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இன்று முக்கிய கலந்துரையாடல்
இலங்கைக்குச் சீனாவிலிருந்து மீண்டும்
உரத்தைக் க�ொண்டு
வருவது த�ொடர்பான
க லந் து ரை ய ா ட ல்
இடம்பெறவுள்ளதாக க�ொமர்ஷல் உர
நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.
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இலங்கைக்கு விஜயம் மேற்கொண்ட சீன மக்கள் குடியரசின் வெளிவிவகார அமைச்சர் வெங்க் யீ, ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ மற்றும் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஆகிய�ோர் துறைமுக நகர நடைபாதை மற்றும் படகுத் தளம் என்பவற்றை திறந்து வைப்பதையும்
துறைமுக நகரின் எழில்மிகு த�ோற்றத்தையும் படங்களில் காணலாம்.

நாடு எதிர்கொண்டுள்ள ப�ொருளாதார நெருக்கடிக்கு தீர்வாக

கடனை மீளச்செலுத்துவதை

தேவைக்கேற்ப எரிப�ொருள் இல்லையேல்

நாளாந்தம் இரண்டரை
மணிநேர மின் துண்டிப்பு
மின்சார சபை அவதானம் செலுத்துகிறது

மறுசீரமைக்கக் க�ோரிக்கை
இலங்கை வந்த சீன வெளிவிவகார
அமைச்சரிடம் ஜனாதிபதி வேண்டுக�ோள்

ளயனகளயனகளயனக

கடன் மறுசீரமைப்பு
நாட்டிற்கு பெரும்
நிவாரணமாக அமையும்
எனவும் சுட்டிக்காட்டு

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்
க�ொர�ோனா வைரஸ் சூழ்நிலையில் எதிர்கொள்ள
நேர்ந்துள்ள ப�ொருளாதார நெருக்கடிக்கு தீர்வாக
செலுத்தவேண்டிய கடன் த�ொடர்பில் மறுசீரமைப்புச்
செய்யுமாறு ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ சீன
வெளிவிவகார அமைச்சர் வெங்க் யீ இடம்
06
கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

தற்போதைய நிலையில் தேவைக்கு அமைய
எரிப�ொருள் கிடைக்காவிடத்து, நாளாந்தம்
இரண்டரை மணிநேரத்திற்கு மின்சாரத்தை துண்டிப்பது த�ொடர்பில் மின்சார சபை அவ06
தானம் செலுத்தியுள்ளது.

தினமும் ஒன்று முதல் இரண்டு மணி நேரத்துக்கு

திட்டமிடப்பட்ட மின்சார துண்டிப்புக்கு
இன்று முதல் அனுமதி
மின்சார துண்டிப்புக்கு இன்று திங்கட்கிழமை
(10) முதல் அனுமதி வழங்கப்படும் என இலங்கை
ப�ொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது. இன்று முதல் ஒரு மணித்தியாலம் முதல்
இரண்டு மணிநேரம் வரை மின்வெட்டு அமுல்படுத்தப்படும்
என அதன் தலைவர் ஜனக ரத்நாயக்க தெரிவித்துள்ளார்.
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கல்கிசை முதல் KKS வரை
அடுத்த மூன்று தினங்களுக்குள் Gas
பாடசாலைகள் இன்று முதல் தட்டுப்பாட்டுக்கு முழுமையான தீர்வு புதிய குளிரூட்டப்பட்ட
தரம் 01 முதல் 13 வரையிலான வகுப்புகளுடன்

மீண்டும் முழுமையாக திறப்பு
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்
நாடளாவிய அனைத்து
பாடசாலைகளும் கல்வி
ந ட வ டி க ்கை க ளு க ்கா க
இன்று முதல் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளதாக
கல்வியமைச்சு
தெரிவித்துள்ளது. நாட்டில் நிலவும்

க�ொர�ோனா
வைரஸ்
சூழ்நிலை காரணமாக
இதுவரை
காலமும்
பாடசாலைகளில் பகுதி
பகுதியாக வகுப்புகள்
நடத்தப்பட்டு வந்துள்ள
நிலையில் இன்று முதல்
வழமை ப�ோன்று அனைத்து 06

கலீபதுல் குலபா
அப்துல் ஹமீத் (பஹ்ஜி)
காலமானார்
பேருவளை விசேட
நிருபர், ருஸைக்
பாரூக்
சாதுலிய்யா தரீக்காவின் இலங்கைக்கான
கலீபதுல் குலபாவும்
க�ொழும்பு பெரிய பள்ளிவாசல்
கதீபும் க�ொழும்பு

லிற்றோ Gas நிறுவனம் நம்பிக்கை தெரிவிப்பு
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்
நாட்டில் சமையல் எரிவாயுவுக்கான தட்டுப்பாடு
நிலவி வரும் நிலையில்
நேற்றைய தினம் ஒரு
லட்சம் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களை சந்தைக்கு விநிய�ோகிக்க நடவ-

துறைமுகத்தில் தேங்கியுள்ள அத்தியாவசியப் ப�ொருட்கள்

க�ொள்கலன்களை விடுவிக்க
மத்திய வங்கி நிதி க�ொடுப்பனவு
14 மில். ட�ொலரில் 05 மில். வழங்கல்; மீதி இன்று
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்
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க�ொழும்பு துறைமுகத்தில் தேங்கியுள்ள அத்தியாவசியப் ப�ொருட்கள் உள்ளடங்கிய க�ொள்கலன்களை விடுவிப்பதற்காக மத்திய வங்கி 5
மில்லியன் அமெரிக்க ட�ொலர்களை
06
நேற்று விடுவித்துள்ளது.

ஹைலன்ஸ் கல்லூரி வைபவத்தில்
கின்னஸ் சாதனை
மாணவனுக்கு பாராட்டு

புதிய விவாகப் பதிவு சுற்றறிக்கை;

வெளிநாடுகளில் வசிக்கும்
இலங்கையருக்கு பாதிப்பு

டிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக
லிற்றோ கேஸ் நிறுவனம்
தெரிவித்துள்ளது.
அதற்கிணங்க மேல் மாகாணம்
உட்பட நாட்டின் பல்வேறு
பகுதிகளிலும்
நிலவும்
சமையல் எரிவாயு தட்டுப்06
பாட்டை இன்னும் மூன்று

பவித்ராவால் நேற்று ஆரம்பித்து வைப்பு
கல்கிசை முதல் காங்கேசன்துறை (KKS)
வரையிலான குளிரூட்டப்பட்ட நகர்சேர்
கடுகதி சேவையினை நேற்று அதிகாலை
போக்குவரத்து அமைச்சர் பவித்ரா
06
வன்னியாராச்சி அங்குரார்ப்பணம்

"ஒரே நாடு ஒரே சட்டம்'' செயலணி திட்டம்;

தடைகளை கடந்து வெற்றி
இலக்கை அடைய வாழ்த்து
ஊவாவில் பழங்குடியின தலைவர் கருத்து
த�ோட்டப் பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் எதிர்நோக்கும் பிரதான பிரச்சினையாகக் காணிப் பிரச்சினை
காணப்படுவதாக, பல த�ோட்ட அமைப்புகளின்
பிரதிநிதிகள் '' ஒரே நாடு ஒரே சட்டம்'' த�ொடர்பான
ஜனாதிபதிச் செயலணியில் கருத்துத் தெரிவித்தனர்.
இதேவேளை பழங்குடியினத் தலைவர்
ஊருவரிகே வன்னில அத்தோவும்
06

சிவன�ொளிபாத மலைக்கு
கஞ்சாவுடன் யாத்திரை
சென்ற 18 பேர் கைது
சி வன�ொ ளி பா த
மலை யாத்திரையின்போது கஞ்சா வைத்திருந்த
குற்றச்சாட்டில் 18 இளைஞர்கள்
ஹட்டன் பொலிஸாரினால் கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளனர். ரயில், பஸ் மற்றும் தனியார் வாகனங்களில் பயணித்த யாத்ரீகர்களிடம்
06
மேற்கொள்ளப்பட்ட விசேட

நாட்டுக்கு தேவையான அளவு
தடுப்பூசி க�ொள்வனவு பூர்த்தி

விக்கல் வீராச்சாமி

ம�ொத்தம் 4 க�ோடி 80 லட்சத்து 60 ஆயிரம் க�ொள்வனவு

தலவாக்கலை
குறூப் நிருபர்

மீள் பரிசீலனை செய்ய சிறிதரன் MP க�ோரிக்கை

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

அட்டன்
ஹைலண்ட்ஸ் கல்லூரியின் பழைய
மாணவர் சங்கத்தால்
நிர்மாணிக்கப்பட்ட
“WISDOM”திறந்த
வகுப்பறை
06
கட்டட

வெளிநாட்டவர்கள் இலங்கையில் விவாகம் செய்து க�ொள்வது
த�ொடர்பில் தேசியப் பாதுகாப்பை
காரணம் காட்டி வெளியிடப்பட்டுள்ள புதிய சுற்றறிக்கையை மீள்
பரிசீலனைக்குட்படுத்துமாறு நீர்ப்பாசன அமைச்சரும், தேசிய பாதுகாப்புக்கான இராஜாங்க அமைச்சருமான
சமல் ராஜபக்ஷவுக்கு பாராளுமன்ற

நாட்டுக்கு தேவையான தடுப்பூசிகள் யாவும் முழுமையாக க�ொள்வனவு
செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் நாட்டுக்கு
நேற்றுவரை 4 க�ோடியே 85 இலட்சத்து 60 ஆயிரம் க�ொர�ோனா வைரஸ்
தடுப்பூசிகள்
கிடைத்துள்ளதாகவும்
அரச மருந்தாக்கற் கூட்டுத்தாபனத்தின்
தலைவர் விசேட மருத்துவ நிபுணர்
பிரசன்ன குணசேன தெரிவித்துள்ளார்.
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நகர்சேர் கடுகதி ரயில்!

புதிய அரசாங்கத்தை உருவாக்க
உடனடியா தன்னோட இணையுமாறு
மைத்திரி ஐயா பெருசா அறைகூவல்
விடுத்திருக்கிறார்....

அதற்கிணங்க நாட்டுக்கு
கிடைக்கவேண்டிய

06

எனக்கு உடன ஆப்பம் சாப்பிட்ட
ஞாபகம்தான் வருகுது, ஏற்கனவே
ஒருக்கா நம்பிக் கெட்டது ப�ோதாது எண்டு
இன்னொரு முறையா...!!!

89 ஆண்டுகால பாரம்பரியத்துடன் தமிழ் பேசும் மக்களின் தேசிய குரல்
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2022 ஜனவரி 10 திங்கட்கிழமை

சீன வெளிவிவகார அமைச்சரின் இலங்கை விஜயம்
ஜனாதிபதி - பிரதமருடன்

உத்திய�ோகபூர்வ சந்திப்பு

துறைமுக நகர நடைபாதை

திறப்பு விழாவிலும் பங்கேற்பு

0112429367

2022 ஜனவரி 10 திங்கட்கிழமை

0112429444,
0112429378

சுபஹ்

லுஹர் அஸர் மஃரிப் இஷா -

ஆசிரியபீடம்
editor.tkn@lakehouse.lk

திதி: -அஷ்டமி

க�ொர�ோனா த�ொற்றின்
சவால்களை சமாளிப்போம்

(ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்)

பஸ் கட்டணங்கள் அடிக்கடி அதிகரிக்கப்பட்டுவரும் நிலையில் இறுதியாக
2018 ஆம் ஆண்டிலேயே ரயில் கட்டணம் சிறிதளவு அதிகரிக்கப்பட்டது. அதற்குப் பின்னர் இதுவரை ரயில் கட்டண
அதிகரிப்பு எதுவும் இடம்பெறவில்லை.
ரயில் சேவையை மக்கள் சேவையாக
முன்னெடுத்துச்
செல்வதானால்
இலாபம் நட்டம் த�ொடர்பில் கருத்துத்
தெரிவிப்பதில் எந்தப் பிரய�ோசனமும்
கிடையாது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
(ஸ)

க�ொர�ோனா
த�ொற்று
நிலையில் நாடு இயல்பு
நிலைக்கு
திரும்புவதற்கு
இன்னும் நீண்ட தூரம் செல்ல
வேண்டியுள்ளது.
ஆனால்
சீனா ப�ோன்ற நட்பு நாடுகளின் ஆதரவுடன், இந்த
சவால்களை விரைவில் சமாளிக்க முடியும் என நம்புவதாக பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ தெரிவித்தார். பிரதமர்
மஹிந்த ராஜபக்ஷ நேற்று

வர்த்தமானி அறிவித்தலும் வெளிவரவுள்ளது
த�ொடர்பான
வர்த்தமானியை
வெளியிட முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
உள்ளூராட்சி மன்றத் தேர்தலை
பிற்போடுவதானால் அது த�ொடர்பான வர்த்தமானி அறிவித்தல்
மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அலுவல்கள் இராஜாங்க
அமைச்சர் ர�ொஷான் ரணசிங்கவினால் வெளியிடப்பட வேண்டும்.
எவ்வாறாயினும்
க�ொவிட்-19
த�ொற்றுறுதியாகியுள்ள இராஜாங்க
அமைச்சர் ர�ொஷான் ரணசிங்க,
இங்கிலாந்தில் உள்ளமையினால்
வர்த்தமானி அறிவித்தலை வெளியிடுவதற்கு முடியாமல் உள்ளது.
இந்தநிலையில்
தேர்தலை
பிற்போடுவதற்கான இராஜாங்க

-அமைச்சர்

பெற்றோலிய கூட்டுத்தாபனம் பெரும் நிதி
நெருக்கடியை எதிர்கொண்டுள்ள நிலையில்
மின்சார சபைக்கு த�ொடர்ந்தும் கடனுக்கு எரிப�ொருளை பெற்றுக்கொடுக்க முடியாதென
பெற்றோலிய வளத்துறை அமைச்சர் உதய
கம்மன்பில தெரிவித்துள்ளார்.
அதேவேளை, கடந்த இரண்டு வருட
காலத்தில் மின்சார சபைக்கு கிடைக்கவேண்டிய நிதி கிடைக்காததன் காரணத்தால் சபை
பெரும் நெருக்கடிகளை சந்தித்து வருவதாக
மின்சார சபையின் தலைவர் எம்.எம்.சி. பேர்டினண்டோ தெரிவித்துள்ளார்.
நாட்டில் நிலவும் ட�ொலர் நெடிக்கடி
காரணமாக அனல்மின்நிலையத்தின் மின்
உற்பத்தி நடவடிக்கைகளை த�ொடர்ந்தும்
முன்னெடுக்க முடியாத நெருக்கடி நிலை
உருவாகியுள்ளதாக மின்சார சபையின்
தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.

(ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்)

2003 ஆம் ஆண்டு உடன்படிக்கைக்கிணங்க 99 எண்ணெய்க்
குதங்கள் இந்தியாவுக்கு வழங்கப்பட்டப�ோது எதிர்ப்பு தெரிவிக்காதவர்கள் தற்போது புதிய
உடன்படிக்கை மூலம் அந்த 99
எண்ணெய்க் குதங்களில் 85 ஐ
அரசாங்கத்தின்
கட்டுப்பாட்டுக்குள் க�ொண்டுவந்துள்ள நிலையில்
எதிர்ப்பு தெரிவிப்பது விந்தையானது என பெற்றோலிய வளத்துறை
அமைச்சர் உதய கம்மன்பில தெரிவித்துள்ளார்.
அதே வேளை, நாட்டுக்கு

உதய கம்மன்பில தெரிவிப்பு

தேவையான
எரிப�ொருளை
க�ொள்வனவு
செய்வதற்கான
ட�ொலரைப் பெற்றுக்க�ொள்வதற்கு பெரும்
அ ச� ௌ க ரி ய ங்களை
எதிர்நோக்க வேண்டியுள்ளதெனவும் அமைச்சர் உதய கம்மன்பில
தெரிவித்துள்ளார்.
நாட்டுக்கு எரிப�ொருள் கப்பல்
ஒன்று வந்தால் அது மூன்று நான்கு
தினங்களுக்கு மட்டுமே ப�ோதுமானதாக உள்ளதாகவும் அவ்வாறு
எரிப�ொருள் கப்பல�ொன்றுக்காக
25 முதல் 60 மில்லியன் ட�ொலர்

வரை செலவிடவேண்டியுள்ளதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.
அ தேவேளை ,
எரிப�ொருள்
காரணமாக
மின்சார
சபைக்கும்
பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனத்திற்கும்
இடையில்
சிக்கல்கல்கள் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும்
அதற்கிணங்க
இனியும் கடனுக்கு எரிப�ொருள்
விநிய�ோகிக்கப்படமாட்டாது என
மின்சார சபைக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
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அப்துல் ஹமீத் (பஹ்ஜி) திடீர் மறைவிற்கு
இம்தியாஸ் பாக்கீர் மாக்கார் அனுதாபம்
இலங்கையின் முன்னணி இஸ்லாமிய அறிஞர்களில் ஒருவரும் ஷாதுலிய்யா தரீக்காவின் கலீபதுல் குலபாவுமான ம�ௌலவி ஜே. அப்துல்
ஹமீத் ஆலிம் (பஹ்ஜி) யின் இழப்பு
ஈடு செய்ய முடியாத மாபெரும்
இழப்பாகுமென முன்னாள் அமைச்சரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான
இம்தியாஸ் பாக்கிர் மாக்கார் விடுத்துள்ள அனுதாப செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அவர் தனது செய்தியில் மேலும்
கூறியுள்ளதாவது, ஷாதுலிய்யா தரீக்காவின் கலீபதுல் ஷாதுலியாக அதன்
பின்னர் இலங்கைக்கான கலீபதுல்
குலபாவாக இருந்து ஷாதுலிய்யா
தரீக்காவின் வளர்ச்சிக்காக 40 வருடங்களுக்கு மேலாக மர்ஹூம் அப்துல்
ஹமீத் (பஹ்ஜி) ஆற்றிய பணிகள்
என்றும்
அழியாதவை.
அவரது
மறைவு ஷாதுலிய்யா தரீக்காவுக்கு

பேரிழப்பாகும். ஷாதுலிய்யா தரீக்காவை பின்பற்றும் இஹ்வான்களின்
ஒருவன் என்ற வகையில் எனக்கு
பெரும் கவலையளிக்கிறது. எனது
தந்தை மர்ஹூம் பாக்கீர் மாகாருடன்
மிக நெருக்கமாக இருந்தது ப�ோல்
என்னுடனும் மிக நெருக்கமாக இருந்தார். ஒரு தந்தையைப் ப�ோல் நல்ல
பயனுள்ள ஆல�ோசனைகளை, அறிவுரைகளை எனக்கு வழங்கினார்.
ஷாதுலிய்யா தரீக்காவின் உலக
ஆன்மீகத் தலைவர் மர்ஹூம் டாக்டர்
அஷ்ஷெய்க் முஹம்மத் இப்ராஹீம்
அல்-பாஸி (அல்மக்கீ, அஷ்ஷாதுலி)
அவர்களினால்
இலங்கைக்கான
ஷாதுலிய்யா தரீக்காவின் கலீபதுல்
குலபாவாக 2013 ம் ஆண்டு நியமிக்கப்பட்ட இவர் இத்தரீக்காவின்
வளர்ச்சிக்காக நாடு பூராகவும் சுற்றுப்
பயணம் மேற்கொண்டு

அவுஸ்திரேலியா ட�ொலர்
வாங்கும் 141.83 விற்பனை 147.84
விலை
விலை
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திருடி விட்டுச் தப்பிச் சென்ற நபர�ொருவர் தன்னிடமிருந்த கத்தியால்
கழுத்தை
அறுத்துக்
க�ொண்டுதற்க�ொலை செய்து க�ொண்டுள்ள சம்பவம�ொன்று ராகம பகுதியில் நடந்துள்ளது. ராகம ப�ொலிஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட
மஹபாகே வீதியிலுள்ள வர்த்தக நிலையம�ொன்றில் நேற்று (09) காலை 10.30
மணியளவில் நபர் ஒருவர் உடைத்து
திருடியுள்ளார்.
பின்னர் சிறு குழந்தைகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் வாசனை திரவியத்தை
எடுத்துக்கொண்டு பணம் செலுத்தாமல் வெளியே வந்துள்ளார்.
இதன்போது அருகில் இருந்த முச்சக்கரவண்டி சாரதி ஒருவர் அவரை பிடிக்க
முற்பட்ட ப�ோது முச்சக்கர வண்டி
சாரதியை கையில் வைத்திருந்த கத்தியால் குத்திவிட்டு குறித்த நபர் தப்பிச்
சென்றுள்ளார்.பின்னர், மற்றொரு குழு
சந்தேக நபரை துரத்திச் சென்ற ப�ோது,

மாணிக்கவாசகம் மறைவுக்கு
சஜித் அனுதாபம் தெரிவிப்பு

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும் 153.64 விற்பனை 159.49
விலை
விலை

சபைத் தலைவர்

இதன் காரணமாக நிலக்கரி க�ொள்வனவு
டெண்டர் வெளியிடப்பட்டுள்ள நிலையில்
எவரும் அதற்காக முன்வரவில்லை எனத்
தெரிவித்துள்ள அவர், ட�ொலர் இல்லாமையே அதற்கான காரணமாகுமென்றும்
குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மின்சார சபைக்கு கிடைக்கவேண்டிய வருமானம் குறைந்துள்ள நிலையில் பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனத்திற்கு வழங்கவேண்டிய
கடனை செலுத்த முடியாத நிலை உருவாகியுள்ளது. அதன் காரணமாக த�ொடர்ந்தும் எரிப�ொருளை கடனுக்குப் பெற்றுக்க�ொள்ள முடியாத நிலை உருவாகியுள்ளது
என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
எவ்வாறெனினும் மின் துண்டிப்பின்றி
த�ொடர்ந்தும் பாவனையாளர்களுக்கு மின்சாரத்தை
விநிய�ோகிப்பதற்கு மின்சார
சபையானது
உச்சகட்ட
முயற்சியை
மேற்கொண்டுள்ளதாகவும் அவர் மேலும்
தெரிவித்துள்ளார்.
(ஸ)

திருடிவிட்டு தப்பிச் சென்றவர்
கழுத்தை அறுத்து தற்கொலை

பதுளையைப் பிறப்படமாகவும் இலக்கம் 51, லோரிஸ் வீதி,
க�ொழும்பு- 04 ஐ வசிப்பிடமாகவும் க�ொண்ட மனித நேயமிக்க சமூக சேவகர் பெரியார்
மாணிக்கவாசகத்தின் மறைவுச்
செய்தியினை அறிந்து மனவேதனையடைந்தேன். அன்னாரின்
பிரிவினால் துயருறும் குடும்பத்தினருடன்,
என்னுடைய
கவலையையும் பகிர்ந்து க�ொள்வதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர்
சஜித் பிரேமதாச தனது அனுதாபச் செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார்.
84 ஆண்டுகள் சிறந்த குடும்பத் தலைவனாக அன்புள்ள கணவனாக நான்கு பிள்ளைகளின்
கனிவான தந்தையாக ஐவரை
வழிநடத்தியவர் . பல்வேறுபட்ட சமூக சேவைகளினூடாக
சிறந்த சமூக ஆளுமையாக

கல்விக்காற்றிய சேகைளினால்
கல்வித் தந்தை என்றும் அழைக்கப்பட்டார்.
ஏழை சிறார்களின் நலன்கருதி
‘அருண் சாந்தி நிவாஸ்’ என்னும்
இல்லத்தை அமைத்து அவர்களது நலன் காத்து கல்வி அறிவும்
ஊட்டிய பெருமகனான மாணிக்கவாசகம் அவர்கள் வத்தளை
பிரதேச தமிழ் மாணவர்களின்
கல்வி
மேம்பாட்டுக்காக,
இந்துக் கல்லூரி உருவாவதற்கு
அடித்தளம் அமைத்தார்.
இந்துக்கல்லூரி
இருக்கும்
வரை பெரியார் மாணிக்கவாசகத்தின் நாமமும் இருக்கும். வத்தளை பிரதேச தமிழ்
மக்கள் என்றும் அவரை நினைவுகூர்வர் என்பது எனது உறுதியான நம்பிக்கையாகும் எனவும்
அவர் தனது அனுதாபச் செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார்.

