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செயலாளரே, மக்களினே மனதை 
செனசறெடுக்க எனன செயய ரெண்டும் 
எண்டு எனககு ச்காஞெம் சொல்லும்....

அது சோம்்ப சுல்பம், ஃர்பஸ்புக,  ட்விட் 
டரல 10, 15 ்கணகத்க சைாடங்கி 100 ர்பதே 
ெச்சு ொழ்தை ர்பாட்டா ென்ததுககு நல்லா  
பிடிச்சிடும்

விக்கல் வீராச்ாமி

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 202
1

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

கலவிப் ச�ோது தரோதர உயர் தரப் �ரீட்-
செக்கு விண்ணப்பிப்�தறகோன கோ�தசத 
எதிர்்வரும் 20ம்திகதி ்வசர நீடிப்�தறகு 
�ரீட்செகள் திச்ணக்களம் தீர்்ோனித-
துள்ளது.

 இதறகு முன்னர் �ரீட்செகள் திச்ணக்-
களம் விடுததிருநத அறிவிப்பின்�டி அதற-
கோன கோ�ம் லநறசறைய தினம் 10ம் 
திகதியுடன் நிசறைவு ச�றறைது.

A/L பரீட்சைக்கான 
விண்ணபபத் தி்தி 
20 வ்ை நீடிபபு

 கடநத ்வோரம் நோட்டிறகு 9,545 ச்வளி-
நோட்டு சுறறு�ோப்�யணிகள் 
்வருசக தநததோக சுறறு�ோததுசறை

சுற்றுலகா பயணி்ளின் 
வரு்்யில் அதி்ரிபபு 

�ோகிஸ்தோன் நோட்டில 
ச�ண கலவிக்கோக குரல 
சகோடுதது தீவிர்வோதிகளின்  
துப்�ோக்கி சூட்டோல �ோதிக்-
கப்�ட்ட ்�ோ�ோ திரு்்ணம் 
செய்து சகோணடதோக தனது 
டுவிட்டர் �க்கததில சதரிவித-
திருநதோர்.

கடநத ஒக்லடோ�ர் 
9 ஆம் திகதி

பபண் ்கல்விக்கா்க குரல் ப்காடுத்து

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

சகோழும்பு ்வோசைத 
லதோட்டம் பிரலதெததில 
இருநது கோ்ணோ்ல ல�ோயி-
ருநத மூன்று சிறுமிகளும் 
மீணடும் வீடு திரும்பியுள்-
ளதோக ்வோசைத-
லதோட்ட 

ப்காழுமபு வாமழத்்தாட்டத்தில்;  

சகோலரோனோ 
ச்வரஸ் தறல�ோது 
்னிதசன ்ோததிர-
மின்றி, மிருகஙகசள-
யும், �றைச்வ 
கசளயும்

சிங்கப்பூர் மிரு்கக்காடசி சாமலயில் 

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

நோட்டின் கலவிசய ஒன்ச�ன் 
யுகததுக்கு ச�ோருதத்ோன ்வசக 
யில ்றுசீரச்ப்பு 
செய்்வது 

ஒன்்லன் யு்த்துககு 
பபகாருத்்தமகான ்ல்வி

யோழ். விலெட நிரு�ர்

கோசரநகர் பிரலதெ 
ெச�யின் தவிெோளர் 
சதரிவில சுலயட்செ 
குழு ச்வறறி ச�ற-
றுள்ளது. கோசரநகர் 
பிரலதெ ெச�யின் 
முன்னோள் தவிெோளர் 
இதய லநோயினோல உயி-
ரிைநதுள்ள 
நிச�யில 

TNA வசமிருநத ்காமரந்கர்

ஷம்ஸ் �ோஹிம்

கோ�ததுக்கு ஒதது்வரோத 
ெட்டஙகசள புதுப்பிக்க நீதி 
அச்செர் அலி ெப்ரி 
ல்றசகோள்ளும்  

்காலத்துககு ஒத்துவராத சட்டங்கமை புதுப்பிககும 

‘ஒலர நோடு – ஒலர ெட்டம்’ என்றை 
ஜனோதி�தி செய�ணிக்கு 3 தமிழ் உறுப்-
பினர்கள் நியமிக்கப்�ட்டுள்ளனர்.

இது சதோடர்�ோன அதிவிலெட ்வர்தத -
்ோனி அறிவிததல ஜனோதி�தியின் செய-
�ோளர் பி.பீ.ஜயசுநதரவினோல 
ச்வளியிடப்�ட்டுள்ளது.

‘ஒ்ர நாடு ஒ்ர சட்டம’

நோட்டில 10 ்ோ்வட்டஙகளுக்கு 
விடுக்கப்�ட்டிருநத ்ணெரிவு 
அ�ோய எசெரிக்சக இன்று (11) 
்வசர நீடிக்கின்றைது. அதறகச்ய, 
�துசள, சகோழும்பு, லககோச�, 
இரததினபுரி, களுததுசறை, 
்ோததசள, கணடி, நு்வசர-
லியோ, குருநோகல ்றறும்

நாடடில் 10 ைாவட்டங்களுக்கான 

 சகோவிட் சதோறறு ஒரு குறிப் -
பிட்ட கட்டுப்�ோட்டு ்ட்டததில 
இருக்கும் நிச�யில �லல்வறு 
சதோழிறெஙகஙகள் ்றறும் அரசியல 
செயற�ோட்டோளர்களோல முன்சன-

டுக்கப்�டும் ல�ோரோட்டஙகளினோல 
்க்கள் �ோதிக்கப்�ட்டுள்ளதோக மின் -
ெக்தி அச்செர்  கோமினி ச�ோகுலக 
சதரிவிததுள்ளோர். லநறறு 
ஊடகஙகளுக்கு கருதது

நாடடில் ப்காவிட பதாற்று அதி்கரித்து வரும நிமலயில் 

சகோலரோனோ சதோறறைோளர்களின் எண-
ணிக்சக சதோடர்நதும் அதிகரிததோல 
நோட்சட மீணடும் முடக்கு்ோறு �ரிந -

துசர செய்்வசதத தவிர சுகோதோரத 
துசறைக்கு ல்வறு ்வழியிலச� 
என பிரதி சுகோதோர லெச்வகள்

பவள்ைப்பபருககு, ஆர்ப்பாட்டங்கள்;

�ோரோளு்ன்றை உறுப்பினர் 
�ோட்டலி ெம்பிக்க ர்ண்வக்க-
வுக்கு எதிரோக வி்வெோய அச்ச-
ெர் ்ஹிநதோனநத அளுதக்லக 
குறறைப் பு�னோய்வு திச்ணக்க-

ளததில லநறறு (10) முசறைப்�ோ-
சடோன்று செய்துள்ளோர்.

இநதியோவிலிருநது நலனோ 
சநட்ரஜன் திர்வ 
உரதசத இறைக்கு்தி

இநதிய திரவ உர இறககுைதியில் ்ைாசடி?

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

ஆசிரியர் ்றறும் அதி�ர்களின் 
ெம்�ள முரண�ோட்டுக்குத தீர்வு 
கோணும் ்வசகயில எதிர்்வரும் ்வரவு 
செ�வுததிட்டததில ல்�திக்ோக 30 
ஆயிரம் மிலலியன் ரூ�ோச்வ ஒதுக்கு-
்வதறகு தீர்்ோனிததுள்ளதோக அச்ச-
ெர் �சில ரோஜ�க்ெ சதரிவிததுள்ளோர்.  

அதறகி்ணஙக ஆசிரியர் ்றறும் 
அதி�ர்களின் ெம்�ளப் பிரசசிசனக்கு 
ஒலர தடச்வயில தீர்வு கோ்ணப்�டு்வ-

தோகவும் அ்வர் லநறசறைய தினம் ஆசி-
ரியர்கள், அதி�ர்கள் சதோழிறெஙகப் 
பிரதிநிதிகளிடம் சதரி-
விததுள்ளோர். அதறகி-
்ணஙக ்வர�ோறறில முதல 
தடச்வயோக கலவித 
துசறைக்கோக இம்முசறை 
்வரவு செ�வுத திட்டத-
தின் நூறறுக்கு 7.51 வீதம் 
நிதி ஒதுக்கப்�டு்வதோக 
நிதியச்செர் சதரிவித-
துள்ளோர்.  

சு்ோர் 25 ்வருட கோ�்ோக 
சதோடரும் ஆசிரியர் ்றறும்

ஆசிரியர் சமபள பிரச்சினைககு தீர்வு;
பட்ஜடடில் 30,000 மில்லியன் ரூபா ஒதுககு

மணசைரிவு அபகாய 
எசசைரிக்் நீடிபபு

ஹம்ஸ் �ோஹிம்

சீரறறை கோ�நிச�யோல �ோதிக்கப்�ட்லடோருக்கு நி்வோர -
்ணம் ்வைஙக அரெோஙகம் நட்வடிக்சக எடுததுள்ளலதோடு  
�ோதிக்கப்�ட்டு  உயிரிைநத்வர்களின் குடும்�ஙகளுக்கும்  
இரஙகல சதரிவிப்�தோக பிரத்ர் ்ஹிநத ரோஜ -
�க்ஷ லநறறு (10) �ோரோளு்ன்றைததில 

சீைற்்ற ்காலநி்லயகால் பகாதிக்பபடும்
மக்ளுககு நிவகாை்ணம் வழங்பபடும்நீதிய்மசசைர் அலி சைபரியின்

முயற்சிககு JVP பகாைகாடடு  
சமபயில் அநுரகுைார 
திஸாநாயக்க பாராடடு  

ஜனகாதிபதி பசையலணிககு 
மூன்று ்தமிழர்்ள் நியமனம் 

எதிைணி நடத்தும் பபகாைகாடடங்ளகால் 
மக்ளுககு பகாதிபபுடன் அபசைௌ்ரியம் 

பபாறுப்பற்ற பசயபலன ்காமினி பலாகு்்க ்கண்்டனம 

்க்டநத வாரத்தில் ைடடும 
9,000 ்பர் வரும்க

நகான்கு சிங்ங்ளுககு 
ப்காபைகானகா ப்தகாற்று அவசியம என்கிறார் ஐ.்த.்க தமலவர் 

சைம்பிக்வுககு எதிைகா் 
மஹிந்தகானந்த மு்்றபபகாடு 

CIDயில் 
்நற்றுக்காமல 

பதிவு ப்காபைகானகா அசசுறுத்்தல் பன்மடஙகு அதி்ரிபபு 
மு்டக்க்ை தீர்வா்க அமைய வாய்ப்பு 

்கா்ணகாமற்பபகான மூன்று
சிறுமி்ளும் வீடு திரும்பினர்   
வீப்டான்றிலிருநது பபாலிஸாரால் ்கண்டுபிடிப்பு 

அதி்காைம் சுபயச்சை குழுவிடம் 
EPDP யின் ஆ்தைவுடன் ்்மகாறியது ஆடசி

ந�ோபல் பரிசு வென்ற 
மலோலோவுக்கு திருமணம்
டுவிட்டர் பக்கத்தில் அறிவித்துள்ைார் 

 உயிரிழநத குடுமப உறுப்பினர்்களுககும 
பிரதைர் சமபயில் இரங்கல்   

பத்தாவது நாைா்க பதா்டரும இயற்ம்க அனர்த்தம;

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

இயறசக அனர்ததம் சதோடர்-
�ோக சி்வப்பு எசெரிக்சக 
விடுததிருநதும் அநத பிரலத-
ெஙகளிலிருநது ச்வளிலயறைோத 
்க்கசள ��்வநத்ோக ச்வளி-
லயறறு்வதறகோன நட்வடிக்சக-
கள் ல்றசகோள்ளப்� -
டும் என அனர்தத

சிெப்பு எச்சரிக்்கை்ை மதித்து 
வ்சைறபடோந�ோர் மீது பலெந�ம் 

 நீதிமன்்ற உத்்தை்வ பபற்று பவளிபயற்்ற நடவடிக்்
அனர்த்்த மு்கா்மத்துவ மத்திய நி்லய பணிபபகாளர்                                 
    நகாய்ம் சு்தந்த ை்ணசிங் ப்தரிவிபபு 

உல்க விஞ்ான தினத்மத முன்னிடடு இலஙம்க ்தசிய விஞ்ான தினம ைற்றும 
விஞ்ான வார நி்கழ்வு ்நற்று அலரிைாளிம்கயில் நம்டபபற்றது. இதன் ்பாது 
இலஙம்க ்தசிய பபாறியியல் ஆய்வு ைற்றும அபிவிருத்தி நிமலயம தயாரித்த ஒக ஷி -
ஜன் இயநதிரம பதா்டர்பான நூமல இராஜாங்க அமைசசர் சீதா அரம்பபபால, ஜனாதி-
பதி ்்காட்டாபய ராஜபக ஷவி்டம ம்கயளிப்பமத ப்டத்தில் ்காணலாம.  

பிை்தமர் ்த்ல்மயிலகான ப்தகாழிற்சைங்ங்ளின் பபசசுவகார்த்்்தயில் இ்ணக்பபகாடு

  பாராளுைன்றத்தில் நாமை சைர்ப்பிக்கப்ப்ட இருக-
கும 2022 ஆம ஆண்டுக்கான வரவு பசலவுத்திட்ட 
இறுதி ஆவணத்மத  நிதி அமைசசர் பசில் ராஜபக ஷ 
ஆராய்ம்கயில்...

 வைலகாற்றில் மு்தற்்தட்வயகா் ்ல்விககு 
    படஜடடில் 7.51 வீ்த ஒதுககீடு 
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சீரற்ற காலநிலலயின் சீற்றம்

்படங்கள்: அநுராதபுரம மைற்கு தின்கரன் நிரு்பர்

புததளம, சிலா்பம பிரமதசங்களில்...



பைஸர் 
ைய�ோ-
என்டெக் 
நிறுவனம் 
தங்களது 
்்கோவிட் தடுப்பூசிப� 18 வ�துக்கு 
யேறைட்டெவர்்களுக்கு மூன்ோவது 
தடுப்பூசி�ோ்கப் ை�னைடுத்-
துவதறகு அனுேதி

ஷம்ஸ் ைோஹிம்

புதி� அரசி�லபேப்்ைோனப் உருவோக்குவ-
தற்கோ்க நி�மிக்்கப்ைட்டெ குழுவின ைணி்கள் இறு-
திக்்கட்டெத்பத அபடெந்துள்ளயதோடு இந்த வருடெ 

இறுதிக்குள் அதன அறிக்ப்க ப்க�ளிக்்கப்ைடெ 
இருப்ைதோ்க நீதி அபேச்சு அறிவித்துள்ளதோ்க பிர -
தேர் ேஹிந்த ரோஜைக்ஷ  யேறறு (10)   ைோரோளுேன-
்த்தில் ்தரிவித்தோர்.

புதி� அரசி�லபேப்பு ்தோடெர்ைோ்கவும் ஒரு 

ேோடு ஒரு சட்டெம் ஜனோதிைதி ்ச�லணி குறித்-
தும் அநுர குேோர திசோேோ�க்்க எம்.பி எழுப்பி� 
ய்கள்விக்குப் ைதிலளித்த பிரதேர் யேலும் குறிப் -
பிட்டெதோவது, புதி� அரசி�லபேப்-
்ைோனப் உருவோக்குவதோ்க
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2021 நவம்பர் 11 வியாழக்கிழனை

திதி: --சஷ்டி

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

இன்னறைய சு்பதினமத�ாழுனக 
நநரம

நயாகம: சித�நயாகம

3

புதிய அரசியலமைபமபை உருவாக்கும் 
குழுவின் பைணிகள் இறுதிக்கட்டத்தில்
பாராளுமன்றத்தில் பிரதமர் மஹிநத ராஜபக் ஷ ததரிவிப்பு

ஓய்வூதியம த்பறுநவாரின் காப்புறுதித திடடம

ஓய்வு த்பறறை ஆசிரியர் ஒருவரால் �ாக்கல் தசய்யப்்படட

சுற்றுநிருபம் இரத்துச் தெய்யப்பட்டதற்கு
எதிர்க்்கடசித் தலைவர் ெலபயில் பாராடடு

ஒரு நாடு ஒரு சடடம த�ாடர்்பான

ஜனாதிபதி தெ்யைணியின தெ்யற்பாடு்கலை 
உ்டனடி்யா்க நிறுத்த வவண்டும்

எரிதபாருள் விலைல்ய அதி்கரிப்பதா-இல்லை்யா?
நிதி்யலமச்ெவர தீர்மானம் எடுப்பார்

'தினமின' பத்திரில்கக்கு 
எதிரான வழக்கு தள்ளுபடி 

பிலவ வருடம ஐப்்பசி 25

சுபஹ்  - 04.41
லுஹர்  - 11.56
அஸர்  - 03.18
மஃரிப்  - 05.50
இஷா  - 07.02

ஷம்ஸ் ைோஹிம்

ஒரு ேோடு ஒரு சட்டெம் ்தோடெர்பில் நி�மிக்்கப்ைட்-
டுள்ள ஜனோதிைதி ்ச�லணியின ்ச�றைோடு்கபள 
அரசோங்கம்  உடெனடி�ோ்க நிறுத்த யவண்டும் 
என ைோரோளுேன் உறுப்பினர்  

யலோரனஸ் ்சல்வேோ�்கம்

உல்க சந்பதயில் எரி்ைோருளின விபல 
அதி்கரித்துள்ளதோல் ேோட்டில் எரி்ைோ -
ருளின விபல்கபள அதி்கரிப்ைதோ? 
இல்பல�ோ? என் தீர்ேோனத்பத நிதி -
�பேச்சர் ைசில் ரோஜைக்ஷயவ  யேற -
்்கோள்வோ்ரன ்ைறய்ோலி� வளத்துப் 

அபேச்சர் உத� ்கம்ேனபில ்தரிவித் -
துள்ளோர். அயதயவபள, டீசலின விபல 
ேறறும் ேண்்ணெண்்ணெய்யின விபல -
்களுக்கிபடெயில் ைோரி� வித்தி�ோசம் 
்கோணெப்ைடுவதோல் சந்பதயில் ேண்்ணெண் -

்ணெய்க்்கோன ய்கள்வி  இரண்டு ேடெங்கோ்க 
அதி்கரித்துள்ளதோ்கவும்  அபேச்சர் உத� 
்கம்ேனபில ்தரிவித்துள்ளோர்.

சந்பதயில் டீசல் ஒரு லீற்ர்  
111 ரூைோவோ்க விறைபன

்ைோதுேக்்களின ேனபே ்கருதி 
உண்பே ேறறும் சரி�ோன விடெ -
�ங்கபள ்ைோது ேக்்களிபடெய� 
்்கோண்டு  ் சல்லும் யேோக்கில்  ் சய்-
தி்கபள வழஙகுவதறகு தினமின 
ைத்திரிப்க ேடெவடிக்ப்க எடுத்துள்-
ளது  என முடிவு ்சய்த  ்்கோழும்பு 
ேோவட்டெ நீதிேன்ம்,  யலக்்ஹவுஸ் 

நிறுவனம் ேறறும் தினமின ைத்தி 
ரிப்க ஆசிரி�ருக்கு எதிரோ்க ஓய்வு 
்ைற் ஆசிரி�ர் ஒருவர் தோக்்கல் 

்சய்திருந்த ேட்டெஈடு வழக்கு அண்-
பேயில் தள்ளுைடி ்சய்�ப்ைட் -
டெது.

்்கோழும்பு யேலதி்க ேோவட்டெ 
நீதிைதி சந்துன வித்தோனவோல்   நீண்டெ 
வழக்கு விசோரபணெயின பினனர் 
இந்த தீர்ப்பு வழங்கப்ைட்-
டுள்ளது.  2012 ்ைப்ரவரி

ஷம்ஸ் ைோஹிம்

ஓய்வூதி�ம் ்ைறுயவோரின அக்-
ர்ஹோர ஓய்வூதி� திட்டெம் ்தோடெர்-
பில் ்வளியிடெப்ைட்டெ சுறறுநிருைம் 
மீளப்்ை்ப்ைட்டெது ்தோடெர்பில் 
எதிர்க்்கட்சித்தபலவர் சஜித் பியர -
ேதோஸ யேறறு ைோரோளுேன்த்தில் 
ேனறி ்தரிவித்தோர். 

நிபலயி�ற ்கட்டெபளயின கீழ் 
சபையில் ய்கள்வி எழுப்பி� யைோயத 
அவர் யேற்கண்டெவோறு ்தரிவித்தோர்.

6 இலட்சத்து  51 ஆயிரம் ஓய்வூ -

தி�ம் ்ைறுயவோர் உள்ளனர். ்கடெந்த 
்கோலத்தில்  ஓய்வூதி�ம் ்ைறுயவோரி-
டெம் எதுவும் குப்க்்கப்ைடெவில்பல.
அக்ர்ஹோர சலுப்க ்தோடெர்பில் சுறறு 
நிருைம் ்வளியிடெப்ைட்டுள்ளது. 
இந்த ்கோப்புறுதிப� ஓய்வூதி�ம் 
்ைறுயவோருக்கு வழஙகுவதற்கோ்க 
ேடெவடிக்ப்க எடுக்்கப்ைடுவதோ்க 
அறிவிக்்கப்ைட்டெது. இதறகு விரும்-
ைோவிடின 2 வோரங்களுக்கும் அறிவிக் -
குேோறு ய்கோரப்ைட்டிருந்து. ைதில் 
வழங்கோதவர்்கள் அக்ர்ஹோர 
திட்டெத்திறகு
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தவளளததில் சிக்கிய த்பாதுைக்கனள மீடகும ்பணியில் ஈடு்படடு வரும கடற்பனடயினர் 
த்பண் ஒருவனர காப்்பாறறுவன� காணலாம.

18 வ்யதுக்கு
வமற்படவ்டார்்களுக்கு 
"லபஸர்" தடுப்பூசி

06

06

06

ஹரீஸ் எம.பி நநறறு சன்பயில் நகாரிக்னக அமைச்சர் உதய கமைன்பில ததரிவிப்பு
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நாட்டில் க�ாவிட் 19 க�ாற்றுக்கு உள் -
ளானவர�ளா� நாளாந�ம் அடையா-
ளம் �ாணப்படுகின்றவர�ளின எண் -

ணிக்ட� �ைந� சில தினங�ளா� அதி�ரித்துள்ளது. 
இ�ற்கு மக்�ளின க்பாறுப்பற்்ற கெயற்்பாடு�ளள 
அடிப்படைக் �ாரணமாகும். இ�டன மருத்துவ 
நிபுணர�ள் உள்ளிட்ை சு�ா�ாரத் துட்றயினரும் 
கவளிப்படையா�ளவ கூறியுள்ளனர. உண்டமயில் 
இத்க�ாற்றுக்கு உள்ளானவர�ளா� அடையாளம் 
�ாணப்படுகின்றவர�ளின எண்ணிக்ட� நாளாந�ம் 
அதி�ரித்து கெல்வது நல்ல�ல்ல. 

நாட்டில் ஏற்�னளவ தீவிரமடைநதிருந� இத்க�ாற்-
றின மூன்றாவது அடல �டும் பிரயத்�னங�ளின 
ஊைா�ளவ க்பருவீழ்ச்சி நிடலக்குக் க�ாண்டு வரப -
்பட்டிருக்கின்றது. இ�ன நிமித்�ம் ஒரு மா�த்திற்கும் 
ளமலா� முழுநாட்டையும் முைக்� ளவண்டிய நிடலடம 
ஏற்்பட்ைது. இவவா்றான �டும் முயற்சி�ளின பிரதி-
்பலனா�ளவ இத்க�ாற்றுக்கு உள்ளானவர�ளா� 
அடையாளம் �ாணப்படு்பவர�ளின எண்ணிக்ட� 
க்பருவீழ்ச்சி நிடலடய அடைநதுள்ளது. அ�டனத் 
க�ாைரநள� �னிடமப்படுத்�ல் ஊரைஙகு உள்ளிட்ை 
இத்க�ாற்று ்பரவு�ல் �ட்டுப்பாட்டுக்�ான இறுக்�மான 
நைவடிக்ட��ளும் �ளரத்�ப்பட்டு நாட்டில் இயல்பு 
நிடலடமயும் ஏற்்படுத்�ப்பட்டிருக்கின்றது. 

அத்ள�ாடு ்பாைொடல�ளும் �ல்வி நைவடிக்ட� -
�ளுக்�ா� மீண்டும் தி்றக்�ப்பட்டுள்ளன. ஆனால் 
�ைந� மு�லாம், இரண்ைாம் அடல�ளின ள்பாது 
�ல்வி நைவடிக்ட��ளுக்�ா� ்பாைொடல�டள முழு-
டமயா�த் தி்றக்� முடியா� நிடலடமளய நிலவி -
யது. �ற்ள்பாது இத்க�ாற்றுக்கு உள்ளானவர�ளா� 
நாளாந�ம் ்பதிவாகின்றவர�ளின எண்ணிக்ட� 
க்பருவீழ்ச்சிக்கு வநதுள்ளள� �விர க�ாற்று முற்-
்றா�க் �ட்டுப்பாட்டு நிடலடய அடையவில்டல. 
ஆனால் மக்�ளின நைத்ட��ளும் நைமாட்ைங�ளும் 
நாட்டில் இத்க�ாற்று முழுடமயான �ட்டுப்பாட்டை 
அடைநது விட்ைது ள்பான்ற ள�ாற்்றத்ட� கவளிப்ப-
டுத்துகின்றன. 

குறிப்பா� இத்க�ாற்று �விரபபுக்�ான அடிப்படை 
சு�ா�ார வழி�ாட்ைல்�ளா� விளஙகும் மு�க்�வெம் 
அணி�ல், ெமூ� இடைகவளிடயப ள்பணு�ல், ட��-
ழுவு�ல் உள்ளிட்ைவற்றில் கூை அக்�ட்றயினறி அசி-
ரத்ட�ளயாடு நைநது க�ாள்்பவர�டள மக்�ள் மத்தி-
யில் அவ�ானிக்� முடிகின்றது. ரயில், ்பஸ் ள்பான்ற 
க்பாதுபள்பாக்குவரத்து மற்றும் ெநட��ளில் கூை 
மக்�ள் ெமூ� இடைகவளிடய ள்பணாதுள்ளனர. 
ஆனால் க்பருவீழ்ச்சி அடைநதுள்ள ள்பாதிலும், தீவி -
ரமடைவ�ற்�ான வாயபட்பயும் ெந�ரப்பட�யும் 
இத்க�ாற்று எதிர்பாரத்� வண்ணமிருப்பட� நாம் 
ம்றநது விைலா�ாது.

இநநிடலயில்�ான இத்க�ாற்றுக்கு உள்ளானவர-
�ளா� அடையாளம் �ாணப்படுகின்றவர�ளின எண்-
ணிக்ட�யில் �ைந� சில தினங�ளா� அதி�ரிபபு 
ஏற்்பட்டுள்ளது. இது இத்க�ாற்றின ்பரவு�டலத் 
�விரத்துக் க�ாள்வது க�ாைரபில் மக்�ள் க்பாறுப-
புைனும் முனனவ�ானத்துைனும் கெயற்்பை ளவண்டு-
கமன சு�ா�ாரத் துட்றயினரும், மருத்துவர�ளும் 
விடுத்துள்ள ளவண்டுள�ாள்�டள உ�ாசீனம் கெயவ-
�ன கவளிப்பாைா� உள்ளது. 

அ�ன விடளவா�ளவ சு�ா�ார ளெடவ�ள் பிரதிப 
்பணிப்பாளர நாய�ம் கைாக்ைர ளேமந� ளேரத், 
'க�ாவிட் 19 க�ாற்று �விரபபு க�ாைரபிலான அசி -
ரத்ட�யும் �வனயீனமும் க�ாைரநதும் மக்�ள் மத்தி -
யில் நீடிக்குமாயின நாட்டை மீண்டும் முைக்குவ�ற்கு 
சி்பாரசு கெயவட�த் �விர ளவறு வழியில்டல' 
எனறு க�ரிவித்துள்ளார. 

'இத்க�ாற்று ்பரவு�லில் �ற்ள்பாட�ய நிடலடம 
நீடிக்குமாயின டிெம்்பர மா�மளவில் நிடலடம 
ளமலும் தீவிரமடையும்' எனறு மருநதுபக்பாருட்-
�ள் உற்்பத்தி, விநிளயா�ம் மற்றும் ஒழுஙகு்படுத்�ல் 
இராஜாங� அடமச்ெர ள்பராசிரியர ெனன ஜயசுமன 
க�ரிவித்திருக்கின்றார. 

இள�ளவடள க்பாது சு�ா�ார ்பரிளொ��ர�ள் ெங-
�த்தின �டலவர உபுல் ளராேன, 'க�ாவிட் 19 
க�ாற்றின நான�ாவது அடலடய இலஙட� அண் -
மித்துக் க�ாண்டிருக்கின்றது' எனறு குறிபபிட்டுள்-
ளார. இக்கூற்றுக்�ள் அடனத்தும் இலஙட� இத் -
க�ாற்றின நான�ாவது அடலடய ளநாக்கி ந�ரநது 
க�ாண்டிருப்பட�ளய எடுத்துக் �ாட்டுகின்றன. இது 
ஆளராக்கியமான நிடலடம அல்ல. இத்க�ாற்று 
மற்க்றாரு அடலயா� நாட்டில் மீண்டும் ள�ாற்்றம் 
க்ப்ற இைமளிக்�க் கூைாது. அவவா்றானக�ாரு முைக்-
�த்ட� எதிரக�ாள்வ�ற்குரிய சூழல் நாட்டில் �ாணப-
்பைவில்டல. 

அ�னால் நாட்டினதும் மக்�ளினதும் நலன�டள 
முனனிடலப்படுத்தி மக்�ள் க்பாறுபபுணரவுைனும் 
முனனவ�ானத்துைனும் கெயற்்பை ளவண்டும். இத்-
க�ாற்று மீண்டும் �டலதூக்குவ�ற்கு எவரும் எந� 
வட�யிலும் துடண ள்பாயவிைக் கூைாது. இது இல-
குவா�த் க�ாற்றிப ்பரவும் ளநாயா� இருப்ப�ால் 
அ�ன ்பரவு�டலக் �ட்டுப்படுத்துவ�ற்கு முழுடம-
யான ஒத்துடழபட்ப நல்� ளவண்டும்.  

ஆ�ளவ இத்க�ாற்றின ்பரவு�டலக் �ட்டுப்படுத்-
திக் க�ாள்வ�ற்குரிய அடிப்படை சு�ா�ார வழி�ாட்-
ைல்�டள க�ாைரநதும் ஒழுஙகுமுட்றயா�ப ள்பணி 
நைப்பதில் ஒவகவாருவரும் உச்ெ்பட்ெ �வனம் 
கெலுத்� ளவண்டும். அதுளவ இனட்றய உைனடித் 
ள�டவயாகும்.

35, டி. ஆர. விஜயவர�ன மாவத்ட�, க�ாழும்பு- - 10
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பாராளுமன்றத்தின முக்கியமான   
அம்சமான பட்ஜெட விவாதம

சுயாதீனமான ஆசிரிய பல்கலைக்்கழ்கத்லத 
உருவாக்்கக் க்காரும ஆசிரிய பயிலுநர்கள்

ப�ொது ஜன பெரமுன அரசின் 
நிதி அமைச்சர் ெசில் ராஜ-
ெக்ஷ தனது முதலாவது 

வரவு-ப்சலவுத் திட்டத்மத நாமை 12 ஆம் 
திகதி ்சைர்ப்பிககவுளைார். இது சுதந்திர 
இலஙமகயின் 76 ஆவது வரவு-ப்சலவுத் 
திட்டைாகும்.  

நிதி அமைச்சர் 2022 ஆம் ஆண்டுக-
கான அரசின் வரவு-ப்சலவுகமை இந்த 
வரவு-ப்சலவுத் திட்டத்தினூ்டாகச ்சைர்ப்-
பிககவுளைார்.  

வரவு-ப்சலவுத்திட்ட விவாதம் 13ஆம் 
திகதியே ஆரம்ெைாகவுளைது. ொரா-
ளுைன்்ற நிமலயிேற் கட்டமை 75 (1) 
இன்ெடி டி்சம்ெர் ைாதம் 31ஆம் திகதிககு 
முன்னர் இரண்்டாம் வாசிப்பு விவா-
தத்துககாக 26 நாடகள ஒதுககப்ெ்ட 
யவண்டும். இத்தினஙகளில் ொராளு-
ைன்்ற அைர்வு தினமும் காமல 9 ைணி 
முதல் நண்ெகல் 12 ைணி வமரயும், பிற்-
ெகல் 1.30 ைணி முதல் பிற்ெகல் 6.30 
ைணி வமரயும் இ்டம்பெ்ற யவண்டும். 
வரு்டத்தில் ொராளுைன்்ற அைர்வு 
பதா்டராக நவம்ெர் ைற்றும் டி்சம்ெர் 
ைாதத்தில் கூடுவது வரவு-ப்சலவுத் திட-
்டத்மத ெரிசீலிப்ெதற்காகும். ஒதுககீ-
டுச ்சட்டமூலம் விவாதம் நம்டபெறும் 
யொது ொராளுைன்்றத்தில் யவறு எந்த 
அலுவலும் எடுககப்ெ்டக கூ்டாது.  

ஏழு நாடகள விவாதத்தின் பின்னர் 
இரண்்டாம் வாசிப்பு மீதான வாகபக-
டுப்பு ந்டத்தப்ெடும். வாகபகடுப்பில் 
பியரரமை பெரும்ொன்மை வாககு-
கைால் நிம்றயவற்்றப்ெட்டால் வரவு-
ப்சலவுத் திட்டம் இரண்்டாம் வாசிப்பு 
நிம்றயவற்்றப்ெட்டதாக ்சொநாே-
கர் அறிவிப்ொர். இதற்கு ைறுதினம் 
குழுநிமல விவாதம் நம்டபெறும். இதற்-
காக 22 நாடகளுககு யைற்ெ்டாது நாடகள 
எடுககப்ெடும்.  

குழுநிமல விவாதத்தில் ஒவபவாரு 
அமைசசினதும் நிதி ஒதுககீடுகள ெற்றி 
ஆராேப்ெடும் யொது, ்சொநாேகர் 
அல்லது தமலமை தாஙகும் உறுப்பினர் 
்சொநாேகர் ஆ்சனத்தில் இருந்து கீயே 
இ்றஙகி, ப்சேலாைர் நாேகம் அைர்ந்திருக-
கும் ஆ்சன வரிம்சயில் இருந்து ்சமெமே 
வழிந்டத்துவார். குழுநிமல விவாதத்-
தின் நிகழ்சசி நிரமல எதிர்ககடசித் 
தமலவர் அலுவலகயை தோரிககின்்றது. 
அது எதிர்ககடசியின் விவாதம் என்ய்ற 
அமேககப்ெடும்.  

ஒவபவாரு அமைசசுககும் பு்றம்ொக 
யநரம் ஒதுககப்ெடடு,விவாதம் இ்டம்-
பெறும். ொதுகாப்பு, கல்வி, சுகாதாரம் 
யொன்்ற அமைசசுககளுககு கூடுதலான 
யநரம் ஒதுககப்ெடடுளைது. வரவு-ப்சல-
வுத் திட்டத்தின் முதலாம் வாசிப்பு ஒக-
ய்டாெர் ைாதம் 07ஆம் திகதி இ்டம்பெற்-
்றது. எதிர்வரும் 12ஆம் திகதி நிதி 
அமைச்சர் தனது வரவு-ப்சலவுத் திட்ட 
உமரமேச ்சைர்ப்பிப்ெது இரண்்டாம் 

வாசிப்பு விவாதைாகும். இந்த விவாதம் 
பதா்டர்ந்து ஏழு நாடகள இ்டம்பெறும். 
ஏழு நாள விவாதத்தின் பின்னர் வாக-
பகடுப்புககு வி்டப்ெடும். விவாதத்மத 
எதிர்ககடசிப் பிரதிநிதி ஒருவயர ஆரம்-
பித்து மவப்ொர்.  

பொருைாதார விவகாரம் பதா்டர்ொன 
நிபுைத்துவம் பெற்்ற ஒருவயர இந்த 
விவாதத்மத ஆரம்பித்து மவப்ொர். 
விவாதம் நம்டபெறும் ஏழு நாடகளும் 
நிதி அமைச்சர் ்சமெயிலிருந்து ப்சவிை-
டுப்ொர். எதிர்ககடசியினர் முன்மவககும் 
வி்டேஙகளுககு பதளிவுகமை வேஙகு-
வார். இந்த ஏழு நாடகளும் ொராளுைன்-
்றத்தில் ப்சய்தி திரடடுயவாருககு முக-
கிேைானதாக இருககும். 13ஆம் திகதி 

ஆரம்ெைாகும் இரண்்டாம் வாசிப்பு 
மீதான விவாதத்தின் வாகபகடுப்பு 
22ஆம் திகதி நம்டபெறும்.  

23ஆம் திகதி குழுநிமல விவாதம் 
ஆரம்ெைாகி, டி்சம்ெர் 10ஆம் திகதி வமர 
நம்டபெறும். 10ஆம் திகதி ைாமல 6 
ைணிககு வாகபகடுப்பு நம்டபெறும்.  

ஜனாதிெதி ஆடசி மும்றமே நம்ட-
பெறும் இலஙமகயில் நிதி அதிகாரம் 
ொராளுைன்்றத்துகயக இருககின்்றது. 
ொராளுைன்்றம் நிதிமே அஙகீகரிககாவி-
டின் அரசுககு இேஙக முடிோத நிமல 
ஏற்ெடும். ெடபஜட விவாதம் முழு நாட-
டினதும் அவதானம் ப்சலுத்தப்ெடும் ஒரு 
விவாதைாகும். நாடடின் பொருைாதார 
நிமல ெற்றியும், அமைசசுககளின் ப்சேற்-
ொடு ெற்றியும் விவாதிப்ெதற்கு கிம்டக-
கும் ஒரு ்சந்தர்ப்ெைாக இந்த விவாதம் 
அமைந்துளைது. விவாதம் நம்டபெறும் 
தினஙகளில் ்சமெயின் யகாரம் வியே-
்டைாகக கவனிககப்ெடும். நிமலயிேற் 
கட்டமை ெதிபனான்றின்ெடி ்சமெயின் 
கூட்ட ந்டப்பெண் இருெதாகும். அரசிேல-
மைப்பின் 73ஆம் உறுப்புமரப்ெடி ொரா-
ளுைன்்றக கூட்ட ந்டப்பெண் தமலமை 

வகிப்ெவர் உடெ்ட 20 உறுப்பினர்கைா-
வர். எந்யநரத்திலாவது கூட்ட ந்டப்பெண் 
இல்மல என உறுப்பினர் ஒருவரால் ்சொ-
நாேகர் அல்லது தமலமை வகிப்ெவரின் 
கவனத்துககு பகாண்டு வரப்ெட்டால், 
அவர் வாககமேப்பு ைணி அடிகக கட்ட-
மையிடுவார். 5 நிமி்டஙகளின் முடிவில் 
கூட்ட ந்டப்பெண் காைப்ெ்டாத ெட்சத்-
தில் இவர் வினாவின்றிப் ொராளுைன்-
்றத்மத ஒத்திமவத்தல் யவண்டும்.

