினி பாவனை
மூலம் எதிர்கால சந்ததியினரை ந�ோயற்ற
ஆர�ோக்கியமான சமூகமாக மாற்றும் விழிப்புணர்வு நிகழ்வுகள் நாடளாவிய ரீதியில் ஏற்கனவே ஆரம்பிக்கப்பட்டு முன்னெடுக்கப்பட்டு
வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது. இயற்கையைப் புறக்கணித்து செயற்கை உரங்களையும், இரசாயனங்களையும் பயன்படுத்தியதன் விளைவு 'ந�ோயுடன் கூடிய வாழ்க்கை'

என்பது ஆதாரபூர்வமாக கண்டறியப்பட்டதன் காரணமே இன்று சேதனப் பசளை,
இயற்கை பீடை நாசினி என்பனவற்றின்
பாவனை குறித்து சிந்திக்கச் செய்துள்ளது.
நவீன விஞ்ஞான வளர்ச்சிக்கேற்ப
மனித வாழ்வியலும் நாளுக்கு நாள்,
மாறிக் க�ொண்டு வருகின்றது.இறுதியில்,
அதன் தாக்கம் மனிதன் ஆர�ோக்கியத்தை
இழந்து, ந�ோய், ந�ொடியுடன் தவிக்க
நேரிட்டுள்ளது. இதுகுறித்து, ஒவ்வொருவரும் தனியாகவும், கூட்டாகவும் சிந்தித்து
பணியாற்ற வேண்டியது அவசியமாகும்.
நாட்டின் எதிர்கால சந்ததியினரை
ந�ோய், ந�ொடியற்ற ஆர�ோக்கிய சமூகமாக
மாற்றவேண்டிய தேவை அரசுக்கு மாத்திரமல்ல, எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும்
உண்டு. அதற்கான தயார் படுத்தல்களை நாங்கள் உடனடியாகவே ஆரம்பிக்க வேண்டியுள்ளது. அதனையே ஜனாதிபதியும், அதிகாரிகளும் தற்போது 'ச�ௌபாக்கியா'
தேசிய வேலைத்திட்டத்தின் மூலம் நடைமுறைப்படுத்தி
வருகின்றனர்.
நெற்செய்கையாக இருந்தாலென்ன, உப-உணவுப்
பயிர்ச் செய்கையாக இருந்தாலென்ன நஞ்சு கலக்காத
மனித நுகர்வுக்குப் ப�ொருத்தமானதாகவும், பாதுகாப்பானதாகவும், தரம் நிறைந்ததாகவும் உற்பத்தி செய்ய வேண்டியது அவசியமாகும். சேதனப் பயளை மற்றும் இயற்கை

உ

பீடை நாசினி பிரய�ோகத்தின் மூலம் உற்பத்தியை
மேற்கொள்வதே காலத்தின் அவசியமாகும். இதனையே
'ச�ௌபாக்கியா' வேலைத்திட்டம் வலியுறுத்துகின்றது.
கடந்த காலங்களில் செயற்கை உரங்களையும், இரசாயனங்களையும் பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்பட்ட உற்பத்திகளைக் கைவிட்டு, நாங்கள் உடனடியாக இயற்கைக்குத்
திரும்ப வேண்டிய அவசியமும், அவசரமும் ஏற்பட்டுள்ளது.
அது குறித்து விவசாயத் திணைக்கள உயர் அதிகாரிகளும்,
உத்திய�ோகத்தர்களும் எங்களுக்கு தெளிவாக விளக்கமளித்துக் க�ொண்டிருக்கின்றனர்.
எங்களுக்குத் தேவையான காய் கறிகள்,
உப-உணவுப் பயிர்களை நாங்களே பாதுகாப்பாக உற்பத்தி செய்து க�ொள்வது சிறந்ததாகும். ஆகையால். வீட்டுத் த�ோட்டச் செய்கையில் ஆர்வமுள்ளவர்கள் இச்சந்தர்ப்பத்தை
தவற விடாது.
அட்டாளைச்சேனை விவசாயப் பயிற்சி
நிலையத்தில்
நடைபெற்ற
நிகழ்வில்,
பண்ணை முகாமையாளர் எம்.ஐ.சியாத்,
த�ொழில்நுட்ப உதவியாளர்கள் வீ.நிர�ோசன்,
எஸ்.ரேணுகா, விவசாயப் ப�ோதனாசிரியர்
எம்.எஸ்.ஏ.சஜாஸ் ஆகிய�ோர் கலந்து க�ொண்டனர்.

அட்டாளைச்சேனை மத்திய நிருபர்

லக அறிவி ய ல் ( வி ஞ் ஞான) தினம் இன்று
அ னு ஷ் டி க ்க ப ்ப டு கி றது.
-ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கையிலும்
அறிவியலின் பங்கு
மற்றும்
நன்மைகளை சமூகத்திற்கு
நினைவூட்டுவதற்காக
இத்தினம்
க�ொண்டாடப ்ப டு கின்ற து .
யுனெஸ்கோவின் சர்வதேச அமைப்பால் 2001 இல், 1999
மாநாட்டின் நிகழ்ச்சி நிரலுக்கு ஏற்ப இத்தினம் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது.
அறிவியல் இல்லாமல், எதிர்காலத்தை
நினைத்துப் பார்க்க முடியாதது. அறிவியல் துறையானது விஞ்ஞானிகளால்
உ ரு வ ாக ்க ப் பட்டது.
விஞ்ஞா ன ம ்தான்
காட்டுமிராண்டித்தனத்திலிருந்து
நம்மை
விடுவித்து அறிவின்
ஒ ளி யை க்
க�ொடுத்தது. நாங்கள் ந�ோய்களுக்கு
சிகிச்சையளிக்கிற�ோம், வீடுகளை கட்டுகிற�ோம், வாழ்கிற�ோம். முழு உலகமும்,
மனித சமுதாயமும் விஞ்ஞானமும்
அதன் சாதனைகளும் இல்லாமல் இவற்றையெல்லாம் சிந்திக்க முடியாதது.
விஞ்ஞானிகள் இல்லாமல் அறிவியல்
சக்தியற்றது, எதிர்காலத்தை உருவாக்குவது அவர்கள்தான். உலக அறிவியல்
தினத்தில் சம்பந்தப்பட்டவர்களை வாழ்த்துவது நம் கடமை. விஞ்ஞானிகள் எல்லா வயதினரிடமும் உள்ளனர். அரிஸ்டாட்டில், ட�ோலமி,
யூக்லிட், ஹிப்போகிரட்டீஸ், திய�ோபாஸ்ட்

ப�ோன்றோர் அக்கால விஞ்ஞானிகளாவர். ஐன்ஸ்டீனின் சார்பியல் க�ோட்பாடு,
ரென் பேரழிவு க�ோட்பாடு, சார்லஸ்
டார்வின் பரிணாம க�ோட்பாடு என்றெல்லாம் விஞ்ஞானிகள் படைத்த சாதனைகள் அதிகம்.
அறிவியலின்
து ணை யு ட னேயே த�ொழில்துறை புரட்சி ஏற்பட்டது.
அ றி வி ய ல்
மற்றும் சமூகம்
எப்போதும் முன்னேற்றத்திற்கு சமமாக இருந்து வருகிறது. எனவே, 1999 இல் புடாபெஸ்டில்
நடைபெற்ற உலக அறிவியல் மாநாடு
ஒன்றில், அறிவியல் மற்றும் சமூக சூழலுக்கு இடையில் இன்னும் நெருக்கமான த�ொடர்பு தேவை என்ற ய�ோசனை
வெளிப்படுத்தப்பட்டது. அனைத்து தலைமுறையினருக்கும்
விஞ்ஞானத்தின்
நடைமுறை நன்மைகள் குறித்து உலக
மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்கான பணிகளுக்கு முதன்மையாக நமது சமூகத்தின் விஞ்ஞான
அடுக்குகளிலிருந்து
முயற்சிகள்
தேவைப்படுகின்றன,

உலக விஞ்ஞான
தினம் இன்று

தனது 82 வயதிலும் தளராது சமூகப் பணியாற்றும் எல்லையில் படைகளை குவித்து
மருதமுனை எஸ்.ஏ.எஸ்.இஸ்மாயில் ம�ௌலானா இந்தியாவை அச்சுறுத்தும் சீனா!

ம

ருதமுனயின் கல்வித் துறையில்
38 வருட சேவையாற்றிய மூத்த
கல்வி ஆளுமைகளில் ஒருவரும் அகில இலங்கை சமாதான நீதவானுமான எஸ்.ஏ.எஸ்.இஸ்மாயில் ம�ௌலானா
சிறந்த நிருவாகத் திறன் க�ொண்டவர்.
பள்ளிவாசல்கள் சம்மேளனம் என்ற வகையிலும்,சமாதான சபை என்ற வகையிலும்,ஊர்ப்பிரமுகர்கள�ோடு ஒன்றிணைந்து
இனங்களுக்கிடையிலான சமாதானச் செயற்பாடுகளில் ஈடுபட்டுள்ளார். அதேப�ோன்று
குடும்பங்களுக்கிடையில் ஏற்பட்ட பல பிணக்குகளையும், சண்டை சச்சரவுகளைளயும்
தனி ஆளாக நின்று தீர்த்து வைத்த பெருமை
இவரையே சாரும்.
மருதமுனை அல்மனார் மத்திய கல்லூரியின்(தேசிய பாடசாலை)கல்வி வளர்ச்சியில் பெரும் பங்காற்றியவர். இக்கல்லூரியின் ஆரம்பப் பிரிவின் அதிபராக
பல வருடங்கள் கடமையாற்றியவர். ஓய்வு பெறும்
வரை ஆரம்பப் பிரிவின் கல்வி வளர்ச்சியில் பெரும்
பங்காற்றி ப�ௌதீக வளங்களைக் கட்டியெழுப்பியவர்.
இவரது பணியை க�ௌரவிக்கும் வகையில் எஸ்.
எல்.ஏ.றஹீம் அதிபராக இருந்த காலத்தில் 2003ஆம்

ஆண்டு பாடசாலைக் கட்டம் ஒன்றுக்கு இவரது பெயர் ப�ொறிக்கப்பட்டிருந்தது.
1959 ஆண்டு ஜூன் மாதம்
01ஆம் திகதி தான் கற்ற பாடசாலையிலேயே உதவி ஆசிரியர் நிமனம் பெற்றார். அங்கு
1961ஆம் மே மாதம்14ஆம்
திகதி வரை கடமையாற்றினார்.
பின்னர் 1961ஆம் ஆண்டு மே
மாதம் முதல் 1962ஆம் ஆண்டு
டிசம்பர் வரை காலி,கராப்பிட்டிய,ஹிரிம்புற அரசினர் முஸ்லிம்
ஆசிரியர் பயிற்சிக் கலாசாலையில் பயிற்சியை நிறைவு செய்து
க�ொண்டார். பின்னர் பல பிரதேசங்களிலும் ஆசிரியராகக் கடமையாற்றியுள்ளார்.
அவர் 1ஆம் தர அதிபராகக் கடமையாற்றி
1996.12.15 ஆம் திகதி ஓய்வு பெற்றார். மருதமுனை மஸ்ஜிதுன் நூர் ஜூம்ஆ பள்ளிவாசலில் தலைவராக இருந்துள்ளார். மருதமுனை அனைத்துப் பள்ளிவாசல்கள் சம்மேளனம், மருதமுனை சமாதான சபை
ஆகியவற்றின் இணைத் தலைவராக பத்து ஆண்டகள்

இருந்துள்ளதுடன் மருதமுனையில் அமைக்கப்பட்ட அனைத்து
சபைகளிலும் இணைந்து செயற்பட்டுள்ளார்.
மருதமுனை
மர்க்கஸூசுத்
தஃலிமுல் இஸ்லாமியின் உப
தலைரவராகவும், மருதமுனை
சக்காத் நிதியத்தின் அங்குரார்ப்பணத் தலைவராகவும், உப
தலைவராகவும், நவியான்குளம்
விவசாய சங்கத்தின் தலைவராகவும், மருதமுனை ப�ொது நூலகத்தின் ஸ்தாபக உறுப்பினராகவும்
,அம்பாறை மேல் நீதிமன்றத்தில்
ஜூரியாகவும்
இருந்துள்ளார்.
மருதமுனை ஆசிரியர் நலன்புரி
சமூக சேவைகள் சங்கத்தின்ஸ்தாபக உறுப்பினராகவும்,உப தலைவராகவும்,கடந்த
பத்து ஆண்டுகளாக தலைவராகவும் தனது 82 வயதிலும் பணியாற்றி வருகின்றார்.

-பி.எம்.எம்.ஏ.காதர்-...?
(மருதமுனை தினகரன் நிருபர்-)

இ

ந்தியாவின் அருணாச்சல பிரதேச
எல்லையில் சீன
இராணுவத்தினர் தங்களது
படைகளைக் குவிக்கும்
புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடிய�ோக்களை 'டுவிட்டர்' சமூக
வலைதளத்தில் அதிக அளவில்
வெளியிட்டு வருகின்றனர்.
இந்திய இராணுவத்தினரை
அச்சுறுத்தும் நடவடிக்கையில்
சீன அரசு இறங்கியுள்ளதாக
இந்திய இராணுவ தரப்பில்
இருந்து தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இந்தியாவின் வடகிழக்கு மாநிலமான அருணாச்சல பிரதேச எல்லையில் சீன இராணுவத்தினர் 100 இற்கும் மேற்பட்ட வீடுகளை கட்டி
உள்ளதாக அமெரிக்க இராணுவ தலைமையகமான பென்டகன் சமீபத்தில் எச்சரித்தது. இதையடுத்து எல்லையில் இந்திய இராணுவத்தினர்
தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இந்நிலையில் அருணாச்சல பிரதேச எல்லையில் குவிக்கப்பட்டுள்ள சீன இராணுவ
வீரர்களின் புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடிய�ோ

காட்சிகள் ப�ோன்றவை சீன இராணுவம்
பெயரில் உள்ள, 'டுவிட்டர்' சமூக வலைதளங்கள் வாயிலாக பரப்பப்படுகின்றன.
சீனாவில், 'டுவிட்டர்' பயன்பாட்டில் இல்லாத
ப�ோதும், அந்நாட்டு இராணுவத்தின் பெயரில்
இவை பகிரப்பட்டு வருகின்றன. அவற்றை
இந்திய இராணுவ புலனாய்வுத் துறை ஆய்வு
செய்து வருகிறது. இந்தச் சம்பவத்தை அடுத்து
அருணாச்சல பிரதேசம், லடாக் எல்லையில்
இந்திய பாதுகாப்புப் படை வீரர்கள் உஷார்படுத்தப்பட்டு உள்ளனர்.
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2021 நவம்பர் 10 புதன்கிழமை

(03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

நீதிபதிகள் குழாம் தீர்மானித்தது.
அதன் ப�ோது மனுதாரர் சார்பில்
நீதிமன்றத்தில்
ஆஜராகியிருந்த
சட்டத்தரணி கிறிஸ்மால் வர்ணகுலசூரிய இதுவரை மேற்படி மனு
மீதான விசாரணை 3 தடவைகள்
ஒத்தி ப�ோடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார்.
அதேவேளை மேற்படி கப்பல் தீ
அனர்த்தம் காரணமாக நாளுக்கு நாள்
சூழலுக்கு ஏற்படும் பாதிப்பு அதிகரித்து வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
அத்துடன் வெகுவிரைவில் மனு

3 சிறுமிகளை காண...
உறவுமுறை சிறுமி ஒருவருமே
இவ்வாறு காணாமற் ப�ோயுள்ளதாகவும் அவர்கள் மூவரும் 13,- 15
வயதுக்குட்பட்டவர்கள்
என்றும்
ப�ொலிசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
அவர்கள் மூவரும் நேற்று முன்தினம் க�ொழும்பு விகாரமாதேவி
பூங்கா மற்றும் காலிமுகத்திடல்
பகுதியில் நடமாடியுள்ளதாக அவர்-

மீதான விசாரணையை மேற்கொள்ளுமாறு அவர் நீதிமன்றத்தைக்
கேட்டுக் க�ொண்டார்.
மனுதாரர் சார்பில் நீதிமன்றத்தில்
ஆஜராகியிருந்த ஏனைய சட்டத்தரணிகளும் அது த�ொடர்பில் தமது
இணக்கப்பாட்டை
வெளியிட்டனர்.
அதனை கவனத்தில் க�ொண்டுள்ள
நீதிமன்றம் அனைத்து மனுக்கள்
மீதான விசாரணையையும் டிசம்பர்
முதலாம் திகதி மேற்கொள்வதற்கு
தீர்மானித்துள்ளது. 
(ஸ)

(03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)
களின்
கையடக்கத்தொலைபேசி
சமிக்ஞைகளை ஆய்வு செய்ததன்
மூலம்
தெரியவந்துள்ளதாகவும்
ப�ொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த சம்பவம் த�ொடர்பில்
மேலதிக விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு ள்ளதாகவும் வாழைத்த�ோட்டம் ப�ொலிசார் தெரிவித்துள்ளனர்.(ஸ)

வெளிநாடுகளில் த�ொழில்...
உள்வாங்கும் மற்றும் பயிற்சியளிக்கும் பணிகள் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகத்தினால் மாத்திரம்
மேற்கொள்ளப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேநேரம், ஜப்பான் மற்றும்
இஸ்ரேல்
ஆகிய
நாடுகளில்
த�ொழில்வாய்ப்புகள்
வழங்கப்படுவதானது, இரு நாடுகளுடன்
ஏற்படுத்திக் க�ொண்டுள்ள உடன்ப-

(03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

டிக்கைகளுக்கு அமைய, அனுமதி
வழங்கப்பட்ட த�ொழில் நிறுவனங்கள் ஊடாக மாத்திரமே க�ொடுக்கப்படும் என அந்தப் பணியகம் குறிப்பிட்டுள்ளது.
எனவே, இது த�ொடர்பில் எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு வெளிநாட்டு
வேலைவாய்ப்பு பணியகம் ப�ொதுமக்களை அறிவுறுத்தியுள்ளது.

பத்திக் பயிற்சி நிலையத்தின்...
அதிகாரிகள் மற்றும் நிறுவனத்
தலைவர்களின் பங்கேற்புடன் அலரி
மாளிகையில் இவ் ஆரம்ப நிகழ்வு
இடம்பெற்றது. நிகழ்வில் பிரதமர்
த�ொடர்ந்து உரையாற்றுகையில், நம்
நாட்டில் திறந்த ப�ொருளாதாரம் அறிமுகப்படுத்தப்படுவதற்கு
முன்பு,
கைத்தறி ஆடைகள் மிகவும் பிரபலமாக இருந்தன.
ஆனால் திறந்த ப�ொருளாதாரம்
அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட
நாளில்
இருந்து வெளிநாட்டு ஆடைகளுக்கான கதவுகள் திறக்கப்பட்டன.
இதனால் நமது உள்ளூர் ப�ொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்க வேண்டிய
த�ொழிற்சாலைகள் மூடப்பட்டுவிட்டன.
திறந்த ப�ொருளாதாரம் எமது
நாட்டிற்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட
ப�ோது
உள்ளூர்
விடயங்களை
பாதுகாக்கும்
வேலைத்திட்டம்
அப்போது இருக்கவில்லை. அதன்
விளைவுகளை பல தசாப்தங்களாக
அனுபவித்து வருகிற�ோம். எனவே,
உள்ளூர் உற்பத்தியை அதிகரித்து,
அந்த உற்பத்தியாளர்களைப் பாதுகாப்பதில் நாம் இன்னும் சவாலை
எதிர்நோக்குகின்றோம்.
கைத்தறி ஆடை த�ொழில் வளர்ச்சியடைந்து வந்த அந்த ப�ொற்காலத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவதற்காகவே
நாம்
தனியான
இராஜாங்க அமைச்சை கூட உருவாக்கின�ோம்.
அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு உள்ளூர்
ஆடைகளை
அணிவிப்பதற்கு
பாரிய முயற்சிகளை முன்னெடுத்தார்கள். வாரத்தில் ஒரு நாள் பத்திக்
உடை அணிவதற்கான நாளாகவும்

(03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது . இந்த
விடயங்கள் க�ொவிட் மூலம் மறக்கடிக்கப்பட்டாலும், அதன் மூலம்
சமூகத்திற்கு வழங்கும் செய்தி முக்கியமானது என்பதை நினைவில்
க�ொள்வது அவசியமாகும்.
ஜனாதிபதி அவர்கள், இவ்வாறு
தனியான அமைச்சை நிறுவியமை
குறித்து அன்று பல குற்றச்சாட்டுக்கள் எழுந்தன. இந்த விடயங்கள்
இன்று சமூகத்தை சரியான வழியில்
மாற்றியமைத்துள்ளன என்று நாம்
நம்பிக்கையுடன் கூறலாம்.
நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்ததும்
உள்ளூர் த�ொழிற்துறைகளை மேம்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்தின�ோம்.
சில காலங்களில் இந்தத் த�ொழிற்துறைகள் குறித்து கண்கொண்டும்
பார்க்கப்படவில்லை.
இவற்றை
நம்பி வாழும் மக்களை பற்றி கண்டு
க�ொள்ளவில்லை. அது மட்டுமின்றி,
ஒரு நாடு என்ற ரீதியில் சர்வதேசத்தின் முன் எழுந்து நிற்கும் வாய்ப்பை
இழந்து, உள்ளுர் ஆடை த�ொழிற்துறை வீழ்த்தப்பட்டது.
அத்தகையத�ொரு
த�ொழிற்துறையை தான் நாம் தற்போது புத்துயிர் பெறச் செய்து சர்வதேசத்தை
வெல்வதற்காக செயற்படுத்துகின்ற�ோம்.
அதற்கான
வேலைத்திட்டம்
அரசாங்கத்திடம் உள்ளது. அந்த
வேலைத்திட்டத்தின் ஒரு அங்கமாகவே இன்று நாடு முழுவதும்
160 பத்திக் மற்றும் உள்ளுர் ஆடை
த�ொழிற்சாலை பயிற்சி நிலையங்களை அமைப்பதாக அமைச்சர் என்னிடம் கூறினார் என்றார்.

வீட்டின் மீது மண்மேடு ...
ரம்புக்கணை அரசாங்க வைத்தியசாலையில்
அனுமதிக்கப்பட்டு
சிகிச்சை பெற்று வருகின்றார்.
நாட்டில் நிலவும் சீரற்ற கால
நிலையில்
ரம்புக்கணை
பகுதியில் த�ொடர்ந்து சில தினங்களாக
கடும் மழை பெய்து வருகிறது.
அந்த
நிலையில்
வீட�ொன்றின்
மீது மண்மேடு சரிந்து விழுந்ததில்
இவ் அனர்த்தம் ஏற்பட்டுள்ளதாக
அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய
நிலையம் தெரிவித்தது.
இந்த மண் சரிவு அனர்த்தத்தில்
உடகலதெனிய
பிரதேசத்தைச்
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வயது தாயும் எட்டு வயதான கசுனி
மாரசிங்க என்ற அவரது மகளும்
பதின்மூன்று வயதான அவர்களது
உறவுமுறை சிறுமியுமே பலியாகியுள்ளதாக அந்த நிலையம் தெரிவித்தது.
இராணுவத்தினரும்
ப�ொலிஸாரும் அனர்த்த முகாமைத்துவ
நிலைய அதிகாரிகளும் பிரதேச மக்களும் இணைந்து மண்ணில் புதையுண்ட வர்களை மீட்கும் நடவடிக்கைகளை
மேற்கொண்டதாகவும்
அந்த நிலையம் தெரிவித்தது.
எவ்வாறாயினும்
மண்சரிவில்
புதையுண்ட அந்த குடும்பத்தினரை

குழியில் தள்ளிவிட்டுள்ளது. இதன்
காரணமாக தங்களுடைய விவசாயத்திற்கு தேவையான பசளைகள் கிருமிநாசினிகள் ப�ோன்றவற்றை பெற்றுக்
க�ொள்வதில் பெரும் சிரமங்களை
எதிர் ந�ோக்கியதுடன்.
அவற்றுக்கான பெரும் தட்டுப்பாடும் நிலவியது.
தட்டுப்பாடு காரணமாக பசளைகளின் விலைகளும் கிருமிநாசினிகளின் விலைகளும் என்றுமே
இல்லாதவாறு விலை அதிகரிப்பு ஏற்பட்டது.
ஒரு சில வர்த்தகர்கள் ப�ொருட்களை பதுக்கி வைத்து அதிக
விலைக்கு விற்பனை செய்தார்கள்.
இதன் காரணமாக விவசாயிகள் தங்-

நேற்று முன்தினம் பிற்பகலில் அங்கிருந்து பாதுகாப்பான இடத்திற்கு
செல்லுமாறு வழிகாட்டல் வழங்கி
இருந்ததாகவும் அதற்கிணங்க அப்பகுதியில் உள்ள வேறு சில குடும்பத்தினர் அங்கிருந்து பாதுகாப்பான
இடங்களுக்கு சென்றுள்ள நிலையில்
மண்சரிவில் அகப்பட்டுள்ள குடும்பத்தினர் அங்கிருந்து பாதுகாப்பான
இடத்திற்கு
சென்றிருக்கவில்லை
என்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ
மத்திய நிலையம் தெரிவித்தது.
இவ் அனர்த்தத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் சடலங்கள் ரம்புக்கணை
அரசாங்க வைத்தியசாலையில் வைக்-

கப்பட்டுள்ளதாகவும் ரம்புக்கணை
ப�ொலிசார் மேலதிக விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருவதாகவும்
அந்த நிலையம் தெரிவித்துள்ளது.
அதேவேளை ரம்புக்கணை பிரதேசத்தில் வேறு இரு பகுதிகளிலும் நேற்றைய தினம் மண்சரிவு
அனர்த்தம்
ஏற்பட்டுள்ளதாகவும்
அதற்கிணங்க ரம்புக்கணை பிரதேச
செயலாளர் பிரிவில் கன்சலகமுவ
மற்றும் உடுகம பகுதிகளிலேயே
மண் சரிவுடன் கற்பாறைகள் உருண்டுள்ளதாகவும் அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம் தெரிவித்துள்ளது. (ஸ)

களுடைய விவசாய நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்க முடியாமல்
பெரும் பாதிப்பை சந்தித்தனர்.
ஒரு சில விவசாயிகள் க�ொரேனாவில் பெரும் பாதிப்பை சந்தித்ததுடன். விவசாயத்தை முன்னெடுக்க
ப�ோதிய அளவு பணம் இல்லாததன் காரணமாக தங்களுடைய தங்க
நகைகள், வாகனங்கள், வீடுகள்
ப�ோன்றவற்றை அடகு வைத்து
விவசாயத்தில் ஈடுபட வேண்டிய
நிலைமை ஏற்பட்டது.
இவ்வாறான ஒரு இக்கட்டான
நிலையில் கடந்த சில வாரங்களாக சீரற்ற மிகவும் ம�ோசமான
காலநிலை நிலவுவதன் காரணமாக
விவசாயிகளின் விவசாய நிலங்களுக்-

குள் வெள்ள நீர் புகுந்து 75 வீதத்திற்கும் அதிகமான பயிர்களை அழித்துவிட்டது.
இதன் காரணமாக விவசாயிகள்
பெரும் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகியுள்ளதுடன் அடுத்த கட்டம் என்ன
என்பதை புரிந்து க�ொள்ள முடியாமல் இருக்கின்றார்கள்.
எனவே
இவர்களின்
இந்த
நிலைமையை கருத்தில் க�ொண்டு
விவசாய திணைக்களத்தின் மூலமாக
சரியான தகவல்களை பெற்றுக்
க�ொண்டு பாதிக்கப்பட்டுள்ள விவசாயிகளுக்கு
நிவாரணங்களை
அல்லது நட்ட ஈட்டை வழங்க அரசாங்கம் முன்வர வேண்டும் எனவும்
அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

க�ொள்ளும் முடிவை மாற்றுவதற்காக
இரசாயனப் பசளை உற்பத்தியாளர்களும் இறக்குமதியாளர்களும் பாரிய
முதலீடு செய்து வருகின்றனர்.
வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்ட பெருந்தொகை பணம் மற்றும்
த�ொலைபேசி
உரையாடல்கள்
பற்றிய விபரங்களை ஒருமாத காலத்தினுள் வெளியிட இருக்கிற�ோம்.
உலக அளவில் ப�ோதைப் ப�ொருள்
மற்றும் ஆயுத வியாபார மாபியா
முதலிடத்தில் உள்ளத�ோடு அடுத்ததாக இரசாயன பசளை மாபியா
காணப்படுகிறது. இலங்கையில் 100
பில்லியன் ரூபாவை பிரதான நிறுவனங்கள் முதலீடு செய்துள்ளன.
சூழலுக்கு இயைபான சேதனப்
பசளை பயன்பாட்டை ஊக்குவிக்கும் முதல் நாடு இலங்கையல்ல.

பல அபிவிருத்தி அடைந்த நாடுகள்
இதனை செய்கின்றன.
எமது நாட்டின் விவசாயத்துறை
வீழ்ச்சி
அடைய
இடமளிக்க
மாட்டோம். விவசாயிகளின் ப�ொருளாதாரத்தை பாதிக்கும் எதனையும்
செய்ய
மாட்டோம்.பெரும்போகத்திற்காக விவசாயிகள் 8 இலட்சம் ஹெக்டேயரில் பயிரிட்டிருக்க
வேண்டும். தற்பொழுது 5 இலட்சத்து 21 ஆயிரம் ஹெக்டேயர் பயிரிடப்பட்டுள்ளது.
கிளிந�ொச்சியில் 100 வீதம், முல்லைத்தீவில் 92 வீதம், மன்னாரில் 33
வீதம், யாழில் 97 வீதம், வவுனியாவில் 62 வீதம், மட்டக்களிப்பில் 83
வீதம், திருக�ோணமலை 44 வீதம்,
அம்பாறையில் 48 வீதம், கேகாலையில் 82 வீதம் என்ற அடிப்படையில்

பயிரிடப்பட்டுள்ளது. இலகுவானது
என்பதால் விவசாயிகள் இரசாயனப்
பசளையை பயன்படுத்தவே விரும்புகின்றனர். சேதனப் பசளை பயன்பாட்டிற்கு அர்ப்பணிப்பு தேவை.
விவசாயிகள் இயந்திரமயமாகியுள்ளனர். விவசாயிகள் தங்களை மாற்றிக்
க�ொள்ள முயல்கின்றனர்.
விவசாயிகள் த�ொடர்பில் அரசாங்கத்திற்கு
ப�ொறுப்புள்ளது.விவசாயத்துறை வீழ்ச்சி அடைய ஒருப�ோதும் நாம் இடமளிக்க மாட்டோம்.
இரசாயனப் பசளையை தருவிக்க
தற்போது காலம் ப�ோதாது.
விவசாயிகளுக்கு உரிய நேரத்தில்
பசளை வழங்குவதற்காகத் தான் இந்தியாவில் இருந்து பசளை க�ொண்டுவரப்பட்டுள்ளது என்றும் குறிப்பிட்டார்.

வரை கடல் த�ொழிலில் ஈடுபடுவது
மற்றும் கடலில் பயணம் மேற்க�ொள்வதையும் தவிர்த்துக் க�ொள்ளுமாறும் அந்த திணைக்களம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
வடக்கு,கிழக்கு,வடமேல் மற்றும்
சப்ரகமுவ மாகாணங்களிலும் திருக�ோணமலை,கண்டி,அனுராதபுரம்,
நுவரெலியா உள்ளிட்ட சில மாவட்டங்களிலலும் 150 மில்லி மீற்றருக்கும் அதிகமான மழை பெய்யும்
என்றும் மாத்தளை, ப�ொலநறுவை,காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களில் 100 மில்லி மீற்றருக்கும்
அதிகமான மழை வீழ்ச்சியை எதிர்பார்க்கலாம் என்றும் அந்த திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.
இடியுடன் கூடிய மழை, தற்காலிகமாக ஏற்படும் கடும் காற்று, மின்னல்
ப�ோன்ற இயற்கை அனர்த்தங்களில்
இருந்து தம்மைப் பாதுகாத்துக்
க�ொள்வதற்கு மக்கள் பாதுகாப்புடன் செயற்பட வேண்டும் என்றும்
அந்தத் திணைக்களம் கேட்டுக்க�ொண்டுள்ளது.
அதேவேளை நாட்டின் பல்வேறு
பிரதேசங்களிலும்
மண்சரிவு,

மலைக் குன்றுகள் சரிதல், மரங்கள்
முறிந்து விழுதல், கற்பாறைகள்
உருளுதல் ப�ோன்ற அனர்த்தங்கள்
ஏற்படலாம் என்றும் அவ்வாறான
பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களை பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லுமாறும் அந்த திணைக்களம் கேட்டுக்க�ொண்டுள்ளது.
அவ்வாறான அனர்த்தம் ஏற்படும்
சந்தர்ப்பங்களில் தேவையான ஒத்துழைப்புக்களை பெற்றுக் க�ொள்வதற்காக மக்கள் 117 என்ற த�ொலைபேசி
இலக்கத்துடன் அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிலையத்தை த�ொடர்பு
க�ொள்ள முடியும் என்றும் அந்த
நிலையம் தெரிவித்துள்ளது.
இயற்கை அனர்த்தங்கள் த�ொடர்பாக அவ்வப்போது வெளியிடப்படும் அறிவித்தல்களுக்கு ப�ொதுமக்கள் அவதானம் செலுத்துவது
முக்கியம் என்றும் தெரிவித்துள்ளது.
அதேவேளை கடும் மழை காரணமாக பெருமளவு ஆறுகள், நீர்த்தேக்கங்கள்,குளங்கள் ஆகியவற்றில்
நீர்மட்டம் உயர்வடைந்து காணப்படுவதாகவும் 10 நீர்த்தேக்கங்களின்
வான்கதவுகள்
திறக்கப்பட்டுள்ள-

தாகவும் அனர்த்த முகாமைத்துவ
மத்திய நிலையம் தெரிவித்துள்ளது.
அதற்கிணங்க
இராஜாங்கனை,
தெதுறுஓயா, லக்ஷபான, குகுளேகங்க,தப்போவ, க�ொத் மலை,
விக்டோரியா மற்றும் அங்கமுவ
ஆகியவற்றின்
வான்
கதவுகள்
திறக்கப்பட்டுள்ளதாகவும்
அந்த
நிலையம் தெரிவித்துள்ளது.
அத்துடன் நாட்டில் 10 மாவட்டங்களுக்கு விடுக்கப்பட்டுள்ள மண்சரிவு அபாய எச்சரிக்கை த�ொடர்ந்தும்
நடைமுறையில் உள்ளதாக தேசிய
கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
அதற்கிணங்க
க�ொழும்பு,
கேகாலை, இரத்தினபுரி, பதுளை,
களுத்துறை, மாத்தளை, கண்டி, நுவரெலியா, குருநாகல் மற்றும் காலி
மாவட்டங்களுக்களிலுள்ள பிரதேச
செயலாளர் பிரிவுகளுக்கு இந்த
மண்சரிவு அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த எச்சரிக்கை
நிலவும்
பகுதிகளில்
வசிக்கும்
மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு
இடம் பெயர்ந்து செல்லுமாறும்
அந்த நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

11 பேர் பலி...
150 மில்லி மீற்றருக்கும் அதிகமான மழை வீழ்ச்சி இடம்பெறும்
என்றும் அந்த திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.
சீரற்ற காலநிலை காரணமாக
நேற்று வரை குழந்தை ஒன்று
உட்பட 11 பேர் பலியாகியுள்ளதுடன் மேலும் 5 பேர் காயங்களுக்கு
உள்ளாகியுள்ளனர்.
அத்துடன் 16 மாவட்டங்களில்
1836 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 7
ஆயிரத்து 167 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 89 வீடுகள் பகுதியளவிலும்
மேலும் சில வீடுகள் முழுமையாகவும் சேதமடைந்துள்ளன.
க�ொழும்பு -– சிலாபம் பிரதான வீதி
நேற்று நீரில் மூழ்கியதாகவும் மகா
ஓயா பெருக்கெடுத்த காரணத்தினால்
கிரியுல்ல நகரம் நீரில் மூழ்கியதால்
குருநாகல் -க�ொழும்பு வீதி தற்காலிகமாக ப�ோக்குவரத்துக்கு மூடப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
அத்துடன் நாட்டின் பல்வேறு
கடற்பரப்புகளிலும் 65 கில�ோமீற்றர் வேகத்தில் அதிகரித்த காற்று
வீசக் கூடிய சாத்தியம் காணப்படும் நிலையில் மறு அறிவித்தல்

நுவரெலியா – ராகலை த�ோட்டத்தில் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த ஐவர்
உயிரிழப்பிற்கு காரணமான தீ விபத்து
த�ொடர்பான அரச இரசாயன பகுப்பாய்வு அறிக்கை நீதிமன்றத்திற்கு
சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
வலப்பனை நீதவான் டி.ஆர்.எஸ்.
ஜினதாச முன்னிலையில் பகுப்பாய்வு
அறிக்கை மற்றும் பிரேத பரிச�ோதனை
அறிக்கைகள் ஆகியன (08) சமர்ப்பிக்கப்பட்டதாக ப�ொலிஸார் கூறினர்.
தீப் பற்றிய வீட்டில் பெற்றோல்
பயன்படுத்தப்பட்டமை இரசாயன
பகுப்பாய்வினூடாக உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக இதன்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், சம்பவம் த�ொடர்பில் கைது செய்யப்பட்டு விளக்கம-

றியலில் வைக்கப்பட்டுள்ள சந்தேகநபர் நேற்று நீதவான் முன்னிலையில்
ஆஜர்ப்படுத்தவில்லை.
சம்பவத்தில் உயிரிழந்த ராமையா
தங்கையா
என்பவரின்
மகனே
இவ்வாறு சந்தேகத்தின் பேரில் கைது
செய்யப்பட்டு
விளக்கமறியலில்
வைக்கப்பட்டுள்ளார்.
சம்பவம் த�ொடர்பான வழக்கு விசாரணையை எதிர்வரும் 22 ஆம் திகதி
வரை ஒத்திவைத்து நீதவான் நேற்று
உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.
அடுத்த வழக்கு விசாரணையின்
ப�ோது, மேலதிக விசாரணை அறிக்கையை மன்றில் சமர்ப்பிக்குமாறும்
அன்றைய தினம் வரை சந்தேகநபரை
விளக்கமறியலில்
வைக்குமாறும்
இதன்போது உத்தரவிடப்பட்டது.

நிவாரண ப�ொதியை...
முடியுமென வர்த்தக அமைச்சர்
பந்துல குணவர்தன தெரிவித்துள்ளார். லங்கா சத�ொச விற்பனை
நிறுவனத்தினூடாக வாடிக்கையாளர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்குவது
குறித்து தெளிவூட்டும் ஊடக சந்திப்பொன்று க�ொழும்பில் இடம்பெற்றது. இதன்போது கருத்து தெரிவிக்கும்போதே அவர் இதனைத்
தெரிவித்தார்.
சத�ொச நிறுவனத்தின் நேரடி
த�ொலைபேசி இலக்கமான 1998க்கு

அழைப்பதன் மூலம், வாடிக்கையாளர்களுக்கு இந்த 15 ப�ொருட்களையும் நிவாரண விலைக்கு க�ொள்வனவு செய்ய முடியும்.
அத்துடன், உலகின் பண்டங்களின் விலை நிர்ணயம் செய்யும்
நாடுகளின் விநிய�ோகச் சங்கிலி
வீழ்ச்சியடைந்துள்ள
நிலையில்,
ஒரு நாட்டிற்கு உள்ள ஒரே தீர்வு அந்நாட்டின் உற்பத்தியை வலுப்படுத்துவதே என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

க�ொர�ோனா த�ொற்றுகளின் எண்ணிக்கை 100க்கு 05 முதல் 07 வீதத்தில் உயர்ந்துள்ளதென்றும் இது
த�ொற்றார்களின் எண்ணிக்கையில்
விரைவான அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்கும் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த
வாரஇறுதி
மற்றும்
விடுமுறை நாட்களில் மக்கள் நடந்துக�ொண்ட விதமே பாதகமான விளைவுகளுக்குக் காரணம் .
இதன்
சரியான
முடிவுகளை
இன்னும் இரண்டு வாரங்களில்
பார்க்க முடியும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையைப்

பேணுவதற்காகவே நாடு திறக்கப்பட்டுள்ளது , உல்லாசப் பயணங்கள்
செல்வதற்காக அல்ல என்றும் அவர்
மேலும் தெரிவித்தார்.
சுகாதாரச் சட்டங்களை மக்கள்
கடைப்பிடிக்க வேண்டும் ,அவ்வாறு
இல்லையெனில்,
க�ொர�ோனா
பரவல் அதிகரித்து, கல்வி, ப�ொருளாதாரம் உள்ளிட்ட அனைத்துத்
துறைகளும் வீழ்ச்சியடையக் கூடும்
. எதிர்காலத்தில் வைரஸ் பரவுவதைப் ப�ொறுத்து, சில பிரதேசங்கள்
அல்லது பகுதிகள் மட்டுமே முடக்க
வேண்டும் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

சீரற்ற காலநிலை: ....

சேதன பசளை திட்டத்தை...
மஹிந்தானந்த
அலுத்கமகே,
இதனுடன் த�ொடர்புள்ள நபர்கள்
மற்றும் த�ொலைபேசி உரையாடல்களை விரைவில் அம்பலப்படுத்துவ�ோம் எனவும் தெரிவித்தார்.
எதிர்க்கட்சிகள்
அரசியலுக்காக
இந்தப் பிரச்சினையை பயன்படுத்துகின்றன. எனினும் விவசாயத்துறை
வீழ்ச்சி அடைய ஒருப�ோதும் நாம்
இடமளிக்க மாட்டோம் என்றும்
அவர் குறிப்பிட்டார்.
பசளை விவகாரம் த�ொடர்பாக
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாஸ பாராளுமன்றத்தில் எழுப்பிய
கேள்விக்குப்
பதிலளிக்கையிலே
அவர் இதனை தெரிவித்தார்.
மேலும் குறிப்பிட்ட அவர்,
இலங்கயைில் சேதனப் பசளை
பயன்பாட்டை முழுமையாக மேற்-

அரச இரசாயன பகுப்பாய்வு
அறிக்கை நீதிமன்றில் சமர்ப்பிப்பு

த�ொற்றாளர்...

விவசாயிகளுக்கு நிவாரணம்....
நிவாரணத்தை அல்லது நட்ட
ஈட்டை பெற்றுக் க�ொடுக்க அரசாங்கம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க
வேண்டும்
எனவும்
தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த ஜனவரி மாதம் முதலே நுவரெலியா மாவட்டத்தில் த�ொடர்ச்சியாக சீரற்ற காலநிலையே நிலவி
வருகின்றது. இதன் காரணமாக
நுவரெலியா மாவட்ட விவசாயிகள்
தங்களுடைய விவசாய நடவடிக்கைகளை முன்னெடுப்பதில் பெரும் சிரமங்களை எதிர் ந�ோக்கி வருகின்றார்கள்.
இவ்வாறான ஒரு நிலைமையில்
அரசாங்கத்தின் சேதன பசளை அறிவிப்பு அவர்களை இன்னும் படு

ஐவர் பலியான ராகலை தீ சம்பவம்:

மேற்படி அமைச்சு தெரிவித்தது.
சில பிரதேசங்களில் கற்கள் சரிந்துள்ளதுடன் மேலும் சில பகுதிகளில்
மண்சரிவு அனர்த்தம் ஏற்பட்டுள்ள

நிலையில் அப் பகுதிகளுக்கான மின்
விநிய�ோகத்தை வழங்குவதில் சற்று
தாமதம் ஏற்படலாம் என்றும் அந்த
அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.(ஸ)

வாகன உதிரிப்பாகங்களின்...
பாகங்களின் விலை பெருமளவில்
அதிகரித்துள்ளதாக
பாராளுமன்ற
உறுப்பினர் ம�ொஹமட் முஸம்மில்
நேற்று பாராளுமன்றத்தில் கேள்வியெழுப்பியிருந்தார்.
இதற்கு
பதிலளிக்கும்போதே
இராஜாங்க அமைச்சர் ஷெஹான்
சேமசிங்க, ட�ொலருக்கு நிகரான
ரூபாவின் பெறுமதியை வலுப்ப-

டுத்த அரசாங்கம் பல நடவடிக்கைகளை
மேற்கொண்டுள்ளதாக
கூறினார்.
அத்தோடு வாகன உதிரிபாகங்களின் விலையில் வரம்பற்ற அதிகரிப்பு பிரச்சினைக்கு விரைவில் தீர்வு
காணப்படும் என்றும் இராஜாங்க
அமைச்சர் ஷெஹான் சேமசிங்க
குறிப்பிட்டார்.

எத்தகைய அனர்த்தங்களையும் ....
அனர்த்த முகாமைத்துவ மாவட்டக் காரியாலயங்கள் மற்றும் மாவட்டச் செயலாளர்கள் ஆகிய�ோருடன்
இணைந்து அதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் எனவும்
இடர் முகாமைத்துவ மத்திய நிலையத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம் மேஜர்
ஜெனரல் சுதந்த ரணசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.
அனர்த்தங்கள் ஏற்படக்கூடிய பிரதேசங்களில் வசிக்கும் மக்களை அங்கிருந்து பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு
வெளியேற்றுவதற்கான அறிவித்தல்
விடுக்கப்பட்டவுடன்
உடனடியாகவே அதற்கான நடவடிக்கைகளை

அவர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும்
என்றும் அவர் கேட்டுக் க�ொண்டுள்ளார்.
குறிப்பாக
சீரற்ற
காலநிலை
நிலவும் காலங்களில் சுற்றுலா செல்லுதல், மலை ஏறுதல்,நீர்நிலைகளில்
குளித்தல், படகு சவாரி செய்தல் உட்பட்ட நடவடிக்கைகளை தவிர்த்துக்
க�ொள்ளுமாறும் அவர் கேட்டுக்க�ொண்டுள்ளார்.
அவ்வாறின்றி ஏனைய�ோரது உயிர்களும் பாதிக்கும் வகையில் செய்யப்படுவ�ோருக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர்
தெரிவித்துள்ளார்.

கிளிந�ொச்சி நகரில் க�ோர...
யூட்பவிஷன் (வயது 29) என்ற
இளைஞனும் இல 61 கண்டி வீதி
பரந்தனை
சேர்ந்த
ச.காந்தீபன்
(வயது 34) என்ற இருவருமே உயிரிழந்துள்ளனர்.
உயிரிழந்தவர்களின்
சடலங்கள்

கிளிந�ொச்சி மாவட்ட ப�ொது வைத்தியசாலைக்கு
எடுத்துசெல்லப்பட்டன.
விபத்து த�ொடர்பாக கிளிந�ொச்சி
ப�ொலிஸார்
விசாரணைகளை
மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

அமைச்சர் டக்ளஸுக்கு ...
பீடம் சார்பாக கலாநிதி. சிவஸ்ரீ
இராமச்சந்திரகுருக்கள் பாபு சர்மா
ஆசிகளை தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ் மக்கள் மீது அதிக பற்றுதல்
க�ொண்டவரும், அவர்களை இலங்கையராக
அறிமுகப்படுத்துவதில்
அக்கறை காட்டுபவரும், இலங்கைஇந்திய ஒப்பந்தத்தின்படி வடக்கு,

கிழக்கு வாழ் தமிழ் மக்களின் அபிலாஷைகளை
நிறைவேற்றுவதில்
தீர்க்கதரிசியாக
செயற்படுபவருமான அமைச்சர் டக்ளஸின் தமிழ்
மக்களுக்கான பணிகள் மென்மேலும் வளர இறையருள் கிடைக்கட்டுமென இந்து மத பீடம் சார்பாக பாபு
சர்மா தெரிவித்துள்ளார்.