யூர�ோ

- -	வெற்றி

கடகம் -

- ப�ோட்டி

சிம்மம்	

- -	க�ோபம்

கன்னி

- - முயற்சி

துலாம்

- நன்மை

தனுசு

- செலவு

மகரம்	

- - ப�ொறுமை

கும்பம்	

- மறதி

மீனம்	

- -	பாராட்டு

இராமச்சந்திரகுருக்கள்
(பாபு சர்மா)

ஓய்வு பெறும் முடிவை

--மின்சார

99 குதங்களை வழங்கியவர்கள் 85ஐ அரசின்
கீழ் க�ொண்டு வருவதற்கு எதிர்ப்பது விந்தை

ரிஷபம்

கலாநிதி

நெருக்கடி நிலையிலும் தடையின்றி
மின்சாரம் விநிய�ோகிக்க நடவடிக்கை

திருக�ோணமலை எண்ணெய்க் குதங்கள் உடன்படிக்கை:

- தனம்

விருச்சிகம்	 - - நிறைவு

(09) சீன வெளியுறவுத்துறை
அமைச்சர் வாங்க் யீயை அலரி
மாளிகையில்
சந்தித்தார்.
இதன் ப�ோதே பிரதமர் மேற்கண்டவாறு குறிப்பிட்டார்.
சீனாவில் கல்வி கற்றுக்க�ொண்டிருந்த இலங்கை மருத்துவ மாணவர்கள் தமது கல்வி
நடவடிக்கைகளை த�ொடர்ந்து
முன்னெடுப்பதற்கு வசதி ஏற்படுத்திக் க�ொடுக்குமாறு பிரதமர் முன்வைத்த
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(ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்)

அமைச்சர் ர�ொஷான் ரணசிங்கவின் உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல்
த�ொடர்பான விடயங்களை நீக்கி
மற்றும�ொரு அமைச்சுக்கு வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
இதற்கமைய
மற்றும�ொரு
அமைச்சின் ஊடாக குறித்த வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளியிடப்படவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
எதிர்வரும் மார்ச் மாதம் 20ஆம்
திகதி
உள்ளூராட்சி
மன்றத் தேர்தல்
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மேஷம்

மிதுனம்	 - - சுகம்

சீன வெளிவிவகார அமைச்சருடனான
சந்திப்பில் பிரதமர் மஹிந்த தெரிவிப்பு

உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல்கள்
ஒருவருடத்திற்கு ஒத்திவைப்பு?

நாணய
மாற்று

ய�ோகம்: சித்தய�ோகம்

சீனா ப�ோன்ற நட்பு நாடுகளின் உதவியுடன்

ப�ொது முகாமையாளர் தம்மிக்க தெரிவிப்பு

இலங்கையின் உள்ளூராட்சி
சபைகளுக்கான
தேர்தலை
மேலும் ஒரு வருடத்திற்கு பிற்போடுவது த�ொடர்பான வர்த்தமானி
அறிவித்தல் எதிர்வரும் வாரத்தில்
வெளியிடப்படவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இராஜாங்க அமைச்சர் ர�ொஷான்
ரணசிங்கவின் உள்ளூராட்சி மன்ற
தேர்தல் த�ொடர்பான விடயங்களை நீக்கி குறித்த வர்த்தமானி
வெளியிடப்படவுள்ளதாகத் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இராஜாங்க அமைச்சர் ர�ொஷான்
ரணசிங்கவிற்கு க�ொவிட்-19 த�ொற்று று தி ய ா கி யு ள ்ள மை யி ன ா ல்
அவரால் தேர்தலை பிற்போடுவது

ராகுகாலம்	 : 	பகல் : 07.30 - 09.00வரை
சுபநேரம்	 : காலை	: 06.00 - 07.30வரை

05.04
12.19
03.40
06.10
07.25

இராசி பலன்கள்

ரயில்வே திணைக்களத்திற்கு
2021இல் ரூ.1000 க�ோடி நட்டம்
ரயில்வே திணைக்களத்திற்கு கடந்த
வருடம் மாத்திரம் 1000 க�ோடி ரூபா
நட்டம் ஏற்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே
ப�ொதுமுகாமையாளர் தம்மிக்க ஜயசுந்தர
தெரிவித்துள்ளார். ரயில்வே திணைக்களத்திற்கு கடந்த வருடத்தில் 1400 க�ோடி
ரூபா செலவு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில்
400 க�ோடி ரூபாவையே திணைக்களம்
வருமானமாக
பெற்றுக்கொண்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ள அவர், ரயில் கட்டணத்தை அதிகரித்தால் நட்டத்தை ஓரளவு
நிவர்த்திசெய்ய முடியும் என்றும் அவர்
குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ரயில்வே திணைக்களமானது இதற்கு
முன்னர் வருடம�ொன்றுக்கு 8 பில்லியன்
ரூபாவை வருமானமாக பெற்றுக்கொண்டுள்ள நிலையில் க�ொர�ோனா வைரஸ்
சூழ்நிலை காரணமாக கடந்த வருடத்தில்
வருமானம் பெரும் வீழ்ச்சி கண்டுள்ளது.

பிலவ வருடம் - மார்கழி 26

09 முதல் 10 வரை

விற்பனை பிரிவு

3

இன்றைய சுபதினம்

த�ொழுகை
நேரம்

தினகரன் விளம்பரம்

மறுபரிசீலனை
செய்யுமாறு கிரிக்கெட்
வீரர் பானுகவிடம்
நாமல் க�ோரிக்கை
சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து
ஓய்வு பெறும் முடிவை மறுபரி சீ லனை
செய்யுமாறு
இ லங ் கை
கி ரி க ் கெ ட்
வீரர் பானுக
ர ா ஜ ப க்ஷ வி ட ம்
இ ளை ஞ ர்
மற்றும்
விளையாட்டுத்துறை
அமைச்சர்நாமல்ராஜபக்ஷக�ோரிக்கை
விடுத்துள்ளார்.
இளம் வீரராக நாட்டுக்காக
விளையாட இன்னும் கால அவகாசம்இருப்பதால்அவசரமுடிவுகளை
எடுப்பதை விட சவால்களை
எதிர்கொண்டு முன்னேறுவதே முக்கியம்
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மேலுமிரு எரிவாயு
கப்பல்கள் நாட்டுக்கு!

அதிகாரிகள் தர பரிச�ோதனையில்

யாரும் நெருங்க வேண்டாம் என்றும்
அவ்வாறு செய்தால் கழுத்தை அறுத்துக்
க�ொள்வதாக அவர் மிரட்டியுள்ளார்.
பின்னர் சந்தேக நபர் கையில் வைத்திருந்த கத்தியால் கழுத்தை அறுத்துக்
க�ொண்டுள்ளார்.
குறித்த வர்த்தக நிலையத்தில் இருந்து
சுமார் 500 மீட்டர் த�ொலைவில் இந்த
சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது.பின்னர்
சந்தேகநபர் ந�ோயாளர் காவு வண்டி
மூலம் ராகம வைத்தியசாலைக்கு
க�ொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளார். அங்கு
அவரை பரிச�ோதித்த வைத்தியர்கள்
குறித்த நபர் இறந்து விட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர்.
சந்தேக நபரின் சடலம் ராகம வைத்தியசாலையின் பிரேத அறையில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக எமது செய்தியாளர்
தெரிவித்தார்.
நாக�ொல்ல,
உக்குவெலவத்தை பகுதியைச் சேர்ந்த
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சந்தையில்
ஏற்பட்டுள்ள
எரிவாயு தட்டுப்பாடு காரணமாக மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ள
நிலையில் மேலும் இரண்டு
எரிவாயு கப்பல்கள் நாட்டுக்கு வந்துள்ளன.
இதற்கமைய குறித்த கப்பல்கள்
உஸ்வெடகெய்யாவ பகுதியில் நங்கூரமிடப்பட்டுள்ளதாக எமது செய்தியாளர் தெரிவித்தார்.
குறித்த கப்பலில் உள்ள எரிவாயுவின் தரத்தை பரிச�ோதிப்பதற்காக
இலங்கை தரநிர்ணய நிறுவகத்தின்
அதிகாரிகளினால் எரிவாயு மாதிரிகள் பெறப்பட்டுள்ளன.எவ்வாறாயினும் குறித்த எரிவாயு இதுவரையில் தரையிறக்கப்படவில்லை
என தெரிவிக்கப்படுகின்றது. இதுதவிர பெற்றோல் அடங்கிய கப்பல்
ஒன்றும் நாட்டை வந்தடைந்துள்ளது. குறித்த கப்பலும் உஸ்வெடகெய்யாவ பகுதியில் நங்கூரமிடப்பட்டுள்ளது.

BMICH மண்டபத்தில் மிகிலிலங்கா மதுர அரங்கில்

'மாற்றும�ோதிரம்' மணமகள்
வடிவலங்காரக் கண்காட்சி
-

பிரதமரின் பாரியார் பிரதம அதிதி

(அஷ்ரப் ஏ சமத்)

இன்று திங்கட்கிழமை (10) பி.பகல்
04.00 மணிக்கு பண்டாரநாயக்க ஞாபகார்த்த
மாநாட்டு
மண்டபத்தில் மிகிலிலங்கா
மதுர
அரங்கில் ”மாற்று
ம�ோதிரம்” மணமகள் வடிவலங்கார
கண்காட்சி ஒன்று நடைபெறவுள்ளது. இவ் நிகழ்வுக்கு பிரதமரின்
பாரியார் சிரந்தி ராஜபக்ஷ பிரதம
அதிதியாகவும் மற்றும் அமைச்சர்கள், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்,
அனுசரணையாளர்களும்
கலந்து
க�ொள்ளவுள்ளனர் என அருந்ததி

ஐப்பான் யென்

மத்திய கிழக்கு

தனியார் நிறுவனத்தின் பணிப்பாளர்
கே. மேகலா தெரிவித்தார்.
நேற்று முன்தினம்
(08) வெள்ளவத்தையில் உள்ள கிரீன்ஸ்
பலஸ்
ஹ�ோட்டலில்
மேற்படி
நிகழ்வு சம்பந்தமாக
ஊடகவியலாளர்
மாநாட்டின்ப�ோதே அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார்.
அவர் அங்கு த�ொடர்ந்து கருத்து
தெரிவிக்கையில், கடந்த 2 வருட
காலமாக க�ொவிட் 19 காரணமாக
மணமகள் வடிவலங்கார சுயத�ொழில் கலைஞர்கள்
06

குறித்த
விலை

குறித்த
விலை

வாங்கும் 223.85 விற்பனை 232.67
விலை
விலை

வாங்கும் 1.7190 விற்பனை 1.7840
விலை
விலை

பஹரின் டினார்

533.10

கட்டார் ரியால்

55.20

சிங்கப்பூர் ட�ொலர்

ஸ்டேலிங் பவுன்ஸ்

சுவிஸ் பிராங்க்

அமெரிக்க ட�ொலர்

குவைத் டினார்

664.02

சவூதி ரியால்

53.51

வாங்கும் 146.13 விற்பனை 150.84
விலை
விலை

வாங்கும் 265.27 விற்பனை 273.66
விலை
விலை

வாங்கும் 215.03 விற்பனை 222.69
விலை
விலை

வாங்கும் 198.50 விற்பனை 202.99
விலை
விலை

ஓமான் ரியால்

522.07

ஐ.அ. இராச்சியம் டிர்ஹாம்

54.72

4
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2022 ஜனவரி 10 திங்கட்கிழமை

பதின்மூன்றாவது திருத்தத்திலுள்ள விடயங்கள்
35, டி.ஆர்.விஜயவர்தன மாவத்தை, க�ொழும்பு- - 10

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

பிலவ வருடம் மார்கழி மாதம் 26ம் நாள் திங்கட்கிழமை
ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ஜுமாதல் ஆகிறா பிறை 06

குறள் தரும் சிந்தனை
பகல்வெல்லும் கூகையைக் காக்கை இகல்வெல்லும்
வேந்தர்க்கு வேண்டும் ப�ொழுது

பகல் நேரமாக இருந்தால் க�ோட்டானைக் காக்கை
வென்று விடும். எனவே எதிரியை வீழ்த்துவதற்கு
ஏற்ற காலத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.

க�ொவிட் தடுப்பூசி த�ொடர்பாக
நிலவும் தவறான கருத்துகள்!

இ

லங்கையானது க�ொவிட் 19 த�ொற்றின்
தாக்கத்தைப் பலவீனப்படுத்தி அதன் அச்சுறுத்தலில் இருந்து நாட்டையும் மக்களையும் பாதுகாப்பதற்கு முன்னுரிமை அளித்து செயற்பட்டு வருகின்றது.
இந்த நிலையில் இத்தொற்றின் பரவுதலையும்
அதன் தாக்கத்தையும் கட்டுப்படுத்தும் ந�ோக்கில்
பல்வேறு நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன. அந்த வகையில் கடந்த ஒரு வருட காலப் பகுதிக்குள் நாட்டின் சனத்தொகையில் சுமார் 65 வீதமான�ோருக்கு க�ொவிட் 19 த�ொற்றின் தாக்கத்தைக்
கட்டுப்படுத்துவதற்கான தடுப்பூசியின் இரண்டு
ட�ோஸ்களும் பெற்றுக் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இத்தடுப்பூசியைப் பெற்றுக் க�ொள்வதில் உலகளாவிய
ரீதியில் நிலவும் ப�ோட்டித் தன்மைக்கு மத்தியிலும்
இவ்வாறான அடைவை இலங்கை பெற்றுள்ளது.
இத்தடுப்பூசியைப் பெற்றுக் க�ொள்வதில்
நிலவும் ப�ோட்டித் தன்மையைக் கருத்தில் க�ொண்ட
இலங்கை, ஒரு தடுப்பூசியில் மாத்திரம் தங்கி இராது,
உலகில் புழக்கத்தில் இருக்கும் முன்னணி க�ொவிட்
19 தடுப்பூசிகளையும் இந்நாட்டு பிரஜைகளுக்கு
பெற்றுக் க�ொடுக்க அனுமதி வழங்கியது. அதன்
ஊடாகவே குறுகிய காலப் பகுதிக்குள் இவ்வளவு
த�ொகையான�ோருக்கு இத்தடுப்பூசியைப் பெற்றுக்
க�ொடுக்க முடிந்துள்ளது. அத்தோடு க�ொவிட் 19
த�ொற்றின் பரவுதலைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான
பல்வேறு நடவடிக்கைகளும் த�ொடர்ந்தும் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இதன் பயனாக இத்தொற்றின் பரவுதலும்
அதன் தாக்கமும் பாதிப்பும் குறைத்துள்ளது மாத்திரமல்லாமல், இத்தொற்றினால் நாளாந்தம் உயிரிழப்போரின் எண்ணிக்கையிலும் பெருவீழ்ச்சி
ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அதிலும் உயிரிழப்பு வீழச்சிக்கு
இத்தடுப்பூசி பெரிதும் பங்களித்திருக்கின்றது என்பதுதான் மருத்துவ நிபுணர்களின் கருத்தாகும்.
அந்த வகையில் இத்தொற்றின் தாக்கத்தை
மேலும் பலவீனப்படுத்தி கட்டுப்படுத்தும் ந�ோக்கில்
இத்தடுப்பூசியின் மூன்றாவது ட�ோஸ் பூஸ்டர் தடுப்பூசியாக வழங்கும் நடவடிக்கை கடந்த சில வாரங்களாகத் துரிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் ஊடாக
இற்றைவரையும் 43 இலட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர்
பூஸ்டர் தடுப்பூசியை பெற்றுக் க�ொண்டுள்ளனர்.
க�ொவிட் 19 த�ொற்றின் அச்சுறுத்தலில் இருந்து
நாட்டையும் மக்களையும் பாதுகாப்பதில் தடுப்பூசி
அளிக்கும் பங்களிப்பை இலங்கை மாத்திரமல்லாமல் முழு உலகுமே அறிந்திருக்கின்றது. இதனை
அடிப்படையாகக் க�ொண்டுதான் இலங்கை மூன்றாவது ட�ோஸை வழங்கும் நடவடிக்கையையும விரைவுபடுத்தி இருக்கின்றது. இதன் ஊடாக க�ொவிட் 19
த�ொற்றின் தாக்கத்தையும் பாதிப்பையும் மேலும்
பலவீனப்படுத்தி இத்தொற்றின் அச்சுறுத்தல் அற்ற
நிலையை ஏற்படுத்த எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
க�ொவிட் 19 த�ொற்றின் தாக்கத்திற்கு எதிராக
இத்தடுப்பூசி அளித்துவரும் பங்களிப்பு தெளிவாக
உறுதியாகியுள்ள ப�ோதிலும் கூட, இத்தடுப்பூசிக்கு
எதிராக சிலர் தவறானதும் பிழையானதுமான பிரசாரங்களை முன்னெடுப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இச்செயலில் ஒரிரு குழுக்களும் கூட
ஈடுபடுவதாகத் தெரியவந்துள்ளது.
இவ்வாறான செயற்பாடானது, க�ொவிட் 19
த�ொற்றின் தாக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான
இத்தடுப்பூசி வழங்கும் திட்டத்தைப் பலவீனப்படுத்த
வழிக்கும். அதன் ஊடாக இத்தொற்று மீண்டும் தீவிரமடைவதற்கான வாய்ப்பை பெற்றுக் க�ொள்ளும்.
இத்தொற்றின் தாக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்த தடுப்பூசி அளிக்கும் பங்களிப்பு மிகவும் தெளிவானது.
அதனை மக்களும் அறிந்திருக்கின்றனர். அப்படியிருந்தும் அத்தடுப்பூசிக்கு எதிராக தவறானதும்
பிழையானதுமான தகவல்கள் பரப்பப்படுகின்றனவென்றால் அது எவ்விதத்திலும் ஏற்றுக் க�ொள்ள
முடியாததாகும்.
இந்த நிலையில்தான் அரசாங்க மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கத்தினர் க�ொவிட் 19 த�ொற்றின் தாக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் தடுப்பூசி த�ொடர்பில் தவறான
கருத்துகளும் தகவல்களும் பரப்பப்படுவதைக் கட்டுப்படுத்துவதன் அவசியத்தை சுட்டிக் காட்டியுள்ளனர்.
இவ்வாறான செயலில் ஈடுபடுவ�ோருக்கு எதிராக
தனிமைப்படுத்தல் கட்டளைச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் அசேல குணவர்தனவிடம் அச்சங்கத்தின் செயலாளர் ட�ொக்டர் செனால் பெர்னாண்டோ
வேண்டுக�ோளும் விடுத்திருக்கின்றார். இவ்வாறான நடவடிக்கையின் ஊடாகவே க�ொவிட் 19
த�ொற்றின் தாக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான
தடுப்பூசி வழங்கல் நடவடிக்கையை பலவீனப்படுத்தும் செயற்பாடுகளைக் கட்டுப்படுத்தக் கூடியதாக
இருக்கும் என்றும் அவர் சுட்டிக் காட்டியுள்ளார்.
ஆகவே இத்தடுப்பூசி வழங்கலைப் பலவீனப்படுத்தும் தவறான பிரசாரங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து
நடவடிக்கைகளும் கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
அதற்குரிய நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட
வேண்டும். அதுவே இத்தொற்று மீண்டும் தீவிரமடைய முடியாத நிலைமையை ஏற்படுத்தும்.
editor.tkn@lakehouse.lk

முழுமையாக அமுல்படுத்தப்பட வேண்டும்!
ந்தியப் பிரதமர் நரேந்திரமோடிக்கு அனுப்பவென தமிழ் அரசியல் கட்சிகள் தயாரித்துள்ள ஆவணத்தில்
அடங்கியுள்ள
விடயங்கள் குறித்து தற்போது விபரங்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்தியப் பிரதமருக்கு
அனுப்பப்படவுள்ள
இந்த
ஆவணம் நாளை 11ஆம் திகதி இலங்கையிலுள்ள இந்திய உயர்ஸ்தானிகராலயத்தில் கையளிக்கப்படவுள்ளது.
1997 ஆம் ஆண்டு முதல் பதவியில்
இருந்து வரும் இலங்கை அரசாங்கங்கள் வழங்கிய வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுமாறு இலங்கையை வலியுறுத்த
வேண்டும் என்று இந்த ஆவணத்தில்
இந்தியப் பிரதமரிடம் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அ ர சி ய ல மை ப் பின்
13 ஆவது திருத்தத்தின்
விதிகளை முழுமையாக
நடை மு றைப்ப டு த்த
வேண்டும்.
அத்துடன்
ஒன்றுபட்ட, பிரிக்கப்படாத நாட்டின் கீழ் தமிழ்பேசும் மக்கள் தமது
வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க
வாழ்விடப் பிரதேசங்களில் கெளரவமாகவும்,
சுயமரியாதையுடனும்,
அமைதியுடனும், பாதுகாப்புடனும் வாழவும்,
அவர்கள் தங்களது சுயநிர்ணய உரிமையைப் பிரயோகிக்கவும் வழியேற்படுத்தப்பட வேண்டும்
என்று இந்த ஆவணத்தில்
தமிழ்க் கட்சிகள், இந்தியப் பிரதமரிடம் கோரியுள்ளன.
இந்தியப் பிரதமருக்கு அனுப்பப்படவுள்ள ஆவணத்தின் உள்ளடக்கங்கள்
பின்வருமாறு:
1) இந்திய_இலங்கை உடன்படிக்கையின் கீழ் நடைமுறைக்கு வந்த
பதின்மூன்றாவது திருத்தத்தின் கீழ்
ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட ஏற்பாடுகளிலிருந்து சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு, நிதி,
நிலம், கல்வி, கமநல சேவைகள்
போன்றவை தொடர்பான அனைத்து
ஏற்பாடுகளும்
நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும். மாகாண சபைத்
தேர்தலை நடத்துவதற்கு தேர்தல்கள்
ஆணைக்குழுவிற்கு வழிவகை செய்யுமாறு இலங்கை அரசாங்கத்தைக்
கோர வேண்டும்.
2) பதின்மூன்றாவது திருத்தச் சட்டம்
நிறைவேற்றப்பட்ட உடனேயே 1988
டிசம்பர் 17 அன்று நாடாளுமன்றத்தால் நிறைவேற்றப்பட்ட அரசியலமைப்பின் பதினாறாவது திருத்தத்தின்
ஏற்பாடுகள் வார்த்தையிலும், உணர்விலும் செயற்படுத்தப்பட வேண்டும்.
பதின்மூன்றாவது மற்றும் பதினாறாவது திருத்தங்களில் சிங்களம் மற்றும்
தமிழ் ஆகிய இரு மொழிகளையும்
தேசிய மொழிகளாகவும், ஆங்கிலத்தை இணைப்பு மொழியாகவும்
அங்கீகரிப்பதுடன், சிங்களம் மற்றும்
தமிழ் ஆகிய இரண்டும் அரசாங்கப்
பாவனைக்கான மொழிகளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு, முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
இலங்கையின் அரசியலமைப்பின்படி தேசிய மொழிகள், நிர்வாகம்,
சட்டம், நீதித்துறை மற்றும் பாடசாலைகளில் பயிற்றுவிக்கும் ஊடகம்
ஆகியவை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
3)பண்டா_செல்வா
ஒப்பந்தம்

(1957), டட்லிசெல்வா ஒப்பந்தம்
(1965) மற்றும் இந்திய_இலங்கை
ஒப்பந்தம் (1987) ஆகியவற்றின் விதிகளுக்கு மாறாகச் செயற்படும், வடக்கு
மற்றும் கிழக்கின் மக்கள் தொகை

இவை இரண்டும் உறுதி செய்யப்படவேண்டும்.
நில உரிமை, வீட்டு உரிமை, வாழ்வாதாரம், கல்வி, சுகாதாரம் மற்றும்
அரசியல் பிரதிநிதித்துவம் ஆகிய துறை-

பகிர்வைத் தடுக்கவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தநிலையில் தமிழர்களும், முஸ்லிம்களும் தங்களின் சம்பிரதாய சட்டங்களை
கடைப்பிடிப்பதையும்,
அவர்களின் கலாசாரம், பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் நடைமுறைகளைப் பாதுகாப்பதையும் இது
தடுக்கும்.
எனவே, ஆணைக்குழு அகற்றப்பட வேண்டும் மற்றும் இலங்கையிலுள்ள அனைத்து தேசிய
இனங்களின் தனித்துவமான அடையாளமும், உரிமைகளும் இலங்கை அரசாங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும்
என்ற விடயங்கள் இந்திய பிரதமருக்கான ஆவணத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன.
இதேவேளை இந்த ஆவணத்தில்
வடக்கு, கிழக்கு மாகாண இணைப்பை
வலியுறுத்திய 1993 இல், ஜனாதிபதி
ஆர்.பிரேமதாசவின் காலத்தில் அமைக்கப்பட்ட மங்கள முனசிங்க தெரிவுக்குழுவின் யோசனைகள்.

