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ஆசிரியர் சம்பள பிரச்சினைக்கு தீர்வு;
பட்ஜட்டில் 30,000 மில்லியன் ரூபா ஒதுக்கு
பிரதமர் தலைமையிலான த�ொழிற்சங்கங்களின் பேச்சுவார்த்தையில் இணக்கப்பாடு
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்
ஆசிரியர் மற்றும் அதிபர்களின்
சம்பள முரண்பாட்டுக்குத் தீர்வு
காணும் வகையில் எதிர்வரும் வரவு
செலவுத்திட்டத்தில் மேலதிகமாக 30
ஆயிரம் மில்லியன் ரூபாவை ஒதுக்குவதற்கு தீர்மானித்துள்ளதாக அமைச்சர் பசில் ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார்.
அதற்கிணங்க ஆசிரியர் மற்றும்
அதிபர்களின் சம்பளப் பிரச்சினைக்கு
ஒரே தடவையில் தீர்வு காணப்படுவ-

தாகவும் அவர் நேற்றைய தினம் ஆசிரியர்கள், அதிபர்கள் த�ொழிற்சங்கப்
பிரதிநிதிகளிடம்
தெரிவித்துள்ளார்.
அதற்கிணங்க வரலாற்றில் முதல்
தடவையாக
கல்வித்
துறைக்காக இம்முறை
வரவு செலவுத் திட்டத்தின் நூற்றுக்கு 7.51 வீதம்
நிதி ஒதுக்கப்படுவதாக
நிதியமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.

 வரலாற்றில் முதற்தடவையாக கல்விக்கு

பட்ஜட்டில் 7.51 வீத ஒதுக்கீடு

சுமார் 25 வருட காலமாக
த�ொடரும் ஆசிரியர் மற்றும்

06

உலக விஞ்ஞான தினத்தை முன்னிட்டு இலங்கை தேசிய விஞ்ஞான தினம் மற்றும்
விஞ்ஞான வார நிகழ்வு நேற்று அலரிமாளிகையில் நடைபெற்றது. இதன் ப�ோது
இலங்கை தேசிய ப�ொறியியல் ஆய்வு மற்றும் அபிவிருத்தி நிலையம் தயாரித்த ஒக்ஷிஜன் இயந்திரம் த�ொடர்பான நூலை இராஜாங்க அமைச்சர் சீதா அரம்பேப�ொல, ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷவிடம் கையளிப்பதை படத்தில் காணலாம்.

நாட்டில் 10 மாவட்டங்களுக்கான

மண்சரிவு அபாய
எச்சரிக்கை நீடிப்பு
நாட்டில் 10 மாவட்டங்களுக்கு
விடுக்கப்பட்டிருந்த மண்சரிவு
அபாய எச்சரிக்கை இன்று (11)
வரை நீடிக்கின்றது. அதற்கமைய,
பதுளை, க�ொழும்பு, கேகாலை,
இரத்தினபுரி, களுத்துறை,
மாத்தளை, கண்டி, நுவரெலியா, குருநாகல் மற்றும் 06

பாராளுமன்றத்தில் நாளை சமர்ப்பிக்கப்பட இருக்கும் 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவுத்திட்ட
இறுதி ஆவணத்தை நிதி அமைச்சர் பசில் ராஜபக்ஷ
ஆராய்கையில்...

சீரற்ற காலநிலையால் பாதிக்கப்படும்
ஜனாதிபதி செயலணிக்கு நீதியமைச்சர் அலி சப்ரியின் மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கப்படும்
உயிரிழந்த குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும்
மூன்று தமிழர்கள் நியமனம் முயற்சிக்கு JVP பாராட்டு
‘ஒரே நாடு ஒரே சட்டம்’

காலத்துக்கு ஒத்துவராத சட்டங்களை புதுப்பிக்கும்

சபையில் அநுரகுமார
திஸாநாயக்க பாராட்டு

‘ஒரே நாடு – ஒரே சட்டம்’ என்ற
ஜனாதிபதி செயலணிக்கு 3 தமிழ் உறுப்பினர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இது த�ொடர்பான அதிவிசேட வர்த்தமானி அறிவித்தல் ஜனாதிபதியின் செயலாளர் பி.பீ.ஜயசுந்தரவினால்
06
வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

பிரதமர் சபையில் இரங்கல்

ஹம்ஸ் பாஹிம்

ஷம்ஸ் பாஹிம்

சீரற்ற காலநிலையால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு நிவாரணம் வழங்க அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளத�ோடு
பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கும்
இரங்கல் தெரிவிப்பதாக பிரதமர் மஹிந்த ராஜ06
பக்ஷ நேற்று (10) பாராளுமன்றத்தில்

காலத்துக்கு
ஒத்துவராத
சட்டங்களை புதுப்பிக்க நீதி
அமைச்சர் அலி சப்ரி
06
மேற்கொள்ளும்

பத்தாவது நாளாக த�ொடரும் இயற்கை அனர்த்தம்;

நாட்டில் க�ொவிட் த�ொற்று அதிகரித்து வரும் நிலையில்

செயற்படாத�ோர் மீது பலவந்தம்

ப�ொறுப்பற்ற செயலென காமினி ல�ொகுகே கண்டனம்

சிவப்பு எச்சரிக்கையை மதித்து
 நீதிமன்ற உத்தரவை பெற்று வெளியேற்ற நடவடிக்கை
அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிலைய பணிப்பாளர்
நாயகம் சுதந்த ரணசிங்க தெரிவிப்பு
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

இயற்கை அனர்த்தம் த�ொடர்பாக
சிவப்பு
எச்சரிக்கை
விடுத்திருந்தும் அந்த பிரதேசங்களிலிருந்து வெளியேறாத
மக்களை பலவந்தமாக வெளியேற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்ப06
டும் என அனர்த்த

எதிரணி நடத்தும் ப�ோராட்டங்களால்
மக்களுக்கு பாதிப்புடன் அச�ௌகரியம்
க�ொவிட் த�ொற்று ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டுப்பாட்டு மட்டத்தில்
இருக்கும்
நிலையில்
பல்வேறு
த�ொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் அரசியல்
செயற்பாட்டாளர்களால்
முன்னெ-

டுக்கப்படும் ப�ோராட்டங்களினால்
மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மின்சக்தி அமைச்சர் காமினி ல�ொகுகே
தெரிவித்துள்ளார். நேற்று
06
ஊடகங்களுக்கு கருத்து

ஒன்லைன் யுகத்துக்கு
நான்கு சிங்கங்களுக்கு ப�ொருத்தமான கல்வி
சிங்கப்பூர் மிருகக்காட்சி சாலையில்

க�ொர�ோனா த�ொற்று

க�ொர�ோனா
வைரஸ் தற்போது
மனிதனை மாத்திரமின்றி, மிருகங்களையும், பறவை
06
களையும்

அவசியம் என்கிறார் ஐ.தே.க தலைவர்
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்
நாட்டின் கல்வியை ஒன்லைன்
யுகத்துக்கு ப�ொருத்தமான வகை
யில் மறுசீரமைப்பு
06
செய்வது

A/L பரீட்சைக்கான
விண்ணப்பத் திகதி
20 வரை நீடிப்பு
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்
கல்விப் ப�ொது தராதர உயர் தரப் பரீட்சைக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான காலத்தை
எதிர்வரும் 20ம்திகதி வரை நீடிப்பதற்கு
பரீட்சைகள் திணைக்களம் தீர்மானித்துள்ளது.
இதற்கு முன்னர் பரீட்சைகள் திணைக்களம் விடுத்திருந்த அறிவிப்பின்படி அதற்கான காலம் நேற்றைய தினம் 10ம்
06
திகதியுடன் நிறைவு பெற்றது.

சுற்றுலா பயணிகளின்
வருகையில் அதிகரிப்பு
கடந்த வாரத்தில் மட்டும்
9,000 பேர் வருகை

இந்திய திரவ உர இறக்குமதியில் ம�ோசடி?
CIDயில்
சம்பிக்கவுக்கு எதிராக நேற்றுக்காலை
வெள்ளப்பெருக்கு, ஆர்ப்பாட்டங்கள்;
பதிவு
மஹிந்தானந்த முறைப்பாடு
க�ொர�ோனா அச்சுறுத்தல் பன்மடங்கு அதிகரிப்பு
பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்
பாட்டலி சம்பிக்க ரணவக்கவுக்கு எதிராக விவசாய அமைச்சர் மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே
குற்றப் புலனாய்வு திணைக்க-

ளத்தில் நேற்று (10) முறைப்பாட�ொன்று செய்துள்ளார்.
இந்தியாவிலிருந்து நன�ோ
நைட்ரஜன்
திரவ
உரத்தை இறக்குமதி 06

க�ொழும்பு வாழைத்தோட்டத்தில்;

முடக்கமே தீர்வாக அமைய வாய்ப்பு
க�ொர�ோனா த�ொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை த�ொடர்ந்தும் அதிகரித்தால்
நாட்டை மீண்டும் முடக்குமாறு பரிந்-

TNA வசமிருந்த காரைநகர்

காணாமற்போன மூன்று அதிகாரம் சுயேச்சை குழுவிடம்
சிறுமிகளும் வீடு திரும்பினர் EPDP யின் ஆதரவுடன் கைமாறியது ஆட்சி
வீட�ொன்றிலிருந்து ப�ொலிஸாரால் கண்டுபிடிப்பு
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்
க�ொழும்பு வாழைத்
த�ோட்டம் பிரதேசத்தில்
இருந்து காணாமல் ப�ோயிருந்த மூன்று சிறுமிகளும்
மீண்டும் வீடு திரும்பியுள்ளதாக வாழைத்06
தோட்ட

யாழ். விசேட நிருபர்

காரைநகர் பிரதேச
சபையின் தவிசாளர்
தெரிவில் சுயேட்சை
குழு வெற்றி பெற்றுள்ளது. காரைநகர்
பிரதேச சபையின்
முன்னாள் தவிசாளர்
இதய ந�ோயினால் உயிரிழந்துள்ள
06
நிலையில்

துரை செய்வதைத் தவிர சுகாதாரத்
துறைக்கு வேறு வழியில்லை
என பிரதி சுகாதார சேவைகள் 06

கடந்த வாரம் நாட்டிற்கு 9,545 வெளிநாட்டு
சுற்றுலாப்பயணிகள்
வருகை தந்ததாக சுற்றுலாத்துறை 06

பெண் கல்விக்காக குரல் க�ொடுத்து

ந�ோபல் பரிசு வென்ற
மலாலாவுக்கு திருமணம்

விக்கல் வீராச்சாமி

டுவிட்டர் பக்கத்தில் அறிவித்துள்ளார்

பாகிஸ்தான்
நாட்டில்
பெண் கல்விக்காக குரல்
க�ொடுத்து தீவிரவாதிகளின்
துப்பாக்கி சூட்டால் பாதிக்கப்பட்ட மலாலா திருமணம்
செய்து க�ொண்டதாக தனது
டுவிட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்திருந்தார்.
கடந்த ஒக்டோபர்
06
9 ஆம் திகதி

செயலாளரே, மக்களின்ர மனதை
வென்றெடுக்க என்ன செய்ய வேண்டும்
எண்டு எனக்கு க�ொஞ்சம் ச�ொல்லும்....
அது ர�ொம்ப சுலபம், ஃபேஸ்புக், ட்விட்
டர்ல 10, 15 கணக்கை த�ொடங்கி 100 பேரை
வச்சு வாழ்த்த ப�ோட்டா சனத்துக்கு நல்லா
பிடிச்சிடும்

89 ஆண்டுகால பாரம்பரியத்துடன் தமிழ் பேசும் மக்களின் தேசிய குரல்
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2021 நவம்பர் 11 வியாழக்கிழமை

சீரற்ற காலநிலையின் சீற்றம்

புத்தளம், சிலாபம் பிரதேசங்களில்...

படங்கள்: அநுராதபுரம் மேற்கு தினகரன் நிருபர்

தினகரன் விளம்பரம்
0112429367

2021 நவம்பர் 11 வியாழக்கிழமை

விற்பனை பிரிவு

சுபஹ்

லுஹர் அஸர் மஃரிப் இஷா -

0112429444,
0112429378

ஆசிரியபீடம்
editor.tkn@lakehouse.lk

ஓய்வூதியம் பெறுவ�ோரின் காப்புறுதித் திட்டம்

சுற்றுநிருபம் இரத்துச் செய்யப்பட்டதற்கு
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சபையில் பாராட்டு
ஷம்ஸ் பாஹிம்

ஓய்வூதியம் பெறுவ�ோரின் அக்ரஹார ஓய்வூதிய திட்டம் த�ொடர்பில் வெளியிடப்பட்ட சுற்றுநிருபம்
மீளப்பெறப்பட்டது
த�ொடர்பில்
எதிர்க்கட்சித்தலைவர் சஜித் பிரேமதாஸ நேற்று பாராளுமன்றத்தில்
நன்றி தெரிவித்தார்.
நிலையியற் கட்டளையின் கீழ்
சபையில் கேள்வி எழுப்பிய ப�ோதே
அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார்.
6 இலட்சத்து 51 ஆயிரம் ஓய்வூ-

த�ொழுகை
நேரம்

தியம் பெறுவ�ோர் உள்ளனர். கடந்த
காலத்தில் ஓய்வூதியம் பெறுவ�ோரிடம் எதுவும் குறைக்கப்படவில்லை.
அக்ரஹார சலுகை த�ொடர்பில் சுற்று
நிருபம்
வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த காப்புறுதியை ஓய்வூதியம்
பெறுவ�ோருக்கு வழங்குவதற்காக
நடவடிக்கை
எடுக்கப்படுவதாக
அறிவிக்கப்பட்டது. இதற்கு விரும்பாவிடின் 2 வாரங்களுக்கும் அறிவிக்குமாறு க�ோரப்பட்டிருந்து. பதில்
வழங்காதவர்கள் அக்ரஹார
06
திட்டத்திற்கு

04.41
11.56
03.18
05.50
07.02

இன்றைய சுபதினம்
பிலவ வருடம் ஐப்பசி 25
ராகுகாலம்	 : 	பகல் : 1.30 - 3.00வரை
சுபநேரம்	 : காலை	: 10.30 - 12.00வரை
ய�ோகம்: சித்தய�ோகம்
திதி: -சஷ்டி

புதிய அரசியலமைப்பை உருவாக்கும்
குழுவின் பணிகள் இறுதிக்கட்டத்தில்
பாராளுமன்றத்தில் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ தெரிவிப்பு

ஷம்ஸ் பாஹிம்

புதிய அரசியலமைப்பொன்றை உருவாக்குவதற்காக நியமிக்கப்பட்ட குழுவின் பணிகள் இறுதிக்கட்டத்தை அடைந்துள்ளத�ோடு இந்த வருட

இறுதிக்குள் அதன் அறிக்கை கையளிக்கப்பட
இருப்பதாக நீதி அமைச்சு அறிவித்துள்ளதாக பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ நேற்று (10) பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.
புதிய அரசியலமைப்பு த�ொடர்பாகவும் ஒரு

நாடு ஒரு சட்டம் ஜனாதிபதி செயலணி குறித்தும் அநுர குமார திசாநாயக்க எம்.பி எழுப்பிய
கேள்விக்குப் பதிலளித்த பிரதமர் மேலும் குறிப்பிட்டதாவது, புதிய அரசியலமைப்ப�ொன்றை உருவாக்குவதாக
06

18 வயதுக்கு
மேற்பட்டோர்களுக்கு
"பைஸர்" தடுப்பூசி

ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர் ஒருவரால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட

'தினமின' பத்திரிகைக்கு
எதிரான வழக்கு தள்ளுபடி
ப�ொதுமக்களின் நன்மை கருதி
உண்மை மற்றும் சரியான விடயங்களை ப�ொது மக்களிடையே
க�ொண்டு செல்லும் ந�ோக்கில் செய்திகளை வழங்குவதற்கு தினமின
பத்திரிகை நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது என முடிவு செய்த க�ொழும்பு
மாவட்ட நீதிமன்றம், லேக்ஹவுஸ்

நிறுவனம் மற்றும் தினமின பத்தி
ரிகை ஆசிரியருக்கு எதிராக ஓய்வு
பெற்ற ஆசிரியர் ஒருவர் தாக்கல்

ஒரு நாடு ஒரு சட்டம் த�ொடர்பான

ஜனாதிபதி செயலணியின் செயற்பாடுகளை
உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும்
ஹரீஸ் எம்.பி நேற்று சபையில் க�ோரிக்கை
ஷம்ஸ் பாஹிம்

ஒரு நாடு ஒரு சட்டம் த�ொடர்பில் நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஜனாதிபதி செயலணியின் செயற்பாடுகளை
அரசாங்கம் உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும்
06
என பாராளுமன்ற உறுப்பினர்
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செய்திருந்த நட்டஈடு வழக்கு அண்மையில் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது.
க�ொழும்பு மேலதிக மாவட்ட
நீதிபதி சந்துன் வித்தானவால் நீண்ட
வழக்கு விசாரணையின் பின்னர்
இந்த தீர்ப்பு வழங்கப்பட்06
டுள்ளது. 2012 பெப்ரவரி

வெள்ளத்தில் சிக்கிய ப�ொதுமக்களை மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வரும் கடற்படையினர்
பெண் ஒருவரை காப்பாற்றுவதை காணலாம்.

பைஸர்
பய�ோஎன்டெக்
நிறுவனம்
தங்களது
க�ொவிட் தடுப்பூசியை 18 வயதுக்கு
மேற்பட்டவர்களுக்கு மூன்றாவது
தடுப்பூசியாகப் பயன்படுத்06
துவதற்கு அனுமதி

எரிப�ொருள் விலையை அதிகரிப்பதா-இல்லையா?
நிதியமைச்சரே தீர்மானம் எடுப்பார்
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

உலக சந்தையில் எரிப�ொருளின் விலை
அதிகரித்துள்ளதால் நாட்டில் எரிப�ொருளின்
விலைகளை
அதிகரிப்பதா?
இல்லையா? என்ற தீர்மானத்தை நிதியமைச்சர் பசில் ராஜபக்ஷவே
மேற்க�ொள்வாரென பெற்றோலிய வளத்துறை

அமைச்சர் உதய கம்மன்பில தெரிவிப்பு
அமைச்சர் உதய கம்மன்பில தெரிவித்துள்ளார். அதேவேளை, டீசலின் விலை
மற்றும் மண்ணெண்ணெய்யின் விலைகளுக்கிடையில்
பாரிய
வித்தியாசம்
காணப்படுவதால் சந்தையில் மண்ணெண்-

ணெய்க்கான கேள்வி இரண்டு மடங்காக
அதிகரித்துள்ளதாகவும் அமைச்சர் உதய
கம்மன்பில தெரிவித்துள்ளார்.
சந்தையில் டீசல் ஒரு லீற்றர்
06
111 ரூபாவாக விற்பனை
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35, டி. ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தை, க�ொழும்பு- - 10

தபால் பெட்டி இலக்கம் : 834
த�ொலைபேசி இலக்கம் : 2429429, 2429272, 2429279
பெக்ஸ் : 2429270, 2429329, விளம்பர முகாமையாளர் : 2429321

பிலவ வருடம் ஐப்பசி மாதம் 25ம் நாள் வியாழக்கிழமை
ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ரபீஉனில் ஆகிர் பிறை 05

குறள் தரும் சிந்தனை
செயற்பால செய்யா திவறியான் செல்வம்
உயற்பால தன்றிக் கெடும்
நற்பணிகளைச் செய்யாமல் சேமித்து
வைக்கப்படும் கருமியின் செல்வம்
பயன் ஏதுமின்றிப் பாழாகி விடும்.

மற்றொரு அலை தலைதூக்குவதற்கு
இடமளிக்கும் அலட்சியம் கூடாது!

நா

ட்டில் க�ொவிட் 19 த�ொற்றுக்கு உள்ளானவர்களாக நாளாந்தம் அடையாளம் காணப்படுகின்றவர்களின் எண்ணிக்கை கடந்த சில தினங்களாக அதிகரித்துள்ளது.
இதற்கு மக்களின் ப�ொறுப்பற்ற செயற்பாடுகளே
அடிப்படைக் காரணமாகும். இதனை மருத்துவ
நிபுணர்கள் உள்ளிட்ட சுகாதாரத் துறையினரும்
வெளிப்படையாகவே கூறியுள்ளனர். உண்மையில்
இத்தொற்றுக்கு உள்ளானவர்களாக அடையாளம்
காணப்படுகின்றவர்களின் எண்ணிக்கை நாளாந்தம்
அதிகரித்து செல்வது நல்லதல்ல.
நாட்டில் ஏற்கனவே தீவிரமடைந்திருந்த இத்தொற்றின் மூன்றாவது அலை கடும் பிரயத்தனங்களின்
ஊடாகவே பெருவீழ்ச்சி நிலைக்குக் க�ொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றது. இதன் நிமித்தம் ஒரு மாதத்திற்கும்
மேலாக முழுநாட்டையும் முடக்க வேண்டிய நிலைமை
ஏற்பட்டது. இவ்வாறான கடும் முயற்சிகளின் பிரதிபலனாகவே இத்தொற்றுக்கு உள்ளானவர்களாக
அடையாளம் காணப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை
பெருவீழ்ச்சி நிலையை அடைந்துள்ளது. அதனைத்
த�ொடர்ந்தே தனிமைப்படுத்தல் ஊரடங்கு உள்ளிட்ட
இத்தொற்று பரவுதல் கட்டுப்பாட்டுக்கான இறுக்கமான
நடவடிக்கைகளும் தளர்த்தப்பட்டு நாட்டில் இயல்பு
நிலைமையும் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது.
அத்தோடு பாடசாலைகளும் கல்வி நடவடிக்கைகளுக்காக மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால்
கடந்த முதலாம், இரண்டாம் அலைகளின் ப�ோது
கல்வி நடவடிக்கைகளுக்காக பாடசாலைகளை முழுமையாகத் திறக்க முடியாத நிலைமையே நிலவியது. தற்போது இத்தொற்றுக்கு உள்ளானவர்களாக
நாளாந்தம் பதிவாகின்றவர்களின் எண்ணிக்கை
பெருவீழ்ச்சிக்கு வந்துள்ளதே தவிர த�ொற்று முற்றாகக் கட்டுப்பாட்டு நிலையை அடையவில்லை.
ஆனால் மக்களின் நடத்தைகளும் நடமாட்டங்களும்
நாட்டில் இத்தொற்று முழுமையான கட்டுப்பாட்டை
அடைந்து விட்டது ப�ோன்ற த�ோற்றத்தை வெளிப்படுத்துகின்றன.
குறிப்பாக இத்தொற்று தவிர்ப்புக்கான அடிப்படை
சுகாதார வழிகாட்டல்களாக விளங்கும் முகக்கவசம்
அணிதல், சமூக இடைவெளியைப் பேணுதல், கைகழுவுதல் உள்ளிட்டவற்றில் கூட அக்கறையின்றி அசிரத்தைய�ோடு நடந்து க�ொள்பவர்களை மக்கள் மத்தியில் அவதானிக்க முடிகின்றது. ரயில், பஸ் ப�ோன்ற
ப�ொதுப்போக்குவரத்து மற்றும் சந்தைகளில் கூட
மக்கள் சமூக இடைவெளியை பேணாதுள்ளனர்.
ஆனால் பெருவீழ்ச்சி அடைந்துள்ள ப�ோதிலும், தீவிரமடைவதற்கான வாய்ப்பையும் சந்தர்ப்பதையும்
இத்தொற்று எதிர்பார்த்த வண்ணமிருப்பதை நாம்
மறந்து விடலாகாது.
இந்நிலையில்தான் இத்தொற்றுக்கு உள்ளானவர்களாக அடையாளம் காணப்படுகின்றவர்களின் எண்ணிக்கையில் கடந்த சில தினங்களாக அதிகரிப்பு
ஏற்பட்டுள்ளது. இது இத்தொற்றின் பரவுதலைத்
தவிர்த்துக் க�ொள்வது த�ொடர்பில் மக்கள் ப�ொறுப்புடனும் முன்னவதானத்துடனும் செயற்பட வேண்டுமென சுகாதாரத் துறையினரும், மருத்துவர்களும்
விடுத்துள்ள வேண்டுக�ோள்களை உதாசீனம் செய்வதன் வெளிப்பாடாக உள்ளது.
அதன் விளைவாகவே சுகாதார சேவைகள் பிரதிப்
பணிப்பாளர் நாயகம் ட�ொக்டர் ஹேமந்த ஹேரத்,
'க�ொவிட் 19 த�ொற்று தவிர்ப்பு த�ொடர்பிலான அசிரத்தையும் கவனயீனமும் த�ொடர்ந்தும் மக்கள் மத்தியில் நீடிக்குமாயின் நாட்டை மீண்டும் முடக்குவதற்கு
சிபாரசு செய்வதைத் தவிர வேறு வழியில்லை'
என்று தெரிவித்துள்ளார்.
'இத்தொற்று பரவுதலில் தற்போதைய நிலைமை
நீடிக்குமாயின் டிசம்பர் மாதமளவில் நிலைமை
மேலும் தீவிரமடையும்' என்று மருந்துப்பொருட்கள் உற்பத்தி, விநிய�ோகம் மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தல்
இராஜாங்க அமைச்சர் பேராசிரியர் சன்ன ஜயசுமன
தெரிவித்திருக்கின்றார்.
இதேவேளை ப�ொது சுகாதார பரிச�ோதகர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் உபுல் ர�ோஹன, 'க�ொவிட் 19
த�ொற்றின் நான்காவது அலையை இலங்கை அண்மித்துக் க�ொண்டிருக்கின்றது' என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். இக்கூற்றுக்கள் அனைத்தும் இலங்கை இத்த�ொற்றின் நான்காவது அலையை ந�ோக்கி நகர்ந்து
க�ொண்டிருப்பதையே எடுத்துக் காட்டுகின்றன. இது
ஆர�ோக்கியமான நிலைமை அல்ல. இத்தொற்று
மற்றொரு அலையாக நாட்டில் மீண்டும் த�ோற்றம்
பெற இடமளிக்கக் கூடாது. அவ்வாறானத�ொரு முடக்கத்தை எதிர்கொள்வதற்குரிய சூழல் நாட்டில் காணப்படவில்லை.
அதனால் நாட்டினதும் மக்களினதும் நலன்களை
முன்னிலைப்படுத்தி மக்கள் ப�ொறுப்புணர்வுடனும்
முன்னவதானத்துடனும் செயற்பட வேண்டும். இத்த�ொற்று மீண்டும் தலைதூக்குவதற்கு எவரும் எந்த
வகையிலும் துணை ப�ோய்விடக் கூடாது. இது இலகுவாகத் த�ொற்றிப் பரவும் ந�ோயாக இருப்பதால்
அதன் பரவுதலைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு முழுமையான ஒத்துழைப்பை நல்க வேண்டும்.
ஆகவே இத்தொற்றின் பரவுதலைக் கட்டுப்படுத்திக் க�ொள்வதற்குரிய அடிப்படை சுகாதார வழிகாட்டல்களை த�ொடர்ந்தும் ஒழுங்குமுறையாகப் பேணி
நடப்பதில் ஒவ்வொருவரும் உச்சபட்ச கவனம்
செலுத்த வேண்டும். அதுவே இன்றைய உடனடித்
தேவையாகும்.
editor.tkn@lakehouse.lk
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பாராளுமன்றத்தின் முக்கியமான
அம்சமான பட்ஜெட் விவாதம்

ப�ொ

து ஜன பெரமுன அரசின்
நிதி அமைச்சர் பசில் ராஜபக்ஷ தனது முதலாவது
வரவு-செலவுத் திட்டத்தை நாளை 12 ஆம்
திகதி சமர்ப்பிக்கவுள்ளார். இது சுதந்திர
இலங்கையின் 76 ஆவது வரவு-செலவுத்
திட்டமாகும்.
நிதி அமைச்சர் 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான அரசின் வரவு-செலவுகளை இந்த
வரவு-செலவுத் திட்டத்தினூடாகச் சமர்ப்பிக்கவுள்ளார்.
வரவு-செலவுத்திட்ட விவாதம் 13ஆம்
திகதியே ஆரம்பமாகவுள்ளது. பாராளுமன்ற நிலையியற் கட்டளை 75 (1)
இன்படி டிசம்பர் மாதம் 31ஆம் திகதிக்கு
முன்னர் இரண்டாம் வாசிப்பு விவாதத்துக்காக 26 நாட்கள் ஒதுக்கப்பட
வேண்டும். இத்தினங்களில் பாராளுமன்ற அமர்வு தினமும் காலை 9 மணி
முதல் நண்பகல் 12 மணி வரையும், பிற்பகல் 1.30 மணி முதல் பிற்பகல் 6.30
மணி வரையும் இடம்பெற வேண்டும்.
வருடத்தில் பாராளுமன்ற அமர்வு
த�ொடராக நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர்
மாதத்தில் கூடுவது வரவு-செலவுத் திட்டத்தை பரிசீலிப்பதற்காகும். ஒதுக்கீடுச் சட்டமூலம் விவாதம் நடைபெறும்
ப�ோது பாராளுமன்றத்தில் வேறு எந்த
அலுவலும் எடுக்கப்படக் கூடாது.
ஏழு நாட்கள் விவாதத்தின் பின்னர்
இரண்டாம் வாசிப்பு மீதான வாக்கெடுப்பு நடத்தப்படும். வாக்கெடுப்பில்
பிரேரணை பெரும்பான்மை வாக்குகளால் நிறைவேற்றப்பட்டால் வரவுசெலவுத் திட்டம் இரண்டாம் வாசிப்பு
நிறைவேற்றப்பட்டதாக
சபாநாயகர் அறிவிப்பார். இதற்கு மறுதினம்
குழுநிலை விவாதம் நடைபெறும். இதற்காக 22 நாட்களுக்கு மேற்படாது நாட்கள்
எடுக்கப்படும்.
குழுநிலை விவாதத்தில் ஒவ்வொரு
அமைச்சினதும் நிதி ஒதுக்கீடுகள் பற்றி
ஆராயப்படும்
ப�ோது,
சபாநாயகர்
அல்லது தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர்
சபாநாயகர் ஆசனத்தில் இருந்து கீழே
இறங்கி, செயலாளர் நாயகம் அமர்ந்திருக்கும் ஆசன வரிசையில் இருந்து சபையை
வழிநடத்துவார். குழுநிலை விவாதத்தின் நிகழ்ச்சி நிரலை எதிர்க்கட்சித்
தலைவர் அலுவலகமே தயாரிக்கின்றது.
அது எதிர்க்கட்சியின் விவாதம் என்றே
அழைக்கப்படும்.
ஒவ்வொரு அமைச்சுக்கும் புறம்பாக
நேரம் ஒதுக்கப்பட்டு,விவாதம் இடம்பெறும். பாதுகாப்பு, கல்வி, சுகாதாரம்
ப�ோன்ற அமைச்சுக்களுக்கு கூடுதலான
நேரம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. வரவு-செலவுத் திட்டத்தின் முதலாம் வாசிப்பு ஒக்ட�ோபர் மாதம் 07ஆம் திகதி இடம்பெற்றது. எதிர்வரும் 12ஆம் திகதி நிதி
அமைச்சர் தனது வரவு-செலவுத் திட்ட
உரையைச் சமர்ப்பிப்பது இரண்டாம்

வாசிப்பு விவாதமாகும். இந்த விவாதம்
த�ொடர்ந்து ஏழு நாட்கள் இடம்பெறும்.
ஏழு நாள் விவாதத்தின் பின்னர் வாக்கெடுப்புக்கு விடப்படும். விவாதத்தை
எதிர்க்கட்சிப் பிரதிநிதி ஒருவரே ஆரம்பித்து வைப்பார்.
ப�ொருளாதார விவகாரம் த�ொடர்பான
நிபுணத்துவம் பெற்ற ஒருவரே இந்த
விவாதத்தை ஆரம்பித்து வைப்பார்.
விவாதம் நடைபெறும் ஏழு நாட்களும்
நிதி அமைச்சர் சபையிலிருந்து செவிமடுப்பார். எதிர்க்கட்சியினர் முன்வைக்கும்
விடயங்களுக்கு தெளிவுகளை வழங்குவார். இந்த ஏழு நாட்களும் பாராளுமன்றத்தில் செய்தி திரட்டுவ�ோருக்கு முக்கியமானதாக இருக்கும். 13ஆம் திகதி

வகிப்பவர் உட்பட 20 உறுப்பினர்களாவர். எந்நேரத்திலாவது கூட்ட நடப்பெண்
இல்லை என உறுப்பினர் ஒருவரால் சபாநாயகர் அல்லது தலைமை வகிப்பவரின்
கவனத்துக்கு க�ொண்டு வரப்பட்டால்,
அவர் வாக்கழைப்பு மணி அடிக்க கட்டளையிடுவார். 5 நிமிடங்களின் முடிவில்
கூட்ட நடப்பெண் காணப்படாத பட்சத்தில் இவர் வினாவின்றிப் பாராளுமன்றத்தை ஒத்திவைத்தல் வேண்டும்.
பாராளுமன்ற அமர்வு தினமும் த�ொடராகக் கூடுவதனால் சில நாட்களில்
உறுப்பினர்கள் முழுமையாக சபையில்
இல்லாத சந்தர்ப்பங்கள் ஏற்படுகின்றன.
எனவே, பாராளுமன்ற பிரதம க�ொரடாவுக்கு அங்கத்தவர்களை சபைக்குள்

சுதந்திர இலங்கையின் 76 ஆவது
வரவு-செலவுத் திட்டம் நாளை சமர்ப்பிப்பு
ஆரம்பமாகும் இரண்டாம் வாசிப்பு
மீதான
விவாதத்தின்
வாக்கெடுப்பு
22ஆம் திகதி நடைபெறும்.
23ஆம் திகதி குழுநிலை விவாதம்
ஆரம்பமாகி, டிசம்பர் 10ஆம் திகதி வரை
நடைபெறும். 10ஆம் திகதி மாலை 6
மணிக்கு வாக்கெடுப்பு நடைபெறும்.
ஜனாதிபதி ஆட்சி முறையை நடைபெறும் இலங்கையில் நிதி அதிகாரம்
பாராளுமன்றத்துக்கே
இருக்கின்றது.
பாராளுமன்றம் நிதியை அங்கீகரிக்காவிடின் அரசுக்கு இயங்க முடியாத நிலை
ஏற்படும். பட்ஜெட் விவாதம் முழு நாட்டினதும் அவதானம் செலுத்தப்படும் ஒரு
விவாதமாகும். நாட்டின் ப�ொருளாதார
நிலை பற்றியும், அமைச்சுக்களின் செயற்பாடு பற்றியும் விவாதிப்பதற்கு கிடைக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பமாக இந்த விவாதம்
அமைந்துள்ளது. விவாதம் நடைபெறும்
தினங்களில் சபையின் க�ோரம் விஷேடமாகக் கவனிக்கப்படும். நிலையியற்
கட்டளை பதின�ொன்றின்படி சபையின்
கூட்ட நடப்பெண் இருபதாகும். அரசியலமைப்பின் 73ஆம் உறுப்புரைப்படி பாராளுமன்றக் கூட்ட நடப்பெண் தலைமை

வைத்துக் க�ொள்ளும் பாரிய ப�ொறுப்பு
உள்ளது. எதிர்க்கட்சித் தரப்பினர் சில
சமயங்களில் க�ோரமில்லை எனச் சுட்டிக்
காட்டினால்
விவாதத்தை
த�ொடர
முடியாத நிலை ஏற்படலாம். பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களது பிரசன்னம் கட்டாயமாகையால் அரசாங்கத் தரப்பினருக்கு
இக்காலத்தில் வெளிநாடுகளுக்குச் செல்வதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
விவாதம் நடைபெறும் ப�ோது சபாநாயகர், பிரதி சபாநாயகர், குழுக்களின் பிரதித்
தலைவர் ஆகிய�ோர் சபைக்கு மாறி மாறி
தலைமை வகிப்பர். இவர்கள் சமுகமளிக்காத ப�ோது தவிசாளர் குழாத்திலுள்ள
ஒருவர் சபைக்குத் தலைமை வாங்குவார்.
ஒவ்வொரு கூட்டத்தொடரின் ஆரம்பத்திலும் 4 பேருக்குக் குறையாத அங்கத்தவர்களது பெயர்களை சபாநாயகர் தவிசாளர்
குழாமுக்குப் பிரேரிப்பார். அவர்களில்
ஒருவரை சபைக்குத் தலைமை வகிக்குமாறு அழைக்கப்பட வேண்டும்.
இவ்வாறு தலைமை வகிக்கும் ஒருவர்
பிரதி சபாநாயகர் ஆற்றக் கூடிய எதனையும் ஆற்றலாம். நிலையியற் கட்டளையின் 140 இல் விபரிக்கப்பட்டுள்ளது.

225 உறுப்பினர்களைக் க�ொண்ட பாராளுமன்றத்தில் சகல எம்.பிக்களுக்கும்
குறைந்த பட்சம் ஒரு முறையேனும்
பேசும் சந்தர்ப்பம் பட்ஜெட் விவாதத்திலேயே கிடைக்கின்றது. நிதி அமைச்சர்
தனது வரவு-செலவுத் திட்ட உரையை
இரண்டு அம்சங்களாகச் சமர்ப்பிப்பார்.
முதலில்
அரசின்
ப�ொருளாதாரக்
க�ொள்கைகளை விளக்குகின்ற நீண்ட
உரையை நிகழ்த்துவார். தேநீர் இடைவேளைக்குப் பிறகு வரவு-செலவுத் திட்டத்த�ோடு த�ொடர்பான பிரேரணைகளை நிதி
அமைச்சர் சமர்ப்பிப்பார். ப�ொதுவாக
வர்த்தக சந்தை மூடப்பட்ட பின்பே இந்த
அறிவிப்புகள் செய்யப்படும். ஏனெனில்,
அதனால் ஏதும் தாக்கங்கள் ஏற்படக்
கூடாது என்பதற்காக சம்பிரதாயபூர்வமாக மாலை ஐந்து அல்லது ஆறு
மணிக்குத்தான் இந்த அறிவிப்புகள்
மேற்கொள்ளப்படும்.
பாராளுமன்றத்தில் வரவு-செலவுத் திட்டம் நிறைவேற்றப்படாவிடின் முதலில் அமைச்சரவை பதவி இழக்கும். அதன் பிறகு
மீண்டும் ஓர் அமைச்சரவை நியமித்து
அரசாங்கத்தை அமைக்கலாம். இரண்டாம் முறையும் பாராளுமன்றத்தில்
வரவு-செலவுத்திட்டம் த�ோற்கடிக்கப்பட்டால் பாராளுமன்றம் கலைக்கப்பட்டதாகக் கருதப்படும்.
அதேநேரம், வரவு-செலவுத் திட்டம்
சமர்ப்பிக்கும் வேளையில், இடைவேளையின் ப�ோது நிதி அமைச்சர் தேநீர்
விருந்துபசாரம் ஒன்றை பாராளுமன்றத்தில் வழங்குவார். பிரதமர், எதிர்க்கட்சித் தலைவர், அமைச்சர்கள், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அத்தோடு
பட்ஜெட் சமர்ப்பிப்பதனை கண்டறிவதற்கு வந்துள்ள வெளிநாட்டுத் தூதுவர்கள், ஏனைய பிரமுகர்கள் இந்த தேநீர்
விருந்துபசாரத்துக்கு அழைக்கப்படுவார்கள். ஊடகவியலாளர்களும் அழைக்கப்படுவார்கள்.
இந்த தேநீர் விருந்துபசாரத்துக்குப்
பின்பே பட்ஜெட்டின் முக்கிய அம்சங்கள் அடங்கிய உரையை நிதி அமைச்சர்
நிகழ்த்துவார். அதிலேயே விலை ஏற்றம்,
ஏனைய சம்பள அதிகரிப்பு ப�ோன்ற முக்கியமான விடயங்கள் அந்த கடைசி அம்சத்திலே இருக்கும்.
இலங்கையில் ஆகக் கூடுதலான வரவு
- செலவுத் திட்டங்களை சமர்ப்பித்து
சாதனை நிலைநாட்டியவராக ஐக்கிய
தேசிய கட்சியின் நிதி அமைச்சராக
இருந்த ர�ொடி டி மெல் திகழ்கிறார். அவர்
11 முறை வரவு-செலவுத் திட்டங்களைச்
சமர்ப்பித்திருக்கிறார். அவருடைய முதலாவது வரவு செலவுத் திட்டத்தில் ஆகக்
கூடுதலான நேரத்தை அவர் எடுத்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

என்.எம்.அமீன்...?

சுயாதீனமான ஆசிரிய பல்கலைக்கழகத்தை
உருவாக்கக் க�ோரும் ஆசிரிய பயிலுநர்கள்
தே
சிய கல்வியியற் கல்லூரிகளில் பயிலும் ஆசிரிய
பயிலுநர்கள் தமது கற்கை
நிறைவில் கல்விமாணி பட்டத்தைப் பெற்றுக்கொள்வர் என்ற
க�ொள்கைப் பிரகடனம் இன்னும்
நிறைவேற்றப்படவில்லை. இவர்களுக்குரிய பட்டத்தை வழங்குவதற்கான உரிமை பெற்றவர்கள்
யார் என்பதில் உள்ள சிக்கல்
நிலைமையே ஆசிரியர்களுக்கான
பட்டம் வழங்கும் ப�ொறிமுறைத்
தாமதத்திற்கான பிரதான காரணம்
ஆகும்.
இலங்கையில் ஆசிரிய கல்வித்துறையில் மூன்று நிறுவனங்கள் நேரடியாகத் தலையீடு
செய்கின்றன. மத்திய கல்வி
அமைச்சு, தேசிய கல்வி நிறுவகம்,
பரீட்சைத் திணைக்களம் என்பனவே
அவையாகும். தேசிய கல்வி நிறுவகம்
கல்வி மாணி மற்றும் கல்வி முதுமாணி
ப�ோன்ற பட்டங்களை வழங்கும் செயற்பாட்டை முன்னெடுத்தாலும் அந்தப்
பட்டத்தின் செல்லுபடித்தன்மை மற்றும்
தரம் பற்றிப் பலத்த விமர்சனம் நிலவுகின்றது.
தேசிய கல்வி நிறுவகப் பட்டத்தைக்
கல்வி அமைச்சின் கீழ் உள்ள கல்வித்துறை சார்ந்த தேவைகளுக்குப் பயன்படுத்த முடியுமே தவிர வாண்மை
விருத்தியை நாடிப் பல்கலைக்கழக உயர்கல்வியை ந�ோக்கும் ஒருவரால் அல்லது
வெளிநாட்டுக் கல்வி வாய்ப்பை எதிர்க�ொள்ளும் ஒருவரால் இந்தப் பட்டத்தை
பயன்படுத்த முடியாத நிலைமை காணப்படுகின்றது. பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவின் ஆளுகைக்கு
உட்பட்ட பல்ககைலக்கழகங்கள் தேசிய
கல்வி நிறுவகப் பட்டத்தை ஏற்காத
நிலைமை காணப்படுகின்றது.
தேசிய கல்வி நிறுவகத்தை ஆசிரிய

இதேவேளை தேசிய கல்வி
நிறுவகத்தால் முன்னெடுக்கப்படும் எந்தவ�ொரு செயற்பாடுகளுக்கும் ஒத்துழைப்பு வழங்காமல்
தவிர்த்து வருகின்றனர். ஆசிரிய
கல்வியாளர் சேவையில் உள்வாங்கப்படுவதற்கான அடிப்படைத்
தகைமைகளில் ஒன்றாக இரண்டாவது பட்டம் பார்க்கப்படும்
நிலையில் தம்மை விடக் கல்வித்தர நிலையில் குறைந்த உத்திய�ோகத்தர்களைக் க�ொண்ட தேசிய
கல்வி நிறுவக உத்திய�ோகத்தர்கள்
எவ்வாறு தம்மைக் கட்டுப்படுத்து-

பல்கலைக்கழகமாகத் தரம் உயர்த்தி
விட வேண்டும் என்பதில் கல்வி மறுசீரமைப்பின் செயலாளர் கலாநிதி
உபாலி சேதர முயற்சிகளை முன்னெடுத்து வரும் நிலையில், அவரது
செயற்பாடுகளுக்கு எதிராகவும் - தேசிய
கல்வி நிறுவகத்தை ஆசிரிய பல்கலைக்கழகமாகத் தரம் உயர்த்துவதை விடுத்து
தேசிய கல்வியியல் கல்லூரிகளையே
ஆசிரியர்களுக்கான சுயாதீன பல்கலைக்கழகமாக உருமாற்ற வேண்டும் என்ற
க�ோரிக்கையை முன்வைத்தும் இலங்கை
ஆசிரிய கல்வியாளர் சேவைத் த�ொழிற்சங்கம் ப�ோராட்டங்களை முன்னெடுத்து
வருகின்றது.
இந்தப் ப�ோராட்டத்தின் ஓரங்கமாக
கடந்த 08 ஆம் திகதி திங்கள்கிழமை
க�ொழும்பில் பாராளுமன்ற சுற்று வட்டத்தில் இருந்து இசுரபாய கல்வி அமைச்சு
வரை எதிர்ப்புப் பேரணி ஒன்று இடம்பெற்றது. இதில் இலங்கைக் கல்வியாளர் சேவை உத்திய�ோகத்தர்கள் ஐந்நூறு
பேர் வரையில் கலந்து க�ொண்டனர்.
இலங்கையில் கல்வியாளர் சேவை உத்-

எதிர்ப்பின் பிரதிபலனாக ஆசிரிய
பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கும்
அமைச்சரவைப் பத்திரம் விரைவில்

க�ொழும்பில் ஒன்றுகூடி தேசிய கல்வி
நிறுவகத்திற்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டம்
திய�ோகத்தர் என்ற தகைமையில் ஆயிரத்திற்கும் உட்பட்டவர்களே சேவையில்
உள்ள
நிலையில் - வடக்கின் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்தும் தேசிய கல்வியியற்
கல்லூரி, ஆசிரிய கலாசாலை, ஆசிரிய
மத்திய நிலையம் சார்ந்த உத்திய�ோகத்தர்கள் ப�ோராட்டத்தில் கலந்து க�ொண்டு
தமது எதிர்ப்பினை வெளிப்படுத்தியிருந்தனர்.
மக்கள் ப�ொறுப்பின் மத்திய நிலையம்
(ஜாதிக சுதுகம் கேந்துய) அமைப்பைச்
சார்ந்த ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட ப�ௌத்த
துறவிகளும் கல்வியாளர் சேவை விரிவுரையாளர்களுக்கு ஆதரவாகப் ப�ோராட்டத்தில் குதித்திருந்தனர்.
பெரும்பாலான தேசிய கல்வியியற்
கல்லூரிகள் க�ொவிட் வைத்தியசாலைகளாகச் செயற்படும் நிலையில் அவற்றின் கற்றல் கற்பித்தல் நடவடிக்கைகள்
இணைய வழியிலேயே முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. கல்வியாளர் சேவை
விரிவுரையாளர்கள் தேசிய கல்வி நிறுவகத்திற்கு எதிரான ப�ோராட்டத்தின் ஒரங்கமாகவும் தமக்கான சுயாதீன ஆசிரிய
கல்கலைக்கழகத்தை
உருவாக்குமாறு
வலியுறுத்தியும் கடந்த சில மாதங்களாக
ஒன்லைன் கற்பித்தல் செயற்பாடுகளை
இடைநிறுத்தியிருந்தனர்.