ொராளுைன்்ற அைர்வு தினமும் பதா்ட-
ராகக கூடுவதனால் சில நாடகளில் 
உறுப்பினர்கள முழுமைோக ்சமெயில் 
இல்லாத ்சந்தர்ப்ெஙகள ஏற்ெடுகின்்றன. 
எனயவ, ொராளுைன்்ற பிரதை பகார-
்டாவுககு அஙகத்தவர்கமை ்சமெககுள 

மவத்துக பகாளளும் ொரிே பொறுப்பு 
உளைது. எதிர்ககடசித் தரப்பினர் சில 
்சைேஙகளில் யகாரமில்மல எனச சுடடிக 
காடடினால் விவாதத்மத பதா்டர 
முடிோத நிமல ஏற்ெ்டலாம். ொராளு-
ைன்்ற உறுப்பினர்கைது பிர்சன்னம் கட்டா-
ேைாமகோல் அர்சாஙகத் தரப்பினருககு 
இககாலத்தில் பவளிநாடுகளுககுச ப்சல்-
வதற்கு தம்ட விதிககப்ெடடுளைது.  

விவாதம் நம்டபெறும் யொது ்சொநாே-
கர், பிரதி ்சொநாேகர், குழுககளின் பிரதித் 
தமலவர் ஆகியோர் ்சமெககு ைாறி ைாறி 
தமலமை வகிப்ெர். இவர்கள ்சமுகை-
ளிககாத யொது தவி்சாைர் குோத்திலுளை 
ஒருவர் ்சமெககுத் தமலமை வாஙகுவார். 
ஒவபவாரு கூட்டத்பதா்டரின் ஆரம்ெத்தி-
லும் 4 யெருககுக கும்றோத அஙகத்தவர்-
கைது பெேர்கமை ்சொநாேகர் தவி்சாைர் 
குோமுககுப் பியரரிப்ொர். அவர்களில் 
ஒருவமர ்சமெககுத் தமலமை வகிக-
குைாறு அமேககப்ெ்ட யவண்டும். 
இவவாறு தமலமை வகிககும் ஒருவர் 
பிரதி ்சொநாேகர் ஆற்்றக கூடிே எதமன-
யும் ஆற்்றலாம். நிமலயிேற் கட்டமை-
யின் 140 இல் விெரிககப்ெடடுளைது.  

225 உறுப்பினர்கமைக பகாண்்ட ொரா-
ளுைன்்றத்தில் ்சகல எம்.பிககளுககும் 
கும்றந்த ெட்சம் ஒரு மும்றயேனும் 
யெசும் ்சந்தர்ப்ெம் ெடபஜட விவாதத்தி-
யலயே கிம்டககின்்றது. நிதி அமைச்சர் 
தனது வரவு-ப்சலவுத் திட்ட உமரமே 
இரண்டு அம்்சஙகைாகச ்சைர்ப்பிப்ொர்.   

முதலில் அரசின் பொருைாதாரக 
பகாளமககமை விைககுகின்்ற நீண்்ட 
உமரமே நிகழ்த்துவார். யதநீர் இம்டயவ-
மைககுப் பி்றகு வரவு-ப்சலவுத் திட்டத்-
யதாடு பதா்டர்ொன பியரரமைகமை நிதி 
அமைச்சர் ்சைர்ப்பிப்ொர். பொதுவாக 
வர்த்தக ்சந்மத மூ்டப்ெட்ட பின்யெ இந்த 
அறிவிப்புகள ப்சய்ேப்ெடும். ஏபனனில், 
அதனால் ஏதும் தாககஙகள ஏற்ெ்டக 

கூ்டாது என்ெதற்காக ்சம்பிரதாேபூர்-
வைாக ைாமல ஐந்து அல்லது ஆறு 
ைணிககுத்தான் இந்த அறிவிப்புகள 
யைற்பகாளைப்ெடும். ொராளுைன்-
்றத்தில் வரவு-ப்சலவுத் திட்டம் நிம்ற-
யவற்்றப்ெ்டாவிடின் முதலில் அமைச-
்சரமவ ெதவி இேககும். அதன் பி்றகு 
மீண்டும் ஓர் அமைச்சரமவ நிேமித்து 
அர்சாஙகத்மத அமைககலாம். இரண்-
்டாம் மும்றயும் ொராளுைன்்றத்தில் 
வரவு-ப்சலவுத்திட்டம் யதாற்கடிககப்-
ெட்டால் ொராளுைன்்றம் கமலககப்-
ெட்டதாகக கருதப்ெடும்.  

அயதயநரம், வரவு-ப்சலவுத் திட்டம் 
்சைர்ப்பிககும் யவமையில், இம்டயவ-
மையின் யொது நிதி அமைச்சர் யதநீர் 
விருந்துெ்சாரம் ஒன்ம்ற ொராளுைன்-
்றத்தில் வேஙகுவார். பிரதைர், எதிர்க-
கடசித் தமலவர், அமைச்சர்கள, ொரா-
ளுைன்்ற உறுப்பினர்கள அத்யதாடு 
ெடபஜட ்சைர்ப்பிப்ெதமன கண்்டறி-

வதற்கு வந்துளை பவளிநாடடுத் தூது-
வர்கள, ஏமனே பிரமுகர்கள இந்த யதநீர் 
விருந்துெ்சாரத்துககு அமேககப்ெடுவார்-
கள. ஊ்டகவிேலாைர்களும் அமேககப்ெ-
டுவார்கள.  

இந்த யதநீர் விருந்துெ்சாரத்துககுப் 
பின்யெ ெடபஜடடின் முககிே அம்்சங-
கள அ்டஙகிே உமரமே நிதி அமைச்சர் 
நிகழ்த்துவார். அதியலயே விமல ஏற்்றம், 
ஏமனே ்சம்ெை அதிகரிப்பு யொன்்ற முக-
கிேைான வி்டேஙகள அந்த கம்டசி அம்-
்சத்தியல இருககும்.  

இலஙமகயில் ஆகக கூடுதலான வரவு 
- ப்சலவுத் திட்டஙகமை ்சைர்ப்பித்து 
்சாதமன நிமலநாடடிேவராக ஐககிே 
யதசிே கடசியின் நிதி அமைச்சராக 
இருந்த பராடி டி பைல் திகழ்கி்றார். அவர் 
11 மும்ற வரவு-ப்சலவுத் திட்டஙகமைச 
்சைர்ப்பித்திருககி்றார். அவரும்டே முத-
லாவது வரவு ப்சலவுத் திட்டத்தில் ஆகக 
கூடுதலான யநரத்மத அவர் எடுத்திருந்-
தமை குறிப்பி்டத்தககது.

தேசிே கல்வியிேற் கல்லூரி -
களில் ெயிலும் ஆசிரிே 
ெயிலுநர்கள தைது கற்மக 

நிம்றவில் கல்விைாணி ெட்டத் -
மதப் பெற்றுகபகாளவர் என்்ற 
பகாளமகப் பிரக்டனம் இன்னும் 
நிம்றயவற்்றப்ெ்டவில்மல. இவர் -
களுககுரிே ெட்டத்மத வேஙகு-
வதற்கான உரிமை பெற்்றவர்கள 
ோர் என்ெதில் உளை சிககல் 
நிமலமையே ஆசிரிேர்களுககான 
ெட்டம் வேஙகும் பொறிமும்றத் 
தாைதத்திற்கான பிரதான காரைம் 
ஆகும். 

இலஙமகயில் ஆசிரிே கல் -
வித்தும்றயில் மூன்று நிறுவ -
னஙகள யநரடிோகத் தமலயீடு 
ப்சய்கின்்றன. ைத்திே கல்வி 
அமைசசு, யதசிே கல்வி நிறுவகம், 
ெரீடம்சத் திமைககைம் என்ெனயவ 
அமவோகும். யதசிே கல்வி நிறுவகம் 
கல்வி ைாணி ைற்றும் கல்வி முதுைாணி 
யொன்்ற ெட்டஙகமை வேஙகும் ப்சேற் -
ொடம்ட முன்பனடுத்தாலும் அந்தப் 
ெட்டத்தின் ப்சல்லுெடித்தன்மை ைற்றும் 
தரம் ெற்றிப் ெலத்த விைர்்சனம் நிலவு-
கின்்றது. 

யதசிே கல்வி நிறுவகப் ெட்டத்மதக 
கல்வி அமைசசின் கீழ் உளை கல்வித்-
தும்ற ்சார்ந்த யதமவகளுககுப் ெேன்-
ெடுத்த முடியுயை தவிர வாண்மை 
விருத்திமே நாடிப் ெல்கமலககேக உேர் -
கல்விமே யநாககும் ஒருவரால் அல்லது 
பவளிநாடடுக கல்வி வாய்ப்மெ எதிர்-
பகாளளும் ஒருவரால் இந்தப் ெட்டத்மத 
ெேன்ெடுத்த முடிோத நிமலமை காைப்-
ெடுகின்்றது. ெல்கமலககேக ைானிேங -
கள ஆமைககுழுவின் ஆளுமகககு 
உடெட்ட ெல்கமகலககேகஙகள யதசிே 
கல்வி நிறுவகப் ெட்டத்மத ஏற்காத 
நிமலமை காைப்ெடுகின்்றது. 

யதசிே கல்வி நிறுவகத்மத ஆசிரிே 

ெல்கமலககேகைாகத் தரம் உேர்த்தி 
வி்ட யவண்டும் என்ெதில் கல்வி ைறு-
சீரமைப்பின் ப்சேலாைர் கலாநிதி 
உொலி ய்சதர முேற்சிகமை முன் -
பனடுத்து வரும் நிமலயில், அவரது 
ப்சேற்ொடுகளுககு எதிராகவும் - யதசிே 
கல்வி நிறுவகத்மத ஆசிரிே ெல்கமலக -
கேகைாகத் தரம் உேர்த்துவமத விடுத்து 
யதசிே கல்வியிேல் கல்லூரிகமையே 
ஆசிரிேர்களுககான சுோதீன ெல்கமலக -
கேகைாக உருைாற்்ற யவண்டும் என்்ற 
யகாரிகமகமே முன்மவத்தும் இலஙமக 
ஆசிரிே கல்விோைர் ய்சமவத் பதாழிற் -
்சஙகம் யொராட்டஙகமை முன்பனடுத்து 
வருகின்்றது. 

இந்தப் யொராட்டத்தின் ஓரஙகைாக 
க்டந்த 08 ஆம் திகதி திஙகளகிேமை 
பகாழும்பில் ொராளுைன்்ற சுற்று வட்டத் -
தில் இருந்து இசுரொே கல்வி அமைசசு 
வமர எதிர்ப்புப் யெரணி ஒன்று இ்டம்-
பெற்்றது. இதில் இலஙமகக கல்விோ-
ைர் ய்சமவ உத்தியோகத்தர்கள ஐந்நூறு 
யெர் வமரயில் கலந்து பகாண்்டனர். 
இலஙமகயில் கல்விோைர் ய்சமவ உத் -

தியோகத்தர் என்்ற தமகமையில் ஆயிரத்-
திற்கும் உடெட்டவர்கயை ய்சமவயில் 
உளை 

நிமலயில் - வ்டககின் ோழ்ப்ொைத்-
தில் இருந்தும் யதசிே கல்வியிேற் 
கல்லூரி, ஆசிரிே கலா்சாமல, ஆசிரிே 
ைத்திே நிமலேம் ்சார்ந்த உத்தியோகத் -
தர்கள யொராட்டத்தில் கலந்து பகாண்டு 
தைது எதிர்ப்பிமன பவளிப்ெடுத்தியி -
ருந்தனர். 

ைககள பொறுப்பின் ைத்திே நிமலேம் 
(ஜாதிக சுதுகம் யகந்துே) அமைப்மெச 
்சார்ந்த ஐம்ெதுககும் யைற்ெட்ட பெௌத்த 
து்றவிகளும் கல்விோைர் ய்சமவ விரிவு -
மரோைர்களுககு ஆதரவாகப் யொராட -
்டத்தில் குதித்திருந்தனர். 

பெரும்ொலான யதசிே கல்வியிேற் 
கல்லூரிகள பகாவிட மவத்திே்சாமல-
கைாகச ப்சேற்ெடும் நிமலயில் அவற் -
றின் கற்்றல் கற்பித்தல் ந்டவடிகமககள 
இமைே வழியியலயே முன்பனடுககப்-
ெடடு வருகின்்றன. கல்விோைர் ய்சமவ 
விரிவுமரோைர்கள யதசிே கல்வி நிறுவ -
கத்திற்கு எதிரான யொராட்டத்தின் ஒரங -
கைாகவும் தைககான சுோதீன ஆசிரிே 
கல்கமலககேகத்மத உருவாககுைாறு 
வலியுறுத்தியும் க்டந்த சில ைாதஙகைாக 
ஒன்மலன் கற்பித்தல் ப்சேற்ொடுகமை 
இம்டநிறுத்தியிருந்தனர். 

இயதயவமை யதசிே கல்வி 
நிறுவகத்தால் முன்பனடுககப்ெ-
டும் எந்தபவாரு ப்சேற்ொடுகளுக -
கும் ஒத்துமேப்பு வேஙகாைல் 
தவிர்த்து வருகின்்றனர். ஆசிரிே 
கல்விோைர் ய்சமவயில் உளவாங-
கப்ெடுவதற்கான அடிப்ெம்டத் 
தமகமைகளில் ஒன்்றாக இரண் -
்டாவது ெட்டம் ொர்ககப்ெடும் 
நிமலயில் தம்மை வி்டக கல்வித்-
தர நிமலயில் கும்றந்த உத்தியோ-
கத்தர்கமைக பகாண்்ட யதசிே 
கல்வி நிறுவக உத்தியோகத்தர்கள 
எவவாறு தம்மைக கடடுப்ெடுத்து-

வது என்ெது ஆசிரிே கல்விோைர் ய்சமவ 
உத்தியோகத்தர்களிம்டயே காைப்ெடும் 
குேப்ெமும் இப்யொராட்டத்திற்கான 
அடிப்ெம்டகளில் ஒன்்றாகும். 

இந்நிமலயில் க்டந்த 09 ஆம் திகதி 
கல்வி அமைச்சர் தியனஷ் குைவர்த்தன 
ைற்றும் கல்வி அமைசசுச ப்சேலாைர் 
யெராசிரிேர் கபில பெயரரா, ஆசிரிே 
கல்வி ஆமைோைர் ைற்றும் யைலதிக 
கல்விச ப்சேலாைராகச ப்சேற்ெடும் தர்ை -
ய்சன ஆகியோரு்டன் ஆசிரிே கல்விோ-
ைர் ய்சமவத் பதாழிற்்சஙகத்தினர் ந்டத் -
திே ்சந்திப்புககு அமைவாக சுோதீன 
ஆசிரிே ெல்கமலககேகம் உருவாககு -
வதற்கான ஒப்புதல் எழுத்து மூல உறுதி -
பைாழிோக வேஙகப்ெடடுளைது. எதிர் -
வரும் ஜனவரி 18 ஆம் திகதிககு முன்னர் 
சுோதீன ஆசிரிே ெல்கமலககேகம் உரு -
வாககப்ெடுவதற்கான அமைச்சரமவப் 
ெத்திரம் தாககல் ப்சய்ேப்ெடும் எனவும் 
அவவுறுதிபைாழியில் குறிப்பி்டப்ெட -
டுளைது. சுோதீன ஆசிரிே ெல்கமலகக -
ேகம் ெற்றிே விழிப்புைர்வு இலஙமக -
யில் உளை ஆசிரிேர்கள ைத்தியிலும் 
பெற்ய்றார் ைத்தியிலும் ஏற்ெடுத்தப்ெடு-
வது காலத்தின் யதமவோகும்.

என.எம்.அமீன...?

�ணக்�ாயன...?

எதிர்ப்பின் பிரதி�லனொக ஆசிரிய
�லகலலககழகம் உருவொககும்
அலைச்சரலவப் �த்திரம் விலரவில

சுேந்திர இலஙலகயின் 76 ஆவது
வரவு-ப்சலவுத் திட்டம் நொலை ்சைர்ப்பிப்பு

பகொழும்பில ஒன்றுகூடி தேசிய கலவி 
நிறுவகத்திற்கு எதிரொக ஆர்ப்�ொட்டம்

மற்றொரு அலை தலைதூக்குவதறகு
இடமளிக்கும் அைட்சியம் கூடொது!

நற்ெணிகமைச ப்சய்ோைல் ய்சமித்து
மவககப்ெடும் கருமியின் ப்சல்வம்
ெேன் ஏதுமின்றிப் ொோகி விடும்.

கெயற்்பால கெயயா திவறியான கெல்வம்
உயற்்பால �னறிக் க�டும்
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அதன்படி, ்பாதுகாப்பு அமைச்சு ைற்றும முப் -
்பமையினர், வனஜீவராசிகள் திமைக்களத்தின 
அவசியத்மத கருத்தில் ககாண்டு மைற்ககாள்-
ளப்்படை 15 கண்டுபிடிப்புத் திடைஙகள் ்பமை-
யினரால் கவற்றிகரைாக நிமைவு கெயயப்்பட-
டுள்ளன. 

அதற்கமைய  ்பனாககாைவிலுள்ள ்பாதுகாப்பு 
ஆராயச்சிகள் ைற்றும மைம்பாடடு நிமையத்-
தின தமைமையகத்தில் நமைக்பற்ை நிகழ்வின 
ம்பாது மைற்்படி உ்பகரைஙகள் உரிய தரப்புக்க-
ளுக்கு ்பகிர்்நதளிக்கப்்படைன. 

இ்நநிகழ்வில் ்பாதுகாப்பு ஆராயச்சிகள் 
ைற்றும மைம்பாடடு நிமையத்தின ்பணிப்்பாளர் 
மைஜர் கஜனரல் (ஓயவு) மக.ஆர்.பி. கராகவல், 
்பாதுகாப்பு கெயைாளர் கஜனரல் (ஓயவு) கைல் 
குைரத்ன, ்பாதுகாப்பு ்பதவிநிமை பிரதானியும 
இராணுவத் தள்பதியுைான கஜனரல் ஷமவ்நதிர 
சில்வா, கைற்்பமை ைற்றும விைானப் ்பமைக-

ளின தள்பதிகள் ஆகிமயாரும மைற்்படி முப்்பமை 
கெயற்்பாடுகள் ொர்்நத இய்நதிரஙகமள காடசிப்-
்படுத்தும நிகழ்வுகளில் கை்நது ககாண்ைனர். 

அவற்றில் டமரான மஜைர் மைம்பாடடுத் 
திடைம, நிைம மகயகப்்படுத்துதல் ைற்றும விற்்ப -
மனத் தகவல் முகாமைத்துவ கதாகுதி, உைவு 
ககாள்முதல் முகாமைத்துவ கதாகுதி, ஆவை 

முகாமைத்துவ கதாகுதி, புரி்நதுைர்வு ஒப்்ப்நத 
மைைாண்மை அமைப்பு, டிஜிடைல் கைாம்பல் 
மரடிமயா உற்்பத்தி, சிைப்பு கெயல்்பாடுகளுக்-
கான கண்காணிப்பு கதாகுதி, காடடுப் ்பாமதக-
ளில் துப்்பாக்கிச் சூடடுக்கான ஸைார்ட ைார்ககட 
கதாகுதி, BTR குறி்பார்த்து சுடுவதற்கான இய்ந-
திரஙகள், குறி்பார்த்து சுடுவதற்கான மைாடைார், 

B-வாகன குறி்பார்த்து சுடுவதற்கான ைற்றும 
மைகைக் மொல்ஜர் கதாகுதி ஆகியவற்மை உள் -
ளைக்கிய இராணுவம கதாைர்்பான புதுமையா-
னதும ஆக்கபூர்வைானதுைான தயாரிப்புக்கள் 
உள்ளைஙகுகினைன. 

அமதம்பால் அஙகவீனமுற்ை வீரர்களின 
்பயன்பாடடிற்கு அவசியைான பிரத்திமயகைான 

கெயற்மகக் மககள், 
வ ன ஜீ வ ர ா சி க ள் 
திமைக்களத்தினால் 
்பயன்படுத்தக் கூடிய 
காடடு யாமனகளுக்கு 
உதவும ொதனஙகள் 
ைற்றும ்பயிலிளவல் 
அதிகாரிகளுக்கான 
தகவல் கடைமைப்பு 
கதாகுதிகளும ்பமையி-
னரால் கண்டிபிடிக்கப்-
்படடுள்ளமை சிைப்்பம-
ெைாகும.

மகள்வி: உஙகமளப் ்பற்றி ெற்று அறிமுகம 
கெயவீர்களா?

்பதில்: எனது க்பயர் தர்ஷினி ஞாமன்நதிரன. 
நான இமெத்துமைமய உயிராக மநசிக்கினமைன. 
எனது இமெப்்பயைம சிறுவயதில் இரு்நமத ஆரம-
பித்து விடைது. தற்க்பாழுது யாழ் நீர்மவலி ்பாைொ-
மையில் ஆசிரியராக கைமையாற்றுகினமைன

மகள்வி: உஙகளது ஆரம்பப் ்பருவத்திமைமய 
இமெத்துமையில் எவவாறு நாடைம ஏற்்படைது?       

்பதில்: எனது தாயார் ஆரம்ப காைத்திமைமய 
வை இைஙமக ெஙகீத ெம்பயில் தரம 03 வமர 
்பரீடமெக்குத் மதாற்றினார். தாயாருக்கு இமெத்து-
மையில் நாடைம உண்டு. எப்்படியாவது குடும்பத்-
தில் ஒருவமரயாவது இமெத்துமையில் கற்பிக்க 
மவண்டும எனை ஆர்வம தாயாரிைம இரு்நதது. 
எனது தாயாரின விருப்்பத்தின ம்பரிலும தாயாரின 
இமெ ஞானத்தினாலும இமெயில் நான அதிகளவு 
நாடைம கெலுத்திமனன. 

மகள்வி: உஙகளது இமெப்்பயைம எத்தமன-
யாம ஆண்டில் கதாைஙகியது?       

்பதில்: நான ்பாைொமையில் தரம 05 இல் 
்படிக்கும ம்பாது தமிழ்த்தின விழாவில் தனி 
இமெப்ம்பாடடியில் முதனமுதைாக ்பஙகு்பற்றி -
மனன. ்பாைொமை ைடைம, மகாடை ைடைம, வைய 

ைடைம, ைாகாை ைடைம வமர கெனறு யாழ் 
திருக்குடும்பக் கனனியர் ைைத்திற்கு க்பருமை 
மெர்த்துக் ககாடுத்மதன. அனறிலிரு்நது எனக்கு 
இமெயில் ெரியான விருப்்பம, ்பற்று ஏற்்படடு 
விடைது எனைாம. ்பாைொமையில் ஒவகவாரு வரு -
ைமும நமைக்பறும எல்ைா இமெப்ம்பாடடிகளிலும 
்பஙகு்பற்றி ்பாைொமைக்கு க்பருமை மெர்த்துக் 
ககாடுப்ம்பன. ்பாைொமை ைடைத்தில் நமைக்பறு -
கினை ம்பாடடிகள் ைடடும அல்ைாது ்பாைொமை ைட -
ைத்மத விடடு ைாகாை ைடைம வமர ஒவகவாரு 
வருைமும கெனறு ்பாைொமைக்கு க்பருமை-
மயத் மதடி ககாடுப்ம்பன. தமிழ்விழா, ஒளிவிழா, 
வாணிவிழா, க்பற்மைார் தின விழா, ஆசிரியர் தின 
விழா ஆகிய விழாக்கள் ஒவகவாரு வருைமும 
நமைக்பறுகினை ம்பாது குழுப்்பாடடு, வாத்திய ெங -
கைம ம்பானை அமனத்து நிகழ்வுகளிலும ்பஙகு-
்பற்றி ்பாைொமை ைடைத்தில் எனது இமெத்துமை 
்பயைத்மத கதாைர்்நமதன. 

மகள்வி: இமெத்துமை யில் உஙகள் குடும்ப 
பினனணி எவவாறு இரு்நதது? 

்பதில்: எனது க்பற்மைார் மிகவும நனைாக ஒத்து-
மழப்புத் த்நதார்கள். எனது த்நமதயார் ஓயவுநிமை 
ஆசிரியர் (உயிரியல்). அவர் இமெமய கற்காவிடைா-
லும இமெப்்பாைல்கமள மகடடு இரசித்து இனபுற்று 
இருப்்பார். எனது தாயார் எனது இமெப்்பயைத்தில் 
மிகு்நத ஆர்வம ககாண்ைவர் எனமை கூைைாம. 
எல்ைா நிகழ்ச்சிகளிலும ்பஙகுக்பை ஊக்குவிப்்பார். 
ஒத்திமக நிகழ்வுகளுக்கு வருமக த்நது எனமன 
உற்ொகப்்படுத்துவார். எனது ெமகாதரி  ஒரு விஞ்-
ஞானத் துமை ஆசிரியராக கைமையாற்றினாலும 
இமெத்துமையில் சிை்நது விளஙகுகிைார். நனைா-
கப் ்பாடுவார். 'ஓர்கன' இமெக்கருவி வாசிப்்பதிலும 
சிை்நது விளஙகுகிைார். இவவாறு எனது குடும்பம 
இமெத்துமையில் மிகு்நத ஈடு்பாடடுைன உள்ளது. 

மகள்வி: நீஙகள் இமெத்துமையில் கெயத ொத-
மனகள் எமவ?

்பதில்: ்பாைொமை ்பருவத்தில் இமெத்துமை ்பய-
ைத்மத முடித்து ககாண்டு ்பல்கமைக்கழகத்திற்கு 
கதரிவாகிமனன. அஙகும இமெத்துமைமய ஒரு 
்பாைைாக எடுத்து நானகு வருைஙகள் சிைப்புைக் 

கற்று கவளிமயறிமனன. கற்ை காைப்்பகுதியில் 
அஙகு நமைக்பற்ை விழாக்கள் அமனத்திலும ்பஙகு-
்பற்றி விழாக்கமள அைஙகரித்மதன. வாத்திய ெஙக-
ைம, குழுப்்பாடடு, தனிஇமெ ம்பானை நிகழ்வுகளில் 
்பஙகு்பற்றிமனன. ்பல்கமைக்கழகஙகளுக்கிமையி-
ைான இமெப்ம்பாடடிகளில் ்பஙகு்பற்றி ்பல்கமைக்க-
ழகத்திற்கு க்பருமை மெர்த்து ககாடுத்மதன.  

மகள்வி: இமெத்துமையில் க்பற்றுக் 
ககாண்மை விருதுகள் ்பற்றி கூை முடியுைா? 

்பதில்: எனக்கு கமைைாைணி விருது த்நதார்கள். 
அது எனக்கு மிகவும ெ்நமதாெைாக இரு்நதது. அதன 
பின கீதகொரூபி எனனும விருது கிமைத்தது. யாழ்ப்-
்பாைம பிரமதெ கெயைகத்தினால் இளம கமைஞர் 
விருது கிமைத்தது. யாழ்ப்்பாைம ்பல்கமைக்கழ-
கம நுண்கமைைாணி ்படைத்திமன த்நதது. இமவ 
யாவற்மையும இமைவன எனக்கு சிறு வயதிமை 
த்நத மிகப் க்பரிய க்பாக்கிெஙகளாக கருதுகிமைன.

மகள்வி: இமெத்துமையில் ஆற்றிய ெமூக 
மெமவகள் ்பற்றிய குறிப்பிை முடியுைா?

்பதில்: எனது கிராைத்தில் கமெப்பிரியா இமெக்-
கல்லூரி எனனும நிறுவனத்மத நிறுவி அஙமக 
எனது கிராைத்மதச் மெர்்நத ்பாைொமை ைாை-
வர்களுக்கும ஏமனய கிராைஙகமளச் மெர்்நத 
்பாைொமை ைாைவர்களுக்கும  இமெக்கருவி 
வாசிப்்பமதக் கற்பித்து அவர்களில் விருமபியவர்-
கமள வை இைஙமக ெஙகீத ெம்ப ்பரீடமெக்கு 
வருைம மதாறும மதாற்றுவிக்கும வமகயில் 
உதவி புரி்நது வருகினமைன. பிரமதெ ைடைஙக -
ளில் காைப்்படுகினை ெமூக அமைப்புக்களின 
விழாக்களுக்கு ைாைவர்கமள ககாண்டு தரைான 

நிகழ்ச்சிகமள வழஙகுகினைமைன. ஆண்டு விழா 
நைத்தி ைாைவர்களுக்கு ம்பாடடிகமள நைத்துகின -
மைன. 

மகள்வி: உஙகளது இமெ ைனைத்தில் கற்பிக்கப்-
்படும ்பாைல்கள் ்பற்றி குறிப்பிை முடியுைா?

்பதில்: வயலின, வீமை, புல்ைாஙகுழல், ைார்-
மைானியம, கிற்ைார், வாயப்்பாடடு ம்பானைன கற்-
பிக்கப்்படுகினைன. இஙமக வாத்தியக் கருவிகள் 
இல்ைாைல் வரு்பவர்களுக்கு எைது கருவிகளி-
மைமய கற்பிக்கப்்படுகினைது. இ்நநிறுவனைானது 
வைைாகாை ்பண்்பாடடு அலுவல்கள் திமைக்க-
ளத்தின கீழ் ்பதியப்்படடு கை்நத ஏழு வருைஙகளாக 
்பணி கெயது வருகினைது. இமதமவமள தினகரன, 
உதயன, காமைக்கதிர் ம்பானை ஊைகஙகளுக்கு 
இமெத்துமை கடடுமரகமள எழுதி வருகினமைன. 
ைான கல்விச் மெமவ, ஐ கல்விச் மெமவ ம்பானை-
வற்றுக்கு இைவெ இமெ வகுப்புக்கமள வழஙகுவ-
தும எனது ெமூக மெமவயாக இரு்நது வருகினைது.

இப்ம்பாடடியானது ,அம்பாமை க்பாது விமள-
யாடடு மைதானத்தில் நமைக்பற்ைது. க்பண்க-
ளுக்கான கிரிக்கட ம்பாடடியில் உகன, திருக்மகா-
வில்,கல்முமன வைக்கு ஆகிய மூனறு பிரமதெ 
கெயைக அணிகள் ்பஙமகற்ைன.

அணிக்கு 6 ம்பர் ககாண்ை 5 ஓவர் கிரிக்கட 
சுற்றுப் ம்பாடடியில், இறுதிப் ம்பாடடிக்கு உகன 
பிரமதெ கெயைக அணியும திருக்மகாவில் பிரமதெ 
கெயைக அணியும கதரிவாகி மைாதின. 

அப்ம்பாடடியில் முதலில் துடுப்க்படுத்தாடிய 

உகன அணி 5 ஓவர் நிமைவில் 46 ஓடைஙகமளப் 
க்பற்ைது. ்பதிலுக்கு துடுப்க்படுத்தாடிய திருக்-
மகாவில் அணி 3.5 ஓவர்களில் 47 ஓடைஙகமள 
எடுத்து கவற்றிமய தனதாக்கிக் ககாண்ைது.

திருக்மகாவில் அணித் தமைவி முத்துராைன 
பிரு்நதா (தாண்டியடி) தனதுஅணிக்காக 39 
ஓடைஙகமளப் க்பற்றுக் ககாடுத்து ம்பாடடியின 
சிை்நத ஆடைக்காரராக  கதரிவு கெயயப்்படைார்.

இப்ம்பாடடியில் திருக்மகாவில் க்பண்கள் அணி 
முதைாமிைம க்பற்று மதசியப் ம்பாடடிக்குத் கதரி-
வாகியுள்ளது.14 வருைஙகளின பினனர் இரண்-
ைாவது தைமவயாக திருக்மகாவில் அணி மதசியப் 

ம்பாடடிக்குத் கதரிவாகியுள்ளது. திருக்மகாவில் 
இமளஞர் மெமவ அதிகாரி மக.பிர்பாகரன தமை-
மையில் க்பண்கள் கிரிக்கட அணியினமராடு 
அம்பாமை கெனை குழுவில் இமளஞர் கழக 
ஒருஙகிமைப்்பாளர் ரி.நிஷா்நதன, ்பயிற்றுவிப்-
்பாளர்களான என.ைவமகஸவரன, என.யதுென 
உள்ளிடமைார் கெனறிரு்நதனர்.

ைாவடை ொமபியனாகி மதசிய ைடைம்பாடடிக்குத் 
கதரிவான க்பண்கள் கிரிக்கட அணியினருக்கு 
திருக்மகாவில் பிரமதெ கெயைாளர் தஙமகயா 
கமஜ்நதிரன ்பாராடடுத் கதரிவித்துள்ளார்.

திருக்மகாவில் இமளஞர்மெமவ அதிகாரி 
மக.பிர்பாகரன கூறுமகயில், திருக்மகாவில் வர-
ைாற்றில் இது இரண்ைாவது தைமவயாக மதசியப் 
ம்பாடடிக்குத் கதரிவான ெ்நதர்ப்்பம. இதற்கு முதல் 
2007 இல் திருக்மகாவில் அணி மதசியப் ம்பாட-
டிக்கு கதரிவாகி கை்நது ககாண்ைமை குறிப்பி-
ைத்தக்கதாகும. கவற்றிக்கான உமழத்த அமன-
வருக்கும வாழ்த்துக்கமளத் கதரிவிப்்பதாக 
குறிப்பிடைார்.

மதசிய ்பாதுகாப்பு ைற்றும அனர்த்த 
முகாமைத்துவ இராஜாஙக 
அமைச்சின கீழுள்ள ்பாதுகாப்பு 

ஆராயச்சிகள், மைம்பாடடு நிமையைானது 
இராணுவ ைற்றும சிவில் கண்டுபிடிப்பு-
கமள மைம்படுத்துவதற்கான கெயற்்பாடுக-
ளில் முனமனற்ைம கண்டுள்ளது.

ைாைவர்களுக்கு இமெத்து-
மையில் ்பயிற்சி
வகுப்புகமள நைத்துவமத 

எனது இைடசியம. அதமன நான க்பரும 
்பணியாக மைற்ககாண்டு வருகினமைன 
எனறு கூறுகினைார் யாழ் பிரமதெத்தின 
்பல்துமை கமைஞரும, வாத்தியக்
கமைகளில் சிைப்புத் மதர்ச்சி
க்பற்ைவருைான கெல்வி தர்ஷினி
ஞாமன்நதிரன. தினகரனுக்கான
மநர்காைலின ம்பாமத அவர் இவவாறு 
கதரிவித்தார்.

இமளஞர் விவகார விமளயாட-
டுத்துமை அமைச்சினால் 
33வது மதசிய விமளயாடடு-

விழாமவகயாடடி அம்பாமை ைாவட-
ைத்தில் நைத்தப்்படை க்பண்களுக்கான 
கிரிக்கட ம்பாடடியில் திருக்மகாவில் 
பிரமதெ கெயைக அணி முதைாமிைம 
க்பற்று கவற்றிவாமக சூடியுள்ளது.

ைாக ்ப ரு ம 
ம்பரரெராக 
விளஙகிய 

இராஜராஜமொழனின 1036 
ஆவது ெதய விழா எதிர்வ-
ரும 13ஆம திகதி ககாண்-
ைாைப்்படுகிைது. அனறு தமிழ்-
நாடு அரசு ொர்பில் ைாவடை 
ஆடசியர் ைாைனனர் இரா-
ஜராஜ மொழன உருவச்சி-
மைக்கு ைாமை அணிவித்து 
ைரியாமத கெயவார். 

மொழ அரெர்களின க்பரும 
புகழுக்குச் கொ்நதக்காரரான 
இராஜராஜமொழன, தஞ்மெ க்பரிய 
மகாவில் எனனும ம்பரதிெயத்மத 
கடடி உைக அளவில் புகழ் மிக்கவராக 
திகழ்கினைார். இவரின பிை்நத நாள் 
ஐப்்பசி ெதய நடெத்திரத்தில் தமிழ்நாட-
டில் அரசு விழாவாக ககாண்ைாைப்்படடு 
வருகிைது.

தஞ்ொவூர் க்பரிய மகாவிைானது 
கடைைக் கமையிலும இராஜராஜன 
சிை்நது விளஙகியதற்கு அமையாள-
ைாக திகழ்கிைது. ஆயிரம ஆண்டுக-
மளக் கை்நதும அவரது பிை்நதநாமள 
ெதயவிழாவாக ைக்கள் ககாண்ைாடு-
கினைனர்.  இமத முனனிடடு, தஞ்மெ 
க்பரியமகாவிலில் ்ப்நதல்கால் நடும 
விழா நமைக்பற்ைது. இதமன முன-
னிடடு ைஞ்ெள், ெ்நதனம, தயிர், ்பால் 
உள்ளிடை திரவியஙகளால் அபிமஷ-

கஙகள் கெயயப்்படடு தீ்பாராதமன 
காடைப்்படைது. இதில் விழா குழுவினர் 
கை்நது ககாண்ைனர். 

ககாமரானா காரைைாக இராஜரா-
ஜமொழனின ெதய விழா ஒரு நாள் 
ைடடுமை நமைக்பறும என நிர்வா-
கக் குழு கதரிவித்துள்ளது. ைஙகை 
இமெயுைன கதாைஙகும இவவிழா, 
மதவாரப் ்பாைல்கள் ்பாடி பூமஜகள் 
கெயயப்்படடு திருமுமை வீதியுைா,-
கமை நிகழ்ச்சிகள், கருத்தரஙகம,சி-
ைப்பு கொற்க்பாழிவுகள் என ஆண்டு-
மதாறும இரண்டு நாடகளுக்கு கவகு 
விைர்மெயாக ககாண்ைாைப்்படுவது 
வழக்கம. ககாமரானாவால் கை்நத 
ஆண்டும இ்நதாண்டும இராஜராஜ-
மொழனின ெதய விழாவில் கடடுப்்பா-
டுகள் விதிக்கப்்படடுள்ளன.

மாமன்னன இராஜராஜச�ாழனின
1036 ஆவது �தயவிழா 13ம் திகதி

பெணகளுககா்ன கிரிககடசொடடி;
திருகசகாவில் அணி பவற்றிவாகக

ொதுகாப்பு ப�யற்ொடுகளுககு அவசியமா்ன 
உெகரணஙகள் ெகையி்னரால் கணடுபிடிப்பு

இக�த்துகையில் மாணவரகளுககு
ெயிற்சி வழஙகுவது என இலடசியம்

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

ெ்நதிப்பு: எஸ.பிரியா...?

