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க�ொர�ொனொ  ம�ணம் அதி�ரிக்குது 
மக்�ள் �வனமொய் இருக்�ணும் எண்டு 
சு�ொதொ�த் த�ப்பு கதரிவிச்சிருக்குது....

இத எவவளவு க�ொனனொலும் யொரு  
ர�க்கினம், ஒருரவளள முடக்�ம் வநதொ 
வீட்டில சும்மொ இருக்�லொம் எண்டு �னம் 
அத விரும்புரதொ...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 202
1

15 அத்தியாவசிய  ப�ாருட்களடங்கிய

லங்கா சத�காச விற்பனை நிறு -
வைத்திடமிருந்து 15 அத்தியகாவ-
சியப் த்பகாருட்ள் அடஙகிய ஒரு 

த்பகாதினய, �ற்்பகான�ய சந்ன� 
வினலனய விட 1,000 
ரூ்பகாய் குனைவகா் வகாங்

ததாற்ாளர் ததாககயில்
கணிசமான அதிகரிப்பு

நகாடடில் த்கா்�காைகா த�காறைகாளர்ளின் 
எண்ணிகன்  அதி்ரித்துள்ள�கா் சு்கா�கா� 
அனைச்சின் த்காவிட19 னவ�ஸ் ்ப�வல் 

தசயற்பகாடு்ளின் பி��காை த�காடர்பகாளர 
னவத்தியர அன்வர ஹம�கானி  
த�ரிவித்துள்ளகார.  

சீரற்ற ்காலநிலல:  
2, 20,000   
குடும�ங்்களுக்கு   
மின்ாரம தலட  
 ்லகா�ன்ஸ் 
தசல்வநகாய்ம  

ந கா ட டி ல் 
நிலவும ்டும 
ை ன ை யு டன் 
கூடிய சீ�றை ்காலநினல ்கா�ணைகா் ்நறறு -
வன� 2,20,000 குடும்பங்ளுககு மின்சகா�ம 
துண்டிக்ப்்படடுள்ள�கா் மின்வலு ைறறும 
எரிசகதி அனைச்சு த�ரிவித்துள்ளது.   

மின் துண்டிப்ன்ப சீர தசய்வ�ற்காை நட -
வடிகன்்ள் துரி�ைகா் முன்தைடுக்ப்்பட-
டுள்ள நினலயில் தவகுவின�வில் குறித்� 
்பகுதி்ளுக்காை மின்சகா�த்ன�ப் த்பறறுக -
த்காடுப்்ப�றகு உரிய நடவடிகன் 
எடுக்ப்்படடுள்ள�கா்வும 

விவசாயிகளுககு நிவாரணம
வழஙக பவண்டுபகாள்

த�காடரச்சியகா் த்பய்து வரும 
்டும ைனை ்கா�ணைகா் நுவ -
த�லியகா ைகாவடட விவசகாயி்ள் 
்்காடிக ்ணக்காை ரூ்பகாய்்னள 
இைந்திருககின்ைகார்ள் எை த�ரி-
வித்�  ்பகா�காளுைன்ை உறுப்பிைர 
இ�கா�காகிருஷணன், அவர்னள 
்பகாது்காக் ்வண்டியது அ�சகாங்த்தின் 
த்பகாறுப்்பகாகும எைவும அவர்ளுககு 

வாகன உதிரிப்பாகஙகளின்
இ்ககுமதிககு தகடயில்கல

வகா்ை உதிரி ்பகா்ங -
்னள இைககுைதி தசய் -
வ�றகு இதுவன� �னட 
விதிக்ப்்படவில்னல 
எை இ�காஜகாங் அனைச்-
சர தெஹகான் ்சை-
சிங் த�ரிவித்துள்ளகார.  

வகா்ைங்ள் 
ைறறும உதிரிப்

இலஙம்கககு இரண்டு நாள் உத்திய�ா்கபூர்வ விஜ�ம யைற்்காண்டுள்்ள ைாமலதீவு ஜனாதிபதி இபரா-
ஹிம ்ைாஹைட் ஷாலிஹ் யநறறு (09) ஜனாதிபதி ்ெ�ல்கத்தில் ஜனாதிபதி ய்காட்்ாப� ராஜபக்ஷமவ 
ெந்தித்து ்கலந்துமர�ாடினார்.

பசதன பசகள திடடத்கத முறியடிகக  
நாடடில் இரசாயன பசகள கமபனிகள்  

(ெமஸ் ்பகாஹிம)   

இ�சகாயைப் ்பசனள ்ம்பனி -
்ள் இலஙன்யில் 100 பில்லி -
யன் மு�லீடு தசய்துள்ள�கால் 

்ச�ைப் ்பசனள திடடத்ன� 
முறியடிக் அக்ம்பனி்ள் 
த்பருைளவு ்பணத்ன� தசலவி -
டுவ�கா் த�ரிவித்� 
விவசகாய அனைச்சர 

பாது்காபபான ைறறும ்ொகுொன ப�ணத்மத ைக்களுககு வழஙகும யநாககில் யலக -
ஹவுஸ் தினமின ்கதிர்்காைம பஸ் யெமவ யநறறு முன்தினம (08) நிறுவன தமலவர் 
ஜனாதிபதி ெட்்த்தரணி ்பிள்யூ த�ாரத்ன தமலமையில் ஆரமபித்து மவக்கபபட்்து.
நி்கழ்வில் நிறுவனத்தின் பணிபபா்ளர்்கள், மு்காமை�ா்ளர்்கள், பிரதி மு்காமை�ா்ளர்-
்கள்  ஆகிய�ார் ்கலந்து ்்காண்்னர்.

எத்தககய அனர்த்தஙககளயும  
எதிர்தகாள்ள தயார் நிகலயில்!  

்லகா�ன்ஸ் தசல்வநகாய்ம   

நகாடடில் சீ�றை ்காலநினல 
த�காடரும நினலயில் எத்�ன்ய 
இயறன் அைரத்�ங்னளயும 

எதிரத்காள்வ�றகு �யகா�கா் உள்-
ள�கா் அைரத்� மு்கானைத்துவ 
ைத்திய நினலயம த�ரிவித்துள்-

ளது. அைரத்� மு்கானைத்துவ 
ைத்திய நினலயம,முப்்பனட -
்ள் ைறறும த்பகாலிஸ் துனை -
யிைர எத்�ன்ய இயறன் 
அைரத்�ங்னள எதிர த்காள் -
வ�றகும �யகா�கா் உள்ள -
�கா்வும அ�ற்காை உ்ப்� -
ணங்ள் �யகார நினலயில் 
னவக்ப்்படடுள்ள�கா்வும 
அந்� நினலயம த�ரி -
வித்துள்ளது.   

கிளிதநாச்சி நகரில் பகார விபத்து;  
இரு இகளஞர்கள் ஸதலத்தில் பலி   
கிளிதநகாச்சி குறூப் நிரு்பர   

கிளிதநகாச்சி ஏ 09 வீதி ்ப�ந் -
�ன் சந்திககு அண்மித்� ்பகுதி-
யில் ்நறறு முன்திைம இ�வு 
இடமத்பறை வி்பத்தில் இனள-
ஞர்ள் இருவர உயிரிைந்துள்ள-
ைர.   

்ப�ந்�ன் ்பகுதியிலுள்ள 
்டடட த்பகாருட்ள் உற்பத்தி 
நினலயத்திறகு சீதைந்து இைக-
கிய பின்ைர ்பகா�வூரதியகாைது 

வீதியில் நிறுத்தி னவக்ப்்படடி-
ருந்� ்வனள அ்� தினசயில் 
வந்� ்ைகாடடகார னசககிள் ்பகா�-
வூரதியின் பின் ்பக்த்தில் ் ைகாதி 
வி்பத்து இடமத்பறறுள்ளது.    

வி்பத்தில் ்ைகாடடகார னசககி-
ளில் ்பயணித்� இருவர சம்பவ 
இடத்தி்ல்ய உயிரிைந்துள்ள-
ைர. குை�பு�ம, ்ப�ந்�ன் 
்பகுதியிலுள்ள 

வீடடின் மீது மண்பமடு 
சரிந்து வீழ்ந்து மூவர் பலி

தாயும இரு சிறுமி்களும �லி; 
தநலதக்கு �லத்த  ்காயம

்லகா�ன்ஸ் தசல்வநகாய்ம   

�மபுக்னண உட்லத�னிய பி�்�சத்தில் 
்நறறு இடமத்பறை ைண் சரிவு அைரத்�த்தில் 
மூவர உயிரிைந்துள்ளதுடன் ஒருவர ்படு்காயங் -
ளுககுள்ளகாகியுள்ளகார.    ஒ்� குடும்பத்ன�ச் ் சரந்� 
�காயும ை்ளும 
அவர்ளது உைவி-
ை�காை சிறுமி ஒரு -
வரும ைண்சரிவு 
அைரத்�த்தில் உயி-
ரி ைந் து ள் ள து டன் 
்படு்காயைனடந்� 
40 வய�காை 
�ந்ன� 

நிவாரண தபாதிகய  
சததாசவில் தப்லாம 

பிரதத் ரீதியா்க முடக்்க ஆதலா்லை 

அலைச்ர் டக்ளஸுக்கு 
இனறு 63 ஆவது அ்கலவ

ஈை ைக்ள் ஜைநகா -
ய் ்டசியின் தசய-
லகாளர நகாய்மும, 
யகாழ் ைகாவடட ்பகா�கா -
ளுைன்ை உறுப்பிை-
ரும, ்டறதைகாழில் 
அ ன ை ச் ச ரு ை கா ை 
டகளஸ் ்�வகாைந்�காவின் 63 ஆவது 
பிைந்� திைத்திறகு சரவ்�ச இந்து ை� 

இந்து ைத பீ்  பாபு ெர்ைா ஆசி   

100 பில்லி�னுககும அதி்கைான முதலீட்டில்

்தா்ர்புள்்ள நபர்்கள் குறித்து விமரவில் அமபலபபடுத்தபபடும  

ை.ை.மு. தமலவர் இராதாகிருஷணன் MPதனது நிமலபபாடு என்கிறார் ்கமைன்பில

எரிதபாருள் விகலகய
அதிகரிககக கூடாது

எரித்பகாருள் வினலனய 
அதி்ரிப்்ப�கா, இல்னலயகா 
என்்பது குறித்து நிதி அனைச்-
சரிைகால் தீரைகாைம எடுக்ப் -
்படும எை த�ரிவித்� அனைச்-
சர உ�ய ்மைன்பில, 
எரித்பகாருள்

முஸமமிலுககு ்ஷஹான் யெைசிங்க பதில்

அனர்த்த மு்காமைத்துவ ைத்தி� நிமல� பணிபபா்ளர் அறிவிபபு  

நிறுத்தி மவக்கபபட்டிருந்த பாரவூர்தியு்ன் யைாட்்ார் மெககிள் யைாதி   

முபபம்்கள், ்பாலிஸ்
ைறறும மீட்புப பம்்கள்
உஷார் நிமலயில்!

பாராளுைன்றத்தில்  
விவொ� அமைசெர்   
ைஹிந்தானந்த  
்தரிவிபபு  
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20 ககு 20
உலகக 

கிண்ணம

பி.ப.7.30 மணிக்கு
இங்கிலொநது - நியூஸலொநது

இலங்கை ஒலிபரப்புக் 
கூட்டுத்தாபன அ்னதது 

அ்லவரி்ைகைளிலும் நேரடி ஒலிபரப்பு
இன்று 

தவளிநாடுகளில் ததாழில்
தபறறு தருவதாக பமாசடி

்பாதுைக்களுககு பணி�்கம எசெரிகம்க 03

சீரற் காலநிகலயால்   

11 பபர் பலி  
* ்கடலுக்கு ப்லல தவணடாபைை எச்ரிக்ல்க  
* சீரற்ற ்காலநிலல பதாடருபைை எதிர்வுகூ்றல  
* 10 ைாவடடங்்களுக்கு ைண்ரிவு எச்ரிக்ல்க   
* நீர்த்ததக்்கங்்களின வான்கதவு்கள் தி்றப்பு  
* ்கங்ல்க்களுக்கு அருகில வசிப்த�ார் குறித்து ்கவைம

்லகா�ன்ஸ் தசல்வநகாய்ம   

த�ன் கிைககு வங்காள விரிகுடகா 
்டற பி�்�சத்தில் ஏற்படடுள்ள 
�காைமுக்ம ்கா�ணைகா் நகாடடில் 
நிலவும �ற்்பகான�ய ்டும 

ைனையுடைகாை சீ�றை ்காலநினல 
த�காடரந்தும சில திைங்ளுககு 
நீடிககும எை வளிைண்டலவியல் 
தினணக்ளம த�ரிவித்துள்ளது.   

அ�றகிணங் நகாடடின் 
சில பி�்�சங்ளில் 

7,167 த�ருக்கு அதி்கைாதைார் �ாதிப்பு, �ல ந்கரங்்கள் நீரில மூழ்கிை  
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பாதுகாபபான மற்றும் ச�ாகு�ான 
பயணத்தை மககளுககு வழங்கும் 
ந�ாககில் நேக்ஹவுஸ் தினமின 
கதிரகாமம் பஸ் ந�்வ ந�ற்று முன் -
தினம் (08) முதைல் மீண்டும் ஆரம்ப-
மாகியுள்ளது.

அதைன்படி இநதை பஸ் ந�்வ்ய 
ஆரம்பிககும் நிகழ்வு நேக ்ஹவுஸ் 
நிறுவன தை்ேவர ஜனாதிபதி �ட்டத -
தைரணி ்டபிளயூ தையாரதன தை்ே்ம -
யில் ந�ற்று முன்தினம் இரவு �்்ட -
சபற்்றது.அதைற்கு இ்ணநதைதைாக 
பஸ் பயணிகளுககு ஆ�னங்க்்ள 
ஒதுககீடு ச�ய்யும் மததிய நி்ேய-
மும்  தி்றநது ்வககபபட்டது.

நகாட்்ட �ம்புநதைாநோகக 
விகா்ரயின் விகாராதிபதி நபரா -
சிரியர இததை சதைமலிநய இநதை�ார 
நதைரர உளளிட்ட பிககுகளின் பிரித 
ஓதைலுககு மததியில் கதிரகாமத்தை 
ந�ாககிய பஸ் பயணம் ஆரம்பிதது 
்வககபபட்டது . 

சகாழும்பிலிருநது கதிரகாமம் 
வ்ரயும் மற்றும் கதிரகாமததில் 
இருநது சகாழும்்ப ந�ாககி பய-
ணிககும் மககளின் பாதுகாபபு, 
ச�ாகுசு ந�்வ நபான்று �ம்பிக்க-
யு்டன் நபாககுவரதது ந�்வ்ய 
வழங்குவநதை 'தினமின -கதிரகாம 
கடுகதி பஸ் ந�்வ' ்ய ஆரம்பித -

தைதைன் ந�ாககமாகும். அது பயணிக -
ளுககு புதிய அனுபவமாகும்.

நேக ்ஹவுஸிலிருநது இரவு 10.00 
மணிககு ஆரம்பிககும் இநதை பஸ் 
ந�்வ கதிரகாமத்தை அதிகா்ே 

5.30 மணிககு ச�ன்்ற்்டயும். 
கதிரகாம பஸ் நி்ேயததிலி-
ருநது முற்பகல் 9 .15ககு மீண்டும் 
சகாழும்்ப ந�ாககி பயணத்தை 
ஆரம்பிககும்.

'தினமின - கதிரகாம கடுகதி பஸ் 
ந�்வ' ்ய மீண்டும் ஆரம்பிககும் 
நிகழ்வில் நேக ்ஹவுஸ் பததிரி்க 
ஆசிரியரகள குழுவின் பணிபபா-
்ளர சிநரஷ்ட ஊ்டகவியோ்ளர தைரம 

ஸ்ரீ காரியவ�ம், நி்்றநவற்றுப 
பணிபபா்ளர �ட்டததைரணி கனிஷக 
விதைாரண , �ட்டம் மற்றும் நிரவாக 
பணிபபா்ளர �ட்டததைரணி ரகிததை 
அநபகுணவரதைன, நிதிப பணிபபா-
்ளர �ட்டததைரணி ஜனக ரணதுங்க, 
சபாது முகா்மயா்ளர சுமித சகாத -
தைோவே, பிரதி சபாது முகா்ம -
யா்ளரக்ளான �நதைன பண்்டார, 
�ாரதை சுமணரதன, பிர�ன்ன ஜயசுந-
தைர, தினமின பததிரி்க ஆசிரியர 
காமினி ஜயேத, சிநரஷ்ட நபாக -
குவரதது முகா்மயா்ளர திஸ்்ஸ 
தைம்மிக உளளிட்ட பேர கேநது 
சகாண்்டனர.

சீரற்ற காலநிலலயால்  
ஏற்பட்டுள்ள அனர்த்தஙகள

லேக்ஹவுஸ் தினமின-கதிரககாமம் கடுகதி 
பஸ் லேவை மீண்டும் ஆரம்பம்
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சகோழும்பு - 12, ்வோழைதலதோட்-
டம் பகுதியில மூன்று சிறுமிகள் 
திடீசரன கோணோமற் லபோயுள்-
ளதோக சபோலிெோர்  சதரிவித-
துள்ளனர்.

இநத மூன்று சிறுமிகளும் 
லநற்று முன்தினம் கோழ� 8 மணி-
யளவில கோணோமற்லபோயுள்ளதோக  
அநத பிள்ழளகளின் சபற்லறோர் 
சபோலிஸில முழறபபோடு செய்-
துள்ளதோக ்வோழைதலதோட்டம் 
சபோலிஸோர் சதரிவிததுள்ளனர்.

முசெககர ்வண்டிசயோன்றில 
அம் மூன்று சிறுமிகளும் லநற்று 
முன்தினம்  வீட்டிலிருநது 
ச்வளிலய சென்றுள்ள நிழ�யில  
லநற்று ்வழர அ்வர்கள்  வீடு 
திரும்பவிலழ� என்றும் அ்வர்-
கள் சதோடர்போன எநதத தக்வ-
லும் இது்வழர கிழடககவிலழ� 
என்றும் அ்வர்களது சபற்லறோர் 
சபோலிசில முழறபபோடு செய்துள்-
ளனர்.

ஒலர குடும்பதழதச லெர்நத 
இரண்டு ெலகோதரிகளும்  
அ்வர்களுழடய

புதிதோக நிறு்வபபட்டுள்ள பயிற்சி நிழ�யததின் 
ஊடோக நவீன லதசிய ஆழடகள் மற்றும் நவீன பததிக 
கழ� உரு்வோகும் என தோன் நம்பு்வதோக   பிரதமர் 
மஹிநத ரோஜபக்ஷ   சதரிவிததோர்.  

நோடளோவிய ரீதியில நிறு்வபபட்டுள்ள 160 பததிக 
மற்றும் உள்ளூர் ஆழட சதோழிற்ெோழ� பயிற்சி 
நிழ�யஙகழள அ�ரி மோளிழகயில இருநது லநற்று 
(09) இழணய்வழி ஊடோக குறியீட்டு ரீதியோக திறநது 
ழ்வதத லபோலத   பிரதமர் இவ்வோறு சதரிவிததோர்.  

பததிக, ழகததறி துணிகள் மற்றும் உள்நோட்டு ஆழட 
உற்பததி இரோஜோஙக அழமசெர் தயோசிறி ஜய-
லெகர உள்ளிட்ட அழமசசின் 

தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk
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திதி: --சஷ்டி

ராகுகாலம :  ்பகல் :  1.30  -  3.00வனர
சு்பநநரம : கானல : 10.30  -  12.00வனர

இன்னறைய சு்பதினமததாழுனக 
நநரம

நயாகம: சிததநயாகம
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இ�ஙழக கடற்பரபபில தீ அனர்த-
தததிற்கு உள்ளோன எகஸ்பிரஸ் 
லபர்ள் கபபல கோரணமோக தமது 
்வோழ்வோதோரதழத இைநதுள்ள மீன்வ 
ெமூகததிற்கு ஏற்பட்டுள்ள போதிப-
புககு நட்டஈடு ்வைஙகுமோறு அர-
ெோஙகததிற்கு உததரவு பிறபபிககக 
லகோரி லபரோயர் கர்தினோல சமலகம் 
ரஞ்சித ஆண்டழக தோககல செய்-
துள்ள அடிபபழட உரிழம மனு உள்-
ளிட்ட ஐநது மனுககள் சதோடர்போக 
எதிர்்வரும் டிெம்பர் முத�ோம் திகதி 
விெோரழணககு எடுததுக சகோள்ளப 
லபோ்வதோக உசெ நீதிமன்றம் லநற்று 
சதரிவிததுள்ளது.   

லபரோயர் கர்தினோல சமலகம் 
ரஞ்சித ஆண்டழக மனித உரிழம 
செயற்போட்டோளரோன ெரத இதத-
மலசகோட அடிகளோர், மீன்வ ெமூ-

கதழதச லெர்நத இரு்வரோன கோமினி 
சபர்னோண்லடோ, ்வர்ணகு�சூரிய 
கிறிஸ்லடோபர் சபர்னோண்லடோ 
மற்றும் சுற்றோடல சதோடர்போன நிபு-
ணரோன க�ோநிதி அஜநதோ சபலரரோ 
மற்றும் சிவில ெமூக லெழ்வ செயற்-
போட்டோளரோன லஜ.சஜகதீஸ்்வரன் 
ஆகிலயோர் லமற்படி மனுககழள 
தோககல செய்துள்ளனர்.   

இம் மனு டி.பி. சதஹிசதனிய 
பிரீததி பதமன் சூரலென, மஹிநத ெம-
ய்வர்தன உள்ளிட்ட உசெநீதிமன்ற 
நீதிபதிகள் முன்னிழ�யில லநற்று 
விெோரழணககு எடுததுக சகோள்ளப-
பட்டது.   

இதன்லபோது பிரதி்வோதிகள் தரப-
பில சி�ர் நீதிமன்றததிற்கு லநற்ழற-
யதினம் ஆஜரோகி இல�ோத கோரணத-
தோல மனு மீதோன விெோரழணழய 
பிரிசதோரு தினததிற்கு 
ஒததிப லபோடு்வதற்கு 

ெபபுகஸ்கநத மோபிம வீதியிலுள்ள குபழப லமடு 
ஒன்றில சபண்சணோரு்வரின் ெட�ம் பயணபழப-
யில சகோண்டு ்வரபபட்டு வீெபபட்ட ெம்ப்வததின் 
பிரதோன ெநலதக நபர் லநற்று சபோலிஸோரோல ழகது 
செய்யபபட்டுள்ளோர்.  

சகோழ�ச ெம்ப்வம் சதோடர்பில ழகது செய்-
யபபட்ட தம்பதியினர் ்வைஙகிய ்வோககுமூ�த-
தின் அடிபபழடயில ெநலதகநபர் லநற்று கோழ� 
ழகது செய்யபபட்டதோக ெபுகஸ்கநத சபோலிஸோர் 
சதரிவிததனர். தஙக நழககள், பணம் மற்றும் ெட-
�தழத ஏற்றிச சென்ற முசெககர ்வண்டி என்பன-
வும் கண்டுபிடிககபபட்டுள்ளதோக சபோலிஸோர் 
சதரிவிததனர். இலதல்வழள சகோழ�செய்யப-
பட்ட சபண் அணிநதிருநத தஙக சநக�ஸ், ஒரு 
லெோடி தஙகக கோதணிகள் மற்றும் தஙக லமோதிரம் 

ஆகிய்வற்ழற ெநலதக நபர் செட்டியோர் சதருவி-
லுள்ள   நழகக கழட ஒன்றுககு 169,000 ரூபோவுககு 
விற்பழன செய்துள்ளழமயும் சதரிய்வநதுள்ளது.

பத்திக் பயிற்சி நிலையத்தின் மூைம்
நவீன தேசிய ஆலைகள் உருவாகும்
பிரதமர் மஹிநத ராஜபக்ஷ நம்பிக்கை

தகாழுமபு வானழத நதாடடம ்பகுதியில்

3 சிறுமிகை்ை கைாணவில்லையென
யபாலிஸில மு்ைபபாடு

எக்ஸ்பிரஸ் ந்பர்ள் கப்பல் விவகாரம:

பபராெர் உள்ளிட்ட ஐநது பபரின் 
மனு டிசம்பர் 01இல விசார்ண

்பயணபன்ப சடல விவகாரம:

பிரதான சநபதகை நபர் ்கைது;
ந்கைகைளும் கைண்டுபிடிபபு

ச ்வ ளி -
ந ோ ட் டு 
ச த ோ ழி ல -
்வோய்பபுகழள 
சபற்றுத தரு-
்வ த ோ க க கூ றி 
நிதி லமோெடியில ஈடுபடுகின்றழம சதோடர்பில தக்வல-
கள் கிழடககபசபற்றுள்ளதோக இ�ஙழக ச்வளிநோட்டு 
ல்வழ�்வோய்பபு பணியகம் சதரிவிததுள்ளது.  

ஜபபோன், சதன்சகோரியோ மற்றும் இஸ்லரல ஆகிய 
நோடுகளின் சதோழில்வோய்பபுகளுககோக ச்வளிநோட்டு 
ல்வழ�்வோய்பபு பணியகததினோல முன்சனடுககப-
படும் ஆட்லெர்பபுககு அழம்வோக சதோழிலகழளப 
சபற்றுத தரு்வதோகககூறி இநத லமோெடி இடம்சபறு்வ-
தோகத சதரிவிககபபட்டுள்ளது. சதன்சகோரியோ-
விற்குத சதோழில்வோய்பபுகளுககோக 

யெளிநாடுகைளில யதாழில
யபற்று தருெதாகை பமாசடி
த்பாதுைக்களுக்கு ்பணியகம எசசரிக்னக
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நாட்டில் கடந்த சில தினஙகளாக 
சீரற்ற காலநிலல நீடித்து வருகின்ற 
ப�ாதிலும், பநறறுமுனதினம் ப�ய்த 

கடும் மலை காரணமாக நாட்டின �ல பிரப்தசங -
களில் பவளள நிலலலம ஏற�ட்டுளளது. அப்த-
பநரம் மலை காரணமாக சில குளஙகள நிரம்பி 
வழிவப்தாடு, ்தபப�ாவ குளம் உளளிட்ட சில 
நீரத்ப்தககஙகளின வான க்தவுகள தி்றககப�ட்டு 
பமலதிக  நீலர பவளிபேறறும் நடவடிகலககளும் 
முனபனடுககப�ட்டுளளன.

இச்சீரற்ற காலநிலலயின விலளவாக பநறறு-
முனதினம் வலர 11 ப�ர உயிரிைநதிருப�்தாகத் 
ப்தரிவித்துளள அனரத்்த முகாலமத்துவ நிலல -
ேத்தின உ்தவிப �ணிப�ாளர பிரதீப பகாடுபபிலி, 
'ரம்புககலனயில் ஏற�ட்ட மணசரிவில் ஒபர குடும் -
�த்ல்த பசரந்த இருவரும் நாரம்மல பிரப்தசத்தில் 
ஏற�ட்ட மணசரிவில் மறப்றாருவரும் உயிரிைந-
துளளனர எனறு குறிபபிட்டுளளார.

இப்தபவலள மலையுடன கூடிே சீரற்ற காலநிலல 
காரணமாக ோழ்குடாநாட்டிலுளள சகல �ாடசாலல-
களுககும் பநறறு விடுமுல்ற வைஙகப�ட்டிருந்தது. 
அத்ப்தாடு மனனார மாவட்டத்திலும் சில �ாடசாலல -
களுககு விடுமுல்ற வைஙகப�ட்டது. பமலும் பநற -
றுமுனதினம் ப�ய்த கடும் மலையின விலளவான 
பவளளம் காரணமாக புத்்தளம் - பகாழும்பு 
வீதியின சில இடஙகளில் இரணடு மூனறு அடிகள 
உேரத்துககு பவளளநீர �ாயநதுளளது. அவறறில் 
புத்்தளம் - ரத்மல்ோே, மதுரஙகுளி - நாகவில்லு, 
மா்தம்ல�, மஹாபவவ ஆகிேன குறிபபிடத்்தகக-
லவோகும். 

இலவ இவவாறிருகக, சீரற்ற காலநிலலயினால் 
நூறறுககு பமற�ட்ட வீடுகள முழுலமோகவும் 
�குதிேளவிலும் பச்தமலடநதுளளன. �ாதிககப�ட்-
டுளள மககளுககு சலமத்்த உணவு நிவாரணம் 
வைஙக நடவடிகலககளும் பமறபகாளளப�ட்டுள -
ளன. அத்ப்தாடு சீரற்ற காலநிலலயின விலளவாக 
இருபபிடஙகலள விட்டு பவளிபேறியுளளவரகள 
�ாதுகாப�ான இடஙகளில் ்தஙக லவககப�ட்டுள-
ளனர. 

இந்த நிலலயில் பநறறுமுனதினம் ப�ய்த கடும் 
மலையினால் ஏற�ட்டுளள �ாதிபபு ப்தாடரபில் புத் -
்தளத்ல்த பசரந்த 65 வேது மதிககத்்தகக ந�பரா -
ருவர, '்தமது வாழ்நாளில் இவவா்றான ஒரு மலை 
மறறும் பவளள நிலலலமலேக  காணவில்லல' 
எனறுளளார. 

குறுகிே பநர காலப�குதியில் அந்தளவுககு கடும் 
மலை ப�யதுளளது என�ல்தபே அவரது கூறறு 
பவளிப�டுத்தி நிறகின்றது. இவவாறு குறுகிே பநர 
காலப�குதியில் அதிக மலைவீழ்ச்சி கிலடககப 
ப�றுவது அணலமக காலம் மு்தல் அவ்தானிக-
கப�ட்டு வருகின்றது. இ்தறகு காலநிலலயில் ஏற-
�ட்டுளள மாற்றபம அடிப�லடக காரணமாகும். 
அத்ப்தாடு சிறிது பநரம் மலை ப�ய்தாலும் பவளள 
நிலலலம ஏற�டுவ்தறகு மனி்தனின ்தவ்றான 
பசேற�ாடுகள ப�ரிதும் �ஙகளித்துளளன.  

மனி்தனின ்தவ்றான பசேற�ாடுகள காலநிலல 
மாற்றத்திறகு �ஙகளிப�து உலகளாவிே ரீதியிலும் 
உறுதிப�டுத்்தப�ட்டுளளது. அ்தன விலளவாக 
காலநிலல மாற்றத்திறகு துலணபுரியும் கார -
ணிகலளக கட்டுப�டுத்துவதில் முககிே கவனம் 
பசலுத்்தப�ட்டுளளது. அந்த வலகயில் காலநிலல 
மாற்றத்ல்தக கட்டுப�டுத்துவதிலும் அ்தறகு 
துலணபுரிேக கூடிே காரணிகளின �ாவலனலேக 
குல்றப�திலும் ஐககிே நாடுகள சல� விபேட 
கவனம் பசலுத்தியுளளது. இ்தன நிமித்்தம் ஏறக-
னபவ 25 உலகலாவிே மாநாடுகள நடத்்தப�ட்டுள-
ளன. அந்த வலகயில் 26 வது மாநாடு ்தறப�ாது 
பிரித்்தானிோவின கிளகபஸாவில் நலடப�றுகின-
்றது. இம்மாநாட்டிலும் காலநிலல மாற்றத்ல்தக கட் -
டுப�டுத்துவது ப்தாடரபில் முககிே கவனம் பசலுத் -
்தப�டுவது குறிபபிடத்்தகக விடேமாகும்.

பமலும் குறுகிே பநர காலப�குதியில் ப�யயும் 
கனமலையினால் பவளள நிலலலம ஏற�டவும் 
மனி்த பசேற�ாடுகள்தான மூல காரணமாக 
உளளன. அ்தாவது மலைநீர வழிநப்தாடபவன 
இேறலகோகபவ காணப�ட்ட வடிகானகள, கால்-
வாயகள மறறும் சதுபபு நிலஙகளில் ப�ரும்�ா-
லானலவ நிரப�ப�ட்டுளளன. அவறறில் கட்டட 
நிரமாணஙகள அலமககப�ட்டுளளன. இ்தன 
விலளவாக மலைநீர வழிநப்தாட முடிோ்த நிலல 
ஏற�ட்டுளளது. இ்தன காரணத்தினால் சிறு மலை 
ப�ய்தாலும் பவளள நிலலலம ஏற�டுகின்றது. 
இ்தலனத் துல்றசார நிபுணரகளும் சுட்டிககாட்டியுள-
ளனர.  

ஆகபவ காலநிலல மாற்றத்திறகு துலணபு-
ரிவல்தக குல்றத்து ்தவிரத்துக பகாளவதிலும் 
மலைநீர வழிநப்தாடுவ்தறகு ஏற்ற கட்டலமபபு 
வசதிகலள உரிே முல்றயில் அலமத்து �ராம -
ரித்துக பகாளவதிலும் ஒவபவாருவரும் கவனம் 
பசலுத்்த பவணடும். அவறறின ஊடாக சீரற்ற கால-
நிலலயின விலளவான கனமலை மறறும் பவளள 
நிலலலமயினால் ஏற�டக கூடிே �ாதிபபுககலள -
யும் பச்தஙகலளயும் ்தவிரத்துக பகாளளக கூடிே-
்தாக இருககும். 

35, டி. ஆர. விஜேவர்தன மாவத்ல்த, பகாழும்பு- - 10
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குறள் தரும் சிநதனை

ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ரபீஉனில் ஆகிர பில்ற 04
பிலவ வருடம் ஐப�சி மா்தம் 24ம் நாள  பு்தனகிைலம

4 2021 நவம்�ர 10 பு்தனகிைலம10–11–2021

யாழ்ப்ாணத்தில் ்டையினரால் உற்த்தி   
செயய்ப்டை 50 ச�ான் செ�ன்ப ்ெடை
ஜனாதி�தியின 'சுபிட்சத்தின பநாககு' 

பகாளலகத் திட்டத்திறகலமே இரா-
ணுவத்தினால் முனபனடுககப�-

டும் பச்தனப �சலள உற�த்தித் திட்டத்ல்த 
பமலும் வலுப�டுத்தும் பநாககில், ோழ். 
�ாதுகாபபுப �லடத் ்தலலலமேகத்ல்தச் 
பசரந்த �லடயினரால் உற�த்தி பசயேப�ட்ட 
50 ப்தான பச்தனப �சலள அணலமயில் 
�லாலியிலுளள இராணுவ �ணலணயில் 
லவத்து ோழ். விவசாயிகள சிலருககு �கிரந-
்தளிககப�ட்டது.  

ோழ். �ாதுகாபபு �லடத் ்தலலலமேக 
்தள�தி பமஜர பஜனரல் ஜகத் பகாடித்துவக-
குவின அலைபபின ப�ரில் �ாதுகாபபு �்த-
விநிலல பிர்தானியும் இராணுவத் ்தள�தியு-
மான பஜனரல் ேபவநதிர சில்வாவினால் 
இராணுவ விவசாே மறறும் கால்நலடப 
�ணிப�க �ணிப�ாளர, சிபரஷட அதிகாரிக-

ளுடன இலணநது பமற�டி பச்தன �சலளத் 
ப்தாலக அலடோளபூரவமாக வைஙகி லவக-
கப�ட்டது.  

அப்தப�ால் பமற�டி �குதிகளில் வாழும் 
விவசாயிகள மறறும் விவசாே நடவடிகலக-
களில் ஈடு�டுகின்ற �லடயினரின �ேன�ாட்-
டிறகாக இராணுவத் ்தள�தியின எணணகக-
ருவுககலமவான 'துரு மித்துரு நவ ரட்டக' 
பசேறறிட்டத்தின கீழ் பச்தன �சலள உற-

�த்தி பமறபகாளளப�ட்டது. அ்தறகலமவாக 
கிைககு �ாதுகாபபு �லடத் ்தலலலமேக 
�லடயினரால் உற�த்தி பசயேப�ட்ட 86.9 
ப்தான பச்தன �சலள ‘லக ப�ாபஹார’ நிறு-
வனத்திடம் லகேளிககப�ட்டுளளலம குறிப-
பிடத்்தகக்தாகும்.   

அப்தபவலள, �லாலி இராணுவ �ண-
லணயில் நிறுவப�ட்ட பச்தன �சலள உற-
�த்தி ்தளத்ல்த தி்றநது லவககும் நிகழ்வும் 
நலடப�ற்றது. �ாதுகாபபு �்தவிநிலல பிர்தா-
னியும் இராணுவத் ்தள�தியுமான பஜனரல் 
ேபவநதிர சில்வாவினால் உத்திபோகபூரவ-
மாக தி்றநது லவககப�ட்டப்தாடு, இத்திட்டத்-
தின கீழ் பச்தன �சலள திணமம் மறறும் 
திரவஙகளாக ்தோரிககப�டுகின்றது.  

�லாலியில் அலமநதுளள உர உற�த்தி 
்தளத்திறகுள பச்தன �சலள உற�த்திக-
கான பிரிலவ நிறுவி அ்தனூடாக குடாநாட்-

டின விவசாயிகளுககு 4000 லீற்றர திரவ 
உரம் உற�த்தி பசயவறகு இராணுவத்திறகு 
இேலுலம உளளப்தன இராணுவத் ்தள�தி 
ப்தரிவித்்தார.  

ோழ். குடாநாட்டில் உளள விவசாயிக-

ளுககு ப�ருமளவான பச்தனப �சலள விநி-
போகிப�டுவது இதுபவ மு்தல் ்தடலவோ-
கும். இத்திட்டத்திறகு பமலும் வலு பசரககும் 
வலகயில் இராணுவ �ணலணககுள நிறு-
வப�ட்டிருககும் பச்தனப �சலள உற�த்தி 

நிலலேம் ப�ாதுமககளுககாக தி்றநது லவக-
கப�ட்டது.  

அத்ப்தாடு, ோழ். �ாதுகாபபுப �லடத் 
்தலலலமேகத்தின கீழ் பசலவோறறும் 
�லடயினரால் உர உற�த்தி பசேற�ாடு-
கலள இலகுவாககும் வலகயில் நானகு 
புதிே இேநதிரஙகலள ்தோரிககப�ட்டுளள-
லமோல், இந்த திட்டத்ல்த ப்தாடரநதும் முன-
பனடுப�்தறகாக அதிக விலலயுலடே இேந-
திரஙகலள பகாளவனவு பசயே பவணடிே 
அவசிேம் இல்லாமல் ப�ாயுளளது என�தும் 
குறிபபிடத்்தகக்தாகும்.   

அ்தன�டி, பச்தனப �சலள உற�த்திக-
காக �ேன�டுத்்தப�டும் மூலபப�ாருட்கலள 
அலரககும் இேநதிரம் மறறும் உர உற�த்திக-
கான மூலபப�ாருட்கலள ஒனறுபசரககும் 
இேநதிரம் என�னவும் �லடயினரால் கணடு-
பிடிககப�ட்டுளளலம சி்றப�ம்சமாகும்.

ஆபகானிஸ்்தானில் நடந்த வனமுல்ற-
யில், கடந்த 6 மா்தஙகளில் மட்டும் 
460 குைநல்தகள �லிோகி உள-

ள்தாக யுனிபசப ்தகவலல பவளியிட்டுளளது. 
20 வருடஙகள கழித்து ஆட்சிலே லகப�றறி 
உளளனர ்தலி�ானகள. இபப�ால்தககு அஙகு 
்தறகாலிக அரசு அலமப�ட்டிருந்தாலும் கூட 
ஏகப�ட்ட குைப�ஙகளும் சரச்லசகளும் நடநது 
பகாணடு்தான இருககின்றன. 

ப�ணகளுககு உரிலமகலள அளிபப�ாம் 
எனறு ்தலி�ானகள மு்தல் வாககுறுதிோகபவ 
்தநதிருந்தனர. ஆனால், அ்தறகான அறிகுறி-
கள இதுவலர காணப�டவில்லல. அலமச்-
சரலவ �்தவிகளிலும் ப�ணகள இல்லல. 
ப�ணகளுககு கல்வி, பவலலவாயபபில், 
உரிலமகள எதுவும் வைஙகப�டவில்லல. 
ஆலடக கட்டுப�ாட்லடயும் பகாணடு வநது விட்-
டனர. �ல்கலலககைக கல்வி நிலலேஙகளில் 
கூட ஆணகளுடன பசரநது �டிகக அனுமதி 
இல்லல. குைநல்தகளுககான �ளளிககூடமும் 
தி்றககப�டவில்லல.

மகளிர பமம்�ாட்டுத்துல்றயில் கூட 
ப�ணகள பவலல �ாரககத் ்தலட விதிககப-
�ட்டுளளது. மறப்றாரு �ககம் அந்த நாபட 

வறுலமயிலும் �ட்டினியிலும் சிககி பகாண-
டுளளது. "ஆபகானிஸ்்தானின 39 மில்லிேன 
மககளில் �ாதிககு பமல் 22.8 மில்லிேன 
மககள கடுலமோன உணவு �ாதுகாபபினலம 
மறறும் �ட்டினிலே பநாககி பசனறு பகாண-
டிருககின்றனர. ப�ாருளா்தாரம் அல்த விட 
பவகமாக வீழ்ச்சி அலடநதுளளது. குைநல்த-
கள உயிரிைகக ப�ாகி்றாரகள. மககள �ட்டினி 
கிடககி்றாரகள.நிலலலம பமாசமாக ப�ாகி்றது. 
மனி்தாபிமான பசேல்களுககான நிதிலே உட-
னடிோக விடுவிகக பவணடும்" எனறு ஐ.நா 
ஏறகனபவ எச்சரித்திருந்தது. 

இ்தனிலடபே, ஆபகான மககள பவலலயில்-
லாமலும், உணவு இல்லாமலும் அவதிப�ட்டு 
வருகின்றனர. கடுலமோன நிதி பநருககடிககு 
அந்த நாடு ஆளாகி உளளது. பமறகத்திே நாடு-
களும் ஆபகானிஸ்்தானுககான உ்தவிலே 
நிறுத்தி விட்டன. உலக வஙகி மறறும் சரவ-
ப்தச நாணே நிதிேமும் �ணம் பசலுத்துவல்த 
நிறுத்தி விட்டன. இ்தனால், நிதி நிலலலம 
பமாசமாகி விட்டது. இ்தனால் பஹராட், �ட்கிஸ் 
ப�ான்ற �குதிகளில் உணவுககு வழியில்லாமல் 
ப�றப்றார ்தஙகளது இளம் மகளகலள திரும-
ணத்துககாக விற�லன பசயே பவணடிே அவல 

நிலலககு ஆளாகி உளளனர. அப்தப�ால, சிறு-
மிகலள வே்தானவரகளுககு திருமணம் பசயது 
லவககும் பகாடுலமயும் அரஙபகறி வருகி்றது. 
�ாகதிஸ் மாகாணத்தில் அபதுல் மாலிக என�-
வர ்தனனுலடே 9 வேது ப�ண குைநல்தலே 
55 வேதுலடே ஒருவருககு திருமணம் பசயது 
லவத்துளளார. இப�டித்்தான அப்த குடும்�த்-
தில் ஏறகனபவ 12 வேது மகலள, வே்தான 
ஒருவருககு திருமணம் பசயது லவத்துளளனர. 
இதுப�ான்ற பசயதிகள உலக மககலள கவ-
லலேலடே பசயது வருகின்றன.

இநநிலலயில், யூனிபசப ஒரு ்தகவலல 
பவளியிட்டுளளது. அ்தன�டி, இந்த ஆணடின 
மு்தல் 6 மா்தஙகளில் மட்டும் 460 குைநல்த-
கள �லிோகியுளள்தாக ஐககிே நாடுகளின 
குைநல்தகள நிதிேம் அறிகலக பவளியிட்டுள-
ளது. ஆபகானிஸ்்தானில் ப�ார காரணமாக 

ஆயிரககணககான மககளின வாழ்கலக �ாதிக-
கப�ட்டுளளது. கடந்த விோைககிைலம காலல 
ஒபர குடும்�த்ல்த பசரந்த 4 ப�ண குைநல்த-
கள, 2 ஆண குைநல்தகள உள�ட ஒன�து ப�ர 
பகால்லப�ட்டுளளனர. குநதூஸ் �குதியில், 
ப�ாரககாலத்தில் �துககிலவககப�ட்ட குணடு 
திடீபரன பவடித்்த்தால் அககுடும்�பம �ரி்தா-
�மாக �லிோகியுளளது. இந்த குணடுபவடிப-
�ால் பவறு 3 குைநல்தகளும் காேமலடநதுள-
ளன. வறுலம, உணவுப �ஞசம், ஊட்டச்சத்து 
குல்ற�ாடு ப�ான்ற பிரச்சிலனகளால் குைந-
ல்தகள �ாதிககப�ட்டிருப�்தாகவும் யூனிபசப 
ப்தரிவித்துளளது.  மூலள முடககத்்தால் �ாதிக-
கப�ட்ட 10 மு்தல் 15 குைநல்தகள தினமும் 
சிகிச்லசககாக அலைத்து வரப�டுவ்தாக ஆபகா-
னிஸ்்தாலன பசரந்த படாகடர முகமது �ாஹிம் 
என�வர ப்தரிவித்துளளார. 

நாட்டின ப�ரும்�ாலான �குதிகளில் 
மலை ப�யது வருகின்றது. �ல 
இடஙகளில் பவளளம் ஏற�ட்டுள-

ளது. இந்த மலை காலத்தில்்தான அதிகமாக 
பநாயகள நம்லமத் ்தாககும். மலைக காலத்-
தில் முடிந்த வலர நாம் அவ்தானமாக இருகக 
பவணடும்.

குளிர, மலைக காலஙகளில் எளிதில் �ரவு-
வது லவரஸ் ப்தாறறுககிருமிகள்தான. பகாலட 
காலத்தில் வருவல்த விட ்தடிமன , பளூ காயச்-
சல் ப�ான்றலவ குளிர காலத்தில் விலரவாகத் 
்தாககி விடும். குளிர காலஙகளில் முடிந்தவலர 
பவதுபவதுப�ான சூழ்நிலலயில் இருப�து அவ-
சிேம். ஒருவரால், அவரின எதிரபபு சகதிலே 
ப�ாறுத்து குளிலரத் ்தாஙக முடியும். ஆனால், 
குளிரால் ப்தாறறும் ப்தாறறுககிருமிலே சா்தா-
ரணமாக ஒதுகக முடிோது. பகாலட காலத்ல்த 
விட மலைககாலம், குளிர காலத்தில்்தான 
ப்தாறறுககிருமிகள எளிதில் �ரவும் .

சுத்்தம் இல்லா்த குடிநீர மூலம் பகாலரா, 
வாநதி,வயிறப்றாடடம் , பளூ காயச்சல், 
மஞசள காமாலல ஆகிே பநாயகள ஏற�ட 
அதிக வாயபபுளளது. இது குைநல்தகள மு்தல் 
ப�ரிேவரகள வலர எல்பலாலரயும் ்தாககும். 
ஆலகோல் முடிந்த வலர நன்றாக பகாதிகக 
லவத்து ஆறிே நீலர மட்டுபம அலனவரும் 
குடிகக பவணடிேது அவசிேமாகும் 

கடுலமோன மலைோல் மலைநீர வீட்லட 
சுறறி ப்தஙகிருககும். அதில் ப�ருகும் நுளம்-
புகள  மூலம் மபலரிோ, படஙகு, மூலளக-
காயச்சல், ோலனககால் ஆகிே பநாயகள  
வரலாம். முடிந்த வலர நுளம்பு வலலககுள 
உ்றஙக �ைகவும். மாலல   ஐநது ஆறு மணிக-
குள வீட்டு ஜனனல், க்தவுகலள அலடத்து 
விடவும். இ்தனால் அதிகமான நுளம்பு வீட்டுக-

குள வராமல் ்தடுககலாம். ப்தாடரநது இரணடு 
அல்லது மூனறு நாட்கள காயச்சல் நீடிககும் �ட்-
சத்தில் இரத்்தப �ரிபசா்தலன பசயது அ்தறகுத் 
்தகுந்த�டி சிகிச்லச பமறபகாளள 
பவணடும்.

உணவு சாபபிடும் முனபு கட்டா-
ேம் லககழுவி விட்டு சாபபிடுவது 
நல்லது. மலைக காலத்தில் நாம் 
சாபபிடும் உணவில், இனிபபு அதிகம் 
பசரத்துக பகாளளாமல் இருப�து 
நல்லது. 

அடிககடி முகத்திலன ப்தாட்டுக 
பகாணபட இருந்தால் லவரஸ் கிரு-
மிகள வாய, கண, மூககு ப�ான்ற 
அலனத்து வழிகளிலும் உடலினுள 
பசனறு விடும். எனபவ அடிககடி 
முகத்ல்தத் ப்தாடுவதிலன ்தவிரகக-
வும்.

லககலள சவரககாரம் பகாணடு 
கழுவுவப்த மு்தல் உடல் நல �ாது-
காபபு முல்றோகக கூ்றப�டுகின்றது. 
எனபவ உணவு உணணும் முன�ாக 
ஒவபவாரு முல்றயும் சவரககாரம் 
பகாணடு லக கழுவவும். அப்த 
ப�ானறு சலமககும் முனபும் சவரககாரம் 
பகாணடு லக கழுவவும்.

்தணணீரும், காயகறிகளும் சுத்்தமாக 
இருப�து மலைக காலத்தில் கடினம்.  வயிற-
றுப ப�ாககு, வாநதி என கிருமிகளின �ாதிப-
�ால் அபநகர �ாதிககப�டுகின்றனர. கவனம் 
ப்தலவ. குளிரந்த உணவுகள, �ானஙகலள 
எடுத்துக பகாளளாதீரகள. குைநல்தகலள 
மலையிபலா, மலைநீரிபலா விலளோட விடா-
தீரகள.

மலைநீரில் நடககும் ப�ாழுது மினசார கம்-

பிகள அ்தனுள அறுநது விழுநது கிடககலாம். 
பிளலளகலள எச்சரியுஙகள.

அதிக பகாழுபபு உணவு, �ாஸ்ட் பூட் உணவு-
கலளத் ்தவிருஙகள. வயிறறில் எளிதில் கிருமி 
�ாதிபபு ஏற�டும். இககாலஙகளில் அ்தாவது 
மலை பநரஙகளில் அதிக சமி�ாட்டுக பகாளாறு 
ஏற�டும். கிருமிகள அதிக வீரிேம் பகாண-
ட்தாக இருககும். மலைககாலம் என்றால் 
்தணணீர குடிப�து குல்றநது விடும். சுத்்தமான 
ப�ாதுமான நீர உடலுககு மிக அவசிேம்.

மலைக காலம் என்றால் காரசார உணவுக-

ளும், மசாலா உணவுகளும், உபபு 
கூடிே உணவுகளும் அலனவலரயும் 
ஈரககும். இரத்்த அழுத்்தம் உலடேவர-
கள இவவலக உணவுகலள ்தவிரகக 
பவணடும். 

இடி அல்லது மினனலின ப�ாது 
பவட்டபவளியில் இருககாதீரகள. 
இடி அல்லது மினனலின ப�ாது உட-
னடிோக �ாதுகாப�ான இடத்துககுச் 
பசனறு விடுஙகள.

இடி அல்லது மினனலின ப�ாது 
்தணணீர ப்தஙகியுளள �குதிகலள 
விட்டு அகலுஙகள. இடி அல்லது 
மினனலின ப�ாது ்தஞசம் அலடே 
அருகில் எதுவும் இல்லா்த �ட்சத்தில் 
மின கம்பிகள, மின கம்�ஙகள, 
மரஙகள, உபலாகக கம்பி பவலி 

ப�ான்றலவ இல்லா்த ்தாழ்வான �குதிகலள 
ப்தரநப்தடுஙகள. 

இடி அல்லது மினனலின ப�ாது ப்தாலலக-
காட்சி, மிகஸி, கிலரணடர, கணினி மறறும் 
ப்தாலலப�சி ப�ான்றவறல்ற �ேன�டுத்்தாதீர-
கள. தி்றந்த நிலலயில் உளள ஜனனல், க்தவு 
ப�ான்றவறறின அருகில் இருககாதீரகள.

த�ொடரும் அடடமடையினொல்
இயறடகை அனர்த� அபொயம்!

முதலில் தனக்குள்ள குறைறை நீக்கிக் க�ொண்டு, 
அதன் பின்னர் பிைர் குறைறைக் �ண்டு க�ொல்லும் 
தறைவனுக்கு என்ன குறை நேரும்?

்தனகுற்றம் நீககிப பி்றரகுற்றங காணகிறபின
எனகுற்ற மாகும் இல்றககு

-கபடன வா சு்தரஸ்சன...?
(�மிழ் ஊடகை தபொறுபபதிகைொரி)
இரொணுவ ஊடகை பணிபபகைம்
இரொணுவ்த �டைடமயகைம்

ஸ்ரீ ஜயவர�னபுர, தகைொழும்பு.

விவசாயிகளுக்கு பகிர்ந்தளிப்பு

நாசைங்கும் ச�ாைர்மடை ச்ய்வ�ால் அனரத்�
எசெரிக்டக ்மக்களுக்கு அ்வசியம்

ஆ்பகானில் 6 ்மா�த்தில்
460 குைநட�கள் ்லி!

-நடராஜன ஹரன...?
(பனஙகைொடு)
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அம்பபாமை ைபாவட்ட ்பபாரபாளுைன்ை உறுப்பி-
னரும, ைபாவட்ட அபிவிருத்திக் குழுத் தமைவ-
ருைபான ்டபிள்யூ.டி. வீரசிங்கவின் அமழப்புக்்க-
மைவபா்க துமைமு்க அபிவிருத்தி அலுவல்கள் 
இரபாஜபாங்க அமைச்சர்   ்கன்க ஹேரத்    தமை-
மையில அதி்கபாரி்கள் உள்ளிட்ட குழுவினர்   அண்-
மையில ஒலுவில மீன்பிடித் துமைமு்கத்திற்கு 
வரும்க தந்திருந்தனர். அக்குழுவினர் துமைமு்க 
அதி்கபாரி்களு்டன் இது வி்டயைபா்க ்கைந்துமரயபாடி 
மீன்பிடித் துமைமு்கம மீண்டும ச்சயற்்படுவதில 
உள்்ள குமை்பபாடு்கம்ள ஹ்கட்டறிந்து ச்கபாண்்டது-
்டன், துமைமு்கத்மத ஹநரடியபா்க ்பபார்மவயிடடும 
சதரிந்து ச்கபாண்்டனர்.  

ஒலுவில துமைமு்கத்தில ்கபாணப்்படும  குமை-

்பபாடு்கம்ள நிவர்த்தி ச்சய்யும மு்கைபா்க முதல ்கட்ட-
ைபா்க துமைமு்கத்தில உள்்ள ஐஸ் உற்்பத்தி நிமை-
யத்மத இயங்கச ச்சய்வதற்்கபான அமனத்து 
ந்டவடிக்ம்க்கம்ளயும துரிதைபா்க ஹைற்ச்கபாள்ளு-
ைபாறு துமைமு்க அதி்கபாரி்களுக்கு இதன் ஹ்பபாது 
துமைமு்க அபிவிருத்தி அலுவல்கள் இரபாஜபாங்க 
அமைச்சர் ்கன்க ஹேரத் உத்தரவு பிைப்பித்தபார்.