வது என்பது ஆசிரிய கல்வியாளர் சேவை
உத்திய�ோகத்தர்களிடையே காணப்படும்
குழப்பமும்
இப்போராட்டத்திற்கான
அடிப்படைகளில் ஒன்றாகும்.
இந்நிலையில் கடந்த 09 ஆம் திகதி
கல்வி அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்த்தன
மற்றும் கல்வி அமைச்சுச் செயலாளர்
பேராசிரியர் கபில பெரேரா, ஆசிரிய
கல்வி ஆணையாளர் மற்றும் மேலதிக
கல்விச் செயலாளராகச் செயற்படும் தர்மசேன ஆகிய�ோருடன் ஆசிரிய கல்வியாளர் சேவைத் த�ொழிற்சங்கத்தினர் நடத்திய சந்திப்புக்கு அமைவாக சுயாதீன
ஆசிரிய பல்கலைக்கழகம் உருவாக்குவதற்கான ஒப்புதல் எழுத்து மூல உறுதிம�ொழியாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. எதிர்வரும் ஜனவரி 18 ஆம் திகதிக்கு முன்னர்
சுயாதீன ஆசிரிய பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கப்படுவதற்கான அமைச்சரவைப்
பத்திரம் தாக்கல் செய்யப்படும் எனவும்
அவ்வுறுதிம�ொழியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சுயாதீன ஆசிரிய பல்கலைக்கழகம் பற்றிய விழிப்புணர்வு இலங்கையில் உள்ள ஆசிரியர்கள் மத்தியிலும்
பெற்றோர் மத்தியிலும் ஏற்படுத்தப்படுவது காலத்தின் தேவையாகும்.

கணக்காயன்...?
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தே

சிய பாதுகாப்பு மற்றும் அனர்த்த
முகாமைத்துவ இராஜாங்க
அமைச்சின் கீழுள்ள பாதுகாப்பு
ஆராய்ச்சிகள், மேம்பாட்டு நிலையமானது
இராணுவ மற்றும் சிவில் கண்டுபிடிப்புகளை மேம்படுத்துவதற்கான செயற்பாடுகளில் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளது.
அதன்படி, பாதுகாப்பு அமைச்சு மற்றும் முப்படையினர், வனஜீவராசிகள் திணைக்களத்தின்
அவசியத்தை கருத்தில் க�ொண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட 15 கண்டுபிடிப்புத் திட்டங்கள் படையினரால் வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
அதற்கமைய பனாக�ொடவிலுள்ள பாதுகாப்பு
ஆராய்ச்சிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு நிலையத்தின் தலைமையகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்வின்
ப�ோது மேற்படி உபகரணங்கள் உரிய தரப்புக்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டன.

மா

ணவர்களுக்கு இசைத்துறையில் பயிற்சி
வகுப்புகளை நடத்துவதே
எனது இலட்சியம். அதனை நான் பெரும்
பணியாக மேற்கொண்டு வருகின்றேன்
என்று கூறுகின்றார் யாழ் பிரதேசத்தின்
பல்துறை கலைஞரும், வாத்தியக்
கலைகளில் சிறப்புத் தேர்ச்சி
பெற்றவருமான செல்வி தர்ஷினி
ஞானேந்திரன். தினகரனுக்கான
நேர்காணலின் ப�ோதே அவர் இவ்வாறு
தெரிவித்தார்.
கேள்வி: உங்களைப் பற்றி சற்று அறிமுகம்
செய்வீர்களா?
பதில்: எனது பெயர் தர்ஷினி ஞானேந்திரன்.
நான் இசைத்துறையை உயிராக நேசிக்கின்றேன்.
எனது இசைப்பயணம் சிறுவயதில் இருந்தே ஆரம்பித்து விட்டது. தற்பொழுது யாழ் நீர்வேலி பாடசாலையில் ஆசிரியராக கடமையாற்றுகின்றேன்
கேள்வி: உங்களது ஆரம்பப் பருவத்திலேயே
இசைத்துறையில் எவ்வாறு நாட்டம் ஏற்பட்டது?
பதில்: எனது தாயார் ஆரம்ப காலத்திலேயே
வட இலங்கை சங்கீத சபையில் தரம் 03 வரை
பரீட்சைக்குத் த�ோற்றினார். தாயாருக்கு இசைத்துறையில் நாட்டம் உண்டு. எப்படியாவது குடும்பத்தில் ஒருவரையாவது இசைத்துறையில் கற்பிக்க
வேண்டும் என்ற ஆர்வம் தாயாரிடம் இருந்தது.
எனது தாயாரின் விருப்பத்தின் பேரிலும் தாயாரின்
இசை ஞானத்தினாலும் இசையில் நான் அதிகளவு
நாட்டம் செலுத்தினேன்.
கேள்வி: உங்களது இசைப்பயணம் எத்தனையாம் ஆண்டில் த�ொடங்கியது?
பதில்: நான் பாடசாலையில் தரம் 05 இல்
படிக்கும் ப�ோது தமிழ்த்தின விழாவில் தனி
இசைப்போட்டியில் முதன்முதலாக பங்குபற்றினேன். பாடசாலை மட்டம், க�ோட்ட மட்டம், வலய
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பாதுகாப்பு செயற்பாடுகளுக்கு அவசியமான
உபகரணங்கள் படையினரால் கண்டுபிடிப்பு
இந்நிகழ்வில்
பாதுகாப்பு
ஆராய்ச்சிகள்
மற்றும் மேம்பாட்டு நிலையத்தின் பணிப்பாளர்
மேஜர் ஜெனரல் (ஓய்வு) கே.ஆர்.பி. ரொவெல்,
பாதுகாப்பு செயலாளர் ஜெனரல் (ஓய்வு) கமல்
குணரத்ன, பாதுகாப்பு பதவிநிலை பிரதானியும்
இராணுவத் தளபதியுமான ஜெனரல் ஷவேந்திர
சில்வா, கடற்படை மற்றும் விமானப் படைக-

ளின் தளபதிகள் ஆகிய�ோரும் மேற்படி முப்படை
செயற்பாடுகள் சார்ந்த இயந்திரங்களை காட்சிப்படுத்தும் நிகழ்வுகளில் கலந்து க�ொண்டனர்.
அவற்றில் ட்ரோன் ஜேமர் மேம்பாட்டுத்
திட்டம், நிலம் கையகப்படுத்துதல் மற்றும் விற்பனைத் தகவல் முகாமைத்துவ த�ொகுதி, உணவு
க�ொள்முதல் முகாமைத்துவ த�ொகுதி, ஆவண

முகாமைத்துவ த�ொகுதி, புரிந்துணர்வு ஒப்பந்த
மேலாண்மை அமைப்பு, டிஜிட்டல் ம�ொபைல்
ரேடிய�ோ உற்பத்தி, சிறப்பு செயல்பாடுகளுக்கான கண்காணிப்பு த�ொகுதி, காட்டுப் பாதைகளில் துப்பாக்கிச் சூட்டுக்கான ஸ்மார்ட் டார்கெட்
த�ொகுதி, BTR குறிபார்த்து சுடுவதற்கான இயந்திரங்கள், குறிபார்த்து சுடுவதற்கான ம�ோட்டார்,

B-வாகன குறிபார்த்து சுடுவதற்கான மற்றும்
ஹைடெக் ச�ோல்ஜர் த�ொகுதி ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய இராணுவம் த�ொடர்பான புதுமையானதும் ஆக்கபூர்வமானதுமான தயாரிப்புக்கள்
உள்ளடங்குகின்றன.
அதேப�ோல் அங்கவீனமுற்ற வீரர்களின்
பயன்பாட்டிற்கு அவசியமான பிரத்தியேகமான
செயற்கைக் கைகள்,
வ ன ஜீ வ ர ா சி க ள்
திணைக்களத்தினால்
பயன்படுத்தக் கூடிய
காட்டு யானைகளுக்கு
உதவும் சாதனங்கள்
மற்றும் பயிலிளவல்
அ தி க ா ரி க ளு க்கா ன
தகவல்
கட்டமைப்பு
த�ொகுதிகளும் படையினரால் கண்டிபிடிக்கப்பட்டுள்ளமை சிறப்பம்சமாகும்.

இசைத்துறையில் மாணவர்களுக்கு
பயிற்சி வழங்குவது என் இலட்சியம்
யாழ் இசைக்கலைஞர் கலைமாமணி
தர்ஷினி ஞானேந்திரன் தினகரனுக்கு பேட்டி
மட்டம், மாகாண மட்டம் வரை சென்று யாழ்
திருக்குடும்பக் கன்னியர் மடத்திற்கு பெருமை
சேர்த்துக் க�ொடுத்தேன். அன்றிலிருந்து எனக்கு
இசையில் சரியான விருப்பம், பற்று ஏற்பட்டு
விட்டது எனலாம். பாடசாலையில் ஒவ்வொரு வருடமும் நடைபெறும் எல்லா இசைப்போட்டிகளிலும்
பங்குபற்றி பாடசாலைக்கு பெருமை சேர்த்துக்
க�ொடுப்பேன். பாடசாலை மட்டத்தில் நடைபெறுகின்ற ப�ோட்டிகள் மட்டும் அல்லாது பாடசாலை மட்டத்தை விட்டு மாகாண மட்டம் வரை ஒவ்வொரு
வருடமும் சென்று பாடசாலைக்கு பெருமையைத் தேடி க�ொடுப்பேன். தமிழ்விழா, ஒளிவிழா,
வாணிவிழா, பெற்றோர் தின விழா, ஆசிரியர் தின
விழா ஆகிய விழாக்கள் ஒவ்வொரு வருடமும்
நடைபெறுகின்ற ப�ோது குழுப்பாட்டு, வாத்திய சங்கமம் ப�ோன்ற அனைத்து நிகழ்வுகளிலும் பங்குபற்றி பாடசாலை மட்டத்தில் எனது இசைத்துறை
பயணத்தை த�ொடர்ந்தேன்.

கேள்வி: இசைத்துறை யில் உங்கள் குடும்ப
பின்னணி எவ்வாறு இருந்தது?
பதில்: எனது பெற்றோர் மிகவும் நன்றாக ஒத்துழைப்புத் தந்தார்கள். எனது தந்தையார் ஓய்வுநிலை
ஆசிரியர் (உயிரியல்). அவர் இசையை கற்காவிட்டாலும் இசைப்பாடல்களை கேட்டு இரசித்து இன்புற்று
இருப்பார். எனது தாயார் எனது இசைப்பயணத்தில்
மிகுந்த ஆர்வம் க�ொண்டவர் என்றே கூறலாம்.
எல்லா நிகழ்ச்சிகளிலும் பங்குபெற ஊக்குவிப்பார்.
ஒத்திகை நிகழ்வுகளுக்கு வருகை தந்து என்னை
உற்சாகப்படுத்துவார். எனது சக�ோதரி ஒரு விஞ்ஞானத் துறை ஆசிரியராக கடமையாற்றினாலும்
இசைத்துறையில் சிறந்து விளங்குகிறார். நன்றாகப் பாடுவார். 'ஓர்கன்' இசைக்கருவி வாசிப்பதிலும்
சிறந்து விளங்குகிறார். இவ்வாறு எனது குடும்பம்
இசைத்துறையில் மிகுந்த ஈடுபாட்டுடன் உள்ளது.
கேள்வி: நீங்கள் இசைத்துறையில் செய்த சாதனைகள் எவை?
பதில்: பாடசாலை பருவத்தில் இசைத்துறை பயணத்தை முடித்து க�ொண்டு பல்கலைக்கழகத்திற்கு
தெரிவாகினேன். அங்கும் இசைத்துறையை ஒரு
பாடமாக எடுத்து நான்கு வருடங்கள் சிறப்புறக்

கற்று வெளியேறினேன். கற்ற காலப்பகுதியில்
அங்கு நடைபெற்ற விழாக்கள் அனைத்திலும் பங்குபற்றி விழாக்களை அலங்கரித்தேன். வாத்திய சங்கமம், குழுப்பாட்டு, தனிஇசை ப�ோன்ற நிகழ்வுகளில்
பங்குபற்றினேன். பல்கலைக்கழகங்களுக்கிடையிலான இசைப்போட்டிகளில் பங்குபற்றி பல்கலைக்கழகத்திற்கு பெருமை சேர்த்து க�ொடுத்தேன்.

கீதச�ொரூபி, இளம் கலைஞர் விருது,
நுண்கலைமாணி சிறப்புகளையும் பெற்றுள்ள
ஆசிரியை தர்ஷினி ஞானேந்திரன்,
யாழ்ப்பாணத்தில் இசைக்கலையை
சேவையாகவும் மேற்கொண்டு வருகின்றார்

கேள்வி:
இசைத்துறையில்
பெற்றுக்
க�ொண்டே விருதுகள் பற்றி கூற முடியுமா?
பதில்: எனக்கு கலைமாமணி விருது தந்தார்கள்.
அது எனக்கு மிகவும் சந்தோசமாக இருந்தது. அதன்
பின் கீதச�ொரூபி என்னும் விருது கிடைத்தது. யாழ்ப்பாணம் பிரதேச செயலகத்தினால் இளம் கலைஞர்
விருது கிடைத்தது. யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழகம் நுண்கலைமாணி பட்டத்தினை தந்தது. இவை
யாவற்றையும் இறைவன் எனக்கு சிறு வயதிலே
தந்த மிகப் பெரிய ப�ொக்கிசங்களாக கருதுகிறேன்.
கேள்வி: இசைத்துறையில் ஆற்றிய சமூக
சேவைகள் பற்றிய குறிப்பிட முடியுமா?
பதில்: எனது கிராமத்தில் கம்சப்பிரியா இசைக்கல்லூரி என்னும் நிறுவனத்தை நிறுவி அங்கே
எனது கிராமத்தைச் சேர்ந்த பாடசாலை மாணவர்களுக்கும் ஏனைய கிராமங்களைச் சேர்ந்த
பாடசாலை மாணவர்களுக்கும் இசைக்கருவி
வாசிப்பதைக் கற்பித்து அவர்களில் விரும்பியவர்களை வட இலங்கை சங்கீத சபை பரீட்சைக்கு
வருடம் த�ோறும் த�ோற்றுவிக்கும் வகையில்
உதவி புரிந்து வருகின்றேன். பிரதேச மட்டங்களில் காணப்படுகின்ற சமூக அமைப்புக்களின்
விழாக்களுக்கு மாணவர்களை க�ொண்டு தரமான
நிகழ்ச்சிகளை வழங்குகின்றறேன். ஆண்டு விழா
நடத்தி மாணவர்களுக்கு ப�ோட்டிகளை நடத்துகின்றேன்.
கேள்வி: உங்களது இசை மன்றத்தில் கற்பிக்கப்படும் பாடல்கள் பற்றி குறிப்பிட முடியுமா?
பதில்: வயலின், வீணை, புல்லாங்குழல், ஹார்ம�ோனியம், கிற்றார், வாய்ப்பாட்டு ப�ோன்றன கற்பிக்கப்படுகின்றன. இங்கே வாத்தியக் கருவிகள்
இல்லாமல் வருபவர்களுக்கு எமது கருவிகளிலேயே கற்பிக்கப்படுகின்றது. இந்நிறுவனமானது
வடமாகாண பண்பாட்டு அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் கீழ் பதியப்பட்டு கடந்த ஏழு வருடங்களாக
பணி செய்து வருகின்றது. இதேவேளை தினகரன்,
உதயன், காலைக்கதிர் ப�ோன்ற ஊடகங்களுக்கு
இசைத்துறை கட்டுரைகளை எழுதி வருகின்றேன்.
டான் கல்விச் சேவை, ஐ கல்விச் சேவை ப�ோன்றவற்றுக்கு இலவச இசை வகுப்புக்களை வழங்குவதும் எனது சமூக சேவையாக இருந்து வருகின்றது.

சந்திப்பு:

எஸ்.பிரியா...?

பெண்களுக்கான கிரிக்கட்போட்டி; மாமன்னன் இராஜராஜச�ோழனின்
திருக்கோவில் அணி வெற்றிவாகை 1036 ஆவது சதயவிழா 13ம் திகதி

இ

ளைஞர் விவகார விளையாட்டுத்துறை அமைச்சினால்
33வது தேசிய விளையாட்டுவிழாவைய�ொட்டி அம்பாறை மாவட்டத்தில் நடத்தப்பட்ட பெண்களுக்கான
கிரிக்கட் ப�ோட்டியில் திருக்கோவில்
பிரதேச செயலக அணி முதலாமிடம்
பெற்று வெற்றிவாகை சூடியுள்ளது.
இப்போட்டியானது ,அம்பாறை ப�ொது விளையாட்டு மைதானத்தில் நடைபெற்றது. பெண்களுக்கான கிரிக்கட் ப�ோட்டியில் உகன, திருக்கோவில்,கல்முனை வடக்கு ஆகிய மூன்று பிரதேச
செயலக அணிகள் பங்கேற்றன.
அணிக்கு 6 பேர் க�ொண்ட 5 ஓவர் கிரிக்கட்
சுற்றுப் ப�ோட்டியில், இறுதிப் ப�ோட்டிக்கு உகன
பிரதேச செயலக அணியும் திருக்கோவில் பிரதேச
செயலக அணியும் தெரிவாகி ம�ோதின.
அப்போட்டியில் முதலில் துடுப்பெடுத்தாடிய

தேசிய ப�ோட்டிக்கு தெரிவு; அணித் தலைவி
முத்துராமன் பிருந்தாவுக்கு குவியும் பாராட்டுகள்
உகன அணி 5 ஓவர் நிறைவில் 46 ஓட்டங்களைப்
பெற்றது. பதிலுக்கு துடுப்பெடுத்தாடிய திருக்க�ோவில் அணி 3.5 ஓவர்களில் 47 ஓட்டங்களை
எடுத்து வெற்றியை தனதாக்கிக் க�ொண்டது.
திருக்கோவில் அணித் தலைவி முத்துராமன்
பிருந்தா (தாண்டியடி) தனதுஅணிக்காக 39
ஓட்டங்களைப் பெற்றுக் க�ொடுத்து ப�ோட்டியின்
சிறந்த ஆட்டக்காரராக தெரிவு செய்யப்பட்டார்.
இப்போட்டியில் திருக்கோவில் பெண்கள் அணி
முதலாமிடம் பெற்று தேசியப் ப�ோட்டிக்குத் தெரிவாகியுள்ளது.14 வருடங்களின் பின்னர் இரண்டாவது தடவையாக திருக்கோவில் அணி தேசியப்

ப�ோட்டிக்குத் தெரிவாகியுள்ளது. திருக்கோவில்
இளைஞர் சேவை அதிகாரி கே.பிரபாகரன் தலைமையில் பெண்கள் கிரிக்கட் அணியினர�ோடு
அம்பாறை சென்ற குழுவில் இளைஞர் கழக
ஒருங்கிணைப்பாளர் ரி.நிஷாந்தன், பயிற்றுவிப்பாளர்களான என்.லவகேஸ்வரன், என்.யதுசன்
உள்ளிட்டோர் சென்றிருந்தனர்.
மாவட்ட சாம்பியனாகி தேசிய மட்டப�ோட்டிக்குத்
தெரிவான பெண்கள் கிரிக்கட் அணியினருக்கு
திருக்கோவில் பிரதேச செயலாளர் தங்கையா
கஜேந்திரன் பாராட்டுத் தெரிவித்துள்ளார்.
திருக்கோவில் இளைஞர்சேவை அதிகாரி
கே.பிரபாகரன் கூறுகையில், திருக்கோவில் வரலாற்றில் இது இரண்டாவது தடவையாக தேசியப்
ப�ோட்டிக்குத் தெரிவான சந்தர்ப்பம். இதற்கு முதல்
2007 இல் திருக்கோவில் அணி தேசியப் ப�ோட்டிக்கு தெரிவாகி கலந்து க�ொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும். வெற்றிக்கான உழைத்த அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களைத் தெரிவிப்பதாக
குறிப்பிட்டார்.

-வி.ரி.சகாதேவராஜா...?
(காரைதீவு குறூப் நிருபர்)

மா

பெ ரு ம்
பேரரசராக
விளங்கிய
இராஜராஜச�ோழனின் 1036
ஆவது சதய விழா எதிர்வரும் 13ஆம் திகதி க�ொண்டாடப்படுகிறது. அன்று தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் மாவட்ட
ஆட்சியர் மாமன்னர் இராஜராஜ ச�ோழன் உருவச்சிலைக்கு மாலை அணிவித்து
மரியாதை செய்வார்.
ச�ோழ அரசர்களின் பெரும்
புகழுக்குச் ச�ொந்தக்காரரான
இராஜராஜச�ோழன், தஞ்சை பெரிய
க�ோவில் என்னும் பேரதிசயத்தை
கட்டி உலக அளவில் புகழ் மிக்கவராக
திகழ்கின்றார். இவரின் பிறந்த நாள்
ஐப்பசி சதய நட்சத்திரத்தில் தமிழ்நாட்டில் அரசு விழாவாக க�ொண்டாடப்பட்டு
வருகிறது.
தஞ்சாவூர் பெரிய க�ோவிலானது
கட்டடக் கலையிலும் இராஜராஜன்
சிறந்து விளங்கியதற்கு அடையாளமாக திகழ்கிறது. ஆயிரம் ஆண்டுகளைக் கடந்தும் அவரது பிறந்தநாளை
சதயவிழாவாக மக்கள் க�ொண்டாடுகின்றனர். இதை முன்னிட்டு, தஞ்சை
பெரியக�ோவிலில் பந்தல்கால் நடும்
விழா நடைபெற்றது. இதனை முன்னிட்டு மஞ்சள், சந்தனம், தயிர், பால்
உள்ளிட்ட திரவியங்களால் அபிஷே-

கங்கள் செய்யப்பட்டு தீபாராதனை
காட்டப்பட்டது. இதில் விழா குழுவினர்
கலந்து க�ொண்டனர்.
க�ொர�ோனா காரணமாக இராஜராஜச�ோழனின் சதய விழா ஒரு நாள்
மட்டுமே நடைபெறும் என நிர்வாகக் குழு தெரிவித்துள்ளது. மங்கல
இசையுடன் த�ொடங்கும் இவ்விழா,
தேவாரப் பாடல்கள் பாடி பூஜைகள்
செய்யப்பட்டு திருமுறை வீதியுலா,கலை நிகழ்ச்சிகள், கருத்தரங்கம்,சிறப்பு ச�ொற்பொழிவுகள் என ஆண்டுத�ோறும் இரண்டு நாட்களுக்கு வெகு
விமர்சையாக க�ொண்டாடப்படுவது
வழக்கம். க�ொர�ோனாவால் கடந்த
ஆண்டும் இந்தாண்டும் இராஜராஜச�ோழனின் சதய விழாவில் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.
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'தினமின' பத்திரிகைக்கு...
13ஆம் திகதி தினமின பத்திரிகையில் மூன்றாம் பக்கத்தில்’’ வெல்லச
அரசரின் ஆல�ோசனையின் பேரில்
காணிகளை வழங்க நிதி சேகரித்து
மாட்டிக் க�ொண்ட’’ என்னும் தலைப்பில்
வெளி வந்த செய்தியால் தனது பெயருக்கு களங்கம் ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறி
அதற்கான நட்ட ஈடாக லேக்ஹவுஸ்
நிறுவனத்தின் தினமின பத்திரிகை ஆசிரியர் காமினி ஜயலத்திடம் 50 லட்சம்
ரூபாவை பெற்றுத்தருமாறு க�ோரிக்கை
விடுத்து 2012 டிசம்பர் மாதம் சட்டத்தரணி டிலான் பெரேரா ஊடாக வெல்லச
அரசர் என்னும் பெயரில் ஊவா வெல்லஸவில் பிரசித்தி பெற்றவர் என கூறப்படும் தம்பகல்ல தர்மபால திசாநாயக்க
த�ொடுத்த வழக்கே இவ்வாறு தள்ளுபடி
செய்யப்பட்டது.
முறைப்பாட்டாளரை நேரடியாகவ�ோ

எரிப�ொருள் விலை...

அல்லது மறைமுகமாகவ�ோ அவமானப்படுத்தும் ந�ோக்கம் தினமின
பத்திரிகைக்கு இருக்கவில்லை என
தனது தீர்ப்பில் நீதிபதி சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். முறைப்பாட்டாளரின் உண்மை
நிலைமையை மக்கள் முன் க�ொண்டு
வருவதற்கே தினமின பத்திரிகை நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக மேலும்
தெரிவித்தார். முறைப்பாட்டாளர் மீது
துவேஷம் க�ொண்டு இச்செய்தி வெளியிடப்படவில்லை என்றும் ம�ோசடி நடவடிக்கை ஒன்றிலிருந்து ப�ொதுமக்களை
பாதுகாக்கும் ந�ோக்கத்துடனேயே குறிப்பிட்ட செய்தி தினமின பத்திரிகையில்
வெளிவந்ததாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்கள் சார்பில் முன்வைக்கப்பட்ட சாட்சிகள் மூலம் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்.

(03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

செய்யப்படும் அதேவேளை மண்ணெண்ணெய் ஒரு லீற்றர் 77ரூபாவாக
விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
அதற்கிணங்க இந்நாட்களில் பாரியளவில் மண்ணெண்ணெய் தினமும்
விற்பனை
செய்யப்படுவதாகவும்
சமையல் எரிவாயுவின் விலை அதிகரித்துள்ளதையடுத்து மக்கள் அதற்குப் பதிலாக மண்ணெண்ணைய்யை
சமையலுக்காக உபய�ோகிப்பதாகவும்
அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.
அத்துடன்
த�ொழிற்சாலைகளின்
இயந்திரங்கள் மீன்பிடி படகுகள் மட்டுமன்றி பஸ் வண்டிகளுக்கும் மண்-

சுற்றுநிருபம் இரத்துச்...
விருப்பம் தெரிவித்ததாக கருதப்படுவர் எனவும் அதனை பின்னர் மாற்ற
முடியாது எனவும் சுற்றுநிருபத்தில்
குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. இது புதுமையான சுற்றுநிருபமாகும். ஓய்வூதியம்
பெறுவ�ோரின் விருப்பத்தை பெற நியாயமான காலம் வழங்கியிருக்கலாம்.
இந்த சுற்று நிருபத்தின் வாயிலாக ஓய்வூதியத்தை நிறுத்த முயற்சி நடைபெறுகிறதா என்ற சந்தேகம் உள்ளது. இந்த
சுற்றுநிருபம் அடிப்படை உரிமை மீறலாகும்.
இந்த கேள்வியை பகல் 12.05

(03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

ணெண்ணையை
உபய�ோகிக்கும்
நிலை உருவாகியுள்ளதாகவும் அவர்
தெரிவித்துள்ளார்.
பெற்றோலிய வளத்துறை அமைச்சில் நேற்று நடைபெற்ற செய்தியாளர்
மாநாட்டின் ப�ோதே அவர் இதனைத்
தெரிவித்துள்ளார்.
சமையல் எரிவாயு மற்றும் மண்ணெண்ணெய்க்கிடையில் காணப்படும்
அதிக விலை பாரபட்சம் காரணமாகவே
உணவுகளை தயாரிப்பதற்காக மக்கள்
மண்ணெண்ணெய்யை உபய�ோகித்து
வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
(ஸ)
(03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)
ற்கு
பாராளுமன்றத்தில் கையளித்தேன். இந்த கேள்வியை முன்வைத்த
சில நேரத்திற்கும் குறித்த சுற்றுநிருபத்தை செயலாளர் வாபஸ் பெற்றுள்ளார். இதன் குறைபாட்டை அரசாங்கம்
உணர்ந்து அதனை திருத்த அரசாங்கம்
நடவடிக்கை எடுத்ததை வரவேற்கிறேன்.
நன்றியை தெரிவித்துக் க�ொள்கிறேன்
என்றார்.
ஓய்வூதியம் பெறுவ�ோருக்கு அக்ரஹார காப்புறுதி வழங்குவதை வரவேற்கிற�ோம்.அதனை எதிர்க்கவில்லை
என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

காணாமற்போன மூன்று...
ப�ொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.
அவர்கள்
காணாமல்
ப�ோயுள்ளமை த�ொடர்பில் வாழைத்தோட்டம்
ப�ொலிசுக்கு முறைப்பாடு செய்திருந்த
நிலையில்
அவர்கள்
மூவரையும்
வழைத்தோட்டப் பகுதியிலுள்ள வீட�ொன்றிலிருந்து ப�ொலிஸார் கண்டுபிடித்துள்ளதாகவும் அவர்கள் மூவரிடமும் வாக்குமூலம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும்
ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
மேற்படி
சம்பவம்
த�ொடர்பில்
ப�ொலிஸார் மேற்கொண்டுள்ள விசாரணைக்கிணங்க அவர்கள் மூவரும் உல்லாசப் பயணம�ொன்றை மேற்கொண்டு
க�ொழும்பிலிருந்து
அனுராதபுரம்
சென்று அங்கிருந்து மீண்டும் கண்டிக்குச்
சென்று மீண்டும் நேற்று முன்தினமிரவு
க�ொழும்பை வந்தடைந்ததாகத் தெரிய

வருவதாகவும் ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர். எவ்வாறாயினும் அவர்கள் புதிய
ஆடைகளை க�ொள்வனவு செய்துள்ளதாகவும் ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
க�ொழும்பு வாழைத்தோட்டம் பகுதியிலிருந்து மூன்று சிறுமிகள் நேற்று முனதினம் காணாமல் ப�ோயிருந்த சம்பவம்
அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது. அவர்களின் பெற்றோர்கள் அது த�ொடர்பில் ப�ொலிசில்முறைப்பாடு செய்திருந்திருந்ததுடன் வாழைத்
த�ோட்டம் ப�ொலிஸார் பெற்றோர் மற்றும்
மேற்படி சிறுமிகளின் பாடசாலை த�ோழிகளிடமும் வாக்குமூலங்களைப் பதிவு
செய்திருந்திருந்தனர். அது த�ொடர்பில்
நீதிமன்றத்துக்கு அறிவிக்கவும் ப�ொலிஸாரினால் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

அதிகாரம் சுயேச்சை குழுவிடம்...
காரைநகர் பிரதேச சபை தவிசாளர்
பதவி வெற்றிடமாக காணப்பட்டது.
நேற்று காரைநகர் பிரதேச சபை தவிசாளர் தெரிவுக்கான விசேட அமர்வு உள்ளுராட்சி ஆணையாளர் பற்றிக் நிரஞ்சன்
தலைமையில் இடம்பெற்றது
குறித்த அமர்வின்போது தமிழ் தேசிய
கூட்டமைப்பின் சார்பில் காரைநகர்
பிரதேச சபை உப தவிசாளர் பாலச்சந்திரன் ப�ோட்டியிட இருந்த ப�ோதிலும் அவ-

ருக்கு ஏனைய கட்சிகள் ஆதரவு அளிக்காத நிலையில் சுயேச்சை குழுவை
சேர்ந்த ஒருவர் தவிசாளர் பதவிக்கு
ப�ோட்டியிட்டு ஈ.பி.டி.பி கட்சியின் ஆதரவுடன் சுயேட்சை குழு உறுப்பினர் அப்புத்துரை வெற்றியீட்டியுள்ளார். தவிசாளர்
தெரிவு விசேட அமர்வில் ஐக்கிய தேசியக்
கட்சி உறுப்பினர்கள் வெளிநடப்பு செய்துள்ளத�ோடு தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியினர் நடுநிலை வகித்துள்ளனர்

சீரற்ற காலநிலையால் ஏற்பட்ட வ�ௌ்ளம்;
யாழ். மாவட்டத்தில் 30,228 பேர் பாதிப்பு
மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் கணபதிப்பிள்ளை மகேசன்

யாழ். விசேட நிருபர்

யாழ்ப்பான மாவட்டத்தில் 9,105
குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 30,228
பேமர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனரென
மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் கணபதிப்பிள்ளை மகேசன் தெரிவித்தார்.
தற்போதைய காலநிலை த�ொடர்பாக
யாழ். மாவட்டச் செயலரின் ஊடக சந்திப்பு நேற்று (10) மதியம் ஒரு மணியளவில் யாழ்.மாவட்டச் செயலகத்தில்
இடம்பெற்ற ப�ோதே இவ்வாறு தெரி-

வித்துள்ளார். அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில்
யாழ்ப்பாணத்தில் நேற்று முன்தினம்
முதல் பெய்த மழை காரணமாக 243
மில்லி மீற்றர் மழை வீழ்ச்சி பதிவானது.
மிகக்குறுகிய காலத்திலேயே மழைவீழ்ச்சி ஏற்பட்டதன் காரணமாக பல
இடங்களில் வெள்ளம் ஏற்பட்டு இருக்கின்றது.வயல்
நிலங்கள்
பலவும்
வெள்ளப் பாதிப்புக்குள்ளனதாக அறியமுடிகின்றது.

புதிய அரசியலமைப்பை...
எமது க�ொள்கைப் பிரகடத்தில் மக்களுக்கு உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ளது. மக்கள்
அதற்காக எமக்கு வழங்கிய ஆணையை
மதிக்கிற�ோம். அரசியலமைப்பு பல
தடவை மாற்றப்பட்டுள்ளது. 1978 யாப்பிலுள்ள குறைபாடுகளை கண்டறிந்து
புதிய அரசியலமைப்பு உருவாக்குவதற்காக அமைச்சரவை அனுமதியுடன்
ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி ர�ொமேஷ் டி
சில்வா தலைமையில் குழுவ�ொன்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தக் குழு இந்த
வருட இறுதிக்குள் நகல் சட்டம�ொன்றை
தயாரிக்கும் பணியை நிறைவு செய்ய
உள்ளது. அதன் பணிகள் இறுதிக்கட்-

(03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

டத்தை அடைந்துள்ளதாக நீதி அமைச்சு
எமக்கு அறிவித்துள்ளது.புதிய அரசியலமைப்பொன்றை உருவாக்குவதே இந்தக்
குழுவின் பணியாகும்.இலங்கைக்குள்
ஒருநாடு ஒருசட்டத்தை செயற்படுத்துவது த�ொடர்பில் பல்வேறு தரப்பினரின்
நிலைப்பாடுகள் மற்றும் கருத்துகளை
கவனத்திற் க�ொண்டு அது த�ொடர்பில்
ஆராய்ந்து எமது நாட்டுக்கு உகந்த புதிய
சட்ட கட்டமைப்பொன்றை உருவாக்குவதற்கான ய�ோசனைகள் மற்றும் கருத்துக்கள் முன்வைப்பதற்காக ஜனாதிபதி
செயலணி ஒன்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளது
என்றார்.

ஜனாதிபதி செயலணியின்...
எச்.எம்.எம். ஹரீஸ் நேற்று சபையில்
க�ோரிக்கை விடுத்தார். பாராளுமன்றத்தில் நேற்று உரையாற்றிய அவர்,
சேதனப் பசளை த�ொடர்பான அறிவூட்டல் ப�ோதாமையினால் விவசாயிகள் குழப்பத்தில் உள்ளனர்.இரசாயனப்
பசளையில் இருந்து திடீரென சேதனப்
பசளைக்கு
மாறுவதால்
உற்பத்தி
குறையும் குழப்பத்தில் அவர்கள் உள்ளனர். இந்தப் பிரச்சினைக்கு சரியாக
தீர்வை அரசாங்கம் வழங்க வேண்டும்.
உற்பத்தி குறைந்தால் அடுத்த வருடம்

(03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)
உணவுத் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம்
உள்ளது.விவசாயிகளின் க�ோரிக்கைகளை ஏற்று தீர்வு காண வேண்டும்.
மீனவர் பிரச்சினை த�ொடர்பில் மீன்பிடித்துறை அமைச்சரின் கவனத்திற்கு
க�ொண்டு வந்துள்ளேன். கிழக்கில்
க�ொள்கை க�ோஷ்டிய�ொன்று உருவாகி
மீனவர்களின்
உபகரணங்கறை
நாசமாக்கி வருகின்றனர். பாதுகாப்பு
வழங்க க�ோரியுள்ளோம். மீன்பிடி
துறைமுகமாக ஒலுவில் துறைமுகத்தை
மாற்றவும் க�ோரியுள்ளோம்.

ந�ோபல் பரிசு வென்ற...
2012 அன்று, ஸ்வாட் மாவட்டத்தில் ஒரு பஸ்ஸில், பரீட்சைக்குப் பிறகு,
யூசுப்சாய் மற்றும் இரண்டு சிறுமிகள்
தெஹ்ரிக்-இ தலிபான் பாக்கிஸ்தான்
துப்பாக்கிதாரியால் அவரது செயல்பாட்டிற்குப் பழிவாங்கும் முயற்சியில் ஒரு
படுக�ொலை முயற்சியில் சுடப்பட்டனர்.
துப்பாக்கிதாரி சம்பவ இடத்திலிருந்து தப்பிய�ோடினார்.
ராவல்பிண்டி கார்டியாலஜி நிறுவனத்தில் யூசுப்சாய் தலையில் த�ோட்டாவால்
தாக்கப்பட்டு, மயக்கமடைந்து ஆபத்தான
நிலையில் இருந்தார், ஆனால் அவரது
உடல்நிலை பின்னர் மேம்பட்டதால்,
UK, பர்மிங்காமில் உள்ள குயின் எலிசபெத் மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார்.

அவரது உயிருக்கு எதிரான முயற்சி சர்வதேச அளவில் அவருக்கு ஆதரவைத்
தூண்டியது. Deutsche Welle ஜனவரி
2013 இல் அவர் "உலகின் மிகவும் பிரபலமான டீனேஜர்" ஆக இருக்கலாம்
என்று அறியப்பட்டார்.
பெண்களின் கல்விக்காக குரல்க�ொடுத்தமைக்காக
தலிபான்களின்
துப்பாக்கிச்சூட்டுக்கு இலக்கானவரும்
பின்னர் தனது உன்னத ந�ோக்கத்திற்காக ந�ோபல் சமாதானத்திற்கான
ந�ோபல் சமாதானப் பரிசை வென்றவருமான மலாலா யூசுப்ஸாய் அஸர் என்ற
இளைஞரை திருமணம் செய்துக�ொண்டதாக தனது டுவிட்டர் தளத்தில் அறிவித்துள்ளார்.

நீதியமைச்சர் அலி சப்ரியின் ...
முயற்சி த�ொடர்பில் மக்கள் விடுதலை
முன்னணி தலைவர் அநுர குமார திசாநாயக்க நேற்று சபையில் பாராட்டு தெரிவித்தார்.பிரதமர் கேள்வி நேரத்தில் கேள்வி
எழுப்பிய ப�ோதே அவர் இதனை குறிப்பிட்டார்.இது குறித்து பாராளுமன்றத்தில்
கருத்துத் தெரிவித்த அவர் மேலும் கூறியதாவது,
ஒரு நாடு ஒரு சட்டம் த�ொடர்பில் நியமிக்கப்பட்ட ஜனாதிபதி செயலணியின்
தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் எந்த
அடிப்படையில் நியமிக்கப்பட்டனரென
அனுர குமார திசாநாயக்க மீண்டும்
கேள்வி எழுப்பினார். சட்டம் த�ொடர்பான
அறிவுள்ள குழுவ�ொன்று புதிய அரசியலமைப்பு உருவாக்க நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆனால் ஜனாதிபதி செயலணி எந்த
அடிப்படையில்
நியமிக்கப்பட்டுள்ளது
என்றே கேட்டேன். பல தடவை ஜனாதிபதியாக பணியாற்றிய மஹிந்த ராஜபக்ஷவும் பல ஜனாதிபதி செயலணிகளை
நியமித்துள்ளார்.அவருக்கு அது த�ொடர்பில் அனுபவம் உள்ளது. பிரதேச மட்டத்திலான சட்டங்கள் கூட உள்ளன.அவற்றை
இணைத்தே புதிய சட்டம் உருவாக்கப்பட
உள்ளது. ஒருநாடு ஒருசட்டம் த�ொடர்பில்
சட்ட நகல் ஒன்றை தயாரித்துள்ளதாக
நீதி அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார். அவருக்கு கூட இந்த செயலணி த�ொடர்பில்
தெளிவு கிடையாது. சட்டங்களை புதுப்பிப்பதற்காக நீதி அமைச்சர் சில முன்னெடுப்புகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

டது அதன் பரிந்துரைகளை பெற்றுக்க�ொண்டோம்.
எவ்வாறாயினும் அரசாங்க ஊழியர்களின் சம்பளம் த�ொடர்பில் முரண்பாடுகள் ஏற்படாத வகையில் எதிர்வரும் வரவு-செலவுத் திட்டம் மூலம் அது த�ொடர்பில்
கவனம் செலுத்த தீர்மானித்தோம்.
தற்போது வரவுசெலவுத்திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ள நிலையில் உரிய பரிந்துரைகளுக்கு அமைச்சரவை இணக்கம்
தெரிவித்துள்ளது.
அது த�ொடர்பில் அஸ்கிரி பீடம் உள்ளிட்ட மகாநாயக்க தேரர்கள், அரசியல் கட்சிகள் ஆகிய�ோரும் இம்முறை
வரவு செலவுத் திட்டத்தில் இதற்குத்
தீர்வொன்றை வழங்குமாறு என்னிடம்

கேட்டுக் க�ொண்டனர்.
அதேவேளை ஜனாதிபதியும் பிரதமரும் கல்வியமைச்சரும் இந்த பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணுமாறு எனக்கு
பரிந்துரைகளை செய்தனர். த�ொழிற்சங்கங்களின் பூரண ஒத்துழைப்பும் எமக்கு
கிடைத்துள்ளது.
எவ்வாறெனினும் எமது நாட்டின்
பிள்ளைகளுக்கு கல்வியை பெற்றுக்
க�ொடுப்பது எமது ந�ோக்கமாக இருந்தது.
தற்போது பாடசாலைகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன.
நாம் மிகவும் கஷ்டத்துக்கு மத்தியிலும் மேற்படி நிதியை ஒதுக்குவதற்கு
எதிர்பார்த்துள்ளோம் என்றும் அமைச்சர்
மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.(ஸ)

எங்கள் அரசாங்கம் அவ்வாறான
வாக்குறுதியை அளித்தது, நாங்கள்
எங்கள் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவ�ோம். எனினும், க�ொவிட் நெருக்கடியால் இதைச் செய்ய முடியாது என
ப�ோராட்டக்காரர்களுக்குத் தெரியும்.
அவர்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள முரண்பாடுகள் த�ொடர்பில் நாங்கள் கலந்துரையாடின�ோம். அந்தந்த நபர்களுடன்
கலந்துரையாடிய பின்னரே நாங்கள்

எங்கள் தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டோம். த�ொழிற்சங்கங்களுக்கான
எங்களின் வாக்குறுதிகளை ஒவ்வொன்றாக நிறைவேற்றுவ�ோம் எனவும் அவர்
தெரிவித்தார்.
ஆனால், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித்
பிரேமதாசவும், மக்கள் விடுதலை முன்னணியும் இந்த விடயத்தில் பிரச்சினைகளை உருவாக்க முயற்சிக்கின்றன என
அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.

டுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் 18
வீடுகள் முழுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள
நிலையில் 960 வீடுகள் பகுதியளவில்
பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள
பகுதிகளிலிருந்து மக்களை வெளியேறுமாறு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில்
மக்கள் அவ்வாறு வெளியேறாவிட்டால்
அவர்களை வெளியேற்றுவது த�ொடர்பில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்
அது த�ொடர்பில் ப�ொலிஸ்மா அதிபருக்-

கும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கான
அதிகாரம் மாவட்டச் செயலாளர்களுக்கு
வழங்கப்பட்டுள்ளது. அது த�ொடர்பில்
ஜனாதிபதி அதிக கவனம் செலுத்தி வருகின்றார். அவ்வாறு வெளியேறத் தவறுபவர்களை நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை
பெற்றுக்கொண்டு ப�ொலிசாரைப் பயன்படுத்தி வெளியேற்றுவதற்கும் நடவடிக்கை
எடுக்கப்படும் தேசிய பாதுகாப்பை கருத்திற்கொண்டு அதனை மேற்கொள்ள
வேண்டிவரும் என்றும் அவர் மேலும்
தெரிவித்துள்ளார். 
(ஸ)

ஆசிரியர் சம்பள பிரச்சினைக்கு...
அதிபர்களுக்கான சம்பள முரண்பாட்டுக்குத் தீர்வு காணும் வகையில் பாராளுமன்றக் கட்டிடத்தில் நேற்று பிரதமர்
மஹிந்த ராஜபக்சவின் தலைமையில்
இடம்பெற்ற சந்திப்பின்போதே நிதி
யமைச்சர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.
இதனை த�ொடர்ந்து நீண்டகாலமாக
நீடித்த ஆசிரியர் அதிபர்களுக்கான
சம்பள முரண்பாட்டு பிரச்சினைக்குத்
தீர்வு காணப்பட்டது.
இது த�ொடர்பில் பிரதமர் உள்ளிட்ட அரசாங்கத்திற்கு ஆசிரியர் மற்றும் அதிபர்
த�ொழிற்சங்கங்கள் இதன்போது பாராட்டுகளை தெரிவித்துள்ளன.
அதற்கிணங்க மேற்படி த�ொழிற்சங்கங்களின் க�ோரிக்கைக்கு தீர்வு பெற்று

க�ொடுத்தமைக்காக நிதியமைச்சர் பசில்
ராஜபக்ஷவுக்கு பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச தமது நன்றியை தெரிவித்துக்
க�ொண்டார்.
அது த�ொடர்பில் இங்கு மேலும் தெரிவித்த நிதியமைச்சர் பசில் ராஜபக்ச:
நாம் முதலில் கடந்த ஜூலை 26ம்
திகதி அமைச்சரவையில் அது த�ொடர்பில்
பேச்சுவார்த்தை நடத்தின�ோம்.
அதன் ப�ோது அமைச்சர்களான பேராசிரியர் ஜீ.எல் பீரிஸ், காமினி ல�ொக்குகே,
பந்துல குணவர்தன, விமல் வீரவன்ச,
உதய கம்மன்பில, ரமேஷ் பத்திரன,
லசந்த அழகியவன்ன ஆகிய�ோர் அடங்கிய குழு ஒன்றை நியமித்தோம். பின்னர்
அது நான்கு பேராக மட்டுப்படுத்தப்பட்-

எதிரணி நடத்தும் ப�ோராட்டங்களால்...
தெரிவிக்கும் ப�ோதே அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்துள்ளார்.
ஜனாதிபதியினால்
ஆரம்பிக்கப்பட்ட தடுப்பூசித் திட்டத்தினால் நாட்டில்
க�ொவிட் த�ொற்று நிலைமை ஒரு குறிப்பிட்ட மட்டத்தை எட்டியுள்ளதாகவும்
அவர் தெரிவித்தார்.
பல்வேறு அரச சாரா அமைப்புகளும்
சில த�ொழிற்சங்கங்களும் இந்த திட்டத்தை புறக்கணிக்க திட்டமிட்டுள்ளன.

நேற்று கல்வி அமைச்சின் அலுவலகம்
அருகே ப�ோராட்டம் நடந்தது.
தேசிய கல்வி நிறுவனம் (NIE) கல்வி
அமைச்சின் கீழ் உள்ளதாகவும், அது
பல்கலைக்கழக மட்டத்திற்கு க�ொண்டு
வரப்படும் என்றும் எங்களது தேர்தல்
விஞ்ஞாபனத்தில் கூறியுள்ளோம்.
அரசாங்கம் தம்மை பல்கலைக்கழக
மட்டத்திற்கு க�ொண்டு வரவில்லை என
ப�ோராட்டக்காரர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

சிவப்பு எச்சரிக்கையை மதித்து...
முகாமைத்துவ மத்திய நிலையத்தின்
பணிப்பாளர் நாயகம் மேஜர் ஜெனரல்
சுதந்த ரணசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.
தகவல் திணைக்களத்தில் நேற்று இடம்பெற்ற செய்தியாளர் மாநாட்டில் விளக்கமளிக்கும் ப�ோதே அவர் இதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.
அது த�ொடர்பில் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில்:
கடந்த 10 நாட்களாக 17 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 126 பிரதேச செயலாளர்
பிரிவுகளில் அனர்த்த நிலைமை காணப்-

படுகிறது. இயற்கை அனர்த்தங்களினால் 20 பேர் மரணமடைந்தும் ஐந்து
பேர் காயமடைந்தும் ஒருவர் காணாமற்
ப�ோயுமுள்ளனர்.
மேற்படி 126 பிரதேச செயலாளர்
பிரிவுகளில் 17 ஆயிரத்து 481 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 62 ஆயிரத்து 247
பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களுக்கு
நிவாரணங்களைப் பெற்றுக் க�ொடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகள் மற்றும் கிராம சேவை
அதிகாரிகள் பிரிவு மட்டத்தில் முன்னெ-

18 வயதுக்கு மேற்...