கீதப�ாரூபி, இளம் ககலஞர விருது,
நுணககலமாணி சிைப்புககளயும் பெற்றுள்ள
ஆசிரிகய தரஷினி ஞாச்னந்திரன,
யாழப்ொணத்தில் இக�கககலகய
ச�கவயாகவும் சமற்பகாணடு வருகினைார

யாழ இக�கககலஞர ககலமாமணி 
தரஷினி ஞாச்னந்திரன தி்னகரனுககு செடடி

சதசிய சொடடிககு பதரிவு; அணித் தகலவி 
முத்துராமன பிருந்தாவுககு குவியும் ொராடடுகள்
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ைண்சரிவு அ்பாய எச்சரிக்மகை...
கைாலி ைாவட்டஙகைளுக்கு உட்பட்ட 

பிரதே்ச ச்சயலாளர் பிரிவுகைளுக்கு இநே 
ைண்சரிவு அ்பாய எச்சரிக்மகை விடுக் -
கைப்படடுளளது. ைண்சரிவு அ்பாய எச்ச-
ரிக்மகை நிலவும ்பகுதிகைளில் வசிக்கும 
ைக்கைமளப ்பாதுகைாப்பான இ்டஙகைளுக்கு 
இ்டமச்பயருைாறு அனர்்தே முகைாமை்த-
துவ ை்ததிய நிமலயம அறிவுறு்ததியுள-
ளது. ைண்சரிவு ஏற்படும அ்பாயமுளள 
பிரதே்சஙகைளிலிருநது சவளிதயற 
ைறுபத்பாருக்கு எதிராகை ்சட்ட ந்டவ -
டிக்மகை எடுக்கைப்படும என அறிவிக்கைப-
்படடுளளது. அறிக்மகை ஒனமற சவளி-

யிடடு அனர்்தே முகைாமை்ததுவ ை்ததிய 
நிமலயம இேமன்த சேரிவி்ததுளளது.

தநறமறய தினம தகைகைாமல ைாவட -
்ட்ததின ரமபுக்கைனன ்பகுதியிலுளள 
வீச்டானறின மீது ைணதைடு ்சரிநது 
வீழநேதில் 3 த்பர் உயிரிழநதிருநேனர்.

குறி்தே வீடடில் வசி்தேவர்கைளுக்கு 
முனகூடடிதய சவளிதயறுைாறு அறி-
வுறு்தேல் வழஙகியிருநே த்பாதிலும, 
அவர்கைள அேமன ச்பாருட்படு்தோைல் 
அஙகு இருநதுளளோகை அனர்்தே முகைா -
மை்ததுவ ை்ததிய நிமலயம சேரிவி்ததி-
ருநேமை குறிபபி்ட்தேக்கைது.

ஜனாதி்பதி ச்சயலணிக்கு... 
ராைலிஙகைம ்சக்கைரவர்்ததி கைருணாகை -

ரன, யாழ ைாநகைர முனனாள முேல் -
வர் தயாதகைஸவரி ்பறகுணராஜா 
ைறறும ஐயமபிளமள ேயானநே ராஜா 
ஆகிதயார் ேமிழ உறுபபினர்கைளாகை நிய-
மிக்கைப்படடுளளனர்.

இலஙமகை அரசியலமைபபின 33 
ஆம உறுபபுமரயினால், ஜனாதி்பதிக்கு 
அளிக்கைப்படடுளள அதிகைாரஙகைளின 
வணணம ஒதர நாடு – ஒதர ்சட்டம என-
்பேறகைான ஜனாதி்பதி ச்சயலணி ஸோ-
பிக்கைப்படடுளளது.

ஒதர நாடு ஒதர ்சட்டம எனற வி்டய-
ோன்ததிமன, ஆராய்நது ்சட்டஙகைளில் 

தைறசகைாளளதவணடிய சி்பாரிசுகைமள 
முனமவக்கை ந்டவடிக்மகைகைமள தைற-
சகைாளளும ச்பாருடடு கைலசகைா்ட அ்ததே 
ஞான்சார தேரர் ேமலமையில் இநேச 
ச்சயலணி நியமிக்கைப்பட்டது.

13 உறுபபினர்கைமளக் சகைாண்ட 
இநே ச்சயலணியில் ேமிழ உறுபபினர்-
கைள எவரும நியமிக்கைப்ப்டாமை அதிருப-
திமய ஏற்படு்ததியிருநேது்டன, ்பல்தவறு 
ேரபபிலிருநது எதிர்பபும சவளியி்டப்பட-
டிருநேது.

இநநிமலயில், ேறத்பாது குறி்தே 
ச்சயலணிக்கு புதிோகை மூனறு ேமிழ 
உறுபபினர்கைள நியமிக்கைப்படடுளளனர்.

சீரறற கைாலநிமலயால் ்பாதிக்கைப்படும...
சேரிவி்தோர். 
நாடடில் நிலவும சீரறற கைாலநிமல 

குறி்தது ்பாராளுைனற்ததில் கைரு்தது்த 
சேரிவி்தே அவர், 

ேறத்பாது நிலவும சீரறற கைாலநிமல -
யின கைாரணைாகை எைது நாடடு ைக்கைள 
கைடுமையாகை ்பாதிக்கைப்படடுளளனர். 
்பாதிக்கைப்படடுளள ைக்கைளுக்கைான நிவா -
ரணஙகைமள ச்பறறுக் சகைாடுப்பேறகு 
அர்சாஙகைம ந்டவடிக்மகை தைறசகைாணடு 
வருகிறது. இதேதவமள, அநந்டவடிக்-
மகைக்கு உஙகைளது ஒ்ததுமழபம்பயும 

எதிர்்பார்க்கினதறாம.சீரறற கைாலநிமல 
கைாரணைாகை உயிரிழநேவர்கைளின குடும -
்பஙகைளுக்கும ஆழநே அனுோ்பங -
கைமள இச்சநேர்ப்ப்ததில் சேரிவி்ததுக் 
சகைாளகிதறன. 

சீரறற கைாலநிமல குறி்ததும, ்பாதிக் -
கைப்பட்டவர்கைளுக்கு நிவாரணஙகைமள 
வழஙகுவது சோ்டர்பிலும அனர்்தே 
முகைாமை்ததுவ இராஜாஙகை அமைச்சர் 
்சைல் ராஜ்பக்ஷ ்சம்பயில் அறிக்மகை -
சயானமற முனமவக்கைவுளளோகைவும 
பிரேைர் சேரிவி்தோர். 

நானகு சிஙகைஙகைளுக்கு... 
ோக்கி இருப்பது ்பல நாடுகைளில் கைண-

டுபிடிக்கைப்படடுளளது.
இநே நிமலயில் சிஙகைபபூரில் உளள 

மிருகைக்கைாடசிச ்சாமலயில் 4 ஆசிய 
வமகை சிஙகைஙகைளுக்கு சகைாதரானா 
்பாதிபபு ஏற்படடுளளமை கைணடுபிடிக்கைப-
்படடுளளது.

சிஙகைபபூர் மிருகைக்கைாடசிச ்சாமலயில் 
9 ஆசிய வமகை சிஙகைஙகைளும, 5 ஆபி -
ரிக்கை வமகை சிஙகைஙகைளும வளர்க்கைப-
்படடு வருகினறன. இவறமற திறநே-
சவளியில் விடடு இருநோர்கைள. இரவு 
தநரஙகைளில் வாகைனஙகைளில் ச்சனறு 
இவறமற ்பார்ப்பேறகும வ்சதி ஏற்படு்த -
ேப்படடு இருநேது.

அதில் ஆசிய வமகை சிஙகைஙகைள சில 
த்சார்வாகை கைாணப்பட்டன. ்சளி பிடி்தது 
துமமிய்படியும இருநேன. எனதவ சிங -
கைஙகைளுக்கு த்சாேமன ந்ட்ததினார்கைள. 
அதில் 4 சிஙகைஙகைளுக்கு சகைாதரானா 
சோறறு ஏற்படடு இருப்பது சேரிய 
வநேது.

ஆனாலும அமவ நல்ல ஆதராக்-
கிய்தது்டன இருப்போகைவும, நனறாகை 
உணவு ்சாபபிடுவோகைவும ைரு்ததுவர் -
கைள சேரிவி்தேனர். 

ஆபிரிக்கை வமகை சிஙகைஙகைளுக்கும 
சகைாதரானா ்பாதிபபு இருக்கைலாம என 
கைருதி ்பரித்சாேமன ந்ட்தேப்படடு வரு -
கிறது.

ஒனமலன யுகை்ததுக்கு... 
அவசியசைனறு ஐக்கிய தேசியக்கைட-

சியின ேமலவரும முனனாள பிரேை-
ருைான ரணில் விக்கிரைசிஙகை சேரிவி்த -
துளளார்.

சூம சோழில்நுட்பம மூலைான விவாே -
சைானறில் அவர் கைலநது சகைாண்டத்பாது 
நாடடின கைல்வி்ததுமற சோ்டர்பில் அவ -
ரி்டம எழுப்பப்படடுளள தகைளவிக்குப ்பதி -
லளிக்கும த்பாதே ஐ. தே. கை. ேமலவர் 
ரணில் விக்கிைசிஙகை இவவாறு சேரிவி்த -

துளளார்.
அது சோ்டர்பில் அவர் தைலும சேரி-

விக்மகையில்: 
ோம கைல்வி அமைசசுக்குப ச்பாறுப -

்பாகை இருநே கைால்ததில் சிறநே கைல்வி 
முமறமைக்கைான அடிப்பம்டமய உரு-
வாக்கியோகைவும எனினும ேறத்பாது 
மீணடும கைல்வி முமறமையில் திரு்தேம 
தைறசகைாளள தவணடிய தேமவ எற்பட-
டுளளோகைவுமஅவர் சேரிவி்ததுளளார்.

A/L ்பரீடம்சக்கைான... 
்பல்கைமலக்கைழகை பிரதவ்சம சோ்டர்்பான 

சவடடுபபுளளிகைள சவளியி்டப்படடுளள 
நிமலயில் ்பல்கைமலக்கைழகை அனுைதி இழக்-
கைப்படடுளள ைாணவர்கைள ச்பருைளவிலா-
தனார் மீணடும உயர்ேரப ்பரீடம்சக்கு்த 
தோறறுவேறகு வாய்பபு வழஙகுைாறு 
தகைாரிக்மகை விடு்ததுளளனர். தைற்படி 

தகைாரிக்மகைக்கு கைவனம ச்சலு்ததியுளள 
்பரீடம்சகைள திமணக்கைளம கைல்விப ச்பாது 
ேராேர உயர் ேரப ்பரீடம்சக்கு விணணப-
பிப்பேறகைான கைால எல்மலமய தைலும 
நீடி்ததுளளோகை ்பரீடம்சகைள திமணக்கைள 
ஆமணயாளர் நாயகைம ்சன்த பூஜிே சேரி-
வி்ததுளளார். 

சுறறுலா ்பயணிகைளின... 
அமைச்சரான பிர்சனன ரணதுஙகை 

சேரிவி்தோர்.
தைற்படி வருமகை ேநே சுறறுலாப்ப -

யணிகைள 3,107 த்பர் இநதியாவிலி -
ருநதும, 774 த்பர் ரஷயாவிலிருந -
தும, 764 த்பர் பிரிட்டனிலிருநதும 
வருமகை ேநதுளளனர். இதேதவமள, 
சஜர்ைன, ்பாகிஸோன, ைாமலதீவு, 
பிரானஸ, கைன்டா, ஐக்கிய அசைரிக்கைா 
ைறறும சுவிட்சர்லாநதில் இருநது ச்பரு-
ைளவான சுறறுலாப்பயணிகைள கை்டநே 

வாரம வருமகை்த ேநதுளளனர்.
நாடு மீணடும திறக்கைப்படடுளள 

நிமலயில், நாடடிறகு வருமகை்த ேரும 
சுறறுலாப்பயணிகைளின எணணிக்மகை-
யானது அதிகைரி்ததுளளோகைவும அமைச-
்சர் சேரிவி்தோர். நாடு ேம்டயினறி 
இயஙகினால், அடு்தோணடு இறுதிக்குள 
ச்பாருளாோர்தமே மீடச்டடுக்கை சுறறு-
லா்ததுமறயினால் குறிபபி்ட்தேக்கை ்பஙகை-
ளிபம்ப வழஙகை முடியும என அமைச்சர் 
நமபிக்மகை சவளியிட்டார்.

சகைாதரானா அசசுறு்தேல் ்பனை்டஙகு... 
்பணிப்பாளர் நாயகைம வித்ச்ட 

மவ்ததிய நிபுணர் தேைநே தேர்த 
சேரிவி்தோர்.

ேறத்பாது ஏற்படடுளள சவளளபச்ப -
ருக்கு ைறறும ச்பாதுைக்கைளின த்பாராட-
்டஙகைளால் சகைாதரானா சோறறால் 
்பாதிக்கைப்படத்டாரின எணணிக்மகை 
தைலும உயரும எனறு அவர் சேரிவி்த-
துளளார்.

ேறத்பாது சுகைாோர வழிகைாடடுேல் -

கைள ்சரியான முமறயில் பின்பறறப 
்ப்டவில்மல எனறும சகைாதரானா 
சோறறால் ்பாதிக்கைப்பட்ட ஒரு தநாயா-
ளியால் ஒதர நாளில் அதிகைளவாதனா-
ருக்கு சகைாதராதனா சோறறு ்பரவக் -
கூடிய வாய்பபுளளோகைவும அவர் 
சேரிவி்தோர்.

சுகைாோர அமைசசில் இ்டமச்பறற 
ஊ்டகைவியலாளர் ்சநதிபபிதலதய அவர் 
இவவாறு சேரிவி்ததுளளார்.

்சமபிக்கைவுக்கு எதிராகை... 
ச்சய்வதில் தைா்சடி இ்டமச்பறறோகை 

்பாராளுைனற உறுபபினர் ்பாட்டலி ்சம-
பிக்கை ரணவக்கை தநறறு முனதினம (09) 
்பாராளுைனற விவாே்ததினத்பாது சேரி-

வி்தே கைரு்ததுக்கு எதிராகைதவ விவ்சாய 
அமைச்சர் ைஹிநோனநே அளு்தகை -
ைதகை குறறப புலனாய்வு திமணக்கைள்த -
தில் முமறப்பாடு ச்சய்துளளார்.

சிவபபு எச்சரிக்மகைமய ைதி்தது... 
முகைாமை்ததுவ ை்ததிய நிமலய்ததின 

்பணிப்பாளர் நாயகைம தைஜர் சஜனரல் 
சுேநே ரணசிஙகை சேரிவி்ததுளளார்.

ேகைவல் திமணக்கைள்ததில் தநறறு இ்டம-
ச்பறற ச்சய்தியாளர் ைாநாடடில் விளக்கை-
ைளிக்கும த்பாதே அவர் இேமன்த சேரி-
வி்ததுளளார்.

அது சோ்டர்பில் அவர் தைலும சேரி-
விக்மகையில்:

கை்டநே 10 நாடகைளாகை 17 ைாவட்டஙகை-
மளச த்சர்நே 126 பிரதே்ச ச்சயலாளர் 
பிரிவுகைளில் அனர்்தே நிமலமை கைாணப-

்படுகிறது. இயறமகை அனர்்தேஙகைளி-
னால் 20 த்பர் ைரணைம்டநதும ஐநது 
த்பர் கைாயைம்டநதும ஒருவர் கைாணாைற 
த்பாயுமுளளனர்.

தைற்படி 126 பிரதே்ச ச்சயலாளர் 
பிரிவுகைளில் 17 ஆயிர்தது 481 குடும-
்பஙகைமளச த்சர்நே 62 ஆயிர்தது 247 
த்பர் ்பாதிக்கைப்படடுளளனர். அவர்கைளுக்கு 
நிவாரணஙகைமளப ச்பறறுக் சகைாடுப்ப-
ேறகைான ந்டவடிக்மகைகைள பிரதே்ச ச்சய-
லாளர் பிரிவுகைள ைறறும கிராை த்சமவ 
அதிகைாரிகைள பிரிவு ைட்ட்ததில் முனசன-

டுக்கைப்படடு வருகினறன.
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வீடுகைள முழுமையாகை ்பாதிக்கைப்படடுளள 
நிமலயில் 960 வீடுகைள ்பகுதியளவில் 
்பாதிக்கைப்படடுளளன.

சிவபபு எச்சரிக்மகை விடுக்கைப்படடுளள 
்பகுதிகைளிலிருநது ைக்கைமள சவளிதய-
றுைாறு அறிவிக்கைப்படடுளள நிமலயில் 
ைக்கைள அவவாறு சவளிதயறாவிட்டால் 
அவர்கைமள சவளிதயறறுவது சோ்டர்-
பில் உரிய ந்டவடிக்மகை எடுக்கைப்படும 
அது சோ்டர்பில் ச்பாலிஸைா அதி்பருக்-

கும அறிவிக்கைப்படடுளளது. அேறகைான 
அதிகைாரம ைாவட்டச ச்சயலாளர்கைளுக்கு 
வழஙகைப்படடுளளது. அது சோ்டர்பில் 
ஜனாதி்பதி அதிகை கைவனம ச்சலு்ததி வரு-
கினறார். அவவாறு சவளிதயற்த ேவறு-
்பவர்கைமள நீதிைனற்ததின உ்தேரமவ 
ச்பறறுக்சகைாணடு ச்பாலி்சாமரப ்பயன்ப-
டு்ததி சவளிதயறறுவேறகும ந்டவடிக்மகை 
எடுக்கைப்படும தேசிய ்பாதுகைாபம்ப கைரு்த-
திறசகைாணடு அேமன தைறசகைாளள 
தவணடிவரும எனறும அவர் தைலும 
சேரிவி்ததுளளார்.  (ஸ)

எதிரணி ந்ட்ததும த்பாராட்டஙகைளால்... 
சேரிவிக்கும த்பாதே அவர் தைறகைண-

்டவாறு சேரிவி்ததுளளார்.
ஜனாதி்பதியினால் ஆரமபிக்கைப-

்பட்ட ேடுபபூசி்த திட்ட்ததினால் நாடடில் 
சகைாவிட சோறறு நிமலமை ஒரு குறிப -
பிட்ட ைட்ட்தமே எடடியுளளோகைவும 
அவர் சேரிவி்தோர்.

்பல்தவறு அர்ச ்சாரா அமைபபுகைளும 
சில சோழிற்சஙகைஙகைளும இநே திட-
்ட்தமே புறக்கைணிக்கை திட்டமிடடுளளன. 

தநறறு கைல்வி அமைசசின அலுவலகைம 
அருதகை த்பாராட்டம ந்டநேது.

தேசிய கைல்வி நிறுவனம (NIE) கைல்வி 
அமைசசின கீழ உளளோகைவும, அது 
்பல்கைமலக்கைழகை ைட்ட்ததிறகு சகைாணடு 
வரப்படும எனறும எஙகைளது தேர்ேல் 
விஞஞா்பன்ததில் கூறியுளதளாம.

அர்சாஙகைம ேமமை ்பல்கைமலக்கைழகை 
ைட்ட்ததிறகு சகைாணடு வரவில்மல என 
த்பாராட்டக்கைாரர்கைள சேரிவிக்கினறனர்.

எஙகைள அர்சாஙகைம அவவாறான 
வாக்குறுதிமய அளி்தேது, நாஙகைள 
எஙகைள வாக்குறுதிகைமள நிமறதவறறு -
தவாம. எனினும, சகைாவிட சநருக்கை -
டியால் இமேச ச்சய்ய முடியாது என 
த்பாராட்டக்கைாரர்கைளுக்கு்த சேரியும.

அவர்கைளுக்கு ஏற்படடுளள முரண -
்பாடுகைள சோ்டர்பில் நாஙகைள கைலநது-
மரயாடிதனாம. அநேநே ந்பர்கைளு்டன 
கைலநதுமரயாடிய பினனதர நாஙகைள 

எஙகைள தேர்ேல் அறிக்மகைமய சவளி-
யிடத்டாம. சோழிற்சஙகைஙகைளுக்கைான 
எஙகைளின வாக்குறுதிகைமள ஒவசவான -
றாகை நிமறதவறறுதவாம எனவும அவர் 
சேரிவி்தோர்.

ஆனால், எதிர்க்கைடசி்த ேமலவர் ்சஜி்த 
பிதரைோ்சவும, ைக்கைள விடுேமல முன -
னணியும இநே வி்டய்ததில் பிரசசிமன -
கைமள உருவாக்கை முயறசிக்கினறன என 
அவர் தைலும சேரிவி்தோர்.

கைாணாைறத்பான மூனறு...
ச்பாலிஸார் சேரிவி்ததுளளனர். 
அவர்கைள கைாணாைல் த்பாயுள-

ளமை சோ்டர்பில் வாமழ்ததோட்டம 
ச்பாலிசுக்கு முமறப்பாடு ச்சய்திருநே 
நிமலயில் அவர்கைள மூவமரயும 
வமழ்ததோட்டப ்பகுதியிலுளள வீச்டான-
றிலிருநது ச்பாலிஸார் கைணடுபிடி்ததுள-
ளோகைவும அவர்கைள மூவரி்டமும வாக்கு-
மூலம ்பதிவு ச்சய்யப்படடுளளோகைவும 
ச்பாலிஸார் சேரிவி்தேனர். 

தைற்படி ்சம்பவம சோ்டர்பில் 
ச்பாலிஸார் தைறசகைாணடுளள வி்சார-
மணக்கிணஙகை அவர்கைள மூவரும உல்-
லா்சப ்பயணசைானமற தைறசகைாணடு 
சகைாழுமபிலிருநது அனுராேபுரம 
ச்சனறு அஙகிருநது மீணடும கைணடிக்குச 
ச்சனறு மீணடும தநறறு முனதினமிரவு 
சகைாழுமம்ப வநேம்டநேோகை்த சேரிய 

வருவோகைவும ச்பாலிஸார் சேரிவி்தே-
னர். எவவாறாயினும அவர்கைள புதிய 
ஆம்டகைமள சகைாளவனவு ச்சய்துளளோ-
கைவும ச்பாலிஸார் சேரிவி்தேனர். 

சகைாழுமபு வாமழ்ததோட்டம ்பகுதியி-
லிருநது மூனறு சிறுமிகைள தநறறு முன-
தினம கைாணாைல் த்பாயிருநே ்சம்பவம 
அப்பகுதியில் ச்பரும ்பர்பரபம்ப ஏற்ப-
டு்ததியிருநேது. அவர்கைளின ச்பறதறார்-
கைள அது சோ்டர்பில் ச்பாலிசில்முமறப-
்பாடு ச்சய்திருநதிருநேது்டன வாமழ்த 
தோட்டம ச்பாலிஸார் ச்பறதறார் ைறறும 
தைற்படி சிறுமிகைளின ்பா்ட்சாமல தோழி-
கைளி்டமும வாக்குமூலஙகைமளப ்பதிவு 
ச்சய்திருநதிருநேனர்.  அது சோ்டர்பில் 
நீதிைனற்ததுக்கு அறிவிக்கைவும ச்பாலி-
ஸாரினால் ந்டவடிக்மகைகைள தைறசகைாள-
ளப்பட்டோகைவும சேரிவிக்கைப்படுகிறது.

நீதியமைச்சர் அலி ்சபரியின ...
முயறசி சோ்டர்பில் ைக்கைள விடுேமல 

முனனணி ேமலவர் அநுர குைார தி்சாநா-
யக்கை தநறறு ்சம்பயில் ்பாராடடு சேரிவி்த-
ோர்.பிரேைர் தகைளவி தநர்ததில் தகைளவி 
எழுபபிய த்பாதே அவர் இேமன குறிப-
பிட்டார்.இது குறி்தது ்பாராளுைனற்ததில் 
கைரு்தது்த சேரிவி்தே அவர் தைலும கூறி-
யோவது,

ஒரு நாடு ஒரு ்சட்டம சோ்டர்பில் நிய-
மிக்கைப்பட்ட ஜனாதி்பதி ச்சயலணியின 
ேமலவர் ைறறும உறுபபினர்கைள எநே 
அடிப்பம்டயில் நியமிக்கைப்பட்டனசரன 
அனுர குைார தி்சாநாயக்கை மீணடும 
தகைளவி எழுபபினார். ்சட்டம சோ்டர்்பான 
அறிவுளள குழுசவானறு புதிய அரசியல-
மைபபு உருவாக்கை நியமிக்கைப்படடுளளது. 

ஆனால் ஜனாதி்பதி ச்சயலணி எநே 
அடிப்பம்டயில் நியமிக்கைப்படடுளளது 
எனதற தகைடத்டன. ்பல ே்டமவ ஜனாதி-
்பதியாகை ்பணியாறறிய ைஹிநே ராஜ்பக்-
ஷவும ்பல ஜனாதி்பதி ச்சயலணிகைமள 
நியமி்ததுளளார்.அவருக்கு அது சோ்டர்-
பில் அனு்பவம உளளது. பிரதே்ச ைட்ட்ததி-
லான ்சட்டஙகைள கூ்ட உளளன.அவறமற 
இமண்ததே புதிய ்சட்டம உருவாக்கைப்ப்ட 
உளளது. ஒருநாடு ஒரு்சட்டம சோ்டர்பில் 
்சட்ட நகைல் ஒனமற ேயாரி்ததுளளோகை 
நீதி அமைச்சர் சேரிவி்ததுளளார். அவ-
ருக்கு கூ்ட இநே ச்சயலணி சோ்டர்பில் 
சேளிவு கிம்டயாது. ்சட்டஙகைமள புதுப-
பிப்பேறகைாகை நீதி அமைச்சர் சில முன-
சனடுபபுகைமள தைறசகைாணடு வருகிறார். 

அதிகைாரம சுதயசம்ச குழுவி்டம... 
கைாமரநகைர் பிரதே்ச ்சம்ப ேவி்சாளர் 

்பேவி சவறறி்டைாகை கைாணப்பட்டது.  
தநறறு கைாமரநகைர் பிரதே்ச ்சம்ப ேவி-

்சாளர் சேரிவுக்கைான வித்ச்ட அைர்வு உள-
ளுராடசி ஆமணயாளர் ்பறறிக் நிரஞ்சன 
ேமலமையில் இ்டமச்பறறது   

குறி்தே அைர்வினத்பாது ேமிழ தேசிய 
கூட்டமைபபின ்சார்பில் கைாமரநகைர் 
பிரதே்ச ்சம்ப உ்ப ேவி்சாளர் ்பாலச்சநதி-
ரன த்பாடடியி்ட இருநே த்பாதிலும அவ-

ருக்கு ஏமனய கைடசிகைள ஆேரவு அளிக்-
கைாே நிமலயில் சுதயசம்ச குழுமவ 
த்சர்நே ஒருவர் ேவி்சாளர் ்பேவிக்கு 
த்பாடடியிடடு ஈ.பி.டி.பி கைடசியின ஆேரவு-
்டன சுதயடம்ச குழு உறுபபினர் அபபு்த-
துமர சவறறியீடடியுளளார்.  ேவி்சாளர் 
சேரிவு வித்ச்ட அைர்வில் ஐக்கிய தேசியக் 
கைடசி உறுபபினர்கைள சவளிந்டபபு ச்சய்-
துளளதோடு ேமிழ தேசிய ைக்கைள முன-
னணியினர் நடுநிமல வகி்ததுளளனர்  

தநா்பல் ்பரிசு சவனற... 
2012 அனறு, ஸவாட ைாவட்ட்த-

தில் ஒரு ்பஸஸில், ்பரீடம்சக்குப பிறகு, 
யூசுப்சாய் ைறறும இரணடு சிறுமிகைள 
சேஹ்ரிக்-இ ேலி்பான ்பாக்கிஸோன 
துப்பாக்கிோரியால் அவரது ச்சயல்்பாட-
டிறகுப ்பழிவாஙகும முயறசியில் ஒரு 
்படுசகைாமல முயறசியில் சு்டப்பட்டனர். 
துப்பாக்கிோரி ்சம்பவ இ்ட்ததிலிருநது ேப-
பிதயாடினார்.

ராவல்பிணடி கைார்டியாலஜி நிறுவன்த-
தில் யூசுப்சாய் ேமலயில் தோட்டாவால் 
ோக்கைப்படடு, ையக்கைைம்டநது ஆ்ப்தோன 
நிமலயில் இருநோர், ஆனால் அவரது 
உ்டல்நிமல பினனர் தைம்பட்டோல், 
UK, ்பர்மிஙகைாமில் உளள குயின எலி்ச-
ச்ப்த ைரு்ததுவைமனக்கு ைாறறப்பட்டார். 

அவரது உயிருக்கு எதிரான முயறசி ்சர்-
வதே்ச அளவில் அவருக்கு ஆேரமவ்த 
தூணடியது. Deutsche Welle ஜனவரி 
2013 இல் அவர் "உலகின மிகைவும பிர-
்பலைான டீதனஜர்" ஆகை இருக்கைலாம 
எனறு அறியப்பட்டார்.

ச்பணகைளின கைல்விக்கைாகை குரல் -
சகைாடு்தேமைக்கைாகை ேலி்பானகைளின 
துப்பாக்கிசசூடடுக்கு இலக்கைானவரும 
பினனர் ேனது உனனே தநாக்கை்த-
திறகைாகை தநா்பல் ்சைாோன்ததிறகைான 
தநா்பல் ்சைாோனப ்பரிம்ச சவனறவரு-
ைான ைலாலா யூசுபஸாய் அஸர் எனற 
இமளஞமர திருைணம ச்சய்துசகைாண-
்டோகை ேனது டுவிட்டர் ேள்ததில் அறிவி்த -
துளளார்.

சுறறுநிரு்பம இர்ததுச... (03ஆம ்பக்கை்த சோ்டர்)

விருப்பம சேரிவி்தேோகை கைருேப்படு -
வர் எனவும அேமன பினனர் ைாறற 
முடியாது எனவும சுறறுநிரு்ப்ததில் 
குறிபபி்டப்படடிருநேது. இது புதுமை-
யான சுறறுநிரு்பைாகும. ஓய்வூதியம 
ச்பறுதவாரின விருப்ப்தமே ச்பற நியா-
யைான  கைாலம வழஙகியிருக்கைலாம.  
இநே சுறறு நிரு்ப்ததின வாயிலாகை ஓய் -
வூதிய்தமே நிறு்தே முயறசி நம்டச்பறு-
கிறோ எனற ்சநதேகைம உளளது. இநே 
சுறறுநிரு்பம அடிப்பம்ட உரிமை மீறலா-
கும.

இநே தகைளவிமய ்பகைல் 12.05 

றகு  ்பாராளுைனற்ததில் மகையளி்த-
தேன. இநே தகைளவிமய முனமவ்தே 
சில தநர்ததிறகும குறி்தே சுறறுநிரு -
்ப்தமே ச்சயலாளர் வா்பஸ ச்பறறுள-
ளார். இேன குமற்பாடம்ட அர்சாஙகைம 
உணர்நது  அேமன திரு்தே அர்சாஙகைம 
ந்டவடிக்மகை எடு்தேமே வரதவறகிதறன. 
நனறிமய சேரிவி்ததுக் சகைாளகிதறன 
எனறார்.

ஓய்வூதியம ச்பறுதவாருக்கு அக்-
ரோர கைாபபுறுதி வழஙகுவமே வர -
தவறகிதறாம.அேமன எதிர்க்கைவில்மல 
எனறும அவர் குறிபபிட்டார்.

புதிய அரசியலமைபம்ப... (03ஆம ்பக்கை்த சோ்டர்)

எைது சகைாளமகைப பிரகை்ட்ததில்  ைக்கை-
ளுக்கு உறுதியளிக்கைப்படடுளளது. ைக்கைள 
அேறகைாகை எைக்கு வழஙகிய ஆமணமய 
ைதிக்கிதறாம. அரசியலமைபபு ்பல 
ே்டமவ ைாறறப்படடுளளது. 1978 யாப-
பிலுளள குமற்பாடுகைமள  கைண்டறிநது 
புதிய அரசியலமைபபு உருவாக்குவ-
ேறகைாகை அமைச்சரமவ அனுைதியு்டன 
ஜனாதி்பதி ்சட்ட்தேரணி சராதைஷ டி 
சில்வா ேமலமையில் குழுசவானறு நிய-
மிக்கைப்படடுளளது.    இநேக் குழு இநே 
வரு்ட இறுதிக்குள நகைல் ்சட்டசைானமற 
ேயாரிக்கும ்பணிமய நிமறவு ச்சய்ய 
உளளது. அேன ்பணிகைள இறுதிக்கைட-

்ட்தமே அம்டநதுளளோகை நீதி அமைசசு  
எைக்கு அறிவி்ததுளளது.புதிய அரசியல-
மைபச்பானமற உருவாக்குவதே இநேக் 
குழுவின ்பணியாகும.இலஙமகைக்குள 
ஒருநாடு ஒரு்சட்ட்தமே ச்சயற்படு்தது-
வது  சோ்டர்பில் ்பல்தவறு ேரபபினரின 
நிமலப்பாடுகைள ைறறும கைரு்ததுகைமள 
கைவன்ததிற சகைாணடு அது சோ்டர்பில் 
ஆராய்நது எைது நாடடுக்கு உகைநே புதிய 
்சட்ட கைட்டமைபச்பானமற உருவாக்குவ-
ேறகைான தயா்சமனகைள  ைறறும கைரு்த-
துக்கைள முனமவப்பேறகைாகை  ஜனாதி்பதி 
ச்சயலணி ஒனறு நியமிக்கைப்படடுளளது 
எனறார்.

'தினமின' ்ப்ததிரிமகைக்கு... (03ஆம ்பக்கை்த சோ்டர்)

13ஆம திகைதி தினமின ்ப்ததிரிமகை -
யில் மூனறாம ்பக்கை்ததில்’’ சவல்ல்ச 
அர்சரின ஆதலா்சமனயின த்பரில் 
கைாணிகைமள வழஙகை நிதி த்சகைரி்தது 
ைாடடிக் சகைாண்ட’’ எனனும ேமலபபில்  
சவளி வநே ச்சய்தியால் ேனது ச்பய-
ருக்கு கைளஙகைம ஏற்படடுளளோகை கூறி 
அேறகைான  நட்ட ஈ்டாகை தலக்ேவுஸ  
நிறுவன்ததின தினமின ்ப்ததிரிமகை ஆசி -
ரியர் கைாமினி ஜயல்ததி்டம 50 லட்சம 
ரூ்பாமவ  ச்பறறு்தேருைாறு தகைாரிக்மகை 
விடு்தது 2012 டி்சம்பர் ைாேம ்சட்ட்தே-
ரணி டிலான ச்பதரரா ஊ்டாகை சவல்ல்ச  
அர்சர் எனனும ச்பயரில் ஊவா சவல்-
லஸவில் பிரசி்ததி ச்பறறவர் என கூறப-
்படும ேம்பகைல்ல ேர்ை்பால தி்சாநாயக்கை  
சோடு்தே வழக்தகை இவவாறு ேளளு்படி 
ச்சய்யப்பட்டது.  

முமறப்பாட்டாளமர தநரடியாகைதவா  

அல்லது ைமறமுகைைாகைதவா அவ -
ைானப்படு்ததும தநாக்கைம தினமின 
்ப்ததிரிமகைக்கு இருக்கைவில்மல என 
ேனது தீர்பபில் நீதி்பதி சுடடிக்கைாடடியுள -
ளார். முமறப்பாட்டாளரின   உணமை 
நிமலமைமய ைக்கைள முன சகைாணடு 
வருவேறதகை தினமின ்ப்ததிரிமகை ந்ட-
வடிக்மகை எடு்ததுளளோகை தைலும 
சேரிவி்தோர். முமறப்பாட்டாளர் மீது 
துதவஷம சகைாணடு  இசச்சய்தி  சவளி-
யி்டப்ப்டவில்மல எனறும தைா்சடி ந்டவ -
டிக்மகை  ஒனறிலிருநது ச்பாதுைக்கைமள 
்பாதுகைாக்கும தநாக்கை்தது்டதனதய குறிப-
பிட்ட ச்சய்தி தினமின ்ப்ததிரிமகையில் 
சவளிவநேோகை  குறறஞ்சாட்டப்பட்டவர்-
கைள ்சார்பில் முனமவக்கைப்பட்ட ்சாடசி -
கைள மூலம உறுதி ச்சய்யப்படடுளளோ-
கைவும சேரிவி்தோர்.

18 வயதுக்கு தைற... (03ஆம ்பக்கை்த சோ்டர்)

வழஙகுைாறு அசைரிக்கை அதிகைாரிகை-
ளி்டம தகைாரியுளளது. இது சோ்டர்்பான 
தகைாரிக்மகை அசைரிக்கை ைரு்ததுவ கைட-
டுப்பாட்டாளர்கைளுக்கு தநறமறய தினம 
விடுக்கைப்படடுளளோகைக் குறி்தே நிறுவ-
னம அறிவி்ததுளளது. சுைார் 10,000 
த்பருக்கு தைறசகைாளளப்பட்ட ்பரித்சாே-
மனயில் மூனறாவது ேடுபபூசி 95.6 ்சே-
வீேம தநாய் எதிர்பபுச ்சக்திமயக் சகைாண-
டுளளமை உறுதி ச்சய்யப்பட்டது. இநேப 
பினனணியில் குறி்தே நிறுவனம ேைது 

தகைாரிக்மகைமய முனமவ்ததுளளது.65 
வயதுக்கு தைற்பட்டவர்கைளுக்கும அதிகை 
ஆ்ப்ததில் உளளவர்கைளுக்கும அவ்சர கைால 
்பயன்பாடடுக்கைாகை மூனறாவது ேடுபபூசி-
மயப ்பயன்படு்ததுவேறகு அசைரிக்கைா 
கை்டநே ச்சபச்டம்பரில்  அஙகீகைாரம வழஙகி-
யது. 16 வயதுக்கு தைற்பட்ட அமனவருக்-
கும மூனறாவது ேடுபபூசிமயச ச்சலு்தது-
வேறகைான முனசைாழிவு, ஜனாதி்பதி தஜா 
ம்ப்டன ேமலமையிலான நிர்வாகை்ததி-
னால் நிராகைரிக்கைப்பட்டது.

ஜனாதி்பதி ச்சயலணியின... (03ஆம ்பக்கை்த சோ்டர்)

எச.எம.எம. ேரீஸ  தநறறு ்சம்பயில் 
தகைாரிக்மகை விடு்தோர். ்பாராளுைனற்த-
தில் தநறறு உமரயாறறிய அவர்,

த்சேனப ்ப்சமள சோ்டர்்பான அறி -
வூட்டல் த்பாோமையினால் விவ்சாயி -
கைள குழப்ப்ததில் உளளனர்.இர்சாயனப 
்ப்சமளயில் இருநது திடீசரன த்சேனப 
்ப்சமளக்கு ைாறுவோல் உற்ப்ததி 
குமறயும குழப்ப்ததில் அவர்கைள உள -
ளனர். இநேப பிரசசிமனக்கு ்சரியாகை 
தீர்மவ அர்சாஙகைம வழஙகை தவணடும.
உற்ப்ததி குமறநோல் அடு்தே வரு்டம 

உணவு்த ேடடுப்பாடு ஏற்படும அ்பாயம 
உளளது.விவ்சாயிகைளின தகைாரிக்மகை-
கைமள ஏறறு தீர்வு கைாண தவணடும.