சிறுபான்மையினர் சுயமரியாதையுடன்
வாழ்வதற்கு வழியேற்படுத்தப்படுவது அவசியம்
அமைப்பை முறையாக மாற்றுவதற்கான அனைத்து முயற்சிகளும் உடனே
நிறுத்தப்படவேண்டும்.
வடக்கு மற்றும் கிழக்கில் தமி-

களில் இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த
இலங்கைத் தமிழ் மக்களுக்கு சம உரிமைகள் பாரபட்சமாக மீறப்பட்டு புறக்கணிக்கப்படுகின்றன. சம உரிமைகள்

1) ஒற்றையாட்சி
அமைப்பைக்
கைவிட்ட ஜனாதிபதி சந்திரிகா
பண்டாரநாயக்க குமாரதுங்கவின்
கீழ் 1995 மற்றும் 1997 இல் அரசியலமைப்பு சீர்திருத்தங்களுக்கான அரசாங்க முன்மொழிவுகள்.
2) சமஷ்டி கட்டமைப்பின் அடிப்படையில் தமிழ் பேசும் மக்களின்
வரலாற்று வாழ்விடங்களில் உள்ளக
சுயநிர்ணயக் கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட தீர்வை
ஆராய்வதற்கு கட்சிகள் ஒப்புக்ழர்களின்
பாரம்பரிய
தாயகத்தின் வரலாற்று வாழ்விடங்களை
அழிக்கும், தொல்பொருள் திணைக்களம், மகாவலி அதிகாரசபை,
வனத் திணைக்களம், வனவிலங்கு
திணைக்களம்,
சுற்றுலா
சபை
மற்றும்
பாதுகாப்பு/உள்நாட்டு
பாதுகாப்பு அமைச்சு ஆகியவற்றின்
அனைத்து நடவடிக்கைகளும் முயற்சிகளும் உடனடியாக நிறுத்தப்பட
வேண்டும்.
தொல்பொருள் திணைக்களமானது
பெளத்த சமய காலத்திற்கு முற்பட்ட
தமிழர்களின் தொன்மையை அங்கீகரித்து, இலங்கையில் பெளத்தத்தை
(தமிழ் பெளத்தர்கள்) ஏற்றவர்கள் தமிழர்கள் என்பதை ஏற்று, வரலாற்றை
சிதைக்காமல் அதன்படி செயற்பட
வேண்டும்.
வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களுக்கு இடையில் உள்ள எல்லைப்
பகுதிகளிலுள்ள தமிழ்க் கிராமங்களை
சிங்களப் பகுதிகளுடன் இணைத்து
அல்லது
சிங்களக்
கிராமங்களை
தமிழ் பகுதிகளுக்குள் கொண்டு வருவதன் மூலம் தமிழர்களை அவர்களது
சொந்தப் பகுதிகளில் சிறுபான்மையினராக்கும் வகையில் இன அமைப்பு
மாற்றியமைக்கப்படுகிறது.
இதன்
மூலம்
உள்ளூராட்சி
சபைகள், மாகாண சபைகள் மற்றும்
நாடாளுமன்றத்தில் தமிழ் மக்கள் அரசியல் பிரதிநிதித்துவம் பெறுவதை
தடுக்கும்
செயல்கள்
நிறுத்தப்பட
வேண்டும்.
4)
நேருகொத்தலாவல
(1954),
சிறிமாவோசாஸ்திரி (1964) மற்றும்
சிறிமாவோ இந்திரா (1974) ஆகிய
இலங்கை அரசாங்கத்திற்கும், இந்திய
அரசாங்கத்திற்கும் இடையேயான ஒப்பந்தங்களின் நோக்கம் மற்றும் உணர்வு,

இந்தியப் பிரதமருக்கு கையளிக்கவென
தமிழ்க் கட்சிகள் தயாரித்துள்ள ஆவணம்
மற்றும் பாகுபாடுகளின் இந்த மறுப்பு,
முழு அளவிலான சம குடியுரிமையை
நோக்கி உடனடியாக மாறவேண்டும்.
5)முக்கியமாக தமிழர்கள் மற்றும்
முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக பயன்படுத்தப்படும் பயங்கரவாத தடைச்சட்டம் உடனடியாக நீக்கப்பட வேண்டும் மற்றும்
பயங்கரவாத தடைச்சட்டத்தின் கீழ்
உள்ள அனைவரையும் விடுதலை செய்ய
வேண்டும்.
6) இலங்கைத் தீவில் பரவலாக உள்ள
பல கட்சி ஜனநாயக கட்டமைப்பிற்குள் சிங்கள, தமிழ், முஸ்லிம் அல்லது
வேறு
சிறுபான்மையினராக
சிதறி
வாழும் இன மற்றும் அரசியல் தேசிய
இனங்கள் மற்றும் சிறுபான்மையினருக்கு போதுமான பிரதிநிதித்துவத்தை
பெறும் நோக்கில், அத்தகைய ஆர்வமுள்ள குழுக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் சிறிய அரசியல் கட்சிகள்
நாடாளுமன்றம் அல்லது மாகாண சபைகளுக்குள் நுழைய முடியும். எனவே விகிதாசார பிரதிநிதித்துவ முறையானது தேர்தலில் தொடர வேண்டும் மற்றும் அந்த
முறையை இலங்கை அரசாங்கம் தனது
தேர்தல் முறையில் ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு
கோரப்பட வேண்டும்.
7) “ஒரு நாடு ஒரே சட்டம்” பற்றிய
ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு, மத்திய அரசாங்கத்தைத் தவிர நாட்டிற்குள் வேறு
எந்த சட்டமியற்றும் அமைப்புகளையும்
இல்லாதொழிக்கவும் அல்லது தடுக்கவும் மற்றும் அர்த்தமுள்ள அதிகாரப்

கொண்ட 2002 டிசம்பரில், ஒஸ்லோவில் இலங்கை அரசுக்கும், விடுதலைப் புலிகளுக்கும் இடையே
இடம்பெற்ற பேச்சுவார்த்தை.
3) 2006 இல், ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷவினால் புதிய அரசியலமைப்புக்கான முன்மொழிவுகளை உருவாக்க
நிபுணர்கள் குழு நியமிக்கப்பட்டமை போன்ற முயற்சிகளும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளன.
இந்த ஆவணத்தில்
1.ஆர். சம்பந்தன், நாடாளுமன்ற
உறுப்பினர், தலைவர்_ தமிழ் தேசிய
கூட்டமைப்பு (TNA)
2. மாவை சேனாதிராஜா, தலைவர்_
இலங்கை தமிழ் அரசு கட்சி (ஐ.டி.
ஏ.கே.)
3. நீதிபதி சி.வி.விக்னேஸ்வரன், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், தலைவர்_
தமிழ் மக்கள் கூட்டணி (தி.மு.க.)
4. ஏ.அடைக்கலநாதன், நாடாளுமன்ற
உறுப்பினர், தலைவர்_ தமிழீழ
விடுதலை அமைப்பு (டெலோ)
5. தர்மலிங்கம் சித்தார்த்தன், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், தலைவர்_ ஜனநாயக மக்கள் விடுதலை முன்னணி
(DPLFPLOTE)
6. கே.பிரேமசந்திரன், தலைவர், ஈழ
மக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணி(EPRLF).
7. என்.ஸ்ரீகாந்தா, தலைவர், தமிழரசுக்
கட்சி(TNP) ஆகியோர் கையெழுத்திட்டுள்ளனர்.

மக்கள் பணியையும், கலை இலக்கியத்தையும்

இறுதிவரை நேசித்து வாழ்ந்தவர் அமரர் தவராஜா
மட்டக்களப்பு மாநகரசபை உறுப்பினரும்,
ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியருமான
வேலுப்பிள்ளை தவராஜாவின்
31 ஆம் நாள் நினைவுதினம் இன்று
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ட்டக்களப்பு மாநகரசபை உறுப்பினரும், ஓய்வுபெற்ற கணித
ஆசிரியருமான வேலுப்பிள்ளை
தவராஜா மறைந்து ஒரு மாதமாகி
விட்டது.
இன்று
திங்கட்கிழமை
(10.01.2022) அன்னாரது 31 ஆவது
நினைவு தினம் ஆகும்.
இலக்கியத்திலும் அரசியலிலும் நாட்டமுடையவராகவிருந்த அவர் தனது 68
ஆவது வயதில் காலமானார். அவரது
மறைவு மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில்
இலக்கிய ஆர்வலர்கள் மற்றும் அரசியல் பிரமுகர்கள் மத்தியில் பெரும்
துயரத்தை ஏற்படுத்தியது. அன்னாரது இறுதி ஊர்வல நிகழ்வில் கலந்து
க�ொண்ட மக்கள் கூட்டம் அதை நிரூபித்தது.
தமிழ்மொழியில் அவர் நிறைந்த
புலமை க�ொண்டிருந்தார். தமிழ் கலை
இலக்கிய மற்றும் அரசியல் மேம்பாட்டு
நிகழ்வுகளில் ஆர்வலராக மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தினிலே ஓய்வின்றி

உழைத்தவர் அமரர் தவராஜா.பத்திரிகைகளில் கட்டுரைகள் எழுதியுள்ளார். தினகரன் பத்திரிகையில் அவர் பல கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளார்.
மட்டக்களப்பு
மாநகரசபையினால் மாதாந்தம் நடத்தப்பட்டு வந்த
ப�ௌர்ணமி கலைவிழாவின் கதாநாயகன் அவராகவே இருந்தார். இலைமறை
காயாய் மறைந்து இருக்கும் கலைஞர்களின் திறமையை வெளிக்கொண்டு
வரும் ந�ோக்கோடு அவ்விழா மேடை
அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது.
தமிழர்
கலை
இலக்கிய
கலாசாரங்களை
வெளிப்படுத்தும் இயல், இசை, நாடகங்களை ப�ௌர்ணமி அரங்கினிலே
மேடையேற்றிய பெருமைக்குரியவர்
தவராஜா.
நேருக்கு நேராயக் கதைப்பவன்
நெஞ்சில் நேர்மையும் ஓர்மமும் நிறைந்திருக்கும். அதற்கு இலக்கணமாய்த்
திகழ்ந்தவர்
மட்டக்களப்பு
புனித
மிக்கேல் கல்லூரியில் கணிதபாட ஆசி-

ரியராக இருந்து ஓய்வு பெற்ற தவராஜா.
தமிழ்த் தேசியப் பற்றாளராக, இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சியின் சிரேஷ்ட
உறுப்பினராக, மண்முனை வடக்குப்
பிரதேசக் கிளையின் தலைவராக, மாநகரசபையின் கலை கலாசார மற்றும்
நூலகக் குழுவின் த�ொடர்ச்சியான
தலைவராக, கதிரவன் கலைக்கழக
அபிவிருத்தி நிறுவனத்தின் ஆல�ோசகராக, மட்டக்களப்பு தமிழ்ச் சங்கத்தின்
செயலாளரா என்றெல்லாம் பல பதவிகளை வகித்து அவர் ஆற்றிய பணிகள்
ஏராளம்.

புனிதம், நேர்மை மற்றும் நேரமுகாமைத்துவத்தை கடைப்பிடிப்பத�ோடு
கட்சியின் செயற்பாடுகள் எந்த மூலைமுடுக்கில் நடந்தாலும் அங்கெல்லாம்
பங்கெடுப்பதும் அவர் வழக்கம்.
அவர் மற்றவர்களுக்கு முன்னுதாரணமாக வாழ்ந்து வந்தார்.
அன்னாரின் மறைவுச் செய்தியறிந்து
நேரிலும், த�ொலைபேசி வாயிலாகவும் அனுதாபம் தெரிவித்தோர் பலர்.
அன்னாரின் பூதவுடல் மட்டக்களப்பு
மாநகரசபையின் நகர மண்டபத்திற்கு
எடுத்துச் செல்லப்பட்டு இறுதி அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்ட ப�ோது ஏராளமான�ோர் அஞ்சலி செலுத்தினர்.
மாநகர சபையின் முதல்வர் தியாகராஜா சரவணபவன், பிரதி முதல்வர் கந்தசாமி சத்தியசீலன் மற்றும்
மாநகரசபை உறுப்பினர்கள், உத்திய�ோகத்தர்கள் இறுதி மரியாதை
செலுத்திய பின்பு 13.12.2021 மாலை
6.00 மணிக்கு கள்ளியங்காடு இந்து
மயானத்தில் பூதவுடல் நல்லடக்கம்
செய்யப்பட்டது. பலரின் அன்புக்குரியவராக வாழ்ந்தவர் அவர். அபிமானிகளின் உள்ளங்களில் அமரர் தவராஜா
என்றும் வாழ்வார்.

சிவம் பாக்கியநாதன்
மாநகரசபை உறுப்பினர் மட்டக்களப்பு
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லங்கையில் பல்கலைக்கழக மட்டத்தில் கலைத்துறை
அதாவது சமூக விஞ்ஞானம் மற்றும் மனிதப் பண்பியல்
கற்கைகள் கற்பிக்க ஆரம்பிக்கப்பட்டு இவ்வருடத்துடன் நூறு ஆண்டுகள் கடந்து விட்டன. இது குறித்த
அடையாள நிகழ்வை அண்மையில்
நிகழ்த்திய இலங்கை பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு,
அது குறித்து பெறுமதியான ஒரு வரலாற்று ஆவணத்தையும் வெளியிட்டிருந்தது.
இலங்கையில் பல்கலைக்கழக
கல்வி குறித்து சிந்தித்த இலங்கைக்
கல்விமான்கள் தேசிய அடையாளம்,
பண்பாடு மற்றும் மரபுத் த�ொடர்ச்சிகள் குறித்து அதிகம் அக்கறை எடுத்திருந்த காரணத்தினால் இலங்கையில் விஞ்ஞானம் சார் கற்கைகள்
வளர்ச்சியடைந்தமைக்கு
மேலாக
கலைத்துறை சார்ந்த சமூக விஞ்ஞானம் மற்றும் மனிதப் பண்பியல்
கற்கைகள் அதிகம் வளர்ச்சியுற்றன. இதன் பின்னணியில் மூத்த
இலங்கைப் பல்கலைக்கழகங்களில்
கலைப்பீடங்களினதும்
அவற்றின்
ஆசிரியர்களினதும்
செல்வாக்கு
மேல�ோங்கியிருந்தமையை இலங்கைப் பல்கலைக்கழக வரலாற்றை
அறிந்தோர் அறிவர். அத்தகைய
பல்கலைக்கழகங்களுள் முதன்மையானது யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம்.
யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம்
1974ஆம் ஆண்டு யாழ்ப்பாண
வளாகமாக
ஆரம்பிக்கப்பட்டு
பின்னர் 1979இல் கல்விசார் சுயதீர்மானம் எடுக்கும் வல்லமைமிக்க
முழுமையான தனித்த பல்கலைக்கழகமாக மாற்றம் பெற்றது. இப்பல்கலைக்கழகத்தின் வளர்ச்சியில்
அப்போது மனிதப்பண்பியல் பீடமாகவிருந்த கலைப்பீடம் அதிகம் பங்களிப்புச் செய்திருந்தது. தற்போது
இன்னும் இரண்டு
ஆண்டுகளில்
ஐம்பதாண்டு நிறைவை ந�ோக்கி நகர்-

ஆய்வரங்கம் குறித்து ஆய்வரங்க
அழைப்பாளர் எஸ்.சிவகாந்தனின்
கருத்து:
க�ொதிநிலையிலுள்ள சமூக-ப�ொருளாதார மற்றும் அரசியல் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண செயற்றிறன் மிக்க ஆய்வுக் கலாசாரம்
அவசியமானது. இந்தப் பிரச்சினைகளில் சிலவற்றை திறம்பட நிவர்த்தி
செய்ய மானிதப் பண்பியல் மற்றும்
சமூக விஞ்ஞானத் துறைகளில்
ஆய்வுச் செயற்பாடுகளை
ஊக்குவிக்க வேண்டிய அவசியம் உள்ளது.
அழிவின் விளிம்பில் உள்ள கலைவடிவங்கள், ம�ொழிகள் மற்றும் பாரம்பரியத் தளங்களை ஆய்வு செய்து அவற்றைப் பாதுகாக்க புதிய ஆய்வுகள்
தேவைப்படுகின்றன. கலைப்பீடத்தின்
விரிவுரையாளர்கள் குழாம் பீடத்தின்
பட்டதாரிகளிடையே ஒரு ஆற்றல்மிக்க
மற்றும் செயற்றிறன் கூடிய ஆய்வுக்
கலாச்சாரத்தை உருவாக்கி வலுப்படுத்த வேண்டியதன்
அவசியத்தை நீண்ட
காலமாக
உணர்ந்துள்ளனர்.
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களின் ஆய்வுகளின் கண்டறிவுகளைகளை பரந்த
சமூகத்திற்கு பரப்பவும் இடமFunded By: AH
ளிப்பதுடன் கலைப்பீடத்தில்
EAD
துடிப்பான ஊடாட்டம்மிக்க
ஆய்வுக் கலாசாரத்தை உருவ ா க் - குவதையும் ந�ோக்கமாகக்
க�ொண்டுள்ளது. இந்த ஆய்வரங்கு
எதிர்காலத்திலும் சமுதாயத்திற்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஆய்வுகளைத்
த�ொடர மாணவர்களிடையே புதிய
உற்சாகத்தை உருவாக்கும் என்று
நம்புகிறேன்.

யாழ் பல்கலைக்கழக கலைப்பீட
இளங்கலை மாணவர்களுக்கான
முதலாவது ஆய்வரங்கு-- 2021

வது ஆய்வரங்கு பாராட்டுக்குரியது.
'humanities and Social Sciences for
Equality, Justice and Development
' அதாவது சமத்துவம் நீதி மற்றும்
அபிவிருத்திக்கான
மனிதப்பண்பியல் மற்றும் சமூக விஞ்ஞானம்
எனும் மகுடத்துடன்
முன்னெடுக்கப்படும் இந்த ஆய்வரங்கில் கடந்த
வருடம் கலைப்பட்டதாரிகளாக
வெ ளி யே றி ய
மாணவர்களின்
100
ஆய்வுக்
கட் டு ரைக ள்
சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ளன.
கலைப்பீடாதிபதி பேராசிரியர் கே.சுதாகர்
த ல மை யி ல்
நடைபெறவுள்ள
இந்த ஆய்வரங்கில் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர்
பேராசிரியர்
சி.சிறிசற்குணராசா
பிரதம விருந்தினராகக் கலந்து
க�ொள்ள வு ள் பேராசிரியர் சி.சிறிசற்குணராசா
ளார்.
ஆய்வரங்துணைவேந்தர்
கின் சிறப்பு அம்சமாக கைலாசபதி
கின்ற யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகலையரங்கில் காலை நடைபெறும்
கம் கருதத்தக்க பல அடைவுகளை
அங்குரார்ப்பண நிகழ்வில் திறவுரைஅவ்வவ்போது எட்டியவண்ணம் நகர்களை பேராசிரியர்.வ.மகேஸ்வரன்,
கின்றது. அந்த வகையில் இன்று
பேராசிரியர்.எஸ்.ஐ.கீதப�ொன்கலன்,
10.01.2021 நடைபெறும் கலைப்பேராசிரியர்
சாந்தி செகராஐசிங்பீடத்தின் இளங்கலை மாணவர்ககம் மற்றும் கலாநிதி.எஸ்.ஜெயசங்ளுக்கான முதலாவது ஆய்வரங்கு
2021 மிக கவனத்துக்குரியதாக
உள்ளது.
பல்கலைக்கழகங்களில்
பிரதான பணிகளாக மூன்று விடயங்கள்
முதன்மைப்படுத்தப்படுகின்றன. கற்பித்தல், ஆராய்ச்சி,
கலாசாரம் ஊடான அறிவுப் பரவலாக்கம் மற்றும் சமூக ஒன்றிணைவு என்பனவே அவையாகும்.
இவ்விடயங்களை எய்தும் அல்லது
வழங்கும் முதன்மைத் தளமாகவிருப்பவை பல்கலைக்கழகங்களால் நடத்தப்படும் ஆய்வு மாநாடுகள் ஆகும். ஆய்வு மாநாடுகள்
பல்வேறு மட்டங்களில் பல்வேறு
இலக்குகள் மற்றும் பங்குபற்றுனர்திருமதி சி.இராஜசாந்தன்
களை உள்ளடக்கி காலத் தேவை
கருதிய கருப்பொருள்களில் சர்வதேச ரீதியாகவும் உள்ளூர் ரீதியாகவும் நடத்தப்படுகின்றன. இவற்றுள்
கர் ஆகிய�ோர் நிகழ்த்தவுள்ளனர்.
பல்கலைக்கழக
மாணவர்களை
மாலை அமர்வில் தனித்துவமாக வடிமட்டும் முழுமையாக ஆய்வாளர்கவமைக்கப்பட்ட பன்னிரு ஆய்வுத்
தடங்களில் ஆய்வுக் கட்டுரைகள் முன்வைக்கப்படவுள்ளன.
இந்த ஆய்வுத் தடங்களுக்கு
துறைசார்
பேராசிரியர்கள்
தலைமை தாங்கவுள்ளனர்.
ஆய்வரங்கம் குறித்து பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர்
பேராசிரியர்.சி.சிறிசற்குணராசா கருத்து தெரிவித்ததாவது:
'பல்கலைக்கழகங்களின்
பிரதான
செயற்பாடுகளில்
முதன்மையாக அமைபவை
ஆராய்ச்சிப் பணிகளும் அவற்றின் மூலம் பெற்ற அறிவைப்
பரவலாக்கும்
பணிகளுமாகும். ஆராய்ச்சியிலும் அறிவுப்
ப ர வ ல ா க ்க த் தி லு ம்
குமரன்
பல்கலைக்கழக ஆசிரியர்களுக்கு
எவ்வளாக க�ொண்டு நடத்தப்படும் ஆய்வு
ளவு ப�ொறுப்புடைமை இருக்மாநாடுகள் பல வகைகளில் முக்கின்றத�ோ அதற்கு சற்றும்
கியத்துவமிக்கன. இந்தப் பின்னகுறையாதளவு
ப�ொறுப்புணியில் Ist UNDERGRADUATE
டைமை
பல்கலைக்கழக
RESEARCH SYMPOSIUM IN ARTS
மாணவர்களுக்கும் உண்டு.
– 2021 எனும் தலைப்பில் இன்று
அதிலும் குறிப்பாக பல்கநடைபெறும் யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக
மாணவர்கள்
லைக்கழக கலைப்பீடத்தின் இளங்ஆராய்ச்சிப் பணிகளில் ஈடுபகலை மாணவர்களுக்கான முதலாடுவதும் அவற்றை அறிவுப்