நீண்்ட ்கபாைைபா்க இயங்கபாைல உள்்ள மீன்பி-
டித் துமைமு்கத்மத மீ்ள இயங்க மவப்்பதற்்கபான 
அமனத்து ந்டவடிக்ம்க்கம்ளயும ஹைற்ச்கபாண்டு 
மீனவர்்களுக்கு வபாழவபாதபாரத்மத ஏற்்படுத்திக் 
ச்கபாடுப்்பதற்்கபான உத்தரவு்கம்ள அதி்கபாரி்க-

ளுக்கு அவர் விடுத்தது்டன், ஒலுவில பிரஹத்சத்-
தின் ்க்டைரிப்பு வி்டயத்மத உ்டனடியபா்க ்கடடுப்்ப-
டுத்துவதற்்கபான  ச்சயற்்பபாடு்கம்ள ஹைற்ச்கபாள்்ள 
ஹவண்டுசைன்றும அறிவுறுத்தல வழஙகினபார். 
துமைமு்கத்தில மூ்டப்்படடுள்்ள ைண்மண அ்கற்-
றுவதற்்கபான ந்டவடிக்ம்க்கம்ள  உ்டனடியபா்க 
ஹைற்ச்கபாள்்ள ஹவண்டும எனவும அவர் ஹ்கடடுக் 
ச்கபாண்்டபார்.

ஒலுவில மீன்பிடித்துமைமு்கத்தின் பிரதபான 
வபாயிலில  மூ்டப்்படடு இருக்கும ைணமை 
(குறித்த ஓர் ்பகுதியில)  அ்கற்றிசயடுக்கும 
்பணி்கம்ள உ்டன் முன்சனடுக்்கவும, குமைந்-
தது ஒரு த்டமவயில மீனவர்்களின் ஐந்து ்ப்ட-
கு்கள் இஙஹ்க  உடச்சலவதற்்கபான ்பபாமதமய 
ஏற்்படுத்தி மீன்பிடித் சதபாழிமை ஹைற்ச்கபாள்வ-
தற்்கபான ந்டவடிக்ம்க்கம்ள துரிதைபா்க ஹைற்-
ச்கபாள்வது சதபா்டர்பிலும இஙகு அதி்கபாரி்களுக்கு 
்பணிப்புமர்கள் வழங்கப்்படடுள்்ளன. 

இஹதஹவம்ள ஒலுவில மீன்பிடித் துமைமு்கத்-
திலுள்்ள குமை்பபாடு்கம்ள அறிந்து ச்கபாண்டு 
ந்டவடிக்ம்க்கம்ள ஹைற்ச்கபாள்வதற்்கபா்க அண்-
மையில  ்கமரஹயபாரப் ்பபாது்கபாப்பு ைற்றும 
தபாழ நிை இரபாஜபாங்க அமைச்சர் சைபாேபான் 
பிரியதர்்சன டி சிலவபா, ்க்டற்சைபாழில ைற்றும 
நீரியலவ்ள அபிவிருத்தி அமைச்சர் ்டக்்ளஸ் 
ஹதவபானந்தபா  ஆகிஹயபார் தனித்தனிஹய விஜயம 
ச்சய்து ஒலுவில துமைமு்க அதி்கபாரி்கள் ைற்றும 
்கமரஹயபாரம ஹ்பணல, ்கமரஹயபார மூைவ்ள மு்கபா-
மைத்துவத் திமணக்்க்ளத்தின் அதி்கபாரி்களு்டன் 

இது வி்டயைபா்க ்கைந்துமரயபாடி தீர்ைபானங-
்கள் ஹைற்ச்கபாண்்டனர்.

இந்நி்கழவில அட்டபாம்ளசஹ்சமன 
பிரஹத்ச ச்சயைபா்ளர் எம.ஏ.சீ.அேைட  
ஷபாபீர், அம்பபாமை ைபாவட்டப் ்பபாரபாளு-
ைன்ை உறுப்பினரின்  அட்டபாம்ளசஹ்சமன 
பிரஹத்ச அபிவிருத்தி இமணப்்பபா்ளர் ஆசி-
ரியர் எஸ். எம.சஜஸீல ைற்றும துமைமு்க 
அதி்கபாரி்கள் எனப் ்பைரும ்கைந்து ச்கபாண்-
்டனர்.

விவ்சபாயத் திமணக்்க்ளத்தின் கீழுள்்ள விவ்சபாய விரி-
வபாக்்கல நிமையங்கள் விமத விநிஹயபா்கப் ்பணிமய சவற்-
றி்கரைபா்க முன்சனடுத்து வருகின்ைன. அட்டபாம்ளசஹ்சமன 
பிரஹத்ச ச்சயைபா்ளர் பிரிவில சுைபார் 04 ஆயிரம விமதப் 
ச்பபாதி்கம்ள வழஙகி மவக்கும அஙகுரபார்ப்்பண நி்கழவு, 
அட்டபாம்ளசஹ்சமன விவ்சபாய விரிவபாக்்கல நிமையப் 
ச்பபாறுப்்பதி்கபாரி, விவ்சபாயப் ஹ்பபாதனபாசிரியர் (ைத்திய 
அரசு) ஏ.எச.ஏ.மு்பபாைக் தமைமையில நம்டச்பற்ைது. இந்-
நி்கழவில, அட்டபாம்ளசஹ்சமன உதவிப் பிரஹத்ச ச்சயைபா-
்ளர் நஹீஜபா முஸபாபிர் அதிதியபா்க ்கைந்து ச்கபாண்்டபார்.

நஞ்சற்ை உணவு உற்்பத்தி. ஹ்சதனப் ்ப்சம்ளப் ்பபாவமன, 
அதி்கரித்த வபாழக்ம்கச ச்சைவு, ஹநபாயற்ை ஆஹரபாக்கிய 
வபாழவு உள்ளிட்ட ்பலஹவறு முக்கிய வி்டயங்கள் முக்கியத்-
துவம ச்பற்றுள்்ள இக்்கபாை ்கட்டத்தில, விவ்சபாய அமைசசு 
ைற்றும விவ்சபாய இரபாஜபாங்க அமைசசு என்்பன இமணந்து 
நம்டமுமைப்்படுத்தும இவஹவமைத் திட்டம 
மி்கவும ்பயனுள்்ளதபா்க அமையும என்்பதில 
்சந்ஹத்கமிலமை.

ஜனபாதி்பதி ஹ்கபாட்டபா்பய ரபாஜ்பக்ஷவின் எண்-
ணக்்கருவில உருவபான 'ச்சௌ்பபாக்கியபா' ஹதசிய 
ஹவமைத்திட்டத்தின் கீழ, ஹ்சதனப் ்பயம்ள 
ைற்றும இயற்ம்க பீம்ட நபாசினி ்பபாவமன 
மூைம எதிர்்கபாை ்சந்ததியினமர ஹநபாயற்ை 
ஆஹரபாக்கியைபான ்சமூ்கைபா்க ைபாற்றும விழிப்-
புணர்வு நி்கழவு்கள் நபா்ட்ளபாவிய ரீதியில ஏற்-
்கனஹவ ஆரமபிக்்கப்்படடு முன்சனடுக்்கப்்படடு 
வருகின்ைமை குறிப்பி்டத்தக்்கது. இயற்ம்க-
மயப் புைக்்கணித்து ச்சயற்ம்க உரங்கம்ள-
யும, இர்சபாயனங்கம்ளயும ்பயன்்படுத்திய-
தன் விம்ளவு 'ஹநபாயு்டன் கூடிய வபாழக்ம்க' 

என்்பது ஆதபாரபூர்வைபா்க ்கண்்டறியப்்பட்ட-
தன் ்கபாரணஹை இன்று ஹ்சதனப் ்ப்சம்ள, 
இயற்ம்க பீம்ட நபாசினி என்்பனவற்றின் 
்பபாவமன குறித்து சிந்திக்்கச ச்சய்துள்-
்ளது. 

நவீன விஞ்பான வ்ளர்சசிக்ஹ்கற்்ப 
ைனித வபாழவியலும நபாளுக்கு நபாள், 
ைபாறிக் ச்கபாண்டு வருகின்ைது.இறுதியில, 
அதன் தபாக்்கம ைனிதன் ஆஹரபாக்கியத்மத 
இழந்து, ஹநபாய், சநபாடியு்டன் தவிக்்க 
ஹநரிடடுள்்ளது. இதுகுறித்து, ஒவசவபாருவ-
ரும தனியபா்கவும, கூட்டபா்கவும சிந்தித்து 
்பணியபாற்ை ஹவண்டியது அவசியைபாகும.

நபாடடின் எதிர்்கபாை ்சந்ததியினமர 
ஹநபாய், சநபாடியற்ை ஆஹரபாக்கிய ்சமூ்கைபா்க 
ைபாற்ைஹவண்டிய ஹதமவ அரசுக்கு ைபாத்-
திரைலை, எங்கள் ஒவசவபாருவருக்கும 
உண்டு. அதற்்கபான தயபார் ்படுத்தல்கம்ள நபாங்கள் உ்டனடி-
யபா்கஹவ ஆரமபிக்்க ஹவண்டியுள்்ளது. அதமனஹய ஜனபாதி-
்பதியும, அதி்கபாரி்களும தற்ஹ்பபாது 'ச்சௌ்பபாக்கியபா'

ஹதசிய ஹவமைத்திட்டத்தின் மூைம நம்டமுமைப்்படுத்தி 
வருகின்ைனர்.

சநற்ச்சய்ம்கயபா்க இருந்தபாசைன்ன, உ்ப-உணவுப் 
்பயிர்ச ச்சய்ம்கயபா்க இருந்தபாசைன்ன நஞசு ்கைக்்கபாத 
ைனித நு்கர்வுக்குப் ச்பபாருத்தைபானதபா்கவும, ்பபாது்கபாப்்பபான-
தபா்கவும, தரம நிமைந்ததபா்கவும உற்்பத்தி ச்சய்ய ஹவண்டி-
யது அவசியைபாகும. ஹ்சதனப் ்பயம்ள ைற்றும இயற்ம்க 

பீம்ட நபாசினி பிரஹயபா்கத்தின் மூைம உற்்பத்திமய 
ஹைற்ச்கபாள்வஹத ்கபாைத்தின் அவசியைபாகும. இதமனஹய 
'ச்சௌ்பபாக்கியபா' ஹவமைத்திட்டம வலியுறுத்துகின்ைது.

்க்டந்த ்கபாைங்களில ச்சயற்ம்க உரங்கம்ளயும, இர்சபா-
யனங்கம்ளயும ்பயன்்படுத்தி ஹைற்ச்கபாள்்ளப்்பட்ட உற்்பத்-
தி்கம்ளக் ம்கவிடடு, நபாங்கள் உ்டனடியபா்க இயற்ம்கக்குத் 
திரும்ப ஹவண்டிய அவசியமும, அவ்சரமும ஏற்்படடுள்்ளது. 
அது குறித்து விவ்சபாயத் திமணக்்க்ள உயர் அதி்கபாரி்களும, 
உத்திஹயபா்கத்தர்்களும எங்களுக்கு சதளிவபா்க வி்ளக்்கை-
ளித்துக் ச்கபாண்டிருக்கின்ைனர்.

எங்களுக்குத் ஹதமவயபான ்கபாய் ்கறி்கள், 
உ்ப-உணவுப் ்பயிர்்கம்ள நபாங்கஹ்ள ்பபாது்கபாப்-
்பபா்க உற்்பத்தி ச்சய்து ச்கபாள்வது சிைந்ததபா-
கும. ஆம்கயபால. வீடடுத் ஹதபாட்டச ச்சய்ம்க-
யில ஆர்வமுள்்ளவர்்கள் இச்சந்தர்ப்்பத்மத 
தவை வி்டபாது. 

அட்டபாம்ளசஹ்சமன விவ்சபாயப் ்பயிற்சி 
நிமையத்தில நம்டச்பற்ை நி்கழவில, 
்பண்மண மு்கபாமையபா்ளர் எம.ஐ.சியபாத், 
சதபாழிலநுட்ப உதவியபா்ளர்்கள் வீ.நிஹரபா்சன், 
எஸ்.ஹரணு்கபா, விவ்சபாயப் ஹ்பபாதனபாசிரியர் 
எம.எஸ்.ஏ.்சஜபாஸ் ஆகிஹயபார் ்கைந்து ச்கபாண்-
்டனர்.

உை்க அறி -
வி ய ல ( -
வி ஞ -

்பான) தினம இன்று 
அனுஷ்டிக்்கப்்படுகி -
ைது. -ஒவசவபாருவ -
ரின் வபாழக்ம்கயிலும 
அறிவியலின் ்பஙகு 
ைற்றும நன்மை-
்கம்ள ்சமூ்கத்திற்கு 
நிமனவூடடுவதற்்கபா்க 
இத்தினம ச்கபாண் -
்ட பா ்ட ப் ்ப டு கின் ை து . 
யுசனஸ்ஹ்கபாவின் ்சர் -
வஹத்ச அமைப்்பபால 2001 இல, 1999 
ைபாநபாடடின் நி்கழசசி நிரலுக்கு ஏற்்ப இத்-
தினம பிர்க்டனப்்படுத்தப்்பட்டது.  

அறிவியல இலைபாைல, எதிர்்கபாைத்மத 
நிமனத்துப் ்பபார்க்்க முடியபாதது. அறிவி-
யல துமையபானது விஞ்பானி்க்ளபால 
உ ரு வ பா க் ்க ப் -
்பட்டது. விஞ -
் பா ன ம த பான் 
்கபாடடுமிரபாண்டித் -
தனத்திலிருந்து 
நமமை விடு -
வித்து அறிவின் 
ஒ ளி ம ய க் 
ச்கபாடுத்தது. நபாங்கள் ஹநபாய்்களுக்கு 
சிகிசம்சயளிக்கிஹைபாம, வீடு்கம்ள ்கடடு-
கிஹைபாம, வபாழகிஹைபாம. முழு உை்கமும, 
ைனித ்சமுதபாயமும விஞ்பானமும 
அதன் ்சபாதமன்களும இலைபாைல இவற் -
மைசயலைபாம சிந்திக்்க முடியபாதது.  

விஞ்பானி்கள் இலைபாைல அறிவியல 
்சக்தியற்ைது, எதிர்்கபாைத்மத உருவபாக்கு-
வது அவர்்கள்தபான். உை்க அறிவியல 
தினத்தில ்சம்பந்தப்்பட்டவர்்கம்ள வபாழத்-
துவது நம ்க்டமை. -  

விஞ்பானி்கள் எலைபா வயதினரி்ட-
மும உள்்ளனர். அரிஸ்்டபாடடில, ஹ்டபாைமி, 
யூக்லிட, ஹிப்ஹ்பபாகிரடடீஸ், திஹயபா்பபாஸ்ட 

ஹ்பபான்ஹைபார் அக்்கபாை விஞ்பானி்க்ளபா-
வர். ஐன்ஸ்டீனின் ்சபார்பியல ஹ்கபாட்பபாடு, 
சரன் ஹ்பரழிவு ஹ்கபாட்பபாடு, ்சபார்ைஸ் 
்டபார்வின் ்பரிணபாை ஹ்கபாட்பபாடு என்சைல-
ைபாம விஞ்பானி்கள் ்பம்டத்த ்சபாதமன-
்கள் அதி்கம.

அறிவியலின் 
து ம ண யு ்ட -
ஹனஹய சதபாழில -
துமை புரடசி ஏற் -
்பட்டது.

அ றி வி ய ல 
ைற்றும ்சமூ்கம 
எப்ஹ்பபாதும முன் -

ஹனற்ைத்திற்கு ்சைைபா்க இருந்து வருகி-
ைது. எனஹவ, 1999 இல பு்டபாச்பஸ்டில 
நம்டச்பற்ை உை்க அறிவியல ைபாநபாடு 
ஒன்றில, அறிவியல ைற்றும ்சமூ்க சூழ-
லுக்கு இம்டயில இன்னும சநருக்்க-
ைபான சதபா்டர்பு ஹதமவ என்ை ஹயபா்சமன 
சவளிப்்படுத்தப்்பட்டது. அமனத்து தமை-
முமையினருக்கும விஞ்பானத்தின் 
நம்டமுமை நன்மை்கள் குறித்து உை்க 
ைக்்களிம்டஹய விழிப்புணர்மவ ஏற்்ப-
டுத்துவதற்்கபான ்பணி்களுக்கு முதன் -
மையபா்க நைது ்சமூ்கத்தின் விஞ்பான 
அடுக்கு்களிலிருந்து முயற்சி்கள் 
ஹதமவப்்படுகின்ைன, 

ைருதமுமன அலைனபார் ைத்திய ்கலலூரியின்(ஹத-
சிய ்பபா்ட்சபாமை)்கலவி வ்ளர்சசியில ச்பரும ்பங்கபாற்-
றியவர். இக்்கலலூரியின் ஆரம்பப் பிரிவின் அதி்பரபா்க 
்பை வரு்டங்கள் ்க்டமையபாற்றியவர். ஓய்வு ச்பறும 
வமர ஆரம்பப் பிரிவின் ்கலவி வ்ளர்சசியில ச்பரும 
்பங்கபாற்றி ச்பௌதீ்க வ்ளங்கம்ளக் ்கடடிசயழுப்பியவர்.  

இவரது ்பணிமய ச்கௌரவிக்கும வம்கயில எஸ்.
எல.ஏ.ைஹீம அதி்பரபா்க இருந்த ்கபாைத்தில 2003ஆம 

ஆண்டு ்பபா்ட்சபாமைக் ்கட்டம ஒன்-
றுக்கு இவரது ச்பயர் ச்பபாறிக்்கப்-
்படடிருந்தது. 

1959 ஆண்டு ஜூன் ைபாதம 
01ஆம தி்கதி தபான் ்கற்ை ்பபா்ட-
்சபாமையிஹைஹய உதவி ஆசிரி-
யர் நிைனம ச்பற்ைபார். அஙகு 
1961ஆம ஹை ைபாதம14ஆம 
தி்கதி வமர ்க்டமையபாற்றினபார். 
பின்னர் 1961ஆம ஆண்டு ஹை 
ைபாதம முதல 1962ஆம ஆண்டு 
டி்சம்பர் வமர ்கபாலி,்கரபாப்பிடடி-
ய,ஹிரிமபுை அரசினர் முஸ்லிம 
ஆசிரியர்  ்பயிற்சிக் ்கைபா்சபாமை-
யில ்பயிற்சிமய நிமைவு ச்சய்து 
ச்கபாண்்டபார். பின்னர் ்பை பிரஹத-
்சங்களிலும ஆசிரியரபா்கக் ்க்டமை-
யபாற்றியுள்்ளபார்.

அவர் 1ஆம தர அதி்பரபா்கக் ்க்டமையபாற்றி 
1996.12.15 ஆம தி்கதி ஓய்வு ச்பற்ைபார். ைருத-
முமன ைஸ்ஜிதுன் நூர் ஜூமஆ ்பள்ளிவபா்சலில தமை-
வரபா்க இருந்துள்்ளபார். ைருதமுமன அமனத்துப் ்பள்ளி-
வபா்சல்கள் ்சமஹை்ளனம, ைருதமுமன ்சைபாதபான ்சம்ப 
ஆகியவற்றின் இமணத் தமைவரபா்க ்பத்து ஆண்்ட்கள் 

இருந்துள்்ளது்டன் ைருதமுமன-
யில அமைக்்கப்்பட்ட அமனத்து 
்சம்ப்களிலும இமணந்து ச்சயற்-
்படடுள்்ளபார்.

ைருதமுமன ைர்க்்கஸூசுத் 
தஃலிமுல இஸ்ைபாமியின் உ்ப 
தமைரவரபா்கவும, ைருதமுமன 
்சக்்கபாத் நிதியத்தின் அஙகுரபார்ப்-
்பணத் தமைவரபா்கவும, உ்ப 
தமைவரபா்கவும, நவியபான்கு்ளம 
விவ்சபாய ்சங்கத்தின் தமைவரபா்க-
வும, ைருதமுமன ச்பபாது நூை்கத்-
தின் ஸ்தபா்ப்க உறுப்பினரபா்கவும 
,அம்பபாமை ஹைல நீதிைன்ைத்தில 
ஜூரியபா்கவும இருந்துள்்ளபார். 
ைருதமுமன ஆசிரியர் நைன்புரி 
்சமூ்க ஹ்சமவ்கள் ்சங்கத்தின்ஸ்-

தபா்ப்க உறுப்பினரபா்கவும,உ்ப தமைவரபா்கவும,்க்டந்த 
்பத்து ஆண்டு்க்ளபா்க தமைவரபா்கவும தனது 82 வயதி-
லும ்பணியபாற்றி வருகின்ைபார்.

துமைமு்க அபிவிருத்தி அலுவல-
்கள் இரபாஜபாங்க அமைச்சர் ்கன்க 
ஹேரத் ஒலுவில மீன்பிடித்

துமைமு்கத்திற்கு விஜயம ச்சய்து
துமைமு்கத்தின் குமை்பபாடு்கம்ள
அதி்கபாரி்களி்டம ஹ்கட்டறிந்து ச்கபாண்்டபார். 
அக்குமை்பபாடு்கம்ள நிவர்த்தி
ச்சய்வதற்்கபான ந்டவடிக்ம்க்கம்ளயும
அவர் ஹைற்ச்கபாண்்டபார்.

'ச்சௌ்பபாக்கியபா' ஹதசிய 
ஹவமைத்திட்டத்தின் 
கீழ, வீடடுத் ஹதபாட்ட 

்பயிர்ச ச்சய்ம்கயில ஆர்வமுள்்ளவர்்களுக்கு 
்பயிர் விமத்கம்ள இைவ்சைபா்க வழஙகிமவக்-
கும ஹவமைத் திட்டம அம்பபாமை ைபாவட்டத்-
தில நம்டமுமைப்்படுத்தப்்படடு வருகின்ைது.
இத்திட்டத்தின் கீழ, தக்்கபாளி, மி்ள்கபாய், ்கத்தரி, 
்பயற்மை, சவண்டி, கீமர,  சவள்்ளரி உள்ளிட்ட 
உ்ப-உணவுப் ்பயிர்்களுக்்கபான விமத்கள்
வினிஹயபாகிக்்கப்்படடு வருகின்ைன.

ைருதமுனயின் ்கலவித் துமையில 
38 வரு்ட ஹ்சமவயபாற்றிய மூத்த 
்கலவி ஆளுமை்களில ஒருவ-

ரும அகிை இைஙம்க ்சைபாதபான நீதவபானு-
ைபான எஸ்.ஏ.எஸ்.இஸ்ைபாயில சைௌைபானபா 
சிைந்த நிருவபா்கத் திைன் ச்கபாண்்டவர். 
்பள்ளிவபா்சல்கள் ்சமஹை்ளனம என்ை வம்க-
யிலும,்சைபாதபான ்சம்ப என்ை வம்கயி-
லும,ஊர்ப்பிரமு்கர்்கஹ்ளபாடு ஒன்றிமணந்து 
இனங்களுக்கிம்டயிைபான ்சைபாதபானச ச்சயற்-
்பபாடு்களில ஈடு்படடுள்்ளபார். அஹதஹ்பபான்று 
குடும்பங்களுக்கிம்டயில ஏற்்பட்ட ்பை பிணக்-
கு்கம்ளயும, ்சண்ம்ட ்சச்சரவு்கம்ள்ளயும 
தனி ஆ்ளபா்க நின்று தீர்த்து மவத்த ச்பருமை 
இவமரஹய ்சபாரும.

இந்தியபாவின் வ்டகிழக்கு ைபாநிைைபான அரு-
ணபாச்சை பிரஹத்ச எலமையில சீன இரபாணுவத்-
தினர் 100 இற்கும ஹைற்்பட்ட வீடு்கம்ள ்கடடி 
உள்்ளதபா்க அசைரிக்்க இரபாணுவ தமைமைய்க-
ைபான ச்பன்்ட்கன் ்சமீ்பத்தில எச்சரித்தது. இமத-
யடுத்து எலமையில இந்திய இரபாணுவத்தினர் 
தீவிர ்கண்்கபாணிப்பில ஈடு்படடுள்்ளனர்.

இந்நிமையில அருணபாச்சை பிரஹத்ச எல-
மையில குவிக்்கப்்படடுள்்ள சீன இரபாணுவ 
வீரர்்களின் பும்கப்்ப்டங்கள் ைற்றும வீடிஹயபா 

்கபாடசி்கள் ஹ்பபான்ைமவ சீன இரபாணுவம 
ச்பயரில உள்்ள, 'டுவிட்டர்' ்சமூ்க வமைத-

்ளங்கள் வபாயிைபா்க ்பரப்்பப்்படுகின்ைன.
சீனபாவில, 'டுவிட்டர்' ்பயன்்பபாடடில இலைபாத 

ஹ்பபாதும, அந்நபாடடு இரபாணுவத்தின் ச்பயரில 
இமவ ்பகிரப்்படடு வருகின்ைன. அவற்மை 
இந்திய இரபாணுவ புைனபாய்வுத் துமை ஆய்வு 
ச்சய்து வருகிைது. இந்தச ்சம்பவத்மத அடுத்து 
அருணபாச்சை பிரஹத்சம, ை்டபாக் எலமையில 
இந்திய ்பபாது்கபாப்புப் ்பம்ட வீரர்்கள் உஷபார்்ப-
டுத்தப்்படடு உள்்ளனர்.

எல்லையில ப்ைக்ை குவித்து
இந்தியா்ை அச்சுறுத்தும் சீனா!

ஒலுவில மீன்பிடி து்ைமுகத்தின்
கு்ைபாடுகள் வி்ைவில நீங்கும்

தனது 82 ையதிலும் தைைாது சமூகப் பணியாற்றும்
மருதமு்ன எஸ்.ஏ.எஸ்.இஸ்மாயில மமௌலைானா

இைாஜாங்க அ்மச்சர் மமாஹான் பிரியதர்சன
டி சிலைா, கைற்மைாழில மற்றும் நீரியலைை
அபிவிருத்தி அ்மச்சர் ைகைஸ் ததைானந்தா 
ஆகிதயாரின் ைரு்க்யயடுத்து, இைாஜாங்க 
அ்மச்சர் கனக தஹைத் தேரில விஜயம்
மசய்து உைனடி ேைைடிக்க

மககள் ஆதைாககியமாக ைாழைதாயின்
ேச்சு பச்ையிலிருந்து மீள்ைது அைசியம்

மனித ைாழக்க்ய இலைகுபடுத்த
மபரிதும் து்ை புரிந்த அறிவியல

எம.ஐ.றியபாஸ்...?
(ஒலுவில் கிழக்கு தினகரன் நிருபர்)

அட்டபாம்ளசஹ்சமன ைத்திய நிரு்பர்

உலைக விஞ்ான
தினம் இன்று

-பி.எம.எம.ஏ.்கபாதர்-...?
(மருதமுனன தினகரன் நிருபர்-)

இந்தியபாவின் அரு -
ணபாச்சை பிரஹத்ச 
எலமையில சீன 

இரபாணுவத்தினர் தங்க்ளது 
்பம்ட்கம்ளக் குவிக்கும 
பும்கப்்ப்டங்கள் ைற்றும வீடி-
ஹயபாக்்கம்ள 'டுவிட்டர்' ்சமூ்க 
வமைத்ளத்தில அதி்க அ்ளவில 
சவளியிடடு வருகின்ைனர். 
இந்திய இரபாணுவத்தினமர 
அசசுறுத்தும ந்டவடிக்ம்கயில 
சீன அரசு இைஙகியுள்்ளதபா்க 
இந்திய இரபாணுவ தரப்பில 
இருந்து த்கவல சவளியபாகி உள்்ளது.
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நிவாரண ப்பாதிமை...
முடியுமென வர்த்தக அமெச்சர 

பந்துல குணவர்தன ம்தரிவி்ததுள்-
ளார. லஙகா ்சம்தா்ச விறபமன 
நிறுவன்ததினூடாக வாடிகமகயா-
ளரகளுககு நிவாரணம் வழஙகுவது 
குறி்தது ம்தளிவூட்டும் ஊடக ்சந்-
திபமபான்று மகாழும்பில் இடம்-
மபற்றது. இ்தன்்பாது கரு்தது ம்தரி-
விககும்்பா்்த அவர இ்தமன்த 
ம்தரிவி்த்தார. 

்சம்தா்ச நிறுவன்ததின் ்ேரடி 
ம்தாமல்பசி இலககொன 1998ககு 

அமழபப்தன் மூலம், வாடிகமகயா-
ளரகளுககு இந்்த 15 மபாருட்கமள-
யும் நிவாரண விமலககு மகாள்வ-
னவு ம்சயய முடியும். 

அ்ததுடன், உலகின் பணடஙக-
ளின் விமல நிரணயம் ம்சயயும் 
ோடுகளின் விநி்யாகச ்சஙகிலி 
வீழ்சசியமடந்துள்ள நிமலயில், 
ஒரு ோட்டிறகு உள்ள ஒ்ர தீரவு அந் -
ோட்டின் உறப்ததிமய வலுபபடு்த-
துவ்்த என்றும் அவர ம்தரிவி்ததுள்-
ளார. 

பதாற்ாளர்...
மகா்ரானா ம்தாறறுகளின் எண -

ணிகமக 100ககு 05 மு்தல் 07 வீ்த்த-
தில் உயரந்துள்ளம்தன்றும் இது 
ம்தாற்றாரகளின் எணணிகமகயில் 
விமரவான அதிகரிபபுககு வழிவகுக-
கும் என்று அவர ம்தரிவி்ததுள்ளார. 

கடந்்த வாரஇறுதி ெறறும் 
விடுமும்ற ோட்களில் ெககள் ேடந்து-
மகாணட வி்த்ெ பா்தகொன விமள -
வுகளுககுக காரணம் . 

இ்தன் ்சரியான முடிவுகமள 
இன்னும் இரணடு வாரஙகளில் 
பாரகக முடியும் என்றும் அவர குறிப -
பிட்டார. 

ெககளின் இயல்பு வாழ்கமகமயப 

்பணுவ்தறகாக்வ ோடு தி்றககப-
பட்டுள்ளது , உல்லா்சப பயணஙகள் 
ம்சல்வ்தறகாக அல்ல என்றும் அவர 
்ெலும் ம்தரிவி்த்தார. 

சுகா்தாரச ்சட்டஙகமள ெககள் 
கமடபபிடிகக ் வணடும் ,அவவாறு 
இல்மலமயனில், மகா்ரானா 
பரவல் அதிகரி்தது, கல்வி, மபாரு-
ளா்தாரம் உள்ளிட்ட அமன்தது்த 
தும்றகளும் வீழ்சசியமடயக கூடும் 
. எதிரகால்ததில் மவரஸ் பரவுவ-
ம்தப மபாறு்தது, சில பிர்்த்சஙகள் 
அல்லது பகுதிகள் ெட்டு்ெ முடகக 
்வணடும் என்று அவர ம்தரிவி்த-
துள்ளார.

சீரற் காலநிமல: ....
்ெறபடி அமெசசு ம்தரிவி்த்தது. 
சில பிர்்த்சஙகளில் கறகள் ்சரிந் -

துள்ளதுடன் ் ெலும் சில பகுதிகளில் 
ெண்சரிவு அனர்த்தம் ஏறபட்டுள்ள 

நிமலயில் அப பகுதிகளுககான மின் 
விநி்யாக்தம்த வழஙகுவதில் ்சறறு 
்தாெ்தம் ஏறபடலாம் என்றும் அந்்த 
அமெசசு ம்தரிவி்ததுள்ளது.(ஸ) 

வாகன உதிரிப்பாகஙகளின்...
பாகஙகளின் விமல மபருெளவில் 

அதிகரி்ததுள்ள்தாக பாராளுென்்ற 
உறுபபினர மொஹெட் முஸம்மில் 
்ேறறு பாராளுென்்ற்ததில் ்கள்வி-
மயழுபபியிருந்்தார. 

இ்தறகு பதிலளிககும்்பா்்த 
இராஜாஙக அமெச்சர மெஹான் 
்்செசிஙக, மடாலருககு நிகரான 
ரூபாவின் மபறுெதிமய வலுபப-

டு்த்த அர்சாஙகம் பல ேடவடிக-
மககமள ்ெறமகாணடுள்ள்தாக 
கூறினார. 

அ்த்்தாடு வாகன உதிரிபாகஙக-
ளின் விமலயில் வரம்பற்ற அதிக-
ரிபபு பிரசசிமனககு விமரவில் தீரவு 
காணபபடும் என்றும் இராஜாஙக 
அமெச்சர மெஹான் ்்செசிஙக 
குறிபபிட்டார.

எததமகை அனர்ததஙகமளயும ....
அனர்த்த முகாமெ்ததுவ ொவட் -

டக காரியாலயஙகள் ெறறும் ொவட்-
டச ம்சயலாளரகள் ஆகி்யாருடன் 
இமணந்து அ்தறகான ேடவடிகமக-
கள் ்ெறமகாள்ளபபடும் எனவும் 
இடர முகாமெ்ததுவ ெ்ததிய நிமல -
ய்ததின் பணிபபாளர ோயகம் ்ெஜர 
மஜனரல் சு்தந்்த ரணசிஙக ம்தரிவி்த-
துள்ளார. 

அனர்த்தஙகள் ஏறபடககூடிய பிர -
்்த்சஙகளில் வசிககும் ெககமள அங-
கிருந்து பாதுகாபபான இடஙகளுககு 
மவளி்யறறுவ்தறகான அறிவி்த்தல் 
விடுககபபட்டவுடன் உடனடியா-
க்வ அ்தறகான ேடவடிகமககமள 

அவரகள் ்ெறமகாள்ள ்வணடும் 
என்றும் அவர ்கட்டுக மகாணடுள்-
ளார. 

குறிபபாக சீரற்ற காலநிமல 
நிலவும் காலஙகளில் சுறறுலா ம்சல்-
லு்தல், ெமல ஏறு்தல்,நீரநிமலகளில் 
குளி்த்தல், படகு ்சவாரி ம்சய்தல் உட்-
பட்ட ேடவடிகமககமள ்தவிர்ததுக 
மகாள்ளுொறும் அவர ்கட்டுக-
மகாணடுள்ளார. 

அவவாறின்றி ஏமன்யாரது உயிர-
களும் பாதிககும் வமகயில் ம்சயயப-
படு்வாருககு எதிராக ்சட்ட ேடவ-
டிகமக எடுககபபடும் என்றும் அவர 
ம்தரிவி்ததுள்ளார. 

கிளிபநாச்சி நகரில் ககார...
யூட்பவிென் (வயது 29) என்்ற 

இமளஞனும் இல 61 கணடி வீதி 
பரந்்தமன ்்சரந்்த ்ச.காந்தீபன் 
(வயது 34) என்்ற இருவரு்ெ உயிரி-
ழந்துள்ளனர. 

உயிரிழந்்தவரகளின் ்சடலஙகள் 

கிளிமோசசி ொவட்ட மபாது மவ்த -
திய்சாமலககு எடு்ததும்சல்லப-
பட்டன. 

விப்தது ம்தாடரபாக கிளிமோசசி 
மபாலிஸார வி்சாரமணகமள 
்ெறமகாணடு வருகின்்றனர. 

அமைச்்சர் டகளஸுககு ...
பீடம் ்சாரபாக கலாநிதி. சிவஸ்ரீ 

இராெச்சந்திரகுருககள் பாபு ்சரொ 
ஆசிகமள ம்தரிவி்ததுள்ளார. 

்தமிழ் ெககள் மீது அதிக பறறு்தல் 
மகாணடவரும், அவரகமள இலங-
மகயராக அறிமுகபபடு்ததுவதில் 
அககம்ற காட்டுபவரும், இலஙமக-
இந்திய ஒபபந்்த்ததின்படி வடககு, 

கிழககு வாழ் ்தமிழ் ெககளின் அபி -
லாமெகமள நிம்ற்வறறுவதில் 
தீரகக்தரிசியாக ம்சயறபடுபவரு-
ொன அமெச்சர டகளஸின் ்தமிழ் 
ெககளுககான பணிகள் மென்்ெ-
லும் வளர இம்றயருள் கிமடககட்டு-
மென இந்து ெ்த பீடம் ்சாரபாக பாபு 
்சரொ ம்தரிவி்ததுள்ளார. 

எரிப்பாருள் விமலமை...
விமல அதிகரிககபபடக கூடாது 

என்ப்்த ்தனது நிமலபபாடு எனவும் 
ம்தரிவி்த்தார. 

அமெசசில் ்ேறறு இடம்மபற்ற 
ஊடக ்சந்திபபில் கலந்துமகாணடு 
கரு்தது ம்தரிவிககும் ்பா்்த அவர 
இ்தமனக குறிபபிட்டார. 

்தற்பாது ெணமணணமணயக -
கான ்கள்வி அதிகரி்ததுள்ள 
நிமலயில் ஒரு லீற்றர ெண -
மணணமணய 77 ரூபாயககு 
விறபமன ம்சயயபபடுவ்தாக -
வும் ்சமெயல் எரிவாயு ெறறும் 
ெணமணணமணய விமலகளில் 
பாரிய ்வறுபபாடு இருபப்தால் 

ெணமணணமணயமய பயன்ப -
டு்த்த ெககள் முன்வந்துள்ள்தாக -
வும் அமெச்சர உ்தய கம்ென்பில 
ம்தரிவி்த்தார.

இவவாறு ெககள் மபரும் மேருக -
கடிககு முகம் மகாடு்ததுள்ள 
நிமலயில் எரிமபாருள் விமல 
அதிகரிககபபடக கூடாது என்ப்்த 
்தனது நிமலபபாடு என்று குறிப-
பிட்ட அவர, இருபபினும் எரிமபா -
ருள் விமல அதிகரிபபு ம்தாடரபாக 
இறுதி தீரொனம் எடுககும் அதிகா-
ரம் நிதி அமெச்சருக்க இருககி்றது 
எனவும் அமெச்சர உ்தய கம்ென்பில 
ம்தரிவி்த்தார.

11 க்பர் ்பலி...
150 மில்லி மீற்றருககும் அதிக -

ொன ெமழ வீழ்சசி இடம்மபறும் 
என்றும் அந்்த திமணககளம் ம்தரி-
வி்ததுள்ளது. 

சீரற்ற காலநிமல காரணொக 
்ேறறு வமர குழந்ம்த ஒன்று 
உட்பட 11 ்பர பலியாகியுள்ளது-
டன் ்ெலும் 5 ்பர காயஙகளுககு 
உள்ளாகியுள்ளனர. 

அ்ததுடன் 16 ொவட்டஙகளில் 
1836 குடும்பஙகமளச ்்சரந்்த 7 
ஆயிர்தது 167 ்பர பாதிககபபட்டுள் -
ளனர. 89 வீடுகள் பகுதியளவிலும் 
்ெலும் சில வீடுகள் முழுமெயாக-
வும் ்்ச்தெமடந்துள்ளன. 

மகாழும்பு -– சிலாபம் பிர்தான வீதி 
்ேறறு நீரில் மூழ்கிய்தாகவும் ெகா 
ஓயா மபருகமகடு்த்த காரண்ததினால் 
கிரியுல்ல ேகரம் நீரில் மூழ்கிய்தால் 
குருோகல் -மகாழும்பு வீதி ்தறகாலிக-
ொக ்பாககுவர்ததுககு மூடபபட்ட-
்தாகவும் ம்தரிவிககபபடுகி்றது. 

அ்ததுடன் ோட்டின் பல்்வறு 
கடறபரபபுகளிலும் 65 கி்லாமீற-
்றர ்வக்ததில் அதிகரி்த்த காறறு 
வீ்சக கூடிய ்சா்ததியம் காணபப-
டும் நிமலயில் ெறு அறிவி்த்தல் 

வமர கடல் ம்தாழிலில் ஈடுபடுவது 
ெறறும் கடலில் பயணம் ்ெற-
மகாள்வம்தயும் ்தவிர்ததுக மகாள்ளு -
ொறும் அந்்த திமணககளம் ்கட்-
டுகமகாணடுள்ளது. 

வடககு,கிழககு,வட்ெல் ெறறும் 
்சபரகமுவ ொகாணஙகளிலும் திரு-
்காணெமல,கணடி,அனுரா்தபுரம், 
நுவமரலியா உள்ளிட்ட சில ொவட்-
டஙகளிலலும் 150 மில்லி மீற்ற-
ருககும் அதிகொன ெமழ மபயயும் 
என்றும் ொ்த்தமள, மபாலேறுமவ,-
காலி ெறறும் ொ்த்தம்ற ொவட்-
டஙகளில் 100 மில்லி மீற்றருககும் 
அதிகொன ெமழ வீழ்சசிமய எதிர -
பாரககலாம் என்றும் அந்்த திமணக -
களம் ம்தரிவி்ததுள்ளது. 

இடியுடன் கூடிய ெமழ, ்தறகாலிக -
ொக ஏறபடும் கடும் காறறு, மின்னல் 
்பான்்ற இயறமக அனர்த்தஙகளில் 
இருந்து ்தம்மெப பாதுகா்ததுக 
மகாள்வ்தறகு ெககள் பாதுகாபபு -
டன் ம்சயறபட ்வணடும் என்றும் 
அந்்த்த திமணககளம் ்கட்டுக-
மகாணடுள்ளது. 

அ்்த்வமள ோட்டின் பல்்வறு 
பிர்்த்சஙகளிலும் ெண்சரிவு, 

ெமலக குன்றுகள் ்சரி்தல், ெரஙகள் 
முறிந்து விழு்தல், கறபாம்றகள் 
உருளு்தல் ்பான்்ற அனர்த்தஙகள் 
ஏறபடலாம் என்றும் அவவா்றான 
பகுதிகளில் வசிககும் ெககமள பாது -
காபபான இடஙகளுககு ம்சல்லுொ-
றும் அந்்த திமணககளம் ்கட்டுக-
மகாணடுள்ளது. 

அவவா்றான அனர்த்தம் ஏறபடும் 
்சந்்தரபபஙகளில் ்்தமவயான ஒ்தது -
மழபபுககமள மபறறுக மகாள்வ்தற-
காக ெககள் 117 என்்ற ம்தாமல்பசி 
இலகக்ததுடன் அனர்த்த முகாமெ்த-
துவ ெ்ததிய நிமலய்தம்த ம்தாடரபு 
மகாள்ள முடியும் என்றும் அந்்த 
நிமலயம் ம்தரிவி்ததுள்ளது. 

 இயறமக அனர்த்தஙகள் ம்தாடர -
பாக அவவப்பாது மவளியிடப-
படும் அறிவி்த்தல்களுககு மபாது-
ெககள் அவ்தானம் ம்சலு்ததுவது 
முககியம் என்றும் ம்தரிவி்ததுள்ளது. 

அ்்த்வமள கடும் ெமழ கார-
ணொக மபருெளவு ஆறுகள், நீர்த-
்்தககஙகள்,குளஙகள் ஆகியவறறில் 
நீரெட்டம் உயரவமடந்து காணபப -
டுவ்தாகவும் 10 நீர்த்்தககஙகளின் 
வான்க்தவுகள் தி்றககபபட்டுள்ள-

்தாகவும் அனர்த்த முகாமெ்ததுவ 
ெ்ததிய நிமலயம் ம்தரிவி்ததுள்ளது. 

அ்தறகிணஙக இராஜாஙகமன, 
ம்ததுறுஓயா, லக்ஷபான, குகு்ள -
கஙக,்தப்பாவ, மகா்த ெமல, 
விக்டாரியா ெறறும் அஙகமுவ 
ஆகியவறறின் வான் க்தவுகள் 
தி்றககபபட்டுள்ள்தாகவும் அந்்த 
நிமலயம் ம்தரிவி்ததுள்ளது. 

அ்ததுடன் ோட்டில் 10 ொவட்டங -
களுககு விடுககபபட்டுள்ள ெண்ச-
ரிவு அபாய எச்சரிகமக ம்தாடரந்தும் 
ேமடமும்றயில் உள்ள்தாக ்்தசிய 
கட்டிட ஆராயசசி நிறுவனம் ம்தரி-
வி்ததுள்ளது. 

அ்தறகிணஙக மகாழும்பு, 
்ககாமல, இர்ததினபுரி, பதுமள, 
களு்ததும்ற, ொ்த்தமள, கணடி, நுவ-
மரலியா, குருோகல் ெறறும் காலி 
ொவட்டஙகளுககளிலுள்ள பிர்்த்ச 
ம்சயலாளர பிரிவுகளுககு இந்்த 
ெண்சரிவு அபாய எச்சரிகமக விடுக -
கபபட்டுள்ளது. அந்்த எச்சரிகமக 
நிலவும் பகுதிகளில் வசிககும் 
ெககள் பாதுகாபபான இடஙகளுககு 
இடம் மபயரந்து ம்சல்லுொறும் 
அந்்த நிறுவனம் ம்தரிவி்ததுள்ளது.

க்சதன ்ப்சமள திடடதமத...
ெஹிந்்தானந்்த அலு்தகெ்க, 

இ்தனுடன் ம்தாடரபுள்ள ேபரகள் 
ெறறும் ம்தாமல்பசி உமரயாடல் -
கமள விமரவில் அம்பலபபடு்தது-
்வாம் எனவும் ம்தரிவி்த்தார. 

எதிரககட்சிகள் அரசியலுககாக 
இந்்தப பிரசசிமனமய பயன்படு்தது-
கின்்றன. எனினும் விவ்சாய்ததும்ற 
வீழ்சசி அமடய ஒரு்பாதும் ோம் 
இடெளிகக ொட்்டாம் என்றும் 
அவர குறிபபிட்டார. 

ப்சமள விவகாரம் ம்தாடரபாக 
எதிரககட்சி்த ்தமலவர ்சஜி்த பி்ரெ-
்தாஸ பாராளுென்்ற்ததில் எழுபபிய 
்கள்விககுப பதிலளிகமகயி்ல 
அவர இ்தமன ம்தரிவி்த்தார. 

்ெலும் குறிபபிட்ட அவர, 
இலஙகமயில் ்்ச்தனப ப்சமள 

பயன்பாட்மட முழுமெயாக ்ெற-

மகாள்ளும் முடிமவ ொறறுவ்தறகாக 
இர்சாயனப ப்சமள உறப்ததியாளரக-
ளும் இ்றககுெதியாளரகளும் பாரிய 
மு்தலீடு ம்சயது வருகின்்றனர. 
வஙகிக கணககுகளுககு ொற்றப-
பட்ட மபருந்ம்தாமக பணம் ெறறும் 
ம்தாமல்பசி உமரயாடல்கள் 
பறறிய விபரஙகமள ஒருொ்த கால்த -
தினுள் மவளியிட இருககி்்றாம். 
உலக அளவில் ்பாம்தப மபாருள் 
ெறறும் ஆயு்த வியாபார ொபியா 
மு்தலிட்ததில் உள்ள்்தாடு அடு்த -
்த்தாக இர்சாயன ப்சமள ொபியா 
காணபபடுகி்றது. இலஙமகயில் 100 
பில்லியன் ரூபாமவ பிர்தான நிறுவ -
னஙகள் மு்தலீடு ம்சயதுள்ளன. 

சூழலுககு இமயபான ்்ச்தனப 
ப்சமள பயன்பாட்மட ஊககுவிக-
கும் மு்தல் ோடு இலஙமகயல்ல. 

பல அபிவிரு்ததி அமடந்்த ோடுகள் 
இ்தமன ம்சயகின்்றன. 

எெது ோட்டின் விவ்சாய்ததும்ற 
வீழ்சசி அமடய இடெளிகக 
ொட்்டாம். விவ்சாயிகளின் மபாரு-
ளா்தார்தம்த பாதிககும் எ்தமனயும் 
ம்சயய ொட்்டாம்.மபரும்்பா-
க்ததிறகாக விவ்சாயிகள் 8 இலட்-
்சம் மஹக்டயரில் பயிரிட்டிருகக 
்வணடும். ்தறமபாழுது 5 இலட்-
்ச்தது 21 ஆயிரம் மஹக்டயர பயிரி -
டபபட்டுள்ளது. 

கிளிமோசசியில் 100 வீ்தம், முல் -
மல்ததீவில் 92 வீ்தம், ென்னாரில் 33 
வீ்தம், யாழில் 97 வீ்தம், வவுனியா-
வில் 62 வீ்தம், ெட்டககளிபபில் 83 
வீ்தம், திரு்காணெமல 44 வீ்தம், 
அம்பாம்றயில் 48 வீ்தம், ்ககாமல-
யில் 82 வீ்தம் என்்ற அடிபபமடயில் 

பயிரிடபபட்டுள்ளது. இலகுவானது 
என்ப்தால் விவ்சாயிகள் இர்சாயனப 
ப்சமளமய பயன்படு்த்த்வ விரும் -
புகின்்றனர. ்்ச்தனப ப்சமள பயன்-
பாட்டிறகு அரபபணிபபு ்்தமவ. 
விவ்சாயிகள் இயந்திரெயொகியுள்ள-
னர. விவ்சாயிகள் ்தஙகமள ொறறிக 
மகாள்ள முயல்கின்்றனர. 

விவ்சாயிகள் ம்தாடரபில் அர்சாங -
க்ததிறகு மபாறுபபுள்ளது.விவ்சா-
ய்ததும்ற வீழ்சசி அமடய ஒரு்பா -
தும் ோம் இடெளிகக ொட்்டாம். 
இர்சாயனப ப்சமளமய ்தருவிகக 
்தற்பாது காலம் ்பா்தாது. 

விவ்சாயிகளுககு உரிய ்ேர்ததில் 
ப்சமள வழஙகுவ்தறகாக்த ்தான் இந்-
தியாவில் இருந்து ப்சமள மகாண-
டுவரபபட்டுள்ளது என்றும் குறிப -
பிட்டார.

விவ்சாயிகளுககு நிவாரணம....
நிவாரண்தம்த அல்லது ேட்ட 

ஈட்மட மபறறுக மகாடுகக அர-
்சாஙகம் உரிய ேடவடிகமக எடுகக 
்வணடும் எனவும் ம்தரிவி்த-
துள்ளார.

 கடந்்த ஜனவரி ொ்தம் மு்த்ல நுவ -
மரலியா ொவட்ட்ததில் ம்தாடரச -
சியாக சீரற்ற காலநிமல்ய நிலவி 
வருகின்்றது. இ்தன் காரணொக 
நுவமரலியா ொவட்ட விவ்சாயிகள் 
்தஙகளுமடய விவ்சாய ேடவடிகமக-
கமள முன்மனடுபபதில் மபரும் சிர -
ெஙகமள எதிர ்ோககி வருகின்்றார-
கள். 

 இவவா்றான ஒரு நிமலமெயில் 
அர்சாஙக்ததின் ்்ச்தன ப்சமள அறி-
விபபு அவரகமள இன்னும் படு 

குழியில் ்தள்ளிவிட்டுள்ளது. இ்தன் 
காரணொக ்தஙகளுமடய விவ்சாய்த -
திறகு ் ்தமவயான ப்சமளகள் கிருமி-
ோசினிகள் ்பான்்றவறம்ற மபறறுக 
மகாள்வதில் மபரும் சிரெஙகமள 
எதிர ்ோககியதுடன். 

அவறறுககான மபரும் ்தட்டுபபா -
டும் நிலவியது. 

்தட்டுபபாடு காரணொக ப்சமள -
களின் விமலகளும் கிருமிோசி-
னிகளின் விமலகளும் என்று்ெ 
இல்லா்தவாறு விமல அதிகரிபபு ஏற -
பட்டது. 

ஒரு சில வர்த்தகரகள் மபாருட் -
கமள பதுககி மவ்தது அதிக 
விமலககு விறபமன ம்சய்தாரகள். 
இ்தன் காரணொக விவ்சாயிகள் ்தங-

களுமடய விவ்சாய ேடவடிகமக-
கமள முன்மனடுகக முடியாெல் 
மபரும் பாதிபமப ்சந்தி்த்தனர. 

 ஒரு சில விவ்சாயிகள் மகா்ரனா -
வில் மபரும் பாதிபமப ்சந்தி்த்தது -
டன். விவ்சாய்தம்த முன்மனடுகக 
்பாதிய அளவு பணம் இல்லா்த-
்தன் காரணொக ்தஙகளுமடய ்தஙக 
ேமககள், வாகனஙகள், வீடுகள் 
்பான்்றவறம்ற அடகு மவ்தது 
விவ்சாய்ததில் ஈடுபட ்வணடிய 
நிமலமெ ஏறபட்டது. 

இவவா்றான ஒரு இககட்டான 
நிமலயில் கடந்்த சில வாரஙக-
ளாக சீரற்ற மிகவும் ்ொ்சொன 
காலநிமல நிலவுவ்தன் காரணொக 
விவ்சாயிகளின் விவ்சாய நிலஙகளுக-

குள் மவள்ள நீர புகுந்து 75 வீ்த்ததிற-
கும் அதிகொன பயிரகமள அழி்தது-
விட்டது. 

இ்தன் காரணொக விவ்சாயிகள் 
மபரும் ென உமளச்சலுககு ஆளாகி-
யுள்ளதுடன் அடு்த்த கட்டம் என்ன 
என்பம்த புரிந்து மகாள்ள முடியா -
ெல் இருககின்்றாரகள். 

என்வ இவரகளின் இந்்த 
நிமலமெமய கரு்ததில் மகாணடு 
விவ்சாய திமணககள்ததின் மூலொக 
்சரியான ்தகவல்கமள மபறறுக 
மகாணடு பாதிககபபட்டுள்ள விவ -
்சாயிகளுககு நிவாரணஙகமள 
அல்லது ேட்ட ஈட்மட வழஙக அர -
்சாஙகம் முன்வர ்வணடும் எனவும் 
அவர குறிபபிட்டுள்ளார. 

வீடடின் மீது ைணகைடு ...
ரம்புககமண அர்சாஙக மவ்ததி -

ய்சாமலயில் அனுெதிககபபட்டு 
சிகிசம்ச மபறறு வருகின்்றார. 

ோட்டில் நிலவும் சீரற்ற கால 
நிமலயில் ரம்புககமண பகுதி -
யில் ம்தாடரந்து சில தினஙகளாக 
கடும் ெமழ மபயது வருகி்றது. 
அந்்த நிமலயில் வீமடான்றின் 
மீது ெண்ெடு ்சரிந்து விழுந்்ததில் 
இவ அனர்த்தம் ஏறபட்டுள்ள்தாக 
அனர்த்த முகாமெ்ததுவ ெ்ததிய 
நிமலயம் ம்தரிவி்த்தது. 