(03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

வழங்குமாறு அமெரிக்க அதிகாரிகளிடம் க�ோரியுள்ளது. இது த�ொடர்பான
க�ோரிக்கை அமெரிக்க மருத்துவ கட்டுப்பாட்டாளர்களுக்கு நேற்றைய தினம்
விடுக்கப்பட்டுள்ளதாகக் குறித்த நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. சுமார் 10,000
பேருக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிச�ோதனையில் மூன்றாவது தடுப்பூசி 95.6 சதவீதம் ந�ோய் எதிர்ப்புச் சக்தியைக் க�ொண்டுள்ளமை உறுதி செய்யப்பட்டது. இந்தப்
பின்னணியில் குறித்த நிறுவனம் தமது

க�ோரிக்கையை முன்வைத்துள்ளது.65
வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கும் அதிக
ஆபத்தில் உள்ளவர்களுக்கும் அவசர கால
பயன்பாட்டுக்காக மூன்றாவது தடுப்பூசியைப் பயன்படுத்துவதற்கு அமெரிக்கா
கடந்த செப்டெம்பரில் அங்கீகாரம் வழங்கியது. 16 வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவருக்கும் மூன்றாவது தடுப்பூசியைச் செலுத்துவதற்கான முன்மொழிவு, ஜனாதிபதி ஜ�ோ
பைடன் தலைமையிலான நிர்வாகத்தினால் நிராகரிக்கப்பட்டது.

மண்சரிவு அபாய எச்சரிக்கை...
காலி மாவட்டங்களுக்கு உட்பட்ட
பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகளுக்கு இந்த
மண்சரிவு அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மண்சரிவு அபாய எச்சரிக்கை நிலவும் பகுதிகளில் வசிக்கும்
மக்களைப் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு
இடம்பெயருமாறு அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. மண்சரிவு ஏற்படும் அபாயமுள்ள
பிரதேசங்களிலிருந்து
வெளியேற
மறுப்போருக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அறிக்கை ஒன்றை வெளி-

யிட்டு அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய
நிலையம் இதனைத் தெரிவித்துள்ளது.
நேற்றைய தினம் கேகாலை மாவட்டத்தின் ரம்புக்கன்ன பகுதியிலுள்ள
வீட�ொன்றின் மீது மண்மேடு சரிந்து
வீழ்ந்ததில் 3 பேர் உயிரிழந்திருந்தனர்.
குறித்த வீட்டில் வசித்தவர்களுக்கு
முன்கூட்டியே வெளியேறுமாறு அறிவுறுத்தல் வழங்கியிருந்த ப�ோதிலும்,
அவர்கள் அதனை ப�ொருட்படுத்தாமல்
அங்கு இருந்துள்ளதாக அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம் தெரிவித்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

ஜனாதிபதி செயலணிக்கு...
ராமலிங்கம் சக்கரவர்த்தி கருணாகரன், யாழ் மாநகர முன்னாள் முதல்வர்
ய�ோகேஸ்வரி
பற்குணராஜா
மற்றும் ஐயம்பிள்ளை தயானந்த ராஜா
ஆகிய�ோர் தமிழ் உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இலங்கை அரசியலமைப்பின் 33
ஆம் உறுப்புரையினால், ஜனாதிபதிக்கு
அளிக்கப்பட்டுள்ள
அதிகாரங்களின்
வண்ணம் ஒரே நாடு – ஒரே சட்டம் என்பதற்கான ஜனாதிபதி செயலணி ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் என்ற விடயதானத்தினை, ஆராய்ந்து சட்டங்களில்

மேற்கொள்ளவேண்டிய சிபாரிசுகளை
முன்வைக்க நடவடிக்கைகளை மேற்க�ொள்ளும் ப�ொருட்டு கலக�ொட அத்தே
ஞானசார தேரர் தலைமையில் இந்தச்
செயலணி நியமிக்கப்பட்டது.
13 உறுப்பினர்களைக் க�ொண்ட
இந்த செயலணியில் தமிழ் உறுப்பினர்கள் எவரும் நியமிக்கப்படாமை அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியிருந்ததுடன், பல்வேறு
தரப்பிலிருந்து எதிர்ப்பும் வெளியிடப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், தற்போது குறித்த
செயலணிக்கு புதிதாக மூன்று தமிழ்
உறுப்பினர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

சீரற்ற காலநிலையால் பாதிக்கப்படும்...
தெரிவித்தார்.
நாட்டில் நிலவும் சீரற்ற காலநிலை
குறித்து பாராளுமன்றத்தில் கருத்துத்
தெரிவித்த அவர்,
தற்போது நிலவும் சீரற்ற காலநிலையின் காரணமாக எமது நாட்டு மக்கள்
கடுமையாக
பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கான நிவாரணங்களை பெற்றுக் க�ொடுப்பதற்கு
அரசாங்கம் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு
வருகிறது. இதேவேளை, அந்நடவடிக்கைக்கு உங்களது ஒத்துழைப்பையும்

எதிர்பார்க்கின்றோம்.சீரற்ற காலநிலை
காரணமாக உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கும் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை இச்சந்தர்ப்பத்தில் தெரிவித்துக்
க�ொள்கிறேன்.
சீரற்ற காலநிலை குறித்தும், பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிவாரணங்களை
வழங்குவது த�ொடர்பிலும் அனர்த்த
முகாமைத்துவ இராஜாங்க அமைச்சர்
சமல் ராஜபக்ஷ சபையில் அறிக்கைய�ொன்றை முன்வைக்கவுள்ளதாகவும்
பிரதமர் தெரிவித்தார்.

நான்கு சிங்கங்களுக்கு...
தாக்கி இருப்பது பல நாடுகளில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில் சிங்கப்பூரில் உள்ள
மிருகக்காட்சிச் சாலையில் 4 ஆசிய
வகை சிங்கங்களுக்கு க�ொர�ோனா
பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளமை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
சிங்கப்பூர் மிருகக்காட்சிச் சாலையில்
9 ஆசிய வகை சிங்கங்களும், 5 ஆபிரிக்க வகை சிங்கங்களும் வளர்க்கப்பட்டு வருகின்றன. இவற்றை திறந்தவெளியில் விட்டு இருந்தார்கள். இரவு
நேரங்களில் வாகனங்களில் சென்று
இவற்றை பார்ப்பதற்கும் வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டு இருந்தது.

அதில் ஆசிய வகை சிங்கங்கள் சில
ச�ோர்வாக காணப்பட்டன. சளி பிடித்து
தும்மியபடியும் இருந்தன. எனவே சிங்கங்களுக்கு ச�ோதனை நடத்தினார்கள்.
அதில் 4 சிங்கங்களுக்கு க�ொர�ோனா
த�ொற்று ஏற்பட்டு இருப்பது தெரிய
வந்தது.
ஆனாலும் அவை நல்ல ஆர�ோக்கியத்துடன் இருப்பதாகவும், நன்றாக
உணவு சாப்பிடுவதாகவும் மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.
ஆபிரிக்க வகை சிங்கங்களுக்கும்
க�ொர�ோனா பாதிப்பு இருக்கலாம் என
கருதி பரிச�ோதனை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

ஒன்லைன் யுகத்துக்கு...
அவசியமென்று ஐக்கிய தேசியக்கட்சியின் தலைவரும் முன்னாள் பிரதமருமான ரணில் விக்கிரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.
சூம் த�ொழில்நுட்பம் மூலமான விவாதம�ொன்றில் அவர் கலந்து க�ொண்டப�ோது
நாட்டின் கல்வித்துறை த�ொடர்பில் அவரிடம் எழுப்பப்பட்டுள்ள கேள்விக்குப் பதிலளிக்கும் ப�ோதே ஐ. தே. க. தலைவர்
ரணில் விக்கிமசிங்க இவ்வாறு தெரிவித்-

துள்ளார்.
அது த�ொடர்பில் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில்:
தாம் கல்வி அமைச்சுக்குப் ப�ொறுப்பாக இருந்த காலத்தில் சிறந்த கல்வி
முறைமைக்கான அடிப்படையை உருவாக்கியதாகவும் எனினும் தற்போது
மீண்டும் கல்வி முறைமையில் திருத்தம்
மேற்கொள்ள வேண்டிய தேவை எற்பட்டுள்ளதாகவும்அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

A/L பரீட்சைக்கான...
பல்கலைக்கழக பிரவேசம் த�ொடர்பான
வெட்டுப்புள்ளிகள் வெளியிடப்பட்டுள்ள
நிலையில் பல்கலைக்கழக அனுமதி இழக்கப்பட்டுள்ள மாணவர்கள் பெருமளவிலான�ோர் மீண்டும் உயர்தரப் பரீட்சைக்குத்
த�ோற்றுவதற்கு வாய்ப்பு வழங்குமாறு
க�ோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். மேற்படி

க�ோரிக்கைக்கு கவனம் செலுத்தியுள்ள
பரீட்சைகள் திணைக்களம் கல்விப் ப�ொது
தராதர உயர் தரப் பரீட்சைக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான கால எல்லையை மேலும்
நீடித்துள்ளதாக பரீட்சைகள் திணைக்கள
ஆணையாளர் நாயகம் சனத் பூஜித தெரிவித்துள்ளார்.

சுற்றுலா பயணிகளின்...
அமைச்சரான பிரசன்ன ரணதுங்க
தெரிவித்தார்.
மேற்படி வருகை தந்த சுற்றுலாப்பயணிகள் 3,107 பேர் இந்தியாவிலிருந்தும், 774 பேர் ரஷ்யாவிலிருந்தும், 764 பேர் பிரிட்டனிலிருந்தும்
வருகை தந்துள்ளனர். இதேவேளை,
ஜெர்மன், பாகிஸ்தான், மாலைதீவு,
பிரான்ஸ், கனடா, ஐக்கிய அமெரிக்கா
மற்றும் சுவிட்சர்லாந்தில் இருந்து பெருமளவான சுற்றுலாப்பயணிகள் கடந்த

வாரம் வருகைத் தந்துள்ளனர்.
நாடு மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ள
நிலையில், நாட்டிற்கு வருகைத் தரும்
சுற்றுலாப்பயணிகளின் எண்ணிக்கையானது அதிகரித்துள்ளதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார். நாடு தடையின்றி
இயங்கினால், அடுத்தாண்டு இறுதிக்குள்
ப�ொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்க சுற்றுலாத்துறையினால் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை வழங்க முடியும் என அமைச்சர்
நம்பிக்கை வெளியிட்டார்.

க�ொர�ோனா அச்சுறுத்தல் பன்மடங்கு...
பணிப்பாளர்
நாயகம்
விசேட
வைத்திய நிபுணர் ஹேமந்த ஹேரத்
தெரிவித்தார்.
தற்போது ஏற்பட்டுள்ள வெள்ளப்பெருக்கு மற்றும் ப�ொதுமக்களின் ப�ோராட்டங்களால் க�ொர�ோனா த�ொற்றால்
பாதிக்கப்பட்டோரின்
எண்ணிக்கை
மேலும் உயரும் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
தற்போது சுகாதார வழிகாட்டுதல்-

கள் சரியான முறையில் பின்பற்றப்
படவில்லை
என்றும்
க�ொர�ோனா
த�ொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு ந�ோயாளியால் ஒரே நாளில் அதிகளவான�ோருக்கு க�ொர�ோன�ோ த�ொற்று பரவக்கூடிய வாய்ப்புள்ளதாகவும் அவர்
தெரிவித்தார்.
சுகாதார அமைச்சில் இடம்பெற்ற
ஊடகவியலாளர் சந்திப்பிலேயே அவர்
இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.

சம்பிக்கவுக்கு எதிராக...
செய்வதில் ம�ோசடி இடம்பெற்றதாக
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பாட்டலி சம்பிக்க ரணவக்க நேற்று முன்தினம் (09)
பாராளுமன்ற விவாதத்தின்போது தெரி-

வித்த கருத்துக்கு எதிராகவே விவசாய
அமைச்சர் மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே குற்றப் புலனாய்வு திணைக்களத்தில் முறைப்பாடு செய்துள்ளார்.
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ml;NlhHzp jj;Jtj;ij
,uj;Jr; nra;jy;
ghze; J iw>
`puz>
je; j phpKy; y >
njf;ftj;j> gpurd;d gpNs]; ,y. 360/5Ir;
NrHe;j ypadNf Jkpe;j ehj; [aRe;ju
Mfpa ehd;> nfhOk;G gfpuq;f nehj;jhhpR
jpU. rpe;jf;f v];. jp]hehaf;ftpdhy;
mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l> ,yq;iff; Fbaurpd;>
ghze;Jiu tlf;F> tyhd> nfKD
khtj;j> ,y. 380/A> Ir; NrHe;j FUg;G
Mur;rpNf njhd; fky; tre;j Fzuj;dtpw;F
toq;fg;gl;l
2019.06.09
jpfjpaplg;gl;l
ml;NlhHzp jj;Jt ,yf;fk; 50I 2021
etk;gH 9k; jpfjp Kjy; mKYf;F tUkhW
,uj;Jr; nra;J ,y;yhnjhopg;gjhf ,yq;if
rdehaf Nrh\ypr FbauRf;F ,j;jhy;
mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.

mwptpj;jy;
tpN\l mw;Nwhzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
c];fy kphp`hNdfk vd;w Kfthpapy; trpf;Fk; Njrpa
milahs ml;il ,yf;fk; 685994240V cila [anfhb
Mur;rpNf nfyp];lh gj;kpdp Mfpa ehd;>
,yf;fk; 508> 4rP/ntypN`d> nfhr;rpf;filapy; trpf;Fk; Njrpa
milahs ml;il ,y.197824702658 cila> Nfhtpz;z Mur;rpNf
Utd;j gphpayhy; vd;gtUf;F toq;fg;gl;lJk;>
gpurpj;j
nehj;jhhpR
jpUkjp.lg;spA.V.Nfhjkp
tpN[rpq;`
vd;gthpdhy; 2021.03.11 md;W mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l ,y.1983
cila tak;g tlkj;jpa tya gpujpg; gjpthsh; ehafj;jpd;
gzpkidapy; mw;Nwhzp jj;Jtg; Gj;jfk; 152Mk; mj;jpahak;
12973Mk; gf;fk; 264 jpdg;Gj;jf ,yf;fj;jpd; fPo; gjpT
nra;ag;ngw;Ws;s tpN\l mw;Nwhzp jj;JtkhdJ> 2021.11.07
Kjy;> cld; nray;tYg;ngWk; tifapy; ,uj;Jr;nra;J
,y;yhnjhopf;fg;gLfpd;wnjdTk; ,jd; gpd;dh; vd;rhh;gpy; mth;
Nkw;nfhs;Sk; vt;tpj eltbf;iffSf;Fk; ehd; nghWg;Gjhhpay;y
vdTk;> ,yq;if rdehaf Nrhryp\ Fbaurpw;Fk; mjd; nghJ
kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.

,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;nll;

MHtj;ij ntspg;gLj;Jtjw;fhd miog;G

[anfhb Mur;rpNf nfyp];lhgj;kpdp
c];fy - kphp`hNd

toq;Feh;fs; / xg;ge;jf;fhuh;fis
gjpT nra;jy; - 2022

,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;ll;
,w;fhd MV. tpepNahf mikg;gpd;
GJg;gpj;jYf;fhd MNyhrfiuj; njhpT nra;jy;

ntypfe;j gpuNjr rig - ntypfe;j
2022 Mk; Mz;by; ntypfe;j gpuNjr rigf;Fj; Nitahd
gjhh;j;jq;fs; kw;Wk; Nritfisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf
toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fis gjpTnra;J
nfhs;tjw;fhf tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. toq;fy;
Nritfis toq;Ftjw;F Mh;tKs;s th;j;jf epWtdq;fs;
kw;Wk; toq;Feh;fsplkpUe;J 2021 brk;gh; 24 md;W gp.g.3.00
tiu tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
,jw;fhd tpz;zg;gg;gbtq;fis ntypfe;j gpuNjr rig>
ntypfe;j> nghnshd;dWit vd;w Kfthpapy; cs;s
mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
Nkyjpf tpguq;fSf;F
njhiyNgrp/njhiyefy; ,y : 0272259095
kpd;dQ;ry; Kfthp : welikandaps@gmail.com
V.vk;.epky; mjpfhhp>
jiyth;>
ntypfe;j gpuNjr rig>
ntypfe;j
2021.11.08Mk; jpfjp
ntypfe;j gpuNjr rig mYtyfj;jpy;

Nfs;tp ,y - LMSL/SUP/DPC/12/2021
1.

2.

3.

4.

5.

6.

,yq;if rgufKt gy;fiyf;fofk;
tpN\l Vw;ghLfspd; fPo; 2019/2020Mk;
fy;tp Mz;by; tpQ;Qhdkhzp (tptrha
tpQ;Qhdk; kw;Wk; Kfhikj;Jtk;) gl;ljhhp
epfo;r;rpj;jpl;lj;jpw;fhd mDkjp
,yq;if rgufKt gy;fiyf;fofj;jpd; gl;ljhhp epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd;
(tptrha tpQ;Qhdk; kw;Wk; Kfhikj;Jtk;) tpQ;Qhdkhzp gl;lj;jpw;fhf
mDkjpf;fhf mur tptrha Jiw kw;Wk; mq;fPfhpf;fg;gl;l jdpahh;
Jiw njhopy; Kaw;rpfspYs;s mYtyh;fsp;lkpUe;J tpz;zg;gq;fs;
Nfhug;gLfpd;wd.
ngyp`{y;Xa>
,yq;if
rgufKt
gy;fiyf;fof
tptrha
tpQ;Qhdq;fs; gPlj;jpdhy; elhj;jg;gLk; tptrha tpQ;Qhdq;fs;
kw;Wk;
Kfhikj;Jtj;jpy;
ehd;F
tUl
(tpN\l)
gl;ljhhp
epfo;r;rpj;jpl;lj;ij gapYtjw;fhf njhpT nra;ag;gl;l tpz;zg;gjhhpfs;
mDkjpf;fg;gLthh;fs;.
Njitg;ghLfs;:
1. ,yq;if rgufKt gy;fiyf;fof Nguitapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l
%d;whk;epiy fy;tp epWtfj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l tptrhak;/
tpyq;F Ntshz;ik/tptrha tpahghu Kfhikj;Jtk; Mfpatw;wpy;
,U tUl my;yJ %d;W tUl cah; bg;Nshkh (NVQ – 4 Mk;
kl;lk;) fw;if newp.
2. ,yq;if rgufKt gy;fiyf;fof Nguitapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l>
mq;fPfhpf;fg;gl;l
njhU
murhq;f/jdpahh;
Jiw
njhopy;
Kaw;rpnahd;wpy;* tptrhaj;jpy; my;yJ njhlh;ghd Jiwapy; Ie;J
tUl gl;lj; jifikf;Fg; gpd;duhd Ntiy mDgtk;>
kw;Wk;
3. 40 tajpw;F FiwthftpUj;jy;> kw;Wk;
4. gy;fiyf;fofj;jpdhy; elhj;jg;gLk; Nghl;b hPjpapyhd ghPl;irapy;
rpj;jp ngWjy; kw;Wk; mjw;Fg; gpd;duhd Neh;Kfg; ghPl;irapYk;
rpj;jpailjy; (ghPl;ir kw;Wk; Neh;Kfg;ghPl;ir Mfpad Mq;fpy
nkhopapy; elhj;jg;gLk;)
:jdpahh; Jiw njhopy; Kaw;rp vd;gJ – fk;gdpfs; gjpthshpd;
fPo; fk;gdpnahd;W tiuaWf;fg;gl;l nghWg;Gs;s fk;gdpahf gjpT
nra;ag;gl;lJ my;yJ muR rhh;gw;w fk;gdp gjpthshpd; fPo; gjpT
nra;ag;gl;l muR rhh;gw;w fk;gdp my;yJ ,yq;if rgufKt
gy;fiyf;fof
Nguitapdhy;
mq;fPfhpf;fg;gl;l
NtNwjhtJ
njhopy; Kaw;rpnahd;W vd;gjhFk;.
chpj;jhd njhopy;toq;Feh;fspdhy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gLk; Nritr;
rhd;wpjo;fs; tifapy; njhopy; toq;FehplkpUe;J ngwg;gl;l Ntiy
mDgt Mtzr;rhl;rpia tpz;zg;gjhhpfs; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
mDkjpf;fg;gLk; tpz;zg;gjhhpfspd; vz;zpf;if tiuaWf;fg;gLk;.
tpz;zg;g gbtq;fs; kw;Wk; Vida tpguq;fs; Mfpad 9” x 4”
msTs;s RaKfthpaplg;gl;l Kj;jpiu xl;lg;gl;l jghYiwia
mDg;Gtjd; %yk; ngyp`{y;xa> j.ngl;b 02> ,yq;if rgufKt
gy;fiyf;fofk;> fy;tprhh; kw;Wk; khzth;fs; Nritfis> rpNu\;l
cjtp gjpthshplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. www.sab.ac.lk
vd;w ,izajsj;jpypUe;Jk; tpz;zg;gg; gbtj;ij gjptpwf;fk;
nra;ayhk;.
chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg;gbtq;fis 2021
brk;gh; 05Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk;
tifapy; NkNyAs;s Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly;
Ntz;Lk;.
gjpthsh;>
,yq;if rgufKt gy;fiyf;fofk;.

,q;Nf tpghpf;fg;gLk; Nritf;fhd toq;Ftjpy; jkJ MHtj;ij fhl;Ltjw;fhf
jifikAs;s MNyhrfHfis> ,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;ll; ,d; rhHghf
jpizf;fs ngWiff; FO (DPC) jiytH ,g;NghJ miof;fpd;whH. Nritfis
cWjp nra;tjw;F jhk; jifikAilajw;fhd Fwpg;gplg;gLk; jfty;fis MHtKs;s
MNyhrfHfs; fl;lhakhf toq;f Ntz;Lk;. MNyhrfH jkJ jifikfis
mjpfhpf;f JizNghjy; Ntz;Lk;.
murhq;f topfhl;bapd; top Kiwfspd; gpufhuk; MNyhrid epWtdq;fs;
NjHe;njLf;fg;gLk;. fPo;f;fhZk; juk; kw;Wk; nryT mbg;gil NjHe;njLg;G (QCBS)
Kiwapy;> NjHe;njLj;jy; kw;Wk; epakdq;fs; ,lk;ngWk;.
2021.11.11 Kjy; 2021.12.01 tiu Ntiy ehl;fspy; 9.00 kzp Kjy; 15.00 kzp tiu
uh[fphpa> ruz khtj;j> 341/21> ,yq;if fdpg;nghUs; ypkpl;ll;> toq;fy;fs;
Kfhikahshplk; Nkyjpf jfty;fis MHtKs;s jifikahd tpiykDjhuHfSf;Fg;
ngw;Wf;nfhs;syhk;.
njhlHG ,yf;fq;fs; : 011-2882025/ 2883951
uh[fphpa> ruz khtj;j> 341/21> ,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;ll;> toq;fy;fs;
Kfhikahshpd; miwapy;> fhrhf &gh ,uz;lhapuk; (&. 2>000/-) nrYj;Jtjd;
Nghpy; 2021.11.11 Kjy; 2021.12.01 tiu 9.00 kzp Kjy; 15.00 kzp tiu toq;fy;fs;
KfhikahsUf;F XH vOj;J %y tpz;zg;gj;ij rkHg;gpg;gjd; Nghpy; 'Fwpg;G tpjp
Kiwfs;" kw;Wk; EoI jfty; gbtq;fs;" ,g;NghJ fpilf;Fk; kw;Wk; Nrfhpf;fTk;
KbAk;.
2021.12.06k; jpfjp 14.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd; fpilf;FkhW uh[fphpa> ruz
khtj;ij> 341/21> ,yq;if fdpg;nghUs; ypkpl;ll;> jpizf;fs ngWiff; FO>
jiytUf;F Kfthpaplg;gl;L> njhopy;El;gk; kw;Wk; epjp Kd;nkhopTfis
tpepNahfpf;fg;gLk; my;yJ gjpTj; jghypy; ntt;Ntwhf mDg;gyhk; my;yJ ,.f.k.
ypkpl;ll; ,y; fhzg;gLk; Nfs;tpg; ngl;bapy; itg;gpyplyhk;.
M.nt. cs;slq;fpa fbj ciwapy; ',yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;ll; ,w;fhd
MV tpepNahf mikg;ig GJg;gpg;gjw;fhd MNyhrfHfisj; NjHnjLj;jy;" vd;W
Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

jiytH>
jpizf;fs ngWif FO>
,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;ll;>
341/21> ruz khtj;ij> uh[fphpa.

Nfs;tpfSf;fhd miog;G
Njrpa fz; itj;jparhiyapd;
fPOs;s rpw;Wz;br;rhiy Nritiaf;
nfhz;L elhj;Jtjw;fhd tpiykD Nfhuy;
2021/2022Mk; tUlk;
nfhOk;G-10> tz. gj;Njfk tpkytq;r NjhNuh khtj;ij> Njrpa fz;
itj;jparhiyapy; 2021/ 2022Mk; tUlq;fSf;fhd rpw;Wz;br;rhiyiaf; nfhz;L
elhj;Jtjw;F ,j;Jiwapy; jifik tha;e;j Nfs;tpjhuu;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs;
Nfhug;gLfpd;wd.
01. ,jd; nghUl;L Mu;tk; nfhz;Ls;stu;fs; Nfs;tp Mtzf; fl;lzkhf 2500.00
&ghit kPsspf;fg;glhj tpz;zg;gf; fl;lzkhf Njrpa fz; itj;jparhiyapd;
fzf;fhsuplk; nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;Lld; jkJ Njrpa milahs
ml;iliar; rku;g;gpj;J 2021-11-11Mk; jpfjp Kjy; 2021-11-25Mk; jpfjp tiu nghJ
Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.30 kzp Kjy; gp.g. 2.00 kzp tiu Njrpa fz;
itj;jparhiyapd; epWtdg; gpuptpy; Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
02. Nfs;tp tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy;
2021/ 2022Mk; tUlq;fSf;fhd rpw;Wz;br;rhiy Nritia toq;fy; vdf;
Fwpg;gpl;L 2021-11-26Mk; jpfjp K.g. 11.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk;
tifapy; jiytu;> gpuhe;jpa ngWiff; FO> Njrpa fz; itj;jparhiy vDk;
Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. my;yJ Njrpa fz;
itj;jparhiy fzf;fhsu; miwapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy;
cs;sply; Ntz;Lk;.
03. Nfs;tp Mtzq;fis ,U gpujpfshf %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp vdf;
Fwpg;gpl;L jdpj;jdpahd ciwfspy; ,l;L mt;tpU ciwfisAk; NtnwhU
ciwapy; ,l;L rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
04. Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gly; KbTWj;jg;gl;l mf;fzNk mt;tplj;jpNyNa
Nfs;tpfs;
jpwf;fg;gLk;.
Nfs;tpjhuu;
my;yJ
mtuJ
mjpfhuG+u;t
gpujpepjpnahUtUf;F ,jpy; fye;Jnfhs;s mDkjp mspf;fg;gLk;.
05. Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhf Njrpa fz; itj;jparhiyapd; jiyik
mYtyfj;jpy; flik ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu guPl;rpj;Jg;
ghu;f;fyhk;.
06. murhq;f epge;jidfis kPwp mgfPu;j;jpahsu; gl;baypy; ,lk;ngw;Ws;stu;fSf;F
Nfs;tp Mtzq;fs; toq;fg;gl khl;lhJ.
07. Fwpf;f Nfs;tpia KOikahfNth my;yJ mjd; xU gFjpiaNah
Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfupf;Fk; cupik ngWiff; FOitr; rhu;e;jJ
08. Nkyjpf tpguq;fSf;F 011 2693911 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;Jld; njhlu;G
nfhs;sTk;.
jtprhsu;>
gpuhe;jpa ngWiff; FO>
Njrpa fz; itj;jparhiy>
nfhOk;G-10.

toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; - 2022
khfhz ,ae;jpug; gzpg;ghsh; mYtyfk;>
f`nfhy;y> gz;lhutis
Cth khfhzk;
Cth khfhzj;jpy; eph;khz ,ae;jpuq;fis thliff;F toq;Fjy;> thfd
jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy; cl;gl nghwpapay; Ntiyfis
epiwNtw;Wk; khfhz ,ae;jpug; gzpg;ghsh; mYtyfj;jpw;F 2022Mk; tUlj;jpy;
gpd;tUk; nghUl;fis toq;Fk; Nritiag; ngw;Wf;nfhs;tw;fhf toq;Feh;fs;
kw;Wk; Nrit toq;Feh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
gpd;tUk; xt;nthU toq;fypd; nghUl;Lk; 500.00 &ghTk; kw;Wk; mjw;F
Nkyhd xt;nthU toq;fYf;fhfTk; 200.00 &gh kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf
nrYj;Jjy; Ntz;Lk; vd;gJld;> midj;Jf; nfhLg;gdTfSk; ~~khfhz
,ae;jpug; gzpg;ghsh;> khfhz ,ae;jpug; gzpg;ghsh; mYtyfk;> f`nfhy;y>
gz;lhutis|| vDk; ngahpy; nrYj;Jk; mQ;ry; mYtyfk; gz;lhutis
vdf; Fwpg;gplg;gl;l fhRf; fl;lis %yk; my;yJ mYtyfj;jpw;F rKfk;
je;J nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;L kw;Wk; tpahghug;
gjpTr; rhd;wpjopd; rhd;WgLj;jg;gl;l gpujpnahd;iwAk; tpz;zg;gj;Jld;
rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
midj;J
tpz;zg;gq;fSk;
~~khfhz
,ae;jpug;
gzpg;ghsh;>
khfhz
,ae;jpug;
gzpg;ghsh;
mYtyfk;>
f`nfhy;y>
gz;lhutis||
vDk;
Kfthpf;F
gjpTj;
jghy;
%yk;
2021-12-31Mk; jpfjpf;F Kd; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. my;yhtpby; mj;jpdj;jpw;F
Kd; gpd;tUk; Kfthpf;F Nehpy; nfhz;L te;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk;.
tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy;
~~toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; - 2022|| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.
toq;Feh;fs; kw;Wk; Nrit toq;Feh;fisg; gjpT nra;tjw;fhd epge;jidfs;
kw;Wk; tpz;zg;gg; gbtq;fis vkJ www.pdmech.up.gov.lk vDk; ,izaj;jpy;
my;yJ ,e;j epWtdj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.
1. nghUl;fs; toq;Fjy;
1.1 thfd cjphpg;ghfq;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs; Nghd;wd
1.2 eph;khz
,ae;jpuhjpfSf;fhd
cjphpg;ghfq;fs;
kw;Wk;
Jizg;ghfq;fs; Nghd;wd.
1.3. thfdq;fs; kw;Wk; eph;khz ,ae;jpuq;fSf;Fj; Njitahd Recondition cjphpg;ghfq;fs;> Jizg;ghfq;fs;> nghb ghh;l;]; (Body
Parts) kw;Wk; Vida cjphpg;ghfq;fs;
1.4 thfdq;fs; kw;Wk; ,ae;jpuq;fSf;Fj; Njitahd lah;> ba+g;>
nfhyh;> gl;lwpfs; Nghd;wd
1.5 thfdq;fis Nrh;tp]; nra;Ak; epiyaj;jpw;Fj; Njitahd
nghUl;fs; (Carwash, High Pressure, Coolant, Glass cleaner, Polishing
cloth kw;Wk; Tile Polish Nghd;wd) kw;Wk; Jilg;gjw;Fj;
Njitahd gUj;jpf; fopTfs; (Cotton waste) Nghd;wd
1.6 fdufg; nghUl;fs;
1.7 rfytpjkhd mYtyf fhfpjhjpfs; (Stationery)
1.8 fzdp kw;Wk; Jizg;ghfq;fs; / ,yj;jpudpay; mYtyf
cgfuzq;fs; Nghd;wd
1.9 cuha;T ePf;fp vz;nza; kw;Wk; fpwP]; Nghd;wd
2. Nritfs; toq;Fjy;
2.1 thfdj; jpUj;jNtiyfs; nra;jy;
2.2. thfdq;fs; kw;Wk; eph;khz ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; ,d;n[f;lh;
gk;gpfs;> i`l;nuhypf; Kiwikfspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk;
Vida ,ae;jpu Ntiyfs;
2.3 Nkhl;lhh; thfdq;fSf;F epwg;g+r;R g+Rjy; kw;Wk; jfu Ntiyfs;>
,d;dh;fisg; nghUj;Jjy;> F\dpLjy; rhh;e;j rfy tpjkhd
Nritfs;
2.4 Nkhl;lhh; thfd kpd; Kiwik jpUj;jNtiyfs; kw;Wk;
tspr;rPuhf;fp jpUj;jNtiyfs;
2.5 i`l;Nuhypf; N`h]; jpUj;jNtiyfs;
2.6 mYtyf ,yj;jpudpay; cgfuzq;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fspd;
jpUj;jNtiyfs;
2.7 thfdq;fs; kw;Wk; eph;khz ,ae;jpuq;fSf;fhd lah;fis hPgpy;l;
nra;jy;> nlf; Anyf; nra;jy;

nghwp. vk;.b.[P.V.vd;. yf;khy;>
khfhz ,ae;jpug; gzpg;ghsh;>
khfhz ,ae;jpug; gzpg;ghsh; mYtyfk;>
f`nfhy;y> gz;lhutis.
2021-11-05
njhiyNgrp ,yf;fk;: 057-2233017/0574932094
njhiyefy; ,y. 057-2222446
kpd;dQ;ry; Kfthp: pdmechanicaleng@gmail.com
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ngWif mwptpj;jy;

tpiykD mwptpj;jy;

khfhz tPjp mgptpUj;jp
mjpfhu rig (Nk.kh)

nfhOk;G k`hehk tpj;jpahyaj;jpw;F 2021/ 2022
Mz;by;
ghJfhg;Gr;
Nritiag;
ngw;Wf;
nfhs;tjw;fhf tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

(khfhz tPjpfs;> Nghf;Ftuj;J> $l;LwT> th;j;jfk;> tPlikg;G eph;khzj;Jiw> Njhl;l
cl;fl;likg;G trjpfs; kw;Wk; fpuhkpa mgptpUj;jp mikr;R - Nky; khfhzk;)

lgs; nfg;> f;W} nfg;> Ntd; kw;Wk; Nkhl;lhh; thfdq;fis
thlif mbg;gilapy; ngw;Wf;nfhs;sy;
,e;j mjpfhu rigapd; mjpfhhpfspd; Njitg;ghLfSf;F kw;Wk; ntspf;fs flikj;
Njitg;ghLfspd; <LgLj;Jk; nghUl;L Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tifahd thfdq;fis
thlif mbg;gilapy; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf Nfs;tpfs;; Nfhug;gLfpd;wd.
,jd; nghUl;lhd Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk; vd;gJld;
,jpy; Mh;tk; fhl;Lk; thfd chpikahsh;fs; my;yJ Nghf;Ftuj;J Kfth;
epWtdq;fs; ,jd;nghUl;L Nfs;tpfis Kd;itf;fyhk;. ,jd;nghUl;lhd Nfs;tp
Mtzj; njhFjpia 2021-11-10Mk; jpfjp Kjy; 2021-11-24Mk; jpfjp tiu K.g.
8.30 kzp Kjy; gp.g. 2.45 tiu ,e;j mjpfhu rigapd; ngWifg; gphptpypUe;J
kPsspf;fg;glhj 1080.00 &gh gbtf; fl;lzj;ijr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

2021.11.15 Kjy; 2021.11.25 tiu tpiykDf;fs;
Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. ,jw;fhf> kPsspf;fg;glhj
&gh 5>000/- ,w;fhd njhifia thu Ntiy
ehl;fspy; K.g. 8.30 Kjy; gp.g. 1.30 tiu
ghlrhiy
mYtyfj; j py;
nrYj; j p
tpz;zg;gg;gbtq;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.
tpiykDj;jpwj;jy;> 2021.11.25 md;W K.g. 10.30
,w;F ghlrhiy mYtyfj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

cs;@uhl;rpj; jpizf;fsk; - tlf;F khfhzk;.
2012 Mk; Mz;bd; 22 Mk; ,yf;f cs;@u;
mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs;
(jpUj;jr;) rl;lj;jpd; fPohd $l;l mwptpj;jy;
tlf;F khfhz cs;@uhl;rp Mizahsuhfpa kupajh]; gw;wpf;
bwQ;rd; Mfpa vd;dhy; 2012 Mk; Mz;bd; 22 Mk; ,yf;f
cs;@u; mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; (jpUj;jr;) rl;lj;jpd; 66(v)
gpuptpd; fPo; vdf;F mspf;fg;gl;l jj;Jtq;fspd; gpufhuk; tlf;F
khfhzj;jpw;Fs; mike;Js;s tTdpah njw;F jkpo; gpuNjrrigapd;
ntw;wplkhfTs;s cgjtprhsiu Nju;e;njLg;gjw;fhd $l;lk;
2021.11.24 Mk; jpfjp fhiy 10.30 kzpf;F tTdpah njw;F jkpo;
gpuNjrrigapd; rgh kz;lgj;jpy; $l;lg;gLk; vd;gij ,j;jhy;
mwpaj;jUfpd;Nwd;.
kupajh]; gw;wpf; bwQ;rd;>
cs;@uhl;rp Mizahsu;>
tlf;F khfhzk;
cs;@uhl;rpj; jpizf;fsk;>
tlf;F khfhzk;>
KjpNahu; ,y;y tshfk;>
A9 tPjp> ifjb>
aho;g;ghzk;.
09.11.2021

jiytH/ ghlrhiy mjpgH
ghlrhiy mgptpUj;jpf; FO>
k`hehk tpj;jpahyak;>
nfhOk;G-03.

Nfs;tpfs; 2021-11-25Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;Fj; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; ,e;epfo;tpy;
Nfs;tpjhuH my;yJ mtuJ mjpfhug+Ht gpujpepjpnahUtH fye;J nfhs;syhk;.

jiyth;>
ngWiff; FO>
khfhz tPjp. mgptpUj;jp mjpfhu rig (Nk.kh)>
,yf;fk; 59> Gdpj nrg];jpad; NkL>
nfhOk;G-12.
njh. ,yf;fk; 011-5676903

eptpj;jpfy gpuNjr rig

கமத்தொழில்
பற்றிய
சாதாரண அறிவுள்ள
சிங்களம்
அல்லது
தமிழ் கமத்தொழிலாளர்
கம்பஹா பிரதேசத்தில்
1 1/2 ஏக்கர் மரக்கறி
பயிர்ச்
செய்கைக்கு
தேவை. 60 வயதிற்கு
கு ற ைந ்த வ ர ா க
இருத்தல் வேண்டும்.
உணவு,
தங்குமிடம்
வழங்கப்படும். த�ொடர்புகள் 0 766663220.

070745

ghtidapypUe;J mfw;wg;gl;l
thfdq;fis tpw;gid nra;jy;

tpiykD mwptpj;jy;
eptpj;jpfy gpuNjr rigg; ngWiff; FOtpdhy; gpd;tUk; ml;ltizapy; fhzg;gLk;>
ghtidapypUe;J mfw;wg;gl;l thfdq;fis tpw;gid nra;tjw;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l
tpiykDf;fs; 2021.11.25 md;W K.g. 10.00 tiu Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.
njhlH
,yf;fk;

tif/ khjphp

thfd gjpT
,yf;fk;

cw;gj;jp
Mz;L

epiyik

01

kN`e;jpuh rpq;fy;
nfg; tz;b

SGLF - 4828

2008

gjpT ,uj;Jr;
nra;ag;gl;Ls;sJ

02

NghHl; l;uf;lH tz;b

SGGX - 4482

2002

gjpT ,uj;Jr;
nra;ag;gl;Ls;sJ

,jw;fhd tpiykDg;gbtq;fis toq;fy; kw;Wk; thfdq;fisg; ghPl;rpj;jy;> 2021.11.11
Kjy; 2021.11.24 md;W gp.g. 1.00 tiu eptpj;jpfy gpuNjr rigapd; gpujhd mYtyfj;jpy;
Nkw;nfhs;sg;gLk;.

அ ம ்ப லந் தூ வ வி ற் கு
அருகில் 55 வருடங்களாக பயிர்ச் செய்யப்படாத 2 ஏக்கர் துண்டுகளாக மிகக் குறைந்த
விலையில்.
0772428689. 070840

Nkyjpf tpguq;fspw;fhf gpd;tUk; njhiyNgrp ,yf;fj;ij miof;fTk;: 045-2279275
tpiykDj; njhlHghd ,Wjpj; jPHkhdk; eptpj;jpfy gpuNjr rigf;F chpj;jhFk;.
FyJq;f ypadNf>
jiytH>
eptpj;jpf gpuNjr rig>
gpuNjr rigapy;

2021.11.10
eptpj;jpfy.

INVITATION FOR BIDS (IFB)
DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA

Vadamaradchy South West Pradeshiya Sabha,
Karaveddy

`f;kd gpuNjr rig

toq;Feh;fis gjpT nra;jy;
2022Mk; tUlj;jpy; gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s cw;gj;jpg; nghUl;fs;>
epHkhzq;fs;> toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfisg; gjpT nra;J nfhs;s MHtq;fhl;Lk;
toq;Feh;fs;
kw;Wk;
xg;ge;jf;fhuHfsplkpUe;J
gpd;tUk;
epge;jidfSf;fikthf
tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
epge;jidfs;
1. g+Hj;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg;gbtq;fis 2021-12-31Mk; jpfjpf;F Kd;dH 2500.00 &gh
nuhf;fg; gzk; my;yJ fhRf; fl;lisAld; mDg;gg;gLjy; Ntz;Lk;.
2. xt;nthU cUg;gbf;Fk; ntt;Ntwhf tpz;zg;gq;fisr; rkHg;gpf;f Ntz;Lk; vd;gJld;
tpahghu gjpTr; rhd;wpjio tpz;zg;gj;Jld; ,izj;jDg;g Ntz;Lk;.
3. epge;jidfis kPWk; epWtdq;fs;> Kd;dwptpj;jy;fs; VJkpd;wp gl;baypy; ,Ue;J ePf;fg;gLk;.
4. Rakhfj;; jahhpf;fg;gl;l tpz;zg;gj;jpy; midj;J tpguq;fisAk;> Njitahd rhd;wpjo;fspd;
gpujpfSld; nrayhsH> `f;kd gpuNjr rig> `f;kd vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghy; %yk;
mDg;Gjy; Ntz;Lk;.
5. tpiyfisg; nghJthf 06 khj fhyj;jpDs;; khw;wk; nra;ahJ epiyahf itj;jpUf;f
Ntz;Lk;.
6. gjpT nra;J nfhz;Ls;s epWtdq;fsplkpUe;J tpiyfs; Nfhug;gl;L nfhs;tdTfs;
Nkw;nfhs;sg;gLtJld;> Njitg;gLk; re;jHg;gq;fspy; mjw;Fg; Gwk;ghfTk; tpiyfisf;
Nfhhp nfhs;tdT nra;Ak; chpikia rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.
ml;ltiz
1. mYtyf cgfuzq;fs; (jl;lr;Rg;nghwp/ Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuk;/ njhiyefy; ,ae;jpuk;)
2. fhfpjhjpfs;
3. kuj;jsghlq;fs;> cUf;F tPl;Lj; jsghlq;fs;
4. mr;R Ntiyfs;
5. thfd mDkjp ,yf;fj; jfL kw;Wk; thpg;gz ,yf;fj; jfL
6. fl;bl epHkhzg;; nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;
7. tpisahl;Lj;Jiwg; nghUl;fs; kw;Wk; rdr%f epiya cgfuzq;fs;
8. ghyh; ghlrhiy cgfuzq;fs;
9. rPUilj;Jzp kw;Wk; Vida Jzp tiffs;/ rg;ghj;J
10. midj;J tifahd Jk;Gj;jbfs;/ <h;f;fps;
11. Rfhjhu kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL NritfSf;Fj; Njitahd cgfuzq;fs;
12. fzdp ,ae;jpuq;fisf; nfhs;tdT nra;jy;> jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; JizAWg;Gf;fis
toq;Fjy;
13. mwptpj;jy; gyiffs; kw;Wk; gjhiffis tiujy;
14. nfhq;fpwPl; tuk;Gf; fw;fs; (`pa+k; Foha;fs;) toq;Fjy;
15. epHkhz NtiyfSf;fhf ,ae;jpuhjpfis toq;Fjy;
16. thfd cjphpg;ghfq;fs; laH kw;Wk; ba+g;fis toq;Fjy;
17. thrpfrhiyg; Gj;jfq;fs; kw;Wk; rQ;rpiffs;
18. tPjp tpsf;F> tPjp tpsf;F cjphpg;ghfq;fs; kw;Wk; Vida kpd; cgfuzq;fSk; fUtpfSk;
19. ePH Foha; JizAWg;Gf;fs; ePHkhdp kw;Wk; ePH tpepNahf cgfuzq;fisf; nfhs;tdT
nra;jy;
20. gioa Gjpdg; gj;jphpiffs; kw;Wk; rpijtile;j nghUl;fisf; nfhs;tdT nra;jy;
21. jfdrhiyf;fhf 37.5 fpNyhfpuhk; nfhs;ssitAila Nf]; rpypz;lh;fis toq;Fjy;
Nritfs;
1. fhzp msf;Fk; Ntiyfs;
2. NuhzpNah ,ae;jpu jpUj;jNtiyfs;;
3. thfd jpUj;jNtiyfs;
4. gl;liw Ntiyfs;
5. mYtyf cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;
6. thfdq;fis Nrh;tp]; nra;jy;
7. epHkhz NtiyfSf;fhd xg;ge;jf;fhuHfs;
8. fzdp ,ae;jpuk; njhiyefy; ,ae;jpu jpUj;jNtiyfs;
9. epWtd milahs ml;ilfs;
10. rl;l MNyhridr; Nritfs; toq;fy;

11. kuk; ntl;Lgth;fs;
2021.11.01

B.gp.Nf. mDuhjh gpNukuj;d>
jiyth;>
gpuNjr rig> `f;kd

NORTHERN PROVINCE

Bidding Documents for Procurement of Tractors and Trailers
1.

The Chairman Local Authority Procurement Committee on behalf of the Vadamaradchy South West
Pradeshiya Sabha -Karaveddy, Northern Province, invites sealed bids from eligible and qualified bidders for
the procurement of tractors and Tractor Trailers in the table below.

2.

Bidding will be conducted through National Competitive Bidding Procedure.

3.

Interested eligible bidders may obtain further information on public working days between 09:00 hrs and
15:30 hrs from 11th November 2021 to 01st December 2021 from Chairman/Secretary, Vadamaradchy
South West Pradeshiya Sabha-Karaveddy and inspect the bidding documents at the same place on the above
time. TP: -021 2263249, 021 2263271 Fax: 021 2263271

4.

Qualification requirements are include possessing the minimum 3 years’ experience in selling and having
Islandwide maintenance in the particular brand and field. Additional details are provided in the bidding
document.

5.

A complete set of Bidding Document in English language may be purchased by interested bidders on
submission of a written application to the address Chairman, Vadamaradchy South West Pradeshiya
Sabha-Karaveddy from 11th November2021 to 01st December 2021 from 09.00 hrs to 15.30 hrs on public
working days and upon payment of non-refundable fee of Rs 1,000.00. The method of payment should be
by cash.

6.