பரவலாக்கம் செய்வதும் அவர்களது
துறைசார்
முன்னேற்றங்களுக்கு
மிகவும் அவசியமானது. எமது பல்கலைக்கழகத்தின் மகுட வாக்கியம்
'மெய்பொருள்
காண்பது அறிவு'
என்பதாகும்.
இன்றைய புதிய சிந்தனைத்தளத்தில் அந்த மெய்ப்பொருளைக்
காணும் பிரதான மார்க்கங்களாகவிருப்பவை ஆய்வுகள். இவ்வாய்வுகள் அகந�ோக்கு நிலைப்பட்டதாகவிருப்பின் அது தன்னைத் தேடும்
ஆய்வாகவும் புறந�ோக்கு நிலைப்பட்டால் அது பிறருக்கு தேவைப்பட்டதை வழங்குவதாகவும் அமையும்.
பட்டதாரி மாணவர்களின் ஆய்வுகள்
பிறருக்கு தேவைப்படுவதை வழங்கும் சமூக நன்மைகளை விளைவிக்கும் ஆய்வுகளாக அமைய வேண்டும்
என்பதே எனது எதிர்பார்ப்பாகும்.
எமது கலைப்பீடத்தின் தனித்துவம் மிகவும் பவித்திரமானது. உலகத்தின் கவனத்தை அதிகம் ஈர்த்த
புலமையாளர்கள் பலர் பணி செய்த

பவை மென்திறன்கள். பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் தமது பல்கலைக்கழக
கற்றல் காலத்தின் ப�ோது
அறிவுக்கு சமாந்தரமாக மென்திறன்களையும வளர்த்துக் க�ொள்ள வேண்டியது அவசியமானது. அதற்கான
வாய்ப்புக்களை வழங்குவது பல்கலைக்கழக கல்வியின் முதன்மை
ந�ோக்கங்களுக்குள் ஒன்றாக இருப்பதுடன் பல்கலைக்கழக ஆசிரியர்களினும் நிர்வாகிகளினதும் முதன்மைப்
ப�ொறுப்புடைமையாகும்.
இன்று நடைபெறும் எமது பீடத்தின் முதலாவது இளங்கலை மாணவர்களுக்கான ஆய்வரங்கு இந்தப்
ப�ொறுப்புடைமையை
கச்சிதமாக
நிறைவு செய்கின்றது. இன்றைய
உலகப் பெருந்தொற்றுக் காலப்பகுதியிலுள்ள பல்வேறு
நடைமுறைசார் சவால்களைத் வெற்றிகரமாக முகாமை செய்து எமது பீடம்
கற்றல், கற்பித்தல் நடவடிக்கைகளை 2021 இல் முன்னெடுத்திருந்தது. அதன் உயர் அடை-
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எனும் தலைப்பில் இன்று நடைபெறும் யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக
கலைப்பீடத்தின் இளங்கலை மாணவர்களுக்கான முதலாவது ஆய்வரங்கு
பாராட்டுக்குரியது. 'humanities and Social Sciences for Equality,
Justice and Development ' அதாவது சமத்துவம் நீதி மற்றும்
அபிவிருத்திக்கான மனிதப்பண்பியல் மற்றும் சமூக விஞ்ஞானம்
எனும் மகுடத்துடன் முன்னெடுக்கப்படும் இந்த ஆய்வரங்கில்
கடந்த வருடம் கலைப்பட்டதாரிகளாக வெளியேறிய மாணவர்களின்
100 ஆய்வுக் கட்டுரைகள் சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ளன
உருவாகிய புலம்
யாளமாக
எமது கலைப்பீடம்.
இன்று இந்த
திறனாய்வுச் சிந்தஆ ய்வ ர ங் கு
னையிலும் தமிழிநடைபெறுகின்யில் ஆய்வுகளிலும்
றது. வருடந்வரலாற்று
ஆய்த�ோறும் எமது
வுகளிலும் சிகரம்
பீடத்தில் சமூகத�ொட்ட பல புலவிஞ்ஞானம்,
மை ய ா ள ர்க ளின்
மனிதப் பண்பிசுவாசம் செறிந்த
யல் கலைகள்,
இடம் எமது கலைப்ஆ ற் று கைக்
பீடம். இப்பீடத்தில்
கலைக ள்
மீண்டும் த�ொடங்ம ற் று ம்
கும் மிடுக்காய் புலக ா ண் பி ய க்
மை ய ா ள ர்களை
கலைக ள்
ம ா ண வ ப்ப ரு வ த் உள்ளிட்ட 26
திலேயே அடையாகற்கைக் பரப்எஸ்.சிவகாந்தன்
ளப்படுத்தும் வழிப்புகளில் ஏறக்படுத்தும் அத்துடன்
கு ற ை ய
அவர்களுக்கான வாய்ப்புக்களைக்
400 ஆய்வுகள் மாணவர்களால்
க�ொடுக்கும் ஒரு தளமாக இந்த ஆய்முன்னெடுக்கப்படுகின்றன.
வரங்கம் அமைகின்றது.
இவற்றுள் பெரும்பாலானவை பெறுமதியான ஆய்வுக--பேராசிரியர் சி.சிறிசற்குணராசா
ளாகவிருந்த ப�ோதும் அவை
துணைவேந்தர்
மாநாடுகள் அல்லது தரமான
யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழகம்
ஆய்விதழ்கள் மூலமாக பிரசுரிக்கப்படுவதில்லை. இன்று இந்த
ஆய்வரங்கம் குறித்து கலைப்பீடாஆய்வரங்கு நூற்றை அண்மித்த
திபதி பேராசிரியர் கே.சுதாகர் கருத்து
ஆய்வுகளின்
பிரசுரக்களமாகிதெரிவித்ததாவது:
யுள்ளது. எமது பீடத்தில் நீண்ட
இருபத்தோராம் நூற்றாண்டு
காலமாகவே இத்தகையத�ொரு
இளைய தலைமுறையின் முன்னே
ஆய்வரங்கை நடத்த வேண்டும்
வைக்கும் பல்வேறு சவால்களை
எனும்
எண்ணக்கருவாக்கம்
வெற்றி க�ொள்ள அவர்களுக்கு
இருந்த ப�ோதும் பல தவிர்க்துணை செய்யும் கருவிகளாகவிருப்கமுடியாத
பின்னணிகளில்

இதுவரை அது சாத்தியமாகவில்லை. ஆனால் இன்று
விதையிடப்படும் இந்த ஆய்வரங்கு எதிர்காலத்தில் வருடம்
த�ோறும்
நடைபெறவுள்ளதுடன் எமது இறுதியாண்டு
மாணவர்கள் தமது ஆய்வு
முடிவுகளைச்
சமூகப்பரவலாக்கம் செய்யும் வாய்ப்பையும் வழங்கும்.
யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக கலைப்பீடத்தின் சமூகம்
சார்ந்த ப�ொறுப்பை பட்டதாரிகள் மட்டத்தில் நிறைவேற்றும்
ஒரு தளமாக இந்த ஆய்வரங்கம் அமைகின்றது. அத்துடன் எமது
பட்டதாரிகள் ஆய்வுக் கலாசாரத்துக்குள்
தம்மை புகுத்திக் க�ொள்ளவும் இது

இராஜேஸ் கண்ணன்

கலைத்துறையில் இளங்கலை மாணவர்களின் ஆய்வரங்கானது
பட்டதாரி மாணவர்கள் தங்கள் பட்டப்படிப்பின் ஆய்வுகளின்
வழியிலான கண்டறிவுகளை முன்வைக்கின்ற ஒரு தளத்தை
வழங்குகின்றது. இந்த ஆய்வரங்கை நடத்துவதற்கான
தனித்துவமான ய�ோசனைகள் பல ஆண்டுகளாக
முன்வைக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் தற்போது கைகூடியுள்ளது

துணை
செய்யும்.
கலைப்பீடம் கற்றல்,
கற்பித்தல் மற்றும்
ஆய்வுக்
கலாசாரத்தில் காண்பித்து
வரும்
அதியுன்னதமான
செயற்பாட்டுக்கு இந்த மாநாடு
ஒரு முக்கிய தளமாக
அமைகின்றது.

ஆய்வரங்கு குறித்து ஆய்வரங்கச்
செயலாளர்
திருமதி சி.இராஜசாந்தனின் கருத்து:
ஆய்வு
என்பது
உயர்கல்வி
முறையின் உச்சம் மட்டுமல்ல,

பேராசிரியர் கே.சுதாகர்
நவீன உலகளாவிய அறிவுப் ப�ொருளாதாரத்தில் நாடுகளின் சமூக-ப�ொருளாதார மற்றும் மனித வளர்ச்சிக்கும் இன்றியமையாததாகவுள்ளது.
யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தின்
கலைப்பீட பட்டதாரி மாணவர்களின்
அறிவையும் கல்விசார் திறனையும்
மேம்படுத்தி அவர்களின் அறிவு மற்றும்
திறன்கள் சமூகத்திற்குப் புதுமையான
மற்றும் ஆக்கபூர்வமான வழிகளில்
பயன்படத்தக்க வகையில் அவர்களை
உருவாக்குவதற்கான வழிவகைகளை
பல வழிகளில் ஊக்குவித்துள்ளது.
கலைத்துறையில் இளங்கலை மாணவர்களின் ஆய்வரங்கானது பட்டதாரி
மாணவர்கள் தங்கள் பட்டப்படிப்பின்
ஆய்வுகளின் வழியிலான கண்டறிவுகளை முன்வைக்கின்ற ஒரு தளத்தை
வழங்குகின்றது. இந்த ஆய்வரங்கை
நடத்துவதற்கான தனித்துவமான ய�ோசனைகள் பல ஆண்டுகளாக முன்வைக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் தற்போது கைகூடியுள்ளது. இலங்கையின் உயர்கல்வி
மற்றும் அபிவிருத்தியை துரிதப்படுத்தும்
செயற்றிட்டமாக உலகவங்கியின் நிதிப்பங்களிப்பில் இலங்கைப் பல்கலைக்கழகங்களில்
முன்னெடுக்கப்படும்
AUEAD எனும் திட்டம் மூலமாக இந்த
ஆய்வரங்குக்கான நிதிப்பங்களிப்புச்
செய்யப்பட்டுள்ளது.
(06 பக்கம் பார்க்க)
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'மாற்றும�ோதிரம்' மணமகள்...
அழகியற்துறை கண்காட்சி சார்ந்த கலைஞர்கள் வீடுகளிலேயே முடங்கி கிடந்தனர். 2017, 20218 காலப்பகுதியில்
யாழ்ப்பாணத்தில் இவ்வாறான கண்காட்சிகளை எமது நிறுவனம் வருடா வருடம்
நடாத்தி அதில் திறமையானவர்களுக்கு

சிறந்த மணமகள் கலைஞர்களுக்கும்
சான்றிதழ் விருதுகள் வழங்கி வந்தோம்.
கடந்த வருட கால க�ொவிட் 19 த�ொற்று
காரணமாக இத்துறை சேர்ந்தவர்கள்
தமது திறமைகளை வெளிக்கொண முடியாமுல் ப�ோகிவிட்டது.

99 குதங்களை...
அது த�ொடர்பில் அமைச்சர் மேலும்
தெரிவிக்கையில், ஒரு எரிப�ொருள்
கப்பல் நாட்டுக்கு வரும்போது மூன்று
அல்லது நான்கு நாட்களுக்கே அது
ப�ோதுமானதாகவுள்ளது.
அந்தக்
கப்பலுக்கான செலவாக 60 மில்லியன் வரை செலவிடவேண்டியுள்ளது.
அதனால் நாம் பெரும் நெருக்கடிகளை எதிர்நோக்கியுள்ளோம். மின்சார
அமைச்சு அதன் சுமையை அமைச்சே
ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
அதேவேளை திருக�ோணமலை எண்ணெய்க்குதங்கள் த�ொடர்பில் தெரிவித்துள்ள அமைச்சர், அந்த எண்ணெய்க்
குதங்கள் த�ொடர்பான உடன்படிக்கை

(03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

(03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

கைச்சாத்திடல் த�ொடர்பில் எதிர்ப்புகள்
எழுந்துள்ளன. அவ்வாறு எதிர்ப்பைத்
தெரிவிப்பவர்கள் முன்வைக்கும் தர்க்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது.
2003 ஆம் ஆண்டு உடன்படிக்கைக்கிணங்க 99 எண்ணெய்க் குதங்கள் இந்தியாவுக்கு வழங்கப்பட்டப�ோது
எதிர்ப்பு தெரிவிக்காதவர்கள் தற்போது
புதிய உடன்படிக்கை மூலம் அந்த 99
எண்ணெய்க் குதங்கள் 85 ஐ அரசாங்கத்தின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் க�ொண்டுள்ளவந்துள்ள நிலையில் எதிர்ப்பு தெரிவிப்பது ஏன் என்று தெரியவில்லை
என்றும் அவர் கேள்வியெழுப்பியுள்ளார். (ஸ)

திருடிவிட்டு தப்பிச் சென்றவர்...
44 வயதான ரெஜி வனசுந்தர என்பவரே
இவ்வாறு
உயிரிழந்துள்ளார்.சம்பவத்தில் காயமடைந்த முச்சக்கர வண்டியின்
சாரதி ராகம வைத்தியசாலையின் விபத்-

வெளியுறவுத்துறை அமைச்சுடன் நெருக்கமாக செயற்படுமாறு இலங்கைக்கான
சீன தூதுவருக்கு உடனடியான அறிவுறுத்தினார். அதற்கு பதிலளித்த சீன வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் வேங்க் யீ , இலங்கையின் மருத்துவ மாணவர்களுக்கு
மீண்டும் அங்கு வருகைத்தருவதற்கு
வசதிகளை ஏற்படுத்திக் க�ொடுப்பதற்கு
வெளியுறவுத்துறை அமைச்சுடன் நெருக்கமாக செயற்படுமாறு இலங்கைக்கான
சீன தூதுவருக்கு உடனடியான அறிவுறுத்தினார்.
சீனாவின் மருத்துவ கல்லூரிகளில்
இறுதி ஆண்டில் கல்வி கற்றுவந்த 400
மாணவர்கள் உள்ளிட்ட சுமார் 1200
இலங்கை மருத்துவ மாணவர்கள் தமது
கல்வி நடவடிக்கைகளை நிறைவுசெய்வதற்காக மீண்டும் சீனாவிற்கு செல்வ-

ஷாதுலிய்யா தரீக்காவைப் பின்பற்றும்
கிராமங்களில் தரீக்காவுக்கு பெரும்
மெருகூட்டினார்.
க�ொழும்பு பெரிய பள்ளிவாசல்,
மருதானை மஸ்ஜிதுல் அப்ரார், சீனன்க�ோட்டை பாஸிய்யா பெரிய பள்ளிவாசல் உட்பட பல பள்ளிவாசல்களில்
நீண்ட காலம் ஜும்ஆ பிரசங்கம் செய்த

சுட்டிக்காட்டியுள்ள அமைச்சர், நிர்வாகத்தில் பிரச்சினை ஏற்பட்டால�ோ அல்லது
அநீதி இழைக்கப்பட்டால�ோ தலையிட
வாய்ப்பு இருப்பதாக மேலும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தற்கு எதிர்பார்த்துள்ளனர்.
க�ொவிட் த�ொற்று நிலைமை காரணமாக விதிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக அவர்களுக்கு மீண்டும் சீனாவிற்கு
செல்வதற்கு முடியாது ப�ோயுள்ளது.
பிரதமரின் க�ோரிக்கைக்கு பதிலளித்த
சீன வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்,
இலங்கை மாணவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்குவதாக உறுதியளித்தார்.
இருதரப்பு சந்திப்பின் ப�ோது பிரதமர்
மஹிந்த ராஜபக்ஷ தெரிவித்ததாவது,
க�ொவிட்-19 த�ொற்றுந�ோய்க்கு எதிராக
ப�ோராடுவதற்கான ஒத்துழைப்பிற்கு சீன
அரசாங்கத்திற்கும் மக்களுக்கும் எனது
மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக்
க�ொள்கிறேன். சின�ோஃபார்ம் தடுப்பூசிகளின் த�ொடர்ச்சியான விநிய�ோகம்
எங்கள் தடுப்பூசி திட்டத்தின் வெற்றிக்கு

அன்னார் சமய, சமூக, ஆன்மீக பணிகளின் வளர்ச்சிக்காக அளப்பரிய
சேவைகளை செய்துள்ளார். அன்னார்
ஆற்றிய இஸ்லாமிய தஃவா, தரீக்கா
பணிகளை எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்
அங்கீகரித்து ஜென்னதுல் பிர்தௌஸ்
எனும் சுவர்க்கம் கிடைக்க பிரார்த்திக்கின்றேன்.

ச�ோதனையின் ப�ோதே குறித்த குழுவினர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
கைதான சந்தேக நபர்கள் 20 முதல் 30
வயதுடைய அநுராதபுரம், பாணந்துறை

குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பைச் செய்துள்ளது.
ஏனைய நாடுகளைப் ப�ோலவே
இலங்கையின் ப�ொருளாதாரமும் த�ொற்றுந�ோய் காரணமாக பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டமை நீங்கள் அறிந்ததே. நமது
ப�ொருளாதார மீட்பு மற்றும் நிதி ஸ்திரத்தன்மைக்கான சீனாவின் ஆதரவை
நாங்கள் பாராட்டுகிற�ோம். இயல்பு
நிலைக்கு திரும்புவதற்கு இன்னும்
நீண்ட தூரம் செல்ல வேண்டியுள்ளது.
ஆனால் சீனா ப�ோன்ற நட்பு நாடுகளின்
ஆதரவுடன், இந்த சவால்கள் விரைவில்
சமாளிக்க முடியும் என நம்புகிற�ோம்.
ப�ொதுவான சவால்களை எதிர்கொள்வதில் உங்களுடனும் சீன அரசாங்கத்துடனும் நெருக்கமாக பணியாற்ற நான்
எதிர்பார்க்கின்றேன் என்றார்.

மற்றும் க�ொழும்பு பகுதிகளை சேர்ந்தவர்கள் ஆவர். 18 இளைஞர்களையும்
ஹட்டன் நீதவான் நீதிமன்றில் ஆஜர்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

க�ொள்கலன்களை...
அதேவேளை அத்தியாவசிய ப�ொருட்கள் அடங்கிய க�ொள்கலன்களை விடுவிப்பதற்கு தேவைப்படும் மீதமான
த�ொகையை இன்றைய தினம் விடுவிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும்
மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.
க�ொழும்புத் துறைமுகத்தில் தேங்கியுள்ள அத்தியாவசிய ப�ொருட்கள் அடங்-

கிய க�ொள்கலன்களை அங்கிருந்து
விடுவிப்பதற்காக 14 மில்லியன் அமெரிக்க ட�ொலர் தேவைப்படும் நிலையில்
நேற்றைய தினம் மத்திய வங்கி அதற்காக 5 மில்லியன் அமெரிக்க ட�ொலர்களை விடுவித்துள்ளதாக வங்கியின்
உயர் அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.
(ஸ)

தடைகளை கடந்து....
இங்கு கருத்துத் தெரிவித்தார்.
'ஒரேநாடு ஒரே சட்டம்' த�ொடர்பான
ஜனாதிபதிச் செயலணி, தற்போது
ஊவா மாகாண மக்களிடம் கருத்துக்களைக் கேட்டறிந்து வருகிறது.
இம்மாதம் 06ஆம் திகதியன்று
மஹியங்கனை பழங்குடிக் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பழங்குடியின மக்களிடம்
கருத்துக்களைக் கேட்டறிந்த செயலணியினர், அதன் தலைவர் ஊருவரிகே
வன்னிலஅத்தோவிடம் இருந்து, பழங்குடியின மக்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி கருத்துக்கள் மற்றும் ஆல�ோச-

னைகளைப் பெற்றுக்கொண்டனர்.
“ஒரேநாடு ஒரே சட்டத்தை” ஸ்தாபிப்பதற்கு ஜனாதிபதிக்கு பலம்இருக்கின்றதெனத் தாம் நம்புவதாகக் கூறிய
வன்னில அத்தோ, எந்தத் தடைகள்
ஏற்படினும், அவற்றைக் கடந்து இப்பணியில் வெற்றிபெற ஜனாதிபதி அவர்களுக்கு தனது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் க�ொள்வதாகக் குறிப்பிட்டார்.
ஜனவரி 08 ஆம் திகதியன்று பதுளை
மாவட்டச் செயலகத்தில் இந்த வேலைத்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
ஜனாதிபதிச் செயலணி முன்னி-

லையில் கருத்துத் தெரிவித்த திருமதி
ஹஷீனா, தான் இஸ்லாமிய சட்டப்படி
திருமணம்
செய்துக�ொண்டதாகவும்
பதுளை காதியார், எந்தவித அறிவிப்புமின்றி தனதுகணவரிடம் இருந்து விவாகரத்துப் பெற்றுக் க�ொடுத்ததாகவும்
கூறினார்.
இஸ்லாமியப் பெண்களுக்கு இழைக்கப்படும் அநீதிகளைப் பற்றிப் பேசஆளில்லை என்றும் தம்மீது அக்கறை
காட்ட எவரும் இல்லாததால், “ஒரேநாடுஒரேசட்டம்”திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவது முக்கியமானது என்றும் அவர்

கூறினார்.
நாட்டில்வாழும் ஏனைய மக்களுக்குக்
கிடைக்கும் உரிமைகளைப் பெருந்த�ோட்டப் பகுதிகளில் உள்ள தமிழ்மக்கள்
அனுபவிப்பதில்லை.
இதுத�ொடர்பில்
அனைத்துத் தரப்பினரும் கவனஞ்
செலுத்த வேண்டும்.
அதேப�ோன்று, த�ோட்டப் பகுதிகளில்
உள்ளமக்கள் எதிர்நோக்கும் பிரதானபிரச்சினையாகக் காணிப் பிரச்சினை
காணப்படுவதாக, பல த�ோட்டஅமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் செயலணியிடம்
தெரிவித்தனர்.