இந்்த ெண ்சரிவு அனர்த்த்ததில் 
உடகலம்தனிய பிர்்த்ச்தம்தச 
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வயது ்தாயும் எட்டு வய்தான கசுனி 
ொரசிஙக என்்ற அவரது ெகளும் 
பதின்மூன்று வய்தான அவரகளது 
உ்றவுமும்ற சிறுமியு்ெ பலியாகி-
யுள்ள்தாக அந்்த நிமலயம் ம்தரிவி்த-
்தது. 

இராணுவ்ததினரும் மபாலி -
ஸாரும் அனர்த்த முகாமெ்ததுவ 
நிமலய அதிகாரிகளும் பிர்்த்ச ெக-
களும் இமணந்து ெணணில் பும்த-
யுணட வரகமள மீட்கும் ேடவடிக-
மககமள ்ெறமகாணட்தாகவும் 
அந்்த நிமலயம் ம்தரிவி்த்தது. 

எவவா்றாயினும் ெண்சரிவில் 
பும்தயுணட அந்்த குடும்ப்ததினமர 

்ேறறு முன்தினம் பிறபகலில் அங -
கிருந்து பாதுகாபபான இட்ததிறகு 
ம்சல்லுொறு வழிகாட்டல் வழஙகி 
இருந்்த்தாகவும் அ்தறகிணஙக அப -
பகுதியில் உள்ள ்வறு சில குடும் -
ப்ததினர அஙகிருந்து பாதுகாபபான 
இடஙகளுககு ம்சன்றுள்ள நிமலயில் 
ெண்சரிவில் அகபபட்டுள்ள குடும்-
ப்ததினர அஙகிருந்து பாதுகாபபான 
இட்ததிறகு ம்சன்றிருககவில்மல 
என்றும் அனர்த்த முகாமெ்ததுவ 
ெ்ததிய நிமலயம் ம்தரிவி்த்தது. 

இவ அனர்த்த்ததில் உயிரிழந்்த-
வரகளின் ்சடலஙகள் ரம்புககமண 
அர்சாஙக மவ்ததிய்சாமலயில் மவக -

கபபட்டுள்ள்தாகவும் ரம்புககமண 
மபாலி்சார ்ெலதிக வி்சாரமண-
கமள முன்மனடு்தது வருவ்தாகவும் 
அந்்த நிமலயம் ம்தரிவி்ததுள்ளது. 

அ்்த்வமள ரம்புககமண பிர -
்்த்ச்ததில் ்வறு இரு பகுதிகளி -
லும் ்ேறம்றய தினம் ெண்சரிவு 
அனர்த்தம் ஏறபட்டுள்ள்தாகவும் 
அ்தறகிணஙக ரம்புககமண பிர்்த்ச 
ம்சயலாளர பிரிவில் கன்்சலகமுவ 
ெறறும் உடுகெ பகுதிகளி்ல்ய 
ெண ்சரிவுடன் கறபாம்றகள் உருண -
டுள்ள்தாகவும் அனர்த்த முகாமெ்த -
துவ ெ்ததிய நிமலயம் ம்தரிவி்ததுள் -
ளது. (ஸ) 

்பததிக ்பயிறசி நிமலைததின்... (03ஆம் பகக்த ம்தாடர)

அதிகாரிகள் ெறறும் நிறுவன்த 
்தமலவரகளின் பங்கறபுடன் அலரி 
ொளிமகயில் இவ ஆரம்ப நிகழ்வு 
இடம்மபற்றது.  நிகழ்வில்  பிர்தெர  
ம்தாடரந்து உமரயாறறுமகயில்,  ேம் 
ோட்டில் தி்றந்்த மபாருளா்தாரம் அறி -
முகபபடு்த்தபபடுவ்தறகு முன்பு, 
மக்த்தறி ஆமடகள் மிகவும் பிரபல -
ொக இருந்்தன. 

ஆனால் தி்றந்்த மபாருளா்தாரம் 
அறிமுகபபடு்த்தபபட்ட ோளில் 
இருந்து மவளிோட்டு ஆமடகளுக -
கான க்தவுகள் தி்றககபபட்டன. 
இ்தனால்   ேெது உள்ளூர மபாருளா-
்தார்தம்த மீட்மடடுகக ்வணடிய 
ம்தாழிற்சாமலகள் மூடபபட்டுவிட்-
டன.     

தி்றந்்த மபாருளா்தாரம் எெது 
ோட்டிறகு அறிமுகபபடு்த்தபபட்ட 
்பாது உள்ளூர விடயஙகமள 
பாதுகாககும் ்வமல்ததிட்டம் 
அப்பாது இருககவில்மல. அ்தன் 
விமளவுகமள பல ்த்சாப்தஙகளாக 
அனுபவி்தது வருகி்்றாம். என்வ, 
உள்ளூர உறப்ததிமய அதிகரி்தது, 
அந்்த உறப்ததியாளரகமளப பாது -
காபபதில் ோம் இன்னும் ்சவாமல 
எதிர்ோககுகின்்்றாம்.  

மக்த்தறி ஆமட ம்தாழில் வளரச -
சியமடந்து வந்்த அந்்த மபாறகா-
ல்தம்த மீணடும் கட்டிமயழுப-
புவ்தறகாக்வ ோம் ்தனியான 
இராஜாஙக அமெசம்ச கூட உரு -
வாககி்னாம். 

அர்சாஙக ஊழியரகளுககு உள்ளூர 
ஆமடகமள அணிவிபப்தறகு 
பாரிய முயறசிகமள முன்மனடு்த-
்தாரகள். வார்ததில் ஒரு ோள் ப்ததிக 
உமட அணிவ்தறகான ோளாகவும் 

பிரகடனபபடு்த்தபபட்டது  . இந்்த 
விடயஙகள் மகாவிட் மூலம் ெ்றக-
கடிககபபட்டாலும், அ்தன் மூலம் 
்சமூக்ததிறகு வழஙகும் ம்சயதி முக -
கியொனது என்பம்த நிமனவில் 
மகாள்வது அவசியொகும்.  

 ஜனாதிபதி அவரகள், இவவாறு 
்தனியான அமெசம்ச நிறுவியமெ 
குறி்தது அன்று பல குற்றச்சாட்டுக-
கள் எழுந்்தன. இந்்த விடயஙகள் 
இன்று ்சமூக்தம்த ்சரியான வழியில் 
ொறறியமெ்ததுள்ளன என்று ோம் 
ேம்பிகமகயுடன் கூ்றலாம்.

ோஙகள் ஆட்சிககு வந்்ததும் 
உள்ளூர ம்தாழிறதும்றகமள ்ெம்-
படு்ததுவதில் கவனம் ம்சலு்ததி-
்னாம். 

சில காலஙகளில் இந்்த்த ம்தாழிற -
தும்றகள் குறி்தது கணமகாணடும் 
பாரககபபடவில்மல. இவறம்ற 
ேம்பி வாழும் ெககமள பறறி கணடு 
மகாள்ளவில்மல. அது ெட்டுமின்றி, 
ஒரு ோடு என்்ற ரீதியில் ்சரவ்்த்ச்த-
தின் முன் எழுந்து நிறகும் வாயபமப 
இழந்து, உள்ளுர ஆமட ம்தாழிற-
தும்ற வீழ்்த்தபபட்டது.  

அ்த்தமகயம்தாரு ம்தாழிறது -
ம்றமய ்தான் ோம் ்தற்பாது பு்தது-
யிர மப்றச ம்சயது ்சரவ்்த்ச்தம்த 
மவல்வ்தறகாக ம்சயறபடு்ததுகின்-
்்றாம். 

அ்தறகான ்வமல்ததிட்டம் 
அர்சாஙக்ததிடம் உள்ளது. அந்்த 
்வமல்ததிட்ட்ததின் ஒரு அஙக-
ொக்வ இன்று ோடு முழுவதும் 
160 ப்ததிக ெறறும் உள்ளுர ஆமட 
ம்தாழிற்சாமல பயிறசி நிமலயங-
கமள அமெபப்தாக அமெச்சர என் -
னிடம் கூறினார என்்றார.

க்பராைர் உள்ளிடட... (03ஆம் பகக்த ம்தாடர)

நீதிபதிகள் குழாம் தீரொனி்த்தது. 
அ்தன் ்பாது ெனு்தாரர ்சாரபில் 
நீதிென்்ற்ததில் ஆஜராகியிருந்்த 
்சட்ட்த்தரணி கிறிஸ்ொல் வரணகு -
லசூரிய இதுவமர ்ெறபடி ெனு 
மீ்தான வி்சாரமண 3 ்தடமவகள் 
ஒ்ததி ்பாடபபட்டுள்ள்தாக ம்தரி -
வி்த்தார. 

அ்்த்வமள ்ெறபடி கபபல் தீ 
அனர்த்தம் காரணொக ோளுககு ோள் 
சூழலுககு ஏறபடும் பாதிபபு அதிக-
ரி்தது வருவ்தாகவும் அவர ம்தரிவி்த-
்தார.  

அ்ததுடன் மவகுவிமரவில் ெனு 

மீ்தான வி்சாரமணமய ்ெறமகாள்-
ளுொறு அவர நீதிென்்ற்தம்தக 
்கட்டுக மகாணடார. 

ெனு்தாரர ்சாரபில் நீதிென்்ற்ததில் 
ஆஜராகியிருந்்த ஏமனய ்சட்ட்த்த -
ரணிகளும் அது ம்தாடரபில் ்தெது 
இணககபபாட்மட மவளியிட்ட -
னர.   

அ்தமன கவன்ததில் மகாணடுள்ள 
நீதிென்்றம் அமன்தது ெனுககள் 
மீ்தான வி்சாரமணமயயும் டி்சம்பர 
மு்தலாம் திகதி ்ெறமகாள்வ்தறகு 
தீரொனி்ததுள்ளது.  (ஸ)  

3 சிறுமிகமள காண... (03ஆம் பகக்த ம்தாடர)

உ்றவுமும்ற சிறுமி ஒருவரு்ெ 
இவவாறு காணாெற ்பாயுள்ள-
்தாகவும் அவரகள் மூவரும் 13,- 15 
வயதுககுட்பட்டவரகள் என்றும் 
மபாலி்சார ம்தரிவி்ததுள்ளனர.

அவரகள் மூவரும் ்ேறறு முன்-
தினம் மகாழும்பு விகாரொ்்தவி 
பூஙகா ெறறும் காலிமுக்ததிடல் 
பகுதியில் ேடொடியுள்ள்தாக அவர -

களின் மகயடகக்தம்தாமல்பசி  
்சமிகமஞகமள  ஆயவு ம்சய்த்தன் 
மூலம் ம்தரியவந்துள்ள்தாகவும் 
மபாலிஸார ம்தரிவி்ததுள்ளனர.

 இந்்த ்சம்பவம் ம்தாடரபில் 
்ெலதிக வி்சாரமணகள் முன்மன-
டுககபபட்டு ள்ள்தாகவும் வாமழ்த-
்்தாட்டம் மபாலி்சார  ம்தரிவி்ததுள்ள-
னர.(ஸ)

பவளிநாடுகளில் பதாழில்... (03ஆம் பகக்த ம்தாடர)

உள்வாஙகும் ெறறும் பயிறசியளிக -
கும் பணிகள் மவளிோட்டு ்வமல-
வாயபபு பணியக்ததினால் ொ்ததிரம் 
்ெறமகாள்ளபபடும் என அறிவிக -
கபபட்டுள்ளது.  

அ்்த்ேரம், ஜபபான் ெறறும் 
இஸ்்ரல் ஆகிய ோடுகளில் 
ம்தாழில்வாயபபுகள் வழஙகப -
படுவ்தானது, இரு ோடுகளுடன் 
ஏறபடு்ததிக மகாணடுள்ள உடன்ப-

டிகமககளுககு அமெய, அனுெதி 
வழஙகபபட்ட ம்தாழில் நிறுவனங -
கள் ஊடாக ொ்ததிர்ெ   மகாடுககப -
படும் என அந்்தப பணியகம் குறிப -
பிட்டுள்ளது.  

என்வ, இது ம்தாடரபில் எச்சரிக -
மகயுடன் இருககுொறு மவளிோட்டு 
்வமலவாயபபு பணியகம் மபாது-
ெககமள அறிவுறு்ததியுள்ளது.

நுவமரலியா – ராகமல ்்தாட்ட்த-
தில் ஒ்ர குடும்ப்தம்த ்்சரந்்த ஐவர 
உயிரிழபபிறகு காரணொன தீ விப்தது 
ம்தாடரபான அர்ச இர்சாயன பகுப-
பாயவு அறிகமக நீதிென்்ற்ததிறகு 
்செரபபிககபபட்டுள்ளது.   

வலபபமன நீ்தவான் டி.ஆர.எஸ். 
ஜின்தா்ச முன்னிமலயில் பகுபபாயவு 
அறிகமக ெறறும் பி்ர்த பரி்்சா்தமன 
அறிகமககள் ஆகியன (08) ்செரபபிக-
கபபட்ட்தாக மபாலிஸார கூறினர.   

தீப பறறிய வீட்டில் மபற்்றால் 
பயன்படு்த்தபபட்டமெ இர்சாயன 
பகுபபாயவினூடாக உறுதி ம்சயயப-
பட்டுள்ள்தாக இ்தன்்பாது அறிவிக-
கபபட்டுள்ளது.   

இந்நிமலயில், ்சம்பவம் ம்தாடர-
பில் மகது ம்சயயபபட்டு விளககெ-

றியலில் மவககபபட்டுள்ள ்சந்்்தக-
ேபர ்ேறறு நீ்தவான் முன்னிமலயில் 
ஆஜரபபடு்த்தவில்மல.   

்சம்பவ்ததில் உயிரிழந்்த ராமெயா 
்தஙமகயா என்பவரின் ெக்ன 
இவவாறு ்சந்்்தக்ததின் ்பரில் மகது 
ம்சயயபபட்டு விளககெறியலில் 
மவககபபட்டுள்ளார.   

்சம்பவம் ம்தாடரபான வழககு வி்சா-
ரமணமய எதிரவரும் 22 ஆம் திகதி 
வமர ஒ்ததிமவ்தது நீ்தவான் ்ேறறு 
உ்த்தரவு பி்றபபி்ததுள்ளார.   

அடு்த்த வழககு வி்சாரமணயின் 
்பாது, ்ெலதிக வி்சாரமண அறிக-
மகமய ென்றில் ்செரபபிககுொறும் 
அன்ம்றய தினம் வமர ்சந்்்தகேபமர 
விளககெறியலில் மவககுொறும் 
இ்தன்்பாது உ்த்தரவிடபபட்டது.   

ஐவர் பலியான ராகலை தீ சமபவம: 

அரச இரசாயன பகுபபாய்வு   
அறிக்கை நீதிமன்றில் சமர்பபிபபு  
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அதிபர் ஆசிரியர்்கள் ஆர்்பபபாட்ட்ப்பரணி

ந�ோட்டன் பிரிடஜ், தலவோக்கலல 
குறூப்,லுணு்கலல நிருபர்கள் 

நவதன முரணபோடல்டத் தீரக்க 
ந்கோரி �ோ்டோளோவிய ரீதியில் ந�ற்று 
ஆரப்போட்டத்தில் அதிபர - ஆசி-
ரியர்கள் ஈடுபட்டனர. அநதவ-

ல்கயில் பதுலள மோவட்ட ஊவோ 
மோ்கோண சலபககு முன்போ்கவும், 
பசலை, ஹோலிஎல, லுணு்கல, 
பண்டோரவலள உள்ளிட்ட பிரதோன 
�்கரங்களில் அதிபர - ஆசிரியர்கள் 
ந�ற்று ஆரப்போட்டத்தில் ஈடுபட-
்டனர. 

இன்லைய போ்டசோலல ்கற்பித்-
தல் - ்கற்ைல் சசயற்போடடு ்க்டலம-
்கலள நிலைவு சசய்து விடடு தமது 
நபோரோட்டத்லத சதோ்டரநதனர.

இநதவலள ந�ற்று (9) சசவ்-
வோய்கிழலம பிற்ப்கல்  தலவோக-
்கலல �்கரில் ஆரப்போட்டத்தில் 

அதிபர, ஆசிரியர்கள் ஈடுபட்டனர. 
தலவோக்கலல பஸ் தரிப்பு நிலல-

யத்திற்கு அரு்கோலமயில் அணி-
திரணடு சுநலோ்க அடல்ட்கள்  
மற்றும் பதோல்க்கலள ஏநதியவோறு  
சுமோர ஒரு  மணித்தியோலம் ஆரப்-
போட்டத்தில் ஈடுபட்டனர

நதசிய எதிரப்பு தினத்லத முன்-
னிடடு அதிபர ஆசிரியர ஒன்றி-
லணநத சங்கத்தினோல் ந�ற்று 
பிற்ப்கல் 03 மணிககு  ஹற்ைன் 
மல்லியப்பு சநதியில் ஆரம்பமோ-
கிய  ஆரப்போட்ட நபரணிககு  
சபோலிஸோர பலத்த போது்கோப்பு �்ட-

வடிகல்கயில் ஈடுட்டனர.
மல்லியப்பு சநதியிலிருநது 

ஆரம்பமோகிய நபரணி பிரதோன 
வீதியூ்டோ்க ஹற்ைன் மணிககூணடு 
வழியோ்க பிரதோன பஸ்தரிப்பி்டம் 
வலர  வநது ஆரப்போட்டலத முன்-
சனடுத்தனர.

உள்ளூரபாடசி மன்ற பபண் 
உறு்பபினர்்களின ்கலந்துரரயபா்டல் 

பதுலள தின்கரன் விநச்ட நிருபர 

பதுலள ம்களிர அபிவிருத்தி நிலலயத்தின் 
ஏற்போடடில் பதுலள மோவட்ட உள்ளூரோடசி 
மன்ைங்களின் சபண உறுப்பினர்களுககும், 
மோவட்ட ஊ்ட்கவியலோளர்களுககுமோன 
வட்ட நமலச மோ�ோடு பதுலளயில் அணலம-
யில் �ல்டசபற்ைது. 

பதுலள மோவட்ட உள்ளூரோடசி மன்ைங-
்களுககும், அலனத்து அரசியல் ்கடசி்களிலி-
ருநதும் சவற்றி சபற்ை தமிழ், சிங்கள சபண 
உறுப்பினர்கள் இம் மோ�ோடடில் ்கலநது-
ச்கோணடிருநதனர.

ஸ்ரீலங்கோ சபோதுஜன ஐககிய முன்னணி, ஸ்ரீ-
லங்கோ சுதநதிரக்கடசி, ஐககிய மக்கள் சகதி, 
ஐககிய நதசியக ்கடசி, இலஙல்க சதோழிலோ-
ளர ்கோஙகிரஸ், இலஙல்க நதசிய நதோட்டத்-
சதோழிலோளர சங்கம் ஆகிய அலமப்புக்கள் 
சோரபோ்க சவற்றி சபற்ை தமிழ், சிங்கள சபண 
உறுப்பினர்கள் பலரும், இம் மோ�ோடடில் பங-
ந்கற்றிருநதனர.

இம் மோ�ோடடுககு நமற்படி ்கடசி்களின் 
சோரபோ்க பதுலள மோ�்கர நமயர பிரியநத அமர-
சிரி, அஜித் லியனந்க ஹிக்கடுவ, நவலோயுதம் 
ருத்திரதீபன், மிகிமல்முனசிங்க ஆகிநயோரும் 

விநச்ட விருநதினர்களோ்க அலழக்கப்படடி-
ருநதனர.

உள்ளூரோடசி மன்ைங்களில் சபண உறுப்பி-
னர்கள் ்க்டநத ஆணடு்களில் நமற்ச்கோண்ட 
அபிவிருத்தி நவலலத்திட்டங்கள், அதன் 
மீளோய்வு்கள், அடுத்தோணடில் (2022)

நமற்ச்கோள்ளப்ப்டவுள்ள நவலலத்திட்டங-
்கள் ஆகியன குறித்தும், அவர்களுககு ஏற்பட-
டுள்ள சவோல்்கள் குறித்தும் விரிவோ்க ஆரோயப்-

பட்டன. உள்ளூரோடசி மன்ைங்களில் ஆண 
உறுப்பினர்கலள வி்ட, சபண உறுப்பினர்கள் 
பல்நவறு நவலலத்திட்டங்கலள முன்சன-
டுத்துள்ளனர. ஆனோல், அவ் நவலலத்திட்டங-
்கள் சவளிகச்கோணரப்படுவதில்லல என்ை 
குற்ைசசோடடுக்கலளயும் சபண உறுப்பினர்கள் 
முன்லவத்தனர.

இது சதோ்டரபோ்க, ஊ்ட்கவியலோளர்களுககு 
அறிவிககும் படசத்தில், அவர்கள் அஙகு 

வநது சசய்தி்கலள நச்கரிப்போர்கள். அதற்்கோ்க 
ஊ்ட்கவியலோளர்களு்டன் சதோ்டரபு்கலள ஏற்-
படுத்தும் நிலல குறித்தும், ஊ்ட்கவியலோளர-
்கள் தரப்பில் கூைப்பட்டது.

உள்ளுரோடசி மன்ைங்களில் ஆண உறுப்பி-
னர்களுககு நி்கரோ்க சபண உறுப்பினர்கள்

நசலவயோற்றுவதற்்கோன அலனத்து பயிற்-
சி்களும், வட்டநமலச மோ�ோடல்ட ஏற்போடு 
சசய்த அலமப்புக்களினோல் வழங்கப்பட்டன.  

பஸ் வீதிரய விடடு விலகி 
விபத்து 09 ்பர் ்கபாயம்
தம்புள்ள தின்கரன் நிருபர

      
தனியோர பயணி்கள் பஸ் வணடிசயோன்று 

வீதிலய விடடு விலகி வயல் சவளியில் குல்ட-
சோய்நது விபத்துககுள்ளோனதில் 09 பயணி்கள் 
்கடுங்கோயங்களுககுள்ளோகி தம்புள்ள லவத்-
தியசோலலயில் அனுமதிக்கப்படடுள்ளதோ்க 
சபோலிஸோர சதரிவித்தனர.

ஜனாதி்பதி க�ாட்ா்பய ராஜ்பக் ஷவின் சுபீட்சத்தின் கநாக்கு க�ாளம�க்�மைய நா்ளாவிய ரீதியில் 40 
இலட்சம கதன்னங�ன்று�மள நடும கவமலத்திட்த்தின் கீழ் ைாத்தமள ைாவட்த்தில் 3000 கதன்னங -
�ன்று�ள இலவ்சைா� வீடடுத்கதாட் ்பயனாளி�ளுக்கு ைாத்தமள ைாவட் ்பாராளுைன்்ற உறுப்பினரும 
ைாவட் அபிவிருத்திக் குழுத் தமலவருைான நாலக்� க�ாடக் க�ா் தமலமையில் கநற்று ்பகிர்்நத-
ளிக்�ப்்பட்ன. (9) ்பல்கலக்பால பிரகத்சத்தில் கதன்னங�ன்று�ள ்பகிர்்நதளிக்கும நி�ழ்வில் �ல்நது -
க�ாண் ்பாராளுைன்்ற உறுப்பினர் நாலக்� க�ாடக் க�ாம் ்பயனாளி ஒருவருக்கு கதன்னங�ன்று 
வழஙகி மவப்்பமத ்ப்த்தில் �ாணலாம.                                     ்ப்ம: ைாத்தமள சுழற்சி நிரு்பர்

பதுலள தின்கரன் விநச்ட நிருபர

பசலை தமிழ் நதசிய போ்டசோலல 
சவள்ள நீரோல் போதிக்கப்படடுள்ளது. 

பசலை தமிழ் நதசிய போ்டசோலலயில் 
சதோழிநுடபபீ்டம், மஹிநநதோதய ஆய்-
வுகூ்டம் மற்றும் போ்டசோலல லமதோனம் 
ஆகியன அலமநதுள்ள பகுதி்களில் 
பிரதோன வீதியினூ்டோ்க வரும் மலழ 
சவள்ள நீரோல் குப்லப்களும் ்கற்்களும் 
நிலைநது ்கோணப்படுகின்ைது. 

மண்டபங்கலளச சுற்றி நீர நிரம்பி 
்கோணப்படுவதோல் ்கற்ைல் ்கற்பித்தல் �்ட-
வடிகல்க்களுக்கோ்க சசல்லும் ஆசிரியர்க-
ளும் மோணவர்களும் மி்கவும் சிரமத்துக-
குள்ளோகியுள்ளனர.

ஆ்கநவ இநத வி்டயம் சதோ்டரபோ்க 
்கவனம் சசலுத்தி மலழ நீர வடிநது சசல்-
வதற்்கோன ஒழுங்கோன வடி்கோன்்கலள 
அலமத்துத் தருமோறு சம்பநதப்பட்ட 
அதி்கோரி்கள் ்கவனம் சசலுத்துமோறு 
போ்டசோலல சமூ்கம் மற்றும் சபற்நைோர்க-
ளும் நவணடுந்கோள் விடுககின்ைனர.

பசர்ற தமிழ் ்தசிய பபா்டசபாரலக்கு 
பெள்்ளநீரபால் பபாதி்பபு  

mwptpg;G
rq;fk; epWtg;gLtjw;F 

Kd;nkhopag;gl;l tplaq;fs;
epWtd ngaH: kp`pklyh mikg;G

1. Kjd;ik Nehf;fq;fs;
 i.  Rw;Wr;#oy; Rw;Wr;#oiyg; ghJfhj;jy;> 

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.jilapd;wp tPl;bypUe;J Ntiyia Nkw;nfhs;tjw;F cjTk; 

rkPgj;jpa Huawei rhjdq;fs; jw;NghJ ,yq;ifapy;

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; (ultra-
portability) 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.
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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;jk;

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;

xg;ge;j ,yf;fk; CA/7/9-6-1 CA/7/9-6-VI

kjpg;gplg;gl;l nryT (&) (VAT 
ePq;fyhf)

&.21 kpy;ypad; &.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 piz ghJfhg ; G 

nry;Ygbahjy;

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

ehl;fs;

tpiykD %lg;gLk; jpdj;jpypUe;J 

119 ehl;fs;

CIDA gjptpd; tpNrlj;Jtk; nkf;fhdpf;fy; fhw;Nwhl;lk; kw;Wk; 

tspr;rPuhf;fy; (MVAC)
jP fz;lwpjy;> ghJfhg;G kw;Wk; 

mlf;Fjy; (FDPS)

CIDA gjptpd; juk; EM 3 my;yJ mjw;F Nky; EM 4 my;yJ mjw;F Nky;

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;lj;jpd; Nehf;fk; kw;Wk; 

kjpg ;g plg ;gl ;l nryTfspy; 

nghUe;jf;$ba Fiwe;jgl;r %d;W 

Kbf;fg;gl;l Ntiyfs;

1987 Mk; Mz;bd; 03Mk; 

,yf;f nghJ xg;ge;jr; rl;lk;

,e;j tpiykDTf;fhf gjpT nra;jpUj;jy; 

Ntz;Lk;.

,e;j tpiykDTf;fhf gjpT 

nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

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;

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;

jpfjp 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;

08.  tpiykDf;fs; 2022 ngg;uthp 23 tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. (tpiykD %lg;gLk; Neuj;jpypUe;J 91 ehl;fs;)

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

  gj;juKy;y> 'nrj;rphpgha" fl;lk; I> 8Mk; khb> Gj;jrhrd rka kw;Wk; fyhrhu mYty;fs; mikr;R nrayhshpd; ngahpy; 

 tpiykD jutpy; Fwpg;gplg;gLk; Kftufq;fs; xd;wpdhy; toq;fg;gLk;.

 Xh; tpiykDg;gpizia vy;yh tpiykDTlDk; ,izj;jy; Ntz;Lk;.

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;

gz;bj; W.D.mkuNjt mrGttpw;fhd 

cj;Njr fl;blj;jpd; jP ghJfhg;G kw;Wk; 

fz;lwpjy; mikg;ig toq;fp epWTjy;

jpfjp 2021 etk;gh; 17 2021 etk;gh; 17

Neuk; K.g.10.00 K.g.11.00

miktplk; mofpaw;fiy epiyak; ('mg;Ngfk" 

tshfj;jpw;F mUfpy;)

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

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

ngWif Nfhuy;
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;.

ngWif ,yf;fk;
2021.11.03,y; 

ngWif mwptpj;jypy; 
Fwpf;fg;gl;lJ

jpUj;jk; myFfs; epfo;r;rpj; jpl;lk;

GOSL/EP/25/PRO/Agri. Value Adding 
Machine/ 2021-06

Knapsack Sprayer Electric 
Sprayer

1,000 Thirasara Krushisan 
skruthiya

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

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

tj;Njfk efu rig
,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;.

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

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

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

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;.

04.  ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpiyf;F Fiwthf kw;Wk; mDkjpf;fg;gl;l mYtYf;F Gwk;ghf 

NfhUfpd;w tpiykDjhuupd; itg;Gg;gzk; rig jd; trg;gLj;jpf; nfhs;Sk;.

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

mjpfhuKz;L.

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;

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

13 Nfhop ,iwr;rp 294>700.00 2500.00 500.00

14 khl;biwr;rp 1>828>240.00 7500.00 500.00

15 kPd; 702>000.00 2500.00 500.00

tj;Njfk efu 

g]; jupg;gpl nghJ 

kyry$lk;

guhkupg;Gk; nfhz;L 

elhj;jYk; 

(epge;jidfs; 

tpiykDtpy; 

cs;slq;Fk;)

448>950.00 2500.00 500.00

ml;ltiz ,y - 02

2022.01.01 – 2024.12.31tiu

nrhj;jpd; 

,yf;fk;

mDkjpf;fg;gl;l tpahghuk; 

my;yJ fhupak;

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

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

utPe;jpu gz;lhu

jiytu;>

tj;Njfk efu rig>

2021-11-03 jpfjp tj;Njfk efu rig fhupahyaj;jpypUe;J

nfhs;tdT mwptpj;jy;

,yq;if Njrpa itj;jparhiy
Rfhjhu mikr;R

kUj;Jt cgfuzq;fis toq;fy;
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;.

cUg;gb 

,yf;fk;
cUg;gb FwpaPl;L ,yf;fk;

cUg;gb 

vz;zpf;if

kPsspf;fg;glhj 

fl;lzk; &gh

01 High Sensitivity Tropnin Machine SG 11/16/2021/03 01 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;.

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

tpiykD mioj;jy;

gpio jpUj;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;.

njhlH 

,yf;fk;
cUg;gb tpguk;

Njitahd 

vz;zpf;if

kPsspf;fg; 

glhj 

tpiykDj; 

njhif &gh

rkHg;gpf;fg; 

glNtz;ba 

tpiykDg; 

gpizak; &gh

tpiykDg; 

gpizaj;jpd; 

nry;Ygbf; 

fhyk;

08 fpUkp ghJfhg;G tiyfs; 

3Mx50M
360 RUs;fs; 3500.00 120>000.00 105 ehl;fs;

khfhz tptrhag; gzpg;ghsH/ jiytH>
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உபவேந்தர் றமீஸுக்கும் அேரது ்தாய்க்கும் 
கல்விசாரா ஊழியர்களினால் ககௌரேம்

அண்மையில் தெரிவான தென்கி-
ழக்கு பல்்க்ையின் புதிய உபவவநெர் 
வபராசிரியர் ்கைாநிதி றமீஸ் அபூபக்்க-
்ரயும் அவரது ொயா்ரயும் பாராட்டி 
த்கௌரவிக்கும் நி்கழ்வு அண்மையில் 
மைாளி்்கக்்காடு ‘பாவா வறாயலி ‘வர -
வவற்பு மைண்டபத்தில், நி்கழ்வின் 
ெ்ைவர் சி.எம்.முனாஸ் ெ்ை்மை-
யில் இ்டம்தபற்றது.

இைங்்கயில் உள்ள பல்்க்ைக்்க-
ழ்கங்களில், ெற்வபாது ்க்ட்மையில் 
உள்ள ஒவரதயாரு இ்ளம் உபவவநெர் 
அபூபக்்கராவார்.

உபவவநெரின் ொயாருக்கும் உப-
வவநெருக்கும் தபான்னா்்ட்கள 
வபார்த்தி நி்னவுச்சின்னங்களும் 
வழங்கபபட்்டன.

எம்.எப.லுபனா வாழ்த்துபபா-
வி்ன வழஙகினார். நி்கழ்்வ தமைரு-
கூட்டிய பதிவா்ளர் எச். அபதுல் சத்-
ொரு்்டய உ்ர மைற்றும் உபவவநெர் 
வபராசிரியர் ்கைாநிதி றமீஸ் அபூபக் -
்கர் ஆகிவயாரது உ்ர்கள ச்ப்ய 

வமைலும் தமைருகூட்டின.
வறு்மையிலும் ெனது ொயார்-

முட்்்ட உரிபபது என்றாலும் அது 
அரச உத்திவயா்கத்தில் இருநது 
த்காணடு தசயய வவணடும் என்று 

கூறி, ்கல்வி்கற்்க ெநெ ஊக்்கங்க்்ள 
உபவவநெர் றமீஸ் ஆற்றிய உ்ர ்கல்-
விக்கு வறு்மை ஒரு தபாருட்வ்டயல்ை 
என்ப்ெ ப்றசாற்றுவொ்க அ்மைநதி-
ருநெது.

சாயி மத்திய 
நிலையத்தில்
அகண்டநாம 
சாயிபஜலன

த்காழும்பு சாயி மைத்திய நி்ை-
யத்தின் ஆெரவில் வரு்டம் வொறும் 
ந்்டதபற்று வருகின்ற 24 மைணி 
வநர அ்கண்டநாமை சாயிபஜ்ன எதிர் -
வரும் 13ஆம் தி்கதி சனி மைா்ை 6 
மைணி தொ்டக்்கம் மைறுநாள ஞாயிறு 
மைா்ை 6 மைணி வ்ர த்காழும்பு, 
புதுச் தசட்டித்தெருவில் அ்மைந-
துள்ள சாயி நி்ையத்தில் சு்காொ-
ரத்து்றயினரின் வழி்காட்்டலுக்கு 
அ்மைய சாயிநி்ைய அங்கத்தின-
ரின் பஙகுபற்றுெலு்டன் ந்்டதபற 
ஏற்பா்டாகியுள்ளது.

பம்பைபபிட்டி ஆையத்தில் இவெ-
தினம், த்காழும்பு, பம்பைபபிட்டி 
ப்ழய ்கதிவரசன் ஆைய வ்ளவில் 
அ்மைநதுள்ள சீரடி சாயி சநநிொனத்-
தில் மைா்ை 5 மைணி தொ்டக்்கம் 6.30 
வ்ர அரச சு்காொரத்து்றயினரின் 
வழி்காட்்டலுக்கு அ்மைய மைாொநெ 
சாயிபஜ்ன இ்டம்தபறவுள்ளது.

இரத்க்தாடல்ட பிரவ்தச வ்தாட்டஙகளில் மணசரிவு 
அபாயம்; 03 கும்பஙகள் உடப்ட 35 வபர் பாதிப்பு
மைாத்ெ்்ள சுழற்சி நிருபர்

மைாத்ெ்்ளயில் மைணசரிவு அபாய-
முள்ள தபருநவொட்்டங்கள அதி்க்ள-
வில் ்காணபபடுவொ்க தெரிவிக்்கப-
படுகிறது. இரத்தொட்்்ட பிரவெச 
தசயைா்ளர் பிரிவில் மைணசரிவு ்கார-
ணமைா்க ஹுனு்க்ள வொட்்டத்தில் 35 
வபரும்  அணணாசிவத்ெ வொட்்டத்-
தில் 3 குடும்பங்களும் பாதிக்்கபபட்-
டுள்ளனர்.

மை்ைய்கத்தில் சீரற்ற ்காைநி்ை-

யால் தொ்டர்நது மைாத்ெ்்ள மைாவட்-
்டத்தில் தபயது வரும் அ்்ட மை்ழ 
்காரணமைா்க இம்மைாவட்்டத்தில் உள்ள 
நீர்த்வெக்்கங்களின் நீர்மைட்்டம் அதி்க-
ரித்துள்ளது்டன் பை பிரவெசங்களில் 
மைணசரிவு அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளொ்க 
அனர்த்ெ மு்கா்மைத்துவ மைாத்ெ்்ள 
மைாவட்்ட ்காரியாையத்தின்  உயர் 
அதி்காரி ஒருவர் தெரிவித்ொர்

தொ்டர்ச்சியா்க இம் மைாவட்்டத்தில் 
தபயதுவரும் ்கடும் மை்ழ வீழ்ச்சி ்கார-
ணமைா்க இம்மைாவட்்டத்தில் ்காணப-

படும் முக்கிய நீர்வெக்்கங்க்ளான 
தமைார்கஹ்கநெ நீர்த்வெக்்கம், நாைநெ 
நீர்த்வெக்்கம், இபபம் ்கட்டுவ  நீர்த்வெக்-
்கம், ்கண்ட்ளமை கு்ளம்,  வெவஹுவ 
கு்ளம் உளளிட்்ட நீர்த்வெக்்கங்களின் 
நீர்மைட்்டம் தவகுவா்க உயர்நது ்காணப-
படுவொ்க தெரிவிக்்கபபடுகிறது.

்க்டநெ சிை தினங்க்ளா்க இ்்டவி-
்டாது தபயது வரும் மை்ழயினால் 
இம்மைாவட்்டத்தில் மைணசரிவு எச்ச-
ரிக்்்க அனர்த்ெ மு்கா்மைத்துவ ்காரி-
யாையத்தினால் பை பிரவெசங்களுக்கு 

விடுக்்கபபட்டுள்ளது. இவர்்கள 
அ்னவரும் உறவினர்்கள மைற்றும் 
அயைவர்்கள வீடு்களில் ெங்க ் வக்்கப-
பட்டுள்ளனர். அத்வொடு வொட்்டங-
்க்்ள அணடிய வீடு்களுக்கு தவள்ள 
நீர் புகுநதுள்ளொ்க தெரியவருகிறது.

அத்து்டன் ரத்வத்ெ கீழ்பபிரிவு 
வொட்்டத்தில் பத்து குடும்பங்கள 
தவள்ளநீர் வீடு்களுக்குள புகுநதுள்ள 
நி்ையில் அவர்்கள அஙகிருநது 
தவளிவயறி பாது்காபபான இ்டங்க-
ளில் ெங்க ்வக்்கபபட்டுள்ளனர்.

கல்முலனயில் ்தனியார் ேகுப்புகள் 
ஆரம்பிக்கப்பட்டால் கடுலமயான சுகா்தார 
ேழிமுலறகலை கல்டபிடிக்க வேணடும்
ஒலுவில் விவச்ட நிருபர்

்கல்மு்னப பிராநதிய  
சு்காொர வச்வ்கள பணிப-
பா்ளர் பிரிவுக்குட்பட்்ட 
ெனியார் ்கல்வி நி்ையங-
்கள  மீ்ள திறக்்கபபடும் 
பட்சத்தில் ஆசிரியர்்களும், 
மைாணவர்்களும், சு்காொர 
ந்்டமு்ற்க்்ளப  பின்-
பற்ற  வவணடுதமைன, ்கல்-
மு்னப பிராநதிய  சு்காொர 
வச்வ்கள பணிபபா்ளர் ்வத்திய 
்கைாநிதி ்டாக்்டர்  ஜீ. சுகுணன் தெரி -
வித்ொர்.

்கல்வி நி்ையத்தில் ்கட்்டாயம் ஒரு 
மீட்்டர் சமூ்க இ்்டதவளி வபணப -
ப்டல் வவணடுதமைனவும்,  அென் 
அ்ள்வப தபாறுத்து மைாணவர்்க்்ள 
அனுமைதிக்்க வவணடுதமைனவும், தெரி -
வித்ொர். அடிக்்கடி ்்க ்கழுவுவவொடு, 
மைைசை கூ்டங்க்்ள துபபரவா்க ்வத் -
திருபபவொடு, வபாதிய்ளவு நீர் மைற்றும் 

சவர்க்்காரம் என்பன ்வக் -
்கபப்டல் வவணடுதமைன-
வும், அறிவித்துள்ளார்.

த்காவிட் தொற்று பரவி 
வருகின்ற இக் ்காை ்கட்்டத் -
தில் சு்காொரப பகுதியினர் 
திடீர் பரிவசாெ்ன்க்்ள 
வமைற்த்காள்ளவுள்ளொ்கவும் 
கூறினார்.

்கல்வி நி்ையத்தின் உரி-
்மையா்ளர்்கள, ஆசிரியர்்கள 

மைற்றும் மைாணவர்்கள இறுக்்கமைான 
சு்காொர ந்்டமு்ற்க்்ளப பின்பற்றி 
தசயற்ப்ட வவணடுதமைன வ்கட்டுள -
்ளார்.

சு்காொர ந்்டமு்ற்கள பின்பற்றாெ 
ெனியார் ்கல்வி நி்ையங்கள மூ்டப -
படுதமைனவும், அென் உரி்மையா்ளர்-
்களுக்த்கதிரா்க ெனி்மைபபடுத்ெல் 
சட்்டத்தின் கீழ் ந்டவடிக்்்க எடுக்்கப-
படுதமைனவும், அவர் வமைலும் தெரிவித் -
ொர்.

திருவகாணமலை கபாது 
லேத்தியசாலையில் ககாவரானா
தராட்்டதவவ குறூப நிருபர்

திருவ்காணமை்ை தபாது ்வத்தி-
யசா்ையில்  த்காவரானா தொற்று 
உறுதி தசயயபபட்்ட ொய மைற்றும் 
அவரது மை்களும் ்வத்தியசா்ையில் 
இருநது ெ்ைமை்றவாகியுள்ளொ்க 
தெரிய வருகின்றது.

்காயச்சல் மைற்றும் ெடுமைல் ்காரண-
மைா்க திருவ்காணமை்ை தபாது ்வத்-
தியசா்ைக்கு வநற்று (09)  வரு்்க 
ெநெ 31 வயது்்டய ொயும் அவரது 
10 வயொன மை்களுக்கும் அணடிஜன் 
பரிவசாெ்ன வமைற்த்காள்ளபபட்்டது.

இநநி்ையில் குறித்ெ இருவருக்-
கும் த்காவரானா தொற்று உறுதி தசய-
யபபட்்ட்ெயடுத்து சிகிச்்சக்்கா்க 
வாட்டுக்கு அ்ழத்துச் தசல்லும் 
தபாருட்டு வநாயா்ளர்்கள அனுமை-
திக்கும் அ்றக்கு முன்னால் உள்ள 
்கதி்ரயில் அமைர்நதிருநெ வவ்ை 
சிற்றூழியர் வாட்டுக்கு அ்ழத்துச் 

தசல்வெற்்கா்க வநாயாளி்ய வெடிய-
வபாது ொயும் மை்களும் ்வத்தியசா-
்ை்ய விட்டு ெபபிவயாடி உள்ள-
ொ்க தெரிய வருகின்றது.

குறித்ெ இருவரும் சீனக்கு்டா 
தபாலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்்ட பிரவெசத்-
்ெச் வசர்நெ 31 வயது்்டய ொயும்  
10 வயது்்டய அவரது மை்களும் என 
தெரியவநதுள்ளது.

குறித்து வநாயாளி்கள தொ்டர்பில் 
்வத்தியசா்ை நிர்வா்கம் ்வத்-
தியசா்ை தபாலிஸ் நி்ையத்தில் 
மு்றபபாடு தசயதுள்ளொ்கவும் 
தெரியவருகின்றது.

வநாயா்ளர்்கள  ெமைக்கு த்காவரானா 
என தெரிநெ வபாதிலும் இவவாறான 
தசயற்பாடு்களில் ஈடுபட்டு வருவ-
ொல் இன்னும் பைருக்கு தொற்று 
பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டு வருவொ்க-
வும் ்வத்தியசா்ை ெரபபினர் தெரி-
விக்கின்றனர்.

உறுதியான தாயும ைகளும தப்பியயாட்டம

்கல்கு்டா தின்கரன் நிருபர்

மைட்்டக்்க்ளபபு மைாவட்்டத்தின் 
்கல்கு்டா தபாலிஸ் பிரிவில் பட்டியடிச்-
வச்ன ொமை்ரகு்ளம் பகுதியில் ்கசிபபு 
உற்பத்தியில் ஈடுபட்்ட சநவெ்க நபர் 
ஒருவர் வநற்று முன்தினமை மைா்ை ்்கது 
தசயயபபட்்டள்ளது்டன் அவரி்டம் 
இருநது ்கசிபபு மைற்றும் அெற்குரிய உப்க-
ரணங்களும் ்்கபபற்றபபட்டுள்ளொ்க 
்கல்கு்டா தபாலிஸ் நி்ைய தபாறுபபதி-
்காரி சநென விொனவ்க தெரிவித்ொர்.

பட்டியடிச்வச்ன ொமை்ரகு்ளம் 
பகுதியில் ்கசிபபு ்காயச்சுவொ்க தபாலி-
ஸாருக்கு கி்்டத்ெ இர்கசிய ெ்கவ்ை-
யடுத்து தபாலிஸ் நி்ைய தபாறுப-
பதி்காரியின் ெ்ை்மையில் தசன்ற 
குழுவினர் வமைற்த்காண்ட முற்று்்க-
யின் வபாது மூவாயிரம் (3000) மில்லி 
லீற்றர் ்கசிபபு நாைாயிரத்தி எழுநூற்றி 
ஐம்பது (4750) மில்லி லீற்றர் வ்கா்டா 
மைற்றும் ெ்ளபா்ட உப்கரணங்கள என்பன 
்்கபபற்றபபட்டுள்ளன.

கசிப்பு உறபத்தி முறறுலக;
ஒருேர் லகது

திருயகாணைமை ைாவட்டத்திலும

தராட்்டதவவ குறூப நிருபர்

அரச குடும்ப நை உத்திவயா்கத்-
ெர்்கள  சங்கத்தினால் முன்தனடுக்-
்கபபட்டுவரும் சு்கயீன விடுமு்ற 
வநற்று அ்னத்து ்வத்தியசா்ை்க-
ளிலும் வமைற்த்காள்ளபபட்்டது.

இெனடிபப்்டயில் திருவ்காண-
மை்ை மைாவட்்டத்திலும் சு்கயீன 

விடுமு்ற வபாராட்்டம் முன்தன-
டுக்்கபபட்டு வருகின்றது.பதினாறு 
தொழிற்சங்கங்கள ஒன்றி்ணநது 
இநெ சு்கயீன விடுமு்ற வபாராட்-
்டத்்ெ வமைற்த்காணடுள்ளொ்கவும் 
இெனால் வநாயா்ளர்்கள பாதிக்்கப-
பட்டு வருவொ்கவும் தெரிவிக்்கபப-
டுகின்றது.

சுகா்தார ஊழியர்கள் சுகயீன 
விடுமுலற வபாராட்டம் 

்கற்பிட்டி தின்கரன் விவே்ட நிருபர்

்க்டல் மைார்க்்கமைா்க சட்்டவிவராெமைா்க 
தவளிநாட்டுக்கு தசல்ை முற்றபட்்ட-
னர் என்ற சநவெ்கத்தில் 19 வபர் வநற்று 
(09) ்கா்ை சிைாபம் ்க்டற்பிரவெசத்தில் 
்க்டற்ப்்டயினரால் ்்கது தசயயபபட்-

டுள்ளனர். ்்கது தசயயபபட்்ட சநவெ்க 
நபர்்கள பயணித்ெொ்க கூறபபடும் வான் 
ஒன்றும் ்க்டற்ப்்டயினரால் பறிமுெல் 
தசயயபபட்டுள்ளன.

குறித்ெ பகுதியில் ்க்டற்ப்்டயினர் 
வமைற்த்காண்ட விவே்ட ந்டவடிக்்்க-

யின் வபாவெ சநவெ்க நபர்்கள ் ்கது தசய-
யபபட்டுள்ளனர்.

வான் சாரதி உட்ப்ட உெவியா்ளரு்டன் 
்்கது தசயயபபட்்ட 19 சநவெ்க நபர்-
்களில் தபண ஒருவரும்,  நான்கு சிறு-
வர்்களும் அ்டஙகுவர் எனவும் ்க்டற்ப-

்்டயினர் குறிபபிட்்டனர். கிளிதநாச்சி, 
யாழ்பபாணம், மைட்்டக்்க்ளபபு, திருவ்கா-
ணமை்ை, தபாைநறுவ, நீர்த்காழும்பு 
மைற்றும் த்காச்சிக்்க்்ட ஆகிய பகுதி்க-
்்ளச் வசர்நெவர்்கவ்ள இவவாறு ்்கது 
தசயயபபட்டுள்ளவர்்க்ளாவர்.

சட்டவிர�ோதமோக வெளிநோடு வசல்ல முற்பட்ட 19ர்பர் ககது
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தமிழ் ம�ொழி மெரும் ெொரம்-
ெரியம் ம�ொண்டது. அதன் 
இலக்கிய ெொரம்ெரியம் 

எக்�ொலத்திற்குரியது என்று அறியப்-
ெ்டொத வி்டத்திலும் கூ்ட அற்பு-
த�ொய் அம�ந்திருப்ெமத நொம் 
அறிவ�ொம். இந்த ெரந்துவிரிந்திருக்-

கும் உலகில் ஆண, மெண ெம்டப்-
ெொளி�ள் அதி�ம் உள்்ளனர். ஆண,-
மெண ெொகுெொடு ம�ொழியிலும் 
உணடு. அதொ�து ஆணுக்கு என்று 
தனித்த ெொணியும் மெணணுக்கு 
என்்ற தனித்த ெொணியும் உணடு. 
இந்த ம�ொழிமய ம�யொணடு 
உணர்வு�ம்ள ம�ளிப்ெடுத்து�-
தில் ெம்டப்ெொளி�்ளொ� இ�ர்�ள் 
ஒரு�ருக்கு ஒரு�ர் சம்ளத்த�ர்�-
ளில்மல. ஆனொல் இம�-
மயல்லொம் இருந்தும் 
மெணம�ொழி 
சற்று ஆழ-
�ொன-

தொய் நொன் �ொணகின்வ்றன். அ�்ளது 
�னதின் ஆழம் �ொணமுடியொமதன 
ஆண ெம்டப்ெொளி�ளும் எடுத்-
துமரத்திருப்ெமத அறிவ�ொம். 
அப்ெடியிருக்� அ�்ளது ெம்டப்-
பியல் ம�ொழி எவ�்ளவு ஆழமு-
ம்டயதொ� இருக்கும் என்ெதமன 

நொன் கூ்றவ�ணடியதில்மல. இன்று 
மெணம�ொழி சிந்தமனயொ்ளர்�ள் 
women, Woman என்்ற �ொர்த்-
மத�ம்ள கூ்ட தவிர்த்து womyn 
என்்ற மசொல்மல ெயன்ெொட்டுக்கு 
ம�ொணடு �ந்துள்்ளனர். 

இம� இன்ம்றய நொ�ரி� 
சிந்தமன 

�்ளர்ச்சி என்றும் ம�ொள்்ளலொம். 
ஆனொல் இ�ற்ம்றமயல்லொம் 
�ொட்டிலும் மெண ெம்டப்ெொளி�ள் 
மெணம�ொழிமய ெயன்ெடுத்தி 
த�து அந்தரங� உணர்வு�ம்ளக் 
கூ்ட அற்புத�ொய் கூறிவிடுகின்்றொர்-
�ள். அம��ட்டு�ல்ல அ�ர்�ள் 
த்டம்ெதிக்�ொத தும்ற�ள் இலக்கிய 
ம�ொழியிலும் இல்மல என்ெது 
சரியொனது.

ம�ொழியியலில் கிம்ள 
ம�ொழி ஆய்வு�ள் ஆண, மெண 
ம�ொழியில் வ�றுெொடு இருப்-
ெமத எடுத்துமரத்துள்்ளன. �்டந்த 
ஐம்ெது ஆணடு�்ளொ� �ொனி்ட-
வியல் அறிஞர்�ள், ம�ொழியியல் 
அறிஞர்�ள், உ்ளவியல் அறிஞர்�ள், 
�ற்றும் தத்து�வியல் அறிஞர்�ள் 
ஆண, மெண ம�ொழியில் உள்்ள 
வ�றுெொடு குறித்து ஆரொய்ந்து �ரு-
கின்்றனர்.

அந்த �ம�யில் வெரொசிரியர் 
மீனொட்சி முரு�ரத்தனம், ெழம�ொழி-
�ம்ள அதி�ம் ம�யொளுதலும் சுற்றி 
�ம்ளத்துப் வெசுதலும் சொம்ட வெசு-
தலும் மெணணுக்�ொன ம�ொழிக் 
கூறு�ள் என்கின்்றொர். சங� இலக்கி-
யப் ெொ்டல்�ளில் மூதின்முல்மல 
என்னும் தும்றமயச் சொர்ந்த 

ெொ்டல்�ள் ஆணெொற் புல�ர்�ளும் 
மெணெொற் புல�ர்�ளும் ெொடியுள்-
்ளனர்.

சங�ப் மெணெொற் புல�ர்�-
ளின் ம�ொழியில் விமனமுற்று-
�ள் அதி�ம் இ்டம்மெற்றுள்்ளன.
ஆணெொற் புல�ர்�ளின் ம�ொழியில் 
எச்சங�ளின் ெயன்ெொடு அதி�ம் 
இ்டம் மெற்றுள்்ளன. விமன 
முற்று�ளில், ம�டு�, ம�ல்�, 
�்ளந் மதொழிந்த தன்வன, ஆணடு 
ெட்்டனவ�, ெரவும், எய்தும் 
என்னும் வியஙவ�ொள் விமனமுற்று-
�ள் மெணெொற் புல�ர்�ள் ெொடிய 
ெொ்டல்�ளில் உள்்ளன. அவத வெொல 
மெணெொற் புல�ர்�ள் ம�ொழி�ளில் 
தருதல், ஆக்குதல், ம�ொடுத்தல், 
மெருக்குதல், மூதின் ��ளிரொதல் 
வெொன்்ற மதொழிற்மெயர்�ளும் 
அதி�ம் ெயன்ெடுத்தப்ெட்டுள்்ளன. 
இந்த அடிப்ெம்டயொன வி்டயங�-
ம்ளக் ம�ொணடு மெண தனது உணர்-
வு�ம்ளயும், உல� இயல்பு�ம்ள-

யும் எடுத்தொ்ள தனக்ம�ன 
தனித்தம�ொழிமய 

ம�யொள்கின்-
்றொள் என்ெ-

தமன 
அறி-

யலொம்.
ந�து சிந்தமனயின்ெடி தற்�ொ-

லத்திவலவய மெண�ள் முன்வனற்-

்ற�ம்டந்துள்்ளனர். �ல்விசொர் 
தும்ற�ளில் மிளிர்கின்்றனர் 
என்கின்்றனர். ஆனொல் ந�து 

தமிழ்வெசும் நல்லுலகில் மெண�ள் 
சங��ொலத்திலிருந்வத ஆன்மீ�த்-
திலிருந்து அறிவியல் �மரயில் 
வதர்ந்த�ர்�்ளொ�வும் பி்றருக்கு 
அறிவுமர �ழஙகுெ�ர்�்ளொ�வும் 
இருக்கின்்றனர். ந�து சங� இலக்-
கியங�ளில் கும்றத்மதொம�யில் 
�ட்டும் ஒ்ளம�யொர், அள்ளுர் 
நன்முல்மலயொர், ஆதி�ந்தியொர், 
ஊணபித்மதயொர், ஒக்கூர் �ொசொத்தி-
யொர், �ச்சிப்வெட்டு நன்னொம�யொர், 
�ழொர்க்கீரன் எயிற்றியொர், �ொக்ம�ப் 
ெொடினியொர்  நச்மசள்ம்ளயொர், 
குன்றியனொர், நல்ம�ள்ளியொர், நன் -
னொம�யொர், மநடும்ெல்லியத்மத, 
பூங�ண உத்திமரயொர், மெொன் -
�ணியொர், �ருமுமலயொரித்தி, 
ம�ணபூதியொர், ம�ண�ணிப் 
பூதியொர், ம�ள்ளி வீதியொர் ஆகிய 
18 மெணெொற் �விஞர்�ள் இ்டம் 
மெற்றுள்்ளனர். மதொ்டர்ந்து 
�ரும் துளிரில் அ�ர்�்ளது 
கூர்ம�யொனதும் ஆழ�ொ -
னது�ொன மெண -
ம�ொழிமயெற்றி 
வெசுவ�ொம்.