மீனவர் பிரசசிமன சோ்டர்பில் மீன-
பிடி்ததுமற அமைச்சரின கைவன்ததிறகு 
சகைாணடு வநதுளதளன. கிழக்கில் 
சகைாளமகை தகைாஷடிசயானறு உருவாகி 
மீனவர்கைளின  உ்பகைரணஙகைமற 
நா்சைாக்கி வருகினறனர். ்பாதுகைாபபு 
வழஙகை தகைாரியுளதளாம. மீனபிடி 
துமறமுகைைாகை ஒலுவில் துமறமுகை்தமே 
ைாறறவும தகைாரியுளதளாம.

எரிச்பாருள விமல... (03ஆம ்பக்கை்த சோ்டர்)

ச்சய்யப்படும அதேதவமள ைண -
சணணசணய் ஒரு லீறறர் 77ரூ்பாவாகை 
விற்பமன ச்சய்யப்படடு வருகிறது.

அேறகிணஙகை இநநாடகைளில் ்பாரிய -
ளவில்  ைணசணணசணய்  தினமும 
விற்பமன ச்சய்யப்படுவோகைவும 
்சமையல் எரிவாயுவின விமல அதி -
கைரி்ததுளளமேயடு்தது ைக்கைள அேற -
குப ்பதிலாகை ைணசணணமணய்மய 
்சமையலுக்கைாகை உ்பதயாகிப்போகைவும  
அமைச்சர் சேரிவி்ததுளளார்.

அ்தது்டன சோழிற்சாமலகைளின 
இயநதிரஙகைள மீனபிடி ்ப்டகுகைள ைட-
டுைனறி ்பஸ வணடிகைளுக்கும  ைண -

சணணமணமய உ்பதயாகிக்கும 
நிமல உருவாகியுளளோகைவும அவர் 
சேரிவி்ததுளளார்.

ச்பறதறாலிய வள்ததுமற அமைச-
சில் தநறறு நம்டச்பறற ச்சய்தியாளர் 
ைாநாடடின த்பாதே அவர் இேமன்த 
சேரிவி்ததுளளார்.

்சமையல் எரிவாயு ைறறும ைண -
சணணசணய்க்கிம்டயில் கைாணப்படும 
அதிகை விமல ்பார்பட்சம கைாரணைாகைதவ 
உணவுகைமள ேயாரிப்பேறகைாகை ைக்கைள 
ைணசணணசணய்மய உ்பதயாகி்தது 
வருவோகைவும அவர் சேரிவி்ததுளளார்.

(ஸ)

ஆசிரியர் ்சம்பள பிரசசிமனக்கு... 
அதி்பர்கைளுக்கைான ்சம்பள முரண்பாட-

டுக்கு்த தீர்வு கைாணும வமகையில் ்பாரா-
ளுைனறக் கைடடி்ட்ததில் தநறறு பிரேைர் 
ைஹிநே ராஜ்பக்்சவின ேமலமையில் 
இ்டமச்பறற ்சநதிபபினத்பாதே நிதி 
யமைச்சர் இவவாறு சேரிவி்ததுளளார்.  

இேமன சோ்டர்நது நீண்டகைாலைாகை 
நீடி்தே ஆசிரியர் அதி்பர்கைளுக்கைான 
்சம்பள முரண்பாடடு பிரசசிமனக்கு்த 
தீர்வு கைாணப்பட்டது.

இது சோ்டர்பில் பிரேைர் உளளிட்ட அர-
்சாஙகை்ததிறகு ஆசிரியர் ைறறும அதி்பர் 
சோழிற்சஙகைஙகைள இேனத்பாது ்பாராடடு-
கைமள சேரிவி்ததுளளன.  

அேறகிணஙகை தைற்படி சோழிற்சங-
கைஙகைளின தகைாரிக்மகைக்கு தீர்வு ச்பறறு 

சகைாடு்தேமைக்கைாகை நிதியமைச்சர் ்பசில் 
ராஜ்பக்ஷவுக்கு பிரேைர் ைஹிநே ராஜ-
்பக்்ச ேைது நனறிமய சேரிவி்ததுக் 
சகைாண்டார்.  

அது சோ்டர்பில் இஙகு தைலும சேரி-
வி்தே நிதியமைச்சர் ்பசில் ராஜ்பக்்ச:  

நாம முேலில் கை்டநே ஜூமல 26ம 
திகைதி அமைச்சரமவயில் அது சோ்டர்பில் 
த்பசசுவார்்தமே ந்ட்ததிதனாம.  

 அேன த்பாது அமைச்சர்கைளான த்பரா-
சிரியர் ஜீ.எல் பீரிஸ, கைாமினி சலாக்குதகை, 
்பநதுல குணவர்ேன, விைல் வீரவன்ச, 
உேய கைமைனபில, ரதைஷ ்ப்ததிரன, 
ல்சநே அழகியவனன ஆகிதயார் அ்டங-
கிய குழு ஒனமற நியமி்ததோம. பினனர் 
அது நானகு த்பராகை ைடடுப்படு்தேப்பட-

்டது அேன ்பரிநதுமரகைமள ச்பறறுக்-
சகைாணத்டாம.  

எவவாறாயினும அர்சாஙகை ஊழியர்-
கைளின ்சம்பளம சோ்டர்பில் முரண்பாடு-
கைள ஏற்ப்டாே வமகையில் எதிர்வரும வர-
வு-ச்சலவு்த திட்டம மூலம அது சோ்டர்பில் 
கைவனம ச்சலு்தே தீர்ைானி்ததோம.  

ேறத்பாது வரவுச்சலவு்ததிட்டம ்சைர்ப-
பிக்கைப்ப்டவுளள நிமலயில் உரிய ்பரிந-
துமரகைளுக்கு அமைச்சரமவ இணக்கைம 
சேரிவி்ததுளளது. 

அது சோ்டர்பில் அஸகிரி பீ்டம உள-
ளிட்ட ைகைாநாயக்கை தேரர்கைள, அரசி-
யல் கைடசிகைள ஆகிதயாரும இமமுமற 
வரவு ச்சலவு்த திட்ட்ததில் இேறகு்த 
தீர்சவானமற வழஙகுைாறு எனனி்டம 

தகைடடுக் சகைாண்டனர். 
அதேதவமள ஜனாதி்பதியும பிரே-

ைரும கைல்வியமைச்சரும இநே பிரச-
சிமனக்கு தீர்வு கைாணுைாறு எனக்கு 
்பரிநதுமரகைமள ச்சய்ேனர். சோழிற்சங-
கைஙகைளின பூரண ஒ்ததுமழபபும எைக்கு 
கிம்ட்ததுளளது.   

எவவாசறனினும எைது நாடடின 
பிளமளகைளுக்கு கைல்விமய ச்பறறுக் 
சகைாடுப்பது எைது தநாக்கைைாகை இருநேது.
ேறத்பாது ்பா்ட்சாமலகைள திறக்கைப்படடுள-
ளன. 

நாம மிகைவும கைஷ்ட்ததுக்கு ை்ததியி-
லும தைற்படி நிதிமய ஒதுக்குவேறகு 
எதிர்்பார்்ததுளதளாம எனறும அமைச்சர் 
தைலும சேரிவி்ததுளளார்.(ஸ) 

யாழ். விசேட நிருபர்

யாழப்பான ைாவட்ட்ததில் 9,105 
குடும்பஙகைமளச த்சர்நே 30,228 
த்பைர் ்பாதிக்கைப்படடுளளனசரன 

ைாவட்ட அர்சாஙகை அதி்பர் கைண்பதிப -
பிளமள ைதகை்சன சேரிவி்தோர்.

ேறத்பாமேய கைாலநிமல சோ்டர்்பாகை 
யாழ. ைாவட்டச ச்சயலரின ஊ்டகை ்சந-
திபபு  தநறறு (10) ைதியம ஒரு ைணி-
யளவில் யாழ.ைாவட்டச ச்சயலகை்ததில் 
இ்டமச்பறற த்பாதே இவவாறு சேரி-

வி்ததுளளார். அவர் தைலும சேரிவிக் -
மகையில்

யாழப்பாண்ததில் தநறறு முனதினம 
முேல் ச்பய்ே ைமழ கைாரணைாகை 243 
மில்லி மீறறர் ைமழ வீழசசி ்பதிவானது.

மிகைக்குறுகிய கைால்ததிதலதய ைமழ-
வீழசசி ஏற்பட்டேன கைாரணைாகை  ்பல 
இ்டஙகைளில் சவளளம ஏற்படடு இருக்-
கினறது.வயல் நிலஙகைள ்பலவும 
சவளளப ்பாதிபபுக்குளளனோகை அறிய-
முடிகினறது.

சீரற்ற காலநிலலயால் ஏற்பட்ட வ�ௌ்ளம்;
யாழ். மா�ட்டத்தில் 30,228 ப்பர் ்பாதிப்பு
மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் ்கணபதிப்பிள்ளை மக்கசன்
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toq;Feh;fs; / xg;ge;jf;fhuh;fis 
gjpT nra;jy; - 2022

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;

2007Mk; Mz;bd; 7Mk; ,yf;f fk;gdpfs; 
rl;lk; 9(1)Mk; gphptpd; fPo;> gpd;tUk; 
fk;gdp $l;bizf;fg;gl;Ls;snjd 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ.
 fk;gdpapd; ngaH: 

gphpypad;l; vf;];Nghh;l; 
yq;fh (gPtPB) vy;Bb 

gjptpyf;fk;: PV 00247741
$l;bizg;Gj; jpfjp: 2021.11.03

gjpT Kfthp: 
75/D> jp`pl;bahty 

tl;lgy> 
gpypkj;jyhit

gzpg;ghsh; rig

mwptpj;jy;

,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;.

ml;NlhHzp jj;Jtj;ij 
,uj;Jr; nra;jy; 

ghze;Jiw> `puz> je;jphpKy;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;. 

[anfhb Mur;rpNf nfyp];lhgj;kpdp

c];fy - kphp`hNd

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

MHtj;ij ntspg;gLj;Jtjw;fhd miog;G
,yq;if fdpg;nghUs; kzy; ypkpl;ll; 

,w;fhd MV. tpepNahf mikg;gpd; 
GJg;gpj;jYf;fhd MNyhrfiuj; njhpT nra;jy; 

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

1. ,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;. 

2. 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;. 

3. 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

4. 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;. 

5. 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;. 

6. 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.

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 Re-

condition 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

toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; - 2022
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`f;kd gpuNjr rig

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

toq;Feh;fis gjpT nra;jy;

2021.11.01

eptpj;jpfy gpuNjr rig

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;. 

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>  2021.11.10

jiytH>   eptpj;jpfy. 

eptpj;jpf gpuNjr rig> 

gpuNjr rigapy; 

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;)

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;.

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

tpiykD mwptpj;jy; 
nfhOk;G k`hehk tpj;jpahyaj;jpw;F 2021/ 2022 
Mz;by; ghJfhg;Gr; Nritiag; ngw;Wf; 

nfhs;tjw;fhf tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ. 

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;jpy; nrYj;jp 

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;. 

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

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

Vadamaradchy South West Pradeshiya Sabha, 
Karaveddy

NORTHERN PROVINCE

Bidding Documents for Procurement of Tractors and Trailers
1.  The Chairman Lo cal 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 Ch airman/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 
02 nd 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.

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

Ser. 
No

Bid No
Name 

of Item
Period of 
Contract

Bid validity 
period from 

date of opening

Bid Security

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

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

கைத்தாழில் ்பற்றிய 
சாதாரண அறிவுள்ள 
சிஙக்ளம அல்்லது 
தமிழ் கைத்தாழி்லா்ளர் 
கம்பஹா பிரததசததில் 
1 1/ 2 ஏக்கர் ைரக்கறி 
்பயிர்ச் ்சயமகக்கு 
ததமவ. 60 வயதிற்கு 
கு ம ைந த வ ர ா க 
இருததல் தவண்டும. 
உணவு,  தஙகுமிடம 
வழஙகப்படும. ்தாடர்பு -
கள 0 766663220.
 070745

அ ம ்ப ்லந தூ வ வி ற் கு 
அருகில் 55 வருடஙக-
்ளாக ்பயிர்ச் ்சயயப்ப-
டாத 2 ஏக்கர் துண்டு-
க்ளாக மிகக் குமைநத 
விம்லயில். 077-
2428689. 070840
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அதிக ைமழ காரணைாக சிவன�ாளி்பாத ைமையடிவார ்பகுதியிலுள்ள நீர்வீழ்ச்சிகள, ைவுசாகலை நீர்்த்தக்க்ததுக்கு நீழ்வழங்கும ை்ர நீர்வீழ்ச்சி என்ப� ன்பாதுபன்பாழிவு ன்பற்று இரமமியைாக காட்சியளிப்பமத ்படங்களில காணைாம.   
 (்படங்கள ஹற்்றன வி்சட நிரு்பர்)

நீர்வீழ்ச்சிகளில் நீராடச் செல்்ல வேணடாம்   
பாதுகாப்பு பிரிவினர் எச்ெரிக்க 
ஹற்றன் விசேட நிருபர்   

நாட்டில் ஏறபட்டுள்ள சீரற்ற 
காலநிலலயிலை த�ாடர்ந்து நுவ -
தரலியா மாவட்டத்தில் கடந்� சில 
திைஙக்ளாக கடும் மலை தபய்து 
வருகின்்றது. இ�ைால் மத்திய மலல -
நாட்டில் உள்ள நீர்வீழ்ச்சிகள சீறிப்-
பாய்கின்்றை.   

அதிக மலை காரணமாக லக்ஸ-
பாை, எபடீன், மசர,காட்சமார், -
சமாஹினி எல்ல, தடசவான், தேன் 
கில்ளயார் உளளிட்ட பிர�ாை நீர் 

வீழ்ச்சிகள தபாதுப்தபாழிவு தபற-
றுள்ளை.   

இச� சவல்ள நுவதரலியா மாவட் -
டத்தில் காணப்படுகின்்ற தபரிய 
சிறிய ேகல நீர் வீழ்ச்சிகளிலும் நீர் 
மட்டம் அதிகரித்துள்ளது.   

ஆகசவ இந்� நீர்வீழ்ச்சிககு அரு -
காலமயில் உள்ள மககள மிகவும் 
அவ�ாைமாக இருககுமாறும் நீர்-
வீழ்ச்சிகளில் நீராடச் தேல்வ�லை 
�விர்ககுமாறும் பாதுகாப்பு பிரிவி -
ைர் தபாது மககளிடம் சகட்டுக -
தகாள்ளப்பட்டுள்ளைர்.   

(ஹற்றன் சுைறசி, கம்பல்ள, இரத்-
திைபுரி சுைறசி, மாத்�ல்ள சுைறசி, 
�ம்புளல்ள திைகரன் நிருபர்கள)  

சீரற்ற காலநிலலலய த�ாடர்ந்து 
மலலயகத்தின் பல பகுதிகளிலும் 
மணேரிவு அைர்த்�ஙகள ஏறபட்-
டுள்ளதுடன் பல பிரச�ேஙகளுககு 
சிவப்பு எச்ேரிகலக விடுககப்பட்-
டுள்ளது. மணேரிவு ஏறபடலாம் எை 
அலடயா்ளப்படுத்�ப்பட்ட இடஙக-
ளில் மணேரிவு அைர்த்�ஙகள ஏறப -
டும் வாய்ப்புகள அதிகமாக காணப் -
படுவ�ாக அறிவிககப்பட்டுள்ளது. 
எனினும் ஒருசில பகுதிகளில் மககள 
மணேரிவு எச்ேரிகலக விடுககப்பட் -
டும் த�ாடர்ந்து அப்பகுதிகளில் 
வசித்துவருவ�ாக அதிகாரிகள த�ரி-
விககின்்றைர்.   

நாவலப்பிட்டி - ஹப்புகஸ�லாவ 
பிர�ாை வீதியில் ரூவான்புர பகுதி -
யில் சநறறு காலல 11 மணிய்ளவில் 
பாரிய மணேரிவு ஏறபட்டுள்ளது. 
இ�ைால் அவ்வீதி ஊடாை சபாககு -
வரத்து முற்றாக முடஙகியது.   

சமலும் இப்பகுதியில் மணே -

ரிவுகள ஏறபடககூடிய அபாயம் 
இருப்ப�ால் ஆய்வுப் பணிகள 
சமறதகாள்ளப்பட சவணடும் எை 
பிரச�ே மககள சகாரிகலக விடுக -
கின்்றைர்.   

மணசமட்டிலை அகறறி இயல்பு 
நிலல திரும்பும் வலர நாவலப்-
பிட்டியிலிருந்து ஹப்புகஸ�லாவ 
மறறும் தகாத்மலல, பூணடுசலாயா, 
திஸபலை ஆகிய பகுதிகளுககு 
தேல்லும் பயணிகள மாறறு வழிலய 
பயன்படுத்துமாறு தபாலி்ஸார் 
சவணடுசகாள விடுத்துள்ளைர்.   

மாத்�ல்ள மாவட்டத்தில் தபய்து 
வரும் அலட மலை காரணமாக 
இரத்ச�ாட்லட பிரச�ே தேயலக பிரி-
வுககுட்பட்ட அணணாசிவத்� ச�ாட்-
டத்தில் மணசமடு ேரிந்து வீழ்ந்�தில் 
மூன்று வீடுகள சே�மலடந்துள்ளை.
லிந்துலல நாகசேலையிலிருந்து 
தபரிய இராணிவத்ல� ச�ாட்டத்-
திறகு தேல்லும் பிர�ாை வீதியில் 
கறபால்றகள ேரிந்து வீழ்ந்�லமயால் 
இப்பால�யூடாை சபாககுவரத்து 
பாதிககப்பட்டுள்ளது.   

இ�ன் காரணமாக சுமார் 2 மணி 

சநரம் சபாககுவரத்து பாதிககப்பட்-
டிருந்�து.   

சமலும் பால�யில் கறபால்றகள 
ேரிந்து விைகூடிய ஆபத்�ாை நிலல 
காணப்படுவ�ாக மககள சுட்டிக-
காட்டுகின்்றைர்.   

கம்பல்ள, உலப்பலை பிரச�ேத்-
திலிருந்து, தகாத்மலல, மாவில, 
மாவத்தூர ஆகிய பகுதிகளுககுச் 
தேல்லும் பிர�ாை பால�யில் சநறறு 
பாரிய மணசமடு ேரிந்து விழுந்-
�து. அத்துடன், மரஙகளும் முறிந்து 
விழுந்�ை.   

இ�ைால் சமறபடி பால� ஊடாை 
சபாககுவரத்து சிலமணிசநரம் 
முற்றாக ஸ�ம்பித்�து. அப்பகுதி-
யில் மின் விநிசயாகமும் துணடிக-
கப்பட்டது.   

கடும் மலை காரணமாகசவ இவ்-
வைர்த்�ம் ஏறபட்டுள்ளது.   

 இரத்திைபுரி சககாலல மாவட்-
டஙகளில் மணேரிவு ஏறபடலாம் 
எை அலடயா்ளப்படுத்�ப்பட்ட 
இடஙகளில் மணேரிவு அைர்த்�ங-
கள ஏறபடலாம் எை இடர் முகா-
லமத்துவ நிலலயம் ச�சிய கட்ட 

ஆராய்ச்சி நிலலயஙகள இரத்திைபுரி 
சககாலல காரியாலயஙகளுககு எச்ே-
ரிகலக விடுத்துள்ளது.   

இரத்திைபுரி மாவட்டத்தின் இரத் -
திைபுரி, தபல்மதுல்ள, எஹலிய -
தகாலட, குருவிட்ட, இம்புல்சப, 
எலபாத்� கிரிதயல்ல ஆகிய பிரச�ே 
தேயலகப் பிரிவுகளிலும் சககாலல 
மாவட்டத்தில் அரைாயகக, த�ர-
ணியகல த�ஹிசயாவிட்ட பிரச�ே 
தேயலக பிரிவுகளில் ஏறகைசவ 
அலடயா்ளம் காணப்பட்ட இடங-
களில் சமறபடி மணேரிவு அபாயம் 
நிலவுவ�ாக அறிவிககப்பட்டுள்ளது.  

அத்துடன் இந்� ஆபத்�ாை பகு -
திகளில் வசித்து வந்�வர்கள ஏற-
கைசவ இப்பிரச�ேஙகளிலிருந்து 
பாதுகாப்பாை மாறறிடஙகளுககு 
தேல்லுமாறும் எச்ேரிகலக விடுககப்-
பட்டுள்ளது. 

எனினும் அதிகாரிகளின் எச்ேரிக-
லகககல்ளயும் மீறி இன்னும் சிலர் 
இப்பகுதிகளில் த�ாடர்ந்து வசித்து 
வருவ�ாக பிரச�ே  

தேயலக மறறும் கிராம சேலவ 
அதிகாரிகள குற்றஞோட்டுகின்்றைர்.   

மலையகத்தில் மண்சரிவு 
அபாய எச்சரிகலக   

(எம்.ஏ.அமீனுல்லா )

கணடி மாநகர ேலப ஆலணயா்ள-
ரின் �ன்னிச்லேயாை நடவடிகலக-
களுககு இலணந்து  த�ாடர்ந்தும் 
தேயல்பட    முடியாது எை கூறி, 
மாநகர ேலபயின் ஆளும் கட்சி 
மறறும் எதிர்ககட்சிலயச் சேர்ந்� 
அலைத்து உறுப்பிைர்-
களும் மத்திய மாகாண 
ஆளுநரிடம் சநறறு  (10) 
மகஜர் ஒன்ல்ற லகயளித் -
துள்ளைர்.

மாநகர ேலபயின் �றசபால�ய  
ஆலணயா்ளர் அமில நவரத்ைலவ 
நீககிவிட்டு, அவருககுப் பதிலாக 
சவறு ஒரு அதிகாரிலய நியமிககு-
மாறு அந்�க கடி�த்தில் ேலப  உறுப்-
பிைர்கள சகாரிகலக விடுத்துள்ள -
ைர். 

ேலபயின் 25 தீர்மாைஙகளுககு 
சமல் ஆலணயா்ளர் நலடமுல்றப்ப-
டுத்�வில்லல எைவும் இது கணடி 
மாநகர ேலபககு க்ளஙகத்ல� ஏற -
படுத்தும் எைவும் எதிர்ககட்சித் 
�லலவர் சேை தி்ஸாநாயகக த�ரி -
வித்துள்ளார்.

ஆலணயா்ளரின் தேயறபாடுகள 
த�ாடர்பாக  நகரேலப உறுப்பிைர்-
கள முன்லவத்� குற்றச்ோட்டுக-
கள த�ாடர்பில் ஆலணயா்ளலர 
அலைத்து, பிரதி நகர பி�ா இலாஹி 
ஆப் தீன்   மறறும் எதிர்ககட்சித் 
�லலவருடன் பல�டலவகள  கலந் -
துலரயாடிய�ாகவும்  அவர் கூறிைார்.

கூட்டத்தில் எட்டப்பட்ட உடன்-
படிகலககளுககு அலமய ஆலண-
யா்ளர் தேயறபடத் �வறியலம 
த�ாடர்பில் நகரேலப உறுப்பிைர்கள 
அதிருப்தி தவளியிட்ட�ாக கணடி 
மாநகர மு�ல்வர்  சகேர சேைாநா -
யகக த�ரிவித்�ார்.

கணடி மாநகர ேலபயின் ஆலண-

யா்ளர் மறறும் மககள பிரதிநிதி-
களுககு இலடயில் இதுபறறி 
விோரித்�சபாது, இரு �ரப்பிைலர-
யும் வரவலைத்து முரணபாடுகள  
குறித்து சபச்சுவார்த்ல� நடத்தியும் 
உடன்பாடு ஏறபடவில்லல எை 
மத்திய மாகாண ஆளுநர் லலித் யு 
கமசக த�ரிவித்துள்ளார்.

ஆலணயா்ளர் மீது நிதி சமாேடி 
குற்றச்ோட்டுகள சுமத்�ப்பட-
வில்லல என்றும், நிர்வாகச் சிககசல  
எழுந்துள்ள�ாகவும் குறிப்பிட்ட 
ஆளுநர்  விலரவில் இது குறித்து 
தீர்ககமாை முடிவு எடுககப்படும் 
என்றும் ஆளுநர் சமலும்  வலியுறுத் -
தியுள்ளார்.

ஆளுநரிடம ைகஜர் மகயளிபபு 

கணடி மாநகர ெ்ப ஆ்ையாளருடன்
ச�ாடர்ந்து செயறபட முடியாது

வபரா�்ன பல்க்்லககழகத்தின் 
ெர்ேவ�ெ ஆராய்ச்சி மாநாடு
(எம்.ஏ.அமீனுல்லா)

உலக்ளாவிய கல்வி, விஞ்ாை 
ஆய்வு மறறும் ஆராய்ச்சிககாக இலங-
லகயில் மு�லிடத்ல�ப் தபற்ற சபரா�-
லைப் பல்கலலககைகத்தின் வருடாந்� 
ேர்வச�ே ஆராய்ச்சி மாநாடு இன்றும் 
நால்ளயும் இரணடு நாட்களும் நிகர் 
நிலல த�ாழில்நுட்பத்தினூடாக    
நலடதபறும். இ�லை உத்�சயாக-
பூர்வமாக பிர�ம அதிதியாக கலந்து-
தகாணட சபராசிரியர் ேந்திரிககா என் 
விஜரத்ை சநறறு காலல ஆரம்பித்து-
லவத்�ார் .

இலஙலகப் பல்கலலககைகஙகளி-
ைால் ஏறபாடு தேய்யப்பட்ட ஆராய்ச்சி 
மாநாடுகளில் ேர்வச�ே மறறும் ச�சிய 
அஙகீகாரத்ல�ப் தபறறுள்ள இந்� 
மாநாட்டில், இந்� ஆணடு எட்டு 

முககிய கருப்தபாருட்கள த�ாடர்பாக 
உளநாட்டு மறறும் தவளிநாட்டு ஆய்-
வா்ளர்க்ளால் 571 ஆய்வுக கட்டுலரகள 
ேமர்ப்பிககப்படவுள்ளை.

இது பின்வருமாறு எட்டு கருப்தபா-
ருளகளின் அடிப்பலடயில் வலகப்ப-
டுத்�ப்பட்டுள்ளை 

தமாழி, கலாோரம் மறறும் சிந்�லை, 
கல்வி மறறும் பரிணாமம், அறிவியல், 
த�ாழில்நுட்பம் மறறும் த�ாழில், ேமூ-
க-தபாரு்ளா�ார முன்சைற்றம் மறறும் 
நிர்வாகம், சுறறுச்சூைல் மறறும் 
இயறலக வ்ளஙகள, உணவு, ஊட்டச்-
ேத்து மறறும் கால்நலடகள, உடல்-
நலம் மறறும் ேமூகம், தகாவிட் 19 
- பிரச்சிலைகள மறறும் தீர்வுகள ஆகிய 
எட்டு கருப்தபாருளகளின் அடிப்பலட-
யில் வகுககப்பட்டுள்ளது. 

�மிழர்களின் அ்னத்து உரி்மக்ளயும் சபறறு 
�ருேதில் இ.ச�ா.கா முன்னின்று செயறபடும்

ஒசர நாடு ஒசர ேட்டம் 
ஜைாதிபதியின் தேயலணி-
யில்  �மிைர்கள இலணக-
கப்பட சவணடும் எை  
ஆளும் கட்சி  கூட்டத்-
தில் இ.த�ா.காவின் உப 
�லலவர் தேந்தில் த�ாண-
டமான் வலியுறுத்தியல�  
த�ாடர்ந்து, ஒசர நாடு ஒசர 
ேட்டம் தேயலணிககு மூன்று �மிழ் 
உறுப்பிைர்கள உளவாஙகப்பட் -
டுள்ளைர்.

�மிழ் மககளின்  உரிலமகளுக -
காக இ.த�ா.கா  த�ாடர்ந்தும் குரல் 
தகாடுககும் எை தேந்தில் த�ாண-

டமான் த�ரிவித்துள்ளார்.  
ஒசர நாடு ஒசர ேட்டம் தேய -
லணியில் மலலயகத்ல� 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும்  
ஒரு உறுப்பிைர் உளவாங-
கப்பட்டுள்ளார். �மிைர்கள 
இல்லா� தேயலணிலய ஒரு 
சபாதும் ஏறறுக தகாள்ள 
முடியாது  எை 29.10.2021 

அன்று இடம்தபற்ற ஆளும் கட்சி  
கூட்டத்தில் ஆணித்�ரமாக தேந்தில் 
த�ாணடமாைால் வலியுறுத்�ப்-
பட்டல� த�ாடர்ந்து மூன்று �மிழ் 
உறுப்பிைர்கள உளவாஙகப்பட்டுள-
்ளலம குறிப்பிடத்�ககது.

னசந்தில னதாணடைான னதரிவிபபு

பிரதைரின ன்பருந்்தாட்ட ்பகுதிகளுக்கா� இமணப்பா்ளர் னசந்தில னதாணடைான 
யாழ்ப்பாண்ததிலுள்ள இந்திய துமண உயர் ஸதானிகர்  ரா்கஷமஷை  ைரியாமத 
நிமி்ததைாக அணமையில சந்தி்ததார். இச்சந்திபபின ்்பாது  இரு நாட்டு நலலு்றமவ 
்பைப்படு்ததுவது னதாடர்்பாக கைந்துமரயாடப்பட்டது. 

வமல் சகாத்ம்்ல 
நீர்த்வ�ககத்தின் 
ோன்க�வு திறப்பு   
(ஹற்றன் சுைறசி நிருபர்)  

மலலயகத்தில் தபய்து வரும் 
கடும் மலை காரணமாக சமல் 
தகாத்மலல மின்ோர ேலபககு நீசரந்-
தும் பகுதியில் ஆறறின் நீர் மட்டம் 
உயர்வலடந்துள்ளது.  

இ�ைால் த�ாடர்ந்தும் சமல் 
தகாத்மலல நீர்த்ச�ககத்தின் வான்-
க�வு ஒன்று தி்றந்து விடப்பட்டுள்ள 
வணணசம உள்ளது.  

அலணககட்டிறகு கீழ் பகுதியில் 
ஆறல்ற பயன்படுத்துபவர்கள அவ -
�ாைத்துடன் இருககுமாறு சவணடு-
சகாள விடுககப்பட்டுள்ளது.  

நில்்லம்வப நீர்த்வ�ககத்தின் ோன் க�வுகள் திறப்பு 
கம்பல்ள நிருபர்

கலஹா, நில்லம்சப நீர்த்ச�ககத்தின் இரு 
வான் க�வுகள சநறறுமுன்திைம் மு�ல் 
தி்றககப்பட்டுள்ளை. 

நாட்டில் 16 மாவட்டஙகளில் கடும் மலை-
யுடன்கூடிய சீரற்ற வானிலல நிலவுகின்்றது. 

நீர்த்ச�ககஙகளின் நீர் மட்டமும் ேடுதியாக 
அதிகரித்துவருகின்்றது. கணடி, நுவதரலியா 
மாவட்டஙகளிலும் கடும் மலை தபய்துவரு-
கின்்றது.இ�ைால் நில்லம்சப நீர்த்ச�ககத்-
தின் நீர் மட்டமும் ேடுதியாக அதிகரித்துள-
்ளது. இ�லையடுத்து நீர்த்ச�ககத்தின் இரு 
வான்க�வுகளும் தி்றககப்பட்டுள்ளை.



10

2021 நவம்பர் 11 
 வியாழக்கிழமை

யாழ்.விசேட நிருபர் 

யாழ்்பபாணம் மாவடடத்தில் 
ஏறபடடுள்ள சீரற்ற காலநிலல கார-
ணமாக 65 வீடுகள பகுதிக்ளவில் 
சேதமலடந்துள்ளன என மாவடட 
இடர் முகாலமத்துவ பிரிவு ததரிவித்-
துள்ளது. 

சேறறு தேவவாய்க்கிழலம மாலல 
வலரயிலான பாதி்பபு ததாடர்பாக 
யாழ்்பபாணம் மாவடட இடர் முகா-

லமத்துவ பிரிவு தவளியிடட அறிக்-
லகயிசலசய இந்த விடயம் ததரிவிக்-
க்பபடடுள்ளது. 

சேறறு முன்தினம் இரவு முதல் 
தபய்து வரும் மலழ காரணமாக 
யாழ்்பபாணம் மாவடடத்தில் 
இதுவலர 5 ஆயிரத்து 908 குடும்-
பஙகல்ளச் சேர்ந்த 19 ஆயிரத்து 987 
ஆடகள பாதிக்க்பபடடுள்ளனர். 

யாழ்்பபாணம், ேல்லூர், ேண்டி-
லி்பபாய், ேஙகாலன,உடுவில், ததல்-

லி்பபலழ, சகா்பபாய், ோவகச்சேரி, 
கரதவடடி, பருத்தித்துல்ற, மருதங-
சகணி, சவலலண, ஊர்காவறறுல்ற, 
காலரேகர் பிரசதே தேயலர் பிரிவுக-
ளிசலசய இந்த தரவுகள கிலடத்துள-
்ளன. 131 குடும்பஙகல்ளச் சேர்ந்த 
438 ேபர்கள மாத்திரசம வாழ்விடஙக-
ளிலிருந்து இடம்தபயர்ந்து தறகாலிக 
இடஙகளில் தஙக லவக்க்பபடடுள்ள-
னர் என இடர் முகாலமத்துவ்ப பிரிவு 
ததரிவித்துள்ளது.

யாழ். மாவட்டத்தில் 
19,987 பேர் ோதிப்பு   
65 வீடுகள் பகுதியளவில் சேதமடைவு  
131 குடுமபஙகடளச் சேர்நத 438 சபர இைம்பயரவு

சுட்டுப் ்படுக�ாமை கெயயப்்பட்்ட தமிழ்த் ததசிய கூட்்டமைப்பின் முன்்ாள் ்பாராளுைன்்ற 
உறுப்பி்ர் ைாைனிதர் ந்டராஜா ரவிராஜின் 15ஆம ஆண்டு நிம்தவநதல் நி�ழ்வு 
தநற்று �ாமை இ்டமக்பற்்ற  த்பாது,...  ்ப்டம: யாழ். விதெ்ட நிரு்பர்

முல்லலத்தீவு குறூ்ப 
நிருபர் 

கிளிதோச்சி பூேகரி இர-
லணதீவில் கடும் மலழ 
காரணமாக  தறகாலிக குடி -
லேகளில் இருந்து மக்கள 
சதவாலயத்தில் தஞேம் 
அலடந்து உள்ளதாக 
புேகரி பிரசதே ேலபயின் 
உப தவிோ்ளர் மு.எமிலி -
யாம்பிளல்ள ததரிவித்-
தார்.  

கடந்த இரு ஆண்டுக -
ளுக்கு முன்னர் இரலணதீவில் குடி -
சயறிய குடும்பஙகள தறகாலிக குடி -
லேகளில் வாழ்ந்து வந்தனர். இக் 
குடும்பஙகள அடி்பபலட வேதிகள 
குல்றந்த நிலலயிசலசய வாழ்ந்து 
வந்தனர்.  இந்நிலலயில் கடந்த 
இரு ோடக்ளாக தபய்து வரும் கடும் 
மலழ காரணமாக தறகாலிக குடிலே -
களில் வசிக்க முடியாத நிலலயில் 
சதவாலயத்தில் தஞேம் அலடந்-

துள்ளனர். இசதசவல்ள அடலட்ப 
பண்லணயில் காவல் புரிந்தவர்கள 
கடற சீற்றம் காரணமாக தமது உப-
கரணஙகளுடன் இரலணதீவிறகு 
திரும்பி உள்ளனர். இரலணதீவில் 
உள்ள மக்களுக்கு மலழ கால இடர் 
உதவிகள சதலவ்பபடுவதாகவும் 84 
குடும்பஙகள இரலணதீவில் உள்ள-
தாகவும் பிரசதே ேலப உப தவிோ்ளர் 
ததரிவித்தார்.

இரணைதீவு மக்கள் 
பேவாலயத்தில் ேஞ்சம்

ஓமந்லத விசேட நிருபர்

வவுனியா புதிய கறபகபுரம் 
வீதிக்கு கார்பட வீதியாக அலமக்-
க்பபடட அரோஙகத்தின் வி்ளம்பர்ப 
தபயர்்பபலலக சேறறு முன்தினம் 
இரவு சேதமாக்க்பபடடுள்ளதாக 
பாராளுமன்்ற உறு்பபினரின் பம்லப-
மடு இலண்பபா்ளரால் பூவரேன்கு-
்ளம் தபாலிஸ் நிலலயத்தில் முல்ற்ப-
பாடு தேய்துள்ளார்.

இச்ேம்பவம் குறித்து சமலும் 
ததரிய வருவதாவது 

கடந்த 8 ஆம் திகதி புதிய கறபக-
புரம் வீதி கார்பட வீதியாக வன்னி 
மாவடட பாராளுமன்்ற உறு்பபி-
னர் காதர் மஸ்தானின் அபிவிருத்தி 
நிதியில் புனரலம்பபு தேய்ய்பபடடு 
மக்கள பயன்பாடடிறகு லகயளிக்-
க்பபடடுள்ளது . இரு தினஙகளின் 
பின்னர் சேறறு முன்தினம் அவவீ-
திக்கு அலமக்க்பபடட வி்ளம்பர்ப 
தபயர்்பபலலக விேமிக்ளால் சேத-
மாக்க்பபடடு பாராளுமன்்ற உறு்ப-

பினரின் புலக்பபடம் கிழித்ததறி-
ய்பபடடுள்ள இச்ேம்பவஙகளுடன் 
அ்பபகுதியிலுள்ள சிலர் ததாடர்-
புபடடுள்ளதாகவும் அவர்களுக்கு 
எதிராக விோரலணகல்ள முன்தன-
டுக்குமாறும் முல்ற்பபாடு தேய்ய்ப-
படடுள்ளது.

எனினும் முல்ற்பபாடடிறகான 
மூல்ப பிரதி முல்ற்பபாடு சமற-
தகாண்டவருக்கு வழஙக்பபட-
வில்லல என்றும் சமலும் ததரிவிக்-
க்பபடடுள்ளது.

வவுனியாவில் பாடத அபிவிருத்தி 
விளமபர ்பயர்பபலடக சேதமாககல்

முல்லலத்தீவு குறூ்ப நிருபர்

முல்லலத்தீவு மாவடடத்தில் 
கு்ளஙகளின் நீர் மடடம் அதிகரித்து 
வான் பாயத் ததாடஙகி உள்ள 
நிலலயில் சிறுவர்கள கு்ள்ப பகுதி -
களுக்குச் தேல்ல சவண்டாம் என 
நீர்்பபாேன திலணக்க்ள அதிகாரிகளி -
னால் அறிவிக்க்பபடடுள்ளது. 

கு்ளஙகளின் வான் பாய்கின்்ற பகு -
திகளுக்சகா அலணக்கடடு்ப பகுதி-
களுக்சகா கு்ளஙகல்ள்ப பார்லவயி-
டச் தேல்ல சவண்டாம் எனவும் இது 
ததாடர்பாக தபறச்றார்கள விழி்பபு-
ணர்வுடன் தேயறபடுமாறும் குறி்ப -
பாக சிறுவர்கள கு்ளஙகளில் நீராடு -
வதறகுச் தேன்று உயிராபத்துகல்ள 
கடந்த காலஙகளில் எதிர்தகாண்ட-
தன் காரணமாக தபறச்றார்கள தமது 
பிளல்ளகல்ள கு்ளச் சூழலுக்குள 
தேல்வலதக் கடடு்பபடுத்துமாறும் 
அதிகாரிகளினால் அறிவிக்க்பபட -
டுள்ளது.