கடனை மீளச்செலுத்துவதில்...
நாடு முகம் க�ொடுத்துள்ள ப�ொருளாதார நெருக்கடி நிலையில் கடனை மீளச்
செலுத்துவது த�ொடர்பில் மறுசீரமைப்பு
மேற்கொள்ள முடியுமானால் அது நாட்டிற்கு பெரும் நிவாரணமாக அமையும்
என்றும் ஜனாதிபதி இதன்போது தெரிவித்துள்ளார்.
இலங்கைக்கான இரண்டு நாள்
உத்திய�ோகபூர்வ விஜயத்தை மேற்க�ொண்டிருந்த சீன வெளிவிவகார
அமைச்சருக்கும் ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய
ராஜபக்ஷவுக்குமிடையில் நேற்று விசேட
பேச்சுவார்த்தை ய�ொன்று ஜனாதிபதி
செயலகத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது.
இந்த பேச்சுவார்த்தையின் ப�ோதே
ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ சீன
வெளிவிவகார அமைச்சரிடம் இவ்வாறு
கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
சீன வெளிவிவகார அமைச்சருக்கு மகத்தான வரவேற்பளித்துள்ள ஜனாதிபதி, இருநாடுகளுக்கும் இடையிலான சிறந்த நட்றவு
த�ொடர்பில் நினைவு கூர்ந்தார்.
அத்துடன் நாடு க�ொர�ோனா வைரஸ்
பாதிப்பை எதிர்கொண்டிருந்த நிலையில்
சீனாவினால் வழங்கப்பட்ட நிதியுதவி
மற்றும் ப�ொருட்கள் ரீதியான உதவி
களுக்கும் இலங்கை அரசாங்கத்தினதும்
மக்களினதும் சார்பில் ஜனாதிபதி நன்றி-

யைத் தெரிவித்துக் க�ொண்டார்.
இரு நாடுகளுக்கிடையிலான நட்புறவை நினைவு கூர்ந்த சீன வெளிவிவகார அமைச்சர் மீண்டும் தாம்
இலங்கைக்கு வருகை தர முடிந்தமை
த�ொடர்பில் தமது மகிழ்ச்சியை தெரிவித்துக் க�ொண்டதுடன் நெருங்கிய
நண்பர் என்ற வகையில் சீனா தமது
ஒத்துழைப்பை த�ொடர்ந்தும் வழங்கும்
என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
இதன்போது அரசாங்கத்தின் தடுப்பூசி
செயற்திட்டத்தை வெற்றிகரமாக முன்னெடுத்துச் செல்வதற்காக இலங்கைக்கு
த�ொடர்ச்சியாக சைன�ோபாம் தடுப்பூசியை வழங்கி ஒத்துழைப்புகளை மேற்க�ொண்டமைக்காகஜனாதிபதிசீனஅரசாங்கத்திற்கு தமது நன்றியைத் தெரிவித்துக்
க�ொண்டார்.
சுற்றுலாவுக்காக நாடு திறக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் சீன உல்லாசப் பயணிகளை இலங்கைக்கு வரவழைப்பது
த�ொடர்பில் ஒத்துழைப்புக்களை வழங்குமாறு இதன்போது ஜனாதிபதி சீன வெளிவிவகார அமைச்சரிடம் கேட்டுக்கொண்டார்.
அதேவேளை சீனாவிலிருந்து மேற்க�ொள்ளப்படும் இறக்குமதியின் ப�ோது
இலகு வர்த்தக கடன் முறைமையை

யாழ் பல்கலைக்கழக கலைப்பீட ...
இந்த ஆய்வரங்கானது இளம் ஆய்வாளர்கள் தங்கள் பெறுமதியான ஆய்வுகளின் கண்டறிதல்களை பரந்த சமூகத்துடன் பகிர்ந்து க�ொள்வதற்கான
சந்தர்ப்பத்தை வழங்கும் என நான்
நம்புகின்றேன்.
ஆய்வரங்கம் குறித்து ஆய்வரங்க
இதழாசிரியர்கள்
குமரன்
மற்றும்
இ.இராஜேஸ்கண்ணண் ஆகிய�ோரின்
கருத்து:
கற்பித்தல் பணிகள் மற்றும் பரீட்சைகள் மூலம் மாணவர்களின் அறிவைப்
மேம்படுத்துவதுடன் மட்டும் பல்கலைக்கழகக் கல்வி கட்டுப்படுத்தப்படவில்லை.
தற்போது கல்வியின் நவீன குறிக்க�ோள்கள் மற்றும் த�ொழில் எதிர்பார்ப்புகள் சமுதாயத்தில் உள்ள எத்தகைய
தேவைப்பாடுகளையும் பூர்த்தி செய்-

யத்தக்க வகையில் பட்டதாரிகளை
வடிவமைக்க கல்விச் செயற்பாடுகளுடன் மென்திறன்களின் ஒத்துழைப்பை
பரிந்துரைக்கின்றன. த�ொழில் ரீதியில்
பயிற்சி பெறாத கலைப் பட்டதாரிகளுக்கு அவர்களின் படிப்பு மற்றும்
விருப்பத்திற்கு ஏற்ற வேலையைத்
தேடுவது பெரும் சவாலாக உள்ளது
என்பது வெளிப்படையானது.
உண்மையில் ஏராளமான கலைப்
பட்டதாரிகள் வேலையின்றி இன்னும்
அரசாங்கத்தின் உதவிக்காகக் காத்திருக்கின்றனர். இது தவிர கணிசமான
எண்ணிக்கையிலான
பட்டதாரிகள்
வேலைவாய்ப்பின்றி தவித்து வருகின்றனர். இந்த பரிதாபகரமான நிலை
நாட்டுக்கு பெரும் சுமையாக இருப்பது மட்டுமன்றி நாட்டின் அபிவிருத்-

பெற்றுக்கொடுக்க
முடியுமானால்
தடையின்றி கைத்தொழில்களை முன்னெடுத்துச் செல்ல வாய்ப்பு ஏற்படும்
என்றும் ஜனாதிபதி இதன்போது தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த சந்திப்பின்போது சீனாவுக்கான விஜயத்தை மேற்கொள்ளுமாறு
சீன வெளிவிவகார அமைச்சர் ஜனாதிபதியைக்
கேட்டுக்கொண்டுள்ளதுடன்
விரைவில் அந்த விஜயம் இடம்பெறும்
என தாம் எதிர்பார்ப்பதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
சீன வெளிவிவகார அமைச்சர் வெங்க்
ஹீ இரண்டு நாள் உத்திய�ோகபூர்வ
விஜயத்தை மேற்கொண்டு இலங்கை
வந்துள்ளார்.
சீன வெளிவிவகார
அமைச்சரின் தலைமையில் 18 பேர்
உள்ளடங்கிய சீன தூதுக்குழு ஒன்று
நேற்று முன்தினம் பீஜிங் நகரில் இருந்து
விசேட விமானம் மூலம் இரவு 8:20
மணிக்கு கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தை வந்தடைந்தது.
அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ச தலைமையிலான குழுவினர் சீன வெளிவிவகார அமைச்சர் தலைமையிலான
தூதுக் குழுவை கட்டுநாயக்க விமான
நிலையத்தில் வரவேற்றனர்.
அதனையடுத்து நேற்றைய தினம்

சீன வெளிவிவகார அமைச்சர் ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ச மற்றும் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச ஆகிய�ோரைச்
சந்தித்து விசேட பேச்சுவார்த்தைகளை
மேற்கொண்டுள்ளார்.
ஜனாதிபதியின்
தலைமையில்
க�ொழும்பு துறைமுக நகரத்தில் புதிதாக
நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள
நடைபாதை
த�ொகுதியை
உத்திய�ோகபூர்வமாக
திறந்து வைக்கும் நிகழ்வில் சீன வெளிவிவகார அமைச்சர் தலைமையிலான
தூதுக்குழு கலந்து க�ொண்டதுடன் அங்கு
படகுத்தளமும்
சீன வெளிவிவகார
அமைச்சரினால் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கிணங்க ஜனாதிபதி செயலகத்திற்கு அருகிலிருந்து துறைமுக நகருக்குள் பிரவேசிப்பதற்கான நடைபாதை
மக்களுக்காக இன்று முதல் திறக்கப்படவுள்ளன. காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 6 மணி வரை மக்கள் கால்நடையாக
துறைமுக நகரத்திற்குள் பிரவேசிப்பதற்கு
சந்தர்ப்பம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
க�ொழும்பு துறைமுக நகரத்திற்குள்
விசேட மேற்பார்வை விஜயத்தை மேற்க�ொண்ட சீன வெளிவிவகார அமைச்சர்
இலங்கைக்கான உத்திய�ோகபூர்வ விஜயத்தை முடித்துக் க�ொண்டு நேற்று பிற்பகல் நாடு திரும்பினார்.(ஸ)

உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலை விடயத்திற்குப் ப�ொறுப்பான அமைச்சரினால் ஓராண்டு காலப்பகுதிக்கு மாத்திரமே பிறப�ோட முடியும்.

சீனாவிலிருந்து மீண்டும் ...
குறித்த கலந்துரையாடல் உரச் செயலகத்தின் அதிகாரிகளுடன் இன்று திங்கட்கிழமை இடம்பெறவுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு அமையக்
குறித்த உரம் நாட்டுக்குக் க�ொண்டு
வரப்படும் என அந்த நிறுவனத்தின்

தலைவர் மெத்சிறி விஜேகுணவர்தன
தெரிவித்துள்ளதாகச் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த நிலையில் எதிர்வரும் மார்ச் மாதம் 8,000 மெற்றிக்
த�ொன் சீன உரத்தை ஏற்றிய கப்பலை
நாட்டுக்குக் க�ொண்டு வருவதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுவதாக அவர் கூறியுள்ளார்.

திட்டமிடப்பட்ட மின்சார...
இலங்கை மின்சார சபையின் கோரிக்கையினை அடுத்தே இந்த அனுமதி
வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். எரிசக்தி அமைச்சினால் வழங்கப்பட வேண்டிய எரிப�ொருள் வழங்கப்படாமை மற்றம் களனிதிஸ்ஸ அனல்

மின் நிலையத்தில் உள்ள மின்பிறப்பாக்கி ஒன்றில் ஏற்பட்டுள்ள க�ோளாறு
காரணமாக இவ்வாறு மின் வெட்டு
அமுல்படுத்தப்பட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக இலங்கை மின்சார சபை
அறிவித்துள்ளது.

த�ொகுதியின் முதற்கட்டம் கல்லூரியின் ஆரம்பப்பிரிவில் நிர்மாணிக்கப்பட்டு கல்லூரி நிர்வாகத்துக்கு உத்திய�ோகபூர்வமாக கையளிக்கப்பட்டது.
மேலும் கின்னஸ் உலக சாதனை
புத்தகத்தில் இடம்பிடித்த
அட்டன்
ஹைலண்ட்ஸ் கல்லூரியின் மாணவன்
லவனிஷ் பாராட்டி க�ௌரவிக்கப்பட்டார்.
இந்நிகழ்வில் கல்லூரியின் அதிபரும்
பழைய மாணவர் சங்கத்தின் தலைவருமான ஸ்ரீதர், அட்டன் ஹைலண்ட்ஸ்

கல்லூரியின் முன்னாள் அதிபரும்
த�ொண்டமான் த�ொழிற்பயிற்சி நிலையத்தின் வதிவிட முகாமையாளருமான
விஜேயசிங், அட்டன் வலயக்கல்வி
பணிமனையின் க�ோட்டக் கல்வி பணிப்பாளரும் கல்லூரியின் பழைய மாணவியுமான லட்சுமி பிரபா செல்வேந்திரன்,
கல்லூரியின் பழைய மாணவர் சங்கத்தின் ப�ொது செயலாளர் அர்ஜுன்
ஜெயராஜ் ஆகிய�ோர் கலந்துக்கொண்டனர்.

நாளாந்தம் இரண்டரை ...
இதற்கமைய மின்சாரத்தை துண்டிக்கும் நேரம் த�ொடர்பில் தற்போது கலந்துரையாடப்படுவதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
முற்பகல் 11 மணிமுதல் பிற்பகல் 6
மணிவரையிலான காலப்பகுதியில் ஒரு
மணிநேரம் மின்சாரத்தை துண்டிப்பது
த�ொடர்பில் கலந்துரையாடப்படுவதாக
தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இதுதவிர, பிற்பகல் 6 மணிமுதல்
9 மணி வரையிலான காலப்பகுதியில்
45 நிமிடங்கள் என்ற அடிப்படையில்
இரண்டு தடவைகள் மின்சாரத்தை
துண்டிப்பது த�ொடர்பில் அவதானம்

செலுத்தப்படுகின்றது.
எவ்வாறாயினும், இது த�ொடர்பில்
இறுதி தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. கனியவள கூட்டுத்தாபனத்திடம்
இருந்து மின்னுற்பத்திக்கு தேவையான
உராய்வு எண்ணெய் மற்றும் டீசல்
என்பன கிடைக்காவிடத்து மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும் என மின்சார
சபையின் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
எவ்வாறாயினும் இன்று மற்றும்
நாளைய தினங்களில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட மாட்டாது என இலங்கை
மின்சார சபை அறிவித்துள்ளது.

நாட்டுக்கு தேவையான...
முழுமையான அனைத்து தடுப்பூசிகளும் கிடைக்கப் பெற்று விட்டதாக அவர்
தெரிவித்துள்ளார்.
முதலாவதாக மற்றும் இரண்டாவதாக
மக்களுக்கு வழங்கப்படும் தடுப்பூசிகள் மற்றுமன்றி தேவையான பூஸ்டர்
தடுப்பூசிகளும் முழுமையாக நாட்டுக்கு
கிடைத்துள்ளதாகவும் அரச மருந்தாக்-

கற் கூட்டுத்தாபனத்தின் தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.
அதற்கிணங்க இதுவரை எஸ்ட்ரா
செனேகா,சைன�ோபாம்,
ஸ்புட்னிக்,
ம�ொடர்னா, மற்றும் பைசர் தடுப்பூசிகள்
4 க�ோடியே 80 லட்சத்து 60 ஆயிரமளவில் கிடைத்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். (ஸ)

அடுத்த மூன்று...
தினங்களுக்குள் நிவர்த்தி செய்ய
முடியும் என்றும் அந்த நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. அண்மையில் 80 ஆயிரம்
சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் நாடளாவிய ரீதியில் சந்தைக்கு விநிய�ோகிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில்
வெளிநாட்டிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ள சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் உள்ளடங்கிய கப்பல�ொன்று நேற்றையதினம் நாட்டுக்கு வந்துள்ளதாகவும்
அந்த நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும்

கடந்த சில வாரங்களாக சமையல் எரிவாயுவுக்கு பெரும் தட்டுப்பாடு நிலவி
வருகின்றது.
க�ொழும்பு உட்பட பல்வேறு பகுதிகளிலும் அதிகாலை முதலே சமையல் எரிவாயுவை பெற்றுக் க�ொள்வதற்காக மக்கள்
நீண்ட வரிசையில் காத்திருப்பதை காணமுடிகின்றது. எவ்வாறெனினும் எதிர்வரும் மூன்று தினங்களுக்குள் சமையல்
எரிவாயு தட்டுப்பாட்டு நெருக்கடிக்கு தீர்வு
காண முடியும் என்றும் அந்த நிறுவனம்
தெரிவித்துள்ளது. (ஸ)

பாடசாலைகள் இன்று...
வகுப்புகளுக்குமான கல்வி நடவடிக்கைகள் ஆரம்பமாகவுள்ளதாகவும் கல்வியமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.
அதற்கிணங்க இன்றைய தினம் முதல்
நாட்டின் அனைத்துப் பாடசாலைகளிலும்
முதலாம் வகுப்பு முதல் 13ஆம் வகுப்பு
வரையிலான அனைத்து வகுப்புகளும்
வழமைப�ோன்று நடைபெறும் என்றும்
அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.
நாட்டில் நிலவும் க�ொர�ோனா வைரஸ்
சூழ்நிலையில் நடைமுறையில் உள்ள

சுகாதார வழிமுறைகளை முறையாக பின்பற்றி அனைத்து பாடசாலைகளையும்
கல்வி நடவடிக்கைகளுக்காக திறப்பதற்கான அனுமதியை சுகாதார சேவைகள்
பணிப்பாளர் நாயகம் அசேல குணவர்தன
கடந்த புதன்கிழமை கல்வி அமைச்சுக்கு
வழங்கியிருந்தார்.
அதனை யடுத்து
இதுவரை காலமும் நடைமுறையில்
இருந்த அனைத்து மட்டுப்படுத்தல்களும்
இரத்துச் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கல்வி
அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது. (ஸ)

கலீபதுல் குலபா...
உம்மு ஸாவியாவின் பிரதம இமாமும்
காலி க�ோட்டை பஹ்ஜதுல் இப்ராஹீமிய்யா அரபுக் கல்லூரி, புத்தளம் மதவாக்குளம் ஷரபிய்யா அரபுக் கல்லூரி
பணிப்பாளரும் மார்க்க அறிஞருமான
கலீபதுல் குலபா ம�ௌலவி ஜே. அப்துல்
ஹமீத் ஆலிம் (பஹ்ஜி) தனது 65வது
வயதில் நேற்று (09) க�ொழும்பில் காலமானார்.
சுமார் ஒரு மாதகாலமாக சுகயீனமுற்று
க�ொழும்பு தனியார் ஆஸ்பத்திரிய�ொன்றில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில்
அவர் நேற்று இறையடி சேர்ந்தார்.

புத்தளம் மதவாக்குள முஸ்லிம் கிராமத்தில் 1956 ஆம் ஆண்டு மர்ஹூம்களான ஜமால்தீன் நைனா லெப்பை
உம்மு குல்தூம் தம்பதிகளுக்கு புதல்வராக பிறந்தார்.
காலி க�ோட்டை பஹ்ஜதுல் இப்ராஹீமிய்யா அரபுக் கல்லூரியில் ஆன்மீகக்
கல்வி கற்று 1979ம் ஆண்டி பஹ்ஜி
பட்டம் பெற்று வெளியேறினார். நாட்டின்
பல்வேறு அரபுக் கல்லூரிகளில் விரிவுரையாளராக, பணிப்பாளராகவும் பல
பள்ளிவாசல்களின் கதீபாகவும் நீண்ட
காலம் பணிபுரிந்துள்ளார்.

புதிய குளிரூட்டப்பட்ட ...

(05ஆம் பக்கத் த�ொடர்)
திக்கும் ஆபத்தான அச்சுறுத்தலாகவும்
உள்ளது.
புதிய கலைத்திட்ட வடிவமைப்பாளர்கள் தேர்ச்சிமிக்க உலகத்தை தாங்களாகவே எதிர்கொள்ளவும்,
திருப்தியுடனும்
தன்னம்பிக்கையுடனும்
வாழ்க்கையை நடத்தவும் மாணவர்களிடம் மறைந்திருக்கும் திறமைகளை
மேம்படுத்தவும் மாணவர்களிடையே
மென்திறனை மேம்படுத்த வலியுறுத்துகின்றனர்.
இந்த
ஆய்வரங்கின்
பிரதான
ந�ோக்கம் ஒரு
ப�ொதுத்தளத்தில்
தங்கள் ஆய்வுக் கண்டுபிடிப்புகளை
முன்வைப்பதற்கான திறன், பயிற்சி
மற்றும் வெளிப்பாடு ஆகியவற்றை
மேம்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பையும்
வழங்குவதாகும்.

நடத்தப்பட வேண்டும். தேர்தல் ஓராண்டு
பிற்போட்டப்பட்டால் அடுத்த ஆண்டு
மார்ச் மாதம் 20ஆம் திகதி கட்டாயமாகத் தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும்.

(03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

கின்னஸ் சாதனை ...

சிவன�ொளிபாத மலைக்கு ...

உருவாக்கப்படும்.
இச்சுற்றறிக்கையின் மூலம், மாதாந்த
வேதனமற்ற க�ௌரவ பதவியை உடைய
கிராமிய விவாகப் பதிவாளர்கள் வெளிநாட்டுப் பிரஜைகளுக்கான விவாகப் பதிவை
மேற்கொள்ள முடியாதென தடைசெய்து,
அதற்கான அதிகாரத்தை மேலதிக மாவட்டப் பதிவாளர்களுக்கு வழங்கியிருப்பது,
அவர்களை அக�ௌரவப்படுத்தி, உளவியல் தாக்கங்களுக்கு உட்படுத்துவதாகவும்,
மாதாந்த வேதனம�ோ, நிலையான வருமானம�ோ அற்ற அவர்களுக்கு, விவாகப்
பதிவின் ப�ோது வழங்கப்படும் சிறு வருமானத்தை
இல்லாமற்செய்வதாகவும்
அமைந்துள்ளது.

உள்ளூராட்சி சபை...

(03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

(03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

வெளிநாடுகளில்...
உறுப்பினர் சிறீதரன் அவசர கடிதம�ொன்றை அனுப்பியுள்ளார்.
இலங்கையின் விவாகம் (ப�ொது) கட்டளைச் சட்டத்தின் 112ஆவது அத்தியாயத்தில் குறித்துரைக்கப்பட்ட நியதிகளை
மாற்றத்திற்கு உட்படுத்தி, புதிய சுற்றறிக்கையை நடைமுறைப்படுத்துவதன்
மூலம் வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் இலங்கையர்கள், அதிலும் குறிப்பாக வடக்கு,
கிழக்கு, மத்திய மற்றும் மேல் மாகாணங்களிலிருந்து புலம்பெயர்ந்து வெளிநாடுகளில் வாழும் இளைஞர், யுவதிகள்,
தத்தம் பண்பாடு, கலாசார, மரபியல்
அடையாளங்களை ஒத்தவர்களை திருமணம் செய்ய முடியாத அபாய நிலையே

(03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

அப்துல் ஹமீத் (பஹ்ஜி) திடீர்...

க�ொர�ோனா த�ொற்றின்...
விசேட க�ோரிக்கைக்கு சீன வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சாதகமான பதில் வழங்கியுள்ளார். தமது கல்வி நடவடிக்கைகளை நிறைவுசெய்வதற்காக மீண்டும்
சீனாவிற்கு செல்வதற்கு எதிர்பார்த்திருக்கும் இலங்கை மருத்துவ மாணவர்களுக்கு சீனாவிற்கு வருகைத்தருவதற்கு
வசதி ஏற்படுத்திக் க�ொடுக்குமாறு, பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ நேற்று (09) சீன
வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் வாங்க் யீ
அவர்களை அலரி மாளிகையில் சந்தித்த
ப�ோது விசேட க�ோரிக்கைய�ொன்றை
முன்வைத்தார்.
அதற்கு பதிலளித்த சீன வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் வேங்க் யீ , இலங்கையின் மருத்துவ மாணவர்களுக்கு
மீண்டும் அங்கு வருகைத்தருவதற்கு
வசதிகளை ஏற்படுத்திக் க�ொடுப்பதற்கு

துப் பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றார். அவர் ராகம பிரதேசத்தில் வசிக்கும்
36 வயதுடைய தினுக லக்ஷான் பீரிஸ்
என தெரிவிக்கப்படுகிறது.