பவதாரணி ராஜசிங்கம் ஆண், பெண் 
ொகுொடு 

ம�ொழியிலும்...
இந்த பரநதுவிரிநதிருக்கும் உலகில் ஆண், பபண் படைபபபாளிகள் அதிகம் 

உள்்ளனர். ஆண்,பபண் பபாகுபபாடு ப�பாழியிலும் உண்டு. அ்தபாவது ஆணுக்கு 

என்று ்தனித்த பபாணியும் பபண்ணுக்கு என்்ற ்தனித்த பபாணியும் உண்டு. 

இந்த ப�பாழிடை டகைபாண்டு உணர்வுகட்ள பவளிபபடுததுவதில் 

படைபபபாளிக்ளபாக இவர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் சட்ளத்தவர்களில்டல. 

ஆனபால் இடவபைல்லபாம் இருநதும் பபண்ப�பாழி சற்று ஆழ�பான்தபாய் 

நபான் கபாண்கின்்்றன். 

'க�ொ டிய யுத்தத்-
தின் மூலம் 

எனது �ண�ன் உட்ெ்ட வீடு 
�ொசல் உம்டம��ள் நிம்�தி என்று 
அமனத்மதயும் இழந்து அ�தி 
மு�ொமில் அநொதர�ொன நொன் ஒரு 
சிறிய நூல் �ட்ம்ட, ஒரு மதயல் 
ஊசி, ஒரு பிவ்ளட் ஆகிய�ற்ம்றக் 
�ம்டயில் �ொஙகிக்ம�ொணடு அ�ற்-
றின் மூலம் மதயல் மதொழிமல 
ஆரம்பித்வதன். அதுவ� இன்று 
என்மன இந்த நிமலக்கு உயர்த்தி-
யது' என்கி்றொர் மூன்று பிள்ம்ள�-
ளின் தொயொன ஈஸ�ரி.

முல்மலத்தீவு �ொ�ட்்டம் விசு�-
�டு, �ொணிக்�புரம் கிரொ�த்மதச் 
வசர்ந்த ஈஸ�ரி தனது 31ஆ�து 
�யதில் �ண�மன இழந்த 
நிமலயில், யுத்தத்தின் வ�ொரப்பிடி 
இழப்புக்�ளிலிருந்து தற்துணிவு-
்டன் மீணம்டழுந்து இன்று தனது 
பிள்ம்ள�ம்ளயும் �ல்வியில் சி்றந்-
தமதொரு நிமலம�க்குக் ம�ொணடு 
�ந்துள்்ளவதொடு, யுத்தத்தினொல் 
ெொதிக்�ப்ெட்டு நிர்க்�தியொன  ஏமன-
ய�ர்�ளுக்கும் உதவிக்�ரம் நீட்டும் 
ஒரு சமூ�த் மதொண்டரொ� �லம் 
�ருகின்்றொர்.

அன்று ம�த் மதயலொ�த் மதொ்டங-
கிய மதயல் மதொழில் இன்று 
குடும்ெத்திற்�ொன �ொழ்�ொதொரத்மத 
முன்மனடுத்துச் மசல்�தற்கும் 
தமலநிமிர்ந்து �ொழ்�தற்கும் 
தனக்கு தன்னம்பிக்ம� ஊட்டியிருப்-
ெதொ�த் மதரிவிக்கி்றொர் அ�ர்.

ஈஸ�ரி சிறி�ொந்த் தனது �ொழ்க்-
ம�யில் ந்டந்த துயரம், அத்துயரத்-
திலிருந்து மீணம்டழுந்து �ொழ்க்-
ம�யில் ெல்வ�று ச�ொல்�ளுக்கு 
�த்தியில் முன்வனறிச் மசல்லும் 
தனது ஆற்்றல் தன்னம்பிக்ம� 
மதொ்டர்பில் தின�ரனுக்கு �னம் 
தி்றந்து ெகிர்ந்து ம�ொண்டம�,...

விசு��டு ெொரதி ��ொ வித்தியொ-
லயத்தில் 10ஆம் தரம் �மர �ல்வி 
�ற்்ற நொன் அப்வெொமதய யுத்த சூழ்-
நிமலக் ம�டுபிடி �ொரண�ொ� எனது 
�ல்விமயத் மதொ்டர முடியொ�ல் 
வெொய் விட்்டது.

இதமனத் மதொ்டர்ந்து 1998ஆம் 
ஆணடு திரு�ண ெந்தத்தில் 
இமணந்வதன். அதன் மூலம் 
மூன்று ஆண பிள்ம்ள�ளுக்குத் 
தொயொவனன். இவ�ொறிருக்ம�-
யில்  யுத்தக் ம�டுபிடியின் உச்சக் 
�ட்்டம் எனது �ொழ்க்ம�மயயும் 
தமலகீழொய்ப் புரட்டிப் வெொட்்டது. 

எறி�மணத் தொக்குதலில் 
எனது �ொலில் �ொயம் ெட்்டது. 

எறி�மணயின் சிதிலங�ள் இப்மெொ-
ழுதும் என் உ்டலில் த்டம்ெதித்துள்-
்ளன. அந்த �லியும் அவ�ப்வெொது 
�ொட்டுகின்்றது.

2009ஆம் ஆணடு இறுதிக்�ட்்ட 
யுத்தத்தில் �சிப்பி்டத்மத விட்டு 
குடும்ெத்து்டன் இ்டம்மெயர 
வ�ணடிய நிமல ஏற்ெட்்டது.
அப்வெொது எனது மூத்த ��னுக்கு 

9 �யது இரண்டொ�து ��னுக்கு 7 
�யது �ம்டசி ��னுக்கு 5 �யது.

அந்தரித்துப் வெொன நிமலயில் 
�வுனியொ, மசட்டிகு்ளம் ெகுதி-
யில் அம�க்�ப்ெட்டிருந்த அ�தி 
மு�ொமில் சு�ொர் ஒன்்றமர �ரு்டங-
�ள் �ொழ்க்ம�மய �ழிக்� வ�ண-
டியிருந்தது.மு�ொம் �ொழ்க்ம�யில் 
ெல்வ�று மசொல்மலொணொத் துயரங-
�ள்.சிர�ம், இன்னல், �ன உம்ளச்-
சல், விரக்தி இப்ெடிவய �ொழ்க்ம� 
�ழிந்தது.

இவ�ொ்றொனமதொரு இக்�ட்்டொன  
வ�ம்ளயில்தொன் எனக்�ொ� இல்மல-

மயன்்றொ-
லும், தந்மத-
யின்றி தவிக்கும் 
இ்ளம் பிஞ்சு�ளுக்-
�ொ� நொன் துயரங�ம்ள 
சகித்துக்ம�ொணடு �ொழ 
வ�ணடும் என்்ற முடிவுக்கு 
�ந்வதன்.

�ொழ்�ொதொரத் வதம��ம்ள 
பூர்த்தி மசய்�தற்கு நொன் சிறு�ய-
தில் �ற்றுக்ம�ொண்ட மதயல் �மல 

எனக்கு ம�ம�ொடுத்தது. அதுதொன் 
இன்று�மர என்மன தமல 
நிமிர்ந்து �ொழ ம�த்திருக்கி்றது 
என்று மெரும�யு்டன் கூறுகின்்றொர் 
ஈஸ�ரி.

ஒரு சிறிய நூல் �ட்ம்ட, ஒரு 
ஊசி, ஒரு பிவ்ளட் ஆகிய�ற்ம்றக் 
ம�ொணடு அ�தி மு�ொமில் மதயல் 
மதொழிமல ஆரம்பித்வதன்.

அவவ�ம்ளயில் என்னி்டம் �த்த-
ரிக்வ�ொல், மதயல் இயந்திரம் என்று 
எதுவுவ� இருக்�வில்மல.

பிவ்ளட்டினொல் துணி�ம்ள  
ம�ட்டி ம��ளினொல் ஆம்ட�ம்ளத் 

மதக்�த் மதொ்டஙகி-
வனன். இவ�ொறு சிர-
�ப்ெட்டு எப்ெடியொ-

�து 
ஒரு நொளில் ஒரு 
சட்ம்ட மதத்து 
முடிப்வென்.சிர�ம் 
இருந்தொலும், எனது 
வி்டொ முயற்சிமய 
நொன் ம�வி்ட-
வில்மல.

இவ�ொ்றொன நிமலயில் என்னி்ட-
மிருந்த ஒரு தங��ொமலமய விற்று 
அதன் மூலம் கிம்டத்த 15,000 ரூெொ 
ெணத்மதக் ம�ொணடு ஒரு மதயல் 
இயந்திரத்மத �ொஙகி மதக்�த் 
மதொ்டஙகிவனன்.

அதன் மூலம் என்னொல் அதி�்ள-
வில் ஆம்ட�ம்ளத் மதக்� முடிந்-
தவதொடு, ஓர்ளவு �ரு�ொனமும் 
கிம்டத்தது.

கிம்டத்த �ரு�ொனத்தில் நொ்ளொந்த 
ஜீ�வனொெொயத்மத ஓர்ளவ�னும் 
பூர்த்தி மசய்யக்கூடியதொ� இருந்தது.

மதயல் மதொழில் மூலம் கிம்டக்-

கும் �ரு-
�ொனத்தில் 

எனது மெற்வ்றொமரப் 
ெரொ�ரிக்� முடிந்தது்டன்  பிள்ம்ள�-
ளின் �ற்்றல் மசலவு�ள் உள்ளிட்்ட 
அமனத்து வதம��ம்ளயும் ஓர்ளவு 
பூர்த்தி மசய்யக்கூடியதொ�வும் இருந்-
தது.

எனக்கு ெடிப்ெடியொ� �ரு�ொனம் 
கூடிக்ம�ொணடு �ந்தது்டன் சிறிது 
சிறிதொ� முன்வன்றத் மதொ்டஙகி-
வனன்.தற்வெொது மதயல் மதொழில் 
மூலம் கிம்டக்கும் �ரு�ொனத்தில் 
�ொழ்�ொதொரத்மதக் ம�ொணடு 
மசல்�து �ொத்திர�ன்றி. ஓர்ளவுக்கு 
வசமிப்புச் மசய்யக் கூடியதொ�வும் 
உள்்ளது.

மெண�ள் சொர்ந்த ஆம்ட�ம்ளவய 
மதத்து �ருகின்வ்றன். இந்நிமல-
யில் மதப்மெொங�ல், சித்திமர �ரு-
்டப்பி்றப்பு, தீெொ�ளி வெொன்்ற ெண-
டிம�க் �ொலங�ளிலும் திரு�ண 
ம�ெ� நொட்�ளிலும் மதப்ெதற்கு 
அதி�்ள�ொன ஓ்டர்�ள் �ரு�து்டன் 
அவவ�ம்ள�ளில் சற்றுக் கூடுதலொ� 
�ரு�ொனமும் ஈட்்டக்கூடியதொ� 
இருக்கின்்றது.

இறுதிக்-
�ட்்ட யுத்தத்திற்கு மு�ம் ம�ொடுத்த 
நிமலயில் இன்்ற்ளவும் மி�வும் 
பின்தஙகிய எனது கிரொ�த்தில் 
ஏரொ்ள�ொன மெண தமலம�த்-
து�க் குடும்ெங�ளும் உள்்ளன. 
அவ�ொ்றொன குடும்ெங�ளிலிருந்து 
ஆம்ட�ள் மதப்ெதற்கு கிம்டக்கும் 
ெட்சத்தில் நொன் எதிர்ெொர்த்த்ளவு 
மதயல் கூலிமய மெற்றுக்ம�ொள்்ள 
இயலொது. ஆம�யொல் அ�ர்�ள் தங-
�்ளது �சதிக்வ�ற்ெ தரும் மதயல் 
கூலிமய நொன் �னமு�ந்து மெற்-
றுக்ம�ொள்கின்வ்றன். �சதி உள்்ள�ர்-
�ளி்டமிருந்து �ொத்திரம் நியொய�ொன 
மதயல் கூலிமய மெற்றுக்ம�ொள்-
கின்வ்றன்.

ம�ொவிட்-19 ம�ரஸ மெருந்மதொற்-
றுக்  �ொலத்தில் மதயல் மதொழிலில் 
�டும�யொன ெொதிப்மெ எதிர்வநொக்கி-
யிருந்வதன். இந்தக் �ொலப்ெகுதியில் 

மதப்-
ெதற்�ொன 

ஓ்டர்�ள் 
மி�வும் கும்றந்-

த்ளவிவலவய கிம்டத்-
தன.  இதனொல் எனது 

மதயல் மதொழிலில் �ரு�ொனம் 
மி�வும் கும்றந்து �ொணப்ெட்்டது.

மதயல் மதொழிலில் ஓர்ளவு 
இலக்ம� எட்டி �ரும் நொன், வீட்-
டுத்வதொட்்டத் மசய்ம�யிலும் ஈடு-
ெட்டு �ருகின்வ்றன்.

நிறு�னம�ொன்றின் உதவியு்டன் 
கிணறு �ட்டு�தற்�ொன உதவி 
கிம்டத்தது. இந்நிமலயில் ெப்ெொசி, 
ெயற்ம்ற, �த்தரி, மி்ள�ொய், நிலக்�-
்டமல வெொன்்ற�ற்ம்றப் ெயிரிட்டு 
அறு�ம்ட�ம்ள மசய்து �ருகின்-
வ்றன்.

சொதொரண�ொ� மெண�ள் 
என்்றொவல ச�ொல்�ள் நிம்றந்த 
�ொழ்க்ம� தொன். அதிலும் தனித்து 
�ொழும் மெண�ள் எதிர்வநொக்கும் 
ச�ொல்�ம்ளப் ெற்றிச் மசொல்லத் 
வதம�யில்மல.

இருந்த வெொதிலும் எனக்கு 
கிம்டக்கும் விழிப்புணர்வு�ள் 
மூலம் நொன் அ�ற்றிலிருந்து மீண-
ம்டழுந்தும் �ருகின்வ்றன். �னக் 
�ஷ்டங�ம்ளயும் �்றக்கின்வ்றன். 
சமூ� வசம� அம�ப்புக்�ளில் 
இமணந்து ம�ொணடு இப்மெொ-
ழுது கூடுதலொன வநரங�ம்ள சமூ� 
வசம�க்�ொ�வும் அர்ப்ெணிப்ெதில் 
ஆத்� திருப்தி உள்்ளது.

எனது உதவிமய நொடி �ரும் 
மெண�ளுக்கு வெொதிய்ள�ொன 
�ழி�ொட்்டல்�ள், அறிவுமர�ம்ள 

�ழஙகு�து்டன் �ொத்திர�ன்றி 
மதயல் 
�மலமய-
யும் ெயிற்று-
வித்து �ரு-
கின்வ்றன். 
எனது மூத்த 

��ன் �ணக்கியல் மு�ொம�த்து�ப் 
பிரிவில் இரண்டொ�து �ரு்டத்தில் 
வெரொதமன ெல்�மலக்�ழ�த்தில்  
�ல்வி �ற்று �ருகின்்றொர். இரண்டொ-
�து �ற்றும் மூன்்றொ�து ��ன்�ள் 
�.மெொ.த. உயர்தரத்தில் �ல்வி �ற்-
கின்்றொர்�ள்.

இந்நிமலயில் மதயல் மதொழிமல 
வ�லும் விருத்தி மசய்ய உத்வதசித்-
துள்்ளது்டன் 'ம�த்மதொழிமலொன்ம்றக் 
�ற்றுக்ம�ொள் ��மல உனக்கிமல 
ஒத்துக்ம�ொள்' என்கின்்ற தொர� �ந்தி-
ரத்திற்வ�ற்ெ எனது உயிர் இருக்கும் 
�மர இத்மதயல் மதொழில் எனக்குக் 
ம� ம�ொடுக்கும்' என்றுமிகுந்த நம்-
பிக்ம�யு்டன் கூறுகின்்றொர் ஈஸ�ரி 
சிறி�ொந்த்.

வாழ்க்கை்ககு 
்கைககைாடுத்த 
்கைதக்தாழில்

சிறிய நூல் கட்டை, ஒரு ்ையல் ஊசி, ஒரு பிளேட ஆகிவற்றுடைன் ஆரம்பிககப்படடை வாழக்க

ஆர்.சுகந்தினி.. 
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தலைமன்னார் விஷேட நிருபர்

மன்னார் மனாவடடத்தில் கடநத 
ஒனபது தி்ஙகளனாக பபய்து வரும் 
மலை கனாரணமனாக அஙகுளள தனாழநத 
பகுதிகள பவளளத்தனால் பனாதிப் -
புற்றுளள். மலை பதனாடர்நது 
பபய்தனால், மககள இடம்பபயரும் 
பதனாலகயும் அதிகரிககைனாபம்வும் 
பதரிவிககப்படுகின்றது.

மலை பதனாடர்நது பபய்வதனால், -
கூலித் பதனாழிைனாளிகள மற்றும் 
மீ்வர்களின  இயல்பு நிலைகளும் 
பனாதிகப்படடுளளதனாகத் பதரிவிக-
கப்படுகின்றது.

இவவனாறு பதனாடர்நது கடநத 
முதைனாம் திகதியிலிருநது (01)  (09)  
பெவவனாய் கிைலம வலர பபய்த 
மலையனால் மனாவடடத்தின நனானகு 
பிரஷதெ பெயைகப் பிரிவுகளில் 4215 
குடும்பஙகலளச் ெனார்நத 14951 ஷபர் 

பனாதிப்புககளுககு உளளனாகியுளள-
்ர்.

மன்னார் பிரஷதெ பெயைகப் 
பிரிவில் 3701 குடும்பஙகலளச் 
ஷெர்ர்நத 13192 ஷபரும், மனாநலத 
ஷமற்கு பகுதியில் 340 குடும்பங-
கலளச் ஷெர்நத 1092 நபர்களும், 
நனா்னாடடனான பிரிவில் 08 குடும்பங-
கலளச் ஷெர்நத 39 நபர்களும், முெலி 
பிரஷதெ பெயைகப் பிரிவில் 166 
குடும்பஙகலளச் ஷெர்நத 628 ஷபரும் 
பனாதிப்புககு  உளளனாகியுளள்ர்.

அத்துடன ஐநது பனாதுகனாப்பனா் 
அலமவிடத்தில் மன்னார் பிரஷதெ 
பெயைகப் பிரிவில் 96 குடும்பங-
களிலுள 352 நபர்களும், மனாநலத 
ஷமற்கு பிரிவில் ஒரு இலடத்தஙகல் 
நிலையத்தில் 4 குடும்பஙகளிலுளள 
16 நபர்களுமனாக பமனாத்தம் 100 
குடும்பஙகளில் 368 ஷபர்கள இடம் -

பபயர்நது ஆறு இடஙகளில் தஙக 
லவககப்படடுளளதனாக மன்னார் 
அ்ர்த்த முகனாலமத்துவ நிலையம் 
பதரிவித்துளளது.

அஷதஷவலளயில் பைர் இடம்பப-

யர்நது அயலிலுளள உ்றவி்ர்கள 
வீடுகளிலும் தஙகியுளள்ர். 

ஷமலும் 31500 ஏககர் அடி நீர் 
பகனாளவ்வுளள  மன்னார் மனாவட-
டத்தின பிரதனா் குளமனாகிய கடடுக-

கலரககுளம், நீர் நிரம்பி 3 அஙகுை 
உயரத்தில் வனானபனாய்நது வருவதனாக 

மன்னார் மற்றும் வவுனியனா நீர்பனா -
ெ் பணிப்பனாளர் பதரிவித்தனார்.

மன்னார் மனாவட்டத்தில் இதுவரை
2547 பேருக்கு க�னாபைனா்னா க�னாற்று
மன்னார் குறூப் நிருபர் 

மன்னார் மனாவடடத்தில் ஷநற்று -
முனதி்ம் திஙகடகிைலம (08) 
புதிதனாக 26 பகனாஷரனா்னா பதனாற்்றனாளர்-
கள அலடயனாளம் கனாணப்படடுளள-
்ர். 

இலதயடுத்து மன்னார் மனாவட-
டத்தில் அலடயனாளம் கனாணப்படட-
வர்களின எண்ணிகலக   2547 ஆக 
உயர்நதுளளது. மன்னார் மனாவடட 

பிரனாநதிய சுகனாதனார ஷெலவகள பணிப் -
பனாளர் லவத்தியர் ரி.விஷ்னாதன 
ஷநற்று (09) விடுத்துளள பகனாஷரனா்னா 
நிைவர அறிகலகயில் இதுபற்றி 
குறிப்பிடப்படடுளளது.  

அநத அறிகலகயில் ஷமலும் பதரி -
விககப் படடுளளதனாவது.

மன்னார் மனாவடடத்தில் ஷநற்று 
முனதி்ம் திஙகடகிைலம (8) 
ஷமலும் புதிதனாக 26 பகனாஷரனா்னா 

பதனாற்்றனாளர்கள அலடயனாளம் 
கனாணப்படடுளள்ர். மன்னார், 
நனா்னாடடனான, மனாநலத ஷமற்கு 
சுகனாதனார லவத்திய அதிகனாரி பிரிவுக-
ளில் இவர்கள அலடயனாளம் கனாணப்-
படடுளள்ர்.  

கடநத நவம்பர் மனாதம் 01 ஆம் 
திகதி முதல் 08 ஆம் திகதி வலரயனா் 
கனாைப்பகுதியில் 154 பகனாஷரனா்னா 
பதனாற்்றனாளர்கள அலடயனாளம் 

கனாணப்படடுளள்ர்.  
ஷமலும் கடநத 7 ஆம் திகதி 

மன்னாலர ஷெர்நத 55 வயதுலடய 
நபர் ஒருவர் பகனாஷரனா்னா பதனாற்்றனால் 
உயிரிைநதுளளனார்.  

இ த் து டன , ம னா வ ட ட த் தி ல் 
பகனாஷரனா்னா பதனாற்்றனால் உயிரிைநத-
வர்களின எண்ணிகலக 24 ஆக அதி -
கரித்துளளதனாகவும் அநத அறிகலக-
யில் குறிப்பிடப்படடுளளது.  

ஒடடுசுட்டனானில் �டும் மரை; விவசனாய 
கிணறு கவள்ளத்தில் மூழ்கியது
புதுககுடியிருப்பு விஷெட நிருபர்

முல்லைத்தீவு மனாவடடம் ஒட -
டுசுடடனான பிரஷதெத்திற்குடபடட 
மனானுருவி  கிரனாமத்திலுளள கிணறு 
பவளளத்தில் மூழகியுளளது.

மனாவடடத்தில் கடநத (08)  இரவு 
பதனாடர்ச்சியனாக பபய்த மலையனால், 
குடும்பம் ஒனறின விவெனாயக  கிணறு 
முற்்றனாக நிைத்தில் இ்றஙகியுளளது.
அனறிரவு 12 மணியளவில் பனாரிய 
ெத்தம் ஷகடடஷபனாதும் எவரும் பவ 
ளியில் வநது பனார்ககவில்லை.

 கனாலையில் கிரனாம மககள விவெனா -
யக கிணல்ற கனாணனாது திலகத்துளள-

்ர். சுற்றிவர சீபமநதி்னால் கடடப் -
படட இககிணறு, கனால்மிதி,மற்றும் 
கிணற்றில் அருகில் உளள ஷமனாடடர் 
எனப் நிைத்திற்குள முற்்றனாக 
புலதநதிருப்பலத மககள அவதனா -
னித்த்ர். 

இநத கிணற்ல்ற  நம்பிஷய வீட-
டுத்ஷதனாடடம் உளளிடட விவெனாய 
பெய்லககலள இப்பிரஷதெ மககள 
பெய்து வநதுளள்ர். கிணறு 
நிைத்தில் புலதயுண்டதனால்  குடி-
நீருககும் பபரும் சிரமஙகலள 
எதிர்பகனாண்டுளளதனாக மககள பதரி-
வித்துளள்ர்.

சுகாதார சேமவகள் ்பணிப்பாளர் மவத்தியர் ரி.விச�ாதன்  

மன்னார் மனாவட்டத்தில் மழை, 
வவள்ளத்்னால் 4215 குடும்பங்கள ்பனாதிப்பு

நல்லூர் �ந�சுவனாமி ஆலயத்தில்
இனறு சூைனபேனார் உற்சவம்
யனாழ.விஷெட நிருபர்

நல்லூர் கநதசுவனாமி ஆைய கநத-
ெஷ்டி உற்ெவத்தின 5ஆம் நனாள உற்ெ-
வம் ஷநற்று  நலடபபற்்றதுடன,சூரன 
ஷபனார் உற்ெவம் இனறு புதனகிைலம 
இடம்பப்றவுளளது. 

பகனாஷரனா்னா பதனாற்றுக கனாரணமனாக 
இறுககமனா் சுகனாதனார நலடமுல்ற-
கலள ஷபணி குறிப்பிடடளவு பகதர்-
கஷள ஆையத்தினுள அனுமதிககப்-
பட உளள்ர். 

இநநிலையில், இனல்றய சூரன 
ஷபனார் உற்ெவத்லதயடுத்து, அதிகனாலை 
4.30 மணி பதனாடககம் கனாலை 7.30 
மணி வலரககும், பின்ர் மனாலை 3 
மணி பதனாடககம் அர்த்தெனாம பூலை 
வலரககுஷம ஆையத்தினுள பகதர்-
கள அனுமதிககப்படுவர். அத்துடன 

நனாலள  வியனாைககிைலம திருககல்-
யனாண உற்ெவமும் நலடபப்றவுள-
ளது. இதனஷபனாது , கனாலை 7 மணி 
முதல் மனாலை 3 மணி வலரயிலும், 
பின்ர் மனாலை 5.30 மணி முதல் 
அர்த்த ெனாம பூலை வலரயிலுஷம ஆை-
யத்தினுள பகதர்கள அனுமதிககப்பட 
உளள்ர். ஆையத்தினுள பெல்லும் 
பகதர்கள சுகனாதனார நலடமுல்றக-
லளப் ஷபணி, உரிய முல்றயில் முக 
கவெஙகலள அணிநது,  ெமூக இலட-
பவளிகலள ஷபணி வழிப்பனாடுகலள 
ஷமற்பகனாளளுமனாறு ஷகடடுக பகனாள-
ளப்படடுளள்ர்.  அஷதஷவலள 
கநதெஷ்டி கனாலை, மனாலை உற்ெவங-
கள நல்லூர் ஆைய உத்திஷயனாகபூர்வ 
யூடியூப் ெ்லில் ஷநரடியனாக ஒளிபரப்-
படுகின்ற லமயும் குறிப்பிடத்தககது. 

முல்ரலத்தீவு மனாவட்டத்தில் 26 கு்ளங�ள 
வனானேனாய்நதும் ேனாரிய ேனாதிப்புக்�ள இல்ரல 

புதுககுடியிருப்பு விஷெட நிருபர்

முல்லைத்தீவு மனாவடடத்தில் 26 
குளஙகள வனானபனாய்கின்ற் பபரி-
யவிைனா் பனாதிப்புககள பதிவனாக-
வில்லை- மனாவடட பெயைனாளர்

வடககு கிைககு பருவபபயர்ச்சி 
மலை பதனாடர்பிைனா் முன்னாயத்த 
கூடடம் ஒனறு 09.11.21 முல்லைத்-
தீவு மனாவடட பெயைகத்தில் நலட-
பபற்றுளளது.

முல்லைத்தீவு மனாவடட பெயைனா-
ளர் க.விமைநனாதன தலைலமயில் 
நலடபபற்்ற இகைநதுலரயனாடலில் 
அ்ர்த்த முகனாலமத்து நிலையத்தி்ர்,-
பிரஷதெ பெயைனாளர்கள, முப்பலடயி-
்ர் அரெ ெனார்பற்்ற நிறுவ்ஙகளின 
பிரதிநிதிகள பபனாது அலமப்புககள 
முப்பலடயி்ர் எ்ப் பைர் கைநது-
பகனாண்ட்ர்.

இநதக கைநதுலரயனாடல் பதனாடர்-
பில் முல்லைத்தீவு மனாவடட அர-
ெனாஙக அதிபர் க.விமைநனாதன பதரி-
வித்ததனாவது,

முல்லைத்தீவு மனாவடடத்தில் 
தற்ஷபனாது நிைவி வரும் கனாைநிலை, 
பவளள அ்ர்த்தம் பதனாடர்பில் 
இஙகு ஆரனாயப்படடது. 

இயற்லக அ்ர்த்தம் ஏற்படும் ெந-
தர்ப்பத்தில் ஷமற்பகனாளள ஷவண்டிய 
பணிகளுககு பல்ஷவறு நிறுவ்ஙகள  
பஙகளிப்புககலள வைஙகவும் முன-
வநதுளள்.

முல்லைத்தீவு மனாவடடத்தில் 
கடநத இரவு 56.9 மில்லிமீற்்றர் மலை 
பதிவனாகியுளளது. எனினும், எவவித 
அ்ர்த்தஙகளும் இதுவலர ஏற்பட-
வில்லை.

பலைய முறிகண்டி, மருதஙகுளம் 
ஆகிய குளஙகள வனானபனாய்கின்ற். 
மனாவடடத்தில் உளள ஏல் குளங-
களிலும் நீர் ஷதககம் அதிகரித்து வரு-
கின்ற்.

206 சிறு குளஙகள கமநைஷெலவ 
திலணக களத்திற்கு உடபடட குைங-
கள 24 சிறிய குளஙகள வனானபனாய்-
கின்ற ஷபனாதும், எநத பனாதிப்புககளும் 
ஏற்படவில்லை. 

கூடடத்தில் எடுத்த தீர்மனா்த்தின-
படி ஐநது குழுககளனாக பிரித்து அதற்-
குள திலணககளஙகலளயும் உள-
வனாஙகி எதிர்கனாைத்தில் ஏற்படுகின்ற 
அ்ர்த்தஙகலள எதிர்பகனாளளத் தீர்மனா-
னித்துளளலம பற்றியும் அநத அறிக-
லகயில் சுடடிககனாடடப்படடுளளது.

வவுனியனா ரவத்தியசனாரலயில் அர்டயனா்ள 
ேணிப்புறக்�ணிப்பு: பநனாயனா்ளர்�ள ேனாதிப்பு   
வவுனியனா விஷெட நிருபர்

வவுனியனா லவத்தியெனாலையில் 
கடலம புரியும் தனாதிய உத்திஷயனாகத்-
தர்கள உளளிடட நனானகு பிரிவி்ர், 
ெம்பளப் பிரச்சில்கள உளளிடட 
பல்ஷவறு ஷகனாரிகலககலள முன 
லவத்து அலடயனாள பணிப்பு்றகக-
ணிப்பில் ஈடுபடடுளள்ர்.   

இநத ஷபனாரனாடடத்திற்கு ஆதர -
வனாக வவுனியனா லவத்தியெனாலையி-
லும் ஷநற்று (09) கனாலை ஏழு மணி 
பதனாடககம் இனறு (10) கனாலை ஏழு 
மணிவலர அலடயனாள பணிப்பு்றகக-
ணிப்பு முனப்டுககப்படவுளளது.  

வவுனியனா லவத்தியெனாலையின 
தனாதிய உத்திஷயனாகத்தர்கள, மருநது 
கைலவயனாளர்கள, கதிர்பட இயககு-
நர்கள உளளடஙகைனாக நனானகு பிரி-
வி்ர் இநத பணிப் பகிஷ்கரிப்பில் 
ஈடுபடடுளள்ர்.   

இநதப் ஷபனாரனாடடத்திற்கு மத்தி -
யிலும் அவெர சிகிச்லெப் பிரிவுகள, 
விபத்துககள பிரிவு எனபவற்றில் 
உத்திஷயனாகத்தர்கள கடலமயில் ஈடு -
படடுளள்ர்.   

விடுதிகளில் தஙகி சிகிச்லெ 
பபறும் ஷநனாயனாளர்கள மற்றும் 
லவத்தியெனாலைககு சிகிச்லெககனாக 
வருஷவனார் ஆகிஷயனாஷர பபரும் சிர -
மஙகலள எதிர் பகனாண்டுளள்ர்.  

ேனாைவூர்தியில் பமனாட்டனார் ரசக்கிள 
பமனாதி இர்ளஞர்�ள இருவர் உயிரிைப்பு  
கிளிபநனாச்சி குறூப் நிருபர் 

கிளிபநனாச்சி A9 வீதி பரநதன ெந -
திககு அண்மித்த பகுதியில், ஷநற்-
றிரவு  இடம்பபற்்ற வீதி விபத்தில் 
இலளஞர்கள இருவர் உயிரிைநத-
்ர்.

 பரநதன பகுதியில் உளள கடடட 
உற்பத்தி நிலையத்தில் சீபமநது 
இ்றககிவிடடு  நிறுத்தி  லவககப்பட-
டிருநத பனாரவூர்தி வீதியில்,

ஷமனாடடனார்லெககிள ஷமனாதிஷய 
இநத விபத்து ஏற்படடது.இதில், -
ஷமனாடடனார்லெககிளில் பயணித்த 
இருவஷர உயிரிைநத்ர்.

ம. யூடபவிேன வயது 29 குமர -
புரம் பரநதன என்ற இலளஞனும் 
ெ.கனாநதீபன வயது 34 இை 61 கண்டி 
வீதி பரநதல்ச் ஷெர்நத இருவருஷம  

உயிரிைநதுளள்ர்.  
உயிரிைநதவர்களின ெடைஙகள 

கிளிபநனாச்சி மனாவடட பபனாது லவத்-
தியெனாலை பிஷரத  அல்றயில் லவக-
கப்படடுளளது. 

ரவைவ புளியஙகு்ளத்தில்
சிவசி�ம்ேைத்தின நிர்வு தி்ம்  
ஓமநலத விஷேட நிருபர் 

முன்னாள பனாரனாளுமன்ற உறுப் -
பி்ர் தனாஷமனாதரம்பிளலள சிவசி -
தம்பரத்தின நில்வு தி்ம் ஷநற்று 
(09) கனாலை வவுனியனா லவரவப் -
புளியஙகுளத்தில் அலமநதுளள 
அன்னாரின நில்வுத்தூபியில் 
இடம்பபற்்றது.

 தமிழ விருடெம் அலமப்பின 
தலைவர் ெநதிரகுமனார் கண்ணன 
தலைலமயில் இநநிகழவு இடம்-
பபற்்றது.  

 முன்னாள வடமனாகனாண ெலப 
உறுப்பி்ரும் வவுனியனா பல்க -
லைககைகத்தின மருத்துவருமனா் 
ப.ெத்தியலிஙகம், வவுனியனா நகர-
ெலப உறுப்பி்ர் நனா.ஷெ்னாதிரனாெனா, 
முன்னாள நகரெலப உறுப்பி்ர் ரி. 
ஷக. இரனாெலிஙகம், தமிைரசுககடசி-
யின உறுப்பி்ர்கள, ெமூக ஷெலவ-

யனாளர்கள, பபனாது அலமப்புகக-
ளின பிரதிநிதிகள எ்ப் பைரும் 
இதில்,கைநது பகனாண்டு அன -
்னாரின உருவச்சிலைககு மனாலை-

யிடடு மைர் அஞெலி பெலுத்தி்ர்.
2015ஆண்டு 07ம் மனாதம் 25ம் 

திகதி இச்சிலை தி்றநது லவககப் -
படடலம குறிப்பிடத்தககது.  

மன்னாரில் 
ப�ை்ள �ஞசனாவு்டன   
ேனா்டசனாரல 
மனாணவன ர�து 

மன்னார் குறூப் நிருபர்  

ஷகரள கஞெனா பபனாதிகலள லவத்தி -
ருநத 17 வயது பனாடெனாலை மனாணவல் 
மன்னார் மனாவடட குற்்றத்தடுப்பு பிரிவு 
பபனாலிஸனார்  லகது பெய்துளள்ர்.

இம்மனாணவனிடமிருநது  நனானகு கிஷைனா 
கஞெனாவும் லகப்பற்்றப்படடு ளளது. 

மன்னார் மூர்வீதி பகுதியில்   இம்மனா -
ணவன லகதனா்னார். இவலர,  மன்னார் 
நீதவனான நீதிமன்றத்தில் ஆைர் படுத்த நட -
வடிகலகலள எடுககப்படடுளள்.  

இஷத ஷவலள, கடநத திஙகடகிைலம 
மதியம் மன்னார் தளளனாடி ெநதியில் 
லவத்து 1 கிஷைனா 665 கிரனாம்,ஷகரள கஞெனா 
ஷபனாலதப்பபனாருலள லவத்திருநத குற்்றத் -
தில் புத்தளத்தில் வசிககும் 46 வயதுலடய 
ெநஷதக நபர் ஒருவரும் லகது பெய்யப்பட-
டலம குறிப்பிடத்தககது.  



132021 நவம்பர் 10 புதன்கிழமை 10–11–2021

nty;ykz;fiu> flw;nwhopiy 
tho;thjhukhf; nfhz;L kPdtu; 

rKjhak; tho;e;J tUk; xU kPd;gpb fpuhkkhFk;. 
tlNky; khfhzj;jpd; Gj;jsk; khtl;lj;jpYs;s 
ntz;zg;Gt gFjpapYs;s xU flNyhu fpuhkNk 
nty;ykz;fu fpuhkkhFk;.
Mo;fly; kPd;gpb ts;sq;fs; mjpfstpy; 

fhzg;gLk; ,f;fpuhkj;jpy; kPd;gpb JiwKfnkhd;W 
,e;jg; gFjpapYk; mijr; Rw;wpYk;  ,y;yhjjhy;> 
kPdtu;fs; Rkhu; 50 fpNyh kPw;wu; njhiytpYs;s 
jpf;Xtpl;l kPd;gpb JiwKfj;ij mila mjpf 
Neuj;ijAk; gzj;ijAk; nrytpl Ntz;bAs;sJ.
vdNt> ,g;gFjpapYs;s kPdtu;fSf;fhd 

Mo;fly; kPd;gpb ts;sj; njhopiyj; 
njhlq;Ftjw;Fk;> Mo;fly; kPd;gpb 
ts;sq;fis gad;gLj;jp Mo;fly; kPd;gpb 
njhopypiy Cf;Ftpg;gjw;Fk; flw;nwhopy; 
mikr;R nty;ykq;fu kPd;gpb JiwKfk; 
mikf;Fk; jpl;lj;ij Muk;gpj;jJ. ,jd; %yk; 
fiuf;F nfhz;Ltug;gLk; kPdpd; msTj; 
jpwd; kw;Wk; kPd; cw;gj;jpfis mjpfupg;gNj 
Nehf;fkhFk;.
nty;ykz;fu kPd;gpb JiwKf 

fl;Lkhdj;jpd; rhj;jpaf;$W mwpf;if 
jahupg;G> 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;gdpf;F 
ifaspf;fg;gl;lJ.
,k; kPd;gpb 

JiwKfj;jpd; Muk;g 
jpl;lg; gzpfs; 
epiwtile;jijj; 
njhlu;e;J> ,e;j  
JiwKfj;jpd; fl;Lkhdk; 
mjpfhug;G+u;tkhf 2018 
Mk; Mz;L [_d; 
khjk;  Muk;gpf;fg;gl;lJ. 
flw;nwhopy; 

mikr;Rvjpu;tUk; 
2022 Mk; Mz;L 
khu;r; khjj;Jf;F 
jpl;lg; gzpfis 
epiwT nra;a vjpu;ghu;f;fpwJ. ,j;jpl;lj;jpd; 
KOikahd ngWkjp 2>498 kpy;ypad; &ghthf 
,Ug;gJld; JiwKfj;jpd; gpNuf;thl;lu; 
567 kPw;wu; ePsk; nfhz;ljhfTk;350 kPw;wu; 
Nkilia nfhz;ljhfTk; ,Uf;Fk;. mj;Jld; 
kPd;gpbj;JiwKfj;Jf;Fj; Njitahd midj;J 
trjpfSk; cs;slf;fpajhf mikf;fg;gl;L 
tUfpwJ. kPd; VykpLk; jsk;> tiyfs; 
mikf;Fkplk;> rpw;Wz;br;rhiy> kyry $lq;fs; 
trjp> tpw;gid epiyaq;fs; Mszp jq;Fkpl 
trjpfs;> flw;nwhopy; Ma;thsu;fs;> fiuNahu 

ghJfhg;G gilazpf;fhd mYtyfk; kw;Wk; 
jq;Fkpl trjpfs;> jz;zPu; jhq;fp Nghd; 
etPd trjpfSk; $ba KOikahd kPd;gpb 
JiwKfkhf cUthf;fg;glTs;sJ.
Rkhu; 350 f;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.

mjd;gb>  KOikahd trjpfSld; $ba 
,e;j nty;ykz;fu kPd;gpb JiwKfj;jpD}lhf 
Mo;fly; kPd;gpb ts;sq;fSf;F ghJfhg;ghd 
eq;$u trjpfis toq;Fjy;> Gjpa Ntiy 
tha;g;Gfis cUthf;Fjy;> mWtilf;F gpe;ija 
Nrjj;ij Fiwj;jy; kw;Wk; kPdt rKjhaj;jpd; 
tho;f;ifj; juj;ij Nkk;gLj;Jjy; vd;gd 
flw;nwhopy; mikr;rpd; vjpu;ghu;g;ghFk;. 
NkYk;> gOJghu;f;f Ntz;ba ts;sq;fis 

kPdtu;fs; vspjpy; rupnra;aTk;> mtru 
fhyq;fspy; ts;sq;fis kPl;fTk; kPd;gpb 
JiwKfj;jpd; mj;jpahtrpa mq;fkhd fUjg;gLk; 
buhty; yp/g;l; (Travel lift)  fl;Lkhdj;ij 
flw;nwhopy; mikr;R

tpiutpy; Muk;gpf;fTs;sJ. kPd;gpb JiwKf trjpfis 
mjpfgl;rkhf gad;gLj;j Finger jetties fl;l 
Ntz;bajd; mtrpaj;ij flw;nwhopy; mikr;R NkYk; 
mtjhdpj;J tUfpwJ.
,e;j Finger jetties fspd; fl;Lkhdk;> 

nty;ykz;fu kPd;gpb Jiw Kfj;jhy; vjpu;ghu;f;fg;gLk; 350-
f;Fk; Nkw;gl;l Mo;fly; ts;sq;fis
ghjfkhd thdpiy kw;Wk; gz;biff; fhyq;fs; Nghd;w 

tpNr\ ehl;fspy;    eq;$ukpl;L jupj;J itg;gjw;fhd 
trjp ,e;j Finger jetties fspd; fl;Lkhdj;jpdhy; 
vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. vdNt> flw;nwhopy; mikr;R 
,e;j  Finger jetties fis mikg;gjw;fhd 
eltbf;iffis vLf;Fk; mNjNtis ,jw;nfd 

225 kpy;ypad; &gh nrytplg;glTs;sjhfTk; 
kjpg;gplg;gl;Ls;sJ.
,yq;ifapy; xU epiyahd flw;nwhopy; 

Jiwia epWTtjd; %yk; kPdt rKjhaj;jpd; 
tho;f;ifj; juj;ij cau;j;Jjy; kw;Wk;  tsq;fspd; 
epiyahd gad;ghl;Lld; ,j;jifa jpl;lq;fisr; 
nray;gLj;JtNj murhq;fj;jpd; Kf;fpa 
Nehf;fkhFk;.
mjd;gb> nty;ykz;fu  kPd;gpb JiwKfk; 

ehl;bd; vjpu;fhy kPd;tsj; Njitiag; G+u;j;jp 
nra;tjw;Fk;> me;jg; gFjpapYs;s kPdt r%fj;jpd; 
tho;f;ifj; juj;ij cau;j;Jtjw;Fk; ngUk; 
cjtpahf ,Uf;Fk;.
,yq;ifapd; kpfg;ngupa kPd;gpb JiwKfkhf 

fl;lg;gl;L tUk; ntd;dg;Gt> nty;ykz;fu 
kPd;gpb JiwKfj;jpw;F flw;nwhopy; mikr;ru; 
lf;s]; Njthde;jh mz;ikapy; fz;fhzpg;G 
tp[ankhd;iw Nkw;nfhz;bUe;jhu;. nty;tkz;fu 

kPd;gpbj;JiwKfj;jpd; fl;Lkhdg;gzpfs; 
epiwtile;jJk; vjpu;tUk; etk;gu; khjk; kf;fsplk; 
ifaspf;fg;glTs;sJ.
,e;j JiwKfk; mikf;fg;gLtJ njhlu;gpy; 

[dhjpgjp Nfhl;lhga uh[gf;\ kw;Wk; gpujku; 
k`pe;j uh[gf;\ MfpNahu; tpNrl ftdk; nrYj;jp 
tUtjhfTk; mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh ,e;j 
tp[aj;jpd;NghJ njuptpj;jhu;.
vjpu;tUk; etk;gu; khjk; gpujkupd; gpwe;j 

ehisapl;L ,k; kPd;gpb JiwKfj;ij jpwf;f 
cj;Njrpj;Js;sjhfTk; njuptpj;j mikr;ru; lfs]; 
Njthde;jh> Jupjkhf JiwKf fl;Lkhdg;gzpfis 
epiwT nra;AkhWk; gzpg;GiutpLj;jhu;.

flw;nwhopyhsu;fspd; tho;thjhuj; ijuAk; 
fly; tsq;fisAk; mopf;fpd;w ,e;jpa 
flw;nwhopyhsu;fspd; ,Oit tiy (Nuhyu;) 

njhopy; Kiwia mDkjpf;f KbahJ. ,t;tplaj;jpy; 
,e;jpahtpd; jPu;f;fkhd eltbf;iffis tlf;F 
flw;nwhopyhsu;fs; vjpu;ghu;g;gjhf flw;nwhopy; mikr;ru; 
lf;s]; Njthde;jh njuptpj;Js;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; \;upq;f;yhTldhd re;jpg;gpd; 
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 

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 kpy;ypad; 
&gha;f;Fkl mjpf ngWkjpahd njhopy; cgfuzq;fs; 
,og;G Vw;gl;Ls;sJ. mjidtpl gy gpy;ypad; &gha; 
ngWkjpahd fly; tsq;fs; mopf;fg;gl;Ls;sd. vdNt 
,e;j rl;ltpNuhjr; nraw;ghl;il epWj;j Ntz;Lk; vd;gjpy; 
,yq;if murhq;fk; cWjpahf ,Uf;fpd;wJ.
fle;j tUlk; nrg;lk;gu; khjk; gpujku; k`pe;j uh[gf;\ 

jiyikapy; ,e;jpahTf;fhd cj;jpNahfG+u;t tp[aj;ij 
Nkw;nfhz;l NghJ> ,e;j tptfhj;ij jPu;g;gjw;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; 

ghJfhg;gjw;fhd jPu;khdq;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;gltpy;iy. 
,e;j tplak; njhlu;gpy; ,e;jpahtpd; fupridia tlf;F 
flw;nwhopyhsu;fs; vjpu;ghu;f;fpd;whu;fs;. vdNt tpiuthd 
eltbf;iffis ,uz;L ehLfSk; ,ize;J vLf;f 
Ntz;Lk;‘ vd;W njuptpj;jhu;.
jkpo; kf;fspd; murpay; vjpu;ghu;g;Gf;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;r;rpahf <.gp.b.gp. typAWj;jp 
tUfpd;wik Rl;bf;fhl;ba mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh> 

jkpo; kf;fspd; murpay; mgpyhirfs; njhlu;ghd 
,e;jpahtpd; epiyg;ghL kfpo;r;rpaspg;gjhfTk; njuptpj;jhu;.

flw;nwhopy; mikr;Rgj;jpupifahf ,iza jsj;jpy; www.thinakaran.lk/odakkarai Clhfg; gpuNtrpAq;fs;   

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

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.

,e;jpa kPdtu;fspd; vy;iy jhz;ba
rl;ltpNuhj nraw;ghLfis epWj;j Ntz;Lk;

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...

nty;ykz;fu kPd;gpb JiwKfk;

tpiutpy; kf;fs; ghtidf;F

mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh> ntd;dg;Gt nty;ykq;fu kPd;gpb
JiwKf fl;Lkhdg;gzpfis ghu;itapLtjw;fhf nrd;w NghJ...
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uhkg;Gw nghUshjhuj;ij tYg;gLj;Jjy;> tho;thjhu 
tha;g;Gfis cUthf;Fjy;> czT ghJfhg;G kw;Wk; 
me;epa nryhtzpia <l;Ljy; Nghd;wtw;wpy; ed;dPu; 

kw;Wk; kPd; tsu;g;G Jiwapd; Kf;fpaj;Jtk; ehSf;F ehs; 
mjpfupj;J tUfpwJ. NkYk;> Vw;Wkjp tUtha; Jiwapy; 
myq;fhu kPd;fSf;fhd NjitAk; ehSf;F ehs; mjpfupj;J 
tUfpwJ.
RgPl;rj;jpd; Nehf;F nfhs;ifg;gufldj;jpd; gpufhuk; 

,j;jpl;lj;ij ajhu;j;jkhf;Fk; Nehf;Fld; ,yq;if 
Njrpa ePu; Ntshz;ik mgptpUj;jp mjpfhurig kw;Wk; 
rKu;j;jp mgptpUj;jp jpizf;fsk; Mfpait ,ize;J 
flw;nwhopy;Jiwapy; ehlshtpa uPjpapy; 
11 jdpg;gl;l jpl;l myFfis 200>000 
rKu;j;jp 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 jpl;l tiffspd; 

fPo;> 3>300 jpl;lq;fs; 
ehlshtpa uPjpapy; 
nray;gLj;jg;gLk;. 
2021 Mk; Mz;L tuT 
nryT jpl;lj;jpD}lhf 68 
kpy;ypad; &gh ,jw;nfd 
xJf;fg;gl;Ls;sJ.
,e;j mgptpUj;jp Ntiyj; 

jpl;lk; myq;fhu kPd;fs;> ed;dPu; 
kPd;fs;> ,why; tsu;g;G> 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;j;jp> tjptplg; nghUshjhu> Ez;epjpa> Ranjhopy; 

kw;Wk; tzpf mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;rpD}lhf 11 

mgptpUj;jp jpl;lq;fSf;fhf 
epjp toq;fg;gLtJld; rKu;j;jp 
jpizf;fsj;Jld; ,yq;if 
Njrpa ePu; Ntshz;ik mgptpUj;jp 
mjpfhurig ,j;jpl;lq;fis 
Kd;ndLj;Jr; nry;fpd;wd.
rKu;j;jp mgptpUj;jp 

jpizf;fsj;jpdhy; gadhspfs; 
milahsk; fhzg;gLthu;fs; 
mj;Jld; njhopy;El;gj; jFjpfs; 

,yq;if Njrpa ePu; Ntshz;ik mgptpUj;jp mjpfhu 
rigapd; fs cj;jpNahfj;ju;fshy; gupNrhjpf;fg;gl;L 
nghUj;jkhd gadhspfs; njupT nra;ag;gLthu;fs;.
,yq;if Njrpa ePu; Ntshz;ik mgptpUj;jp mjpfhu 

rigahy; Nju;e;njLf;fg;gl;l gadhspfSf;F KOikahd 
njhopy;El;g mwpT ,ytrkhf toq;fg;gLk;. ,j; 
jpl;lq;fSf;F Njitahd epjp cjtpia rKu;j;jp 
mgptpUj;jp jpizf;fsk; toq;Fk;.
fpuhkg;Gwq;fspy; Fiwe;j tUkhdk; <l;Lgtu;fs; 

rpwpastpyhd myq;fhu kPd; tsu;g;Gj; jpl;lq;fSf;Fj; 
Nju;e;njLf;fg;gLfpwhu;fs;> ,J mtu;fSf;F tUthia 
<l;lf;$ba Mjhuj;ijj; jpwf;fpwJ.
 Vw;fdNt myq;fhu kPd; tsu;g;gpy; <Lgl;Ls;s 

cw;gj;jp ahsu;fSf;F mjpf njhopy;El;gk; kw;Wk; epjp 
cjtpfis toq;Ftjd; %yk; mtu;fspd; cw;gj;jp jpwid 
mjpfupg;gJld; cau;juj;jpyhd myq;fhu kPd; cw;gj;jpf;Fk; 
toptFf;Fk;. mNj Nghd;W ,J ehlshtpa uPjpapYs;s 
myq;fhu kPd; re;ijia Nkk;gLj;JtJld; ,jD}lhf 
Njrpa  re;ij tha;g;GfisAk; 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;e;jdthf cs;sd. flw;jhtuq;fspd; 
tsu;g;ig NkYk; tpupTgLj;Jtjw;fhf fly; gFjpfs; 
milahsk; fhzg;gl;Ls;sd.
vjpu;fhyj;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 kPd;fSf;F mjpf 
re;ij tha;g;G ,Ug;gjhy;> nfhLth kPd; tsu;g;gpy; 
gz;izahsu;fSf;F mjpf tUkhdk; 
ngwKbAk;. nfhLth kPd; tsu;g;ig $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;g;G ikak; kw;Wk;  jdpahu; nfhLth kPd; 
FQ;Rfs; tsu;g;G ikaj;jpypUe;J nfhLth 
kPd; FQ;Rfis  ngwyhk;.
cs;ehl;by; mjpf fpuhf;fpAs;s 

jpyhgpahit Fsq;fspy; tsu;g;gjpYk; 
tiyfshyhd $z;LfspYk; tsu;f;fyhk;. 