Complete bids should be forwarded in two copies as original and duplicate. The original and duplicate
should be enclosed separately and mark “Original” and “Duplicate” respectively in sealed envelopes. Both
envelopes should be marked the “Bid number” on top left-hand corner of the envelop. Complete Bids
should be delivered to Chairman, Vadamaradchy South West Pradeshiya Sabha. Karaveddy on or before
02nd December 2021at 10:30 hrs. Electronic bidding will not be permitted. Late bids will be rejected. Bids
will be opened soon after closing in the presence of the bidders or their authorized representatives who
choose to attend in person.

7. Pre-Bid meeting will be held at Vadamaradchy South West Pradeshiya Sabha -Karaveddy on 24th November
2021 at 14.30 hrs. Interested Bidders may participate in this meeting at their own expenses.
8.

The validity period of Bid should be 63 days from the last date of bid submission. The Bid security shall be
an Unconditional and on demand bank guarantee valid up to 03rd March 2022

9.

All bids must be accompanied by a bid security and the validity periods of bid security are given in table
below.

Breaking
boundaries

The Country’s
largest
recruitment
database

10. Selected suppliers should be distributed the Vehicles above mentioned address of Vadamaradchy South
West Pradeshiya Sabha, Karaveddy.
Bid Security

Ser.
No

Bid No

Name
of Item

Period of
Contract

Bid validity
period from
date of opening

Amount

Required
period

1

NP/14/41(12)/Purchase (NCB)/2021(2)

Tractors
(2 Nos)

1 month

63 Days

92,000.00

03.03.2022

2

NP/14/41(12)/Purchase (NCB)/2021(3)

Trailers
(2 Nos)

1 month

63 Days

60,000.00

03.03.2022

Chairman
Local Authority Procurement Committee
Vadamaradchy South West Pradeshiya Sabha,
Karaveddy.
11.11.2021

For
jobseekers

www.
observerjobs.
lk
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அதிக மழை காரணமாக சிவன�ொளிபாத மலையடிவார பகுதியிலுள்ள நீர்வீழ்ச்சிகள், மவுசாகல்ல நீர்த்தேக்கத்துக்கு நீழ்வழங்கும் மரே நீர்வீழ்ச்சி என்பன ப�ொதுப்பொழிவு பெற்று இரம்மியமாக காட்சியளிப்பதை படங்களில் காணலாம்.

(படங்கள் ஹற்றன் விசேட நிருபர்)

தமிழர்களின் அனைத்து உரிமைகளையும் பெற்று
தருவதில் இ.த�ொ.கா முன்னின்று செயற்படும்
செந்தில் த�ொண்டமான் தெரிவிப்பு
ஒரே நாடு ஒரே சட்டம்
ஜனாதிபதியின் செயலணியில் தமிழர்கள் இணைக்கப்பட வேண்டும் என
ஆளும் கட்சி
கூட்டத்தில் இ.த�ொ.காவின் உப
தலைவர் செந்தில் த�ொண்டமான் வலியுறுத்தியதை
த�ொடர்ந்து, ஒரே நாடு ஒரே
சட்டம் செயலணிக்கு மூன்று தமிழ்
உறுப்பினர்கள்
உள்வாங்கப்பட்டுள்ளனர்.
தமிழ் மக்களின்
உரிமைகளுக்காக இ.த�ொ.கா த�ொடர்ந்தும் குரல்
க�ொடுக்கும் என செந்தில் த�ொண்-

டமான் தெரிவித்துள்ளார்.
ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் செயலணியில்
மலையகத்தை
பி ர தி நி தி த் து வ ப்ப டு த் து ம்
ஒரு உறுப்பினர் உள்வாங்கப்பட்டுள்ளார். தமிழர்கள்
இல்லாத செயலணியை ஒரு
ப�ோதும் ஏற்றுக் க�ொள்ள
முடியாது என 29.10.2021
அன்று இடம்பெற்ற ஆளும் கட்சி
கூட்டத்தில் ஆணித்தரமாக செந்தில்
த�ொண்டமானால்
வலியுறுத்தப்பட்டதை த�ொடர்ந்து மூன்று தமிழ்
உறுப்பினர்கள் உள்வாங்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

பிரதமரின் பெருந்தோட்ட பகுதிகளுக்கான இணைப்பாளர் செந்தில் த�ொண்டமான்
யாழ்ப்பாணத்திலுள்ள இந்திய துணை உயர் ஸ்தானிகர் ராகேஷ்ஷை மரியாதை
நிமித்தமாக அண்மையில் சந்தித்தார். இச்சந்திப்பின் ப�ோது இரு நாட்டு நல்லுறவை
பலப்படுத்துவது த�ொடர்பாக கலந்துரையாடப்பட்டது.

நீர்வீழ்ச்சிகளில் நீராடச் செல்ல வேண்டாம்
பாதுகாப்பு பிரிவினர் எச்சரிக்கை
ஹற்றன் விசேட நிருபர்

நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள சீரற்ற
காலநிலையினை த�ொடர்ந்து நுவரெலியா மாவட்டத்தில் கடந்த சில
தினங்களாக கடும் மழை பெய்து
வருகின்றது. இதனால் மத்திய மலைநாட்டில் உள்ள நீர்வீழ்ச்சிகள் சீறிப்பாய்கின்றன.
அதிக மழை காரணமாக லக்ஸபான, எபடீன், மரே,காட்மோர்,ம�ோஹினி எல்ல, டெவ�ோன், சென்
கிளையார் உள்ளிட்ட பிரதான நீர்

வீழ்ச்சிகள் ப�ொதுப்பொழிவு பெற்றுள்ளன.
இதே வேளை நுவரெலியா மாவட்டத்தில் காணப்படுகின்ற பெரிய
சிறிய சகல நீர் வீழ்ச்சிகளிலும் நீர்
மட்டம் அதிகரித்துள்ளது.
ஆகவே இந்த நீர்வீழ்ச்சிக்கு அருகாமையில் உள்ள மக்கள் மிகவும்
அவதானமாக இருக்குமாறும் நீர்வீழ்ச்சிகளில் நீராடச் செல்வதனை
தவிர்க்குமாறும் பாதுகாப்பு பிரிவினர் ப�ொது மக்களிடம் கேட்டுக்க�ொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

மலையகத்தில் மண்சரிவு
அபாய எச்சரிக்கை

(ஹற்றன் சுழற்சி, கம்பளை, இரத்தினபுரி சுழற்சி, மாத்தளை சுழற்சி,
தம்புள்ளை தினகரன் நிருபர்கள்)

சீரற்ற காலநிலையை த�ொடர்ந்து
மலையகத்தின் பல பகுதிகளிலும்
மண்சரிவு அனர்த்தங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதுடன் பல பிரதேசங்களுக்கு
சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மண்சரிவு ஏற்படலாம் என
அடையாளப்படுத்தப்பட்ட இடங்களில் மண்சரிவு அனர்த்தங்கள் ஏற்படும் வாய்ப்புகள் அதிகமாக காணப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனினும் ஒருசில பகுதிகளில் மக்கள்
மண்சரிவு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டும் த�ொடர்ந்து அப்பகுதிகளில்
வசித்துவருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
நாவலப்பிட்டி - ஹப்புகஸ்தலாவ
பிரதான வீதியில் ரூவான்புர பகுதியில் நேற்று காலை 11 மணியளவில்
பாரிய மண்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது.
இதனால் அவ்வீதி ஊடான ப�ோக்குவரத்து முற்றாக முடங்கியது.
மேலும் இப்பகுதியில் மண்ச-

ரிவுகள் ஏற்படக்கூடிய அபாயம்
இருப்பதால் ஆய்வுப் பணிகள்
மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என
பிரதேச மக்கள் க�ோரிக்கை விடுக்கின்றனர்.
மண்மேட்டினை அகற்றி இயல்பு
நிலை திரும்பும் வரை நாவலப்பிட்டியிலிருந்து ஹப்புகஸ்தலாவ
மற்றும் க�ொத்மலை, பூண்டுல�ோயா,
திஸ்பனை ஆகிய பகுதிகளுக்கு
செல்லும் பயணிகள் மாற்று வழியை
பயன்படுத்துமாறு
ப�ொலிஸார்
வேண்டுக�ோள் விடுத்துள்ளனர்.
மாத்தளை மாவட்டத்தில் பெய்து
வரும் அடை மழை காரணமாக
இரத்தோட்டை பிரதேச செயலக பிரிவுக்குட்பட்ட அண்ணாசிவத்த த�ோட்டத்தில் மண்மேடு சரிந்து வீழ்ந்ததில்
மூன்று வீடுகள் சேதமடைந்துள்ளன.
லிந்துலை
நாகசேனையிலிருந்து
பெரிய இராணிவத்தை த�ோட்டத்திற்கு செல்லும் பிரதான வீதியில்
கற்பாறைகள் சரிந்து வீழ்ந்தமையால்
இப்பாதையூடான ப�ோக்குவரத்து
பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் காரணமாக சுமார் 2 மணி

நேரம் ப�ோக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டிருந்தது.
மேலும் பாதையில் கற்பாறைகள்
சரிந்து விழகூடிய ஆபத்தான நிலை
காணப்படுவதாக மக்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.
கம்பளை, உலப்பனை பிரதேசத்திலிருந்து, க�ொத்மலை, மாவில,
மாவத்தூர ஆகிய பகுதிகளுக்குச்
செல்லும் பிரதான பாதையில் நேற்று
பாரிய மண்மேடு சரிந்து விழுந்தது. அத்துடன், மரங்களும் முறிந்து
விழுந்தன.
இதனால் மேற்படி பாதை ஊடான
ப�ோக்குவரத்து
சிலமணிநேரம்
முற்றாக ஸ்தம்பித்தது. அப்பகுதியில் மின் விநிய�ோகமும் துண்டிக்கப்பட்டது.
கடும் மழை காரணமாகவே இவ்வனர்த்தம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இரத்தினபுரி கேகாலை மாவட்டங்களில் மண்சரிவு ஏற்படலாம்
என
அடையாளப்படுத்தப்பட்ட
இடங்களில் மண்சரிவு அனர்த்தங்கள் ஏற்படலாம் என இடர் முகாமைத்துவ நிலையம் தேசிய கட்ட

ஆராய்ச்சி நிலையங்கள் இரத்தினபுரி
கேகாலை காரியாலயங்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
இரத்தினபுரி மாவட்டத்தின் இரத்தினபுரி, பெல்மதுளை, எஹலியக�ொடை, குருவிட்ட, இம்புல்பே,
எலபாத்த கிரியெல்ல ஆகிய பிரதேச
செயலகப் பிரிவுகளிலும் கேகாலை
மாவட்டத்தில் அரனாயக்க, தெரணியகல தெஹிய�ோவிட்ட பிரதேச
செயலக பிரிவுகளில் ஏற்கனவே
அடையாளம் காணப்பட்ட இடங்களில் மேற்படி மண்சரிவு அபாயம்
நிலவுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அத்துடன் இந்த ஆபத்தான பகுதிகளில் வசித்து வந்தவர்கள் ஏற்கனவே
இப்பிரதேசங்களிலிருந்து
பாதுகாப்பான
மாற்றிடங்களுக்கு
செல்லுமாறும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
எனினும் அதிகாரிகளின் எச்சரிக்கைககளையும் மீறி இன்னும் சிலர்
இப்பகுதிகளில் த�ொடர்ந்து வசித்து
வருவதாக பிரதேச
செயலக மற்றும் கிராம சேவை
அதிகாரிகள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.

கண்டி மாநகர சபை ஆணையாளருடன்
த�ொடர்ந்து செயற்பட முடியாது

பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தின் மேல் க�ொத்மலை
சர்வதேச ஆராய்ச்சி மாநாடு நீர்த்தேக்கத்தின்

(எம்.ஏ.அமீனுல்லா )

உலகளாவிய கல்வி, விஞ்ஞான
ஆய்வு மற்றும் ஆராய்ச்சிக்காக இலங்கையில் முதலிடத்தைப் பெற்ற பேராதனைப் பல்கலைக்கழகத்தின் வருடாந்த
சர்வதேச ஆராய்ச்சி மாநாடு இன்றும்
நாளையும் இரண்டு நாட்களும் நிகர்
நிலை
த�ொழில்நுட்பத்தினூடாக
நடைபெறும். இதனை உத்தய�ோகபூர்வமாக பிரதம அதிதியாக கலந்துக�ொண்ட பேராசிரியர் சந்திரிக்கா என்
விஜரத்ன நேற்று காலை ஆரம்பித்துவைத்தார் .
இலங்கைப் பல்கலைக்கழகங்களினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ஆராய்ச்சி
மாநாடுகளில் சர்வதேச மற்றும் தேசிய
அங்கீகாரத்தைப் பெற்றுள்ள இந்த
மாநாட்டில், இந்த ஆண்டு எட்டு

கண்டி மாநகர சபை ஆணையாளரின் தன்னிச்சையான நடவடிக்கைகளுக்கு இணைந்து த�ொடர்ந்தும்
செயல்பட
முடியாது என கூறி,
மாநகர சபையின் ஆளும் கட்சி
மற்றும் எதிர்க்கட்சியைச் சேர்ந்த
அனைத்து
உறுப்பினர்களும் மத்திய மாகாண
ஆளுநரிடம் நேற்று (10)
மகஜர் ஒன்றை கையளித்துள்ளனர்.
மாநகர சபையின் தற்போதைய
ஆணையாளர் அமில நவரத்னவை
நீக்கிவிட்டு, அவருக்குப் பதிலாக
வேறு ஒரு அதிகாரியை நியமிக்குமாறு அந்தக் கடிதத்தில் சபை உறுப்பினர்கள் க�ோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
சபையின் 25 தீர்மானங்களுக்கு
மேல் ஆணையாளர் நடைமுறைப்படுத்தவில்லை எனவும் இது கண்டி
மாநகர சபைக்கு களங்கத்தை ஏற்படுத்தும் எனவும் எதிர்க்கட்சித்
தலைவர் சேன திஸாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார்.

ஆளுநரிடம் மகஜர் கையளிப்பு
ஆணையாளரின் செயற்பாடுகள்
த�ொடர்பாக நகரசபை உறுப்பினர்கள் முன்வைத்த குற்றச்சாட்டுக்கள் த�ொடர்பில் ஆணையாளரை
அழைத்து, பிரதி நகர பிதா இலாஹி
ஆப் தீன்
மற்றும் எதிர்க்கட்சித்
தலைவருடன் பலதடவைகள் கலந்துரையாடியதாகவும் அவர் கூறினார்.
கூட்டத்தில் எட்டப்பட்ட உடன்படிக்கைகளுக்கு அமைய ஆணையாளர் செயற்படத் தவறியமை
த�ொடர்பில் நகரசபை உறுப்பினர்கள்
அதிருப்தி வெளியிட்டதாக கண்டி
மாநகர முதல்வர் கேசர சேனாநாயக்க தெரிவித்தார்.
கண்டி மாநகர சபையின் ஆணை-

யாளர் மற்றும் மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கு
இடையில்
இதுபற்றி
விசாரித்தப�ோது, இரு தரப்பினரையும் வரவழைத்து முரண்பாடுகள்
குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தியும்
உடன்பாடு ஏற்படவில்லை என
மத்திய மாகாண ஆளுநர் லலித் யு
கமகே தெரிவித்துள்ளார்.
ஆணையாளர் மீது நிதி ம�ோசடி
குற்றச்சாட்டுகள்
சுமத்தப்படவில்லை என்றும், நிர்வாகச் சிக்கலே
எழுந்துள்ளதாகவும்
குறிப்பிட்ட
ஆளுநர் விரைவில் இது குறித்து
தீர்க்கமான முடிவு எடுக்கப்படும்
என்றும் ஆளுநர் மேலும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

(எம்.ஏ.அமீனுல்லா)

முக்கிய கருப்பொருட்கள் த�ொடர்பாக
உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு ஆய்வாளர்களால் 571 ஆய்வுக் கட்டுரைகள்
சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ளன.
இது பின்வருமாறு எட்டு கருப்பொருள்களின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன
ம�ொழி, கலாசாரம் மற்றும் சிந்தனை,
கல்வி மற்றும் பரிணாமம், அறிவியல்,
த�ொழில்நுட்பம் மற்றும் த�ொழில், சமூக-ப�ொருளாதார முன்னேற்றம் மற்றும்
நிர்வாகம்,
சுற்றுச்சூழல்
மற்றும்
இயற்கை வளங்கள், உணவு, ஊட்டச்சத்து மற்றும் கால்நடைகள், உடல்நலம் மற்றும் சமூகம், க�ொவிட் 19
- பிரச்சினைகள் மற்றும் தீர்வுகள் ஆகிய
எட்டு கருப்பொருள்களின் அடிப்படையில் வகுக்கப்பட்டுள்ளது.

வான்கதவு திறப்பு
(ஹற்றன் சுழற்சி நிருபர்)

மலையகத்தில் பெய்து வரும்
கடும் மழை காரணமாக மேல்
க�ொத்மலை மின்சார சபைக்கு நீரேந்தும் பகுதியில் ஆற்றின் நீர் மட்டம்
உயர்வடைந்துள்ளது.
இதனால் த�ொடர்ந்தும் மேல்
க�ொத்மலை நீர்த்தேக்கத்தின் வான்கதவு ஒன்று திறந்து விடப்பட்டுள்ள
வண்ணமே உள்ளது.
அணைக்கட்டிற்கு கீழ் பகுதியில்
ஆற்றை பயன்படுத்துபவர்கள் அவதானத்துடன் இருக்குமாறு வேண்டுக�ோள் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

நில்லம்பே நீர்த்தேக்கத்தின் வான் கதவுகள் திறப்பு
கம்பளை நிருபர்

கலஹா, நில்லம்பே நீர்த்தேக்கத்தின் இரு
வான் கதவுகள் நேற்றுமுன்தினம் முதல்
திறக்கப்பட்டுள்ளன.
நாட்டில் 16 மாவட்டங்களில் கடும் மழையுடன்கூடிய சீரற்ற வானிலை நிலவுகின்றது.

நீர்த்தேக்கங்களின் நீர் மட்டமும் சடுதியாக
அதிகரித்துவருகின்றது. கண்டி, நுவரெலியா
மாவட்டங்களிலும் கடும் மழை பெய்துவருகின்றது.இதனால் நில்லம்பே நீர்த்தேக்கத்தின் நீர் மட்டமும் சடுதியாக அதிகரித்துள்ளது. இதனையடுத்து நீர்த்தேக்கத்தின் இரு
வான்கதவுகளும் திறக்கப்பட்டுள்ளன.
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யாழ். மாவட்டத்தில்
19,987 பேர் பாதிப்பு
65 வீடுகள் பகுதியளவில் சேதமடைவு

131 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 438 பேர் இடம்பெயர்வு
யாழ்.விசேட நிருபர்

யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டத்தில்
ஏற்பட்டுள்ள சீரற்ற காலநிலை காரணமாக 65 வீடுகள் பகுதிகளவில்
சேதமடைந்துள்ளன என மாவட்ட
இடர் முகாமைத்துவ பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.
நேற்று செவ்வாய்க்கிழமை மாலை
வரையிலான பாதிப்பு த�ொடர்பாக
யாழ்ப்பாணம் மாவட்ட இடர் முகா-

மைத்துவ பிரிவு வெளியிட்ட அறிக்கையிலேயே இந்த விடயம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நேற்று முன்தினம் இரவு முதல்
பெய்து வரும் மழை காரணமாக
யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டத்தில்
இதுவரை 5 ஆயிரத்து 908 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 19 ஆயிரத்து 987
ஆட்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
யாழ்ப்பாணம், நல்லூர், சண்டிலிப்பாய், சங்கானை,உடுவில், தெல்-

லிப்பழை, க�ோப்பாய், சாவகச்சேரி,
கரவெட்டி, பருத்தித்துறை, மருதங்கேணி, வேலணை, ஊர்காவற்றுறை,
காரைநகர் பிரதேச செயலர் பிரிவுகளிலேயே இந்த தரவுகள் கிடைத்துள்ளன. 131 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த
438 நபர்கள் மாத்திரமே வாழ்விடங்களிலிருந்து இடம்பெயர்ந்து தற்காலிக
இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் என இடர் முகாமைத்துவப் பிரிவு
தெரிவித்துள்ளது.

இளவாலையில் 96 பேர் இடம்பெயர்வு
யாழ். விசேட நிருபர்

ஓமந்தை விஷேட நிருபர்

யாழ்ப்பாணம் – தெல்லிப்பழை பிரதேச செயலாளர் பிரிவிற்குற்பட்ட, இளவாலை வடமேற்கு ஜெ
222 கிராம சேவகர் பிரிவில் சீரற்ற காலநிலையால் 26
குடும்பங்களை சேர்ந்த 96 பேர் இரண்டு இடைந்தங்கல் முகாங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளர்.
குறித்த பகுதிக்கு யாழ். மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்து பிரிவின் உதவிப் பணிப்பாளர் என்.சூரியராஜா
நேரடியாக சென்று பார்வையிட்டுள்ளார்.
அத்தோடு இராணுவத்தினரும் வெள்ளத்தினால்
பாதிக்கப்பட்டுள்ள வீடுகள் மற்றும் மக்களை சென்று
பார்வையிட்டுள்ளதுடன் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் த�ொடர்பில் ஆராய்ந்து வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

வவுனியாவில் மேலும் 28 பேருக்கு க�ொர�ோனா த�ொற்று ஏற்பட்டுள்ளதாக சுகாதார பிரிவினர் தெரிவித்துள்ளனர். வவுனியாவில் இனங்காணப்பட்ட க�ொர�ோனா த�ொற்றாளர்களுடன்
த�ொடர்புகளைப் பேணிய�ோர்,
வவுனியா வைத்தியசாலையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டோர் மற்றும் எழுமாறாக மேற்கொள்ளப்பட்ட பிசிஆர்
மற்றும் அன்டிஜன் பரிச�ோதனையின் முடிவுகள் சில நேற்று
(10) வெளியாகின. அதில் வவுனியா, வவுனியா வடக்கு,
செட்டிகுளம், வவுனியா தெற்கு ஆகிய பிரிவுகளை உள்ளடக்கியதாக மேலும் 28 பேருக்கு க�ொர�ோனா த�ொற்று உறுதி
செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் த�ொற்றாளர்களை தனிமைப்படுத்துவதற்கும் அவர்களுடன் த�ொடர்புடையவர்களை
இனங்காண சுகாதாரப் பிரிவினர் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.

முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் மூன்று குளங்கள் வான்பாய்கின்றன
புதுக்குடியிருப்பு விசேட நிரூபர்

முல்லைத்தீவு
மாவட்டத்தில்
மூன்று குளங்கள் வான்பாய்கின்றன.
நேற்று முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில்
த�ொடர்ச்சியாக பெய்துவரும் மழை
காரணமாக குளங்களின் நீர்மட்டங்கள் அதிகரித்துள்ளன.
நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் கீழ்

இரணைதீவு மக்கள்
தேவாலயத்தில் தஞ்சம்
முல்லைத்தீவு குறூப்
நிருபர்

சுட்டுப் படுக�ொலை செய்யப்பட்ட தமிழ்த் தேசிய கூட்டமைப்பின் முன்னாள் பாராளுமன்ற
உறுப்பினர் மாமனிதர் நடராஜா ரவிராஜின் 15ஆம் ஆண்டு நினைவேந்தல் நிகழ்வு
நேற்று காலை இடம்பெற்ற ப�ோது,... படம்: யாழ். விசேட நிருபர்

புதுக்குடியிருப்பில்
த�ொழில்
முனைவ�ோருக்கான
காணி வழங்கல்
நேர்முக தேர்வு இன்று
முதல் ஆரம்பம்
புதுக்குடியிருப்பு விசேட நிரூபர்

முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் புதுக்குடியிருப்பு பிரதேச செயலகத்திற்கு உட்பட்ட
இளம் த�ொழில் முனைவ�ோருக்கான
காணித்துண்டுகள் வழங்கும் நேர்முக
தேர்வு இன்று முதல் முன்னெடுக்கப்படவுள்ளதாக புதுக்குடியிருப்பு பிரதேச
செயலாளர் எஸ்.ஜெயகாந்தன் தெரிவித்துள்ளார்.
த�ொழில் முனைவ�ோருக்கான காணிக்காக விண்ணப்பம் செய்து க�ொண்டவர்களுக்கான இரண்டாம் கட்ட நேர்முக
தேர்வுகள் கிராம சேவகர் பிரிவு ரீதியில்
நடைபெறவுள்ளன.
விண்ணப்பித்தவர்கள் கிராம உத்திய�ோகத்தர்களுடன்
த�ொடர்புக�ொண்டு மேலதிக விபரங்களை
பெற்றுக்கொண்டு கலந்துக�ொள்ளுமாறும் பிரதேச செயலாளர் அறிவித்துள்ளார். முதற்கட்டமாக இன்று விசுவமடு
மேற்கு,விசுவமடு கிழக்கு கிராமத்திலும்,
16 ஆம் திகதி மாணிக்கபுரம் உடையார்
கட்டுவடக்கு கிராமத்திலும், 17 புதுக்குடியிருப்பு மேற்கு உடையார் கட்டு தெற்கு
கிராமத்திலும், 19 வள்ளுவர்புரம்,சுதந்திரபுரம், தேராவில், வள்ளிபுனம் கிராமத்திலும், 24 தேவிபுரம்,க�ோம்பாவில்
கிராமத்திலும், 25 புதுக்குடியிருப்பு கிழக்கு,மல்லிகைத்தீவு, மந்துவில் கிராமத்திலும், 26 இரணைப்பாலை,ஆனந்தபுரம்,சிவநகர்,மன்னாகண்டல் கிராமத்திலும்
நேர்முகதேர்வு நடைபெறவுள்ளதாகவும்.
நேர்முக தேர்வில் சமுகமளிக்க வேண்டிய�ோர் விபரங்கள்,தேருனர் சமர்ப்பிக்க
வேண்டிய ஆவணங்கள் த�ொடர்பாக
தங்கள் பகுதி கிராம அலுவலர் அலுவலகம் மற்றும் மக்கள் ஒன்றுகூடும் ப�ொது
இடங்களில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
மேலதிக தகவலுக்கு உங்கள் கிராம
அலுவலகரை
த�ொடர்பு
க�ொண்டு
பெற்றுக் க�ொள்ளமுடியும்.

கிளிந�ொச்சி பூநகரி இரணைதீவில் கடும் மழை
காரணமாக தற்காலிக குடிசைகளில் இருந்து மக்கள்
தேவாலயத்தில் தஞ்சம்
அடைந்து
உள்ளதாக
புநகரி பிரதேச சபையின்
உப தவிசாளர் மு.எமிலியாம்பிள்ளை
தெரிவித்தார்.
கடந்த இரு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இரணைதீவில் குடியேறிய குடும்பங்கள் தற்காலிக குடிசைகளில் வாழ்ந்து வந்தனர். இக்
குடும்பங்கள் அடிப்படை வசதிகள்
குறைந்த நிலையிலேயே வாழ்ந்து
வந்தனர்.
இந்நிலையில் கடந்த
இரு நாட்களாக பெய்து வரும் கடும்
மழை காரணமாக தற்காலிக குடிசைகளில் வசிக்க முடியாத நிலையில்
தேவாலயத்தில் தஞ்சம் அடைந்-

மன்னார் மாவட்டத்தில் 5,700 ஏக்கர்
விவசாய செய்கை பாதிப்பு
மன்னார் குறூப் நிருபர்

மன்னார்
மாவட்டத்தில் த�ொடர்ச்சியாக பெய்த மழை
காரணமாக 2021 ஆம்
2022 ஆம் ஆண்டிற்கான பெரும்போக
பயிர்ச் செய்கையில்
சுமார் 5,700 ஏக்கர்
விவசாயம்
பாதிக்க ப்பட் டு ள ்ள த ா க
மன்னார் மாவட்ட கமநல திணைக்களத்தின் உதவி ஆணையாளர் ஏ.மெரின் குமார் தெரிவித்தார்.
த�ொடர்ச்சியாக பெய்த மழை காரணமாக மாந்தை மேற்கு பிரதேச
செயலாளர் பிரிவில் 2,580 ஏக்கர்,முசலி பிரதேச செயலாளர் பிரிவில்

வவுனியாவில் மேலும் 28 பேருக்கு க�ொர�ோனா

துள்ளனர். இதேவேளை அட்டைப்
பண்ணையில் காவல் புரிந்தவர்கள்
கடற் சீற்றம் காரணமாக தமது உபகரணங்களுடன்
இரணைதீவிற்கு
திரும்பி உள்ளனர். இரணைதீவில்
உள்ள மக்களுக்கு மழை கால இடர்
உதவிகள் தேவைப்படுவதாகவும் 84
குடும்பங்கள் இரணைதீவில் உள்ளதாகவும் பிரதேச சபை உப தவிசாளர்
தெரிவித்தார்.

உள்ள 20 குளங்களில் 03 குளங்கள்
வான்பாய்கின்றன.
முத்தையன் கட்டு நீர்ப்பாசன
திணைக்களத்தின் கீழ் உள்ள 8
குளங்களில் 14அடி 02 அங்குலம்
க�ொள்ளளவு க�ொண்ட மருதங்குளம் 14அடி 10 அங்குலமாக வான்
பாய்கின்றன.
வவுனிக்குளம் நீர்ப்பாசன திணைக்-

களத்தின் கீழ் உள்ள 12 குளங்களில்
09 அடி 06 அங்குலம் க�ொள்ளளவு
க�ொண்ட பழையமுறுகண்டிகுளம்
09 அடி 08 அங்குலமாக வான் பாய்கின்றது.
09 அடி 06 அங்குலம் க�ொள்ளளவு
க�ொண்ட க�ோட்டை கட்டியகுளம்
09 அடி 09 அங்குலமாக வான்பாய்கின்றன

வவுனியாவில் பாதை அபிவிருத்தி
விளம்பர பெயர்ப்பலகை சேதமாக்கல்
ஓமந்தை விஷேட நிருபர்

வவுனியா
புதிய
கற்பகபுரம்
வீதிக்கு கார்பட் வீதியாக அமைக்கப்பட்ட அரசாங்கத்தின் விளம்பரப்
பெயர்ப்பலகை நேற்று முன்தினம்
இரவு
சேதமாக்கப்பட்டுள்ளதாக
பாராளுமன்ற உறுப்பினரின் பம்பைமடு இணைப்பாளரால் பூவரசன்குளம் ப�ொலிஸ் நிலையத்தில் முறைப்பாடு செய்துள்ளார்.
இச்சம்பவம் குறித்து மேலும்
தெரிய வருவதாவது
கடந்த 8 ஆம் திகதி புதிய கற்பகபுரம் வீதி கார்பட் வீதியாக வன்னி
மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் காதர் மஸ்தானின் அபிவிருத்தி
நிதியில் புனரமைப்பு செய்யப்பட்டு
மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கையளிக்கப்பட்டுள்ளது . இரு தினங்களின்
பின்னர் நேற்று முன்தினம் அவ்வீதிக்கு அமைக்கப்பட்ட விளம்பரப்
பெயர்ப்பலகை விசமிகளால் சேதமாக்கப்பட்டு பாராளுமன்ற உறுப்-

பினரின் புகைப்படம் கிழித்தெறியப்பட்டுள்ள இச்சம்பவங்களுடன்
அப்பகுதியிலுள்ள சிலர் த�ொடர்புபட்டுள்ளதாகவும் அவர்களுக்கு
எதிராக விசாரணைகளை முன்னெடுக்குமாறும் முறைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
எனினும்
முறைப்பாட்டிற்கான
மூலப் பிரதி முறைப்பாடு மேற்க�ொண்டவருக்கு
வழங்கப்படவில்லை என்றும் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மன்னாரில் 14,951 பேர்
வெள்ளத்தால் பாதிப்பு
06 இடைதங்கல் நிலையங்களில் 107 குடும்பங்கள்
தலைமன்னார் விஷேட நிருபர்

990 ஏக்கர்,நானாட்டான் பிரதேசச்
செயலாளர் பிரிவில் 180 ஏக்கர்
மற்றும் மன்னார் நகர பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் 560 ஏக்கர் விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மாவட்டத்தில் ம�ொத்தமாக 5700 ஏக்கர்
வயல் நிலங்கள் முற்றாக நீரில் மூழ்கியுள்ளது.

மன்னார் மாவட்டத்தில் கடந்த
ஒன்பது
நாட்களாக
பெய்த
மழையின் காரணமாக 4,215 குடும்பங்களைச் சார்ந்த 14,951 பேர்
பாதிப்புகளுக்குள்ளாகியப�ோதும்
107 குடும்பங்களைச் சார்ந்த 391
பேர் ஆறு பாதுகாப்பான அமைவிடங்களில் தங்கவைக்கப்பட்டுள்ளதாக மன்னார் அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் தெரிவித்துள்ளது.
மன்னார் நகர் பிரதேச செயலகப்
பிரிவில் எழுத்தூர் செல்வநகர் பகுதியில் 15 குடும்பங்களைச் சார்ந்த 60

பேர் அறநெறி பாடசாலையிலும்,
தலைமன்னார் பியர் பகுதியைச்
சேர்ந்த 37 குடும்பங்களைச் சார்ந்த
113 பேர் ஸ்ரீதேவி முத்துமாரியம்மன்
க�ோவிலிலும்
எமில்நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த 40
குடும்பங்களைச் சார்ந்த 161 பேர்
சென்.மதர் திரேசா பாடசாலையிலும்,
தலைமன்னார் கிராமம் தெற்கு பகுதியிலுள்ள 7 குடும்பங்களைச் சார்ந்த
24 பேர் சென்.ல�ோறன்ஸ் ற�ோமன்
கத்தோலிக்க பாடசாலையிலும்,
சவுத்பார் பகுதியிலுள்ள 4 குடும்பங்களைச் சார்ந்த 17 பேர் கிறிஸ்து-

ராஜ ஆலயத்திலும்
மாந்தை மேற்கு பிரதேச செயலகப் பிரிவில் விடத்தல்தீவு பகுதியிலுள்ள 4 குடும்பங்களைச் சார்ந்த
16 பேருடன் ம�ொத்தம் 107 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 391 பேர் குறிப்பிடப்பட்ட பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்கவைக்கப்பட்டுள்ளதாக
மன்னார் அனர்த்த முகாமைத்துவ
நிலையம் தெரிவித்துள்ளது.
அத்துடன் மன்னார் பகுதியில்
தாழ்ந்த இடங்களில் வெள்ளம் காரணமாக சில பகுதிகளில் ப�ோக்குவரத்து செய்ய முடியாத நிலை காணப்படுகிறது.

முல்லைத்தீவில் குளங்களுக்கு
செல்ல வேண்டாம் என அறிவிப்பு
முல்லைத்தீவு குறூப் நிருபர்

கந்த சஷ்டி விரதத்தின் ஐந்தாம் நாளான நேற்று முன்தினம் வவுனியா கந்தசாமி ஆலயத்தில் சுகாதார விதிமுறைகளுடன் சூர சம்ஹாரத்தின் ப�ோது பிடிக்கப்பட்ட படம்.
படம் வவுனியா விசேட நிருபர்

முல்லைத்தீவு
மாவட்டத்தில்
குளங்களின் நீர் மட்டம் அதிகரித்து
வான் பாயத் த�ொடங்கி உள்ள
நிலையில் சிறுவர்கள் குளப் பகுதிகளுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என
நீர்ப்பாசன திணைக்கள அதிகாரிகளினால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
குளங்களின் வான் பாய்கின்ற பகுதிகளுக்கோ அணைக்கட்டுப் பகுதிகளுக்கோ குளங்களைப் பார்வையிடச் செல்ல வேண்டாம் எனவும் இது
த�ொடர்பாக பெற்றோர்கள் விழிப்புணர்வுடன் செயற்படுமாறும் குறிப்பாக சிறுவர்கள் குளங்களில் நீராடுவதற்குச் சென்று உயிராபத்துகளை
கடந்த காலங்களில் எதிர்கொண்டதன் காரணமாக பெற்றோர்கள் தமது
பிள்ளைகளை குளச் சூழலுக்குள்
செல்வதைக் கட்டுப்படுத்துமாறும்
அதிகாரிகளினால்
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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பிரான்ஸில் 30 வயதுக்குக் குறைந்தவர்களுக்கு

ம�ொடர்னா தடுப்பூசி வழங்காமலிருக்க பரிந்துரை
பிரான்ஸில் 30 வயதுக்குக் குறைந்த�ோர் ம�ொடர்னா தடுப்பூசி ப�ோட்டுக்கொள்வதைத்
தவிர்க்குமாறு
ஆல�ோசனை கூறப்பட்டுள்ளது. அந்த
வயதுப் பிரிவினர் பைசர் தடுப்பூசியைப்
ப�ோட்டுக்கொள்ள அது பரிந்துரைத்துள்ளது. ம�ொடர்னா தடுப்பூசி ப�ோட்டுக்கொண்டால், இதய வீக்கம் ஏற்படும்

அபாயம் அதிகம் என்று பிரான்ஸ் கூறுகிறது. பைசர் அல்லது ம�ொடர்னா தடுப்பூசி ப�ோட்டுக்கொண்ட ஒரு வாரத்தில்
இதய வீக்கம் ஏற்படும் அபாயம் இருப்பதாக ஓர் ஆய்வில் தெரியவந்தது.
ஆயினும் ம�ொடர்னா தடுப்பூசியுடன்
ஒப்புந�ோக்க, பைசர் தடுப்பூசியால் ஏற்படக்கூடிய அபாயம் 5 மடங்கு குறைவு

ஆப்கானில் உணவு பிரச்சினை தீவிரம்
ஆ ப்கா னி ஸ்தா னி ல்
உணவு மற்றும் அத்தியாவசிய ப�ொருட்களை வாங்குவதற்கு நிதி இல்லாத சூழலில்
தலிபான்கள்
ஆட்சியில்
அந்நாடு நாளுக்கு நாள்
ம�ோசமான நிலைக்கு தள்ளப்படுவதாக அங்கிருந்து வரும்
செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.
ப�ோதிய நிதியின்மை காரணமாக உணவுப் ப�ொருட்களின் விலை முன்னெப்ப�ோதும் இல்லாத வகையில்
அதிகரித்து வருவத�ோடு சிலர் தமது
பிள்ளைகளையே விற்கும் நிலைக்கு
தள்ளப்பட்டிருப்பதாக
உரிமைகள்
மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான சர்வதேச
மன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
“95
வீதமான ஆப்கானியர்களுக்கு உண்பதற்கு ப�ோதுமான உணவு இல்லாதத�ோடு நவம்பர் ஆரம்பத்தில்
குளிர்காலம் வரவிருக்கும் நிலையில்

மக்கள் த�ொகையில் பாதி அளவானவர்கள் பட்டினி நெருக்கடிக்கு
முகம்கொடுத்துள்ளனர்” என்று அந்த
அமைப்பு குறிப்பிட்டுள்ளது. ஆப்கானின் பாதிக்கும் அதிகமான மக்கள்
த�ொகையான 28.8 மில்லியன் பேர்
நவம்பரில் இருந்து உணவு பாதுகாப்பு
இன்மைக்கு முகம்கொடுத்திருப்பதாக
ஐ.நா உதவி அமைப்பு ஒன்று தெரிவித்துள்ளது.

அதிகரித்துவரும் கடல்நாய்

இறப்புகள் பற்றி விசாரணை
தென்னாபிரிக்காவின் கேப்
டவுன் நகரக் கரைய�ோரங்களில் அதிகமான கடல்நாய்கள் இறந்து காணப்பட்டன.
அதிகரித்துவரும் கடல்நாய்களின் மரண எண்ணிக்கை
குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
அவற்றின்
மரணத்துக்கு
உணவுப் பற்றாக்குறை ஒரு
காரணமாக
இருக்கலாம்
என்று மேற்குக் கேப் மாநிலச் சுற்றுப்புறப் பிரிவின் பேச்சாளர் குறிப்பிட்டார்.
ஒவ்வோர் ஆண்டும் இந்தக் காலக்கட்டத்தில் கடல்நாய்கள் மாண்டுகிடக்கக் காணப்படுவது வழக்-

கமான ஒன்றாகி வருகிறது. இந்த
ஆண்டோ, இறந்த கடல்நாய்களின்
எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது.
கடந்த வாரம் கிட்டத்தட்ட 200
கடல்நாய்களின் சடலங்கள் புதைக்கப்பட்டதாக மாநில அரசாங்கம்
தெரிவித்திருந்தது.

என ஆய்வு குறிப்பிட்டுள்ளது. பிரான்ஸில் கடந்த மே மாதம் முதல் ஓகஸ்ட்
வரை, அத்தகைய பக்கவிளைவுகளுக்காக மருத்துவமனைகளில் சேர்க்கப்பட்ட 12 இலிருந்து 50 வயது வரையிலான அனைவரின் உடல்நிலையையும்
ஆய்வு கண்டறிந்தது.
என்றாலும், அந்த இரண்டு தடுப்பூ-

சிகளால் ஏற்படும் பக்கவிளைவுகளை
விடப் பலன்கள் அதிகம் என்று ஐர�ோப்பிய ஒன்றிய மருந்து நிர்வாக அமைப்பு
தெரிவித்தது.
30
வயதுக்கு
மேற்பட்டோர்
ம�ொடர்னா தடுப்பூசியைப் ப�ோட்டுக்க�ொள்ளலாம் என்றும் பிரான்ஸ் பரிந்துரைத்துள்ளது.

உலகம் 2.4 பாகை செல்சியஸை
ந�ோக்கி பயணிப்பதாக எச்சரிக்கை
சிஓபி26 பருவநிலை மாநாட்டில்
உறுதிப்பாடுகள் அளிக்கப்பட்டப�ோதும், உலக வெப்பநிலையை கட்டுப்படுத்தும் இலக்குகளை உலகம்
இன்னும் நெருங்கவில்லை என்று
புதிய ஆய்வு ஒன்று தெரிவித்துள்ளது.
1.5 பாகை செல்சியஸ் கட்டுப்பாட்டுக்கு நாடுகள் திட்டமிட்டப�ோதும் உலகம் 2.4 பாகை செயல்சியஸ்
வெப்பநிலையை ந�ோக்கி செல்வதாக இந்த ஆய்வில் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
சிஓபி26,
“பெரும்
நம்பகத்தன்மை, செயற்பாடு மற்றும் அர்ப்பணிப்பு இடைவெளியை க�ொண்டுள்ளது” என்று காலநிலை நடவடிக்கை
தடம் என்ற நிறுவனம் குறிப்பிட்டுள்ளது.
கிளாஸ்கோவில்
இடம்பெறும்
மாநாடு காலநிலையை கட்டுப்படுத்துவதில் தீர்க்கமானதாக பார்க்கப்படுகிறது.
எனினும் காடழிப்பை நிறுத்துவதற்கான உறுதிம�ொழி உள்ளடக்கிய
த�ொடர்ச்சியான பெரிய அறிவிப்புகளைத் த�ொடர்ந்து, கடந்த வார ஐ.நா
கூட்டம், எதிர்வுகூறல்கள் நம்பிக்கையுடன் முரண்படுவதாகக் கூறப்படுகிறது.
சிஓபி26 பருவநிலை மாநாடு இந்த
வாரம் முடிவுக்கு வரவுள்ளது.
சிஓபி26 மாநாட்டில் பங்கேற்றிருக்கும் நாடுகள் 2030 இல் பசுமை-

யில்ல வாயு உமிழ்வை நிறுத்த உறுதி
அளித்தப�ோதும் 2100 இல் 1.5 செல்சியஸ் இலக்கை க�ொண்ட ஐக்கிய
நாடுகளின் திட்டத்திற்கு அப்பால்
பூமி சூடாவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது
என்று காலநிலை நடவடிக்கை தடம்
அமைப்பின் ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
“2030 இற்கான அனைத்து புதிய
கிளாஸ்கோ உறுதிப்பாடுகளுக்கு
அப்பாலும், 1.5 செல்சியஸான
2030இன் தேவையை விட இரு
மடங்கு உமிழ்வை நாம் மேற்க�ொள்வோம்” என்று அந்த அமைப்பு
குறிப்பிட்டுள்ளது.
கார்பன் உமிழ்வு அளவில் நிகர
பூஜ்ஜிய நிலையை அடைய அமெ-

ரிக்கா மற்றும் சீனாவின் புதிய வாக்குறுதிகள், வெப்பநிலை உயர்வு
குறித்த தனது மதிப்பீடுகளை சற்று
மேம்படுத்தியுள்ளன என்று கூறுகிறது அவ்வமைப்பு.
ஆனால் காலநிலை மாற்றத்தை
கட்டுப்படுத்த பெரும்பாலான அரசாங்கங்கள் தீட்டியுள்ள திட்டங்களின் தரம் மிகவும் குறைவாக
உள்ளது
எனவும்
குறிப்பிட்டுள்ளது.
நிகர பூஜ்ஜிய நிலையை அடைவதென்பது பசுமை இல்ல வாயு
உமிழ்வை முடிந்தவரை குறைப்பது, பின்னர் மீத உமிழ்வுகளை
சமன் செய்வது, உதாரணமாக மரங்களை நடுவதைக் கூறலாம். இது

வளிமண்டலத்திலுள்ள கரியமிலவாயுவை நீக்குகிறது.
உலக அளவில் 140 க்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் நிகர பூஜ்ஜிய
நிலையை அடைவதாக உறுதியளித்துள்ளன, இது உலகின் ம�ொத்த
உமிழ்வுகளில் 90 வீதத்தை உள்ளடக்கியது.
உலக வெப்பமாதலை 1.5 பாகை
செல்சியஸுக்கு கட்டுப்படுத்துவது
காலநிலை மாற்றத்தின் அபாயகரமான தாக்கங்களை தவிர்ப்பதற்கு
அவசியம் என்று விஞ்ஞானிகள்
வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
2015ஆம் ஆண்டு பாரிஸில் நடந்த
காலநிலை மாநாட்டில், காலநிலை
மாற்றத்தினால் ஏற்படும் அபாயங்களைத் தடுக்க ஒரு திட்டம் வகுக்கப்பட்டது. அதில் பூமியின் வெப்பநிலையை 1.5 பாகை செல்சியஸுக்கு
கட்டுப்படுத்துவதும் அடக்கம்.
இந்தப் புதிய கணக்கீடு புவி மீது
இலக்கு வைத்து வரும் எரிகல்
ப�ோன்றது. இது ஒரு பேரழிவு தரும்
அறிக்கை, கிளாஸ்கோவில் கூடியுள்ள அரசாங்கங்கள் உடனடியாக
தங்களுக்குள் இருக்கும் வேறுபாடுகளை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு,
உலகின் ப�ொதுவான எதிர்காலத்தைக் காப்பாற்றும் ஒப்பந்தத்தில்
சமரசமின்றி தீவிரமாக செயல்பட
வேண்டும் என கிரீன்பீஸ் இன்டர்நேஷனல் அமைப்பின் நிர்வாக பணிப்பாளர் ஜெனிபர் மார்கன் கூறினார்.

இமய மலையில் காணாமல்போன தடுப்பு மருந்து ஊசிகளுக்கு
மூவரும்் சடலமாகக் கண்டுபிடிப்பு பற்றாக்குறை ஏற்பட வாய்ப்பு
நேபாளத்தில் உள்ள இமயமலைப் பகுதியில் காணாமற்ப�ோன மூவரைத் தேடிச் சென்ற
மீட்புப்பணிக் குழு, அவர்களின்
சடலங்களைக் கண்டெடுத்துள்ளது.
சுமார் இரண்டு வாரத்துக்கு
முன் காணாமற்போன அவர்கள், பிரான்ஸைச் சேர்ந்தவர்கள். மூவரும் இமயமலைக்கு
அருகில் உள்ள கண்டேகா
மலையின் உச்சியை அடைய
முயற்சி செய்ததாகக் கூறப்பட்டது.
அத்தகைய மலையேறும் நடவடிக்கைக்கு ஏற்பாடு செய்தோரின் உதவியுடன் அவர்கள் அங்கு சென்றதாகக்
கூறப்பட்டது.