மறுபரிசீலனை செய்யுமாறு...
என நாமல் ராஜபக்ச வலியுறுத்தியுள்ளார்.
தமது தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக
விளையாட்டிலிருந்து
விலகுவதற்கு
வீரர்களுக்கு முழு உரிமை உண்டு என

(03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

செய்து
வைத்தார்.
ரயில்
சேவையினை
ஆரம்பித்துவைத்த
அமைச்சர் பவித்ரா வன்னியாராச்சி,
இந்த ஆரம்ப ரயில் சேவையில் பயணித்த நிலையில் அமைச்சரை பிரதி
இந்திய உயர் ஸ்தானிகர் க�ொழும்பு
க�ோட்டை புகையிரத நிலையத்தில்
வரவேற்றார்.
இன்று அதிகாலை 5.10 மணியளவில் கல்கிசையிலிருந்து சேவையை
ஆரம்பித்த ரயில் நண்பகல் 12.15
மணிக்கு யாழ்ப்பாணம் முதன்மை
ரயில் நிலையத்தை சென்றடைந்தது.
காங்கேசன்துறையிலிருந்து பிற்பகல் 1.15 மணிக்கு சேவையை ஆரம்பிக்கும் குளிரூட்டப்பட்ட நகர்சேர்
கடுகதி ரயில் சேவை யாழ்ப்பாணம்

முதன்மை ரயில் நிலையத்திலிருந்து
1.37 மணிக்கு சேவையை ஆரம்பித்து க�ொழும்பை இரவு 8 மணிக்கு
சென்றடையும்.
இதுவரை காலமும் 5 குளிரூட்டப்பட்ட
பெட்டிகளுடன்
சேவையில் ஈடுபட்ட இந்த நகர்சேர்
கடுகதி சேவை நேற்று முதல் மேலதிகமாக 3 பெட்டிகளை இணைத்து
8 பெட்டிகளுடன் சேவையில் ஈடுபடவுள்ளது.
இதன்மூலம் பயணிகளின் எண்ணிக்கை 360 ஆக அதிகரிக்க முடியும்
என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
இந்தியாவின் 318 மில்லியன்
அமெரிக்க ட�ொலர் கடனுதவியின்
கீழ் ரயில் இந்தியா த�ொழில்நுட்ப
மற்றும் ப�ொருளாதார சேவைகள்

(RITES) நிறுவனமானது இலங்கை
ரயில்வே திணைக்களத்திற்கு குளிரூட்டப்பட்ட
வசதிகளுடனான
டீசல் ரயில்கள்(DMU) இரண்டை
இலங்கைக்கு வழங்கியது.
அவற்றில் ஒன்று வடக்குக்கான
சேவையில் நேற்று முதல் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த கடனுதவி திட்டத்தின் கீழ்
மாஹ�ோ முதல் ஓமந்தை வரையிலான 128 கில�ோ மீற்றர் ரயில் பாதை
சீரமைப்பு, மாஹ�ோ முதல் அனுராதபுரம் வரையிலான சமிக்கை வலையமைப்பு திட்டம், ப�ொல்காவலை
முதல் குருநாகல் வரையிலான
இரட்டை ரயில் பாதை திட்டம் உள்ளிட்ட திட்டங்களும் முன்னெடுக்கப்படவுள்ளன.
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பாக். எல்லையில்
நெருக்கடி

ஆ ப்கான் மற்றும் இந்தியாவுக்கு இடையிலான பதற்றத்திற்கு மத்தியில் பாகிஸ்தான்
தனது எல்லை பகுதிகளில் நெருக்கடியை சந்தித்துள்ளது.
கிழக்கு நன்கர்ஹார் மாகாணத்தில் தலிபான்களுடன் பாகிஸ்தான் வனப் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் ம�ோட்டார் குண்டுகளை
வீசி ம�ோதலில் ஈடுபட்டுள்ளனர். எல்லை வேலி த�ொடர்பில்
பாகிஸ்தான்
பிடிவாதத்துடன்
இருந்தால் ப�ோர் சூழல் ஒன்று
பற்றி தலிபான்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.
அதேநேரம் ஜம்மு மற்றும்
காஷ்மீரில் கடந்த டிசம்பர் ஆரம்பத்தில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தன் படைகளுக்கு இடையே
ம�ோதல் ஏற்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

நைஜீரிய கிராமங்கள் மீது சவூதி இளவரசி விடுதலை
தாக்குதல்: 200 பேர் பலி
நை ஜீ ரி ய ா வின்
வடமேற்கு
சம்பாரா
மாநிலத்தில்
ஆயுதக்
குழுக்கள் நடத்திய தாக்குதல்களில் குறைந்தது
200 பேர் க�ொல்லப்பட்டிருப்பதாக குடியிருப்பாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
கடந்த திங்கட்கிழமை
இராணுவம் நடத்திய
வான் தாக்குதல்களில்
100க்கும்
அதிகமான
ப�ோராளிகள் க�ொல்லப்பட்டதற்கு பதில் நடவடிக்கையாகவே இந்தத்
தாக்குதல்கள்
நடத்தப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
இதன்போது ஆயுததாரிகள் வீடுகளுக்கு தீவைத்து, க�ொல்லப்பட்ட
உடல்களை சிதைத்துள்ளனர். ஆயுததாரிகள் கண்ணில் பட்டவர்கள்
மீது சூடு நடத்தியதாக தாக்குதலுக்கு
இலக்கான கிராமம் ஒன்றைச் சேர்ந்த

பாக். பனிப்புயலில்
22 பேர் உயிரிழப்பு

வடக்கு பாகிஸ்தானில் கடும்
பனிப்புயலில் சிக்கிய வாகனங்களில் இருந்த குறைந்தது 22
பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
பனி மழை ப�ொழிவதை
பார்க்க மலையுச்சி நகரான
முரீயை ந�ோக்கி அதிக சுற்றுலா
பயணிகள் விரைந்த நிலையில்
சுமார்
1,000
வாகனங்கள்
பனிப்புயலில் சிக்கியுள்ளன.
ப�ொலிஸ் அதிகாரி, அவரது
மனைவி, ஆறு குழந்தைகள்,
அதேப�ோன்று
ஐந்து
பேர்
க�ொண்ட மற்றொரு குடும்பமும் உயிரிழந்தவர்களில் உள்ளனர்.
300க்கும் அதிகமானவர்கள்
மீட்கப்பட்டதாக இராணுவம்
குறிப்பிட்டுள்ளது.
அந்தப் பகுதியில் 1.2 மீற்றருக்கும் அதிகமான அளவில்
பனி க�ொட்டியது. தட்பவெப்பநிலை உறைநிலைக்குக்கீழ் 8
டிகிரி செல்சியசாகப் பதிவாகியுள்ளது.
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குடியிருப்பாளர் ஒருவர் ர�ோய்ட்டர்ஸ் செய்தி நிறுவனத்திற்கு தெரிவித்துள்ளார்.
க�ொள்ளைக்காரர்கள் என்று அரசினால் அழைக்கப்படும் உள்ளுர்
குற்றக் குழுக்கள் மீது மத்திய அரசு
ப�ோர்
நடவடிக்கையை
மேற்க�ொண்டு வரும் நிலையில் வட-

மேற்கு நைஜீரியாவில்
இடம்பெறும்
தாக்குதல்களின் த�ொடர்ச்சியாகவே இந்த சம்பவங்கள்
பதிவாகி உள்ளன.
கடந்த புதன் மற்றும்
வி ய ா ழ க் கி ழ மை க் கு
இடைப்பட்ட இரவுகளில் ஒன்பது கிராமங்களுக்கு
ம�ோட்டார்
சைக்கிள்களில்
வந்த
சுமார்
300
ஆயுததாரிகள்
100க்கும்
அ தி க ம ா ன வ ர ்களை
க�ொன்றதாக
கடந்த
வெள் ளி க் கி ழ மை
வெளியான செய்தியில் கூறப்பட்டது.
இதன்போது 2,000க்கும் அதிகமான கால்நடைகளை தாக்குதல்தாரிகள் திருடிச் சென்றதாக கிராமம்
ஒன்றைச் சேர்ந்த இடி மூசா என்பவர் ஏ.எப்.பி செய்தி நிறுவனத்திற்கு
தெரிவித்துள்ளார்.

'நரகின் வாயிலை' மூட உத்தரவு
கடந்த ஐந்து தசாப்தங்களாக எரிந்துவரும், ‘நரகின் வாயில்’ என்று
அழைக்கப்படுகின்ற இராட்சத இயற்கை வாயு பள்ளத்தாக்கை
அணைப்பதற்கான வழியை கண்டறியும்படி துர்க்மெனிஸ்தான்
தலைவர் குர்பங்குலி, நிபுணர்களுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார். கராகும்
பாலைவனத்தின் மத்தியில் இருக்கும் பள்ளத்தாக்கின் நெருப்பை
அணைக்கும்படி அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டதாக கடந்த சனிக்கிழமை த�ொலைக்காட்சியில் த�ோன்றிய குர்பங்குலி தெரிவித்தார்.
1971ஆம் ஆண்டு, கராகும் பாலைவனத்தில் துளையிடும் பணிகள்
மேற்கொள்ளப்பட்டதில் பூமிக்கு அடியில் இருந்த வாயு நிரம்பியிருந்த குகை தவறுதலாக உடைக்கப்பட்டது.
குகையிலிருந்த அபாயகரமான வாயு பரவுவதைத் தடுக்க அதற்குத் தீ வைக்கப்பட்டது. அதை அணைக்க எடுக்கப்பட்ட முயற்சிகள்
ஏதும் பயனளிக்கவில்லை.

குற்றச்சாட்டு இன்றி
கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக கடும் பாதுகாப்பு
க�ொண்ட
சிறையில்
தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த சவூதி அரேபிய
இளவசரி மற்றும் அவரது
மகள் ஆகிய�ோர் விடுவிக்கப்பட்டிருப்பதாக செயற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
மருத்துவ சிகிச்சைக்காக சுவிட்சர்லாந்து பயணிக்க தயாரான இளவரசி பஸ்மா
பிந்த் சவூத் 2019 மார்ச் மாதத்தில்
கைது செய்யப்பட்டிருந்தார்.
அவர் கைது செய்யப்பட்டதற்கு
காரணம் தெரியாத நிலையில் அவர்
மற்றும் அவரது மகள் சுஹுத் மீது
குற்றச்சாட்டு பதிவு செய்யப்படவில்லை. எனினும் மனித உரிமை

மற்றும் அரசியல் சீர்திருத்தங்களுக்கு ஆதரவாக அவர் பிரசாரங்கள்
மேற்கொண்டதே கைது செய்யப்படுவதற்கு காரணமென சந்தேகங்கள்
எழுந்தன.
57 வயதான இளவரசி பஸ்மா
1953 மற்றும் 1964 இல் சவூதியை
ஆட்சி புரிந்த சவூதி மன்னரின்
இளைய மகளாவார்.

மத்திய கிழக்கின் மீது
சீனா அதிக அவதானம்
பு தை ப டி ம
எ ரி ப�ொ ரு ட ்கள்
கு றை வ ட ைந் து
வ ரு கின ்ற
நிலையில் புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி
ஆற்றலில் அதிக
கவனம் செலுத்தப்படும் சூழலில் மத்திய கிழக்கின் புதைபடிம
எண்ணெய் மீதான எதிர்பார்ப்பை சீனா அதிகரித்துள்ளது என்று ஏசியா டைம்ஸ் தெரிவித்துள்ளது.
மசகு எண்ணெய்க்காக மத்திய கிழக்கை சீனா
பெரிதும் சார்ந்துள்ளது. 2020 இல் சுமார் 176
பில்லியன் அமெரிக்க ட�ொலர்கள் பெறுமதியான மசகு எண்ணெய்யை அந்நாடு இறக்குமதி
செய்துள்ளது. அவற்றில் சுமார் 47 வீதம் மத்திய
கிழக்கு நாடுகளில் இருந்தே இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக உத்திய�ோகபூர்வ தரவுகள்
தெரிவிக்கின்றன. எண்ணெய்க்காக வெளிநாட்டு
விநிய�ோகஸ்தர்களை 70 வீதத்திற்கும் மேல் சீனா
சார்ந்துள்ளது.

60-1614 Isuzu journey bus, 1985
கூடிய வி லைக் க�ோரிக்கைக்கு.
வெலிபல்
பினான்ஸ்
பிஎல்சி,
இல. 310, காலி வீதி,
க�ொழும்பு. த�ொ . பே.
0714 54 2958 .
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க�ொவிட்–19: மேற்கு ஐர�ோப்பாவில் தடுப்பூசிக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டம்

க�ொவிட்–19 தடுப்பூசிக்கு எதிராக
மேற்கு ஐர�ோப்பாவில் ஆர்ப்பாட்டங்கள் வெடித்துள்ளன. பிரான்ஸில்
இடம்பெற்ற பேரணியில் மாத்திரம்
100,000க்கும் அதிகமானவர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர்.
பாரிஸ் நகரில் கடந்த சனிக்கிழமை இடம்பெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் பெரும்பாலானவர்கள் முகக்கவசம் கூட அணியாது பங்கேற்றத�ோடு,
தடுப்பூசிக்கு எதிராக பதாகைகளை
ஏந்தி இருந்தனர்.
பிரான்ஸில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை முன்னெப்போதும் இல்லாத
அளவுக்கு 300,000க்கும் அதிக-

மான புதிய த�ொற்றுச் சம்பவங்கள்
பதிவான நிலையிலேயே இந்த ஆர்ப்பாட்டங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
ஆர்ப்பாட்டங்களில் 24 பேர்
கைது செய்யப்பட்டதாகவும் ஏழு
ப�ொலிஸாருக்கு சிறு காயங்கள் ஏற்பட்டதாகவும் உள்துறை அமைச்சு
தெரிவித்துள்ளது. டுலுௗன் நகரில்
இடம்பெற்ற
ஆர்ப்பட்டத்தில்
6,000க்கும் அதிகமான�ோர் பங்கேற்ற
நிலையில் ப�ொலிஸார் கண்ணீர்
புகைப்பிரய�ோம் மேற்கொண்டனர்.
ஆஸ்திரிய தலைநகர் வியன்னாவில் இடம்பெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில்
40,000க்கும் அதிகமானவர்கள் பங்-

'ஜேம்ஸ் வெப்' நிறுவப்பட்டது
ஜேம்ஸ் வெப் விண்வெளித் த�ொலைந�ோக்கி தங்க
நிறத்திலான
இராட்சத
கண்ணாடி பனலை விரிக்கச்
செய்து இரண்டு வாரங்கள்
நீடித்த நிறுவும் நடவடிக்கையை பூர்த்தி செய்துள்ளது.
இதன்மூலம் பிரபஞ்ச வரலாற்றை ஆய்வு செய்யும்
பணியை அது ஆரம்பிக்கவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டது. 6.5 மீற்றர்
கண்ணாடியின் இறுதி நிலை நிறுவப்பட்-

டது என்று நாசா கடந்த
சனிக்கிழமை ட்விட்டரில்
அறிவித்தது.
ஹப்பிள்
விண்வெளி த�ொலைந�ோக்கியை விடவும் சக்திவாய்ந்த
இந்தத்
த�ொலைந�ோக்கி,
13.7 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் உருவான
முதலாவது நட்சத்திரங்கள்
மற்றும்
விண்மீன்களில்
இருந்து வெளியான ஒளியை அவதானிக்கவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

படகின் மீது பாறை விழுந்து எழுவர் பலி
பிரேசிலின் ஏரி ஒன்றில் சுற்றுலா பயணிகளின் படகுகள் மீது பாறை இடிந்து விழுந்ததில் குறைந்தது ஏழு பேர் பலியாகியுள்ளனர்.
நாட்டின் தென்கிழக்கு பகுதியில் இடம்பெற்ற இந்த விபத்தில் மேலும் மூவர்
காணாமல்போயிருப்பத�ோடு 32 பேர் காயமடைந்துள்ளனர்.
பாறை அந்த ஏரியின் மீது விழும்போது
அதனை பார்த்த கரையில் இருந்தவர்கள் படகுகளை விலகும்படி எச்சரித்து கூச்சலிடுவது
வீடிய�ோ ஒன்றில் பதிவாகி உள்ளது. இதன்ப�ோது அங்கிருந்த ஒரு படகு மூழ்கியத�ோடு
மற்றைய படகு தப்பியுள்ளது.

கடும் மழை ப�ொழிந்த அடுத்த தினமான
கடந்த சனிக்கிழமை இந்த விபத்து இடம்பெற்றுள்ளது.

நிறம் மாறும் கார் அறிமுகம்
ஜெர்மனியின் பி.எம்.
டபிள்யூ
நிறுவனம்
உலகில் முதல்முறையாக நிறம் மாறும்
காரை அறிமுகம் செய்துள்ளது.
இந்தக் காரில் நிறுவப்பட்ட மின்னணு மைத்
த�ொழில்நுட்பம் வழி,
அது சாத்தியமாகியுள்ளது. வாடிக்கையாளர்கள் காரின் நிறத்தைச் செயலி வழி எளிதாக
மாற்றியமைக்க முடியும்.

காரின் வெளிப்புறத்தைச் சாம்பல் வண்ணத்திலும் வெள்ளையிலும்
பல விதமாக மாற்றலாம். வரிக்குதிரையைப்
ப�ோன்ற
த�ோற்றத்தையும் உருவாக்கமுடியும்.
வருங்காலத்தில், ப�ொத்தானைக்
க�ொண்டோ
கை சைகை மூலம�ோ காரின் வண்ணங்களை
மாற்றுவதற்கும் முயற்சி எடுக்கப்படும்
என்று பி.எம்.டபிள்யூ தெரிவித்தது.

கேற்றிருந்தனர். அந்நாட்டில் அடுத்த
மாதம் த�ொடக்கம் க�ொர�ோனா தடுப்பூசி கட்டாயமாக்கப்படவுள்ளமை
குறிப்பிடத்தக்கது.
கடந்த சனிக்கிழமை ஜெர்மனியின் பல நகரங்களிலும் ஆர்ப்பாட்டங்கள் இடம்பெற்றன. இதில்
ஹம்பார்க்கில் சுமார் 16,000 பேர்
பேரணியில் பங்கேற்றிருந்தனர்.
50 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு தடுப்பூசியை கட்டாயமாக்கும் விதிக்கு எதிராக இத்தாலியின்
டூரின் நகரில் நூற்றுக்காணக்கானவர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுட்டனர்.

WP GV-2520 Bajaj,
2022, NW QS-7845
Bajaj,  2009, WP
AAF-96 1 1 Bajaj ,
2012, threewh ee l
கூடிய விலைக் க�ோ ரிக்கைக்கு.
வெலிபல்
பி னான்ஸ் பிஎல்சி
இல. 310, காலி வீதி,
க�ொ ழும்பு -03. த�ொ.
பே. 0 71 1 210810.
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கடலுக்குள் இருந்து வெளியே தென்படும்
உழவு இயந்திர பாகங்கள்!

வவுனியா கிராமங்களுக்கு சென்று மக்களின்
குறைகேள் நடவடிக்கைகள் முன்னெடுப்பு
வவுனியா விசேட நிருபர்

மாங்குளம் குரூப் நிருபர்

முல்லைத்தீவு
மாவட்டத்தின்
புதுமாத்தளன் கடற்கரைபகுதியில்
மண்ணுள் புதையுண்ட உழவு இயந்திரத்தின் பாகங்கள் சில மீனவர்களால்
இனங்காணப்பட்டுள்ளது.
தற்போது முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் கடல் சீற்றம் அதிகமாக காணப்படும் நிலையில் கடற்கரையில்
அலையின் தாக்கம் அதிகமாக காணப்படுகின்றது.
இந் நிலையில், நேற்று முன்தினம்
(08) காலை புதுமாத்தளன் கடற்கரைப்பகுதியில் கடந்த காலத்தில்
புதைக்கப்பட்ட அல்லது கடலில்
அள்ளுண்டு ப�ோன உழவு இயந்திரத்தின் பாங்கள் சில கரையில் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன.

உழவு
இயந்திரத்தின்
பெரிய
ரயர்கள் உள்ளிட்ட பாகங்கள் கடற்
கரையில்
தென்பட்டுள்ளதுடன்
இரும்பு துண்டுகளும் இனங்காணப்பட்டுள்ளன. 2009 ஆம் ஆண்டு
ப�ோரின் இறுதி நாட்களில் மக்களால்
கைவிடப்பட்ட உழவு இயந்திரத்தின்
பாகங்களாக இருக்கலாம் என மக்கள்
தெரிவித்துள்ளார்கள்.
சம்பவம் த�ொடர்பில் முல்லைத்தீவு
ப�ொலிஸாருக்கு தகவல் வழங்கப்பட்டுள்ளதைத் த�ொடர்ந்து முல்லைத்தீவு
ப�ொலிஸார் குறித்த பகுதிக்கு சென்று
பார்வையிட்டுள்ளதுடன்,
உழவு
இயந்திரத்தின் பாகங்களை நீதிமன்ற
உத்தரவிற்கு அமைய த�ோண்டிப்பார்பதற்கான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும்
தெரிவித்துள்ளனர்.

வவுனியாவில் கிராமங்களுக்கு
சென்று மக்கள் குறைகேள் நடவடிக்கைகளை மாவட்ட அபிவிருத்திக்
குழுத் தலைவரும், பிரதேச செயலாளரும் இணைந்து முன்னெடுத்து
வருகின்றனர்.
வவுனியா பிரதேச செயலக பிரிவுக்குட்பட்ட
இளமருதங்குளம்,
சேமமடு ஆகிய கிராம அலுவலர்
பிரிவுகளிலும், நவ்வி மற்றும் இத்திக்குளம் ஆகிய கிராமங்களிலும்
குறித்த மக்கள் குறைகேள் கலந்துரையாடல் இடம்பெற்றது.
இக்கலந்துரையாடலில், மக்களது
பிரச்சினைகள் த�ொடர்பில் ஆராயப்பட்டது. இதன்போது குறித்த கிராம
மக்களுக்கு நீண்டகாலம் கிடைக்கப்
பெறாத வீட்டுத்திட்டம், கால்நடைகளுக்கான மேய்ச்சல் தரைக்கு வீதி
ஏற்படுத்திக் க�ொடுத்தல், விவசாய
பாதைகளை சீர்செய்தல், ஆவணம்
இன்றி தனிநபர்களால் ஆக்கிரமிப்பு

செய்துள்ள காணிகளை கிராம
மக்களுக்கு பெற்றுக் க�ொடுத்தல்,
காணி
ஆவணங்கள்
பெற்றுக்க�ொள்ள நடவடிக்கை எடுத்தல்,
விளையாட்டு மைதானம் பெற்றுக்
க�ொடுத்தல், விளையாட்டு மைதா-

னங்களை புனரமைப்பு செய்ய
நிதி ஒதுக்குதல், ஆரம்ப சுகாதார
நிலையத்திற்கு மேலதிக காணியை
பெற்றுக்கொடுக்க
நடவடிக்கை,
சுயத�ொழில்
முயற்சியாளர்களை
இனங்கண்டு அவர்களை ஊக்கு-

டெங்கு, மலேரியாவை கட்டுப்படுத்த க�ொழும்பிற்கு த�ொழிலுக்கு
வவுனியாவில் விசேட செயற்திட்டம்

வவுனியா விசேட நிருபர்

டெங்கு மற்றும் மலேரியாவை
கட்டுப்படுத்த வவுனியா சுகாதார
வைத்திய அதிகாரி பிரிவில் விசேட
நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அதனடிப்படையில் வவுனியா,
பட்டானிச்சூர் புளியங்குளம் கிராம
அலுவலர் பிரிவுக்குட்பட்ட பட்டானிச்சூர், வேப்பங்குளம், பட்டக்காடு ஆகிய பகுதிகளில் டெங்கு
மற்றும் மலேரியா நுளம்பு பெருக்கும் இடங்களை அழிப்பதற்கான
நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்-

டது. வவுனியா நகர சபையின்
அனுசரணையுடன் நகர உறுப்பினர்களான எம்.லரீப், அப்துல்
பாரி, ப�ொது சுகாதார பரிச�ோதகர்
வாகீசன் அவர்களின் ஏற்பாட்டில்
ப�ொது இடங்கள், வீதிகள், வீடுகள்
என்பன
பார்வையிடப்பட்டதுடன், அப் பகுதிகளில் காணப்பட்ட
நுளம்பு பெருகும் இடங்களும்
அழிக்கப்பட்டன.
அத்துடன் மலேரியா மற்றும்
டெங்கு
நுளம்பு
பெருகும்
வகையில் வீடுகளின் அயற் சூழலை
வைத்திருந்தவர்களுக்கு எச்சரிக்கையும் விடப்பட்டது.

சென்ற இளைஞர் மாயம்
ஓமந்தை விஷேட நிருபர்

வவுனியா நகர் இலுப்பைக்குளம் பகுதியிலிருந்து க�ொழும்பிற்கு த�ொழில் நிமித்தம் சென்ற இளைஞர் ஒருவர் காணாமல்
ப�ோயுள்ளார். வவுனியா நாகர் இலுப்பைக்குளம் பகுதியை சேர்ந்த குறித்த இளைஞர்
கடந்த மூன்று மாதங்களாக க�ொழும்பில் தங்கியிருந்து த�ொழில் புரிந்துள்ளார்.
இந்நிலையில் கடந்த 6 ஆம் திகதி வவுனியாவில் அமைந்துள்ள தனது வீட்டிற்கு
செல்வதாக தனது நண்பர்களிடம் கூறிவிட்டு
புறப்பட்டுள்ளார். இதேவேளை தனது
வீட்டிற்கும் த�ொலைபேசி அழைப்பினை
ஏற்படுத்தி தான் வவுனியாவிற்கு வருவதாக கூறியுள்ளார். எனினும் அதன் பின்னர்
அவருடனான த�ொடர்புகள் துண்டிக்கப்பட்-

டுள்ளது. இரண்டு
நாட்கள்
கடந்தும்
குறித்த இளைஞர்
வீட்டிற்கும்
வரவில்லை. இதனையடுத்து அவரது தாயாரால் வவுனியா ப�ொலிஸ்
நிலையத்தில் முறைப்பாடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. குறித்த சம்பவத்தில் பாலுசுந்தரம் சுதர்சன் (வயது 20) என்ற இளைஞரே காணாமல்
ப�ோயுள்ளார். அவர் த�ொடர்பான தகவல்
தெரிந்தவர்கள் 0767700438 குறித்த இலக்கத்திற்கு அழைப்பினை ஏற்படுத்தி தெரியப்படுத்துமாறு அவர்களது குடும்பத்தினரால்
க�ோரப்பட்டுள்ளது.
சம்பவம்
த�ொடர்பில்
வவுனியா
ப�ொலிசார் விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.