,e;j Nehf;fj;jpw;fhf mjpf tsu;r;rp tpfpj 
jpygpah ,dq;fspd; Mz; byhgpah kPd; 

FQ;Rfs; gad;gLj;jg;gLfpd;wd. ,J mjpf kfR+y; 
juf;$baJ> fpuhkg;Gw kf;fspd; Gujj; Njitfisg; 
G+u;j;jp nra;J ey;y tUkhdj;ij mspf;Fk;. kPd; 

tsu;g;Gf;fhf ek; ehl;by; ed;dPu; ePu;j;Njf;fq;fspd; gad;ghL 
ehSf;F ehs; mjpfupj;J tUtjhy;> ePu;j;Njf;fq;fspy; 
ePu; Ntshz;ik mjpfhurigapy; Nrkpj;J itf;Fk; kPd; 
FQ;Rfspd; vz;zpf;if NghJkhdjhf ,y;iy.
,jd; tpisthf> ePu; Ntshz;ik mjpfhurigf;F 

nrhe;jkhd ,dg;ngUf;f ikaq;fshy; cw;gj;jp nra;ag;gLk; 
kPd;fis tsu;f;f 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 

mjpfupg;gJld; ek; ehl;bd; ePu;j;Njf;fq;fSf;F cau;ju kPd; 
FQ;Rfis ngwT cjTk;. ,e;jj; jpl;lq;fs; ,tw;Wf;fhf 
cjtf;$ba Mw;wiyAk; nfhz;Ls;sd.
cs;Shu; myq;fhu kPd; gz;izfs; kw;Wk; Vida 

kPd; tsu;g;Gg; gz;izfSf;F kPf;fSf;fhd czTfSf;F 
mjpf Njit cs;sJ. cau; jukhd kw;Wk; epahakhd 
tpiyapy; fly; czT jahupf;f Njitahd njhopy;El;gk; 
kw;Wk; ,ae;jpuhjpfSk; fpuhkg;Gw cw;gj;jpahsu;fSf;F 
toq;fg;gLtJk; ,jd; %yk; eilngWfpwJ.
ek; ehl;by; cs;Shupd; ed;dPu; Smoked Dry fishf;F 

mjpf fpuhf;fp cs;sJ> cau;ju Smoked Dry fish 
cw;gj;jpf;F Njitahd njhopy;El;gk; kw;Wk; cgfuzq;fs; 
fpuhkg;Gw cw;gj;jpahsu;fSf;F toq;fg;gLk;.
kPd;gpbg; glFfs; gOJghu;j;jy; kw;Wk; kPd;gpb 

cgfuzq;fs; GJg;gpj;jy; vd;gtw;Wf;F Njrpa kl;lj;jpy;  
mjpf fpuhf;fp epyTtjhy; fpuhkg;Gw cw;gj;jpahsu;fSf;Fj; 
Njitahd njhopy;El;g mwpT kw;Wk; cgfuzq;fis 
toq;Ftjw;Fk; ,j;jpl;lj;jpD}lhf eltbf;if 
vLf;fg;gLfpwJ.

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

eP
u;nfhOk;G> fsg;G mgptpUj;jpj; jpl;lj;ij 
eilKiwg;gLj;Jifapy; Vw;gl;Ls;s 
gpur;rpidfs; njhlu;gpyhd tpNrl 

fye;Jiuahly; flw;nwhopy; mikr;rpd; 
Nfl;Nghu; $lj;jpy; (14) flw;nwhopy; mikr;ru; 
lf;s]; Njthde;jh jiyikapy; eilngw;wJ.
,f; fsg;G mgptpUj;jp jpl;lk; 

Kd;ndLf;fg;gl;l NghJ> xUrpy flw;nwhopy; 
mikg;GfSk; gpuNjr kf;fSk;  fsg;Gf;Fr; 
nrhe;jkhd> fz;ly; jhtuq;fs; tsu;f;fg;glhj 
xU gFjpia ikjhdkhf gad;gLj;Jtjw;F 
mDkjpf;FkhW Nfhupf;if Kd;itj;jdu;.
mNjNtis> mgptpUj;jp jpl;lj;jpdhy; 

flYf;Fk; fsg;Gf;Fk; ghJfhg;ig  Vw;gLj;Jk; 
fz;ly; jhtuq;fs; mopf;fg;gLtjhfTk; 
tpku;rdq;fs; Kd;itf;fg;gl;likapdhy;> 
fsg;G mgptpUj;jpg; gzpfs;  jilg;gl;Ls;sd.
,t;tptfhuq;fs; njhlu;ghf eilngw;w 

fye;Jiuahlypy;  fUj;Jj;Jj; njuptpj;j>  
jpl;lj;jpw;Fg; nghWg;ghd gpujk nghwpapayhsu;> 
ePu;nfhOk;G fsg;G gpuNjrkhf tuj;jkhdpapd; 
%yk; mwptpf;fg;gl;l gFjpfspy; jw;NghJ> 
fz;ly; jhtuq;fs; gutp tpahgpj;jpUg;gjd; 
fhuzkhf mg;gFjpfis td ts ghJfhg;G 

jpizf;fsj;jpd; mDkjpapd;wp 
vt;tpj eltbf;ifSf;Fk; 
gad;gLj;j Kbahnjd 
njuptpj;jhu;. ,jd; NghJ 
fUj;J njuptpj;j tdts 
ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;ru; 
tpkytPu jprhehaf;f> fz;ly; 
jhtuq;fis mopg;gjdhy; fly; 
tsj;Jf;F ghjpg;G Vw;gLnkdTk; 
ePu;nfhOk;G fsg;ig Rw;wpAs;s 
fz;ly; jhtuq;fs; tdts 
ghJffhg;G jpizf;fs fl;Lg;ghl;bd; fPo; 
,Ug;gjhy; mg;gFjpia NtW NjitfSf;F 
gad;gLj;j KbahnjdTk; mjw;F Gwk;ghf 
VNjDk; tha;g;Gf;fs; ,Ug;gpd; mjid 
ngw;Wf; nfhLg;gJ njhlu;ghf ftdk; nrYj;j 
KbAnkdTk; njuptpj;jhu;.
fye;Jiuahlypy; Kd; itf;fg;gl;l 

tplaq;fis cd;dpg;ghf mtjhdpj;j 
flw;nwhopy; mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh> 
ePu;nfhOk;G fsg;G mgptpUj;jp gzpfis 
tpiutpy; Kbf;f Ntz;LnkdTk; mjw;F 
jilahfTs;s tplaq;fs; njhlu;ghf 
rk;ge;jg;gl;l midtUk; ,ize;J fs 

tp[ankhd;iw Nkw;nfhz;L> gpur;rpidfis 
jPu;j;J itg;gjw;F cupa eltbf;ifs; 
Nkw;nfhs;sg;gLnkdTk; mjd; Clhf 
jpl;lg; gzpfis njhlu;e;J Kd;ndLg;gjw;F 
Njitahd xj;Jiog;ig toq;FtjhfTk; 
njuptpj;jhu;. ,r;re;jpg;gpy; flw;nwhopy; 
mikr;rpd; nraysu; jpUkjp ,e;J 
,uj;ehaf;f> ePu;nfhOk;G efu Nkau; yd;]
h> flw;nwhopy; gzpg;ghsu; ehafk; Rre;j 
f`tj;j> tdts ghJfhg;G jpizf;fs 
mjpfhupfs;> fk;g`h khtl;lj;Jf;fhd nghyp]; 
mj;jpal;rfu;> ePu;nfhOk;G gpuNjr nrayhsu; 
cl;gl gyu; fye;J nfhz;ldu;.

flw;nwhopY}lhf gpbf;fg;gLfpd;w kPfs; 
cs;spl;l flYzTfis gojilahky; 
ghJfhg;gjw;fhd I]; ngl;bfs; 

fpspnehr;rp khtl;l flw;nwhopyhsu;fSf;F 
mz;ikapy; toq;fg;gl;ld. G+efup> ehr;rpf;Flh> 
fz;lhtis kw;Wk; gis Mfpa gpuNjrq;fspy; 
(12) ,e;epfo;T eilngw;wJ.
mWtilf;Fg; gpd;du; gOjilfpd;w 

flYZTfspd; tPjj;ij Fiwf;Fk; 
tifapy; flw;nwhopy; mikr;ru; lf;s]; 
Njthde;jhtpdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;L tUk; 
Ntiyj; jpl;lj;jpd; xU gFjpahf rpwpa 
glFfs; %yk; flw;nwhopypy; <LgLfpd;w rpW 
njhopyhsu;fSf;F I]; ngl;bfis toq;Fk; 
nraw;ghLfs; Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wd. 
mjd;gb fpspnehr;rp khtl;lj;ij Nru;e;j 

rpW flw;nwhopyhsu;fSf;fhd kPd; ngl;bfis 
fpspnehr;rp khtl;l xUq;fpizg;Gf; FOtpd; 
,izj; jiytupd; xUq;fpizg;ghsu; it. 
jtehjd;> flw;nwhopy; jpizf;fsj;jpd; 
fpspnehr;rp khtl;l gpujpepjp NkhfdFkhu; kw;Wk;    
gpuNjr flw;nwhopy; cj;jpNahfj;ju;fs;> 
<o kf;fs; [dehaff; fl;rpd; gpuNjr rig 
cWg;gpdu;fs; MfpNahu; toq;fpdu;.
 I]; ngl;b xd;wpd; %yk; Rkhu; 100 

fpNyh kPd;fis gy kzp Neuq;fs; 
gOjilahky; gjdpl;L ghJfhf;f KbAnkd 
njuptpf;fg;gLfpwJ. 

fpspnehr;rp khtl;l kPdtu;fSf;F
I]; ngl;bfs; toq;fy; 

ePu;nfhOk;G fsg;G mgptpUj;jp
gpur;rpidfSf;F Jupj jPu;T ngw;Wf; nfhLf;fg;gLk;

,e;jpaf; flw;nwhopyhsu;fspd; tptfhuj;jpy; mikr;ru; 
lf;s]; Njthde;jhtpd; epiyg;ghl; il ed;F Gupe;J 
nfhs;tjhf njuptpj;j ,e;jpa khepyq;fsit 

cWg;gpdu; Rg;gpukzpak; Rthkp> ,Jnjhlu;gpy; ,e;jpa mur 
jiytu;fSf;F njspTgLj;jTs;sjhfTk; njuptpj;Js;shu;.
,yq;iff;fhd cj;jpNahfG+u;t tp[aj;ij 

Nkw;nfhz;bUe;j ,e;jpa khepyq;fsit cWg;gpdu; 
Rg;gpukzpak; Rthkp (13) flw;nwhopy; mikr;ru; lf;s]; 
Njthde;jhit re;jpj;J fye;Jiuahba NghNj 
,t;thW njuptpj;Js;shu;. ,r;re;jpg;gpd; NghJ> ,e;jpaf; 
flw;nwhopyhsu;s; ,yq;if flw;gug;Gf;Fs; mj;JkPWk; 
tptfhuk; tpupthf Muhag;gl;lJ. ,jd;NghJ> vy;iy 
jhz;ba mj;JkPwpa rl;l tpNuhj njhopy; Kiwfs; 
midj;Jk; epWj;jg;gl Ntz;Lk; vd;w jdJ epiyg;ghl;bd; 
mtrpak; njhlu;ghf mikr;ru; lf;s]; Njthde;jhtpdhy; 
Rg;gpukzpak; Rthkpf;F njspTgLj;jg;gl;lJ. ,e;jpa 

flw;nwhopyhsu;fspd; rl;ltpNuhjr; nraw;ghLfspdhy; 
,yq;ifapd; tl gFjp flw;nwhopyhsu;fSf;F Vw;gl;L 
tUfpd;w ghjpg;Gf;fs; jd;dhy; Gupe;J nfhs;sf; 
$bajhf ,Ug;gjhf njuptpj;Js;s Rg;gpukzpak; Rthkp> 
fly; tsq;fis mopf;fpd;w Nwhyu; njhopy; Kiw 
cldbahf epWj;jg;gl Ntz;Lk; vd;w jd;Dila 
epiyg;ghl;ilAk; ntspg;gLj;jpdhu;. ,t;tplak; njhlu;ghf 

,e;jpa khepyq;fsitapy; ciuahw; wTs;sjhfTk;> 
,e;jpa jiytu;fSf;F njspTgLj;jp tpiuthd jPu;Tf;F 
Kaw;rpg;gjhfTk; cWjpaspj;Js;shu;. ,r;re;jpg;gpd; NghJ> 
flw;nwhopyhsu; tptfhuk; kw;Wk; ,uz;L ehLfSk; 
njhlu;Ggl;l rkfhy epytuq;fs; njhlu;ghfTk; ,U 
ehl;L murpay; Kf;fpa]ju;fSk; fUj;Jf;fis gfpu;e;J 
nfhz;lik Fwpg;gplj;jf;fJ.

mj;JkPWk; ,e;jpa kPdtu; tptfhuk; ,e;jpa
jiytu;fSf;F njspT gLj;jg;gLk;

Rg;gpukzpak; Rthkp mikr;ru; lf;s]plk; cWjp

mikr;ru; lf;s]; eltbf;if

mikr;ru; lf;s];
eltbf;if
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 ePu;nfhOk;G> fsg;G mgptpUj;jpj; jpl;lj;ij 
eilKiwg;gLj;Jifapy; Vw;gl;Ls;s gpur;rpidfs; 
njhlu;gpyhd tpNrl fye;Jiuahly; flw;nwhopy; 
mikr;rpd; Nfl;Nghu; $lj;jpy; (14) flw;nwhopy; 
mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh jiyikapy; 
eilngw;wJ.
,f; fsg;G mgptpUj;jp jpl;lk; Kd;ndLf;fg;gl;l 

NghJ> xUrpy flw;nwhopy; mikg;GfSk; gpuNjr 
kf;fSk;  fsg;Gf;Fr; nrhe;jkhd> fz;ly; 
jhtuq;fs; tsu;f;fg;glhj xU gFjpia ikjhdkhf 
gad;gLj;Jtjw;F mDkjpf;FkhW Nfhupf;if 
Kd;itj;jdu;.
mNjNtis> mgptpUj;jp jpl;lj;jpdhy; flYf;Fk; 

fsg;Gf;Fk; ghJfhg;ig  Vw;gLj;Jk; fz;ly; 
jhtuq;fs; mopf;fg;gLtjhfTk; tpku;rdq;fs; 
Kd;itf;fg;gl;likapdhy;> fsg;G mgptpUj;jpg; gzpfs;  
jilg;gl;Ls;sd.
 ,t;tptfhuq;fs; njhlu;ghf eilngw;w 

fye;Jiuahlypy;  fUj;Jj;Jj; njuptpj;j>  
jpl;lj;jpw;Fg; nghWg;ghd gpujk nghwpapayhsu;> 
ePu;nfhOk;G fsg;G gpuNjrkhf tuj;jkhdpapd; %yk; 
mwptpf;fg;gl;l gFjpfspy; jw;NghJ> fz;ly; jhtuq;fs; 
gutp tpahgpj;jpUg;gjd; fhuzkhf mg;gFjpfis td 
ts ghJfhg;G jpizf;fsj;jpd; mDkjpapd;wp vt;tpj 
eltbf;ifSf;Fk; gad;gLj;j Kbahnjd njuptpj;jhu;. 
,jd; NghJ fUj;J njuptpj;j tdts ghJfhg;G 

,uh[hq;f mikr;ru; tpkytPu jprhehaf;f> fz;ly; 
jhtuq;fis mopg;gjdhy; fly; tsj;Jf;F ghjpg;G 
Vw;gLnkdTk; ePu;nfhOk;G fsg;ig Rw;wpAs;s 
fz;ly; jhtuq;fs; tdts ghJffhg;G jpizf;fs 

fl;Lg;ghl;bd; fPo; ,Ug;gjhy; mg;gFjpia NtW 
NjitfSf;F gad;gLj;j KbahnjdTk; mjw;F 
Gwk;ghf VNjDk; tha;g;Gf;fs; ,Ug;gpd; mjid 
ngw;Wf; nfhLg;gJ njhlu;ghf ftdk; nrYj;j 
KbAnkdTk; njuptpj;jhu;.
fye;Jiuahlypy; Kd; itf;fg;gl;l tplaq;fis 

cd;dpg;ghf mtjhdpj;j flw;nwhopy; mikr;ru; 
lf;s]; Njthde;jh> ePu;nfhOk;G fsg;G mgptpUj;jp 
gzpfis tpiutpy; Kbf;f Ntz;LnkdTk; mjw;F 
jilahfTs;s tplaq;fs; njhlu;ghf rk;ge;jg;gl;l 
midtUk; ,ize;J fs tp[ankhd;iw Nkw;nfhz;L> 
gpur;rpidfis jPu;j;J itg;gjw;F cupa eltbf;ifs; 
Nkw;nfhs;sg;gLnkdTk; mjd; Clhf jpl;lg; gzpfis 
njhlu;e;J Kd;ndLg;gjw;F Njitahd xj;Jiog;ig 
toq;FtjhfTk; njuptpj;jhu;.
,r;re;jpg;gpy; flw;nwhopy; mikr;rpd; nraysu; jpUkjp 

,e;J ,uj;ehaf;f> ePu;nfhOk;G efu Nkau; yd;]
h> flw;nwhopy; gzpg;ghsu; ehafk; Rre;j f`tj;j> 
tdts ghJfhg;G jpizf;fs mjpfhupfs;> fk;g`h 
khtl;lj;Jf;fhd nghyp]; mj;jpal;rfu;> ePu;nfhOk;G 
gpuNjr nrayhsu; cl;gl gyu; fye;J nfhz;ldu;.

ru;tNjr ehLfspd; fly; vy;iyfSf;Fs; 
jtWjyhf my;yJ rl;ltpNuhjkhf Eiofpd;w 
,yq;ifapd; Mo;fly; kPd;gpb g; glFfSf;F 
vjpuhf   Nkw;nfhs;sg;gLk; rl;l eltbf;iffs; 
njhlu;ghf INuhg;gpa xd;wpaj;jpd; ,yq;iff;fhd 
J}JtUf;F flw;nwhopy; mikr;ru; lf;s]; 
Njthde;jh njspTgLj;jpdhu;.

khspfhtj;ijapyike;Js;s flw;nwhopy; 
mikr;rpd; Nfl;Nghu; $lj;jpy; (28.09)  
eilngw;w INuhg;gpa xd;wpaj;jpd; J}Jtu; 
nldp]; ira;gp jiyikapyhd FOtpdUf;Fk; 
flw;nwhopy; mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh 
kw;Wk; ,uh[hq;f mikr;ru; fQ;rd  tpN[Nrfu 
MfpNahUf;Fkpilapyhd fye;Jiuahlypd; 

NghNj Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tplak; 
njspTgLj;jg;gl;lJ. 
,r;re;jpg;gpd;NghJ> Mo;fly; kPd;gpbapy; 

<LgLfpd;w ,yq;if flw;nwhopyhsu;fs;> 
vy;iyjhz;br; nrd;W ntspehLfspy; ifjhfpd;w 
rkaq;fspy; me;j ehLfspy; Nkw;nfhs;sg;gLk; 

rl;l eltbf;iffs;> gpd;du; mtu;fs; ,yq;iff;F 
jpUk;Gfpd;wNghJ glF cupikahsu;fSf;F 
vjpuhfTk; glfpy; gzpahw;wpa njhopyhsu;fs; 
kPJk; ,yq;ifapy; Nkw;nfhs;sg;gLk; rl;l 
eltbf;iffs; Nghd;wit njhlu;ghf INuhg;gpa 
xd;wpaj;jpd; J}Jtu; Nfl;lwpe;J nfhz;lhu;.
,e;epiyapy;> flw;nwhopy; mikr;rpdhy; 

ntw;wpfukhf Muk;gpf;fg;gl;Ls;s Mo;fly; kPd;gpb 
fyd;fSf;F VMS fz;fhzpg;G fUtpfis 
nghUj;Jk; nrad;Kiwia Rl;bf;fhl;ba 
flw;nwhopy; mikr;ru;> ,r; nraw;wpl;lq;fs; 
epiwtile;jJk; Mo;fly; kPd;gpbapy; <LgLfpd;w 
,yq;ifapd; gyehs; fyd;fis rpwg;ghf 
fz;fhzpf;f KbAk; vdTk; flw;nwhopy; 
mikr;ru; lf;s];  Njthde;jh INuhg;gp A+dpad; 
gpujpepjpfSf;F njspTgLj;jpdhu;.

INuhg;gpa xd;wpaj; J}Jtu;

flw;nwhopy; mikr;ru; re;jpg;G

flw;nwhopY}lhf 
gpbf;fg;gLfpd;w kPfs; 

cs;spl;l flYzTfis 
gojilahky; ghJfhg;gjw;fhd 
I]; ngl;bfs; fpspnehr;rp 
khtl;l flw;nwhopyhsu;fSf;F 
mz;ikapy; toq;fg;gl;ld. G+efup> 
ehr;rpf;Flh> fz;lhtis kw;Wk; 
gis Mfpa gpuNjrq;fspy; (12) 
,e;epfo;T eilngw;wJ.
mWtilf;Fg; gpd;du; 

gOjilfpd;w flYZTfspd; 
tPjj;ij Fiwf;Fk; tifapy; 
flw;nwhopy; mikr;ru; 
lf;s]; Njthde;jhtpdhy; 
Nkw;nfhs;sg;gl;L tUk; Ntiyj; 
jpl;lj;jpd; xU gFjpahf rpwpa 
glFfs; %yk; flw;nwhopypy; 
<LgLfpd;w rpW njhopyhsu;fSf;F 
I]; ngl;bfis toq;Fk; 
nraw;ghLfs; Nkw;nfhs;sg;gl;L 
tUfpd;wd. 
mjd;gb fpspnehr;rp 

khtl;lj;ij Nru;e;j rpW 
flw;nwhopyhsu;fSf;fhd kPd; 
ngl;bfis fpspnehr;rp khtl;l 
xUq;fpizg;Gf; FOtpd; ,izj; 
jiytupd; xUq;fpizg;ghsu; 
it. jtehjd;> flw;nwhopy; 
jpizf;fsj;jpd; fpspnehr;rp 
khtl;l gpujpepjp NkhfdFkhu; 
kw;Wk;    gpuNjr flw;nwhopy; 
cj;jpNahfj;ju;fs;> <o kf;fs; 
[dehaff; fl;rpd; gpuNjr rig 

cWg;gpdu;fs; MfpNahu; toq;fpdu;.
 I]; ngl;b xd;wpd; %yk; 

Rkhu; 100 fpNyh kPd;fis gy 
kzp Neuq;fs; gOjilahky; 
gjdpl;L ghJfhf;f KbAnkd 
njuptpf;fg;gLfpwJ. 

fpspnehr;rp khtl;l  kPdtu;fSf;F
 I]; ngl;bfs; toq;fy; 

ePu;nfhOk;G fsg;G mgptpUj;jp 
gpur;rpidfSf;F Jupj jPu;T ngw;Wf; nfhLf;fg;gLk;

mikr;ru; lf;s]; eltbf;if

mikr;ru; lf;s]; 
eltbf;if

,e;jpaf; flw;nwhopyhsu;fspd; 
tptfhuj;jpy; mikr;ru; lf;s]; 

Njthde;jhtpd; epiyg;ghl; il ed;F 
Gupe;J nfhs;tjhf njuptpj;j ,e;jpa 
khepyq;fsit cWg;gpdu; Rg;gpukzpak; 
Rthkp> ,Jnjhlu;gpy; ,e;jpa mur 
jiytu;fSf;F njspTgLj;jTs;sjhfTk; 
njuptpj;Js;shu;.
,yq;iff;fhd cj;jpNahfG+u;t 

tp[aj;ij Nkw;nfhz;bUe;j ,e;jpa 
khepyq;fsit cWg;gpdu; Rg;gpukzpak; 
Rthkp (13) flw;nwhopy; mikr;ru; lf;s]; 
Njthde;jhit re;jpj;J fye;Jiuahba 
NghNj ,t;thW njuptpj;Js;shu;.
 re;jpg;gpd; NghJ> ,e;jpaf; 

flw;nwhopyhsu;s; ,yq;if flw;gug;Gf;Fs; 
mj;JkPWk; tptfhuk; tpupthf Muhag;gl;lJ.
,jd;NghJ> vy;iy jhz;ba mj;JkPwpa 

rl;l tpNuhj njhopy; Kiwfs; 
midj;Jk; epWj;jg;gl Ntz;Lk; vd;w 
jdJ epiyg;ghl;bd; mtrpak; njhlu;ghf  
mikr;ru; lf;s]; Njthde;jhtpdhy; 
Rg;gpukzpak; Rthkpf;F njspTgLj;jg;gl;lJ.
,e;jpa flw;nwhopyhsu;fspd; rl;ltpNuhjr; 

nraw;ghLfspdhy; ,yq;ifapd; tl gFjp 
flw;nwhopyhsu;fSf;F Vw;gl;L tUfpd;w 
ghjpg;Gf;fs; jd;dhy; Gupe;J nfhs;sf; 
$bajhf ,Ug;gjhf njuptpj;Js;s 
Rg;gpukzpak; Rthkp> fly; tsq;fis 
mopf;fpd;w Nwhyu; njhopy; Kiw 

cldbahf 
epWj;jg;gl Ntz;Lk; 
vd;w jd;Dila 
epiyg;ghl;ilAk; 
ntspg;gLj;jpdhu;.
 ,t;tplak; 

njhlu;ghf ,e;jpa 
khepyq;fsitapy; 
ciuahw; 
wTs;sjhfTk;>  
,e;jpa 
jiytu;fSf;F njspTgLj;jp 
tpiuthd jPu;Tf;F Kaw;rpg;gjhfTk; 
cWjpaspj;Js;shu;.
,r;re;jpg;gpd; NghJ> flw;nwhopyhsu; 

tptfhuk; kw;Wk; ,uz;L ehLfSk; 
njhlu;Ggl;l rkfhy epytuq;fs; 
njhlu;ghfTk; ,U ehl;L murpay; Kf;fpa]
ju;fSk; fUj;Jf;fis gfpu;e;J nfhz;lik  
Fwpg;gplj;jf;fJ.

mj;JkPWk; ,e;jpa kPdtu; tptfhuk;
,e;jpa jiytu;fSf;F njspT gLj;jg;gLk;

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

Rg;gpukzpak; Rthkp mikr;ru; lf;s]plk; cWjp
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 ePu;nfhOk;G> fsg;G mgptpUj;jpj; jpl;lj;ij 
eilKiwg;gLj;Jifapy; Vw;gl;Ls;s gpur;rpidfs; 
njhlu;gpyhd tpNrl fye;Jiuahly; flw;nwhopy; 
mikr;rpd; Nfl;Nghu; $lj;jpy; (14) flw;nwhopy; 
mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh jiyikapy; 
eilngw;wJ.
,f; fsg;G mgptpUj;jp jpl;lk; Kd;ndLf;fg;gl;l 

NghJ> xUrpy flw;nwhopy; mikg;GfSk; gpuNjr 
kf;fSk;  fsg;Gf;Fr; nrhe;jkhd> fz;ly; 
jhtuq;fs; tsu;f;fg;glhj xU gFjpia ikjhdkhf 
gad;gLj;Jtjw;F mDkjpf;FkhW Nfhupf;if 
Kd;itj;jdu;.
mNjNtis> mgptpUj;jp jpl;lj;jpdhy; flYf;Fk; 

fsg;Gf;Fk; ghJfhg;ig  Vw;gLj;Jk; fz;ly; 
jhtuq;fs; mopf;fg;gLtjhfTk; tpku;rdq;fs; 
Kd;itf;fg;gl;likapdhy;> fsg;G mgptpUj;jpg; gzpfs;  
jilg;gl;Ls;sd.
 ,t;tptfhuq;fs; njhlu;ghf eilngw;w 

fye;Jiuahlypy;  fUj;Jj;Jj; njuptpj;j>  
jpl;lj;jpw;Fg; nghWg;ghd gpujk nghwpapayhsu;> 
ePu;nfhOk;G fsg;G gpuNjrkhf tuj;jkhdpapd; %yk; 
mwptpf;fg;gl;l gFjpfspy; jw;NghJ> fz;ly; jhtuq;fs; 
gutp tpahgpj;jpUg;gjd; fhuzkhf mg;gFjpfis td 
ts ghJfhg;G jpizf;fsj;jpd; mDkjpapd;wp vt;tpj 
eltbf;ifSf;Fk; gad;gLj;j Kbahnjd njuptpj;jhu;. 
,jd; NghJ fUj;J njuptpj;j tdts ghJfhg;G 

,uh[hq;f mikr;ru; tpkytPu jprhehaf;f> fz;ly; 
jhtuq;fis mopg;gjdhy; fly; tsj;Jf;F ghjpg;G 
Vw;gLnkdTk; ePu;nfhOk;G fsg;ig Rw;wpAs;s 
fz;ly; jhtuq;fs; tdts ghJffhg;G jpizf;fs 

fl;Lg;ghl;bd; fPo; ,Ug;gjhy; mg;gFjpia NtW 
NjitfSf;F gad;gLj;j KbahnjdTk; mjw;F 
Gwk;ghf VNjDk; tha;g;Gf;fs; ,Ug;gpd; mjid 
ngw;Wf; nfhLg;gJ njhlu;ghf ftdk; nrYj;j 
KbAnkdTk; njuptpj;jhu;.
fye;Jiuahlypy; Kd; itf;fg;gl;l tplaq;fis 

cd;dpg;ghf mtjhdpj;j flw;nwhopy; mikr;ru; 
lf;s]; Njthde;jh> ePu;nfhOk;G fsg;G mgptpUj;jp 
gzpfis tpiutpy; Kbf;f Ntz;LnkdTk; mjw;F 
jilahfTs;s tplaq;fs; njhlu;ghf rk;ge;jg;gl;l 
midtUk; ,ize;J fs tp[ankhd;iw Nkw;nfhz;L> 
gpur;rpidfis jPu;j;J itg;gjw;F cupa eltbf;ifs; 
Nkw;nfhs;sg;gLnkdTk; mjd; Clhf jpl;lg; gzpfis 
njhlu;e;J Kd;ndLg;gjw;F Njitahd xj;Jiog;ig 
toq;FtjhfTk; njuptpj;jhu;.
,r;re;jpg;gpy; flw;nwhopy; mikr;rpd; nraysu; jpUkjp 

,e;J ,uj;ehaf;f> ePu;nfhOk;G efu Nkau; yd;]
h> flw;nwhopy; gzpg;ghsu; ehafk; Rre;j f`tj;j> 
tdts ghJfhg;G jpizf;fs mjpfhupfs;> fk;g`h 
khtl;lj;Jf;fhd nghyp]; mj;jpal;rfu;> ePu;nfhOk;G 
gpuNjr nrayhsu; cl;gl gyu; fye;J nfhz;ldu;.

ru;tNjr ehLfspd; fly; vy;iyfSf;Fs; 
jtWjyhf my;yJ rl;ltpNuhjkhf Eiofpd;w 
,yq;ifapd; Mo;fly; kPd;gpb g; glFfSf;F 
vjpuhf   Nkw;nfhs;sg;gLk; rl;l eltbf;iffs; 
njhlu;ghf INuhg;gpa xd;wpaj;jpd; ,yq;iff;fhd 
J}JtUf;F flw;nwhopy; mikr;ru; lf;s]; 
Njthde;jh njspTgLj;jpdhu;.

khspfhtj;ijapyike;Js;s flw;nwhopy; 
mikr;rpd; Nfl;Nghu; $lj;jpy; (28.09)  
eilngw;w INuhg;gpa xd;wpaj;jpd; J}Jtu; 
nldp]; ira;gp jiyikapyhd FOtpdUf;Fk; 
flw;nwhopy; mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh 
kw;Wk; ,uh[hq;f mikr;ru; fQ;rd  tpN[Nrfu 
MfpNahUf;Fkpilapyhd fye;Jiuahlypd; 

NghNj Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tplak; 
njspTgLj;jg;gl;lJ. 
,r;re;jpg;gpd;NghJ> Mo;fly; kPd;gpbapy; 

<LgLfpd;w ,yq;if flw;nwhopyhsu;fs;> 
vy;iyjhz;br; nrd;W ntspehLfspy; ifjhfpd;w 
rkaq;fspy; me;j ehLfspy; Nkw;nfhs;sg;gLk; 

rl;l eltbf;iffs;> gpd;du; mtu;fs; ,yq;iff;F 
jpUk;Gfpd;wNghJ glF cupikahsu;fSf;F 
vjpuhfTk; glfpy; gzpahw;wpa njhopyhsu;fs; 
kPJk; ,yq;ifapy; Nkw;nfhs;sg;gLk; rl;l 
eltbf;iffs; Nghd;wit njhlu;ghf INuhg;gpa 
xd;wpaj;jpd; J}Jtu; Nfl;lwpe;J nfhz;lhu;.
,e;epiyapy;> flw;nwhopy; mikr;rpdhy; 

ntw;wpfukhf Muk;gpf;fg;gl;Ls;s Mo;fly; kPd;gpb 
fyd;fSf;F VMS fz;fhzpg;G fUtpfis 
nghUj;Jk; nrad;Kiwia Rl;bf;fhl;ba 
flw;nwhopy; mikr;ru;> ,r; nraw;wpl;lq;fs; 
epiwtile;jJk; Mo;fly; kPd;gpbapy; <LgLfpd;w 
,yq;ifapd; gyehs; fyd;fis rpwg;ghf 
fz;fhzpf;f KbAk; vdTk; flw;nwhopy; 
mikr;ru; lf;s];  Njthde;jh INuhg;gp A+dpad; 
gpujpepjpfSf;F njspTgLj;jpdhu;.

INuhg;gpa xd;wpaj; J}Jtu;

flw;nwhopy; mikr;ru; re;jpg;G

flw;nwhopY}lhf 
gpbf;fg;gLfpd;w kPfs; 

cs;spl;l flYzTfis 
gojilahky; ghJfhg;gjw;fhd 
I]; ngl;bfs; fpspnehr;rp 
khtl;l flw;nwhopyhsu;fSf;F 
mz;ikapy; toq;fg;gl;ld. G+efup> 
ehr;rpf;Flh> fz;lhtis kw;Wk; 
gis Mfpa gpuNjrq;fspy; (12) 
,e;epfo;T eilngw;wJ.
mWtilf;Fg; gpd;du; 

gOjilfpd;w flYZTfspd; 
tPjj;ij Fiwf;Fk; tifapy; 
flw;nwhopy; mikr;ru; 
lf;s]; Njthde;jhtpdhy; 
Nkw;nfhs;sg;gl;L tUk; Ntiyj; 
jpl;lj;jpd; xU gFjpahf rpwpa 
glFfs; %yk; flw;nwhopypy; 
<LgLfpd;w rpW njhopyhsu;fSf;F 
I]; ngl;bfis toq;Fk; 
nraw;ghLfs; Nkw;nfhs;sg;gl;L 
tUfpd;wd. 
mjd;gb fpspnehr;rp 

khtl;lj;ij Nru;e;j rpW 
flw;nwhopyhsu;fSf;fhd kPd; 
ngl;bfis fpspnehr;rp khtl;l 
xUq;fpizg;Gf; FOtpd; ,izj; 
jiytupd; xUq;fpizg;ghsu; 
it. jtehjd;> flw;nwhopy; 
jpizf;fsj;jpd; fpspnehr;rp 
khtl;l gpujpepjp NkhfdFkhu; 
kw;Wk;    gpuNjr flw;nwhopy; 
cj;jpNahfj;ju;fs;> <o kf;fs; 
[dehaff; fl;rpd; gpuNjr rig 

cWg;gpdu;fs; MfpNahu; toq;fpdu;.
 I]; ngl;b xd;wpd; %yk; 

Rkhu; 100 fpNyh kPd;fis gy 
kzp Neuq;fs; gOjilahky; 
gjdpl;L ghJfhf;f KbAnkd 
njuptpf;fg;gLfpwJ. 

fpspnehr;rp khtl;l  kPdtu;fSf;F
 I]; ngl;bfs; toq;fy; 

ePu;nfhOk;G fsg;G mgptpUj;jp 
gpur;rpidfSf;F Jupj jPu;T ngw;Wf; nfhLf;fg;gLk;

mikr;ru; lf;s]; eltbf;if

mikr;ru; lf;s]; 
eltbf;if

,e;jpaf; flw;nwhopyhsu;fspd; 
tptfhuj;jpy; mikr;ru; lf;s]; 

Njthde;jhtpd; epiyg;ghl; il ed;F 
Gupe;J nfhs;tjhf njuptpj;j ,e;jpa 
khepyq;fsit cWg;gpdu; Rg;gpukzpak; 
Rthkp> ,Jnjhlu;gpy; ,e;jpa mur 
jiytu;fSf;F njspTgLj;jTs;sjhfTk; 
njuptpj;Js;shu;.
,yq;iff;fhd cj;jpNahfG+u;t 

tp[aj;ij Nkw;nfhz;bUe;j ,e;jpa 
khepyq;fsit cWg;gpdu; Rg;gpukzpak; 
Rthkp (13) flw;nwhopy; mikr;ru; lf;s]; 
Njthde;jhit re;jpj;J fye;Jiuahba 
NghNj ,t;thW njuptpj;Js;shu;.
 re;jpg;gpd; NghJ> ,e;jpaf; 

flw;nwhopyhsu;s; ,yq;if flw;gug;Gf;Fs; 
mj;JkPWk; tptfhuk; tpupthf Muhag;gl;lJ.
,jd;NghJ> vy;iy jhz;ba mj;JkPwpa 

rl;l tpNuhj njhopy; Kiwfs; 
midj;Jk; epWj;jg;gl Ntz;Lk; vd;w 
jdJ epiyg;ghl;bd; mtrpak; njhlu;ghf  
mikr;ru; lf;s]; Njthde;jhtpdhy; 
Rg;gpukzpak; Rthkpf;F njspTgLj;jg;gl;lJ.
,e;jpa flw;nwhopyhsu;fspd; rl;ltpNuhjr; 

nraw;ghLfspdhy; ,yq;ifapd; tl gFjp 
flw;nwhopyhsu;fSf;F Vw;gl;L tUfpd;w 
ghjpg;Gf;fs; jd;dhy; Gupe;J nfhs;sf; 
$bajhf ,Ug;gjhf njuptpj;Js;s 
Rg;gpukzpak; Rthkp> fly; tsq;fis 
mopf;fpd;w Nwhyu; njhopy; Kiw 

cldbahf 
epWj;jg;gl Ntz;Lk; 
vd;w jd;Dila 
epiyg;ghl;ilAk; 
ntspg;gLj;jpdhu;.
 ,t;tplak; 

njhlu;ghf ,e;jpa 
khepyq;fsitapy; 
ciuahw; 
wTs;sjhfTk;>  
,e;jpa 
jiytu;fSf;F njspTgLj;jp 
tpiuthd jPu;Tf;F Kaw;rpg;gjhfTk; 
cWjpaspj;Js;shu;.
,r;re;jpg;gpd; NghJ> flw;nwhopyhsu; 

tptfhuk; kw;Wk; ,uz;L ehLfSk; 
njhlu;Ggl;l rkfhy epytuq;fs; 
njhlu;ghfTk; ,U ehl;L murpay; Kf;fpa]
ju;fSk; fUj;Jf;fis gfpu;e;J nfhz;lik  
Fwpg;gplj;jf;fJ.

mj;JkPWk; ,e;jpa kPdtu; tptfhuk;
,e;jpa jiytu;fSf;F njspT gLj;jg;gLk;

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

Rg;gpukzpak; Rthkp mikr;ru; lf;s]plk; cWjp

ru;tNjr ehLfspd; fly; vy;iyfSf;Fs; 
jtWjyhf my;yJ rl;ltpNuhjkhf Eiofpd;w 
,yq;ifapd; Mo;fly; kPd;gpb g; glFfSf;F vjpuhf 

Nkw;nfhs;sg;gLk; rl;l eltbf;iffs; njhlu;ghf INuhg;gpa 
xd;wpaj;jpd; ,yq;iff;fhd J}JtUf;F flw;nwhopy; 
mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh njspTgLj;jpdhu;.
khspfhtj;ijapyike;Js;s flw;nwhopy; mikr;rpd; 

Nfl;Nghu; $lj;jpy; (28.09) eilngw;w INuhg;gpa 
xd;wpaj;jpd; J}Jtu; nldp]; ira;gp jiyikapyhd 
FOtpdUf;Fk; flw;nwhopy; mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh 
kw;Wk; ,uh[hq;f mikr;ru; fQ;rd tpN[Nrfu 
MfpNahUf;Fkpilapyhd fye;Jiuahlypd; NghNj 
Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tplak; njspTgLj;jg;gl;lJ. 
,r;re;jpg;gpd;NghJ> Mo;fly; kPd;gpbapy; <LgLfpd;w 

,yq;if flw;nwhopyhsu;fs;> vy;iyjhz;br; nrd;W 

ntspehLfspy; ifjhfpd;w rkaq;fspy; me;j ehLfspy; 
Nkw;nfhs;sg;gLk; rl;l eltbf;iffs;> gpd;du; mtu;fs; 
,yq;iff;F jpUk;Gfpd;wNghJ glF cupikahsu;fSf;F 
vjpuhfTk; glfpy; gzpahw;wpa njhopyhsu;fs; kPJk; 
,yq;ifapy; Nkw;nfhs;sg;gLk; rl;l eltbf;iffs; 
Nghd;wit njhlu;ghf INuhg;gpa xd;wpaj;jpd; J}

Jtu; Nfl;lwpe;J nfhz;lhu;. ,e;epiyapy;> flw;nwhopy; 
mikr;rpdhy; ntw;wpfukhf Muk;gpf;fg;gl;Ls;s Mo;fly; 
kPd;gpb fyd;fSf;F VMS fz;fhzpg;G fUtpfis 
nghUj;Jk; nrad;Kiwia Rl;bf;fhl;ba flw;nwhopy; 
mikr;ru;> ,r; nraw;wpl;lq;fs; epiwtile;jJk; Mo;fly; 
kPd;gpbapy; <LgLfpd;w ,yq;ifapd; gyehs; fyd;fis 

rpwg;ghf fz;fhzpf;f KbAk; vdTk; flw;nwhopy; mikr;ru; 
lf;s]; Njthde;jh INuhg;gp A+dpad; gpujpepjpfSf;F 
njspTgLj;jpdhu;.

INuhg;gpa xd;wpaj; J}Jtu;
flw;nwhopy; mikr;ru; 

ru;tNjr kPd;gpb njhlu;gpy; Kf;fpa fye;Jiuahly;
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 ePu;nfhOk;G> fsg;G mgptpUj;jpj; jpl;lj;ij 
eilKiwg;gLj;Jifapy; Vw;gl;Ls;s gpur;rpidfs; 
njhlu;gpyhd tpNrl fye;Jiuahly; flw;nwhopy; 
mikr;rpd; Nfl;Nghu; $lj;jpy; (14) flw;nwhopy; 
mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh jiyikapy; 
eilngw;wJ.
,f; fsg;G mgptpUj;jp jpl;lk; Kd;ndLf;fg;gl;l 

NghJ> xUrpy flw;nwhopy; mikg;GfSk; gpuNjr 
kf;fSk;  fsg;Gf;Fr; nrhe;jkhd> fz;ly; 
jhtuq;fs; tsu;f;fg;glhj xU gFjpia ikjhdkhf 
gad;gLj;Jtjw;F mDkjpf;FkhW Nfhupf;if 
Kd;itj;jdu;.
mNjNtis> mgptpUj;jp jpl;lj;jpdhy; flYf;Fk; 

fsg;Gf;Fk; ghJfhg;ig  Vw;gLj;Jk; fz;ly; 
jhtuq;fs; mopf;fg;gLtjhfTk; tpku;rdq;fs; 
Kd;itf;fg;gl;likapdhy;> fsg;G mgptpUj;jpg; gzpfs;  
jilg;gl;Ls;sd.
 ,t;tptfhuq;fs; njhlu;ghf eilngw;w 

fye;Jiuahlypy;  fUj;Jj;Jj; njuptpj;j>  
jpl;lj;jpw;Fg; nghWg;ghd gpujk nghwpapayhsu;> 
ePu;nfhOk;G fsg;G gpuNjrkhf tuj;jkhdpapd; %yk; 
mwptpf;fg;gl;l gFjpfspy; jw;NghJ> fz;ly; jhtuq;fs; 
gutp tpahgpj;jpUg;gjd; fhuzkhf mg;gFjpfis td 
ts ghJfhg;G jpizf;fsj;jpd; mDkjpapd;wp vt;tpj 
eltbf;ifSf;Fk; gad;gLj;j Kbahnjd njuptpj;jhu;. 
,jd; NghJ fUj;J njuptpj;j tdts ghJfhg;G 

,uh[hq;f mikr;ru; tpkytPu jprhehaf;f> fz;ly; 
jhtuq;fis mopg;gjdhy; fly; tsj;Jf;F ghjpg;G 
Vw;gLnkdTk; ePu;nfhOk;G fsg;ig Rw;wpAs;s 
fz;ly; jhtuq;fs; tdts ghJffhg;G jpizf;fs 

fl;Lg;ghl;bd; fPo; ,Ug;gjhy; mg;gFjpia NtW 
NjitfSf;F gad;gLj;j KbahnjdTk; mjw;F 
Gwk;ghf VNjDk; tha;g;Gf;fs; ,Ug;gpd; mjid 
ngw;Wf; nfhLg;gJ njhlu;ghf ftdk; nrYj;j 
KbAnkdTk; njuptpj;jhu;.
fye;Jiuahlypy; Kd; itf;fg;gl;l tplaq;fis 

cd;dpg;ghf mtjhdpj;j flw;nwhopy; mikr;ru; 
lf;s]; Njthde;jh> ePu;nfhOk;G fsg;G mgptpUj;jp 
gzpfis tpiutpy; Kbf;f Ntz;LnkdTk; mjw;F 
jilahfTs;s tplaq;fs; njhlu;ghf rk;ge;jg;gl;l 
midtUk; ,ize;J fs tp[ankhd;iw Nkw;nfhz;L> 
gpur;rpidfis jPu;j;J itg;gjw;F cupa eltbf;ifs; 
Nkw;nfhs;sg;gLnkdTk; mjd; Clhf jpl;lg; gzpfis 
njhlu;e;J Kd;ndLg;gjw;F Njitahd xj;Jiog;ig 
toq;FtjhfTk; njuptpj;jhu;.
,r;re;jpg;gpy; flw;nwhopy; mikr;rpd; nraysu; jpUkjp 

,e;J ,uj;ehaf;f> ePu;nfhOk;G efu Nkau; yd;]
h> flw;nwhopy; gzpg;ghsu; ehafk; Rre;j f`tj;j> 
tdts ghJfhg;G jpizf;fs mjpfhupfs;> fk;g`h 
khtl;lj;Jf;fhd nghyp]; mj;jpal;rfu;> ePu;nfhOk;G 
gpuNjr nrayhsu; cl;gl gyu; fye;J nfhz;ldu;.

ru;tNjr ehLfspd; fly; vy;iyfSf;Fs; 
jtWjyhf my;yJ rl;ltpNuhjkhf Eiofpd;w 
,yq;ifapd; Mo;fly; kPd;gpb g; glFfSf;F 
vjpuhf   Nkw;nfhs;sg;gLk; rl;l eltbf;iffs; 
njhlu;ghf INuhg;gpa xd;wpaj;jpd; ,yq;iff;fhd 
J}JtUf;F flw;nwhopy; mikr;ru; lf;s]; 
Njthde;jh njspTgLj;jpdhu;.

khspfhtj;ijapyike;Js;s flw;nwhopy; 
mikr;rpd; Nfl;Nghu; $lj;jpy; (28.09)  
eilngw;w INuhg;gpa xd;wpaj;jpd; J}Jtu; 
nldp]; ira;gp jiyikapyhd FOtpdUf;Fk; 
flw;nwhopy; mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh 
kw;Wk; ,uh[hq;f mikr;ru; fQ;rd  tpN[Nrfu 
MfpNahUf;Fkpilapyhd fye;Jiuahlypd; 

NghNj Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tplak; 
njspTgLj;jg;gl;lJ. 
,r;re;jpg;gpd;NghJ> Mo;fly; kPd;gpbapy; 

<LgLfpd;w ,yq;if flw;nwhopyhsu;fs;> 
vy;iyjhz;br; nrd;W ntspehLfspy; ifjhfpd;w 
rkaq;fspy; me;j ehLfspy; Nkw;nfhs;sg;gLk; 

rl;l eltbf;iffs;> gpd;du; mtu;fs; ,yq;iff;F 
jpUk;Gfpd;wNghJ glF cupikahsu;fSf;F 
vjpuhfTk; glfpy; gzpahw;wpa njhopyhsu;fs; 
kPJk; ,yq;ifapy; Nkw;nfhs;sg;gLk; rl;l 
eltbf;iffs; Nghd;wit njhlu;ghf INuhg;gpa 
xd;wpaj;jpd; J}Jtu; Nfl;lwpe;J nfhz;lhu;.
,e;epiyapy;> flw;nwhopy; mikr;rpdhy; 

ntw;wpfukhf Muk;gpf;fg;gl;Ls;s Mo;fly; kPd;gpb 
fyd;fSf;F VMS fz;fhzpg;G fUtpfis 
nghUj;Jk; nrad;Kiwia Rl;bf;fhl;ba 
flw;nwhopy; mikr;ru;> ,r; nraw;wpl;lq;fs; 
epiwtile;jJk; Mo;fly; kPd;gpbapy; <LgLfpd;w 
,yq;ifapd; gyehs; fyd;fis rpwg;ghf 
fz;fhzpf;f KbAk; vdTk; flw;nwhopy; 
mikr;ru; lf;s];  Njthde;jh INuhg;gp A+dpad; 
gpujpepjpfSf;F njspTgLj;jpdhu;.