முல்லைத்தீவில குளங்களுக்கு 
செலலை வேண்டாம் என அறிவிப்பு

மன்னார் குறூ்ப நிருபர்

மன்னார் மாவட-
டத்தில் ததாடர்ச்சி -
யாக தபய்த மலழ 
காரணமாக 2021 ஆம் 
2022 ஆம் ஆண்டிற-
கான தபரும்சபாக 
பயிர்ச் தேய்லகயில்  
சுமார் 5,700 ஏக்கர் 
விவோயம் பாதிக் -
க ்ப ப ட டு ள ்ள த ா க 
மன்னார் மாவடட கமேல திலணக்க-
்ளத்தின் உதவி ஆலணயா்ளர் ஏ.தம-
ரின் குமார் ததரிவித்தார்.

ததாடர்ச்சியாக தபய்த மலழ கார-
ணமாக மாந்லத சமறகு பிரசதே 
தேயலா்ளர் பிரிவில் 2,580 ஏக்கர்,-
முேலி பிரசதே தேயலா்ளர் பிரிவில் 

990 ஏக்கர்,ோனாடடான் பிரசதேச் 
தேயலா்ளர் பிரிவில் 180 ஏக்கர் 
மறறும் மன்னார் ேகர பிரசதே தேய-
லா்ளர் பிரிவில் 560 ஏக்கர்  விவோ -
யம் பாதிக்க்பபடடுள்ளது. மாவட-
டத்தில் தமாத்தமாக 5700 ஏக்கர் 
வயல் நிலஙகள முற்றாக நீரில் மூழ் -
கியுள்ளது.

மன்ார மாவடைத்தில் 5,700 ஏககர 
விவோய ்ேயடக பாதி்பபு

தலலமன்னார் விசேட நிருபர் 

மன்னார் மாவடடத்தில் கடந்த 
ஒன்பது ோடக்ளாக தபய்த 
மலழயின் காரணமாக 4,215 குடும்-
பஙகல்ளச் ோர்ந்த 14,951 சபர் 
பாதி்பபுகளுக்குள்ளாகியசபாதும் 
107 குடும்பஙகல்ளச் ோர்ந்த 391 
சபர் ஆறு பாதுகா்பபான அலமவி-
டஙகளில் தஙகலவக்க்பபடடுள்ள-
தாக மன்னார் அனர்த்த முகாலமத்-
துவ நிலலயம் ததரிவித்துள்ளது.

மன்னார் ேகர் பிரசதே தேயலக்ப 
பிரிவில் எழுத்தூர் தேல்வேகர் பகுதி-
யில் 15 குடும்பஙகல்ளச் ோர்ந்த 60 

சபர் அ்றதேறி பாடோலலயிலும்,
தலலமன்னார் பியர் பகுதிலயச் 

சேர்ந்த 37 குடும்பஙகல்ளச் ோர்ந்த 
113 சபர் ஸ்ரீசதவி முத்துமாரியம்மன் 
சகாவிலிலும்

எமில்ேகர் பகுதிலயச் சேர்ந்த 40 
குடும்பஙகல்ளச் ோர்ந்த 161 சபர் 
தேன்.மதர் திசரோ பாடோலலயி-
லும்,

தலலமன்னார் கிராமம் ததறகு பகு -
தியிலுள்ள 7 குடும்பஙகல்ளச் ோர்ந்த 
24 சபர் தேன்.சலா்றன்ஸ் ச்றாமன் 
கத்சதாலிக்க பாடோலலயிலும்,

ேவுத்பார் பகுதியிலுள்ள 4 குடும் -
பஙகல்ளச் ோர்ந்த 17 சபர் கிறிஸ்து-

ராஜ ஆலயத்திலும்
மாந்லத சமறகு பிரசதே தேயல-

க்ப பிரிவில் விடத்தல்தீவு பகுதியி-
லுள்ள 4 குடும்பஙகல்ளச் ோர்ந்த 
16 சபருடன் தமாத்தம் 107 குடும் -
பஙகல்ளச் சேர்ந்த 391 சபர் குறி்ப-
பிட்பபடட பாதுகா்பபான இடங-
களில் தஙகலவக்க்பபடடுள்ளதாக 
மன்னார் அனர்த்த முகாலமத்துவ 
நிலலயம் ததரிவித்துள்ளது.

அத்துடன் மன்னார் பகுதியில் 
தாழ்ந்த இடஙகளில் தவள்ளம் கார-
ணமாக சில பகுதிகளில் சபாக்குவ-
ரத்து தேய்ய முடியாத நிலல காண்ப-
படுகி்றது.

மன்ாரில் 14,951 பேர் 
வவள்்ளத்ோல் ோதிப்பு
06 இம்டதங�ல் நிமையங�ளில் 107 குடும்பங�ள்

�நத ெஷ்டி விரதத்தின் ஐநதாம நாளா் தநற்று முன்தி்ம வவுனியா �நதொமி ஆையத்தில் சு�ாதார விதிமும்ற�ளு்டன் சூர ெம்ாரத்தின் த்பாது பிடிக்�ப்்பட்்ட ்ப்டம.
 ்ப்டம வவுனியா விதெ்ட நிரு்பர்

புதுக்குடியிரு்பபு விசேட நிரூபர்

முல்மைத்தீவு ைாவட்்டத்தின் புதுக்குடி-
யிருப்பு பிரததெ கெயை�த்திற்கு உட்்பட்்ட 
இளம கதாழில் மும்தவாருக்�ா் 
�ாணித்துண்டு�ள் வழஙகும தநர்மு� 
ததர்வு இன்று முதல் முன்க்டுக்�ப்்ப-
்டவுள்ளதா� புதுக்குடியிருப்பு பிரததெ 
கெயைாளர் எஸ்.கஜய�ாநதன் கதரிவித்-
துள்ளார்.

கதாழில் மும்தவாருக்�ா் �ாணிக்-
�ா� விண்்ணப்்பம கெயது க�ாண்்டவர்-
�ளுக்�ா் இரண்்டாம �ட்்ட தநர்மு� 
ததர்வு�ள் கிராை தெவ�ர் பிரிவு ரீதியில் 
நம்டக்ப்றவுள்ள். விண்்ணப்பித்த-
வர்�ள் கிராை உத்திதயா�த்தர்�ளு்டன் 
கதா்டர்புக�ாண்டு தைைதி� வி்பரங�மள 
க்பற்றுக்க�ாண்டு �ைநதுக�ாள்ளுைா-
றும பிரததெ கெயைாளர் அறிவித்துள்-
ளார். முதற்�ட்்டைா� இன்று விசுவைடு 
தைற்கு,விசுவைடு கிழக்கு கிராைத்திலும, 
16 ஆம தி�தி ைாணிக்�புரம உம்டயார் 
�ட்டுவ்டக்கு கிராைத்திலும, 17 புதுக்குடி-
யிருப்பு தைற்கு உம்டயார் �ட்டு கதற்கு 
கிராைத்திலும, 19 வள்ளுவர்புரம,சுதந-
திரபுரம, ததராவில், வள்ளிபு்ம கிரா-
ைத்திலும, 24 ததவிபுரம,த�ாம்பாவில் 
கிராைத்திலும, 25 புதுக்குடியிருப்பு கிழக்-
கு,ைல்லிம�த்தீவு, ைநதுவில் கிராைத்தி-
லும, 26 இரம்ணப்்பாமை,ஆ்நதபுரம,-
சிவந�ர்,ைன்்ா�ண்்டல் கிராைத்திலும 
தநர்மு�ததர்வு நம்டக்ப்றவுள்ளதா�வும.

தநர்மு� ததர்வில் ெமு�ைளிக்� தவண்-
டிதயார் வி்பரங�ள்,ததரு்ர் ெைர்ப்பிக்� 
தவண்டிய ஆவ்ணங�ள் கதா்டர்்பா� 
தங�ள் ்பகுதி கிராை அலுவைர் அலுவை-
�ம ைற்றும ைக்�ள் ஒன்றுகூடும க்பாது 
இ்டங�ளில் �ாட்சிப்்படுத்தப்்பட்டுள்ள்.

தைைதி� த�வலுக்கு உங�ள் கிராை 
அலுவை�மர கதா்டர்பு க�ாண்டு 
க்பற்றுக் க�ாள்ளமுடியும.

புதுக்குடியிருப்பில 
ச�டாழில 
மு்னவேடாருக்்கடான 
்கடாணி ேழங்கல
தநர்மு� ததர்வு இன்று 
முதல் ஆரம்பம

யாழ். விசேட நிருபர்  

யாழ்்பபாணம் – ததல்லி்பபலழ பிரசதே தேயலா -
்ளர் பிரிவிறகுறபடட, இ்ளவாலல வடசமறகு தஜ 
222 கிராம சேவகர் பிரிவில் சீரற்ற காலநிலலயால் 26 
குடும்பஙகல்ள சேர்ந்த 96 சபர் இரண்டு இலடந்தங-
கல் முகாஙகளில் தஙக லவக்க்பபடடுள்ளர்.  

குறித்த பகுதிக்கு யாழ். மாவடட அனர்த்த முகா -
லமத்து பிரிவின் உதவி்ப பணி்பபா்ளர் என்.சூரியராஜா 
சேரடியாக தேன்று பார்லவயிடடுள்ளார்.  

அத்சதாடு இராணுவத்தினரும் தவள்ளத்தினால் 
பாதிக்க்பபடடுள்ள வீடுகள மறறும் மக்கல்ள தேன்று 
பார்லவயிடடுள்ளதுடன் அடுத்த கடட ேடவடிக்லக-
கள ததாடர்பில் ஆராய்ந்து வருகின்்றலம குறி்பபிடத்-
தக்கது.    

இளவாடலயில் 96 சபர இைம்பயரவு  
ஓமந்லத விசேட நிருபர்

வவுனியாவில் சமலும் 28 சபருக்கு தகாசரானா ததாறறு ஏற-
படடுள்ளதாக சுகாதார பிரிவினர் ததரிவித்துள்ளனர். வவுனி-
யாவில் இனஙகாண்பபடட தகாசரானா ததாற்றா்ளர்களுடன் 
ததாடர்புகல்ள்ப சபணிசயார்,

வவுனியா லவத்தியோலலயில் சிகிச்லேக்காக அனுமதிக்க்ப-
படசடார் மறறும் எழுமா்றாக சமறதகாள்ள்பபடட பிசிஆர் 
மறறும் அன்டிஜன் பரிசோதலனயின் முடிவுகள சில சேறறு 
(10)  தவளியாகின. அதில் வவுனியா, வவுனியா வடக்கு, 
தேடடிகு்ளம், வவுனியா ததறகு ஆகிய பிரிவுகல்ள உள்ள-
டக்கியதாக சமலும் 28 சபருக்கு தகாசரானா ததாறறு உறுதி 
தேய்ய்பபடடுள்ளது. இந்நிலலயில் ததாற்றா்ளர்கல்ள தனி-
லம்பபடுத்துவதறகும் அவர்களுடன் ததாடர்புலடயவர்கல்ள 
இனஙகாண சுகாதார்ப பிரிவினர் ேடவடிக்லக எடுத்துள்ளனர்.

வவுனியாவில் சமலும 28 சபருககு ்காசரா்ா

புதுக்குடியிரு்பபு விசேட நிரூபர்

முல்லலத்தீவு மாவடடத்தில் 
மூன்று கு்ளஙகள வான்பாய்கின்்றன.
சேறறு முல்லலத்தீவு மாவடடத்தில் 
ததாடர்ச்சியாக தபய்துவரும் மலழ 
காரணமாக கு்ளஙகளின் நீர்மடடங-
கள அதிகரித்துள்ளன.

நீர்்பபாேன திலணக்க்ளத்தின் கீழ் 

உள்ள 20 கு்ளஙகளில் 03 கு்ளஙகள 
வான்பாய்கின்்றன.

முத்லதயன் கடடு நீர்்பபாேன 
திலணக்க்ளத்தின் கீழ் உள்ள 8 
கு்ளஙகளில் 14அடி 02 அஙகுலம் 
தகாள்ள்ளவு தகாண்ட மருதஙகு -
்ளம் 14அடி 10 அஙகுலமாக வான் 
பாய்கின்்றன.

வவுனிக்கு்ளம் நீர்்பபாேன திலணக்-

க்ளத்தின் கீழ் உள்ள 12 கு்ளஙகளில் 
09 அடி 06 அஙகுலம் தகாள்ள்ளவு 
தகாண்ட பலழயமுறுகண்டிகு்ளம் 
09 அடி 08 அஙகுலமாக வான் பாய் -
கின்்றது.

09 அடி 06 அஙகுலம் தகாள்ள்ளவு 
தகாண்ட சகாடலட கடடியகு்ளம் 
09 அடி 09 அஙகுலமாக வான்பாய்-
கின்்றன

முல்டலத்தீவு மாவடைத்தில் மூனறு குளஙகள் வானபாயகின்ற்
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பிரான்ஸில் 30 வயதுக்குக் குறைந்தவர்களுக்கு  
ம�ாடர்ா ்தடுப்பூசி வழங்கா�லிருக்்க பரிநதுறர

பிரான்ஸில் 30 வயதுக்குக் குறைந்-
த�ார் ம�ாடர்்ா �டுப்பூசி த�ாட்-
டுக்மகாளவற�த்    �விர்க்கு�ாறு 
ஆத�ாசற  ்கூைப்�ட்டுள்ளது.   அந்� 
வயதுப் பிரிவி்ர் ற�சர் �டுப்பூசிறயப் 
த�ாட்டுக்மகாள்ள அது �ரிந்துறரத்-
துள்ளது. ம�ாடர்்ா �டுப்பூசி த�ாட்-
டுக்மகாணடால், இ�ய வீக்கம் ஏற�டும் 

அ�ாயம் அதிகம் என்று பிரான்ஸ் கூறு-
கிைது. ற�சர் அல்�து ம�ாடர்்ா �டுப்-
பூசி த�ாட்டுக்மகாணட ஒரு வாரத்தில் 
இ�ய வீக்கம் ஏற�டும் அ�ாயம் இருப்�-
�ாக ஓர் ஆய்வில் ம�ரியவந்�து.  

ஆயினும் ம�ாடர்்ா �டுப்பூசியுடன் 
ஒப்புத�ாக்க, ற�சர் �டுப்பூசியால் ஏற-
�டக்கூடிய அ�ாயம் 5 �டங்கு குறைவு 

எ  ் ஆய்வு குறிப்பிட்டுள்ளது.  பிரான்-
ஸில் கடந்� த� �ா�ம் மு�ல் ஓகஸ்ட் 
வறர, அத்�றகய �க்கவிற்ளவுகளுக்-
காக �ருத்துவ�ற்களில் தசர்க்கப்-
�ட்ட 12 இலிருந்து 50 வயது வறரயி-
�ா  ் அற்வரின் உடல்நிற�றயயும் 
ஆய்வு கணடறிந்�து.  

என்ைாலும், அந்� இரணடு �டுப்பூ-

சிக்ளால் ஏற�டும் �க்கவிற்ளவுகற்ள 
விடப் ��ன்கள அதிகம் என்று ஐதராப்-
பிய ஒன்றிய �ருந்து நிர்வாக அற�ப்பு 
ம�ரிவித்�து.  

30 வயதுக்கு த�ற�ட்தடார் 
ம�ாடர்்ா �டுப்பூசிறயப் த�ாட்டுக்-
மகாள்ள�ாம் என்றும் பிரான்ஸ் �ரிந்து-
றரத்துள்ளது.    

உலகம் 2.4 பாகக செல்சியகை  
ந�ாக்கி பயணிபபதாக எசெரிக்கக

சிஓபி26 �ருவநிற� �ா�ாட்டில் 
உறுதிப்�ாடுகள அளிக்கப்�ட்டத�ா-
தும், உ�க மவப்�நிற�றய கட் -
டுப்�டுத்தும் இ�க்குகற்ள உ�கம் 
இன்னும் ம�ருங்கவில்ற� என்று 
புதிய ஆய்வு ஒன்று ம�ரிவித்துள -
்ளது.   

1.5 �ாறக மசல்சியஸ் கட்டுப் -
�ாட்டுக்கு �ாடுகள திட்டமிட்டத�ா -
தும் உ�கம் 2.4 �ாறக மசயல்சியஸ் 
மவப்�நிற�றய த�ாக்கி மசல்வ -
�ாக இந்� ஆய்வில் கணிக்கப்�ட் -
டுள்ளது.   

சிஓபி26, “ம�ரும் �ம்�கத்-
�ன்ற�, மசயற�ாடு �றறும் அர்ப்� -
ணிப்பு இறடமவளிறய மகாணடுள -
்ளது” என்று கா�நிற� �டவடிக்றக 
�டம் என்ை நிறுவ்ம் குறிப்பிட் -
டுள்ளது.   

கி்ளாஸ்தகாவில் இடம்ம�றும் 
�ா�ாடு கா�நிற�றய கட்டுப்�டுத்-
துவதில் தீர்க்க�ா்�ாக �ார்க்கப்�டு -
கிைது.   

எனினும் காடழிப்ற� நிறுத்துவ -
�றகா் உறுதிம�ாழி உள்ளடக்கிய 
ம�ாடர்ச்சியா் ம�ரிய அறிவிப்புக-
ற்ளத் ம�ாடர்ந்து, கடந்� வார ஐ.�ா 
கூட்டம், எதிர்வுகூைல்கள �ம்பிக்றக -
யுடன் முரண�டுவ�ாகக் கூைப்�டுகி -
ைது.   

சிஓபி26 �ருவநிற� �ா�ாடு இந்� 
வாரம் முடிவுக்கு வரவுள்ளது.   

சிஓபி26 �ா�ாட்டில் �ங்தகறறி-
ருக்கும் �ாடுகள 2030 இல் �சுற� -

யில்� வாயு உமிழறவ நிறுத்� உறுதி 
அளித்�த�ாதும் 2100 இல் 1.5 மசல் -
சியஸ் இ�க்றக மகாணட ஐக்கிய 
�ாடுகளின் திட்டத்திறகு அப்�ால் 
பூமி சூடாவ�றகு வாய்ப்பு உள்ளது 
என்று கா�நிற� �டவடிக்றக �டம் 
அற�ப்பின் ஆய்வா்ளர்கள ம�ரி -
வித்துள்ள்ர்.   

“2030 இறகா் அற்த்து புதிய 
கி்ளாஸ்தகா உறுதிப்�ாடுகளுக்கு 
அப்�ாலும், 1.5 மசல்சியஸா் 
2030இன் த�றவறய விட இரு 
�டங்கு உமிழறவ �ாம் த�ற -
மகாளதவாம்” என்று அந்� அற�ப்பு 
குறிப்பிட்டுள்ளது.   

கார்�ன் உமிழவு அ்ளவில் நிகர 
பூஜ்ஜிய நிற�றய அறடய அம� -

ரிக்கா �றறும் சீ்ாவின் புதிய வாக் -
குறுதிகள, மவப்�நிற� உயர்வு 
குறித்� �்து �திப்பீடுகற்ள சறறு 
த�ம்�டுத்தியுள்ள் என்று கூறுகி -
ைது அவவற�ப்பு. 

ஆ்ால் கா�நிற� �ாறைத்ற� 
கட்டுப்�டுத்� ம�ரும்�ா�ா் அர -
சாங்கங்கள தீட்டியுள்ள திட்டங் -
களின் �ரம் மிகவும் குறைவாக 
உள்ளது எ்வும் குறிப்பிட் -
டுள்ளது.  

நிகர பூஜ்ஜிய நிற�றய அறட -
வம�ன்�து �சுற� இல்� வாயு 
உமிழறவ முடிந்�வறர குறைப் -
�து, பின்்ர் மீ� உமிழவுகற்ள 
ச�ன் மசய்வது, உ�ாரண�ாக �ரங் -
கற்ள �டுவற�க் கூை�ாம். இது 

வளி�ணட�த்திலுள்ள கரியமி�வா -
யுறவ நீக்குகிைது.  

உ�க அ்ளவில் 140 க்கும் த�ற-
�ட்ட �ாடுகள நிகர பூஜ்ஜிய 
நிற�றய அறடவ�ாக உறுதிய -
ளித்துள்ள், இது உ�கின் ம�ாத்� 
உமிழவுகளில் 90 வீ�த்ற� உள்ளடக் -
கியது.  

உ�க மவப்��ா�ற� 1.5 �ாறக 
மசல்சியஸுக்கு கட்டுப்�டுத்துவது 
கா�நிற� �ாறைத்தின் அ�ாயகர -
�ா் �ாக்கங்கற்ள �விர்ப்��றகு 
அவசியம் என்று விஞ்ானிகள 
வலியுறுத்தி வருகின்ை்ர்.   

2015ஆம் ஆணடு �ாரிஸில் �டந்� 
கா�நிற� �ா�ாட்டில், கா�நிற� 
�ாறைத்தி்ால் ஏற�டும் அ�ாயங்க -
ற்ளத் �டுக்க ஒரு திட்டம் வகுக்கப்-
�ட்டது. அதில் பூமியின் மவப்�நி -
ற�றய 1.5 �ாறக மசல்சியஸுக்கு 
கட்டுப்�டுத்துவதும் அடக்கம்.  

இந்�ப் புதிய கணக்கீடு புவி மீது 
இ�க்கு றவத்து வரும் எரிகல் 
த�ான்ைது. இது ஒரு த�ரழிவு �ரும் 
அறிக்றக, கி்ளாஸ்தகாவில் கூடி -
யுள்ள அரசாங்கங்கள உட்டியாக 
�ங்களுக்குள இருக்கும் தவறு�ா -
டுகற்ள ஒதுக்கி றவத்துவிட்டு, 
உ�கின் ம�ாதுவா் எதிர்கா�த் -
ற�க் காப்�ாறறும் ஒப்�ந்�த்தில் 
ச�ரசமின்றி தீவிர�ாக மசயல்�ட 
தவணடும் எ் கிரீன்பீஸ் இன்டர்த�-
ஷ்ல் அற�ப்பின் நிர்வாக �ணிப் -
�ா்ளர் மெனி�ர் �ார்கன் கூறி்ார்.    

ஆப்கானில் உணவு பிரச்சினை தீவிரம்
ஆ ப் க ா னி ஸ் � ா னி ல் 

உணவு �றறும் அத்தியாவ-
சிய ம�ாருட்கற்ள வாங்குவ-
�றகு நிதி இல்�ா� சூழலில் 
�லி�ான்கள ஆட்சியில் 
அந்�ாடு �ாளுக்கு �ாள 
த�ாச�ா் நிற�க்கு �ள்ளப்-
�டுவ�ாக அங்கிருந்து வரும் 
மசய்திகள ம�ரிவிக்கின்ை்.   

த�ாதிய நிதியின்ற� கார-
ண�ாக உணவுப் ம�ாருட்-
களின் விற� முன்ம்ப்-
த�ாதும் இல்�ா� வறகயில் 
அதிகரித்து வருவத�ாடு சி�ர் ��து 
பிளற்ளகற்ளதய விறகும் நிற�க்கு 
�ள்ளப்�ட்டிருப்��ாக உரிற�கள 
�றறும் �ாதுகாப்பிறகா் சர்வத�ச 
�ன்ைம் ம�ரிவித்துள்ளது.    “95 
வீ��ா் ஆப்கானியர்களுக்கு உண-
��றகு த�ாது�ா் உணவு இல்-
�ா�த�ாடு �வம்�ர் ஆரம்�த்தில் 
குளிர்கா�ம் வரவிருக்கும் நிற�யில் 

�க்கள ம�ாறகயில் �ாதி அ்ளவா-
்வர்கள �ட்டினி ம�ருக்கடிக்கு 
முகம்மகாடுத்துள்ள்ர்” என்று அந்� 
அற�ப்பு குறிப்பிட்டுள்ளது. ஆப்கா-
னின் �ாதிக்கும் அதிக�ா் �க்கள 
ம�ாறகயா் 28.8 மில்லியன் த�ர் 
�வம்�ரில் இருந்து உணவு �ாதுகாப்பு 
இன்ற�க்கு முகம்மகாடுத்திருப்��ாக 
ஐ.�ா உ�வி அற�ப்பு ஒன்று ம�ரிவித்-
துள்ளது.     

அதி்கரித்துவரும் ்கடல்்ாய்  
இைப்பு்கள் பற்றி விசாரறை

ம�ன்்ாபிரிக்காவின் தகப் 
டவுன் �கரக் கறரதயாரங்க-
ளில் அதிக�ா் கடல்�ாய்-
கள இைந்து காணப்�ட்ட்.  

அதிகரித்துவரும் கடல்�ாய்-
களின் �ரண எணணிக்றக 
குறித்து விசாரறண �டத்�ப் -
�ட்டு வருகிைது.  

அவறறின் �ரணத்துக்கு 
உணவுப் �றைாக்குறை ஒரு 
காரண�ாக இருக்க�ாம் 
என்று த�றகுக் தகப் �ாநி�ச் சுறறுப்-
புைப் பிரிவின் த�ச்சா்ளர் குறிப்பிட்-
டார்.  

ஒவதவார் ஆணடும் இந்�க் கா�க் -
கட்டத்தில் கடல்�ாய்கள �ாண-
டுகிடக்கக் காணப்�டுவது வழக்-

க�ா் ஒன்ைாகி வருகிைது. இந்� 
ஆணதடா, இைந்� கடல்�ாய்களின் 
எணணிக்றக அதிகரித்துள்ளது.  

கடந்� வாரம் கிட்டத்�ட்ட 200 
கடல்�ாய்களின் சட�ங்கள புற�க் -
கப்�ட்ட�ாக �ாநி� அரசாங்கம் 
ம�ரிவித்திருந்�து.    

இ�ய �றையில் ்காைா�ல்்பா் 
மூவரும்் சடை�ா்கக் ்கண்டுபிடிப்பு

த��ா்ளத்தில் உள்ள இ�ய-
�ற�ப் �குதியில் காணா�ற -
த�ா் மூவறரத் த�டிச் மசன்ை 
மீட்புப்�ணிக் குழு, அவர்களின் 
சட�ங்கற்ளக் கணமடடுத்துள-
்ளது.  

சு�ார் இரணடு வாரத்துக்கு 
முன் காணா�றத�ா் அவர் -
கள, பிரான்றஸச் தசர்ந்�வர் -
கள. மூவரும் இ�ய�ற�க்கு 
அருகில் உள்ள கணதடகா 
�ற�யின் உச்சிறய அறடய 
முயறசி மசய்��ாகக் கூைப்�ட்டது.  

அத்�றகய �ற�தயறும் �டவடிக்-
றகக்கு ஏற�ாடு மசய்த�ாரின் உ�வி -
யுடன் அவர்கள அங்கு மசன்ை�ாகக் 
கூைப்�ட்டது.  

கடந்� �ா�ம் 26ஆம் திகதி, அவர்-
கள ஏறிக்மகாணடிருந்� �ற�ப்-
�குதியில் �னிச்சரிவு ஏற�ட்டது. 
அ�ன் பின், அந்� மூவருக்கும் ஏற -
�ாட்டா்ளர்களுக்கும் இறடயி�ா் 

ம�ாடர்பு துணடிக்கப்�ட்டது.   
அற�யடுத்து மீட்புப்�ணிக் 
குழுவி்ர் அவர்கற்ளத் த�டிச் 
மசன்ை்ர். இறுதியில் குழுவி-
்ர், அவர்கள �ாணடுகிடப்� -
ற�க் கணட்ர்.  

பிதர�ப் �ரிதசா�ற்க்காக 
அவர்களின் சட�ங்கள �ற� -
�கர் கத்�ாணடுவுக்கு அனுப் -
�ப்�டும் என்று ம�ாலிஸார் 
கூறி்ர்.    மகாதரா்ா �டுப் -
பூசி ம�றை மவளி�ாட்டு 

சுறறு�ா �யணிகளுக்கு �னிற�ப்� -
டுத்�ல் கட்டுப்�ாடு அகறைப்�ட்ட 
நிற�யில் கடந்� மசப்மடம்�ரில் 
சுறறு�ா �யணிகளுக்கு த��ா்ளம் 
அனு�தி அளித்�து.     

்தடுப்பு �ருநது ஊசி்களுக்கு
பற்ைாக்குறை ஏற்பட வாய்ப்பு

�டுப்பு �ருந்ற�ச் மசலுத்�ப் 
�யன்�டுத்�ப்�டும் ஊசிகளுக்குப் 
�றைாக்குறை ஏற�டக்கூடும் என்று 
உ�க சுகா�ார அற�ப்பு எச்சரித்-
துள்ளது.  

அடுத்� ஆணடு, கூடு��ாக 2 
பில்லியன் ஊசிகள வறர த�றவப்-
�ட�ாம் என்று அது ம�ரிவித்�து.   

அ�்ால், குறிப்�ாகப் பிளற்ள-
களுக்குத் �டுப்பூசி த�ாடுவதில் 
�ா��ம் ஏற�ட�ாம். அல்�து 
ஊசிகற்ள மீணடும் �யன்�டுத்-
தும் �ாதுகாப்�றை சூழலும் உரு-
வாக�ாம் என்று அந்� அற�ப்பு 
குறிப்பிட்டது.  

ஊசிகளின் �றைாக்குறையால், 
ம�ாதுச் சுகா�ாரத்தில் எதிர்கா -

�த்தில் �ாக்கம் ஏற�டக்கூடும் 
என்று அற�ப்பின் வல்லு�ர் லிசா 
மெட்�ன் ம�ரிவித்�ார்.  

இருப்பினும் �ாடுகள அவறறின் 

த�றவகற்ள முன்கூட்டிதய 
திட்டமிட தவணடும். ஊசிக-
ற்ளப் ம�ரு�்ளவில் வாங்கிச் 
தசமித்துறவப்�தும் �வறு 
என்ைார் அவர்.  

உ�க அ்ளவில் 7.3 பில்லிய -
னுக்கும் அதிக�ா் முறை �டுப்-
பூசிகள த�ாடப்�ட்டுள்ள் 
என்று தொன்ஸ் தொப்கின்ஸ் 
�ல்கற�க்கழகம் ம�ரிவித்துள-
்ளது.  

ஓராணடில் வழக்க�ாகப் 
த�ாடப்�டும் �டுப்பூசிகற்ள-

விட அது ஒரு �டங்கு அதிகம். 
ஆ்ால் அற�ப் த�ான்று இன்னும் 
ஒரு �டங்கு ஊசிகள �றத�ாது 
த�றவப்�டுகின்ை்.    

்தலிபான்்கள் வழி ஆப்்கானுக்கு  
நிதியளிக்்க அம�. ்தயாரில்றை

ஆப்கான் இஸ்�ாமிய 
எமிதரட் அரசு அற்-
வறரயும் உள்ளடக்கிய 
அரசாங்கம், ம�ண உரி -
ற�கற்ள �ாதுகாப்�து 
�றறும் தீவிரவா�த்திறகு 
ஆப்கான் �ணறண �யன் -
�டுத்துவற� அனு�திக் -
கா�து த�ான்ை கடப்�ா -
டுகற்ள நிறைதவறறும் 
வறர அந்� �ாட்டுக்கு 
நிதி உ�வி வழங்குவ -
�றகு அம�ரிக்கா இன்னும் �யாராக 
இல்ற� என்று அம�ரிக்க த�சிய 
�ாதுகாப்பு ஆத�ாசகர் ெக் சுலிவன் 
ம�ரிவித்துள்ளார்.   

“ஆப்கானின் �றத�ாற�ய �ற� -
ற�க்கு த�ரடியாக நிதி அளிக்கும் 
நிற�ற�யில் �ாம் இல்ற�. �ாம் 
விரும்புகின்ை நிற�யில் �லி�ான்-
கள இல்ற�. அற்த்திலும் முன்-
த்றைம் ஏற�டும் வறர, அற்த்து 

�ரப்ற�யும் உள்ளடக்கிய அரசாங் -
கம் ம�ாடக்கம் ஏற்ய அம்சங்கள 
�றறி �ாம் ம�ாடர்ந்து அவர்களு-
டன் த�ச்சுவார்த்ற� �டத்தி வரு-
கிதைாம். சர்வத�ச அற�ப்புகள 
�றறும் அரச சார்�றை நிறுவ்ங்கள 
ஊடாக ம�ாடர்ந்து நிதி அளிப்�து 
�றறிதய �ாம் அவ�ா்ம் மசலுத்தி 
உளத்ளாம்” என்று சி.என்.என் 
ம�ாற�க்காட்சிக்கு அளித்� த�ாட்-
டியில் சுலிவன் ம�ரிவித்துள்ளார்.     

பிரான்ஸின் ்கறடசி ராணியின்
இரு றவர வறையல்்கள் ஏைம்

பிரான்ஸ் ராணி த�ரி அன்தடா-
ம்ட்டுக்கு மசாந்��ாக இருந்� 
இரு றவர வற்ளயல்கள சுவிட்சர்-
�ாந்தில் இடம்ம�றை ஏ�த்தில் 8 
மில்லியன் மடா�ர்களுக்கு த�ல் 
விற�த�ாயுள்ளது.   

அந்� ஆ�ரணங்கற்ள 
ம�ாற�த�சி ஊடாக ஒரு ஏ��ா-
ரர் வாங்கியுள்ளார்.   

பிரான்ஸ் புரட்சியின்த�ாது 
�ற� துணடிக்கப்�டுவ�றகு 
முன்்ர் அன்தடாம்ட் இந்� ஆ�-
ரணங்கற்ள �ாதுகாப்�ாக அனுப்பி 
றவத்துள்ளார்.   

இந்� இரு வற்ளயல்களும் 
�ாட்றட விட்டு இரகசிய�ாக 
மகாணடுமசல்�ப்�ட்டு 200 ஆணடு -
களுக்கு த��ாக அவரது குடும்�த்தி-
்ரிடம் இருந்து வந்�து.   

றவரங்கற்ளக் மகாணட இந்� 
வற்ளயல்கள ஏ�த்தில் விறகப்�டு -
வது இது மு�ல் முறையாக இருந் -

�து. அறவ எதிர்�ார்க்கப்�ட்டற� 
விடவும் இரு �டங்கு விற�க்கு 
விறகப்�ட்டற� குறிப்பிடத்�க்கது.   

1755 ஆம் ஆணடு ஆஸ்திரியா -
வில் பிைந்� த�ரி அன்தடாம்ட், 
பிரான்ஸின் எதிர்கா� �ன்்ர் 
�தி்ாைாம் லுவிஸின் �ற்வி-
யாக பிரான்ஸுக்கு அனுப்�ப்�ட்-
டார். 1793 ஆம் ஆணடு �ற�றய 
மவட்டும் கருவியால் �ற� துணடிக் -
கப்�ட்டு அவர் மகால்�ப்�ாட்டார்.     

ஸ்டீவ் ம�ாப்ஸ் ற்க்கைால்  
உருவாக்கிய ்கணினி ஏைம்

45 ஆணடுகளுக்கு 
முன்்ர் உருவாக்கப்�ட்ட 
அசல் அப்பிள கணினி 
400,000 மடா�ர்களுக்கு 
ஏ�ம்த�ாயுள்ளது.   

அ ப் பி ள - 1 
என்ை அந்�க் 
க ணி னி ற ய 
அப்பிள நிறு-
வ்த்தின் நிறு-
வ்ர்க்ளா் ஸ்டீவ 
மொப்ஸும் ஸ்டீவ தவாஸ்னியக்-
கும் றகக்ளால் உருவாக்கி்ர். 
ஆப்பிள நிறுவ்த்தின் ஆரம்�த்தில் 
200 ஆப்பிள 1 கணினிகள �ட்டுத� 
இரு நிறுவ்ர்க்ளால் உருவாக்கப்-
�ட்ட்.  

இந்�க் கணினியில் மவளிப்புைம் 
தகாவா (koa) �ரத்�ால் மசய்யப்-
�ட்டது. 50 ஆப்பிள-1 கணினிகள 
�ட்டுத� அவவாறு மசய்யப்�ட்-

ட�ாகத் ம�ரிவிக்கப்�ட்-
டது.  

ஏ�த்தில் விறகப்�ட்ட 
கணினிக்கு இதுவறர 
இரு உரிற�யா்ளர்கள 
�ட்டுத� இருந்துள-
்ள்ர்.  கணினிறய 
மு�லில் வாங்கிய 

த�ராசிரியர், 1977ஆம் 
ஆணடு அற�த் �்து 

�ாணவரிடம் விறைார்.  
அற� அப்த�ாது 650 

மடா�ருக்கு �ட்டுத� அந்� 
�ாணவர் வாங்கிய�ாகக் கூைப்�டு-
கிைது.  

இந்நிற�யில் இந்�க் கணினி 
600,000 மடா�ருக்கு விற�த�ா -
கும் என்று எதிர்�ார்க்கப்�ட்ட 
நிற�யில் கலித�ார்னியாவில் 
�டந்� ஏ�த்தில் 400,000 மடா�-
ருக்கு விற�த�ாயுள்ளது.   



 (கல்லடி குறூப் நிருபர்)

  
மட்டககளப்பு மாவட்டத்திலும் 

பருவகா்ல மழை வீழ்ச்சி ஆரம்-
பிககப்ப்ட இருககும் நிழ்லயில, 
பபாது மககள் ந்லன் கருதி முன் -
பெச்்சரிகழக ந்டவடிகழககழள 
மமறபகாள்வதறகாெ முன்ொயத்-
தம் பதா்டர்பாக ஆராயும் மாவட்ட 
அெர்த்த முகாழமத்துவ குழுவின் 
விம்ச்ட க்லந்துழரயா்டல ப்சவ் -
வாய்ககிைழம (09) மட்டககளப் -
பில இ்டம்பபற்றது.  

மட்டககளப்பு மாவட்ட ப்சய்ல-
கத்தின் மாநாடடு மண்டபத்தில 
இ்டம்பபற்ற இக க்லந்துழரயா்ட -
்லாெது, மாவட்ட மம்லதிக அர-
்சாஙக அதிபர் திருமதி.சுதர்்சனி 
ஸ்ரீகாந்த் தழ்லழமயில மாவட்ட 
அெர்த்த முகாழமத்துவ பணிப்பா -
ளர் ஏ.எஸ்.எம்.சியாத்தின் ஒருஙகி-
ழைப்பில இ்டம்பபற்றது.   

இவ்விம்ச்ட க்லந்துழரயா்டலில 
மாவட்டத்தின் 14 பிரமத்ச ப்சய்ல -
கஙகளின் பிரமத்ச ப்சய்லாளர்கள், 
231 வது பழ்டப்பிரிவின் பிறிமகட 

பகாமாண்டர் திலீப பண்டார, 
பபாலிஸ் மறறும் க்டறபழ்ட அதி-
காரிகள், உள்ளூராடசி மன்்றஙக-
ளின் அதிகாரிகள் மறறும் ஏழெய 
துழ்ற்சார் திழைககளஙகளின் அதி-
காரிகளும் க்லந்துபகாணடிருந்த-
ெர்.  