எரிப�ொருள் விலையை...
விலை அதிகரிக்கப்படக் கூடாது
என்பதே தனது நிலைப்பாடு எனவும்
தெரிவித்தார்.
அமைச்சில் நேற்று இடம்பெற்ற
ஊடக சந்திப்பில் கலந்துக�ொண்டு
கருத்து தெரிவிக்கும் ப�ோதே அவர்
இதனைக் குறிப்பிட்டார்.
தற்போது மண்ணெண்ணெய்க்கான கேள்வி அதிகரித்துள்ள
நிலையில் ஒரு லீற்றர் மண்ணெண்ணெய்
77
ரூபாய்க்கு
விற்பனை
செய்யப்படுவதாகவும் சமையல் எரிவாயு மற்றும்
மண்ணெண்ணெய் விலைகளில்
பாரிய வேறுப்பாடு இருப்பதால்

மண்ணெண்ணெய்யை
பயன்படுத்த மக்கள் முன்வந்துள்ளதாகவும் அமைச்சர் உதய கம்மன்பில
தெரிவித்தார்.
இவ்வாறு மக்கள் பெரும் நெருக்கடிக்கு
முகம்
க�ொடுத்துள்ள
நிலையில் எரிப�ொருள் விலை
அதிகரிக்கப்படக் கூடாது என்பதே
தனது நிலைப்பாடு என்று குறிப்பிட்ட அவர், இருப்பினும் எரிப�ொருள் விலை அதிகரிப்பு த�ொடர்பாக
இறுதி தீர்மானம் எடுக்கும் அதிகாரம் நிதி அமைச்சருக்கே இருக்கிறது
எனவும் அமைச்சர் உதய கம்மன்பில
தெரிவித்தார்.
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அதிபர் ஆசிரியர்கள் ஆர்ப்பாட்டப்பேரணி

ந�ோட்டன் பிரிட்ஜ், தலவாக்கலை
குறூப்,லுணுகலை நிருபர்கள்

வேதன முரண்பாட்டைத் தீர்க்க
க�ோரி நாடாளாவிய ரீதியில் நேற்று
ஆர்ப்பாட்டத்தில் அதிபர் - ஆசிரியர்கள் ஈடுபட்டனர். அந்தவ-

கையில் பதுளை மாவட்ட ஊவா
மாகாண சபைக்கு முன்பாகவும்,
பசறை, ஹாலிஎல, லுணுகல,
பண்டாரவளை உள்ளிட்ட பிரதான
நகரங்களில் அதிபர் - ஆசிரியர்கள்
நேற்று ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இன்றைய பாடசாலை கற்பித்தல் - கற்றல் செயற்பாட்டு கடமைகளை நிறைவு செய்து விட்டு தமது
ப�ோராட்டத்தை த�ொடர்ந்தனர்.
இதேவளை நேற்று (9) செவ்வாய்கிழமை பிற்பகல் தலவாக்கலை நகரில் ஆர்ப்பாட்டத்தில்

அதிபர், ஆசிரியர்கள் ஈடுபட்டனர்.
தலவாக்கலை பஸ் தரிப்பு நிலையத்திற்கு அருகாமையில் அணிதிரண்டு சுல�ோக அட்டைகள்
மற்றும் பதாகைகளை ஏந்தியவாறு
சுமார் ஒரு மணித்தியாலம் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்

தேசிய எதிர்ப்பு தினத்தை முன்னிட்டு அதிபர் ஆசிரியர் ஒன்றிணைந்த சங்கத்தினால் நேற்று
பிற்பகல் 03 மணிக்கு ஹற்றன்
மல்லியப்பு சந்தியில் ஆரம்பமாகிய
ஆர்ப்பாட்ட பேரணிக்கு
ப�ொலிஸார் பலத்த பாதுகாப்பு நட-

உள்ளூராட்சி மன்ற பெண்
உறுப்பினர்களின் கலந்துரையாடல்
பதுளை தினகரன் விசேட நிருபர்

பதுளை மகளிர் அபிவிருத்தி நிலையத்தின்
ஏற்பாட்டில் பதுளை மாவட்ட உள்ளூராட்சி
மன்றங்களின் பெண் உறுப்பினர்களுக்கும்,
மாவட்ட
ஊடகவியலாளர்களுக்குமான
வட்ட மேசை மாநாடு பதுளையில் அண்மையில் நடைபெற்றது.
பதுளை மாவட்ட உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்கும், அனைத்து அரசியல் கட்சிகளிலிருந்தும் வெற்றி பெற்ற தமிழ், சிங்கள பெண்
உறுப்பினர்கள் இம் மாநாட்டில் கலந்துக�ொண்டிருந்தனர்.
ஸ்ரீலங்கா ப�ொதுஜன ஐக்கிய முன்னணி, ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக்கட்சி, ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி, இலங்கை த�ொழிலாளர் காங்கிரஸ், இலங்கை தேசிய த�ோட்டத்த�ொழிலாளர் சங்கம் ஆகிய அமைப்புக்கள்
சார்பாக வெற்றி பெற்ற தமிழ், சிங்கள பெண்
உறுப்பினர்கள் பலரும், இம் மாநாட்டில் பங்கேற்றிருந்தனர்.
இம் மாநாட்டுக்கு மேற்படி கட்சிகளின்
சார்பாக பதுளை மாநகர மேயர் பிரியந்த அமரசிரி, அஜித் லியனகே ஹிக்கடுவ, வேலாயுதம்
ருத்திரதீபன், மிகிமல்முனசிங்க ஆகிய�ோரும்

பஸ் வீதியை விட்டு விலகி
விபத்து 09 பேர் காயம்
தம்புள்ள தினகரன் நிருபர்

தனியார் பயணிகள் பஸ் வண்டியொன்று
வீதியை விட்டு விலகி வயல் வெளியில் குடைசாய்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் 09 பயணிகள்
கடுங்காயங்களுக்குள்ளாகி தம்புள்ள வைத்தியசாலையில்
அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக
பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.

mwptpg;G

விசேட விருந்தினர்களாக அழைக்கப்பட்டிருந்தனர்.
உள்ளூராட்சி மன்றங்களில் பெண் உறுப்பினர்கள் கடந்த ஆண்டுகளில் மேற்கொண்ட
அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டங்கள், அதன்
மீளாய்வுகள், அடுத்தாண்டில் (2022)
மேற்கொள்ளப்படவுள்ள வேலைத்திட்டங்கள் ஆகியன குறித்தும், அவர்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள சவால்கள் குறித்தும் விரிவாக ஆராயப்-

ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷவின் சுபீட்சத்தின் ந�ோக்கு க�ொள்கைக்கமைய நாடளாவிய ரீதியில் 40
இலட்சம் தென்னங்கன்றுகளை நடும் வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் மாத்தளை மாவட்டத்தில் 3000 தென்னங்கன்றுகள் இலவசமாக வீட்டுத்தோட்ட பயனாளிகளுக்கு மாத்தளை மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினரும்
மாவட்ட அபிவிருத்திக் குழுத் தலைவருமான நாலக்க க�ோட்டே க�ொட தலைமையில் நேற்று பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டன. (9) பல்லேப�ொல பிரதேசத்தில் தென்னங்கன்றுகள் பகிர்ந்தளிக்கும் நிகழ்வில் கலந்துக�ொண்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நாலக்க க�ோட்டே க�ொடை பயனாளி ஒருவருக்கு தென்னங்கன்று
வழங்கி வைப்பதை படத்தில் காணலாம்.
படம்: மாத்தளை சுழற்சி நிருபர்

பசறை தமிழ் தேசிய பாடசாலைக்கு
வெள்ளநீரால் பாதிப்பு
பசறை தமிழ் தேசிய பாடசாலை
வெள்ள நீரால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
பசறை தமிழ் தேசிய பாடசாலையில்
த�ொழிநுட்பபீடம், மஹிந்தோதய ஆய்வுகூடம் மற்றும் பாடசாலை மைதானம்
ஆகியன அமைந்துள்ள பகுதிகளில்
பிரதான வீதியினூடாக வரும் மழை
வெள்ள நீரால் குப்பைகளும் கற்களும்
நிறைந்து காணப்படுகின்றது.
மண்டபங்களைச் சுற்றி நீர் நிரம்பி
காணப்படுவதால் கற்றல் கற்பித்தல் நடவடிக்கைகளுக்காக செல்லும் ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் மிகவும் சிரமத்துக்குள்ளாகியுள்ளனர்.
ஆகவே இந்த விடயம் த�ொடர்பாக
கவனம் செலுத்தி மழை நீர் வடிந்து செல்வதற்கான ஒழுங்கான வடிகான்களை
அமைத்துத் தருமாறு சம்பந்தப்பட்ட
அதிகாரிகள்
கவனம்
செலுத்துமாறு
பாடசாலை சமூகம் மற்றும் பெற்றோர்களும் வேண்டுக�ோள் விடுக்கின்றனர்.

வடிக்கையில் ஈடுட்டனர்.
மல்லியப்பு
சந்தியிலிருந்து
ஆரம்பமாகிய பேரணி பிரதான
வீதியூடாக ஹற்றன் மணிக்கூண்டு
வழியாக பிரதான பஸ்தரிப்பிடம்
வரை வந்து ஆர்ப்பாட்டதை முன்னெடுத்தனர்.

rq;fk; epWtg;gLtjw;F
Kd;nkhopag;gl;l tplaq;fs;
epWtd ngaH: kp`pklyh mikg;G

பட்டன. உள்ளூராட்சி மன்றங்களில் ஆண்
உறுப்பினர்களை விட, பெண் உறுப்பினர்கள்
பல்வேறு வேலைத்திட்டங்களை முன்னெடுத்துள்ளனர். ஆனால், அவ் வேலைத்திட்டங்கள் வெளிக்கொணரப்படுவதில்லை என்ற
குற்றச்சாட்டுக்களையும் பெண் உறுப்பினர்கள்
முன்வைத்தனர்.
இது த�ொடர்பாக, ஊடகவியலாளர்களுக்கு
அறிவிக்கும் பட்சத்தில், அவர்கள் அங்கு

வந்து செய்திகளை சேகரிப்பார்கள். அதற்காக
ஊடகவியலாளர்களுடன் த�ொடர்புகளை ஏற்படுத்தும் நிலை குறித்தும், ஊடகவியலாளர்கள் தரப்பில் கூறப்பட்டது.
உள்ளுராட்சி மன்றங்களில் ஆண் உறுப்பினர்களுக்கு நிகராக பெண் உறுப்பினர்கள்
சேவையாற்றுவதற்கான அனைத்து பயிற்சிகளும், வட்டமேசை மாநாட்டை ஏற்பாடு
செய்த அமைப்புக்களினால் வழங்கப்பட்டன.

jilapd;wp tPl;bypUe;J Ntiyia Nkw;nfhs;tjw;F cjTk;
rkPgj;jpa Huawei rhjdq;fs; jw;NghJ ,yq;ifapy;
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cyfshtpa ];khu;l;Nghd; tu;j;jf ehkkhd Huawei> ,yq;ifapy; cs;s
midj;J mYtyu;fSk; jq;F jilapd;wp tPl;bypUe;J Ntiy (WFH) mDgtj;ij
ngWk; tifapyhd gy;NtW rhjdq;fis mz;ikapy; mwpKfg;gLj;jpaJ. WFH
MdJ> gyuhYk; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;L> vjpu;fhy epWtd eltbf;iffspd;
ghijahf filg;gpbf;fg;gl;L tUfpd;wJ. njhopy;El;gk; kw;Wk; njhopy;El;g
mbg;gil fz;Lgpbg;Gfspd; gad;ghlhdJ> mLj;j jiyKiw tzpf Ntfj;ij
njhlu;r;rpahf Cf;Ftpj;J tUfpwJ. mj;Jld; Huawei xU Gfo;ngw;w epWtdk;
vDk; tifapy;> jilapd;wpa ,izg;G kw;Wk; gadu; mDgtj;jpd; %yk;
vjpu;fhyj;jpw;F vg;NghJk; jahu; epiyapYs;s tzpfj;ij nraw;gLj;Jk;
njhFjpf;Fs; ,ize;J nraw;gLfpd;wJ.
Huawei Matebook X Pro 2021 cau;epiy kbfzdp> Huawei MateView Monitor>
Freebuds 4 kw;Wk; Matepad 11 nlg;yl; cs;spl;l tPl;bypUe;J gzpf;fhd (WFH)
jPu;TfSf;F mj;jpahtrpakhd Fwpg;gplj;jf;f Njitfis epiwNtw;Wk; gy Gjpa
jahupg;Gfis Huawei mwpKfg;gLj;jpAs;sJ.
midj;J Huawei jahupg;GfisAk; NghyNt> Gjpjhf mwpKfg;gLj;jg;gl;l
jahupg;Gfspd; tupirAk; Huawei gadu;fspd; gy;NtW NjitfSf;F Vw;g gy
mk;rq;fSld; ntspaplg;gl;Ls;sJ. Huawei Matebook X Pro 2021 MdJ>
Mr;rupa%l;Lk; KOj; jpiuAldhd jpiuia (Full View display) nfhz;Ls;sJld;>
gpukpf;f itf;Fk; Njhw;wj;Jld;> J}f;fp nry;y kpf ,yFthd tifapYk; (ultraportability) ehs; KOtJk; kpd;fy MAis jf;fitf;Fk; tifapYk;
jahupf;fg;gl;Ls;sJ. kpf MtY}l;Lk; tifapyhd ghu;f;Fk; mDgtj;ij toq;f
13.9 mq;Fy KOj; jpiu kw;Wk; 3K high-definition Jy;ypa fhl;rpj; juj;ijAk; mJ
nfhz;Ls;sJ. 1.33 fpNyhfpuhk; vDk; kpff; Fiwe;j vilAs;s ,J> 14.6 kp.kP
jbg;gj;ij nfhz;Ls;sJ. Huawei Matebook Pro 2021 MdJ> njhopy;Jiw
rhu;e;jtu;fs; NjLk; kpfTk; ,yFthf vLj;Jr; nry;yf; $ba tifapyhd
kbfzdpahFk;. nray;jpwidg; nghWj;jtiu> mjd; 11th Gen Intel® Core™
processor kw;Wk; mjd; 16GB LPDDR4x Nrkpg;gfkhdJ> nray;jpwid jpwd;gl
toq;FfpwJ. Fwpg;ghf Nfkpq;> tPbNah vbl;bq; Nghd;w jpdrup njhopy; Kiw
gzpfSf;fhd> Nehf;fq;fis epiwNtw;Wk; tifapyhdjhf mJ mike;Js;sJ.
Gjpa Huawei Mate Pad 11 MdJ> Nkk;gl;l njhLjpiu trjp> Nkk;gLj;jg;gl;l
Huawei M-Pencil Mfpatw;Wld;> xU tpupthd nl];f;lhg; mDgtj;ij toq;Fk;
tifapyhd> xU nlg;nyl; PC ,d; jilaw;w nraw;ghLfis kPs; tiuaiw
nra;fpwJ. nlg;nyl;bd; gpukpf;f itf;Fk; Njhw;wk;> tl;lkhd tpspk;GfSld;
tbtikf;fg;gl;L> gadu;fspd; iffspy; kpf yhtfkhfTk; kpfTk; trjpahd
czu;itAk; toq;FfpwJ. kpf ,yFthf vLj;Jr; nry;yf; $ba ,r;rhjdk;
120Hz
KOj; jpiuAld; tUfpwJ. ,izaj;jpy; cyhTjy;> tpisahLjy;>
tPbNahf;fisg; ghu;itaply; Nghd;w xt;nthU NtisapYk;> xU GJikahd
ghu;it mDgtj;ij mJ toq;FfpwJ.
Huawei epWtdj;jpd; rkPgj;jpa njhopy;El;g rhjdq;fs; ehlshtpa Huawei mDgt
ikaq;fs;> rpq;fu; fhl;rpaiwfs;> Daraz.lk kw;Wk; Singer.lk Mfpatw;wpy; tpiutpy;
tpw;gidf;F tuTs;sd.

1. Kjd;ik Nehf;fq;fs;
Rw;Wr;#oiyg;
ghJfhj;jy;>
i. Rw;Wr;#oy;
ghJfhj;jy;>
Nkk;ghL
Mfpatw;wpw;fhf
nghJthf
mikg;gpd;
nghUs;fis
miltjw;F mtrpakhd my;yJ jw;nrayhd
my;yJ rhjfkhd gpw tp\aq;fisr; nra;tJ.
ii. fy;tp kw;Wk; njhopy;El;gk; cs;@H kw;Wk;
rHtNjr fy;tp Kiwfspd; tsHr;rp kw;Wk;
fy;tpia Nkk;gLj;Jtjw;F Njitahd gpw
tp\aq;fs;.
iii. cly;eyk; kw;Wk; ghJfhg;G ehl;bd; Rfhjhu
epiy kw;Wk; ghJfhg;G Nkk;ghl;bw;F ,J
Nghd;w gpw Njitahd midj;J tp\
aq;fisAk; nra;a Ntz;Lk;.
iv. Gj;j ghuk;ghpa kw;wk; Gj;j fy;tp ngsj;j
ghuk;ghpak;
kw;Wk;
ngsj;j
fy;tpapd;
Nkk;ghl;bw;F ,J Nghd;w gpw Njitahd
midj;J tp\aq;fisAk; nra;a

gpw r%f Nritfs; ,e;j rq;ff; fl;Liufspd;
Nehf;fq;fis miltjw;F ,J Nghd;w gpw
Njitahd midj;J tp\aq;fisAk; nra;a.
gjpT nra;ag;gl;l mYtyfk;: f[g tpfhiu>
mgantt> mEuhjGuk;
epWtdj;jpd; nrayhsH.
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tpiykD mioj; j y;
,yq;if Njrpa itj;jparhiy
Rfhjhu mikr;R

khfhz tptrhaj; jpizf;fsk; - fpof;F khfhzk;

ngWif Nfhuy;

01. 2021.12.01 md;W K.g.10.00 tiu ,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; ngWiff;FOj; jiythpdhy;>
gpd;tUk; kUj;Jt cgfuzq;fis toq;Ftjw;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs;
Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

ngWif nghUs; ngaH khw;wk; (03.11.2021)
2021.11.03Mk; jpfjp fpof;F khfhz tptrhaj; jpizf;fsj;jpdhy; Nfhug;gl;l ngWif tpsk;guk;
gpd;tUkhW jpUj;jg;gLfpwJ vd;gjid ngWifjhuHfSf;F mwpaj; jUfpd;Nwhk;.
2021.11.03,y;
ngWif mwptpj;jypy;
Fwpf;fg;gl;lJ

ngWif ,yf;fk;
GOSL/EP/25/PRO/Agri. Value Adding
Machine/ 2021-06

Knapsack Sprayer

kUj;Jt cgfuzq;fis toq;fy;

jpUj;jk;

myFfs;

epfo;r;rpj; jpl;lk;

Electric
Sprayer

1,000

Thirasara Krushisan
skruthiya

njhiyNgrp: 0262222665/ 0262223077
njhiyefy;: 026-2223077/ 0262222153

cUg;gb
,yf;fk;
01

cUg;gb

FwpaPl;L ,yf;fk;

High Sensitivity Tropnin Machine

SG 11/16/2021/03

cUg;gb
vz;zpf;if
01

kPsspf;fg;glhj
fl;lzk; &gh
3500.00

02. ,yq;if th;j;jf re;ijf;F> cgfuzq;fis cw;gj;jp nra;J tpepNahfpf;Fk; cw;gj;jpahsh;fspdhy;
epakdk; nra;ag;gl;l my;yJ mjpfhuk; ngw;w Kfth;fs; khj;jpuk; ,t;tpiykDf;fisr;
rkh;g;gpg;gjw;F jifik ngWth;
03. thu Ntiy ehl;fspy;> 2021.11.10 Kjy; 2021.11.30 tiu K.g.9.30 Kjy; gp.g.2.00 tiu ,yq;if
Njrpa itj;jparhiyapd; gpujpg; gzpg;ghsh; ehafk; ,w;F Nkw;gb kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij
nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;il rkh;g;gpj;J tpiykDg;gbtq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;.
(njhiyNgrp ,y: 0112691111 ePbg;G 2722)
04. Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs;> 2021.12.01 md;W K.g.10.00 ,w;F Kd;dh; fpilf;ff;$bathW
gjpTj;jghypy;> my;yJ Nehpy; xg;gilg;gjhapd; ,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; gpujhd
fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; Nrh;f;fyhk;. tpiykDf;fs;
%lg;gl;lJk; cldbahf mit jpwf;fg;gLk;.

khfhzg; gzpg;ghsH
khfhz tptrha jpizf;fsk;>
fpof;F khfhzk;>
fd;dpah tPjp> tNuhjaefH>
jpUNfhzkiy.

05. Nkyjpf tpguq;fis ,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; gpujhd fzf;fhshplk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
(njhiyNgrp ,y : 011-2694595)
jiyth;> gpuhe;jpa ngWiff;FO>
,yq;if Njrpa itj;jparhiy>
nfhOk;G -10

ngWif mwptpj;jy;

gpio jpUj;jk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
Gj;jrhrd> rka kw;Wk; fyhrhu mYty;fs; mikr;R
(fyhrhu gphpT)

gj;juKy;ytpy; gd;bj; W.D.mkuNjt mrGt (kpFjp Ntiyfs;),w;fhd
cj;Njr fl;blj;jpd; eph;khzk;
01. fPo;f;fhZk; Ntiyfspd; epiwNtw;Wjy; kw;Wk; Kbg;gjw;fhf jifikAk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J
nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis> gj;juKy;y> fl;lk; I> 'nrj;rphpgha" 8Mk; khb> Gj;jrhrd> rka kw;Wk; fyhrhu
mYty;fs; mikr;R> nrayhsh; rhh;ghf mikr;R ngWiff;FO> (rpwpa) jiyth; ,g;NghJ miof;fpd;whh;.
02. Njrpa ngWif topfhl;b 2006 Mk; Mz;by; tpghpf;fg;gl;Ls;s> Njrpa Nghl;b Nfs;tp Kiwapd; Clhf Nfs;tpfs;
elj;jg;gLk;.
03. xg;ge;jq;fs; toq;Ftjw;F jifik ngWtjw;F rpj;jpfukhd tpiykDjhuh;
i. mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; ,lk;ngwhJ ,Uj;jy; kw;Wk;
ii. fPNo cUg;gb 4 ,y; cs;s jifik Njitg;ghLfisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.
xg;ge;jq;fs; toq;Ftjw;F jifikf;fhd Njitg;gLk; jifikfspy; cs;slf;fg;gLgitahtd>

xg;ge;j ,yf;fk;

CA/7/9-6-1

&.7.8 kpy;ypad;

xg;ge;j fhyk;

90 ehl;fs;

90 ehl;fs;

gpiz ghJfhg;G njhif (&)

&.315>000.00

&.110>000.00

g h J f h g ; G tpiykD
ehl;fs;

08

%lg;gLk;

jpdj;jpypUe;J

fpUkp ghJfhg;G tiyfs;
3Mx50M

360 RUs;fs;

kPsspf;fg;
glhj
tpiykDj;
njhif &gh
3500.00

rkHg;gpf;fg;
glNtz;ba
tpiykDg;
gpizak; &gh
120>000.00

tpiykDg;
gpizaj;jpd;
nry;Ygbf;
fhyk;
105 ehl;fs;

khfhz tptrhag; gzpg;ghsH/ jiytH>
jpizf;fsg; ngWiff;FO>
khfhz tptrhaj; jpif;fsk;>
tl kj;jpa khfhzk;>
mEuhjGuk;.

nfhs;tdT mwptpj;jy;
tj;Njfk efu rig

119 tpiykD %lg;gLk; jpdj;jpypUe;J
119 ehl;fs;

01. tpiykD 2021 brk;gu; khjk; 14 Mk; jpfjp gp.g. 3.30 tiu mYtyf Neuj;jpDs; ,t;tYtyfj;jpy;
ngw;Wf;nfhs;syhk;.

nkf; f hdpf; f y;
fhw; N whl; l k;
tspr;rPuhf;fy; (MVAC)

CIDA gjptpd; juk;

EM 3 my;yJ mjw;F Nky;

EM 4 my;yJ mjw;F Nky;

02. 2021. 12.15 K.g. 10.30 kzpf;F tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

Kd;ida mDgtk;

,yq;ifapd; rkkhd tifapyhd tspr;rPuhf;fp
mikg;gpid toq;Fjy;> epWTjy;> ghprPypj;jy;>
,af;Fjypy;
10
tUlj;jpw;F
Nkw;gl;l
mDgtj;ij nfhz;bUj;jy; kw;Wk; Nehf;fk;
kw;Wk; kjpg;gplg;gl;l nrytpy; rkkhd
Fiwe;jgl;rk; xU jpl;lk; kw;Wk; fle;j Ie;J
Mz;Lfspy; jpl;lq;fisg; g+h;j;jp nra;;jy;

jP fz;lwpjy;> ghJfhg;G Ntiyfspy;
10 tUlj;jpw;F Nkw;gl;l mDgtk;
kw;Wk; fle;j Ie;J Mz;Lfspy;
g+h;j;jp nra;ag;gl;litfspy; ,e;j
jpl; l j; j pd;
Nehf; f k;
kw; W k;
kjpg; g plg; g l; l
nryTfspy;
nghUe;jf;$ba Fiwe;jgl;r %d;W
Kbf;fg;gl;l Ntiyfs;

03. tpiykDf;fspLk; ciwapd; ,lJ gf;fj;jpy; jhd; Ntz;b ep;w;Fk; filapd; / fl;llj;jpd; ,yf;fk; tpahghuj;ij
Fwpg;gpl;L gjpTj;jghypy; tj;Njfk efu rig jiytu; Kftupf;F mDg;g Ntz;Lk;. ,y;iynadpy; efu
rigapy; itf;fg;gl;Ls;s ngl;bapypl Ntz;Lk;.

gjpT

nra;jpUj;jy; ,e; j
tpiykDTf; f hf
nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

kw;Wk;

,q;F fPo; fhzg;gLk; ml;ltizf;fpzq;f nghJr; re;ij filfpYk;> tj;Njfk efu g]; jupg;gpl nghJ kyry$l;
guhkupg;Gk; nfhz;L elhj;Jk; mjpfhuk; 2022 tUlj;jpwF Fj;jiff;F tpl ,U gpujpfSldhd Kj;jpiuapl;L
mDg;gg;gLfpd;w tpiykDf;fs; 2021-12-15 Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu vd;dhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

CIDA gjptpd; tpNrlj;Jtk;

1987 Mk; Mz;bd; 03Mk; ,e;j tpiykDTf;fhf
,yf;f nghJ xg;ge;jr; rl;lk; Ntz;Lk;.

kw; W k; jP fz;lwpjy;> ghJfhg;G
mlf;Fjy; (FDPS)

Njitahd
vz;zpf;if

cUg;gb tpguk;

CA/7/9-6-VI

kjpg;gplg;gl;l nryT (&) (VAT &.21 kpy;ypad;
ePq;fyhf)

gpiz
nry;Ygbahjy;

njhlH
,yf;fk;

gz;bj; W.D.mkuNjt
mrGttpw;fhd cj;Njr fl;blj;jpd;
jP ghJfhg;G kw;Wk; fz;lwpjy;
mikg;ig toq;fp epWTjy;

gz;bj; W.D.mkuNjt mrGttpw;fhd
cj;Njr fl;blj;jpw;fhd tspr;rPuhf;fp
mikg;ig toq;fp epWTjy;

xg;ge;jk;

fhyepiyf;F ,irthd ePHg;ghrd tptrha nraw;wpl;lj;jpd; fPo;> tl kj;jpa khfhz tptrhaj; jpizf;fsj;jpw;Fj;
Njitahd tptrha cgfuzq;fisf; nfhs;tdT nra;jy; njhlHghf 2021.11.08 md;W gpuRhpf;fg;gl;bUe;j
tpiykDf; Nfhuy; tpsk;guj;jpd; tpgug;gl;baypd; njhlH ,yf;fk; 08 ,d; fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s fpUkpg; ghJfhg;G
tiyfs; cUg;gbahdJ> gpd;tUkhW jpUj;jp mikf;fg;gLfpd;wnjd;gJld;> mt; tpsk;guj;jpd; Vida 02> 03>
04> 05 kw;Wk; 06 ge;jpfspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tplaq;fs; mt;thNw khw;wkpd;wp mikAk;.

gjpT

05. 2021 etk;gh; 11Mk; jpfjp Kjy; 2021 etk;gh; 23Mk; jpfjp 09.00 kzp Kjy; 15.00 kzp tiu gj;juKy;y>
'nrj;rphpgha" fl;lk; I> 8Mk; khb> Gj;jrhrd> rka kw;Wk; fyhrhu mYty;fs;> gpujk fzf;fhsh; (njh.Ng-0112862675
ngf;]; 0112862675 kpd;dQ;ry; - procurement.cultural@gmail.com) ,lkpUe;J Nkyjpf jfty;fis Mh;tKs;s
tpiykDjhuh;fs; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
06. Gj;jrhrd> rka kw;Wk; fyhrhu mYty;fs; mikr;R> (fyhrhu gphpT) nrayhshpd; Nghpy; tspr;rPuhf;fp mikg;ig
toq;fp epWTjYf;F &.7500.00 ck; jP - ghJfhg;G kw;Wk; fz;lwpjy; kw;Wk; toq;fp tpepNahfpg;gjw;F &.3500.00 xU
kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;Jtjd; Nghpy; 2021 etk;gh; 11 Kjy; 2021 etk;gh; 23 tiu Gj;jrhrd> rka
kw;Wk; fyhrhu mYty;fs; mikr;R> ngWiff;FO (rpwpa) jiytUf;F vOj;J %y tpz;zg;gj;ij rkh;g;gpj;J
Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fshy; Mq;fpy nkhopapyhd Xh; KOikahd njhFjp tpiykD Mtzq;fis
nfhs;tdT nra;ayhk;.
fhR nrYj;Jk; Kiw fhrhf ,Uf;Fk;
07. fPNo Fwpg;gplg;gLk; Neuj;jpw;F Kd;G fPNoAs;s Kfthpapy; cs;s Gj;jrhrd rka kw;Wk; fyhrhu mYty;fs;
mikr;R> mikr;R ngWiff;FOtpd; (rpwpa) jiytUf;F efy;fSldhd tpiykDf;fis gjpTj;jghypy;
mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ ifapy; tpepNahfpj;jy; Ntz;Lk;.
xg;ge;jk;
jpfjp

gz;bj; W.D.mkuNjt mrGttpw;fhd
cj;Njr fl;blj;jpw;fhd tspr;rPuhf;fp
mikg;ig toq;fp epWTjy;

gz;bj; W.D.mkuNjt mrGttpw;fhd
cj;Njr fl;blj;jpd; jP ghJfhg;G kw;Wk;
fz;lwpjy; mikg;ig toq;fp epWTjy;

2021 etk;gh; 24

2021 etk;gh; 24

Neuk;

K.g.10.00

gp.g.2.00

miktplk;

mikr;R Nfl;Nghh; $lk;

mikr;R Nfl;Nghh; $lk;

04. ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpiyf;F Fiwthf kw;Wk; mDkjpf;fg;gl;l
NfhUfpd;w tpiykDjhuupd; itg;Gg;gzk; rig jd; trg;gLj;jpf; nfhs;Sk;.

06. ntw;wp ngw;w kDjhuu;fSf;F mtu;fsJ kDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;ljhf mwptpj;j gpd; mt;twptpj;jy;
jpdj;jpypUe;J 07 ehl;fSf;Fs; cupa itg;Gg; gzj;ij nrYj;jp Kiwahd xg;ge;jj;jpw;F tu Ntz;Lk;.
07. Nkyjpf tpguq;fis tj;Njfk efu rig fhupahyaj;jpy; ngw;Wf; nfhs;s KbAk;. njhiyNgrp ,yf;fk;
:- 081-2475850
ml;ltiz ,y - 01
2022.01.01 – 2022.12.31tiu
nrhj;jpd; ,yf;fk;

mDkjpf;fg;gl;l
tpahghuk; my;yJ
fhupak;

13

Nfhop ,iwr;rp

14

khl;biwr;rp

15

kPd;

tj;Njfk
g]; jupg;gpl
kyry$lk;

Mff;Fiwe;j
tpiyf;fl;lzk;
tUlj;jpw;F

efu guhkupg;Gk; nfhz;L
nghJ elhj;jYk;
(epge;jidfs;
tpiykDtpy;
cs;slq;Fk;)

Nfs;tp itg;G gzk;
- kPsspf;fg;gLk;

Nfs;tp
tpz;zg;g tpiy
kPsspf;fg;glhj

294>700.00

2500.00

500.00

1>828>240.00

7500.00

500.00

702>000.00

2500.00

500.00

2500.00

500.00

448>950.00

ml;ltiz ,y - 02
2022.01.01 – 2024.12.31tiu

09. tpiykD Mtzj;jpy; cs;slf;fg;gl;Ls;s gbtj;jpy;

Mff;Fiwe;j
tpiyf;fl;lzk;
tUlj;jpw;F

Nfs;tp itg;G
gzk; kPsspf;fg;gLk;

Nfs;tp
tpz;zg;g tpiy
kPsspf;fg;glhj

nrhj;jpd;
,yf;fk;

mDkjpf;fg;gl;l tpahghuk;
my;yJ fhupak;

23

tpUg;gj;NjHT ,iwr;rp> kPd;>
fha;fwpfs;> goq;fs; jtpu

22>800.00

2500.00

500.00

27

tpUg;gj;NjHT ,iwr;rp> kPd;>
fha;fwpfs;> goq;fs; jtpu

24>000.00

7500.00

500.00

51

tpUg;gj;NjHT ,iwr;rp> kPd;>
fha;fwpfs;> goq;fs; jtpu

19>800.00

2500.00

500.00

10. tpiykDTf;F Kd;duhd $l;lk; eilngWk; ,lk;> Neuk;> jpfjp gpd;tUkhW mikAk;.
xg;ge;jk;

gz;bj; W.D.mkuNjt mrGttpw;fhd
cj;Njr fl;blj;jpw;fhd tspr;rPuhf;fp
mikg;ig toq;fp epWTjy;

jpfjp

2021 etk;gh; 17

Neuk;

K.g.10.00

miktplk;

mofpaw;fiy epiyak;
tshfj;jpw;F mUfpy;)

gz;bj; W.D.mkuNjt mrGttpw;fhd
cj;Njr fl;blj;jpd; jP ghJfhg;G kw;Wk;
fz;lwpjy; mikg;ig toq;fp epWTjy;
2021 etk;gh; 17
K.g.11.00

('mg;Ngfk" mofpaw;fiy epiyak;
('mg;Ngfk" tshfj;jpw;F mUfpy;)

jiyth;
mikr;R ngWiff;FO (rpwpa)
Gj;jrhrd> rka kw;Wk; fyhrhu mYty;fs; mikr;R>
(fyhrhu gphpT)
8Mk; khb> 'nrj;rphpgha" fl;lk; I> gj;juKy;y
njh.Ng - 0112862675

Gwk;ghf

05. vt;tpj fhuzKk; $whJ ve;j tpiykDitAk; Vw;gjw;Fk; epuhfupg;gjw;Fk; tj;Njfk efu rigf;F
mjpfhuKz;L.

08. tpiykDf;fs; 2022 ngg;uthp 23 tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. (tpiykD %lg;gLk; Neuj;jpypUe;J 91 ehl;fs;)
Ygj;juKy;y> 'nrj;rphpgha" fl;lk; I> 8Mk; khb> Gj;jrhrd rka kw;Wk; fyhrhu mYty;fs; mikr;R nrayhshpd; ngahpy;
YtpiykD jutpy; Fwpg;gplg;gLk; Kftufq;fs; xd;wpdhy; toq;fg;gLk;.
YXh; tpiykDg;gpizia vy;yh tpiykDTlDk; ,izj;jy; Ntz;Lk;.

mYtYf;F

utPe;jpu gz;lhu
jiytu;>
tj;Njfk efu rig>
2021-11-03 jpfjp tj;Njfk efu rig fhupahyaj;jpypUe;J

2021 நவம்பர் 10 புதன்கிழமை

10–11–2021

9

10

10–11–2021

2021 நவம்பர் 10 புதன்கிழமை

உபவேந்தர் றமீஸுக்கும் அவரது தாய்க்கும்
கல்விசாரா ஊழியர்களினால் க�ௌரவம்

அண்மையில் தெரிவான தென்கிழக்கு பல்கலையின் புதிய உபவேந்தர்
பேராசிரியர் கலாநிதி றமீஸ் அபூபக்கரையும் அவரது தாயாரையும் பாராட்டி
க�ௌரவிக்கும் நிகழ்வு அண்மையில்
மாளிகைக்காடு ‘பாவா ற�ோயலி ‘வரவேற்பு மண்டபத்தில், நிகழ்வின்
தலைவர் சி.எம்.முனாஸ் தலைமையில் இடம்பெற்றது.
இலங்கையில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்களில், தற்போது கடமையில்
உள்ள ஒரேய�ொரு இளம் உபவேந்தர்
அபூபக்கராவார்.
உபவேந்தரின் தாயாருக்கும் உபவேந்தருக்கும்
ப�ொன்னாடைகள்
ப�ோர்த்தி
நினைவுச்சின்னங்களும்
வழங்கப்பட்டன.
எம்.எப்.லுப்னா
வாழ்த்துப்பாவினை வழங்கினார். நிகழ்வை மெருகூட்டிய பதிவாளர் எச். அப்துல் சத்தாருடைய உரை மற்றும் உபவேந்தர்
பேராசிரியர் கலாநிதி றமீஸ் அபூபக்கர் ஆகிய�ோரது உரைகள் சபையை

மேலும் மெருகூட்டின.
வறுமையிலும்
தனது
தாயார்முட்டை உரிப்பது என்றாலும் அது
அரச
உத்திய�ோகத்தில்
இருந்து
க�ொண்டு செய்ய வேண்டும் என்று

கூறி, கல்விகற்க தந்த ஊக்கங்களை
உபவேந்தர் றமீஸ் ஆற்றிய உரை கல்விக்கு வறுமை ஒரு ப�ொருட்டேயல்ல
என்பதை பறைசாற்றுவதாக அமைந்திருந்தது.

யால் த�ொடர்ந்து மாத்தளை மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் அடை மழை
காரணமாக இம்மாவட்டத்தில் உள்ள
நீர்த்தேக்கங்களின் நீர்மட்டம் அதிகரித்துள்ளதுடன் பல பிரதேசங்களில்
மண்சரிவு அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக
அனர்த்த முகாமைத்துவ மாத்தளை
மாவட்ட காரியாலயத்தின்
உயர்
அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்
த�ொடர்ச்சியாக இம் மாவட்டத்தில்
பெய்துவரும் கடும் மழை வீழ்ச்சி காரணமாக இம்மாவட்டத்தில் காணப்-

படும் முக்கிய நீர்தேக்கங்களான
ம�ொரகஹகந்த நீர்த்தேக்கம், நாலந்த
நீர்த்தேக்கம், இப்பம் கட்டுவ நீர்த்தேக்கம், கண்டளம குளம், தேவஹுவ
குளம் உள்ளிட்ட நீர்த்தேக்கங்களின்
நீர்மட்டம் வெகுவாக உயர்ந்து காணப்படுவதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
கடந்த சில தினங்களாக இடைவிடாது பெய்து வரும் மழையினால்
இம்மாவட்டத்தில் மண்சரிவு எச்சரிக்கை அனர்த்த முகாமைத்துவ காரியாலயத்தினால் பல பிரதேசங்களுக்கு

சாயி மத்திய
நிலையத்தில்
அகண்டநாம
சாயிபஜனை
க�ொழும்பு சாயி மத்திய நிலையத்தின் ஆதரவில் வருடம் த�ோறும்
நடைபெற்று வருகின்ற 24 மணி
நேர அகண்டநாம சாயிபஜனை எதிர்வரும் 13ஆம் திகதி சனி மாலை 6
மணி த�ொடக்கம் மறுநாள் ஞாயிறு
மாலை 6 மணி வரை க�ொழும்பு,
புதுச் செட்டித்தெருவில் அமைந்துள்ள சாயி நிலையத்தில் சுகாதாரத்துறையினரின் வழிகாட்டலுக்கு
அமைய சாயிநிலைய அங்கத்தினரின் பங்குபற்றுதலுடன் நடைபெற
ஏற்பாடாகியுள்ளது.
பம்பலப்பிட்டி ஆலயத்தில் இதேதினம், க�ொழும்பு, பம்பலப்பிட்டி
பழைய கதிரேசன் ஆலய வளவில்
அமைந்துள்ள சீரடி சாயி சந்நிதானத்தில் மாலை 5 மணி த�ொடக்கம் 6.30
வரை அரச சுகாதாரத்துறையினரின்
வழிகாட்டலுக்கு அமைய மாதாந்த
சாயிபஜனை இடம்பெறவுள்ளது.

இரத்தொட்டை பிரதேச த�ோட்டங்களில் மண்சரிவு
அபாயம்; 03 கும்பங்கள் உட்பட 35 பேர் பாதிப்பு
மாத்தளை சுழற்சி நிருபர்

மாத்தளையில் மண்சரிவு அபாயமுள்ள பெருந்தோட்டங்கள் அதிகளவில் காணப்படுவதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. இரத்தொட்டை பிரதேச
செயலாளர் பிரிவில் மண்சரிவு காரணமாக ஹுனுகள த�ோட்டத்தில் 35
பேரும் அண்ணாசிவத்த த�ோட்டத்தில் 3 குடும்பங்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மலையகத்தில் சீரற்ற காலநிலை-

கல்முனையில் தனியார் வகுப்புகள்
ஆரம்பிக்கப்பட்டால் கடுமையான சுகாதார
வழிமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும்
ஒலுவில் விசேட நிருபர்

கல்முனைப்
பிராந்திய
சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர்
பிரிவுக்குட்பட்ட
தனியார் கல்வி நிலையங்கள்
மீள திறக்கப்படும்
பட்சத்தில் ஆசிரியர்களும்,
மாணவர்களும்,
சுகாதார
நடைமுறைகளைப்
பின்பற்ற வேண்டுமென, கல்முனைப் பிராந்திய சுகாதார
சேவைகள் பணிப்பாளர் வைத்திய
கலாநிதி டாக்டர் ஜீ. சுகுணன் தெரிவித்தார்.
கல்வி நிலையத்தில் கட்டாயம் ஒரு
மீட்டர் சமூக இடைவெளி பேணப்படல் வேண்டுமெனவும்,
அதன்
அளவைப் ப�ொறுத்து மாணவர்களை
அனுமதிக்க வேண்டுமெனவும், தெரிவித்தார். அடிக்கடி கை கழுவுவத�ோடு,
மலசல கூடங்களை துப்பரவாக வைத்திருப்பத�ோடு, ப�ோதியளவு நீர் மற்றும்

சவர்க்காரம் என்பன வைக்கப்படல்
வேண்டுமெனவும், அறிவித்துள்ளார்.
க�ொவிட் த�ொற்று பரவி
வருகின்ற இக் கால கட்டத்தில் சுகாதாரப் பகுதியினர்
திடீர்
பரிச�ோதனைகளை
மேற்கொள்ளவுள்ளதாகவும்
கூறினார்.
கல்வி நிலையத்தின் உரிமையாளர்கள், ஆசிரியர்கள்
மற்றும் மாணவர்கள் இறுக்கமான
சுகாதார நடைமுறைகளைப் பின்பற்றி
செயற்பட வேண்டுமென கேட்டுள்ளார்.
சுகாதார நடைமுறைகள் பின்பற்றாத
தனியார் கல்வி நிலையங்கள் மூடப்படுமெனவும், அதன் உரிமையாளர்களுக்கெதிராக
தனிமைப்படுத்தல்
சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமெனவும், அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.

விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இவர்கள்
அனைவரும் உறவினர்கள் மற்றும்
அயலவர்கள் வீடுகளில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். அத்தோடு த�ோட்டங்களை அண்டிய வீடுகளுக்கு வெள்ள
நீர் புகுந்துள்ளதாக தெரியவருகிறது.
அத்துடன் ரத்வத்த கீழ்ப்பிரிவு
த�ோட்டத்தில் பத்து குடும்பங்கள்
வெள்ளநீர் வீடுகளுக்குள் புகுந்துள்ள
நிலையில் அவர்கள் அங்கிருந்து
வெளியேறி பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

திருக�ோணமலை ப�ொது
வைத்தியசாலையில் க�ொர�ோனா
உறுதியான தாயும் மகளும் தப்பிய�ோட்டம்
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திருக�ோணமலை ப�ொது வைத்தியசாலையில் க�ொர�ோனா த�ொற்று
உறுதி செய்யப்பட்ட தாய் மற்றும்
அவரது மகளும் வைத்தியசாலையில்
இருந்து தலைமறைவாகியுள்ளதாக
தெரிய வருகின்றது.
காய்ச்சல் மற்றும் தடுமல் காரணமாக திருக�ோணமலை ப�ொது வைத்தியசாலைக்கு நேற்று (09) வருகை
தந்த 31 வயதுடைய தாயும் அவரது
10 வயதான மகளுக்கும் அண்டிஜன்
பரிச�ோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இந்நிலையில் குறித்த இருவருக்கும் க�ொர�ோனா த�ொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதையடுத்து சிகிச்சைக்காக
வாட்டுக்கு அழைத்துச் செல்லும்
ப�ொருட்டு ந�ோயாளர்கள் அனுமதிக்கும் அறைக்கு முன்னால் உள்ள
கதிரையில் அமர்ந்திருந்த வேலை
சிற்றூழியர் வாட்டுக்கு அழைத்துச்

செல்வதற்காக ந�ோயாளியை தேடியப�ோது தாயும் மகளும் வைத்தியசாலையை விட்டு தப்பிய�ோடி உள்ளதாக தெரிய வருகின்றது.
குறித்த இருவரும் சீனக்குடா
ப�ொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த 31 வயதுடைய தாயும்
10 வயதுடைய அவரது மகளும் என
தெரியவந்துள்ளது.
குறித்து ந�ோயாளிகள் த�ொடர்பில்
வைத்தியசாலை நிர்வாகம் வைத்தியசாலை ப�ொலிஸ் நிலையத்தில்
முறைப்பாடு
செய்துள்ளதாகவும்
தெரியவருகின்றது.
ந�ோயாளர்கள் தமக்கு க�ொர�ோனா
என தெரிந்த ப�ோதிலும் இவ்வாறான
செயற்பாடுகளில் ஈடுபட்டு வருவதால் இன்னும் பலருக்கு த�ொற்று
பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டு வருவதாகவும் வைத்தியசாலை தரப்பினர் தெரிவிக்கின்றனர்.

சட்டவிர�ோதமாக வெளிநாடு செல்ல முற்பட்ட 19பேர் கைது
கற்பிட்டி தினகரன் விஷேட நிருபர்

கடல் மார்க்கமாக சட்டவிர�ோதமாக
வெளிநாட்டுக்கு செல்ல முற்றபட்டனர் என்ற சந்தேகத்தில் 19 பேர் நேற்று
(09) காலை சிலாபம் கடற்பிரதேசத்தில்
கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்-

டுள்ளனர். கைது செய்யப்பட்ட சந்தேக
நபர்கள் பயணித்ததாக கூறப்படும் வான்
ஒன்றும் கடற்படையினரால் பறிமுதல்
செய்யப்பட்டுள்ளன.
குறித்த பகுதியில் கடற்படையினர்
மேற்கொண்ட விஷேட நடவடிக்கை-

யின் ப�ோதே சந்தேக நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
வான் சாரதி உட்பட உதவியாளருடன்
கைது செய்யப்பட்ட 19 சந்தேக நபர்களில் பெண் ஒருவரும், நான்கு சிறுவர்களும் அடங்குவர் எனவும் கடற்ப-

டையினர் குறிப்பிட்டனர். கிளிந�ொச்சி,
யாழ்ப்பாணம், மட்டக்களப்பு, திருக�ோணமலை, ப�ொலநறுவ, நீர்கொழும்பு
மற்றும் க�ொச்சிக்கடை ஆகிய பகுதிகளைச் சேர்ந்தவர்களே இவ்வாறு கைது
செய்யப்பட்டுள்ளவர்களாவர்.

கசிப்பு உற்பத்தி முற்றுகை;
சுகாதார ஊழியர்கள் சுகயீன
ஒருவர் கைது
விடுமுறை ப�ோராட்டம்
திருக�ோணமலை மாவட்டத்திலும்

கல்குடா தினகரன் நிருபர்

மட்டக்களப்பு
மாவட்டத்தின்
கல்குடா ப�ொலிஸ் பிரிவில் பட்டியடிச்சேனை தாமரைகுளம் பகுதியில் கசிப்பு
உற்பத்தியில் ஈடுபட்ட சந்தேக நபர்
ஒருவர் நேற்று முன்தினம மாலை கைது
செய்யப்பட்டள்ளதுடன்
அவரிடம்
இருந்து கசிப்பு மற்றும் அதற்குரிய உபகரணங்களும் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக
கல்குடா ப�ொலிஸ் நிலைய ப�ொறுப்பதிகாரி சந்தன விதானகே தெரிவித்தார்.