விக்க நடவடிக்கை, பாடசாலை
மாணவர்களுக்கு பேருந்து வசதி
செய்து க�ொடுத்தல் உள்ளிட்ட
பல்வேறு விடயங்கள் த�ொடர்பில் கலந்துரையாடப்பட்டதுடன்
அவற்றுக்கு தீர்வினைப் பெற்றுக்
கெபாடுப்பதற்கு மேற்கொள்ள
வேண்டிய
நடவடிக்கைகள்
த�ொடர்பாகவும் ஆராயப்பட்டது.
குறித்த
கலந்துரையாடலில்
வன்னி மாவட்ட ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் (ஈபிடிபி) நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும், மாவட்ட
அபிவிருத்திக் குழுத் தலைவருமான கு.திலீபன், மாவட்ட
அபிவிருத்திக் குழுத் தலைவரின்
இணைப்பு செயலாளர் டினேஸ்,
ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சியின்
(ஈபிடிபி) நகரசபை உறுப்பினர்
நிர�ோசன், வவுனியா பிரதேச செயலாளர் நா.கமலதாசன், ஈபிடிபி கட்சியின் கிராம மட்ட செயற்பாட்டாளர்கள், ப�ொதுமக்கள் எனப் பலரும்
கலந்து க�ொண்டனர்.

ஆடைகளை திருடியவர்
நையப்புடைக்கப்பட்டார்
ஓமந்தை விஷேட நிருபர்

வவுனியா தர்மலிங்கம் வீதியில் அமைந்துள்ள ஆடை விற்பனை
நிலையங்களில் ஆடைகளை திருடியதாக சந்தேகிக்கப்படும் நபர்
ஒருவர் இளைஞர்களால் நையப்புடைக்கப்பட்டார்.
நேற்று முன்தினம் (08) இரவு இடம்பெற்ற குறித்த சம்பவம்
த�ொடர்பில் மேலும் தெரியவருவதாவது,
குறித்த நபர் தர்மலிங்கம் வீதியில் அமைந்துள்ள விற்பனை
நிலையம் ஒன்றில் ஆடைகளை திருடியப�ோது கையும் மெய்யுமாக அகப்பட்டார். அவரை சுற்றிவளைத்த இளைஞர்கள் அவரது
கைகளை கட்டிநையப்புடைத்ததுடன், ப�ொலிஸாருக்கும் தகவல்
தெரிவித்தனர்.
சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற ப�ொலிஸார் குறித்த நபரை கைது
செய்து ப�ொலிஸ் நிலையத்திற்கு அழைத்துச்சென்றனர்.
வாழ்க்கைச்செலவு அதிகரித்துள்ள நிலையில் வவுனியாவில்
கடந்த சில நாட்களாக திருட்டு சம்பவங்கள் த�ொடர்ச்சியாக
பதிவாகி வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

வீதியால் சென்றவர்
மீது கத்திக் குத்து
சாவகச்சேரி விசேட நிருபர்

சாவகச்சேரி-மட்டுவில்
வடக்கு
பகுதியில்
வீதியால் சென்ற நபர் மீது 09/01 ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை கத்திக்குத்து தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது. இதில் அவர் தலையில் படுகாயமடைந்துள்ளார். இனந்தெரியாத�ோரால் குறித்தத்
தாக்குதல் நடத்தப்பட்டிருப்பதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
இதில் மட்டுவில் வடக்கு சந்திரபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த 41 வயதான நபர் ஒருவரே தலையில்
கத்திக் குத்திற்கு இலக்கான நிலையில் சாவகச்சேரி ஆதார வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று
வருகிறார்.
தாக்குதல் சம்பவம் த�ொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை சாவகச்சேரி ப�ொலிஸார் முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.

எதிர்க்கட்சித்தலைவர் சஜித் பிரேமதாச நேற்று வடபகுதிக்கு விஜயம் மேற்கொண்டு நயினாதீவு ரஜமகா விகாரையிலும் நயினாதீவு �நாகபூசணி அம்பாள் ஆலயத்திலும் இடம்பெற்ற பூசை வழிபாடுகளில் கலந்து
க�ொண்டப�ோது பிடிக்கப்பட்ட படங்கள்.

கல்கிசை காங்கேசன்துறைக்கிடையில்
ச�ொகுசு கடுகதி இரயில் சேவை
கல்கிசை - காங்கேசன்துறை இடையே
குளிரூட்டப்பட்ட
நகர்சேர்
கடுகதி
சேவையில் புதிய த�ொடருந்து நேற்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
நேற்று அதிகாலை 5.10 மணியளவில்
கல்கிசையிலிருந்து சேவையை ஆரம்பித்த
த�ொடருந்து நண்பகல் 12.15 மணிக்கு யாழ்ப்பாணம் முதன்மை ரயில் நிலையத்தை வந்தடைந்தது. காங்கேசன்துறை ரயில் நிலையத்துக்கு பயணத்தைத் த�ொடர்ந்தது.
காங்கேசன்துறையிலிருந்து
பிற்பகல்
1.15 மணிக்கு சேவையை ஆரம்பிக்கும்
குளிரூட்டப்பட்ட நகர்சேர் கடுகதி த�ொடருந்து சேவை யாழ்ப்பாணம் முதன்மை
ரயில் நிலையத்திலிருந்து 1. 37 மணிக்கு
சேவையை ஆரம்பித்து க�ொழும்பை இரவு
8 மணிக்கு சென்றடையும்.
இதுவரை காலமும் 5 குளிரூட்டப்பட்ட
பெட்டிகளுடன் சேவையில் ஈடுபட்ட
இந்த நகர்சேர் கடுகதி சேவை நேற்று முதல்
மேலதிகமாக 3 பெட்டிகளை இணைத்து

நாவற்குழியில் கார் விபத்து
யாழ்.விசேட நிருபர்

யாழ்.நாவற்குழி பகுதியில் கனரக வாகனத்துடன், கார்
ம�ோதி விபத்துக்கு உள்ளானதில் ஒருவர் படுகாயமடைந்துள்ளார். நாவற்குழி பகுதியில் நேற்று சனிக்கிழமை இரவு குறித்த
விபத்து சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது. அதில் படுகாயமடைந்த
கார் சாரதி சிகிச்சைக்காக யாழ்.ப�ோதனா வைத்திய சாலையில்
அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
சம்பவம் த�ொடர்பில் சாவகச்சேரி ப�ொலிஸார் விசாரணைகளை முன்னெடுத்துள்ளனர்.

ம�ோட்டார் சைக்கிளுடன்
பன்றி ம�ோதி இருவர் காயம்
சாவகச்சேரி விசேட நிருபர்

8 பெட்டிகளுடன் சேவையில் ஈடுபடவுள்ளது. இதன்மூலம் பயணிகளின் எண்ணிக்கை 360ஆக அதிகரிக்க முடியும் என்று
அதிகாரிகள்
தெரிவித்தனர்.முதலாவது
சேவையில் உத்திய�ோகபூர்வ பயணத்தை
மேற்கொண்ட பிரதேச ப�ோக்குவரத்து அதிகாரியை யாழ்ப்பாணம் முதன்மை ரயில்
நிலைய தலைமை அதிபர் ரி.பிரதீபன்
வரவேற்றார். இந்தியாவின் 318 மில்லி-

யன் அமெரிக்க ட�ொலர் கடனுதவியின்
கீழ் ரயில் இந்தியா த�ொழில்நுட்ப மற்றும்
ப�ொருளாதார சேவைகள் (RITES) நிறுவனமானது இலங்கை ரயில்வே திணைக்களத்திற்கு குளிரூட்டப்பட்ட வசதிகளுடனான
டீசல் ரயில்கள்(DMU) இரண்டை இலங்கைக்கு வழங்கியது.
அவற்றில்
ஒன்று
வடக்குக்கான
சேவையில் நேற்று முதல் ஈடுபடுத்தப்-

பட்டுள்ளது.இந்த கடனுதவி திட்டத்தின் கீழ் மாஹ�ோ முதல் ஓமந்தை வரையிலான 128 கில�ோ மீற்றர் ரயில் பாதை
சீரமைப்பு, மாஹ�ோ முதல் அனுராதபுரம் வரையிலான சமிக்ஞை வலையமைப்பு திட்டம், ப�ொல்காவலை முதல்
குருநாகல் வரையிலான இரட்டை ரயில்
பாதை திட்டம் உள்ளிட்ட திட்டங்களும்
முன்னெடுக்கப்படவுள்ளன.

தென்மராட்சி- கெற்பேலி பிரதேசத்தை அண்மித்து 09/01
ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை ம�ோட்டார் சைக்கிளில் சென்றவர்களை பன்றி ம�ோதியதில் இருவர் காயமடைந்துள்ளனர்.
திடீரென வீதிக்கு குறுக்காக பன்றி ஊடறுத்துச் சென்றதால்
இவ் விபத்து சம்பவித்திருப்பதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
காயமடைந்தவர்கள் சாவகச்சேரி ஆதார வைத்தியசாலையில்
சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டு பின்னர் அதில் ஒருவர்
மேலதிக சிகிச்சைக்காக யாழ் ப�ோதனா வைத்தியசாலைக்கு
அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளார்.
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தைப்பொங்கல்
த

மிழர்களாகிய நாம், நமது வேளாண்மைக்கு உதவிய இயற்கைக்கு நன்றி
ச�ொல்லும் விதமாக க�ொண்டாடப்படும் விழா தான் இந்த ப�ொங்கல்
விழா என்பது நம் எல்லோருக்கும்
தெரியும். விளை நிலத்தில் விதை
விதைத்து, நாற்று நட்டு, பாத்திக்கட்டி,
நீர் விட்டு, நெற்பயிரை வளர்த்து பிறகு
அறுவடை செய்து, அதன் பின்னே
நமக்கு கிடைக்கும் புதிய நெல்லைக்
க�ொண்டு, புதுப்பானையில் வெல்லத்துடன் சேர்த்து ப�ொங்கலிட்டு,
அந்த இனிப்பை அனைவரும் பகிர்ந்து
உண்டு மகிழும் விழா நம் தைத்திருநாளாம் ப�ொங்கல் விழா.
எவ்வித
மதத்தையும்
சாராமல்,
இயற்கைக்கு நன்றி ச�ொல்லும் மதசார்பற்ற விழாவாக ப�ொங்கல்திருநாள்
இருப்பது தான் இதன் கூடுதல் சிறப்பு.
நம் முன்னோர்கள் இதனை மிகச்
சிறப்பாக மூன்று நாட்களாகப்பிரித்து
க�ொண்டாடி இருக்கிறார்கள்.
முதல் நாள் வேளாண்மைக்குத் தகுந்தாற்போல், வேண்டியப�ோது வெயிலையும், வேண்டிய ப�ோது மழையையும் தந்து உதவிய ஆதவனுக்கு நன்றி
ச�ொல்லுதல், இரண்டாம் நாள் வேளாண்மைக்கு உதவிய கால்நடையான நம் வீட்டு
விலங்கான மாடுகளுக்கு நன்றி ச�ொல்லுதல்,
மூன்றாம் நாள் இயற்கையை கண்டுகளித்து
மகிழவும், பாரம்பரிய விளையாட்டுகள் என
க�ொண்டாடியும் மகிழ்ந்திருக்கிறார்கள் நம்
முன்னோர்கள்.!
காலங்காலமாக கிராமங்களில் மட்டும்
மிகச் சிறப்பாகக் க�ொண்டாடப்பட்ட நம்
பண்பாடு விழாவான தைத்திருநாள் சமீப-

மானுடவியல்
கணம்புல்ல நாயனார்
உச்சிட்ட நீரால் அபிஷேகித்தல்
உச்சிட்ட உணவால் நைவேத்தியஞ் செய்தல் முதலிய அநாசார
விதிகளாற் பூசை செய்து
முத்திப் பேரின்பமுற்ற கண்ணப்ப நாயனார், மென்மலரால் அர்ச்சிக்கற் பாலதாகிய
சிவலிங்கத்
திருமேனியை
வன்மலராகிய
கன்மலரால்
அர்ச்சித்து முத்தி பெற்ற சாக்கிய
நாயனார், திருவிளக்குத் தகழியை
உடலுதிரத்தால் நிரப்பித் திருவிளக்கேற்ற முயன்று சிவன் கருணைக்காளாகிப்
பேரின்ப நிலையுற்ற முதலான�ோரின் வரலாறுகளினால் அது புலனாகும்.
வடவெள்ளாற்றுக்குத் தென்கரையில் உள்ள இருக்கு
வேளூரிலே, சிவபத்தியிற் சிறந்தவரும் பெருஞ்செல்வருமா-
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காலமாக நகரங்களில் கூட விமர்சையாகக்
க�ொண்டாடப்படுகிறது. பள்ளிகள், கல்லூரிகள், தனியார் நிறுவனங்கள் என எங்கும்
ப�ொங்கல்விழா க�ொண்டாடப்படுகிறது.
அதிலும், நம் பாரம்பரிய இனிப்புப்பொங்கல், கரும்புடன் சேர்த்து, நம் பாரம்பரிய
உடை என, புத்தாடை உடுத்தி க�ொண்டாடுகிறார்கள் என்பது மிக்க மகிழ்வைத் தருகிறது.!
சங்க இலக்கியங்களில் தைப்பொங்கல்

‘தைஇத் திங்கள் தண்கயம் படியும்’ என்று
நற்றிணை
‘தைஇத் திங்கள் தண்ணிய தரினும்’ என்று
குறுந்தொகை
”தைஇத் திங்கள் தண்கயம் ப�ோல்’ என்று புறநானூறு
‘தைஇத் திங்கள் தண்கயம் ப�ோல’ என்று ஐங்குறுநூறிலும்
‘தையில் நீராடி தவம் தலைப்படுவாய�ோ’ என்று
கலித்தொகையிலும் ச�ொல்லப் படுகிறதாம்.

மாதம்பை முருகன் க�ோயில் உற்சவம்
உடப்பு குறூப் நிருபர்-

மாதம்பை ஹலஹிட்டியாவ அருள்மிகு
"ஸ்ரீ கலியுக வரத முருகன் க�ோயில்" ஆலயத்தின் வருடாந்த உற்சவ க�ொடியேற்ற
நிகழ்வு (4) அண்மையில் இடம்பெற்றது. அதனைத் த�ொடர்ந்து எதிர்வரும்

12ஆம் திகதி இரவு கப்பல் திருவிழாவும், 13ந்திகதி இரவு திருமஞ்சத் திருவிழாவும், 14 திகதி பழனி ஆண்டவர்
உற்சவமும்,15திகதி வேட்டைத் திருவிழாவும், 16திகதி சப்பரத் திருவிழாவும்
இடம்பெறும்.
17ந் திகதி பஞ்சரதபவனி காலை

இடம்பெறும். மறுநாள் 18திகதி காலை
11மணிக்கு தீர்த்தோற்சவம் இடம்பெற
உள்ளது.
19ஆம் திகதி நவகுண்டபக்ஷ1008 கலசாபிஷேகம் இடம்பெற்று, 20திகதி திருக்கல்யாண உற்சவம் இடம் பெற்று யாவும் நிறைவுபெறும்.

கிய ஒருவர் இருந்தார். அவர் செல்வம் பெற்றதினால் அடையும்
பயன் இதுவே என்று, சிவாலயத்தினுள்ளே திருவிளக்கேற்றித்
த�ோத்திரம் பண்ணுவாராயினார்.
நெடுங்காலஞ்சென்றபின், வறுமை எய்தி, சிதம்பரத்தை அடைந்து
சபாநாயகரைத் தரிசனஞ் செய்துக�ொண்டு, தம்முடைய வீட்டில் உள்ள
ப�ொருள்களை விற்று, அங்குள்ள திருப்புலிச் சரமென்னும் ஆலயத்திலே திருவிளக்கேற்றி வந்தார்.
(த�ொடரும்)
கலாநிதி சிவ�

கு.வை.க. வைத்தீஸ்வர குருக்கள்

கே. ஈஸ்வரலிங்கம்
தமிழர் நற்பணி மன்றத் தலைவர்
18814) ஓம் ஸ்தாணவே நம
என்றால் என்ன?
பகவான் சிறிதும் ஆசையின்றி
நிலை பெற்றிருப்பவர்,
18815) ஓம் உக்ராய நம என்றால்
என்ன?
ஆசை,
பாசம்
எதிலும்
நிலையான ஆட்சி செய்பவர்,
18816) ஓம் பார்க்காய நம
என்றால் என்ன?
பகவானின் சிறப்பான உருவம்
தருமாறு கேட்டல்,
18817) ஓம் பரமேஸ்வராய நம
என்றால் என்ன?
பகவானுக்கு ஒரு ஒளிமயமான திருவுருவம் த�ோன்றுதல்
18818) வீட்டின் நிலைகளில்
குங்குமம், மஞ்சள்வைப்பதால்
என்ன நன்மை?
தீய சக்திகளும், விஷப்பூச்சிகளும் வீட்டிற்குள் வராது.
18819) தினசரி காலை எழுந்தவுடன் பார்க்க வேண்டியவை
எவை?
க�ோவில், க�ோபுரம், சிவலிங்கம், தெய்வப் படங்கள், நல்ல
புஷ்பங்கள், மேகம் சூழ்ந்த
மலைகள், தீபம், கண்ணாடி,
சந்தனம், மிருதங்கம்,
கன்றுடன் பசு, உள்ளங்கை, மனைவி,
குழந்தைகள்.
18820) வீடுகளில் பூஜை அறை
என்று தனியாக
வைத்துக்
க�ொண்டிருந்தால் அங்கு தேவை
இல்லாத உடைந்த ப�ொருட்-

களைச் சேர்த்து
வைத்தால்
என்ன?
இது இறை சக்தியைக் குறைக்கும். அங்கு ஆன்மீக அதிர்வுகள் ஏற்படாது. மிகக் குறைந்த
பூஜைக்கு
ப�ொருட்களை
மட்டும் வைத்துக் க�ொள்ளுவது
நல்லது.
18821) எந்த நாட்களில்
வாசலில் க�ோலம் ப�ோடக்கூடாது?
அமாவாசை, திவசம் ஆகிய
நாட்களில்
18822)
எந்த
நாட்களில்
எண்ணெய் தேய்த்துக் குளிக்க
கூடாது?
அமாவாசை, ப�ௌர்ணமி,
மாதப்பிறப்பு, ஜன்ம நட்சத்திரம்
ஆகிய தினங்களில்
18823) ப�ொதுவாக நெற்றிக்கு
திலகமிடாமல்
பூஜை செய்யலாமா? கூடாது.
18824) பெண்கள் பூசணிக்காய்
உடைக்கலாமா? கூடாது.
18825) இரு கைகளால் தலையை
ச�ொரியலாமா? ஆகாது.
18826) கர்ப்பிணி பெண்கள்
தேங்காய்
உடைக்கலாமா?
கூடாது.
18827) மற்றவர்கள் தேங்காய்
உடைக்கும் இடத்தில் இருக்கலாமா? வேண்டாம்.
18829) சாமி
படங்களுக்கு
வாசனை இல்லாத பூக்களைக்
சூடலாமா? கூடாது.

உடப்பு ஸ்ரீருக்மணி சத்தியபாமா சமேத ஸ்ரீபார்த்தசாரதிப் பெருமாள் திர�ௌபதையம்மன் ஆலயத்தின் வருடாந்த பிரம�ோற்சவ உட்கொடியேற்றம்
புதன்கிழமை (5)நண்பகல் 12மணியளவில் இடம்பெற்றது. இதில் ப�ொது மக்கள் கலந்து க�ொண்டு பெருமானின் அருளைப் பெற்றுக் க�ொண்டனர்.
(படங்கள்: உடப்பு குறூப் நிருபர்-)

பி

ரபஞ்சத்தின் இருப்பு நாத மயமானது. இதன் சீரான தாளத்தின் இயக்கமே இயற்கையில் ஒரு ஒழுங்கினையும்,
ப�ௌதீகப் பிரபஞ்சத்தினையும் த�ோற்றுவிக்கிறது. உணர்வாகிய ஆன்மா விரிவடைய
இந்த நாதம் என்ற சப்த அலைகளே காரணமாகிறது. இது பற்றிய தனது ஆராய்ச்சியை குருதேவர் பண்டிட் ஸ்ரீ ராம் சர்மாஆச்சார்யா தனது
வாங்மய த�ொகுப்பின் 19வது த�ொகுதியில்
சப்த பிரமம் - நாதப் பிரம்மத்தின் அறிவியல்
என்ற தலைப்பில் விரிவாக ஆராய்ந்துள்ளார்.
இந்த த�ொடர் இசை எப்படி உருவாகிறது, பரிணாமம் அடைகிறது, இசையை எப்படி ய�ோக
சாதனை ஆக்க முடியும் என்பது பற்றி ஆராய்கிறது.
குருதேவரின் இந்த ஆய்வு எப்படி இசையின்
ஸ்வரங்கள் எப்படி பிரபஞ்ச மூலமானநாத சக்தியில் இருந்து எப்படி அதிர்வடைந்து சாஸ்த்ரீய இசையாக பரிணமித்தன என்று விளக்குகிறது. இது பாரதீய வேதகால ரிஷிகள் எப்படி
பங்களித்தனர் என்பது பற்றியும் ஆராய்கிறது.
இசையுடன் உணர்ச்சிகளைக் கலந்து எப்படி
ய�ோக சாதனையாக முடியும் என்பது ஆராய்கிறது. ரிஷிகள் வேத மந்திரங்களை ஒலிப்பதற்கு
பிரத்தியேகமான இராகங்களைப் பயன்படுத்தி
அவற்றை ய�ோக சாதனையாக மாற்றலாம்
என்பதுவும்
விளங்கப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த த�ொடர் இன்று இருக்கும் நவீன, துரித-

நாதப் பிரம்ம சாதனை -- 01
மான தாளக்கட்டுடன் கூடிய வர்த்தக ரீதியான
இசையால் பீடிக்கப்பட்டிருக்கும் மக்களுக்கு பிரபஞ்சத்தினைத் த�ொடர்பு க�ொள்ளும் இசைபற்றியதெளிவினைவழங்கும்.
பண்டைய இசை நூல்களில் இருந்து பல
இராகங்களின் பயன்கள், நவீன ஆராய்ச்சிகளின் முடிவுகள் ஆகியன குறித்து, உதாரணங்கள் மூலம் விளக்கங்கள் பலதரப்பட்டுள்ளன. நல்ல விளைச்சல் பெறுவதற்கு, ந�ோய்
தீர்ப்பதற்கு இசையை பயன்படுத்த முடியும்.
இந்தக் கட்டுரையில் ஸ்வரங்கள், இராகங்கள்
பற்றிய பல்வேறு அரிய தகவல்களை அறிந்து
க�ொள்ள முடியும். ஒலி மாசினை விடவும்
அதிக தீயவிளைவுகளை உடலிலும், மனதிலும் ஒழுங்கற்ற இசை ஏற்படுத்தும்.
அதைப் ப�ோல வார்த்தை அல்லது பாட்டினது வரிகளும் மனதிலும் உடலிலும் எத்தகைய தீமையை உண்டாக்க வல்லன என்ற
விளக்கமும் இந்தத் த�ொடரில் தெளிவாக்கப்படும். நவீன காலத்தில் இசை எப்படி மக்களின்
மனதையும், உணர்ச்சிகளையும், மனதின்
சத்துவ குணத்தினையும் குழப்பி வலிமையற்றவர்களாக்குகிறது என்பது பற்றியும் ஆராயப்படுகிறது.
ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நல்ல இசை என்பது