மட்டககளப்பு மாவட்டத்தில 
எதிர்கா்லத்தில மழையு்டன் கூடிய 
கா்லநிழ்ல நி்லவிொல அச் ்சந்தர்ப் -
பத்தில பிரமத்ச ப்சய்லக பிரிவுகள் 
ரீதியாக அதிலும் குறிப்பாக மாவட-
்டத்தில பவள்ளத்திொல அதிக -
மாக பாதிப்பிறகுள்ளாகும் கிரான், 

ஏ்றாவூர்ப்பறறு, மட்டககளப்பு 
நகர், காத்தான்குடி ஆகிய பிரமத்ச 
ப்சய்லக பிரிவுகளில முன்பெடுக-
கப்ப்ட மவணடிய அெர்த்த முன்ொ-
யத்த ந்டவடிகழககள் பதா்டர்பாக 
இதன்மபாது விரிவாக ஆராயப்-
பட்டது்டன், க்டந்த கா்லஙகளில 
அெர்த்த மவழளகளில பாதிககப்-
பட்ட மககளுககாக எவ்வா்றாெ 
ப்சயறதிட்டஙகள் முன்பெடுக-
கப்பட்டெ என்பது பதா்டர்பாெ 
விபரஙகள் இதன்மபாது மாவட்ட 
அெர்த்த முகாழமத்துவ பிரிவி -
ொல காணபிககப்படடிருந்தது.  

கமந்ல ம்சழவ திழைககளத்தின் 
கீழ் உள்ள குளஙகள் உழ்டப்பபடுக-
கும் ்சந்தர்ப்பஙகளில மமறபகாள்ள 
மவணடிய வி்டயஙகள் பதா்டர்பா -
வும் மாவட்டத்தில உள்ள பாரிய 
குளஙகள் மறறும் நீர்த்மதககஙகள் 
பதா்டர்பாகவும் க்லந்துழரயா்டப்-
பட்டது்டன், யாழெகளால மாவட-
்டத்தில ஏறபடுத்தப்படும் அெர்த்-
தஙகள் மறறும் அவறறிறகாெ 
தீர்வுகள் பதா்டர்பாகவும் க்லந்துழர-
யா்டப்பட்டது.  
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மட்டு. மாவட்்ட அனர்த்த முகாமம்ததுவ   
குழுவின் முன்னாய்த்த கலந்துமையா்டல்  

சேமவ நலன் பாைாட்டு விழா

(ஒலுவில கிைககு திெகரன் நிருபர்)

கலவி நிருவாக ம்சழவயில  37 
வரு்டஙகள் அர்ச  பணி ப்சய்து அகக -
ழரப்பறறு கலவி வ்லயத்தில க்டழம-
யாறறி அணழமயில  ஓய்வு  பபறறுச் 
ப்சன்்ற எம்.எல.எம்.முழைடீனின் 
ம்சழவ ந்லன் பாராடடு விைா  அகக-
ழரப்பறறு வ்லயக கலவி அலுவ்லக 
கலவி்சார் உத்திமயாகத்தர்களின் ஏற-
பாடடில பபாத்துவில ப்சன்ட ்டான் 
பீச் விடுதியில  நழ்டபபற்றது.

அககழரப்பறறு வ்லயக கலவிப் 
பணிப்பாளர் அஷம்சய்க ஏ.எம்.
்றஹமத்துல்லா தழ்லழமயில நழ்ட-

பபற்ற இந்நிகழ்வில, எம்.எல.
எம்.முழைடீனின்  கலவி ம்சழவ -
யிழெப் பாராடடி கலவி அதிகா -
ரிகளால பபான்ொழ்ட மபார்த்தி 
நிழெவுச்  சின்ெம் வைஙகி பகௌர -
விககப்பட்டழம குறிப்பிட்டத்தக-
கது.

இந்நிகழ்வில  பிரதி கலவிப் 
பணிப்பாளர் ஏ.ஜீ.பஸ்மில உடப்ட 
அககழரப்பறறு, பபாத்துவில  
மகாட்டக கலவி அதிகாரிகள்,உ -
தவி கலவிப் பணிப்பாளர்கள்,ம்ச-
ழவக கா்ல ஆசிரிய  ஆம்லா்சகர்கள் 
மறறும் உத்திமயாகத்தர்கள் எெப் 
ப்லரும் க்லந்து பகாண்டெர்.

"வாழும் சபாச்த வாழ்்ததுசவாம்" 
திருசகாணமமலயில் ககௌைவிப்பு 

(அன்புவழிபுரம் திெகரன்   நிருபர்) 

"வாழும் மபாமத வாழ்த்துமவாம்"-
என்்ற பதானிப்பபாருளில ம்சழவ 
ந்லன் பாராடடு விைா திருமகாைம-
ழ்லயில இ்டம்பற்றது. திருமகாை-
மழ்ல-உப்புபவளி சுகாதார ழவத்திய 
அதிகாரி அலுவ்லகத்தில இந்நிகழ்வு 
அணழமயில இ்டம்பபற்றது.

ரிஙமகா  எயிட நிறுவெத்தின் 
ஊ்டாக  க்டந்த பகாமராொ கா்லஙக-
ளில தஙகள் ம்சழவயின்  நிமிர்த்தம் 
தம் உயிழர துச்்சம் எெ நிழெத்து தம் 
குடும்பத்திெழரயும் ம்றந்து  இரவு 
பக்லாக பதா்டர்ந்து ம்சழவயாறறி 
வருகின்்ற எமது பபாது சுகாதார பரி-
ம்சாதகர்கள்,  பபாது சுகாதார மருத்-

துவ மாதுககள், அபிவிருத்தி உத்தி -
மயாகத்தர்கள் மறறும்  ஊழியர்கழள 
பகௌரவப்படுத்தும் விதமாக இந்நி-
கழ்வு ஏறபாடு ப்சய்யப்படடிருந்தது.

திருமகாைமழ்ல ந்லனுககாக 
அரும்பாடுபடடு உழைககும் ழவத்-
தியர்களாெ   ப்டாக்டர் வி.பிம்றமா-
ெந்த் (பிராந்திய சுகாதார ம்சழவகள் 
பணிப்பாளர்), ப்டாக்டர்  ரி.நி -
ம்லாஜன் (பிராந்திய பதாறறுமநாய் 
தடுப்பு பிரிவு மருத்துவ அதிகாரி), 
ப்டாக்டர் ஆர்.பராகான்குமார் (்சத்-
திரசிகிச்ழ்ச நிபுைர் தள ழவத்திய-
்சாழ்ல, மூதூர்), ப்டாக்டர் ரி.ஜீவராஜ் 
(பபாது ழவத்தியர் தம்ப்லகாமம் 
ழவத்திய்சாழ்ல) ஆகிமயார் இதன்-
மபாது பகௌரவிககப்பட்டெர்.

மாட்டு்டன் சமாதி 
குடும்பஸ்தர 
மைணம்
மைலம்சழெ நிருபர்

காத்தாஙகுடி  பபாலிஸ் பிரமத-
்சத்திறகுடபட்ட மட்டககளப்பு 
தனியார் ழவத்திய்சாழ்லககு  
முன்பாக க்டந்த 6 ஆம் திகதி இரவு 
மாடடு்டன் மமாதி விபத்தில படுகா -
யமழ்டந்தவர்  சிகிச்ழ்ச ப்லனின்றி 
மரைமழ்டந்துள்ளார்.

இது பதா்டர்பில மமலும்  பதரி -
யவருழகயில  மூன்று பிள்ழளக-
ளின் தந்ழதயாெ 53 வயதுழ்டய 
சிவசுப்பிரமணியம்  சிவராம் என்-
பவர் மட்டககளப்பிலுள்ள  வீட-
டிலிருந்து தெது ப்சாந்தமவழ்ல  
காரைமாக ப்சலலும்மபாது இவ்-
விபத்து இ்டம்பபறறுள்ளது. இதன் 
மபாது  படுகாயமழ்டந்தவழர மட-
்டககளப்பு மபாதொழவத்திய்சா-
ழ்லயில அவ்சர சிகிச்ழ்ச பிரிவில  
அனுமதிககப்படடு சிகிச்ழ்சபபறறு-
வந்த நிழ்லயில, மநறறுமுன்திெம் 
சிகிச்ழ்ச ப்லனின்றி  உயிரிைந்துள்ள-
தாக  பபாலி்சாரின் வி்சாரழையின் 
மூ்லம் பதரியவந்துள்ளது. 

மம்லதிக வி்சாரழையிழெ காத்-
தான்குடி பபாலி்சார் மமறபகாணடு  
வருகின்்றெர்.

சீகமந்து பககட்டுகமை பதுககி மவ்த்த   
வர்த்தக நிமலயஙகள் முற்றுமக

புதிய காத்தான்குடி திெகரன் நிருபர்  

காத்தான்குடியில சீபமந்து மூடழ்ட-
கழள பதுககி ழவத்து அதிக விழ்லககு 
விறபழெ ப்சய்த சி்ல வர்த்தக நிழ்ல-
யஙகழள திஙகடகிைழம (08) முற-
றுழகயிட்ட நுகர்மவார் அதிகார 
்சழபயின் மட்டககளப்பு மாவட்ட 
அதிகாரிகள், சுமார் 800ககு மமறபட்ட 
சீபமந்து மூடழ்டகழள மீட்டது்டன், 
இதழெ குறித்த விழ்லககு விறபழெ 
ப்சய்தெர்.  

நுகர்மவார் அதிகார ்சழபயின் 
கிைககு மாகாை உதவி பணிப்பாளர் 
ஆர்.எப்.அன்வர்்சதாத் தழ்லழமயில 
இந்த அதிரடி முறறுழக ந்டவடிகழக 
இ்டம் பபற்றது.  

இதன் மபாது சீபமந்து மூடழ்டயில 
பபாறிககப்பட்ட விழ்லழய வி்ட 
அதிக விழ்லககு சீபமந்ழத விறபழெ 
ப்சய்த வர்த்தக நிழ்லயஙகளுககு 
ப்சன்்ற நுகர்மவார் அதிகார ்சழபயின் 
அதிகாரிகள் குழு அஙகு சீபமந்து 
மூடழ்டகழள மீடடு அதில பபாறிக-
கப்பட்ட விழ்லகளுககு அவ்வி்டத்தி-
ம்லமய பபாது மககளுககு விறபழெ 
ப்சய்தெர்.  

இதன் மபாது சீபமந்து விறபழெ 
ப்சய்யும் வர்த்தக நிழ்லயபமான்று சீல 
ழவககப்படடு மூ்டப்பட்டது்டன், 
அதிக விழ்லககு சீபமந்து விறபழெ 
ப்சய்த உரிழமயாளர்கள் சி்லருககு 
எதிராக ்சட்ட ந்டவடிகழக எடுகக உள்-
ளதாக அதிகாரிகள் பதரிவித்தெர்.  

வாகன விப்ததில்
குடும்பஸ்தர பலி

பாசிககு்டா நிருபர்

மட்டககளப்பு ்சந்திபவளியில  
ப்சவ்வாய்ககிைழம (09) மாழ்ல 
இ்டம்பபற்ற வாகெ  விபத்பதான்-
றில குடும்பஸ்தர் ஒருவர் உயிரி-
ைந்துள்ளது்டன், இருவர் ப்லத்த  
காயமழ்டந்துள்ளதாக ்சந்திபவளி 
பபாலி்சார் பதரிவித்தெர்.

ப்சஙக்லடி பிரமத்சத்தில 
இருந்து வாழைச்ம்சழெ மநாககி 
ப்சன்்ற முச்்சககர வணடியு்டன் 
எதிமர  வந்த பகன்ரர் ரக வாகெம் 
மநருககு மநர் மமாதியதொல 
இவ் விபத்து  இ்டம்பபறறுள்ளது. 
இதன்மபாது 4 பிள்ழளகளின் தந்-
ழதயாெ கறுவாகமகணிழயச் 
ம்சர்ந்த விஜயநாதன் வயது (51) 
என்பவமர உயிரிைந்துள்ளார்.

காயமழ்டந்த இருவரும் 
வாழைச்ம்சழெ ஆதார ழவத்-
திய்சாழ்லயில அனுமதிககப்-
பட்டதன் பின்ெர், மம்லதிக 
சிகிச்ழ்சககாக மட்டககளப்பு 
மபாதொ ழவத்திய்சாழ்லககு  
இ்டமாற்றப்படடுள்ளெர். ்சந்தி-
பவளி பபாலி்சார் குறித்த விபத்து 
பதா்டர்பாக மம்லதிக  வி்சாரழை-
கழள மமறபகாணடுள்ளெர்.

ஸ்ரீ லஙகா சுதந்திர மதசிய ம்பாக்குவரத்து ஊழியர் சஙகத்தின் இலஙமக ம்பாக்குவரத்து சாமலகளில் உள்ள உறுப்பினர்களுக்கிமையிலான விமசை கூடைம புதன்கிழமை (10)             
ஸ்ரீ லஙகா சுதந்திரக் கடசியின் தமலமைக் காரியாலயத்தில் சஙகத்தின் பிரதான சசயலா்ளர் ்பந்துல ரத்னாயக்க தமலமையில் நமைச்பற்றது. இக் கூடைத்திறகு சஙகத்தின் தமலவர் 
சைன் புஸ்பகுைார ைறறும ச்பாரு்ளா்ளர் ைஹிந்தமேரத் உட்பை்பலர்  கலந்து சகாணை ம்பாது.                   (்பைம: ஹிஙகு்றாமை குறூப் நிரு்பர்)

சயாகட் உற்ப்ததிககான உபகைணஙகள் வழஙகி மவப்பு
(பா்லமுழெ விம்ச்ட 
நிருபர்)

  
பபாத்துவில பிரமத்ச 

மகளிர் உறபத்தி ம்சழவகள் 
கூடடு்றவுச்  ்சஙகத்திறகு 
உைவுப் பாதுகாப்பு திட-
்டத்தின் கீழ் ஐந்து இ்லட-
்சம் ரூபா  பபறுமதியாெ 
மயாகட உறபத்திககாெ 
உபகரைஙகள் வைஙகப்-
பட்டெ.   

கூடடு்றவு அபிவிருத்தி 
திழைககளத்தின் சிபாரிசுககிைஙக 
PSDG  குறித்பதாதுககப்பட்ட நிதி 
ஒதுககீடடின் ஊ்டாகமவ மமறபடி 
உபகரைஙகள்  வைஙகப்படடுள்ளெ.  

குறித்த உபகரைஙகழள பபாத்-
துவில பிரமத்ச மகளிர் உறபத்தி  
ம்சழவகள் கூடடு்றவுச் ்சஙகத்திறகு 
ழகயளிககும் நிகழ்வு திஙகடகிைழம 
(08)  பபாத்துவில மகளிர் உறபத்தி 
ம்சழவகள் ்சஙகத் தழ்லழம கட்ட்டத்-
தில  இ்டம்பபற்றது.  

்சஙகத்தின் தழ்லவி எஸ்.்றகீபா 
தழ்லழமயில இ்டம்பபற்ற  இந்நி-
கழ்வில, கிைககு மாகாை கூடடு்றவு 
அபிவிருத்தி ஆழையாளர்  ஏ.எல.
எம்.அஸ்மி பிரதம அதிதியாகவும், 
கலமுழெ மாவட்ட கூடடு்றவு  
அபிவிருத்தி உதவி ஆழையாளர் 
க்லாமதவி உதயராஜா பகௌரவ அதி-
தியாகவும், தழ்லழம  கூடடு்றவு 
அபிவிருத்தி உத்திமயாகத்தர்களாெ 
எம்.ஐ.எம்.பரீட, ஏ.எம்.ஷாபி,  கூட-

டு்றவு அபிவிருத்தி உத்தி-
மயாகத்தர்களாெ எம்.சி.ஜ-
்லாலடீன்,  மக.காந்தரூபன், 
ஏ.சுழைர் அலி, எஸ்.ஜாபீர் 
ஆகிமயார் விம்ச்ட அதிதிக-
ளாகவும்  க்லந்து பகாண்ட-
ெர்.  

இதன்மபாது காஞ்சிரங-
கு்டா பாறபணழையாளர் 
பயிறசி மத்திய  நிழ்ல-
யத்தில மயாகட உறபத்தி 
மறறும் பாறபபாருடகழள 
உறபத்தி ப்சய்தல  பதா்டர்-

பாெ பயிறசி பநறியில க்லந்து-
பகாண்டவர்களுககு ்சான்றிதழ்களும் 
வைஙகி  ழவககப்பட்டது.  

உைவுப் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் 
கீழ் கூடடு்றவு அபிவிருத்தி  திழைகக-
ளத்தின் சிபாரிசுககிைஙக PSDG நிதி 
ஒதுககீடடின் ஊ்டாக, கிைககு  மாகா-
ைத்தில ஐந்து ்சஙகஙகள் பதரிவு ப்சய்-
யப்படடு உபகரைஙகள் வைஙகி  
ழவககப்படடுள்ளழம குறிப்பி்டத்-
தககது.  

ேம்மாந்துமை - அல் அக்ா   
மாணவரகளுககு புலமம பரிசில் 

நறபிடடிமுழெ திெகரன் நிருபர் 

்சம்மாந்துழ்ற  கலவி வ்லய பநய் -
ொகாடு அல-அக்ா வித்தியா்லயத்-
தில கலவி கறகும் அடிப்பழ்ட  வ்ச -
திகளற்ற மாைவர்களுககு முன்ொள் 
கிைககு மாகாை ்சழப உறுப்பிெ -
ரும்,  ்சம்மாந்துழ்ற பிரமத்ச ்சழப 
உறுப்பிெருமாெ ஐ.எல.எம். 
மாஹிரின் முயறசியிொல மாை-
வர்களின் கலவி ந்டவடிகழகழய 
மமம்படுத்தும் மநாககில   பு்லழமப் 
பரிசில வைஙகும் நிகழ்வு  மநறறு-
முன்திெம் இ்டம்பபற்றது.

இந்நிகழ்வுககு  ்சம்மாந்துழ்ற 

பிரமத்ச ்சழப உறுப்பிெர் ஐ.எல.
எம். மாஹிர் க்லந்து பகாணடு மாை -
வர்களுககு பு்லழமப்  பரிசிலகழள 
வைஙகி ழவத்தார். 

இதில பா்ட்சாழ்ல அதிபர் ஏ.பி.
ஹிபத்துல்லா, பிரதி அதிபர், ஆசி-
ரியர்கள், மாைவர்கள் உள்ளிட்ட 
ப்லர் க்லந்து பகாண்டெர். 

இதன்மபாது  பா்ட்சாழ்லயில 
யாழெத் பதாலழ்லயிழெ கடடுப் -
படுத்தும் வழகயில, மவலிகளுககு  
பவளிச்்சத்ழத  வைஙகககூடிய சூரிய 
்சகதி மூ்ல மின்க்லமும் பா்ட்சா -
ழ்லககு வைஙகி  ழவககப்பட்டழம  
குறிப்பி்டத்தககது.

மட்டு. வாமழசசேமனயில்
அதிபர, ஆசிரியரகள் ஆரப்பாட்்டம்
(மணடூர் குறூப் நிருபர்)

இ்லஙழக ஆசிரியர் ்சங-
கத்தின் ஏறபாடடில மடடு. 
மாவட்ட வாழைச்ம்சழெ 
்சந்தியில பதாழதகழள ஏந்-
தியவாறு

பலமவறு மகாரிகழக-
கழள முன்ழவத்து அதிபர், 
ஆசிரியர்கள்  ப்சவ்வாய்க-
கிைழம (09) மாழ்ல ஆர்ப்-
பாட்டத்தில ஈடுபட்டெர்.

வாழைச்ம்சழெ  ்சந்தி -
யில சும்லாகஙகள் எழுதப்பட்ட 
பதாழககளு்டன் ஆர்ப்பாட்டத்-
தில  ஈடுபட்டவர்கள், மபரணியாக 
கலகு்டா வ்லயககலவி அலுவ்லகம் 
வழர ப்சன்று பணிமழெ  முன்ொல 
பலமவறு அம்்சக மகாரிகழகக 
மகாஷஙகழள எழுப்பி ஆர்ப்பாட -

்டத்திழெ  முன்பெடுத்திருந்தெர். 
அதிபர், ஆசிரியர்களின் 24 வரு்ட 
்சம்பள  முரணபாடழ்ட நீககு, 
அதிபர் ஆசிரியர்களின் ம்சழவழய 
அகப்படுத்தப்பட்ட ம்சழவயாக  
அஙகீகரி, சுமபாதினி திட்டத்ழத 
ப்சயலபடுத்து, தரமாெ கலவிககு 
வளஙகழள  வைஙகு, பமாத்த 

மதசிய வருமாெத்தில கல-
விககு 6 விதத்ழத ஒதுககு, 
அதிபர், ஆசிரியர் பபறம்றார்-
களுககு அழுத்தம் பகாடுப்-
பழத நிறுத்து, பகாத்த்லாவ்ல 
பாதுகாப்பு பலகழ்லககைக 
்சட்டமூ்லத்ழத அமுலபடுத்-
தாமத, ஆசிரியர்களின்  ்சம்-
பளம் முரணபாடடுககாெ 
உயர் நீதிமன்்ற தீர்ப்ழப நழ்ட-
முழ்றப்படுத்து, இ்லவ்சக 
கலவிழய தனியார் மயப்படுத்-
தாமத, அதிபர் ஆசிரியர்களின் 

்சம்பள முரணபாடழ்ட  நீககி அதிபர் 
ஆசிரியர் ம்சழவழய பகௌரவப்ப -
டுத்து, அரம்ச தரமாெ கலவிககு  உ்ட-
ெடித் தீர்வு வைஙகு மபான்்ற வா்ச-
கஙகள் எழுதப்பட்ட பதாழககழள 
ஏந்தியவாறு ஆர்ப்பாட்டத்தில ஈடு-
பட்டெர்.



த�ோப்பூர் குறூப் நிருபர்

மூதூர்  பிரத�ச சபபக்குடபட்ட 
பிரத�சத்தில் கோணப்படுகின்ற 
ஒதரய�ோரு மணிக்கூடடு தகோபு -
ரத்தில் கோணப்படுகின்ற கடிகோ -
ரம் நீண்ட நோடகளோக இ�ஙகோ� 
நிபையில் உளள�ோக யபோதுமக் -
கள விசனம் ய�ரிவிக்கின்றனர். 

போமர மக்கள தநரத்திபன 
அறி� முடி�ோ�நிபை  கோணப்படு -
கி்றது.

எனதே உரி� அதிகோரிகள 
இம் மணிக்கூடடு தகோபுரத்ப� 
ய�ோ்டர்ச்சி�ோக பரோமரித்து  இப்ட -
வி்டோது கடிகோர இ�க்கத்ப� 
அே�ோனிக்குமோறு யபோதுமக்கள 
தகோரிக்பக  விடுக்கின்றனர்.  

132021 நவம்பர் 11 வியாழக்கிழமை 11–11–2021

கல்முமை வடக்கு பிரதேச சசயலகத்தில்

(யபரி�நீைோேபண விதச்ட நிருபர்)

சமூக  தசபேகள திபணக்களத்தின நிதி 
அனுசரபணத�ோடு, கல்முபன ே்டக்கு 
பிரத�ச  யச�ைகத்தின கீழ் உளள யபண 
�பைபம �ோஙகும் குடும்பஙகளுக்கு ேோழ்-
ேோ�ோர உ�விகபள ேழஙகி பேக்கும் 
நிகழ்வு பு�னகிழபம (10) பிரத�ச யச�ைோ-
ளர் ரி.தே. அதிச�ரோஜ் �பைபமயில் நப்ட-
யபற்றது.

பிரத�ச  மட்டத்தில் கணேபன இழந� 
யபணகள, �ோய் �நப�ப� இழந�ேர்கள, 
நலிவுறத்றோர்  மறறும் யபணகள �பைபம 
�ோஙகும் குடும்பஙகளுக்கு அேர்களின 
ேோழ்ேோ�ோரத்ப�  உ�ர்த்தும் தநோக்தகோடு 
சு�ய�ோழில் மு�றசிகளுக்கோன உ�விகபள 
சமூக தசபேகள  திபணக்களம் முனயன-
டுத்து ேருகின்றன. இந� தேபைத் திட-

்டத்தின கீழ் ய�ரிவு  யசய்�ப்பட்ட ப�னோ -
ளிகளுக்கு இவேோறு ேோழ்ேோ�ோர உ�வித் 
திட்டஙகள ேழஙகி  பேக்கப்பட்டன.

சில்ைப்ற வி�ோபோர மு�றசியில் ஈடுப-
டுதேோருக்கு வி�ோபோர  உபகரணஙகள, 
ப��ல் ய�ோழிலில் ஈடுபடுே�றகு ப��ல் 
இ�நதிரஙகள, சு�ய�ோழிலில்  ஈடுபடும் 
யபணகளுக்கு அேர்களின சு� ய�ோழிபை 
ஊக்குவிப்ப�றகோன உபகரணஙகள  எனப-
னவும் ேழஙகி பேக்கப்பட்டன.

இந நிகழ்வில் பிரத�ச யச�ைகத்தின  
நிர்ேோக உத்தித�ோகத்�ர் எம்.ஜீேரோஜ், சமூ -
கதசபே உத்தித�ோகத்�ர் எம். ஐ. எம்.  
முர்சித், சமூக தசபேகள திபணக்களத்தின 
அபிவிருத்தி உத்தித�ோகத்�ர் திருமதி  லில்-
லிமைர் சுபோஷகரன உடப்ட அலுேைக 
உத்தித�ோகத்�ர்கள இதில் கைநது  யகோண -
்டனர்.

பெண் தலைலை தாங்கும் குடும்ெங்்களுக்கு 
வாழவாதார உதவி்கள் வழங்கி லவப்பு

இறக்்காைம் பொலிஸ் நிலையத்திற்கு
புதிய பொறுப்ெதி்காரி நியைனம்

இ்றக்கோமம்  தினகரன நிருபர்

ேனோதிபதியின யசௌபோக்கி�ோ 
தேபைத்திட்டத்தின கீழ் புதி�ோக 
உருேோக்கப்பட்ட இ்றக்கோமம் 
யபோலிஸ் நிபை�த்திறகு நிரந�ர 
யபோலிஸ் யபோறுப்பதிகோரி�ோக 
தே.எம்.எம்.தசனரத்ன  நி�மிக்கப்-
படடுளளோர். இேர் �னது க்டபம-
கபள திஙகடகிழபம (08) யபோறுப்-
தபற்றோர்.

�மண யபோலிஸ் பிரிவிலிருநது 
க்டந� ஆகஸ்ட மோ�ம் 13ஆம் திகதி 
மு�ல் புதி�ோக உருேோக்கப்பட்ட 

இப்புதி� யபோலிஸ் நிபை�த்தின 
யபோறுப்பதிகோரி�ோக எம்.பே.யேௌ-
பர் இதுேபர கோைமும் க்டபம-
�ோறறி ேந� நிபையில் இநநி�மனம் 
ேழஙகப்படடுளளது.

இநநிகழ்வில் இ்றக்கோமம், பிரத�ச 
சபப �விசோளர் எம்.எஸ்.யேமீல் 
கோரி�ப்பர், முனனோள பிரத�ச சபப 
�விசோளர் தே.கலீலுர் ்றஹமோன, 
இ்றக்கோமம் அபனத்து பளளிேோசல்-
கள சம்தமளன �பைேர் யமௌைவி 
ஏ.தக.அப்துல் ்றஊப் உடப்ட சர்ே 
ம� �பைேர்களும் கைநது யகோண-
்டனர்.

விலத்கள் வழங்கி
லவப்பு

(யபரி�தபோரதீவு தினகரன நிருபர்) 

விேசோ� திபணக்களமும், நீர்ப் -
போசனத் திபணக்களமும் இபணநது 
மட்டக்களப்பு மோேட்டத்தில் நப்ட-
முப்றப்படுத்தும் பிசிப் திட்டத்தின 
கீழ் நிைக்க்டபை மறறும் யகௌபி 
விப�கள விேசோயிகளுக்கு இைே -
சமோக ேழஙகி பேக்கும் நிகழ்வு 
யசவேோய்க்கிழபம (09) மட்டக்-
களப்பு மோேட்டத்தின போபை�டி -
ேடப்ட மறறும் கறதசபன ஆகி� 
இ்டஙகளில் இ்டம்யபற்றன.

இ�னதபோது விேசோ�த் திபணக் -
களத்தின மட்டக்களப்பு மோேட்ட 
பிரதி விேசோ� பணிப்போளர் தபரின-
பரோசோ, மட்டக்களப்பு ய�றகு ேை� 
உ�வி விேசோ�ப் பணிப்போளர் �. 
தமகரோசோ, ய�ோழில்நுடப உத்தித�ோ -
கத்�ர் ச.டிசோரோ மறறும் மோ�ேன,  
போ்டவி�ோன உத்தித�ோகத்�ர், நீர்ப்-
போசன கள உத்தித�ோகத்�ர்கள உள -
ளிட்ட பைரும் கைநது யகோணடிருந-
�னர்.

ஓட்டைாவடி ைாணவி்களுக்கு 
புற்று ந�ாய் தடுப்பு ைருந்து
கல்கு்டோ தினகரன 
நிருபர்

ஓ ட ்ட ம ோ ே டி  
சுகோ�ோர பேத்தி� 
அதிகோரி அலுேைக 
பிரிவில் ஆ்றோம் �ரத்-
தில் கல்வி பயிலும்  
போ்டசோபை மோணவி-
களுக்கு கறபப்பப 
கழுத்து புறறு தநோய்க்-
கோன �டுப்பு மருநது  
ஏறறும் ந்டேடிக்பக ஓட்டமோேடி 
சுகோ�ோர பேத்தி� அதிகோரி எம்.
எச்.எம்.�ோரிக்  �பைபமயில் நப்ட-
யபறறு ேருகின்றது.

அந�ேபகயில் ஓட்டமோேடி 
போத்திமோ  போலிகோ மகோ வித்தி�ோ-
ை� த�சி� போ்டசோபையில் கல்வி 
பயிலும் நூறறி  எணபத்ப�நது (185) 
மோணவிகளுக்கு இரண்டோம் கட்ட 
கறபப்பப கழுத்து புறறு  தநோய்க்கோன 
�டுப்பு மருநது ஏறறும் ந்டேடிக்பக 
ஓட்டமோேடி போத்திமோ போலிகோ  மகோ 
வித்தி�ோை� த�சி� போ்டசோபையில் 
பு�னகிழபம (10) நப்டயபற்றது.

கறபப்பப கழுத்து  புறறு தநோப� 

ஆரம்பத்திதை �டுக்கும் தநோக்கில்  
மோணவிகளுக்கு இரண்டோம் கட்ட 
�டுப்பு மருநது ஏறறும் ந்டேடிக்பக-
கள  இ்டம்யபற்றது.

ஓட்டமோேடி சுகோ�ோர பேத்தி� 
அதிகோரி எம்.எச்.எம்.�ோரிக்  �பை-
பமயில் நப்டயபற்ற �டுப்பு மருநது 
ஏறறும் நிகழ்வில், கல்கு்டோ ேை�க்  
கல்வி பிரதிக் கல்விப் பணிப்போளர் 
திருமதி.எம்.ஏ.றிஸ்மி�ோ போனு, 
யபோதுச்  சுகோ�ோர பரிதசோ�கர்கள, 
யபோதுச் சுகோ�ோர மருத்துேமோது,  
சுகோ�ோர பேத்தி�  அதிகோரி அலுே-
ைக உத்தித�ோகத்�ர்கள என பைர் 
கைநது யகோண்டனர்.

மூதூரில் ஆசிரியர்கள்   
்கவனஈரப்பு நொராட்டம்  

(த�ோப்பூர் குறூப், மூதூர் தினகரன 
நிருபர்கள)  

இைஙபக ஆசிரி�ர் சஙகத்தின ஏற-
போடடில் மூதூர் ேை�க் கல்வி அலுே-
ைகத்திறகுடபட்ட போ்டசோபைகளில் 
க்டபமபுரியும் அதிபர், ஆசிரி�ர்கள 
யசவேோய்கிழபம (9) மூதூர் ேை�க் 
கல்வி அலுேைகத்திறகு முனபோக 
சுதைோகஙகபள ஏநதி�ேோறு கேன-
யீர்ப்பு ஆர்ப்போட்டத்தில் ஈடுபட்ட-
னர்.  

இவ ஆர்ப்போட்டம் மூதூர் மணிக் -
கூடடு தகோபுரச் சநதியிலிருநது நப்ட 
பேணி�ோகச் யசனறு ேை�க்கல்வி 
அலுேைகம் முனபோக ஆர்ப்போட்டத்-
தில் ஈடுபட்டனர்.  

இ�னதபோது பல்தேறு ேோசகங -
கள அ்டஙகி� ப�ோபககபள ஏந-
தியிருந�த�ோடு, த�ோப்பூர், மூதூர் 
மறறும் ஈச்சிைம்பறறு தகோட்டத்-
ப�ச் தசர்ந� அதிகளேோன ஆசிரி�ர்-
கள கைநது யகோண்டபம குறிப்பி்டத்-
�க்க�ோகும்.  

்கந்தளாய் அலணக்்கடடு  
வீதி திறந்து லவப்பு

கந�ளோய் தினகரன நிருபர்   

திருதகோணமபை கந�ளோய் 
அபணக்கடடு வீதி 8.22 மில்லி�ன 
ரூபோ யசைவில் திஙகடகிழபம (8) 
உத்தித�ோகபூர்ேமோக தி்றநது பேக்-
கப்பட்டது.  

ஒரு இைடசம் கிதைோமீற்றர் 
கிரோமி� மறறும் இப்ட வீதிகபள  
அபிவிருத்தி யசய்ே�றகோன த�சி� 

தேபைத்திட்டத்தின கீழ் பூர்த்தி  
யசய்�ப்பட்ட கந�ளோய் அபணக்-
கடடு வீதி யபோதுமக்களின போே-
பனக்கோக தி்றநது  பேக்கப்பட்டது.  

இ�பன திருதகோணமபை 
மோேட்ட போரோளுமன்ற உறுப்பினர் 
கபிை  அத்துக்தகோரை மறறும் உளளூ-
ரோடசி மன்ற உறுப்பினர்களின பஙகு 
பறறு�லு்டன  தி்றநது பேக்கப்பட-
்டது.  

சம்ைாந்துலற வைய ்கல்வி அலுவை்கத்திற்கு 
முனொ்க அதிெர, ஆசிரியர்கள் ஆரப்ொட்டம்

(சம்மோநதுப்ற கிழக்கு தினகரன 
நிருபர்)

சம்பள முரணபோடப்டத் தீர்க்கக் 
தகோரி  இைஙபக இஸ்ைோமி� ஆசி-
ரி�ர் சஙகத்தின ஏறபோடடில் யசவ-
ேோய்க்கிழபம (09) சம்மோநதுப்ற 
ேை�க் கல்வி அலுேைகத்திறகு 
முனபோக அதிபர், ஆசிரி�ர்கள ஆர்ப் -
போட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

அஙகு உபர�ோறறி� இைஙபக 
இஸ்ைோமி� ஆசிரி�ர் சஙகத் 
�பைேர் யேஸ்மி எம்.மூஸோ, 
க்டந� 24 ஆணடுகளோகத் தீர்க்கப் -
ப்டோமல் இருநது ேரும் சம்பள 
முரணபோடப்டத் தீர்க்க அரசுக்கு 
நல்ைய�ோரு சந�ர்ப்பம் கிப்டத்துள-
ளது. ய�ோ்டர்நதும் ஆசிரி�ர்கபள 
தபோரோடக்கோரர்களோக மோறறும் 
யச�றபோடுகளில் அரச �ரப்பு 
யச�றபட்டோல் தபோரோட்ட ேடிேங -

கபள நோம் மோறறி�பமப்தபோம். 
யகோதரோனோ விடுமுப்றயின பினனர் 
மோணேர்கள மீணடும் போ்டசோ -
பைக்கு ேநதுளளனர். அேர்களது 
கல்வி முனதனற்றத்திறகுரி� சகை 
ந்டேடிக்பககபளயும் நோம் தமற-
யகோளதேோம். அேர்களது கல்விக் -

குப் போதிப்போக அபமயும் எந�ப் 
தபோரோட்டஙகளுக்கும் இைஙபக 
இஸ்ைோமி� ஆசிரி�ர் சஙகம் துபண 
நிறகோது. கூடடிபணந� ய�ோழிற-
சஙக ந்டேடிக்பககளும் மோணேர் 
நைபன பம�ப்படுத்தித� முன -
யனடுக்கப்படுகின்றன எனப�பன 

யபறத்றோர் உளளிட்ட �ரப்பினர் 
உணர்நதுளளனர்.  

 நோடடின அசோ�ோரண சுகோ�ோரச் 
சூழ்நிபையினோல் க்டந� இரணடு 
ேரு்டஙகளோக  போ்டசோபை ந்ட -
ேடிக்பககள இல்பை. இபண� 
ேழிக் கறபித்�பை இப்ட நிறுத் -
தி� தபோரோட்டம் யசோறபகோைதம. 
ஆயினும் மோணேர்களின யேடடுப்-
புளளிகள அதிகரிக்கப்படுமளவுக்கு 
இக் கோைப் பகுதிக்கோன யபறுதபறு-
களில் சித்திவீ� அதிகரிப்பும் ஏறபட-
டுளளது. இ�றகுக் கோரணம் யசோந� 
யசைவில் ஆசிரி�ர்கள இபண� 
ேழிக் கறபித்�லில் ஈடுபட்டபமத� 
ஆகும். ேரவு யசைவுத் திட்டத்தில் 
ஆசிரி�ர் சமூகம் ஏறறுக் யகோளளக் 
கூடி� தீர்வு ேரவில்பை�ோயின 
நமது தபோரோட்டஙகள தேறு ேடிே -
யமடுக்கும் என  எச்சரிக்கினத்றோம் 
என்றோர்.  

அக்்கலரப்ெற்றில் ொரம்ெரிய 
சலையல் ்கலை பசயைைரவு
(அக்கபரப்பறறு மத்தி� நிருபர்)

கைோசோர  அலுேல்கள திபணக்-
களத்தின ய�ோைஸ் மதக பஹண 
தேபைத்திட்டத்தின கீழ், போரம்பரி�  
சபம�ல் கபை கற்றல் யச�ைமர்வு 
அக்கபரப்பறறு பிரத�ச யச�ைோளர் 
ரீ.எம்.  முகம்மட அனஸோர் �பைபம-
யில் கைோசோர அபிவிருத்தி உத்தித�ோ-
கத்�ர் நேப்பிரி�ோ  பிரசோநதின ஒருங-
கிபணப்பில் அக்கபரப்பறறு பிரத�ச 
யச�ைக கைோசோர மண்டபத்தில்  நப்ட-
யபற்றது.