பட்டியடிச்சேனை
தாமரைகுளம்
பகுதியில் கசிப்பு காய்ச்சுவதாக ப�ொலிஸாருக்கு கிடைத்த இரகசிய தகவலையடுத்து ப�ொலிஸ் நிலைய ப�ொறுப்பதிகாரியின் தலைமையில் சென்ற
குழுவினர் மேற்கொண்ட முற்றுகையின் ப�ோது மூவாயிரம் (3000) மில்லி
லீற்றர் கசிப்பு நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி
ஐம்பது (4750) மில்லி லீற்றர் க�ோடா
மற்றும் தளபாட உபகரணங்கள் என்பன
கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.
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அரச குடும்ப நல உத்திய�ோகத்தர்கள் சங்கத்தினால் முன்னெடுக்கப்பட்டுவரும் சுகயீன விடுமுறை
நேற்று அனைத்து வைத்தியசாலைகளிலும் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இதனடிப்படையில் திருக�ோணமலை மாவட்டத்திலும் சுகயீன

விடுமுறை ப�ோராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது.பதினாறு
த�ொழிற்சங்கங்கள் ஒன்றிணைந்து
இந்த சுகயீன விடுமுறை ப�ோராட்டத்தை மேற்கொண்டுள்ளதாகவும்
இதனால் ந�ோயாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
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வளர்ச்சி என்றும் க�ொள்ளலாம்.
ஆனால் இவற்றையெல்லாம்
காட்டிலும் பெண் படைப்பாளிகள்
பெண்மொழியை பயன்படுத்தி
தமது அந்தரங்க உணர்வுகளைக்
கூட அற்புதமாய் கூறிவிடுகின்றார்கள். அவைமட்டுமல்ல அவர்கள்
தடம்பதிக்காத துறைகள் இலக்கிய
ம�ொழியிலும் இல்லை என்பது
சரியானது.
ம�ொழியியலில் கிளை
ம�ொழி ஆய்வுகள் ஆண், பெண்
ம�ொழியில் வேறுபாடு இருப்பதை எடுத்துரைத்துள்ளன. கடந்த
ஐம்பது ஆண்டுகளாக மானிடவியல் அறிஞர்கள், ம�ொழியியல்
அறிஞர்கள், உளவியல் அறிஞர்கள்,
மற்றும் தத்துவவியல் அறிஞர்கள்
ஆண், பெண் ம�ொழியில் உள்ள
வேறுபாடு குறித்து ஆராய்ந்து வருகின்றனர்.
அந்த வகையில் பேராசிரியர்
மீனாட்சி முருகரத்தனம், பழம�ொழிகளை அதிகம் கையாளுதலும் சுற்றி
வளைத்துப் பேசுதலும் சாடை பேசுதலும் பெண்ணுக்கான ம�ொழிக்
கூறுகள் என்கின்றார். சங்க இலக்கியப் பாடல்களில் மூதின்முல்லை
என்னும் துறையைச் சார்ந்த

பவதாரணி ராஜசிங்கம்

த

மிழ் ம�ொழி பெரும் பாரம்பரியம் க�ொண்டது. அதன்
இலக்கிய பாரம்பரியம்
எக்காலத்திற்குரியது என்று அறியப்படாத விடத்திலும் கூட அற்புதமாய் அமைந்திருப்பதை நாம்
அறிவ�ோம். இந்த பரந்துவிரிந்திருக்-

கும் உலகில் ஆண், பெண் படைப்பாளிகள் அதிகம் உள்ளனர். ஆண்,பெண் பாகுபாடு ம�ொழியிலும்
உண்டு. அதாவது ஆணுக்கு என்று
தனித்த பாணியும் பெண்ணுக்கு
என்ற தனித்த பாணியும் உண்டு.
இந்த ம�ொழியை கையாண்டு
உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவதில் படைப்பாளிகளாக இவர்கள்
ஒருவருக்கு ஒருவர் சளைத்தவர்களில்லை. ஆனால் இவையெல்லாம் இருந்தும்
பெண்மொழி
சற்று ஆழமான-

'க�ொ

டிய யுத்தத்தின் மூலம்
எனது கணவன் உட்பட வீடு
வாசல் உடைமைகள் நிம்மதி என்று
அனைத்தையும் இழந்து அகதி
முகாமில் அநாதரவான நான் ஒரு
சிறிய நூல் கட்டை, ஒரு தையல்
ஊசி, ஒரு பிளேட் ஆகியவற்றைக்
கடையில் வாங்கிக்கொண்டு அவற்றின் மூலம் தையல் த�ொழிலை
ஆரம்பித்தேன். அதுவே இன்று
என்னை இந்த நிலைக்கு உயர்த்தியது' என்கிறார் மூன்று பிள்ளைகளின் தாயான ஈஸ்வரி.
முல்லைத்தீவு மாவட்டம் விசுவமடு, மாணிக்கபுரம் கிராமத்தைச்
சேர்ந்த ஈஸ்வரி தனது 31ஆவது
வயதில் கணவனை இழந்த
நிலையில், யுத்தத்தின் க�ோரப்பிடி
இழப்புக்களிலிருந்து தற்துணிவுடன் மீண்டெழுந்து இன்று தனது
பிள்ளைகளையும் கல்வியில் சிறந்தத�ொரு நிலைமைக்குக் க�ொண்டு
வந்துள்ளத�ோடு, யுத்தத்தினால்
பாதிக்கப்பட்டு நிர்க்கதியான ஏனையவர்களுக்கும் உதவிக்கரம் நீட்டும்
ஒரு சமூகத் த�ொண்டராக வலம்
வருகின்றார்.
அன்று கைத் தையலாகத் த�ொடங்கிய தையல் த�ொழில் இன்று
குடும்பத்திற்கான வாழ்வாதாரத்தை
முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கும்
தலைநிமிர்ந்து வாழ்வதற்கும்
தனக்கு தன்னம்பிக்கை ஊட்டியிருப்பதாகத் தெரிவிக்கிறார் அவர்.
ஈஸ்வரி சிறிகாந்த் தனது வாழ்க்கையில் நடந்த துயரம், அத்துயரத்திலிருந்து மீண்டெழுந்து வாழ்க்கையில் பல்வேறு சவால்களுக்கு
மத்தியில் முன்னேறிச் செல்லும்
தனது ஆற்றல் தன்னம்பிக்கை
த�ொடர்பில் தினகரனுக்கு மனம்
திறந்து பகிர்ந்து க�ொண்டவை,...
விசுவமடு பாரதி மகா வித்தியாலயத்தில் 10ஆம் தரம் வரை கல்வி
கற்ற நான் அப்போதைய யுத்த சூழ்நிலைக் கெடுபிடி காரணமாக எனது
கல்வியைத் த�ொடர முடியாமல்
ப�ோய் விட்டது.
இதனைத் த�ொடர்ந்து 1998ஆம்
ஆண்டு திருமண பந்தத்தில்
இணைந்தேன். அதன் மூலம்
மூன்று ஆண் பிள்ளைகளுக்குத்
தாயானேன். இவ்வாறிருக்கையில் யுத்தக் கெடுபிடியின் உச்சக்
கட்டம் எனது வாழ்க்கையையும்
தலைகீழாய்ப் புரட்டிப் ப�ோட்டது.

தாய் நான் காண்கின்றேன். அவளது
மனதின் ஆழம் காணமுடியாதென
ஆண் படைப்பாளிகளும் எடுத்துரைத்திருப்பதை அறிவ�ோம்.
அப்படியிருக்க அவளது படைப்பியல் ம�ொழி எவ்வளவு ஆழமுடையதாக இருக்கும் என்பதனை

நான் கூறவேண்டியதில்லை. இன்று
பெண்மொழி சிந்தனையாளர்கள்
women, Woman என்ற வார்த்தைகளை கூட தவிர்த்து womyn
என்ற ச�ொல்லை பயன்பாட்டுக்கு
க�ொண்டு வந்துள்ளனர்.
இவை இன்றைய நாகரிக
சிந்தனை

எறிகணைத் தாக்குதலில்
எனது காலில் காயம் பட்டது.
எறிகணையின் சிதிலங்கள் இப்பொழுதும் என் உடலில் தடம்பதித்துள்ளன. அந்த வலியும் அவ்வப்போது
வாட்டுகின்றது.
2009ஆம் ஆண்டு இறுதிக்கட்ட
யுத்தத்தில் வசிப்பிடத்தை விட்டு
குடும்பத்துடன் இடம்பெயர
வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது.
அப்போது எனது மூத்த மகனுக்கு
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ஆண், பெண்
பாகுபாடு
ம�ொழியிலும்...
யலாம்.
நமது சிந்தனையின்படி தற்காலத்திலேயே பெண்கள் முன்னேற்-

றமடைந்துள்ளனர். கல்விசார்
துறைகளில் மிளிர்கின்றனர்
என்கின்றனர். ஆனால் நமது

இந்த பரந்துவிரிந்திருக்கும் உலகில் ஆண், பெண் படைப்பாளிகள் அதிகம்
உள்ளனர். ஆண்,பெண் பாகுபாடு ம�ொழியிலும் உண்டு. அதாவது ஆணுக்கு
என்று தனித்த பாணியும் பெண்ணுக்கு என்ற தனித்த பாணியும் உண்டு.
இந்த ம�ொழியை கையாண்டு உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவதில்
படைப்பாளிகளாக இவர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் சளைத்தவர்களில்லை.
ஆனால் இவையெல்லாம் இருந்தும் பெண்மொழி சற்று ஆழமானதாய்
நான் காண்கின்றேன்.
பாடல்கள் ஆண்பாற் புலவர்களும்
பெண்பாற் புலவர்களும் பாடியுள்ளனர்.
சங்கப் பெண்பாற் புலவர்களின் ம�ொழியில் வினைமுற்றுகள் அதிகம் இடம்பெற்றுள்ளன.
ஆண்பாற் புலவர்களின் ம�ொழியில்
எச்சங்களின் பயன்பாடு அதிகம்
இடம் பெற்றுள்ளன. வினை
முற்றுகளில், கெடுக, வெல்க,
களந் த�ொழிந்த தன்னே, ஆண்டு
பட்டனவே, பரவும், எய்தும்
என்னும் வியங்கோள் வினைமுற்றுகள் பெண்பாற் புலவர்கள் பாடிய
பாடல்களில் உள்ளன. அதே ப�ோல
பெண்பாற் புலவர்கள் ம�ொழிகளில்
தருதல், ஆக்குதல், க�ொடுத்தல்,
பெருக்குதல், மூதின் மகளிராதல்
ப�ோன்ற த�ொழிற்பெயர்களும்
அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இந்த அடிப்படையான விடயங்களைக் க�ொண்டு பெண் தனது உணர்வுகளையும், உலக இயல்புகளையும் எடுத்தாள தனக்கென
தனித்தம�ொழியை
கையாள்கின்றாள் என்பயென்றாதனை
லும், தந்தைஅறியின்றி தவிக்கும்
இளம் பிஞ்சுகளுக்காக நான் துயரங்களை
சகித்துக்கொண்டு வாழ
வேண்டும் என்ற முடிவுக்கு
வந்தேன்.
வாழ்வாதாரத் தேவைகளை
பூர்த்தி செய்வதற்கு நான் சிறுவயதில் கற்றுக்கொண்ட தையல் கலை

வாழ்க்கைக்கு
கைக�ொடுத்த
கைத்தொழில்
தைக்கத் த�ொடங்கினேன். இவ்வாறு சிரமப்பட்டு எப்படியா-

கும் வருமானத்தில்
எனது பெற்றோரைப்
பராமரிக்க முடிந்ததுடன் பிள்ளைகளின் கற்றல் செலவுகள் உள்ளிட்ட
அனைத்து தேவைகளையும் ஓரளவு
பூர்த்தி செய்யக்கூடியதாகவும் இருந்தது.
எனக்கு படிப்படியாக வருமானம்
கூடிக்கொண்டு வந்ததுடன் சிறிது
சிறிதாக முன்னேறத் த�ொடங்கினேன்.தற்போது தையல் த�ொழில்
மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்தில்
வாழ்வாதாரத்தைக் க�ொண்டு
செல்வது மாத்திரமன்றி. ஓரளவுக்கு
சேமிப்புச் செய்யக் கூடியதாகவும்
உள்ளது.
பெண்கள் சார்ந்த ஆடைகளையே
தைத்து வருகின்றேன். இந்நிலையில் தைப்பொங்கல், சித்திரை வருடப்பிறப்பு, தீபாவளி ப�ோன்ற பண்டிகைக் காலங்களிலும் திருமண
வைபவ நாட்களிலும் தைப்பதற்கு
அதிகளவான ஓடர்கள் வருவதுடன்
அவ்வேளைகளில் சற்றுக் கூடுதலாக
வருமானமும் ஈட்டக்கூடியதாக
இருக்கின்றது.

தமிழ்பேசும் நல்லுலகில் பெண்கள்
சங்ககாலத்திலிருந்தே ஆன்மீகத்திலிருந்து அறிவியல் வரையில்
தேர்ந்தவர்களாகவும் பிறருக்கு
அறிவுரை வழங்குபவர்களாகவும்
இருக்கின்றனர். நமது சங்க இலக்கியங்களில் குறைத்தொகையில்
மட்டும் ஒளவையார், அள்ளுர்
நன்முல்லையார், ஆதிமந்தியார்,
ஊண்பித்தையார், ஒக்கூர் மாசாத்தியார், கச்சிப்பேட்டு நன்னாகையார்,
கழார்க்கீரன் எயிற்றியார், காக்கைப்
பாடினியார் நச்செள்ளையார்,
குன்றியனார், நல்வெள்ளியார், நன்னாகையார், நெடும்பல்லியத்தை,
பூங்கண் உத்திரையார், ப�ொன்மணியார், வருமுலையாரித்தி,
வெண்பூதியார், வெண்மணிப்
பூதியார், வெள்ளி வீதியார் ஆகிய
18 பெண்பாற் கவிஞர்கள் இடம்
பெற்றுள்ளனர். த�ொடர்ந்து
வரும் துளிரில் அவர்களது
கூர்மையானதும் ஆழமானதுமான பெண்ம�ொழியைபற்றி
பேசுவ�ோம்.
தைப்பதற்கான
ஓடர்கள்
மிகவும் குறைந்தளவிலேயே கிடைத்தன. இதனால் எனது
தையல் த�ொழிலில் வருமானம்
மிகவும் குறைந்து காணப்பட்டது.
தையல் த�ொழிலில் ஓரளவு
இலக்கை எட்டி வரும் நான், வீட்டுத்தோட்டத் செய்கையிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றேன்.
நிறுவனம�ொன்றின் உதவியுடன்
கிணறு கட்டுவதற்கான உதவி
கிடைத்தது. இந்நிலையில் பப்பாசி,
பயற்றை, கத்தரி, மிளகாய், நிலக்கடலை ப�ோன்றவற்றைப் பயிரிட்டு
அறுவடைகளை செய்து வருகின்றேன்.
சாதாரணமாக பெண்கள்
என்றாலே சவால்கள் நிறைந்த
வாழ்க்கை தான். அதிலும் தனித்து
வாழும் பெண்கள் எதிர்நோக்கும்
சவால்களைப் பற்றிச் ச�ொல்லத்
தேவையில்லை.
இருந்த ப�ோதிலும் எனக்கு
கிடைக்கும் விழிப்புணர்வுகள்
மூலம் நான் அவற்றிலிருந்து மீண்டெழுந்தும் வருகின்றேன். மனக்
கஷ்டங்களையும் மறக்கின்றேன்.
சமூக சேவை அமைப்புக்களில்
இணைந்து க�ொண்டு இப்பொழுது கூடுதலான நேரங்களை சமூக
சேவைக்காகவும் அர்ப்பணிப்பதில்
ஆத்ம திருப்தி உள்ளது.
எனது உதவியை நாடி வரும்
பெண்களுக்கு ப�ோதியளவான
வழிகாட்டல்கள், அறிவுரைகளை
வழங்குவதுடன் மாத்திரமன்றி
தையல்
கலையையும் பயிற்றுவித்து வருகின்றேன்.
எனது மூத்த
மகன் கணக்கியல் முகாமைத்துவப்
பிரிவில் இரண்டாவது வருடத்தில்
பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தில்
கல்வி கற்று வருகின்றார். இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது மகன்கள்
க.ப�ொ.த. உயர்தரத்தில் கல்வி கற்கின்றார்கள்.
இந்நிலையில் தையல் த�ொழிலை
மேலும் விருத்தி செய்ய உத்தேசித்துள்ளதுடன் 'கைத்தொழில�ொன்றைக்
கற்றுக்கொள் கவலை உனக்கிலை
ஒத்துக்கொள்' என்கின்ற தாரக மந்திரத்திற்கேற்ப எனது உயிர் இருக்கும்
வரை இத்தையல் த�ொழில் எனக்குக்
கை க�ொடுக்கும்' என்றுமிகுந்த நம்பிக்கையுடன் கூறுகின்றார் ஈஸ்வரி
சிறிகாந்த்.

சிறிய நூல் கட
்டை, ஒரு தைய
ஒரு பிளேட் ஆகி
ல் ஊசி,
வற்றுடன் ஆரம்
பிக்கப்பட்ட வாழ
வது
்க்கை
ஒரு நாளில் ஒரு
இறுதிக்-

9 வயது இரண்டாவது மகனுக்கு 7
வயது கடைசி மகனுக்கு 5 வயது.
அந்தரித்துப் ப�ோன நிலையில்
வவுனியா, செட்டிகுளம் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த அகதி
முகாமில் சுமார் ஒன்றரை வருடங்கள் வாழ்க்கையை கழிக்க வேண்டியிருந்தது.முகாம் வாழ்க்கையில்
பல்வேறு ச�ொல்லொணாத் துயரங்கள்.சிரமம், இன்னல், மன உளைச்சல், விரக்தி இப்படியே வாழ்க்கை
கழிந்தது.
இவ்வாறானத�ொரு இக்கட்டான
வேளையில்தான் எனக்காக இல்லை-

எனக்கு கைக�ொடுத்தது. அதுதான்
இன்றுவரை என்னை தலை
நிமிர்ந்து வாழ வைத்திருக்கிறது
என்று பெருமையுடன் கூறுகின்றார்
ஈஸ்வரி.
ஒரு சிறிய நூல் கட்டை, ஒரு
ஊசி, ஒரு பிளேட் ஆகியவற்றைக்
க�ொண்டு அகதி முகாமில் தையல்
த�ொழிலை ஆரம்பித்தேன்.
அவ்வேளையில் என்னிடம் கத்தரிக்கோல், தையல் இயந்திரம் என்று
எதுவுமே இருக்கவில்லை.
பிளேட்டினால் துணிகளை
வெட்டி கைகளினால் ஆடைகளைத்

சட்டை தைத்து
முடிப்பேன்.சிரமம்
இருந்தாலும், எனது
விடா முயற்சியை
நான் கைவிடவில்லை.
இவ்வாறான நிலையில் என்னிடமிருந்த ஒரு தங்கமாலையை விற்று
அதன் மூலம் கிடைத்த 15,000 ரூபா
பணத்தைக் க�ொண்டு ஒரு தையல்
இயந்திரத்தை வாங்கி தைக்கத்
த�ொடங்கினேன்.
அதன் மூலம் என்னால் அதிகளவில் ஆடைகளைத் தைக்க முடிந்தத�ோடு, ஓரளவு வருமானமும்
கிடைத்தது.
கிடைத்த வருமானத்தில் நாளாந்த
ஜீவன�ோபாயத்தை ஓரளவேனும்
பூர்த்தி செய்யக்கூடியதாக இருந்தது.
தையல் த�ொழில் மூலம் கிடைக்-

கட்ட யுத்தத்திற்கு முகம் க�ொடுத்த
நிலையில் இன்றளவும் மிகவும்
பின்தங்கிய எனது கிராமத்தில்
ஏராளமான பெண் தலைமைத்துவக் குடும்பங்களும் உள்ளன.
அவ்வாறான குடும்பங்களிலிருந்து
ஆடைகள் தைப்பதற்கு கிடைக்கும்
பட்சத்தில் நான் எதிர்பார்த்தளவு
தையல் கூலியை பெற்றுக்கொள்ள
இயலாது. ஆகையால் அவர்கள் தங்களது வசதிக்கேற்ப தரும் தையல்
கூலியை நான் மனமுவந்து பெற்றுக்கொள்கின்றேன். வசதி உள்ளவர்களிடமிருந்து மாத்திரம் நியாயமான
தையல் கூலியை பெற்றுக்கொள்கின்றேன்.
க�ொவிட்-19 வைரஸ் பெருந்தொற்றுக் காலத்தில் தையல் த�ொழிலில்
கடுமையான பாதிப்பை எதிர்நோக்கியிருந்தேன். இந்தக் காலப்பகுதியில்

ஆர்.சுகந்தினி.. 

12

2021 நவம்பர் 10
புதன்கிழமை

மன்னார் மாவட்டத்தில் மழை,
வெள்ளத்தால் 4215 குடும்பங்கள் பாதிப்பு
தலைமன்னார் விஷேட நிருபர்

மன்னார் மாவட்டத்தில் கடந்த
ஒன்பது தினங்களாக பெய்து வரும்
மழை காரணமாக அங்குள்ள தாழ்ந்த
பகுதிகள் வெள்ளத்தால் பாதிப்புற்றுள்ளன. மழை த�ொடர்ந்து
பெய்தால், மக்கள் இடம்பெயரும்
த�ொகையும் அதிகரிக்கலாமெனவும்
தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
மழை த�ொடர்ந்து பெய்வதால்,கூலித் த�ொழிலாளிகள் மற்றும்
மீனவர்களின் இயல்பு நிலைகளும்
பாதிகப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
இவ்வாறு த�ொடர்ந்து கடந்த
முதலாம் திகதியிலிருந்து (01) (09)
செவ்வாய் கிழமை வரை பெய்த
மழையால் மாவட்டத்தின் நான்கு
பிரதேச செயலகப் பிரிவுகளில் 4215
குடும்பங்களைச் சார்ந்த 14951 பேர்

பாதிப்புக்களுக்கு உள்ளாகியுள்ளனர்.
மன்னார் பிரதேச செயலகப்
பிரிவில் 3701 குடும்பங்களைச்
சேர்ர்ந்த 13192 பேரும், மாந்தை
மேற்கு பகுதியில் 340 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 1092 நபர்களும்,
நானாட்டான் பிரிவில் 08 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 39 நபர்களும், முசலி
பிரதேச செயலகப் பிரிவில் 166
குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 628 பேரும்
பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளனர்.
அத்துடன் ஐந்து பாதுகாப்பான
அமைவிடத்தில் மன்னார் பிரதேச
செயலகப் பிரிவில் 96 குடும்பங்களிலுள் 352 நபர்களும், மாந்தை
மேற்கு பிரிவில் ஒரு இடைத்தங்கல்
நிலையத்தில் 4 குடும்பங்களிலுள்ள
16 நபர்களுமாக ம�ொத்தம் 100
குடும்பங்களில் 368 பேர்கள் இடம்-

ஒட்டுசுட்டானில் கடும் மழை; விவசாய
கிணறு வெள்ளத்தில் மூழ்கியது
புதுக்குடியிருப்பு விசேட நிருபர்

முல்லைத்தீவு மாவட்டம் ஒட்டுசுட்டான் பிரதேசத்திற்குட்பட்ட
மானுருவி கிராமத்திலுள்ள கிணறு
வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளது.
மாவட்டத்தில் கடந்த (08) இரவு
த�ொடர்ச்சியாக பெய்த மழையால்,
குடும்பம் ஒன்றின் விவசாயக் கிணறு
முற்றாக நிலத்தில் இறங்கியுள்ளது.
அன்றிரவு 12 மணியளவில் பாரிய
சத்தம் கேட்டப�ோதும் எவரும் வெ
ளியில் வந்து பார்க்கவில்லை.
காலையில் கிராம மக்கள் விவசாயக் கிணறை காணாது திகைத்துள்ள-

னர். சுற்றிவர சீமெந்தினால் கட்டப்பட்ட இக்கிணறு, கால்மிதி,மற்றும்
கிணற்றில் அருகில் உள்ள ம�ோட்டர்
என்பன நிலத்திற்குள் முற்றாக
புதைந்திருப்பதை மக்கள் அவதானித்தனர்.
இந்த கிணற்றை நம்பியே வீட்டுத்தோட்டம் உள்ளிட்ட விவசாய
செய்கைகளை இப்பிரதேச மக்கள்
செய்து
வந்துள்ளனர்.
கிணறு
நிலத்தில் புதையுண்டதால்
குடிநீருக்கும்
பெரும்
சிரமங்களை
எதிர்கொண்டுள்ளதாக மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

பெயர்ந்து ஆறு இடங்களில் தங்க
வைக்கப்பட்டுள்ளதாக
மன்னார்
அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம்
தெரிவித்துள்ளது.
அதேவேளையில் பலர் இடம்பெ-

பாரவூர்தியில் ம�ோட்டார் சைக்கிள்
ம�ோதி இளைஞர்கள் இருவர் உயிரிழப்பு
கிளிந�ொச்சி குறூப் நிருபர்

கிளிந�ொச்சி A9 வீதி பரந்தன் சந்திக்கு அண்மித்த பகுதியில், நேற்றிரவு இடம்பெற்ற வீதி விபத்தில்
இளைஞர்கள் இருவர் உயிரிழந்தனர்.
பரந்தன் பகுதியில் உள்ள கட்டட
உற்பத்தி நிலையத்தில் சீமெந்து
இறக்கிவிட்டு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த பாரவூர்தி வீதியில்,
ம�ோட்டார்சைக்கிள்
ம�ோதியே
இந்த விபத்து ஏற்பட்டது.இதில்,ம�ோட்டார்சைக்கிளில்
பயணித்த
இருவரே உயிரிழந்தனர்.
ம. யூட்பவிஷன் வயது 29 குமரபுரம் பரந்தன் என்ற இளைஞனும்
ச.காந்தீபன் வயது 34 இல 61 கண்டி
வீதி பரந்தனைச் சேர்ந்த இருவருமே
உயிரிழந்துள்ளனர்.
உயிரிழந்தவர்களின்
சடலங்கள்
கிளிந�ொச்சி மாவட்ட ப�ொது வைத்தியசாலை பிரேத அறையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

மன்னார் குறூப் நிருபர்

மன்னார் மாவட்டத்தில் நேற்றுமுன்தினம் திங்கட்கிழமை (08)
புதிதாக 26 க�ொர�ோனா த�ொற்றாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.
இதையடுத்து மன்னார் மாவட்டத்தில் அடையாளம் காணப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 2547 ஆக
உயர்ந்துள்ளது. மன்னார் மாவட்ட

பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் வைத்தியர் ரி.வின�ோதன்
நேற்று (09) விடுத்துள்ள க�ொர�ோனா
நிலவர அறிக்கையில் இதுபற்றி
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அந்த அறிக்கையில் மேலும் தெரிவிக்கப் பட்டுள்ளதாவது.
மன்னார் மாவட்டத்தில் நேற்று
முன்தினம்
திங்கட்கிழமை
(8)
மேலும் புதிதாக 26 க�ொர�ோனா

மன்னாரில்
கேரள கஞ்சாவுடன்
பாடசாலை
மாணவன் கைது
மன்னார் குறூப் நிருபர்

யிட்டு மலர் அஞ்சலி செலுத்தினர்.
2015ஆண்டு 07ம் மாதம் 25ம்
திகதி இச்சிலை திறந்து வைக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

கேரள கஞ்சா ப�ொதிகளை வைத்திருந்த 17 வயது பாடசாலை மாணவனை
மன்னார் மாவட்ட குற்றத்தடுப்பு பிரிவு
ப�ொலிஸார் கைது செய்துள்ளனர்.
இம்மாணவனிடமிருந்து நான்கு கில�ோ
கஞ்சாவும் கைப்பற்றப்பட்டு ள்ளது.
மன்னார் மூர்வீதி பகுதியில் இம்மாணவன் கைதானார். இவரை, மன்னார்
நீதவான் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் படுத்த நடவடிக்கைளை எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இதே வேளை, கடந்த திங்கட்கிழமை
மதியம் மன்னார் தள்ளாடி சந்தியில்
வைத்து 1 கில�ோ 665 கிராம்,கேரள கஞ்சா
ப�ோதைப்பொருளை வைத்திருந்த குற்றத்தில் புத்தளத்தில் வசிக்கும் 46 வயதுடைய
சந்தேக நபர் ஒருவரும் கைது செய்யப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

வவுனியா வைத்தியசாலையில் அடையாள
பணிப்புறக்கணிப்பு: ந�ோயாளர்கள் பாதிப்பு
வவுனியா விசேட நிருபர்

வவுனியா
வைத்தியசாலையில்
கடமை புரியும் தாதிய உத்திய�ோகத்தர்கள் உள்ளிட்ட நான்கு பிரிவினர்,
சம்பளப் பிரச்சினைகள் உள்ளிட்ட
பல்வேறு க�ோரிக்கைகளை முன்
வைத்து அடையாள பணிப்புறக்கணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இந்த ப�ோராட்டத்திற்கு ஆதரவாக வவுனியா வைத்தியசாலையிலும் நேற்று (09) காலை ஏழு மணி
த�ொடக்கம் இன்று (10) காலை ஏழு
மணிவரை அடையாள பணிப்புறக்கணிப்பு முன்னெடுக்கப்படவுள்ளது.
வவுனியா
வைத்தியசாலையின்
தாதிய உத்திய�ோகத்தர்கள், மருந்து
கலவையாளர்கள், கதிர்பட இயக்குநர்கள் உள்ளடங்கலாக நான்கு பிரிவினர் இந்த பணிப் பகிஷ்கரிப்பில்
ஈடுபட்டுள்ளனர்.

மன்னார் மற்றும் வவுனியா நீர்பாசன பணிப்பாளர் தெரிவித்தார்.

சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் வைத்தியர் ரி.வின�ோதன்

ஓமந்தை விஷேட நிருபர்

யாளர்கள், ப�ொது அமைப்புக்களின் பிரதிநிதிகள் எனப் பலரும்
இதில்,கலந்து க�ொண்டு அன்னாரின் உருவச்சிலைக்கு மாலை-

கரைக்குளம், நீர் நிரம்பி 3 அங்குல
உயரத்தில் வான்பாய்ந்து வருவதாக

மன்னார் மாவட்டத்தில் இதுவரை
2547 பேருக்கு க�ொர�ோனா த�ொற்று

வைரவ புளியங்குளத்தில்
சிவசிதம்பரத்தின் நினைவு தினம்
முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தாம�ோதரம்பிள்ளை சிவசிதம்பரத்தின் நினைவு தினம் நேற்று
(09) காலை வவுனியா வைரவப்புளியங்குளத்தில் அமைந்துள்ள
அன்னாரின்
நினைவுத்தூபியில்
இடம்பெற்றது.
தமிழ் விருட்சம் அமைப்பின்
தலைவர் சந்திரகுமார் கண்ணன்
தலைமையில் இந்நிகழ்வு இடம்பெற்றது.
முன்னாள் வடமாகாண சபை
உறுப்பினரும் வவுனியா பல்கலைக்கழகத்தின் மருத்துவருமான
ப.சத்தியலிங்கம், வவுனியா நகரசபை உறுப்பினர் நா.சேனாதிராசா,
முன்னாள் நகரசபை உறுப்பினர் ரி.
கே. இராசலிங்கம், தமிழரசுக்கட்சியின் உறுப்பினர்கள், சமூக சேவை-

யர்ந்து அயலிலுள்ள உறவினர்கள்
வீடுகளிலும் தங்கியுள்ளனர்.
மேலும் 31500 ஏக்கர் அடி நீர்
க�ொள்வனவுள்ள மன்னார் மாவட்டத்தின் பிரதான குளமாகிய கட்டுக்-

இந்தப் ப�ோராட்டத்திற்கு மத்தியிலும் அவசர சிகிச்சைப் பிரிவுகள்,
விபத்துக்கள் பிரிவு என்பவற்றில்
உத்திய�ோகத்தர்கள் கடமையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

விடுதிகளில்
தங்கி
சிகிச்சை
பெறும்
ந�ோயாளர்கள்
மற்றும்
வைத்தியசாலைக்கு சிகிச்சைக்காக
வருவ�ோர் ஆகிய�ோரே பெரும் சிரமங்களை எதிர் க�ொண்டுள்ளனர்.

த�ொற்றாளர்கள்
அடையாளம்
காணப்பட்டுள்ளனர்.
மன்னார்,
நானாட்டான், மாந்தை மேற்கு
சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பிரிவுகளில் இவர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.
கடந்த நவம்பர் மாதம் 01 ஆம்
திகதி முதல் 08 ஆம் திகதி வரையான
காலப்பகுதியில் 154 க�ொர�ோனா
த�ொற்றாளர்கள்
அடையாளம்

காணப்பட்டுள்ளனர்.
மேலும் கடந்த 7 ஆம் திகதி
மன்னாரை சேர்ந்த 55 வயதுடைய
நபர் ஒருவர் க�ொர�ோனா த�ொற்றால்
உயிரிழந்துள்ளார்.
இ த் து டன் , ம ா வ ட ்ட த் தி ல்
க�ொர�ோனா த�ொற்றால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 24 ஆக அதிகரித்துள்ளதாகவும் அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

யாழ்.விசேட நிருபர்

நாளை வியாழக்கிழமை திருக்கல்யாண உற்சவமும் நடைபெறவுள்ளது. இதன்போது , காலை 7 மணி
முதல் மாலை 3 மணி வரையிலும்,
பின்னர் மாலை 5.30 மணி முதல்
அர்த்த சாம பூஜை வரையிலுமே ஆலயத்தினுள் பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்பட
உள்ளனர். ஆலயத்தினுள் செல்லும்
பக்தர்கள் சுகாதார நடைமுறைகளைப் பேணி, உரிய முறையில் முக்
கவசங்களை அணிந்து, சமூக இடைவெளிகளை பேணி வழிப்பாடுகளை
மேற்கொள்ளுமாறு கேட்டுக் க�ொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
அதேவேளை
கந்தசஷ்டி காலை, மாலை உற்சவங்கள் நல்லூர் ஆலய உத்திய�ோகபூர்வ
யூடியூப் சனலில் நேரடியாக ஒளிபரப்படுகின்ற மையும் குறிப்பிடத்தக்கது.

நல்லூர் கந்தசுவாமி ஆலயத்தில்
இன்று சூரன்போர் உற்சவம்
நல்லூர் கந்தசுவாமி ஆலய கந்தசஷ்டி உற்சவத்தின் 5ஆம் நாள் உற்சவம் நேற்று நடைபெற்றதுடன்,சூரன்
ப�ோர் உற்சவம் இன்று புதன்கிழமை
இடம்பெறவுள்ளது.
க�ொர�ோனா த�ொற்றுக் காரணமாக
இறுக்கமான சுகாதார நடைமுறைகளை பேணி குறிப்பிட்டளவு பக்தர்களே ஆலயத்தினுள் அனுமதிக்கப்பட உள்ளனர்.
இந்நிலையில், இன்றைய சூரன்
ப�ோர் உற்சவத்தையடுத்து, அதிகாலை
4.30 மணி த�ொடக்கம் காலை 7.30
மணி வரைக்கும், பின்னர் மாலை 3
மணி த�ொடக்கம் அர்த்தசாம பூஜை
வரைக்குமே ஆலயத்தினுள் பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்படுவர். அத்துடன்

முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் 26 குளங்கள்
வான்பாய்ந்தும் பாரிய பாதிப்புக்கள் இல்லை

புதுக்குடியிருப்பு விசேட நிருபர்

முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் 26
குளங்கள் வான்பாய்கின்றன பெரியவிலான பாதிப்புக்கள் பதிவாகவில்லை- மாவட்ட செயலாளர்
வடக்கு கிழக்கு பருவபெயர்ச்சி
மழை த�ொடர்பிலான முன்னாயத்த
கூட்டம் ஒன்று 09.11.21 முல்லைத்தீவு மாவட்ட செயலகத்தில் நடைபெற்றுள்ளது.
முல்லைத்தீவு மாவட்ட செயலாளர் க.விமலநாதன் தலைமையில்
நடைபெற்ற இக்லந்துரையாடலில்
அனர்த்த முகாமைத்து நிலையத்தினர்,பிரதேச செயலாளர்கள், முப்படையினர் அரச சார்பற்ற நிறுவனங்களின்
பிரதிநிதிகள் ப�ொது அமைப்புக்கள்
முப்படையினர் எனப் பலர் கலந்துக�ொண்டனர்.
இந்தக் கலந்துரையாடல் த�ொடர்பில் முல்லைத்தீவு மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் க.விமலநாதன் தெரிவித்ததாவது,
முல்லைத்தீவு
மாவட்டத்தில்
தற்போது நிலவி வரும் காலநிலை,
வெள்ள அனர்த்தம் த�ொடர்பில்
இங்கு ஆராயப்பட்டது.

இயற்கை அனர்த்தம் ஏற்படும் சந்தர்ப்பத்தில் மேற்கொள்ள வேண்டிய
பணிகளுக்கு பல்வேறு நிறுவனங்கள்
பங்களிப்புக்களை வழங்கவும் முன்வந்துள்ளன.
முல்லைத்தீவு
மாவட்டத்தில்
கடந்த இரவு 56.9 மில்லிமீற்றர் மழை
பதிவாகியுள்ளது. எனினும், எவ்வித
அனர்த்தங்களும் இதுவரை ஏற்படவில்லை.
பழைய முறிகண்டி, மருதங்குளம்
ஆகிய குளங்கள் வான்பாய்கின்றன.
மாவட்டத்தில் உள்ள ஏனை குளங்களிலும் நீர் தேக்கம் அதிகரித்து வருகின்றன.
206 சிறு குளங்கள் கமநலசேவை
திணைக் களத்திற்கு உட்பட்ட குழங்கள் 24 சிறிய குளங்கள் வான்பாய்கின்ற ப�ோதும், எந்த பாதிப்புக்களும்
ஏற்படவில்லை.
கூட்டத்தில் எடுத்த தீர்மானத்தின்படி ஐந்து குழுக்களாக பிரித்து அதற்குள் திணைக்களங்களையும் உள்வாங்கி எதிர்காலத்தில் ஏற்படுகின்ற
அனர்த்தங்களை எதிர்கொள்ளத் தீர்மானித்துள்ளமை பற்றியும் அந்த அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.
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mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh> ntd;dg;Gt nty;ykq;fu kPd;gpb
JiwKf fl;Lkhdg;gzpfis ghu;itapLtjw;fhf nrd;w NghJ...

,e;jpa kPdtu;fspd; vy;iy jhz;ba

rl;ltpNuhj nraw;ghLfis epWj;j Ntz;Lk;

f

,e;jpa ntspAwTr; nrayuplk; mikr;ru; lf;s]; njuptpg;G

lw;nwhopyhsu;fspd; tho;thjhuj;ijuAk;
fly; tsq;fisAk; mopff
; pdw
; ,e;jpa
flw;nwhopyhsu;fspd; ,Oit tiy (Nuhyu;)
njhopy; Kiwia mDkjpff
; KbahJ. ,t;tplaj;jpy;
,e;jpahtpd; jPuf
; f
; khd eltbf;iffis tlf;F
flw;nwhopyhsu;fs; vjpug; hu;gg; jhf flw;nwhopy; mikr;ru;
lf;s]; Njthde;jh njuptpjJ
; s;shu;.
,yq;iff;fhd cj;jpNahfG+u;t tp[aj;ij Nkw;nfhz;l
,e;jpa ntspAwTr; nrayhsu; (Shri Harsh Vardhan
Shringla) `u;\; ];uP tu;jd; \;upqf
; y
; hTldhd re;jpgg; pd;
NghNj mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh ,e;j tpaj;ij
mtupk; typAWj;jpdhu;.
,Jnjhlu;ghf ,e;jpa ntspAwTr; nrayhsUf;F
njspTgLj;jpa flw;nwhopy; mikr;ru;> ,e;jpaf;
flw;nwhopyhsu;fspd; vy;iy jhz;ba mj;JkPwpa

y;ykz;fiu> flw;nwhopiy
nt
tho;thjhukhf; nfhz;L kPdtu;
rKjhak; tho;eJ
; tUk; xU kPdg; pb fpuhkkhFk;.
tlNky; khfhzj;jpd; Gj;jsk; khtl;lj;jpYs;s
ntz;zg;Gt gFjpapYs;s xU flNyhu fpuhkNk
nty;ykz;fu fpuhkkhFk;.
Mo;fly; kPdg; pb ts;sq;fs; mjpfstpy;
fhzg;gLk; ,f;fpuhkj;jpy; kPdg; pb JiwKfnkhd;W
,e;jg; gFjpapYk; mijr; Rw;wpYk; ,y;yhjjhy;>
kPdtu;fs; Rkhu; 50 fpNyh kPww
; u; njhiytpYs;s
jpfX
; tpll
; kPdg; pb JiwKfj;ij mila mjpf
Neuj;ijAk; gzj;ijAk; nrytpl Ntz;bAs;sJ.
vdNt> ,g;gFjpapYs;s kPdtu;fSf;fhd
Mo;fly; kPdg; pb ts;sj; njhopiyj;
njhlq;Ftjw;Fk;> Mo;fly; kPdg; pb
ts;sq;fis gad;gLj;jp Mo;fly; kPdg; pb
njhopypiy Cf;Ftpgg; jw;Fk; flw;nwhopy;
mikr;R nty;ykq;fu kPdg; pb JiwKfk;
mikf;Fk; jpll
; j;ij Muk;gpjj
; J. ,jd; %yk;
fiuf;F nfhz;Ltug;gLk; kPdpd; msTj;
jpwd; kw;Wk; kPd; cw;gj;jpfis mjpfupgg; Nj
Nehf;fkhFk;.
nty;ykz;fu kPdg; pb JiwKf
fl;Lkhdj;jpd; rhj;jpaf;$W mwpfi
; f
jahupgG; > kPd; gpb JiwKf tbtikg;G
(Detailed Design) kw;Wk; Nkw;ghu;it
Mfpatw;iw Nkw;nfhs;tjw;fhd xg;ge;jk;
2016Mk; Mz;L yq;fh
i`l;uhypf; epWtd
MNyhrid fk;gdpfF
;
ifaspff
; g;gl;lJ.
,k; kPdg; pb
JiwKfj;jpd; Muk;g
jpll
; g; gzpfs;
epiwtile;jijj;
njhlu;eJ
; > ,e;j
JiwKfj;jpd; fl;Lkhdk;
mjpfhug;G+u;tkhf 2018
Mk; Mz;L [_d;
khjk; Muk;gpff
; g;gl;lJ.
flw;nwhopy;

rl;l tpNuhj njhopy; Kiw fhuzkhf> 2015 Mk;
Mz;bypUe;J ,g;NghJ tiuahd fhyg; gFjpapy; tlf;F
flw;nwhopyhsu;fSf;F nrhe;jkhd Rkhu; 500 kpyy
; pad;
&gha;fF
; kl mjpf ngWkjpahd njhopy; cgfuzq;fs;
,og;G Vw;gl;Ls;sJ. mjidtpl gy gpyy
; pad; &gha;
ngWkjpahd fly; tsq;fs; mopff
; g;gl;Ls;sd. vdNt
,e;j rl;ltpNuhjr; nraw;ghl;il epWj;j Ntz;Lk; vd;gjpy;
,yq;if murhq;fk; cWjpahf ,Uf;fpdw
; J.
fle;j tUlk; nrg;lk;gu; khjk; gpujku; k`pej
; uh[gf;\
jiyikapy; ,e;jpahTf;fhd cj;jpNahfG+u;t tp[aj;ij
Nkw;nfhz;l NghJ> ,e;j tptfhj;ij jPug; g; jw;fhd
Kd;tiuG xd;iw toq;fpapUe;Njd;.
me;j Kd;tiugpy>; ,uz;L ehLfSk; ‘,ize;j
fly; ghJfhg;G FO’ xd;iw cUthf;fp ghf;F ePupid
kw;Wk; kd;dhu; tiyFlh gpuNjrj;jpd; tsq;fisg;

flw;nwhopy; ,uh[hq;f mikr;ru; fQ;rd tpN[Nrf;fu>
kpd;Ndupa ed;dPu; kPd; gjdpLk; kj;jpa epiyaj;jpw;fhd
fz;fhzpg;G tp[ak; Nkw;nfhz;lNghJ...

ghJfhg;gjw;fhd jPuk
; hdq;fis Nkw;nfhs;Sk; tiuapy;
rl;l tpNuhj njhopy; Kiwahd ,Oit tiyj; njhopiy
epWj;JtnjdTk; nrhy;yg;gl;lJ.
,t; tiuig ,e;jpah tuNtw;wpUe;j NghjpYk;
nfhNuhdh cl;gl gy;NtW fhuzq;fspdhy; ,Jtiu
Nkyjpf eltbf;iffs; vitAk; Nkw;nfhs;sg;gltpyi
; y.
,e;j tplak; njhlu;gpy; ,e;jpahtpd; fupridia tlf;F
flw;nwhopyhsu;fs; vjpug; hu;ff
; pdw
; hu;fs;. vdNt tpiuthd
eltbf;iffis ,uz;L ehLfSk; ,ize;J vLf;f
Ntz;Lk;” vd;W njuptpjj
; hu;.
jkpo; kf;fspd; murpay; vjpug; hu;gG; f;fis
epiwNtw;Wtjw;F ,yq;if murpayikg;gpd; 13 MtJ
jpUj;jr; rl;lk; KOikahf mKy;gLj;jg;gl Ntz;Lk; vd;W
fle;j 33 tUlq;fshf njhlu;rr; pahf <.gp.b.gp. typAWj;jp
tUfpdw
; ik Rl;bf;fhl;ba mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh>

nty;ykz;fu kPd;gpb JiwKfk;

jkpo; kf;fspd; murpay; mgpyhirfs; njhlu;ghd
,e;jpahtpd; epiyg;ghL kfpor; r; paspgg; jhfTk; njuptpjj
; hu;.
mjd;gb> KOikahd trjpfSld; $ba
,e;j nty;ykz;fu kPdg; pb JiwKfj;jpD}lhf
Mo;fly; kPdg; pb ts;sq;fSf;F ghJfhg;ghd
eq;$u trjpfis toq;Fjy;> Gjpa Ntiy
tha;gG; fis cUthf;Fjy;> mWtilf;F gpei
; ja
Nrjj;ij Fiwj;jy; kw;Wk; kPdt rKjhaj;jpd;
tho;fi
; fj; juj;ij Nkk;gLj;Jjy; vd;gd
flw;nwhopy; mikr;rpd; vjpug; hu;gg; hFk;.
NkYk;> gOJghu;ff
; Ntz;ba ts;sq;fis
kPdtu;fs; vspjpy; rupnra;aTk;> mtru
fhyq;fspy; ts;sq;fis kPlf
; Tk; kPdg; pb
JiwKfj;jpd; mj;jpahtrpa mq;fkhd fUjg;gLk;
buhty; yp/g;l; (Travel lift) fl;Lkhdj;ij
flw;nwhopy; mikr;R
tpiutpy; Muk;gpff
; Ts;sJ. kPdg; pb JiwKf trjpfis
mjpfgl;rkhf gad;gLj;j Finger jetties fl;l
Ntz;bajd; mtrpaj;ij flw;nwhopy; mikr;R NkYk;
mtjhdpjJ
; tUfpwJ.
,e;j Finger jetties fspd; fl;Lkhdk;>
nty;ykz;fu kPdg; pb Jiw Kfj;jhy; vjpug; hu;ff
; g;gLk; 350f;Fk; Nkw;gl;l Mo;fly; ts;sq;fis
ghjfkhd thdpiy kw;Wk; gz;biff; fhyq;fs; Nghd;w
tpNr\ ehl;fspy;
eq;$ukplL
; jupjJ
; itg;gjw;fhd
trjp ,e;j Finger jetties fspd; fl;Lkhdj;jpdhy;
vjpug; hu;ff
; g;gLfpwJ. vdNt> flw;nwhopy; mikr;R
,e;j Finger jetties fis mikg;gjw;fhd
eltbf;iffis vLf;Fk; mNjNtis ,jw;nfd
225 kpyy
; pad; &gh nrytplg;glTs;sjhfTk;
kjpgg; plg;gl;Ls;sJ.
,yq;ifapy; xU epiyahd flw;nwhopy;
Jiwia epWTtjd; %yk; kPdt rKjhaj;jpd;
tho;fi
; fj; juj;ij cau;jJ
; jy; kw;Wk; tsq;fspd;
epiyahd gad;ghl;Lld; ,j;jifa jpll
; q;fisr;
nray;gLj;JtNj murhq;fj;jpd; Kf;fpa
Nehf;fkhFk;.
mjd;gb> nty;ykz;fu kPdg; pb JiwKfk;
ehl;bd; vjpuf
; hy kPdt
; sj; Njitiag; G+u;jj
; p
nra;tjw;Fk;> me;jg; gFjpapYs;s kPdt r%fj;jpd;
tho;fi
; fj; juj;ij cau;jJ
; tjw;Fk; ngUk;
cjtpahf ,Uf;Fk;.
,yq;ifapd; kpfg;ngupa kPdg; pb JiwKfkhf
fl;lg;gl;L tUk; ntd;dg;Gt> nty;ykz;fu
kPdg; pb JiwKfj;jpwF
; flw;nwhopy; mikr;ru;
lf;s]; Njthde;jh mz;ikapy; fz;fhzpgG;
tp[ankhd;iw Nkw;nfhz;bUe;jhu;. nty;tkz;fu
kPdg; pbj;JiwKfj;jpd; fl;Lkhdg;gzpfs;
epiwtile;jJk; vjput
; Uk; etk;gu; khjk; kf;fsplk;
ifaspff
; g;glTs;sJ.
,e;j JiwKfk; mikf;fg;gLtJ njhlu;gpy;
[dhjpgjp Nfhl;lhga uh[gf;\ kw;Wk; gpujku;
k`pej
; uh[gf;\ MfpNahu; tpNrl ftdk; nrYj;jp
tUtjhfTk; mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh ,e;j
tp[aj;jpdN
; ghJ njuptpjj
; hu;.
vjput
; Uk; etk;gu; khjk; gpujkupd; gpwe;j
ehisaplL
; ,k; kPdg; pb JiwKfj;ij jpwf;f
cj;NjrpjJ
; s;sjhfTk; njuptpjj
; mikr;ru; lfs];
Njthde;jh> Jupjkhf JiwKf fl;Lkhdg;gzpfis
epiwT nra;AkhWk; gzpgG; iutpLj;jhu;.

tpiutpy; kf;fs; ghtidf;F
ghJfhg;G gilazpff
; hd mYtyfk; kw;Wk;
jq;Fkpl trjpfs;> jz;zuP ; jhq;fp Nghd;
etPd trjpfSk; $ba KOikahd kPdg; pb
JiwKfkhf cUthf;fg;glTs;sJ.
Rkhu; 350 f;Fk; Nkw;gl;l Mo; fly; kPdg; pb
ts;sq;fSf;F ,lkspfF
; k; ,e;j kPdg; pb
JiwKfj;jpd; fl;Lkhdk;> ehl;by; epyTk;
nfhtpl; 19 njhw;WNeha; ,Ue;jNghjpYk;
2020 Kjy; njhlu;eJ
; nray;gl;L tUfpwJ.
,Jtiu 99% cs;sf kw;Wk; epjp
Kd;Ndw;wk; milag;gl;Ls;sJld; ,e;j
Mz;bd; ,Wjpapy; kPdg; pb r%fj;jpd;
nray;ghLfSf;fhf jpwf;fg;gl cs;sJ.