கடந்த மாதம் 26ஆம் திகதி, அவர்கள் ஏறிக்கொண்டிருந்த மலைப்பகுதியில் பனிச்சரிவு ஏற்பட்டது.
அதன் பின், அந்த மூவருக்கும் ஏற்பாட்டாளர்களுக்கும் இடையிலான

த�ொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டது.
அதையடுத்து மீட்புப்பணிக்
குழுவினர் அவர்களைத் தேடிச்
சென்றனர். இறுதியில் குழுவினர், அவர்கள் மாண்டுகிடப்பதைக் கண்டனர்.
பிரேதப் பரிச�ோதனைக்காக
அவர்களின் சடலங்கள் தலைநகர் கத்மாண்டுவுக்கு அனுப்பப்படும் என்று ப�ொலிஸார்
கூறினர்.
க�ொர�ோனா தடுப்பூசி பெற்ற வெளிநாட்டு
சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தனிமைப்படுத்தல் கட்டுப்பாடு அகற்றப்பட்ட
நிலையில் கடந்த செப்டெம்பரில்
சுற்றுலா பயணிகளுக்கு நேபாளம்
அனுமதி அளித்தது.

தடுப்பு மருந்தைச் செலுத்தப்
பயன்படுத்தப்படும் ஊசிகளுக்குப்
பற்றாக்குறை ஏற்படக்கூடும் என்று
உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரித்துள்ளது.
அடுத்த ஆண்டு, கூடுதலாக 2
பில்லியன் ஊசிகள் வரை தேவைப்படலாம் என்று அது தெரிவித்தது.
அதனால், குறிப்பாகப் பிள்ளைகளுக்குத் தடுப்பூசி ப�ோடுவதில்
தாமதம் ஏற்படலாம். அல்லது
ஊசிகளை மீண்டும் பயன்படுத்தும் பாதுகாப்பற்ற சூழலும் உருவாகலாம் என்று அந்த அமைப்பு
குறிப்பிட்டது.
ஊசிகளின்
பற்றாக்குறையால்,
ப�ொதுச்
சுகாதாரத்தில்
எதிர்கா-

லத்தில் தாக்கம் ஏற்படக்கூடும்
என்று அமைப்பின் வல்லுநர் லிசா
ஹெட்மன் தெரிவித்தார்.
இருப்பினும் நாடுகள் அவற்றின்

தேவைகளை
முன்கூட்டியே
திட்டமிட வேண்டும். ஊசிகளைப் பெருமளவில் வாங்கிச்
சேமித்துவைப்பதும்
தவறு
என்றார் அவர்.
உலக அளவில் 7.3 பில்லியனுக்கும் அதிகமான முறை தடுப்பூசிகள்
ப�ோடப்பட்டுள்ளன
என்று ஜ�ோன்ஸ் ஹ�ோப்கின்ஸ்
பல்கலைக்கழகம் தெரிவித்துள்ளது.
ஓராண்டில்
வழக்கமாகப்
ப�ோடப்படும் தடுப்பூசிகளைவிட அது ஒரு மடங்கு அதிகம்.
ஆனால் அதைப் ப�ோன்று இன்னும்
ஒரு மடங்கு ஊசிகள் தற்போது
தேவைப்படுகின்றன.

தலிபான்கள் வழி ஆப்கானுக்கு

நிதியளிக்க அமெ. தயாரில்லை

பிரான்ஸின் கடைசி ராணியின் ஸ்டீவ் ஜ�ொப்ஸ் கைகளால்
இரு வைர வளையல்கள் ஏலம்

ஆப்கான் இஸ்லாமிய
எமிரேட் அரசு அனைவரையும்
உள்ளடக்கிய
அரசாங்கம், பெண் உரிமைகளை பாதுகாப்பது
மற்றும் தீவிரவாதத்திற்கு
ஆப்கான் மண்ணை பயன்படுத்துவதை அனுமதிக்காதது ப�ோன்ற கடப்பாடுகளை
நிறைவேற்றும்
வரை அந்த நாட்டுக்கு
நிதி உதவி வழங்குவதற்கு அமெரிக்கா இன்னும் தயாராக
இல்லை என்று அமெரிக்க தேசிய
பாதுகாப்பு ஆல�ோசகர் ஜக் சுலிவன்
தெரிவித்துள்ளார்.
“ஆப்கானின் தற்போதைய தலைமைக்கு நேரடியாக நிதி அளிக்கும்
நிலைமையில் நாம் இல்லை. நாம்
விரும்புகின்ற நிலையில் தலிபான்கள் இல்லை. அனைத்திலும் முன்னேற்றம் ஏற்படும் வரை, அனைத்து

பிரான்ஸ் ராணி மேரி அன்டோனெட்டுக்கு ச�ொந்தமாக இருந்த
இரு வைர வளையல்கள் சுவிட்சர்லாந்தில் இடம்பெற்ற ஏலத்தில் 8
மில்லியன் ட�ொலர்களுக்கு மேல்
விலைப�ோயுள்ளது.
அந்த
ஆபரணங்களை
த�ொலைபேசி ஊடாக ஒரு ஏலதாரர் வாங்கியுள்ளார்.
பிரான்ஸ்
புரட்சியின்போது
தலை
துண்டிக்கப்படுவதற்கு
முன்னர் அன்டோனெட் இந்த ஆபரணங்களை பாதுகாப்பாக அனுப்பி
வைத்துள்ளார்.
இந்த
இரு
வளையல்களும்
நாட்டை
விட்டு
இரகசியமாக
க�ொண்டுசெல்லப்பட்டு 200 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அவரது குடும்பத்தினரிடம் இருந்து வந்தது.
வைரங்களைக் க�ொண்ட இந்த
வளையல்கள் ஏலத்தில் விற்கப்படுவது இது முதல் முறையாக இருந்-

தரப்பையும் உள்ளடக்கிய அரசாங்கம் த�ொடக்கம் ஏனைய அம்சங்கள்
பற்றி நாம் த�ொடர்ந்து அவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிற�ோம். சர்வதேச அமைப்புகள்
மற்றும் அரச சார்பற்ற நிறுவனங்கள்
ஊடாக த�ொடர்ந்து நிதி அளிப்பது
பற்றியே நாம் அவதானம் செலுத்தி
உள்ளோம்” என்று சி.என்.என்
த�ொலைக்காட்சிக்கு அளித்த ப�ோட்டியில் சுலிவன் தெரிவித்துள்ளார்.

உருவாக்கிய கணினி ஏலம்

தது. அவை எதிர்பார்க்கப்பட்டதை
விடவும் இரு மடங்கு விலைக்கு
விற்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.
1755 ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரியாவில் பிறந்த மேரி அன்டோனெட்,
பிரான்ஸின்
எதிர்கால
மன்னர்
பதினாறாம் லுவிஸின் மனைவியாக பிரான்ஸுக்கு அனுப்பப்பட்டார். 1793 ஆம் ஆண்டு தலையை
வெட்டும் கருவியால் தலை துண்டிக்கப்பட்டு அவர் க�ொல்லப்பாட்டார்.

45
ஆண்டுகளுக்கு
முன்னர் உருவாக்கப்பட்ட
அசல்
அப்பிள்
கணினி
400,000 ட�ொலர்களுக்கு
ஏலம்போயுள்ளது.
அ ப் பி ள் - 1
என்ற
அந்தக்
க ணி னி யை
அப்பிள்
நிறுவனத்தின்
நிறுவனர்களான ஸ்டீவ்
ஜ�ொப்ஸும் ஸ்டீவ் வ�ோஸ்னியக்கும் கைகளால் உருவாக்கினர்.
ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் ஆரம்பத்தில்
200 ஆப்பிள் 1 கணினிகள் மட்டுமே
இரு நிறுவனர்களால் உருவாக்கப்பட்டன.
இந்தக் கணினியில் வெளிப்புறம்
க�ோவா (koa) மரத்தால் செய்யப்பட்டது. 50 ஆப்பிள்-1 கணினிகள்
மட்டுமே அவ்வாறு செய்யப்பட்-

டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
ஏலத்தில் விற்கப்பட்ட
கணினிக்கு இதுவரை
இரு உரிமையாளர்கள்
மட்டுமே இருந்துள்ளனர்.
கணினியை
முதலில்
வாங்கிய
பேராசிரியர், 1977ஆம்
ஆண்டு அதைத் தனது
மாணவரிடம் விற்றார்.
அதை அப்போது 650
ட�ொலருக்கு
மட்டுமே
அந்த
மாணவர் வாங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில் இந்தக் கணினி
600,000 ட�ொலருக்கு விலைப�ோகும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட
நிலையில்
கலிப�ோர்னியாவில்
நடந்த ஏலத்தில் 400,000 ட�ொலருக்கு விலைப�ோயுள்ளது.
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மட்டு. மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ
குழுவின் முன்னாயத்த கலந்துரையாடல்

மேலதிக அரசாங்க அதிபர் திருமதி சுதர்சனி ஸ்ரீகாந்த் தலைமையில்

(கல்லடி குறூப் நிருபர்)

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலும்
பருவகால மழை வீழ்ச்சி ஆரம்பிக்கப்பட இருக்கும் நிலையில்,
ப�ொது மக்கள் நலன் கருதி முன்னெச்சரிக்கை
நடவடிக்கைகளை
மேற்கொள்வதற்கான முன்னாயத்தம் த�ொடர்பாக ஆராயும் மாவட்ட
அனர்த்த முகாமைத்துவ குழுவின்
விசேட கலந்துரையாடல் செவ்வாய்க்கிழமை (09) மட்டக்களப்பில் இடம்பெற்றது.
மட்டக்களப்பு மாவட்ட செயலகத்தின் மாநாட்டு மண்டபத்தில்
இடம்பெற்ற இக் கலந்துரையாடலானது, மாவட்ட மேலதிக அரசாங்க அதிபர் திருமதி.சுதர்சனி
ஸ்ரீகாந்த் தலைமையில் மாவட்ட
அனர்த்த முகாமைத்துவ பணிப்பாளர் ஏ.எஸ்.எம்.சியாத்தின் ஒருங்கிணைப்பில் இடம்பெற்றது.
இவ்விசேட கலந்துரையாடலில்
மாவட்டத்தின் 14 பிரதேச செயலகங்களின் பிரதேச செயலாளர்கள்,
231 வது படைப்பிரிவின் பிறிகேட்

மாட்டுடன் ம�ோதி
குடும்பஸ்தர்
மரணம்

க�ொமாண்டர் திலீப பண்டார,
ப�ொலிஸ் மற்றும் கடற்படை அதிகாரிகள், உள்ளூராட்சி மன்றங்களின் அதிகாரிகள் மற்றும் ஏனைய
துறைசார் திணைக்களங்களின் அதிகாரிகளும்
கலந்துக�ொண்டிருந்தனர்.

மட்டக்களப்பு
மாவட்டத்தில்
எதிர்காலத்தில் மழையுடன் கூடிய
காலநிலை நிலவினால் அச் சந்தர்ப்பத்தில் பிரதேச செயலக பிரிவுகள்
ரீதியாக அதிலும் குறிப்பாக மாவட்டத்தில் வெள்ளத்தினால் அதிகமாக பாதிப்பிற்குள்ளாகும் கிரான்,

சேவை நலன் பாராட்டு விழா

ஏறாவூர்ப்பற்று,
மட்டக்களப்பு
நகர், காத்தான்குடி ஆகிய பிரதேச
செயலக பிரிவுகளில் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டிய அனர்த்த முன்னாயத்த நடவடிக்கைகள் த�ொடர்பாக
இதன்போது விரிவாக ஆராயப்பட்டதுடன், கடந்த காலங்களில்
அனர்த்த வேளைகளில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக எவ்வாறான
செயற்திட்டங்கள்
முன்னெடுக்கப்பட்டன என்பது த�ொடர்பான
விபரங்கள் இதன்போது மாவட்ட
அனர்த்த முகாமைத்துவ பிரிவினால் காண்பிக்கப்பட்டிருந்தது.
கமநல சேவை திணைக்களத்தின்
கீழ் உள்ள குளங்கள் உடைப்பெடுக்கும் சந்தர்ப்பங்களில் மேற்கொள்ள
வேண்டிய விடயங்கள் த�ொடர்பாவும் மாவட்டத்தில் உள்ள பாரிய
குளங்கள் மற்றும் நீர்த்தேக்கங்கள்
த�ொடர்பாகவும் கலந்துரையாடப்பட்டதுடன், யானைகளால் மாவட்டத்தில் ஏற்படுத்தப்படும் அனர்த்தங்கள் மற்றும் அவற்றிற்கான
தீர்வுகள் த�ொடர்பாகவும் கலந்துரையாடப்பட்டது.

"வாழும் ப�ோதே வாழ்த்துவ�ோம்"
திருக�ோணமலையில் க�ௌரவிப்பு

(அன்புவழிபுரம் தினகரன் நிருபர்)

"வாழும் ப�ோதே வாழ்த்துவ�ோம்"என்ற த�ொனிப்பொருளில் சேவை
நலன் பாராட்டு விழா திருக�ோணமலையில் இடம்பற்றது. திருக�ோணமலை-உப்புவெளி சுகாதார வைத்திய
அதிகாரி அலுவலகத்தில் இந்நிகழ்வு
அண்மையில் இடம்பெற்றது.
ரிங்கோ
எயிட் நிறுவனத்தின்
ஊடாக கடந்த க�ொர�ோனா காலங்களில் தங்கள் சேவையின் நிமிர்த்தம்
தம் உயிரை துச்சம் என நினைத்து தம்
குடும்பத்தினரையும் மறந்து இரவு
பகலாக த�ொடர்ந்து சேவையாற்றி
வருகின்ற எமது ப�ொது சுகாதார பரிச�ோதகர்கள், ப�ொது சுகாதார மருத்-

சீமெந்து பக்கட்டுகளை பதுக்கி வைத்த
வர்த்தக நிலையங்கள் முற்றுகை

மணல்சேனை நிருபர்

காத்தாங்குடி
ப�ொலிஸ் பிரதேசத்திற்குட்பட்ட
மட்டக்களப்பு
தனியார்
வைத்தியசாலைக்கு
முன்பாக கடந்த 6 ஆம் திகதி இரவு
மாட்டுடன் ம�ோதி விபத்தில் படுகாயமடைந்தவர் சிகிச்சை பலனின்றி
மரணமடைந்துள்ளார்.
இது த�ொடர்பில் மேலும் தெரியவருகையில்
மூன்று பிள்ளைகளின் தந்தையான 53 வயதுடைய
சிவசுப்பிரமணியம் சிவராம் என்பவர் மட்டக்களப்பிலுள்ள
வீட்டிலிருந்து தனது ச�ொந்தவேலை
காரணமாக செல்லும்போது இவ்விபத்து இடம்பெற்றுள்ளது. இதன்
ப�ோது படுகாயமடைந்தவரை மட்டக்களப்பு
ப�ோதனாவைத்தியசாலையில் அவசர சிகிச்சை பிரிவில்
அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சைபெற்றுவந்த நிலையில், நேற்றுமுன்தினம்
சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளதாக ப�ொலிசாரின் விசாரணையின்
மூலம் தெரியவந்துள்ளது.
மேலதிக விசாரணையினை காத்தான்குடி ப�ொலிசார் மேற்கொண்டு
வருகின்றனர்.

புதிய காத்தான்குடி தினகரன் நிருபர்
(ஒலுவில் கிழக்கு தினகரன் நிருபர்)
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வருடங்கள் அரச பணி செய்து அக்கரைப்பற்று கல்வி வலயத்தில் கடமையாற்றி அண்மையில் ஓய்வு பெற்றுச்
சென்ற எம்.எல்.எம்.முஹைடீனின்
சேவை நலன் பாராட்டு விழா அக்கரைப்பற்று வலயக் கல்வி அலுவலக
கல்விசார் உத்திய�ோகத்தர்களின் ஏற்பாட்டில் ப�ொத்துவில் சென்ட் டான்
பீச் விடுதியில் நடைபெற்றது.
அக்கரைப்பற்று வலயக் கல்விப்
பணிப்பாளர் அஷ்சேய்க் ஏ.எம்.
றஹ்மத்துல்லா தலைமையில் நடை-

பெற்ற இந்நிகழ்வில், எம்.எல்.
எம்.முஹைடீனின் கல்வி சேவையினைப் பாராட்டி கல்வி அதிகாரிகளால் ப�ொன்னாடை ப�ோர்த்தி
நினைவுச் சின்னம் வழங்கி க�ௌரவிக்கப்பட்டமை குறிப்பிட்டத்தக்கது.
இந்நிகழ்வில்
பிரதி கல்விப்
பணிப்பாளர் ஏ.ஜீ.பஸ்மில் உட்பட
அக்கரைப்பற்று,
ப�ொத்துவில்
க�ோட்டக் கல்வி அதிகாரிகள்,உதவி கல்விப் பணிப்பாளர்கள்,சேவைக் கால ஆசிரிய ஆல�ோசகர்கள்
மற்றும் உத்திய�ோகத்தர்கள் எனப்
பலரும் கலந்து க�ொண்டனர்.

சங்கத்தின் தலைவி எஸ்.றகீபா
தலைமையில் இடம்பெற்ற இந்நிகழ்வில், கிழக்கு மாகாண கூட்டுறவு
அபிவிருத்தி ஆணையாளர் ஏ.எல்.
எம்.அஸ்மி பிரதம அதிதியாகவும்,
கல்முனை மாவட்ட கூட்டுறவு
அபிவிருத்தி உதவி ஆணையாளர்
கலாதேவி உதயராஜா க�ௌரவ அதிதியாகவும், தலைமை
கூட்டுறவு
அபிவிருத்தி உத்திய�ோகத்தர்களான
எம்.ஐ.எம்.பரீட், ஏ.எம்.ஷாபி, கூட்-

டுறவு அபிவிருத்தி உத்திய�ோகத்தர்களான எம்.சி.ஜலால்டீன், கே.காந்தரூபன்,
ஏ.சுஹைர் அலி, எஸ்.ஜாபீர்
ஆகிய�ோர் விசேட அதிதிகளாகவும் கலந்து க�ொண்டனர்.
இதன்போது காஞ்சிரங்குடா பாற்பண்ணையாளர்
பயிற்சி மத்திய
நிலையத்தில் ய�ோகட் உற்பத்தி
மற்றும் பாற்பொருட்களை
உற்பத்தி செய்தல் த�ொடர்பான பயிற்சி நெறியில் கலந்துக�ொண்டவர்களுக்கு சான்றிதழ்களும்
வழங்கி வைக்கப்பட்டது.
உணவுப் பாதுகாப்பு திட்டத்தின்
கீழ் கூட்டுறவு அபிவிருத்தி திணைக்களத்தின் சிபாரிசுக்கிணங்க PSDG நிதி
ஒதுக்கீட்டின் ஊடாக, கிழக்கு மாகாணத்தில் ஐந்து சங்கங்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டு உபகரணங்கள் வழங்கி
வைக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

காத்தான்குடியில் சீமெந்து மூட்டைகளை பதுக்கி வைத்து அதிக விலைக்கு
விற்பனை செய்த சில வர்த்தக நிலையங்களை திங்கட்கிழமை (08) முற்றுகையிட்ட நுகர்வோர் அதிகார
சபையின் மட்டக்களப்பு மாவட்ட
அதிகாரிகள், சுமார் 800க்கு மேற்பட்ட
சீமெந்து மூட்டைகளை மீட்டதுடன்,
இதனை குறித்த விலைக்கு விற்பனை
செய்தனர்.
நுகர்வோர் அதிகார சபையின்
கிழக்கு மாகாண உதவி பணிப்பாளர்
ஆர்.எப்.அன்வர்சதாத் தலைமையில்
இந்த அதிரடி முற்றுகை நடவடிக்கை
இடம் பெற்றது.

இதன் ப�ோது சீமெந்து மூட்டையில்
ப�ொறிக்கப்பட்ட விலையை விட
அதிக விலைக்கு சீமெந்தை விற்பனை
செய்த வர்த்தக நிலையங்களுக்கு
சென்ற நுகர்வோர் அதிகார சபையின்
அதிகாரிகள் குழு அங்கு சீமெந்து
மூட்டைகளை மீட்டு அதில் ப�ொறிக்கப்பட்ட விலைகளுக்கு அவ்விடத்திலேயே ப�ொது மக்களுக்கு விற்பனை
செய்தனர்.
இதன் ப�ோது சீமெந்து விற்பனை
செய்யும் வர்த்தக நிலையம�ொன்று சீல்
வைக்கப்பட்டு
மூடப்பட்டதுடன்,
அதிக விலைக்கு சீமெந்து விற்பனை
செய்த உரிமையாளர்கள் சிலருக்கு
எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க உள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

துவ மாதுக்கள், அபிவிருத்தி உத்திய�ோகத்தர்கள் மற்றும் ஊழியர்களை
க�ௌரவப்படுத்தும் விதமாக இந்நிகழ்வு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.
திருக�ோணமலை
நலனுக்காக
அரும்பாடுபட்டு உழைக்கும் வைத்தியர்களான ட�ொக்டர் வி.பிறேமானந்த் (பிராந்திய சுகாதார சேவைகள்
பணிப்பாளர்), ட�ொக்டர்
ரி.நில�ோஜன் (பிராந்திய த�ொற்றுந�ோய்
தடுப்பு பிரிவு மருத்துவ அதிகாரி),
ட�ொக்டர் ஆர்.ர�ொகான்குமார் (சத்திரசிகிச்சை நிபுணர் தள வைத்தியசாலை, மூதூர்), ட�ொக்டர் ரி.ஜீவராஜ்
(ப�ொது வைத்தியர் தம்பலகாமம்
வைத்தியசாலை) ஆகிய�ோர் இதன்ப�ோது க�ௌரவிக்கப்பட்டனர்.

வாகன விபத்தில்
குடும்பஸ்தர் பலி
பாசிக்குடா நிருபர்

மட்டக்களப்பு சந்திவெளியில்
செவ்வாய்க்கிழமை (09) மாலை
இடம்பெற்ற வாகன விபத்தொன்றில் குடும்பஸ்தர் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளதுடன், இருவர் பலத்த
காயமடைந்துள்ளதாக சந்திவெளி
ப�ொலிசார் தெரிவித்தனர்.
செங்கலடி
பிரதேசத்தில்
இருந்து வாழைச்சேனை ந�ோக்கி
சென்ற முச்சக்கர வண்டியுடன்
எதிரே வந்த கென்ரர் ரக வாகனம்
நேருக்கு நேர் ம�ோதியதனால்
இவ் விபத்து இடம்பெற்றுள்ளது.
இதன்போது 4 பிள்ளைகளின் தந்தையான
கறுவாக்கேணியைச்
சேர்ந்த விஜயநாதன் வயது (51)
என்பவரே உயிரிழந்துள்ளார்.
காயமடைந்த
இருவரும்
வாழைச்சேனை ஆதார வைத்தியசாலையில்
அனுமதிக்கப்பட்டதன் பின்னர், மேலதிக
சிகிச்சைக்காக
மட்டக்களப்பு
ப�ோதனா
வைத்தியசாலைக்கு
இடமாற்றப்பட்டுள்ளனர். சந்திவெளி ப�ொலிசார் குறித்த விபத்து
த�ொடர்பாக மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

ய�ோகட் உற்பத்திக்கான உபகரணங்கள் வழங்கி வைப்பு மட்டு. வாழைச்சேனையில்

(பாலமுனை விசேட
நிருபர்)

ப�ொத்துவில்
பிரதேச
மகளிர் உற்பத்தி சேவைகள்
கூட்டுறவுச்
சங்கத்திற்கு
உணவுப் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் ஐந்து இலட்சம் ரூபா பெறுமதியான
ய�ோகட்
உற்பத்திக்கான
உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டன.
கூட்டுறவு அபிவிருத்தி
திணைக்களத்தின் சிபாரிசுக்கிணங்க
PSDG குறித்தொதுக்கப்பட்ட நிதி
ஒதுக்கீட்டின் ஊடாகவே மேற்படி
உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
குறித்த உபகரணங்களை ப�ொத்துவில் பிரதேச மகளிர் உற்பத்தி
சேவைகள் கூட்டுறவுச் சங்கத்திற்கு
கையளிக்கும் நிகழ்வு திங்கட்கிழமை
(08) ப�ொத்துவில் மகளிர் உற்பத்தி
சேவைகள் சங்கத் தலைமை கட்டடத்தில் இடம்பெற்றது.

அதிபர், ஆசிரியர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
(மண்டூர் குறூப் நிருபர்)

இலங்கை ஆசிரியர் சங்கத்தின் ஏற்பாட்டில் மட்டு.
மாவட்ட வாழைச்சேனை
சந்தியில் பதாதைகளை ஏந்தியவாறு
பல்வேறு
க�ோரிக்கைகளை முன்வைத்து அதிபர்,
ஆசிரியர்கள்
செவ்வாய்க்கிழமை (09) மாலை ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
வாழைச்சேனை
சந்தியில் சுல�ோகங்கள் எழுதப்பட்ட
பதாகைகளுடன்
ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள், பேரணியாக
கல்குடா வலயக்கல்வி அலுவலகம்
வரை சென்று பணிமனை முன்னால்
பல்வேறு அம்சக் க�ோரிக்கைக்
க�ோஷங்களை எழுப்பி ஆர்ப்பாட்-

டத்தினை முன்னெடுத்திருந்தனர்.
அதிபர், ஆசிரியர்களின் 24 வருட
சம்பள
முரண்பாட்டை நீக்கு,
அதிபர் ஆசிரியர்களின் சேவையை
அகப்படுத்தப்பட்ட
சேவையாக
அங்கீகரி, சுப�ோதினி திட்டத்தை
செயல்படுத்து, தரமான கல்விக்கு
வளங்களை
வழங்கு, ம�ொத்த

தேசிய வருமானத்தில் கல்விக்கு 6 விதத்தை ஒதுக்கு,
அதிபர், ஆசிரியர் பெற்றோர்களுக்கு அழுத்தம் க�ொடுப்பதை நிறுத்து, க�ொத்தலாவல
பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழக
சட்டமூலத்தை அமுல்படுத்தாதே, ஆசிரியர்களின் சம்பளம்
முரண்பாட்டுக்கான
உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்பை நடைமுறைப்படுத்து,
இலவசக்
கல்வியை தனியார் மயப்படுத்தாதே, அதிபர் ஆசிரியர்களின்
சம்பள முரண்பாட்டை நீக்கி அதிபர்
ஆசிரியர் சேவையை க�ௌரவப்படுத்து, அரசே தரமான கல்விக்கு உடனடித் தீர்வு வழங்கு ப�ோன்ற வாசகங்கள் எழுதப்பட்ட பதாகைகளை
ஏந்தியவாறு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

சம்மாந்துறை - அல் அக்ஸா
மாணவர்களுக்கு புலமை பரிசில்
நற்பிட்டிமுனை தினகரன் நிருபர்

சம்மாந்துறை கல்வி வலய நெய்னாகாடு அல்-அக்ஸா வித்தியாலயத்தில் கல்வி கற்கும் அடிப்படை வசதிகளற்ற மாணவர்களுக்கு முன்னாள்
கிழக்கு மாகாண சபை உறுப்பினரும், சம்மாந்துறை பிரதேச சபை
உறுப்பினருமான
ஐ.எல்.எம்.
மாஹிரின் முயற்சியினால் மாணவர்களின் கல்வி நடவடிக்கையை
மேம்படுத்தும் ந�ோக்கில் புலமைப்
பரிசில் வழங்கும் நிகழ்வு நேற்றுமுன்தினம் இடம்பெற்றது.
இந்நிகழ்வுக்கு
சம்மாந்துறை

பிரதேச சபை உறுப்பினர் ஐ.எல்.
எம். மாஹிர் கலந்து க�ொண்டு மாணவர்களுக்கு புலமைப் பரிசில்களை
வழங்கி வைத்தார்.
இதில் பாடசாலை அதிபர் ஏ.பி.
ஹிபத்துல்லா, பிரதி அதிபர், ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் உள்ளிட்ட
பலர் கலந்து க�ொண்டனர்.
இதன்போது
பாடசாலையில்
யானைத் த�ொல்லையினை கட்டுப்படுத்தும் வகையில், வேலிகளுக்கு
வெளிச்சத்தை வழங்கக்கூடிய சூரிய
சக்தி மூல மின்கலமும் பாடசாலைக்கு வழங்கி வைக்கப்பட்டமை
குறிப்பிடத்தக்கது.

� லங்கா சுதந்திர தேசிய ப�ோக்குவரத்து ஊழியர் சங்கத்தின் இலங்கை ப�ோக்குவரத்து சாலைகளில் உள்ள உறுப்பினர்களுக்கிடையிலான விசேட கூட்டம் புதன்கிழமை (10)
� லங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் தலைமைக் காரியாலயத்தில் சங்கத்தின் பிரதான செயலாளர் பந்துல ரத்னாயக்க தலைமையில் நடைபெற்றது. இக் கூட்டத்திற்கு சங்கத்தின் தலைவர்
சமன் புஸ்பகுமார மற்றும் ப�ொருளாளர் மஹிந்தஹேரத் உட்படபலர் கலந்து க�ொண்ட ப�ோது. 			
(படம்: ஹிங்குறாணை குறூப் நிருபர்)
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2021 நவம்பர் 11 வியாழக்கிழமை

பெண் தலைமை தாங்கும் குடும்பங்களுக்கு
வாழ்வாதார உதவிகள் வழங்கி வைப்பு

கல்முனை வடக்கு பிரதேச செயலகத்தில்

(பெரியநீலாவணை விசேட நிருபர்)

சமூக சேவைகள் திணைக்களத்தின் நிதி
அனுசரணைய�ோடு, கல்முனை வடக்கு
பிரதேச செயலகத்தின் கீழ் உள்ள பெண்
தலைமை தாங்கும் குடும்பங்களுக்கு வாழ்வாதார உதவிகளை வழங்கி வைக்கும்
நிகழ்வு புதன்கிழமை (10) பிரதேச செயலாளர் ரி.ஜே. அதிசயராஜ் தலைமையில் நடைபெற்றது.
பிரதேச மட்டத்தில் கணவனை இழந்த
பெண்கள், தாய் தந்தையை இழந்தவர்கள்,
நலிவுற்றோர் மற்றும் பெண்கள் தலைமை
தாங்கும் குடும்பங்களுக்கு அவர்களின்
வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தும் ந�ோக்கோடு
சுயத�ொழில் முயற்சிகளுக்கான உதவிகளை
சமூக சேவைகள் திணைக்களம் முன்னெடுத்து வருகின்றன. இந்த வேலைத் திட்-

டத்தின் கீழ் தெரிவு செய்யப்பட்ட பயனாளிகளுக்கு இவ்வாறு வாழ்வாதார உதவித்
திட்டங்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டன.
சில்லறை வியாபார முயற்சியில் ஈடுபடுவ�ோருக்கு வியாபார
உபகரணங்கள்,
தையல் த�ொழிலில் ஈடுபடுவதற்கு தையல்
இயந்திரங்கள், சுயத�ொழிலில் ஈடுபடும்
பெண்களுக்கு அவர்களின் சுய த�ொழிலை
ஊக்குவிப்பதற்கான உபகரணங்கள் என்பனவும் வழங்கி வைக்கப்பட்டன.
இந் நிகழ்வில் பிரதேச செயலகத்தின்
நிர்வாக உத்திய�ோகத்தர் எம்.ஜீவராஜ், சமூகசேவை உத்திய�ோகத்தர் எம். ஐ. எம்.
முர்சித், சமூக சேவைகள் திணைக்களத்தின்
அபிவிருத்தி உத்திய�ோகத்தர் திருமதி லில்லிமலர் சுபாஷ்கரன் உட்பட அலுவலக
உத்திய�ோகத்தர்கள் இதில் கலந்து க�ொண்டனர்.

13

இறக்காமம் ப�ொலிஸ் நிலையத்திற்கு
புதிய ப�ொறுப்பதிகாரி நியமனம்

இறக்காமம் தினகரன் நிருபர்

ஜனாதிபதியின்
ச�ௌபாக்கியா
வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் புதிதாக
உருவாக்கப்பட்ட
இறக்காமம்
ப�ொலிஸ் நிலையத்திற்கு நிரந்தர
ப�ொலிஸ்
ப�ொறுப்பதிகாரியாக
ஜே.எம்.எம்.சேனரத்ன நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் தனது கடமைகளை திங்கட்கிழமை (08) ப�ொறுப்பேற்றார்.
தமண ப�ொலிஸ் பிரிவிலிருந்து
கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 13ஆம் திகதி
முதல் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட

இப்புதிய ப�ொலிஸ் நிலையத்தின்
ப�ொறுப்பதிகாரியாக எம்.வை.ஜ�ௌபர் இதுவரை காலமும் கடமையாற்றி வந்த நிலையில் இந்நியமனம்
வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிகழ்வில் இறக்காமம், பிரதேச
சபை தவிசாளர் எம்.எஸ்.ஜெமீல்
காரியப்பர், முன்னாள் பிரதேச சபை
தவிசாளர் ஜே.கலீலுர் றஹ்மான்,
இறக்காமம் அனைத்து பள்ளிவாசல்கள் சம்மேளன தலைவர் ம�ௌலவி
ஏ.கே.அப்துல் றஊப் உட்பட சர்வ
மத தலைவர்களும் கலந்து க�ொண்டனர்.

ஓட்டமாவடி மாணவிகளுக்கு மூதூரில் ஆசிரியர்கள் கந்தளாய் அணைக்கட்டு
கவனஈர்ப்பு ப�ோராட்டம் வீதி திறந்து வைப்பு
புற்று ந�ோய் தடுப்பு மருந்து
கல்குடா தினகரன்
நிருபர்

ஓ ட ்ட ம ாவ டி
சுகாதார
வைத்திய
அதிகாரி அலுவலக
பிரிவில் ஆறாம் தரத்தில் கல்வி பயிலும்
பாடசாலை மாணவிகளுக்கு கற்பப்பை
கழுத்து புற்று ந�ோய்க்கான தடுப்பு மருந்து
ஏற்றும் நடவடிக்கை ஓட்டமாவடி
சுகாதார வைத்திய அதிகாரி எம்.
எச்.எம்.தாரிக் தலைமையில் நடைபெற்று வருகின்றது.
அந்தவகையில்
ஓட்டமாவடி
பாத்திமா பாலிகா மகா வித்தியாலய தேசிய பாடசாலையில் கல்வி
பயிலும் நூற்றி எண்பத்தைந்து (185)
மாணவிகளுக்கு இரண்டாம் கட்ட
கற்பப்பை கழுத்து புற்று ந�ோய்க்கான
தடுப்பு மருந்து ஏற்றும் நடவடிக்கை
ஓட்டமாவடி பாத்திமா பாலிகா மகா
வித்தியாலய தேசிய பாடசாலையில்
புதன்கிழமை (10) நடைபெற்றது.
கற்பப்பை கழுத்து புற்று ந�ோயை

விதைகள் வழங்கி
வைப்பு
(பெரியப�ோரதீவு தினகரன் நிருபர்)

விவசாய திணைக்களமும், நீர்ப்பாசனத் திணைக்களமும் இணைந்து
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் நடைமுறைப்படுத்தும் பிசிப் திட்டத்தின்
கீழ் நிலக்கடலை மற்றும் க�ௌபி
விதைகள் விவசாயிகளுக்கு இலவசமாக வழங்கி வைக்கும் நிகழ்வு
செவ்வாய்க்கிழமை (09) மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் பாலையடிவட்டை மற்றும் கற்சேனை ஆகிய
இடங்களில் இடம்பெற்றன.
இதன்போது விவசாயத் திணைக்களத்தின் மட்டக்களப்பு மாவட்ட
பிரதி விவசாய பணிப்பாளர் பேரின்பராசா, மட்டக்களப்பு தெற்கு வலய
உதவி விவசாயப் பணிப்பாளர் த.
மேகராசா, த�ொழில்நுட்ப உத்திய�ோகத்தர் ச.டிசாரா மற்றும் மாதவன்,
பாடவிதான உத்திய�ோகத்தர், நீர்ப்பாசன கள உத்திய�ோகத்தர்கள் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து க�ொண்டிருந்தனர்.

ஆரம்பத்திலே தடுக்கும் ந�ோக்கில்
மாணவிகளுக்கு இரண்டாம் கட்ட
தடுப்பு மருந்து ஏற்றும் நடவடிக்கைகள் இடம்பெற்றது.
ஓட்டமாவடி சுகாதார வைத்திய
அதிகாரி எம்.எச்.எம்.தாரிக் தலைமையில் நடைபெற்ற தடுப்பு மருந்து
ஏற்றும் நிகழ்வில், கல்குடா வலயக்
கல்வி பிரதிக் கல்விப் பணிப்பாளர்
திருமதி.எம்.ஏ.றிஸ்மியா
பானு,
ப�ொதுச்
சுகாதார பரிச�ோதகர்கள்,
ப�ொதுச் சுகாதார மருத்துவமாது,
சுகாதார வைத்திய அதிகாரி அலுவலக உத்திய�ோகத்தர்கள் என பலர்
கலந்து க�ொண்டனர்.

இலங்கை ஆசிரியர் சங்கத்தின் ஏற்பாட்டில் மூதூர் வலயக் கல்வி அலுவலகத்திற்குட்பட்ட பாடசாலைகளில்
கடமைபுரியும் அதிபர், ஆசிரியர்கள்
செவ்வாய்கிழமை (9) மூதூர் வலயக்
கல்வி அலுவலகத்திற்கு முன்பாக
சுல�ோகங்களை ஏந்தியவாறு கவனயீர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

கடிகாரம் இயங்காதது
த�ொடர்பாக மக்கள் விசனம்

த�ோப்பூர் குறூப் நிருபர்

மூதூர் பிரதேச சபைக்குட்பட்ட
பிரதேசத்தில்
காணப்படுகின்ற
ஒரேய�ொரு மணிக்கூட்டு க�ோபுரத்தில் காணப்படுகின்ற கடிகாரம் நீண்ட நாட்களாக இயங்காத
நிலையில் உள்ளதாக ப�ொதுமக்கள் விசனம் தெரிவிக்கின்றனர்.

அக்கரைப்பற்றில் பாரம்பரிய
சமையல் கலை செயலமர்வு
(அக்கரைப்பற்று மத்திய நிருபர்)

கலாசார
அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் த�ொலஸ் மகே பஹண
வேலைத்திட்டத்தின் கீழ், பாரம்பரிய
சமையல் கலை கற்றல் செயலமர்வு
அக்கரைப்பற்று பிரதேச செயலாளர்
ரீ.எம். முகம்மட் அன்ஸார் தலைமையில் கலாசார அபிவிருத்தி உத்திய�ோகத்தர் நவப்பிரியா பிரசாந்தின் ஒருங்கிணைப்பில் அக்கரைப்பற்று பிரதேச
செயலக கலாசார மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.
இந்நிகழ்வில்
அக்கரைப்பற்று
உதவிப் பிரதேச செயலாளர் ஏ.கே.
ற�ொசின் தாஜ், அம்பாறை மாவட்ட
கலாசார
உத்திய�ோகத்தர்
ரீ.எம்.
றின்ஷான், பிரதித் திட்டமிடல் பணிப்பாளர் ஏ.எம். தமீம், கிராம நிருவாக
உத்திய�ோகத்தர் ஏ.எல்.எம். தாஹீர்,
ப�ொது மக்கள் சேவை பணியக பிரதம
முகாமைத்துவ சேவை உத்திய�ோகத்தர் எம்.ஐ. ஜெய்னுதீன், கலாசார உத்-

(த�ோப்பூர் குறூப், மூதூர் தினகரன்
நிருபர்கள்)

பாமர மக்கள் நேரத்தினை
அறிய முடியாதநிலை காணப்படுகிறது.
எனவே உரிய அதிகாரிகள்
இம் மணிக்கூட்டு க�ோபுரத்தை
த�ொடர்ச்சியாக பராமரித்து இடைவிடாது கடிகார இயக்கத்தை
அவதானிக்குமாறு ப�ொதுமக்கள்
க�ோரிக்கை விடுக்கின்றனர்.

இவ் ஆர்ப்பாட்டம் மூதூர் மணிக்கூட்டு க�ோபுரச் சந்தியிலிருந்து நடை
பவணியாகச் சென்று வலயக்கல்வி
அலுவலகம் முன்பாக ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதன்போது பல்வேறு வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை ஏந்தியிருந்தத�ோடு, த�ோப்பூர், மூதூர்
மற்றும் ஈச்சிலம்பற்று க�ோட்டத்தைச் சேர்ந்த அதிகளவான ஆசிரியர்கள் கலந்து க�ொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

திருக�ோணமலை
கந்தளாய்
அணைக்கட்டு வீதி 8.22 மில்லியன்
ரூபா செலவில் திங்கட்கிழமை (8)
உத்திய�ோகபூர்வமாக திறந்து வைக்கப்பட்டது.
ஒரு
இலட்சம்
கில�ோமீற்றர்
கிராமிய மற்றும் இடை வீதிகளை
அபிவிருத்தி செய்வதற்கான தேசிய

வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் பூர்த்தி
செய்யப்பட்ட கந்தளாய் அணைக்கட்டு வீதி ப�ொதுமக்களின் பாவனைக்காக திறந்து வைக்கப்பட்டது.
இதனை
திருக�ோணமலை
மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்
கபில அத்துக்கோரல மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்ற உறுப்பினர்களின் பங்கு
பற்றுதலுடன் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

தின் அம்பாறை மாவட்ட புதிய
கிளைகள் புனரமைப்புப் ப�ொறுப்பாளரும், ஓய்வு நிலை வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் பிரதிப்
பணிப்பாளருமான ப�ொறியியலாளர் என்.ரி.எம்.சிறாஜுதீன் தலைமையிலான குழுவினர் பாடசாலை

நிருவாகத்தினரிடம்
கையளித்தனர்.
இதன்போது ஓய்வு நிலை அதிபர்
எம்.எச்.தாசீம், பிரதி அதிபர் எம்.
தாஹா, ம�ௌலவி எம்.பைஷல்
உள்ளிட்ட முக்கியஸ்தர்கள் கலந்து
க�ொண்டனர்.

குப் பாதிப்பாக அமையும் எந்தப்
ப�ோராட்டங்களுக்கும்
இலங்கை
இஸ்லாமிய ஆசிரியர் சங்கம் துணை
நிற்காது. கூட்டிணைந்த த�ொழிற்சங்க நடவடிக்கைகளும் மாணவர்
நலனை மையப்படுத்தியே முன்னெடுக்கப்படுகின்றன என்பதனை

பெற்றோர் உள்ளிட்ட தரப்பினர்
உணர்ந்துள்ளனர்.
நாட்டின் அசாதாரண சுகாதாரச்
சூழ்நிலையினால் கடந்த இரண்டு
வருடங்களாக
பாடசாலை நடவடிக்கைகள் இல்லை. இணைய
வழிக் கற்பித்தலை இடை நிறுத்திய ப�ோராட்டம் ச�ொற்பகாலமே.
ஆயினும் மாணவர்களின் வெட்டுப்புள்ளிகள் அதிகரிக்கப்படுமளவுக்கு
இக் காலப் பகுதிக்கான பெறுபேறுகளில் சித்திவீத அதிகரிப்பும் ஏற்பட்டுள்ளது. இதற்குக் காரணம் ச�ொந்த
செலவில் ஆசிரியர்கள் இணைய
வழிக் கற்பித்தலில் ஈடுபட்டமையே
ஆகும். வரவு செலவுத் திட்டத்தில்
ஆசிரியர் சமூகம் ஏற்றுக் க�ொள்ளக்
கூடிய தீர்வு வரவில்லையாயின்
நமது ப�ோராட்டங்கள் வேறு வடிவமெடுக்கும் என எச்சரிக்கின்றோம்
என்றார்.

கந்தளாய் தினகரன் நிருபர்

கை கழுவிக் க�ொள்ளும் உபகரணம் வழங்கி வைப்பு

(அட்டாளைச்சேனை தினகரன்
நிருபர்)

க�ொவிட் த�ொற்று காரணமாக
கல்வி நடவடிக்கைகள் தடைப்பட்டிருந்த பாடசாலைகளில் இரட்டாம் கட்ட கல்வி நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டதையடுத்து,
அம்பாறை ற�ொட்டரி கழகத்தின்
மூலம் பாடசாலை மாணவர்களின்
நன்மை கருதி பல்வேறு வேலைத்
திட்டங்கள் அமுல்படுத்தப்பட்டு
வருகின்றன.
இதற்கமைவாக, அக்கரைப்பற்று
அல்முனவ்வறா கனிஷ்ட கல்லூரிக்கு மாணவர்களின் சுகாதார
நடைமுறைகளை கட்டியெழுப்பும்
வகையில் கைகளைச் சுத்தப்படுத்திக் கழுவிக் க�ொள்ளும் நவீன உபகரணம் செவ்வாய்க்கிழமை (09)
வழங்கி வைக்கப்பட்டது.
அதிபர்
எம்.ஐ.எம்.உவைஸ்
தலைமையில் பாடசாலை வளாகத்தில் இடம்பெற்ற இந் நிகழ்வின் ப�ோது, ற�ொட்டரி கழகத்-

சம்மாந்துறை வலய கல்வி அலுவலகத்திற்கு
முன்பாக அதிபர், ஆசிரியர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
(சம்மாந்துறை கிழக்கு தினகரன்
நிருபர்)

திய�ோகத்தர்களான ஏ.எம்.த�ௌபீக்,
எம்.எச்.எம். முக்தார் ஹூசையின்
ஆகிய�ோர் அதிதிகளாக கலந்து சிறப்பித்தனர்.
இதன் ப�ோது முபீதா வளவாளராக
கலந்து க�ொண்டு பாரம்பரிய சமையல்
கலை த�ொடர்பாக செய்முறை பயிற்சி
வழங்கியதுடன், கலந்து க�ொண்டவர்களுக்கு பிரதேச செயலாளர் ரீ.எம்.
முகம்மட் அன்சார், உதவிப் பிரதேச
செயலாளர் ஏ.கே. ற�ொசின் தாஜ்
மற்றும் ஏனைய அதிதிகளினால் சான்றிதழ்கள் வழங்கிவைக்கப்பட்டன.