INuhg;gpa xd;wpaj; J}Jtu;

flw;nwhopy; mikr;ru; re;jpg;G

flw;nwhopY}lhf 
gpbf;fg;gLfpd;w kPfs; 

cs;spl;l flYzTfis 
gojilahky; ghJfhg;gjw;fhd 
I]; ngl;bfs; fpspnehr;rp 
khtl;l flw;nwhopyhsu;fSf;F 
mz;ikapy; toq;fg;gl;ld. G+efup> 
ehr;rpf;Flh> fz;lhtis kw;Wk; 
gis Mfpa gpuNjrq;fspy; (12) 
,e;epfo;T eilngw;wJ.
mWtilf;Fg; gpd;du; 

gOjilfpd;w flYZTfspd; 
tPjj;ij Fiwf;Fk; tifapy; 
flw;nwhopy; mikr;ru; 
lf;s]; Njthde;jhtpdhy; 
Nkw;nfhs;sg;gl;L tUk; Ntiyj; 
jpl;lj;jpd; xU gFjpahf rpwpa 
glFfs; %yk; flw;nwhopypy; 
<LgLfpd;w rpW njhopyhsu;fSf;F 
I]; ngl;bfis toq;Fk; 
nraw;ghLfs; Nkw;nfhs;sg;gl;L 
tUfpd;wd. 
mjd;gb fpspnehr;rp 

khtl;lj;ij Nru;e;j rpW 
flw;nwhopyhsu;fSf;fhd kPd; 
ngl;bfis fpspnehr;rp khtl;l 
xUq;fpizg;Gf; FOtpd; ,izj; 
jiytupd; xUq;fpizg;ghsu; 
it. jtehjd;> flw;nwhopy; 
jpizf;fsj;jpd; fpspnehr;rp 
khtl;l gpujpepjp NkhfdFkhu; 
kw;Wk;    gpuNjr flw;nwhopy; 
cj;jpNahfj;ju;fs;> <o kf;fs; 
[dehaff; fl;rpd; gpuNjr rig 

cWg;gpdu;fs; MfpNahu; toq;fpdu;.
 I]; ngl;b xd;wpd; %yk; 

Rkhu; 100 fpNyh kPd;fis gy 
kzp Neuq;fs; gOjilahky; 
gjdpl;L ghJfhf;f KbAnkd 
njuptpf;fg;gLfpwJ. 

fpspnehr;rp khtl;l  kPdtu;fSf;F
 I]; ngl;bfs; toq;fy; 

ePu;nfhOk;G fsg;G mgptpUj;jp 
gpur;rpidfSf;F Jupj jPu;T ngw;Wf; nfhLf;fg;gLk;

mikr;ru; lf;s]; eltbf;if

mikr;ru; lf;s]; 
eltbf;if

,e;jpaf; flw;nwhopyhsu;fspd; 
tptfhuj;jpy; mikr;ru; lf;s]; 

Njthde;jhtpd; epiyg;ghl; il ed;F 
Gupe;J nfhs;tjhf njuptpj;j ,e;jpa 
khepyq;fsit cWg;gpdu; Rg;gpukzpak; 
Rthkp> ,Jnjhlu;gpy; ,e;jpa mur 
jiytu;fSf;F njspTgLj;jTs;sjhfTk; 
njuptpj;Js;shu;.
,yq;iff;fhd cj;jpNahfG+u;t 

tp[aj;ij Nkw;nfhz;bUe;j ,e;jpa 
khepyq;fsit cWg;gpdu; Rg;gpukzpak; 
Rthkp (13) flw;nwhopy; mikr;ru; lf;s]; 
Njthde;jhit re;jpj;J fye;Jiuahba 
NghNj ,t;thW njuptpj;Js;shu;.
 re;jpg;gpd; NghJ> ,e;jpaf; 

flw;nwhopyhsu;s; ,yq;if flw;gug;Gf;Fs; 
mj;JkPWk; tptfhuk; tpupthf Muhag;gl;lJ.
,jd;NghJ> vy;iy jhz;ba mj;JkPwpa 

rl;l tpNuhj njhopy; Kiwfs; 
midj;Jk; epWj;jg;gl Ntz;Lk; vd;w 
jdJ epiyg;ghl;bd; mtrpak; njhlu;ghf  
mikr;ru; lf;s]; Njthde;jhtpdhy; 
Rg;gpukzpak; Rthkpf;F njspTgLj;jg;gl;lJ.
,e;jpa flw;nwhopyhsu;fspd; rl;ltpNuhjr; 

nraw;ghLfspdhy; ,yq;ifapd; tl gFjp 
flw;nwhopyhsu;fSf;F Vw;gl;L tUfpd;w 
ghjpg;Gf;fs; jd;dhy; Gupe;J nfhs;sf; 
$bajhf ,Ug;gjhf njuptpj;Js;s 
Rg;gpukzpak; Rthkp> fly; tsq;fis 
mopf;fpd;w Nwhyu; njhopy; Kiw 

cldbahf 
epWj;jg;gl Ntz;Lk; 
vd;w jd;Dila 
epiyg;ghl;ilAk; 
ntspg;gLj;jpdhu;.
 ,t;tplak; 

njhlu;ghf ,e;jpa 
khepyq;fsitapy; 
ciuahw; 
wTs;sjhfTk;>  
,e;jpa 
jiytu;fSf;F njspTgLj;jp 
tpiuthd jPu;Tf;F Kaw;rpg;gjhfTk; 
cWjpaspj;Js;shu;.
,r;re;jpg;gpd; NghJ> flw;nwhopyhsu; 

tptfhuk; kw;Wk; ,uz;L ehLfSk; 
njhlu;Ggl;l rkfhy epytuq;fs; 
njhlu;ghfTk; ,U ehl;L murpay; Kf;fpa]
ju;fSk; fUj;Jf;fis gfpu;e;J nfhz;lik  
Fwpg;gplj;jf;fJ.

mj;JkPWk; ,e;jpa kPdtu; tptfhuk;
,e;jpa jiytu;fSf;F njspT gLj;jg;gLk;

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

Rg;gpukzpak; Rthkp mikr;ru; lf;s]plk; cWjp

Fiwe;j tUkhdk; ngWk;
FLk;gq;fSf;F cjtp

myq;fhu> ed;dPu; kPd; tsu;g;G njhopy; Muk;gpf;f
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 ePu;nfhOk;G> fsg;G mgptpUj;jpj; jpl;lj;ij 
eilKiwg;gLj;Jifapy; Vw;gl;Ls;s gpur;rpidfs; 
njhlu;gpyhd tpNrl fye;Jiuahly; flw;nwhopy; 
mikr;rpd; Nfl;Nghu; $lj;jpy; (14) flw;nwhopy; 
mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh jiyikapy; 
eilngw;wJ.
,f; fsg;G mgptpUj;jp jpl;lk; Kd;ndLf;fg;gl;l 

NghJ> xUrpy flw;nwhopy; mikg;GfSk; gpuNjr 
kf;fSk;  fsg;Gf;Fr; nrhe;jkhd> fz;ly; 
jhtuq;fs; tsu;f;fg;glhj xU gFjpia ikjhdkhf 
gad;gLj;Jtjw;F mDkjpf;FkhW Nfhupf;if 
Kd;itj;jdu;.
mNjNtis> mgptpUj;jp jpl;lj;jpdhy; flYf;Fk; 

fsg;Gf;Fk; ghJfhg;ig  Vw;gLj;Jk; fz;ly; 
jhtuq;fs; mopf;fg;gLtjhfTk; tpku;rdq;fs; 
Kd;itf;fg;gl;likapdhy;> fsg;G mgptpUj;jpg; gzpfs;  
jilg;gl;Ls;sd.
 ,t;tptfhuq;fs; njhlu;ghf eilngw;w 

fye;Jiuahlypy;  fUj;Jj;Jj; njuptpj;j>  
jpl;lj;jpw;Fg; nghWg;ghd gpujk nghwpapayhsu;> 
ePu;nfhOk;G fsg;G gpuNjrkhf tuj;jkhdpapd; %yk; 
mwptpf;fg;gl;l gFjpfspy; jw;NghJ> fz;ly; jhtuq;fs; 
gutp tpahgpj;jpUg;gjd; fhuzkhf mg;gFjpfis td 
ts ghJfhg;G jpizf;fsj;jpd; mDkjpapd;wp vt;tpj 
eltbf;ifSf;Fk; gad;gLj;j Kbahnjd njuptpj;jhu;. 
,jd; NghJ fUj;J njuptpj;j tdts ghJfhg;G 

,uh[hq;f mikr;ru; tpkytPu jprhehaf;f> fz;ly; 
jhtuq;fis mopg;gjdhy; fly; tsj;Jf;F ghjpg;G 
Vw;gLnkdTk; ePu;nfhOk;G fsg;ig Rw;wpAs;s 
fz;ly; jhtuq;fs; tdts ghJffhg;G jpizf;fs 

fl;Lg;ghl;bd; fPo; ,Ug;gjhy; mg;gFjpia NtW 
NjitfSf;F gad;gLj;j KbahnjdTk; mjw;F 
Gwk;ghf VNjDk; tha;g;Gf;fs; ,Ug;gpd; mjid 
ngw;Wf; nfhLg;gJ njhlu;ghf ftdk; nrYj;j 
KbAnkdTk; njuptpj;jhu;.
fye;Jiuahlypy; Kd; itf;fg;gl;l tplaq;fis 

cd;dpg;ghf mtjhdpj;j flw;nwhopy; mikr;ru; 
lf;s]; Njthde;jh> ePu;nfhOk;G fsg;G mgptpUj;jp 
gzpfis tpiutpy; Kbf;f Ntz;LnkdTk; mjw;F 
jilahfTs;s tplaq;fs; njhlu;ghf rk;ge;jg;gl;l 
midtUk; ,ize;J fs tp[ankhd;iw Nkw;nfhz;L> 
gpur;rpidfis jPu;j;J itg;gjw;F cupa eltbf;ifs; 
Nkw;nfhs;sg;gLnkdTk; mjd; Clhf jpl;lg; gzpfis 
njhlu;e;J Kd;ndLg;gjw;F Njitahd xj;Jiog;ig 
toq;FtjhfTk; njuptpj;jhu;.
,r;re;jpg;gpy; flw;nwhopy; mikr;rpd; nraysu; jpUkjp 

,e;J ,uj;ehaf;f> ePu;nfhOk;G efu Nkau; yd;]
h> flw;nwhopy; gzpg;ghsu; ehafk; Rre;j f`tj;j> 
tdts ghJfhg;G jpizf;fs mjpfhupfs;> fk;g`h 
khtl;lj;Jf;fhd nghyp]; mj;jpal;rfu;> ePu;nfhOk;G 
gpuNjr nrayhsu; cl;gl gyu; fye;J nfhz;ldu;.

ru;tNjr ehLfspd; fly; vy;iyfSf;Fs; 
jtWjyhf my;yJ rl;ltpNuhjkhf Eiofpd;w 
,yq;ifapd; Mo;fly; kPd;gpb g; glFfSf;F 
vjpuhf   Nkw;nfhs;sg;gLk; rl;l eltbf;iffs; 
njhlu;ghf INuhg;gpa xd;wpaj;jpd; ,yq;iff;fhd 
J}JtUf;F flw;nwhopy; mikr;ru; lf;s]; 
Njthde;jh njspTgLj;jpdhu;.

khspfhtj;ijapyike;Js;s flw;nwhopy; 
mikr;rpd; Nfl;Nghu; $lj;jpy; (28.09)  
eilngw;w INuhg;gpa xd;wpaj;jpd; J}Jtu; 
nldp]; ira;gp jiyikapyhd FOtpdUf;Fk; 
flw;nwhopy; mikr;ru; lf;s]; Njthde;jh 
kw;Wk; ,uh[hq;f mikr;ru; fQ;rd  tpN[Nrfu 
MfpNahUf;Fkpilapyhd fye;Jiuahlypd; 

NghNj Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tplak; 
njspTgLj;jg;gl;lJ. 
,r;re;jpg;gpd;NghJ> Mo;fly; kPd;gpbapy; 

<LgLfpd;w ,yq;if flw;nwhopyhsu;fs;> 
vy;iyjhz;br; nrd;W ntspehLfspy; ifjhfpd;w 
rkaq;fspy; me;j ehLfspy; Nkw;nfhs;sg;gLk; 

rl;l eltbf;iffs;> gpd;du; mtu;fs; ,yq;iff;F 
jpUk;Gfpd;wNghJ glF cupikahsu;fSf;F 
vjpuhfTk; glfpy; gzpahw;wpa njhopyhsu;fs; 
kPJk; ,yq;ifapy; Nkw;nfhs;sg;gLk; rl;l 
eltbf;iffs; Nghd;wit njhlu;ghf INuhg;gpa 
xd;wpaj;jpd; J}Jtu; Nfl;lwpe;J nfhz;lhu;.
,e;epiyapy;> flw;nwhopy; mikr;rpdhy; 

ntw;wpfukhf Muk;gpf;fg;gl;Ls;s Mo;fly; kPd;gpb 
fyd;fSf;F VMS fz;fhzpg;G fUtpfis 
nghUj;Jk; nrad;Kiwia Rl;bf;fhl;ba 
flw;nwhopy; mikr;ru;> ,r; nraw;wpl;lq;fs; 
epiwtile;jJk; Mo;fly; kPd;gpbapy; <LgLfpd;w 
,yq;ifapd; gyehs; fyd;fis rpwg;ghf 
fz;fhzpf;f KbAk; vdTk; flw;nwhopy; 
mikr;ru; lf;s];  Njthde;jh INuhg;gp A+dpad; 
gpujpepjpfSf;F njspTgLj;jpdhu;.

INuhg;gpa xd;wpaj; J}Jtu;

flw;nwhopy; mikr;ru; re;jpg;G

flw;nwhopY}lhf 
gpbf;fg;gLfpd;w kPfs; 

cs;spl;l flYzTfis 
gojilahky; ghJfhg;gjw;fhd 
I]; ngl;bfs; fpspnehr;rp 
khtl;l flw;nwhopyhsu;fSf;F 
mz;ikapy; toq;fg;gl;ld. G+efup> 
ehr;rpf;Flh> fz;lhtis kw;Wk; 
gis Mfpa gpuNjrq;fspy; (12) 
,e;epfo;T eilngw;wJ.
mWtilf;Fg; gpd;du; 

gOjilfpd;w flYZTfspd; 
tPjj;ij Fiwf;Fk; tifapy; 
flw;nwhopy; mikr;ru; 
lf;s]; Njthde;jhtpdhy; 
Nkw;nfhs;sg;gl;L tUk; Ntiyj; 
jpl;lj;jpd; xU gFjpahf rpwpa 
glFfs; %yk; flw;nwhopypy; 
<LgLfpd;w rpW njhopyhsu;fSf;F 
I]; ngl;bfis toq;Fk; 
nraw;ghLfs; Nkw;nfhs;sg;gl;L 
tUfpd;wd. 
mjd;gb fpspnehr;rp 

khtl;lj;ij Nru;e;j rpW 
flw;nwhopyhsu;fSf;fhd kPd; 
ngl;bfis fpspnehr;rp khtl;l 
xUq;fpizg;Gf; FOtpd; ,izj; 
jiytupd; xUq;fpizg;ghsu; 
it. jtehjd;> flw;nwhopy; 
jpizf;fsj;jpd; fpspnehr;rp 
khtl;l gpujpepjp NkhfdFkhu; 
kw;Wk;    gpuNjr flw;nwhopy; 
cj;jpNahfj;ju;fs;> <o kf;fs; 
[dehaff; fl;rpd; gpuNjr rig 

cWg;gpdu;fs; MfpNahu; toq;fpdu;.
 I]; ngl;b xd;wpd; %yk; 

Rkhu; 100 fpNyh kPd;fis gy 
kzp Neuq;fs; gOjilahky; 
gjdpl;L ghJfhf;f KbAnkd 
njuptpf;fg;gLfpwJ. 

fpspnehr;rp khtl;l  kPdtu;fSf;F
 I]; ngl;bfs; toq;fy; 

ePu;nfhOk;G fsg;G mgptpUj;jp 
gpur;rpidfSf;F Jupj jPu;T ngw;Wf; nfhLf;fg;gLk;

mikr;ru; lf;s]; eltbf;if

mikr;ru; lf;s]; 
eltbf;if

,e;jpaf; flw;nwhopyhsu;fspd; 
tptfhuj;jpy; mikr;ru; lf;s]; 

Njthde;jhtpd; epiyg;ghl; il ed;F 
Gupe;J nfhs;tjhf njuptpj;j ,e;jpa 
khepyq;fsit cWg;gpdu; Rg;gpukzpak; 
Rthkp> ,Jnjhlu;gpy; ,e;jpa mur 
jiytu;fSf;F njspTgLj;jTs;sjhfTk; 
njuptpj;Js;shu;.
,yq;iff;fhd cj;jpNahfG+u;t 

tp[aj;ij Nkw;nfhz;bUe;j ,e;jpa 
khepyq;fsit cWg;gpdu; Rg;gpukzpak; 
Rthkp (13) flw;nwhopy; mikr;ru; lf;s]; 
Njthde;jhit re;jpj;J fye;Jiuahba 
NghNj ,t;thW njuptpj;Js;shu;.
 re;jpg;gpd; NghJ> ,e;jpaf; 

flw;nwhopyhsu;s; ,yq;if flw;gug;Gf;Fs; 
mj;JkPWk; tptfhuk; tpupthf Muhag;gl;lJ.
,jd;NghJ> vy;iy jhz;ba mj;JkPwpa 

rl;l tpNuhj njhopy; Kiwfs; 
midj;Jk; epWj;jg;gl Ntz;Lk; vd;w 
jdJ epiyg;ghl;bd; mtrpak; njhlu;ghf  
mikr;ru; lf;s]; Njthde;jhtpdhy; 
Rg;gpukzpak; Rthkpf;F njspTgLj;jg;gl;lJ.
,e;jpa flw;nwhopyhsu;fspd; rl;ltpNuhjr; 

nraw;ghLfspdhy; ,yq;ifapd; tl gFjp 
flw;nwhopyhsu;fSf;F Vw;gl;L tUfpd;w 
ghjpg;Gf;fs; jd;dhy; Gupe;J nfhs;sf; 
$bajhf ,Ug;gjhf njuptpj;Js;s 
Rg;gpukzpak; Rthkp> fly; tsq;fis 
mopf;fpd;w Nwhyu; njhopy; Kiw 

cldbahf 
epWj;jg;gl Ntz;Lk; 
vd;w jd;Dila 
epiyg;ghl;ilAk; 
ntspg;gLj;jpdhu;.
 ,t;tplak; 

njhlu;ghf ,e;jpa 
khepyq;fsitapy; 
ciuahw; 
wTs;sjhfTk;>  
,e;jpa 
jiytu;fSf;F njspTgLj;jp 
tpiuthd jPu;Tf;F Kaw;rpg;gjhfTk; 
cWjpaspj;Js;shu;.
,r;re;jpg;gpd; NghJ> flw;nwhopyhsu; 

tptfhuk; kw;Wk; ,uz;L ehLfSk; 
njhlu;Ggl;l rkfhy epytuq;fs; 
njhlu;ghfTk; ,U ehl;L murpay; Kf;fpa]
ju;fSk; fUj;Jf;fis gfpu;e;J nfhz;lik  
Fwpg;gplj;jf;fJ.

mj;JkPWk; ,e;jpa kPdtu; tptfhuk;
,e;jpa jiytu;fSf;F njspT gLj;jg;gLk;

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

Rg;gpukzpak; Rthkp mikr;ru; lf;s]plk; cWjp
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Gyikg; guprpy; guPl;ir khjpup tpdhj;jhs; gFjp – 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             iii 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 i. 21   ii. 23   iii.25 
 

 

3. ru;tNjr jur;rhd;wpjiof; Fwpg;gJ 

 i. SLS   ii. ISO   iii. CFL 
 

 

4. tl;lj;jpDs; cs;s vz;fspd; vl;bd; ngUf;fky;yhjJ 

vt;ntz;? 

 i. 16    ii. 20  iii. 64 
 

 

 

 

 

5.  

 

             14      30      ……  

  
 

              i. 24   ii. 14   iii. 34 

5 

7 10 
14 

19 

24 
20 

16 
64 

3 

8 

5

8

6

4

? 

 

 

6.            x  3  =    ……. 
  

 i. 20   ii. 30   iii. 15 
 

 

7. rJutbthd fhfpjj;ij ,t;thW kbj;J ntl;ba gpd; 

ngwg;gLk; cU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 i    ii     iii 
 

 

8. fpuhkpa tpisahl;L my;yhjJ? 

 i. fpspj;jl;L  ii. cijg;ge;J  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; 
 

 

 

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 
 

 

 

12. kPdtDf;F fly; vdpy; tptrhapf;F 
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 i. tay;   ii. gz;iz   iii. tPL  
 

 

 

13. gpd;tUtdtw;Ws; jdpg;gl;l ghtidf;FupaJ 

 i. njhiyf;fhl;rp ii. Nkir   iii. iff;Fl;il 

 

 

 

14. Njtek;gpajPrdhy; mikf;fg;gl;l Fsk; 

 i. fyh thtp  ii. jprhthtp   iii. kpd;Ndupahf; Fsk; 
 

 

 

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; 
 

 

 

16. ,yq;iff;Nf cupj;jhd jhtuk; vJ? 

 i. gyh   ii. G+tuR   iii. ngUk;gpuk;G 
 

 

 

17. tpiuthf Kisf;Fk; tpj;jy;yhjJ 

 i. gaW   ii. Njq;fha;   iii. nfsgp 
 

 

 

18. 24 kzpj;jpahy fbfhuj;jpy; ,uT 12 kzp fhl;lg;gLk; tpjk; 

 i.     ii.    iii. 
 

 

 

 

19. 450 vd;w vz;zpd; 6/9 gq;F vt;tsT? 
 i. 300   ii. 500    iii. 400 
 

 

20. njq;F Kf;Nfhz tyaj;jpDs; mlq;fhj khtl;lk; vJ? 

 i. rpyhgk;   ii. nfhOk;G   iii. fz;b 

 

 

 

00:00 24:00 12:00

 i. tay;   ii. gz;iz   iii. tPL  
 

 

 

13. gpd;tUtdtw;Ws; jdpg;gl;l ghtidf;FupaJ 

 i. njhiyf;fhl;rp ii. Nkir   iii. iff;Fl;il 

 

 

 

14. Njtek;gpajPrdhy; mikf;fg;gl;l Fsk; 

 i. fyh thtp  ii. jprhthtp   iii. kpd;Ndupahf; Fsk; 
 

 

 

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; 
 

 

 

16. ,yq;iff;Nf cupj;jhd jhtuk; vJ? 

 i. gyh   ii. G+tuR   iii. ngUk;gpuk;G 
 

 

 

17. tpiuthf Kisf;Fk; tpj;jy;yhjJ 

 i. gaW   ii. Njq;fha;   iii. nfsgp 
 

 

 

18. 24 kzpj;jpahy fbfhuj;jpy; ,uT 12 kzp fhl;lg;gLk; tpjk; 

 i.     ii.    iii. 
 

 

 

 

19. 450 vd;w vz;zpd; 6/9 gq;F vt;tsT? 
 i. 300   ii. 500    iii. 400 
 

 

20. njq;F Kf;Nfhz tyaj;jpDs; mlq;fhj khtl;lk; vJ? 

 i. rpyhgk;   ii. nfhOk;G   iii. fz;b 

 

 

 

00:00 24:00 12:00

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 
 

 

 

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 

 

  

  &gha;. 100.00      &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 

 

 

 

27. ,yq;ifapy; ahidfs; ruzhyak; mike;Js;s ,lk; 

 i. Fkz    ii. gpd;dty   iii. tpy;gj;J 
 

 

 

28. nka;> tha;> fz;> %f;F> nrtp vd;gJ? 

 i. Ik;Gyd;fs;   ii. Ik;G+jk;   iii. Ik;nghwpfs; 
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தரம்_5 வகுப்பு மாணவர்களுக்கான
Gyikf; fjpu;

புலமமப் பரிசில் பரீடமசை மாதிரி வினாததாள் -– I(15 ஆம் பக்கத ததாடர)

மரபுத் த�ொடர்கள் - அரத்�ம்
1. அ்கலக ்கண் மவததல்  −	 அளவு ்கடந்து பபாதல்
2. அழுங்குப்பிடி   −	 விடாப்பிடி
3. அறுதியிடல்    −	 முடிவு ்கடடுதல்
4. அமளி தசையதல்  −		 குழப்பம் தசையதல்
5. அடிபணிதல்   −	 கீழப்பணிதல்
6. அடி விளககுதல்  −	 தன் மரமப பு்கழதபறச் தசையதல்
7. ஆ்காயக ப்காடமட  −	 மிதமிஞ்சிய ்கறபமன
8. ஆறப்பபாடல்   −	 பிறபபாடல்
9. ஆமசை வாரதமத  −	 ஏமாறறுப் பபச்சு
10. ஆடத்காள்ளல்  −	 அடிமம த்காள்ளல்
11. ஆழம் பாரததல்  −	 ஒருவரின் தகுதி பறறி ஆராயதல்
12. ஆயிரம் ்காலதது பயிர −	 தெடுங்்காலம் நிமலததிருததல்
13. ஆசைாடபூதி   −	 ஏமாறறுக்காரன்
14. இமலமமற ்காய  −	 தவளிப்படாது மமறந்திருததல்
15. இளிச்சைவாயன்  −	 எளிதில் ஏமாறுபவன்
16. இடடுக்கடடுதல்  −	 இல்லாதமத தசைால்லுதல்
17. இலவு ்காதத கிளி  −	 ்காததிருந்து ஏமாறுதல்
18. இரண்டு பதாணியில் ்கால் மவததல் −		 ஒபர பெரங்்களில் இரு தசையல்்களில் ஈடுபடல்
19. ஈபடறுதல்   −	 உயரவமடதல்
20. உள்ளங்ம்க தெல்லிக்கனி −	 தவளிப்பமடயா்க ததரிதல்

1.    (i) ஆலமரம்

        (ii)  1.  பசுமமயா்கப் படரந்து குளிரந்த நிழமல தருதல். 

  2. படசி்களுககு ஆலங்்கனி்கள் விருந்தா்க அமமதல்.

       (iii)  பறமவ்கள்    (iv) கிடககும்   

 (v)  இன்ப, சிவப்பு, குளிரந்த  

                                                    (5 புள்ளி்கள்)

2.     (i) பமழமம           (ii) ்கால் ்காப்புக்கமள 

                                                    (4 புள்ளி்கள்)

3.     (i) ()         (ii) ()        (iii) (	)       (iv) (4) ()

                                                               (4 புள்ளி்கள்)

4.    (i) த்காடுததவாகம்க மீறுதல்     

 (ii)  மகிழச்சி அமடந்தார                          (2 புள்ளி்கள்)

5.    (i) மு்கவுமர  (ii) ்கறபறான்                      (2 புள்ளி்கள்)

6.     சுயசைரிமத (2 புள்ளி்கள்)

7.     பதடிப் பாரததாலும்                               (2 புள்ளி்கள்)

8.     ொன் பபாய வருகிபறன்                         (2 புள்ளி்கள்)

9.      ொம் எந்த பவமளயிலும் சுததி்கரிதத நீமரபய அருந்துதல் 

பவண்டும்.  (2 புள்ளி்கள்)

10.   அம்மியும் ெ்கரும்      (1 புள்ளி)

11.   (i) Cloud         (ii) Hands                     (2 புள்ளி்கள்)

12.   (i) is (ii) will (2 புள்ளி்கள்)

13.   Do you like (2 புள்ளி்கள்)    

14.   வணக்கம் (2 புள்ளி்கள்)

15.   ஐயா மட பத ததன்ன (2 புள்ளி்கள்)

16.   39100

17.   288  

18.   XXV, XXII

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

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 புள்ளி்கள்)

30.   (4) வல்லாமர

31.   (2) தசைககு

32.   (1) பா்கல்

33.  (2) பசைாயா அவமர. பாசிப்பயறு

34.   (4) அஸ்பிரின்

35.   (1) நீரப் பாம்பு

36.   (3) பீறறூட

37.   (3) திப்பிலி

38.   (4) கிணறறில் இருககும் நீர

39.   (3) 14

40.   (2) நில பமறபரப்பில் மூடு பயிர்கள் வளரததல்

41.   (1) 20 ரூபாய

42.   (4) இந்தியா

43.   (4) நீரிழிவு

44.   (4) தபாது சு்காதார பரிபசைாத்கருககு

45.   (3) வபயாதிபர்களுககு

46.   (1) பா்கல், தவண்டி, நிலக்கடமல

47.   (2) முன்னால் வழிவிடவும்

48.   (4) துலாம்

49.   (4) த்கால்லர       

50.   (2) சைல்லாரி

51.   (1) இலங்ம்க சைனொய்க பசைாசைலிசை குடியரசு

52.   (2) இங்கிலாந்து

53.   (3) எம்பக்க

54.   (2) மன எழுச்சி்கமள ்கடடுப்படுததாதிருததல்

55.   (4) SLS, ISO

56.   (1)

57.   (3) குததிய இடததில் பழப்புளிமயப் பூசுதல்

58.   (2) மதுபானதமத அறிமு்கப்படுததியமம

59.  (4)  அமனதது உயிரினங்்களின் சுவாசைததிறகும் ்காறறு 

உதவுவதில்மல 

                               (30 x 1 = 30 புள்ளி்கள்)

60.   தபாருததமான வாககியங்்களுககு புள்ளி வழங்கு்க.  

                                     (3 x 2 = 6 புள்ளி்கள்)

வினாததாள் - ii இற்கான விமட்கள் (27.10.2021)

 

 

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; 
 

 

 

31. ghk;G> Xir ,it ,uz;ilAk; Fwpf;Fk; nrhy; 

 i. xyp    ii. ru;g;gk;   iii. mutk;  

 

 

 

32.     ,t;TUtpYs;s nrt;tfq;fspd; nkhj;j vz;zpf;if 

     i. 9    ii. 10  iii. 11 
 

 

 

 

33. 41 njhlf;fk; 50 tiuAs;s vz;Zk; vz;fis vOJk; NghJ ,yf;fk; 4 

vOjg;gLk; jlitfspd; vz;zpf;if ahJ? 

 i. 9    ii. 10    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 
 

 

 

35. tlkhfhzj;jpYs;s khtl;lq;fspd; vz;zpf;if 

 i. 3     ii. 4    iii. 5 
 

 

 

36. kapypd; Mz; kuGg; ngau; 

 i. Nghj;J    ii. gpzh   iii. msF 

 

 

 

 

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; 
 

 

 

31. ghk;G> Xir ,it ,uz;ilAk; Fwpf;Fk; nrhy; 

 i. xyp    ii. ru;g;gk;   iii. mutk;  

 

 

 

32.     ,t;TUtpYs;s nrt;tfq;fspd; nkhj;j vz;zpf;if 

     i. 9    ii. 10  iii. 11 
 

 

 

 

33. 41 njhlf;fk; 50 tiuAs;s vz;Zk; vz;fis vOJk; NghJ ,yf;fk; 4 

vOjg;gLk; jlitfspd; vz;zpf;if ahJ? 

 i. 9    ii. 10    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 
 

 

 

35. tlkhfhzj;jpYs;s khtl;lq;fspd; vz;zpf;if 

 i. 3     ii. 4    iii. 5 
 

 

 

36. kapypd; Mz; kuGg; ngau; 

 i. Nghj;J    ii. gpzh   iii. msF 

 

 

 

 

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; 
 

 

 

31. ghk;G> Xir ,it ,uz;ilAk; Fwpf;Fk; nrhy; 

 i. xyp    ii. ru;g;gk;   iii. mutk;  

 

 

 

32.     ,t;TUtpYs;s nrt;tfq;fspd; nkhj;j vz;zpf;if 

     i. 9    ii. 10  iii. 11 
 

 

 

 

33. 41 njhlf;fk; 50 tiuAs;s vz;Zk; vz;fis vOJk; NghJ ,yf;fk; 4 

vOjg;gLk; jlitfspd; vz;zpf;if ahJ? 

 i. 9    ii. 10    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 
 

 

 

35. tlkhfhzj;jpYs;s khtl;lq;fspd; vz;zpf;if 

 i. 3     ii. 4    iii. 5 
 

 

 

36. kapypd; Mz; kuGg; ngau; 

 i. Nghj;J    ii. gpzh   iii. msF 

 

 
 

37. gpd;tUtdtw;Ws; mbg;gilj; ijay; tif my;yhjJ 

 i. rq;fpypj; ijay;  ii. rpW E}Nyhb  iii. Nrhk; ijay; 

 

 

 

38. 84 vd;w vz;zpd; miuthrpapd; miuthrp vt;tsT? 

 i. 42    ii. 21    iii. 20 
 

 

 

39. ,Ugjhapuj;J ,UE}w;W ,Ugj;jpuz;L vd;w vz; vOjg;gLk; rupahd Kiw 

 i. 22222    ii. 22220   iii. 20222 
 

 

 

40. Kg;gj;njhU ehl;fisf; nfhz;l khjk; xd;wpd; eLehs; vj;jidahk; jpfjpahFk; 

 i. 15k; jpfjp   ii. 16k; jpfjp   iii. 17k; jpfjp 

திருமதி.பதமமா சந்திரமமமாகன்
புனித அந்மதமானியமார் கல்லூரி
ககமாழும்பு - 13

பூச்சியுண்ணும் (ஊனுண்ணும்) �ொவரங்கள்

யூறறிககுபலாரியா பனிப்பூண்டு தாவரம் சைானீசியா மசைடடாசீனா (கிளிச்சிடா) தெப்தபந்திஸ் 
(த்கண்டித தாவரம்)

துபராசீரா
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நாருரு வேர்த் த�ாகுதி 
த�ாண்ட �ாேரங�ள்  

ததன்மன  

்கமுகு
தெல்  

பமன

பசைாளம் 
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ப�ோலி வைத்தியர்களோ்க 
மோறிய மருந்ோளர்கள்

அநுராதபுரம் மேற்கு தினகரன் நிருபர்  

அநுராதபுரம் ோவட்டத்தில் 
கிராேப்புறஙகளில் மபாலியான 
வவத்திய ேத்திய நிவையஙகள் 
வவத்தியர்களின் மேற்பார்வவ 
இன்றி இயஙகி வருவதாக ததரிவிக் -
கப்படுகின்றது.  

வவத்திய ேத்திய நிவையஙகள் 
என்ற மபார்வவயில் காயஙகளுக்கு 
சிகிசவசை அளிக்கப்படடு வருவதாக 
பிரமதசை ேக்கள் புகார் ததரிவித்துள் -
ளனர்.  

வவத்திய சிகிசவசை தபற்ற 
ம�ாயாளர்கள் பைர் ததரிவித்த புகா -
வரயடுத்மத இவவ ததரியவந்துள் -
ளன. ேருத்துவப் பட்டப்படிப்வப 

முடிக்க முடியாேல் ேருந்தகஙக -
ளில் க்டவேயாற்றி வந்த இருவர் 
மிஹிந்தவை ேற்றும் கதைன்பிந் -
துனுதவவ பிரமதசைஙகளில் ேருத் -
துவ நிவையஙகவள தசையற்படுத்தி 
வருவதாக உறுதிப்படுத்தப்படடுள் -
ளன.  

ேருத்துவர்கள் என ததரிவித்து 
வரும் மபாலி வவத்தியர்கள் காைத் -
திற்கு காைம் தவவமவறு பிரமதசைங -
களுக்கு இ்டம் தபயர்ந்து வவத்திய 
ேருத்துவ நிவையஙகவள அவேத்து 
வியாபாரத்தில் ஈடுபடடு வருவதா -
கவும் வவத்தியர்கள் விநிமயாகம் 
தசைய்யும் ேருந்தின் அளவவ மீறி 
வழஙகப்படுவதாகவும் ததரிவிக் -
கப்படுகிறது.  

'மிரு்ங்க சஙகீரத்்னி' 
நூல் வைளியீடு

நீ.கிரிதரன் சைர்ோ எழுதிய "மிரு -
தஙக சைஙகீர்த்தனி" எனும் நூல் 
தவளியீடு தகாழும்பு தமிழ் சைஙகத் -
தில் எதிர்வரும் ஞாயிற்றுக்கிழவே 
(14) ோவை 4.00 ேணிக்கு "சைஙகீத 
வித்துவான்" திரு.ஏ.மக.கருணாக -
ரன் முன்னிவையில் �வ்டதபறவுள் -
ளது. 

இந்நூலின் முதல் பிரதிவய புரவ -
ைர் புத்தகப் பூஙகா நிறுவனர் ஹாசீம் 
உேர் தபற்று தகாள்வது்டன்,

ஆசியுவரவய  பிரதே ேந்திரியின் 
இந்து ேதவிவகார இவணப்பாளர் 
த்டாக்்டர் சிவஸ்ரீ இராேசசைந்திர குருக் -
கள், வாழ்த்துவரவய வயலின் வித் -
துவான் கைாநிதி சிவஸ்ரீ தவஙக்ட 
சுப்ரேணிய குருக்களும் �ாடடிய 
கைா ேந்திர இயக்குனர் கைாசூரி 

திருேதி வாசுகி தெகதீஸவரன், 
சைஙகீத ஆசிரிய ஆமைாசைகர் இவசைக் 
கவைேனி  திருேதி கைாரானி ஸ்ரீஸ -
கந்தராொ,  சைஙகீத வித்துவான் ஏ.மக 
கருணாகரன் ஆகிமயாரும் நிகழ்த்து -
வார்கள்.

அத்து்டன்  சிறப்புவரவய 
த்டாக்்டர் அரூரன் அருனந்தி,  
கைாநிதி சியாேளாஙகி கருணாக -
ரன், மிருதஙக கைாகீர்த்தி பிரம்ேஸ்ரீ 
க. சுவாமி�ாதன் சைர்ோ,  திரு. ரடனம் 
ரடனதுவர, திரு.வவ மவனிைான்,  
தவளியீடடுவரவய  திரு. �ல்வை 
க கணணதாசைன், நிகழ்த்துவார்கள். 
அத்து்டன்  பூபாைசிஙகம் புத்தக -
சைாவை உரிவேயாளர் திரு. பூ. ஸ்ரீக -
ரசிங அவர்கள்   நூைாசிரியரினால் 
தகௌரவிக்கப்படுவார்.

அரச விடுமுமை நாட்கமை தவிர அமைத்து நாட்களிலும விவாதம  −  -ச்பாநாய்கர்  
ஷம்ஸ பாஹிம்

2022ஆம் வரு்டத்திற்கான வரவு 
தசைைவுத் திட்டம் சைேர்ப்பிக்கப்ப-
டும் 12ஆம் திகதி விமசை்ட பாது -
காப்பு ஏற்பாடுகள் அமுல்படுத்-
தப்படும் என சைபா�ாயகர் ேஹிந்த 
யாப்பா அமபவர்தன (08) பாராளு-
ேன்றத்தில் ததரிவித்தார்.   

எதிர்வரும் 12ம் திகதி வரவு தசைை-
வுத்திட்டம் நிதி அவேசசைரினால் 
சைேர்ப்பிக்கப்ப்ட இருக்கிறது. டிசைம்-
பர் ோதம் 10ம் திகதி வவர பாராளு -
ேன்றம் கூ்ட இருப்பமதாடு சைனிக்கி-
ழவேகளிலும் பாராளுேன்றம் கூ்ட 
உள்ளமதாடு ஞாயிறு ேற்றும் அரசு 

விடுமுவற �ாடகள் 
தவிர, அவனத்து �ாடக -
ளிலும் விவாதம் �வ்ட -
தபறும். தசைவித்திறன் 
கு வ ற ப ா டு ள் ள வ ர் க -
ளுக்காக இம்முவற 
வரவு தசைைவுத்திட்ட 
விவாதம் வசைவக 
தோழியிலும் இ்டம்-
தபற உள்ளவே விமசை்ட 
அம்சைோகும்.  

இந்த நிவையில் 
தவள்ளிக்கிழவே வரவு 
தசைைவுத்திட்டம் சைேர்ப்பிக்கப்படும் 
தினத்தில் விமசை்ட பாதுகாப்பு ஏற்பா-
டுகள் முன்தனடுக்கப்ப்ட இருப்ப-

மதாடு ஏவனய தினங-
களிலும் விமசை்ட 
ஒழுஙகுகள் தசைய்யப்-
படடுள்ளன.   

மதர்தல் ேற்றும் 
தகாவிட நிவைவே 
காரணோக 2019 
ேற்றும் 2020 வரவு 
தசைைவுத் திட்டங-
கள் சைேர்ப்பிக்கப்ப்ட -
வில்வை. 

2 வரு்டஙகளின் 
பின்னமர இம்முவற 

வரவு தசைைவுத் திட்டம் சைேர்ப்பிக்-
கப்படுகின்றவே குறிப்பி்டத்தக்-
கது. (பா)    

இஷாக் ரஹ்ான் எம்.பி 
நிதி ஒதுக்கீடு
திறப்பவன தினகரன் நிருபர்

அநுராதபுரம் கல்வி வையத்தின் கீழ் 
உள்ள �ாசசியாதீவு முஸலிம் ேகா 
வித்தியாையத்தின் உடகட்டவேப்பு 
வசைதிகவள மேம்படுத்தும் ம�ாக்கில் 
அநுராதபுரம் ோவட்ட பாராளுேன்ற 
உறுப்பினர் இஷாக் ரஹோன் தனது 
பன்முக நிதியிலிருந்து 10 இைடசைம் 
ரூபா நிதிவய  ஒதுக்கீடு தசைய்துள்ளார்.

மதசைோன்ய ஏ.ஆர்.எம்.தாரிக் 
விடுத்த மவணடுமகாளின் பிரகாரம் 
இந் நிதி ஒதுக்கீடுகள் இ்டம் தபற்றுள்-
ளதாக பா்டசைாவை அதிபர் ஆர்.எப்.
எஸ. ரசூல் ததரிவித்தார்.

சுோர் 800 க்கும் அதிகோன ோண-
வர்கள் கல்வி பயிலும் இப் பா்ட-
சைாவையின் முக்கிய மதவவகவள 
நிவறமவற்றிக் தகாள்வதற்கும் இப் 
பா்டசைாவையின் உடகட்டவேப்பு 
வசைதிகவள மேலும் அதிகரித்து 
மதவவயான அபிவிருத்திகவள மேற் 
தகாள்வதற்குமே இந் நிதி ஒதுக்கீ-
டுகள் இ்டம் தபற்றுள்ளதாக அவர் 
மேலும்  ததரிவித்தார்.       

எதிர்வரும் 12ஆம் திகதி ்வரவு செலவு திட்டம்;
பாராளுமன்றில் விசெ்ட பாதுகாப்பு ஏறபாடுஅநுராதபுரம பிரததசங்களில் இயஙகி வருகின்ை    

சட்டபூர்வைறை கிளினிக்கு்கள் குறித்து ைக்்கள் பு்கார் 

அக்குறவையிலிருநது வைளிநோடு 
வசல்பைோருக்கு "வமோபேோனோ" ்டுப்பூசி 
பூொபிடடிய தினகரன் நிருபர்

அக்குறவண பிரமதசைத்தில் 
வசிக்கும் தவளி�ாடு தசைல்ை 
இருப்பவர்கள் பைரின் 
மவணடுமகாளுக்கு அவேய 
'தோம்டானா'    முதல் தடுப்-
பூசிகவள வழஙகுவதற்கு 
ஏற்பாடுகள் தசைய்யப்படடுள்-
ளதாக அக்குறவண பிரமதசை 
சைவப தவைவர் ஐ.எம். இஸதிஹார்  
ம�ற்று (09) ததரிவித்தார்.

இவர்கள் தேக்கான முதல் தடுப்பூ-
சிகவள எதிர்வரும் 11ம் திகதி  வியா-
ழக்கிழ வே அைவத்துக்தகாவ்ட 
மதசிய பா்டசைாவையில் மு.ப  7.00 
ேணி ததா்டக்கம் தபற்றுக்தகாள்ள 

முடியும்.
தவளி�ாடு தசைல்வதற்கு 

தடுப்பூசிகவள தபற எதிர்-
பார்த்து இருப்பவர்கள் 
இன்று  10ஆம் திகதி காவை 
9.00 ேணி ததா்டக்கம் பகல் 
2.00 ேணிக்கு இவ்டப்-
பட்ட ம�ரத்தில் அக்கு-
றவண பிரமதசை சைவபக்கு 
ம�ரடியாக தசைன்று பதிவு 

தசைய்துதகாள்ள மவணடும்.
தடுப்பூசிகவள தபறுவதற்கு பதிவு 

தசைய்ய வரும்தபாழுது க்டவுச சீடடு, 
மதசிய அவ்டயாள அடவ்ட, விசைா,   
ஆகிய ஆவணஙகவள உ்டன் எடுத்து 
வருோறும் மவண்டப்படடுள்ளதாக-
வும் அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார். 

�ஸயோல - கிரி உல்ல வீதி
வி�த்தில் இருைர �லி ;
மினுவாஙதகாவ்ட நிருபர் 

   
பஸயாவை - கிரி உல்ை வீதியில் 

உள்ள தன்சைமை வத்த பிரமதசைத்தில் 
(08) ோவை இ்டம்தபற்ற வாகன 
விபத்தில் இருவர் உயிரிழந்துள்ள-
தாகவும்,  சிறு குழந்வத உடப்ட 
மேலும் சிைர் காயேவ்டந்து, வத்து-
பிடடிவவை  வவத்தியசைாவையில் 
அனுேதிக்கப்படடுள்ளதாகவும், நிட-
்டம்புவ தபாலிஸார் ததரிவித்தனர். 

   இவவிபத்தில் 47 வயதான சைந்தன 
தபமரரா, 42 வயதான ோதனல் 
தபமரரா ஆகிமயார் ேரணித்துள்ளதா-
கவும் தபாலிஸார் ததரிவித்தனர்.

 பஸயாவை திவசையிலிருந்து கிரி 
உல்ை திவசை ம�ாக்கிப் பயணித்த 

கணம்டனர் தைாறி, முன்பாக வந்த 
வான் ேற்றும் அருகில் நிறுத்தி வவக்-
கப்படடிருந்த மோட்டார் வசைக்கிளில் 
மோதியுள்ளதாக, ஆரம்ப கட்ட விசைா-
ரவணகளிலிருந்து ததரிய வருவதாக-
வும் தபாலிஸார் குறிப்பிட்டனர்.

கணம்டனர் வாகனம், ம�ருக்கு 
ம�ராக மவனு்டன் மோதியதால் 
மவனின் ென்னல், கதவுகள் கழன்று 
வீசைப்படடுள்ளதாகவும் தபாலிஸார் 
ததரிவித்தனர். இமதமவவள, இவ-
விபத்தில் படுகாயேவ்டந்த சிறு 
குழந்வத, தகாழும்பு மதசிய வவத்-
தியசைாவைக்கு ோற்றப்படடுள்ளதாக,  
வத்துபிடடிவவை ஆதார வவத்தி-
யசைாவை வட்டாரஙகள் ததரிவிக்-
கின்றன.

பிரதச சம்ப தமைவர் இஸ்திஹார் ந்டவடிக்ம்க சிறு குழநமத உட்ப்ட தைலும சிைர் ்காயம

்கல்கிமச வட்டரப்்பாை வீதியில் உள்ை ஜூமஆப ்பள்ளிவாசல் ்பள்ளிநிர்வா்கத்திைர் இரத்ததாை மு்கா்ைான்மை (07) ஏற்பாடு ்சய்திருநததைர். இந நி்கழ்வில் இபபிரததச வாழ் 
மூவிை ைக்்களும ்கைநது ்்காண்டு இரத்ததாைம வழஙகிைர். சு்காதார அமைச்சின் இரத்த வஙகிப பிரிவு மவத்தியர்்கள், தாதியர்கள், பிரததச ்்பாதுசு்காதாரப ்பரிதசாத்கர்்களும 
்கைநது ்்காண்்டைர். அத்து்டன் ்கல்கிமச  வட்டரப்்பாை வீதியில் உள்ை வி்காமரயின் பிரதாை ைதகுரு ைறறும ்கல்கிமச ்்பாலிஸ் நிமையத்தின் சுறைா்டல் பிரிவு ்்பாறுப்பதி்காரி 
ைறறும ்பள்ளிவசால் நிர்வா்க உறுபபிைர்்களும ்கைநது  ்்காண்டுள்ைமத ்ப்டங்களில் ்காணைாம.             ்ப்டம: அஷரப.ஏ சைத்  

புத்்ளம் ந்கர பி்ோவின்
பைண்டுப்கோள் 
புத்தளம் தினகரன் நிருபர்

ததா்டர்ந்து தபய்யும் 
கனேவழ காரணோக ஏற்-
படடுள்ள தவள்ள அனர்த்த 
நிவைவய கருத்திற் -
தகாணடு தாம் ஏற்பாடு தசைய்-
துள்ள இ்டஙகளில் ேக்கள் 
தற்காலிகோக தஙகுோறு 
புத்தளம் �கர பிதா எம்.எஸ.எம். 
ரபீக் மகடடுக்தகாணடுள்ளார்.

சைவீவபுரம் கிளினிக் தசைன்்டர், 
புத்தளம் �கர ேண்டபம், புத்தளம் 
ோவட்ட விவளயாடடு அரஙகம், 

டிப்மபா பார்க்கிலுள்ள 
கட்ட்டம் மபான்றவவக-
ளில் ேக்கள் பாதுகாப்பாக 
தசைன்று தஙகுோறு �கர-
பிதா மேலும் மகடடுள்-
ளார். 

ஏமதனும் அவசைர ஆபத் -
தான நிவைவேகள் ஏற்-
படுமி்டத்து 24 ேணி 

ம�ரமும் தவள்ள அனர்த்த மசைவவ 
பீ்டம் அவேக்கப்படடுள்ள புத்தளம் 
�கர சைவபயு்டன் ததா்டர்பு தகாள்ளு-
ோறும் அவர் தபாது ேக்கவள மகட -
டுக்தகாணடுள்ளார்.

ைகு்டம ்கமை இைக்கிய வட்டம ந்டாத்திய ்கவிஞர் ைன்ைனூர் ைதுராவின் அக்கினிக்குஞ்-
சு்கள் ்கவிமத நூல்  ்வளியீடடு விழா ைட்டக்்கைபபு ்்பாது நூை்க  த்கடத்பார் கூ்டத் -
தில் த்பராசிரியர் ்ச.தயா்கராசா தமைமையில் அண்மையில் இ்டம்்பறைது. இதன்-
த்பாது ைண்முமை வ்டக்கு பிரததச ்சயைாைர் வீ.வாசுததவன் பிரதை அதிதியா்க ்கைநது 
்்காண்டு ்கவிமத நூமை ்வளியிடடு மவப்பதமையும. ்கைநது்்காண்்ட அதிதி்கமை -
யும ்ப்டங்களில் ்காணைாம.   ்ப்டம: ஆமரயம்பதி திை்கரன் நிரு்பர் 

உள்நோட்டு நீர ைழங்கல் திட்ே ைணி்கத்வ் 
�லப்�டுத்தும் "DIMO" முன்னணி நிறுைனம் 

�ாடடின் அவனத்து பகுதிகளி -
லும் உள்ள சைமூகஙகளுக்கும் குழாய் 
மூைோன சுத்தோன தணணீவர 
வழஙகும்  அரசைாஙகத்தின் முயற்-
சியு்டன் இவணந்து தனது நீர் 
உடகட்டவேப்பு அபிவிருத்தித் 
திட்டஙகவள உள்�ாடடில் விரிவு -
படுத்தும் �்டவடிக்வககவள இைங -
வகயின் முன்னணி நிறுவனஙகளில் 
ஒன்றான DIMO மேலும் பைப்படுத்-
தியுள்ளது. 

உள்�ாடடு �்டவடிக்வககவள 
மேம்படுத்தும் அமத ம�ரத்தில், 
அதன் நீர் வழஙகல் உடகட்ட -
வேப்பு அபிவிருத்தி திட்ட வணி -
கத்வத தவளி�ாடடு சைந்வதக்-
குவிரிவுபடுத்தவும் நிறுவனம் 
திட்டமிடடுள்ளது.

இைஙவகயில் 50% க்கும்அதி-
கோனவர்களுக்கு குழாய் மூைம் 
தணணீர் வழஙகப்படுவதாக, 
மதசிய நீர் வழஙகல் ேற்றும் வடி-
காைவேப்புச சைவப (NWSDB) 
தவளியிட்ட நீர் வழஙகல் ேற்றும் 
துப்புரமவற்பாடடுதுவறக்கான 
விரிவான முதலீடு ேற்றும் முதன்-
வேத் திட்டம் குறிப்பிடுகின்றது. 
இந்த மதசிய திட்டத்தின் பிரகா-
ரம், �ாடடில் மீதமுள்ள ேக்கள், 
குறிப்பாக கிராேப்புறஙகளில் உள்-
ளவர்கள், குழாய் மூைம் நீருக்கான 
அணுகவைதபறுவதன் மூைம் பய-

னவ்டவார்கள். இந்த துவறயில் 
அதன் விரிவான அனுபவத்வதயும், 
அதன் அதிகரித்து வரும் தவற்றி-
கரோன நீர் வழஙகல் திட்டஙக-
ளின் எணணிக்வகவயயும் கருத்-
தில் தகாணடு, அரசைாஙகத்தின் 
மதசிய அபிவிருத்தி ம�ாக்கஙகவள 
அவ்டய உதவும் வவகயில் எந்த -
தவாரு அளவிைான நீர் திட்டஙக-
வளயும் மேற்தகாள்ள ஏராளோன 
வாய்ப்புகள் உள்ளன என்று DIMO 
�ம்புகிறது.

 மதசிய நீர் வழஙகல் ேற்றும் 
வடிகாைவேப்புச சைவப (NWSDB)  
இற்கான அதி�வீன நீர் விநிமயாக 
திட்டஙகவள தசையற்படுத்துவதில் 
நீண்டகாை ஒப்பந்தக்காரராக விரிவ -
வ்டந்துள்ளது.

இன்று, இந்த நிறுவனம் மிகவும் 
�ம்பகோன ஒப்பந்தக்காரராகோ-
றியுள்ளது.இது நீர் பரிோற்றம், 
நீர் சுத்திகரிப்பு, நீர் விநிமயாகம், 
ஒடம்டாமேஷன் ேற்றும் பை 

துவறகளில்ததாழில்நுடபத்வத 
மேம்படுத்த பஙகளிப்பதன் மூைம் 
NWSDB இற்குஆயத்த தயாரிப்பு 
அடிப்பவ்டயில் அவனத்து நீர் 
வழஙகல் திட்டஙகவளயும் தவற்றி-
கரோக தசையல்படுத்துகிறது. 

நீர் வழஙகல் திட்டஙகள் சைக்தி 
நுகர்வு அதிகோன திட்டஙகள் 
என்று பரவைாக அறியப்படுகின்-
றன, எனமவ, குவறந்த சைக்தி நுகர்வு 
மூைம் விரும்பிய முடிவவப் தபற 
சிறந்த ஆற்றல் திறன் தகாண்ட 
ததாழில்நுடபத்வத வழஙக 
KSB மபான்ற நிறுவனஙகளு்டன் 
இவணந்து DIMO அதன் நிபுணத் -
துவத்வததவளிப்படுத்துகின்றது. 
இந்த நீர் வழஙகல் திட்டஙகளின் 
நீண்டகாை �்டவடிக்வககளின் 
மபாது எரிசைக்தி பயன்பாடடின்    
அடிப்பவ்டயில் இது குறிப்பி்டத்-
தக்க மசைமிப்வபஏற்படுத்தியுள்ள-
தன் மூைம் மதசைத்தின் நிதிசசுவே-
வயக் குவறத்துள்ளது.

வ�ோலிஸ ்கோன்ஸேபிள் 
்கோ்லியுேன் வ்கது
ஹம்பாந்மதாடவ்டகுறூப் நிருபர்

தனது காதலியு்டன் தனியார் விடு -
திதயான்றில் மபாவதப் தபாருளி-
வனவிற்பவனக்காக பக்கற்களில் 
அவ்டத்துக் தகாணடிருந்த தபாலிஸ 
கான்ஸ்டபிள் ஒருவர் தஙகாவை குற் -
றத்தடுப்பு தபாலிஸாரினால் (07)  
வகதுதசைய்யப்படடுள்ளார்.

ஹூஙகே தபாலிஸ நிவையத்-
தில்  மசைவவயாற்றிக் தகாணடிருந்-
ததபாலிஸ கான்ஸ்டபிள் ஒருவமர 
இவவாறு ஹூஙகே கிவுை பிரமதசைத்-
தில் வகது தசைய்யப்படடுள்ளார்.

தபாலிஸார் ததா்டர்ந்து விசைார-
வணகவள மேற்தகாள்கின்றனர்.

அல் - அமோனில்  நூறறோண்டு விழோவும் புதுக் ்கட்ேே திறப்பும்   
மினுவாஙதகாவ்ட நிருபர்    

 
மினுவாஙதகாவ்ட கல்வி வையத்-

திலுள்ள மிகப் பவழவே வாய்ந்த 
வித்தியாையோன கல்தைாழுவவ 
அல் - அோன் முஸலிம் ேகா வித்தியா-
ையம், அதன் நூற்றாணவ்டக் க்டந்து 
பயணித்துக் தகாணடிருக்கிறது.   

1923 இல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த 
வித்தியாையத்தில், தற்மபாது 1,200 
ோணவர்களுக்கும் கூடுதைாமனார் 
கல்வி பயின்று வருகின்றனர்.   

தற்மபாதுள்ள கட்ட்டஙகள், ோண-
வர்களுக்கு வகுப்புக்கவள �்டத்த 

மபாதுோனதாகக் காணப்ப்டாவே-
யினால், இவவித்தியாைய அதிபர் 
எம்.ரீ.எம். ஆஸிம் மேற்தகாண்ட 
அயராத முயற்சியின் காரணோக, 
இவவித்தியாையத்தின் ஆரம்ப-
காை தவைவே ஆசிரியர்களில் ஒரு -
வரான ேர்ஹூம் எம்.ஐ. முஹம்-
ேது அவர்களின் ஞாபகார்த்தோக, 
அவரது புதல்வர் எம்.எம். லியாவுல் 
தபளஸ மூைோக பை இைடசைம் 
ரூபா தசைைவில் மூன்று ோடிக் கடடி -
்டதோன்வற அவேக்க �்டவடிக்வக 
எடுக்கப்பட்டது.   

 இக்கட்ட்டத்தின் நிர்ோணப் பணி -

களில் 50 வீதம் தற்மபாது நிவறவ-
வ்டந்துள்ள நிவையில், எதிர்வரும் 
2022 ோர்ச ோதம் �டுப்பகுதியில் 
இப்புதுக் கட்ட்டம் திறந்து வவக்கப் -
ப்டவுள்ளது. 

 இந்த விழாவின் மபாது, எழுத் -
தாளரும் சிமரஷ்ட பத்திரிவகயாள-
ருோன கைாபூஷணம் எம்.ஏ.எம். 
நிைாம்  (ஈழத்து நூன்) அவர்களினால் 
எழுதப்படும் "வித்தியாைய வரைாறு, 
பள்ளிவாசைல் வரைாறு ேற்றும் ஊர் 
வரைாறு" அ்டஙகிய முக்கியோன 
நூல் தவளியீடும் இ்டம்தபறவுள்-
ளவே குறிப்பி்டத்தக்கதாகும்.   
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அநுராதபுரம் மேற்கு தினகரன் நிருபர்  

அநுராதபுரம் பலாகல பிரமதச சசயலக 
பகுதிக்குடபட்ட கிராமிய குளஙகள் நீண்-
்டகாலோக தண்ணீர் பற்்ாக்குற்வினால் 
பாதிக்கபபடுகின்்ன. அதற்கு ோற்றீ்டாக 
தற்மபாது றகவி்டபபடடுள்ள சதேட்டக -
லசெெ குளம் புனரறேபபு சசயயபபடடு 
செசென் எல்ல ஒய ஊ்டாக கால்ொய 
ேற்றும் அறைக்கடடு அறேக்கபபடடு 
கிராமிய குளஙகளுக்கு மேலதிக நீறர விநி-
மயாகிபபதற்கான துரித திட்டத்திறன 
மேற்சகாள்ெதற்காக குறித்த இ்டத்றத இரா -
ஜாஙக அறேசசர் துமிநத திஸாநாயக்க அண்-
றேயில் பார்றெயிடடுள்ளார்.  