Rkhu; 350f;Fk; Nkw;gl;l Mo; fly; kPd;gpb
ts;sq;fSf;F ,lkspf;Fk; ,e;j kPd;gpb
JiwKfj;jpd; fl;Lkhdk;> ehl;by; epyTk;
nfhtpl; 19 njhw;WNeha; ,Ue;jNghjpYk;
2020 Kjy; njhlu;e;J nray;gl;L tUfpwJ.
,Jtiu 99% cs;sf kw;Wk; epjp
Kd;Ndw;wk; milag;gl;Ls;sJld; ,e;j
Mz;bd; ,Wjpapy; kPd;gpb r%fj;jpd;
nray;ghLfSf;fhf jpwf;fg;gl cs;sJ.
mikr;Rvjput
; Uk;
2022 Mk; Mz;L
khu;r; khjj;Jf;F
jpll
; g; gzpfis
epiwT nra;a vjpug; hu;ff
; pwJ. ,j;jpll
; j;jpd;
KOikahd ngWkjp 2>498 kpyy
; pad; &ghthf
,Ug;gJld; JiwKfj;jpd; gpNuf;thl;lu;
567 kPww
; u; ePsk; nfhz;ljhfTk;350 kPww
; u;
Nkilia nfhz;ljhfTk; ,Uf;Fk;. mj;Jld;
kPdg; pbj;JiwKfj;Jf;Fj; Njitahd midj;J
trjpfSk; cs;slf;fpajhf mikf;fg;gl;L
tUfpwJ. kPd; VykpLk; jsk;> tiyfs;
mikf;Fkplk;> rpwW
; z;br;rhiy> kyry $lq;fs;
trjp> tpwg; id epiyaq;fs; Mszp jq;Fkpl
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INuhg;gpa xd;wpaj; J}Jtu;
INuhg;
pa; mikr;
xd;wparu;j; re;
J}Jtu;
flw;
nwhopgy
jpg;G
y; gmikr;
u; Jre;
jpg;G
ru;flw;
tNjr kPndwhop
;gpb njhlu;
py; Kf;fpa r
fye;
iuahly;

ru;tNjr kPd;gpb njhlu;gpy; Kf;fpa fye;Jiuahly;

myq;fhu> ed;dPu; kPd; tsu;g;G njhopy; Muk;gpf;f

Fiwe;j tUkhdk; ngWk;
FLk;gq;fSf;F cjtp
mgptpUj;jp jpll
; q;fSf;fhf
epjp toq;fg;gLtJld; rKu;jj
; p
jpizf;fsj;Jld; ,yq;if
Njrpa ePu; Ntshz;ik mgptpUj;jp
mjpfhurig ,j;jpll
; q;fis
Kd;ndLj;Jr; nry;fpdw
; d.
rKu;jj
; p mgptpUj;jp
jpizf;fsj;jpdhy; gadhspfs;
milahsk; fhzg;gLthu;fs;
mj;Jld; njhopyE
; l;gj; jFjpfs;

fp

uhkg;Gw nghUshjhuj;ij tYg;gLj;Jjy;> tho;thjhu
tha;gG; fis cUthf;Fjy;> czT ghJfhg;G kw;Wk;
me;epa nryhtzpia <l;Ljy; Nghd;wtw;wpy; ed;duP ;
kw;Wk; kPd; tsu;gG; Jiwapd; Kf;fpaj;Jtk; ehSf;F ehs;
mjpfupjJ
; tUfpwJ. NkYk;> Vw;Wkjp tUtha; Jiwapy;
myq;fhu kPdf
; Sf;fhd NjitAk; ehSf;F ehs; mjpfupjJ
;
tUfpwJ.
RgPlr; j;jpd; Nehf;F nfhs;ifg;gufldj;jpd; gpufhuk;
,j;jpll
; j;ij ajhu;jj
; khf;Fk; Nehf;Fld; ,yq;if
Njrpa ePu; Ntshz;ik mgptpUj;jp mjpfhurig kw;Wk;
rKu;jj
; p mgptpUj;jp jpizf;fsk; Mfpait ,ize;J
flw;nwhopyJ
; iwapy; ehlshtpa uPjpapy;
11 jdpgg; l;l jpll
; myFfis 200>000
rKu;jj
; p ngWeu;fs; kw;Wk; Fiwe;j
tUkhdk; nfhz;l FLk;gq;fspd;
nghUshjhuj;ij tYg;gLj;Jk;
Nehf;fpy; eilKiwg;g Lj;j
eltbf;if vLj;Js;sJ.
,e;j 11 jpll
; tiffspd;
fPo>; 3>300 jpll
; q;fs;
ehlshtpa uPjpapy;
nray;gLj;jg;gLk;.
2021 Mk; Mz;L tuT
nryT jpll
; j;jpD}lhf 68
kpyy
; pad; &gh ,jw;nfd
xJf;fg;gl;Ls;sJ.
,e;j mgptpUj;jp Ntiyj;
jpll
; k; myq;fhu kPdf
; s;> ed;duP ;
kPdf
; s;> ,why; tsu;gG; > flw;nwhopy;
JiwKfq;fs; mgptpUj;jp> Mo;fly;
flw;nwhopy; mYty;fs; kw;Wk;
kPd; Vw;Wkjp ,uh[hq;f mikr;rpd;
xUq;fpizg;gpd; fPo; eilKiwg;gLj;jg;gLk;.
rKu;jj
; p> tjptplg; nghUshjhu> Ez;epjpa> Ranjhopy;
kw;Wk; tzpf mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;rpD}lhf 11

,yq;if Njrpa ePu; Ntshz;ik mgptpUj;jp mjpfhu
rigapd; fs cj;jpNahfj;ju;fshy; gupNrhjpff
; g;gl;L
nghUj;jkhd gadhspfs; njupT nra;ag;gLthu;fs;.
,yq;if Njrpa ePu; Ntshz;ik mgptpUj;jp mjpfhu
rigahy; Nju;en
; jLf;fg;gl;l gadhspfSf;F KOikahd
njhopyE
; l;g mwpT ,ytrkhf toq;fg;gLk;. ,j;
jpll
; q;fSf;F Njitahd epjp cjtpia rKu;jj
; p
mgptpUj;jp jpizf;fsk; toq;Fk;.
fpuhkg;Gwq;fspy; Fiwe;j tUkhdk; <l;Lgtu;fs;
rpwpastpyhd myq;fhu kPd; tsu;gG; j; jpll
; q;fSf;Fj;
Nju;en
; jLf;fg;gLfpwhu;fs;> ,J mtu;fSf;F tUthia
<l;lf;$ba Mjhuj;ijj; jpwf;fpwJ.
Vw;fdNt myq;fhu kPd; tsu;gg; py; <Lgl;Ls;s
cw;gj;jp ahsu;fSf;F mjpf njhopyE
; l;gk; kw;Wk; epjp
cjtpfis toq;Ftjd; %yk; mtu;fspd; cw;gj;jp jpwid
mjpfupgg; Jld; cau;juj;jpyhd myq;fhu kPd; cw;gj;jpfF
; k;
toptFf;Fk;. mNj Nghd;W ,J ehlshtpa uPjpapYs;s
myq;fhu kPd; re;ijia Nkk;gLj;JtJld; ,jD}lhf
Njrpa re;ij tha;gG; fisAk; tpupthf;Fk;.
flw;jhtuq;fs; ek; ehl;ilr; Rw;wpAs;s fly; gFjpapy;
gapuplg;gLfpwJ> flw;jhtuq;fs; vq;fs; czthfTk;>
kUe;Jfs;> moFrhjdg; nghUl;fs; kw;Wk; fhy;eil
jPtdq;fSf;Fk; gad;gLj;jg;gLtJld; ,it kpfTk;
tpiy cau;ej
; dthf cs;sd. flw;jhtuq;fspd;
tsu;gi
; g NkYk; tpupTgLj;Jtjw;fhf fly; gFjpfs;
milahsk; fhzg;gl;Ls;sd.
vjpuf
; hyj;jpy>; ,e;j rhFgbf;F ,f; fly; gFjpfs;
kpfTk; ntw;wpfukhfTk; mwptpay; G+u;tkhfTk;
gad;gLj;jg;gLk;. ,jd; %yk; gUe; njhifahd me;epar;
nryhtzpia <l;l KbAk;. nfhLth kPdf
; Sf;F mjpf
re;ij tha;gG; ,Ug;gjhy;> nfhLth kPd; tsu;gg; py;
gz;izahsu;fSf;F mjpf tUkhdk;
ngwKbAk;. nfhLth kPd; tsu;gi
; g $z;Lfspy;
ntw;wpfukhfr; nra;a KbAk;. nfhLth kPd;
FQ;Rfisgz;izahsu;fs; kl;lf;fsg;G
ju;kGuj;jpYs;s nfhLth kPd; FQ;Rfs;
tsu;gG; ikak; kw;Wk; jdpahu; nfhLth kPd;
FQ;Rfs; tsu;gG; ikaj;jpypUe;J nfhLth
kPd; FQ;Rfis ngwyhk;.
cs;ehl;by; mjpf fpuhf;fpAs;s
jpyhgpahit Fsq;fspy; tsu;gg; jpYk;
tiyfshyhd $z;LfspYk; tsu;ff
; yhk;.
,e;j Nehf;fj;jpwf
; hf mjpf tsu;rr; p tpfpj
jpygpah ,dq;fspd; Mz; byhgpah kPd;
FQ;Rfs; gad;gLj;jg;gLfpdw
; d. ,J mjpf kfR+y;
juf;$baJ> fpuhkg;Gw kf;fspd; Gujj; Njitfisg;
G+u;jj
; p nra;J ey;y tUkhdj;ij mspfF
; k;. kPd;

tsu;gG; f;fhf ek; ehl;by; ed;duP ; ePuj
; N
; jf;fq;fspd; gad;ghL
ehSf;F ehs; mjpfupjJ
; tUtjhy;> ePuj
; N
; jf;fq;fspy;
ePu; Ntshz;ik mjpfhurigapy; NrkpjJ
; itf;Fk; kPd;
FQ;Rfspd; vz;zpfi
; f NghJkhdjhf ,y;iy.
,jd; tpisthf> ePu; Ntshz;ik mjpfhurigf;F
nrhe;jkhd ,dg;ngUf;f ikaq;fshy; cw;gj;jp nra;ag;gLk;
kPdf
; is tsu;ff
; jdpahu; kPd; FQ;R cw;gj;jp myFfis
Nkk;gLj;j Ntz;baJ fl;lhakhf ,Ue;jJ.
,jD}lhf fpuhkg;Gw kf;fspd; tUkhd msit
mjpfupgg; Jld; ek; ehl;bd; ePuj
; N
; jf;fq;fSf;F cau;ju kPd;
FQ;Rfis ngwT cjTk;. ,e;jj; jpll
; q;fs; ,tw;Wf;fhf
cjtf;$ba Mw;wiyAk; nfhz;Ls;sd.
cs;Shu; myq;fhu kPd; gz;izfs; kw;Wk; Vida
kPd; tsu;gG; g; gz;izfSf;F kPff
; Sf;fhd czTfSf;F
mjpf Njit cs;sJ. cau; jukhd kw;Wk; epahakhd
tpiyapy; fly; czT jahupff
; Njitahd njhopyE
; l;gk;
kw;Wk; ,ae;jpuhjpfSk; fpuhkg;Gw cw;gj;jpahsu;fSf;F
toq;fg;gLtJk; ,jd; %yk; eilngWfpwJ.
ek; ehl;by; cs;Shupd; ed;duP ; Smoked Dry fishf;F
mjpf fpuhf;fp cs;sJ> cau;ju Smoked Dry fish
cw;gj;jpfF
; Njitahd njhopyE
; l;gk; kw;Wk; cgfuzq;fs;
fpuhkg;Gw cw;gj;jpahsu;fSf;F toq;fg;gLk;.
kPdg; pbg; glFfs; gOJghu;jj
; y; kw;Wk; kPdg; pb
cgfuzq;fs; GJg;gpjj
; y; vd;gtw;Wf;F Njrpa kl;lj;jpy;
mjpf fpuhf;fp epyTtjhy; fpuhkg;Gw cw;gj;jpahsu;fSf;Fj;
Njitahd njhopyE
; l;g mwpT kw;Wk; cgfuzq;fis
toq;Ftjw;Fk; ,j;jpll
; j;jpD}lhf eltbf;if
vLf;fg;gLfpwJ.

Etd; fk;kd;gpy
jkpopy;: Nf. mNrhf;Fkhu;

rl;l
jpUk
vjpu
kPJk
elt
xd;w
,
ntw
fyd
nghU
flw
epiw
,yq
fz
mi
gpuj
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புனித அந்தோனியார் கல்லூரி
க�ொழும்பு - 13

புலமைப் பரிசில் பரீட்சை மாதிரி வினாத்தாள் -– I

45 நிமிடம்

i. tay;
ii. gz;iவாரம்
z புலமைக் கதிரில்
iii. tPLவெளியிடப்படும்.
எல்லா வினாக்களுக்கும் 1 மணி நேரத்தினுள் விடை அளியுங்கள். இவ்வினாக்களுக்கான
விடைகள் அடுத்த
பகுதி
– 2gFjp
மாதிரி– வினாத்தாள்
அடுத்த வாரம் உங்கள் கரங்களில்!
Gyikg; guprpy; guPl;ir khjpup tpdhj;
jhs;
I
fhyk; - 1 kzpj;jpahyk;
vy;yh tpdhf;fSf; Fk; tpilaspf;f
1 njhlf;fk; 40 tiuahd tpdhf;fSf;fhd kpfg; nghUj;jkhd tpiliaj;
njupTnra;J mjd; fPo; NfhbLf.
1.NtWgl;l cUitj; njupf.
i.

i

ii

2.

5

?

19

ii. 23

5.

64

14

8
i. 24

6.

35 7
i. 20

17. tpiuthf Kisf;Fk; tpj;jy;yhjJ
i. gaW
ii. Njq;fha;

iii. nfsgp

30

8

18. 24 kzpj;jpahy fbfhuj;jpy; ,uT 12 kzp fhl;lg;gLk; tpjk;
i. 00:00
ii. 24:00
iii. 12:00

19. 450 vd;w vz;zpd; 6/9 gq;F vt;tsT?
i. 300
ii. 500

6

ii. 14

x 3 =

iii. ngUk;gpuk;G

iii. CFL

5

3

16. ,yq;iff;Nf cupj;jhd jhtuk; vJ?
i. gyh
ii. G+tuR
iii.25

tl;lj;jpDs; cs;s vz;fspd; vl;bd; ngUf;fky;yhjJ
vt;ntz;?
i. 16
ii. 20
iii. 64

20
16

iii. kpd;Ndupahf; Fsk;

iii

3. ru;tNjr jur;rhd;wpjiof; Fwpg;gJ
i. SLS
ii. ISO

24

14. Njtek;gpajPrdhy; mikf;fg;gl;l Fsk;
i. fyh thtp
ii. jprhthtp

14

i. 21

4.

iii. iff;Fl;il

15. gr;ir epwj;ijg; ngWtjw;F Nru;f;f Ntz;ba epwq;fs;
i. kQ;rs; - ePyk;
ii. kQ;rs; - fWg;G
iii. nts;is – ePyk;

10

7

13. gpd;tUtdtw;Ws; jdpg;gl;l ghtidf;FupaJ
i. njhiyf;fhl;rp
ii. Nkir

iii. 400

……

4

20. njq;F Kf;Nfhz tyaj;jpDs; mlq;fhj khtl;lk; vJ?
i. rpyhgk;
ii. nfhOk;G
iii. fz;b

iii. 34

21. xU Kg gaW &gha; 240.00 vdpy; 250g gawpd; tpiy vd;d?
i. &gha; 120.00
ii. &gha; 60.00
iii. &gha; 180.00

…….
ii. 30

iii. 15

22. xU lrpd; Ngdhf;fspd; tpiy &gha; 96.00 vdpy; 3 Ngdhf;fspd; tpiy vd;d?
i. &gha; 36.00
ii. &gha; 48.00
iii. &gha; 24.00
7.

rJutbthd fhfpjj;ij ,t;thW kbj;J ntl;ba gpd;
ngwg;gLk; cU

&gha;. 100.00
i

ii

8. fpuhkpa tpisahl;L my;yhjJ?
i. fpspj;jl;L
ii. cijg;ge;J

iii

iii. gy;yhq;Fop

9. gapu;fSf;F jPq;F tpistpf;Fk; G+r;rpf;fisf; fl;Lg;gLj;Jk; jhtutif
i. nrt;te;jp
ii. Mkzf;F
iii. fw;whis

10. kpfr; rupahd nrhy;iyj; njupf.
i. ghtl;fha;
ii. ghfy;fha;

iii. ghfw;fha;

&gha;. 60.00

23. xU mg;gps; goj;jpd; tpiy vd;d?
i. &gha; 20.00
ii. &gha; 30.00

iii. &gha; 10.00

24. xU mg;gps; goj;jpdJk; xU khk;goj;jpdJk; tpiy vd;d?
i. &gha; 60.00
ii. &gha; 40.00
iii. 30.00

25. 3> 6 vDk; ,U vz;fshYk; kPjpapd;wp tFglf;$ba vz; ahJ?
i. 39
ii. 36
iii. 33

26. gpd;tUtdtw;Ws; tpN\l ,ay;Gila gpuhzpahf mikahjJ
i. gy;yp
ii. gr;Nrhe;jp
iii. GO

11. fk;gpnahd;wpid kbj;J rkgf;f Kf;Nfhzp xd;W mikf;fg;gl;lJ. mjd; xU gf;f
ePsk; 4cm MFk;. mf;fk;gpapy; xU rJuk; mikf;fg;gl;lhy; mjd; xU gf;f ePsk;
ahJ?
i. 3 cm
ii. 2 cm
iii. 5 cm

27. ,yq;ifapy; ahidfs; ruzhyak; mike;Js;s ,lk;
i. Fkz
ii. gpd;dty
iii. tpy;gj;J

12. kPdtDf;F fly; vdpy; tptrhapf;F

28. nka;> tha;> fz;> %f;F> nrtp vd;gJ?
i. Ik;Gyd;fs;
ii. Ik;G+jk;

i. tay;

ii. gz;iz

13. gpd;tUtdtw;Ws; jdpg;gl;l ghtidf;FupaJ
i. njhiyf;fhl;rp
ii. Nkir

iii. tPL

iii. iff;Fl;il

iii. Ik;nghwpfs;

(16ஆம் பக்கம் பார்க்க)

32.

16

,t;TUtpYs;s nrt;tfq;fspd; nkhj;j vz;zpf;if
i. 9
ii. 10
iii. 11
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33. 41 njhlf;fk; 50 tiuAs;s vz;Zk; vz;fis
vOjg;gLk; jlitfspd; vz;zpf;if ahJ?
i. 9
ii. 10

vOJk;

NghJ

,yf;fk;

4

iii. 8
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34. fky; vdf;F &gha; 210.00 je;j gpd;G vd;dplKs;s &gha; 340.00 MFk;. vdNt
புனித அந்தோனியார் கல்லூரி
Muk;gj;jpy; vd;dplkpUe;j gzk; vt;tsT?
க�ொழும்பு - 13
i. &gha; 120.00
ii. &gha; 140.00
iii. &gha; 130.00

புலமைப் பரிசில் பரீட்சை மாதிரி வினாத்தாள் -– I

(15
பக்கத்2021>
த�ொடர்)2022 ,t;tUlq;fspYs;s ehl;fspd; $l;Lj;njhif ahJ?
29.ஆம்2020>

i. 1096 ehl;fs;

ii. 1095 ehl;fs;

iii. 1097 ehl;fs;

29. 2020> 2021> 2022 ,t;tUlq;fspYs;s ehl;fspd; $l;Lj;njhif ahJ?
i. 1096 ehl;fs;
ii. 1095 ehl;fs;
iii. 1097 ehl;fs;
30. jhtuq;fs; Rthrpf;Fk; thA vJ?
i. fhgdpnuhf;irl;L
ii. xl;rprd;

iii. Ijurd;

30. jhtuq;fs; Rthrpf;Fk; thA vJ?
i. fhgdpnuhf;irl;L
ii. xl;rprd;

iii. Ijurd;

31. ghk;G> Xir ,it ,uz;ilAk; Fwpf;Fk; nrhy;
i. xyp
ii. ru;g;gk;

iii. mutk;

31. ghk;G> Xir ,it ,uz;ilAk; Fwpf;Fk; nrhy;
i. xyp
ii. ru;g;gk;
32.

,t;TUtpYs;s nrt;tfq;fspd; nkhj;j vz;zpf;if
i. 9
ii. 10
iii. 11

32.

,t;TUtpYs;s nrt;tfq;fspd; nkhj;j vz;zpf;if
i. 9
ii. 10
iii. 11

36. kapypd; Mz; kuGg; ngau;
i. Nghj;J

iii. msF

ii. gpzh

38. 84 vd;w vz;zpd; miuthrpapd; miuthrp vt;tsT?
i. 42
ii. 21

vOJk;

NghJ

,yf;fk;

4

iii. 8
vOJk;

NghJ

,yf;fk;

4

iii. 20

39. ,Ugjhapuj;J ,UE}w;W ,Ugj;jpuz;L vd;w vz; vOjg;gLk; rupahd Kiw
i. 22222
ii. 22220
iii. 20222

iii. 8

34. fky; vdf;F &gha; 210.00 je;j gpd;G vd;dplKs;s &gha; 340.00 MFk;. vdNt
Muk;gj;jpy; vd;dplkpUe;j gzk; vt;tsT?
i. &gha; 120.00
ii. &gha; 140.00
iii. &gha; 130.00
34. fky; vdf;F &gha; 210.00 je;j gpd;G vd;dplKs;s &gha; 340.00 MFk;. vdNt
Muk;gj;jpy; vd;dplkpUe;j gzk; vt;tsT?
i. &gha; 120.00
ii. &gha; 140.00
iii. &gha; 130.00
35. tlkhfhzj;jpYs;s khtl;lq;fspd; vz;zpf;if
i. 3
ii. 4

iii. 5

37. gpd;tUtdtw;Ws; mbg;gilj; ijay; tif my;yhjJ
i. rq;fpypj; ijay;
ii. rpW E}Nyhb
iii. Nrhk; ijay;

iii. mutk;

33. 41 njhlf;fk; 50 tiuAs;s vz;Zk; vz;fis
vOjg;gLk; jlitfspd; vz;zpf;if ahJ?
i. 9
ii. 10
33. 41 njhlf;fk; 50 tiuAs;s vz;Zk; vz;fis
vOjg;gLk; jlitfspd; vz;zpf;if ahJ?
i. 9
ii. 10

35. tlkhfhzj;jpYs;s khtl;lq;fspd; vz;zpf;if
i. 3
ii. 4

40. Kg;gj;njhU ehl;fisf; nfhz;l khjk; xd;wpd; eLehs; vj;jidahk; jpfjpahFk;
i. 15k; jpfjp
ii. 16k; jpfjp
iii. 17k; jpfjp

iii. 5

வினாத்தாள் - ii இற்கான விடைகள் (27.10.2021)

35. tlkhfhzj;jpYs;s khtl;lq;fspd; vz;zpf;if
i. 3
ii. 4

1.

(i) ஆலமரம்
36. (ii)
kapypd;
Mz; படர்ந்து
kuGg; குளிர்ந்த
ngau; நிழலை தருதல்.
1. பசுமையாகப்
i. Nghj;
J
ii. அமைதல்.
gpzh
		
2. பட்சிகளுக்கு
ஆலங்கனிகள் விருந்தாக
பறவைகள்
கிடக்கும்ngau;
36. (iii)
kapypd;
Mz;(iv)kuGg;
இன்ப,Jசிவப்பு, குளிர்ந்த
i.(v) Nghj;
ii. gpzh
		
(5 புள்ளிகள்)
2. (i) பழைமை
(ii) கால் காப்புக்களை
		
(4 புள்ளிகள்)
3. (i) ()
(ii) ()
(iii) ( )
(iv) (4( ))
(4 புள்ளிகள்)
4. (i) க�ொடுத்தவாக்ைக மீறுதல்
(ii) மகிழ்ச்சி அடைந்தார்
(2 புள்ளிகள்)
5. (i) முகவுரை (ii) கற்றோன்
(2 புள்ளிகள்)
6. சுயசரிதை (2 புள்ளிகள்)
7. தேடிப் பார்த்தாலும்
(2 புள்ளிகள்)
8. நான் ப�ோய் வருகிறேன்
(2 புள்ளிகள்)
9. நாம் எந்த வேளையிலும் சுத்திகரித்த நீரையே அருந்துதல்
வேண்டும்.
(2 புள்ளிகள்)
10. அம்மியும் நகரும்
(1 புள்ளி)
11. (i) Cloud
(ii) Hands
(2 புள்ளிகள்)

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

iii. 5

(i) is (ii) will (2 புள்ளிகள்)
Do you like (2 புள்ளிகள்)
msF
வணக்கம்iii.
(2 புள்ளிகள்)
ஐயா மட பத் தென்ன (2 புள்ளிகள்)
39100 iii. msF
288
XXV, XXII

26. (i) ரூ. 112.50
(ii) (அ) ரூ. 200
(ஆ) ரூ. 50
27. (i) 4353 (ii) 300
28. 5m 20cm
29. 265 ml (14 2 = 28 புள்ளிகள்)
30. (4) வல்லாரை
31. (2) செக்கு
32. (1) பாகல்
33. (2) ச�ோயா அவரை. பாசிப்பயறு
34. (4) அஸ்பிரின்
35. (1) நீர்ப் பாம்பு
36. (3) பீற்றூட்
37. (3) திப்பிலி
38. (4) கிணற்றில் இருக்கும் நீர்
39. (3) 14
40. (2) நில மேற்பரப்பில் மூடு பயிர்கள் வளர்த்தல்
41. (1) 20 ரூபாய்
42. (4) இந்தியா
43. (4) நீரிழிவு
44. (4) ப�ொது சுகாதார பரிச�ோதகருக்கு

19.
20. 17 : 15 h
21. 2
22. (i)
(ii) 0.2
23. (i) 42 cm
(ii) 42 cm + 42 cm + 30 cm + 30 cm + 23 cm + 23 cm = 190 cm
24. (i) 1l 525 ml
(ii) 61
25. 94

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

(3) வய�ோதிபர்களுக்கு
(1) பாகல், வெண்டி, நிலக்கடலை
(2) முன்னால் வழிவிடவும்
(4) துலாம்
(4) க�ொல்லர்
(2) சல்லாரி
(1) இலங்கை சனநாயக ச�ோசலிச குடியரசு
(2) இங்கிலாந்து
(3) எம்பக்க
(2) மன எழுச்சிகளை கட்டுப்படுத்தாதிருத்தல்
(4) SLS, ISO
(1)
(3) குத்திய இடத்தில் பழப்புளியைப் பூசுதல்
(2) மதுபானத்தை அறிமுகப்படுத்தியமை
(4) அ
 னைத்து உயிரினங்களின் சுவாசத்திற்கும் காற்று
உதவுவதில்லை
		
(30 x 1 = 30 புள்ளிகள்)
60. ப�ொருத்தமான வாக்கியங்களுக்கு புள்ளி வழங்குக.
		
(3 x 2 = 6 புள்ளிகள்)

பூச்சியுண்ணும் (ஊனுண்ணும்) தாவரங்கள்

யூற்றிக்குல�ோரியா

பனிப்பூண்டு தாவரம்

சானீசியா சைட்டாசீனா (கிளிச்சிடா)

மரபுத் த�ொடர்கள் - அர்த்தம்
1. அகலக் கண் வைத்தல்		
2. அழுங்குப்பிடி			
3. அறுதியிடல் 			
4. அமளி செய்தல்		
5. அடிபணிதல்			
6. அடி விளக்குதல்		
7. ஆகாயக் க�ோட்டை		
8. ஆறப்போடல்			
9. ஆசை வார்த்தை		
10. ஆட்கொள்ளல்		
11. ஆழம் பார்த்தல்		
12. ஆயிரம் காலத்து பயிர்	
13. ஆசாடபூதி			
14. இலைமறை காய்		
15. இளிச்சவாயன்		
16. இட்டுக்கட்டுதல்		
17. இலவு காத்த கிளி		
18. இரண்டு த�ோணியில் கால் வைத்தல்
19. ஈடேறுதல்			
20. உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

அளவு கடந்து ப�ோதல்
விடாப்பிடி
முடிவு கட்டுதல்
குழப்பம் செய்தல்
கீழ்ப்பணிதல்
தன் மரபை புகழ்பெறச் செய்தல்
மிதமிஞ்சிய கற்பனை
பிற்போடல்
ஏமாற்றுப் பேச்சு
அடிமை க�ொள்ளல்
ஒருவரின் தகுதி பற்றி ஆராய்தல்
நெடுங்காலம் நிலைத்திருத்தல்
ஏமாற்றுக்காரன்
வெளிப்படாது மறைந்திருத்தல்
எளிதில் ஏமாறுபவன்
இல்லாததை ச�ொல்லுதல்
காத்திருந்து ஏமாறுதல்
ஒரே நேரங்களில் இரு செயல்களில் ஈடுபடல்
உயர்வடைதல்
வெளிப்படையாக தெரிதல்

நெப்பெந்திஸ்
(கெண்டித் தாவரம்)

துர�ோசீரா

நாருரு வேர்த் த�ொகுதி
க�ொண்ட தாவரங்கள்

ச�ோளம்

தென்னை

நெல்

பனை

கமுகு

10–11–2021

2021 நவம்பர் 10 புதன்கிழமை

ப�ோலி வைத்தியர்களாக எதிர்வரும் 12ஆம் திகதி வரவு செலவு திட்டம்;
மாறிய மருந்தாளர்கள்
அநுராதபுரம் பிரதேசங்களில் இயங்கி வருகின்ற
சட்டபூர்வமற்ற கிளினிக்குகள் குறித்து மக்கள் புகார்
அநுராதபுரம் மேற்கு தினகரன் நிருபர்

அநுராதபுரம்
மாவட்டத்தில்
கிராமப்புறங்களில்
ப�ோலியான
வைத்திய மத்திய நிலையங்கள்
வைத்தியர்களின்
மேற்பார்வை
இன்றி இயங்கி வருவதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
வைத்திய மத்திய நிலையங்கள்
என்ற ப�ோர்வையில் காயங்களுக்கு
சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக
பிரதேச மக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.
வைத்திய
சிகிச்சை
பெற்ற
ந�ோயாளர்கள் பலர் தெரிவித்த புகாரையடுத்தே இவை தெரியவந்துள்ளன. மருத்துவப் பட்டப்படிப்பை

முடிக்க முடியாமல் மருந்தகங்களில் கடமையாற்றி வந்த இருவர்
மிஹிந்தலை மற்றும் கலென்பிந்துனுவெவ பிரதேசங்களில் மருத்துவ நிலையங்களை செயற்படுத்தி
வருவதாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
மருத்துவர்கள் என தெரிவித்து
வரும் ப�ோலி வைத்தியர்கள் காலத்திற்கு காலம் வெவ்வேறு பிரதேசங்களுக்கு இடம் பெயர்ந்து வைத்திய
மருத்துவ நிலையங்களை அமைத்து
வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் வைத்தியர்கள் விநிய�ோகம்
செய்யும் மருந்தின் அளவை மீறி
வழங்கப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

'மிருதங்க சங்கீர்த்தனி'
நூல் வெளியீடு

நீ.கிரிதரன் சர்மா எழுதிய "மிருதங்க சங்கீர்த்தனி" எனும் நூல்
வெளியீடு க�ொழும்பு தமிழ் சங்கத்தில் எதிர்வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை
(14) மாலை 4.00 மணிக்கு "சங்கீத
வித்துவான்" திரு.ஏ.கே.கருணாகரன் முன்னிலையில் நடைபெறவுள்ளது.
இந்நூலின் முதல் பிரதியை புரவலர் புத்தகப் பூங்கா நிறுவனர் ஹாசீம்
உமர் பெற்று க�ொள்வதுடன்,
ஆசியுரையை பிரதம மந்திரியின்
இந்து மதவிவகார இணைப்பாளர்
ட�ொக்டர் சிவஸ்ரீ இராமச்சந்திர குருக்கள், வாழ்த்துரையை வயலின் வித்துவான் கலாநிதி சிவஸ்ரீ வெங்கட
சுப்ரமணிய குருக்களும் நாட்டிய
கலா மந்திர இயக்குனர் கலாசூரி

திருமதி வாசுகி ஜெகதீஸ்வரன்,
சங்கீத ஆசிரிய ஆல�ோசகர் இசைக்
கலைமனி திருமதி கலாரானி ஸ்ரீஸ்கந்தராஜா, சங்கீத வித்துவான் ஏ.கே
கருணாகரன் ஆகிய�ோரும் நிகழ்த்துவார்கள்.
அத்துடன்
சிறப்புரையை
ட�ொக்டர்
அரூரன்
அருனந்தி,
கலாநிதி சியாமளாங்கி கருணாகரன், மிருதங்க கலாகீர்த்தி பிரம்மஸ்ரீ
க. சுவாமிநாதன் சர்மா, திரு. ரட்னம்
ரட்னதுரை, திரு.வை வேனிலான்,
வெளியீட்டுரையை திரு. நல்லை
க கண்ணதாசன், நிகழ்த்துவார்கள்.
அத்துடன்
பூபாலசிங்கம் புத்தகசாலை உரிமையாளர் திரு. பூ. ஸ்ரீகரசிங் அவர்கள் நூலாசிரியரினால்
க�ௌரவிக்கப்படுவார்.

பாராளுமன்றில் விசேட பாதுகாப்பு ஏற்பாடு
அரச விடுமுறை நாட்களை தவிர அனைத்து நாட்களிலும் விவாதம் − -சபாநாயகர்
ஷம்ஸ் பாஹிம்

2022ஆம் வருடத்திற்கான வரவு
செலவுத் திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்படும் 12ஆம் திகதி விசேட பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் அமுல்படுத்தப்படும் என சபாநாயகர் மஹிந்த
யாப்பா அபேவர்தன (08) பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.
எதிர்வரும் 12ம் திகதி வரவு செலவுத்திட்டம் நிதி அமைச்சரினால்
சமர்ப்பிக்கப்பட இருக்கிறது. டிசம்பர் மாதம் 10ம் திகதி வரை பாராளுமன்றம் கூட இருப்பத�ோடு சனிக்கிழமைகளிலும் பாராளுமன்றம் கூட
உள்ளத�ோடு ஞாயிறு மற்றும் அரசு

விடுமுறை
நாட்கள்
தவிர, அனைத்து நாட்களிலும் விவாதம் நடைபெறும். செவித்திறன்
கு றை ப ா டு ள்ள வ ர்க ளுக்காக
இம்முறை
வரவு
செலவுத்திட்ட
விவாதம்
சைகை
ம�ொழியிலும்
இடம்பெற உள்ளமை விசேட
அம்சமாகும்.
இந்த
நிலையில்
வெள்ளிக்கிழமை வரவு
செலவுத்திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்படும்
தினத்தில் விசேட பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட இருப்ப-

ஹம்பாந்தோட்டைகுறூப் நிருபர்

பிரசே சபை தலைவர் இஸ்திஹார் நடவடிக்கை
பூஜாபிட்டிய தினகரன் நிருபர்

அக்குறணை பிரதேசத்தில்
வசிக்கும் வெளிநாடு செல்ல
இருப்பவர்கள்
பலரின்
வேண்டுக�ோளுக்கு அமைய
'ம�ொடோனா' முதல் தடுப்பூசிகளை வழங்குவதற்கு
ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அக்குறணை பிரதேச
சபை தலைவர் ஐ.எம். இஸ்திஹார்
நேற்று (09) தெரிவித்தார்.
இவர்கள் தமக்கான முதல் தடுப்பூசிகளை எதிர்வரும் 11ம் திகதி வியாழக்கிழமை
அலவத்துக்கொடை
தேசிய பாடசாலையில் மு.ப 7.00
மணி த�ொடக்கம் பெற்றுக்கொள்ள

திறப்பனை தினகரன் நிருபர்

அநுராதபுரம் கல்வி வலயத்தின் கீழ்
உள்ள நாச்சியாதீவு முஸ்லிம் மகா
வித்தியாலயத்தின் உட்கட்டமைப்பு
வசதிகளை மேம்படுத்தும் ந�ோக்கில்
அநுராதபுரம் மாவட்ட பாராளுமன்ற
உறுப்பினர் இஷாக் ரஹ்மான் தனது
பன்முக நிதியிலிருந்து 10 இலட்சம்
ரூபா நிதியை ஒதுக்கீடு செய்துள்ளார்.
தேசமான்ய
ஏ.ஆர்.எம்.தாரிக்
விடுத்த வேண்டுக�ோளின் பிரகாரம்
இந் நிதி ஒதுக்கீடுகள் இடம் பெற்றுள்ளதாக பாடசாலை அதிபர் ஆர்.எப்.
எஸ். ரசூல் தெரிவித்தார்.
சுமார் 800 க்கும் அதிகமான மாணவர்கள் கல்வி பயிலும் இப் பாடசாலையின் முக்கிய தேவைகளை
நிறைவேற்றிக் க�ொள்வதற்கும் இப்
பாடசாலையின்
உட்கட்டமைப்பு
வசதிகளை மேலும் அதிகரித்து
தேவையான அபிவிருத்திகளை மேற்
க�ொள்வதற்குமே இந் நிதி ஒதுக்கீடுகள் இடம் பெற்றுள்ளதாக அவர்
மேலும் தெரிவித்தார்.

முடியும்.
வெளிநாடு செல்வதற்கு
தடுப்பூசிகளை பெற எதிர்பார்த்து
இருப்பவர்கள்
இன்று 10ஆம் திகதி காலை
9.00 மணி த�ொடக்கம் பகல்
2.00 மணிக்கு இடைப்பட்ட நேரத்தில் அக்குறணை பிரதேச சபைக்கு
நேரடியாக சென்று பதிவு
செய்துக�ொள்ள வேண்டும்.
தடுப்பூசிகளை பெறுவதற்கு பதிவு
செய்ய வரும்பொழுது கடவுச் சீட்டு,
தேசிய அடையாள அட்டை, விசா,
ஆகிய ஆவணங்களை உடன் எடுத்து
வருமாறும் வேண்டப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார்.

சிறு குழந்தை உட்பட மேலும் சிலர் காயம்

மினுவாங்கொடை நிருபர்

பஸ்யாலை - கிரி உல்ல வீதியில்
உள்ள தன்சலே வத்த பிரதேசத்தில்
(08) மாலை இடம்பெற்ற வாகன
விபத்தில் இருவர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும், சிறு குழந்தை உட்பட
மேலும் சிலர் காயமடைந்து, வத்துபிட்டிவலை
வைத்தியசாலையில்
அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், நிட்டம்புவ ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
இவ்விபத்தில் 47 வயதான சந்தன
பெரேரா, 42 வயதான மானெல்
பெரேரா ஆகிய�ோர் மரணித்துள்ளதாகவும் ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
பஸ்யாலை திசையிலிருந்து கிரி
உல்ல திசை ந�ோக்கிப் பயணித்த

கண்டேனர் ல�ொறி, முன்பாக வந்த
வான் மற்றும் அருகில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த ம�ோட்டார் சைக்கிளில்
ம�ோதியுள்ளதாக, ஆரம்ப கட்ட விசாரணைகளிலிருந்து தெரிய வருவதாகவும் ப�ொலிஸார் குறிப்பிட்டனர்.
கண்டேனர் வாகனம், நேருக்கு
நேராக வேனுடன் ம�ோதியதால்
வேனின் ஜன்னல், கதவுகள் கழன்று
வீசப்பட்டுள்ளதாகவும் ப�ொலிஸார்
தெரிவித்தனர். இதேவேளை, இவ்விபத்தில் படுகாயமடைந்த சிறு
குழந்தை, க�ொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாக,
வத்துபிட்டிவலை ஆதார வைத்தியசாலை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

மகுடம் கலை இலக்கிய வட்டம் நடாத்திய கவிஞர் மன்னனூர் மதுராவின் அக்கினிக்குஞ்சுகள் கவிதை நூல் வெளியீட்டு விழா மட்டக்களப்பு ப�ொது நூலக கேட்போர் கூடத்தில் பேராசிரியர் செ.ய�ோகராசா தலைமையில் அண்மையில் இடம்பெற்றது. இதன்ப�ோது மண்முனை வடக்கு பிரதேச செயலாளர் வீ.வாசுதேவன் பிரதம அதிதியாக கலந்து
க�ொண்டு கவிதை நூலை வெளியிட்டு வைப்பதனையும். கலந்துக�ொண்ட அதிதிகளையும் படங்களில் காணலாம்.			படம்: ஆரையம்பதி தினகரன் நிருபர்

புத்தளம் நகர பிதாவின் உள்நாட்டு நீர் வழங்கல் திட்ட வணிகத்தை
வேண்டுக�ோள்
பலப்படுத்தும் "DIMO" முன்னணி நிறுவனம்

தனது காதலியுடன் தனியார் விடுதிய�ொன்றில் ப�ோதைப் ப�ொருளினைவிற்பனைக்காக
பக்கற்களில்
அடைத்துக் க�ொண்டிருந்த ப�ொலிஸ்
கான்ஸ்டபிள் ஒருவர் தங்காலை குற்றத்தடுப்பு ப�ொலிஸாரினால் (07)
கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளார்.
ஹூங்கம ப�ொலிஸ் நிலையத்தில் சேவையாற்றிக் க�ொண்டிருந்தப�ொலிஸ் கான்ஸ்டபிள் ஒருவரே
இவ்வாறு ஹூங்கம கிவுல பிரதேசத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
ப�ொலிஸார் த�ொடர்ந்து விசாரணைகளை மேற்கொள்கின்றனர்.

புத்தளம் தினகரன் நிருபர்

த�ொடர்ந்து
பெய்யும்
கனமழை காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள வெள்ள அனர்த்த
நிலையை
கருத்திற்க�ொண்டு தாம் ஏற்பாடு செய்துள்ள இடங்களில் மக்கள்
தற்காலிகமாக தங்குமாறு
புத்தளம் நகர பிதா எம்.எஸ்.எம்.
ரபீக் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
சவீவபுரம் கிளினிக் சென்டர்,
புத்தளம் நகர மண்டபம், புத்தளம்
மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கம்,

டிப்போ
பார்க்கிலுள்ள
கட்டடம் ப�ோன்றவைகளில் மக்கள் பாதுகாப்பாக
சென்று தங்குமாறு நகரபிதா மேலும் கேட்டுள்ளார்.
ஏதேனும் அவசர ஆபத்தான நிலைமைகள் ஏற்படுமிடத்து 24 மணி
நேரமும் வெள்ள அனர்த்த சேவை
பீடம் அமைக்கப்பட்டுள்ள புத்தளம்
நகர சபையுடன் த�ொடர்பு க�ொள்ளுமாறும் அவர் ப�ொது மக்களை கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

மினுவாங்கொடை நிருபர்

ப�ோதுமானதாகக் காணப்படாமையினால், இவ்வித்தியாலய அதிபர்
எம்.ரீ.எம். ஆஸிம் மேற்கொண்ட
அயராத முயற்சியின் காரணமாக,
இவ்வித்தியாலயத்தின்
ஆரம்பகால தலைமை ஆசிரியர்களில் ஒருவரான மர்ஹூம் எம்.ஐ. முஹம்மது அவர்களின் ஞாபகார்த்தமாக,
அவரது புதல்வர் எம்.எம். லியாவுல்
பெளஸ் மூலமாக பல இலட்சம்
ரூபா செலவில் மூன்று மாடிக் கட்டிடம�ொன்றை அமைக்க நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டது.
இக்கட்டடத்தின் நிர்மாணப் பணி-

களில் 50 வீதம் தற்போது நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், எதிர்வரும்
2022 மார்ச் மாதம் நடுப்பகுதியில்
இப்புதுக் கட்டடம் திறந்து வைக்கப்படவுள்ளது.
இந்த விழாவின் ப�ோது, எழுத்தாளரும் சிரேஷ்ட பத்திரிகையாளருமான கலாபூஷணம் எம்.ஏ.எம்.
நிலாம் (ஈழத்து நூன்) அவர்களினால்
எழுதப்படும் "வித்தியாலய வரலாறு,
பள்ளிவாசல் வரலாறு மற்றும் ஊர்
வரலாறு" அடங்கிய முக்கியமான
நூல் வெளியீடும் இடம்பெறவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

அல் - அமானில் நூற்றாண்டு விழாவும் புதுக் கட்டட திறப்பும்

மினுவாங்கொடை கல்வி வலயத்திலுள்ள மிகப் பழைமை வாய்ந்த
வித்தியாலயமான கல்லொழுவை
அல் - அமான் முஸ்லிம் மகா வித்தியாலயம், அதன் நூற்றாண்டைக் கடந்து
பயணித்துக் க�ொண்டிருக்கிறது.
1923 இல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த
வித்தியாலயத்தில், தற்போது 1,200
மாணவர்களுக்கும் கூடுதலான�ோர்
கல்வி பயின்று வருகின்றனர்.
தற்போதுள்ள கட்டடங்கள், மாணவர்களுக்கு வகுப்புக்களை நடத்த

இஷாக் ரஹ்மான் எம்.பி
நிதி ஒதுக்கீடு

அக்குறணையிலிருந்து வெளிநாடு பஸ்யால - கிரி உல்ல வீதி
செல்வோருக்கு "ம�ொடோனா" தடுப்பூசி விபத்தில் இருவர் பலி ;

கல்கிசை வட்டரப்பொல வீதியில் உள்ள ஜூம்ஆப் பள்ளிவாசல் பள்ளிநிர்வாகத்தினர் இரத்ததான முகாம�ொன்றை (07) ஏற்பாடு செய்திருந்ததனர். இந் நிகழ்வில் இப்பிரதேச வாழ்
மூவின மக்களும் கலந்து க�ொண்டு இரத்ததானம் வழங்கினர். சுகாதார அமைச்சின் இரத்த வங்கிப் பிரிவு வைத்தியர்கள், தாதியரகள், பிரதேச ப�ொதுசுகாதாரப் பரிச�ோதகர்களும்
கலந்து க�ொண்டனர். அத்துடன் கல்கிசை வட்டரப்பொல வீதியில் உள்ள விகாரையின் பிரதான மதகுரு மற்றும் கல்கிசை ப�ொலிஸ் நிலையத்தின் சுற்றாடல் பிரிவு ப�ொறுப்பதிகாரி
மற்றும் பள்ளிவசால் நிர்வாக உறுப்பினர்களும் கலந்து க�ொண்டுள்ளதை படங்களில் காணலாம். 						
படம்: அஷ்ரப்.ஏ சமத்

ப�ொலிஸ் கான்ஸ்டபிள்
காதலியுடன் கைது

த�ோடு ஏனைய தினங்களிலும்
விசேட
ஒழுங்குகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
தேர்தல்
மற்றும்
க�ொவிட் நிலைமை
காரணமாக
2019
மற்றும் 2020 வரவு
செலவுத்
திட்டங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை.
2
வருடங்களின்
பின்னரே இம்முறை
வரவு செலவுத் திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றமை
குறிப்பிடத்தக்கது. (பா)
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நாட்டின் அனைத்து பகுதிகளிலும் உள்ள சமூகங்களுக்கும் குழாய்
மூலமான சுத்தமான தண்ணீரை
வழங்கும் அரசாங்கத்தின் முயற்சியுடன் இணைந்து தனது நீர்
உட்கட்டமைப்பு
அபிவிருத்தித்
திட்டங்களை உள்நாட்டில் விரிவுபடுத்தும் நடவடிக்கைகளை இலங்கையின் முன்னணி நிறுவனங்களில்
ஒன்றான DIMO மேலும் பலப்படுத்தியுள்ளது.
உள்நாட்டு
நடவடிக்கைகளை
மேம்படுத்தும் அதே நேரத்தில்,
அதன் நீர் வழங்கல் உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி திட்ட வணிகத்தை
வெளிநாட்டு
சந்தைக்குவிரிவுபடுத்தவும்
நிறுவனம்
திட்டமிட்டுள்ளது.
இலங்கையில் 50% க்கும்அதிகமானவர்களுக்கு குழாய் மூலம்
தண்ணீர்
வழங்கப்படுவதாக,
தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்புச் சபை (NWSDB)
வெளியிட்ட நீர் வழங்கல் மற்றும்
து ப் பு ர வேற்பாட் டு து றைக்கா ன
விரிவான முதலீடு மற்றும் முதன்மைத் திட்டம் குறிப்பிடுகின்றது.
இந்த தேசிய திட்டத்தின் பிரகாரம், நாட்டில் மீதமுள்ள மக்கள்,
குறிப்பாக கிராமப்புறங்களில் உள்ளவர்கள், குழாய் மூலம் நீருக்கான
அணுகலைபெறுவதன் மூலம் பய-

னடைவார்கள். இந்த துறையில்
அதன் விரிவான அனுபவத்தையும்,
அதன் அதிகரித்து வரும் வெற்றிகரமான நீர் வழங்கல் திட்டங்களின் எண்ணிக்கையையும் கருத்தில் க�ொண்டு, அரசாங்கத்தின்
தேசிய அபிவிருத்தி ந�ோக்கங்களை
அடைய உதவும் வகையில் எந்தவ�ொரு அளவிலான நீர் திட்டங்களையும் மேற்கொள்ள ஏராளமான
வாய்ப்புகள் உள்ளன என்று DIMO
நம்புகிறது.
தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும்
வடிகாலமைப்புச் சபை (NWSDB)
இற்கான அதிநவீன நீர் விநிய�ோக
திட்டங்களை செயற்படுத்துவதில்
நீண்டகால ஒப்பந்தக்காரராக விரிவடைந்துள்ளது.
இன்று, இந்த நிறுவனம் மிகவும்
நம்பகமான ஒப்பந்தக்காரராகமாறியுள்ளது.இது நீர் பரிமாற்றம்,
நீர் சுத்திகரிப்பு, நீர் விநிய�ோகம்,
ஒட்டோமேஷன்
மற்றும்
பல

து றை க ளி ல் த ொ ழி ல் நு ட ்பத்தை
மேம்படுத்த பங்களிப்பதன் மூலம்
NWSDB இற்குஆயத்த தயாரிப்பு
அடிப்படையில் அனைத்து நீர்
வழங்கல் திட்டங்களையும் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்துகிறது.
நீர் வழங்கல் திட்டங்கள் சக்தி
நுகர்வு அதிகமான திட்டங்கள்
என்று பரவலாக அறியப்படுகின்றன, எனவே, குறைந்த சக்தி நுகர்வு
மூலம் விரும்பிய முடிவைப் பெற
சிறந்த ஆற்றல் திறன் க�ொண்ட
த�ொழில்நுட்பத்தை
வழங்க
KSB ப�ோன்ற நிறுவனங்களுடன்
இணைந்து DIMO அதன் நிபுணத்துவத்தைவெளிப்படுத்துகின்றது.
இந்த நீர் வழங்கல் திட்டங்களின்
நீண்டகால
நடவடிக்கைகளின்
ப�ோது எரிசக்தி பயன்பாட்டின்
அடிப்படையில் இது குறிப்பிடத்தக்க
சேமிப்பைஏற்படுத்தியுள்ளதன் மூலம் தேசத்தின் நிதிச்சுமையைக் குறைத்துள்ளது.
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கிராமிய குளங்களுக்கு மேலதிக
நீரை விநிய�ோகிக்க நடவடிக்கை

இராஜாங்க அமைச்சர் துமிந்த நேரில் சென்று ஆராய்வு
அநுராதபுரம் மேற்கு தினகரன் நிருபர்

ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷவின் " சுபீட்சத்தின் ந�ோக்கு" தேசிய வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் ஒரு இலட்சம்
இளைஞர், யுவதிகளுக்கு த�ொழில் வாய்ப்பு வழங்கும் வேலைத் திட்டத்திற்கமைய காணி அமைச்சர் எஸ்.
எம். சந்திரசேன ஒருவருக்கு நியமனக்கடிதம் வழங்கும் ப�ோது எடுக்கப்பட்ட படம்.