சம்பள முரண்பாட்டைத் தீர்க்கக்
க�ோரி இலங்கை இஸ்லாமிய ஆசிரியர் சங்கத்தின் ஏற்பாட்டில் செவ்வாய்க்கிழமை (09) சம்மாந்துறை
வலயக் கல்வி அலுவலகத்திற்கு
முன்பாக அதிபர், ஆசிரியர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அங்கு உரையாற்றிய இலங்கை
இஸ்லாமிய
ஆசிரியர்
சங்கத்
தலைவர்
ஜெஸ்மி
எம்.மூஸா,
கடந்த 24 ஆண்டுகளாகத் தீர்க்கப்படாமல் இருந்து வரும் சம்பள
முரண்பாட்டைத் தீர்க்க அரசுக்கு
நல்லத�ொரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்துள்ளது. த�ொடர்ந்தும் ஆசிரியர்களை
ப�ோராட்க்காரர்களாக
மாற்றும்
செயற்பாடுகளில்
அரச
தரப்பு
செயற்பட்டால் ப�ோராட்ட வடிவங்-

களை நாம் மாற்றியமைப்போம்.
க�ொர�ோனா விடுமுறையின் பின்னர்
மாணவர்கள்
மீண்டும்
பாடசாலைக்கு வந்துள்ளனர். அவர்களது
கல்வி முன்னேற்றத்திற்குரிய சகல
நடவடிக்கைகளையும் நாம் மேற்க�ொள்வோம். அவர்களது கல்விக்-
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ம�ோசடி செய்யும் அதிகாரிகளுக்கு எதிராக

நடவடிக்கைகள் எடுக்க க�ோப், க�ோபா
குழுக்களுக்கு அதிகாரம் வேண்டும்
ஷம்ஸ் பாஹிம்

225 எம்.பிகளையும் மக்கள் விமர்சித்தாலும் பல மடங்கு ம�ோசடி
செய்யும் அதிகாரிகளுக்கு எதிராக
எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படுவதில்லை. தண்டனை கிடைப்பதுமில்லை.
தவறு செய்யும் அதிகாரிகளுக்கு
எதிராக நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான அதிகாரத்தை க�ோப் மற்றும்
க�ோபா
குழுக்களுக்கு
வழங்க
வேண்டும் என ராஜாங்க அமைச்சர்
தயாசிறி ஜெயசேகர தெரிவித்தார்.
ஒத்திவைப்பு வேளை விவாதத்-

தில் உரையாற்றிய அவர் மேலும்
குறிப்பிட்டதாவது.
பாராளுமன்றத்திலுள்ள
225
பேருக்குள்
குண்டு
ப�ோட
வேண்டும் என விமர்சனம் செய்யப்படுகிறது. ஆனால் யாருக்கு குண்டு
ப�ோட வேண்டும் என்பதை இந்த
அறிக்கைகளை படித்த பின்னர்
மக்கள் முடிவு செய்ய வேண்டும்.
ஏனென்றால் அரச நிறுவனங்களில்
நடைபெறும் ம�ோசடிகள் த�ொடர்பில் ஆராய்ந்து அறிக்கை சமர்ப்பித்தாலும் எந்த நடவடிக்கையும்
எடுக்கப்படுவதில்லை.
சுங்கத்

இராஜாங்க அமைச்சர் ஜெயசேகர சபையில் க�ோரிக்கை
திணைக்கள அதிகாரிகள் ப�ொருட்கள் வெளியில் செல்ல இடமளித்து
சுற்றிவளைத்து பிடித்து பல பில்லியன் தமது கட்டணமாக பெற்றுக்
க�ொள்கின்றனர்.நீர்வழங்கல் வடிகாலமைப்பு சபை தருவித்த ப�ொருட்களினால் பல இலட்சம் நஷ்டம்
ஏற்பட்டது. தருவித்த கம்பனி வரி
செலுத்த தவறியதால் இந்த நிலை
ஏற்பட்டது.
முதுராஜவலவில் சட்டவிர�ோத
செயற்பாடுகள் நடைபெறுகின்றன.

பேருவளையில் மாணிக்கக் கல் சூடேற்றும்

பயிற்சியை பூர்த்தி செய்தோருக்கு சான்றிதழ்

இராஜாங்க அமைச்சர் ல�ொஹான் பிரதம அதிதி
இரத்தினக்கல்
மற்றும்
தங்க
ஆபரண கைத்தொழில் இராஜாங்க
அமைச்சர் ல�ொஹான் ரத்வத்த எதிர்வரும் சனிக்கிழமை (13) பேருவளைக்கு விஜயம் செய்கிறார்.
சீனன்கோட்டை
இரத்தினக்கல்
ஆபரண வர்த்தக சங்கத்தின் தலைவரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான மர்ஜான் பளீலின் அழைப்பில்
விஜயம் செய்யும் அமைச்சர், முக்கிய
இரு நிகழ்வுகளில் பங்கேற்கவுள்ளார்.
அன்றைய தினம் முற்பகல் 10.30
மணிக்கு சீனன்கோட்டை இரத்தி-

னக்கல் ஆபரண வர்த்தக
சங்கம் நடாத்திய 'மாணிக்கக்கல் சூடேற்றும்' பயிற்சி
நெறியில் கற்கை நெறியை
பூர்த்தி செய்த சுமார் 50 மாணவர்கள் இதன்போது அமைச்சரினால் சான்றிதழ் வழங்கி
க�ௌரவிக்கப்படவுள்ளனர்.
மேலும், முற்பகல் 11.30 மணியளவில் சீனன்கோட்டை பாஸிய்யா
ஜும்ஆ பள்ளிவாசலுக்கு முன்னால்
அமைந்துள்ள
'சீனன்கோட்டை
ஜெம் டவர்' கட்டடத்தில் புதிதாக
அமையவுள்ள இரத்தினக்கல் வர்த்தக

சங்கத்தின் சீனன்கோட்டை
காரியாலயத்தையும் அமைச்சர் ல�ொஹான் ரத்வத்த பிரதம
அதிதியாக கலந்துக�ொண்டு
திறந்து வைக்கவுள்ளார்.
இந்நிகழ்வில்
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மர்ஜான்
பளீல், தேசிய இரத்தினக்கல் ஆபரண
வர்த்தக சங்கத் தலைவர் திலக் வீரசிங்க, சீனன்கோட்டை பள்ளிச்சங்க
நிர்வாக சபை உறுப்பினர்கள் உட்பட
ஊர் பிரமுகர்களும் கலந்து சிறப்பிக்கவுள்ளதாக சங்க செயலாளர் லியாகத்
ரஸ்வி தெரிவித்தார்.
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,yq;if Vw;Wkjp mgptpUj;jpr; rig

th;j;jf mikr;R

Mu;t ntspg;ghL (EOI)
fly;rhu; kw;Wk; fly;fle;j Nritfs; Jiwapy; ,aYik Ma;T xd;iw Nkw;nfhs;tjw;F MNyhrid/
epWtdk; xd;wpd; Ml;Nru;g;G
xg;gil ,y.: EDB/2021/CON/QCBS/05
jpUNfhzkiy JiwKfj;jpw;F Kf;fpaj;Jtk; mspf;Fk; ,yq;if JiwKfq;fs; Nritfs; njhlu;gpYk;
glFfspd; lay-up / stacking trjpfSf;fhf tu;j;jf tha;g;Gfis cUthf;Ftjw;F re;ij> njhopy;El;g kw;Wk;
epjp mk;rq;fspy; ,aYik Ma;T xd;iw Nkw;nfhs;tjw;F njhopy;Jiw kw;Wk; ,yq;if Vw;Wkjp mgptpUj;jp
rigAld; neUq;fp gzpahw;Wtjw;F Njitahd jFjp> mDgtk; kw;Wk; jifik cila MNyhrid/
epWtdj;jpy; ,Ue;J ,yq;if Vw;Wkjp mgptpUj;jp rigapdhy; (EDB) Mu;t ntspg;ghLfs; Nfhug;gLfpd;wd.

gzp Nehf;fk;
,e;j MNyhrid/ epWtdkhdJ ,t;thwhd jpl;lq;fspd; njhopy;El;g> epjp> nghUshjhu kw;Wk; Rw;Wr;#oy;
,aYikAld; Njitahd KjyPl;L kw;Wk; Nkk;ghl;L ,ilntspfis gFg;gha;T nra;jy; kw;Wk;
tpepNahfj;jpw;F ,yq;ifapd; jw;Nghija njhopy;El;g jpwd;fis kjpg;gPL nra;jy;> glF kw;Wk; mJ rhu;e;j
Nritfspd; lay-up / stacking trjpfs; cl;gl fly;rhu; kw;Wk; fly;fle;j Nritfspd; gy;NtW mk;rq;fspd;
,aYik njhlu;gpy; Mokhd Ma;it Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;.
www.srilankabusiness.com vd;w ,izajsj;jpd; “Announcement” ,d; fPo; ntspaplg;gl;l TOR ,y;
tpgupf;fg;gl;lthW MNyhrid/ epWtdk; re;ij> njhopy;El;gk; kw;Wk; nghUshjhuk; kw;Wk; epjp ,aYik
KbTfis toq;Ftjw;F Nfhug;gLfpd;wJ. gzp Nehf;fj;ij epiwNtw;Wtjpy;> ,e;j MNyhrid/ epWtdk;
jpUNfhzkiy JiwKfj;jpw;F Kd;Dupik mspj;jy; Ntz;Lk;;.

Njitfs;
MNyhrid/ epWtdk;

a)

xg;gil kw;Wk; xg;gil gw;wpa Gupjiy ep&gpg;gjpy; ntspg;gilahf Mu;t ntspg;ghl;il (EOI)
Fwp;f;Fk; rl;lg+u;t ngau;> epWtdf; fl;likg;ig njspthf tpsf;fTk;.

b)

epWtdj;jpd; cupik kw;Wk; gjpT

c)

fle;j 5 Mz;LfSf;fhd epjp mwpf;if

d)

fly;rhu; Ma;T kw;Wk; MNyhridapy; njhopy;Jiw mq;fPfhuk; ngw;w MNyhrfu;fspd; Nritfis
cs;ehl;by; my;yJ ntsp %y Nritfs; jpwDld; njhlu;Gila njhopy;El;g mwpTld; xj;j
mstpyhd MNyhrid gzpapy; Fiwe;jJ Ie;J (05) Mz;Lfs; mDgtk; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

e)

,jidnahj;j xg;gilfis Nkw;nfhz;ljid ep&gpf;fg;gl;l jsg; gjpit tpsf;FtNjhL
cj;Njrpf;fg;gl;l KbTfis toq;Fk; jpwd; nfhz;l xU ey;y tsk; nfhz;l FOit nfhz;bUj;jy;.

tpz;zg;g eilKiw

Nrit toq;Feu;fs; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “fly;rhu; kw;Wk; fly;fle;j Nritfs;
Jiwapy; ,aYik Ma;T xd;iw Nkw;nfhs;tjw;F MNyhrid/ epWtdk; xd;wpd; Ml;Nru;g;G 'EOI" xg;gil
,y.: EDB/2021/CON/QCBS/05” vd;W Fwpg;gpl;L 2021 etk;gu; 25 Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;du; gjpTj;
jghy; %yk; mDg;GtJ my;yJ ,yq;if Vw;Wkjp mgptpUj;jp rigapd; ngWif gpuptpy; (fl;lk; 6)
itf;fg;gl;Ls;s tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bapy; ,l;L gpd;tUk; Kfthpf;F Mu;t ntspg;ghl;il (EOI) rku;g;gpf;f
Nfhug;gLfpd;wdu;. Nju;T nra;ag;gl;l tpz;zg;gjhuu;fs; xg;ge;j kjpg;gPL kw;Wk; toq;fYf;fhf EDB ,w;F epjp
Kd;nkhopTld; njhopy;El;g Kd;nkhopit rku;g;gpf;f Nfhug;gLfpd;wdu;.
www.srilankabusiness.com vd;w ,izajs Kftupapy; “Announcement” ,d; fPo; Fwpg;G tpjp Kiwia (TOR)
jutpwf;fk; nra;a KbAk;.
juk; kw;Wk; nryT mbg;gil Nju;T (QCBS) Kiwia gpd;gw;wpa murhq;f ngWif topfhl;ly;fSf;F mika
re;ijg;gLj;jy; epGzu; Nju;T nra;ag;gLk;.
Nkyjpf tpguq;fSf;F> 2300705-11 (ePbg;G 281/ 0774310945) vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpy; Vw;Wkjp Nritfs;
gpuptpy; ghf;ah tpN[uj;d (Vw;Wkjp Cf;Ftpg;G mjpfhup) my;yJ 2303974 ,y; kNdh[h jprhehaf;fit (gpujpg;
gzpg;ghsu;) njhlu;G nfhs;sTk;.
jiytu;
jpizf;fs MNyhrid ngWiff; FO (CPCD)

,yq;if Vw;Wkjp mgptpUj;jp rig
ngWif gpupT> 6MtJ khb
NDB – EDB NfhGuk;> ,y. 42> etk; khtj;ij> nfhOk;G-2.
njhiyNgrp: 0112300700 njhiyefy;: 0112300715
,izajsk;: www.srilankabusiness.com

சரணாலயமாக உள்ள பிரதேசம்
நாசமடைகிறது.
அரசியல்வாதிகள் அன்றி அரச அதிகாரிகள் தான்
இவற்றை செய்கின்றன.
கடந்த அரசில் கெசின�ோ வரி
விதிக்கப்பட்டது. ஆனால் அதற்கு
எதிராக வழக்கு த�ொடரப்பட்டுள்ளது.
எனவே இது வரை அந்த வரியை
பெற முடியாதுள்ளது. சில அதிகாரிகள் செய்யும் தவறினால் அரசியல்வாதிகளை மக்கள் விமர்சிக்-

கின்றனர். அமைச்சர்கள் சிறு தவறு
செய்யலாம். ஆனால் பல மடங்கு
ம�ோசடி செய்யும் அதிகாரிகளுக்கு
எதிராக எந்த நடவடிக்கையும்
எடுக்கப்படுவதில்லை. தண்டனை
கிடைப்பதுமில்லை.
தவறு
செய்யும் அதிகாரிகளுக்கு எதிராக
நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான அதிகாரத்தை க�ோப் மற்றும் க�ோபா குழுக்களுக்கு வழங்க வேண்டும்.
இல்லாவிடின் நாட்டை கட்டியெழுப்ப முடியாது என்றார்.

சமாதான நீதவானாக
சத்தியப்பிரமாணம்
துந்துவை
பெந்தோட்டை
143, பாரி மாவத்தையைச் சேர்ந்த
மு ஹ ம்மட்
மழ்ஹார் முஹம்மட் முஷர்ரப்,
அ ண ்மை யி ல்
அகில இலங்கை
சமாதான
நீதவானாக காலி பலபிட்டிய மாவட்ட
நீதிமன்ற நீதிபதி திருமதி குஸலாணி
வி.ஜி. புஞ்சிஹேவா முன்னிலையில் சத்தியப்பிரமாணம் செய்துக�ொண்டார்.
சமூக சேவையில் அதிக ஈடுபாடுடைய இவர், பெந்தர - எல்பிட்டிய
தேர்தல் த�ொகுதி ப�ொதுஜன பெரமுனவின் பிரதம அமைப்பாளரும்
காலி மாவட்டப் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான திருமதி. கீதா குமாரசிங்கவின் துந்துவை பிரதேச இணைப்பாளராகவும் பணி புரிகின்றார்.
பெந்தோட்டை பிரதேச கட்சியின்
செயற்பாட்டு
உறுப்பினராகவும்
இவர் பணியாற்றி வருகின்றமை
குறிப்பிடத்தக்கது.

சீரற்ற காலநிலையால் அநுராதபுரம்
மாவட்டத்தில் 1198 பேர் நிர்க்கதி
அநுராதபுரம் மேற்கு தினகரன் நிருபர்

சீரற்ற காலநிலை காரணமாக அநுராதபுரம் மாவட்டத்தில் பல பிரதேசங்களில் வெள்ள அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதனால் நான்கு பிரதேச செயலக
பகுதிக்குட்பட்ட
1198
பேர்
இடைத்தங்கள் நிலையங்களில் தங்கவைக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட
இடர் நிவாரண அலுவலகர் ரஷீலா
லியனகமகே தெரிவித்தார்.
மஹா விலச்சிய பிரதேச செயலக
பகுதியில் 93 குடும்பங்களைச்
சேர்ந்த 303 பேரும், ந�ொச்சியாகம பிரதேச செயலக பகுதியில்
204 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 702
பேரும், தம்புத்தேகம பிரதேச
செயலக பகுதியில் 30 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 98 பேரும், இராஜாங்கனை பகுதியில் 20 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 75 பேரும்
பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இவர்கள்
அனைவருக்கும்
உலர் உணவு வழங்கப்படுவதாக
மாவட்ட செயலாளர் ஜனக ஜயசுந்தர தெரிவித்தார்.
ந�ொச்சியாகம
கட்டுபத்வெவ
பகுதியில் வெள்ளத்தில் சிக்கியி-

ருந்த குழுவினரை உயிர்பாதுகாப்பு
குழுவினர் மீட்டுள்ளனர்.
25 பேரை க�ொண்ட இக்குழுவினர் கட்டுபத்வெவ ஆரம்ப வித்தியாலயத்தில் தங்கவைக்கப்பட்டுள்ளதாக ந�ொச்சியாகம பிரதேச
செயலாளர் அசங்க ரத்நாயக்க தெரிவித்தார்.
கல்நேவ பிரதேச செயலக பகுதிக்குட்பட்ட வுல்நேவ பகுதியில்
வெள்ளத்தில் சிக்கி இருந்த குடும்பம் ஒன்றும் மீட்கப்பட்டுள்ளது.
இராஜாங்கனை
பகுதியைச்
சேர்ந்த 04 பேர் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட நிலையில், உயிர்பாதுகாப்பு குழுவினரால் மீட்கப்பட்டுள்ளனர்.
அநுராதபுரம் மத்திய நுவரகம்
பிரதேச செயலக பகுதிக்குட்பட்ட
சில பகுதிகளும் விலச்சிய சில
பகுதிகளும் நீரில் மூழ்கியுள்ளதாக இடர் முகாமைத்துவ அலுவலகம் தெரிவித்தது. அநுராதபுரம்
மாவட்ட இடர் முகாமைத்துவ
மத்திய நிலையத்தின் தலையீடு
மூலம் கலாவெவ, நாச்சியாதீவு
மற்றும் இராஜாங்கனை நீர்நிலைகளுள்ள பிரதேசங்களில், உயிர்
பாதுகாப்பு சேவை குழுவினருடன்

ஐந்து படகுகள் சேவைக்கு அமர்த்தப்பட்டுள்ளது.
அநுராதபுரம் நகரம் உட்பட
ஏனைய புறநகர் பகுதிகளில் பல
இடங்களில் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
வடிகான் மற்றும் மதகுகள் சீரின்மையால் இந்நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட இடர் முகாமைத்துவ
மத்திய நிலையம் தெரிவித்தது.
அநுராதபுரம் மாவட்டத்தில் 14
பெரிய நீர்த்தேக்கங்களில் 07 நீர்த்தேக்கங்கள் வான் பாய்கின்றன.
திஸாவெவ, அஹயவெவ, மஹாவிலச்சிய, இராஜாங்கனை, அங்கமுவ, நாச்சியாதீவு மற்றும் துருவில
ஆகிய குளங்களும் வான் பாய்வதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கு மேலதிகமாக மாவட்டத்தில் சிறிய மற்றும் நடுத்தர குளங்களின் வான்கதவுகளும் திறக்கப்பட்டுள்ளன.
அபாயகரமான நீர்த்தேக்கங்ளை
அண்டி வாழ்ந்து வருவ�ோர் த�ொடர்பில், எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் த�ொடர்பில் குழுக்கள்
அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட
இடர் முகாமைத்துவ உதவி பணிப்பாளர் இந்திக ரணவீர தெரிவித்தார்.

இதன்படி தமுத்தேகம, அநுராதபுரம் ஆகிய ப�ொலிஸ் பிரிவுகளில்
நடந்த இரு விபத்து சம்பவங்களில்
இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர். கெக்கிராவ ப�ொலிஸ் பிரிவில் நடந்த ஒரு
விபத்தில் இருவரும், மதவச்சி,தலாவ
கெப்பிதிக�ொல்லாவ, இபல�ோகம,
மிகிந்தல, பிமியக�ொல்லாவ கலென்பிந்துனுவெவ ஆகிய ப�ொலிஸ்
நிருவாக பிரிவுகளில் இடம்பெற்ற
விபத்துக்களில் தலா ஒவ்வொருவ-

ரும் மரணமடைந்துள்ளனர். இதில்
ம�ோட்டார் சைக்கிள் செலுத்திச் சென்ற
ஆறு பேரும், துவிச்சக்கர வண்டியில்
பயணித்த மூன்று பேரும்,வீதியில்
நடந்து சென்ற மூன்று பேரும், கெப்
வண்டியின் சாரதி ஒருவரும்,ல�ொறியின் சாரதி ஒருவரும் விபத்துக்களில்
மரணமடைந்துள்ளதாகவும் அநுராதபுரம் க�ோட்டப் பிரிவு ப�ொலிஸ்
ப�ொறுப்பதிகாரி நியாஸ் ம�ொஹமட்
மேலும் தெரிவித்தார்.

பிட்டிய பிரதான வீதியின் க�ொட்டராமுல்ல, தும்மோதர மற்றும் நாத்தாண்டிய ஆகிய பிரதேசங்கள் நீரில்
மூழ்கியுள்ளன. க�ொட்டராமுல்ல,
அக்கரை பிரதேசங்களிலுள்ள பல
வீடுகளுக்குள் வெள்ள நீர் உட் புகுந்ததால்,பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசவாசிகள் தமது வீடுகளை மூடி விட்டு உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களுடைய
வீடுகளுக்குச் சென்றுள்ளனர்.

வெள்ளத்தால்
பாதிக்கப்பட்ட
க�ொட்டராமுல்ல அக்கரை பிரதேசத்திலுள்ள 150 குடும்பங்களுக்கு
நாத்தாண்டிய பிரதேச செயலாளரின்
பணிப்புரைக்கு அமைய, சமைத்த
உணவுப் ப�ொதிகள் வழங்கி வைப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை க�ொட்டரமுல்ல கிராம சேவகர் வை . பீ . எஸ்.
கே. விக்கிரமசிங்க மேற்கொண்டுள்ளார்.

வாகன விபத்துக்களில் 13 பேர் உயிரிழப்பு
கல்நேவ தினகரன் விசேட நிருபர்

அநுராதபுரம் மாவட்ட ம�ோட்டார்
வாகன ப�ொலிஸ் பிரிவுகளில், கடந்த
ஒக்டோபர் மாதம் இடம்பெற்ற வாகன
விபத்துக்களில் 13 பேர் மரணமடைந்துள்ளதாக அநுராதபுரம் மாவட்ட
ம�ோட்டார் ப�ோக்குவரத்து ப�ொலிஸ்
ப�ொறுப்பதிகாரி பிரதான ப�ொலிஸ்
பரிச�ோதகர் நியாஸ் ம�ொஹம்மட்
தெரிவித்தார்.

நாத்தாண்டிய பிரதேச செயலகப் பகுதியில்
வெள்ள நீர் பெருக்கெடுத்ததால் மக்கள் அவதி

நீர்கொழும்பு தினகரன் நிருபர்

நாட்டில் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள
மழையுடன் கூடிய காலநிலையால்,
நாத்தாண்டிய பிரதேச செயலாளர் பிரிவிலுள்ள க�ொஸ்வத்து ஓய
பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது.
க�ொஸ்வத்து ஓயாவுக்கு அருகிலுள்ள தாழ் நிலங்கள் பல நீரில்
மூழ்கியுமுள்ளன. விளைச்சல் செய்யப்பட்ட வயல் நிலங்கள், கால்நடைப் பண்ணைகள் மற்றும் பிரதேசவாசிகளின் வீடுகள் பல, நீரில்
மூழ்கியுள்ளதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நாத்தாண்டிய பிரதேச செயலாளர் பிரிவிலுள்ள தும்மோதர,
பதுவத்த, க�ொட்டராமுல்ல மற்றும்
ம�ொரகலே ஆகிய பிரதேசங்களில்
தாழ் நிலப் பகுதிகளில் வாழுகின்ற
ப�ொதுமக்கள்
தமது
வீடுகளை
விட்டு வெளியேறி, உறவினர்களின்
வீடுகளை ந�ோக்கி செல்வதால், பிரதேசவாசிகளின் இயல்பு வாழ்க்கையும் முற்றாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
த�ொடர்ந்து பெய்த கடும் மழை
காரணமாக நீர்கொழும்பு - குளியாப்-
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யுகதனவி ஒப்பந்தம் அடுத்த
வாரம் சபையில் சமர்ப்பிப்பு
மின்சக்தி அமைச்சர் காமினி ல�ொகுகே தெரிவிப்பு
ஷம்ஸ் பாஹிம்

யுகதனவி மின் உற்பத்தி நிலையம்
த�ொடர்பான ஒப்பந்தத்தின் கீழ்
எந்த ஒரு கம்பனிக்கும் ஏகப�ோக
உரிமை வழங்கப்படவில்லை.இது
த�ொடர்பான ஒப்பந்தத்தை அடுத்த
வாரம் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிப்பதாக மின்சக்தி அமைச்சர் காமினி
ல�ொகுகே
தெரிவித்தார்.மன்னார்
படுகையில் எண்ணெய் அகழ்வு
த�ொடர்பில் ஏக ப�ோக உரிமையும்
வழங்கப்படவில்லை. இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம் அரச ச�ொத்துக்களை
வெளிநாட்டு கம்பனிகளுக்கு வழங்கப்பட மாட்டாது எனவும் அவர்
குறிப்பிட்டார்.
யுகதனவி மின் உற்பத்தி நிலையம்

என த�ொடர்பில் எஸ்.எம்.மரிக்கார்
எம்.பி எழுப்பிய கேள்விக்கு பிரதமர்
சார்பில் பதிலளிக்கையிலே அவர்
மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார்.
பிரதமர் சார்பில் மின்சக்தி அமைச்சர் காமினி ல�ொகுகே பதில் வழங்க
முற்பட்டதால் சபையில் சர்ச்சை
ஏற்பட்டது. நிலையியற் கட்டளைக்கமைய பிரதமரே பதில் வழங்க
வேண்டும் எனவும் மேலதிகமாகவே அமைச்சர் பதில் வழங்கலாம்
எனவும் மரிக்கார் எம்.பி தெரிவித்தார்.
இது த�ொடர்பில் பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்களான அனுர குமார
மற்றும் புத்திக பதிரன ஆகிய�ோர்
கருத்து வெளியிட்டனர். பிரதமர்
சார்பில் அமைச்சருக்கு பதில் வழங்க

முடியும் எனவும் கடந்த காலத்திலும்
இந்த சம்பிரதாயம் பின்பற்றப்பட்டதாகவும் சபை முதல்வர் தினேஷ்
குணவர்தன தெரிவித்தார்.

இதனை த�ொடர்ந்து அமைச்சர்
பதில் வழங்கியத�ோடு எந்த அடிப்படையில் இதன் பங்குகள் வழங்கப்பட்டன.ஒப்பந்தத்தின் பிரதிகளை
சபைக்கு எப்பொழுது வழங்கப்படும் என மரிக்கார் எம்.பி கேள்வி
எழுப்பினார்.
அடுத்த வாரம் ஒப்பந்த பிரதியை
பாராளுமன்றத்திற்கு
வழங்க
முடியும் என அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
அனல் மின் நிலையங்களை தனியாருக்கு வழங்க 1990 களில் தான்
முடிவு செய்யப்பட்டது. பல இடங்களில் அவை ஆரம்பிக்கப்பட்டன.
களனிதிஸ்ஸ கம்பனியை அமெரிக்க கம்பனியே தயாரித்தது என்றும்
அவர் தெரிவித்தார்.

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் சம்பவம்

சிறிய குற்றச்சாட்டுகளுக்காக
தடுத்து வைத்துள்ள முஸ்லிம்
இளைஞர்களை விடுதலை செய்க
ஷம்ஸ் பாஹிம்

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலுடன் த�ொடர்புள்ளவர்கள் இதுவரை கைதுசெய்யப்படவில்லை.
ஆனால் பயங்கரவாத தடைச்சட்டத்தின் கீழ்
300 க்கும் அதிகமான முஸ்லிம் இளைஞர்கள்
சிறிய குற்றச்சாட்டுகளுக்காக அவர்கள் தடுத்து
வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அவர்கள் தவறு செய்திருந்தால் தண்டனை
வழங்கி விடுதலை செய்ய வேண்டும் என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சாணாக்கியன் ராசமாணிக்கம்
தெரிவித்தார்.
ஒத்திவைப்பு வேளை விவாதத்தில் உரையாற்றிய அவர் மேலும்
குறிப்பிட்டதாவது,
ஆளும் தரப்பிலுள்ள கட்சிகளே இன்று அரசை விமர்சிக்கின்றன.
அவை எதிரிணியில் வந்த அமர வேண்டும். 20 ஆவது திருத்த்திற்கு
ஆதரவு வழங்கியவர்கள் இன்று விமர்சனம் செய்கின்றனர். சீன
பசளை கப்பல் விவகாரத்தில் இலங்கைக்கு அழுத்தம் பிரய�ோகிக்கப்பட்டது.ஆளும் தரப்பில் இருக்க முடியாதவர்களுக்கு எதிரணியில் வந்து அமர முடியும்.
கூட்டணி கட்சிகளுக்கு இந்தப் பக்கம் இடமுள்ளது. நாட்டு
மக்களை ஏமாற்ற வேண்டாம். கூட்டணி கட்சிகளால் எதிரணி
ப�ொறுப்பை செய்ய முடியாது.
தமிழ் மக்கள் பிரச்சினையை தீர்ப்பதாக சர்வதேச சமூகத்திற்கு
வழங்கிய வாக்குறுதி இன்று வரை நிறைவேற்றப்படவில்லை. வாக்குறுதிஅளிக்காத நாடுகளுக்கு ஏனைய நாடுகள் உதவாது. ஒருநாடு
ஒரு சட்டம் அமைக்க ஆணைக்குழு நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.பணமுள்ளவனுக்கு ஒரு சட்டம், இல்லாதவனுக்கு ஒருசட்டம் அமுல்படுத்தப்படுகிறது.
பிரிக்கப்படாத நாட்டில் சகல இனங்களினதும் உரிமைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதே எமது கட்சி நிலைப்பாடாகும்.
ஆணைக்குழுவில் தமிழ் பிரதிநிதி கிடையாது. சட்டத்தை மீறும்
நபர் அதன் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். உயிர்த்த ஞாயிறு
தாக்குதலுடன் த�ொடர்புள்ளவர்கள் இதுவரை கைதுசெய்யப்படவில்லை.
ஆனால் பயங்கரவாத தடைச்சட்டத்தின் கீழ் 300 க்கும் அதிகமான முஸ்லிம் இளைஞர்கள் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
சிறிய குற்றச்சாட்டுகளுக்காக அவர்கள் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.அவர்கள் தவறு செய்திருந்தால் தண்டனை வழங்கி விடுதலை
செய்ய வேண்டும்.
இவர்களுக்காக முஸ்லிம் எம்.பிகள் குரல் க�ொடுப்பதில்லை.
தமிழ் இளைஞர்களுக்காக நாம் த�ொடர்ந்து குரல் க�ொடுத்து வருகிற�ோம் என்றார்.
100 வீதம் சேதனப் பசளை பயிரிடும் நாடாக எமது நாட்டை
மாற்ற முடியாது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
(பா)

11 இளைஞர்கள் கடத்தப்பட்டமை
த�ொடர்பான வழக்கு
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

பதின�ொரு இளைஞர்கள் கடத்தப்பட்டு காணாமற்போனமை
த�ொடர்பில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ள முன்னாள் கடற்படைத் தளபதி
வசந்த கரன்னாக�ொடவுக்கு எதிராக மூவரடங்கிய நீதிபதிகள் குழாம்
முன்னிலையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்த குற்றப்பத்திரிகையை
நீக்குவதற்கு சட்டமா அதிபர் மேற்கொண்ட தீர்மானத்தை செல்லுபடியற்றதாக்கக் க�ோரி மேற்படி இளைஞர்களின் பெற்றோர் தாக்கல் செய்திருந்தத மனுவை விசாரணைக்கு எடுத்துக் க�ொள்வதில்லை யென்
உச்ச நீதிமன்றம் தீர்மானித்துள்ளது.
அதற்கிணங்க மனு சம்பந்தமான
பிரதிவாதிகளுக்கு அழைப்பாணை விடுப்பதும் நிராகரிக்கப்பட்டது.
குறித்த உத்தரவை பிறப்பிப்பது த�ொடர்பான மனு நேற்றைய தினம்
ய�ோஹித ராஜகருணா மற்றும் தம்மிக்க கணேப�ொல ஆகிய உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் முன்னிலையில் விசாரணைக்கு எடுத்துக் க�ொள்ளப்பட்டது.
அதன்போது நபர்களுக்கு எதிரான குற்றப்பத்திரிகையை சமர்ப்பிப்பதும் சமர்ப்பிக்காமல் இருப்பதற்குமான அதிகாரம் சட்டமா அதிபருக்கு உள்ளதாகவும் நீதிமன்றம் அதில் தலையிடாது என்றும் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி ய�ோஹித ராஜகருணா தெரிவித்துள்ளார்.
முன்னாள் கடற்படைத் தளபதி வசந்த கரன்னாக�ொட வுக்கு எதிராக
குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்ய முடியாமைக்கான காரணத்தை
உள்ளடக்கி சட்டமா அதிபரால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2 இரகசிய அறிக்கையை நீதிமன்றம் கவனத்திற் க�ொண்டுள்ள நிலையில் அவருக்கு
எதிரான குற்றச்சாட்டை முன்னெடுத்துச் செல்லும் அளவுக்கு நீதியான
காரணங்கள் கிடையாது என்றும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாகவும்
நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளதுடன் மேற்படி மனுவை நீக்குவதற்கும்
நீதிபதிகள் குழாம் தீர்மானித்துள்ளது.

ngWif mwptpj;jy;

khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig (Nk.kh)
(khfhz tPjpfs;> Nghf;Ftuj;J> $l;LwT>

th;j;jfk;>

tPlikg;G eph;khzj;Jiw> Njhl;l cl;fl;likg;G trjpfs; kw;Wk;
fpuhkpa mgptpUj;jp mikr;R - Nky; khfhzk;)

nry;/ Nyhlh; thfdnkhd;iw
(Self Loader Truck With Winch)
thlif mbg;gilapy; ngw;Wf;nfhs;sy;
PRDA/WP/PRO/2021/62
,e;j mjpfhu rigapd; fhh;gl; ,Lk; ,ae;jpuj; njhFjpfis Nghf;Ftuj;J nra;tjw;F
Nkw;Fwpg;gplg;gl;l buf; tz;bia thlif mbg;gilapy; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf ,t;thwhd
Nrit toq;Feh;fsplkpUe;J Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. ,e;j ,ae;jpu Nghf;Ftuj;J
eltbf;iffs; Nky; khfhzj;jpDs; Nkw;nfhs;tjw;F cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ.
,jd; nghUl;lhd Nfs;tp Mtzj; njhFjpapid 2021.11.10Mk; jpfjpapypUe;J
2021.11.24Mk; jpfjp K.g. 8.30 kzp Kjy; gp.g. 2.45 kzp tiu ,e;j mjpfhu rigapd;
ngWifg; gphptpy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk; vd;gJld; ,e;j Mtzj; njhFjpia 1080.00
&gh kPsspf;fg;glhj gbtf; fl;lzj;ijr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
Nfs;tpfs; 2021-11-25Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F ,y. 59> Gdpj nrg];jpad; NkL>
nfhOk;G - 12 vDk; Kfthpapyike;Js;s khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd;
gpujhd mYtyfj;jpy; jpwf;fg;gLk;.,e;epfo;tpy; Nfs;tpjhuH my;yJ mtuJ mjpfhug+Ht
gpujpepjpnahUtH fye;J nfhs;syhk;.
jiyth;>
ngWiff; FO>
khfhz tPjp. mgptpUj;jp mjpfhu rig (Nk.kh)>
,yf;fk; 59> Gdpj nrg];jpad; NkL>
nfhOk;G -12.
njh. ,yf;fk; 011-5676903
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khtndy;y gpuNjr rig
toq;Feh;fs; kw;Wk;
xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;

16

2022Mk; tUlk;

11–11–2021

2021 நவம்பர் 11 வியாழக்கிழமை

குருநாகல் உடவத்த பிரதேசத்தில்
மண்சரிவு; மூன்று பேர் மரணம்
மாவத்தகம தினகரன் நிருபர்

2022Mk; tUlj;jpy; toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhf khtndy;y gpuNjr
rigapy; toq;Feh; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuuhfg; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf 2021-12-31Mk;
jpfjp gp.g. 3.00 kzp tiu vd;dhy; tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
vk;khy; jug;gl;Ls;s khjphp tpz;zg;gg; gbtj;Jld; cUg;gbfSf;F ,iaghd
fl;lzq;fis ~~jiyth;> gpuNjr rig> khtndy;y|| vDk; ngaUf;fhd fhNrhiy
my;yJ nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.
tpz;zg;gg;gbtq;fis gjpTj; jghypy; my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J xg;gilf;fyhk;.
tpz;zg;gq;fisj; ,l;L mDg;Gk; fbj ciwapd; ,lg;gf;f Nky; %iyapy; “2022Mk;
tUlj;jpw;fhd toq;Feu;fs; kw;Wk;; xg;ge;jf;fhuu;fisg; gjpT nra;jy;” vdf; Fwpg;gpLjy;
Ntz;Lk; vd;gJld; ~~jiyth;> khtndy;y gpuNjr rig> khtndy;y|| vDk; Kfthpf;F
mDg;Gjy; Ntz;Lk;.
01

gjpTf;
fl;lzk;

nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs;

01

mr;rplg;gl;l Mtzq;fs;> jpfjp Kj;jpiu cl;gl midj;J mYtyf
fhfpjhjpfis toq;Fjy;
02 tPjp tpsf;FfSf;fhd cgfuzq;fs; kw;Wk; kpd; cgfuzq;fs; kw;Wk;
fUtpfis toq;Fjy;
03 mYtyf cgfuzq;fs;> kuk; kw;Wk; cUf;Fj; jsghlq;fs;
04 b[pl;ly;/ Xg;nrl; kw;Wk; Vida mr;rpLk; Nritia toq;Fjy;
05 ifAiw> kio mq;fpfs;> Kff; ftrq;fs;> iff; ftrq;fs;;> g+l;];fs;
cl;gl ghJfhg;G cgfuzq;fs;
06 Rfhjhuk; rhh;e;j cgfuzq;fs; (Jk;Gj;jb> tpsf;FkhW> nkhg;> J}hpif
iyNrhy; Nghd;wd)
07 thsp tiffs;> Fg;ig tz;bfs;> tPy;gNuh cl;gl;l cgfuzq;fs;
08 epHkhz ifj;njhopy; cgfuzq;fs; (fy;> kzy;> nkl;ly;> nrq;fy;>
`pAk; Foha;fs;> jhh;> Nfhyh];> VgPrP ,d;lh;nyhf;)
09 gPilehrpdp> ,ioahd; nfhy;yp> fpUkpehrpdpfs;> Jg;GuNtw;ghl;Lj;
jputq;fs;> kUe;J tiffs; toq;Fjy;
10 tha;f; ftrq;fs;> rdpilrh;> fpUkpehrpdpf;fhd jputq;fs; toq;Fjy;
11 ePHf; Foha; cgfuzq;fs; kw;Wk; guhkhpg;Gg; nghUl;fis toq;Fjy;
12 fl;bl guhkhpg;G kw;Wk; epHkhzk; njhlHghd fduf cgfuzq;fs;
13 rPUilfs;> Jzpfs;> ghjzpfs;> jpiur;rPiy> rpfpr;iraf Jzp tiffs;
14 thfdk; kw;Wk; ,ae;jpuhjpfspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp];
nra;jy;
15 thfdk; kw;Wk; ,ae;jpuhjpfis toq;Fjy;
16 ngaHg;gyif> fl;mTl;> gjhiffs;> mwptpj;jy; gyiffisj; jahhpj;jy;
17 fzdp> fzdp Jizg;ghfq;fis toq;Fjy;> jpUj;jNtiyfs; kw;Wk;
Nrh;tp]; nra;jy;
18 epwg;g+r;Rf;fs;> bdH> fk; tiffs;> jiuNahL> $iu XL kw;Wk; mJ
rhh;e;j nghUl;fs;
19. Lg;Nsh> mr;Rg;nghwp> njhiyefy; ,ae;jpuk;> Gifg;glg; gpujp
,ae;jpuq;fspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy;
20 Lg;Nsh> mr;Rg; nghwp> njhiyefy; ,ae;jpuk;> Gifg;glg; gpujp
,ae;jpuq;fSf;fhd NlhdH> fhHl;hp[; toq;Fjy;/ kPs; epug;Gjy;
21 thfdq;fSf;fhd gw;whp> laH kw;Wk; ba+g;> hpk; toq;Fjy; kw;Wk; kPs;
epug;Gjy;
22 kz;ntl;b> mhpths;> rty;> flg;ghiw cl;gl midj;J fdufg;
nghUl;fs;
23 kuq;fis toq;Fjy; (gyiffs;> jPuhe;jp> hPg;ig> tpwF)
24 thfd Mrd ciwfs;> nld;l; mbj;jy; kw;Wk; F\d; Ntiyfs;
25 mYkpdpak; kw;Wk; fz;zhb Ntiyfs;> fz;zhb kw;Wk; fz;zhb
nghUl;fs;
26 Nkrd; Ntiy> jr;R Ntiy ePHf; Foha; Ntiy> cUf;fpnahl;Lk;
Ntiyfs;
27 jPaizf;Fk; cgfuzq;fis toq;Fjy; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy;
28 vy;.gp. vhpthA toq;Fjy;
29 jfdr;rhiy jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; mJ njhlHghd Nritfs;
30 E}yfg; Gj;jfq;fs;
31 epy msit Nritfis toq;Fjy;
32 nkhop ngaHg;ghsH Nritfs;
33 xypngUf;fp ,ae;jpu Nritfs;
34 jpl;lkpLeh; Nritfs; toq;Fjy;
35 rl;lj;juzp Nritfs;
36 ,izaj;js tbtikg;G> jfty; Kiwik kw;Wk; nkd;nghUis
toq;Fjy; ehsJ juNtw;wk; nra;jy;
37 mghafukhd kuq;fis ntl;Ljy;
38 Gifg;glnkLj;jy; kw;Wk; tPbNah gjpT nra;jy;
39 czT toq;Fjy; kw;Wk; cgrhu Nritfs;
40 cgrhuq;fSf;Fj; Njitg;gLk; gPq;fhd;> fz;zhb Ftis> Nfhg;ig> kf;>
gPhp]; kw;Wk; mJ njhlHghd cgfuzq;fis toq;Fjy;
41 cug; igfs;> nghypj;jPd; cug; igfis toq;Fjy;
42 gpsh];bf;> nghypj;jPd;> Nghl; cw;gj;jpfis toq;Fjy;
02

xg;ge;jf;fhuHfs;

01
02
03
04
05

xg;ge;jj;jpd; ngWkjp &.
50>000.00 tiuahdJ
100>000.00 tiuahdJ
250>000.00 tiuahdJ
500>000.00 tiuahdJ
500>000.00 ,w;F Nky;

1>000.00
2.000.00

1>000.00
1>000.00
1>000.00

1>000.00

Nfs;tp gj;jpu mwptpj;jy;.
ghy; Nghf;Ftuj;J nra;jy; - 2022

1>000.00
1>000.00
1>000.00

fpuhkpa kl;lj;jpy; ghw;gz;iz tptrhapfspdhy; epu;tfpf;fg;gl;L tUk; ghiy>
nfhs;fyd;fspy; ghy; Fsp&l;Lk; epiyaq;fs; kw;Wk; ghy; njhopw;rhiyf;F vLj;J
nry;y Nghf;Ftuj;Jr; Nritahsu;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpg;gj;jpuk;
Nfhug;gLfpd;wd.

1>500.00
1>000.00
1>000.00
2>000.00
1>000.00
1>000.00
1>000.00
1>000.00
1>000.00
1>000.00
1>000.00
1>500.00
1>000.00
1>000.00
2>000.00
1>000.00
2>000.00
1>000.00
1>000.00
1>000.00
1>000.00
1>000.00
1>000.00
1>000.00
1>000.00
1>000.00
1>000.00
1>000.00
1>000.00

1>000.00
1>000.00
1>000.00
1>500.00
2>500.00

epge;jidfs;
• xt;nthU nghUl;fs; kw;Wk; NritfSf;Fk; jdpj;jdpahf tpz;zg;gj;ijr; rkh;g;gpj;jy;
Ntz;Lk;
• rfy nghUl;fs; NritfSf;Fkhd gjpTf; fl;lzq;fis Nkw;Fwpg;gpl;l tifapy;
nrYj;Jjy; Ntz;Lk; vd;gJld;> ,jd;nghUl;L ~~jiyth;> khtdy;iy gpuNjr rig||
vDk; ngaupy; vOjg;gl;l fhNrhiy> fhRf;fl;lis %yk; my;yJ nuhf;fg; gzkhf
cq;fsJ tpz;zg;gg;gbtj;Jld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;
• cupa Kiwapy; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpg;gjw;F my;yJ cupa Neuj;jpw;F nghUl;fis
toq;fhj kw;Wk; fl;lisapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpguq;fs; kw;Wk; khjphpfSf;F
mikthd rpwe;j epiyapy; nghUl;fis toq;fj; jtWk; toq;Feu;fspd; ngau;fs;
gjpTg;gl;baypUe;J ePf;fg;gl;L mgfPu;j;jpahNdhu; gl;baypy; Nru;f;fg;gLk;.
• xg;ge;j NtiyfSf;fhf gjpT nra;J nfhs;tjw;F tpz;zg;gpf;Fk; epWtdq;fs; kw;Wk;
egh;fs; mth;fspd; ,aYikf;F ,iaghd Mtzq;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
• Nkyjpf jfty;fs; kw;Wk; tpz;zg;gg; gbtq;fis 035-2246789> 035-2246275 vDk;
njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; %yk; my;yJ mawanellaps@gmail.com vDk; kpd;dQ;ry;
KftupA+lhf ngw;Wf;nfhs;syhk;.
vr;.gp. re;jd Fkhu [ate;jy>
jiyth;>
khtndy;y gpuNjr rig.
2021-11-10Mk; jpfjp khtdy;iy gpuNjr rigapy;

khtdy;iy gpuNjr rig

toq;Feu;; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuu;fis gjpT nra;jy; - 2022
khjpup tpz;zg;gg;gbtk;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

tpz;zg;gjhuupd; ngau;: .........................................................................................................
Njrpa milahs ml;il ,yf;fk;: ....................................................................................
tpahghuj;jpd; ngau; kw;Wk; Kftup: ...................................................................................
tpahghuj;jpd; jd;ik: ............................................................................................................
njhiyNgrp;/ njhiyefy;;: .....................................................................................................
kpddQ;ry;;/,izajsk;: .......................................................................................................
tpahghuj;jpd; gjpT ,yf;fk;: ...............................................................................................
(tpahghu gjpTr; rhd;wpjo; gpujp ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;)
8 gjpTnra;tjw;F tpz;zg;gpf;Fk; cUg;gb :.......................................................................
9. gjpTf; fl;lzk; kw;Wk; nrYj;Jk; tpjk;: ..........................................................................
10. nghUl;fis Nghf;Ftuj;J nra;a KbAkh/ Kbahjh vd;gJ gw;wp: ..........................

jpfjp………………

(gz;iz tpyq;F> gz;iz Cf;Ftpj;jy; kw;Wk; ghw;gz;iz
mj;Jld; Kl;il njhlh;ghd ifj;njhopy;fs; ,uh[hq;f mikr;R)

2>000.00

gjpTf; fl;lzk;

Nkw;Fwpg;gpl;l tpguq;fs; ahTk; cz;ikahdit vd

kpy;Nfh(gpiwtl;)ypkpl;ll;
,y.45> ehty tPjp>
ehun`d;gpl;l>
nfhOk;G 05

1>000.00

,j;jhy; cWjpg;gLj;Jfpd;Nwd;.