சதேட்டகலசெெ ெனத்தில் றகவி்டப-
படடுள்ள புரான சதேட்டகலசெெ குளம் 
மிக நீண்்ட காலோக பயன்படுத்தபப்டா-
ேல் றகவி்டபபடடுள்ளதனால் அதன் கடடு 

முற்்ாக மசதமுற்று குளம் நிற்நது பய -
னற்்தாகியுள்ளன. அதறன புனரறேபபு 
சசயது சோரசகால்ல ஒய ஊ்டாக ஊ்டருத்-
துச சசல்லும் நீறர சதேட்டகலசெெ குளத்-
திற்கு திருபபுெதன் மூலம் மேலும் 36 குளங-
களுக்கு நீறர விநிமயாகித்து அதன் மூலம் 

2000 ஏக்கர் காணியில் இரண்டு 
மபாக சசயறககறள மேற்சகாள்ெ-
தற்கு ொயபபுண்டு.  

இது சதா்டர்பில் இராஜாஙக 
அறேசசர் நீர்பபாசன ேற்றும் இ்டர் 
முகாறேத்துெ அறேசசராகவி-
ருநத மபாது கு்டா விலசசிய ேற்றும் 
சதேட்டகலசெெ குளஙகறள புன -
ரறேபபு சசயெது சதா்டர்பில் 2017 
ஆம் ஆண்டு அறேசசரறெக்கு சேர்-
பித்திருநத மயாசறனக்கு அறேொக 
அதன் கடடுோன பணிகளுக்கான 

ேதிபபீடு ஆரம்பிக்கபபடடு நிற்ெற்டயும் 
நிறலயில் உள்ளன.  இது சதா்டர்பில் நீர்பபா -
சன அறேசசர் சேல் ராஜபக் ஷவின் ஆமலா-
சறனயின் மபரில் அதன் நிர்ோைபபணிகள் 
துரித கதியில் ஆரம்பிக்கபப்டவுள்ளதாக 
இராஜாஙக அறேசசர் சதரிவித்தார்.    

கிராமிய குளங்களுக்கு மேலதி்க   
நீரர விநிமயாகிக்்க நடவடிக்ர்க  

அநுராதபுரம் தினகரன் நிருபர்               

சீரற்ற காலநிமல காரணைாக ப்பய்துவரும 
கடும ைமழயினால் அநுராதபுரம  ைாவட்டத்தின் 
நான்கு பிரததச பசயலாளர் பிரிவுகளிலுமுளள 
347 குடும்பஙகமளச் தசர்்நத 1198 த்பர் ்பாதிக்-
கப்படடுளளதாக இ்டர் முகாமைத்துவ ைத்திய 
நிமலயத்தின் அநுராதபுரம ைாவட்ட பிரதிப ்பணிப-
்பாளர் இ்நதிக ரணவீர பதரிவித்தார்.

அதறகமைவாக ைஹ விளச்சிய பிரததச பசய-
லாளர் பிரிவிலுளள 93 குடும்பஙகமளச் தசர்்நத 
303 த்பரும  பநாச்சியாகை பிரிவில் 202 குடும -
்பஙகமளச் தசர்்நத 702 த்பரும  தமுத்ததகைவில் 
30 குடும்பஙகமளச் தசர்்நத 98 த்பரும ராஜாங-
கன ்பகுதியிலுளள 20 குடும்பஙகமளச் தசர்்நத 
75 த்பரும ்பாதிக்கப்படடுளளதாக பதரிவிக்கப்ப-
டுகின்்றது. ்பாதிக்கப்படத்டார்  அமனவரும தறசை -
யம ்பாதுகாப்பான இ்டஙகளில் தஙகமவக்கப்பட-
டுளளது்டன் அவர்களுக்கு ததமவயான சமைத்த 
உணவிமன வழஙகுவதறகு ந்டவடிக்மக எடுக்-
கப்படடுளளதாக அநுராதபுரம ைாவட்ட அரசாஙக 
அதி்பர் அலுவலக தகவல்கள பதரிவிக்கின்்றன. 

அநுராதபும ைத்திய நுவரகம ்பளாத்த பிரததச 
பசயலாளர் பிரிவு ைறறும விளச்சிய ்பகுதியிலுளள 
தைலும சில ்பகுதிகள தநறறு  (09) அதிகாமல 
நீரில் மூழ்கியுளளன. அநுராதபுரம ைல்வத்து ஓயா 
ஆறு ப்பருக்பகடுத்துளளதால் புனித பிரததசம 
உளளிட்ட ்பல வீதிகள நீரில் மூழ்கியுளளமையி-
னால் ைாறறு வீதிகமள ்பயன்்படுத்துைாறு ப்பாது -
ைக்கள தகடடுக் பகாளளப்படுகின்்றனர்.

அநுராதபுரம் மாவட்டத்தில் அட்டமடை;
04 பிரமேச சசயலாளர் 
பிரிவு்களில் 347 
குடும்பங்கள் ்பாதிப்பு

இராஜாங்க அடமச்சர் துமிநத நேரில் ச்சன்று ஆராய்வு

இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்

இரத்தினபுரி ைாவட்டத்தில் ்பல இ்டஙகளிலும 
கடும ைமழ ப்பய்து வருவதால் களுகஙமக-
யின் கிமள ஆறுகளான குகுதளகஙக கு்டாஓய 
ஆகிய ஆறுகள ப்பருக்பகடுத்துளளதால்  கலு 
கஙமகமய சூழவுளள பிரததசஙகளில் பவளளப-
ப்பருக்கு ஏற்படும அ்பாயம ஏற்படடுளளது.

இதனால் களுகஙமகயின் நீர்ைட்டம துரிதைாக 
அதிகரித்து வருவதாக நீர்ப்பாசன திமணக்களத்-
தின் இரத்தினபுரி காரியாலய அதிகாரிகள தநறறு 
பதரிவித்தனர். இதனால் களுகஙமகயின் இரு 
கமரகளிலும ந்டைா்ட தவண்டாம என நீர்ப்பாச -
னத் திமணக்களம ப்பாது ைக்களுக்கு எச்சரிக்மக 
விடுத்துளளது. இ்நநிமலமையால் ்பாலி்நதநுவர 
மில்பலனிய பஹாரண பதா்டஙபகா்ட களுத்தும்ற 
ஆகிய பிரததச பசயலாளர் பிரிவுகளில் பவளளப 
ப்பருக்கு ஏற்ப்டலாம எனவும அதிகாரிகள எச்சரித்-
துளளனர்.

்களு்கஙர்க 
்கரர்களில் நடோட 
மவணடாம

புத்தளம் தினகரன் நிருபர்

புத்தளம் ரத்ேல்-
யாய றெ.எம்.
எம்.ஏ. நகரில் 
இயஙகி ெரும் 
சிடடி மபாயஸ் 
க ழ க த் தி ன ா ல் 
2020 க.சபா.த. 
(சா/த) பரீடறச-
யில் சித்தி சபற்் 
ோைெர்கள் விரு-
துகள் ெழஙகி 
சகௌரவிக்கபபட -
டுள்ளனர்.

இந நி க ழ் வு 
அண்றேயில்  புத்தளம் ரத்ேல்யாய றெ.எம்.
எம்.ஏ. நகர் பள்ளிொசல் முற்்செளியில் 
இ்டம்சபற்்து. 

ரத்ேல்யாய ேற்றும் றெ.எம்.எம்.ஏ.நகரில் 
சாதாரை தர பரீடறசயில் சித்தியற்டநத 26 
ோைெர்கள் இதன்மபாது சான்றிதழ்கள், பரி-
சில்கள் ேற்றும் நிறனவுசசின்னஙகள் ெழஙகி 
சகௌரவிக்கபபட்டனர்.

இநநிகழ்வில் புத்தளம் நகர பிதா எம்.எஸ்.
எம்.ரபீக், புத்தளம் நகர சறப உறுபபினர் 
பீ.எம்.ரனீஸ், தில்றலயடி முஸ்லிம் ேகா வித்-
தியாலய அதிபர் ொஜா அலாவுதீன், ரத்ேல்-
யாய கிராே அதிகாரி பார்த்திபன் உள்ளிட்ட 
பலரும் கலநது சி்பபித்தனர்.

புத்தளததில் சா/்த 
பரீட்சயில் சிததிபபற்ற 
மாணவர்கள் ப்கௌரவிப்பு

 ஜனாதி்பதி தகாட்டா்பய ராஜ்பக் ஷவின் " சுபீடசத்தின் தநாக்கு" ததசிய தவமலத்திட்டத்தின் கீழ் ஒரு இலடசம 
இமளஞர், யுவதிகளுக்கு பதாழில் வாய்பபு வழஙகும தவமலத் திட்டத்திறகமைய காணி அமைச்சர் எஸ்.
எம. ச்நதிரதசன ஒருவருக்கு நியைனக்கடிதம வழஙகும த்பாது எடுக்கப்பட்ட ்ப்டம. 
 (்ப்டம:- கல்தநவ தினகரன் விதச்ட நிரு்பர்)

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.

No. Main Categories No. Main Categories

01 Stationery and Offi ce Consumables 14 Building Materials

02 Offi ce Equipment 15 Kitchen Utensils/ Equipment and 
Furniture

03 Books and Periodicals 16 Uniform Materials

04 Offi ce Furniture 
(Wooden/Steel/Plastic)

17 Sports Goods

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

18 Pharmaceuticals and Drugs

06 Laboratory Equipment and 
Teaching Equipment

19 Fancy Goods & Cosmetic Items

07 Electrical Goods and Appliances 20 Services - Repairs to Offi ce, 
Laboratory Teaching Equipment 
and Other Equipment

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 fi lled 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. 
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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;.

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

Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

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.   

• 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;.

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;.   

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

  IBAN -     7010-051-1994324

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

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;.  

jpl;lk;

tpiykD 

,Wjpj; 

jpfjp

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

2022.01.06

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

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
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கற்பிட்டி தினகரன் விஷேட,   
புத்தளம் தினகரன் நிருபரகள்  

கடந்த சில தினஙகளாக புத்தளம் மாவட் -
டததில் பபய்துவரும் கடும் மழையினால் 
பல கிராமஙகள் பவள்ளததில் மூழ்கியுள்-
ளன.  

ப்தாடரச்சியாக பபய்துவரும் கடும் மழை 
காரணமாக ்தபஷபாவ நீரதஷ்தககததின் 20 
வான் க்தவுகள் ஷேற்று முன்தினம் (08) திறக-
கபபட்டன.  

இ்தன் காரணமாகஷவ குறித்த நீரதஷ்தக -
கததின் கீழ் ்தாழ் நிலபபகுதிகள் மற்றும் 
வீதிகள் என்பன பவள்ளததினால் மூழ்கி -
யுள்ளது.  

புத்தளம் மாவட்டததில் பபய்து வரும் 
கடும் மழையினால் புத்தளம், வணணாத்த -
வில்லு, முந்தல், கற்பிட்டி, கருவகஸபவவ 
உள்ளிட்ட பிரஷ்தச பசயலகஙகளுககு உட்-
பட்ட பல பிரஷ்தசஙகள் பவள்ளததில் மூழ்-
கியுள்ளன.  

இ்தன்ஷபாது வீடுகளுககுள் பவள்ள 
நீர உற்புகுநதுள்ளழமயினால் மககளின் 
இயல்பு நிழல பாதிககபபட்டுள்ளதுடன், 
பபாதுமககள் உறவினரகள் வீடுகளிலும், 
பபாதுமணடபஙகளிலும் ்தஙகியுள்ளனர.  

அஷ்தஷவழள, பவள்ளததினால் சிலாபம் 
- புத்தளம் பிர்தான வீதி, புத்தளம் - அநுரா்தபு-
ரம் பிர்தான வீதியில் 4 அடிககும் அதிகமான 
பவள்ளம் வீதிழய குறுககாக ஷவகமாக 
பாய்நது பசன்றழமயால் வாகன சாரதிகள் 
சிரமஙகழள எதிர ஷோககினர.  

இ்தனால் புத்தளம் - பகாழும்பு, புத்தளம் - 
அநுரா்தபுரம் ஆகிய பிர்தான வீதிகளில் திங -
கட்கிைழம (08) மாழல மு்தல் பசவவாய்க-
கிைழம (09) அதிகாழல வழர கடும் வாகன 
பேரிசல் காணபபட்டது.  

அததுடன்,, திஙகட்கிைழம (08) ஏற்பட்ட 
கடும் பவள்ளம் காரணமாக பல கிராமஙக-
ளில் மின்சாரமும் துணடிககபபட்டிருந்தது.  

இஷ்தஷவழள, முந்தல் பிரஷ்தச பசயல -
கததுடன் இழணநது புத்தளம் மாவட்ட 

அனரத்த முகாழமததுவ மததிய நிழலயத-
தின் ஏற்பாட்டில் உடபபு முகததுவாரம் 
பவட்டபபட்டு பவள்ளநீழர கடலுககுள் 
அனுபபும் ேடவடிகழககள் முன்பனடுககப-
பட்டன.  

புத்தளம் மாவட்டம்; அட்டமடையினால் பல பிரத்தசங்கள் நீரில் மூழ்கின

துநதுழவழயச் ஷசரந்த 
எம்.எஸ.எம். இம்தி -
யாஸ  அணழமயில் 
பலபிட்டிய மாவட்ட 
நீதிமன்ற நீ்தவான் முன் -
னிழலயில் சமா்தான 
நீ்தவானாக சததிய பிர -
மாணம் பசய்துபகாண -
டார. 

 பட்ட்தாரி ஆசிரியரான இவர, ஷபருவழள 
மாளிகாஷேன முஸலிம் மகா விததியால-
யததின் அதிபராகவும் சீனன்ஷகாட்ழட அல்-
ேுழமஸரா ஷ்தசிய பாடசாழலயின் பிரதி 
அதிபராகவும் ஷசழவயாற்றியுள்ளார. 

சிறு வயது மு்தல் சமூக ஷசழவ, விழள -
யாட்டுததுழறகளில் ஆரவமுள்ள இவர, 
'சம்த மணடல' மததிய சழப உறுபபினராக -
வும் கடழமயாற்றியுள்ளார. இவர துநதுழவ 
மரேஹூம்களான பமாேமட் ஸலீம், 
பாததுமா ோனிம் ்தம்பதிகளின் பு்தல்வரா-
வார.  

சமா்தான நீ்தவான்

 அமைவருக்கும சுததைாை குடிநீரிமை வழங்கும 
அரசாங்்கததின் வவமைததிட்டததின் கீழ் அநுரா-
தபுரம ்கஹட்ட்கஸ்திகிலிய ்கங்குறுவ கிராைததில் 
புதிதா்க நிர்ைாணிக்்கப்படடுள்ள நீர் சுததி்கரிபபு 
நிமையததிமை சமுர்ததி இராஜாங்்க அமைசசர் 
சசஹான் வசைசிங்்க அணமையில் ைக்்களின் 
்பாவமைக்கு திறந்துமவக்்கப்பட்டவ்பாது பிடிக்்கப-
்பட்ட ்ப்டம. ்ப்டம:- அநுராதபுரம திை்கரன் நிரு்பர்  

,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

toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; - 2022

njh. 

,y.

nghUl;fs; toq;fy; gjpTf; 

fl;lzkhf 

nrYj;j 

Ntz;ba 

njhif (&gh)

PS-01 mYtyf fhfpjhjpfs;> Nlhdh; tiffs;> njhiyefy; 

fhfpjhjpfs;

750.00

PS-02 mYtyf ,ae;jpuhjpfs;> Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs;> $l;ly; 

,ae;jpuq;fs;> njhiyNgrp kw;Wk; njhiyefy; ,ae;jpuq;fs;

750.00

PS-03 fzdp ,ae;jpuq;fs;> fzdp Jizg;ghfq;fs; kw;Wk; 

nkd;nghUs;fs;

750.00

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;> 

jiuNahLfs;> epwg;g+r;Rfs;> fy; Nghd;wd)

750.00

PS-06 ,wg;gh; Kj;jpiufs;> jpfjp Kj;jpiufs; kw;Wk; mwptpj;jy; 

gyiffs; jahhpj;jy;

750.00

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;> 

nrq;fy;> Gnshf;fy;> nrl;lypq; gyiffs;)

750.00

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; 

kpd;Fkpo;fs; Nghd;wd

750.00

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; 

thfdq;fs;)

750.00

PS-18 mYtyf ,ae;jpuhjpfspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; rh;tp]; 

nra;jy; (fzdp ,ae;jpuq;fs;> njhiyefy; ,ae;jpuq;fs;> 

Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; njhiyNgrp Kiwik)

750.00

PS-19 tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; rh;tp;]; 

nra;jy;

750.00

PS-20 mr;R Ntiyfs; (khjphpg; gbtq;fs;> Mtzq;fs;> gw;Wr;rPl;Lg; 

Gj;jfq;fs; kw;Wk; ilg; nrl;bq;)

750.00

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 
,ae;jpu Nritfis toq;Fjy;

750.00

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; 

rq;fq;fs; kl;Lk;)

750.00

PS-28 kpd;rhu ePh;g; gk;gpfspd; jpUj;jNtiyfs; 750.00

PS-29 vhpnghUs; kw;Wk; cuha;T ePf;fp vz;nza; Nritfis 

toq;Fjy;

750.00

PS-30 mwptpj;jy; gyiffisj; jahhpj;jy; 750.00

PS-31 rq;fpyp ths;fisg; gad;gLj;jp kuf; fpisfis ntl;b 

mfw;Wjy;

750.00

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;;: ...............................................................................................

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

2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;

,k;Gy;Ng gpuNjr rig
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Gj;jrhrd> rka kw;Wk; fyhrhu mYty;fs; mikr;R
(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;.

 * 02  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; 

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;.

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

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

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;jpy; itf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;; my;yJ 

$l;bizf;fg;gl;l epWtdq;fspd; ve;j xU Nkw;$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

typfhkk; njd;Nkw;F gpuNjr rig> khdpg;gha;
cs;@h; mgptpUj;jp MjuT nraw;wpl;lk; 

fldpyf;fk; - gp 163305

$ohthbapy; rpWth; g+q;fhtpd; eph;khzk;

I Mk; gbepiy

LDSP/NP/JAF/VSWPS/2021/01
(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)

xg;ge;jf; 

fhyk;

Njitg;gLk; 

juk;

tpiykDit 

rkh;g;gpf;Fk; ,Wjp 

jpfjpapypUe;J tpiy 

kDtpd; nry;Y 

gbahFk; fhyk;

Njitg;gLk; 

tpiykDg; gpiz

Gpizj; 

njhif

nry;Yg 

bahFk; 

fhyk;

01.
LDSP/NP/JAF/

VSWPS/2021/01

$ohthbapy; rpWth; 

g+q;fhtpd; eph;khzk; - 

I Mk; gbepiy

11.0
90 

ehl;fs;

rp6 my;yJ 

Nkw;gl;lJ 

(fl;blq;fs;)

77 ehl;fs; 110>000.00
2022.03.23 

tiuAk;

jiyth;>

cs;@h; mjpfhurig ngWiff; FO>

typfhkk; njd;Nkw;F gpuNjr rig>

khdpg;gha;> aho;g;ghzk;. tlkhfhzk;.

10.11.2021

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

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;

itj;jpa Muha;r;rp epiyak;
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;.

gzpg;ghsH

itj;jpa Muha;r;rp epiyak;>

njhiyNgrp ,y. 011-2693532

ngWif mwptpj;jy; - 2022Mk; Mz;L
nkjfk gpuNjr rig

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.

  ngWif tpz;zg;gq;fs; tpepNahfpj;jy; - 

2021.11.10 Kjy; 2021.11.24 gp.g. 12.30 tiu

  ngWif tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; - 

2021.11.24 gp.g. 1.30 tiu

  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;.

  uQ;rpj; gpajpfk

2021.11.08k; jpfjp jiytH

nkjfk gpuNjr rig  nkjfk gpuNjr rig

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.

kf;fs; tq;fp

Vytpw;gid

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 : 033 2223880> 2225008> 2226909

njhiyefy; : 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;)

ngaH khw;wk;
,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;.

- jHkypq;fk; -
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சீரற்ற காலநிலல காரணமாக 
மலலயகத்தின் பல பகுதிகளிலும் 
அனரத்்த நிலல ஏறபட்டுள்ளது.   

கேோலை மாவட்டம்   
ஹற்றன் சுழறசி நிருபர   

கககாலல மாவட்்டத்தில் ரம்புக்-
கன்ன உ்டகலத்தனிய பகுதியில் 
ஏறபட்்ட மண்சரிவில் சிக்குணடு 
ஒகர குடும்பத்ல்தச் க்சர்ந்த மூவர 
உயிரிழ்நதுள்ளது்டன், ஒருவர காய-
மல்ட்நது கககாலல லவத்திய்சா-
லலயின் அவ்சர சிகிச்ல்ச பிரிவில் 
அனுமதிக்கபபட்டுள்ளார.  

்தாயும், 8 மறறும் 14 வய்தான 
அவரது இரு மகளகக்ள இவவாறு 
உயிரிழ்நதுள்ளனர.  

்த்நல்த காயமல்ட்நது கககாலல 
லவத்திய்சாலலயில் அனுமதிக்கப-
பட்டு சிகிச்ல்ச தபறறு வருகின்-
்றார.  

ேண்டி மாவட்டம்   
எம்.ஏ.அமீனுல்லா   

கணடி மாவட்்டத்தில் த்தா்டர 
மலழ காரணமாக 38 குடும்பங்-

கல்ளச் க்சர்ந்த 169றகும் கமற-
பட்க்டார பாதிக்கபபட்டுள்ள்தாக 
மாவட்்ட அனரத்்த முகாலமத்துவ 
நிலலயத்தின் உ்தவிப பணிபபா்ளர 
க்த்சபபிரிய பண்டார த்தரிவித்-
துள்ளார. த்தா்டரமலழ காரண-
மாக கேறறு (09 ) மாலல வலர 2 
வியாபார நிலலயங்கள உட்ப்ட 32 
இ்டங்கள பாதிக்கபபட்டுள்ள்தா-
காத் த்தரிவிக்கபபடுகின்்றது.   

கமலும் பாதிக்கபபட்டுள்ள ஏழு 
குடும்பங்கல்ளச் க்சர்ந்த 37 கபர 
பாதுகாபபு காரணங்களுக்காக அவர-
க்ளது உ்றவினரகளின் பாதுகாபபில் 
்தங்க லவக்கபபட்டுள்ளனர.   

பாதிக்கபபட்்டவரகளுக்கான 
நிவாரணங்கல்ள உ்டனடியாக 
வழங்குமாறு கணடி மாவட்்ட 
த்சயலா்ளர ்ச்ந்தன த்தன்னககான் 
அலனத்து பிரக்த்ச த்சயலா்ளரகளுக்-
கும் பணிபபுலர விடுத்துள்ளார.   

்தறதபாழுது, மண்சரிவு மறறும் 
தவள்ளம் காரணமாக ்தல்டபபட்்ட 
அலனத்து வீதிகளும் புனரலமக்-
கபபட்டு வருவ்தாகவும் அனரத்்த 
முகாலமத்துவ பிரிவின் உ்தவிப 
பணிபபா்ளர க்த்சபபிரிய பண்டார 
கமலும் த்தரிவித்்தார.   

மத்திய மலலோட்டில் தபய்து 
வரும் கடும் மலழ காரணமாக 
நீகர்நதும் பகுதிகளில் நீர மட்்டம் 
அதிகரித்து வருகின்்றது. இ்தலனய-
டுத்து விக்க்டாரியா நீரத்க்தக்கத்தின் 
நீரமட்்டம் அதிகரித்துள்ளலமயால் 
இரணடு வான்க்தவுகள கேறறுமுன்-
தினம் இரவு மு்தல் தி்றக்கபபட்டுள-
்ளது.   

இ்தன் காரணமாக நீரத்க்தக்-
கத்திறகு ்தாழ் நிலப பகுதிகளில் 
வாழும் மக்கள மிகு்ந்த அவ்தா-
னமாக த்சயறபடுமாறு அனரத்்த 
முகாலமத்துவ மத்திய நிலலயம் 
ககட்டுக்தகாணடுள்ளது.   

இரத்தினபுரி மாவட்டம்   
பலாங்தகால்ட தினகரன் நிருபர   

பலாங்தகால்ட பகுதியில் 
தபய்்த கடும் மலழ காரண-
மாக கல்த்தாட்்ட தூவிலி-
எல்ல   நீரவீழ்ச்சியின் நீரமட்-
்டம் தபருக்தகடுத்துள்ளது.    
வகலதபா்ட- இம்புல்கப-கலகம- 
தபலிஹுல்ஓய- கஹா்டன்த்தன்ன- 
ேன்கபரியல் பகுதிகளில் தபய்்த 
கடும் மலழ காரணமாக தூவிலி 

எல்ல நீரவீழ்ச்சி இவவாறு தபருக்-
தகடுத்துள்ளது.   

அக்த ்சமயம் பலாங்தகால்ட 
மறறும் இம்புல்கப பிரக்த்சங்களி-
லுள்ள வ்ளலவ ஆறு- தபலிஹுல் 
ஓய ஹிரிகடு வாவி-ரன்முது வாவிக-
ளின் நீரமட்்டமும் உயர்நதுள்ளலம 
குறிபபி்டத்்தக்கது. மாத்்தல்ள 
மாவட்்டத்தில் கடும் மலழ கார-
ணமாக சுமார 70 குடும்பங்கல்ளச் 
க்சர்ந்த 300 கபர பாதிக்கபபட்டுள-
்ள்தாக மாவட்்ட த்சயலக ்தகவல்-
கள த்தரிவிக்கின்்றன. அம்பன் 
கங்க ககாரல்ள பிரக்த்ச ்சலப 
பிரிவில் ஒருவர காணாமல் கபாயுள-
்ள்தாக மாத்்தல்ள மாவட்்ட அனரத்்த 
முகாலமத்துவ காரியாலயம் த்தரி-
வித்துள்ளது.   

மாத்்தலை மாவட்டம்   
உக்குவல்ள விக்ச்ட,   
்தம்புளல்ள தினகரன்,  
மாத்்தல்ள சுழறசி நிருபரகள   

மாத்்தல்ள மாவட்்டத்தில் 
கடும் மலழ காரணமாக உக்கு -
வல்ள, இரத்க்தாட்ல்ட, அம் -
பன்கங்க ககாரல்ள, மறறும் 

்தம்புளல்ள ஆகிய பிரக்த்ச 
த்சயலக பிரிவுகல்ளச் க்சர்ந்த 
மக்கள தபரிதும் பாதிக்கபபட் -
டுள்ள்தாக த்தரிவிக்கபபடு -
கின்்றது. இதுவலர மாத்்தல்ள 
மாவட்்டத்தில் 106 அனரத்்தங்கள 
ஏறபட்டுள்ள்தாக அனரத்்த முகா -
லமத்துவ நிலலயத்தின் புவியி -
யலா்ளர ்சமி்ந்த தமாகரதகா்ட 
த்தரிவித்்தார. இக்தகவல்ள 
இரத்த்தாட்ல்ட உக்குவல்ள 
ஆகிய பிரக்த்ச த்சயலக பிரிவுக -
ளில் கேறறு 39 குடும்பங்கல்ளச் 
க்சர்ந்த 139 கபர கடும் மலழ கார -
ணமாக பாதிக்கபபட்டுள்ளனர.   

பிரக்த்ச த்சயலக பிரிவுகளில் 
பாதிக்கபபட்்ட 11 குடும்பங்க -
ல்ளச் க்சர்ந்த 49 உறுபபினரகள 
்தறதபாழுது உக்குவல்ள பிரக்த்ச 
த்சயலக பிரிவின் இரத்வத்ல்த 
்தமிழ் வித்தியாலயத்தில் ்தங்க -
லவக்கபபட்டுள்ளனர. இவரக -
ளுக்கான உணவு மட்டும் ஏலனய 
வ்சதிகள உக்குவல்ள பிரக்த்ச 
த்சயலா்ளர க்சமசிங்கவின் 
பணிபபுலரயின் தபயரில் வழங் -
கபபட்டு வருவ்தாக அறிவிக்கப -
பட்டுள்ளது. 

முக்கிய நீரக்தக்கங்க்ளான 
தமாரகஹக்ந்த நீரத்க்தக்கம், 
ோல்ந்த நீரத்க்தக்கம் , இபபம் 
கட்டுவ  நீரத்க்தக்கம், கண்ட -
்ளம் கு்ளம்,  க்தவஹுவ கு்ளம் 
உளளிட்்ட  நீரத்க்தக்கங்களின் 
நீரமட்்டம் தவகுவாக அதிகரித்து 
காணபபடுவ்தாக  த்தரிவிக்கபப -
டுகி்றது.

நுவரரலியா மாவட்டம்   
ஹற்றன் விக்ச்ட,   
கோட்்டன் பிரிட்ஜ் நிருபரகள

கடும் மலழயினால் ஹற்றன்- 
தகாழும்பு பிர்தான வீதி மறறும் 
ஹற்றன்- கோட்்டன் பிர்தான 
வீதியின் கபாக்குவரத்து ்தல்டப -
பட்்டது. 

இரவு தபய்்த கடும் மலழ -
யினால் ஹற்றன் - தகாழும்பு 
பிர்தான வீதியின் கினிகத்க்தலன 
ரஞ்சுராவ ்ச்ந்தபிலிகம பகுதி -
யில் மணகமடு ்சரி்நது வீதியில் 
வீழ்்ந்தது. 

இ்தனால் பல மணி கேரம் 
இவவீதியூ்டான கபாக்குவரத்து 
்தல்டபபட்்டது.   

த�ொடரும் சீரற்ற கொலநிலல

இலஙமகை ததொழிலொளர் கைொஙகிரஸின் த்பொதுசதசெயலொளரும இரொஜொஙகை அமைசசெருைொன ஜீவன் ததொண்டைொனின் பிறநதநொமளதயொட்டி தகைொதைமல பிரததசெசெம்பக்குட்்பட்்ட சுயதததொ-
ழில் ஊக்குவிப்பொளர்கைளுக்கு ்பல இலட்செம ரூ்பொ த்பறுைதியொன மகைதததொழில் உ்பகைரணஙகைள் தநற்று தசெவவொய்க்கிழமை(09/11/2021) மகையளிக்கைப்பட்்டது.

இரொஜஙகை அமைசசெர் ஜீவன் ததொண்டைொனின் பிறநத தினததில் ஆசிரியர்கைளின் செம்பள 
முரண்பொட்டிமன தீர்க்கும வல்லமையும ்பலமும கிம்டக்கை  தவணடும என தகைொரி 
இலஙமகை ததொழிலொளர் கைொஙகிரஸின் கைல்வியியல் ஒன்றியம ைமலயகை ஆலயஙகைளில் 
கூட்டு பிரொர்ததமனயில் ஈடு்பட்்டனர்.  

இயறலேப் பசலைத்திட்டத்தில் எந்தவி்த மாற்றமும் இல்லை
(அக்கு்றலண குறூப நிருபர)

இயறலகப ப்சல்ளலயப பாவித்து  
முறறுமுழு்தாக விவ்சாயம் த்சய்யும் 
உலகின் மு்தல் ோ்டாக இலங்லகலய 
மாறறி அலமபகபாம் என்று விவ்சாய 
அலமச்்சர மகி்ந்தான்ந்த அலுத்கமகக 
த்தரிவித்்தார.

கணடி, கணதணாருலவயில் இ்டம் 
தபற்ற கூட்்டதமான்றில் கல்நது -
தகாணடு உலரயாறறுலகயிகலகய  
அவர இ்தலனத் த்தரிவித்்தார.  அவர 

கமலும் த்தரிவிக்லகயில்,  கமேல 
க்சலவ பிரிவுகள ரீதியில் 2500 குடும் -
பங்கள வீ்தம் இ்தறகாக த்தரிவு த்சய் -
யபபடுவர. அ்தறகாக  இயறலக 
ப்சல்ளகய பாவிக்கபபடும். 

இயறலக ப்சல்ளலயப பாவித்து  
கமறபடி திட்்டத்ல்த த்சயறபடுத்தும் 
கபாது மு்தலாவது கட்்டத்தில் பாதிபப -
ல்டயும் ்சகல விவ்சாயிகளுக்கும் ேட்்ட -
ஈடு வழங்க ே்டவடிக்லக எடுக்கபபட் -
டுள்ளது.   

விவ்சாய அபிவிருத்திக்குத் 

க்தலவயான தேகனா திரவபப்ச -
ல்ளலய இ்நதியாவில் இரு்நது எடுத் -
துவர இ்நதிய விமான க்சலவ முன் -
வ்நதுள்ளது. இச்த்சறபாடு த்தா்டர்நது 
முன்தனடுக்கபபடும். 

தேகனா லேட்ரஜன் திரவப ப்ச -
ல்ளயானது விரயம் இன்றிப பாவிக்க 
முடியும். உயர்ந்த பலலனத் ்தரக்கூடி -
யது. அர்சாங்கம் முன்தனடுத்துள்ள 
இயறலகப ப்சல்ளத்திட்்டத்தில் எ்ந -
்தவி்த மாற்றமும் இல்லல என அவர 
த்தரிவித்்தார. 

இராேலை க்தாட்ட ோட்டாறு அபிவிருத்தி 
நுவதரலியா மாவட்்டம் வலப -

பலன பிரக்த்ச த்சயலகத்துக்குட்-
பட்்ட இராகலல க்தாட்்டத்ல்த 
ஊடுருவி த்சல்லும் காட்்டால்ற அக-
லபபடுத்தும் பணிகள ஆரம்பிக்கப -
பட்டுள்ளன.

இராகலல க்தாட்்டம் மத்திய  
பிரிவு க்தாட்்டத்திலன ஊடுருவி 
த்சல்லும் காட்்டாறின் தபருக்கத்-
்தால்  பாரிய பாதிபபுக்கள ஏறபட் -
டுள்ளது.

இ்நநிலலயில் இத்க்தாட்்டத்தில்  
காட்்டாறுக்கு அணமித்்த பகுதியில் 
குடிகயறியுள்ள குடும்பங்களின் 

வீடுகள மறறும் விவ்சாய காணிக-
ளுக்குள ஆறறு நீர உட்புகு்ந்த்தால் 
விவ்சாயிகள பாதிக்கபபட்டுள்ளனர. 

க்ட்ந்த இருபது வரு்டங்களுக்கு 
கமலாக  காட்்டாறு தபருக்தகடுப-
ப்தால் பாரிய பாதிபபுக்கல்ள எதிர 
தகாணடுள்ளனர.  கமலும் அண-
லமக்காலமாக நிலவும் சீரற்ற கால-
நிலலயால் முழுலமயான பாதிப -
புக்கள ஏறபட்டுள்ளன.  இ்தனால் 
ஏழு குடியிருபபா்ளரகள அங்கிரு்நது 
தவளிகயற்றபபட்டு பிளல்ளகள 
பராமரிபபு நிலலயத்தில் ்தங்கலவக்-
கபபட்்டனர.



ஐர�ோப்பிய ஒன்றிய எல்லைக்-
குள் நூற்றுக்்கணக்்கோன தஞ்சமர்கோ-
ரி்கள் நு்ைய முயலும நி்லையில 
தமது பெலைோ�ஸ் நோட்டு எல்லை-
யில ஆயுத ரமோதல ஒன்று ஏற்ெடும 
்சோத்தியம உருவோகி இருப்ெதோ்க 
ரெோலைந்து எச்சரித்துள்்ளது.   

எல்லையின் முல ரவலி்ய 
பவட்டி நூற்றுக்்கணக்்கோனவர்கள் 
முன்ரனற முயற்சிக்கும நி்லையில 
அங்கு ரமலைதி்க துருப்பு்கள் நி்லைநி -
றுத்தப்ெட்டுள்்ளன.   

பெலைோ�ஸ் பி�சசி்ன்ய 

உருவோக்குவதோ்க ஐர�ோப்பிய 
ஒன்றியம மற்றும ரநட்ரடோ 
அங்்கத்துவ நோடோன ரெோலைந்து குற் -
றம்சோட்டியுள்்ளது. இந்தக் குற்றச-
்சோட்்ட பெலைோ�ஸ் நி�ோ்கரித்துள்-
்ளது.   

்கஸ்னி்கோவில பி�தோன எல்லை 
்கட்வ ஒன்்ற மூடுவதோ்க 
ரெோலைந்து குறிப்பிட்டுள்்ளது.   

அண்மய மோதங்்களில பெலைோ-
�ஸில இருந்து ஐர�ோப்பிய ஒன்றிய 
மற்றும ரநட்ரடோ அங்்கத்துவ 
நோடு்க்ளோன ரெோலைந்து, லிதுரவ-

னியோ மற்றும லைத்விய நோடு்களுக் -
குள் நு்ையும குடிரயறி்களின் 
எணணிக்்்க அதி்கரித்துள்்ளது. 
இவவோறு வரும ெலைரும மத்திய 
கிைக்கு மற்றும ஆசிய நோடு்க்்ளச 
ர்சரந்தவர்க்ளோவர.   

எல்லைப் ெகுதியில பவப்ெ-
நி்லை பூஜயத்திற்கு கு்றவோ்க 
ெதிவோகும நி்லையில அண்மய 
வோ�ங்்களில ெலை குடிரயறி்களும 
உயிரிைந்துள்்ளனர. இதில பெரும-
ெோலைோன தஞ்சக்ர்கோரிக்்்கயோ்ளர-
்கள் இ்ளம ஆண்கள் என்றரெோதும 

பெண்கள் மற்றும சிறுவர்களும 
இருப்ெதோ்க ப்சயற்ெோட்டோ்ளர்கள் 
குறிப்பிட்டுள்்ளனர.   

ரெோலைந்தின் கிைக்கு எல்லையில 
சுமோர 4,000 குடிரயற்றவோசி்கள் 
தி�ணடிருப்ெதோ்க ரெோலைந்து அ�-
்சோங்்க ரெச்சோ்ளர பிரயோடர முலலைர 
பதரிவித்துள்்ளோர. இது ஒரு தரு -
ணத்தில தீவி�ம எடுக்கும வோய்ப்பு 
இருப்ெதோ்கவும அது ஆயுத 
ரமோதலைோ்க மோறலைோம என்றும அவர 
எச்சரித்தோர.   

ஐர�ோப்பிய ஒன்றியத்தோல விதிக்-

்கப்ெட்ட த்ட்களுக்கு எதி�ோன 
ெதில நடவடிக்்்கயோ்க இந்த 
குடிரயறி்களின் ெ்டபயடுப்்ெ 
பெலைோ�ஸ் த்லைவர தூணடி இருப்-
ெதோ்க ஐர�ோப்பிய ஒன்றியம குற்றம-
்சோட்டியுள்்ளது.   

்கடந்த ஆணடு இடமபெற்ற ரதர-
தலின்ரெோது ஆரப்ெோட்டங்்க்்ள 
முடக்கியது பதோடரபில பெலைோ�ஸ் 
த்லைவர லு்க்சன்ர்கோ மீது த்ட 
விதிக்்கப்ெட்ட்ம குறிப்பிடத்தக் -
்கது.     
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ஆ ப் ்க ோ னி ஸ் த ோ -
னின் தற்ரெோ்தய 
நி்லை குறித்து ரெச-
சுவோரத்்த நடத்-
துவதற்கு �ஷயோ 
மற்றும அ்னத்து 
மத்திய ஆசிய குடி-
ய�சு்களின் ரதசிய 
ெோது்கோப்பு ஆரலைோ்ச-
்கர்கள் இந்தியோவில 
கூடவுள்்ளனர.   

எனினும இந்த 
்சந்திப்பில ெங்ர்கற்்க படலலி ப்சல -
லைவில்லை என்று ெோகிஸ்தோனின் 
ரதசிய ெோது்கோப்பு ஆரலைோ்ச்கர முயீத் 
யூசுப் திங்்கட்கிை்ம பதரிவித்-
தோர். “ஒரு குைப்ெ்க�மோன த�ப்்ெ 
்சமோதோன ப்சயற்ெோட்டோ்ள�ோ்க ெங் -
ர்கற்்க அனுமதிக்்க முடியோது” என்று 
அவர பதரிவித்துள்்ளோர.   

இன்று நவமெர 10 ஆம தி்கதி 
இடமபெறவிருக்கும மோநோட்டில 
�ஷயோ, இந்தியோ மற்றும ஈ�ோன் 
நோடு்கள் ஒன்றி்ணந்து ெணி-

யோற்றவிருப்ெது ெோகிஸ்தோனுக்கு 
்கவ்லை்ய ஏற்ெடுத்தியுள்்ளது. ஆப் -
்கோனில தலிெோன்்கள் ஆட்சிக்கு வந்த 
பின் ஏற்ெட்டுள்்ள ெோது்கோப்பு நி்லை 
குறித்து இதில அவதோனம ப்சலுத்-
தப்ெடவுள்்ளது.   

ஆப்்கோரனோடு எல்லை்ய 
ெகிரந்து ப்கோள்்ளோத கிரிகிஸ்-
தோன் மற்றும ்க்ச்கஸ்தோன் ரெோன்ற 
நோடு்கள் உட்ெட அ்னத்து மத்திய 
ஆசிய நோடு்களும ்சந்திப்பில ெங் -
ர்கற்ெது முதல மு்றயோகும.     

ஆப்கான் த�காடர்பில்  
இந்தியகாவில் மகாநகாடு

ஐக்கிய அ�பு இ�ோசசியத்தின் 
த்லைந்க�ோன அபுதோபியில முஸ்லிம 
அலலைோதவர்களுக்்கோன புதிய சிவில 
்சட்டம ப்கோணடுவ�ப்ெட்டுள்்ளது.  

இதுகுறித்து அ�சு ப்சய்தி நிறுவன -
மோன ‘வோம’ பதரிவித்திருப்ெதோவது:  

அபுதோபியில முஸ்லிம 
அ ல லை ோ த வ ர ்க ளு க் ்க ோ ்க 
விவோ்க�த்து, வோரிசுரி்ம, 
குைந்்த ெ�ோமரிப்பு உள் -
ளிட்ட குடுமெ விவ்கோ�ங்-
்க்்ளக் ்்கயோளும புதிய 
சிவில ்சட்டம ப்கோணடு-
வ�ப்ெட்டுள்்ளது. 

இந்த வைக்கு்க்்ள 
வி்சோரிப்ெதற்்கோ்க புதிய 
நீதிமன்றமும உருவோக்்கப்-
ெடும.   

இ�ோசசியத்தில அதி்கமோ்க வோழும 
பவளிநோட்டவோர்கள் எளிதோ்க புரிந் -
துப்கோள்ளும அ�பு மற்றும ஆங்கிலை 
பமோழி்கள் இந்த நீதிமன்றத்தில 
ெயன்ெடுத்தப்ெடும எனத் பதரிவிக்-
்கப்ெட்டுள்்ளது.    

முஸ்லிம் அல்்காத�காருக்கு  
அபு�காபியில் சிவில் சடடம்

சீனோ, தோய்வோனின் முக்கிய வோன், 
்கடல ெயண இ்ணப்பு்க்்ள முற்-
று்்கயிடலைோம என்று தீவின் ெோது-
்கோப்பு அ்மசசு எச்சரித்துள்்ளது.  

்தவோன் சுய அ�்சோங்்கத்்தக் 
ப்கோணட ஜனநோய்கத் தீவோ்கத் 
தன்்னக் ்கருதுகிறது. ஆனோல 
அத்னத் தனக்குச ப்சோந்தம 
எனக் ்கருதும சீனோ, தோய்வோ்ன 
எப்ெடியோவது தனது ்கட்டுக்குள் 
ப்கோணடுவந்து அதன் “ஒர� சீனோ“ 
ப்கோள்்்க்ய நி்றரவற்ற முயலவ -
தோ்க நமெப்ெடுகிறது.  

அது பதோடரபில சீனோ, அதன் 
ரெோர விமோனங்்க்்ளப் ெலை மு்ற, 
தோய்வோனிய வோன் எல்லைக்குள் 
அனுப்பியுள்்ளது.  

சீனோ அதன் வோன், ்கடல, நிலைப் 
ெ்டபயடுப்பு ஆற்ற்லை வலுப்ெ -
டுத்தி வருவதோ்கத் தோய்வோனிய ெோது-
்கோப்பு அ்மசசின் அறிக்்்க குறிப்-
பிட்டது.  

தோய்வோனின் முக்கி -
யத் து்றமு்கங்்கள், 
விமோன நி்லையங்்கள், 
பவளிநோட்்ட ரநோக்கிய 
ெயணப் ெோ்த்கள் 
ரெோன்றவற்்றச சீனோ 
துணடித்துவிடக்கூடும 
என்று அஞ்சப்ெடுகிறது.  

சீனோ, அதன் 
ஏவு்க்ண அ்மப்பு்க-
்்ளக் ப்கோணடு முழு 
தோய்வோ்னயும தோக்்கக்-
கூடும என்றும அறிக்்்க 

கூறியது. ்கடந்த 40 ஆணடு்கள் 
்கோணோத அ்ளவில தோய்வோனுக்கும 
சீனோவுக்கும இ்டயில ெதற்றநி்லை 
உருவோகியுள்்ளது.     

�காய்கானின் இணைபபு்ணை  
சீனகா முற்றுண்யிடும் அசசம்

நியூசிலைோந்தில தடுப்பூசி ரெோடும 
்கட்டோயம, முடக்்கநி்லை ஆகிய -
வற்்ற எதிரத்து ஆயி�க்்கணக்்கோ-
ரனோர ஆரப்ெோட்டத்தில ஈடுெட்டுள்-
்ளனர.  

மு்கக்்கவ்சம அணியோத ஆரப்ெோட்-
டக்்கோ�ர்கள் ெோ�ோளுமன்றக் ்கட்ட -
டத்திற்கு பவளிரய கூடியதோ்கத் 
பதரிவிக்்கப்ெட்டது. அதன் ்கோ�ண-
மோ்க, ெோ�ோளுமன்றத்தில ெோது்கோப்பு 
வலுப்ெடுத்தப்ெட்டுள்்ளது.  

நியூசிலைோந்தில எளிதில ெ�வக் -
கூடிய படலடோ வ்்க ்வ�ஸ் 
பதோற்்றக் ்கட்டுப்ெடுத்த அதி்கோரி-
்கள் ரெோ�ோடுகின்றனர.  

முடக்்கநி்லை்யக் ப்கோணடு 
்வ�ஸ் ெ�வ்லைத் தடுப்ெதற்குப் 
ெதிலைோ்கத் தடுப்பூசி்யக் ப்கோணடு 
கூட்டுத் தடுப்ெோற்ற்லை அதி்கரிக்்க 
நியூசிலைோந்து மு்னகிறது.  

்கடந்த மோதம சு்கோதோ�த் து்ற, 
உடல ஊனமுற்ரறோர ெ�ோமரிப்புத் 
து்ற ஆகியவற்றில ெணிபுரியும 
ஊழியர்களும ஆசிரியர்களும முழு -

்மயோ்கத் தடுப்பூசி ரெோட்டுக்-
ப்கோள்்ள ரவணடுபமன அந்நோட்டுப் 
பி�தமர ஜசிணடோ ஆரடன் அறி -
வித்திருந்தோர.  தடுப்பூசி ரெோட்-
டுக்ப்கோள்ரவோர எணணிக்்்க 90  
வீதத்்த எட்டினோல மட்டுரம ்கட்-
டுப்ெோடு்கள் த்ளரத்தப்ெடும என்றும 
அவர கூறியிருந்தோர.  

உலைகில மி்கக் கு்றவோன 
ப்கோர�ோனோ ்சமெவங்்கள் ெதிவோன 
நோடு்களில ஒன்றோ்க நியூசிலைோந்து 
உள்்ளது. அங்கு 8,000க்கும 
கு்றவோன பதோற்று ்சமெவங்்கர்ள 
ெதிவோகி இருப்ெரதோடு 32 ரெர� 
உயிரிைந்துள்்ளனர.     

்டடகாய �டுபபூசிணய எதிர்த்து  
நியூசி்காந்தில் ஆர்ப்காடடம்

ப்கோர�ோனோ பதோற்று அதி்கரிப்-
ெ்த தடுப்ெதில சீனோ அழுத்தத்்த 
எதிரப்கோணடிருப்ெதோ்க சீனோவின் 
ரநோய்த் தடுப்பு ்கட்டுப்ெோட்டு 
ரதசிய சு்கோதோ� ஆ்ணயத்தின் 
பி�திப் ெணிப்ெோ்ளர வு லியோங்யு 
குறிப்பிட்டுள்்ளோர.  

சீனோவில தற்ரெோது ஏற்ெட்டுள்்ள 
ர்கோ�ோனோ அ்லையில 20 மோ்கோணங்-

்களில 44 ந்க�ங்்கள் ெோதிக்்கப்ெட்டுள்-
்ளன. பதோடரபிலலைோத ெலை இ்ணப் -
பு்க்்ளக் ப்கோணட சுமோர 918 புதிய 
ரநோய்த் பதோற்றுச ்சமெவங்்கள் ெதி -
வோகியுள்்ளன.   

இந்த நி்லையில ப்கோவிட்-19 
பதோற்்ற முற்றோ்க ஒழிக்கும 
சீனோவின் ப்கோள்்்கக்கு பெரும 
பநருக்்கடி ஏற்ெடுத்தியுள்்ளது.     

சீனகாவில் த்காத�கானகா தீவி�ம்

தடுப்பூசி ரெோட் -
டு க் ப ்க ோ ள் ்ள ோ ர த ோ ர 
ப்கோர�ோனோ ்வ�ஸ் 
பதோற்றோல ெோதிக்்கப் -
ெட்டு, தீவி�ச சிகிச்்ச 
பிரிவுக்குச ப்சலலும 
்சோத்தியமும அதனோல 
இறக்கும ்சோத்தியமும 
16 மடங்கு அதி்கம 
என்று அவுஸ்திர�லியோ 
பவளியிட்ட அறிக்்்க 
பதரிவித்துள்்ளது.  

நியூ ்சவுத் ரவலஸ் மோநிலைச சு்கோதோ-
�த் து்ற பவளியிட்ட அறிக்்்க 4 
மோதங்்களில எடுக்்கப்ெட்ட த்கவல-
்க்்ள அடிப்ெ்டயோ்கக் ப்கோணடுள்-
்ளது. ரநோய்ப்ெ�வலைோல உயிரிைந்த 
412 ரெரில 11 வீதத்தினர� முழு்ம-
யோ்கத் தடுப்பூசி ரெோட்டிருந்த்த 
அது சுட்டிக்்கோட்டியது. உயிரிைந்த-
வர்களின் ்ச�ோ்சரி வயது 82 ஆகும.  

தடுப்பூசி ரெோட்டுக்ப்கோணட 
இ்்ளஞர்கள் கு்றவோ்கப் ெோதிக்்கப்-
ெடுகின்றனர என்றும ்கடு்மயோ்கப் 

ெோதிக்்கப்ெடும ்சோத்தியம கு்றவு 
என்றும மோநிலைத்தின் மூத்த சு்கோதோ� 
அதி்கோரி பதரிவித்தோர.  

அவுஸ்திர�லியோ பவளியிட்ட 
அறிக்்்க்களின் விெ�ங்்கள், அபம -
ரிக்்கோவின் ரநோய்க் ்கட்டுப்ெோட்டுத் 
தடுப்பு நி்லையம பவளியிட்ட விெ-
�ங்்களுக்கு ஏற்ெ உள்்ளது.  

தடுப்பூசி ரெோட்டுக்ப்கோள்்ளோ -
ரதோர, ்வ�ஸ் பதோற்றோல ம�ண -
ம்டயும ்சோத்தியம 11 மடங்கு 
அதி்கம என்று அது ப்சப்டமெரில 
பதரிவித்திருந்தது.    

�டுபபூசி த்றகாத�கார் இறக்கும் 
சகாத்தியம் 16 மடங்கு அதி்ம்

விரஜின் ்கலைக்டிக் நிறுவ-
னம விணபவளி ப்சலவதற்-
்கோன பமோத்தம 700 ெயணச-
சீட்டு்க்்ள விற்றுள்்ளதோ்கத் 
பதரிவித்துள்்ளது.  

அதில 100 ெயணசசீட்டு-
்கள், நிறுவனத்தின் நிறுவ -
னர ரிச்சரட் பி�ோன்்சன் விண-
பவளிக்குச ப்சன்றுவந்த 
பின்பு விற்்கப்ெட்ட்வ. 
ஒரு ெயணசசீட்டின் தற்-
ரெோ்தய வி்லை 450,000 படோலைர்க-
்ளோகும.  

2005ஆம ஆணடிலிருந்து 
2014ஆம ஆணடு வ்�, அவற்றின் 
வி்லை சுமோர 250,000 படோலை�ோ்க 
இருந்தது.  

நிறுவனத்தின் வரத்த்க விணபவ -
ளிப் ெயணங்்கள் அடுத்த ஆணடு 

இறுதியில ஆ�மபிக்கும என்று எதிர-
ெோரக்்கப்ெடுகிறது.  

அதற்்கோன விண்கலை விமோனங்்க-
ளின் ரமமெோட்டுப் ெணி்கள் ந்ட-
பெறுவதோ்க விரஜின் ்கலைக்டிக் நிறுவ-
னத்தின் த்லை்ம நிரவோ்க அதி்கோரி 
்மக்்கல ர்கோலகிரலைசியர பதரிவித் -
தோர.    

விணத்ளி ்யைத்திற்்கா்  
700 டிக்த்டடு்ள் விற்்ணன

சிங்்கப்பூரில ம�ண தணட்ன்ய 
எதிரப்கோணடுள்்ள நோர்கந்தி�ன் தர -
மலிங்்கம மீதோன தணட்ன்ய 
நிறுத்துமெடி ஐந்து ஐக்கிய நோடு்கள் 
மனித உரி்ம நிபுணர்கள் வலியுறுத் -
தியுள்்ளனர.   

ெத்து ஆணடு்களுக்கு முன்னர் 
ரெோ்தக் ்கடத்தலில ஈடுெட்டதோ-
்கக் குற்றங்்கோணப்ெட்ட தரமலிங்-
்கம ்கற்றல கு்றெோடு ப்கோணடவர 
என்று கூறப்ெட்டுள்்ளது.  

33 வயதோன தரமலிங்்கம 2010 
ஆம ஆணடு 42.72 கி�ோம ரெோ்தப் 
பெோரு்்ள எல்லை தோணடி ்கடத்த 
முயன்றதோ்க ்்கது ப்சய்யப்ெட்டு 
தண்ட விதிக்்கப்ெட்டோர. அவர 
மீதோன தூக்குத் தணட்ன ்க்டசி 

நீர� ரமன்மு்றயீட்டில ஒத்தி ் வக் -
்கப்ெட்டது.   