(படம்:- கல்நேவ தினகரன் விசேட நிருபர்)

thfdq;fis tpw;gid nra;tjw;fhf
tpiykDf; Nfhuy;

mk;gye;njhl;il gpuNjr rig
mk;gye;njhl;il gpuNjr rigapd; ghtidapypUe;J mfw;wg;gl;l thfdq;fs; kw;Wk;
,ae;jpuhjpfis tpw;gid nra;tjw;fhf tpiykDf;Nfhug;gLfpd;wJ.
njhlH
,yf;
fk;

thfd
,yf;fk;

01

49-0093

FORD l;uf;lH

1993

02

227-5810

2000

03
04

67-2000

yq;fh mNrhf;
Nyyz;l;
NlyH gTrH
nfhq;fphPl; fyit
,ae;jpuk;

tif

cw;gj;jp
Mz;L

thfdq;fisg;
ghHitaply; $ba
miktplk;
mk;gye;njhl;il gpuNjr
rig thfd Kw;wntsp
mk;gye;njhl;il gpuNjr
rig thfd Kw;wntsp

nrrp
,yf;fk;/
vd;[pd;
,yf;fk;
151484

அநுராதபுரம் பலாகல பிரதேச செயலக
பகுதிக்குட்பட்ட கிராமிய குளங்கள் நீண்டகாலமாக தண்ணீர் பற்றாக்குறைவினால்
பாதிக்கப்படுகின்றன. அதற்கு மாற்றீடாக
தற்போது கைவிடப்பட்டுள்ள தெமட்டகலவெவ குளம் புனரமைப்பு செய்யப்பட்டு
ஹெவென் எல்ல ஒய ஊடாக கால்வாய்
மற்றும் அணைக்கட்டு அமைக்கப்பட்டு
கிராமிய குளங்களுக்கு மேலதிக நீரை விநிய�ோகிப்பதற்கான
துரித
திட்டத்தினை
மேற்கொள்வதற்காக குறித்த இடத்தை இராஜாங்க அமைச்சர் துமிந்த திஸாநாயக்க அண்மையில் பார்வையிட்டுள்ளார்.
தெமட்டகலவெவ வனத்தில் கைவிடப்பட்டுள்ள புரான தெமட்டகலவெவ குளம்
மிக நீண்ட காலமாக பயன்படுத்தப்படாமல் கைவிடப்பட்டுள்ளதனால் அதன் கட்டு

,yq;if rdehaf Nrhryp\ Fbaurpd; murhq;fk;
ePH toq;fy; mikr;R

153121

01. 2021.11.07 Kjy; 2021.11.24 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00
tiu ,t;thfdq;fis> mk;gye;njhl;il gpuNjr rig thfd Kw;w ntspapy;
ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;.
tpiykDg;gbtq;fis toq;fy; : 2021.11.07 Kjy; 2021.11.24 md;W gp.g. 2.30 tiu
tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;sy; : 2021.11.24 md;W gp.g. 2.30
tpiykDj;jpwj;jy;
: 2021.11.25 md;W K.g. 10.30 ,w;F
kPsspf;fg;gLk; itg;Gj; njhif : &gh 10000.00
kPsspf;fg;glhj gbtf; fl;lzk; : 1500.00
02. ,jw;fhf MHtKs;s tpiykDjhuHfs;> 2021.11.07 Kjy; 2021.11.24 tiu K.g.
9.00 Kjy; 2.30 tiu> kPsspf;fg;gLk; itg;Gj; njhif &gh 10000.00 kw;Wk;
kPsspf;fg;glhj njhif &gh 1500.00I ,r;rigapd; rpwhg;ghplk; fhrhfr; nrYj;jp
,jw;fhd tpz;zg;gg;gbtq;fisg; ngw;Wf; nfhs;sy; Ntz;Lk;.
03. chpathW g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs;> %yg; gpujp> kw;Wk; efy; gpujp vdf;
Fwpg;gpl;L jdpj;jdp ciwfspy; NrHj;J> mt;tpU ciwfisAk; xNu ciwapy;
NrHj;J Kj;jpiuapl;L mjd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; thfdq;fspw;fhd tpiykDf;
Nfhuy;| vdf; Fwpg;gpl;L> 2021.11.24 md;W gp.g. 2.30 ,w;F Kd;dH ~jiytH>
mk;gye;njhl;il gpuNjr rig|> vd;w Kfthpf;F gjpTj;jghypy; my;yJ Neubahf
mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; NrHj;jy; Nkw;nfhs;syhk;.
04. tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;gl;ljd; gpd;dH> Mff;$ba tpiyfisr; rkHg;gpj;Js;s
tpz;zg;gjhuH> ngWifj; njhifapd; 25% ,w;fhd njhifia mf;fzNk nrYj;Jjy;
Ntz;Lnkd;gJld;> mjw;fhf fhy ePbg;G toq;fg;glkhl;lhJ. kpFjpj; njhifia
md;iwa jpdk; my;yJ ,uz;L thuq;fspw;Fs; nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;Jjy;
Ntz;Lnkd;gJld;> mt;tpuz;L thuq;fs fopaKd;dH Fwpj;j thfdq;fs;/
,ae;jpuq;fis mfw;wpf; nfhs;tjw;F eltbf;if Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;.
05. ,t;thfd tpw;gid njhlHghd midj;J eltbf;iffs; njhlHghftk; ,Wjpj;
jPHkhdk;> mk;gye;njhl;il gpuNjr rigapd; ngWiff;FOtpw;F chpj;jhFk;.
Nkyjpf tpguq;fis 047-2223275 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;ij mioj;Jg;
ngw;Wf;nfhs;syhk;.
vk;.MH.gp. jHrd rQ;[Pt
jiytH>
gpuNjr rig>
mk;gye;njhl;il
2021.11.07Mk; jpfjp
mk;gye;njhl;il
gpuNjr rig mYtyfj;jpy;.

முற்றாக சேதமுற்று குளம் நிறைந்து பயனற்றதாகியுள்ளன. அதனை புனரமைப்பு
செய்து ம�ொரக�ொல்ல ஒய ஊடாக ஊடருத்துச் செல்லும் நீரை தெமட்டகலவெவ குளத்திற்கு திருப்புவதன் மூலம் மேலும் 36 குளங்களுக்கு நீரை விநிய�ோகித்து அதன் மூலம்

Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

•
•
•

mk;gj;jNy ePu; Rj;jpfupg;G epiyaj;ij tpupTgLj;jy; (ehSf;F/ 50,000 m3)
kPupfk ePu; toq;fy; jpl;l fl;lk; (ehSf;F/ 20,000 m3)
ghupa fhyp ePu; toq;fy; jpl;l fl;lk; III (ehSf;F/ 50,000 m3)
v`ypanfhl ePu; toq;fy; jpl;lk; (ehSf;F/ 15,000 m3)
gpq;fpupa-cLngj;j kw;Wk; khfe;Ju-ghze;Jiw-Fspahg;gpl;b xUq;fpize;j ePu;
toq;fy; jpl;lk; fl;lk; I (ehSf;F/ 40,000 m3)
gz;lhutis ePu; toq;fy; jpl;lk; fl;lk; I kw;Wk; II (ehSf;F/ 20,000 m3)
fl;Lnghj;j-gKdnfhl;Lt-gd;Lt];Dtu ePu; toq;fy; jpl;lk; (ehSf;F/ 20,000
m3)
jd;nfhl;Lt ePu; toq;fy; jpl;lk; (ehSf;F/ 20,000 m3)

jpl;lj;ij nraw;gLj;Jtjw;fhf epjp mZfy; kw;Wk; fpilf;Fk; jd;ikapd; Mjhuj;ij
toq;fy; kw;Wk; Nkw;nfhs;sg;gLk; Fwpj;j gzpf;F Kd;nkhopgtu;fspd; jpwid
ep&gpf;Fk; midj;J Njitahd Mtz MjuT %yk; tpupthd MjuT xd;wpy;
tpiykD Mtzq;fspd;gb njhlu;Gila tpguq;fis Kd;nkhopgtu;fs; rku;g;gpf;f
vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wdu;.
tpiykDjhuu; ntspehl;L $l;lhz;ikAld; $l;L Kaw;rpahsuhf ,Ue;jhy;>
Kd;dzp $l;lhz;ikahsu; njhopy;El;g toq;Feuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. cs;@u;
tpiykDjhuu;fs; my;yJ xU cs@u; $l;L Kaw;rp gq;fhsu; tpiykD rku;g;gpf;Fk;
Neuj;jpy; (mk;gj;jNy ePu; Rj;jpfupg;G epiyaj;ij tpupTgLj;jy; kw;Wk; v`ypanfhil>
CIDA juk; CS1 ,w;fhf) CS2 juj;jpy; ePu; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;gpy; CIDA cld;
gjpT nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.
tq;fp> xg;ge;jjhuu; kw;Wk; NWSDB ,ilNa Kj;jug;G cld;gbf;if ifr;rhj;jplg;gLjy;
Ntz;Lk;. xg;ge;jjhuu; %yk; ngwg;gl;l flid ghJfhg;gjw;F Mjuthf ,yq;if nghJ
jpiuNrwpapdhy; jpiwNrwp cj;juthjk; my;yJ fbjk; xd;W toq;fg;gLk;.
tpiykD Mtzj;jpy; Fwpg;gplg;gl;l kjpg;gPl;L msTNfhYf;F mika Kd;nkhopthsu;fs;
Nju;T nra;ag;gLtu;.

TRINCOMALEE CAMPUS OF THE
EASTERN UNIVERSITY, SRI LANKA
REGISTRATION OF SUPPLIERS AND CONTRACTORS
FOR THE YEAR 2022
Applications are invited from Government Establishments, Co-operative Societies,
Manufacturers Reputed Suppliers, Local Agents, Dealers and Contractors to register
themselves with the Trincomalee Campus of the Eastern University, Sri Lanka as suppliers
and contractors for the undermentioned items/works/services of the Trincomalee
Campus of the Eastern University, Sri Lanka, Konesapuri, Nilaveli, Trincomalee for
the year 2022.

Nkyjpfkhf ntl; cl;gl ,UE}W mnkupf;f nlhyu;fis (mnkupf;f nlhyu; 200)
nrYj;jp Nfhupf;if tpLg;gjd; %yk; Mtzq;fis gjpT nra;ag;gl;l tpkhd mQ;ry;
my;yJ tpiuJ}ju; Nrit %yk; NWSDB cld; mDg;Gk; vd;w NghJk;> mDg;gg;gLk;
Mtzq;fs; fhzhky;Nghjy; my;yJ jhkjpj;j tpepNahfj;jpw;F ve;j #oypYk; NWSDB
nghWg;Ngw;fhJ. SWIFT gupkhw;w Kiwapy; fl;lzj;ij nrYj;j KbAk;.
SWIFT code
-

- BCEYLKLX
7010-051-1994324

,yq;if tq;fp> nj`ptis fpis> ,yq;if

No.

Main Categories

No.

01

Stationery and Office Consumables

14

Building Materials

02

Office Equipment

15

Kitchen Utensils/ Equipment and
Furniture

03

Books and Periodicals

16

Uniform Materials

04

Office Furniture
(Wooden/Steel/Plastic)

17

Sports Goods

05

Hostel
Furniture/
Residential
Furniture (Wooden/Steel/Plastic)

18

Pharmaceuticals and Drugs

06

Laboratory
Equipment
Teaching Equipment

19

Fancy Goods & Cosmetic Items

mk;gj;jNy ePu; Rj;jpfupg;G epiyaj;ij tpupTgLj;jy; (ehSf;F/ 50,000
m3)

2022.01.06

07

Electrical Goods and Appliances

20

Services - Repairs to Office,
Laboratory Teaching Equipment
and Other Equipment

kPupfk ePu; toq;fy; jpl;l fl;lk; (ehSf;F/ 20,000 m3)

2022.01.04

ghupa fhyp ePu; toq;fy; jpl;l fl;lk; III (ehSf;F/ 50,000 m3)

2022.01.05

v`ypanfhl ePu; toq;fy; jpl;lk; (ehSf;F/ 15,000 m3)

2021.12.29

gpq;fpupa-cLngj;j kw;Wk; khfe;Ju-ghze;Jiw-Fspahg;gpl;b
xUq;fpize;j ePu; toq;fy; jpl;lk; fl;lk; I (ehSf;F/ 40,000 m3)

2021.12.31

gz;lhutis ePu; toq;fy; jpl;lk; fl;lk; I kw;Wk; II (ehSf;F/ 20,000
m3)

2022.01.06

fl;Lnghj;j-gKdnfhl;Lt-gd;Lt];Dtu ePu; toq;fy; jpl;lk; (ehSf;F/
20,000 m3)

2022.01.03

jd;nfhl;Lt ePu; toq;fy; jpl;lk; (ehSf;F/ 20,000 m3)

2021.12.30

and

Main Categories

kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf ,yq;if &gh Ie;E}W Mapuk; (,.&gh 500>000) cld;
nghUj;jkhd ntl; my;yJ ,uz;lhapuj;J mWE}w;W mWgjp mnkupf;f nlhyu;fis
(mnkupf;f nlhyu; 2>660) nrYj;jp rhjhuz Ntiy ehl;fspy; 9.00 kzp njhlf;fk; 15.00
kzp tiu cjtpg; nghJ Kfhikahsu; mYtyfk; (Nfs;tpkD kw;Wk; xg;ge;jq;fs;)>
Nfs;tpkD kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gpupT> Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig> fhyp
tPjp> ,uj;kyhid. ,yq;if vd;w Kftupapy; ,Ue;J Mu;tKila cs;@u; my;yJ
ntspahl;L Kd;nkhopthsu;fshy; tpiykD Mtzq;fis nfhs;tdT nra;ayhk;.

IBAN

08

Laboratory Chemical and Glassware

21

Printing

09

Supply of Refreshments and Foods

22

Repairs to Motor Vehicles

10

Supply of Fuel and Gas

23

Other Services

11

Motor Spare Parts

24

Procurement of Works

12

Hardware & Plumbing Items

25

Booking of Air Travels

13

Janitorial Items/ Essential Items

Please visit www.tc.esn.ac.lk for more information and terms and conditions.
Application form could be downloaded from the above website.
Duly filled application form with Original Bank draft or original Bank deposit slip should
be sent to Assistant Bursar, Trincomalee Campus of the Eastern University, Sri Lanka,
Konesapuri, Nilaveli, Trincomalee on or before 03.12.2021 by registered post marking
"Registration of Suppliers and Contractors - 2022" on the top left-hand corner of the
envelope.
Rector
Trincomalee Campus of the Eastern University, Sri Lanka.

அநுராதபுரம் மாவட்டத்தில் அடைமழை;
04 பிரதேச செயலாளர்
பிரிவுகளில் 347
குடும்பங்கள் பாதிப்பு
அநுராதபுரம் தினகரன் நிருபர்

VISTAS OF PROSPERITY %yk; toq;fg;gl;l cWjp nkhopia epiwNtw;Wk; tifapy;
,yq;if murhq;fj;jpd; FbePu; njhlu;gpdhy; njhiyNehf;F nfhz;l> 2025 Mk; Mz;by;
40% njhlf;fk; 78.8% tiu NWSDB Foha; ePu; toq;fiy mjpfupf;Fk; Nehf;fpy; Njrpa
ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig (NWSDB) Vw;ghLfis Nkw;nfhz;Ls;sJ.
,e;j ,yf;if miltjw;F> jw;Nghija ePu; cw;gj;jp nfhs;ssit ehs; xd;Wf;F
,uz;L (02) kpy;ypad; fd kPw;wu;fs; mjpfupf;f Ntz;b cs;sJ.
epjp Vw;ghLfspd; Mjutpy; gpd;tUk; cl;fl;likg;G jpl;lq;fis Nkk;gLj;Jtjw;fhf
rhj;jpaKila KjyPl;lhsu;fs; my;yJ jpl;l Nkk;ghl;lhsu;fsplk; ,Ue;J ,yq;if
ePu; toq;fy; mikr;rpd; epiyahd mikr;ruit epakpj;j Ngr;Rthu;j;ijf; FOTf;F
(SCANC) mikthf Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
•
•
•
•
•

2000 ஏக்கர் காணியில் இரண்டு
ப�ோக செய்கைகளை மேற்கொள்வதற்கு வாய்ப்புண்டு.
இது த�ொடர்பில் இராஜாங்க
அமைச்சர் நீர்ப்பாசன மற்றும் இடர்
முகாமைத்துவ
அமைச்சராகவிருந்த ப�ோது குடா விலச்சிய மற்றும்
தெமட்டகலவெவ குளங்களை புனரமைப்பு செய்வது த�ொடர்பில் 2017
ஆம் ஆண்டு அமைச்சரவைக்கு சமர்பித்திருந்த ய�ோசனைக்கு அமைவாக
அதன் கட்டுமான பணிகளுக்கான
மதிப்பீடு ஆரம்பிக்கப்பட்டு நிறைவடையும்
நிலையில் உள்ளன. இது த�ொடர்பில் நீர்ப்பாசன அமைச்சர் சமல் ராஜபக்ஷவின் ஆல�ோசனையின் பேரில் அதன் நிர்மாணப்பணிகள்
துரித கதியில் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளதாக
இராஜாங்க அமைச்சர் தெரிவித்தார்.

Kd;nkhopthsu;fs; jkJ tpiykDf;fis rku;g;gpg;gjw;fhd gpd;tUk; ,Wjpj; jpfjpapd;
10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;du; gzpg;ghsu; (ngWif)> ngWif gpupT> ePu; toq;fy;
mikr;R> ,y. 35> yf;jpa kJu> Rdpy; khtj;ij> ngytj;j> gj;juKy;iy> ,yq;if
vd;w Kftupf;F gjpTj; jghy; %yk; mDg;Gtjw;F my;yJ iffshy; nfhz;L te;J
Nru;j;jy; Ntz;Lk;.

சீரற்ற காலநிலை காரணமாக பெய்துவரும்
கடும் மழையினால் அநுராதபுரம் மாவட்டத்தின்
நான்கு பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகளிலுமுள்ள
347 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 1198 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக இடர் முகாமைத்துவ மத்திய
நிலையத்தின் அநுராதபுரம் மாவட்ட பிரதிப் பணிப்பாளர் இந்திக ரணவீர தெரிவித்தார்.
அதற்கமைவாக மஹ விளச்சிய பிரதேச செயலாளர் பிரிவிலுள்ள 93 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த
303 பேரும் ந�ொச்சியாகம பிரிவில் 202 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 702 பேரும் தமுத்தேகமவில்
30 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 98 பேரும் ராஜாங்கன பகுதியிலுள்ள 20 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த
75 பேரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. பாதிக்கப்பட்டோர் அனைவரும் தற்சமயம் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்கவைக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அவர்களுக்கு தேவையான சமைத்த
உணவினை வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அநுராதபுரம் மாவட்ட அரசாங்க
அதிபர் அலுவலக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அநுராதபும் மத்திய நுவரகம் பளாத்த பிரதேச
செயலாளர் பிரிவு மற்றும் விளச்சிய பகுதியிலுள்ள
மேலும் சில பகுதிகள் நேற்று (09) அதிகாலை
நீரில் மூழ்கியுள்ளன. அநுராதபுரம் மல்வத்து ஓயா
ஆறு பெருக்கெடுத்துள்ளதால் புனித பிரதேசம்
உள்ளிட்ட பல வீதிகள் நீரில் மூழ்கியுள்ளமையினால் மாற்று வீதிகளை பயன்படுத்துமாறு ப�ொதுமக்கள் கேட்டுக் க�ொள்ளப்படுகின்றனர்.

களுகங்கை
கரைகளில் நடமாட
வேண்டாம்
இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்
இரத்தினபுரி மாவட்டத்தில் பல இடங்களிலும்
கடும் மழை பெய்து வருவதால் களுகங்கையின் கிளை ஆறுகளான குகுளேகங்க குடாஓய
ஆகிய ஆறுகள் பெருக்கெடுத்துள்ளதால் கலு
கங்கையை சூழவுள்ள பிரதேசங்களில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதனால் களுகங்கையின் நீர்மட்டம் துரிதமாக
அதிகரித்து வருவதாக நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் இரத்தினபுரி காரியாலய அதிகாரிகள் நேற்று
தெரிவித்தனர். இதனால் களுகங்கையின் இரு
கரைகளிலும் நடமாட வேண்டாம் என நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் ப�ொது மக்களுக்கு எச்சரிக்கை
விடுத்துள்ளது. இந்நிலைமையால் பாலிந்தநுவர
மில்லெனிய ஹ�ொரண த�ொடங்கொட களுத்துறை
ஆகிய பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகளில் வெள்ளப்
பெருக்கு ஏற்படலாம் எனவும் அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர்.

புத்தளத்தில் சா/த
பரீட்சையில் சித்திபெற்ற
மாணவர்கள் க�ௌரவிப்பு
புத்தளம் தினகரன் நிருபர்

jpl;lk;

tpiykD
,Wjpj;
jpfjp

Nkyjpf tpguq;fSf;F njhiyNgrp/ njhiyefy; ,yf;fk; 011-2635885 my;yJ
agmtenders@waterboard.lk vd;w kpd;dQ;ry; topahf cjtp nghJ Kfhikahsiu
(Nfs;tpkDf;fs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs;) njhlu;G nfhs;sTk;.
jiytu;
Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig

புத்தளம் ரத்மல்யாய வை.எம்.
எம்.ஏ.
நகரில்
இயங்கி
வரும்
சிட்டி ப�ோய்ஸ்
க ழ க த் தி ன ா ல்
2020 க.ப�ொ.த.
(சா/த) பரீட்சையில் சித்தி பெற்ற
மாணவர்கள் விருதுகள்
வழங்கி
க�ௌரவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந் நி க ழ் வு
அண்மையில் புத்தளம் ரத்மல்யாய வை.எம்.
எம்.ஏ. நகர் பள்ளிவாசல் முற்றவெளியில்
இடம்பெற்றது.
ரத்மல்யாய மற்றும் வை.எம்.எம்.ஏ.நகரில்
சாதாரண தர பரீட்சையில் சித்தியடைந்த 26
மாணவர்கள் இதன்போது சான்றிதழ்கள், பரிசில்கள் மற்றும் நினைவுச்சின்னங்கள் வழங்கி
க�ௌரவிக்கப்பட்டனர்.
இந்நிகழ்வில் புத்தளம் நகர பிதா எம்.எஸ்.
எம்.ரபீக், புத்தளம் நகர சபை உறுப்பினர்
பீ.எம்.ரனீஸ், தில்லையடி முஸ்லிம் மகா வித்தியாலய அதிபர் ஹாஜா அலாவுதீன், ரத்மல்யாய கிராம அதிகாரி பார்த்திபன் உள்ளிட்ட
பலரும் கலந்து சிறப்பித்தனர்.

10–11–2021

2021 நவம்பர் 10 புதன்கிழமை
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புத்தளம் மாவட்டம்; அடைமழையினால் பல பிரதேசங்கள் நீரில் மூழ்கின
கற்பிட்டி தினகரன் விஷேட, 		
புத்தளம் தினகரன் நிருபர்கள்

கடந்த சில தினங்களாக புத்தளம் மாவட்டத்தில் பெய்துவரும் கடும் மழையினால்
பல கிராமங்கள் வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளன.
த�ொடர்ச்சியாக பெய்துவரும் கடும் மழை
காரணமாக தப்போவ நீர்த்தேக்கத்தின் 20
வான் கதவுகள் நேற்று முன்தினம் (08) திறக்கப்பட்டன.

இதன் காரணமாகவே குறித்த நீர்த்தேக்கத்தின் கீழ் தாழ் நிலப்பகுதிகள் மற்றும்
வீதிகள் என்பன வெள்ளத்தினால் மூழ்கியுள்ளது.
புத்தளம் மாவட்டத்தில் பெய்து வரும்
கடும் மழையினால் புத்தளம், வண்ணாத்தவில்லு, முந்தல், கற்பிட்டி, கருவகஸ்வெவ
உள்ளிட்ட பிரதேச செயலகங்களுக்கு உட்பட்ட பல பிரதேசங்கள் வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளன.
இதன்போது வீடுகளுக்குள் வெள்ள
நீர் உற்புகுந்துள்ளமையினால் மக்களின்
இயல்பு நிலை பாதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன்,
ப�ொதுமக்கள் உறவினர்கள் வீடுகளிலும்,
ப�ொதுமண்டபங்களிலும் தங்கியுள்ளனர்.
அதேவேளை, வெள்ளத்தினால் சிலாபம்
- புத்தளம் பிரதான வீதி, புத்தளம் - அநுராதபுரம் பிரதான வீதியில் 4 அடிக்கும் அதிகமான
வெள்ளம் வீதியை குறுக்காக வேகமாக
பாய்ந்து சென்றமையால் வாகன சாரதிகள்
சிரமங்களை எதிர் ந�ோக்கினர்.
இதனால் புத்தளம் - க�ொழும்பு, புத்தளம் அநுராதபுரம் ஆகிய பிரதான வீதிகளில் திங்கட்கிழமை (08) மாலை முதல் செவ்வாய்க்கிழமை (09) அதிகாலை வரை கடும் வாகன
நெரிசல் காணப்பட்டது.

சமாதான நீதவான்
துந்துவையைச் சேர்ந்த
எம்.எஸ்.எம்.
இம்தியாஸ்
அண்மையில்
பலபிட்டிய
மாவட்ட
நீதிமன்ற நீதவான் முன்னிலையில்
சமாதான
நீதவானாக சத்திய பிரமாணம் செய்துக�ொண்டார்.
பட்டதாரி ஆசிரியரான இவர், பேருவளை
மாளிகாஹேன முஸ்லிம் மகா வித்தியாலயத்தின் அதிபராகவும் சீனன்கோட்டை அல்ஹுமைஸரா தேசிய பாடசாலையின் பிரதி
அதிபராகவும் சேவையாற்றியுள்ளார்.
சிறு வயது முதல் சமூக சேவை, விளையாட்டுத்துறைகளில் ஆர்வமுள்ள இவர்,
'சமத மண்டல' மத்திய சபை உறுப்பினராகவும் கடமையாற்றியுள்ளார். இவர் துந்துவை
மர்ஹூம்களான
ம�ொஹமட்
ஸலீம்,
பாத்துமா ஹானிம் தம்பதிகளின் புதல்வராவார்.

அத்துடன்,, திங்கட்கிழமை (08) ஏற்பட்ட
கடும் வெள்ளம் காரணமாக பல கிராமங்களில் மின்சாரமும் துண்டிக்கப்பட்டிருந்தது.
இதேவேளை, முந்தல் பிரதேச செயலகத்துடன் இணைந்து புத்தளம் மாவட்ட

அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிலையத்தின் ஏற்பாட்டில் உடப்பு முகத்துவாரம்
வெட்டப்பட்டு வெள்ளநீரை கடலுக்குள்
அனுப்பும் நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டன.

,k;Gy;Ng gpuNjr rig
2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;
,k;Gy;Ng gpuNjr rigf;F 2022Mk; tUlj;jpy; gpd;tUk; nghUl;fis toq;Fjy; kw;Wk;
Nritfis epiwNtw;Wtjw;fhf toq;Feh;fisg; gjpT nra;tjw;fhf tpz;zg;gq;fs;
Nfhug;gLfpd;wd.
gjpT nra;J nfhs;tjw;F tpUk;Gk; jifik tha;e;j epWtdq;fs; my;yJ egh;fs; gpd;tUk;
khjphpf;fikthf tpz;zg;gq;fisj; jahhpj;Jf; nfhs;syhk; my;yJ mYtyfj;jpw;F
tUif je;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. chpa gjpTf; fl;lzj;ij nuhf;fg; gzkhf my;yJ
mYtyfj;jpw;Fr; nrYj;jp my;yJ ~~nrayhsh;> ,k;Gy;Ng gpuNjr rig|| ngahpy;
tiuag;gl;l fhNrhiy my;yJ fhRf; fl;lisAld; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg;
gbtj;ij 2021 brk;gh; khjk; 31Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzp my;yJ mjw;F Kd;dh; Nehpy;
nfhz;L te;J xg;gilf;fyhk; my;yJ ~~nrayhsh;> ,k;Gy;Ng gpuNjr rig> nkhun`y>
gyhq;nfhl|| vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk;. tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp
tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; 2022|| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk; vd;gJld; Fwpj;j toq;fy; my;yJ Nritf;fhfg;
ngw;Wf;nfhz;Ls;s gjpTr; rhd;wpjo;fspd; gpujpia ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;.
Nkyjpf tpguq;fis mYtyf Neuj;jpDs; 045-2287361 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpy;
tprhhpj;jwpe;J nfhs;syhk;.
jpfjp: 2021.11.03
v];.[P.tP.V. =yhy; nrduj;>
jiyth;>
,k;Gy;Ng gpuNjr rig.
,k;Gy;Ng gpuNjr rig
njh.
,y.

toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; - 2022
nghUl;fs; toq;fy;

gjpTf;
fl;lzkhf
nrYj;j
Ntz;ba
njhif (&gh)
750.00

PS-01 mYtyf fhfpjhjpfs;> Nlhdh; tiffs;> njhiyefy;
fhfpjhjpfs;
PS-02 mYtyf ,ae;jpuhjpfs;> Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs;> $l;ly;
750.00
,ae;jpuq;fs;> njhiyNgrp kw;Wk; njhiyefy; ,ae;jpuq;fs;
PS-03 fzdp ,ae;jpuq;fs;> fzdp Jizg;ghfq;fs; kw;Wk;
750.00
nkd;nghUs;fs;
PS-04 mYtyf kuj; jsghlq;fs;; kw;Wk; cUf;Fj; jsghlq;fs;
750.00
PS-05 eph;khzg; nghUl;fs; (rPnke;J> ,Uk;Gj; J}z;fs;>
750.00
jiuNahLfs;> epwg;g+r;Rfs;> fy; Nghd;wd)
PS-06 ,wg;gh; Kj;jpiufs;> jpfjp Kj;jpiufs; kw;Wk; mwptpj;jy;
750.00
gyiffs; jahhpj;jy;
PS-07 Nkhl;lhh; thfd cjphpg;ghfq;fs; (Bry;/ngl;uy;)
750.00
PS-08 eph;khzg; nghUl;fs; (fUq;fy;> rpW fw;fs;> Mw;W kzy;>
750.00
nrq;fy;> Gnshf;fy;> nrl;lypq; gyiffs;)
PS-09 ePh;f; Foha;fs;> Jizg;ghfq;fs; kw;Wk; PVC gir
750.00
PS-10 mYtyf rPUilfs; toq;Fjy; kw;Wk; kio mq;fpfs;
750.00
PS-11 ePh; khdpfs; kw;Wk; Nfl; thy;Tfs;
750.00
PS-12 kpd;rhu Jizg;ghfq;fs;> tPjp tpsf;Fj; njhFjpfs; kw;Wk;
750.00
kpd;Fkpo;fs; Nghd;wd
PS-13 Jg;GuNtw;ghl;Lg; nghUl;fs;
750.00
PS-14 Gj;jfq;fs; kw;Wk; gj;jphpiffs; toq;Fjy;
750.00
PS-15 lah;> ba+g; kw;Wk; ngw;whpfs;
750.00
Nrit toq;fy;
PS-16 thfdq;fis rh;tp]; nra;jy;
750.00
PS-17 Nkhl;lhh; thfd jpUj;jNtiyfs; (Bry; kw;Wk; ngl;uy;
750.00
thfdq;fs;)
PS-18 mYtyf ,ae;jpuhjpfspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; rh;tp];
750.00
nra;jy; (fzdp ,ae;jpuq;fs;> njhiyefy; ,ae;jpuq;fs;>
Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; njhiyNgrp Kiwik)
PS-19 tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; rh;tp;];
750.00
nra;jy;
PS-20 mr;R Ntiyfs; (khjphpg; gbtq;fs;> Mtzq;fs;> gw;Wr;rPl;Lg;
750.00
Gj;jfq;fs; kw;Wk; ilg; nrl;bq;)
PS-21 cUf;fpnahl;Lk; (Nty;bq;) Ntiyfs;
750.00
PS-22 fzdp nkd;nghUs; Nritfs; toq;Fjy;
750.00
PS-23 nfhq;fpwPl; fyit ,ae;jpu Nritfis toq;Fjy;
750.00
PS-24 Nlh]h; ,ae;jpuq;fs;> ];fNtl;lh; ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; JCB
750.00
,ae;jpu Nritfis toq;Fjy;
PS-25 msit Ntiyfisr; nra;jy;
750.00
PS-26 gjhiffis tiujy; kw;Wk; mr;rply;
750.00
PS-27 eph;khz xg;ge;jq;fisr; nra;jy; (mq;fPfhpf;fg;gl;l gpui[fs;
750.00
rq;fq;fs; kl;Lk;)
PS-28 kpd;rhu ePh;g; gk;gpfspd; jpUj;jNtiyfs;
750.00
PS-29 vhpnghUs; kw;Wk; cuha;T ePf;fp vz;nza; Nritfis
750.00
toq;Fjy;
PS-30 mwptpj;jy; gyiffisj; jahhpj;jy;
750.00
PS-31 rq;fpyp ths;fisg; gad;gLj;jp kuf; fpisfis ntl;b
750.00
mfw;Wjy;
nghUl;fs; my;yJ Nritfis toq;Ftjw;F xd;Wf;F Nkw;gl;litfSf;fhf gjpT
nra;Ak; NghJ mjpfhpf;Fk; xt;nthU nghUs; my;yJ NritfSf;F 500.00 &gh
tPjk; toq;Fjy; Ntz;Lk;.

2022Mk; tUlj;jpw;fhf toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;
,k;Gy;Ng gpuNjr rig
01. tpahghu epWtdj;jpd; toq;Fehpd; ngah;: ........................................................................
02. I tpahghu epWtdj;jpd; Kfthp: ......................................................................................
II. kpd;dQ;ry; Kfthp: .........................................................................................................
III. Njrpa milahs ml;il ,yf;fk;:.............................................................................
03. njhiyNgrp ,yf;fk;: ............................................................................................................
04. njhiyefy; ,yf;fk;: ...........................................................................................................
05. gjptpyf;fk;: .............................................................................................................................
06. tpahghuj;jpd; jd;ik: ...........................................................................................................
07. gjpT nra;J nfhs;Sk; nghUs; kw;Wk; Nrit ..............................................................
cUg;gbapd; ,yf;fk;

nghUs; my;yJ Nrit

08. tq;fpahsh;fspd; ngah;: ........................................................................................................
09. fld; trjpfs; toq;Fk; fhy vy;iy: ..............................................................................
10. VAT thp ,yf;fk; ,Ue;jhy;;: ...............................................................................................

அனைவருக்கும் சுத்தமான குடிநீரினை வழங்கும்
அரசாங்கத்தின் வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் அநுராதபுரம் கஹட்டகஸ்திகிலிய கங்குறுவ கிராமத்தில்
புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள நீர் சுத்திகரிப்பு
நிலையத்தினை சமுர்த்தி இராஜாங்க அமைச்சர்
செஹான் சேமசிங்க அண்மையில் மக்களின்
பாவனைக்கு திறந்துவைக்கப்பட்டப�ோது பிடிக்கப்பட்ட படம்.படம்:- அநுராதபுரம் தினகரன் நிருபர்

vd;dhy; / vq;fshy; toq;fg;gl;Ls;s jfty;fs; midj;Jk; cz;ikahdit kw;Wk;
rhpahdit vdTk; ,k;Gy;Ng gpuNjr rigapd; jiyth; / nrayhshpdhy; tpjpf;fg;gLk;
epge;jidfSf;F fl;Lg;gl;L nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;F ,j;jhy;
rhd;wspf;fpd;Nwd;/ rhd;wspf;fpd;Nwhk;.
jpfjp:………………………
………………………………………………
toq;Fehpd; ifnahg;gk; kw;Wk; Kj;jpiu
01. gjpTf; fl;lzk;: ....................................................................................................................
02. gzk; nrYj;jg;gl;l gw;Wr;rPl;bd; ,yf;fk; kw;Wk; jpfjp: ..............................................
03. gjpT nra;ag;gl;l nghUs; kw;Wk; Nrit: .......................................................................
04. gjpTf;F xg;Gjy; mspf;fpNwd; / mspf;ftpy;iy: ............................................................
jpfjp:………………………

………………………………………………
jiyth;/ nrayhsh;
,k;Gy;Ng gpuNjr rig

20

10–11–2021

2021 நவம்பர் 10 புதன்கிழமை

Rfhjhu mikr;R
Gjpa vy; gp fh]; rpypz;lH fsQ;rpa miwia
epHkhzpj;jy; kw;Wk; Ma;T$lj;jpw;fhd Gjpa fh];
topia mikj;jy;

Gj;jrhrd> rka kw;Wk; fyhrhu mYty;fs; mikr;R

itj;jpa Muha;r;rp epiyak;

(fyhrhug; gphpT)

2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;FeHfis gjpT nra;jy;
gj;juKy;y> nrj;rpwpgha> 08Mk; khbapy; mike;Js;s Gj;jrhrd> rka kw;Wk;
fyhrhu mYty;fs; mikr;rpdhy; 2022 tUlj;jpy; gpd;tUk;
nghUl;fs; Nritfs;
kw;Wk; Ntiyfis toq;Ftjw;fhf jFjpahd epWtdq;fs; kw;Wk; egh;fsplkpUe;J
tpz;zg;gq;fs;; Nfhug;gLfpd;wd.
01. nghUl;fs;
1. midj;J tifahd mYtyf fhfpjhjpfs;
2. fzdp> Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fSf;Fj; Njitahd Jizg;ghfq;fs; kw;Wk;
fhfpjhjpfs; (b];fl;> hpgd;> NlhdH> kw;Wk; fhfpj tiffs;)
3. midj;J tifahd mYtyfj;; jsghlq;fs;. (kuk;> cNyhfk; kw;Wk;
Vidait.)
4. mYtyf cgfuzq;fs; (fzdp ,ae;jpuk;> Gifg;glg;gpujp ,ae;jpuk;> njhiyefy;
,ae;jpuk;> ky;bkPbah ,ae;jpuk;> nfkuh cgfuzk;> xypngUf;fp ,ae;jpuk;> kw;Wk;
Jizg;ghfq;fs; cs;spl;l midj;J tpjkhd fl;Gy> nrtpg;Gy cgfuzq;fs;
Nghd;wit.)
5. fzdp rhh;e;j Jizg;ghfq;fs; (USB Pen Drive, Wi-Fi dongle, Internet (4G) Dongle
Anti-Virus Software, Network Accessories)
6. laH> ba+g; kw;Wk; gw;whp Nghd;wtw;iw toq;fy;.
7. tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fs; toq;Fjy;.
8. kpd;rhu cgfuzq;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs; (FspHrhjdg;ngl;b> kpd;tprpwp>
kpd;rhu Nfj;jy;> njhiyf;fhl;rpg; ngl;b cs;spl;l midj;J tifahd kpd;rhu
cgfuzq;fs;> kw;Wk; mJ njhlHghd midj;J kpd;rhu cgfuzq;fs;)
9. fl;blq;fSf;fhd epwg;g+r;rp kw;Wk; epwg;g+r;rpw;Fj; Njitahd cgfuzq;fs;
(jp];]k`uhk gpuNjrk; tpUk;gj;jf;fJ)
10. B NrHl;> nfg; (njhg;gp) jahhpj;jy; kw;Wk; CopaHfSf;fhd rPUilj; Jzpfis
toq;fy;.
11. xg;gid> Nkil gpd;Gy tbtikg;G> eldk; kw;Wk; ehlf Mil mzpfyd;fs;>
eldk; Jiw kw;Wk; ehlfk; njhlHghfj; Njitg;gLk; ebg;Gj;Jiw nghUl;fis
toq;Fjy;;.
12. ngaHg;gyif> kw;Wk; epidTg; gbtq;fisj; jahhpj;jy;.
13. Nflaq;fs;> fpz;zq;fs; kw;Wk; gjf;fq;fis toq;Fjy;;.
14. fPioj;Nja kw;Wk; Nkiyj;Nja thj;jpaf; fUtpfs; kw;Wk; ,irf; fUtpfis
toq;Fjy;;.
15. Kd;gs;sp rpwhHfSf;fhd tpisahl;L Kw;wk; cl;gl Kd;gs;spf;Fj; Njitg;gLk;
midj;Jj; Jizg;ghfq;fisAk;; toq;Fjy;;.
02. MNyhrid mw;w Nritfs;:
1. ghJfhg;Gr; Nrit
2. Jg;GuNtw;ghL kw;Wk; Rj;jpfhpg;Gr; Nritfs;.
3. midj;Jtpjkhd mr;rpLk; Ntiyfs; (Gj;jfq;fs;> tpsk;guf; FO> fl;lTl;>
ngdH> miog;gpjo;fs;> rhd;wpjo;fs; kw;Wk; midj;J b[pl;ly; mr;rpLk;
eltbf;iffs; kw;Wk; gpsh];bf; vOj;Jf;fs; Nghd;wit.)
4. Gifg;glk; mr;rpLjy;> mYtyf milahs ml;ilfisj; jahhpj;jy;.
5. fzdp ,ae;jpuk;> tPbNah cgfuzk;> b[pl;ly; nfkuh> Gifg;glg;gpujp
,ae;jpuk; kw;Wk; mjNdhbize;j midj;J ,yj;jpudpay; cgfuzq;fspd;
jpUj;jNtiyfs;
6. midj;J tifapyhd mYtyf cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs; (jsghlq;fs;>
tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fs;> FspHrhjdg; ngl;b> kpd;tprpwp> kpd;rhuf; Nfj;jy;>
njhiyf;fhl;rpg; ngl;b cl;gl midj;J tifapyhd kpd;rhu cgfuzq;fSk;
cl;gl.)
7. xg;gid>
Nkil
gpd;Gy
tbtikg;G>
ehl;baq;fSf;Fj;
Njitg;gLk;
cgfuzq;fis toq;Fjy;> ebg;Gf; fiy mzpfyd;fs; kw;Wk; ebg;G njhlHghd
cgfuzq;fs; toq;Fjy; kw;Wk; cs;ehl;L rhe;jp fUkq;fSf;fhd tpiykDf;
Nfhuy;.
8. midj;J
tifapyhd
thj;jpaf;
fUtpfs;
kw;Wk;
,irf;fUtpfspd;
jpUj;jNtiyfs;
9. itgtq;fSf;fhd Nkilfs;> fjpiufs;> $lhuk;> n[dNul;lH> ePH gTrH
ePHj;jhq;fp> jw;fhypf foptiwfs; Nghd;wit kw;Wk; mJ rhh;e;j midj;Jg;
nghUl;fisAk; toq;Fjy;
10. itgtq;fSf;fhd czT> ghdq;fs; kw;Wk; FbePH Nghj;jy;fis toq;Fjy;
11. ntahq;nfhil gapw;rp epiyaj;jpd; cw;rtq;fSf;fhd czit toq;Ftjw;F
gpuNjr thhpahf gjpT nra;jy;
12. eld cilfs; kw;Wk; Vida mOf;Fj; Jzpfis ryit nra;jy;
13. Nkil gpd;Gyj;ij tbtikj;jy; kw;Wk; mJ njhlHghd nghUl;fs; thlif
mbg;gilapy; toq;Fjy;
14. Nghf;Ftuj;J kw;Wk; epHkhz NtiyfSf;F thfdk; kw;Wk; ,ae;jpuhjpfis
thliff;F toq;Fjy;.
15. fl;bl epHkhzk; njhlHghd MNyhridr; Nritia toq;Fjy;
16. thfd
jpUj;jNtiyfs;
kw;Wk;
Nrh;tp];
nra;jy;>
tspr;rPuhf;fpfspd;
jpUj;jNtiyfs;; kw;Wk; thfdq;fspy; midj;J tifahd F\d; Ntiyfs;.
17. Nghf;Ftuj;J toq;fy;> ehL KOtJk; mike;Js;s fyhrhu epiyaq;fspypUe;J
- Ntd; (12> 15 ,Uf;iffs; nfhz;lit.) g]; kw;Wk; rpwpastpyhd nyhwp
tz;bfs;.
18. gapw;rp epiyaq;fspy; gapw;rp epfo;r;rpj; jpl;lq;fis elhj;Jtjw;fhd ,ltrjpfs;>
czT> jq;Fkplq;fis toq;Fjy;> rhe;jpfh;kq;fis Nkw;nfhs;sy; - kiyehL/
fPioehL/ rg;ufKt.
19. tbtikg;G fiyQHfs;> th];J rh];jpu fiyQHfs; kw;Wk; rptpy;
nghwpapayhsHfs;.
20. kpd;rhu ,ae;jputpay; nghwpapayhsHfs;.
21. gpurhuk;> Cf;Ftpg;G njhlHghd Nritfs;.

itj;jpa Muha;r;rp epiyaj;jpy; Gjpa vy; gp fh]; rpypz;lH
fsQ;rpa miwia epHkhzpj;jy; kw;Wk; Ma;T$lj;jpw;fhd
Gjpa fh]; topia mikg;gjw;fhf 2021.09.14k; jpfjp
gpuRhpf;fg;gl;l gj;jphpif mwptpj;jypy; Nfs;tpNfhuy;>
Mtzq;fis tpepNahfpj;jy; kw;Wk; Nfs;tp jpwf;fg;gLk;
fhy vy;iyia ePbg;gjw;F jPHkhdpf;fg;gl;Ls;sJ.
mjdbg;gilapy; gj;jphpif mwptpj;jypy; Fwpg;gplg;gLk;
Vida tplaq;fs; mt;thNw nry;YgbahtJld;> Nfs;tp
Nfhuy; Mtzq;fs; 2021.11.10 Kjy; 2021.12.07 tiu
tpepNahfpf;fg;gLtJld; 2021.12.08 Kw;gfy; 10.00 kzpf;F
Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;.

nkjfk gpuNjr rig

,yf;fk; 289/1 Nfhtpy;
tPjp>
tPuKid-02>
rk;khe;Jiw Ir; NrHe;j
ifyhagps;is
vd;w
ngaiu vdJ nrhe;j
tpUg;gj;jpd;
ngahpy;
~jHkypq;fk;| vd khw;wp
cs;Nsd;
vd;gij
,j;jhy;
,yq;if
rdehaf
Nrhryp\
FbauRf;Fk; kf;fSf;Fk;
mwpaj; jUfpd;Nwd;.

nkjfk gpuNjr rigf;Fr; nrhe;jkhd nrhj;Jf;fis
2022Mk; Mz;bw;F Fj;jiff;F tpLtjw;fhf
nghwpaplg;gl;l
ngWif
tpz;zg;gq;fs;
Nfhug;gLfpd;wd.
z ngWif tpz;zg;gq;fs; tpepNahfpj;jy; 2021.11.10 Kjy; 2021.11.24 gp.g. 12.30 tiu
z ngWif tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; 2021.11.24 gp.g. 1.30 tiu
z ngWif tpz;zg;gq;fs; jpwj;jy; - 2021.11.24
gp.g. 2.00 ,w;F
ftdpf;fTk;:- Nfs;tpr; rigapd; jPHkhdk; ,Wjpj;
jPHkhdkhFk;
,J gw;wpa Nkyjpf tpguq;fis nkjfk gpuNjr
rig mYtyfj;jpw;F tUif je;J my;yJ
055-2266474
njh.Ng
,yf;fj;ij
mioj;Jg;
ngw;Wf;nfhs;syhk;.