இநநிகழ்வில் அக்கபரப்பறறு 
உ�விப் பிரத�ச யச�ைோளர் ஏ.தக. 
ய்றோசின �ோஜ், அம்போப்ற மோேட்ட  
கைோசோர உத்தித�ோகத்�ர் ரீ.எம். 
றின்ோன, பிரதித்  திட்டமி்டல் பணிப்-
போளர்  ஏ.எம். �மீம், கிரோம நிருேோக 
உத்தித�ோகத்�ர் ஏ.எல்.எம். �ோஹீர், 
யபோது மக்கள  தசபே பணி�க பிர�ம 
முகோபமத்துே தசபே உத்தித�ோகத்-
�ர் எம்.ஐ. யேய்னுதீன, கைோசோர உத்-

தித�ோகத்�ர்களோன ஏ.எம்.ய�ௌபீக், 
எம்.எச்.எம். முக்�ோர் ஹூபசயின  
ஆகித�ோர் அதிதிகளோக கைநது சி்றப்-
பித்�னர்.

இ�ன  தபோது முபீ�ோ ேளேோளரோக 
கைநது யகோணடு போரம்பரி� சபம�ல் 
கபை ய�ோ்டர்போக  யசய்முப்ற பயிறசி 
ேழஙகி�து்டன, கைநது யகோண்டேர்-
களுக்கு பிரத�ச யச�ைோளர்  ரீ.எம்.
முகம்மட அனசோர், உ�விப் பிரத�ச 
யச�ைோளர் ஏ.தக. ய்றோசின �ோஜ்  
மறறும் ஏபன� அதிதிகளினோல் சோன-
றி�ழ்கள ேழஙகிபேக்கப்பட்டன. 

்கடி்காரம் இயங்்காதது  
பதா்டரொ்க ைக்்கள் விசனம்

ல்க ்கழுவிக் ப்காள்ளும் உெ்கரணம் வழங்கி லவப்பு
(அட்டோபளச்தசபன தினகரன 
நிருபர்)

யகோவிட ய�ோறறு கோரணமோக 
கல்வி ந்டேடிக்பககள �ப்டப் -
படடிருந� போ்டசோபைகளில் இரட -
்டோம் கட்ட கல்வி ந்டேடிக்பக -
கள ஆரம்பிக்கப்பட்டப��டுத்து, 
அம்போப்ற ய்றோட்டரி கழகத்தின 
மூைம் போ்டசோபை மோணேர்களின 
நனபம கருதி பல்தேறு தேபைத் 
திட்டஙகள அமுல்படுத்�ப்படடு 
ேருகின்றன.

இ�றகபமேோக, அக்கபரப்பறறு 
அல்முனவே்றோ கனிஷ்ட கல்லூ -
ரிக்கு மோணேர்களின சுகோ�ோர 
நப்டமுப்றகபள கடடிய�ழுப்பும் 
ேபகயில் பககபளச் சுத்�ப்படுத் -
திக் கழுவிக் யகோளளும் நவீன உப -
கரணம் யசவேோய்க்கிழபம (09) 
ேழஙகி பேக்கப்பட்டது.

அதிபர் எம்.ஐ.எம்.உபேஸ் 
�பைபமயில் போ்டசோபை ேளோ -
கத்தில் இ்டம்யபற்ற இந நிகழ் -
வின தபோது, ய்றோட்டரி கழகத் -

தின அம்போப்ற மோேட்ட புதி� 
கிபளகள புனரபமப்புப் யபோறுப் -
போளரும், ஓய்வு நிபை வீதி அபி -
விருத்தி அதிகோர சபபயின பிரதிப் 
பணிப்போளருமோன யபோறியி�ைோ -
ளர் என.ரி.எம்.சி்றோேுதீன �பை -
பமயிைோன குழுவினர் போ்டசோபை 

நிருேோகத்தினரி்டம் பக�ளித்� -
னர்.

இ�னதபோது ஓய்வு நிபை அதிபர் 
எம்.எச்.�ோசீம், பிரதி அதிபர் எம்.
�ோஹோ, யமௌைவி எம்.பப்ல் 
உளளிட்ட முக்கி�ஸ்�ர்கள கைநது 
யகோண்டனர்.



அநுராதபுரம் மேற்கு தினகரன் நிருபர்  

சீரற்்ற காலநிலல காரணோக அநு -
ராதபுரம் ோவட்டத்தில் பல பிரமத-
சஙகளில் வவள்ள அபாயம் ஏற்பட-
டுள்ளது.

இதனால் நான்கு பிரமதச வசயலக 
பகுதிக்குடபட்ட 1198 மபர் 
இல்டத்தஙகள நிலலயஙகளில் தங-
கலவக்கபபடடுள்ளதாக ோவட்ட 
இ்டர் நிவாரண அலுவலகர் ரஷீலா 
லியனகேமக வதரிவித்தார்.  

ேஹா விலச்சிய பிரமதச வசயலக 
பகுதியில் 93 குடும்பஙகல்ளச் 
மசர்்நத 303 மபரும், வநாச்சியா-
கே பிரமதச வசயலக பகுதியில் 
204 குடும்பஙகல்ளச் மசர்்நத 702 
மபரும், தம்புத்மதகே பிரமதச 
வசயலக பகுதியில் 30 குடும்பங-
கல்ளச் மசர்்நத 98 மபரும், இரா -
ஜாஙகலன பகுதியில் 20 குடும் -
பஙகல்ளச் மசர்்நத 75 மபரும் 
பாதிக்கபபடடுள்ளனர். 

இவர்கள அலனவருக்கும் 
உலர் உணவு வழஙகபபடுவதாக 
ோவட்ட வசயலா்ளர் ஜனக ஜயசு்ந -
தர வதரிவித்தார்.  

வநாச்சியாகே கடடுபத்வவவ 
பகுதியில் வவள்ளத்தில் சிக்கியி -

ரு்நத குழுவினலர உயிர்பாதுகாபபு 
குழுவினர் மீடடுள்ளனர்.

25 மபலர வகாண்ட இக்குழுவி-
னர் கடடுபத்வவவ ஆரம்ப வித்-
தியாலயத்தில் தஙகலவக்கபபட-
டுள்ளதாக வநாச்சியாகே பிரமதச 
வசயலா்ளர் அசஙக ரத்நாயக்க வதரி -
வித்தார்.  

கல்மநவ பிரமதச வசயலக பகு-
திக்குடபட்ட வுல்மநவ பகுதியில் 
வவள்ளத்தில் சிக்கி இரு்நத குடும் -
பம் ஒன்றும் மீடகபபடடுள்ளது.  

இராஜாஙகலன பகுதிலயச் 
மசர்்நத 04 மபர் வவள்ளத்தில் அடித் -
துச் வசல்லபபட்ட நிலலயில், உயிர் -
பாதுகாபபு குழுவினரால் மீடகப-
படடுள்ளனர்.  

அநுராதபுரம் ேத்திய நுவரகம் 
பிரமதச வசயலக பகுதிக்குடபட்ட 
சில பகுதிகளும் விலச்சிய சில 
பகுதிகளும் நீரில் மூழ்கியுள்ள-
தாக இ்டர் முகாலேத்துவ அலுவ -
லகம் வதரிவித்தது. அநுராதபுரம் 
ோவட்ட இ்டர் முகாலேத்துவ 
ேத்திய நிலலயத்தின் தலலயீடு 
மூலம் கலாவவவ, நாச்சியாதீவு 
ேற்றும் இராஜாஙகலன நீர்நிலல-
களுள்ள பிரமதசஙகளில், உயிர் 
பாதுகாபபு மசலவ குழுவினரு்டன்  

ஐ்நது ப்டகுகள  மசலவக்கு அேர்த்-
தபபடடுள்ளது.

அநுராதபுரம் நகரம் உடப்ட 
ஏலனய பு்றநகர் பகுதிகளில் பல 
இ்டஙகளில் வவள்ள அபாய எச்ச-
ரிக்லக விடுக்கபபடடுள்ளது.  

வடிகான் ேற்றும் ேதகுகள சீரின்-
லேயால் இ்நநிலல ஏற்படடுள்ள-
தாக ோவட்ட இ்டர் முகாலேத்துவ 
ேத்திய நிலலயம் வதரிவித்தது.  

அநுராதபுரம் ோவட்டத்தில் 14 
வபரிய நீர்த்மதக்கஙகளில் 07 நீர்த் -
மதக்கஙகள வான் பாய்கின்்றன.
திஸாவவவ, அஹயவவவ, ேஹா -
விலச்சிய, இராஜாஙகலன, அஙக-
முவ, நாச்சியாதீவு ேற்றும் துருவில 
ஆகிய கு்ளஙகளும் வான் பாய்வ-
தாக அறிவிக்கபபடடுள்ளது.

இதற்கு மேலதிகோக ோவட்டத் -
தில் சிறிய ேற்றும் நடுத்தர கு்ளஙக -
ளின் வான்கதவுகளும் தி்றக்கபபட-
டுள்ளன.

அபாயகரோன நீர்த்மதக்கஙல்ள 
அணடி வாழ்்நது வருமவார் வதா்டர் -
பில், எடுக்க மவணடிய ந்டவடிக்-
லககள வதா்டர்பில் குழுக்கள 
அலேக்கபபடடுள்ளதாக ோவட்ட 
இ்டர் முகாலேத்துவ உதவி பணிப-
பா்ளர் இ்நதிக ரணவீர வதரிவித்தார்.   
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மைாசடி சசய்யும அதிகாரிகளுக்கு எதிராக 

ஷம்ஸ் பாஹிம்   

 225 எம்.பிகல்ளயும் ேக்கள விேர் -
சித்தாலும் பல ே்டஙகு மோசடி 
வசய்யும் அதிகாரிகளுக்கு எதிராக 
எ்நத ந்டவடிக்லகயும் எடுக்கபபடு-
வதில்லல. தண்டலன கில்டபபது-
மில்லல. 

தவறு வசய்யும் அதிகாரிகளுக்கு 
எதிராக ந்டவடிக்லக எடுபபதற்-
கான அதிகாரத்லத மகாப ேற்றும் 
மகாபா குழுக்களுக்கு வழஙக 
மவணடும் என ராஜாஙக அலேச்சர் 
தயாசிறி வஜயமசகர வதரிவித்தார்.   

ஒத்திலவபபு மவல்ள விவாதத்-

தில் உலரயாற்றிய அவர் மேலும் 
குறிபபிட்டதாவது.   

பாராளுேன்்றத்திலுள்ள 225 
மபருக்குள குணடு மபா்ட 
மவணடும் என விேர்சனம் வசய்யப -
படுகி்றது. ஆனால் யாருக்கு குணடு 
மபா்ட மவணடும் என்பலத இ்நத 
அறிக்லககல்ள படித்த பின்னர் 
ேக்கள முடிவு வசய்ய மவணடும். 
ஏவனன்்றால் அரச நிறுவனஙகளில் 
நல்டவபறும் மோசடிகள வதா்டர் -
பில் ஆராய்்நது அறிக்லக சேர்ப -
பித்தாலும் எ்நத ந்டவடிக்லகயும் 
எடுக்கபபடுவதில்லல. சுஙகத் 

திலணக்க்ள அதிகாரிகள வபாருட -
கள வவளியில் வசல்ல இ்டேளித்து 
சுற்றிவல்ளத்து பிடித்து பல பில்லி -
யன் தேது கட்டணோக வபற்றுக் 
வகாளகின்்றனர்.நீர்வழஙகல் வடிகா -
லலேபபு சலப தருவித்த வபாருட -
களினால் பல இலடசம் நஷ்டம் 
ஏற்பட்டது. தருவித்த கம்பனி வரி 
வசலுத்த தவறியதால் இ்நத நிலல 
ஏற்பட்டது.   

முதுராஜவலவில் சட்டவிமராத 
வசயற்பாடுகள நல்டவபறுகின்்றன. 

சரணாலயோக உள்ள பிரமதசம் 
நாசேல்டகி்றது. அரசியல்வாதி-
கள அன்றி அரச அதிகாரிகள தான் 
இவற்ல்ற வசய்கின்்றன.   

க்ட்நத அரசில் வகசிமனா வரி 
விதிக்கபபட்டது. ஆனால் அதற்கு 
எதிராக வழக்கு வதா்டரபபடடுள -
்ளது. 

எனமவ இது வலர அ்நத வரிலய 
வப்ற முடியாதுள்ளது. சில அதி-
காரிகள வசய்யும் தவறினால் அர -
சியல்வாதிகல்ள ேக்கள விேர்சிக் -

கின்்றனர். அலேச்சர்கள சிறு தவறு 
வசய்யலாம். ஆனால் பல ே்டஙகு 
மோசடி வசய்யும் அதிகாரிகளுக்கு 
எதிராக எ்நத ந்டவடிக்லகயும் 
எடுக்கபபடுவதில்லல. தண்டலன 
கில்டபபதுமில்லல. தவறு 
வசய்யும் அதிகாரிகளுக்கு எதிராக 
ந்டவடிக்லக எடுபபதற்கான அதிகா -
ரத்லத மகாப ேற்றும் மகாபா குழுக் -
களுக்கு வழஙக மவணடும். 

இல்லாவிடின் நாடல்ட கடடிவய-
ழுபப முடியாது என்்றார்.   

சமாதான நீதவானாக   
சத்தியப்பிரமாணம்

து்நதுலவ -- 
வப்நமதாடல்ட 
143, பாரி ோவத்-
லதலயச் மசர்்நத 
மு ஹ ம் ே ட 
ேழ்ஹார் முஹம்-
ேட முஷர்ரப, 
அ ண ல ே யி ல் 
அகில இலஙலக 
சோதான நீத-
வானாக காலி பலபிடடிய ோவட்ட 
நீதிேன்்ற நீதிபதி திருேதி குஸலாணி 
வி.ஜி. புஞ்சிமஹவா முன்னிலல-
யில் சத்தியபபிரோணம் வசய்து-
வகாண்டார்.  

சமூக மசலவயில் அதிக ஈடுபாடு -
ல்டய இவர், வப்நதர -- எல்பிடடிய 
மதர்தல் வதாகுதி வபாதுஜன வபர-
முனவின் பிரதே அலேபபா்ளரும் 
காலி ோவட்டப பாராளுேன்்ற உறுப -
பினருோன திருேதி. கீதா குோரசிங-
கவின் து்நதுலவ பிரமதச இலணப-
பா்ளராகவும் பணி புரிகின்்றார். 

வப்நமதாடல்ட பிரமதச கடசியின் 
வசயற்பாடடு உறுபபினராகவும் 
இவர் பணியாற்றி வருகின்்றலே 
குறிபபி்டத்தக்கது.

நடவடிக்கைகைள் எடுககை ககைோப், ககைோபோ 
குழுககைளுககு அதிகைோரம் கவண்டும்   

இராஜாஙக அமைசசர் சஜயமசகர சம்பயில் மகாரிக்மக   

சீரற்ற காலநிலலயால் அநுராதபுரம்
மாவட்டத்தில் 1198 பேர் நிர்்ககதி

கபருவ்ையில் மோணிககைக கைல் சூகடற்றும் 
பயிற்சி்ை பூர்த்தி செயகதோருககு ெோன்றிதழ்

இரத்தினக்கல் ேற்றும் தஙக 
ஆபரண லகத்வதாழில் இராஜாஙக 
அலேச்சர் வலாஹான் ரத்வத்த எதிர்-
வரும் சனிக்கிழலே (13) மபருவ-
ல்ளக்கு விஜயம் வசய்கி்றார்.   

சீனன்மகாடல்ட இரத்தினக்கல் 
ஆபரண வர்த்தக சஙகத்தின் தலல-
வரும் பாராளுேன்்ற உறுபபினரு-
ோன ேர்ஜான் பளீலின் அலழபபில் 
விஜயம் வசய்யும் அலேச்சர், முக்கிய 
இரு நிகழ்வுகளில் பஙமகற்கவுள-
்ளார்.   

அன்ல்றய தினம் முற்பகல் 10.30 
ேணிக்கு சீனன்மகாடல்ட இரத்தி-

னக்கல் ஆபரண வர்த்தக 
சஙகம் ந்டாத்திய 'ோணிக்-
கக்கல் சூம்டற்றும்' பயிற்சி 
வநறியில் கற்லக வநறிலய 
பூர்த்தி வசய்த சுோர் 50 ோண-
வர்கள இதன்மபாது அலேச்-
சரினால் சான்றிதழ் வழஙகி 
வகௌரவிக்கபப்டவுள்ளனர்.   

மேலும், முற்பகல் 11.30 ேணிய-
்ளவில் சீனன்மகாடல்ட பாஸிய்யா 
ஜும்ஆ பளளிவாசலுக்கு முன்னால் 
அலே்நதுள்ள 'சீனன்மகாடல்ட 
வஜம் ்டவர்' கட்ட்டத்தில் புதிதாக 
அலேயவுள்ள இரத்தினக்கல் வர்த்தக 

சஙகத்தின் சீனன்மகாடல்ட 
காரியாலயத்லதயும் அலேச்-
சர் வலாஹான் ரத்வத்த பிரதே 
அதிதியாக கல்நதுவகாணடு 
தி்ற்நது லவக்கவுள்ளார்.   

இ்நநிகழ்வில் பாராளு-
ேன்்ற உறுபபினர் ேர்ஜான் 

பளீல், மதசிய இரத்தினக்கல் ஆபரண 
வர்த்தக சஙகத் தலலவர் திலக் வீர-
சிஙக, சீனன்மகாடல்ட பளளிச்சஙக 
நிர்வாக சலப உறுபபினர்கள உடப்ட 
ஊர் பிரமுகர்களும் கல்நது சி்றபபிக்க-
வுள்ளதாக சஙக வசயலா்ளர் லியாகத் 
ரஸ்வி வதரிவித்தார்.

வாகன விேத்து்ககளில் 13 பேர் உயிரிழப்பு
கல்மநவ தினகரன் விமச்ட நிருபர் 

அநுராதபுரம் ோவட்ட மோட்டார் 
வாகன வபாலிஸ் பிரிவுகளில், க்ட்நத 
ஒக்ம்டாபர் ோதம் இ்டம்வபற்்ற வாகன 
விபத்துக்களில் 13 மபர் ேரணேல்ட்ந-
துள்ளதாக அநுராதபுரம் ோவட்ட 
மோட்டார் மபாக்குவரத்து வபாலிஸ் 
வபாறுபபதிகாரி பிரதான வபாலிஸ் 
பரிமசாதகர் நியாஸ் வோஹம்ேட 
வதரிவித்தார்.  

இதன்படி தமுத்மதகே, அநுராத-
புரம் ஆகிய வபாலிஸ் பிரிவுகளில் 
ந்ட்நத இரு விபத்து சம்பவஙகளில் 
இரணடு மபர் உயிரிழ்நதனர். வகக்கி-
ராவ வபாலிஸ் பிரிவில் ந்ட்நத ஒரு 
விபத்தில் இருவரும், ேதவச்சி,தலாவ  
வகபபிதிவகால்லாவ, இபமலாகே, 
மிகி்நதல, பிமியவகால்லாவ கவலன்-
பி்நதுனுவவவ ஆகிய வபாலிஸ் 
நிருவாக பிரிவுகளில் இ்டம்வபற்்ற 
விபத்துக்களில் தலா ஒவவவாருவ-

ரும் ேரணேல்ட்நதுள்ளனர்.  இதில் 
மோட்டார் லசக்கிள வசலுத்திச் வசன்்ற 
ஆறு மபரும், துவிச்சக்கர வணடியில் 
பயணித்த மூன்று மபரும்,வீதியில் 
ந்ட்நது வசன்்ற மூன்று மபரும், வகப 
வணடியின் சாரதி ஒருவரும்,வலாறி-
யின் சாரதி ஒருவரும் விபத்துக்களில் 
ேரணேல்ட்நதுள்ளதாகவும் அநுரா-
தபுரம் மகாட்டப பிரிவு வபாலிஸ் 
வபாறுபபதிகாரி நியாஸ் வோஹேட 
மேலும் வதரிவித்தார்.  

இராஜாங்க அமைச்சர் ல�ாஹான் பிரதை அதிதி

நாத்தாண்டிய பிரபதச சசயலகப் ேகுதியில்
சவள்ள நீர் சேரு்கசகடுத்ததால் ம்ககள அவதி

நீர்வகாழும்பு தினகரன் நிருபர்  

நாடடில் தற்மபாது ஏற்படடுள்ள 
ேலழயு்டன் கூடிய காலநிலலயால்,  
நாத்தாணடிய பிரமதச வசயலா-
்ளர் பிரிவிலுள்ள வகாஸ்வத்து ஓய 
வபருக்வகடுத்து ஓடுகி்றது. 

வகாஸ்வத்து ஓயாவுக்கு அருகி-
லுள்ள தாழ் நிலஙகள பல நீரில் 
மூழ்கியுமுள்ளன. வில்ளச்சல் வசய்-
யபபட்ட வயல் நிலஙகள, கால் -
நல்டப பணலணகள ேற்றும் பிர-
மதசவாசிகளின் வீடுகள பல, நீரில் 
மூழ்கியுள்ளதாகவும் அறிவிக்கபபட -
டுள்ளது. நாத்தாணடிய பிரமதச வசய-
லா்ளர் பிரிவிலுள்ள தும்மோதர, 
பதுவத்த, வகாட்டராமுல்ல ேற்றும் 
வோரகமல ஆகிய பிரமதசஙகளில் 
தாழ் நிலப பகுதிகளில் வாழுகின்்ற 
வபாதுேக்கள தேது வீடுகல்ள 
விடடு வவளிமயறி, உ்றவினர்களின் 
வீடுகல்ள மநாக்கி வசல்வதால், பிர -
மதசவாசிகளின் இயல்பு வாழ்க்லக -
யும் முற்்றாக பாதிக்கபபடடுள்ளது. 
வதா்டர்்நது வபய்த கடும் ேலழ 
காரணோக நீர்வகாழும்பு - குளியாப-

பிடடிய பிரதான வீதியின் வகாட்ட-
ராமுல்ல, தும்மோதர ேற்றும் நாத்-
தாணடிய ஆகிய பிரமதசஙகள நீரில் 
மூழ்கியுள்ளன. வகாட்டராமுல்ல, 
அக்கலர பிரமதசஙகளிலுள்ள பல 
வீடுகளுக்குள வவள்ள நீர் உட புகு்ந-
ததால்,பாதிக்கபபட்ட பிரமதசவாசி-
கள தேது வீடுகல்ள மூடி விடடு உ்ற-
வினர்கள ேற்றும் நணபர்களுல்டய 
வீடுகளுக்குச்  வசன்றுள்ளனர். 

வவள்ளத்தால் பாதிக்கபபட்ட 
வகாட்டராமுல்ல அக்கலர பிரமத-
சத்திலுள்ள 150 குடும்பஙகளுக்கு 
நாத்தாணடிய பிரமதச வசயலா்ளரின் 
பணிபபுலரக்கு அலேய, சலேத்த 
உணவுப வபாதிகள வழஙகி லவப -
பதற்கான ஏற்பாடுகல்ள வகாட்டர-
முல்ல கிராே மசவகர் லவ . பீ . எஸ்.
மக. விக்கிரேசிஙக மேற்வகாணடுள-
்ளார்.  

SRI LANKA EXPORT DEVELOPMENT BOARD

,yq;if Vw;Wkjp mgptpUj;jpr; rig

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 

th;j;jf mikr;R



ஷம்ஸ் பாஹிம்

யுகதனவி மின் உறபத்தி நிலையம் 
ததாடரபான ஒபபநதத்தின் கீழ் 
எநத ஒரு கம்பனிக்கும் ஏகபபாக 
உரிலை வழஙகபபடவிலலை.இது 
ததாடரபான ஒபபநதத்லத அடுத்த 
வாரம் பாராளுைன்்றத்தில சைரபபிப -
பதாக மின்சக்தி அலைசசர காமினி 
தைாகுபக ததரிவித்தார.ைன்னார 
படுலகயில எணதணெய் அகழ்வு 
ததாடரபில ஏக பபாக உரிலையும் 
வழஙகபபடவிலலை. இநத ஒபபந -
தத்தின் மூைம் அரச தசாத்துக்கலை 
தவளிநாட்டு கம்பனிகளுக்கு வழங -
கபபட ைாட்டாது எனவும் அவர 
குறிபபிட்டார.  

யுகதனவி மின் உறபத்தி நிலையம் 

என ததாடரபில எஸ்.எம்.ைரிக்கார 
எம்.பி எழுபபிய பகள்விக்கு பிரதைர 
சாரபில பதிைளிக்லகயிபை அவர 
பைறகணடவாறு ததரிவித்தார.   

பிரதைர சாரபில மின்சக்தி அலைச-
சர காமினி தைாகுபக பதில வழஙக 
முறபட்டதால சலபயில சரசலச 
ஏறபட்டது. நிலையியற கட்டலைக்-
கலைய பிரதைபர பதில வழஙக 
பவணடும் எனவும் பைைதிகைா-
கபவ அலைசசர பதில வழஙகைாம் 
எனவும் ைரிக்கார எம்.பி ததரிவித்-
தார.  

இது ததாடரபில பாராளுைன்்ற 
உறுபபினரகைான அனுர குைார 
ைறறும் புத்திக பதிரன ஆகிபயார 
கருத்து தவளியிட்டனர. பிரதைர 
சாரபில அலைசசருக்கு பதில வழஙக 

முடியும் எனவும் கடநத காைத்திலும் 
இநத சம்பிரதாயம் பின்பற்றபபட்-
டதாகவும் சலப முதலவர திபனஷ் 
குணெவரதன ததரிவித்தார.  

இதலன ததாடரநது அலைசசர 
பதில வழஙகியபதாடு எநத அடிபப -
லடயில இதன் பஙகுகள் வழஙகப -
பட்டன.ஒபபநதத்தின் பிரதிகலை 
சலபக்கு எபதபாழுது வழஙகபப-
டும் என ைரிக்கார எம்.பி பகள்வி 
எழுபபினார.  

அடுத்த வாரம் ஒபபநத பிரதிலய 
பாராளுைன்்றத்திறகு வழஙக 
முடியும் என அலைசசர ததரிவித்-
தார.  

அனல மின் நிலையஙகலை தனி -
யாருக்கு வழஙக 1990 களில தான் 
முடிவு தசய்யபபட்டது. பை இடங-
களில அலவ ஆரம்பிக்கபபட்டன. 
கைனிதிஸ்்ஸ கம்பனிலய அதை -
ரிக்க கம்பனிபய தயாரித்தது என்றும் 
அவர ததரிவித்தார.  
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யுகதனவி ஒப்பநதம் அடுதத  
வாரம் சப்பயில் சமர்பபிபபு
மினசக்தி அபமசசர் காமினி ல�ாகுகக லதரிவிபபு  

ஷம்ஸ் பாஹிம்

உயிரத்த ஞாயிறு தாக்குதலுடன் ததாடரபுள் -
ைவரகள் இதுவலர லகதுதசய்யபபடவிலலை. 
ஆனால  பயஙகரவாத தலடசசட்டத்தின் கீழ் 
300 க்கும் அதிகைான முஸ்லிம் இலைஞரகள்  
சிறிய குற்றசசாட்டுகளுக்காக அவரகள் தடுத்து 
லவக்கபபட்டுள்ைனர.

அவரகள் தவறு தசய்திருநதால தணடலன 
வழஙகி விடுதலை தசய்ய பவணடும் என தமிழ் பதசிய கூட்ட -
லைபபு பாராளுைன்்ற உறுபபினர சாணொக்கியன்  ராசைாணிக்கம் 
ததரிவித்தார.

ஒத்திலவபபு பவலை விவாதத்தில உலரயாறறிய அவர பைலும் 
குறிபபிட்டதாவது,

ஆளும் தரபபிலுள்ை கட்சிகபை இன்று அரலச விைரசிக்கின்்றன. 
அலவ எதிரிணியில வநத அைர பவணடும். 20 ஆவது திருத்த்திறகு 
ஆதரவு வழஙகியவரகள் இன்று விைரசனம் தசய்கின்்றனர. சீன 
பசலை கபபல விவகாரத்தில இைஙலகக்கு அழுத்தம்  பிரபயாகிக் -
கபபட்டது.ஆளும் தரபபில இருக்க முடியாதவரகளுக்கு எதிரணி -
யில வநது அைர முடியும். 

கூட்டணி கட்சிகளுக்கு  இநதப பக்கம் இடமுள்ைது. நாட்டு 
ைக்கலை ஏைாற்ற பவணடாம். கூட்டணி கட்சிகைால எதிரணி 
தபாறுபலப தசய்ய முடியாது.

தமிழ் ைக்கள் பிரசசிலனலய தீரபபதாக சரவபதச சமூகத்திறகு 
வழஙகிய வாக்குறுதி இன்று வலர நில்றபவற்றபபடவிலலை. வாக் -
குறுதிஅளிக்காத நாடுகளுக்கு ஏலனய நாடுகள் உதவாது. ஒருநாடு 
ஒரு சட்டம் அலைக்க ஆலணெக்குழு நியமிக்கபபட்டுள்ைது.பணெ -
முள்ைவனுக்கு ஒரு சட்டம், இலைாதவனுக்கு ஒருசட்டம்  அமுல -
படுத்தபபடுகி்றது.

பிரிக்கபபடாத நாட்டில சகை இனஙகளினதும் உரிலைகள் பாது -
காக்கபபட பவணடும் என்பபத எைது கட்சி நிலைபபாடாகும். 
ஆலணெக்குழுவில தமிழ் பிரதிநிதி கிலடயாது. சட்டத்லத மீறும் 
நபர அதன் தலைவராக நியமிக்கபபட்டுள்ைார.  உயிரத்த ஞாயிறு 
தாக்குதலுடன் ததாடரபுள்ைவரகள் இதுவலர லகதுதசய்யபபட -
விலலை. 

ஆனால  பயஙகரவாத தலடசசட்டத்தின் கீழ் 300 க்கும் அதி -
கைான முஸ்லிம் இலைஞரகள் தடுத்து லவக்கபபட்டுள்ைனர. 
சிறிய குற்றசசாட்டுகளுக்காக அவரகள் தடுத்து லவக்கபபட்டுள்ை -
னர.அவரகள் தவறு தசய்திருநதால தணடலன வழஙகி விடுதலை 
தசய்ய பவணடும். 

இவரகளுக்காக முஸ்லிம் எம்.பிகள் குரல தகாடுபபதிலலை. 
தமிழ் இலைஞரகளுக்காக நாம் ததாடரநது குரல தகாடுத்து வருகி -
ப்றாம் என்்றார.

100 வீதம் பசதனப பசலை பயிரிடும் நாடாக  எைது நாட்லட 
ைாற்ற  முடியாது என்றும் அவர குறிபபிட்டார. (பா)

உயிர்த்த ஞாயிறு ்தாக்கு்தல் சம்பவம

பைாரன்ஸ் தசலவநாயகம்

பதிதனாரு  இலைஞரகள் கடத்தபபட்டு காணொைறபபானலை 
ததாடரபில குற்றஞசாட்டபபட்டுள்ை  முன்னாள் கடறபலடத் தைபதி 
வசநத கரன்னாதகாடவுக்கு எதிராக மூவரடஙகிய நீதிபதிகள் குழாம் 
முன்னிலையில தாக்கல தசய்யபபட்டிருநத குற்றபபத்திரிலகலய  
நீக்குவதறகு சட்டைா அதிபர பைறதகாணட தீரைானத்லத தசலலுபடி-
யற்றதாக்கக் பகாரி பைறபடி இலைஞரகளின் தபறப்றார தாக்கல தசய் -
திருநதத ைனுலவ விசாரலணெக்கு எடுத்துக் தகாள்வதிலலை தயன் 
உசச நீதிைன்்றம் தீரைானித்துள்ைது.

அதறகிணெஙக ைனு சம்பநதைான  பிரதிவாதிகளுக்கு அலழப-
பாலணெ விடுபபதும் நிராகரிக்கபபட்டது.

குறித்த உத்தரலவ பி்றபபிபபது ததாடரபான ைனு பநறல்றய தினம் 
பயாஹித ராஜகருணொ ைறறும் தம்மிக்க கபணெதபாை ஆகிய உசச நீதி -
ைன்்ற நீதிபதிகள் முன்னிலையில விசாரலணெக்கு எடுத்துக் தகாள்ைப -
பட்டது.

அதன்பபாது நபரகளுக்கு எதிரான குற்றபபத்திரிலகலய சைரபபிப-
பதும் சைரபபிக்காைல இருபபதறகுைான  அதிகாரம் சட்டைா அதிப -
ருக்கு உள்ைதாகவும் நீதிைன்்றம் அதில தலையிடாது என்றும் உசசநீதி-
ைன்்ற நீதிபதி பயாஹித ராஜகருணொ ததரிவித்துள்ைார.

முன்னாள் கடறபலடத் தைபதி வசநத கரன்னாதகாட வுக்கு எதிராக 
குற்றபபத்திரிலக தாக்கல தசய்ய முடியாலைக்கான காரணெத்லத 
உள்ைடக்கி சட்டைா அதிபரால சைரபபிக்கபபட்ட 2 இரகசிய அறிக்-
லகலய  நீதிைன்்றம் கவனத்திற தகாணடுள்ை நிலையில அவருக்கு 
எதிரான குற்றசசாட்லட முன்தனடுத்துச தசலலும் அைவுக்கு நீதியான  
காரணெஙகள் கிலடயாது என்றும் அதில குறிபபிடபபட்டுள்ைதாகவும் 
நீதிைன்்றம் ததரிவித்துள்ைதுடன் பைறபடி ைனுலவ நீக்குவதறகும் 
நீதிபதிகள் குழாம் தீரைானித்துள்ைது.

11 இளைஞர்கள் ்கடத்தப்படடளை 
த்தொடர்பொன வழக்கு

சிறிய குற்றச்ொடடு்களுக்்கொ்க 
்தடுதது ளவததுள்ை முஸ்லிம் 
இளைஞர்களை விடு்தளை த்ய்க

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



16 2021 நவம்பர் 11 வியாழக்கிழமை11–11–2021

குருநாகல் உடவத்த பிரத்தசததில் 
மணசரிவு; மூன்று தேர் மரணம்

கண்டி ைாவட்டத்தில் கம்பமை தேர்ேல் தோகு -
திமயப் பிரதிநிதித்துவப்்படுத்தும வமகயில் 
்பஸ்ான் ்பாறூக் ஐக்கிய ைக்கள் சக்தியின்  அங்-
கத்துவம ைற்றும கம்பமைத் தேர்ேல் தோகு-
தியின் ஐக்கிய ைக்கள் சக்தியின் முஸலிம விவ-
காரங்களுக்கான தசய்ாைர் நியைனத்துக்கான 
கடிேத்மே ஐக்கிய ைக்கள் சக்தியின் ேம்வரும 
எதிர்க் கடசித் ேம்வருைான சஜித் பிதரைோசவி-
்டமிருந்து த்பற்றுக் தகாண்்ட த்பாது. 

(்ப்டம: ைாவத்ேகை தினகரன் நிரு்பர்

குருநாகல் மாவடடததில் 
சீரற்ற கால நிலலயால் 
1,693 தேர் ோதிப்பு

மாவத்தகம தினகரன் நிருபர்

குருநாகல் மாவட்டததில் சீரற்ற கால 
நிலல காரணமாக 12 பிரத்தச சசயலாளர் 
பிரிவில் 560 குடுமபஙகள் சவள்ளத்தால் 
பாதிககபபடடுள்ள்தாக குருநாகல் மாவட்ட 
தமலதிக சசயலாளர் ஜீ. ஏ. கிதசிறி ச்தரிவித -
்தார்.

குருநாகல் அனர்த்த முகாலமததுவ உ்தவி 
தசலவப பிரிவின் மதிபபீடடின்படி 40 
கிராம உததிதயாகஸ்தர் பிரிவுகளில் 1,693 
ஆடகள் முழுலமயாகவும பகுதியளவி -
லும சவள்ளத்தால் பாதிககபபடடுள்ளனர். 
அலவவ பிரத்தச சசயலாளர் பிரிவில் தமறகு 
சவனன்்தருவ பிரத்தசததில் வீச்டான்றின் 
மீது மணசரிவு ஏறபடடு இலளஞர் ஒருவர் 
மரணமல்டந்துள்ளார்.

நாரமமல, சபால்கஹசவல, அளவவ,  
பன்னல, பிஙகிரிய பிரத்தச சசயலாளர் பிரி -
வுகளில் சவள்ளபசபருககு தமலும உயர்வ -
ல்டந்்த நிலலயில் பாதுகாபபு ந்டவடிகலக-
கள் தமறசகாள்ளபபடடுள்ளது்டன் சலமத்த  
உணவுகள் வழஙகுவ்தறகான ந்டவடிகலக-
கள் தமறசகாள்ளபபடடு வருவ்தாக அவர் 
தமலும ச்தரிவித்தார்.

மாவத்தகம தினகரன் நிருபர்

ச்தா்டஙகஸலந்்த சகாரஸ்ஸ, உ்டவத்த 
பிரத்தசததில் வீச்டான்றின் மீது மணசரிவு 
ஏறபட்டதில் அவவீடடில் வசிதது வந்்த 
வதயாதிப ்தமபதியர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

உயிரிழந்்தவர்களில் ஒருவர் 76 வயதுல்டய 
சவலிமுணி ஆராய்ச்சிலாதக சிறிதன மறறும 
65 வயதுல்டய உகவா த்தவாலாதக குண-
வததி என்்ற வதயாதிபப சபணணும உயிரி-
ழந்துள்ளனர்.

தநறறு முன்தினம இரவு 9.45 மணி 
அளவில் வீடடின் தமல் மணசரிவு ஏறபட-
்ட்தால் முறறு முழு்தாக வீடு மணணுககுள் 
மூ்டபபடடு விட்ட்தாக பிரத்தசவாசிகள் ச்தரி-
விககின்்றனர்.

தச்தமுற்ற வீடடுககு கீதழ இருந்்த சீசமந்து 
கல் ச்தாழிறசாலலயும முற்றாக தச்தமல்டந்-
துள்ளது. வீடடின் ஒரு பகுதி மண மறறும 
தசறறின் மூலம மூ்டபபடடுள்ளது. குருநாகல் 
மாவட்ட அனர்த்த முகாலமததுவ நிலலயத-
தின் உ்தவிப பணிபபாளர் விராஜ் திசாநாயக 
கருதது ச்தரிவிகலகயில், 

மணசரிவின் மூலம இன்னும 03 வீடுகள் 
பாதிபகுககுள்ளாகும ஆபத்தா நிலல இருப-
ப்தாகவும அவர்கலள மாறறு இ்டஙகளுககு 
அனுபபி லவகக ந்டவடிகலக எடுககபபட-
டுள்ள்தாக ச்தரிவிககபபடுகி்றது.