.............................................................
toq;Feupd; ifnahg;gk;
Kj;jpiuAld;

த�ொடங்கஸ்லந்த க�ொரஸ்ஸ, உடவத்த
பிரதேசத்தில் வீட�ொன்றின் மீது மண்சரிவு
ஏற்பட்டதில் அவ்வீட்டில் வசித்து வந்த
வய�ோதிப தம்பதியர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
உயிரிழந்தவர்களில் ஒருவர் 76 வயதுடைய
வெலிமுணி ஆராய்ச்சிலாகே சிறினே மற்றும்
65 வயதுடைய உக்வா தேவாலாகே குணவத்தி என்ற வய�ோதிபப் பெண்ணும் உயிரிழந்துள்ளனர்.
நேற்று முன்தினம் இரவு 9.45 மணி
அளவில் வீட்டின் மேல் மண்சரிவு ஏற்பட்டதால் முற்று முழுதாக வீடு மண்ணுக்குள்
மூடப்பட்டு விட்டதாக பிரதேசவாசிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
சேதமுற்ற வீட்டுக்கு கீழே இருந்த சீமெந்து
கல் த�ொழிற்சாலையும் முற்றாக சேதமடைந்துள்ளது. வீட்டின் ஒரு பகுதி மண் மற்றும்
சேற்றின் மூலம் மூடப்பட்டுள்ளது. குருநாகல்
மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையத்தின் உதவிப் பணிப்பாளர் விராஜ் திசாநாயக
கருத்து தெரிவிக்கையில்,
மண்சரிவின் மூலம் இன்னும் 03 வீடுகள்
பாதிப்குக்குள்ளாகும் ஆபத்தா நிலை இருப்பதாகவும் அவர்களை மாற்று இடங்களுக்கு
அனுப்பி வைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

xt;nthU ghy; Nrfupg;G topj;jlk; (Route) njhlu;ghf ntt;Ntwhf Nfs;tpg;gbtq;fs;
rku;g;gpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;. Nfs;tp tpz;zg;gk; xd;Wf;F &.500.00 kPsg; ngw Kbahj
itg;G njhifia nrYj;Jtjd; %yk; Nfs;tp tpz;zg;g gj;jpuk;> Nfs;tp tpjpfs;>
epge;jidfs; kw;Wk; ghy; Nrfupg;G topj;jlq;fs; njhlu;ghd tpguq;fs; Kjypatw;iw
mYtyf Neuq;fspd; NghJ Kw;gfy; 9.00 kzp njhlf;fk; gpw;gfy; 4.00 kzp tiuapy;
fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s mYtyfq;fspy; ngw;Wf; nfhs;s KbAk;.
1. gpuhe;jpa mYtyfk; (nfhOk;G)> kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpl;ll;.
kPNg re;jp> kPNg.> njh.Ng. ,y. 011-4062129
kj;Jfk> n`huz> kPNg> epl;lk;Gt> Gsj;rpq;fs> Utd;nty> ul;dGu> kw;Wk;
kpDtq;nfhl Mfpa ghy; Fsp&l;Lk; epiyaq;fspd; gpuNjrq;fis cs;slf;Fk;
topj;jlq;fs; njhlu;ghf.
2. gpuhe;jpa mYtyfk; (njd;khfhzk;)> kpy;Nfh (gpiwtl; )ypkpl;ll;.
yGJt> mf;kPkd> njh.,y. 091-4946562.
jp`nfhl> yGJt> NfhdgpDnty> njdpaha> vk;gpypgpl;ba> jdkd;tpy> jp];;]
k`huhk kw;Wk; mk;gyhd;njhl;l Mfpa ghy; Fsp&l;Lk; epiyaq;fspd; gpuNjrq;fis
cs;slf;Fk; topj;jlq;fs; njhlu;ghf.
3. gpuhe;jpa mYtyfk; (fz;b)> kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpl;ll;.
tuhgpl;ba> Fz;lrhiy> njh.,y. 081-4954070
khj;jis> jk;Gs;s> k`paq;fd> mk;gpl;ba> al;bEtu> upfpy;yf];fl njhlq;f];ye;j>
fy`h kw;Wk; Fz;lrhiy Mfpa ghy; Fsp&l;Lk; epiyaq;fspdJk;; gpuNjrq;fis
cs;slf;Fk; topj;jlq;fs; njhlu;ghf.
4. gpuhe;jpa mYtyfk; (Etnuypah)> kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpl;ll;.
nfhl;lfy> njh.,y. 051-4932095
nfhl;lfy> Nehu;t+l;> N`hy;GWf;> G+z;LNyhah> uhfiy> fk;gis> ehDXah> kw;Wk;
ehtyg;gpl;ba Mfpa ghy; Fsp&l;Lk; epiyaq;fspd; gpuNjrq;fis cs;slf;Fk;
topj;jlq;fs; njhlu;ghf.
5. gpuhe;jpa mYtyfk; (FUzhfy;)> kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpl;ll;.
fue;jd> nghy;f`nty> njh.,y. 037-4941101
FUzhfy;> rpyhgk;> nghy;f`nty> MzkLt> NyhYthnfhl> khNfh> fy;fKt>
%dky;njdpa> Gj;jsk; etnfl;;lfk> ehj;jhz;ba kw;Wk; Ke;jyk Mfpa ghy;
Fsp&l;Lk; epiyaq;fspd; gpuNjrq;fis cs;slf;Fk; topj;jlq;fs; njhlu;ghf.
6. gpuhe;jpa mYtyfk; (Cth)> kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpl;ll;.
,y.29> gz;lhuehaf;f khtj;ij> gJis> njh.,y. 055-4936362
`hypvy> griw> `g;Gjiy> nkhduhfiy> gz;lhunty> nty;ytha> gyhq;nfhl
rpak;gyhz;Lt> kw;Wk; ntypkl Mfpa ghy; Fsp&l;Lk; epiyaq;fspd; gpuNjrq;fis
cs;slf;Fk; topj;jlq;fs; njhlu;ghf.
7. gpuhe;jpa mYtyfk; (mEuhjGuk;)> kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpl;ll;.
623/19 A, 2 tJ epiy> mEuhjGuk;> njh.,y. 025-4934681
nff;fpuht> gjtpa> kjthr;rpa> nehr;rpahfk> fe;jsha;> XahkLt> mEuhjGuk;>
cg;Gntsp> nkhuntt> f`lf];jpfpypa> fNyd;gpe;JEntt kw;Wk; fgpjpnfhy;yht
Mfpa ghy; Fsp&l;Lk; epiyaq;fspd; gpuNjrq;fis cs;slf;Fk; topj;jlq;fs;
njhlu;ghf.
8. gpuhe;jpa mYtyfk; (mk;ghiw)> kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpl;ll;.
,wf;fhkk; tPjp> mk;ghiw ghy; Fsp&l;Lk; epiyak; njh.,y. 063-4929071
kfhxah> nj`paj;jfz;ba> fl;Ltd;tpy> rk;khe;Jiw> gjpaj;jyht> nghj;Jtpy;>
jpUf;Nfhtpy;> nkjphpfphpa> nghyd;eWit> mk;ghiw kw;Wk; jk;kpd;d Mfpa ghy;
Fsp&l;Lk; epiyaq;fspd; gpuNjrq;fis cs;slf;Fk; topj;jlq;fs; njhlu;ghf.
9. gpuhe;jpa mYtyfk; (kl;lf;fsg;G)> kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpl;ll;
,y.19> lr;ghh; tPjp> fy;yb> kl;lf;fsg;G> njh.,y. 065-4929271
kl;lf;fsg;G> rpj;jhz;b> nty;yhntsp> fjpuntsp> khq;Nfzp> Gypgha;e;jfy;>
ghyj;Njhg;G+h;> <r;rpyk;gw;W kw;Wk; ,Yg;gbr;Nrid Mfpaghy; Fsp&l;Lk; epiyaq;fspd;
gpuNjrq;fis cs;slf;Fk; topj;jlq;fs; njhlu;ghf.
10. gpuhe;jpa fhhpahyak; (tlkhfhzk;) kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpl;ll;
,y 16/4> fdfGuk;> fpspnehr;rp> njh.,y. 021-4927102
KUq;fd;> ky;yhtp> xl;br;Rl;lhd;> Ky;iyj;jPT> fpspnehr;rp nrl;bf;Fsk;> Gspaq;Fsk;
kw;Wk; rhtfr;Nrhp Mfpa ghy; Fsp&l;Lk; epiyaq;fspd; gpuNjrq;fis cs;slf;Fk;
topj;jlq;fs; njhlu;ghf.
ghy; vLj;J nry;yg;gl Ntz;bapUf;Fk; topj;jlq;fs;> mike;Js;s gpuNjrq;fisr;
Nru;e;j Nghf;Ftuj;J Nritahsu;fSf;Fk; fle;j fhyj;jpy; rq;fq;fspypUe;J ghy;
Nghf;Ftuj;Jr; nra;Ak; Nritapy; <Lgl;L jpUg;jpfukhd tpjj;jpy; nraw;gl;L te;jpUf;Fk;
Nghf;Ftuj;J Nritahsu;fSf;Fk;> Kd;Dupik toq;fg;gLk;.
ghy; Nghf;Ftuj;jpw;F tpz;zg;gpf;Fk; tpz;zg;gjhhpfs; jq;fsJ thfd
Nfs;tpg;gj;jpuk; jpwf;fg;glKd; mj;jhl;rpg;gLj;jp cWjpg;gLj;j Ntz;Lk;.

Nju;T nra;ag;gl;l Nghf;Ftuj;jhsu;fs; mur Kj;jpiu tup kw;Wk; epWj;jpitj;jy; tup
epge;jidfSf;F cl;gLjy; Ntz;Lk;.
fhupahyaq;fspy;; Nfs;tpg; gj;jpuk; jpwf;fg;gLk; fhy ml;ltiz
jpfjpAk; NeuKk;.
mYtyfk; njd;khfhzk;
fhiy10.00 kzp 09 Mk; jpfjp
mYtyfk; nfhOk;G
fhiy10.00 kzp 10 Mk; jpfjp
mYtyfk; fz;b
fhiy10.00 kzp 09 Mk; jpfjp
mYtyfk; FUehfy;
fhiy10.00 kzp 10 Mk; jpfjp
mYtyfk; Etnuypa
fhiy10.00 kzp 09 Mk; jpfjp
mYtyfk; Cth
fhiy10.00 kzp 10 Mk; jpfjp
mYtyfk; mk;ghiw
fhiy10.00 kzp 09 Mk; jpfjp
mYtyfk; kl;lf;fsg;G
fhiy10.00 kzp 10 Mk; jpfjp
mYtyfk; mEuhjGuk;
fhiy10.00 kzp 09 Mk; jpfjp
mYtyfk; tlkhfhzk;
fhiy10.00 kzp 10 Mk; jpfjp

குருநாகல் மாவட்டத்தில்
சீரற்ற கால நிலையால்
1,693 பேர் பாதிப்பு
மாவத்தகம தினகரன் நிருபர்

குருநாகல் மாவட்டத்தில் சீரற்ற கால
நிலை காரணமாக 12 பிரதேச செயலாளர்
பிரிவில் 560 குடும்பங்கள் வெள்ளத்தால்
பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக குருநாகல் மாவட்ட
மேலதிக செயலாளர் ஜீ. ஏ. கித்சிறி தெரிவித்தார்.
குருநாகல் அனர்த்த முகாமைத்துவ உதவி
சேவைப் பிரிவின் மதிப்பீட்டின்படி 40
கிராம உத்திய�ோகஸ்தர் பிரிவுகளில் 1,693
ஆட்கள் முழுமையாகவும் பகுதியளவிலும் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அலவ்வ பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் மேற்கு
வெனன்தருவ பிரதேசத்தில் வீட�ொன்றின்
மீது மண்சரிவு ஏற்பட்டு இளைஞர் ஒருவர்
மரணமடைந்துள்ளார்.
நாரம்மல, ப�ொல்கஹவெல, அளவ்வ,
பன்னல, பிங்கிரிய பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு மேலும் உயர்வடைந்த நிலையில் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதுடன் சமைத்த
உணவுகள் வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக அவர்
மேலும் தெரிவித்தார்.
செலிங்கோ லைஃப் குடும்ப சவாரி 14ஆவது நிகழ்ச்சி

ஐந்து மில்லியன் ரூபா
பெறுமதியான தங்கப் பரிசுகள்

chpkj;ij

itg;Gf;fs; njhlu;ghf nfhLg;gdTfs; gzkhfNth my;yJ tq;fp l;uhg;l; %yk;
mDg;gg;gLjy; Ntz;Lk;. NkYk; mj;jifa nfhLg;gdTfs; kpy;Nfh(gpiutl;)ypkpl;ll;
vd;w ngaUf;F vOjNtz;Lk;. Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tp gbtq;fs; xt;nthd;wpw;Fk; &gh.
5000.00 kPsspf;fj;jf;f itg;Gj; njhifAld;> Nfs;tp gj;jpuk; jpwf;fg;gLk; jpfjp md;W
K. g. 10.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;du; fpilf;ff;$bajhf gjpTj; jghy; %yk;
my;yJ Neubahf nrd;W ifaspf;fg;gl Ntz;Lk;. Kj;jpiuaplg;gl;l fbj ciwfspd;
,lJ Nky; %iyapy; 'ghy; Nghf;Ftuj;Jr; nra;tjw;fhd Nfs;tp gj;jpuk;" vdj; njspthf
vOjg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. nld;lh; rigapd; KbT ,Wjp Kbthf Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;;.
Nfs;tp gj;jpuk; jpwf;fg;gLtJ fPo; Fwpg;gpl;Ls;s gpuhe;jpa fhupahyaq;fspy;
Nkw;nfhs;sg;gLk;

gpuhe;jpa
ngau;
gpuhe;jpa
gpuhe;jpa
gpuhe;jpa
gpuhe;jpa
gpuhe;jpa
gpuhe;jpa
gpuhe;jpa
gpuhe;jpa
gpuhe;jpa
gpuhe;jpa

கண்டி மாவட்டத்தில் கம்பளை தேர்தல் த�ொகுதியைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வகையில்
பஸ்லான் பாறூக் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் அங்கத்துவம் மற்றும் கம்பளைத் தேர்தல் த�ொகுதியின் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் முஸ்லிம் விவகாரங்களுக்கான செயலாளர் நியமனத்துக்கான
கடிதத்தை ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் தலைவரும்
எதிர்க் கட்சித் தலைவருமான சஜித் பிரேமதாசவிடமிருந்து பெற்றுக் க�ொண்ட ப�ோது.
(படம்: மாவத்தகம தினகரன் நிருபர்

brk;gu;
brk;gu;
brk;gu;
brk;gu;
brk;gu;
brk;gu;
brk;gu;
brk;gu;
brk;gu;
brk;gu;

NkYk; tpguq;fisg; ngw;Wnfhs;tjw;F njhlu;G nfhs;sTk;.
ghw;gz;iz mgptpUj;jp> nfhs;tdT Kfhikahsh;;> kpy;Nfh gpiwtl; ypkpl;ll;
,y. 45> ehty tPjp> ehun`d;gpl;l> nfhOk;G - 05.
njh.,y. 011-4062120> 081-4954072> 011-4062122 kw;Wk; 011-4062121

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

செலிங்கோ
லைஃப்
காப்புறுதி
நிறுவனம்
அதன் பிரசித்தி பெற்ற
குடும்ப சவாரி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் 14ஆவது நிகழ்வின் 6ஆவது
இறுதிச் சீட்டிழுப்பில் அதன் காப்புறுதி
ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு 5 மில்லியன் ரூபா
பெறுமதியான தங்கப் பரிசுகளை வழங்கி
இலங்கை காப்புறுதித் துறையில் இணையற்ற சாதனையை நிலைநாட்டியுள்ளது.
இவ்வாறு அண்மையில் நடந்த 14ஆவது
குடும்ப சவாரி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் மிகப்பெரும் பரிசுகளை 6ஆவது இறுதிச் சீட்டிழுப்பில் யாழ்ப்பாணம் மானிப்பாயைச்
சேர்ந்த செலிங்கோ லைஃப்
காப்புறுதி
ஒப்பந்தத்தை உடைய அதிர்ஷ்டசாலியான
வாடிக்கையாளர் ஒருவர் மிகப் பெரும் பரிசுக்கான 1 மில்லியன் ரூபா பெறுமதியான
தங்கப் பரிசைப் பெற்றுள்ளார். அத்துடன்
வெற்றியாளர்களாகிய ஏனைய காப்புறுதி
ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு ம�ொத்தம் 4 மில்லியன் ரூபா பெறுமதியான தங்கப் பரிசுகளை
செலிங்கோ லைஃப் காப்புறுதி நிறுவனம்
வழங்கியுள்ளது.

11–11–2021

2021 நவம்பர் 11 வியாழக்கிழமை

Fz;lrhiy gpuNjr rig

toq;Feh;fs;> xg;ge;jf;fhuh;fs;
kw;Wk; jpl;lkpLeh;fisg;
gjpT nra;jy; - 2022Mk; tUlk;
2022Mk; tUlj;jpDs; ,q;F fPNo tpghpf;fg;gl;Ls;s nghUl;fis toq;Ftjw;fhfTk; Nritfis
epiwNtw;Wtjw;fhfTk; gjpT nra;J nfhs;tjw;F tpUk;Gk; mq;fPfhpf;fg;gl;l toq;Feh;fs; /
xg;ge;jf;fhuh;fs; kw;Wk; jpl;lkpLeh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
2022Mk; tUlj;jpy; Fz;lrhiy gpuNjr rigf;F toq;fy; kw;Wk; NritfSf;fhd gjpTf; fl;lzk;

2022Mk;
tUlj;jpw;fhd
gjpTf;
fl;lzk; (&gh)

toq;fy;fs;
01 mYtyf cgfuzq;fs;> kuj;jsghlq;fs; kw;Wk; cUf;Fj; jsghlq;fis
toq;Fjy;
02 fhfpjhjpfs; toq;Fjy;
03 fzdp ,ae;jpuq;fs;> Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs;> njhiyefy;
,ae;jpuq;fs;> Lg;Nsh ,ae;jpuq;fs;> mr;Rg; nghwpfs; kw;Wk; mjidr;
rhh;e;j nghUl;fis toq;Fjy;
04 kpd;rhu cgfuzq;fs;> tPjp tpsf;F cgfuzq;fs; kw;Wk; tPjp tpsf;F
guhkhpg;G cgfuzq;fs; toq;Fjy;
05 fl;blg; nghUl;fs;; toq;Fjy; (kzy;> nrq;fy;> fy;> rpW fw;fs;> Rz;zhk;G>
XLfs;> jiuNahL tiffs;> rPnke;J fl;blq;fSf;Fj; Njitahd fk;gp>
ad;dy; fz;zhbfs;> $iuj; jfLfs;> m];ng];lh]; kw;Wk; jfLfs;)
06 nfhq;fpwPl; J}z;fs;> `pa+k; Foha;fs; kw;Wk; nfhq;fpwPl; cw;gj;jpfis
toq;Fjy;
07 ifj;njhopy; fUtpfs; kw;Wk; tPjp fUtpfs; toq;Fjy; (jhr;rp> kz;ntl;b>
Nuf;if> tPr;Rf;fj;jp> tPy;gNuh)
08 Rfhjhuk; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L cgfuzq;fis toq;Fjy; (J}hpiffs;>
fpUkpehrpdpfs;> kUe;Jfs;> kio mq;fpfs;> ifAiwfs;> g+l;];> Jk;Gj;jb>
tpsf;FkhW> $ilfs; Nghd;wd)
09 ePh; NtiyfSf;fhd cgfuzq;fis toq;Fjy; (ePHf; Foha;fs;>
gpsh];jpf; jhq;fpfs;> ePh;g; gk;gpfs; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs; Nghd;wd)
10 Nkhl;lhh; thfdq;fs; kw;Wk; thfd ,ae;jpuhjpfs; kw;Wk; buhf;lh;fSf;Fj;
Njitahd cjphpg;ghfq;fis toq;Fjy;
11 Nkhl;lhh; thfdq;fs; kw;Wk; buhf;lh;fSf;fhd lah;> ba+g;> ngl;lwpfis
toq;Fjy;
12 Fg;ig tz;bfs; kw;Wk; mOf;Ffisf; fOTk; cgfuzq;fis toq;Fjy;
13 rPUilj; Jzpfs; kw;Wk; cgfuzq;fs; toq;Fjy;
14 E}yfg; Gj;jfq;fs; Gjpdg; gj;jphpiffs;> rQ;rpiffs; Nghd;wd toq;Fjy;
15 ngah;g; gyiffs;> mwptpj;jy; gyiffs;> gjhiffs; kw;Wk; thp ,yf;fj;
jfLfis toq;Fjy;
16 ghyh; ghlrhiy cgfuzq;fs; kw;wk; tpisahl;Lg; nghUl;fis
toq;Fjy;
17 epwg;g+r;Rfs; kw;Wk; thh;zp\; Nghd;wd toq;Fjy;
18 midj;J tifahd kuq;fs; toq;Fjy;
19 jhh; toq;Fjy;

mf;kPkd gpuNjr rig
2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;fy;fs; kw;Wk;
Nritfs; gjpT nra;jy;.
2022Mk; tUlj;jpy; gpd;tUk;
nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs; ,e;j gpuNjr rigf;F
toq;Ftjw;fhf gjpT nra;J nfhs;s tpUk;Gk; cw;gj;jpahsHfs; / toq;FeHfs; / Nrit
toq;FeHfs; kw;Wk; nraw;wpl;l epWtdq;fspypUe;J tpz;zg;;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
Njitahd tpguq;fis cs;slf;fp jk;khNyNa jahupf;fg;gl;l tpz;zg;gg; gbtj;ij
2021 brk;gH 31Mk; jpfjpf;F Kd;dH gpd;tUk; Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy;
Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;
“toq;FeHfs; gjpT nra;jy; - 2022” vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

1250.00

(m) tif –
cUg;gb 01
cUg;gb 02
cUg;gb 03

1250.00
1500.00

cUg;gb 04

1500.00

cUg;gb 05
cUg;gb 06
cUg;gb 07

1250.00

750.00
500.00
1250.00

750.00

cUg;gb 08
cUg;gb 09
cUg;gb
cUg;gb
cUg;gb
cUg;gb

10
11
12
13

cUg;gb 14
cUg;gb 15

1250.00
1250.00
750.00
500.00
1250.00
500.00
500.00
1000.00
1000.00
500.00

Nritfs;
01
02
03
04
05

Nkhl;lhh; thfdq;fs; kw;Wk; buhf;lh;fis Nrh;tp]; nra;jy;
1250.00
Nkhl;lhh; thfdq;fs; kw;Wk; buhf;lh;fspd; jpUj;jNtiyfs;
1250.00
mghafukhd kuq;fis ntl;Lk; Ntiyfs;
500.00
kuj;jsghlq;fs; kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;
1000.00
ghtpj;j gj;jphpiffs;> ntw;W Nghj;jy;fs;> gioa ,Uk;Gfisf;
500.00
nfhs;tdT nra;jy;
06 ba+g;fis xl;Ljy;> ty;fid];rpq; nra;jy; kw;Wk; lah;fis kPsepug;Gjy;
750.00
07 Nghf;Ftuj;Jr; Nritfis toq;Fjy;
750.00
08 fhzp kw;Wk; tPjp NtiyfSf;fhd Nritfis toq;Fjy; kw;Wk; epy
500.00
msit Ntiyfs;
09 eph;khz NtiyfSf;fhd kdpjtY toq;Fjy; kw;Wk; ,ae;jpuhjpfis
750.00
thliff;fkh;j;Jjy; (kz; ntl;Lk; ,ae;jpuk;> tPjp mOj;Jk; ,ae;jpuk;>
nfhq;fpwPl; fyit ,ae;jpuk;> nyhwp> bg;gh;> buhf;lh; Nghd;wd)
10 rl;l eltbf;iffSf;fhd rl;l MNyhridfis toq;Fjy;
1250.00
11 fhfpjhjpfs; kw;Wk; Mtzq;fspd; mr;R Ntiyfs;
1000.00
xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy; - 2022
tUlk; KOtjw;Fkhd xg;ge;jf;fhuh;fs; gjpT nra;ag;gLth;.
750.00
01. &gh 50>000.00 tiu
1000.00
02. &gh 50>000.00 Kjy; 100>000.00 tiu
03. &gh 100>000.00 Kjy; mjpfhpf;Fk; xt;nthU ,yl;rj;Jf;Fk; my;yJ
mjd; gFjpf;F 250.00 &ghTk; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.
jpl;lkpLeh;fisg; gjpT nra;jy;
5000.00
2022 tUlj;jpw;fhd jpl;lkpLeh;fisg; gjpT nra;jy;
Nkw;Fwpg;gplg;gl;l toq;fy;> Nrit> xg;ge;jf;fhuh;fs; kw;Wk; jpl;lkpLeh;fshfg; gjpT nra;J
nfhs;tjw;F tpUk;Gk; tpz;zg;gjhuh;fs; Rakhfj; jahhpj;Jf; nfhs;sg;gl;l tpz;zg;gg; gbtq;fs;
kw;Wk; gjpTf; fl;lzj;ij ~~jiyth;> Fz;lrhiy gpuNjr rig|| vDk; ngaUf;F vOjg;gl;l
fhNrhiyAld; 2021-11-30Mk; jpfjpf;F Kd; gjpTj; jghypy; ,e;jr; rigf;Ff; fpilf;fr; nra;jy;
Ntz;Lk;. my;yhtpby; nuhf;fg; gzk; rfpjk; Nehpy; nfhz;L te;J mYtyfj;jpy; xg;gilf;fyhk;.
,e;j tpz;zg;gg; gbtq;fSld; jkJ jFjpia cWjp nra;Ak; Mtzq;fs; kw;Wk; rhd;wpjo;fisr;
rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
2021Mk; tUlj;jpy; rigAld; gjpT nra;J nfhz;Ls;s midj;J jpl;lkpLeh;fSk; gjpTf;
fl;lzj;ijr; nrYj;jp; GJg;gpj;Jf; nfhs;sy; Ntz;Lk;.
2021Mk; tUlj;jpy; mgfPHj;jpahsh; gl;baYf;F cs;shd epWtdq;fs; tpz;zg;gpf;f KbahJ.
,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis mYtyf Neuj;jpDs; gpuNjr rigapd; nrayhshplk;
tprhhpj;jwpe;J nfhs;syhk;.

njhiyNgrp ,y;. 081-2375624> 081-2375409> 081-3122421

cUg;gb 16
(M) tif –
cUg;gb 17
cUg;gb 18
cUg;gb 19
cUg;gb
cUg;gb
cUg;gb
cUg;gb
cUg;gb
cUg;gb
cUg;gb
cUg;gb

20
21
22
23
24
25
26
27

cUg;gb 28
cUg;gb
cUg;gb
cUg;gb
cUg;gb
cUg;gb

29
30
31
32
33

toq;fy;fs;.
midj;J mYtyf vOJ nghUl;fs;
fzdp vOJ nghUl;fs; (b];fl; / upgd; / rPb kw;Wk; fhfpjq;fs;)
fzf;F ,ae;jpuk;> NuhdpNah ,ae;jpuk;> Gifg;glg;gpujp ,ae;jpuk;>
jl;lr;Rg;nghwp> fzdp> fzdp Jizg;ghfq;fs;> cl;gl midj;J tifahd
mYtyf cgfuzq;fs;.
cUf;F mYkhup> cUf;F fjpiu> cUf;F nfgpdl;> Mfpa midj;J
tifahd cw;gj;jpfs;.
midj;J tifahd ,wg;gH Kj;jpiufs;.
midj;J tifahd mYtyf kug; nghUl;fs;
rtHf;fhu tiffs;> fpUkpehrpdpfs;> Jk;Gj;jb> tpsf;FkhW> kw;Wk;
cgfuzq;fs;.
irf;fps; jfL kw;Wk; tz;bj; jfLfs;
midj;J tifahd Kd; ghlrhiy cgfuzq;fs; (Nkirfs;;> fjpiu>
nraw;ghl;L Jizg;ghfq;fs; Vidait)
laH upAg; kw;Wk; ngl;lwpfs;
midj;J tifahd fl;blg; nghUl;fs; (rPNke;J> kzy;> nrq;fy; cl;gl)
kpd;rhu cgfuzq;fs;
midj;J ePH;f; Foha;fs;> ePH; Nkhl;lhH kw;Wk; me;j Kiwikia epWTk;
Jizg;ghfq;fs;
tpwF toq;fy;
ghJfhg;G rPUilfs;> cgfuzq;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs; (rPUilfs;>
cgfuzq;fs;> Jizg;ghfq;fs;> kio mq;fpfs; kw;Wk; fk;g+l;];> jiyf;
ftrk;> ifAiwfs; Nghd;wd)
,bjhq;fpfs;
Nritfs;
mYtyf mr;rply; Ntiyfs;.
fzdp MNyhridr; Nritfs;
fzdp> $l;ly; ,ae;jpuk; cl;gl cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk;
guhkupj;jy;
fzdpfis Nrh;tp]; nra;tjw;fhd cld;gbf;if (2022 Mk; tUlj;jpw;F)
mYtyf kuj;jsghlq;fs;> kw;Wk; cUf;F cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;
thfdq;fspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy;
,Uf;if ciwfs; ,Ljy; kw;Wk; F\d; ,Ljy;
ngaHg; gyif ,yl;rpid kw;Wk; ngdH tiujy;
thfdq;fis tspr;rPuhf;fk; nra;jy;
kpd;rhu cgfuz jpUj;jNtiyfs; (kpd;gpwg;ghf;fp> tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuk;)
N[.rP.gp. / ];fNtl;lh; / D4D ,ae;jpuq;fs; toq;Fjy; (kzpj;jpahy)
Nritf; fhyj;jpw;F
cUf;fpnahl;Lk; gl;liw kw;Wk; filry; gl;liw Nritfs; (mad;
tHf;];)
mYkpdpak; nghUj;jy; Nriitfs;
cgruiz Nritfs; (Nflupq; rHtpr];)
nkhopngah;g;G Nritfs;
kuk; toq;Feh;fisg; gjpT nra;Ak; Nrit
jfdr;rhiyfisj; jpUj;j Ntiy nra;Ak; Nritfs;

epge;jidfs;:
1. midj;J tpz;zg;gg; gbtj;JlDk; tpahghug; gjpTr; rhd;wpjo; ,izf;fg;gl;bUj;jy;
Ntz;Lk;.
2. tpz;zg;gq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;j;J mitfis Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ fhuzk;
fhz;gpf;fg;glhky; epuhfupf;Fk; cupikia gpuNjr rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.
3. nghJthf gjpT nra;J nfhz;Ls;s toq;FeHfspd; ngah;g; gl;baypy; ,Ue;J
kl;LNk toq;fy; kw;Wk; NritfSf;F tpiyfs; Nfhug;gLk; vd;gJld; NghjpasT
vz;zpf;ifahd toq;FeHfs; ,y;yhjtplj;J my;yJ NtW ve;jnthU re;jHg;gj;jpYk;
gjpT nra;ag;glhj NtW tpz;zg;gjhuHfsplkpUe;J tpiyfisf; NfhUk; kw;Wk;
nfhs;tdT nra;Ak; cupikia ,e;j rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.
4. toq;Feuhf gjpT nra;J nfhs;tjw;F NkNy Fwpg;gplg;gl;l xt;nthU toq;fy;
kw;Wk; Nritf;fhf ntt;NtW tpz;zg;gq;fs; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld;
xt;nthU cUg;gbf;Fk; 500.00 &gh njhifia “nrayhsH> mf;kPkd gpuNjr rig”
vDk; ngaUf;F vOjg;gl;l fhNrhiy my;yJ fhRf; fl;lisnahd;iw tpz;zg;gg;
gbtj;Jld; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. fhRf; fl;lisapy; nrYj;Jk; mYtyfk; “gp;d;dJt
cg jghy; mYtyfk;”; vdf; Fwpg;gpLjy;; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fis ~~mf;kPkd
gpuNjr rig> gpd;dJt> ty`e;Jt|| vDk; Kftupf;F kl;LNk mDg;Gjy; Ntz;Lk;.
5. fhNrhiyfs; jPHitahFk; tiuapy; gjpT nra;jy; G+Hj;;jpahfhJ vd;gJld; midj;J
tpz;zg;gq;fSk; xNu ciwapy; ,l;L mDg;gyhk;.
6. 2021Mk; tUlj;jpw;fhf gjpT nra;Js;s toq;FeHfSk; 2022Mk; tUlj;jpw;fhf
tpz;zg;gpj;jy; Ntz;Lk;.
7. Nfhug;gLk; NghJ tpiyfisr; rkHg;gpf;fhjtHfSk;; fl;lisaplg;gl;l NghJ
cupa Neuj;jpw;F nghUl;fis xg;gilf;fhjtHfSk; rkHg;gpf;fg;gl;l khjpupfspd;
gpufhuk; nghUl;fis toq;fhj toq;FeHfspd; ngaHfs;> Kd;dwptpj;jy; ,d;wp
gjpNtl;bypUe;J mfw;wg;gLtjw;F eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.
8. njd; khfhzj;jpy; tpahghuq;fs; elhj;jpf; nfhz;L nry;Yk; epWtdq;fs; njhlh;gpy;
mjpf ftdk; nrYj;jg;gLk;.
V. ,e;jpf &grpq;f>
nrayhsH>
mf;kPkd gpuNjr rig.

jiyth;>
Fz;lrhiy gpuNjr rig>
nkdpf;`pd;d.

mf;kPkd gpuNjr rig
gpd;dJt>
ty`e;Jt.

nkhul;Lit gy;fiyf;fofk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
1.

nkhul;Lit gy;fiyf;fof ,lg;gug;gpy; gpd;tUk; xg;ge;jq;fis Kd;ndLg;gjw;fhf jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis
nkhul;Lt gy;fiyf;fofj;jpd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; miof;fpd;whh;.

,y.

1.

2.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

(IFB)

tpiyf;Nfhuypd; jiyg;G

mz;zsthd
kjpg;gPl;Lf; fpuak;
(jw;nrayhd
nryTfs; kw;Wk;
ntl; jtph;j;J)

rptpy;
nghwpapay;
gphpT
fzdp
,ae;jputpay; Ma;T$lj;jpd; GJg;gpj;jy;
2.8 kpy;ypad;
Ntiyfs;
,yq;if &gha;fs;
rptpy; nghwpapay; fl;blj; njhFjpapd;
2Mk; khbapYs;s MIS Ma;T $lj;jpd;
6.8 kpy;ypad;
(CE 204 kw;Wk; CE 210 miwfs;) ,yq;if &gha;fs;
GJg;gpj;jy; Ntiyfs;

eph;khzf;
fhyk;

60 ehl;fs;

45 ehl;fs;

xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;fhd jifikj;
Njitg;ghLfs;
fle;
j
Ie;
J
fle;j Ie;J tUlq;fSf;F Nky;
Njitahd
tUlq;fspy;
nghJ / jdpahh; Jiwapy;
CIDA gjpT
Nkw;nfhs;sg;gl;l
,jidnahj;j jd;ik kw;Wk;
eph;khz Ntiyfspd;
msitf; nfhz;l xU
ruhrhp tUlhe;j msT
xg;ge;jj;jpd; mDgtk;

tpiykDg; gpiz
Kwpj; njhif

fl;bl
eph;khzk;>
juk; C7
my;yJ C8
fl;bl
eph;khzk;>
juk; C7
my;yJ C6

45>000.00 ,yq;if
&gha; 2022-03-29Mk;
jpfjp tiuapy;
nry;YgbahFk;
100>000.00 ,yq;if
&gha; 2022-03-29Mk;
jpfjp tiuapy;
nry;YgbahFk;

17>000>000.00 ,yq;if
&ghahftpUj;jy;
Ntz;Lk;

3>000>000.00 ,yq;if &gha;
my;yJ mjw;F Nky;

55>000>000.00 ,yq;if
&ghahftpUj;jy;
Ntz;Lk;

6>000>000.00 ,yq;if &gha;
my;yJ mjw;F Nky;

Mtzf;
fl;lzk;

1>500.00
,yq;if
&gha;
2>000.00
,yq;if
&gha;

tpiyNfhuy;fs; Njrpa Nghl;b tpiyf; Nfhuy; Kiwapd; fPo; ,lk;ngWk;. ,g;ngWifapd; fPo; Nkw;nfhs;sg;gLk; Ntiyfspd; kjpg;gPl;Lg; ngWkjp 50 kpy;ypad; &ghtpw;F Fiwthf ,Ug;gjdhy;
04/2016 (iii)Mk; ,yf;f mur epjp Rw;wwpf;ifapy; jpl;ltl;lkhf Fwpg;gpl;Ls;sjw;fika gpuhe;jpa Kd;Dhpik kw;Wk; CIDA juk; Kd;Dhpik vd;gd gpuNahfpf;fg;gLk;.
xg;ge;jj;ijAk; toq;fg; ngWtjw;Fj; jifik nfhz;l ntw;wpfukhd Nfs;tpjhuh;fs; mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; ,lk;ngw;wpUj;jy; $lhJ vd;gJld; tpiyf;Nfhuy; %lg;gLk; jpfjp tiu
nry;Ygbahff; $ba eph;khzf; ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rig (CIDA) fl;bl eph;khzj;; Jiwf;fhf ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s juq;fSf;fhd
gjpitg; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.
Fwpj;j gjpthdJ xg;ge;jk; toq;Fk; jpfjp tiuapy; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.
Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; nkhul;Lt> fl;Lngj;j> nkhul;Lt gy;fiyf;fofj;jpd; %yjd Ntiyfs; kw;Wk; Nritfs; gphpT> rpNu\;l cjtpg; gjpthshplkpUe;J Nkyjpf nghJthd
jfty;fisAk;; (njhiyNgrp: 2651594) kw;Wk; nkhul;Lt> fl;Lngj;j> nkhul;Lt gy;fiyf;fofj;jpd; guhkhpg;Gg; gphpT / Ntiyg; nghwpapayhshplkpUe;J Ntiyapd; tpNrlj;Jt njhopy;El;g
jfty;fisAk; njhiyNgrp: 011 2640516) ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; 2021-11-24Mk; jpfjp tiuapy; K.g. 10.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd fhyj;jpy; nkhul;Lt> fl;Lngj;j> nkhul;Lt
gy;fiyf;fofj;jpd; %yjd Ntiyfs; kw;Wk; Nritfs; gphpT mYtyfj;jpy; tpiykD Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.
Nkw;Fwpg;gplg;gl;l kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;Jtjd; Nghpy; 2021-11-12Mk; jpfjp Kjy; 2021-11-24Mk; jpfjp tiuahd fhyj;jpy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; nkhul;Lt>
fl;Lngj;j> nkhul;Lt gy;fiyf;fofj;jpd; %yjd Ntiyfs; kw;Wk; Nritfs; gphpT rpNu\;l cjtpg; gjpthsUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpj;J Mq;fpy nkhopapyhd
KOikahd tpiyf;Nfhuy; Mtzj; njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;.
efy; gpujpfSldhd tpiykDf;fis 2021-12-01Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzp my;yJ mjw;F Kd; nkhul;Lt> fl;Lngj;j> nkhul;Lt gy;fiyf;fofj;jpd; %yjd Ntiyfs; kw;Wk; Nritfs; gphpT>
rpNu\;l cjtpg; gjpthsh; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiykDg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tUif je;Js;s tpiykDjhuh;fs;
my;yJ mth;fspd; tpiyf;Nfhuypy;; gq;Fgw;w njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs;; %lg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;. khw;Wtopapyhd tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl
khl;lhJ.
tpiykDf;fs; 2022-03-01Mk; jpfjp tiuapy; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.
tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W 2021-11-24Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F nkhul;Lt> fl;Lngj;j> nkhul;Lt gy;fiyf;fofj;jpd; %yjd Ntiyfs; kw;Wk; Nritfs; gphptpy; ,lk;ngWk;.
tpiykDf;fis nfhs;tdT nra;tjw;F Kd; tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lj;jpy; gq;Fgw;Wjy; fl;lhakhFk; vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

Jiz Nte;jh;>
nkhul;Lt gy;fiyf;fofk;>
fl;Lngj;j>
nkhul;Lt.
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2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fs;
kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
Supply of Printed Reel Type Packing Materials
(MET PET/LLDPE) for 750g Pack – 50,000 Kg to
Sri Lanka Thriposha Limited

khtl;lr; nrayfk; - nkhduhfiy
nkhduhfiy khtl;lr; nrayfk; kw;Wk; mjNdhbize;j 11 gpuNjr
nrayfq;fSf;F 2022Mk; tUlj;jpDs; Ntiy> toq;fy; kw;Wk; Nritfs;
njhlh;gpy; cw;gj;jpahsh;fs;> Nrit toq;Feh;fs;> Kfth; epWtdq;fs;>
tpepNahf];jh;fs;>
tpahghhpfs;>
toq;Feh;fs;>
xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J
tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd vd;gJld;> ,iaGila tpz;zg;gg; gbtq;fs;
2021-12-20Mk; jpfjp tiu Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

Bid No. SLTL/MKT/09/2021
1.

,J njhlh;ghd mwpTWj;jy; gbtq;fs;> fl;lzq;fs; njhlh;ghd jfty;fs;
kw;Wk; tpz;zg;gg; gbtq;fis khtl;lr; nrayfj;jpd; ,izajsj;jpw;Fg;
(www.monaragala.dist.gov.lk) gpuNtrpj;J my;yJ fzf;fply; gphptpypUe;J 2021-1220Mk; jpfjpf;F Kd; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

,yq;if jphpNgh\ ypkpl;nll;Lf;F Printed Reel Type Packing Materials
(MET PET/LLDPE) for 750g Pack – 50,000 Kg
I toq;Ftjw;fhf
jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l
tpiykDf;fis ,yq;if jphpNgh\ ypkpl;nll;bd; rhh;ghf jpizf;fs
ngWif FOj; jiyth; NfhUfpd;whh;.

2.

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

,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis ,e;j mYtyfj;jpd; 055-2276067 vDk;
njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; Clhf ngw;Wf;nfhs;syhk;.

3.

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy ,yq;if jphpNgh\
ypkpl;nll;bd; rpNu\;l KfhikahshplkpUe;J (njhiyNgrp ,y.: +94112236588)
ngw;W fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.30
kzpf;Fk; gp.g. 3 kzpf;Fkpilapy; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; Ntiy
ehl;fspy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis gHPl;rpf;fyhk;.

Fzjhr rkurpq;f> khtl;lr; nrayhsh; / mur mjpgh;>
nkhduhfiy eph;thf khtl;lk;.

td[Ptuhrpfs; kw;Wk; td ghJfhg;G mikr;R

4.

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; ,e;j ngWifapy; gq;Nfw;f jFjpAila
cw;gj;jpahsh;fSf;F
khj;jpuk;
my;yJ
,yq;if
re;ijapy;
Kd;itf;fg;gl;l my;yJ Vfepakpf;fg;gl;l gpujpepjp/ ju mq;fPfhuk; ngw;w
KftUf;F mr;rbf;fg;gl;l Reel Type Packing Materials (MET PET/LLDPE)
toq;fg;gLk;. ,yq;ifapy; Vfepakpf;fg;gl;l gpujpepjp/ ju mq;fPfhuk; ngw;w
Kfth;fsplkpUe;J tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ.

5.

2021.11.30 Mk; jpfjp tiuAk;
Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.30 kzpf;Fk;
gp.g. 3 kzpf;Fkpilapy; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpf;F vOj;J %ykhd
tpz;zg;gj;ijAk; xg;ge;jq;fspd; gjpthshpdhy; toq;fg;gl;l gprpV-3 kw;Wk;
nuhf;fg; gzj;jpy; 9>700 ,yq;if &ghitAk; nrYj;jpa gpd;dh;> Mq;fpy
nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W
[h-vy> fg;Gtj;j> ePh;nfhOk;G tPjp> j.ngl;b 17> ,yq;if jphpNgh\
ypkpl;nll;bd; rpNu\;l KfhikahshplkpUe;J nfhs;tdT nra;ayhk;.

nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs;
tpepNahfpj;ju;fisg; gjpT nra;jy; - 2022
td[Ptuhrpfs; kw;Wk; td ghJfhg;G mikr;rpd; 2022 Mk; tUlj;Jf;fhd fPo; Fwpg;gplg;gLk;
nghUl;fs;> Nritfs; tpepNahfk; kw;Wk; ghtpj;j nghUl;fisf; nfhs;tdT nra;tjw;fhf
tpepNahfpj;ju;fisg; gjpT nra;Ak; nghUl;L Kj;jpiu itf;fg;gl;l tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
fle;j ,uz;L Mz;LfSf;Fs; mur epWtdq;fSf;F nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;fp
mDgtKs;s tpz;zg;gjhuu;fSf;F ,jw;fhf tpz;zg;gpf;f KbAk;.
nghUl;fs;> Nritfs; tpepNahfk; kw;Wk; ghtpj;j nghUl;fisf; nfhs;tdT nra;jYk; FwpaPl;L
vz;Zk;
FwpaPl;L vz;
nghUl;fis tpepNahfpj;jy;
G01
mYtyf fhfpjhjpfs; (fzdpAld; njhlu;Gila fhfpjhjpfs; kw;Wk; Efu;Nthu;
nghUl;fs;)
G02
jpd Kj;jpiu> ,wg;gu; Kj;jpiu> ngau;g; gyiffs; kw;Wk; milahs ml;ilfs;
Nghd;wit
G03
thfdq;fSf;fhd lau;> bA+g;> ngl;lup
G04
czT kw;Wk; ghdq;fs; toq;Fjy;
G05
FbePu; toq;Fjy;
G06
mYtyf cgfuzq;fs; (Nkir> fjpiu> fgpdl;> ,uhf;if Nghd;wit)
G07
fzdp kw;Wk; fzdpg; ghfq;fs;
G08
mr;R cgfuzk;>Gifg;glg; gpujpfs;> njhiyefy; cgfuzk; cl;gl mYtyf
cgfuzq;fs;
G09
thfd Nkyjpf ghfq;fs;
G10
ky;bkPbah g;nuhn[f;lu;> ky;bkPbah jpiu
G11
Fsp&l;b cgfuzq;fs;> kpd; cgfuzq;fs; kw;Wk; Vida ghfq;fs;
G12
Rfhjhug; nghUl;fs; kw;Wk; Rj;jpfupg;Gg; nghUl;fs;
FwpaPl;L vz;
Nritfis tpepNahfpj;jy;
S01
thfdq;fisg; gOJ ghu;j;jy;> GJg;gpj;jy;
S02
thfd Nritia toq;Fjy;
S03
mr;R Ntiyfs; kw;Wk; Gj;jfq;fs; fl;Ljy;
S04
mr;R cgfuzk;> Gifg;glg; gpujpfs;> njhiyefy; cgfuzk; kw;Wk; jsghlq;fs;
Nghd;w rfy mYtyf cgfuzq;fisAk; GJg;gpj;jy;
S05
fzdpg; guhkupg;G kw;Wk; Nritfs; toq;Fjy;
S06
njhiyNgrp Nritfs;
S07
fl;llq;fs; epu;khzpj;jy;> GJg;gpj;jy;> taupq; nra;jy; kw;Wk; fl;llq;fs;
kWrPuikj;jy; (CIDA gjpT nra;Ak; vy;iyiaf; Fwpg;gplTk;.C-9 Fiwe;jJ)
fl;llj;Jf;fhf kpd; MNyhrid Nritfs; toq;Fjy;.
S08
kpd; cgfuzq;fis Nrit nra;jy; kw;Wk; GJg;gpj;jy;
S09
Rfhjhu Nritfs; toq;Fjy;.
S10
ghJfhg;G Nritfs; toq;Fjy;.
S11
fzdp tiyaikg;G mgptpUj;jp
FwpaPl;L vz;
P01

ghtpj;j nghUl;fisf; nfhs;tdT nra;jy;
ghtpj;j laiu tpiyf;F thq;Fjy;

P02

ghtpj;j Nlhdiu tpiyf;F thq;Fjy;

6.

7.

8.

Supply of Printed Corrugated Boxes (750g Master Packing) –
300,000 Nos. for Sri Lanka Thriposha Limited
1.

.........................................................................
tpz;zg;gjhuupd; ngau; kw;Wk; ifnahg;gk;
(,wg;gu; Kj;jpiu ,lTk;)

mDgtk;
gw;wpa tpguk;

gzk; nrYj;jpa
fhNrhiy ,yf;fk;

.................................
jpfjp

,yq;if jphpNgh\ ypkpl;nll;Lf;F Printed Corrugated Boxes (750g Master
Packing) – 300,000 Nos. ) I toq;Ftjw;fhf jFjpAk; jifikAKs;s
tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,yq;if
jphpNgh\ ypkpl;nll;bd; rhh;ghf jpizf;fs ngWif FOj; jiyth;
NfhUfpd;whh;.

2.

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

3.