- jHkypq;fk; -

uQ;rpj; gpajpfk
jiytH
nkjfk gpuNjr rig

2021.11.08k; jpfjp
nkjfk gpuNjr rig

kf;fs; tq;fp
Vytpw;gid

nghJ mwptpj;jy;
tyfk;gh ghy\f;jp PVT (LTD)
(Reg. No. PV 64736)

$wg;gl;l fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 242 (1) gpupT mbg;gilapy;> fl;lk;
4> Access No. 278> a+dpad; gpNs];> nfhOk;G - 02 ,d; Vidullanka
Plc (Reg. No. PQ 83 ) cld; tyfk;gh ghy\f;jp (gpiwntl;)
ypkpnll;bd; (Reg. No. PV 64736) Kd;nkhopag;gl;l $l;bizT
njhlu;gpy;> jpUj;jg;gl;lthW 2007 ,d; 07 Mk; ,yf;f fk;gdpfs;
rl;lj;jpd; 242(3)(b) gpuptpd; fPo; (fk;gdpfs; rl;lk;) ,j;jhy;
mwptpf;fg;gLfpwJ.
rigapd; jPu;khdq;fspd;gb WBL ,d; gzpg;ghsu;fs; %yk; 2021
khu;r; 31 Mk; jpfjp ifnaOj;jplg;gl;lJk; mq;fPfupf;fg;gl;lJk;
(VLL ,d; KO nrhe;jkhd Jiz epWtdkhf ,Uj;jy;)> (mjd;
tpisthf $l;;bizf;fg;gl;l epWtdkhd) WBL ,d; ,Ug;G
epWj;jg;gl;L VLL ,Ug;G njhlug;gLk;> fk;gdp rl;lj;jpd; 242(1)
gpuptpd; fPo; Vidullanka Plc (VLL) cld; tyfk;gh ghy\f;jp
(gpiwntl;) ypkpnll;bd; (WBL) $l;bizTf;F xg;Gjy; mspf;fg;gl;L
epiwNtw;wg;gl;lJ.
,e;j mwptpj;jy; jpfjpapy; ,Ue;J 20 Ntiy ehl;fspd; gpd;
gjpTf;fhf fk;gdpfs; gjpthsUf;F fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 243
MtJ gpuptpy; $wg;gl;l Mtzq;fis rku;g;gpg;gjw;F VLL kw;Wk;
WBL Nfhug;gLtNjhL rl;lj;jpd; 244(1) Mk; gpuptpd; tpjpfspy;
fk;gdpfs; gjpthsu; %yk; ifnahg;gkplg;gl;l $l;bizT
rhd;wpjo; toq;fg;gl;l gpd; ,e;j $l;bizT cld; mKYf;F
tUk;.
fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 241(4) gpuptpd; tpjpfspy;> WBL kw;Wk; VLL
,uz;bd; gzpg;ghsu; rig %yk; gzpg;ghsu; rigapd; $l;bizit
mq;fPfupf;Fk; rigapd; jPu;khdq;fspd; gpujpfis $l;bizf;fg;gl;l
epWtdq;fspd; gq;Fjhuu;fs; my;yJ fldhspfs; my;yJ
$l;bizf;fg;gl;l epWtdq;fspy; VNjDk; flikapd; fPo;
,Uf;Fk; ve;j xU jdpegu;fs; %yKk; rhjhuz mYtyf
Neuq;fspy; guPl;rpg;gjw;fhf ,y. 08> bf;nfl; tPjp>
nfhOk;G - 08
vd;w Kftupapy; Kfhikahsu;fs; kw;Wk; nrayhsu;fs;
(gpiwntl;) ypkpnll;> nrayhsu;fspd; gjpT nra;ag;gl;l
mYtyfj; j py;
itf; f g; g l; b Uj; j y;
Ntz; L k; ;
my; y J
$l;bizf;fg;gl;l epWtdq;fspd; ve;j xU Nkw;$wpa egu;fs;
%yKk; Nkw;nfhs;sg;gLk; Nfhupf;iff;F mika gpujpfs;
fl;lzk; ,d;wp toq;fg;gLjy; Ntz;Lk;.
rig gzpg;ghsu;fs; Mizg;gb
tyfk;gh ghy\f;jp PVT (LTD) (Reg. No. PV 64736)
elh\h mut;tty
epWtd nrayhsu;
fl;lk; 4> Access Towers>
,y. 278> a+dpad; gpNs];>
nfhOk;G - 02
2021 etk;gu; 5

fltj;j fpis
fhzpj;Jz;lk;: Nky; khfhzk; fk;g`h khtl;lj;jpy; k`u gpuNjr rig
vy;iyf;Fl;gl;l k`u gpuNjr nrayhsu; gpuptpy; (kpfr; rhpahf rpaNd
NfhuNs kw;Wk; mjpfhhp gj;J)287C, fphpy;ynty Nkw;F fpuhk mYtyh;
gphptpy; fphpy;ynty fpuhkj;jpy; mike;Js;s 'kpy;yf`tj;j" vd
miof;fg;gLk;>
cupkk;ngw;w epy msitahsu; V.gP.tpf;fpukrpq;`
vd;gthpdhy;
jahupf;fg;gl;l 2009.06.10 Me; jpfjpa 3352 Mk; ,yf;f
tiuglj;jpy; Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;l 1 vDk; fhzpj;Jz;L.
fhzpapd; tp];jPuzk;: fl;blk;> gapu;fs; kw;Wk; vy;yhtw;iwAk; Nru;j;Jk;
nry;topAupikAlDk; ,Ugj;jp
,uz;L Ngh;r;rh;]; (A-0, R-0, P-22)
fk;g`h fhzpg; gjptfj;jpy; ,yf;fk; M408/75 ,d; fPo; gjpT
nra;ag;gl;Ls;sJ.
kf;fs; tq;fpapdhy; vdf;fspf;fg;gl;l mjpfhuj;jpd;fPo; cupa ,lj;jpy;
2021.11.25 Me;jpfjp K.g.11.30 kzpf;Fj; njhlq;Ffpd;w gfpuq;f Vyj;jpd;
%yk; ehd; tpw;gid nra;Ntd;.
Vytpw;gidahdJ> nfhtpl; 19 elg;nghOq;Ff;F ,ire;njhOfp> Rfhjhu
mikr;rpdhy; toq;fg;gl;l fLikahd topfhl;LnewpfSf;F ,zq;f
elhj;jg;gLk;.
jPu;khdk; gw;wpa mwptpj;jYf;fhf -: 2018.06.01 Me; jpfjpa murhq;f
tu;j;jkhdpiaAk; 2015.05.15 Me; jpfjpa jpdkpd> nla;yp epA+]; kw;Wk;
jpdfud; gj;jpupiffisAk; ghu;f;fTk;.
Mjdj;Jf;fhd mZFtop -: nfhOk;G efuj;jpypUe;J fz;b gpujhd tPjp
neLfpYk; 20.2 fp.kP. J}uj;jpw;F ,e;jpf`Ky;y re;jp tiu nrd;W Ng&e;J
jhpg;gplj;jpw;F ,lJ GwkhfTk; vhpnghUs; epiyaj;Jf;F rw;Nw
vjpuhfTKs;s fhzpia milaTk;.
nfhLg;gdT nra;Ak; Kiw - Vyj;jpd; Kbtpy; ntw;wpaPl;ba
nfhs;tdthsu;fs; gpd;tUk; njhiffisf; fhrhfr; nrYj;j Ntz;Lk;
1. nfhs;tdT tpiyapd; 10%
2. cs;@ujpfhurigf;Fr; nrYj;jg;glw;ghyjhd cs;@ujpfhurig tup
01%
3. tpw;gid
tpiyapd;
2 1/2% (,uz;liu
rjtPjk;
khj;jpuk;)
Vytpw;gidahsh; juF
4. vOJtpidQu; kw;Wk; $Teu; fl;lzk; 1000/
5. tpw;gidapd; nkhj;jr; nryTnjhifAk; Vida tpjpg;gdTfs;
vitNaDk; ,Ug;gpd; mt;tpjpg;gdTfSk;.
6. rhd;Wg;gLj;Jiff;fhd Kj;jpiuf; fl;lzk;.
nfhs;tdT tpiyapd; kPjp 90% tpw;gidj; jpfjpapypUe;J 30 ehl;fspDs;
gpuhe;jpa Kfhikahsu;> kf;fs; tq;fp> gpuhe;jpa jiyik mYtyfk;>
,y. 131> fz;b tPjp> ngYk;k`u> KJd;nfhl vd;gtUf;Fr; nrYj;jg;gLjy;
Ntz;Lk;.
njhiyNgrp
njhiyefy;

: 033 2223880> 2225008> 2226909
: 033 2226165

cupj;JWjpfisAk; NtW rk;ge;jg;gl;l Mtzq;fisAk; gpd;tUk;
KftupapypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.
nrhy;yg;gl;l njhif NkNy tpjpf;fg;gl;lthW 30 ehl;fspDs;
nrYj;jg;glhtpbd;> tq;fpahdJ VyNt nrYj;jg;gl;l nfhs;tdT
tpiyia ,og;gpg;gjw;Fk; Mjdj;ij kPstpw;gid nra;tjw;Fk;
cupikAilajhjy; Ntz;Lk;.
11/55> Nghf`tj;j>
FlhGj;fKt> mq;nfhl
njhiyNgrp: 011 2053286
072 0881044> 072 3207533>
076 9217329

<.v];. uhkehaf;f>
ePjpkd;w MizahsUk;
cupkk;ngw;w Vytpw;gidahsUk;>
kjpg;gPl;lhsu; kw;Wk;
(mfpy ,yq;if rkhjhd ePjthd;)

tpiykDf; f Sf; f hd miog; G
typfhkk; njd;Nkw;F gpuNjr rig> khdpg;gha;

cs;@h; mgptpUj;jp MjuT nraw;wpl;lk;

MNyhrfH ,d;wpa Nrit fPohf> fhl;lg;gl;Ls;s 01/02/08/10/12/13/17
Nritfs; njhlHghf khtl;l kl;lk; tpNrlkhdjhFk;.
03. Ntiyfs;
1. fl;blq;fspd; jpUj;j Ntiyfs; kw;Wk; rpwpa eph;khzq;fs; (ICTAD epWtdj;jpy;
gjpT nra;J nfhz;Ls;sikia fhz;gpf;Fk; rhd;wpjo;fspd; gpujpfis
,izj;jy; Ntz;Lk;)
2. fl;bl cs;sfj;jpw;F Kd;jahhpf;fg;gl;l mYkpdpa gFjp gphpg;G eph;khzq;fs;
kw;Wk; jpUj;j Ntiyfs;

fldpyf;fk; - gp 163305

$ohthbapy; rpWth; g+q;fhtpd; eph;khzk;
I Mk; gbepiy
LDSP/NP/JAF/VSWPS/2021/01

04. MNyhridr; Nritfs;
1. gjtp epiyapdH nfhs;ssT Cf;Ftpg;G epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;.
2. ntspaf gapw;rp nraykHTfs; (Outbound Training)
3. ,izajsq;fis mikj;jy;; kw;Wk; Gduikj;jy;
05. midj;J tifahd fl;bl epHkhzg; nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fis toq;Fjy;
1. khj;jiw rhHf; fyhrhu epiyaj;jpd; epHkhz NtiyfSf;F gpuNjr kw;Wk;
ehlshtpa uPjpapy; toq;FeHfisg; gjpT nra;jy; (khj;jiw gpuNjrk;
tpUk;gj;jf;fJ).
gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd epge;jidfs;
1. 2021Mk; tUlj;jpy; ,e;j mikr;rpw;F NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s nghUl;fs;> Nritfs;
kw;Wk; Ntiyfis toq;Ftjw;fhf gjpT nra;J nfhs;s MHtq;fhl;Lk; toq;FeHfs;>
Ntz;Nfhs; fbjnkhd;iwr; rkHg;gpj;J mjw;Fj; Njitahd tpz;zg;gg; gj;jpuj;ij>
1>000.00 &gh gzj;ijr; (kPsspf;fg;glhj Mapuk; &gh) nrYj;jp fzf;fhshplkpUe;J
ngw;Wf;nfhs;syhk;.
2. gzk; nrYj;jpa gw;Wr;rPl;bd; gpujpAld; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gq;fis>
2021.11.11Mk; jpfjp Kjy; 2021.12.01Mk; jpfjp tiuahd thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy;
K.g. 9.30 Kjy; gp.g. 3.00 tiu ngWifg; gphptpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.
3. xt;nthU cUg;gbf;fhfTk; ntt;Ntwhf tpz;zg;gq;fs; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.
4. jkJ tpz;zg;gj;Jld; tpahghug; gjpTr;rhd;wpjopd; Gifg;glg;gpujp kw;Wk; ,iaGila
Jiwapy; %d;W (03) tUl fhy mDgtk; njhlHghd rhd;wpjio ,izj;J
mDg;Gjy; Ntz;Lk;.
5. gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gq;fis> 2021.12.15Mk; jpfjp tiu ~jiytH>
ngWiff;FO> Gj;jrhrd kw;Wk; fyhrhu mYty;fs; mikr;R> 08Mk; khb>
nrj;rpwpgha> gj;juKy;y| vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;
my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fisj; jhq;fptUk;
fbjTiwapy; ~toq;FeHfisg; gjpT nra;jy; 2022| vdf; Fwpg;gpl Ntz;Lk;. ,e;j
tUlj;jpw;F gjpT nra;J nfhz;Ls;s tpz;zg;gjhuHfSk; 2022Mk; tUlj;jpw;fhf
kPz;Lk; tpz;zg;gq;fisr; rkHg;gpf;f Ntz;Lk;.
6. gjpT nra;J nfhz;Ls;s toq;FeHfSf;F Nkyjpfkhf ,yq;if njhiyNgrp
tpguf;nfhj;jpd; nuapd;Ngh gf;fq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s toq;FeHfsplkpUe;Jk;
tpiyfisf; NfhUk;; chpikia ngWiff; FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.
7. eph;zapf;fg;gl;l Ntisapy; tpiykDf;fisr; rkHg;gpf;fhj my;yJ Fwpj;j
Neuj;jpw;F nghUl;fs; xg;gilf;fhj my;yJ tpiykDf;fisr; rkHg;gpf;Fk; NghJ
epge;jidfisf; filg;gpbf;fhj toq;FeHfspd; gjpT Kd;dwptpj;jypd;wp ,uj;Jr;
nra;ag;gLk;.
8. toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfs; njhlHghf Kw;gzj; njhif nrYj;jg;glkhl;lhjJld;
nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs; toq;fpajd; gpd;dNu nfhLg;gdTfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

nrayhsH>
Gj;jrhrd> rka kw;Wk; fyhrhu mYty;fs; mikr;R>
08Mk; khb> nrj;rpwpgha>
gj;juKy;y.

ngaH khw;wk;

1986 Mk; Mz;bd; 32 Mk; ,yf;fr; rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;lthwhd>
1961 Mk; Mz;bd; 29 Mk; ,yf;f> kf;fs; tq;fpr; rl;lj;jpd; 29D
vd;Dk; gpuptpd; fPohd tpw;gid.

gzpg;ghsH
itj;jpa Muha;r;rp epiyak;>
njhiyNgrp ,y. 011-2693532

* 02

,J njhlHghd Nkyjpf jfty;fis> fzf;fhsH (ngWif) (011-2862940)
ngWifg; gphpitj; njhlHG nfhz;L (011-2862675) ngw;Wf;nfhs;syhk;.

ngWif mwptpj;jy; - 2022Mk; Mz;L

kw;Wk;

(1) cs;@h; mgptpUj;jp MjuT nraw;wpl;l MFnrytpw;fhf cyf tq;fpaplkpUe;J flndhd;iw ,yq;if rdehaf Nrhryp\ FbaurhdJ
ngw;Ws;sJld; ,f;fldpd; xU gFjp ngWiffis $ohthbapy; rpWtUf;fhd g+q;fhtpd; eph;khzj;jpw;fhd (I Mk; gbepiy) xg;ge;;j
gzf;nfhLg;gdTfSf;fhd nrytpl cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ.
(2) fPNoAs;s ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;lthwhd eph;khz Ntiyf;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J
Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis tlkhfhzk;>aho;g;ghzk;> khdpg;gha;> typfhkk; njd;Nkw;F gpuNjr rigapd; rhh;ghf cs;@uhl;rp
mjpfhurig ngWiff; FOj; jiyth; ,g;NghJ NfhUfpd;whh;.
(3) tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;.
(4) Mh;tKk; jFjpAKila tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy khdpg;gha;>typfhkk; njd;Nkw;F gpuNjr rig> ngWiff; FOj;
jiythplkpUe;J (njhiyNgrp ,y.: 021-2256651/021-2255381>njhiyefy;: 021- 2256643. kpd;dQ;ry;: vswps@yahoo.com) ngw;W>2021
etk;gh; 10 Mk; jpfjpapypUe;J 2021 brk;gh; 7 Mk; jpfjp tiuAk; ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp
tiuAk; mNj Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;.
(5) tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; 4 Mk; gphptpy; jifikj; Njitg;ghLfs; Rl;bf; fhl;lg;gl;Ls;sd. Nkyjpf tpguq;fs; tpiykDf;Nfhuy;
Mtzj;jpd; 5 Mk; gphptpy; toq;fg;gl;Ls;sd.
(6) xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhf> rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; epjp mikr;R my;yJ cyf tq;fp my;yJ NtNwjhtJ Vw;Wf; nfhs;sj;jf;f
epWtdq;fspdhy; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; cs;@h; xg;ge;jf;fhuh;fs; eph;khz ifj;njhopy; mg;ptpUj;jp
mjpfhu rigAld; fPNoAs;s ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;s juj;jpy; fl;bl eph;khzj; Jiwapy; gjpT ngw;wtuhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;.
(7) 2021 etk;gh; 10 Mk; jpfjpapypUe;J 2021 brk;gh; 7 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp
tiuAk; 3>500 &ghit kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf nrYj;jpa gpd;dh;> khdpg;gha;>typfhkk; njd;Nkw;F gpuNjr rig jiytUf;F
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; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa
,Uj;jy; Ntz;Lk;.
(8) tpiykDf;fs; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujpnad fPNoAs;s Kfthpapy; 2021 brk;gh; 8 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F my;yJ
mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy;
Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh;>rKfkspj;jpUf;Fk;
tpiykDjhuh;fs;> tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. fPNoAs;s ml;ltizapy; toq;fg;gl;Ls;s jftypd;
gpufhuk; tpiykDf;fs; tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.
(9) khdpg;gha;>typfhkk; njd; Nkw;F gpuNjr rigapy; 2021 etk;gh; 23 Mk; jpfjpad;W K.g. 11 kzpf;F tpiykD Kd;Ndhbf;
$l;lnkhd;W eilngWk;. Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; mth;fspd; nrhe;j nrytpNyNa ,e;j tpiykDf;$l;lj;jpy; gq;Nfw;fyhk;.

,y.

xg;ge;j ,y.

Ntiy tpsf;fk;

kjpg;gPL
nra;ag;gl;l
rptpy; MF
nryT (kpy;.
&gh)

01.

LDSP/NP/JAF/
VSWPS/2021/01

$ohthbapy; rpWth;
g+q;fhtpd; eph;khzk; I Mk; gbepiy

11.0

jiyth;>
cs;@h; mjpfhurig ngWiff; FO>
typfhkk; njd;Nkw;F gpuNjr rig>
khdpg;gha;> aho;g;ghzk;. tlkhfhzk;.
10.11.2021

xg;ge;jf;
fhyk;

90
ehl;fs;

Njitg;gLk;
tpiykDg; gpiz

Njitg;gLk;
juk;

tpiykDit
rkh;g;gpf;Fk; ,Wjp
jpfjpapypUe;J tpiy
kDtpd; nry;Y
gbahFk; fhyk;

Gpizj;
njhif

nry;Yg
bahFk;
fhyk;

rp6 my;yJ
Nkw;gl;lJ
(fl;blq;fs;)

77 ehl;fs;

110>000.00

2022.03.23
tiuAk;

10–11–2021

2021 நவம்பர் 10 புதன்கிழமை

21

த�ொடரும் சீரற்ற காலநிலை

சீரற்ற காலநிலை காரணமாக
மலையகத்தின் பல பகுதிகளிலும்
அனர்த்த நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

கேகாலை மாவட்டம்
ஹற்றன் சுழற்சி நிருபர்

கேகாலை மாவட்டத்தில் ரம்புக்கன்ன உடகலதெனிய பகுதியில்
ஏற்பட்ட மண்சரிவில் சிக்குண்டு
ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூவர்
உயிரிழந்துள்ளதுடன், ஒருவர் காயமடைந்து கேகாலை வைத்தியசாலையின் அவசர சிகிச்சை பிரிவில்
அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
தாயும், 8 மற்றும் 14 வயதான
அவரது இரு மகள்களே இவ்வாறு
உயிரிழந்துள்ளனர்.
தந்தை காயமடைந்து கேகாலை
வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றார்.

கண்டி மாவட்டம்
எம்.ஏ.அமீனுல்லா

கண்டி மாவட்டத்தில் த�ொடர்
மழை காரணமாக 38 குடும்பங்-

களைச் சேர்ந்த 169ற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக
மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ
நிலையத்தின் உதவிப் பணிப்பாளர்
தேசப்பிரிய பண்டார தெரிவித்துள்ளார். த�ொடர்மழை காரணமாக நேற்று (09 ) மாலை வரை 2
வியாபார நிலையங்கள் உட்பட 32
இடங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகாத் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
மேலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ள ஏழு
குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 37 பேர்
பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக அவர்களது உறவினர்களின் பாதுகாப்பில்
தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான
நிவாரணங்களை உடனடியாக
வழங்குமாறு கண்டி மாவட்ட
செயலாளர் சந்தன தென்னக�ோன்
அனைத்து பிரதேச செயலாளர்களுக்கும் பணிப்புரை விடுத்துள்ளார்.
தற்பொழுது, மண்சரிவு மற்றும்
வெள்ளம் காரணமாக தடைப்பட்ட
அனைத்து வீதிகளும் புனரமைக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அனர்த்த
முகாமைத்துவ பிரிவின் உதவிப்
பணிப்பாளர் தேசப்பிரிய பண்டார
மேலும் தெரிவித்தார்.

மத்திய மலைநாட்டில் பெய்து
வரும் கடும் மழை காரணமாக
நீரேந்தும் பகுதிகளில் நீர் மட்டம்
அதிகரித்து வருகின்றது. இதனையடுத்து விக்டோரியா நீர்த்தேக்கத்தின்
நீர்மட்டம் அதிகரித்துள்ளமையால்
இரண்டு வான்கதவுகள் நேற்றுமுன்தினம் இரவு முதல் திறக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் காரணமாக நீர்த்தேக்கத்திற்கு தாழ் நிலப் பகுதிகளில்
வாழும் மக்கள் மிகுந்த அவதானமாக செயற்படுமாறு அனர்த்த
முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம்
கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

இரத்தினபுரி மாவட்டம்
பலாங்கொடை தினகரன் நிருபர்

பலாங்கொடை பகுதியில்
பெய்த கடும் மழை காரணமாக கல்தொட்ட தூவிலிஎல்ல நீர்வீழ்ச்சியின் நீர்மட்டம் பெருக்கெடுத்துள்ளது.
வலேப�ொட- இம்புல்பே-கலகமபெலிஹுல்ஓய- ஹ�ோடன்தென்னநன்பேரியல் பகுதிகளில் பெய்த
கடும் மழை காரணமாக தூவிலி

எல்ல நீர்வீழ்ச்சி இவ்வாறு பெருக்கெடுத்துள்ளது.
அதே சமயம் பலாங்கொடை
மற்றும் இம்புல்பே பிரதேசங்களிலுள்ள வளவை ஆறு- பெலிஹுல்
ஓய ஹிரிகடு வாவி-ரன்முது வாவிகளின் நீர்மட்டமும் உயர்ந்துள்ளமை
குறிப்பிடத்தக்கது. மாத்தளை
மாவட்டத்தில் கடும் மழை காரணமாக சுமார் 70 குடும்பங்களைச்
சேர்ந்த 300 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட செயலக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அம்பன்
கங்க க�ோரளை பிரதேச சபை
பிரிவில் ஒருவர் காணாமல் போயுள்ளதாக மாத்தளை மாவட்ட அனர்த்த
முகாமைத்துவ காரியாலயம் தெரிவித்துள்ளது.

மாத்தளை மாவட்டம்
உக்குவளை விசேட,
தம்புள்ளை தினகரன்,
மாத்தளை சுழற்சி நிருபர்கள்

மாத்தளை மாவட்டத்தில்
கடும் மழை காரணமாக உக்குவளை, இரத்தோட்டை, அம்பன்கங்க க�ோரளை, மற்றும்

இலங்கை த�ொழிலாளர் காங்கிரஸின் ப�ொதுச்செயலாளரும் இராஜாங்க அமைச்சருமான ஜீவன் த�ொண்டமானின் பிறந்தநாளைய�ொட்டி க�ொத்மலை பிரதேசசபைக்குட்பட்ட சுயத்தொழில் ஊக்குவிப்பாளர்களுக்கு பல இலட்சம் ரூபா பெறுமதியான கைத்தொழில் உபகரணங்கள் நேற்று செவ்வாய்க்கிழமை(09/11/2021) கையளிக்கப்பட்டது.

இராகலை த�ோட்ட காட்டாறு அபிவிருத்தி
நுவரெலியா மாவட்டம் வலப்பனை பிரதேச செயலகத்துக்குட்பட்ட இராகலை த�ோட்டத்தை
ஊடுருவி செல்லும் காட்டாறை அகலப்படுத்தும் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
இராகலை த�ோட்டம் மத்திய
பிரிவு த�ோட்டத்தினை ஊடுருவி
செல்லும் காட்டாறின் பெருக்கத்தால் பாரிய பாதிப்புக்கள் ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் இத்தோட்டத்தில்
காட்டாறுக்கு அண்மித்த பகுதியில்
குடியேறியுள்ள
குடும்பங்களின்

வீடுகள் மற்றும் விவசாய காணிகளுக்குள் ஆற்று நீர் உட்புகுந்ததால்
விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
கடந்த இருபது வருடங்களுக்கு
மேலாக காட்டாறு பெருக்கெடுப்பதால் பாரிய பாதிப்புக்களை எதிர்
க�ொண்டுள்ளனர்.
மேலும் அண்மைக்காலமாக நிலவும் சீரற்ற காலநிலையால் முழுமையான பாதிப்புக்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. இதனால்
ஏழு குடியிருப்பாளர்கள் அங்கிருந்து
வெளியேற்றப்பட்டு
பிள்ளைகள்
பராமரிப்பு நிலையத்தில் தங்கவைக்கப்பட்டனர்.

தம்புள்ளை ஆகிய பிரதேச
செயலக பிரிவுகளைச் சேர்ந்த
மக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. இதுவரை மாத்தளை
மாவட்டத்தில் 106 அனர்த்தங்கள்
ஏற்பட்டுள்ளதாக அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையத்தின் புவியியலாளர் சமிந்த ம�ொரேக�ொட
தெரிவித்தார். இதேவேளை
இரத்தொட்டை உக்குவளை
ஆகிய பிரதேச செயலக பிரிவுகளில் நேற்று 39 குடும்பங்களைச்
சேர்ந்த 139 பேர் கடும் மழை காரணமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
பிரதேச செயலக பிரிவுகளில்
பாதிக்கப்பட்ட 11 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 49 உறுப்பினர்கள்
தற்பொழுது உக்குவளை பிரதேச
செயலக பிரிவின் இரத்வத்தை
தமிழ் வித்தியாலயத்தில் தங்கவைக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்களுக்கான உணவு மட்டும் ஏனைய
வசதிகள் உக்குவளை பிரதேச
செயலாளர் சேமசிங்கவின்
பணிப்புரையின் பெயரில் வழங்கப்பட்டு வருவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முக்கிய நீர்தேக்கங்களான
ம�ொரகஹகந்த நீர்த்தேக்கம்,
நாலந்த நீர்த்தேக்கம் , இப்பம்
கட்டுவ நீர்த்தேக்கம், கண்டளம் குளம், தேவஹுவ குளம்
உள்ளிட்ட நீர்த்தேக்கங்களின்
நீர்மட்டம் வெகுவாக அதிகரித்து
காணப்படுவதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

நுவரெலியா மாவட்டம்
ஹற்றன் விசேட, 		
ந�ோட்டன் பிரிட்ஜ் நிருபர்கள்

கடும் மழையினால் ஹற்றன்க�ொழும்பு பிரதான வீதி மற்றும்
ஹற்றன்- ந�ோட்டன் பிரதான
வீதியின் ப�ோக்குவரத்து தடைப்பட்டது.
இரவு பெய்த கடும் மழையினால் ஹற்றன் - க�ொழும்பு
பிரதான வீதியின் கினிகத்தேனை
ரஞ்சுராவ சந்தபிலிகம பகுதியில் மண்மேடு சரிந்து வீதியில்
வீழ்ந்தது.
இதனால் பல மணி நேரம்
இவ்வீதியூடான ப�ோக்குவரத்து
தடைப்பட்டது.

இராஜங்க அமைச்சர் ஜீவன் த�ொண்டமானின் பிறந்த தினத்தில் ஆசிரியர்களின் சம்பள
முரண்பாட்டினை தீர்க்கும் வல்லமையும் பலமும் கிடைக்க வேண்டும் என க�ோரி
இலங்கை த�ொழிலாளர் காங்கிரஸின் கல்வியியல் ஒன்றியம் மலையக ஆலயங்களில்
கூட்டு பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டனர்.

இயற்கைப் பசளைத்திட்டத்தில் எந்தவித மாற்றமும் இல்லை
(அக்குறணை குறூப் நிருபர்)

இயற்கைப் பசளையைப் பாவித்து
முற்றுமுழுதாக விவசாயம் செய்யும்
உலகின் முதல் நாடாக இலங்கையை
மாற்றி அமைப்போம் என்று விவசாய
அமைச்சர் மகிந்தானந்த அலுத்கமகே
தெரிவித்தார்.
கண்டி, கண்ணொருவையில் இடம்
பெற்ற
கூட்டம�ொன்றில்
கலந்துக�ொண்டு
உரையாற்றுகையிலேயே
அவர் இதனைத் தெரிவித்தார். அவர்

மேலும் தெரிவிக்கையில்,
கமநல
சேவை பிரிவுகள் ரீதியில் 2500 குடும்பங்கள் வீதம் இதற்காக தெரிவு செய்யப்படுவர். அதற்காக
இயற்கை
பசளையே பாவிக்கப்படும்.
இயற்கை பசளையைப் பாவித்து
மேற்படி திட்டத்தை செயற்படுத்தும்
ப�ோது முதலாவது கட்டத்தில் பாதிப்படையும் சகல விவசாயிகளுக்கும் நட்டஈடு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
விவசாய
அபிவிருத்திக்குத்

தேவையான
நென�ோ
திரவப்பசளையை இந்தியாவில் இருந்து எடுத்துவர இந்திய விமான சேவை முன்வந்துள்ளது. இச்செற்பாடு த�ொடர்ந்து
முன்னெடுக்கப்படும்.
நென�ோ நைட்ரஜன் திரவப் பசளையானது விரயம் இன்றிப் பாவிக்க
முடியும். உயர்ந்த பலனைத் தரக்கூடியது. அரசாங்கம் முன்னெடுத்துள்ள
இயற்கைப் பசளைத்திட்டத்தில் எந்தவித மாற்றமும் இல்லை என அவர்
தெரிவித்தார்.
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கட்டாய தடுப்பூசியை எதிர்த்து தடுப்பூசி பெறாத�ோர் இறக்கும்
இந்தியாவில் மாநாடு நியூசிலாந்தில் ஆர்ப்பாட்டம் சாத்தியம் 16 மடங்கு அதிகம்
ஆப்கான் த�ொடர்பில்
ஆ ப்கா னி ஸ்தா னின் தற்போதைய
நிலை குறித்து பேச்சுவார்த்தை
நடத்துவதற்கு
ரஷ்யா
மற்றும் அனைத்து
மத்திய ஆசிய குடியரசுகளின்
தேசிய
பாதுகாப்பு ஆல�ோசகர்கள் இந்தியாவில்
கூடவுள்ளனர்.
எனினும்
இந்த
சந்திப்பில் பங்கேற்க டெல்லி செல்லவில்லை என்று பாகிஸ்தானின்
தேசிய பாதுகாப்பு ஆல�ோசகர் முயீத்
யூசுப் திங்கட்கிழமை தெரிவித்தார்். “ஒரு குழப்பகரமான தரப்பை
சமாதான செயற்பாட்டாளராக பங்கேற்க அனுமதிக்க முடியாது” என்று
அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
இன்று நவம்பர் 10 ஆம் திகதி
இடம்பெறவிருக்கும் மாநாட்டில்
ரஷ்யா, இந்தியா மற்றும் ஈரான்
நாடுகள்
ஒன்றிணைந்து
பணி-

யாற்றவிருப்பது
பாகிஸ்தானுக்கு
கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆப்கானில் தலிபான்கள் ஆட்சிக்கு வந்த
பின் ஏற்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு நிலை
குறித்து இதில் அவதானம் செலுத்தப்படவுள்ளது.
ஆப்கான�ோடு
எல்லையை
பகிர்ந்து
க�ொள்ளாத
கிரிகிஸ்தான் மற்றும் கசகஸ்தான் ப�ோன்ற
நாடுகள் உட்பட அனைத்து மத்திய
ஆசிய நாடுகளும் சந்திப்பில் பங்கேற்பது முதல் முறையாகும்.

நியூசிலாந்தில் தடுப்பூசி ப�ோடும்
கட்டாயம், முடக்கநிலை ஆகியவற்றை எதிர்த்து ஆயிரக்கணக்கான�ோர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
முகக்கவசம் அணியாத ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் பாராளுமன்றக் கட்டடத்திற்கு வெளியே கூடியதாகத்
தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன் காரணமாக, பாராளுமன்றத்தில் பாதுகாப்பு
வலுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
நியூசிலாந்தில் எளிதில் பரவக்கூடிய டெல்டா வகை வைரஸ்
த�ொற்றைக் கட்டுப்படுத்த அதிகாரிகள் ப�ோராடுகின்றனர்.
முடக்கநிலையைக்
க�ொண்டு
வைரஸ் பரவலைத் தடுப்பதற்குப்
பதிலாகத் தடுப்பூசியைக் க�ொண்டு
கூட்டுத் தடுப்பாற்றலை அதிகரிக்க
நியூசிலாந்து முனைகிறது.
கடந்த மாதம் சுகாதாரத் துறை,
உடல் ஊனமுற்றோர் பராமரிப்புத்
துறை ஆகியவற்றில் பணிபுரியும்
ஊழியர்களும் ஆசிரியர்களும் முழு-

மையாகத் தடுப்பூசி ப�ோட்டுக்க�ொள்ள வேண்டுமென அந்நாட்டுப்
பிரதமர் ஜசிண்டா ஆர்டன் அறிவித்திருந்தார்.
தடுப்பூசி ப�ோட்டுக்கொள்வோர் எண்ணிக்கை 90
வீதத்தை எட்டினால் மட்டுமே கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படும் என்றும்
அவர் கூறியிருந்தார்.
உலகில்
மிகக்
குறைவான
க�ொர�ோனா சம்பவங்கள் பதிவான
நாடுகளில் ஒன்றாக நியூசிலாந்து
உள்ளது.
அங்கு
8,000க்கும்
குறைவான த�ொற்று சம்பவங்களே
பதிவாகி இருப்பத�ோடு 32 பேரே
உயிரிழந்துள்ளனர்.

தடுப்பூசி
ப�ோட்டு க்கொள்ளாத� ோ ர்
க�ொர�ோனா
வைரஸ்
த�ொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு, தீவிரச் சிகிச்சை
பிரிவுக்குச்
செல்லும்
சாத்தியமும் அதனால்
இறக்கும் சாத்தியமும்
16 மடங்கு அதிகம்
என்று அவுஸ்திரேலியா
வெளியிட்ட அறிக்கை
தெரிவித்துள்ளது.
நியூ சவுத் வேல்ஸ் மாநிலச் சுகாதாரத் துறை வெளியிட்ட அறிக்கை 4
மாதங்களில் எடுக்கப்பட்ட தகவல்களை அடிப்படையாகக் க�ொண்டுள்ளது. ந�ோய்ப்பரவலால் உயிரிழந்த
412 பேரில் 11 வீதத்தினரே முழுமையாகத் தடுப்பூசி ப�ோட்டிருந்ததை
அது சுட்டிக்காட்டியது. உயிரிழந்தவர்களின் சராசரி வயது 82 ஆகும்.
தடுப்பூசி
ப�ோட்டுக்கொண்ட
இளைஞர்கள் குறைவாகப் பாதிக்கப்படுகின்றனர் என்றும் கடுமையாகப்

பாதிக்கப்படும் சாத்தியம் குறைவு
என்றும் மாநிலத்தின் மூத்த சுகாதார
அதிகாரி தெரிவித்தார்.
அவுஸ்திரேலியா
வெளியிட்ட
அறிக்கைகளின் விபரங்கள், அமெரிக்காவின் ந�ோய்க் கட்டுப்பாட்டுத்
தடுப்பு நிலையம் வெளியிட்ட விபரங்களுக்கு ஏற்ப உள்ளது.
தடுப்பூசி
ப�ோட்டுக்கொள்ளாத�ோர், வைரஸ் த�ொற்றால் மரணமடையும் சாத்தியம் 11 மடங்கு
அதிகம் என்று அது செப்டம்பரில்
தெரிவித்திருந்தது.

ப�ோலந்து எல்லையில் தஞ்சம்கோரிகள்
படையெடுப்பு: பெலாரஸுடன் பதற்றம்
ஐர�ோப்பிய ஒன்றிய எல்லைக்குள் நூற்றுக்கணக்கான தஞ்சம்கோரிகள் நுழைய முயலும் நிலையில்
தமது பெலாரஸ் நாட்டு எல்லையில் ஆயுத ம�ோதல் ஒன்று ஏற்படும்
சாத்தியம் உருவாகி இருப்பதாக
ப�ோலந்து எச்சரித்துள்ளது.
எல்லையின் முல் வேலியை
வெட்டி நூற்றுக்கணக்கானவர்கள்
முன்னேற முயற்சிக்கும் நிலையில்
அங்கு மேலதிக துருப்புகள் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளன.
பெலாரஸ்
பிரச்சினையை

உருவாக்குவதாக
ஐர�ோப்பிய
ஒன்றியம்
மற்றும்
நேட்டோ
அங்கத்துவ நாடான ப�ோலந்து குற்றம்சாட்டியுள்ளது. இந்தக் குற்றச்சாட்டை பெலாரஸ் நிராகரித்துள்ளது.
கஸ்னிகாவில் பிரதான எல்லை
கடவை
ஒன்றை
மூடுவதாக
ப�ோலந்து குறிப்பிட்டுள்ளது.
அண்மைய மாதங்களில் பெலாரஸில் இருந்து ஐர�ோப்பிய ஒன்றிய
மற்றும் நேட்டோ அங்கத்துவ
நாடுகளான ப�ோலந்து, லிதுவே-

முஸ்லிம் அல்லாத�ோருக்கு
அபுதாபியில் சிவில் சட்டம்

ஐக்கிய அரபு இராச்சியத்தின்
தலைநகரான அபுதாபியில் முஸ்லிம்
அல்லாதவர்களுக்கான புதிய சிவில்
சட்டம் க�ொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து அரசு செய்தி நிறுவனமான ‘வாம்’ தெரிவித்திருப்பதாவது:

அபுதாபியில் முஸ்லிம்
அ ல ்லா த வ ர ்க ளு க்காக
விவாகரத்து, வாரிசுரிமை,
குழந்தை பராமரிப்பு உள்ளிட்ட குடும்ப விவகாரங்களைக் கையாளும் புதிய
சிவில் சட்டம் க�ொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.
இந்த
வழக்குகளை
விசாரிப்பதற்காக புதிய
நீதிமன்றமும் உருவாக்கப்படும்.
இராச்சியத்தில் அதிகமாக வாழும்
வெளிநாட்டவார்கள் எளிதாக புரிந்துக�ொள்ளும் அரபு மற்றும் ஆங்கில
ம�ொழிகள் இந்த நீதிமன்றத்தில்
பயன்படுத்தப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

னியா மற்றும் லத்விய நாடுகளுக்குள் நுழையும் குடியேறிகளின்
எண்ணிக்கை
அதிகரித்துள்ளது.
இவ்வாறு வரும் பலரும் மத்திய
கிழக்கு மற்றும் ஆசிய நாடுகளைச்
சேர்ந்தவர்களாவர்.
எல்லைப் பகுதியில் வெப்பநிலை பூஜ்யத்திற்கு குறைவாக
பதிவாகும் நிலையில் அண்மைய
வாரங்களில் பல குடியேறிகளும்
உயிரிழந்துள்ளனர். இதில் பெரும்பாலான தஞ்சக்கோரிக்கையாளர்கள் இளம் ஆண்கள் என்றப�ோதும்

பெண்கள் மற்றும் சிறுவர்களும்
இருப்பதாக செயற்பாட்டாளர்கள்
குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
ப�ோலந்தின் கிழக்கு எல்லையில்
சுமார் 4,000 குடியேற்றவாசிகள்
திரண்டிருப்பதாக ப�ோலந்து அரசாங்க பேச்சாளர் பிய�ோடர் முல்லர்
தெரிவித்துள்ளார். இது ஒரு தருணத்தில் தீவிரம் எடுக்கும் வாய்ப்பு
இருப்பதாகவும்
அது
ஆயுத
ம�ோதலாக மாறலாம் என்றும் அவர்
எச்சரித்தார்.
ஐர�ோப்பிய ஒன்றியத்தால் விதிக்-

சீனாவில் க�ொர�ோனா தீவிரம்

க�ொர�ோனா த�ொற்று அதிகரிப்பதை தடுப்பதில் சீனா அழுத்தத்தை
எதிர்கொண்டிருப்பதாக சீனாவின்
ந�ோய்த்
தடுப்பு
கட்டுப்பாட்டு
தேசிய சுகாதார ஆணையத்தின்
பிரதிப் பணிப்பாளர் வு லியாங்யு
குறிப்பிட்டுள்ளார்.
சீனாவில் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள
க�ோரானா அலையில் 20 மாகாணங்-

களில் 44 நகரங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. த�ொடர்பில்லாத பல இணைப்புகளைக் க�ொண்ட சுமார் 918 புதிய
ந�ோய்த் த�ொற்றுச் சம்பவங்கள் பதிவாகியுள்ளன.
இந்த நிலையில் க�ொவிட்-19
த�ொற்றை
முற்றாக
ஒழிக்கும்
சீனாவின் க�ொள்கைக்கு பெரும்
நெருக்கடி ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கப்பட்ட தடைகளுக்கு எதிரான
பதில்
நடவடிக்கையாக
இந்த
குடியேறிகளின் படையெடுப்பை
பெலாரஸ் தலைவர் தூண்டி இருப்பதாக ஐர�ோப்பிய ஒன்றியம் குற்றம்சாட்டியுள்ளது.

கடந்த ஆண்டு இடம்பெற்ற தேர்தலின்போது ஆர்ப்பாட்டங்களை
முடக்கியது த�ொடர்பில் பெலாரஸ்
தலைவர் லுகசன்கோ மீது தடை
விதிக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

விண்வெளி பயணத்திற்காக
700 டிக்கெட்டுகள் விற்பனை
விர்ஜின் கலக்டிக் நிறுவனம் விண்வெளி செல்வதற்கான ம�ொத்தம் 700 பயணச்சீட்டுகளை விற்றுள்ளதாகத்
தெரிவித்துள்ளது.
அதில் 100 பயணச்சீட்டுகள், நிறுவனத்தின் நிறுவனர் ரிச்சர்ட் பிரான்சன் விண்வெளிக்குச்
சென்றுவந்த
பின்பு விற்கப்பட்டவை.
ஒரு பயணச்சீட்டின் தற்ப�ோதைய விலை 450,000 ட�ொலர்களாகும்.
2005ஆம்
ஆண்டிலிருந்து
2014ஆம் ஆண்டு வரை, அவற்றின்
விலை சுமார் 250,000 ட�ொலராக
இருந்தது.
நிறுவனத்தின் வர்த்தக விண்வெளிப் பயணங்கள் அடுத்த ஆண்டு

இறுதியில் ஆரம்பிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அதற்கான விண்கல விமானங்களின் மேம்பாட்டுப் பணிகள் நடைபெறுவதாக விர்ஜின் கலக்டிக் நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி
மைக்கல் க�ோல்கிலேசியர் தெரிவித்தார்.

தாய்வானின் இணைப்புகளை தர்மலிங்கத்தின் தூக்கை
நிறுத்துவதற்கு அழுத்தம்
சீனா முற்றுகையிடும் அச்சம்
சீனா, தாய்வானின் முக்கிய வான்,
கடல் பயண இணைப்புகளை முற்றுகையிடலாம் என்று தீவின் பாதுகாப்பு அமைச்சு எச்சரித்துள்ளது.
தைவான் சுய அரசாங்கத்தைக்
க�ொண்ட
ஜனநாயகத்
தீவாகத்
தன்னைக் கருதுகிறது. ஆனால்
அதனைத்
தனக்குச்
ச�ொந்தம்
எனக் கருதும் சீனா, தாய்வானை
எப்படியாவது தனது கட்டுக்குள்
க�ொண்டுவந்து அதன் “ஒரே சீனா“
க�ொள்கையை நிறைவேற்ற முயல்வதாக நம்பப்படுகிறது.
அது த�ொடர்பில் சீனா, அதன்
ப�ோர் விமானங்களைப் பல முறை,
தாய்வானிய வான் எல்லைக்குள்
அனுப்பியுள்ளது.

சீனா அதன் வான், கடல், நிலப்
படையெடுப்பு ஆற்றலை வலுப்படுத்தி வருவதாகத் தாய்வானிய பாதுகாப்பு அமைச்சின் அறிக்கை குறிப்பிட்டது.

தாய்வானின்
முக்கியத்
துறைமுகங்கள்,
விமான நிலையங்கள்,
வெளிநாட்டை ந�ோக்கிய
பயணப்
பாதைகள்
ப�ோன்றவற்றைச் சீனா
துண்டித்துவிடக்கூடும்
என்று அஞ்சப்படுகிறது.
சீனா,
அதன்
ஏவுகணை அமைப்புகளைக் க�ொண்டு முழு
தாய்வானையும் தாக்கக்கூடும் என்றும் அறிக்கை
கூறியது. கடந்த 40 ஆண்டுகள்
காணாத அளவில் தாய்வானுக்கும்
சீனாவுக்கும் இடையில் பதற்றநிலை
உருவாகியுள்ளது.