அவ�து நுணணறிவு, த்கவலைறிந்து 
முடிவு்க்்ள எடுக்கும திற்ன 
ெோதிக்கும அ்ளவு கு்றவோ்க 

உள்்ளது என்று வோதிடப்-
ெட்டுள்்ளது.   இந்நி்லை-
யில ரமன்மு்றயீட்டு நீதி -
மன்றம அவ�து வைக்்்க 
ரநற்று எடுத்துக்ப்கோணட 
நி்லையில, தரமலிங்்கத்-
திற்கு ப்கோவிட்-19 பதோற்று 
ஏற்ெட்டிருப்ெது உறுதி 
ப்சய்யப்ெட்ட நி்லையில 
அந்த வைங்கு ஒத்தி்வக்-
்கப்ெட்டுள்்ளது.   

இந்நி்லையில மி்கத் 
தீவி� குற்றங்்களுக்கு மோத்தி�ம 
சிங்்கப்பூரில அமுலெடுத்தப்ெட்டு 
வரும ம�ண தணட்ன்ய நிறுத் -
துமெடி ஐ.நோ நிபுணர்கள் வலியுறுத் -
தியுள்்ளனர.     

�ர்மலிங்்த்தின் தூக்ண்  
நிறுத்து்�ற்கு அழுத்�ம்

த்கா்ந்து எல்ண்யில் �ஞசம்த்காரி்ள்  
்ணடதயடுபபு: த்்கா�ஸுடன் ்�ற்றம்

பதற்கு ்ந்கரில ்வக்ர்கோல 
மற்றும ம�ப்ெலை்்கயோல ஆன வகுப் -
ெ்ற்கள் தீப்ெற்றியதில கு்றந்தது 26 
ெோட்சோ்லை பிள்்்ள்கள் உயிரிைந்துள்-
்ளனர.  

“தற்ரெோ்தய நி்லையில 26 ரெர 

ப்கோலலைப்ெட்டிருப்ெரதோடு ரமலும 13 
ரெர ்கோயம்டந்துள்்ளனர. அவர்களில 
நோலவர ரமோ்சமோன நி்லையில உள்்ள -
னர” என்று ம�ோடி ந்க� ரமயர ப்சய்பு 
அபூெக்்கர பதரிவித்துள்்ளோர. இதில 
ஐந்து மற்றும ஆறு வயது்டயவர்கர்ள 

உயிரிைந்திருப்ெதோ்க அவர குறிப்பிட் -
டோர.   

உலைகின் வறிய நோடு்களில ஒன்றோன 
்ந்கரில ெோட்சோ்லை ்கட்டடங்்களுக்கு 
தட்டுப்ெோடு நிலைவுவரதோடு ்வக்-
ர்கோலைோல அ்மக்்கப்ெட்ட கூடோ�ங்்க -

ளிரலைரய பெருமெோலைோன வகுப்பு்கள் 
உள்்ளன.   

்கடந்த ஏப்ரில இவவோறோன வகுப்ெ-
்ற்களில ஏற்ெட்ட தீயில 20 ெோட்ச்லை 
மோணவர்கள் ப்கோலலைப்ெட்ட்ம குறிப்-
பிடத்தக்்கது.     

ணந்ர் ்குப்ணறயில் தீ: 26 மகாை்ர்்ள் உயிரிழபபு
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(ஒலுவில் விசேட, ஒலுவில் கிழக்கு 
தினகரன் நிருபரகள்)

அடடடாளைசசேளன சுகடாதடார 
ளைத்தியதிகடாரி அலுைலகத்திற் -
குடபடட பிரசதேஙகளில் டடஙகு 
நுைம்பு பரைக் கூடிய இடஙகளை 
ளைத்திருநத 25 வீடடு உரிளையடா -
ைரகளுக்கு சிைப்பு அறிவித்தல் 
ைழஙகப்படடுள்ைதடாக, அடடடா -
ளைசசேளன பிரசதே சுகடாதடார 
ளைத்தியதிகடாரி டடாக்டர எஸ். 
அகிலன் டதரிவித்தடார.  

 சதசிய டடஙடகடாழிப்பு ைடாரத் -
திளன முன்னிடடு அடடடாளைச -
சேளன சுகடாதடார ளைத்தியதிகடாரி 

அலுைலகத்திற்குடபடட பிரசத -
ேஙகளில் விசேட டடஙடகடாழிப்பு 
சைளலத்திடடம்  திஙகடகிழளை 
(08) முதல் முன்டனடுக்கப்படட -
தடாக டதரிவித்தடார.  

 டடஙடகடாழிப்பு நடைடிக்ளக -
களுக்கடாக நியமிக்கப்படடுள்ை 
டபடாதுச சுகடாதடார பரிசேடாதகரகள், 
டடஙகுக் கடடுப்படாடடு பிரிவினர, 
டபடாலிஸடார ைற்றும் இரடாணுைத் -
தினர ஆகிசயடார இளைநது வீடு 
வீடடாகச டேன்று டடஙகு பரிசேடா -
தளன சைற்டகடாள்ைப்படடது.  

 சுைடார 300 வீடுகள் பரிசேடாதிக்கப் -
படடுள்ைதடாகவும், இதில் டடஙகு 
நுைம்பு பரைக் கூடிய இடஙகைடாக 

அளடயடாைம் கடாைப்படட 25 
வீடடு உரிளையடாைரகளுக்கு எசே -
ரிக்ளக விடுக்கப்படடு ஒரு ைடார 
கடாலத்திற்குள் துப்புரவு டேயய 
சைண்டுடைனவும், தைறும் படேத் -
தில் நீதிைன்றில் ைழக்குத் தடாக்கல் 
டேயயப்படுடைனவும், டதரிவித் -
தடார.  

 ஒலுவில், படாலமுளன, திரடாயக் -
சகணி, அடடடாளைசசேளன ஆகிய 
பிரசதேஙகளிலும் டடஙடகடாழிப்பு 
சைளலத் திடடத்ளத முன்டனடுத் -
துள்ைதடாகவும், டதரிவித்தடார.  

 தற்சபடாது பருை ைளழ டபயய 
ஆரம்பித்துள்ைதடால் டபடாது ைக்கள் 
டடஙகு நுைம்பு உருைடாகடாைல் 

தடுப்பதற்கு சுற்றுப் புறச சூழளல 
தூயளையடாக ளைத்துக் டகடாள்ை 
சைண்டுடைனவும், சகடடுள்ைடார.  

  டைற்றுக் கடாணிகளை ளைத்தி -
ருப்சபடார ஒரு ைடார கடாலத்திற்குள் 
கடாணிகளை டடஙகு நுைம்பு டபரு -
குைளத தடுக்கும் டபடாருடடு துப்பு -
ரவு டேயய சைண்டுடைனவும் அறி -
வித்துள்ைடார.  

 டடஙகு நுைம்பு பரவுைதற்கு 
ஏதுைடான இடஙகளை ளைத்தி -
ருப்பைரகளுக்டகதிரடாக ேடட நட -
ைடிக்ளக எடுக்கப்படுடைனவும் 
பிரசதே சுகடாதடார ளைத்தியதிகடாரி 
டடாக்டர எஸ். அகிலன் சைலும் 
டதரிவித்தடார.

அ,சேனையில் டெங்கு சேோதனை;
25 சேருக்கு சிவப்பு அறிவிததல் 

பிரதேச சுகாோர வைத்தியதிகாரி டாகடர் எஸ். அகிலன்

மஹதிவுல்ைையில ோய், ஒன்்பது 
மாே வகககுழநவேககு ்காதரானா
(டரடாடடடைை குறூப் நிருபர)

திருசகடாைைளல ைஹதிவுல் -
டைை- புபுதுபுர பிரசதேத்தில் தடாய 
ைற்றும் அைரின் ஒன்பது ைடாத ளகக்-
குழநளதக்கு டகடாசரடானடா டதடாற்று 
உறுதி டேயயப்படடுள்ைதடாக டதரி-
விக்கப்படுகின்றது. 

கடாயசேல்,டதடாண்ளட ைலி, 
இருைல் என ைஹதிவுல்டைை 
பிரசதே ளைத்தியேடாளலக்கு திங -
கடகிழளை  (08) ேமுகைளித்த 
நிளலயில் அைருக்கு டகடாசரடானடா 
அறிகுறி டதன்படுைதடாக ேநசத -
கித்து, குறித்த 35 ையதுளடய டபண்-
ணுக்கு  சைற்டகடாள்ைப்படட அன்டி-
ஜன் பரிசேடாதளனயில் டகடாசரடானடா 
டதடாற்று உறுதி டேயயப்படடுள்ைது.  

இந நிளலயில் குறித்த நபரின் 09 
ைடாத ளகக்குழநளதக்கும் கடாயசேல் 
கடாரைைடாக திருசகடாைைளல டபடாது 
ளைத்தியேடாளலக்கு அனுப்பப்-
படட நிளலயில், திருசகடாைைளல 

ளைத்தியேடாளலயில் சைற்டகடாள்-
ைப்படட அன்டிஜன் பரிசேடாதளன-
யில் அைரின் ஒன்பது ைடாத ளகக்கு-
ழநளதக்கும்  டகடாசரடானடா டதடாற்று 
உறுதி டேயயப்படடுள்ைது. 

சைலும் இைருடன் டநருஙகிய 
டதடாடரபிளன ஏடபடுத்தியிருநத 
14 ையது சிறுமிக்கும் டகடாசரடானடா 
டதடாற்று உறுதிடேயயப்படடுள்ைது.

சைலும்  சகடாைரஙகடைல 
டபடாலிஸ் நிளலயத்தில் கடளையடாற்-
றும் டகடாசரடானடா டதடாற்றுக்குள்ைடான 
டபண்ணின் கைைருக்கும் டதடாடரச-
சியடாக கடாயசேல் ஏற்படடுள்ைதடாக-
வும் டதரிவிக்கப்படுகின்றது. 

இது டதடாடரபில் அைரின் கைைர 
உடபட உறவினரகள்  தனிளைப்-
படுத்தப்படடுள்ைதடாகவும், அைர-
களுக்கு அன்டிஜன் பரிசேடாதளன 
சைற்டகடாள்ைதற்கடான ஏற்படாடுகளை 
முன்டனடுத்துள்ைதடாக ைஹதிவுல்-
டைை டபடாது சுகடாதடார பரிசேடாதகர  
குறிப்பிடடடார.

சுகாதார பரிச�ாதகரகள்
சேலை நிறுததம் 
- -(ைடடக்கைப்பு குறூப், டபரியசபடார -
தீவு தினகரன் நிருபரகள்)   

பல்சைறு சகடாரிக்ளககளை முன் -
ளைத்து சுகடாதடார உத்திசயடாகத்தர 
ேம்சைைனம் ஏற்படாடு டேயதுள்ை 
சைளல நிறுத்தத்தில் ைடடக்கைப்பு 
ைடாைடட டபடாது சுகடாதடார பரிசேடாத -
கரகளும் இளைநதுள்ைனர.   

இதனடால் இம் ைடாைடடத்தில் 
டபடாதுச சுகடாதடார பரிசேடாதகரகளின் 
அலுைலகஙகள் யடாவும் முற்றடாக 
மூடப்படடிருநதன.   

ைடடக்கைப்பு ைடாைடடத்தி -
லுள்ை 14 சுகடாதடார ளைத்தியதிகடாரி 
பிரிவுகளிலும் சுைடார 72 டபடாதுச 
சுகடாதடார பரிசேடாதகரகள் கடளை 

புரிகின்றனர.    டபடாதுச சுகடாதடார 
பரிசேடாதகரகளின் சைளல நிறுத் -
தப் சபடாரடாடடம் கடாரைைடாக 
டகடாசரடானடா தடுப்பூசி ஏற்றும் நட -
ைடிக்ளககள் உடபட டகடாசரடானடா 
விழிப்பூடடல் ைற்றும் டடஙகு 
ஒழிப்பு நடடிைடிக்ளககளும் 
ைடாைடடத்தில் ஸ்தம்பிதைளடந -
துள்ைன.   

சைளல நிறுத்தப் சபடாரடாடடம் 
கடாரைைடாக இம்ைடாைடடத்தில் அன் -
டிஜன் ைற்றும் பீசீஆர நடைடிக்ளக -
களும் படாதிக்கப்படடுள்ைன.   

இசத சைளை ைடாைடடத்தில் 
ஏளனய சுகடாதடார ஊழியரகளும் 
பணி பகிஷகரிப்பில் ஈடுபடடுள் -
ைளை குறிப்பிடத்தக்கது.   

அம்பாறை மபாவட்ட 
செயலபாளரபாக வின�பாகபாந்த்
(கடாளரதீவு குறூப் நிருபர )

ஐக்கிய  ைக்கள் இளைஞர ேக்தி-
யின் அம்படாளற ைடாைடட இளைச 
டேயலடாைரடாக, ஐக்கிய ைக்கள்  ேக்தி 
கடசியின் அம்படாளற ைடாைடட 
தமிழ்ப் பிரசதேஙகளுக்கடான அளைப்-
படாைரடாக  டைள்ளையன் விசனடா-
கடாநத் நியமிக்கப்படடுள்ைடார.

எதிரக்கடசித்தளலைரும், ஐக்கிய 
ைக்கள் ேக்தியின் தளலைருைடான 
ேஜித் பிசரைதடாஸ திஙகடகிழளை (8) 
டகடாழும்பில்ளைத்து ைழஙகிளைத்-
தடார.

 ஐக்கிய ைக்கள்  ேக்தி கடசியின் 
அம்படாளற ைடாைடட தமிழ்ப் பிர-
சதேஙகளுக்கடான அளைப்படாைரடான  
டைள்ளையன் விசனடாகடாநத் கடநத 
கடாலஙகளில் அரப்பணிப்புடன் 
ஆற்றிய பணிகளையும்  சேளை -
களையும் கருத்திற்டகடாண்டு இந 
நியைனம் ைழஙகப்படடுள்ைதடாக  
தளலைர ேஜித் பிசரைதடாஸ டதரிவித்-
துள்ைடார.

அஙகு நடாடைடாவிய ரீதியில் 
இளைச டேயலடாைரகள்,  அளைப்-
படாைரகள் நியைனம் ைழஙகி ளைக்-
கப்படடளை குறிப்பிடத்தக்கது. 

கநதைடாய தினகரன் நிருபர   

திருசகடாைைளல  ைடாைடடத்தில் 
டதடாடரசசியடாக டபயது ைருகின்ற 
அளடைளழ கடாரைைடாக தடாழ் நிலப்  
பகுதிகள் டைள்ை நீரில் மூழ்கியுள் -
ைசதடாடு கநதைடாயில் 8 குடும்பங -
கள்  உறவினரகளின் வீடுகளில் தங -
கியுள்ைனர.

இம்ைடாைடடத்தின்  கநதைடாய, 
மு ள் ளி ப் ட ப டா த் த டா ள ன , த ம் ப ல டா -
கடாைம், புல்சைடாடளட, சூரியபுர, 
ஜயநதிபுர   சபடான்ற பகுதிகளில் 
ைளழ நீர அதிகரித்துக் கடாைப்படுை -
சதடாடு தடாழ்நிலப் பகுதிகள்  ைற்றும் 

வீதிகளிலும் டைள்ை நீர டபருக்டக -
டுத்துள்ைது.

கடநத மூன்று நடாடகைடாக 
டதடாடரசசியடாக இளட விடடாத 
ைளழ டபயது ைருகின்றது.
இதனடால் ையல் நிலஙகள் பள்ைப் -
பகுதிகள் சபடான்றன நீரில் மூழ்கி 
கடாைப்படுகின்றன.

இசதசைளை  கநதைடாய பிரசதே 
டேயலடாைர பிரிவுக்குடபடட 
சபரடாறு பகுதியில்  வீடுகளுக்குள் 
டைள்ை நீர புகுநதுள்ைதடால் எடடுக் 
குடும்பஙகளைச சேரநத  25 சபர 
உறவினரகளின் வீடுகளில் தஙகி -
யுள்ைனர.

திருதகாணமவலயில அவடமவழ;
ோழ் நில ்பகுதிகளில ்ைள்ளம்

மட்டு. மாேட்்ட ச�யைகம்
விே�ாயிகளால் முற்றுலக
(டைல்லடாடைளி தினகரன்,படாசிக்குடடா 
நிருபரகள்)

ைடடக்கைப்பில் நகருக்குள் சபர -
ணியடாக நுளழநத விைேடாயிகைடால் 
நகரத்தில் பதற்ற நிளலளைசயற் -
படடதுடன், ைடடக்கைப்பு ைடாைட -
டச டேயலகமும் முற்றுளகயிடப் -
படடது.

ைடடக்கைப்பு ைடாைடடத்தின் 
ைவுைதீவு ைற்றும் டேஙகலடி 
பிரசதே டேயலகத்துக்குடபடட 
பகுதி விைேடாயிகள் தஙகள் பகுதி -
களிலிருநது திஙகடகழளை  (08) 
கடாளல சபரணியடாக ைடடக்கைப்பு 
ைடாநகருக்கு ைருளகதநதனர.

சுைடார 100க்கும் சைற்படட உழவு 
இயநதிரத்திலும், நூற்றுக்கும் சைற் -
படட சைடாடடடார ளேக்கிள்களிலும் 
பல்சைறு சகடாரிக்ளககள் அடஙகிய 
பதடாளககளை டதடாஙகவிடடைடாறு 
விைேடாயிகள் இதில் கலநதுடகடாண் -
டனர. 

இநதப் சபரணிகள், ைடடக்க -
ைப்பு நருக்குள் நுளழய முற்படட 
சபடாது, ைடடக்கைப்பு விைடான 
நிளலய சுளைதடாஙகி பகுதியிலும் 
ஊறணி ேநதியிலும் டபடாலிஸடாரடால் 
தளடகள் ஏற்படுத்தப்படடு, உழவு 
இயநதிரஙகள் டேல்ைதற்கடான அனு -

ைதிகள் டபடாலிஸடாரடால் ைறுக்கப்பட -
டன.

இதளனயடுத்து அஙகு பதற்ற 
நிளலளை ஏற்படடது.அதளன 
டதடாடரநது டபடாலிஸடார அைர-
களை நகருக்கு டேல்ல அனுைதித்த 
நிளலயில், அளைதியடான முளறயில் 
பல்சைறு சகடாேஙகளை எழுப்பி-
யைடாறு கடாநதிப்பூஙகடா ைளரயில் 
ஊரைலைடாக ைநது, பின்னர ைத்திய 
வீதியூடடாக ைடாவிக்களர வீதிளய 
டேன்றளடநது அஙகிருநது ைடாைட-
டச டேயலகம் ைளரயில் சபரணி 
டேன்றது.

அதளன டதடாடரநது ைடாைட-
டச டேயலகத்துக்குள் டேல்ைளத 

டபடாலிஸடார தடுத்தசபடாதும், முன் -
ைடாேல் ஊடடாக ைடாைடடச டேயலக 
ைடாேல் ைளரயில் விைேடாயிகள் 
சகடாேஙகளை எழுப்பியைடாறு டேன்ற-
சபடாதிலும் ைடாைடடச டேயலக உள்-
ைடாேல் கதளை பூடடி விைேடாயிகள் 
உள் நுளழைளத டபடாலிஸடார தடுத்-
தனர.

 சேதனப்பேளை திடடம் என்பளத  
ஏற்றுக்டகடாள்ைமுடியடாது எனவும்,50 
ேதவீதம் சேதனப்பேளைளய ைழங-
கினடால் 50 ேதவீதம் யூரியடாளை 
ைழஙகுைதற்கு அரேடாஙகம் நடைடிக் -
ளகடயடுக்க சைண்டும் என விை-
ேடாயிகள் இதன்சபடாது சகடாரிக்ளக 
விடுத்தனர.

மபாணவரகளுக்கு   
வினெ்ட ்யிற்சி  
(டபரியசபடாரதீவு தினகரன் நிருபர)   

ைட/ கடாயன்குடடா கண்ைகி வித்தி-
யடாலயத்தில் தரம் 5 இலிருநது 8 ைளர 
எழுத ைடாசிக்க இடரபடும் ைடாைைர-
களை கருத்திற்டகடாண்டு அைரகளுக்கு 
ைடாசிப்புத் திறளன சைம்படுத்தும் 
சநடாக்சகடாடு, படாடேடாளல ேமூகத்தின் 
சைண்டுசகடாளுக்கு அளைைடாக டேவ்-
ைடாயகிழளை (09) அம்ைடாைைரகளுக்-
கடான விசேட பயிற்சிக்கடான ஆரம்ப 
நிகழ்வு, படாடேடாளல அதிபர தளல-
ளையில் ைடடக்கைப்பிலிருநது 
இயஙகிைரும் விசைகடானநத ேமுதடாய 
அறக்கடடளையின் ஒத்துளழப்பு-
டன் நளடடபற்றது.   இநநிகழ்வில் 
சகடாடடக் கல்விப் பணிப்படாைர டஜய-
குைைன் ைற்றும் விசைகடானநத 
ேமுதடாய அறக்கடடளையின் நிளற-
சைற்று பணிப்படாைர க.பிரதீஸ்ைரன் 
ஆகிசயடார பஙகுபற்றினர.   பல்சைறு 
கல்வி டேயற்படாடுகளை முன்டனடுத்து 
ைருைதடாகவும் இவ்ைடாறடான டேயற்-
படாடு இப்பிரசதேத்தில் பின்னளட-
ைடாக கடாைப்படும் படாடேடாளலகளில், 
அைசிய சதளையடாக இருப்பதடால், 
பரீடேடாத்தைடாக இதளன ஆரம்பிப்ப-
தடாகவும் இதற்கு கனடடாவில் இருநது 
முருசகசு விேடாகனின் நிதி ைழஙகவி-
ருப்பதடாகவும் விசைகடானநத அறக்கட-
டளையின் நிளறசைற்று பணிப்படாைர 
இதன்சபடாது டதரிவித்தடார.  

காவியா சபணகள் நிறுேனததால்  
ஆட்டுப் பணலணை லகயளிப்பு  
(ைைல்சேளன, டைல்லடாடைளி 
தினகரன்,  ைடடக்கைப்பு குறூப் 
நிருபரகள்)  

யுத்தத்தினடால் படாதிக்கப்படட 
ேமூகஙகளை ைலுப்படுத்துைதற் -
கடான திடடத்தின் கீழ், ஐசரடாப்-
பிய யூனியனின் உதவியுடன், 
வீ எபக்ட நிறுைனமும் கடாவியடா 
டபண்கள் சுயடதடாழில் நிறுைன -
மும் இளைநது கிரடான் பிரசதேத் -
திலுள்ை சபரில்லடாடைளி கிரடா -
ைத்தில் அன்னம் சுயடதடாழில் 
அபிவிருத்தி கூடடுறவு ேஙகம் 
அளைக்கப்படடு 32 ஆடுகள் 
டகடாண்ட படாதுகடாப்படான ஆட -
டுப்பண்ளை அளைத்து, ைடடக்க-
ைப்பு ைடாைடட அரேடாஙக அதிபரடால் 
குறித்த சுயடதடாழில் அபிவிருத்தி 
கூடடுறவு ேஙகத்திற்கு ைழஙகி 
ளைக்கப்படடது.  

இநநிகழ்வில் ைடடக்கைப்பு 
ைடாைடட அரேடாஙக அதிபர சக. 

கருைடாகரன், பிரசதே டேயலடாைர 
எஸ். ரடாஜபடாபு, ைடாைடட திடடமி-
டல் பணிப்படாைர புண்ணியமூரத்தி 
ேசிகலடா, கடாவியடா டபண்கள் அளைப்-
பின் நிளறசைற்றுப் பணிப்படாைர 
சயடாகைலர அஜித்குைடார ைற்றும் 
பிரசதே டேயலக உத்திசயடாகத்தரகள் 

கடாவியடா நிறுைன உத்திசயடா-
கத்தரகள் என பலர கலநது-
டகடாண்டனர.  

இந நிகழ்வின்சபடாது 
கடாவியடா நிறுைனமும் ைடடக்-
கைப்பு ைடாைடட டேயலகமும் 
இளைநது வீதிசயடாரஙகள் 
ைற்றும் டபடாது இடஙகளில் 
200 ைரக்கன்றுகளும் நடப்பட-
டன.  

வீ எடபக்ட நிறுைனமும் 
கடாவியடா டபடாண்கள் சுயடதடா-
ழில் நிறுைனமும் இளைநது 
கிரடாைஙகளில் ேஙகஙகள், 
குழுக்கள் அளைத்து கடநத 
ஆறு (06) ைருடஙகளுக்கு 

சைலடாக யுத்தத்தினடால் படாதிக்கப்-
படட ேமூகஙகளை ைலுப்படுத்து -
ைதற்கடான திடடத்தின் கீழ் கிரடான், 
ைடாகளர, ைவுைதீவு, களுைங-
சகணி, ைண்முளன ைடக்கு உள் -
ளிடட பல பகுதிகளில் பணியடாற்றி 
ைருகின்றளை குறிப்பிடத்தக்கது.  

்பாடசாவலகளில இரடடாம் கடட
கலவி நடைடிகவககள ஆரம்்பம்
(அடடடாளைசசேளன தினகரன் நிருபர)

டகடாவிட டதடாற்று கடாரைைடாக 
கல்வி நடைடிக்ளககள் தளடப்பட-
டிருநத படாடேடாளலகளில் இரடடடாம் 
கடட கல்வி நடைடிக்ளககள் திஙகட-
கிழளை (08) ஆரம்பிக்கப்படடது.

இதற்களைைடாக, அக்களரப்பற்று 
சதசிய படாடேடாளலயில் தரம்-10 முதல் 
தரம் 13 ைளரயடான ைடாைைரகளுக்-
கடான கல்வி நடைடிக்ளககள் கல்லூரி 
அதிபர ஏ.பி.முஜீன் தளலளையில் 
சுகடாதடார நளடமுளறகளைப் பின்-
பற்றி ஆரம்பிக்கப்படடது.

கற்றல் கற்பித்தல் டேயற்படாடுகளுக்-
கடாக ேமுகைளித்த ைடாைைரகள், ஆசி-
ரியரகள், அதிபரகள் ைற்றும் கல்வி 
ேடாரடா பணியடாைரகள் சபடான்சறடாரின் 
உடல் டைப்பநிளல அைவிடடதன் 
பின்னர படாடேடாளலக்கு அனுைதிக்-
கப்படடனர.

ைடாைைரகளின் சுகடாதடாரப் படாதுகடாப்-
பிளன உறுதிப்படுத்தும் ைளகயில் 
படாடேடாளலச சூழல் சிறப்புற ைடாற்றி-

யளைக்கப்படடு கற்றல் கற்பித்தல் 
டேயற்படாடுகள் ஆரம்பிக்கப்படடன. 
இதன்சபடாது ைடாைைரகள் மிகுநத 
ஆரைத்துடன் படாடேடாளலக்கு ேமுகை-
ளித்து கற்றல் நடைடிக்ளககளில் ஈடு-
படடதளன அைதடானிக்க முடிநதது.

படாடேடாளலக்கு ேமுகைளிக்கும் 
ைடாைைரகள் ளக கழுவும் நடை -
டிக்ளககள், ேமூக இளடடைளி 
சபணும் நளடமுளறகள், ைடாைைர -
களின் படாதுகடாப்பு டேயற்படாடுகள் 
உள்ளிடட பல்சைறு நளடமுளற -
கள் டதடாடரபிலும் இதன்சபடாது 
படாடேடாளல நிருைடாகத்தினரடால் அை -
தடானம் டேலுத்தப்படடது.

படாடேடாளலகளின் படாதுகடாப்பு, 
சுகடாதடார நளடமுளறகள் டதடாடர -
பில் கண்கடாணிக்கும் ைளகயில் 
படாடேடாளலக்கு ேமுகைளித்த அக் -
களரப்பற்று கல்வி ைலய அதி -
கடாரிகள் இதன்சபடாது பல்சைறு 
ஆசலடாேளனகளையும் ைழிகடாட -
டல்களையும் ைழஙகியளை குறிப் -
பிடத்தக்கது.



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2021 நவம்பர் மா்தம 10ம திைதி பு்தன்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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அபுதாபியில் இன்று நடைபெறும் 
20க்கு 20 உலகக் கிண்ணத்தின் முதல் 
அடையிறுதியில் குறிப்பிைத்தக்க 
வடகயில் நிடலயான நியூசிலாநடத 
மேம்ெடுத்த, காயத்தால் ொதிக்கப்-
ெடை இங்கிலாநது அணியின் மேசன் 
ைாய் இல்லாதது அவரகளுக்கு பெரும் 
இழப்ொக இருக்கும். 

இங்கிலாநது மொடடிக்கு முன் 
சுப்ெர 12 கடைத்தின் பெரும்ெகு-
திக்கு ஒன்்ாக விடையாடியது. 

இருப்பினும், பதன்னாபிரிக்கா-
விற்கு எதிைான இறுதிக் குழு ஆட-
ைத்தில் அவரகள் மதாற்்து அவரகள் 
பவல்ல முடியாத அணி அல்ல என்ெ-

டதக் காடடுகி்து. 
புமைாடடீஸுக்கு எதிைாக கால் 

காயத்தால் ொதிக்கப்ெடை மேசன் 
ைாய் இல்லாதது அடையிறுதிக்கு 
பசல்லும் அணிக்கு பெரிய அடியா-
கும். 

ைாய் ேற்றும் மோஸ் ெடலர மொட-
டியின் மிகவும் அொயகைோன 
பதாைக்க மோடிடய உருவாக்குவர. 

ைாய் உலகக் கிண்ணத்தில் இருநது 
பவளிமயற்்ப்ெடைதால், பேனி 
மெரஸ்மைா ெடலருைன் இட்ணநது 
துடுப்ொடைத்தில் ஊக்குவிக்கப்-
ெடுவதற்கான வலுவான வாய்ப்பு 
உள்ைது, அவரகள் இன்ட் மொடடி-

யில் பவற்றி பெறுவார என்று எதிர-
ொரக்கப்ெடுகி்து. 

சாம் பில்லிங்ஸ் அணிக்குள் வநது 
ேத்திய வரிடசயில் துடுப்பெடுத்தா-
டும் வாய்ப்புள்ைது. ஒரு பெரிய திருப்-
புமுடன என்னபவன்்ால், பெரும்-
ொலான துடுப்ொடை வீைரகள் நாக் 
அவுட ஆடைத்திற்கு நடுவில் ேதிப்-
புமிக்க மநைத்டத பசலவிடடுள்ைனர. 

எவவா்ாயினும், டைேல் மில்ஸ் 
பதாடை காயத்தால் மொடடியில் 
இருநது பவளிமயறியடத அடுத்து 
ெநதுவீச்சில் கவடலகள் மதான்-
றியுள்ைன. மில்ஸ் பைத் ஓவர-
களில் ஒரு சி்நத மவடலடயச் 

பசய்தார, ஆனால் 
இப்மொது,   அது 
எதிரிகள் சுைணை 
விரும்பும் ஒரு ெகு-
தியாக இருக்கும். 
மில்ஸின் மவகம் 
ஆனால் ோறுொ-
டுகள் இல்லாத 
ோரக் வுட, பதன்-
னாப்பிரிக்காவுக்கு 
எதிைாக அதிக ஓட-
ைங்கள் பகாடுத்த 
ெநதுவீச்சாைைாக 
இருநதார. 

அவரகள் அடன-
வரும் ஓடைங்-
கடை வழங்கி-
யதால், தங்கள் 
மவகப்ெநது வீச்-
சாைரகளுக்கு இது 
ஒரு மோசோன 
நாள் என்று இங்கி-
லாநது நம்புகி்து. 

சு ழ ற் ெந து 
வீச்சாைரகைான 
போயீன் அலி 

ேற்றும் ஆடில் ைஷீத் ஆகிமயார ெவர-
பிமை ேற்றும் மிடில் ஓவரகளில் விக்-
பகடடுகடை அள்ளுவடத மநாக்கோ-
கக் பகாணடிருப்ெதால் அவரகளின் 
ெங்கு மிகப்பெரியதாக இருக்கும். 

2019 ஆம் ஆணடு ஒரு நாள் உலகக் 
கிண்ண இறுதிப் மொடடிடய வீைரகள் 
ேனதில் டவத்திருப்ொரகள், அங்கு 
இரு அணிகளும் எல்டலக் கவுணட-
மெக் விதியால் ேடடுமே பிரிக்கப்ெை 
முடியும். 

அப்மொதிருநது, நியூசிலாநது 
ஐசிசி நிகழ்வுகளில் தாங்கள் மிகவும் 
நிடலயான அணி ேடடுேல்ல, உலக 
பைஸ்ட சம்பியன்ஷிப் இறுதிப் 
மொடடியிலும் தங்கள் பவற்றியுைன் 
பசல்ல முடியும் என்ெடத பவளிப்ெ-
டுத்தியது. உலக கிரிக்பகடடின் 'நல்ல 
ேனிதரகள்' இநதப் மொடடியிலும் 
முதல் இைத்டதப் பெறுவது நல்லது. 
நியூசிலாநது மொடடியின் சி்நத ெந-

துவீச்சு ஐக்கியோக இருநதது, இநதி-
யாடவ 110 ஓடைங்களுக்கு கடடுப்ெ-
டுத்தியது. ஆப்கானிஸ்தான் மொன்் 
ஒரு ஆெத்தான அணி கூை அவரக-
ளுக்கு எதிைாக 125 ஓடைங்கடை 
ேடடுமே குவித்தது. 

டபைன்ட மொல்ட ேற்றும் டிம் 
சவுத்தியின் அனுெவமிக்க புதிய ெநது 
மோடிடய விலக்குவது மிகவும் கடி-
னோக உள்ைது, ஏபனனில் அவரகள் 
இருவரும் தங்கள் டலன் ேற்றும் 
பலன்த்ஸுைன் தி்டேயாக இருநத-
னர. 

லாக்கி பெரகுசன் கிடைக்காதது 
அவரகளின் திடைங்கடை எளிதில் 
பதாநதைவு பசய்திருக்கலாம், ஆனால் 
அைம் மில்ன் ஒரு தி்டேயான 
ோற்்ாக நிரூபித்துள்ைார. சுழற்ெநது 
வீச்சாைரகைான இஷ் மசாதி ேற்றும் 
மிடபசல் சான்டனர ஆகிமயாரும் 
சி்ப்ொக பசயல்ெடைனர. 

மசாதி மிடில் ஓவரகளில் விக்பகட-
டுகடை வீழ்த்தியுள்ைார, இது எதிை-
ணிடய உடைக்க விைவில்டல. 

மொடடியின் மொது நியூசிலாநதின் 
துடுப்ொடைவீைரகளும் தாக்கத்டத 
ஏற்ெடுத்தியுள்ைனர. பதாைக்க ஆட-
ைக்காைர ோரடடின் குப்டில், அவைது 
இட்ணயான மைரில் மிடபசல் ஆகி-
மயாருைன் மசரநது ஓடைங்கடை 
குவிக்க வல்லவரகள். 

அணியின் தடலவர மகன் வில்லி-
யம்சன் கடைசி ஆடைத்தில் ஓடைங்-
கடைப் பெற்்ார, மேலும் அடனத்து 
முக்கியோன அடையிறுதியிலும் 
ேற்ப்ாரு ே்க்கமுடியாத ெங்களிப்-
டெச் பசய்ய அவர ஆரவோக இருக்-
கி்ார.  

அபுதாபி டேதானம் சி்நத துடுப்-
ொடை டேதானோகும், எனமவ 
அதிக ஓடை எணணிக்டகடய எதிர-
ொரக்கலாம்.

முதல் அரையிறுதி ஆட்டத்தில்  
இங்கிலாந்து - நியூசிலாந்து அணிகள்  

கணடி தினகைன் நிருெர   

ப�ாக்கிசம்மேைனத்தின் தடலவைாக 
எஸ்.எஸ்.பி கேல் புஷ்ெகுோை மொடடி-
யின்றி மதரநபதடுக்கப்ெடைார.  

விடையாடடு அடேச்சின் ைங்கன் டவட 
அைங்கில் நடைபெற்் ப�ாக்கி சம்மேை-
னத் மதரதலில் அவர தடலவர மவடொைைா -
கப் மொடடியிடைார.  

ோத்தடை ோவடை நாைாளுேன்் உறுப் -
பினர மைா�ன குோை திஸாநாயக்க ேற்றும் 
அவைது அணியினர இறுதி மநைத்தில் மதரதல் 
அைசியலடேப்புக்கு முை்ணானதாகக் கூறி 
ெதவி விலகினர.  

கேல் புஷ்ெகுோைவின் அணியினர 
அடனத்து ெதவிகளுக்கும் மொடடியின்றி 
மதரநபதடுக்கப்ெடைனர.  

ப�ாக்கி சம்மேைன மதரதடல ஒத்தி -
டவக்குோறு ேனாதிெதிக்கு மவடொைர 
மைா�ன குோை திஸாநாயக்க மகாரிக்டக 
விடுத்திருநதார.  

விடையாடடுப் ெணிப்ொைர நாயகம் 
அேல் எதிரிசூரியவிைம் எழுத்து மூலம் 
மகாரிக்டக விடுக்கப்ெடடுள்ைதாகத் பதரி-
விக்கப்ெடுகி்து.  

ப�ாக்கி சம்மேைன அைசியலடேப்பின் 
ெடி, 16 உறுப்பினர சங்கங்கள் இநத மதரத-
லில் வாக்களிக்க தகுதி பெற்்னர.  எனினும் 
ோத்தடை ேற்றும் கம்ெ�ா ப�ாக்கி 
சங்கங்கள் மதரதலில் ெங்குெற்்வில்டல.  
பகாழும்பு ேற்றும் வரத்தக சங்கம் ஆகிய   
ப�ாக்கி சங்கங்கள் வாக்களிக்கவில்டல  

அதன்ெடி அணடேயில் நடைபெற்் 

�ாக்கி மதரதலில் ெதிவான வாக்குகளின் 
எணணிக்டக 36 ஆகும்.  

கேல் புஷ்ெகுோை 31 வாக்குகடைப் 
பெற்று ப�ாக்கி சம்மேைன புதிய தடலவ-
ைாக பதரிவு பசய்யப்ெடைார.  

பொலிஸ் விடையாடடுக் கழகத்டத 
பிைதிநிதித்துவப்ெடுத்தி ப�ாக்கி ேற்றும் 
கிரிக்பகட மொடடிகளில் சி்நது விைங்கிய 
கேல் புஷ்ெகுோை அவர ஒரு சி்நத மதசிய 
ேற்றும் சரவமதச தைகை வீைர.  

2019ஆம் ஆணடு இங்கிலாநதில் நடை-
பெற்் பொலிஸ் உலகக் கிண்ண கிரிக்-
பகட மொடடியில் இலங்டக அணி பவற்றி 
பெற்்து அவைது தடலடேயில்.  

ப�ாக்கி சம்மேைன புதிய நிரவாக உருப் -
பினரகள் பின்வருோறு.  

தடலவர 
எஸ்.எஸ்.பி கேல் புஷ்ெகுோை, 
உெ தடலவரகள்  
டி.விமேசிங்க, ஆர. ேமகஸ்வைன், 

ைபிள்யூ.எம்.பி. பெரனாணமைா,  (ஜி.டி. 
ேதியழகன், பசயலாைர - பி. விஸ்வநாதன், 
உதவிச் பசயலாைர - பி.எம்.டி.டி.பி. ெஸ்நா-
யக்க, பொருைாைர - மக. பேயைத்தினம், உெ 
பொருைாைர - ஜி.எஸ். கபுபகாடுவ.

ஹ�ாக்கி சம்மேளன ்தரதலில்  
கமேல் புஷ்பகுமோை ஹெற்றி

20க்கு20 மொடடியில் மேற்கிநதிய தீவின் 
கிறிஸ்பகய்லின் 6 ஆணடு கால சாதடனடய 
ொகிஸ்தான் வீைர முகேது ரிஸ்வான் முறிய-
டித்துள்ைார.  

20 ஓவர உலக கிண்ண மொடடியில் ஸ் -
காடலாநதுக்கு எதிைான ஆைத்தில் ொகிஸ்-
தான் பதாைக்க ஆடைக்காைர முகேது 
ரிஸ்வான் 15 ஓடைங்கள் எடுத்தார.  

இதில் 5-வது ஓடைங்கள் எடுத்தமொது 
ரிஸ்வான் மேற்கிநதிய தீவு வீைர கிறிஸ் 
பகய்லின் சாதடனடய முறியடித்தார.  

20 ஓவர மொடடியில் ஒரு ஆணடில் அதிக 
ஓடைங்கள் எடுத்தவர கிறிஸ்பகய்ல். மேற்-
கிநதிய தீடவச் மசரநத அவர 2015-ம் ஆணடு 
36 ஆடைத்தில் 1,665 ஓடைங்கள் எடுத்தார. 
சைாசரி 59.46 ஆகும். இதில் 3 சதமும், 10 
அடைசதமும் அைங்கும். அதிகெடசோக 151 
ஓடைங்கள் (ஆடைமிழக்காேல்) குவித்தார.  

கிறிஸ்பகய்லின் 6 ஆணடு கால 
சாதடனடய தான் முகேது ரிஸ்வான் முறி-

யடித்தார. அவர 1,676 எடுத்துள்ைார. ஒரு 
சதமும், 15 அடை சதமும் இநத ஆணடில் 
எடுத்துள்ைார. அதிகெடசோக 104 ஓடைங்-
கள் குவித்தார. அவருக்கு இன்னும் ஆடைம் 
இருக்கி்து.  

இதனால் இநத ஆணடு 20 ஓவர மொட -
டியில் அவைது ஓடை எணணிக்டக மேலும் 
அதிகரிக்கும். உலக கிண்ண பதாைரில் இந-
தியாவுக்கு எதிைான ஆடைத்தில் அவர 79 
ஓடைங்கள் எடுத்தார.  

மேலும் ொகிஸ்தான் வீைர சுஐப் ேலிக்கும் 
இநத ஆடைத்தில் சாதடன ெடைத்தார. 
அவர 18 ெநதில் ஒரு ெவுணைரி, 6 சிக்சரு-
ைன் அடை சதத்டத பதாடைார. இநத உலக 
கிண்ணத்தில் ஏற்கனமவ இநதிய வீைர ைாகுல் 
ஸ்பகாடலாநதுக்கு எதிைாக 18 ெநதில் அடை 
சதம் அடித்து இருநதார. அவுஸ்திமைலிய 
வீைர மேக்ஸ்பவல் 2014-ம் ஆணடு 18 ெநதில் 
அடைசதம் அடித்து இருநதார.  

இநத 3 மெரும் 20 ஓவர உலக கிண்ணத் -
தில் அதிமவகத்தில் அடைசதம் அடித்த வீைரக-
ளில் 3-வது இைத்தில் உள்ைனர. யுவைாஜ்சிங் 
2007 உலக கிண்ணத்தில் இங்கிலாநதுக்கு 
எதிைாக 12 ெநதில் அடைசதம் அடித்தமத சாத -
டனயாக இருக்கி்து.    

கிறிஸஹகய்லின் ஆறு ஆண்டு கால  
சாதரனரை முறிைடித்த ரிஸொன்

அபுதாபியில் இன்று ்பலப்பரீட ரச

7 ஆவது 20க்கு 20 உலக கிண்ணம்
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nghJ kf;fSf;F mwptpg;G

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;.

Intui  on Consultancies Lanka (Pvt) Ltd
307/1 A, Sooriyapaluwa,

Eldeniya, Kadawatha.

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

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;gpf;fg;gl;l kpy;tht n`huztpd; mikatpUf;Fk; 

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.

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

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.
cUg;gb msT

Nfs;tpg; 

gpiz

01 gy;Nehf;F Jz;lhf;Fk; ,ae;jpuk; (Mul   Chopper 
Machine)  (Rapid Compos  ng Machine)

19 &. 95>000.00

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 No  ce ,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 h  p://sg.gov.lk/sgpc/chief-ministry 
,w;F gpuNtrpj;J download ,d; fPo; cs;s Tender No  ce ,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 : +94112680490/+94112680549
njhiyefy; : +94112680490
kpd;dQ;ry; : psspmoh.lk@gmail.com
,izajsk; : www.pssp.health.gov.lk 
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tpiyf;Nfhuy; mwptpj;jy;

 

ePu; toq;fy; mikr;R

Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig

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; 

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;
01 mk;ghiw gpuhe;jpaj;jpYs;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

12,500/- 
+VAT

**
&gh 180,000/-

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;

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

25/11/2021
gp.g. 1.00

02 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

6,000/- 
+VAT

**
&gh 132,000/-

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;

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

25/11/2021
gp.g. 1.00

03 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

12,500/- 
+VAT

**
&gh 187,000/-

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;

12.44 
kpy;ypad;

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

04 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

12,500/- 
+VAT

**

&gh 178,000 /-

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

17.7 
kpy;ypad;

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

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

**

&gh 231,500 /-

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;

23.1 
kpy;ypad;

gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 
Tele : 081-2386068  Fax: 081-2388027 01/12/2021

gp.g. 2.00

06 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 &gh 29,500/-

fl;bl eph;khzj; Jiw kw;Wk; ePh; 
toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;; C5 
Kjy; C8 tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT 

3.27 
kpy;ypad;

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

07 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 &gh 58,000/-

fl;bl eph;khzj;; Jiwapy;; C5 Kjy; C9 
tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT 3.8 

kpy;ypad;

gpxep (Cth)> 
xg;ge;jq;fs; gphpT> 
NjePttr> 
nkjphpa tPjp> gJis
Tele: 0552230934  Fax: 0552222448

24/11/2021
gp.g. 2.00

08 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/-

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

6.7 
kpy;ypad;

gpxep (Cth)> 
xg;ge;jq;fs; gphpT> 
NjePttr> 
nkjphpa tPjp> gJis
Tele: 0552230934  Fax: 0552222448

24/11/2021
gp.g. 2.00

09 cy;`pl;baht ePh; toq;fy; jpl;lj;ij eph;khzpj;jy;
xg;ge;j ,y:  NWSDB/U/CP/A4-79/GOSL/2021/01 500,000/- 

+VAT
**

&gh 10,760,307/-

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

666.25
 kpy;ypad; +

USD 2.02

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> 
NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid.
Tele: 011-2605328   Fax: 011-2635885 10/12/2021

K.g. 10.00

10 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

6,000/- 
+VAT

**
&gh 99,500/-

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

9.99
 kpy;ypad;

gpepx (tlf;F)> NjePttr> aho;g;ghzk; tPjp> 
tTdpah.
Tele: 024-2225719  Fax: 024-2227341 24/11/2021

gp.g. 2.00

11 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

12,500/- 
+VAT

**

&gh 300,000 /-

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;

21.8
 kpy;ypad;

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;.

01/12/2021
K.g. 10.00

12 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

2,000/- +  
VAT &gh 18,700/- ,jw;F epfuhd xg;ge;jq;fs; mDgtk; 

tha;e;j epWtdq;fs;
1.87

kpy;ypad;

gpxep;> (Nkw;F – cw;gj;jp)> NjePttr> 
cLKy;y tPjp> Ky;Nyhpah Gjpa efuk;.
Tele:0112418532   Fax:0112549199

01/12/2021
gp.g. 2.00 

13 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

6,000/- +  
VAT

**

&gh 77,260/-

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;

7.73
kpy;ypad;

gpxep;> (Nkw;F – cw;gj;jp)> NjePttr> 
cLKy;y tPjp> Ky;Nyhpah Gjpa efuk;.
Tele:0112418532   Fax:0112549199 01/12/2021

gp.g. 2.00 

14 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

20,000/-
+  VAT

**
&gh 737,300/-

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

78.92
kpy;ypad;

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 

15 thior;Nrid fhfpj MiyapYs;s ePH; Rj;jpfhpg;Gg; 
nghwpj;njhFjpapd; Gduikg;G Ntiyfs; - gbepiy 1
xg;ge;j ,y:  RS(E)/DGM/RECH/SEVICE-IMPROVE /PAPER 
MILL / VALAICH/2021/73

35,000/-
+  VAT

**

1.720  kpy;ypad;

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

172
kpy;ypad;

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

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 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

4,000/- 
+VAT

**
&gh 28,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; 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

17 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

8,000/- 
+VAT

**

&gh 130,000/-

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; 
mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs; 
kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 
1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; 
rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

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

01/12/2021
gp.g. 2.00

18 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

8,000/- 
+VAT

**

&gh 130,000/-

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; 
mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs; 
kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 
1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; 
rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

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

01/12/2021
gp.g. 2.00

19 Ma;T$l cgfuzq;fis toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;
xg;ge;j ,y:   CKD/NC/DGM/LAB-INS/2021/160 

2,000/- 
+VAT &gh 10,650/- cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; 

mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs;
gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf khtj;ij> mEuhjGuk;.
Tele : 025-2235993 Fax: 025-2225609

24/11/2021
gp.g. 2.00

20 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

35,000/- 
+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

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; 
mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs; 
kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 
1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; 
rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

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

21 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

35,000/- 
+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

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; 
mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs; 
kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 
1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; 
rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

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

22 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

35,000/- 
+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

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; 
mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs; 
kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 
1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; 
rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

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
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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;
Nrit mbg;gilj; jifikfs;

tq;fpg; 

gpizak; 

&gh 

kPsspf;fg;glhj 

gbtf; fl;lzk; 

&gh

01

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 

mDgtk; nfhz;Ls;s gjpT nra;ag;ngw;Ws;s 

epWtdnkhd;whf ,Uj;jy;

150>000.00 7>500.00

02

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; 

nfhz;Ls;s gjpT nra;ag; ngw;Ws;s epWtdk; 

xd;whf ,Uj;jy; 

100>000.00 5>000.00

03

rpw;Wz;br;rhiyr; 

Nritfis 

toq;fy;

jpdnkhd;wpy; Fiwe;j gl;rk; (fhiy/ gfy;) 
300 mstpy; czT toq;Ftjw;fhd ngsjpf> 

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. 

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

35,000/- 
+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

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; 
mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs; 
kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 
1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; 
rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

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

24 120 njhd; gsPr;rpq; gTliu toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;
xg;ge;j ,y:  SUP&MM/CHEM/BP-03/2021/31 12,500/- 

+VAT
**

&gh   183,000/- cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; 
mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs; 
kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 
1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; 
rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

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

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

6,000/- 
+VAT

**

&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

6.15
 kpy;ypad;

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

19/11/2021
K.g. 10.00

26 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

4,000/- 
+VAT &gh 35,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk;

-

gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 
Tele : 081-2386068  Fax: 081-2388027 01/12/2021

gp.g. 2.00

27 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

6,000/- 
+VAT &gh 46,700/-

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

4.67
kpy;ypad;

gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 
Tele : 081-2386068  Fax: 081-2388027 01/12/2021

gp.g. 2.00

28 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

4,000/- 
+VAT &gh 53,100/-

Mtzj;jpd; gpufhuk;

3.54
kpy;ypad;

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

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

4,000/-
+VAT &gh 47,000/-

xg;ge;j;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;fhd 
jFjpahf> rpj;jpfukhd Nfs;tpjhuh; gz 
kjpg;gpog;G nra;ag;gl;bUj;jy; $lhJ 
vd;gJld; ghjpg;ig Vw;gLj;Jk; 
Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ.

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

30 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

2,000/-+ 
VAT &gh 5,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; 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

31 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

2,000/-+ 
VAT

&gh 5,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk;
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

32 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

6,000/- 
+VAT

**

&gh 10,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;
gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 
Tele : 081-2386068  Fax: 081-2388027 

01/12/2021
gp.g. 2.00

33 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

6,000/- 
+VAT

**

&gh 10,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;
gp.x.ep. (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 
Tele : 081-2386068  Fax: 081-2388027 

01/12/2021
gp.g. 2.00

34 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

4,000/- 
+VAT &gh 5,000/-

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

24/11/2021
K.g. 10.00

35 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. 

4,000/- 
+VAT &gh 16,110/-

thfd chpikahsh;fs; my;yJ thfd 
Nrit toq;Feh;fs;

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

24/11/2021
gp.g. 2.00

36 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

2,000/- 
+VAT &gh 25,200/- thfd chpikahsh;fs; my;yJ thfd 

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

24/11/2021
gp.g. 2.00

37 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

2,000/- 
+VAT &gh 16,200/- thfd chpikahsh;fs; my;yJ thfd 

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

24/11/2021
gp.g. 2.00

epytpay; msj;jy; Ntiyfs;; (TOPOGRAPHICAL SURVEYING WORKS)

38 GGnu];] ml;lghNf ePh; toq;fy; jpl;lj;jpd; fk;nghy 
[akq;fsGuapy; epytpay; msj;jy; Ntiyfs;
xg;ge;j ,y:  NWSDB/C/CP/A4/57/GOSL/2021/261 12,500/- 

+VAT
**

&gh 155,000 /-

,yq;ifapy; nry;YgbahFk;  
cj;juTngw;w epy msitahsh;fs; 
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;

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

4. %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;.

5.  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;.

6. 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;.

7.  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;..

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;

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;

1
39-40Mk; ,yf;f thh;l;Lfspd; 

jpUj;jNtiyfs;
C5 kw;Wk; C6 3>500.00 212>000.00 21.2

2
itj;jparhiyapd; gpujhd 

mYtyfj;ij tp];jhpj;jy;
C5 kw;Wk; C6 3>500.00 190>000.00 19.0

3
,uj;j CLgFg;G gphptpw;F cj;Njr 

,izg;G jho;thuj;ij eph;khzpj;jy;
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

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

mwptpj;jy;
gpio jpUj;jk; 

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;

nraw;wpl;lg; 
ngaH

jpUj;jg; 
gl;l 

cj;Njr 
nrytpdk; 
tl;bd;wp

kPsspf; 
fg;glhj 
fl;lzk; 
&gh

tpiykDg; 
gpizak; 
(&gh)

xg;ge;jf; 
fhyk; 

(ehl;fs;)

jpUj;jg; gl;l 

CIDA juk;

tpiykDg; 
gpizaKk; 
nry;Ygbf; 
fhyk;

2 fk;g`h 

ngsj;jhNyhf;f 

khtj;ijapd; 

cj;Njr epyr; 

rPHjpUj;jk; 

kw;Wk; 

moFgLj;jy;

25>200>000.00 7>000.00 252>000.00 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. 

,yq;if [dehaf Nrhryp\f; FbauR
neLQ;rhiyfs; mikr;R

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
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;

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.

xg;ge;j 

,y

nraw;wpl;lj;jpd; ngah; xU 

ehisf;fhd 

njhopyhsh; 

fspd; 

vz;zpf;if

xg;ge;j 

fhyk; 

(khjq;fs;)

nkhj;j 

njhopyhsh; 

ehl;fspd; 

msT

kPsspf;fg; 

glhj 

gzj; 

njhif 

(&gh)

tpiy 

kDg;

gpiz

Kwpj; 

njhif 

(&gh)

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

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;

75 12 22>500 8,000.00 
+ 640.00 

(VAT)

425>000.00

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

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;

60 12 18>000 7,000.00 
+ 560.00 

(VAT)

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.

nghwpapayhsh; - (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.
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