சசலிஙதகா லலஃப் குடும்ே சவாரி 14ஆவது நிகழ்ச்சி

ஐந்து மில்லியன் ரூோ 
சேறுமதியான ்தஙகப் ேரிசுகள்

சசலிஙதகா லலஃப 
காபபுறுதி நிறுவனம 
அ்தன் பிரசிததி சபற்ற 
குடுமப சவாரி நிகழ்ச்சித-

திட்டததின் 14ஆவது நிகழ்வின் 6ஆவது 
இறுதிச் சீடடிழுபபில் அ்தன் காபபுறுதி 
ஒபபந்்த்தாரர்களுககு 5 மில்லியன் ரூபா 
சபறுமதியான ்தஙகப பரிசுகலள வழஙகி 
இலஙலக காபபுறுதித துல்றயில் இலண-
யற்ற சா்தலனலய  நிலலநாடடியுள்ளது.

இவவாறு அணலமயில்  ந்டந்்த 14ஆவது 
குடுமப சவாரி நிகழ்ச்சிததிட்டததில் மிகப-
சபரும பரிசுகலள 6ஆவது இறுதிச் சீட-
டிழுபபில் யாழ்பபாணம மானிபபாலயச் 
தசர்ந்்த சசலிஙதகா லலஃப  காபபுறுதி  
ஒபபந்்ததல்த உல்டய அதிர்்ஷ்டசாலியான 
வாடிகலகயாளர்  ஒருவர்  மிகப சபரும பரி-
சுககான 1 மில்லியன் ரூபா சபறுமதியான 
்தஙகப பரிலசப சபறறுள்ளார். அதது்டன் 
சவறறியாளர்களாகிய ஏலனய காபபுறுதி 
ஒபபந்்த்தாரர்களுககு சமாத்தம 4 மில்லி-
யன்  ரூபா சபறுமதியான  ்தஙகப பரிசுகலள  
சசலிஙதகா லலஃப காபபுறுதி நிறுவனம 
வழஙகியுள்ளது.

khtndy;y gpuNjr rig

toq;Feh;fs; kw;Wk; 
xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;  

2022Mk; tUlk;
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 nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs;
gjpTf; 
fl;lzk; 

01 mr;rplg;gl;l Mtzq;fs;> jpfjp Kj;jpiu cl;gl midj;J mYtyf 
fhfpjhjpfis toq;Fjy;

1>000.00

02 tPjp tpsf;FfSf;fhd cgfuzq;fs; kw;Wk; kpd; cgfuzq;fs; kw;Wk; 
fUtpfis toq;Fjy;

2.000.00

03 mYtyf cgfuzq;fs;> kuk; kw;Wk; cUf;Fj; jsghlq;fs; 1>000.00

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; 

1>000.00

06 Rfhjhuk; rhh;e;j cgfuzq;fs; (Jk;Gj;jb> tpsf;FkhW> nkhg;> J}hpif 
iyNrhy; Nghd;wd)

1>000.00

07 thsp tiffs;> Fg;ig tz;bfs;> tPy;gNuh cl;gl;l cgfuzq;fs; 1>000.00

08 epHkhz ifj;njhopy; cgfuzq;fs; (fy;> kzy;> nkl;ly;> nrq;fy;> 
`pAk; Foha;fs;> jhh;> Nfhyh];> VgPrP ,d;lh;nyhf;)

2>000.00

09 gPilehrpdp> ,ioahd; nfhy;yp> fpUkpehrpdpfs;> Jg;GuNtw;ghl;Lj; 
jputq;fs;> kUe;J tiffs; toq;Fjy;

1>000.00

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; 1>000.00

12 fl;bl guhkhpg;G kw;Wk; epHkhzk; njhlHghd fduf cgfuzq;fs; 1>000.00

13 rPUilfs;> Jzpfs;> ghjzpfs;> jpiur;rPiy> rpfpr;iraf Jzp tiffs; 1>000.00

14 thfdk; kw;Wk; ,ae;jpuhjpfspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp]; 
nra;jy;

1>500.00

15 thfdk; kw;Wk; ,ae;jpuhjpfis toq;Fjy; 1>000.00

16 ngaHg;gyif> fl;mTl;> gjhiffs;> mwptpj;jy; gyiffisj; jahhpj;jy; 1>000.00

17 fzdp> fzdp Jizg;ghfq;fis toq;Fjy;> jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; 
Nrh;tp]; nra;jy;

2>000.00

18 epwg;g+r;Rf;fs;> bdH> fk; tiffs;> jiuNahL> $iu XL kw;Wk; mJ 
rhh;e;j nghUl;fs;

1>000.00

19. Lg;Nsh> mr;Rg;nghwp> njhiyefy; ,ae;jpuk;> Gifg;glg; gpujp 
,ae;jpuq;fspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy;

1>000.00

20 Lg;Nsh> mr;Rg; nghwp> njhiyefy; ,ae;jpuk;> Gifg;glg; gpujp 
,ae;jpuq;fSf;fhd NlhdH> fhHl;hp[; toq;Fjy;/ kPs; epug;Gjy; 1>000.00

21 thfdq;fSf;fhd gw;whp> laH kw;Wk; ba+g;> hpk; toq;Fjy; kw;Wk; kPs; 
epug;Gjy;

1>000.00

22 kz;ntl;b> mhpths;> rty;> flg;ghiw cl;gl midj;J fdufg; 
nghUl;fs;

1>000.00

23 kuq;fis toq;Fjy; (gyiffs;> jPuhe;jp> hPg;ig> tpwF) 1>000.00

24 thfd Mrd ciwfs;> nld;l; mbj;jy; kw;Wk; F\d; Ntiyfs; 1>000.00

25 mYkpdpak; kw;Wk; fz;zhb Ntiyfs;> fz;zhb kw;Wk; fz;zhb 
nghUl;fs;

1>500.00

26 Nkrd; Ntiy> jr;R Ntiy ePHf; Foha; Ntiy> cUf;fpnahl;Lk; 
Ntiyfs;

1>000.00

27 jPaizf;Fk; cgfuzq;fis toq;Fjy; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy; 1>000.00

28 vy;.gp. vhpthA toq;Fjy; 2>000.00

29 jfdr;rhiy jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; mJ njhlHghd Nritfs; 1>000.00

30 E}yfg; Gj;jfq;fs; 2>000.00

31 epy msit Nritfis toq;Fjy; 1>000.00

32 nkhop ngaHg;ghsH Nritfs; 1>000.00

33 xypngUf;fp ,ae;jpu Nritfs; 1>000.00

34 jpl;lkpLeh; Nritfs; toq;Fjy; 1>000.00

35 rl;lj;juzp Nritfs; 1>000.00

36 ,izaj;js tbtikg;G> jfty; Kiwik kw;Wk; nkd;nghUis 
toq;Fjy; ehsJ juNtw;wk; nra;jy; 

1>000.00

37 mghafukhd kuq;fis ntl;Ljy; 1>000.00

38 Gifg;glnkLj;jy; kw;Wk; tPbNah gjpT nra;jy; 1>000.00

39 czT toq;Fjy; kw;Wk; cgrhu Nritfs; 1>000.00

40 cgrhuq;fSf;Fj; Njitg;gLk; gPq;fhd;> fz;zhb Ftis> Nfhg;ig> kf;> 
gPhp]; kw;Wk; mJ njhlHghd cgfuzq;fis toq;Fjy;

1>000.00

41 cug; igfs;> nghypj;jPd; cug; igfis toq;Fjy; 1>000.00

42 gpsh];bf;> nghypj;jPd;> Nghl; cw;gj;jpfis toq;Fjy; 1>000.00

02 xg;ge;jf;fhuHfs;

xg;ge;jj;jpd; ngWkjp &. gjpTf; fl;lzk; 

01 50>000.00 tiuahdJ 1>000.00

02 100>000.00 tiuahdJ 1>000.00

03 250>000.00 tiuahdJ 1>000.00

04 500>000.00 tiuahdJ 1>500.00

05 500>000.00 ,w;F Nky; 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. tpz;zg;gjhuupd; ngau;: .........................................................................................................

2. Njrpa milahs ml;il ,yf;fk;: ....................................................................................

3. tpahghuj;jpd; ngau; kw;Wk; Kftup: ...................................................................................

4. tpahghuj;jpd; jd;ik: ............................................................................................................

5. njhiyNgrp;/ njhiyefy;;: .....................................................................................................

6. kpddQ;ry;;/,izajsk;: ....................................................................................................... 

7. 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: ..........................

 Nkw;Fwpg;gpl;l tpguq;fs; ahTk; cz;ikahdit vd  ,j;jhy; cWjpg;gLj;Jfpd;Nwd;.

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

kpy;Nfh(gpiwtl;)ypkpl;;ll;

,y.45> ehty tPjp>

ehun`d;gpl;l>

nfhOk;G 05

(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)

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

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.

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 chpkj;ij 
Nfs;tpg;gj;jpuk; jpwf;fg;glKd; mj;jhl;rpg;gLj;jp cWjpg;gLj;j Ntz;Lk;.

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;

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;.

gpuhe;jpa fhupahyaq;fspy;; Nfs;tpg; gj;jpuk; jpwf;fg;gLk; fhy ml;ltiz

ngau;      jpfjpAk; NeuKk;.
gpuhe;jpa mYtyfk; njd;khfhzk;  fhiy10.00 kzp 09 Mk; jpfjp brk;gu; 2021
gpuhe;jpa mYtyfk; nfhOk;G   fhiy10.00 kzp 10 Mk; jpfjp brk;gu; 2021
gpuhe;jpa mYtyfk; fz;b   fhiy10.00 kzp 09 Mk; jpfjp brk;gu; 2021
gpuhe;jpa mYtyfk; FUehfy;   fhiy10.00 kzp 10 Mk; jpfjp brk;gu; 2021
gpuhe;jpa mYtyfk; Etnuypa   fhiy10.00 kzp 09 Mk; jpfjp brk;gu; 2021
gpuhe;jpa mYtyfk; Cth   fhiy10.00 kzp 10 Mk; jpfjp brk;gu; 2021
gpuhe;jpa mYtyfk; mk;ghiw   fhiy10.00 kzp 09 Mk; jpfjp brk;gu; 2021
gpuhe;jpa mYtyfk; kl;lf;fsg;G   fhiy10.00 kzp 10 Mk; jpfjp brk;gu; 2021
gpuhe;jpa mYtyfk; mEuhjGuk;   fhiy10.00 kzp 09 Mk; jpfjp brk;gu; 2021
gpuhe;jpa mYtyfk; tlkhfhzk;   fhiy10.00 kzp 10 Mk; jpfjp brk;gu; 2021

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
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nkhul;Lit gy;fiyf;fofk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
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. tpiyf;Nfhuypd; jiyg;G

mz;zsthd 
kjpg;gPl;Lf; fpuak; 
(jw;nrayhd 

nryTfs; kw;Wk; 
ntl; jtph;j;J)

eph;khzf; 
fhyk;

Njitahd 
CIDA gjpT

xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;fhd jifikj; 
Njitg;ghLfs;

tpiykDg; gpiz 
Kwpj; njhif

Mtzf; 
fl;lzk;

fle;j Ie;J 
tUlq;fspy; 

Nkw;nfhs;sg;gl;l 
eph;khz Ntiyfspd; 
ruhrhp tUlhe;j msT

fle;j Ie;J tUlq;fSf;F Nky; 
nghJ / jdpahh; Jiwapy; 

,jidnahj;j jd;ik kw;Wk; 
msitf; nfhz;l xU 
xg;ge;jj;jpd; mDgtk;

1. rptpy; nghwpapay; gphpT fzdp 
,ae;jputpay; Ma;T$lj;jpd; GJg;gpj;jy; 
Ntiyfs; 

2.8 kpy;ypad; 
,yq;if &gha;fs;

60 ehl;fs;

fl;bl 
eph;khzk;> 
juk; C7 

my;yJ C8

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

Ntz;Lk;

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

45>000.00 ,yq;if 
&gha; 2022-03-29Mk; 

jpfjp tiuapy; 
nry;YgbahFk;

1>500.00 
,yq;if 
&gha;

2. rptpy; nghwpapay; fl;blj; njhFjpapd; 
2Mk; khbapYs;s MIS Ma;T $lj;jpd; 
(CE 204 kw;Wk; CE 210 miwfs;) 
GJg;gpj;jy; Ntiyfs;

6.8 kpy;ypad; 
,yq;if &gha;fs;

45 ehl;fs;

fl;bl 
eph;khzk;> 
juk; C7 

my;yJ C6

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

Ntz;Lk;

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

100>000.00 ,yq;if 
&gha; 2022-03-29Mk; 

jpfjp tiuapy; 
nry;YgbahFk;

2>000.00 
,yq;if 
&gha;

2. 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;.

3. 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;.

4. 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;.

5. 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;.

6. 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.

7. tpiykDf;fs; 2022-03-01Mk; jpfjp tiuapy; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

8. 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.

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;

toq;fy;fs;

2022Mk; 
tUlj;jpw;fhd 

gjpTf; 
fl;lzk; (&gh)

01 mYtyf cgfuzq;fs;> kuj;jsghlq;fs; kw;Wk; cUf;Fj; jsghlq;fis 

toq;Fjy; 

1250.00

02 fhfpjhjpfs; toq;Fjy; 1250.00

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; 

1500.00

04 kpd;rhu cgfuzq;fs;> tPjp tpsf;F cgfuzq;fs; kw;Wk; tPjp tpsf;F 

guhkhpg;G cgfuzq;fs; toq;Fjy;

1500.00

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;)

1250.00

06 nfhq;fpwPl; J}z;fs;> `pa+k; Foha;fs; kw;Wk; nfhq;fpwPl; cw;gj;jpfis 

toq;Fjy;

750.00

07 ifj;njhopy; fUtpfs; kw;Wk; tPjp fUtpfs; toq;Fjy; (jhr;rp> kz;ntl;b> 

Nuf;if> tPr;Rf;fj;jp> tPy;gNuh)

500.00

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)

1250.00

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)

750.00

10 Nkhl;lhh; thfdq;fs; kw;Wk; thfd ,ae;jpuhjpfs; kw;Wk; buhf;lh;fSf;Fj; 

Njitahd cjphpg;ghfq;fis toq;Fjy;

1250.00

11 Nkhl;lhh; thfdq;fs; kw;Wk; buhf;lh;fSf;fhd lah;> ba+g;> ngl;lwpfis 

toq;Fjy;

1250.00

12 Fg;ig tz;bfs; kw;Wk; mOf;Ffisf; fOTk; cgfuzq;fis toq;Fjy; 750.00

13 rPUilj; Jzpfs; kw;Wk; cgfuzq;fs; toq;Fjy; 500.00

14 E}yfg; Gj;jfq;fs; Gjpdg; gj;jphpiffs;> rQ;rpiffs; Nghd;wd toq;Fjy; 1250.00

15 ngah;g; gyiffs;> mwptpj;jy; gyiffs;> gjhiffs; kw;Wk; thp ,yf;fj; 

jfLfis toq;Fjy;

500.00

16 ghyh; ghlrhiy cgfuzq;fs; kw;wk; tpisahl;Lg; nghUl;fis 

toq;Fjy;

500.00

17 epwg;g+r;Rfs; kw;Wk; thh;zp\; Nghd;wd toq;Fjy; 1000.00

18 midj;J tifahd kuq;fs; toq;Fjy; 1000.00

19 jhh; toq;Fjy; 500.00

Nritfs;
01 Nkhl;lhh; thfdq;fs; kw;Wk; buhf;lh;fis Nrh;tp]; nra;jy; 1250.00

02 Nkhl;lhh; thfdq;fs; kw;Wk; buhf;lh;fspd; jpUj;jNtiyfs; 1250.00

03 mghafukhd kuq;fis ntl;Lk; Ntiyfs; 500.00

04 kuj;jsghlq;fs; kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs; 1000.00

05 ghtpj;j gj;jphpiffs;> ntw;W Nghj;jy;fs;> gioa ,Uk;Gfisf; 

nfhs;tdT  nra;jy;

500.00

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 

msit Ntiyfs;

500.00

09 eph;khz NtiyfSf;fhd kdpjtY toq;Fjy; kw;Wk; ,ae;jpuhjpfis 

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)

750.00

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;. 

01. &gh 50>000.00 tiu 750.00

02. &gh 50>000.00 Kjy; 100>000.00 tiu 1000.00

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; 

2022 tUlj;jpw;fhd jpl;lkpLeh;fisg; gjpT nra;jy; 5000.00

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

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

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;. 

(m) tif – toq;fy;fs;. 
cUg;gb 01  midj;J mYtyf vOJ nghUl;fs; 

cUg;gb 02 fzdp vOJ nghUl;fs; (b];fl; / upgd; / rPb kw;Wk; fhfpjq;fs;)
cUg;gb 03  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;.  

cUg;gb 04  cUf;F mYkhup> cUf;F fjpiu> cUf;F nfgpdl;> Mfpa midj;J 
tifahd cw;gj;jpfs;. 

cUg;gb 05 midj;J tifahd ,wg;gH Kj;jpiufs;. 

cUg;gb 06 midj;J tifahd mYtyf kug; nghUl;fs; 

cUg;gb 07  rtHf;fhu tiffs;> fpUkpehrpdpfs;> Jk;Gj;jb> tpsf;FkhW> kw;Wk; 
cgfuzq;fs;. 

cUg;gb 08 irf;fps; jfL kw;Wk; tz;bj; jfLfs;

cUg;gb 09  midj;J tifahd Kd; ghlrhiy cgfuzq;fs; (Nkirfs;;> fjpiu> 
nraw;ghl;L Jizg;ghfq;fs; Vidait) 

cUg;gb 10 laH upAg; kw;Wk; ngl;lwpfs;

cUg;gb 11 midj;J tifahd fl;blg; nghUl;fs; (rPNke;J> kzy;> nrq;fy; cl;gl) 

cUg;gb 12 kpd;rhu cgfuzq;fs; 

cUg;gb 13  midj;J ePH;f; Foha;fs;> ePH; Nkhl;lhH kw;Wk; me;j Kiwikia epWTk; 
Jizg;ghfq;fs; 

cUg;gb 14 tpwF toq;fy; 

cUg;gb 15  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)

cUg;gb 16 ,bjhq;fpfs;

(M) tif – Nritfs; 

cUg;gb 17 mYtyf mr;rply; Ntiyfs;. 

cUg;gb 18 fzdp MNyhridr; Nritfs; 

cUg;gb 19  fzdp> $l;ly; ,ae;jpuk; cl;gl  cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; 
guhkupj;jy; 

cUg;gb 20 fzdpfis Nrh;tp]; nra;tjw;fhd cld;gbf;if (2022 Mk; tUlj;jpw;F) 

cUg;gb 21  mYtyf kuj;jsghlq;fs;> kw;Wk; cUf;F cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

cUg;gb 22 thfdq;fspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy; 

cUg;gb 23 ,Uf;if ciwfs; ,Ljy; kw;Wk; F\d; ,Ljy; 

cUg;gb 24 ngaHg; gyif ,yl;rpid kw;Wk; ngdH tiujy;

cUg;gb 25 thfdq;fis tspr;rPuhf;fk; nra;jy; 

cUg;gb 26 kpd;rhu cgfuz jpUj;jNtiyfs; (kpd;gpwg;ghf;fp> tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuk;) 

cUg;gb 27  N[.rP.gp. /  ];fNtl;lh; / D4D ,ae;jpuq;fs; toq;Fjy; (kzpj;jpahy) 
Nritf; fhyj;jpw;F

cUg;gb 28  cUf;fpnahl;Lk; gl;liw kw;Wk; filry; gl;liw Nritfs; (mad; 
tHf;];) 

cUg;gb 29 mYkpdpak; nghUj;jy; Nriitfs; 
cUg;gb 30 cgruiz Nritfs; (Nflupq; rHtpr];) 

cUg;gb 31 nkhopngah;g;G Nritfs;

cUg;gb 32 kuk; toq;Feh;fisg; gjpT nra;Ak; Nrit

cUg;gb 33 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>     mf;kPkd gpuNjr rig
nrayhsH>       gpd;dJt>
mf;kPkd gpuNjr rig.      ty`e;Jt. 

2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;fy;fs; kw;Wk; 
Nritfs; gjpT nra;jy;.

mf;kPkd gpuNjr rig
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2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fs; 

kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;

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;.

,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 2021-12-

20Mk; jpfjpf;F Kd; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis ,e;j mYtyfj;jpd; 055-2276067 vDk; 

njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; Clhf ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Fzjhr rkurpq;f> khtl;lr; nrayhsh; / mur mjpgh;>

nkhduhfiy eph;thf khtl;lk;.

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

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; ghtpj;j nghUl;fisf; nfhs;tdT nra;jy; 
P01 ghtpj;j laiu tpiyf;F thq;Fjy;

P02 ghtpj;j Nlhdiu tpiyf;F thq;Fjy;

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

tpz;zg;gg; gbtk;
td[Ptuhrpfs; kw;Wk; td ghJfhg;G mikr;R

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; :- ......................................................................................

FwpaPl;L 
,yf;fk;

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

tpahghug; ngau; 
(nghUj;jkhapd;)

mDgtk; 
gw;wpa tpguk;

gzk; nrYj;jpa 
fhNrhiy ,yf;fk;

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

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

Bid No.: SLTL/MKT/10/2021

1.  ,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;. 

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.

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
Bid No. SLTL/MKT/09/2021

1.  ,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;. 

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;. 

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;. 

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; 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;. 

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;. 

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.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

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; 520001-19-

43 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;.

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; Nky; khfhzk; 

2. khtl;lk; nfhOk;G 

3.  gpuNjr 
nrayhsu; gpupT 

];uP [atu;jdGu Nfhl;Nl 

4. miktplk; 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; 
ngau;

gioa nf];Ngit tPjpapy; 
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 
tp];jPuzk;

0.0793 n`f;lahu; kw;Wk; 
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.

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 
Volume 225) cldbahf gaDWk; tifapy; 

01/11/2021k; jpfjpapypUe;J ,uj;Jr; nraJ 

,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;>

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

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;.

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

Nritfs;

gpuhe;jpak;-02
fpof;F

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

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

gpuhe;jpak;-02
fpof;F

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

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

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

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
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;

ngWif mwptpj;jy;
(Njrpa Nghl;b hPjpahd tpiykD)

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. tpguq;fs;

xU njhFjp 
tpiykD 

Mtzj;jpw;fhd 
kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpf; 
fl;lzk; (&gh)

tpiykD 
gpiz 
Kwpj; 
njhif 
(&gh)

Mff; Fiwe;j 

CIDA/ICTAD 
gjpTj; juk; 
kw;Wk; Jiw

01 DNZG/A/10/21/14

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

10>000.00 570>000.00

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

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;.

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;.

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;.

,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;.

tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; gpd;tUkhW ,lk;ngWk;

tpla 
,y.

xg;ge;j ,y. tpguq;fs; jpfjp Neuk; ,lk;

01 DNZG/A/10/21/14 nj`ptis kpUff;fhl;rpr;rhiyapy; 
Fuq;Ffs; ,lg;gug;ig GJg;gpj;jy;

2021-11-19 K.g. 10.00 
kzp

nj`ptis
kpUff;fhl;rpr; rhiy

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;.

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

Nfs;tp mwptpj;jy; 
ntypfe;j gpuNjr rig - 2022Mk; Mz;bw;F

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

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. 

 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 

01. thu re;ij

njh/ 
,y.

tpw;gid epiyak;
Nfs;tpg; gpizj; 

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

Fiwe;j gl;r 
Nfs;tp &.

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

02. nghJ kyry$lk; 

njh/ 
,y.

tpw;gid epiyak;
Nfs;tpg; gpizj; 

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

Fiwe;j gl;r 
Nfs;tp &.

01 nrtdgpl;ba nghJ kyry$lk; 2>000.00 750.00 32>000.00

02 ntypfe;j thu re;ij nghJ kyry$lk; 500.00 200.00 5>500.00

03 ntypfe;j nghJ kyry$lk; 5>700.00 750.00 115>300.00

03. ,iwr;rpf; filfs; 

njh/ 
,y.

tpw;gid epiyak;
Nfs;tpg; gpizj; 

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

Fiwe;j gl;r 
Nfs;tp &.

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

V.vk;. epky; mjpfhhp 

jiytH

gpuNjr rig

ntypfe;j 

2021.11.08k; jpfjp

ntypfe;j gpuNjr rig mYtyfj;jpy;..



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2021 நவம்பர் மா்தம 11ம திைதி விோழக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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2021 நவம்பர் 11 விோழக்கிழகம

பி ரதமர் மஹிநத ராஜபக்ஷ 
கிண்ண காலபநதாட்ட 
பபாடடியில இலங்க 

- மா்லதீவுகளுக்கு இ்்டயிலான 
பபாடடி ஆரமபமானது. முதல 
பபாடடி 4-–4 என சமநி்லயில முடிந-
தது.  

இநநி்லயில, குதி்ரப் பநதயத் 
தி்டலில இ்டம்பற்ற இநதப் பபாட -
டிக்கு முனனர், இலங்கயின கலா-
சாரத்்த பிரதிபலிக்கும வ்கயில 
ந்டனஙகளு்டன ஆரமப நிகழ்வு இ்டம -
்பற்றது.  

முதல பாதியில மா்லதீவுகள் முழு -
்மயாக சாதகமாக வி்ையாடிய பபாதிலும, வாசிம ராசிக் 
நானகு பகாலக்ை அடித்து ஆட்டத்்த தி்ச திருப்பினார்.  

மா்லதீவுகள் ்வனறிருக்கக் கூடிய ்வறறி்யப் பறித்த -
்தப் பபான்ற ஒரு சாத்ன இது.  

குதி்ரப் பநதய தி்டல ்மதானத்தில ந்்ட்பற்ற 
இப்பபாடடியின  முதல பாதியில மா்லதீவுகள் 3-–0 என 
முனனி்ல ்பறறிருநத பபாதிலும, இரண்டாவது பாதியில 
இலங்க அணி கைமி்றஙகி மா்லதீவுக்கு ம்றக்க முடியாத 
அச்சுறுத்த்ல ஏறபடுத்தியது.  

பபாடடியின இரண்டாவது பாதி்ய ்கப்பறறிய ்ஜர்மனி 

வசீமின் மாயாஜால ஆட்டத்ால்  
மாலலதீவின் வவற்றி பறிபபானது

மறறும இலங்க இரட்்டக் குடி -
யுரி்ம ்பற்ற வசிம ராசிக், வர-
லாறறில சர்வபதசப் பபாடடியில 
இலங்க வீரர் ஒருவர் அடித்த அதிக 
பகாலக்ை அடித்து இலங்கக்கு 
்கைரவமான முடி்வச் பசர்த்தார்.  

பபாடடியின 63, 68, 72 மறறும 
91ஆவது நிமி்டஙகளில இலங்க 
அணிக்காக பகாலக்ை அடித்து 
உ்தபநதாட்ட இரசிகர்களுக்கு 
புதிய அனுபவத்்தச் பசர்த்தார் 
ராசிக்.  

சலனா சமீரவின பகார்னர் கிக்கில 
இருநது ்ெ்டர் அடித்தது இநத பரு -
வத்தின க்்டசி பகால ஆகும, இது 
ஒரு உண்மயான ்தாழிலமு்்ற 
காலபநது வீரரின தி்ற்மக்கு சான-
்றாகும.  

அண்மக்கால வரலாறறில 
இலங்க உ்தபநதாட்ட அணி-
யினால அடிக்கப்பட்ட அதிகூடிய 
பகாலகளின எணணிக்்கயாக 
இநதப் பபாடடி அ்மநதது.   க்்ட-
சியாக 2013ல பூட்டா்ன 5-–2 என்ற 

க்ணக்கில ்வன்றது.   
அதன பினனர் சர்வபதசப் 
பபாடடியில இலங்க 
அணி ்பற்ற அதிகூடிய 
பகாலகள் இநதப் பபாட -
டியில பதிவானது.  

அத்து்டன மா்லதீ-
வுக்கு எதிராக இலங்க 
அணி ்பற்ற அதிகூடிய 
பகாலாகவும பதிவாகி -
யுள்ைது.  

ஒரு கட்டத்தில 
இலங்கக்கு எதிராக 
10 பகாலகள் அடித்த 
கசப்பான வரலாற்்ற 
மா்லதீவு ்பறறிருந -
தது.  

மா்லதீவு அணியின 
த்லவர் அக்ரம அப்துல 
கொனி முதல பகா்ல 
அடிக்க, இரணடு நிமி -
்டஙகளுக்குப் பி்றகு அலி 
ஃபசிர் இரண்டாவது 
பகா்ல அடித்தார்.  

ஆட்டத்தின 7வது நிமி்டத்தில, 
34வது நிமி்டத்தில இப்ராகிம ெசீன 
எளிதான பகால அடித்து மா்லதீவு 
அணி்ய சமன ்சயதார்.  

இரண்டாவது பாதியின 57வது 
நிமி்டத்தில மா்லதீவின சூப்பர் 
ஸ்டார் அலி அஷபக் நானகாவது 
பகா்லப் பபாட்டபபாது இலங்க 
அணி பகால அடிக்கவில்ல.  

சில வாரஙகளுக்கு முனனர், 
இலங்க காலபநது அணி ்தறகா-
சிய காலபநது சமபியனஷிப் பபாட-
டியில மா்லதீவுக்கு எதிராக 1-0 
என்ற க்ணக்கில அவமானகரமான 
பதாலவி்ய சநதித்தது.  

மா்லதீவு அணிக்கு 8000க்கும 
பமறபட்ட மா்லதீவு இரசிகர்களின 
முழு ஆதரவு இருநதது.   பிரதமர் 
மஹிநத ராஜபக்ஷ கிண்ண காலபந-
தாட்டப் பபாடடியின இரண்டாவது 
பபாடடி சீ பசலஸ அணிக்கும பங -
கைாபதஷ அணிக்கும இ்்டயில 
இ்டம்பற்றது.    

பாடசாலை மாணவர்கள் விலையாடலட  
இரசித்து, அனுபவித்து ஆட வவண்டும் -தரமவசன

ஒப்சர்வர் SLT ்மாபி்்டல பா்டசா்ல 
கிரிக்்கட்டர் விருதுக்ை ்வனறுள்ை ஐநது 
இலங்கயர்கள் ஐக்கிய அரபு இராச்சியத்-
தில ந்்ட்பறறு வரும ஐசிசி ரி 20 உலகக் 
கிண்ண பபாடடியில பஙபகற்றனர்.  

அவர்களில, மூனறு பபர் இலங்க 
அணி்ய பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற-
னர், மற்ற இருவரும ஐசிசி்ய பிரதான 
பபாடடி நடுவராகவும, சர்வபதச 
நடுவராகவும பிரதிநிதித்துவப்ப-
டுத்துகின்றனர்.  

திபனஷ சநதிமால (2009), 
பானுக ராஜபக்ஷ (2010 மறறும 
2011) மறறும சரித் அசலஙக (2015 
மறறும 2016) ஆகிபயார் தறபபா-
்தய இலங்க வீரர்கைாக அதிக 
விரு்த ்வனறுள்ைனர்.  

இரணடு மு்்ற ் வறறி ் பற்ற ஒப் -
சர்வர் SLT ்மாபி்்டல பா்டசா்ல 
துடுப்பாட்ட வீரரான அசலஙக 
2021 ரி 20 உலகக் கிண்ணத்தில 
இலங்கக்காக ஒரு உண்மயான 
கணடுபிடிப்பாக இருநதார், அவரது 
ஆரமபகால ஆட்டஙகளில இருநது 
ஆராயலாம.  

பஙகைாபதஷுக்கு எதிரான முதல 
சுப்பர் 12 ஆட்டத்தில இருநபத, 
இ்டது ்க வீரர் அசலஙக மட்்ட -
யால மகிழ்நதார்.  

முதலாமரவராக வரும அவர், புத் -
து்ணர்ச்சியூடடும பநர்ம்்றயான 
அணுகுமு்்ற்யக் ்காணடு வரு -
கி்றார், அது இலங்க்ய 3வது 
இ்டத்தில அ்மதிப்படுத்துகி்றது. 
இது அசஙக குருசினெ   ் காணடு 
வநத அ்மதி்யப் பபான்றது.  

1979 ஆம ஆ ணடின  ஒப்சர்வர் 
பா்டசா்ல கிரிக்்கட்டரின முதல 
்வறறியாைரான ரஞசன மடுகலல 
ஐசிசி த்ல்ம பபாடடி நடுவராக 
பணியா றறுகி்றார், அபத பநரத்தில 
1989 ஆம ஆணடின ஒப்சர்வர் பா்டசா்ல 
வீரர் குமார தர்மபசன ஐசிசி எ்லட நடுவர் 
குழுவில உள்ைார்.  

1996 ஆம ஆணடு உலகக் கிண்ணத்்த 
்வன்ற இலங்க அணியில மறறு்மாரு 
ஒப்சர்வர் பா்டசா்ல வீரர் அர்ஜுன ர்ணதுஙக -
வின கீழ் அஙகம வகித்த தர்மபசன, சர்வபதச 
நடுவராக தனது புகழ்்பற்ற வாழ்க்்கயில 
பல சி்றநத ்மலகறக்ை எடடியுள்ைார்.  

50 வயதான இலங்கயின முனனாள் 
சகலது்்ற வீரர், இப்பபாது ஐக்கிய அரபு 
இராச்சியத்தில ந்்ட்பறும ரி 20 உலகக் 
பகாப்்பயில எ்லட ்பனல சர்வபதச நடு -
வராகப் பணியாறறி வருகி்றார், இப்பபாது 69 
்்டஸட, 111 ஒருநாள் மறறும 31 ரி 20 சர்வ-
பதசப் பபாடடிகளில நடுவராகப் பணியாறறி-
யுள்ைார்.  

சணப்ட ஒப்சர்வருக்கு அளித்த தனது 
க்்டசி பநர்கா்ணலில, சர்வபதச நடுவராக 
எநத ்மலகறக்ையும எதிர்பார்க்கிப்றன 

எனறு தர்மபசன கூறினார்.   நாஙகள் வயதாகி 
வருவதால எனனி்டம அதிகமான எதிர்கால 
திட்டஙகள் இல்ல. நான வரு்டா வரு்டம 
எடுத்துக்்காள்கிப்றன.  

எனது பணி்ய ஐசிசி அஙகீகரிக்கும வ்ர 
நான பணியாறறுபவன, அதில நான மகிழ்ச்சி -
ய்்டகிப்றன” என்றார்.  

நவமபர் 2006 இல சர்வபதச கிரிக்்கடடில 

இருநது ஓயவு ்பற்ற பி்றகு தர்மபசன நடுவ -
ராகப் ்பாறுப்பபற்றார்.  

2009 ஆம ஆணடு தமபுலலவில ந்்ட-
்பற்ற இநதியாவுக்கும இலங்கக்கும 
இ்்டயிலான ஒருநாள் பபாடடியில நடுவ -
ராக சர்வபதச அரஙகில அறிமுகமான தர்ம-
பசன, சர்வபதச கிரிக்்கடடின எநத்வாரு 
வடிவத்திலும நடுவராக இருநத இைம 
இலங்க வீரர் ஆனார்.  

அவர் 2011 ஐசிசி உலகக் பகாப்்பயில நடு-
வராக இருநதார், அபத ஆணடில அவர் ஐசி -
சியின எ்லட ்பனல ஒஃப் அமபயர்களில 
நியமிக்கப்பட்டார்.  

ஆனால 2012 ஆம ஆணடில ப்டவிட 
்ஷப்பர்ட கிண்ணத்்த ்ப்ற ஐசிசியின 
ஆணடின சி்றநத நடுவராக அவர் பதர்ந -
்தடுக்கப்பட்டபபாது சர்வபதச நடுவராக 
அவரது வாழ்க்்கயில மிகப்்பரிய சாத்ன-
்யக் கண்டார்.  

தர்மபசன 2015 ஐசிசி உலகக் கிண்ண 

இறுதிப் பபாடடியில நடுவராக 
இருநதபபாது,   ஐசிசி உலகக் கிண்ண 
இறுதிப் பபாடடியில வி்ையாடி, 
நடுவராக தனித்தன்ம வாயநத 
இரட்்டச் சாத்ன்ய முடித்த 
முதல நபர் ஆனார்.  

ஒரு வீரராக, 1996 இல இலங்க-
யின உலகக் கிண்ண ்வறறியில தர்-
மபசன குறிப்பி்டத்தக்க பஙகு வகித்-
தார்.  

1989 ஆம ஆணடு தாம ்வன்ற 
ஒப்சர்வர் ஆணடின சி்றநத கிரிக்்கட 
வீரர் பட்டம சர்வபதச அரஙகில 
சி்றநது விைஙக தன்ன ஊக்கப்படுத்-
தியதாக தர்மபசன கூறினார்.  

இது எனது வாழ்க்்கயில ஒரு 
சி்றநத தரு்ணம மறறும எனது கிரிக்-
்கட வாழ்க்்கயில ்பரு்மமிக்க 
தரு்ணஙகளில ஒன்றாகும. ஒப்சர்வர் 
பா்டசா்ல கிரிக்்கட்டர் ஒஃப் தி 
இயர் பட்டத்்த ்வலவது எனக்கு 
்பரிய உத்பவகமாக இருநதது.  

இலங்க அணியில எனது 
இ்டத்்த ்வலவதறகு கடினமாக 
உ்ைக்க இது எனக்கு உதவியது 
மறறும ஊக்கமளித்தது, ”எனறு அவர் 
கூறினார்.  

ஒப்சர்வர் பா்டசா்ல கிரிக்்கட -
்டர் ஒஃப் தி இயர் பபான்ற ்மகா 
விரு்த ்வலவது, ஒரு பா்டசா்ல 
கிரிக்்கட வீரருக்கு இ்டஙகளுக்குச் 
்சலவதறகான மிகப்்பரிய பிமபத்-
்தயும, மிகுநத நமபிக்்க்யயும 

தருவதாக தர்மபசன நமபுகி்றார்.  
தனது பா்டசா்ல கிரிக்்கட வாழ்க் -

்க்ய உயர்நி்லயில முடித்த பினனர், 
உள்நாடடு கைகம பிரீமியர் லீக் பருவத்தில 
ப்ளூமஃபீலடின நிரநதர உறுப்பினரானார். 
ஒப்சர்வர் பா்டசா்ல கிரிக்்கட்டர் பட -
்டத்்த ்வன்ற ்வறும மூனறு ஆணடுக -
ளுக்குப் பி்றகு, இைம தர்மபசன 1993 ஆம 
ஆணடு ்சப்்டமபர் மாதம SSC ்மதானத் -
தில ்தனனாபிரிக்காவுக்கு எதிரான இலங -
்கயின இரண்டாவது ்்டஸடில தனது 
்்டஸடில அறிமுகமானார்.  

நீஙகள் வி்ையாட்்ட ரசிக்காமல, 
அதறகாக உஙக்ை அர்ப்பணிக்கவில்ல 
என்றால நீஙகள் ்வறறிய்்டய மாடடீர் -
கள். உஙகள் இலக்கில நீஙகள் கவனம 
்சலுத்த பவணடும. உஙகள் மீது நம -
பிக்்க ்வயுஙகள், அர்ப்பணிப்பு்டன 
கடினமாக உ்ைத்து ்வறறி காணபீர்கள்,' 
என்றார்.    
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