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy ,yq;if jphpNgh\
ypkpl;nll;bd;
rpNu\;l
KfhikahshplkpUe;J
(njhiyNgrp
,y.:
+94112236588) ngw;W fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; Ntiy ehl;fspy;
K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 3 kzpf;Fkpilapy; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Ntiy
ehl;fspy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis gHPl;rpf;fyhk;.

4.

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; ,e;j ngWifapy; gq;Nfw;f jFjpAila
cw;gj;jpahsh;fSf;F khj;jpuk; my;yJ ,yq;if re;ijapy; Kd;itf;fg;gl;l
my;yJ Vfepakpf;fg;gl;l gpujpepjp/ ju mq;fPfhuk; ngw;w mr;rbf;fg;gl;l
nespe;j ngl;bfspd; cw;gj;jpahsh;fSf;F toq;fg;gLk;. ,yq;ifapy;
Vfepakpf;fg;gl;l gpujpepjp/ ju mq;fPfhuk; ngw;w Kfth;fsplkpUe;J
tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ.

5.

2021.11.30 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g.
3 kzpf;Fkpilapy; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpf;F vOj;J %ykhd
tpz;zg;gj;ijAk; xg;ge;jq;fspd; gjpthshpdhy; toq;fg;gl;l gprpV-3 kw;Wk;
nuhf;fg; gzj;jpy; 21>500 ,yq;if &ghitAk; nrYj;jpa gpd;dh;> Mq;fpy
nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W
[h-vy> fg;Gtj;j> ePh;nfhOk;G tPjp> j.ngl;b 17> ,yq;if jphpNgh\
ypkpl;nll;bd; rpNu\;l KfhikahshplkpUe;J nfhs;tdT nra;ayhk;.

6.

tpiykDf;fs; fPNoAs;s Kfthpf;F 2021.12.01 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30
kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; xg;gilf;fg;gly;
Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs;
mitfis jpwf;Fk; jpfjpahfpa 2021.12.01 ,ypUe;J 2022.03.02 Mk; jpfjp
tiuAk; 91 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.

7.

midj;J tpiykDf;fSk; 900>000 ,yq;if &gh ngWkjpapy; kj;jpa
tq;fpapdhy;
mq;fPfhpf;fg;gl;lJk;
,yq;ifapy;
nraw;gLk;
th;j;jf
tq;fpnahd;wpypUe;J toq;fg;gl;lJk; 119 ehl;fSf;F nry;YgbahFk;
jd;ikapYs;s tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

8.

tpiykDf;fs; tpiykDjhuh;fspd; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfspd;
Kd;dpiyapy; fPNoAs;s Kfthpapy; Fwpg;gpl;Ls;s Neuj;jpd; gpd;dh;
cldbahfNt (2021.12.01 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F) jpwf;fg;gLk;.

nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs; tpepNahfpj;ju;fisg; gjpT nra;jy; - 2022
1. tpahghuj;jpd; ngau; kw;Wk; Kftup :- ..................................................................................................
2. gjpT ,yf;fk; :- .........................................................................................................................................
(tpahghu gjpTr; rhd;wpjopd; Gifg;glg; gpujp Kd;itf;fg;gl Ntz;Lk;)
3. njhiyNgrp ,yf;fk; :-........................... ngf;]; ,yf;fk;:- ..............................................................
4. tpahghuj;jpd; jd;ik (jahupg;Gf;fs;/Kftu;fs;/ $l;LwTfs;) :- ........................................................
5. 2021 Mk; Mz;bd; [dtupapypUe;J xf;Nlhgu; tiuahd tpw;gidg; Gus;T:-................................
6. ntl; ,yf;fk; :-................................................................................. ....................................... ...................
7. toq;fg;gLk; fld; fhy vy;iy :-................................................... ...................................... ..................
8. CIDA epWtdj;jpd; gjpT ,yf;fk; kw;Wk; juk; :-................................ ................................................
(xg;ge;jf;fhuu;fSf;fhf CIDA epWtdj;jpd; gjpTr; rhd;wpjopd; Gifg;glg; gpujp Kd;itf;fg;gl
Ntz;Lk;)
9. gjpT nra;tjw;F vjpu;ghu;f;Fk; nghUs; my;yJ
Nritapd; FwpaPl;L ,yf;fk; kw;Wk; tpguk; :- ......................................................................................

mjpdh `hrd; kWngau; mjPdh [aJq;f
kWngau; mjpdh n[a; ku;[hd;

fhzp RtPfhpj;jy; rl;lj;jpd;
fPo; RtPfhpj;jy; mwptpj;jy;
vdJ ,y: 3/3/2/22

fhzp RtPfhpj;jy; rl;lj;jpd;
39(m)(1) ,d; fPo; RtPfhpj;jy;
2013 Mk; Mz;L [{iy 17Mk;
jpfjp
,yf;fk;
1819/12
vd;w
,yq;if
rdehaf
Nrh\yprf;
Fbaurpd; mjp tpN\l tHj;jkhdp
mwptpj;jypd; (460Mk; mj;jpahak;)
gpuRhpf;fg;gl;bUe;j> fhzp RtPfhpg;G
rl;lj;jpd;
38(m)
,il
xOq;F
tpjpfspd; fPohd fl;lisr; rl;lj;jpd;
gpufhuk; (2013Mk; Mz;bd; 230Mk;
fl;lisr; rl;lk;) ,yq;if rdehaf
Nrh\yprf;
Fbaurpw;F
chpj;jhd
flj;jpus; tiugl ,yf;fk; 520001-1943 Jz;L ,yf;fk; 924 vd;w fhzpj;
Jz;Lfs;
fhzp
ifafg;gLj;jy;
rl;lj;jpd; 39(m)(1)Mk; gphptpd; fPo;
ifafg;gLj;jg;gl;Ls;snjd
nghJ
kf;fspw;F
,j;jhy;
mwptpf;fg;
gLfpd;wJ. ,J njhlHghd Nkyjpf
tpguq;fis ,yq;if rdehaf Nrh\
yprf; Fbaurpd; ,yf;fk; 2199/18 kw;Wk;
2020.10.29Mk; jpfjpapl;l mjptpN\l
tHj;jkhdpiag; ghHitaplTk;.

Bid No.: SLTL/MKT/10/2021

tpz;zg;gg; gbtk;

tpahghug; ngau;
(nghUj;jkhapd;)

tpiykDf;fs; tpiykDjhuh;fspd; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfspd;
Kd;dpiyapy; fPNoAs;s Kfthpapy; Fwpg;gpl;Ls;s Neuj;jpd; gpd;dh;
cldbahfNt (2021.12.01 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F) jpwf;fg;gLk;.

NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s Kfthp gpd;tUkhW:
jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO (cah; kl;lk;)>
j.ngl;b 17>
ePh;nfhOk;G tPjp>
fg;Gtj;j> [h-vy.

td[Ptuhrpfs; kw;Wk; td ghJfhg;G mikr;R

nghUs;/Nrit/ghtpj;j nghUisf;
nfhs;tdT nra;Ak; tpguk;

midj;J tpiykDf;fSk; 562>500 ,yq;if &gh ngWkjpapy; kj;jpa
tq;fpapdhy;
mq;fPfhpf;fg;gl;lJk;
,yq;ifapy;
nraw;gLk;
th;j;jf
tq;fpnahd;wpypUe;J toq;fg;gl;lJk; 119 ehl;fSf;F nry;YgbahFk;
jd;ikapYs;sJk; tpiykD jpwf;Fk; jpfjpahfpa 2021.12.01 Mk;
jpfjpapypUe;J 2022.03.30 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s
tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

tpz;zg;gjhuu;fSf;fhd mwpTWj;jy;fs;
01. tpz;zg;gj;Jf;F Kd;itf;fg;gLk; tpz;zg;gjhuu;fs; cupa Jiwapy; Fiwe;j gl;rk; %d;W
tUlq;fs; gzpahw;wpapUf;f Ntz;Lk;. (cWjpg;gLj;j KbAkhd Mtzq;fs; rku;g;gpf;fg;gl Ntz;Lk;)
02. tpz;zg;gjhuu;fs; fle;j ,uz;L tUl fhyj;jpw;Fs; mur epWtdnkhd;wpw;F nghUl;fs; kw;Wk;
Nritfis toq;fpa mDgtk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. (cWjpg;gLj;j KbAkhd Mtzq;fis
,izf;fTk;)
03. xU khj fld; fhyj;jpy; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;F cld;gl Ntz;Lk;.
04. rfy tpz;zg;gjhuu;fSk; tpahghu gjpTr; rhd;wpjopd; Gifg;glg; gpujpia ,izj;J mDg;g
Ntz;Lk; vd;gNjhL S07 ,d; fPo; gjpT nra;Ak; tpz;zg;gjhuu;fs; CIDA epWtdj;jpd; gjpit
cWjpg;gLj;Jk; Mtzq;fisr; rku;g;gpf;f Ntz;Lk;)
05. mikr;rpd; gpujhd mYtyfj;Jf;Fj; Njitahd nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhf
khj;jpuk; gjpT nra;tjdhy; Nky; khfhzj;jpw;Fs; gzpahw;Wk; tpz;zg;gjhuu;fSf;F Kd;Dupik
toq;fg;gLk;.
06. gjpT nra;tjw;F vjpu;ghu;f;Fk; tpz;zg;gjhuu;fs; fPo; Fwpg;gplg;gLk; khjpupg; gbtj;jpd;gb khj;jpuk;
tpz;zg;gg; gbtj;jpid jahupj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. gjpT nra;tjw;F vjpu;ghu;f;Fk; xU
tplaj;Jf;fhf nrayhsu;> epiyahd mgptpUj;jp kw;Wk; td[Ptuhrpfs; mikr;R ngaupy;
vOjg;gl;l kPs jpUg;gpf; nfhLf;fg;glhj &.3000.00 Md ngWkjpAila fhNrhiy xd;iwr;
rku;g;gpf;f Ntz;Lk;.
gy tplaq;fSf;fhf tpz;zg;gpg;gjhapd; mjw;fhf NtW Ntwhf
tpz;zg;gpf;f Ntz;Lk; vd;gNjhL jpUg;gpf; nfhLf;fg;glhj &.3000.00 Mf cs;s fl;lzj;ij
xU fhNrhiy %yk; toq;f KbAk;. fhNrhiy ,uj;J nra;ag;gl;lhy; tpz;zg;gKk;
epuhfupf;fg;gLk;. (tpz;zg;gj;Jld; fhNrhiyiaAk; ,izj;J mDg;g Ntz;Lk;)
07. rfy tpz;zg;gg; gbtq;fSk; 26.11.2021 Mk; jpfjp gp.g. 2.00 f;F my;yJ mj;jpdj;Jf;F Kd;du;
fpilf;FkhW nrayhsu;> td[Ptuhrpfs; kw;Wk; td ghJfhg;G mikr;R> ,y. 1090> rpwP
[atu;jdGu khtj;ij> uh[fpupa vDk; Kftupf;Ff; nfhz;L te;J ifaspg;gjw;F my;yJ
gjpTj; jghypy; mDg;Gtjw;F eltbf;if vLf;f Ntz;Lk;. mj;jpdj;Jf;Fg; gpd;du; fpilf;Fk;
tpz;zg;gq;fs; epuhfupf;fg;gLk;.
08. tpz;zg;gk; cs;slq;fpa fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tpepNahfpj;ju;fisg; gjpT
nra;jy; '2022" vd;wthW Fwpg;gpl;bUf;f Ntz;Lk;.
09. nghUl;fs; kw;Wk; Nritfisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;F gjpT nra;ag;gl;l tpepNahfpj;ju;fspd;
tpiykD NfhUtNjhL Njitahd re;ju;g;gq;fspy; Kftu; epWtdq;fspypUe;Jk; Nghl;bahd
tpiykDf;fs; tpiykDf;fisg; ngw;Wf; nfhs;Sk; cupik vd;idr; rhUk;.
10. tpiykD NfhUk; NghJ tpiykDit Kd;itf;fhj> Nfhug;gl;l NghJ cupa Neuj;jpw;F>
khjpupfSf;F Vw;wthW nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;fhj gjpT nra;ag;gl;l
tpepNahfpj;ju;fsplkpUe;J kPz;Lk; tpiykD Nfhug;gl khl;lhJ.
11. nfhs;tdT nra;ag;gLk; nghUl;fs; td[Ptuhrpfs; kw;Wk; td ghJfhg;G mikr;rpd;
fsQ;rpaj;Jf;F ,ytrkhf; nfhz;L te;J ifaspf;f Ntz;Lk;.
12. Nkw;Fwpg;gpl;l tplaq;fs; gw;wp Nkyjpfkhd njspTgLj;jy;fs; mtrpakhapd; gpujhd epjp
mjpfhupapdhy; njhiyNgrp ,yf;fk; 0113437914 my;yJ 0112879065 ,id mioj;J ngw;Wf;
nfhs;s KbAk;.
13. gjpT nra;tjw;fhd jifikfisg; G+u;j;jp nra;ahj tpz;zg;gq;fs; fhuzk; njuptpf;fhJ
epuhfupf;Fk; cupik nfhs;Kjy; FOtpw;F cupaJ.
nrayhsu;
td[Ptuhrpfs; kw;Wk; td ghJfhg;G mikr;R

FwpaPl;L
,yf;fk;

tpiykDf;fs; fPNoAs;s Kfthpf;F 2021.12.01 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30
kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; xg;gilf;fg;gly;
Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs;
mitfis jpwf;Fk; jpfjpahfpa 2021.12.01 ,ypUe;J 2022.03.02 Mk; jpfjp
tiuAk; 91 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.

ml;Nlhu;zp jj;Jtj;ij ,y;yhnjhopj;jy;
,y.5/1A nkjd;fu tPjp> fufk;gpba> nj`ptis vd;w
,yq;if KftupiaAk; jw;NghJ ,y. 1/13. vupf;fh
f;yT];> vd;Nlhtu; `py;]; 3802> tpf;Nlhupah>
mT];jpNuypah vd;w Kftupiar; Nru;e;j mjPdh `hrd;
kWngau; mjPdh [aJq;f kW ngau; mjPdh n[a;
ku;[hd; Mfpa ehd; ,y. 5/1A nkjd;fu tPjp> fufk;gpba>
nj`ptis vd;w Kftupiar; Nru;e;j ghj;jpkh ghap];
nkh`kl; eth]; vd;gtUf;F vd;dhy; mspf;fg;gl;l
nky;Nghu;d; mT];jpNuypah ,yq;if J}juf mjpfhup
W.G.S. gpurd;d mtu;fshy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 2018
Mk; Mz;L ij khjk; 04 Mk; jpfjpaplg;gl;l
ml;Nlhu;zpj; jj;Jtj;ij (Book 2282 folio 135
gaDWk;
tifapy;
Volume 225) cldbahf
jpfjpapypUe; J
,uj; J r;
nraJ
01 /11 /2021k;
,y;yhnjhopf;fpNwd;. mj;Jld; ,jd; gpd;du; nrhy;yg;gl;l
ml;Nlhu;zpj; jj;Jtj;jpd; fPo; mtuhy; nra;ag;gLk;
vt;tpj nraYf;Fk; ehd; nghWg;ghspay;y vdTk;
ntspg;gLj;jp ,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpw;Fk;
nghJ kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwpaj;jUfpNwd;>

NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s Kfthp gpd;tUkhW:
jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO (cah; kl;lk;)>
j.ngl;b 17>
ePh;nfhOk;G tPjp>
fg;Gtj;j>
[h-vy.

gP.V.B. rpd;jf>
gpuNjr nrayhsH
N`hkhfk
2021 etk;gH khjk; 14 jpfjp
N`hkhfk gpuNjr nrayfj;jpy;.

fhzp vLj;jw; rl;lk; (mj;jpahak; 460)
7 Mk; gpuptpd; fPohd mwptpj;jy;
vdJ ,y: WGSWD&EIP/ACQ/JP/04
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y.
4-3/10/2015/LRB/314
xU gfpuq;f Njitf;F Ntz;bajhd fPo;f; fhZk;
ml;ltizapy; tpgupf;fg;gl;l fhzpj; Jz;Lfs;
muRf;F vLj;Jf; nfhs;sg;gl;Ls;sJ ,f; fhzpj;
Jz;Lfs; njhlu;ghf> fhzp vLj;jw; rl;lj;jpd; 9
Mk; gpuptpd; fPo; elhj;jg;glTs;s el;l<l;L cupj;J
tprhuizfs;> 2021 Mk; tUlk; entk;gu; khjk; 30
Mk; jpfjp eilngWk; Nkyjpf tpguq;fSf;F
,yq;ifr; rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; 2021
10.12 Mk; jpfjpa 2249/11 Mk; ,yf;f mjptpNrl
tHj;jkhdpiag; ghu;f;f

ml;ltiz
1. khfhzk;
2. khtl;lk;
3. gpuNjr
nrayhsu; gpupT
4. miktplk;

Nky; khfhzk;
nfhOk;G
];uP [atu;jdGu Nfhl;Nl

ENfnfhil fl;ba
re;jpapypUe;J vjpuprpq;` tpjp
tiu mike;Js;s fhzpj;
Jz;Lfs;
5. fpuhkk;
fq;nfhltpy
6. tiugl ,y Muk;g tiugl ,y nfh:9837
kw;Wk; nfh:9838
7. fhzpapd;
gioa nf];Ngit tPjpapy;
ngau;
tup kjpg;gPl;L ,y uPv]; 33>
gioa nf];Ngit tPjpapy;
tup kjpg;gPl;L ,y 67/17/A2>
uP v]; 15> uP v]; 29> uP v];
31> uP v]; 37 uP v]; 30> uP
v]; 10> uP v]; 9> uP v]; 39>
67/17/A uP v]; 17> uP v];
12/2> uP v]; 15> uP v]; 25>
67/17/A kw;Wk; uPv]; 23/4
8. Jz;L ,y
Muk;g tiugl ,y nfh:9837
,y; Jz;L ,y 1 njhlf;fk;
Jz;L ,y 18 tiu kw;Wk;
Muk;g tiugl ,y nfh:9838
,y; Jz;L ,y 1
(19 fhzpj; Jz;Lfs;)
9. KO
0.0793 n`f;lahu; kw;Wk;
tp];jPuzk;
0.0173 n`f;lahu;
vr; jpyf;f tHjd>
fhzp vLj;jy; cj;jpNahfj;ju;>
Ntu];fq;f kioePu; tbfhyikg;G kw;Wk;
Rw;whly; Nkk;gLj;jy; fUj;jpl;lk;>
2021 Ntu];fq;f kioePu; tbfhyikg;G kw;Wk;
Rw;whly; Nkk;gLj;jy; fUj;jpl;lj;jpd; fhzp
vLj;Jf; nfhs;sy; mYtyfk;> ,yq;if fhzp
mgptpUj;jp $l;Lj;jhgdk;> ,y. 3> ];uP
[atu;jdGu khtj;ij> ntypf;fil ,uh[fpupa.
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Nfs;tp mwptpj;jy;

tdrPtuhrpfs; ghJfhg;G> ahid Ntypfs; kw;Wk; fplq;Ffis eph;khzpj;jy; cl;gl ghJfhg;G
Ntiyfs;> tdq;fis kPs; gaph;r;nra;jy; kw;Wk; td tsq;fs; mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;R

Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiyfs; jpizf;fsk;

ntypfe;j gpuNjr rig - 2022Mk; Mz;bw;F

ngWif mwptpj;jy;

nrhj;Jf;fis Fj;jiff;F tply;

(Njrpa Nghl;b hPjpahd tpiykD)

ntypfe;j gpuNjr rigf;Fr; nrhe;jkhd fPo;f;fhZk; nrhj;Jf;fis 2022Mk; Mz;bw;F Fj;jiff;F
tpLtjw;fhf vd;dhy; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

mgptpUj;jpj; jpl;lq;fs;
gpd;tUk; eph;khzg; gzpfSf;fhf jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Njrpa Nghl;b
hPjpahd tpiykDf; Nfhuypd; fPo; Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis Njrpa kpUff; fhl;rpr;rhiy
jpizf;fsj;jpd; jpizf;fs ngWiff; FOj; (DPC) jiyth; miof;fpwhh;.

tpla
,y.

xg;ge;j ,y.

xU njhFjp
tpiykD
tpiykD
gpiz
Mtzj;jpw;fhd
Kwpj;
kPsspf;fg;glhj
njhif
Nfs;tpf;
(&gh)
fl;lzk; (&gh)

tpguq;fs;

nj`ptis kpUff;fhl;rpr;rhiyapy;
Fuq;Ffs; ,lg;gug;ig GJg;gpj;jy;
DNZG/A/10/21/14
(kjpg;gPl;Lg; ngWkjp 43.9 kpy;ypad;
&gh ntl; ,d;wp)

01

10>000.00

570>000.00

Mff; Fiwe;j
CIDA/ICTAD
gjpTj; juk;
kw;Wk; Jiw

(

Nfs;tp tpz;zg;gjhhpfs; nghyd;dWt khtl;lj;jpw;Fs; epue;ju gjpthsuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

(

Nfs;tpg; gbtq;fs; tpepNahfpj;jy;

:- 2021.11.08 Kjy; 2021.11.23 K.g. 10.00 tiu

(

Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy;

:- 2021.11.08 Kjy; 2021.11.23 gp.g. 12.00 tiu

(

Nfs;tpfs; jpwj;jy;

:- 2021.11.23 gp.g. 12.00 ,w;F ntypfe;j gpuNjr rigapy;

Nfs;tp epge;jidfs; kw;Wk; Nkyjpf tpguq;fis ntypfe;j gpuNjr rig> ntypfe;j> nghyd;dWt vd;w
Kfthpapy; mike;Js;s mYtyfj;jpy; kw;Wk; njh.Ng/ ngf;]; ,y: 027-2259095> kpd;dQ;ry;
welikandaps@gmail.com ClhfTk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

ml;ltiz

C5 my;yJ
mjw;F Nky;;
fl;bl eph;khz
Ntiyfs;

01. thu re;ij

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l ml;ltizapy; jug;gl;Ls;s NtiyfSf;F vjphpy; jug;gl;Ls;s CIDA/ICTAD juk; kw;Wk;
Jiwf;fhd gjpitf; nfhz;Ls;sitfs; kl;LNk tpiyf;NfhUtjw;F jFjpahdth;fshth;.

njh/
,y.

xt;nthU tpiykD Mtzj; njhFjpf;Fk; NkNy jug;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzj;ijr; nrYj;jp
2021 etk;gh; 11Mk; jpfjp Kjy; 2021 etk;gh; 30Mk; jpfjp K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd
Ntiy ehl;fspy; nj`ptis> mdfhhpf;f jh;kghy khtj;ij> kpUff;fhl;rpr;rhiyj; jpizf;fsj;jpd; gzpg;ghsh;
ehafj;jpw;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; nra;tjd; Nghpy; Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Mq;fpy
nkhopapyhd KOikahd tpiykD Mtzj; njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;. tpiykDjhuh;fs;
Rje;jpukhf xd;Wf;F Nkw;gl;l Nfs;tpfSf;F tpiyNfhuyhk;. Mdhy; tpiykDjhuh;fspd; nfhs;ssTfSf;F
mikthfNt njhpTfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;. nfhLg;gdTfis nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

01

NrdGu thu re;ij

1>000.00

500.00

11>000.00

02

fl;Ltd;tpy thu re;ij

1>000.00

500.00

10>500.00

03

nrtdgpl;ba thu re;ij

60>900.00

1>500.00

1>219>900.00

04

ntypfe;j thu re;ij

99>800.00

1>500.00

1>996>500.00

Nfs;tpg; gpizj; Nfs;tpg;gbtf;
njhif &.
fl;lzk; &.

Fiwe;j gl;r
Nfs;tp &.

02. nghJ kyry$lk;

fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; xg;ge;jj;jpd; ngah; kw;Wk; ,yf;fj;ij njspthff; Fwpg;gpl;L Kj;jpiuf;
Fwp nghwpf;fg;gl;l efy; gpujpfSldhd tpiykDf;fis nj`ptis> mdfhhpf;f jh;kghy khtj;ij> Njrpa
kpUff;fhl;rpr;rhiyj; jpizf;fsj;jpd; gzpg;ghsh; ehafj;jpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy;
2021 brk;gh; 01Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Kd; cs;sply; Ntz;Lk;. gpe;jpa tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.
Ra tpUg;gj;jpd; Nghpy; rKfk; je;Js;s tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy;
tpiykDf;fs; %lg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;.

njh/
,y.

,yq;if kj;jpa tq;fpapd; chpkj;ijg; ngw;Ws;s th;j;jf tq;fpnahd;wpypUe;J my;yJ eph;khz cj;juthj
epjpaj;jpypUe;J Ntiy nfhs;NthUf;F ngw;Wf;nfhz;l Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,yq;if
&ghtpyhd tpiykD gpiz Kwp rfy tpiykDf;fSlDk; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

tpw;gid epiyak;

01

nrtdgpl;ba nghJ kyry$lk;

02

ntypfe;j thu re;ij nghJ kyry$lk;

03

ntypfe;j nghJ kyry$lk;

Nfs;tpg; gpizj; Nfs;tpg;gbtf;
njhif &.
fl;lzk; &.

Fiwe;j gl;r
Nfs;tp &.

2>000.00

750.00

32>000.00

500.00

200.00

5>500.00

5>700.00

750.00

115>300.00

03. ,iwr;rpf; filfs;

tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; gpd;tUkhW ,lk;ngWk;
tpla
xg;ge;j ,y.
tpguq;fs;
jpfjp
,y.
DNZG/A/10/21/14 nj`ptis kpUff;fhl;rpr;rhiyapy; 2021-11-19
01
Fuq;Ffs; ,lg;gug;ig GJg;gpj;jy;

tpw;gid epiyak;

Neuk;

,lk;

njh/
,y.

K.g. 10.00
kzp

nj`ptis
kpUff;fhl;rpr; rhiy

01

NrdGu ,iwr;rpf; fil

23>400.00

2>000.00

469>700.00

02

fl;Ltd;tpy ,iwr;rpf; fil

24>400.00

2>000.00

488>950.00

Nkyjpf tpguq;fSf;F nj`ptis> mdfhhpf;f jh;kghy khtj;ij> Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiyj; jpizf;fsj;jpd;
gzpg;ghsh; ehafj;ij 011-2896779> 011-2712752 njhiyNgrp kw;Wk;;: 011-2731851 njhiyefy; %yk; jaT nra;J
njhlh;Gnfhs;sTk;.

tpw;gid epiyak;

Nfs;tpg; gpizj; Nfs;tpg;gbtf;
njhif &.
fl;lzk; &.

Fiwe;j gl;r
Nfs;tp &.

V.vk;. epky; mjpfhhp
jiytH
gpuNjr rig
ntypfe;j
2021.11.08k; jpfjp
ntypfe;j gpuNjr rig mYtyfj;jpy;..

jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO (DPC)>
Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiyfs; jpizf;fsk;>
mefhhpf;f jh;kghy khtj;ij>
nj`ptis.

tpiykDf; Nfhuy;

1

2

3

4

5

6

gpuhe;jpak;

Nfs;tp ,y.
nghUl;fsJ tpguk; - njhif

tpiykD Nfhuy;
KbTj; jpfjp

tpiykD Mtzk; ngWk; ,lKk;
njh.Ng.,yf;fKk;

tpiykD Mtz
tpiy (&gh)

Nfs;tp tpguk;.
ICB NCB

01-12-2021 k; jpfjp
gp.g.2.00 kzp

gpuNjr gpujk kpd; nghwpapayhsu; mYtyfk;> (thior;Nrid)
065-2225882
my;yJ gpujpg; nghJ Kfhikahsu; (fpof;F) mYtyfk;> jpUNfhzkiy
026-2222666 / 026-2221030

1000.00

NCB

01-12-2021 k; jpfjp
gp.g.2.00 kzp

gpuNjr kpd; nghwpapayhsh; mYtyfk;> (jpUNfhzkiy)
026-2220060
my;yJ
gpujpg; nghJ KfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;> jpUNfhzkiy
026-2222666 / 026-2221030

1000.00

NCB

gpuhe;jpak;-02
fpof;F

DGM(E)/QPPC/21/346
thliff;F fl;blk; rpak;gyhd;Lt cg kpd; ghtidahsh; Nrit
epiyak; - mk;ghiw (,uz;L tUl fhyk;)

01-12-2021 k; jpfjp
gp.g.2.00 kzp

gpuNjr gpujk kpd; nghwpapayhsh; mYtyfk;> mk;ghiw
063-2222387/063-2222078
my;yJ
gpujpg; nghJ KfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;> jpUNfhzkiy
026-2222666 / 026-2221030

500.00

NCB

gpuhe;jpak;-02
fpof;F

DGM(E)/QPPC/21/347
thliff;F fl;blk; - fpq;Fwhid kpd; ghtidahsh; Nrit epiyak;
- mk;ghiw (,uz;L tUl fhyk;)

01-12-2021 k; jpfjp
gp.g.2.00 kzp

gpuNjr gpujk kpd; nghwpapayhsh; mYtyfk;> mk;ghiw
063-2222387/063-2222078 my;yJ
gpujpg; nghJ KfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;> jpUNfhzkiy
026-2222666 / 026-2221030

500.00

NCB

gpuhe;jpak;-02
fpof;F

DGM(E)/QPPC/21/348
thliff;F tPL - kpd; mj;jpal;rfu; tpLjp (kfhXah kpd; ghtidahsu;
Nrit epiyak;)- mk;ghiw (xU tUl fhyk;)

01-12-2021 k; jpfjp
gp.g.2.00 kzp

gpuNjr gpujk kpd; nghwpapayhsh; mYtyfk;> mk;ghiw
063-2222387/063-2222078 my;yJ
gpujpg; nghJ KfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;> jpUNfhzkiy
026-2222666 / 026-2221030

500.00

NCB

Nritfs;
gpuhe;jpak;-02
fpof;F

gpuhe;jpak;-02
fpof;F

DGM(E)/QPPC/21/344
thliff;F thd; kpd; mj;jpal;rfh; (th;j;jfk;;)-thior;Nrid
tUl fhyk;)

(,uz;L

DGM(E)/QPPC/21/345
thliff;F thd;
kpd; mj;jpal;rfh; (efu kpd; ghtidahsh; Nrit epiyak;)- jpUNfhzkiy
(,uz;L tUl fhyk;)

Nkw;Fwpj;j nghUl;fs; toq;fg;gly; njhlh;ghf toq;Fjhuh;fsplkpUe;J ,yq;if gpuhe;jpak;-02 kpd;rhu rig rhh;ghf nfhs;tdTf;FOtpd; jiyth; rh;tNjr/ Njrpa Nghl;bj; jd;ikAld; $bajhd tpiykDf;fisf; NfhUfpd;whh;.
,yq;if kpd;rhu rigapypUe;J nfhs;tdT nra;ag;gl;l Mtzq;fspy; khj;jpuNk tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.
tpiykDf;Nfhu cj;Njrpj;jpUg;gth; my;yJ mtuJ mq;fPfhuk; ngw;w Kfth;fSf;F khj;jpuNk tpiykD Mtzq;fs; tpepNahfpf;fg;gLk;. Njitf;Nfw;g mth;fs; 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jr; rl;lj;jpw;Nfw;g
gjpT nra;J nfhs;sy; Ntz;Lk;.
tpiykDf;Nfhuy; KbT jpfjpf;F ,uz;L jpdq;fs; ,Uf;Fk; tiu tpiykD Mtzq;fs; tpiykDf;Nfhu cj;Njrpj;jpUg;gth;fs; my;yJ mth;fsJ Kfth;fs; %yk; chpj;jhd Kiwapy; ,yq;if kpd;rhu rigapd; gpujpg; nghJ
KfhikahsUf;F/ gpujk nghwpapayhsUf;F vOj;J%ykhf tpz;zg;gpj;J 5 Mk; $l;by; Fwpg;gplg;gl;Ls;s njhifia toq;Ftjd; %yk; flik ehl;fspy; 09.00 kzp Kjy; 15.00 kzp tiuapyhd fhyg;gFjpf;Fs; Mtzq;fs;
ngw;Wf;nfhs;syhk;. gzkhfNth ,yq;if kpd;rhu rig nghJ Kfhikahsh; rhh;ghf tiuag;gl;l tq;fp tiuTg;gj;jpuk; xd;wpd; %ykhfNth nfhLg;gdTfs; Nkw;nfhs;sg;glyhk;.
vOj;J%ykhd tpz;zg;gnkhd;wpd; mbg;gilapy; ntspehl;Lj; J}jufq;fs;/th;j;jf Mizf;FOf;fs; vd;gd ,ytrkhd Kiwapy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,.kp.rigapd; chpj;jhd gp.ngh.K/gpujk
nghwpapayhsh;fsJ mYtyfq;fspy; itj;J cj;Njr tpiykDjhuh;fspdhYk; mth;fsJ Kfth;fspdhYk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; ,ytrkhfg; ghprPypf;fg;glyhk;.

4 Mk; $l;by; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,lj;jpy; itj;J tpiykDjhuh;fs; kw;Wk; mth;fsJ Kfth;fs; Kd;ghf tpiykDf;Nfhuy; Neuk; Kbe;jTlNdNa tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. fhyk; gpe;jptUk; kDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykD
Mtzq;fs; tpepNahfpg;gth;fshd
,.kp.rig. ngh.K/gpujk nghwpapayhsh; MfpNahh;fsplkpUe;J tpiykDf;Nfhuy; KbT jpfjpf;F ,uz;L thuq;fSf;F Kd;ghf midj;J tpsf;fq;fSk; ngw;Wf;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;.

nghJ Kfhikahsh;
,yq;if kpd;rhu rig

tskhd

tho;tpw;F

kpd;rhuk;

tpiykD Mtzj;jpd; jfty; gpujpahdJ www.ceb.lk vd;w
,.kp.r. $l;LU ,izaj;jsj;jpypUe;J gjptpyf;fk; nra;ag;glyhk;.
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வசீமின் மாயாஜால ஆட்டத்தால் பி

ரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ
கிண்ண
கால்பந்தாட்ட
ப�ோட்டியில்
இலங்கை
- மாலைதீவுகளுக்கு இடையிலான
ப�ோட்டி
ஆரம்பமானது.
முதல்
ப�ோட்டி 4-–4 என சமநிலையில் முடிந்தது.
இந்நிலையில், குதிரைப் பந்தயத்
திடலில் இடம்பெற்ற இந்தப் ப�ோட்டிக்கு முன்னர், இலங்கையின் கலாசாரத்தை பிரதிபலிக்கும் வகையில்
நடனங்களுடன் ஆரம்ப நிகழ்வு இடம்பெற்றது.
முதல் பாதியில் மாலைதீவுகள் முழுமையாக சாதகமாக விளையாடிய ப�ோதிலும், வாசிம் ராசிக்
நான்கு க�ோல்களை அடித்து ஆட்டத்தை திசை திருப்பினார்.
மாலைதீவுகள் வென்றிருக்கக் கூடிய வெற்றியைப் பறித்ததைப் ப�ோன்ற ஒரு சாதனை இது.
குதிரைப் பந்தய திடல் மைதானத்தில் நடைபெற்ற
இப்போட்டியின் முதல் பாதியில் மாலைதீவுகள் 3-–0 என
முன்னிலை பெற்றிருந்த ப�ோதிலும், இரண்டாவது பாதியில்
இலங்கை அணி களமிறங்கி மாலைதீவுக்கு மறக்க முடியாத
அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தியது.
ப�ோட்டியின் இரண்டாவது பாதியை கைப்பற்றிய ஜெர்மனி

மாலைதீவின் வெற்றி பறிப�ோனது

மற்றும் இலங்கை இரட்டைக் குடியுரிமை பெற்ற வசிம் ராசிக், வரலாற்றில் சர்வதேசப் ப�ோட்டியில்
இலங்கை வீரர் ஒருவர் அடித்த அதிக
க�ோல்களை அடித்து இலங்கைக்கு
கெளரவமான முடிவைச் சேர்த்தார்.
ப�ோட்டியின் 63, 68, 72 மற்றும்
91ஆவது நிமிடங்களில் இலங்கை
அணிக்காக க�ோல்களை அடித்து
உதைபந்தாட்ட
இரசிகர்களுக்கு
புதிய அனுபவத்தைச் சேர்த்தார்
ராசிக்.
சலனா சமீரவின் க�ோர்னர் கிக்கில்
இருந்து ஹெடர் அடித்தது இந்த பருவத்தின் கடைசி க�ோல் ஆகும், இது
ஒரு உண்மையான த�ொழில்முறை
கால்பந்து வீரரின் திறமைக்கு சான்றாகும்.
அண்மைக்கால
வரலாற்றில்
இலங்கை உதைபந்தாட்ட அணியினால் அடிக்கப்பட்ட அதிகூடிய
க�ோல்களின்
எண்ணிக்கையாக
இந்தப் ப�ோட்டி அமைந்தது. கடைசியாக 2013ல் பூட்டானை 5-–2 என்ற

கணக்கில்
வென்றது.
அதன் பின்னர் சர்வதேசப்
ப�ோட்டியில் இலங்கை
அணி பெற்ற அதிகூடிய
க�ோல்கள் இந்தப் ப�ோட்டியில் பதிவானது.
அத்துடன்
மாலைதீவுக்கு எதிராக இலங்கை
அணி பெற்ற அதிகூடிய
க�ோலாகவும் பதிவாகியுள்ளது.
ஒரு
கட்டத்தில்
இலங்கைக்கு
எதிராக
10 க�ோல்கள் அடித்த
கசப்பான வரலாற்றை
மாலைதீவு பெற்றிருந்தது.
மாலைதீவு அணியின்
தலைவர் அக்ரம் அப்துல்
கஹானி முதல் க�ோலை
அடிக்க, இரண்டு நிமிடங்களுக்குப் பிறகு அலி
ஃபசிர்
இரண்டாவது
க�ோலை அடித்தார்.
ஆட்டத்தின் 7வது நிமிடத்தில்,
34வது நிமிடத்தில் இப்ராகிம் ஹசீன்
எளிதான க�ோல் அடித்து மாலைதீவு
அணியை சமன் செய்தார்.
இரண்டாவது பாதியின் 57வது
நிமிடத்தில் மாலைதீவின் சூப்பர்
ஸ்டார் அலி அஷ்பக் நான்காவது
க�ோலைப் ப�ோட்டப�ோது இலங்கை
அணி க�ோல் அடிக்கவில்லை.
சில
வாரங்களுக்கு
முன்னர்,
இலங்கை கால்பந்து அணி தெற்காசிய கால்பந்து சம்பியன்ஷிப் ப�ோட்டியில் மாலைதீவுக்கு எதிராக 1-0
என்ற கணக்கில் அவமானகரமான
த�ோல்வியை சந்தித்தது.
மாலைதீவு அணிக்கு 8000க்கும்
மேற்பட்ட மாலைதீவு இரசிகர்களின்
முழு ஆதரவு இருந்தது. பிரதமர்
மஹிந்த ராஜபக்ஷ கிண்ண கால்பந்தாட்டப் ப�ோட்டியின் இரண்டாவது
ப�ோட்டி சீ சேல்ஸ் அணிக்கும் பங்களாதேஷ் அணிக்கும் இடையில்
இடம்பெற்றது.

பாடசாலை மாணவர்கள் விளையாட்டை
இரசித்து, அனுபவித்து ஆட வேண்டும் -தர்மசேன

ஒப்சர்வர் SLT ம�ொபிடெல் பாடசாலை
கிரிக்கெட்டர் விருதுகளை வென்றுள்ள ஐந்து
இலங்கையர்கள் ஐக்கிய அரபு இராச்சியத்தில் நடைபெற்று வரும் ஐசிசி ரி 20 உலகக்
கிண்ண ப�ோட்டியில் பங்கேற்றனர்.
அவர்களில், மூன்று பேர் இலங்கை
அணியை
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றனர், மற்ற இருவரும் ஐசிசியை பிரதான
ப�ோட்டி நடுவராகவும், சர்வதேச
நடுவராகவும்
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றனர்.
தினேஷ்
சந்திமால்
(2009),
பானுக ராஜபக்ஷ (2010 மற்றும்
2011) மற்றும் சரித் அசலங்க (2015
மற்றும் 2016) ஆகிய�ோர் தற்போதைய இலங்கை வீரர்களாக அதிக
விருதை வென்றுள்ளனர்.
இரண்டு முறை வெற்றி பெற்ற ஒப்சர்வர் SLT ம�ொபிடெல் பாடசாலை
துடுப்பாட்ட வீரரான அசலங்க
2021 ரி 20 உலகக் கிண்ணத்தில்
இலங்கைக்காக ஒரு உண்மையான
கண்டுபிடிப்பாக இருந்தார், அவரது
ஆரம்பகால ஆட்டங்களில் இருந்து
ஆராயலாம்.
பங்களாதேஷுக்கு எதிரான முதல்
சுப்பர் 12 ஆட்டத்தில் இருந்தே,
இடது கை வீரர் அசலங்க மட்டையால் மகிழ்ந்தார்.
முதலாமரவராக வரும் அவர், புத்துணர்ச்சியூட்டும் நேர்மறையான
அணுகுமுறையைக் க�ொண்டு வருகிறார், அது இலங்கையை 3வது
இடத்தில் அமைதிப்படுத்துகிறது.
இது அசங்க குருசின்ஹ க�ொண்டு
வந்த அமைதியைப் ப�ோன்றது.
1979 ஆம் ஆ ண்டின் ஒப்சர்வர்
பாடசாலை கி ரிக்கெட்டரின் முதல்
வெற்றியாளரான ரஞ்சன் மடுகல்ல
ஐசிசி தலைமை ப�ோட்டி நடுவராக
பணியா ற்றுகிறார், அதே நேரத்தில்
1989 ஆம் ஆண்டின் ஒப்சர்வர் பாடசாலை
வீரர் குமார தர்மசேன ஐசிசி எலைட் நடுவர்
குழுவில் உள்ளார்.
1996 ஆம் ஆண்டு உலகக் கிண்ணத்தை
வென்ற இலங்கை அணியில் மற்றும�ொரு
ஒப்சர்வர் பாடசாலை வீரர் அர்ஜுன ரணதுங்கவின் கீழ் அங்கம் வகித்த தர்மசேன, சர்வதேச
நடுவராக தனது புகழ்பெற்ற வாழ்க்கையில்
பல சிறந்த மைல்கற்களை எட்டியுள்ளார்.
50 வயதான இலங்கையின் முன்னாள்
சகலதுறை வீரர், இப்போது ஐக்கிய அரபு
இராச்சியத்தில் நடைபெறும் ரி 20 உலகக்
க�ோப்பையில் எலைட் பெனல் சர்வதேச நடுவராகப் பணியாற்றி வருகிறார், இப்போது 69
டெஸ்ட், 111 ஒருநாள் மற்றும் 31 ரி 20 சர்வதேசப் ப�ோட்டிகளில் நடுவராகப் பணியாற்றியுள்ளார்.
சண்டே ஒப்சர்வருக்கு அளித்த தனது
கடைசி நேர்காணலில், சர்வதேச நடுவராக
எந்த மைல்கற்களையும் எதிர்பார்க்கிறேன்

என்று தர்மசேன கூறினார். நாங்கள் வயதாகி
வருவதால் என்னிடம் அதிகமான எதிர்கால
திட்டங்கள் இல்லை. நான் வருடா வருடம்
எடுத்துக்கொள்கிறேன்.
எனது பணியை ஐசிசி அங்கீகரிக்கும் வரை
நான் பணியாற்றுவேன், அதில் நான் மகிழ்ச்சியடைகிறேன்” என்றார்.
நவம்பர் 2006 இல் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில்

இருந்து ஓய்வு பெற்ற பிறகு தர்மசேன நடுவராகப் ப�ொறுப்பேற்றார்.
2009 ஆம் ஆண்டு தம்புல்லவில் நடைபெற்ற இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கும்
இடையிலான ஒருநாள் ப�ோட்டியில் நடுவராக சர்வதேச அரங்கில் அறிமுகமான தர்மசேன, சர்வதேச கிரிக்கெட்டின் எந்தவ�ொரு
வடிவத்திலும் நடுவராக இருந்த இளம்
இலங்கை வீரர் ஆனார்.
அவர் 2011 ஐசிசி உலகக் க�ோப்பையில் நடுவராக இருந்தார், அதே ஆண்டில் அவர் ஐசிசியின் எலைட் பெனல் ஒஃப் அம்பயர்களில்
நியமிக்கப்பட்டார்.
ஆனால் 2012 ஆம் ஆண்டில் டேவிட்
ஷெப்பர்ட் கிண்ணத்தை பெற ஐசிசியின்
ஆண்டின் சிறந்த நடுவராக அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டப�ோது சர்வதேச நடுவராக
அவரது வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய சாதனையைக் கண்டார்.
தர்மசேன 2015 ஐசிசி உலகக் கிண்ண

இறுதிப் ப�ோட்டியில் நடுவராக
இருந்தப�ோது, ஐசிசி உலகக் கிண்ண
இறுதிப் ப�ோட்டியில் விளையாடி,
நடுவராக தனித்தன்மை வாய்ந்த
இரட்டைச் சாதனையை முடித்த
முதல் நபர் ஆனார்.
ஒரு வீரராக, 1996 இல் இலங்கையின் உலகக் கிண்ண வெற்றியில் தர்மசேன குறிப்பிடத்தக்க பங்கு வகித்தார்.
1989 ஆம் ஆண்டு தாம் வென்ற
ஒப்சர்வர் ஆண்டின் சிறந்த கிரிக்கெட்
வீரர் பட்டம் சர்வதேச அரங்கில்
சிறந்து விளங்க தன்னை ஊக்கப்படுத்தியதாக தர்மசேன கூறினார்.
இது எனது வாழ்க்கையில் ஒரு
சிறந்த தருணம் மற்றும் எனது கிரிக்கெட் வாழ்க்கையில் பெருமைமிக்க
தருணங்களில் ஒன்றாகும். ஒப்சர்வர்
பாடசாலை கிரிக்கெட்டர் ஒஃப் தி
இயர் பட்டத்தை வெல்வது எனக்கு
பெரிய உத்வேகமாக இருந்தது.
இலங்கை
அணியில்
எனது
இடத்தை வெல்வதற்கு கடினமாக
உழைக்க இது எனக்கு உதவியது
மற்றும் ஊக்கமளித்தது, ”என்று அவர்
கூறினார்.
ஒப்சர்வர் பாடசாலை கிரிக்கெட்டர் ஒஃப் தி இயர் ப�ோன்ற மெகா
விருதை வெல்வது, ஒரு பாடசாலை
கிரிக்கெட் வீரருக்கு இடங்களுக்குச்
செல்வதற்கான மிகப்பெரிய பிம்பத்தையும், மிகுந்த நம்பிக்கையையும்
தருவதாக தர்மசேன நம்புகிறார்.
தனது பாடசாலை கிரிக்கெட் வாழ்க்கையை உயர்நிலையில் முடித்த பின்னர்,
உள்நாட்டு கழகம் பிரீமியர் லீக் பருவத்தில்
ப்ளூம்ஃபீல்டின் நிரந்தர உறுப்பினரானார்.
ஒப்சர்வர் பாடசாலை கிரிக்கெட்டர் பட்டத்தை வென்ற வெறும் மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, இளம் தர்மசேன 1993 ஆம்
ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் SSC மைதானத்தில் தென்னாபிரிக்காவுக்கு எதிரான இலங்கையின் இரண்டாவது டெஸ்டில் தனது
டெஸ்டில் அறிமுகமானார்.
நீங்கள் விளையாட்டை ரசிக்காமல்,
அதற்காக உங்களை அர்ப்பணிக்கவில்லை
என்றால் நீங்கள் வெற்றியடைய மாட்டீர்கள். உங்கள் இலக்கில் நீங்கள் கவனம்
செலுத்த வேண்டும். உங்கள் மீது நம்பிக்கை வையுங்கள், அர்ப்பணிப்புடன்
கடினமாக உழைத்து வெற்றி காண்பீர்கள்,'
என்றார்.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2021 நவம்பர் மாதம் 11ம் திகதி வியாழக்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.