சிங்கப்பூரில் மரண தண்டனையை
எதிர்கொண்டுள்ள நாகேந்திரன் தர்மலிங்கம் மீதான தண்டனையை
நிறுத்தும்படி ஐந்து ஐக்கிய நாடுகள்
மனித உரிமை நிபுணர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்்
ப�ோதைக் கடத்தலில் ஈடுபட்டதாகக் குற்றங்காணப்பட்ட தர்மலிங்கம் கற்றல் குறைபாடு க�ொண்டவர்
என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
33 வயதான தர்மலிங்கம் 2010
ஆம் ஆண்டு 42.72 கிராம் ப�ோதைப்
ப�ொருளை எல்லை தாண்டி கடத்த
முயன்றதாக கைது செய்யப்பட்டு
தண்டை விதிக்கப்பட்டார். அவர்
மீதான தூக்குத் தண்டனை கடைசி

நீரே மேன்முறையீட்டில் ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.
அவரது நுண்ணறிவு, தகவலறிந்து
முடிவுகளை எடுக்கும் திறனை
பாதிக்கும்
அளவு
குறைவாக

நைகர் வகுப்பறையில் தீ: 26 மாணவர்கள் உயிரிழப்பு
தெற்கு
நைகரில்
வைக்கோல்
மற்றும் மரப்பலகையால் ஆன வகுப்பறைகள் தீப்பற்றியதில் குறைந்தது 26
பாடசாலை பிள்ளைகள் உயிரிழந்துள்ளனர்.
“தற்போதைய நிலையில் 26 பேர்

க�ொல்லப்பட்டிருப்பத�ோடு மேலும் 13
பேர் காயமடைந்துள்ளனர். அவர்களில்
நால்வர் ம�ோசமான நிலையில் உள்ளனர்” என்று மராடி நகர மேயர் செய்பு
அபூபக்கர் தெரிவித்துள்ளார். இதில்
ஐந்து மற்றும் ஆறு வயதுடையவர்களே

உயிரிழந்திருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.
உலகின் வறிய நாடுகளில் ஒன்றான
நைகரில் பாடசாலை கட்டடங்களுக்கு
தட்டுப்பாடு நிலவுவத�ோடு வைக்க�ோலால் அமைக்கப்பட்ட கூடாரங்க-

ளிலேயே பெரும்பாலான வகுப்புகள்
உள்ளன.
கடந்த ஏப்ரில் இவ்வாறான வகுப்பறைகளில் ஏற்பட்ட தீயில் 20 பாடசலை
மாணவர்கள் க�ொல்லப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

உள்ளது என்று வாதிடப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றம் அவரது வழக்கை
நேற்று எடுத்துக்கொண்ட
நிலையில், தர்மலிங்கத்திற்கு க�ொவிட்-19 த�ொற்று
ஏற்பட்டிருப்பது
உறுதி
செய்யப்பட்ட நிலையில்
அந்த வழங்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில்
மிகத்
தீவிர குற்றங்களுக்கு மாத்திரம்
சிங்கப்பூரில் அமுல்படுத்தப்பட்டு
வரும் மரண தண்டனையை நிறுத்தும்படி ஐ.நா நிபுணர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
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2021 நவம்பர் 10 புதன்கிழமை

அ,சேனையில் டெங்கு ச�ோதனை;
25 பேருக்கு சிவப்பு அறிவித்தல்

பிரதேச சுகாதார வைத்தியதிகாரி டாக்டர் எஸ். அகிலன்
(ஒலுவில் விசேட, ஒலுவில் கிழக்கு
தினகரன் நிருபர்கள்)

அட்டாளைச்சேனை
சுகாதார
வைத்தியதிகாரி
அலுவலகத்திற்குட்பட்ட பிரதேசங்களில் டெங்கு
நுளம்பு பரவக் கூடிய இடங்களை
வைத்திருந்த 25 வீட்டு உரிமையாளர்களுக்கு சிவப்பு அறிவித்தல்
வழங்கப்பட்டுள்ளதாக,
அட்டாளைச்சேனை பிரதேச சுகாதார
வைத்தியதிகாரி டாக்டர் எஸ்.
அகிலன் தெரிவித்தார்.
தேசிய டெங்கொழிப்பு வாரத்தினை முன்னிட்டு அட்டாளைச்சேனை சுகாதார வைத்தியதிகாரி

அம்பாறை மாவட்ட
செயலாளராக வின�ோகாந்த்
(காரைதீவு குறூப் நிருபர் )

ஐக்கிய மக்கள் இளைஞர் சக்தியின் அம்பாறை மாவட்ட இணைச்
செயலாளராக, ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
கட்சியின் அம்பாறை மாவட்ட
தமிழ்ப் பிரதேசங்களுக்கான அமைப்பாளராக
வெள்ளையன் வின�ோகாந்த் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
எதிர்க்கட்சித்தலைவரும், ஐக்கிய
மக்கள் சக்தியின் தலைவருமான
சஜித் பிரேமதாஸ திங்கட்கிழமை (8)
க�ொழும்பில்வைத்து வழங்கிவைத்தார்.
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி கட்சியின்
அம்பாறை மாவட்ட தமிழ்ப் பிரதேசங்களுக்கான அமைப்பாளரான
வெள்ளையன் வின�ோகாந்த் கடந்த
காலங்களில்
அர்ப்பணிப்புடன்
ஆற்றிய பணிகளையும்
சேவைகளையும் கருத்திற்கொண்டு இந்
நியமனம்
வழங்கப்பட்டுள்ளதாக
தலைவர் சஜித் பிரேமதாஸ தெரிவித்துள்ளார்.
அங்கு
நாடளாவிய
ரீதியில்
இணைச் செயலாளர்கள், அமைப்பாளர்கள் நியமனம் வழங்கி வைக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

மாணவர்களுக்கு
விசேட பயிற்சி
(பெரியப�ோரதீவு தினகரன் நிருபர்)

மட்/ காயன்குடா கண்ணகி வித்தியாலயத்தில் தரம் 5 இலிருந்து 8 வரை
எழுத வாசிக்க இடர்படும் மாணவர்களை கருத்திற்கொண்டு அவர்களுக்கு
வாசிப்புத் திறனை மேம்படுத்தும்
ந�ோக்கோடு, பாடசாலை சமூகத்தின்
வேண்டுக�ோளுக்கு அமைவாக செவ்வாய்கிழமை (09) அம்மாணவர்களுக்கான விசேட பயிற்சிக்கான ஆரம்ப
நிகழ்வு, பாடசாலை அதிபர் தலைமையில்
மட்டக்களப்பிலிருந்து
இயங்கிவரும் விவேகானந்த சமுதாய
அறக்கட்டளையின்
ஒத்துழைப்புடன் நடைபெற்றது.
இந்நிகழ்வில்
க�ோட்டக் கல்விப் பணிப்பாளர் ஜெயகுமணன் மற்றும் விவேகானந்த
சமுதாய அறக்கட்டளையின் நிறைவேற்று பணிப்பாளர் க.பிரதீஸ்வரன்
ஆகிய�ோர் பங்குபற்றினர். பல்வேறு
கல்வி செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்து
வருவதாகவும் இவ்வாறான செயற்பாடு இப்பிரதேசத்தில் பின்னடைவாக காணப்படும் பாடசாலைகளில்,
அவசிய தேவையாக இருப்பதால்,
பரீட்சாத்தமாக இதனை ஆரம்பிப்பதாகவும் இதற்கு கனடாவில் இருந்து
முருகேசு விசாகனின் நிதி வழங்கவிருப்பதாகவும் விவேகானந்த அறக்கட்டளையின் நிறைவேற்று பணிப்பாளர்
இதன்போது தெரிவித்தார்.

அலுவலகத்திற்குட்பட்ட
பிரதேசங்களில் விசேட டெங்கொழிப்பு
வேலைத்திட்டம் திங்கட்கிழமை
(08) முதல் முன்னெடுக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார்.
டெங்கொழிப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக
நியமிக்கப்பட்டுள்ள
ப�ொதுச் சுகாதார பரிச�ோதகர்கள்,
டெங்குக் கட்டுப்பாட்டு பிரிவினர்,
ப�ொலிஸார் மற்றும் இராணுவத்தினர் ஆகிய�ோர் இணைந்து வீடு
வீடாகச் சென்று டெங்கு பரிச�ோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
சுமார் 300 வீடுகள் பரிச�ோதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், இதில் டெங்கு
நுளம்பு பரவக் கூடிய இடங்களாக

அடையாளம் காணப்பட்ட 25
வீட்டு உரிமையாளர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு ஒரு வார
காலத்திற்குள் துப்புரவு செய்ய
வேண்டுமெனவும், தவறும் பட்சத்தில் நீதிமன்றில் வழக்குத் தாக்கல்
செய்யப்படுமெனவும்,
தெரிவித்தார்.
ஒலுவில், பாலமுனை, திராய்க்கேணி, அட்டாளைச்சேனை ஆகிய
பிரதேசங்களிலும் டெங்கொழிப்பு
வேலைத் திட்டத்தை முன்னெடுத்துள்ளதாகவும், தெரிவித்தார்.
தற்போது பருவ மழை பெய்ய
ஆரம்பித்துள்ளதால் ப�ொது மக்கள்
டெங்கு நுளம்பு உருவாகாமல்

தடுப்பதற்கு சுற்றுப் புறச் சூழலை
தூய்மையாக வைத்துக் க�ொள்ள
வேண்டுமெனவும், கேட்டுள்ளார்.
வெற்றுக் காணிகளை வைத்திருப்போர் ஒரு வார காலத்திற்குள்
காணிகளை டெங்கு நுளம்பு பெருகுவதை தடுக்கும் ப�ொருட்டு துப்புரவு செய்ய வேண்டுமெனவும் அறிவித்துள்ளார்.
டெங்கு நுளம்பு பரவுவதற்கு
ஏதுவான இடங்களை வைத்திருப்பவர்களுக்கெதிராக சட்ட நடவடிக்கை
எடுக்கப்படுமெனவும்
பிரதேச சுகாதார வைத்தியதிகாரி
டாக்டர் எஸ். அகிலன் மேலும்
தெரிவித்தார்.
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மஹதிவுல்வெவயில் தாய், ஒன்பது
மாத கைக்குழந்தைக்கு க�ொர�ோனா
(ர�ொட்டவெவ குறூப் நிருபர்)

திருக�ோணமலை
மஹதிவுல்வெவ- புபுதுபுர பிரதேசத்தில் தாய்
மற்றும் அவரின் ஒன்பது மாத கைக்குழந்தைக்கு க�ொர�ோனா த�ொற்று
உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
காய்ச்சல்,த�ொண்டை
வலி,
இருமல் என மஹதிவுல்வெவ
பிரதேச வைத்தியசாலைக்கு திங்கட்கிழமை
(08) சமுகமளித்த
நிலையில் அவருக்கு க�ொர�ோனா
அறிகுறி தென்படுவதாக சந்தேகித்து, குறித்த 35 வயதுடைய பெண்ணுக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட அன்டிஜன் பரிச�ோதனையில் க�ொர�ோனா
த�ொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந் நிலையில் குறித்த நபரின் 09
மாத கைக்குழந்தைக்கும் காய்ச்சல்
காரணமாக திருக�ோணமலை ப�ொது
வைத்தியசாலைக்கு
அனுப்பப்பட்ட நிலையில், திருக�ோணமலை

வைத்தியசாலையில்
மேற்கொள்ளப்பட்ட அன்டிஜன் பரிச�ோதனையில் அவரின் ஒன்பது மாத கைக்குழந்தைக்கும் க�ொர�ோனா த�ொற்று
உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும் இவருடன் நெருங்கிய
த�ொடர்பினை
ஏட்படுத்தியிருந்த
14 வயது சிறுமிக்கும் க�ொர�ோனா
த�ொற்று உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும்
க�ோமரங்கடவல
ப�ொலிஸ் நிலையத்தில் கடமையாற்றும் க�ொர�ோனா த�ொற்றுக்குள்ளான
பெண்ணின் கணவருக்கும் த�ொடர்ச்சியாக காய்ச்சல் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
இது த�ொடர்பில் அவரின் கணவர்
உட்பட உறவினர்கள்
தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், அவர்களுக்கு அன்டிஜன் பரிச�ோதனை
மேற்கொள்வதற்கான ஏற்பாடுகளை
முன்னெடுத்துள்ளதாக மஹதிவுல்வெவ ப�ொது சுகாதார பரிச�ோதகர்
குறிப்பிட்டார்.

சுகாதார பரிச�ோதகர்கள்
வேலை நிறுத்தம்
பல்வேறு க�ோரிக்கைகளை முன்வைத்து சுகாதார உத்திய�ோகத்தர்
சம்மேளனம் ஏற்பாடு செய்துள்ள
வேலை நிறுத்தத்தில் மட்டக்களப்பு
மாவட்ட ப�ொது சுகாதார பரிச�ோதகர்களும் இணைந்துள்ளனர்.
இதனால் இம் மாவட்டத்தில்
ப�ொதுச் சுகாதார பரிச�ோதகர்களின்
அலுவலகங்கள் யாவும் முற்றாக
மூடப்பட்டிருந்தன.
மட்டக்களப்பு
மாவட்டத்திலுள்ள 14 சுகாதார வைத்தியதிகாரி
பிரிவுகளிலும் சுமார் 72 ப�ொதுச்
சுகாதார பரிச�ோதகர்கள் கடமை

புரிகின்றனர்.
ப�ொதுச் சுகாதார
பரிச�ோதகர்களின் வேலை நிறுத்தப்
ப�ோராட்டம்
காரணமாக
க�ொர�ோனா தடுப்பூசி ஏற்றும் நடவடிக்கைகள் உட்பட க�ொர�ோனா
விழிப்பூட்டல் மற்றும் டெங்கு
ஒழிப்பு
நடடிவடிக்கைகளும்
மாவட்டத்தில்
ஸ்தம்பிதமடைந்துள்ளன.
வேலை நிறுத்தப் ப�ோராட்டம்
காரணமாக இம்மாவட்டத்தில் அன்டிஜன் மற்றும் பீசீஆர் நடவடிக்கைகளும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
இதே வேளை மாவட்டத்தில்
ஏனைய சுகாதார ஊழியர்களும்
பணி பகிஷ்கரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

மதிகள் ப�ொலிஸாரால் மறுக்கப்பட்டன.
இதனையடுத்து அங்கு பதற்ற
நிலைமை
ஏற்பட்டது.அதனை
த�ொடர்ந்து
ப�ொலிஸார்
அவர்களை நகருக்கு செல்ல அனுமதித்த
நிலையில், அமைதியான முறையில்
பல்வேறு க�ோசங்களை எழுப்பியவாறு காந்திப்பூங்கா வரையில்
ஊர்வலமாக வந்து, பின்னர் மத்திய
வீதியூடாக வாவிக்கரை வீதியை
சென்றடைந்து அங்கிருந்து மாவட்டச் செயலகம் வரையில் பேரணி
சென்றது.
அதனை
த�ொடர்ந்து
மாவட்டச் செயலகத்துக்குள் செல்வதை

ப�ொலிஸார் தடுத்தப�ோதும், முன்வாசல் ஊடாக மாவட்டச் செயலக
வாசல் வரையில் விவசாயிகள்
க�ோசங்களை எழுப்பியவாறு சென்றப�ோதிலும் மாவட்டச் செயலக உள்வாசல் கதவை பூட்டி விவசாயிகள்
உள் நுழைவதை ப�ொலிஸார் தடுத்தனர்.
சேதனப்பசளை திட்டம் என்பதை
ஏற்றுக்கொள்ளமுடியாது எனவும்,50
சதவீதம் சேதனப்பசளையை வழங்கினால் 50 சதவீதம் யூரியாவை
வழங்குவதற்கு அரசாங்கம் நடவடிக்கையெடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் இதன்போது க�ோரிக்கை
விடுத்தனர்.

(அட்டாளைச்சேனை தினகரன் நிருபர்)

யமைக்கப்பட்டு கற்றல் கற்பித்தல்
செயற்பாடுகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன.
இதன்போது மாணவர்கள் மிகுந்த
ஆர்வத்துடன் பாடசாலைக்கு சமுகமளித்து கற்றல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டதனை அவதானிக்க முடிந்தது.
பாடசாலைக்கு சமுகமளிக்கும்
மாணவர்கள் கை கழுவும் நடவடிக்கைகள், சமூக இடைவெளி
பேணும் நடைமுறைகள், மாணவர்களின் பாதுகாப்பு செயற்பாடுகள்
உள்ளிட்ட பல்வேறு நடைமுறைகள் த�ொடர்பிலும் இதன்போது
பாடசாலை நிருவாகத்தினரால் அவதானம் செலுத்தப்பட்டது.
பாடசாலைகளின்
பாதுகாப்பு,
சுகாதார நடைமுறைகள் த�ொடர்பில் கண்காணிக்கும் வகையில்
பாடசாலைக்கு சமுகமளித்த அக்கரைப்பற்று கல்வி வலய அதிகாரிகள் இதன்போது பல்வேறு
ஆல�ோசனைகளையும்
வழிகாட்டல்களையும் வழங்கியமை குறிப்பிடத்தக்கது.

- (மட்டக்களப்பு குறூப், பெரியப�ோரதீவு தினகரன் நிருபர்கள்)

திருக�ோணமலையில் அடைமழை; மட்டு. மாவட்ட செயலகம்
தாழ் நில பகுதிகளில் வெள்ளம் விவசாயிகளால் முற்றுகை
(வெல்லாவெளி தினகரன்,பாசிக்குடா
நிருபர்கள்)

கந்தளாய் தினகரன் நிருபர்

திருக�ோணமலை மாவட்டத்தில்
த�ொடர்ச்சியாக பெய்து வருகின்ற
அடைமழை காரணமாக தாழ் நிலப்
பகுதிகள் வெள்ள நீரில் மூழ்கியுள்ளத�ோடு கந்தளாயில் 8 குடும்பங்கள் உறவினர்களின் வீடுகளில் தங்கியுள்ளனர்.
இம்மாவட்டத்தின்
கந்தளாய்,
மு ள் ளி ப் ப ொத்தானை , த ம்ப ல ா காமம், புல்மோட்டை, சூரியபுர,
ஜயந்திபுர
ப�ோன்ற பகுதிகளில்
மழை நீர் அதிகரித்துக் காணப்படுவத�ோடு தாழ்நிலப் பகுதிகள் மற்றும்

வீதிகளிலும் வெள்ள நீர் பெருக்கெடுத்துள்ளது.
கடந்த
மூன்று
நாட்களாக
த�ொடர்ச்சியாக இடை விடாத
மழை
பெய்து
வருகின்றது.
இதனால் வயல் நிலங்கள் பள்ளப்பகுதிகள் ப�ோன்றன நீரில் மூழ்கி
காணப்படுகின்றன.
இதேவேளை கந்தளாய் பிரதேச
செயலாளர்
பிரிவுக்குட்பட்ட
பேராறு பகுதியில் வீடுகளுக்குள்
வெள்ள நீர் புகுந்துள்ளதால் எட்டுக்
குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 25 பேர்
உறவினர்களின் வீடுகளில் தங்கியுள்ளனர்.

மட்டக்களப்பில் நகருக்குள் பேரணியாக நுழைந்த விவசாயிகளால்
நகரத்தில் பதற்ற நிலைமையேற்பட்டதுடன், மட்டக்களப்பு மாவட்டச் செயலகமும் முற்றுகையிடப்பட்டது.
மட்டக்களப்பு
மாவட்டத்தின்
வவுணதீவு மற்றும் செங்கலடி
பிரதேச
செயலகத்துக்குட்பட்ட
பகுதி விவசாயிகள் தங்கள் பகுதிகளிலிருந்து திங்கட்கழமை (08)
காலை பேரணியாக மட்டக்களப்பு
மாநகருக்கு வருகைதந்தனர்.
சுமார் 100க்கும் மேற்பட்ட உழவு
இயந்திரத்திலும், நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ம�ோட்டார் சைக்கிள்களிலும்
பல்வேறு க�ோரிக்கைகள் அடங்கிய
பதாகைகளை த�ொங்கவிட்டவாறு
விவசாயிகள் இதில் கலந்துக�ொண்டனர்.
இந்தப் பேரணிகள், மட்டக்களப்பு நருக்குள் நுழைய முற்பட்ட
ப�ோது, மட்டக்களப்பு விமான
நிலைய சுமைதாங்கி பகுதியிலும்
ஊறணி சந்தியிலும் ப�ொலிஸாரால்
தடைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு, உழவு
இயந்திரங்கள் செல்வதற்கான அனு-

காவியா பெண்கள் நிறுவனத்தால்
ஆட்டுப் பண்ணை கையளிப்பு
(மணல்சேனை, வெல்லாவெளி
தினகரன், மட்டக்களப்பு குறூப்
நிருபர்கள்)

யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட
சமூகங்களை வலுப்படுத்துவதற்கான திட்டத்தின் கீழ், ஐரோப்பிய யூனியனின் உதவியுடன்,
வீ எபக்ட் நிறுவனமும் காவியா
பெண்கள் சுயதொழில் நிறுவனமும் இணைந்து கிரான் பிரதேசத்திலுள்ள பேரில்லாவெளி கிராமத்தில் அன்னம் சுயதொழில்
அபிவிருத்தி கூட்டுறவு சங்கம்
அமைக்கப்பட்டு 32 ஆடுகள்
கொண்ட பாதுகாப்பான ஆட்டுப்பண்ணை அமைத்து, மட்டக்களப்பு மாவட்ட அரசாங்க அதிபரால்
குறித்த சுயதொழில் அபிவிருத்தி
கூட்டுறவு சங்கத்திற்கு வழங்கி
வைக்கப்பட்டது.
இந்நிகழ்வில்
மட்டக்களப்பு
மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் கே.

கருணாகரன், பிரதேச செயலாளர்
எஸ். ராஜ்பாபு, மாவட்ட திட்டமிடல் பணிப்பாளர் புண்ணியமூர்த்தி
சசிகலா, காவியா பெண்கள் அமைப்பின் நிறைவேற்றுப் பணிப்பாளர்
யோகமலர் அஜித்குமார் மற்றும்
பிரதேச செயலக உத்திய�ோகத்தர்கள்

காவியா நிறுவன உத்தியோகத்தர்கள் என பலர் கலந்துக�ொண்டனர்.
இந்
நிகழ்வின்போது
காவியா நிறுவனமும் மட்டக்களப்பு மாவட்ட செயலகமும்
இணைந்து
வீதியோரங்கள்
மற்றும் பொது இடங்களில்
200 மரக்கன்றுகளும் நடப்பட்டன.
வீ எபெக்ட் நிறுவனமும்
காவியா ப�ொண்கள் சுயதொழில் நிறுவனமும் இணைந்து
கிராமங்களில்
சங்கங்கள்,
குழுக்கள் அமைத்து கடந்த
ஆறு (06) வருடங்களுக்கு
மேலாக யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்களை வலுப்படுத்துவதற்கான திட்டத்தின் கீழ் கிரான்,
வாகரை,
வவுணதீவு,
களுவங்கேணி, மண்முனை வடக்கு உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் பணியாற்றி
வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

பாடசாலைகளில் இரட்டாம் கட்ட
கல்வி நடவடிக்கைகள் ஆரம்பம்
க�ொவிட் த�ொற்று காரணமாக
கல்வி நடவடிக்கைகள் தடைப்பட்டிருந்த பாடசாலைகளில் இரட்டாம்
கட்ட கல்வி நடவடிக்கைகள் திங்கட்கிழமை (08) ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
இதற்கமைவாக, அக்கரைப்பற்று
தேசிய பாடசாலையில் தரம்-10 முதல்
தரம் 13 வரையான மாணவர்களுக்கான கல்வி நடவடிக்கைகள் கல்லூரி
அதிபர் ஏ.பி.முஜீன் தலைமையில்
சுகாதார நடைமுறைகளைப் பின்பற்றி ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
கற்றல் கற்பித்தல் செயற்பாடுகளுக்காக சமுகமளித்த மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், அதிபர்கள் மற்றும் கல்வி
சாரா பணியாளர்கள் ப�ோன்றோரின்
உடல் வெப்பநிலை அளவிட்டதன்
பின்னர் பாடசாலைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
மாணவர்களின் சுகாதாரப் பாதுகாப்பினை உறுதிப்படுத்தும் வகையில்
பாடசாலைச் சூழல் சிறப்புற மாற்றி-
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2021 நவம்பர் 10 புதன்கிழமை

7 ஆவது 20க்கு 20 உலக கிண்ணம்

முதல் அரையிறுதி ஆட்டத்தில்

இங்கிலாந்து - நியூசிலாந்து அணிகள்
அபுதாபியில் இன்று பலப்பரீட்சை
அபுதாபியில் இன்று நடைபெறும்
20க்கு 20 உலகக் கிண்ணத்தின் முதல்
அரையிறுதியில்
குறிப்பிடத்தக்க
வகையில் நிலையான நியூசிலாந்தை
மேம்படுத்த, காயத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இங்கிலாந்து அணியின் ஜேசன்
ராய் இல்லாதது அவர்களுக்கு பெரும்
இழப்பாக இருக்கும்.
இங்கிலாந்து ப�ோட்டிக்கு முன்
சுப்பர் 12 கட்டத்தின் பெரும்பகுதிக்கு ஒன்றாக விளையாடியது.
இருப்பினும்,
தென்னாபிரிக்காவிற்கு எதிரான இறுதிக் குழு ஆட்டத்தில் அவர்கள் த�ோற்றது அவர்கள்
வெல்ல முடியாத அணி அல்ல என்ப-

தைக் காட்டுகிறது.
புர�ோட்டீஸுக்கு எதிராக கால்
காயத்தால் பாதிக்கப்பட்ட ஜேசன்
ராய் இல்லாதது அரையிறுதிக்கு
செல்லும் அணிக்கு பெரிய அடியாகும்.
ராய் மற்றும் ஜ�ோஸ் பட்லர் ப�ோட்டியின்
மிகவும்
அபாயகரமான
த�ொடக்க ஜ�ோடியை உருவாக்குவர்.
ராய் உலகக் கிண்ணத்தில் இருந்து
வெளியேற்றப்பட்டதால்,
ஜெனி
பேர்ஸ்டோ பட்லருடன் இணைந்து
துடுப்பாட்டத்தில்
ஊக்குவிக்கப்படுவதற்கான வலுவான வாய்ப்பு
உள்ளது, அவர்கள் இன்றை ப�ோட்டி-

யில் வெற்றி பெறுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சாம் பில்லிங்ஸ் அணிக்குள் வந்து
மத்திய வரிசையில் துடுப்பெடுத்தாடும் வாய்ப்புள்ளது. ஒரு பெரிய திருப்புமுனை என்னவென்றால், பெரும்பாலான துடுப்பாட்ட வீரர்கள் நாக்
அவுட் ஆட்டத்திற்கு நடுவில் மதிப்புமிக்க நேரத்தை செலவிட்டுள்ளனர்.
எவ்வாறாயினும், டைமல் மில்ஸ்
த�ொடை காயத்தால் ப�ோட்டியில்
இருந்து வெளியேறியதை அடுத்து
பந்துவீச்சில் கவலைகள் த�ோன்றியுள்ளன. மில்ஸ் டெத் ஓவர்களில் ஒரு சிறந்த வேலையைச்
செய்தார், ஆனால்
இப்போது,  அது
எதிரிகள் சுரண்ட
விரும்பும் ஒரு பகுதியாக இருக்கும்.
மில்ஸின் வேகம்
ஆனால் மாறுபாடுகள்
இல்லாத
மார்க் வுட், தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு
எதிராக அதிக ஓட்டங்கள் க�ொடுத்த
பந்துவீச்சாளராக
இருந்தார்.
அவர்கள் அனைவரும்
ஓட்டங்களை
வழங்கியதால்,
தங்கள்
வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு இது
ஒரு ம�ோசமான
நாள் என்று இங்கிலாந்து நம்புகிறது.
சு ழ ற்பந் து
வீ ச்சாள ர ்கள ா ன
ம�ொயீன்
அலி

மற்றும் ஆடில் ரஷீத் ஆகிய�ோர் பவர்பிளே மற்றும் மிடில் ஓவர்களில் விக்கெட்டுகளை அள்ளுவதை ந�ோக்கமாகக் க�ொண்டிருப்பதால் அவர்களின்
பங்கு மிகப்பெரியதாக இருக்கும்.
2019 ஆம் ஆண்டு ஒரு நாள் உலகக்
கிண்ண இறுதிப் ப�ோட்டியை வீரர்கள்
மனதில் வைத்திருப்பார்கள், அங்கு
இரு அணிகளும் எல்லைக் கவுண்ட்பேக் விதியால் மட்டுமே பிரிக்கப்பட
முடியும்.
அப்போதிருந்து,
நியூசிலாந்து
ஐசிசி நிகழ்வுகளில் தாங்கள் மிகவும்
நிலையான அணி மட்டுமல்ல, உலக
டெஸ்ட் சம்பியன்ஷிப் இறுதிப்
ப�ோட்டியிலும் தங்கள் வெற்றியுடன்
செல்ல முடியும் என்பதை வெளிப்படுத்தியது. உலக கிரிக்கெட்டின் 'நல்ல
மனிதர்கள்' இந்தப் ப�ோட்டியிலும்
முதல் இடத்தைப் பெறுவது நல்லது.
நியூசிலாந்து ப�ோட்டியின் சிறந்த பந்-

துவீச்சு ஐக்கியமாக இருந்தது, இந்தியாவை 110 ஓட்டங்களுக்கு கட்டுப்படுத்தியது. ஆப்கானிஸ்தான் ப�ோன்ற
ஒரு ஆபத்தான அணி கூட அவர்களுக்கு எதிராக 125 ஓட்டங்களை
மட்டுமே குவித்தது.
ட்ரென்ட் ப�ோல்ட் மற்றும் டிம்
சவுத்தியின் அனுபவமிக்க புதிய பந்து
ஜ�ோடியை விலக்குவது மிகவும் கடினமாக உள்ளது, ஏனெனில் அவர்கள்
இருவரும் தங்கள் லைன் மற்றும்
லென்த்ஸுடன் திறமையாக இருந்தனர்.
லாக்கி பெர்குசன் கிடைக்காதது
அவர்களின் திட்டங்களை எளிதில்
த�ொந்தரவு செய்திருக்கலாம், ஆனால்
அடம் மில்ன் ஒரு திறமையான
மாற்றாக நிரூபித்துள்ளார். சுழற்பந்து
வீச்சாளர்களான இஷ் ச�ோதி மற்றும்
மிட்செல் சான்ட்னர் ஆகிய�ோரும்
சிறப்பாக செயல்பட்டனர்.

ச�ோதி மிடில் ஓவர்களில் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார், இது எதிரணியை உடைக்க விடவில்லை.
ப�ோட்டியின் ப�ோது நியூசிலாந்தின்
துடுப்பாட்டவீரர்களும் தாக்கத்தை
ஏற்படுத்தியுள்ளனர். த�ொடக்க ஆட்டக்காரர் மார்ட்டின் குப்டில், அவரது
இணையான டேரில் மிட்செல் ஆகிய�ோருடன் சேர்ந்து ஓட்டங்களை
குவிக்க வல்லவர்கள்.
அணியின் தலைவர் கேன் வில்லியம்சன் கடைசி ஆட்டத்தில் ஓட்டங்களைப் பெற்றார், மேலும் அனைத்து
முக்கியமான
அரையிறுதியிலும்
மற்றொரு மறக்கமுடியாத பங்களிப்பைச் செய்ய அவர் ஆர்வமாக இருக்கிறார்.
அபுதாபி மைதானம் சிறந்த துடுப்பாட்ட மைதானமாகும், எனவே
அதிக ஓட்ட எண்ணிக்கையை எதிர்பார்க்கலாம்.

ஹ�ொக்கி சம்மேளன தேர்தலில்
கமல் புஷ்பகுமார வெற்றி
கண்டி தினகரன் நிருபர்

ஹ�ொக்கிசம்மேளனத்தின்
தலைவராக
எஸ்.எஸ்.பி கமல் புஷ்பகுமார ப�ோட்டியின்றி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.
விளையாட்டு அமைச்சின் டங்கன் வைட்
அரங்கில் நடைபெற்ற ஹ�ொக்கி சம்மேளனத் தேர்தலில் அவர் தலைவர் வேட்பாளராகப் ப�ோட்டியிட்டார்.
மாத்தளை மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ர�ோஹன குமார திஸாநாயக்க மற்றும்
அவரது அணியினர் இறுதி நேரத்தில் தேர்தல்
அரசியலமைப்புக்கு முரணானதாகக் கூறி
பதவி விலகினர்.
கமல்
புஷ்பகுமாரவின்
அணியினர்
அனைத்து பதவிகளுக்கும் ப�ோட்டியின்றி
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.
ஹ�ொக்கி சம்மேளன தேர்தலை ஒத்திவைக்குமாறு ஜனாதிபதிக்கு வேட்பாளர்
ர�ோஹன குமார திஸாநாயக்க க�ோரிக்கை
விடுத்திருந்தார்.
விளையாட்டுப் பணிப்பாளர் நாயகம்
அமல் எதிரிசூரியவிடம் எழுத்து மூலம்
க�ோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

ஹ�ொக்கி சம்மேளன அரசியலமைப்பின்
படி, 16 உறுப்பினர் சங்கங்கள் இந்த தேர்தலில் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றனர். எனினும்
மாத்தளை மற்றும் கம்பஹா ஹ�ொக்கி
சங்கங்கள் தேர்தலில் பங்குபற்றவில்லை.
க�ொழும்பு மற்றும் வர்த்தக சங்கம் ஆகிய
ஹ�ொக்கி சங்கங்கள் வாக்களிக்கவில்லை
அதன்படி அண்மையில் நடைபெற்ற

ஹாக்கி தேர்தலில் பதிவான வாக்குகளின்
எண்ணிக்கை 36 ஆகும்.
கமல் புஷ்பகுமார 31 வாக்குகளைப்
பெற்று ஹ�ொக்கி சம்மேளன புதிய தலைவராக தெரிவு செய்யப்பட்டார்.
ப�ொலிஸ் விளையாட்டுக் கழகத்தை
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி ஹ�ொக்கி மற்றும்
கிரிக்கெட் ப�ோட்டிகளில் சிறந்து விளங்கிய
கமல் புஷ்பகுமார அவர் ஒரு சிறந்த தேசிய
மற்றும் சர்வதேச தடகள வீரர்.
2019ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்தில் நடைபெற்ற ப�ொலிஸ் உலகக் கிண்ண கிரிக்கெட் ப�ோட்டியில் இலங்கை அணி வெற்றி
பெற்றது அவரது தலைமையில்.
ஹ�ொக்கி சம்மேளன புதிய நிர்வாக உருப்பினர்கள் பின்வருமாறு.
தலைவர்
எஸ்.எஸ்.பி கமல் புஷ்பகுமார,
உப தலைவர்கள்
டி.விஜேசிங்க,
ஆர்.
மகேஸ்வரன்,
டபிள்யூ.எம்.பி. பெர்னாண்டோ, (ஜி.டி.
மதியழகன், செயலாளர் - பி. விஸ்வநாதன்,
உதவிச் செயலாளர் - பி.எம்.டி.டி.பி. பஸ்நாயக்க, ப�ொருளாளர் - கே. ஜெயரத்தினம், உப
ப�ொருளாளர் - ஜி.எஸ். கபுக�ொடுவ.

கிறிஸ்கெய்லின் ஆறு ஆண்டு கால
சாதனையை முறியடித்த ரிஸ்வான்
20க்கு20 ப�ோட்டியில் மேற்கிந்திய தீவின்
கிறிஸ்கெய்லின் 6 ஆண்டு கால சாதனையை
பாகிஸ்தான் வீரர் முகமது ரிஸ்வான் முறியடித்துள்ளார்.
20 ஓவர் உலக கிண்ண ப�ோட்டியில் ஸ்காட்லாந்துக்கு எதிரான ஆடத்தில் பாகிஸ்தான் த�ொடக்க ஆட்டக்காரர் முகமது
ரிஸ்வான் 15 ஓட்டங்கள் எடுத்தார்.
இதில் 5-வது ஓட்டங்கள் எடுத்தப�ோது
ரிஸ்வான் மேற்கிந்திய தீவு வீரர் கிறிஸ்
கெய்லின் சாதனையை முறியடித்தார்.
20 ஓவர் ப�ோட்டியில் ஒரு ஆண்டில் அதிக
ஓட்டங்கள் எடுத்தவர் கிறிஸ்கெய்ல். மேற்கிந்திய தீவைச் சேர்ந்த அவர் 2015-ம் ஆண்டு
36 ஆட்டத்தில் 1,665 ஓட்டங்கள் எடுத்தார்.
சராசரி 59.46 ஆகும். இதில் 3 சதமும், 10
அரைசதமும் அடங்கும். அதிகபட்சமாக 151
ஓட்டங்கள் (ஆட்டமிழக்காமல்) குவித்தார்.
கிறிஸ்கெய்லின்
6
ஆண்டு
கால
சாதனையை தான் முகமது ரிஸ்வான் முறி-

யடித்தார். அவர் 1,676 எடுத்துள்ளார். ஒரு
சதமும், 15 அரை சதமும் இந்த ஆண்டில்
எடுத்துள்ளார். அதிகபட்சமாக 104 ஓட்டங்கள் குவித்தார். அவருக்கு இன்னும் ஆட்டம்
இருக்கிறது.

இதனால் இந்த ஆண்டு 20 ஓவர் ப�ோட்டியில் அவரது ஓட்ட எண்ணிக்கை மேலும்
அதிகரிக்கும். உலக கிண்ண த�ொடரில் இந்தியாவுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் அவர் 79
ஓட்டங்கள் எடுத்தார்.
மேலும் பாகிஸ்தான் வீரர் சுஐப் மலிக்கும்
இந்த ஆட்டத்தில் சாதனை படைத்தார்.
அவர் 18 பந்தில் ஒரு பவுண்டரி, 6 சிக்சருடன் அரை சதத்தை த�ொட்டார். இந்த உலக
கிண்ணத்தில் ஏற்கனவே இந்திய வீரர் ராகுல்
ஸ்கொட்லாந்துக்கு எதிராக 18 பந்தில் அரை
சதம் அடித்து இருந்தார். அவுஸ்திரேலிய
வீரர் மேக்ஸ்வெல் 2014-ம் ஆண்டு 18 பந்தில்
அரைசதம் அடித்து இருந்தார்.
இந்த 3 பேரும் 20 ஓவர் உலக கிண்ணத்தில் அதிவேகத்தில் அரைசதம் அடித்த வீரர்களில் 3-வது இடத்தில் உள்ளனர். யுவராஜ்சிங்
2007 உலக கிண்ணத்தில் இங்கிலாந்துக்கு
எதிராக 12 பந்தில் அரைசதம் அடித்ததே சாதனையாக இருக்கிறது.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2021 நவம்பர் மாதம் 10ம் திகதி புதன்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.
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nghJ kf;fSf;F mwptpg;G

Nfs;tp Nfhuy; miog;G
Kjyikr;R - rg;ufKt khfhz rig

kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rig
Njrpa Rw;whly; rl;lj;jpd; gpupT 23t cggpupT (2) ,d; fPohd mwptpj;jy;

tpN[Nrfu Kjpad;NryhNf rk;gj;
rQ;rPt gz;lhu
khw;Wg; ngaH

rk;gj; tpN[Nrfu
NIC vz;. 198032202630
,jd;
%yk;
mwptpf;fg;gLtJ
Nkw;Fwpg;gplg;gl;Ls;s ngaiuf; nfhz;l
egH
15.10.2021
Kjy;
,d;l;a+\d;
fd;ry;l;ld;rP];
(gpiuNtl;)
ypkpnll;
epWtdj;jpd; gjtpapypUe;J ePf;fg;gLfpwhH.
,d;l;a+\d; ,dp mtuJ nray;fSf;Fk;
Gwf;fzpg;GfSf;Fk;
nghWg;ghfhJ.
Vnddpy; mtH epWtdj;ij ve;j tifapYk;
gpujpepjpj;Jtg;gLj;jp mq;fPfhpf;fg;glkhl;lhH
mt;thW nra;Ak; ve;j nraYk; mtUila
nrhe;j tpUg;gNk MFk;.
IntuiƟon Consultancies Lanka (Pvt) Ltd
307/1 A, Sooriyapaluwa,
Eldeniya, Kadawatha.
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kpy;yht> n`huztpy; mikatpUf;Fk; gpNuupf;fg;gl;l
rpiwr;rhiy kPsplkhw;wj;jpw;fhd fUj;jpl;lj;jpw;f;fhd
Rw;whly; jhf;fkjpg;gPl;L (R. jh. k) mwpf;if.
kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rigapdJ 1988k; Mz;bd; 56k; ,yf;f
kw;Wk; 2000khk; Mz;bd; 53Mk; ,yf;f rl;lq;fshy; jpUj;jp
mikf;fg;gl;lthW 1980k; Mz;bd; 47k; ,yf;f Njrpa Rw;whly;
rl;lj;jpd; gpupT 23 t(1) efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapdhy;
rku; g ; g pf; f g; g l; l
kpy; t ht
n`huztpd;
mikatpUf; F k;
gpNuupf;fg;gl;l rpiwr;rhiy kPsplkhw;wj;jpw;fhd fUj;jpl;lj;jpw;fhd
Rw;whly; jhf;fkjpg;gPl;L (R. jh. k.) mwpf;ifahdJ gpd;tUk;
,lq;fspy; fhiy 8.30 kzpnjhlf;fk; khiy 4.15 kzptiu 30
ehl;fSf;F nghJkf;fspd; ghuitf;fhf (Qhapw;Wf;fpoik kw;Wk;
nghJtpLKiw ehl;fs; jtpu) gpuRupf;fg;gLk; jpdj;jpypUe;J
itf;fg;gl;Ls;sJ.
1. gpuNjrnrayfk;/n`huz
2. gpuNjrrig n`huz
3. E}yfk;>
kj;jpa
Rw;whly;
mjpfhurig>
'guprugpar">
104> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> gj;juKy;y
4. fSj;Jiw khtl;l mYtyfk; > kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig>
,y. 74> kj;jpa re;jp> ehnfhl> fSj;Jiw.
5. ,izak;: www.cea.lk
nghJkf;fs; vtNuDk; ,t;tpsk;gu jpfjpapypUe;J 30 ehl;fSf;Fs;
jkJ fUj;Jf;fis gzpg;ghsu; ehafk;> kj;jpa Rw;whly; mjpfhu
rigf;F vOj;J %yk; rku;g;gpf;f KbAk;.
gzpg;ghsu;ehafk;>
kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig>
'guprugpar">
,y. 104> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij>
gj;juKy;y.

rg;ufKt khfhzj;jpd; khfhz epHthf epWtdq;fspy; nfhk;Ngh];l; cu cw;gj;jpia
Nkk;gLj;Jtjw;fhf Njitg;gLk; fPo;f;fhZk; ,ae;jpuhjpfis toq;fp epWTtjw;F
jifikAs;s jFjpahd Nfs;tpjhuHfsplkpUe;J jpwe;j Nghl;b Nfs;tp Nfhuypd; fPo;
rg;ufKt khfhz rigapd; Kjyikr;R ngWiff; FOtpd; jiytuhy; nghwpaplg;gl;l
Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.
njhlH
,y.
01

cUg;gb

msT

Nfs;tpg;
gpiz

19

&. 95>000.00

gy;Nehf;F Jz;lhf;Fk; ,ae;jpuk; (MulƟ Chopper
Machine) (Rapid ComposƟng Machine)

02. ,J gw;wp MHtk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuHfSf;F rg;ufKt khfhz rigapd; Kjyikr;rpd;
gpujk fzf;fhshplk; Nkyjpf tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;s KbtJld; (njh.Ng. ,y.
045 2223298) 2021.11.10 Kjy; 2021.11.30 gp.g. 3.00 tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy;
K.g.8.30 - gp.g. 15.00 ,w;F ,ilg;gl;l fhyj;jpw;Fs; fPNo jug;gl;Ls;s Kfthpapy; Nfs;tp
Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghHj;J vOj;J %y tpz;zg;gj;ij rkHg;gpj;J &. 3000.00
kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;jp Nfs;tp Mtzq;fisf; nfhs;tdT nra;ayhk;.
03. nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; 2021.12.01 gp.g. 1.00 ,w;F Kd; fPo;f;fhZk; Kfthpf;F
fpilf;FkhW gjpTj; jghypy; my;yJ ifNahL nfhz;L te;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk;.
Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhz;L Kbtile;jTld; mt;Ntisapy; rKfkspj;Js;s Nfs;tpjhuHfs;
my;yJ mtHfsJ mDkjpaspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; fPo;f;fhZk; Kfthpapy;
Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;.
04. ,J gw;wpa Nkyjpf tpguq;fis www.sg.gov.lk ,izajsj;jpw;F gpuNtrpj;J download
,d; fPo; cs;s Tender NoƟce ,w;F gpuNtrpj;J Kjyikr;R %yk; gpuRhpf;fg;gl;Ls;s
~cs;@uhl;rp epWtdq;fspd; nfhk;Ngh];l; cu cw;gj;jpia Nkk;gLj;Jtjw;F Njitahd
,ae;jpuhjpfis nfhs;tdT nra;jy;| %yk; my;yJ hƩp://sg.gov.lk/sgpc/chief-ministry
,w;F gpuNtrpj;J download ,d; fPo; cs;s Tender NoƟce ,w;F gpuNtrpj;J cs;@uhl;rp
epWtdq;fspd; nfhk;Ngh];l; cu cw;j;jpia Nkk;gLj;Jtjw;F Njitahd ,ae;jpuhjpfis
nfhs;tdT nra;jy;| ,y; Click nra;tjd; %yk; jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiytH>
Kjyikr;R ngWiff; FO>
rg;ufKt khfhz rig
Gjpa efuk;
,uj;jpdGhp.
njhiyNgrp - 045-2223298/ 045-2222204
ngf;]; - 045-2223298
0773200856 ,e;u[pj;
2021. etk;gH 10k; jpfjp

,yq;if rdehaf Nrhryp\ FbauR murhq;fk;
Rfhjhu mikr;R
Muk;g epiy Rfhjhu Nritfs; tYt+l;ly;
nraw;wpl;lk; (PSSP)

cyf tq;fpapdhy; epjpaplg;gl;lJ
(fldpyf;fk; IBRD – 8878)

ngWif mwptpj;jy;
tpN\lkhf tbtikf;fgl;l %bAldhd kUj;Jt
FspirfSf;fhd 1>000>000 rpwpa gpsh];bf; ngl;bfis
tbtikj;jy;> toq;fy; kw;Wk; xg;gilj;jy;
xg;ge;j ,y.: LK-MHNIM-252250-GO-RFB
1.

Muk;g epiy Rfhjhu Nritfs; tYt+l;ly; nraw;wpl;l MFnrytpw;fhf cyf tq;fpaplkpUe;J Rfhjhu
mikr;rhdJ epjpapliyg; ngw;Ws;sJld; ,g;ngWiffspd; gFjpnahd;iw tpN\lkhf tbtikf;fg;gl;l
%bAldhd kUj;Jt FspirfSf;fhd 1>000>000 rpwpa gpsh];bf ngl;bfis tbtikj;jy;> toq;fy;
kw;Wk; xg;gilj;jy; vd;w xg;ge;jj;jpd; fPohd gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytpl cj;Njrpj;Js;sJ.

2.

tpN\lkhf tbtikf;fg;gl;l %bAldhd kUj;Jt FspirfSf;fhd 1>000>000 rpwpa gpsh];bf; ngl;bfis
tbtikj;jy;> toq;fy; kw;Wk; xg;gilj;jy; Mfpatw;wpw;F Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis jFjpAs;s
tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Muk;g epiy Rfhjhu Nritfs; tYt+l;ly; nraw;wpl;lkhdJ ,g;NghJ
NfhUfpd;wJ.

3.

2016 [_iy jpfjpaplg;gl;L 2017 etk;gh;> 2018 Xf];l; kw;Wk; 2020 Xf];l; (~ngWif xOq;F tpjpfs;|) Mfpa
fhyq;fspy; kPsikf;fg;gl;L cyf tq;fpapd; ~IPF fld; ngWdh;fSf;fhd ngWif xOq;F tpjpfs;| vd
jpl;ltl;lkhf Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpiykDf;fSf;fhd Nfhhpf;ifnahd;iw ghtpj;J tpiykDf;NfhuyhdJ
Njrpa Nghl;b hPjpapyhd ngWif %yk; elhj;jg;gLtJld; ngWif xOq;F tpjpfspy; tiuaWf;fg;gl;lthW
midj;J jFjpAs;s tpiykDjhuh;fSk; gq;Fngwyhk;.

4.

Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy Muk;g epiy Rfhjhu Nritfs; tYt+l;ly;
nraw;wpl;l> nraw;wpl;lg; gzpg;ghshplkpUe;J ngw;W fPNoAs;s Kfthpapy; mYtyf Neuq;fspy; mjhtJ
K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;ij ghPl;rpf;fyhk;. tpiykDf;Nfhuy;
MtzkhdJ ghh;itf;F khj;jpuk; www.pssp.health.gov.lk and www.health.gov.lk Mfpa ,izajsj;jpy;
fhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.

5.

2021 etk;gh; 17 Mk; jpfjpad;W cs;@h; Neuk; K.g. 10 kzpf;F Muk;g epiy Rfhjhu Nritfs;
tYt+l;ly; nraw;wpl;l mYtyf $l;l miwapy; tpiykD Kd;Ndhbf;$l;lk; eilngWk;. ,f;$l;lj;jpy;
tsKs;s tpiykDjhuh;fs; toq;fy; Njitg;gLj;jy;fs; njhlh;ghd njspTWj;jy;fis Kd;itf;fyhk;.
tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lj;jpw;F rKfkspg;gJ fl;lhakhdjhFk;.

6.

2021 etk;gh; 9 Mk; jpfjpapypUe;J 2021 etk;gh; 29 Mk; jpfjp tiuAk; thu ehl;fspy; cs;@h; Neuk; K.g. 9
kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; 10>000 ,yq;if &ghit kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf nrYj;jpa gpd;dh;
fPNoAs;s Kfthpf;F 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;
nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdthdJ jg;uNgd; ,yq;if tq;fp fpisapYs;s 7040244 vd;w
fzf;fpyf;fj;jpw;F gzpg;ghsh; ehafk; Rfhjhu Nritfs; vd;w ngahpy; tuT itf;fg;gl;L gw;Wr;rPl;lhdJ
tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;ij ifNaw;ifapy; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

7.

2021 etk;gh; 30 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy;
fPNoAs;s Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. ,yj;jpudpay; tpiykDf;Nfhuy; mDkjpf;fg;glkhl;lhJ.
jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 2021 etk;gh; 30 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F tpiykDf;fs;
gfpuq;fkhf tpiykDjhuhpd; epakpf;fg;gl;l gpujpepjpfspd;; kw;Wk; Mh;tKs;sth;fspd; Kd;dpiyapy;
jpwf;fg;gLk;.

8.

midj;J tpiykDf;fSk; 200>000 ,yq;if &gh ngWkjpahd tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gly;
Ntz;Lnkd;gJld; 2022 Vg;uy; 27 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.
tpiykDg;gpizahdJ ,yq;ifapYs;s Gfo; tha;e;j tq;fpnahd;wpdhy; epge;jidaw;w cj;juthjkhf
,Uj;jy; Ntz;Lk;.

9.

NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s Kfthp gpd;tUkhW:

Dr. J M W Jayasundara Bandara,
nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>
Muk;g epiy Rfhjhu Nritfs; tYt+l;ly; nraw;wpl;lk;>
3 Mk; khb> N[.Mh;. [ath;jNd epiyak;>
191> jh;kghy khtj;ij>
nfhOk;G-07>
,yq;if.
njhiyNgrp
njhiyefy;
kpd;dQ;ry;
,izajsk;

:
:
:
:

+94112680490/+94112680549
+94112680490
psspmoh.lk@gmail.com
www.pssp.health.gov.lk
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ePu; toq;fy; mikr;R
Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig

tp i yf; N fhuy; mwp t p j ; j y;
gpd;tUk; Ntiyfs; / toq;fy;fYf;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplkpUe;J Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig rhu;gpy; ngWiff; FO jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l
tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

,y.

xg;ge;jj;jpd; ngau; kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fk;

01

mk; g hiw
gpuhe; j paj; j pYs; s
gjpajyht>
guf`hnfNy>
Nfhznfhy;y kw;Wk; cfd ePh; toq;fy; jpl;lq;fspy; fhtyh;
miw kw;Wk; $lhuj;ij eph;khzpj;jy; kw;Wk; mYtyff; fl;blk;>
NfhGuk;> gk;gp ,y;yj;jpd; GJg;gpj;jy; Ntiyfs;
xg;ge;j ,y:
RSC (E)/AGM (ES)/REN.&CON./OFFICE & PH/
PAD, PG, GON, UH WSS/RH/RM-AMP/2021/76R
mk;ghiw gpuhe;jpak; - gpuhe;jpa Kfhikahsh; mYtyfj;jpd;
miktpl khw;wk; kw;Wk; kPs; Vw;ghLfspd; kpFjp Ntiyfs;
(fl;lk; II)
xg;ge;j ,y: RSC (E)/AGM (ES)/C/RELO-RM/RH/AMP/2021/90

kPsspf;fg;
glhj
fl;lzk;
(&gh)

Njitahd tpiy kD
gpiz

Njitahd jifik

VAT
cl;gl
kjpg;gplg;
gLk;
nryT
(&gh)

njhlu;G nfhs;s Ntz;ba egu; kw;Wk;
Mtzq;fs;
toq;fg;gLk; ,lk;

,Wjpj; jpfjp
kw;Wk;
Neuk;

rptpy; Nfs;tpfs;

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

mf;fiug;gw;W gpuhe;jpa Kfhikahshpd; fPOs;s nghWg;gjpfhhp
mYtyf fl;blk;> gk;gp ,y;yk; kw;Wk; jiuf;fPo; ePh;j;Njf;fj;jpd;
GJg;gpj;jy; Ntiyfs; - 2021
xg;ge;j ,y:
RSC (E)/AGM (ES)/RM-AKP/BUILD-REHA /RH/
2021/ 77R
nj`ptis tpepNahf Kiwikapy; tUkhdkw;w ePh; Fiwg;G
epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; fPOs;s jpl;lj;jpw;F Nrk;gh;fs; rfpjk; vahh;
Nty;Tfs; kw;Wk; Nkd;N`hy; %bfis toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy;
kw;Wk; eilKiwg;gLj;Jjy;.
xg;ge;j ,y: NWSDB/CAM/CP/A9/ 26/GOSL/2021/05
RSC-C mYtyff; fl;blj;jpd; ntspg;Gw ad;dy;fis kPs;
nghUj;Jjy;> Nkw;ftpif kw;Wk; mJrhh;e;j Ntiyfs;
xg;ge;j ,y: RSC-C/P&D/CIVIL/KNPIWSP/RSC-C/2021/265

12,500/+VAT
**

6,000/+VAT
**

12,500/+VAT
**

12,500/+VAT
**

12,500/+VAT
**

13

14

15

&gh 132,000/-

&gh 187,000/-

&gh 178,000 /-

&gh 231,500 /-

fSj;Jiw
khtl;lj;jpYs;s
,q;fphpa
/
iufk;
jkpo;g;
ghlrhiyfSf;F FbePh; trjpfis toq;Fjy; (gbepiy 01)
xg;ge;j ,y: WS/SP/C/LAY(10)/KAL/ RECHARGEABLE/2021/52

4,000/+VAT

nkNkhju ePh; toq;fy; jp;l;lj;jpy; Nkd;N`hy;fs; kw;Wk;
FNshhpNdl;lh; miwia eph;khzpj;jy;
xg;ge;j ,y: RSC(UVA)/DGM(UVA)REH/ DEMODARA/2021/202

4,000/+VAT

gpuhe;jpa fsQ;rparhiyf;F ghJfhg;G Fbiy eph;khzpj;jy; kw;Wk;
Gjpa fsQ;rparhiy fhzpf;fhd fsQ;rparhiy fl;blk; kw;Wk;
ghJfhg;Gf; Fbiy eph;khzpj;jy;
xg;ge;j ,y: RSC(UVA)/DGM(UVA)/REH/ MONARAGALA/2021/156

6,000/+VAT
**

&gh 101,500/-

500,000/+VAT
**

&gh 10,760,307/-

cy;`pl;baht ePh; toq;fy; jpl;lj;ij eph;khzpj;jy;
xg;ge;j ,y: NWSDB/U/CP/A4-79/GOSL/2021/01

tTdpah ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F Gjpa Nrit ,izg;Gfis
toq;Ftjw;fhf mfo;jy;> Foha;fisg; gjpj;jy; kw;Wk; kPs;
epug;Gjy;
xg;ge;j ,y: RSC/N/DGM/O&M/PIPES LAYING & BACKFILING
/ NEW SERVICE CONNECTION VAV/WSS/2021/015
nrha;rhGutpy; thfdq;fisf; fOTk; kw;Wk; jhq;fpfis epug;Gk;
Kiwikia eph;khzpj;jy; (Reclaimed ePh; tsq;fs; trjpfs;)
xg;ge;j ,y: NWSDB/GCWR/CP/A8-05/2021/01

6,000/+VAT
**

12,500/+VAT
**

12

&gh 180,000/-

Gjpa khspfhfe;j gk;gp Kiwikf;F 850kW, 3.3kV Auto Transformer
kPs; Rw;Wjy; kw;Wk; jpUj;jNtiyf;fhd xg;ge;jk;
xg;ge;j ,y: RPC/WP/W/AMB/M&E/O&M/2021/34
mk;gj;jiy ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpf;F jLg;Gr; Rtiu
eph;khzpj;jy;
xg;ge;j ,y: RPC/WP/W/AMB/CIVIL/RH/2021/30

jytj;Jnfhl - N`hfe;ju tPjp neLfpy; Foha;fisg; gjpg;gjw;F
HDPE/DI Foha;fs;> nghUj;jy;fs;> tpNrlq;fs;> thy;Tfs; kw;Wk;
Jizg;ghfq;fisg; gjpj;jy;.
xg;ge;j ,y: WC/P&D/C/PL/ HOKANDARA/2021/10
thior; N rid
fhfpj
MiyapYs; s
eP H ;
Rj; j pfhpg; G g;
nghwpj;njhFjpapd; Gduikg;G Ntiyfs; - gbepiy 1
xg;ge;j ,y:
RS(E)/DGM/RECH/SEVICE-IMPROVE /PAPER
MILL / VALAICH/2021/73

2,000/- +
VAT

6,000/- +
VAT
**

20,000/+ VAT
**

35,000/+ VAT
**

&gh 29,500/-

fl;bl eph;khzj; Jiwapy;; C5 Kjy; C9
tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk;
nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d;
03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs;
rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;
fl;bl eph;khzj; Jiwapy;; C5 Kjy; C9
tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk;
nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d;
03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs;
rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;
fl;bl eph;khzj; Jiwapy;; C5 Kjy; C9
tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk;
nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d;
03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs;
rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;
ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;;
C5 Kjy; C9 tiuahd juj;jpy; CIDA
gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld;
1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs;
rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT
fl;bl eph;khzj; Jiwapy;; C5 Kjy; C9
tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk;
nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d;
03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs;
rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;
fl;bl eph;khzj; Jiw kw;Wk; ePh;
toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;; C5
Kjy; C8 tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT
fl;bl eph;khzj;; Jiwapy;; C5 Kjy; C9
tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT

&gh 58,000/-

&gh 99,500/-

&gh 300,000 /-

&gh 18,700/-

&gh 77,260/-

&gh 737,300/-

1.720 kpy;ypad;

ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;;
C5 Kjy; C9 tiuahd juj;jpy; CIDA
gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld;
1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs;
rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT
ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;;
C1 my;yJ mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy;
CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j
gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f
nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk;
gjpT
ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;;
C5 Kjy; C9 tiuahd juj;jpy; CIDA
gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld;
1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs;
rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT
fl;bl eph;khzj; Jiwapy;; C6 kw;Wk; C5
tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk;
nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d;
03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs;
rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

,jw;F epfuhd xg;ge;jq;fs; mDgtk;
tha;e;j epWtdq;fs;
fl;bl eph;khzj; Jiwapy;; C5 Kjy; C9
tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk;
nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d;
03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs;
rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;
ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;;
C4 kw;Wk; C3 juj;jpy; CIDA gjpT
kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld;
1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs;
rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT
ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;;
C3 my;yJ mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy;
CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j
gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f
nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk;
gjpT

10.91
kpy;ypad;

gp.x.ep. (fpof;F njw;F) mYtyfk;>
NjePttr>
= jh;khuhk khtj;ij> mk;ghiw.
Tele: 063-2223926 Fax : 063-2224975

8.78
kpy;ypad;

gp.x.ep. (fpof;F njw;F) mYtyfk;>
NjePttr>
= jh;khuhk khtj;ij> mk;ghiw.
Tele: 063-2223926 Fax : 063-2224975

12.44
kpy;ypad;

17.7
kpy;ypad;

23.1
kpy;ypad;

3.27
kpy;ypad;

3.8
kpy;ypad;

6.7
kpy;ypad;

666.25
kpy;ypad; +
USD 2.02

9.99
kpy;ypad;

21.8
kpy;ypad;

1.87
kpy;ypad;

7.73
kpy;ypad;

78.92
kpy;ypad;

172
kpy;ypad;

gp.x.ep. (fpof;F njw;F) mYtyfk;>
NjePttr>
= jh;khuhk khtj;ij> mk;ghiw.
Tele: 063-2223926 Fax : 063-2224975
gp.x.ep. (Nkw;F-njw;F) mYtyfk;>
NjePttr> ,y. 07> mq;Fyhd ];Nl\d;
tPjp> nkhul;Lt.
Tele: 0112224888, Fax :0112637945
gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid.
Tele : 081-2386068 Fax: 081-2388027

gp.x.ep. (Nkw;F-njw;F) mYtyfk;>
NjePttr> ,y. 07> mq;Fyhd ];Nl\d;
tPjp> nkhul;Lt.
Tele: 0112224888, Fax :0112637945
gpxep (Cth)>
xg;ge;jq;fs; gphpT>
NjePttr>
nkjphpa tPjp> gJis
Tele: 0552230934 Fax: 0552222448
gpxep (Cth)>
xg;ge;jq;fs; gphpT>
NjePttr>
nkjphpa tPjp> gJis
Tele: 0552230934 Fax: 0552222448
Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT>
NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid.
Tele: 011-2605328 Fax: 011-2635885

gpepx (tlf;F)> NjePttr> aho;g;ghzk; tPjp>
tTdpah.
Tele: 024-2225719 Fax: 024-2227341

gpnghK (GCWRD), NjePttr> ,y. 26/2,
mj;jpba tPjp> ,uj;kyhid.
Tele: 011 2623681 Fax:011 2636205
kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzj;ij
,yq;if tq;fpapd; ve;jnthU fpisapYk;
1994381 vDk; gpujhd eilKiwf;
fzf;fpyf;fj;jpw;F nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.
ngaiu “Tender Fees-DGM Tender Board”
vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.
gpxep;> (Nkw;F – cw;gj;jp)> NjePttr>
cLKy;y tPjp> Ky;Nyhpah Gjpa efuk;.
Tele:0112418532 Fax:0112549199
gpxep;> (Nkw;F – cw;gj;jp)> NjePttr>
cLKy;y tPjp> Ky;Nyhpah Gjpa efuk;.
Tele:0112418532 Fax:0112549199

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT>
NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid.
Tele: 011-2605328 Fax: 011-2635885

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT>
NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid.
Tele: 011-2605328 Fax: 011-2635885

25/11/2021
gp.g. 1.00

25/11/2021
gp.g. 1.00

25/11/2021
gp.g. 1.00

25/11/2021
K.g. 10.00

01/12/2021
gp.g. 2.00

25/11/2021
K.g. 10.00

24/11/2021
gp.g. 2.00

24/11/2021
gp.g. 2.00

10/12/2021
K.g. 10.00

24/11/2021
gp.g. 2.00

01/12/2021
K.g. 10.00

01/12/2021
gp.g. 2.00

01/12/2021
gp.g. 2.00

08/12/2021
K.g. 10.00

09/12/2021
K.g. 10.00

2021-07-28Mk; jpfjpa tpsk;guk; njhlh;ghdJ. gly;Fk;Gu ePu; toq;fy; jpl;lj;jpw;fhf fl;likg;G kw;Wk; ePu; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpia eph;khzp;j;jy; kw;Wk; gpujhd %y ePupd; cs;thq;fiy gjpj;jy; xg;ge;j ,y:
NWSDB/U/CP/A4-24/GOSL/2021/01 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2021-12-09Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.
2021-07-28Mk; jpfjpa tpsk;guk; njhlh;ghdJ. gpgpiy nkjfk ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpia eph;khzpj;jy; xg;ge;j ,y: NWSDB/U/CP/A2-80/GOSL/2021/01- - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2021-12-09Mk; jpfjp
K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

toq;fy; Nfs;tpfs;
16
17

18

19
20

21

22

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (Nkw;F - njw;F) mYtyfj;jpw;F
Network Storage Kiwikia toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy;
xg;ge;j ,y: W-S/P&C/S/IT /DGM/RH/2021/67
khj;jis ePh; toq;fy;
jpl;lj;jpw;F Polyproperlyne (PP) Clamp
Saddles fis toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;
xg;ge;j ,y: RSC-C/CN/NC/SUP/PP/ MATALE/2021/053

khj;jis ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F Hevy Duty Brass lockable
thy;Tfis toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;
xg;ge;j ,y: RSC-C/CN/NSUP/NC/ MATALE/2021/054

Ma;T$l cgfuzq;fis toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;
xg;ge;j ,y:
CKD/NC/DGM/LAB-INS/2021/160
52>500 vz;zpf;ifahd Volumetric Displacement type 15 mm tPl;L
ePh; khdpfis toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;
xg;ge;j ,y: NWSDB/CP/M&E/WM/ 15/2021/07/GOSL

52>500 vz;zpf;ifahd Volumetric Displacement type 15 mm tPl;L
ePh; khdpfis toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;
xg;ge;j ,y: NWSDB/CP/M&E/WM/ 15/2021/09/GOSL

52>500 vz;zpf;ifahd Volumetric Displacement type 15 mm tPl;L
ePh; khdpfis toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;
xg;ge;j ,y: NWSDB/CP/M&E/ WM/15/2021/08/GOSL

4,000/+VAT
**
8,000/+VAT
**

8,000/+VAT
**
2,000/+VAT
35,000/+VAT
**

35,000/+VAT
**

35,000/+VAT
**

Mtzj;jpd; gpufhuk;
&gh 28,000/cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd;
mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs;
&gh 130,000/kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld;
1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs;
rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT
cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd;
mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs;
&gh 130,000/kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld;
1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs;
rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT
cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd;
&gh 10,650/mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs;
cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd;
2.0 kpy;ypad; +
NjePtt rigf;F khjphpg; mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs;
ghPl;rpj;jy; fl;lzkhf kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld;
19>550.00 &gh nrYj;jpa 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs;
rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT
jw;fhd nfhLg;gdT
gw;Wr;rPl;L
2.0 kpy;ypad; +
cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd;
NjePtt rigf;F khjphpg; mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs;
ghPl;rpj;jy; fl;lzkhf kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld;
19>550.00 &gh nrYj;jpa 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs;
jw;fhd nfhLg;gdT
rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT
gw;Wr;rPl;L
cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd;
2.0 kpy;ypad; +
NjePtt rigf;F khjphpg; mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs;
ghPl;rpj;jy; fl;lzkhf kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld;
19>550.00 &gh nrYj;jpa 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs;
rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT
jw;fhd nfhLg;gdT
gw;Wr;rPl;L

gp.x.ep. (Nkw;F-njw;F) mYtyfk;> NjePttr> ,y. 07>
mq;Fyhd ];Nl\d; tPjp> nkhul;Lt.
Tele: 0112224888 Fax :0112637945
gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid.
Tele : 081-2386068 Fax: 081-2388027

gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid.
Tele : 081-2386068 Fax: 081-2388027

25/11/2021
K.g. 10.00
01/12/2021
gp.g. 2.00

01/12/2021
gp.g. 2.00

gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf khtj;ij> mEuhjGuk;.
Tele : 025-2235993 Fax: 025-2225609

24/11/2021
gp.g. 2.00

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> fhyp tPjp>
,uj;kyhid.
Tele: 011-2605328 Fax: 011-2635885

08/12/2021
K.g. 10.00

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> fhyp tPjp>
,uj;kyhid.
Tele: 011-2605328 Fax: 011-2635885

08/12/2021
K.g. 10.00

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> fhyp tPjp>
,uj;kyhid.
Tele: 011-2605328 Fax: 011-2635885

09/12/2021
K.g. 10.00

10–11–2021

2021 நவம்பர் 10 புதன்கிழமை
23

52>500 vz;zpf;ifahd Volumetric Displacement type 15 mm tPl;L
ePh; khdpfis toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;
xg;ge;j ,y: NWSDB/CP/M&E/ WM/15/2021/06/GOSL

24

120 njhd; gsPr;rpq; gTliu toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;
xg;ge;j ,y: SUP&MM/CHEM/BP-03/2021/31

35,000/+VAT
**

12,500/+VAT
**

2.0 kpy;ypad; +
NjePtt rigf;F khjphpg;
ghPl;rpj;jy; fl;lzkhf
19>550.00 &gh nrYj;jpa
jw;fhd nfhLg;gdT
gw;Wr;rPl;L
&gh
183,000/-

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd;
mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs;
Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> fhyp tPjp>
kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld;
,uj;kyhid.
1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs;
Tele: 011-2605328 Fax: 011-2635885
rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT
cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd;
mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs; Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> fhyp tPjp>
kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; ,uj;kyhid.
1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; Tele: 011-2605328 Fax: 011-2635885
rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

27

08/12/2021
K.g. 10.00

07/12/2021
K.g. 10.00

Nritf; Nfs;tpfs;
25

fSj;Jiw
gpuhe;jpaj;jpYs;s
Kfhikahsh;
(fSj;Jiw)
mYtyfk;> nghWg;gjpfhhp (fSj;Jiw) mYtyfk;> nghWg;gjpfhhp
(NgUtis) mYtyfk;> nghWg;gjpfhhp (gahfy) mYtyfk;>
nghWg;gjpfhhp (gpykpdtj;j) mYtyfk;> nghWg;gjpfhhp (thj;Jt)
mYtyfk;> gpuNjr nghwpapyhsh; (NgUtis) mYtyfk;> RWS
mYtyfk; kw;Wk; mYtyf ,lg;gug;gpw;fhd n[dpl;Nlhhpay;
Nritfis toq;Fjy;
xg;ge;j ,y: W-S/P&C/J(02)/KAL/O&M/2021/39
G];]y;yht ePh; toq;fy; jpl;lj;jpd; gpujhd tpepNahfk; kw;Wk;
G];]y;yht ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; njhFjpf;fhd Rj;jpfhpg;G
kw;Wk; guhkhpg;G NritfSf;fhd xg;ge;jk;
xg;ge;j ,y: RSC-C/CS/SER/O&M/PUS/2021/219

26

27

6,000/+VAT
**

6.15
kpy;ypad;

Mtzj;jpd; gpufhuk;
4,000/+VAT

fYfKt tyaj;jpYs;s ePh;f; frpT jpUj;jNtiyfSf;fhd
thlif Nritfs;
xg;ge;j ,y: RSC-C/CS/O&M/UDU/YATI/2021/237

28

&gh 61,500/-

,jidnahj;j Jiwapy; Mff; Fiwe;J
5 tUl fhy mDgtk; kw;Wk; nghJ
xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk;
,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd;
gpufhuk; gjpT

fsdpapYs;s gpuhe;jpa nghwpapayhsh; kw;Wk; nghWg;gjpfhhp
mYtyff; fl;blj;njhFjp> gpafkapYs;s nghWg;gjpfhhp mYtyf;
fl;blj;njhFjp kw;Wk; tj;jisapYs;s nghWg;gjpfhhp mYtyff;
fl;blj;njhFjpf;F n[dpl;Nlhhpay; Nritfis toq;Fjy;
xg;ge;j ,y: RSC(W/N)/SS/JANI/KEL(O&M/2021/119

gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid.
Tele : 081-2386068 Fax: 081-2388027

&gh 35,000/-

6,000/+VAT

&gh 46,700/-

4,000/+VAT

gp.x.ep. (Nkw;F-njw;F) mYtyfk;>
NjePttr> ,y. 07> mq;Fyhd ];Nl\d;
tPjp> nkhul;Lt.
Tele: 0112224888 Fax :0112637945

-

ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;;
C5 Kjy; C9 tiuahd juj;jpy; CIDA
gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld;
1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs;
rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT
Mtzj;jpd; gpufhuk;

&gh 53,100/-

4.67
kpy;ypad;

3.54
kpy;ypad;

gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid.
Tele : 081-2386068 Fax: 081-2388027

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N)
mYtyfk;> ,y. 433/4A, fNzKy;y tPjp>
fltj;ij.
Tele: 0112922129 Fax: 0112922146

19/11/2021
K.g. 10.00

01/12/2021
gp.g. 2.00

01/12/2021
gp.g. 2.00

24/11/2021
K.g. 10.00

thfdq;fis thliff;fkh;j;Jjy;
29

xYtpy; - ghyKid ePH; toq;fy; jpl;lj;jpd; nraw;ghLfs; kw;Wk;
guhkhpg;G vd;gtw;Wf;F Nghf;Ftuj;J trjpfis toq;Ftjw;F
f;W} nfg; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;
xg;ge;j ,y: RSC(E)/AGM (ES)/CREW CAB/OLUVIL PAL AMU
NAI / O&M-AKP/2021/81R
fSj;Jiw Kfhikahsh; mYtyfj;jpw;F 04 vz;zpf;ifahd
Ntd;fis (Dual A/C) thliff;fkh;j;Jjy;
xg;ge;j ,y: W-S/P&C/H(06)/KAL/ O&M/2021/70
ghze;Jiw n`huz Kfhikahsh; mYtyfj;jpw;F 03
vz;zpf;ifahd Ntd;fs; (Dual A/C) kw;Wk; 02 vz;zpf;ifahd
lgs; nfg;fis thliff;fkh;j;Jjy;
xg;ge;j ,y: W-S/P&C/H(09)/P-H/ O&M/2021/73
gpxep mYtyfj;jpw;F lgs; nfg;ig thliff;fkh;j;Jtjw;fhd
xg;ge;jk;
xg;ge;j ,y: RSC-C/M&E/HIRING/O&M/ CERSC/2021/252
khj;jis khtl;lg; nghwpapayhsh; mYtyfj;jpw;F rpq;fs;
nfg;fis thliff;fkh;j;Jtjw;fhd xg;ge;jk;
xg;ge;j ,y: RSC-C/M&E/HIRING/O&M/CN/2021/251
gpxep (Nkw;F/tlf;F)> ntahq;nfhl ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F 8>000
yPw;wh; ePH;j;jhq;fp gTrnuhd;iw thliff;fkh;j;Jjy;.
xg;ge;j ,y: RSC(W/N)/SS/BOW .MNG(GAM) VWSS /GAMIWSS
/2021/103r
mDuhjGuk; tlf;F ePh; toq;fy; nraw;wpl;lj;jpw;F Ntd; xd;iw
thliff;fkh;j;Jjy; (gbepiy II)
xg;ge;j ,y: ANWSP-PH2/NC/PD/HV/2021/01.
muyfd;tpy> kd;dk;gpl;ba kw;Wk; jpk;Gyhfy ePh; toq;fy;
jpl;lj;jpw;f rpq;fs; nfg; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;
xg;ge;j ,y: O&M(POL)/NC/DGM/ HV/ARA/2021/156
mDuhjGuk; tlf;F gpuhe;jpaj;jpw;F rpq;fs; nfg; xd;iw
thliff;fkh;j;Jjy;
xg;ge;j ,y: O&M/NC/DGM/HV/APURA NORTH/2021/069R3

30
31

32
33
34

35
36
37

4,000/+VAT

&gh 47,000/-

2,000/-+
VAT

&gh 5,000/Mtzj;jpd; gpufhuk;
&gh 5,000/-

2,000/-+
VAT
6,000/+VAT
**
6,000/+VAT
**

&gh 10,000/-

&gh 10,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk;

Mtzj;jpd; gpufhuk;

Mtzj;jpd; gpufhuk;

gp.x.ep. (fpof;F njw;F) mYtyfk;> NjePttr>
= jh;khuhk khtj;ij> mk;ghiw.
Tele: 063-2223926 Fax : 063-2224975

25/11/2021
gp.g. 1.00

gp.x.ep. (Nkw;F-njw;F) mYtyfk;> NjePttr> ,y. 07>
mq;Fyhd ];Nl\d; tPjp> nkhul;Lt.
Tele: 0112224888 Fax :0112637945

25/11/2021
K.g. 10.00

gp.x.ep. (Nkw;F-njw;F) mYtyfk;> NjePttr> ,y. 07>
mq;Fyhd ];Nl\d; tPjp> nkhul;Lt.
Tele: 0112224888 Fax :0112637945

25/11/2021
K.g. 10.00

gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid.
Tele : 081-2386068 Fax: 081-2388027

01/12/2021
gp.g. 2.00

gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid.
Tele : 081-2386068 Fax: 081-2388027

01/12/2021
gp.g. 2.00

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N)
433/4A, fNzKy;y tPjp> fltj;ij.
Tele: 0112922129 Fax: 0112922146

mYtyfk;> ,y.

4,000/+VAT

&gh 5,000/-

4,000/+VAT

&gh 16,110/-

thfd chpikahsh;fs; my;yJ thfd
gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf khtj;ij> mDuhjGuk;.
Nrit toq;Feh;fs;
Tele : 025-2235993 Fax: 025-2225609

24/11/2021
gp.g. 2.00

2,000/+VAT

&gh 25,200/-

thfd chpikahsh;fs; my;yJ thfd
gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf khtj;ij> mDuhjGuk;.
Nrit toq;Feh;fs;
Tele : 025-2235993 Fax: 025-2225609

24/11/2021
gp.g. 2.00

2,000/+VAT

&gh 16,200/-

thfd chpikahsh;fs; my;yJ thfd
gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf khtj;ij> mDuhjGuk;.
Nrit toq;Feh;fs;
Tele : 025-2235993 Fax: 025-2225609

24/11/2021
gp.g. 2.00

epytpay; msj;jy; Ntiyfs;;
GGnu];] ml;lghNf ePh; toq;fy; jpl;lj;jpd;
[akq;fsGuapy; epytpay; msj;jy; Ntiyfs;
xg;ge;j ,y: NWSDB/C/CP/A4/57/GOSL/2021/261

38

xg;ge;j;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;fhd
jFjpahf> rpj;jpfukhd Nfs;tpjhuh; gz
kjpg;gpog;G nra;ag;gl;bUj;jy; $lhJ
vd; g Jld;
ghjpg; i g
Vw; g Lj; J k;
Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ.
Mtzj;jpd; gpufhuk;

fk;nghy
12,500/+VAT
**

&gh 155,000 /-

24/11/2021
K.g. 10.00

(TOPOGRAPHICAL SURVEYING WORKS)
,yq; i fapy;
nry; Y gbahFk; gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid.
cj;juTngw;w epy msitahsh;fs; Tele : 081-2386068 Fax: 081-2388027
my;yJ epy msit epWtdq;fs;
kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld;
1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs;
rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

01/12/2021
gp.g. 2.00

jaT nra;J PCA 3 gbtj;ijg; ngw;Wf;nfhs;s ,izajsj;jpy; epfo;epiy (online) Clhf fk;gdp gjpthsUld; gjpT nra;J nfhs;sTk;. (“**” vdf; FwpaPL ,lg;gl;l Nfs;tpfSf;F kl;Lk;) gjpT nra;J nfhs;tjw;F gmail
gad;gLj;j Ntz;Lnkd NkYk; jaTld; njhptpj;Jf; nfhs;sg;gLfpd;wJ.
KbTj; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzk; kw;Wk; tpahghuf; fbjj; jiyg;gpyhd Ntz;LNfhs; fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd;
Nghpy; Nfs;tp Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.
rhjhuz Ntiy Ntiy Neuq;fspy; Mtzq;fs; toq;fg;gLk; ,lj;jpNyNa Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.
rKfk; je;Js;s Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs;; KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gpaDg;gg;gLk;.

jiyth;>
Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig.

ngWif mwptpj;jy;
cs;ehl;L mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R
khtl;l nrayfk; - `k;ghe;Njhl;il
2022.01.01 Kjy; 2022.12.31 tiuahd fhyg;gFjpapy;> khfk; U`{ZGu epUthff;fl;blj; njhFjpapy; gpd;tUk;
Nritfis toq;Ftjw;Fj; jifik ngw;Ws;s toq;FenuhUtiuj; NjHe;njLg;gjw;fhf `k;ghe;Njhl;il
khtl;l nrayfg; ngWiff;FOtpd; jiythpdhy; tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.
njhlH
,yf;fk;

01

02

03

Nrit

mbg;gilj; jifikfs;

tq;fpg;
gpizak;
&gh

kPsspf;fg;glhj
gbtf; fl;lzk;
&gh

cs;sf kw;Wk;
ntspthhp
Rj;jpfhpg;Gr;
Nritfis
toq;fy;

mur epWtdnkhd;wpy; my;yJ mur mq;fPfhuk;
ngw;Ws;s epWtdnkhd;wpy; Fwpj;j Nritia
toq;Fjy; njhlHghf 03 tUl fhy
150>000.00
mDgtk; nfhz;Ls;s gjpT nra;ag;ngw;Ws;s
epWtdnkhd;whf ,Uj;jy;

7>500.00

ghJfhg;Gr;
Nritfis
toq;fy;

mur epWtdnkhd;wpy; my;yJ mur mq;fPfhuk;
ngw;Ws;s epWtdnkhd;wpy; Fwpj;j Nrit
toq;fy; njhlHghf 03 tUl fhy mDgtk;
100>000.00
nfhz;Ls;s gjpT nra;ag; ngw;Ws;s epWtdk;
xd;whf ,Uj;jy;

5>000.00

rpw;Wz;br;rhiyr; jpdnkhd;wpy; Fiwe;j gl;rk; (fhiy/ gfy;)
Nritfis
300 mstpy; czT toq;Ftjw;fhd ngsjpf>
toq;fy;
kdpjtsk;> epjptsk; ngw;Ws;s chpj;jhd
Nrit njhlHghf gjpT nra;ag;ngw;Ws;s
epWtdnkhd;whf ,Uj;jy;.

20>000.00

5>000.00

tpz;zg;gg;gbtq;fis toq;fy;/ Vw;Wf;nfhs;sy; kw;Wk; tpiykDj;jpwj;jy;
2021.11.10 Kjy; 2021.11.30 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu kw;Wk; 2021.12.01 md;W
K.g. 9.00 Kjy; ez;gfy; 12.00 tiu `k;ghe;Njhl;il khtl;l nrayfj; jhgdg; gphptpy;> jifikAs;s
tpiykDjhuHfs; ,jw;fhd tpz;zg;gg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. mt;tpz;zg;gg;gbtq;fspy;>
Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;ba Nritfs; kw;Wk; epge;jidfs; mlq;fpAs;sd.
2021.12.01 md;W gp.g. 2.00 tiu tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;L> mit %lg;gl;lJk; cldbahf mit
,t;tYtyfj;jpy; jpwf;fg;gLk;. mt; Ntisapy; tpiykDjhuH my;yJ mthpd; vOj;JUt mjpfhuk; ngw;Ws;s
gpujpepjpnahUtH rKfkspj;jpUf;fyhk;.
Nkyjpf tpguq;fis thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu khtl;l nrayfj; jhgdg; gphptpy;
Neubahf> my;yJ 047-2256285 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;ij mioj;Jg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
vr;.gP. RkdNrfu ngWiff; FOj; jiytH>
khtl;l nrayhsH/ murhq;f mjpgH>
`k;ghe;Njhl;il.
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,yq;if [dehaf Nrhryp\f; FbauR
neLQ;rhiyfs; mikr;R

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

efu mgptpUj;jp fopTg; nghUs; ntspNaw;wk; kw;Wk;
Jg;GuT Vw;ghl;L eltbf;iffs; ,uh[hq;f mikr;R

njw;F mjpNtf neLQ;rhiyapy; nfsdpfk Kjy; nfhlfk tiuahd gFjp kw;Wk;
nfhlfk (ghyLt) Kjy; `k;ghe;Njhl;il tiuapy; tPjpapd; ,U gf;f epyj;jpy;
kuq;fis eLjy; kw;Wk; Njhl;l myq;fhu Ntiyfisr; nra;tjw;fhf njhopyhsh;fis
toq;Ftjw;fhd tpiykD Nfhuy;

mwptpj;jy;
gpio jpUj;jk;

01. tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; ngWiff; FOj; jitthpdhy;>
tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd;
rhh;gpy; njw;F mjpNtf neLQ;rhiyapd; gphptpy; gpd;tUk; nraw;ghl;bw;fhf jFjp kw;Wk; jifikAs;s
tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

tpiykD mioj;jy;
2021 etk;gH 06Mk; jpfjp jpdfud; ehspjopy; gpuRhpf;fg;gl;bUe;j tpsk;gukhdJ> gpd;tUkhW jpUj;jp
mikf;fg;gLfpd;wJ vd efu mgptpUj;jp fopTg; nghUs; ntspNaw;wk; kw;Wk; Jg;GuT Vw;ghl;L eltbf;iffs;
,uh[hq;f mikr;rpd; nrayhshpd; rhHgpy;> mikr;rpd; ngWiff; FOtpd; (MPC) jiythpdhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.
Vida tpjpfs; khw;wkpd;wp mt;thNw mikAk;.
ml;ltiz 1
tpiy
kD
,yf;fk;
2

nraw;wpl;lg;
ngaH

jpUj;jg;
gl;l
cj;Njr
nrytpdk;
tl;bd;wp

fk;g`h
ngsj;jhNyhf;f
khtj;ijapd;
cj;Njr epyr;
25>200>000.00
rPHjpUj;jk;
kw;Wk;
moFgLj;jy;

kPsspf;
fg;glhj
fl;lzk;
&gh

tpiykDg;
gpizak;
(&gh)

7>000.00

252>000.00

tpiykDg;
gpizaKk;
nry;Ygbf;
fhyk;

xg;ge;jf;
fhyk;
(ehl;fs;)

jpUj;jg; gl;l
CIDA juk;

60

C5 my;yJ
mjw;F Nky;
fl;bl epHkhzk;/
ngUe;njUf;fs;
my;yJ SP2
my;yJ Nkw;gb
epyr; rPHjpUj;jk;

2022 khHr;
21 tiu

jiytH>
mikr;rpd; ngWiff; FO>
efu mgptpUj;jp fopTg; nghUs; ntspNaw;wk; kw;Wk; Jg;GuT Vw;ghl;L eltbf;iffs;>
,uh[hq;f mikr;R> 17Mk; khb> R`{Ugha>
gj;juKy;y.

Nghjdh itj;jparhiy - fuhg;gpl;ba

Nfs;tp mwptpj;jy;

fuhg;gpl;ba Nghjdh itj;jparhiyapy; cs;s gpd;tUk; eph;khzk; / nraw;ghLfs; kw;Wk; guhkhpg;gpw;fhf jifik
tha;e;j xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpg; gbtq;fisf; NfhUtjw;F itj;jparhiy
Nfs;tpr; rigapd; jiythpdhy; jPh;khdpf;fg;gl;Ls;sJ.
,e;j eph;khzq;fspd; nghUl;lhd midj;Jf; Nfs;tpg; gbtq;fSk; ,U gpujpfspy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.
njh.
,y.

Ntiyapd; ngah;
39-40Mk;
,yf;f
thh;l;Lfspd;
jpUj;jNtiyfs;
itj;jparhiyapd;
gpujhd
mYtyfj;ij tp];jhpj;jy;
,uj;j CLgFg;G gphptpw;F cj;Njr
,izg;G jho;thuj;ij eph;khzpj;jy;

1
2
3

tpz;zg;gjhuhpd;
jifik

kPsspf;fg;glhj
tpz;zg;gg;
gbtf; fl;lzk;

Nfs;tpg;
gpiz
Kwpapd;
ngWkjp

kjpg;gPL
nra;ag;gl;l
mbg;gilr;
nryT kpy;ypad;

C5 kw;Wk; C6

3>500.00

212>000.00

21.2

C5 kw;Wk; C6

3>500.00

190>000.00

19.0

C6 kw;Wk; C7

3>500.00

66>000.00

6.6

01. ,jd; nghUl;L mYtyfj;jpy; toq;fg;gLk; khjphpg; gbtq;fspy; khj;jpuNk tpiyfisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
02. Nfs;tp Mtzq;fis kPsspf;fg;glhj gpiz itg;igr; nrYj;jp thu ehl;fspy; 2021-11-23 Mk; jpfjp tiuapy;
K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu itj;jparhiy mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
03. 2021-11-24Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Nfs;tpg; gbtq;fs; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; mjw;F Kd; fpilf;Fk;
tifapy; Nfs;tpg; gbtq;fis jiyth;> ngWiff; FO> fuhg;gpl;ba Nghjdh itj;jparhiy> fuhgpl;ba
vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ fuhg;gpl;ba Nghjdh itj;jparhiyapd; fzf;fhsh;
mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nehpy; nfhz;L te;J cs;splyhk;. Fwpj;j Neuj;jpw;Fg; gpd;
fpilf;fg;ngWk; Nfs;tpg; gbtq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. Nfs;tpg; gbtq;fis jpwf;fg;gLk; Ntisapy; Nfs;tpjhuh;
my;yJ mtuJ gpujpepjpnahUth; fye;Jnfhs;syhk;.
04. Nfs;tpfisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; Nfs;tp ,yf;fk; kw;Wk; Fwpj;j
Ntiyapd; ngaiu kpfTk; njspthff; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.
05. ve;jnthU Nfs;tpg; gbtj;ijAk; Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpikia itj;jparhiy ngWiff;
FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.
tpguq;fis 091-2222250> 091-2232176 vDk; njhiyNgrp ,yf;fq;fspy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
jiyth;>
gpuhe;jpa ngWiff; FO>
Nghjdh itj;jparhiy>
fuhg;gpl;ba> fhyp.
2021/11/10

xg;ge;j
,y

01. RDA/
EOM&M/
GOSL/
WP/STDP/
LDS/2021/33

02. RDA/
EOM&M/
GOSL/ESEP/
LDS/2021/34

nraw;wpl;lj;jpd; ngah;

xU
ehisf;fhd
njhopyhsh;
fspd;
vz;zpf;if

xg;ge;j
fhyk;
(khjq;fs;)

75

12

22>500

8,000.00
+ 640.00
(VAT)

60

12

18>000

7,000.00
+ 560.00
(VAT)

njw;F mjpNtf
neLQ;rhiyapy; nfsdpfk
Kjy; nfhlfk tiuahd
gFjpapy; kuq;fis eLjy;
kw;Wk; Njhl;l myq;fhu
Ntiyfisr; nra;tjw;fhf
xg;ge;j mbg;gilapy;
njhopyhsh;fis toq;Fjy;
njw;F mjpNtf
neLQ;rhiy ePbg;gpy;
nfhlfk (ghyLt) Kjy;
`k;ghe;Njhl;il tiuahd
gFjpapy; kuq;fis eLjy;
kw;Wk; Njhl;l myq;fhu
Ntiyfisr; nra;tjw;fhf
xg;ge;j mbg;gilapy;
njhopyhsh;fis toq;Fjy;

nkhj;j
kPsspf;fg;
njhopyhsh;
glhj
ehl;fspd;
gzj;
msT
njhif
(&gh)

tpiy
kDg;
gpiz
Kwpj;
njhif
(&gh)
425>000.00

350>000.00

02. tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; ne.nr.guh.kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphptpd; nraw;ghl;L KftuhFk;.
03. tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;
04. xg;ge;jj;ij ngWtjw;fhd jifikf;fhf> tpiykDjhuh; ,t;thwhd kw;Wk; epfuhd vz;zpf;ifahd
mstpy; njhopyhsh;fis toq;Ftjpy; mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy; jifikahff; ftdj;jpw; nfhs;sg;gLk;.
05. tpiykDf;fspd; rkh;g;gpj;jypd; ,Wjpj; jpfjpapypUe;J 91 ehl;fhl;b ehl;fs; (2022-03-04) tiu tpiykDf;fs;
nry;YgbahFk; tifapypUj;jy; Ntz;Lk;.
06. tpiykDf;fs; NkNyAs;s ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;s tpiykDg;gpiz KwpAld; ,izf;fg;gl;bUj;jy;
Ntz;Lk;. (2022.04.01Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;) Fwpg;gpl;Ls;s
tpiykDg;gpizKwpAld; ,izf;fg;glhj tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.
07. midj;J tpiykDf;Nfhuy; Mtz gf;fq;fSk; tpiykDjhuhpdhy; ifnahg;gkpl;L mYtyf
Kj;jpiuaplg;gly; Ntz;Lk;
08. Nkw;gb 1Mk; ,yf;fj;jpw;fhd tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; 2021-11-24Mk; jpfjp K.g 10.30 kzpf;F
f`l;lf`N`d> ty;fk>
gz;lhufk gzpg;ghsh; mYtyfj;jpYk; 2Mk; ,yf;fj;jpw;fhd tpiykD
Kd;Ndhbf; $l;lk; 2021-11-25Mk; jpfjp gp.g. 1.30 kzpf;F ,ilkhwy; mYtyfk;> mgUf;f vDk; ,lj;jpy;
mike;Js;s tPjp mgptpUj;jpf;F chpj;jhd mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghL. guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt
mikg;gpd; ngWifg; gphpT mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;.
09. ,J njhlh;gpy; Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; xU tpiy NfhuYf;fhf Nkw;gb ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s
kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij
nuhf;fg; gzkhf nrYj;jp f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk vd;w
,lj;jpyike;Js;s tPjp mgptpUj;jp mjpfhurigf;Fhpj;jhd neLQ;rhiy nraw;ghL. guhkhpg;G kw;Wk;
Kfhikj;Jt mikg;gpd; gzpg;ghsh; mYtyfj;jpw;F vOj;J %y tpz;zg;gnkhd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk;
2021-11-10Mk; jpfjp Kjy; 2021-12-02Mk; jpfjp tiuAk; K.g 9.00 kzpapypUe;J gp.g 3.00 kzp tiuAk;
rpq;fs nkhopapyhd tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; njhFjpnahd;iw nfhs;tdT nra;ayhk;. 1987Mk;
Mz;bd; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk;
Kfth;/ gpujpepjp kw;Wk; ntw;wpfukhd
Nfs;tpjhuh; fk;gdp gjpthsh; jpizf;fsj;jpy; ,iaGila Nfs;tpf;F gjpT nra;J nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.
2021-12-03Mk; jpfjp gp.g 2.00 kzpf;F tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; epfo;T KbTWk;.
10. Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; 2021-12-03Mk;; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Kd;duhf fpilf;Fk;
tifapy; jiyth;> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd;; ngWiff;FO> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig> 01Mk;
khb> kfneFk kfnkJu> ,y. 216> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> nfh];tj;j> gj;juKy;y vd;w Kfthpf;F
gjpTj;jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ Neubahf xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDf;fisj;
jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~~,iaGila nraw;wpl;lj;jpd; ngah;;|| Fwpg;gplg;gly;
Ntz;Lk;.
11. tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig> 01Mk; khb> kfneFk kfnkJu> ,y. 216> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij>
nfh];tj;j> gj;juKy;y vDk; ,lj;jpYs;s
gzpg;ghsh; ehafj;jpd; mYtyfj;jpy; tpiykDf;fs;
ngw;Wf;nfhs;Sk; epfo;T
Kbe;jTld; cldbahfNt tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; mt;Ntisapy;
tpiykDjhuh; my;yJ mth;fspd; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; rKfkspf;fyhk;.
12. Nkyjpf tpguq;fSf;fhd njhiyNgrp vz;fs; gpd;tUkhW.
¾nghwpapayhsh; - (guhkhpg;G - m.ne.nr.g. kw;Wk; K. gphpT)
tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig. njhiyNgrp 011 3047806

jiyth;
tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; ngWiff; FO>
tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig>
01Mk; khb> kfneFk kfnkJu>
,y. 216> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij>
nfh];tj;j> gj;juKy;y.

,yq;if murhq;fk;

ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;il Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lk;
Credit No.: Cr.5685-lk

tpiykD mwptpj;jy;
1.

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ cyf tq;fpapd; rh;tNjr mgptpUj;jp Kftuhz;ikapypUe;J ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;il Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lj;jpw;fhf flndhd;iwg; ngw;Ws;sJld; ,f;fld;
ngWiffspd; gFjpnahd;iw fPNo toq;fpAs;s xg;ge;jq;fspd; gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytpl cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ.

2.

fPNo tpgupf;fg;gl;Ls;s nraw;wpl;lq;fSf;fhf jFjpAk; jifikAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;;fis ngWiff; FOtpd; jiyth; ,g;NghJ NfhUfpd;whh;.

xg;ge;jg; ngah; kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fk;

kPsspf;fg;
glhj
fl;lzk;
(&)

Njitg;
gLj;jg;gLk;
tpiykDg;
gpiz (&)

jFjpj; Njitg;gLj;jy;fs;

Mtzq;fs; toq;Fkplk; kw;Wk; njhlh;G nfhs;s
Ntz;ba egh;

%lg;gLk; jpfjp
kw;Wk; Neuk;

nraw;wpl;l ngWiff; FO (cah; kl;lk;)
NtiyfSf;fhd Nfs;tpfs;
gJis khtl;lj;jpy; fl;lnty fpuhkpa ePh; toq;fy;
jpl;l eph;khzk;. xg;ge;j ,y. MWS/WaSSIP/Badulla/
Haliela/NEW /Katawela/2020/13

35>000.00

4>482>000.00

ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G Jiwapy; rPlhTld; (,f;lhl;)
rp-2 my;yJ Nkw;gl;lJ kw;Wk; ,yq;if murhq;fj;jpd; 1987
Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f rl;lj;jpw;fikthd gjpTr; rhd;wpjo;
mj;Jld; mjd; gpd;duhd th;j;jkhdp mwptpj;jy; kw;Wk; 2018.10.16
Mk; jpfjpad;W rpNyhd; nlapyp epA]; gj;jphpifapd; tpsk;guKk;.

nraw;wpl;l gzpg;ghshpd; mYtyfk;> ePh; toq;fy;
kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL Nkk;gLj;jy; nraw;wpl;lk;> ,y.
230> <.lgps;A. ngNuuh khtj;ij>
[{gpyp J}z;> ENfnfhl.
njh/njhiyefy;: 011-28909443/ 011-2890941

2021 brk;gh; 22
Mk;; jpfjpad;W
K.g. 10 kzpf;F

nraw;wpl;l ngWiff; FO (fPo; kl;lk;)
thfdq;fis thliff;F ngWjy;
nraw;wpl;l gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpw;F Ntd;
xd;iw thliff;F ngWjy; - ePh; toq;fy kw;Wk;
Jg;GuNtw;ghL Nkk;gLj;jy; nraw;wpl;lk;
xg;ge;j ,y.: MWS/WaSSIP/PDO/NCB/IOC/Hiring
Van/2021/36

2000 &gh

15000 &gh

thfd chpikahsh; my;yJ thfdq;fis thliff;F toq;Fk;
fk;gdp

nraw;wpl;l gzpg;ghshpd; mYtyfk;> ePh; toq;fy;
kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL Nkk;gLj;jy; nraw;wpl;lk;> ,y.
230> <.lgps;A. ngNuuh khtj;ij>
[{gpyp J}z;> ENfnfhl.
njh/njhiyefy;: 011-28909443/ 011-2890941

2021 etk;gh; 25
Mk;; jpfjpad;W
kjpak; 12.30
kzpf;F

nraw;wpl;l gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpw;F nfg;
xd;iw thliff;F ngWjy; - ePh; toq;fy kw;Wk;
Jg;GuNtw;ghL Nkk;gLj;jy; nraw;wpl;lk;
xg;ge;j ,y.: MWS/WaSSIP/PDO/NCB/IOC/ Vehicle
hiring – Cab/2021/60

2000 &gh

15000 &gh

thfd chpikahsh; my;yJ thfdq;fis thliff;F toq;Fk;
fk;gdp

nraw;wpl;l gzpg;ghshpd; mYtyfk;> ePh; toq;fy;
kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL Nkk;gLj;jy; nraw;wpl;lk;> ,y.
230> <.lgps;A. ngNuuh khtj;ij>
[{gpyp J}z;> ENfnfhl.
njh/njhiyefy;: 011-28909443/ 011-2890941

2021 etk;gh; 25
Mk;; jpfjpad;W
kjpak; 1
kzpf;F

3.
4.
5.
6.
7.

tpz;zg;gjhuhpd; jiyg;Gf; fbjj;jpy; Mtzq;fSf;fhd vOj;J %ykhd tpz;zg;gf; fbjnkhd;iw nraw;wpl;l gzpg;ghsUf;F rkh;g;gpg;gjd; %yk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.
%Lk; jpfjp tiuAk; rhjhuz Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.30 kzpf;Fk; gp.g. 3.30 kzpf;Fkpilapy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;.
Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL Nkk;gLj;jy; nraw;wpl;lj;jplkpUe;J ngw;W rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; Mtzq;fis toq;Fkplj;jpy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis
,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;.
tpiykDf;fs; NkNyAs;s Kfthpapy; xd;wpy; NeubahfNt xg;gilf;fg;glyhk; my;yJ mNj Kfthpf;F gjpTj;jghypy; mDg;gg;glyhk; my;yJ J}jQ;ry; Nritapy; mDg;gg;glyhk;.
midj;J tpiykDf;fSk; mNj Kfthpapy; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; mitfis %baJk; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gp
mDg;gg;gLk;.

nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>
ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;il Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lk;.
ePh; toq;fy; njhlh;ghd mtru miog;GfSf;fhf 1939 vDk; ,ytr ,yf;fk; 24 kzp NeuKk; cq;fSf;fhf nraw;gLk;..
இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2021 நவம்பர் மாதம் 10ம் திகதி புதன்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.