வெறுமனே ஒரு ப�ொழுதுப�ோக்கு அமிசம�ோ,
மனதை உடலைக் குணப்படுத்தும் மருந்தோ
மாத்திரமல்ல. இது ஓர் ஆன்ம ய�ோக சாதனை.
நாதப் பிரம்ம சாதனை என்பது மிக உயர்ந்த
சாதனை, இதன் சித்தியானது சாதகனை ஓம்
காரத்தின் உண்மை ஸ்வரூபத்தை அடையச்
செய்து உணர்ச்சிகளை தெய்வ உருமாற்றம்
செய்து உணர்வினை தெய்வநிலைக்கு உயர்த்தும் தன்மை வாய்ந்தது. இது மனித குலத்திற்கு பயன்படக்கூடிய ஒரு உயரிய ஞானமாகும்.
(த�ொடரும்)

பண்டிட் ஸ்ரீ ராம் சர்மா ஆச்சார்யா
தமிழில்: ஸ்ரீ

ஸக்தி சுமனன்

மும்மூர்த்திகளின் அவதாரமான தத்தாத்ரேயரின் ஜயந்தி தினம் க�ொழும்பு - புதுச்செட்டித் தெருவில் உள்ள சாயி நிலையத்தில் ப�ௌர்ணமி தினத்தன்று அனுஷ்டிக்கப்பட்டப�ோது பிடிக்கப்பட்டபடங்கள் இவை. சிவஸ்ரீ க�ௌரி உபேந்ரக் குருக்கள் தலைமையில் இடம்பெற்ற யாகபூஜையைத் த�ொடர்ந்து, சாயி மத்திய நிலைய தலைமை அறங்காவலர் எஸ்.என்.உதயநாயகன் கலசநீர் அபிஷேகம் செய்வதையும், ஆரத்தி நடைபெறுவதையும், பஜனையில் கலந்து க�ொண்டோரையும் காணலாம்.
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திருக்கோவில் விவசாயிகளுக்கு
காணி ஆவணம் வழங்க ஏற்பாடு
பிரதேச செயலாளரால் 1618 விண்ணப்பங்கள் குறித்து விசாரணை
(திருக்கோவில் தினகரன் நிருபர்-)

அம்பாறை
திருக்கோவில்
பிரதேச செயலக நிருவாக எல்லைக்குட்பட்ட
பிரதேசத்தில்,
நீண்ட காலமாக முறையான காணி
ஆவணங்கள் இன்றி குடியிருக்கும் மற்றும் விவசாய செய்கைகளில் ஈடுபட்டு வருவ�ோருக்கான,
காணி ஆவணத்தை வழங்குவதற்கான ஆரம்ப கட்ட விசாரணைகள் திருக்கோவில் பிரதேச செயலகத்தில்
முன்னெடுக்கப்பட்டு
வருகின்றன.
திருக்கோவில் பிரதேச செயலாளர் ரீ. கஜேந்திரனின் தலைமையில் பிரதேச செயலக காணிப்
பிரிவினால்
பிரதேச செயலக
கேட்போர் கூடத்தில் இவ் விசா-

ரணைகள் இடம்பெற்று வருகின்றன. அரசின் சுபீட்சத்தின் ந�ோக்கு
வேலைத்திட்டத்தின் கீழ், நீண்ட
காலமாக முறையான காணி ஆவணங்கள் இன்றி குடியிருப்போர்
மற்றும் விவசாய நடவடிக்கைகளை

திருமலை சு.க த�ொகுதி
அமைப்பாளர்கள் நியமனம்
கிண்ணியா மத்திய நிருபர்

திருக�ோணமலை
மாவட்டத்திலுள்ள
மூன்று தேர்தல் த�ொகுதிகளுக்கும் ஸ்ரீலங்கா
சுதந்திரக் கட்சி அமைப்பாளர்களை நியமித்துள்ளது.
இதன்படி, மூதூர் த�ொகுதி அமைப்பாளராக கிழக்கு மாகாண சபையின் முன்னாள்
தவிசாளர் எச்.எம்.எம்.பாயிஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
திருக�ோணமலை த�ொகுதிக்கான அமைப்பாளராக முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்
ஜயந்த விஜயசேகரகரவும், சேருவில த�ொகுதிக்கான அமைப்பாளராக மகேஷ் சதுரங்கவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதேவேளை, திருக�ோணமலை மாவட்ட
அமைப்பாளராக
மறைந்த
முன்னாள்
அமைச்சர் எம்.கே.ஏ.டிஸ்.
குணவர்தனவின் புதல்வர் நளின் குணவர்தன நியமிக்கப்பட்டார்.
இவர்களுக்கான நியமனக்
கடிதங்களை ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின்
தலைவர் முன்னாள் ஜனாதிபதி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மைத்திரிபால சிறிசேன
சனிக்கிழமை (8) க�ொழும்பில் நடைபெற்ற
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் மாநாட்டின்ப�ோது வழங்கி வைத்தார்.

முன்னெ டுத்து வரும்
1618 நபர்கள்
த ம க்கான
காணி
ஆவண த் தி னை
பெற் று க்
க � ொள் ளு ம்
வ கை யி ல்
வி ண்ணப் ப ங ்களை
திருக்கோவில்
பிரதேச செயலகத்தில் வழங்கி இருந்தனர்.
அந்தவகையில் காணி ஆணையாளரின் 2008/04ஆம் இலக்க சுற்று
நிருபத்திற்கு அமைவாக
காணி
ஆவணம்
க�ோரி விண்ணப்பத்தவர்களுக்கான ஆரம்ப கட்ட காணி

விசாரணைகள் சட்டம் மற்றும் சமுக
நம்பிக்கை நிதியத்தின் அனுசரணையுடன் இம்மாதம் 06 ந் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள
இவ்விசாரணைகள், எதிர்வரும் பெப்ரவரி 09ந்
திகதி வரை திருக்கோவில் பிரதேச
செயலகத்தில் நடைபெற ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
காணி விசாரணைகளில் திருக்க�ோவில் பிரதேச செயலாளர் ரீ.கஜேந்திரன், உதவிப் பிரதேச செயலாளர்
கே.சதிசேகரன், காணி
உத்திய�ோகத்தர்களான
பூ.க�ோவிந்தசாமி ந.நந்தகுமார், திருமதி
ல�ோஜினி
க�ோகுலன்,கிராம
உத்திய�ோகத்தர் உ.உதயகுமார்
மற்றும் காணிப் பிரிவு
உத்திய�ோகத்தர்கள் என பலரும் கலந்து
க�ொண்டனர்.

பண்டிகை காலத்தில் ப�ொது மக்கள்
அவதானமாக செயற்பட வேண்டும்
கிழக்கு மாகாண சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர்
(ஒலுவில் விசேட நிருபர்)

தை ப�ொங்கல் பண்டிகை காலத்தில்
ப�ொது மக்களை மிகுந்த அவதானத்துடன் செயற்படுமாறு, கிழக்கு மாகாண
சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர்
வைத்திய கலாநிதி டாக்டர் ஏ.ஆர்.
எம். த�ௌபீக் வேண்டுக�ோள் விடுத்துள்ளார்.
நாடளாவிய ரீதியில் க�ொர�ோனா
த�ொற்று த�ொடர்பான அச்சம் முழுமையாக நீங்காத நிலையில், ப�ொது மக்களை
மிகுந்த அவதானத்துடன் செயற்படுமாறு
கேட்டுள்ளார்.
கிழக்கு மாகாணத்தில் க�ொர�ோனா
தாக்கம் குறைவடைந்து வரும் நிலை காணப்பட்டாலும், தை ப�ொங்கல் பண்டிகைக்
காலத்தில் மக்கள் கூட்டமாக வெளியில் நடமாடுவது அவதானிக்கப்படுவதனால் அவ்வாறான இடங்களுக்கு செல்லும் ப�ோது
சுகாதார பாதுகாப்புடன் மிகவும் அவதானத்துடன் செயற்படுமாறு கேட்டுள்ளார்.

நாட்காட்டி வழங்கி வைக்கும் நிகழ்வு

பண்டிகை காலத்தினை
முன்னிட்டு ப�ொருள் க�ொள்வனவிற்காக வர்த்தக நிலையங்களுக்கு செல்லுபவர்கள்
சுகாதார
நடைமுறைகளை
கடைப்பிடிக்குமாறும், வர்த்தக நிலைய உரிமையாளர்கள்
சுகாதார
வழிகாட்டல்களை
பின்பற்றுமாறும்
கேட்டுள்ளார்.
தற்போது ப�ொது மக்கள்
முகக்கவசம் அணியாமல் ப�ொது இடங்களில் நடமாடுவதை காண முடிகின்றது.
இவர்களுக்கெதிராக தனிமைப்படுத்தல் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமெனவும் தெரிவித்தார்.
பண்டிகை காலங்களில் சனநெரிசல் அதிகமான இடங்கள் மற்றும் ஆலயங்கள் ப�ோன்றவற்றிற்கு செல்வதை இயன்றளவு தவிர்த்து
வீட்டிலிருந்தவாறே தத்தமது குடும்பத்தாருடன் மத வழிபாடுகளில் ஈடுபடுமாறும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பாலமுனை
ஹில்ப் சமூகசேவை
அமைப்பின் ஏற்பாட்டில் வெளியிடப்பட்ட 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான நாட்
காட்டிகளை அரச தனியார் நிறுவனங்கள், மதஸ்தாபணங்களுக்கு இலவசமாக
வழங்கும் நிகழ்வு நேற்றுமுன்தினம்
இடம்பெற்றது.
பாலமுனை
ஹில்ப் சமூகசேவை
அமைப்பின் தலைவரும் அபிவிருத்தி
உத்திய�ோகத்தருமான
எம்.ஜே.எம்.
றிஸ்வான் தலைமையில் நடைபெற்ற
இந்நிகழ்வில், அமைப்பின் பிரதி நிதிகள்

டெங்கு
ந�ோயாளர்கள்
அதிகரிப்பு
த�ோப்பூர் குறூப் நிருபர்

மூதூர் ப�ொது சுகாதார வைத்தியதிகாரி பிரிவிற்குட்பட்ட பிரதேசங்களில் 2021ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் ம�ொத்தமாக 132 டெங்கு
ந�ோயாளர்கள்
இனங்காணப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார வைத்தியதிகாரி
முகைதீன் பாவா ஹில்மி தெரிவித்தார்.
இந்நோயாளர்களுள்
நவம்பர்,
டிசெம்பர் மாதங்களில் மட்டும் 117
டெங்கு ந�ோயாளர்கள் இனங்காணப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
த�ோப்பூர் பிரதேசத்தில் நவம்பர்
மாதம் இறுதிப் பகுதியில் இருந்து
டிசெம்பர் மாதம் இறுதிவரை 14
ந�ோயாளர்கள் இனங்காணப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

கலந்து க�ொண்டு புதிய நாட்காட்டியினை
இலவசமாக
அட்டாளைச்சேனை
பிரதேச செயலகம் மற்றும் மதஸ்தாபனங்களுக்கும் உத்திய�ோகபூர்வமாக வழங்கி
வைத்தனர்.
ஹில்ப் சமூக சேவை அமைப்பானது
முன்பள்ளி ஆங்கில மற்றும் இஸ்லாமிய பாலர் பாடசாலைகள் என்பவற்றை
நடாத்தி வருவதுடன் வாழ்வாதார உதவிகள், இளைஞர்
யுவதிகளுக்கான
த�ொழிற்பயிற்சி வழிகாட்டல் ஆல�ோசனைகள் என்பவற்றையும் வழங்கிவருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

அக்கரைப்பற்று ஹிஜ்ரா வித்தியாலயத்திலிருந்து கடந்த வருடம் நடைபெற்ற தரம் - 05 புலமைப் பரிசில்
பரீட்சைக்குத் த�ோற்றி தேசிய மற்றும்
மாவட்ட மட்டத்தில் சிறந்த பெறுபேறுகளைப் பெற்ற மாணவர்களை
பாராட்டி க�ௌரவிக்கும் நிகழ்வு
சனிக்கிழமை (08) அக்கரைப்பற்று
மாநகர சபை ஹல்லாஜ் அரங்கில்
நடைபெற்றது.
பாடசாலை அதிபர் எம்.ஐ.ஏ.நாஸர் தலைமையில் இடம் பெற்ற
இக் க�ௌரவிப்பு நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஏ.எல்.
எம்.அதாஉல்லா கலந்து க�ொண்டத�ோடு,
க�ௌரவ அதிதிகளாக அக்கரைப்பற்று
வலய கல்விப் பணிப்பாளர் ஏ.எம்.றஹ்மத்துல்லா, பிரதிக் கல்விப் பணிப்பாளர்
எம்.எம்.சித்தி பாத்திமா, உதவிக் கல்விப்
பணிப்பாளர்கள் உட்பட கல்விச் சேவை
உத்திய�ோகத்தர்கள் என பலர் கலந்து
க�ொண்டனர்.
இதன்போது 197 புள்ளிகளைப் பெற்று
தேசிய மட்டத்தில் மூன்றாம் இடத்தை-

பெரியபுல்லுமலை கிராம சேவையாளர் பிரிவுக்கு களவிஜயத்தை மேற்க�ொண்ட மாவட்ட அருவி பெண்கள்
வலயமைப்பினர், அக்கிராம மக்களின்
அடிப்படை
குறைநிலை
தேவைப்பாடு
மற்றும்
சட்ட
ஆல�ோசனை த�ொடர்பாக விரிவாக
கலந்துரையாடப்பட்டன.

யும், மாவட்ட மட்டத்தில் முதலாம்
இடத்தையும் பெற்று பாடசாலைக்கு
பெருமை சேர்த்த அப்துல் பாயிஸ்
அப்னத் சகீத்திற்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினரால் பதக்கம் அணிவித்து க�ௌரவிக்கப்பட்டத�ோடு, ஏனைய நான்கு மாணவர்களும் க�ௌரவிக்கப்பட்டனர். இப்
பாடசாலையிலிருந்து இப் பரீட்சைக்குத்
த�ோற்றி 100 க்கு மேல் புள்ளிகளைப்
பெற்ற 21 மாணவர்களும் பாராளுமன்ற
உறுப்பினரால்
பதக்கம்
அணிவித்து
க�ௌரவிக்கப்பட்டனர்.

பாடசாலைகள் சுகாதார
துறையினரால் கண்காணிப்பு
அக்கரைப்பற்று சுகாதார வைத்திய அதிகாரி
(அட்டாளைச்சேனை மத்திய நிருபர்)

காணப்படுகின்றது. த�ோணா முழுமையாக நீர்க்களைகளினால் மூடப்பட்டு
காணப்படுவதுடன், நுளம்பின் பெருக்கம் அதிகரித்து காணப்படுவதால்
த�ொற்று ந�ோய்கள் பரவுவதற்கான சூழ்நிலையும் ஏற்பட்டுள்ளது.
சம்பந்தப்பட்ட
அதிகாரிகள்
இது விடயத்தில் கவனம் செலுத்தி
த�ோணாவில் வளர்ந்து காணப்படும்
நீர்க்களைகளை அகற்றி , சுற்றுப் புறத்தில் வாழும் ப�ொதுமக்களுக்கு ச�ௌகரியத்தை ஏற்படுத்திக் க�ொடுக்குமாறு
பிரதேச மக்கள் கேட்டுள்ளனர்.

அருவி பெண்கள் வலையமைப்பினால்
வாழ்வாதார திட்டங்கள் முன்னெடுப்பு
கிராம மக்களின் குறை நிறைகள்
மற்றும் சட்ட விழிப்புணர்வு கலந்துரையாடல் ஞாயிற்றுக்கிழமை (9) மட்டக்களப்பு பெரியபுல்லுமலை கிராம
சேவையாளர் பிரிவில் உள்ள ப�ொதுஇடத்தில் நடைபெற்றது .
மட்டக்களப்பு மாவட்ட அருவி
பெண்கள் வலையமைப்பு மாவட்டத்தில் பின்தங்கிய கிராம மக்களின்
வாழ்வாதாரம், மாணவர்களின் கல்வி
மேம்பாடு , சுகாதாரம் மற்றும் சட்ட
ஆல�ோசனை ப�ோன்ற அடிப்படை
தேவைகளை த�ொடர்பான சமூக
மேம்பாட்டு உதவி மற்றும் வாழ்வாதார வேலைத்திட்டங்களை முன்னெடுத்து வருகின்றது .
அந்தவகையில்
மட்டக்களப்பு

திட்டம் சாய்ந்தமருது பிரதேசத்தில்
முன்னெடுக்கப்பட்டது.
பெரியநீலாவணை விசேட அதிரடிப்படை முகாம் ப�ொறுப்பதிகாரி
ஆர்.ஏ.சி.டி.ஏ ரத்நாயக்க, பதில்
ப�ொறுப்பதிகாரி எஸ்.எம்.பி.பி.எம்.
டயஸ் (IP), அம்பாறை மாவட்ட ஸ்ரீ
லங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் இணைப்பாளரும், சிறுவர் மற்றும் இளைஞர்களை பாதுகாக்கும் சமூக ஸ்தாபனத்தின் தலைவருமான பி. சர்மில்
ஜஹான் ஆகிய�ோர் கலந்து க�ொண்டு
ப�ொதுமக்களுக்கான உலர் உணவுப்
ப�ொதிகளை வழங்கிவைத்தனர்.

(அக்கரைப்பற்று தினகரன் சுழற்சி நிருபர்)

சுத்தப்படுத்துமாறு க�ோரிக்ைக

(வெல்லாவெளி தினகரன் ,பெரியப�ோரதீவு தினகரன் நிருபர்கள்)

பெரிய
நீலாவணை
விசேட
அதிரடிப்படை
முகாம்
ஏற்பாடு
செய்த
க�ொர�ோனா த�ொற்று ந�ோய்
மற்றும் தற்போதைய வெள்ள
அனர்த்தம் காரணமாக பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு
உலர்
உணவு ப�ொதிகளை வழங்கி
வைக்கும் நிகழ்வு சனிக்கிழமை (08) கல்முனை வ�ொலிவ�ோரியன் வீட்டுத்திட்ட ஹிஜ்ரா
பள்ளிவாசலில் இடம்பெற்றது.
விசேட
அதிரடிப் படையினரின் பிரதிப் ப�ொலிஸ் மாஅதிபர்
வருண
ஜயசுந்தர,
அம்பாறை
வலயக் கட்டளை அதிகாரி சிரேஷ்ட
ப�ொலிஸ் அத்தியட்சகர் ஜே.ஆர்
சேனாதீர, மாவட்ட
கட்டளை
அதிகாரி டி.சி ஜெயவிடவிதாண
ஆகிய�ோரது ஆல�ோசனை வழிகாட்டலுக்கமைய பாதிக்கப்பட்ட
ப�ொதுமக்களுக்கு
உதவிக்கரம்
நீட்டும் தேசிய வேலைத்திட்டத்தின்
கீழ் ஒரு கட்டமாக இந்த வேலைத்-

சித்தியடைந்த மாணவர்கள் க�ௌரவிப்பு

(மாளிகைக்காடு குறூப் நிருபர் )

(பாலமுனை கிழக்கு தினகரன் நிருபர்)

(பெரியநீலாவணை விசேட
நிருபர்)

தரம் 05 புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில்

சாய்ந்தமருது த�ோணா ஆற்றை

சாய்ந்தமருது
பிரதேசத்தை
குறுக்கறுத்துச் சென்று முகத்துவாரத்தில் முடிவடையும் த�ோணா
ஆறு துர்நாற்றம் வீசுவத�ோடு,
சுகாதார சீர்கேடும் ஏற்பட்டு வருகின்றது.
த�ோணா ஆற்றின் இரு மருங்கிலும் குடியிருக்கும்
குடியிருப்பாளர்கள் இரவும் பகலும்
ச�ொல்லொணா
துயரங்களை
அனுபவித்து வருகின்றனர்.
கல்முனை மாநகரசபை எல்லைக்குள் அமையப்பெற்றுள்ள மேற்படி
ஆற்றை சுத்திகரிக்கும் பணிகள் கடந்த
ஆண்டு கல்முனை மாநகர சபை
சுயேட்சைக் குழு சாய்ந்தமருது உறுப்பினர்கள் சிலரால் ஏட்டிக்கு ப�ோட்டியாக ஆரம்பிக்கப்பட்டு த�ோணாவின்
இரு மருங்கிலும் மரங்கள் நடப்பட்டு,
க�ொங்கிறீட் கதிரைகளும் இடப்பட்டன. தற்போது அந்த முயற்சிகள்
கைவிடப்பட்டுள்ளதுடன், குப்பைகளும் வீட்டுக் கழிவு நீரும் நிறைந்து

அதிரடிப்படையினரால் உலர்
உணவு ப�ொதிகள் வழங்கி வைப்பு

இ தனைத்தொ டர்ந்து
அக்கிராம
பாடசாலை மாணவர்களுக்கான சுகாதார,
பாதுகாப்பு ப�ொதிகள்
மற்றும் கற்றல் உபகரணங்களும், கிராம மக்களுக்கான ப�ோசாக்கு
உலர்வுணவு ப�ொதிகளும் வழங்கி வைக்கப்பட்டன .
ம ட ்ட க்களப் பு
மாவட்ட அறிவு பெண்கள் வலையமைப்பின் பணிப்பாளரும் , சட்டத்தரணியுமான மயூரி ஜனன் தலைமையில்
நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில், மாவட்ட
அறிவு பெண்கள் வலையமைப்பின்
உத்திய�ோகத்தர்கள் ,கிராம ப�ொது
அமைப்புக்களை உறுப்பினர்கள் கலந்துக�ொண்டனர்.

க�ொவிட்
19 மாணவர்களின்
பாதுகாப்பு த�ொடர்பில் பாடசாலைகள் த�ொடர் கண்காணிப்புக்குட்படுத்தப்படும் என அக்கரைப்பற்று சுகாதார வைத்திய அதிகாரி
ட�ொக்டர் எப்.எம்.ஏ.காதர் தெரிவித்தார். அக்கரைப்பற்று வலயக்
கல்வி அலுவலக உத்திய�ோகத்தர்கள் மத்தியில் உரையாற்றிய அவர்
மேலும் கூறுகையில், க�ொவிட்
19 வைரஸ் த�ொற்று பாதுகாப்புத்
த�ொடர்பில் நாங்கள் த�ொடர்ந்தும்
அவதானமாக இருக்க வேண்டும்.
ப�ொதுமக்கள் பாதுகாப்பு த�ொடர்பில் நாம் கூடிய கவனம் செலுத்திவரும் அதேவேளை, பாடசாலைகளின் பாதுகாப்பு த�ொடர்பிலும்,

மிகுந்த அவதானம் செலுத்தி வருகின்றோம்.
க�ொவிட் 19 பாடசாலை மாணவர்
பாதுகாப்பு த�ொடர்பில் கல்வி
அமைச்சு அவ்வப்போது சுற்று நிருபங்களை வெளியிட்டுள்ளது. இச்சுற்று நிருபங்கள் பாடசாலைகளில்
முறையாக நடைமுறைப் படுத்தப்படுகின்றனவா? என்பது த�ொடர்பில்
நாம் த�ொடர் கண்காணிப்பினை
மேற்கொண்டு வருகின்றோம்.
க�ோவிட் 19 மற்றும் டெங்கு
ந�ோய் பரவல் ஆகிய இரு விடயங்கள் த�ொடர்பில் நாங்கள் கூடிய
கவனம் செலுத்த வேண்டியுள்ளது.
ந�ோய் பரவுவதற்கு ஏதுவாக நடந்து
க�ொள்பவர்களுக்கு எதிராக தயவு,
தாட்சண்யமின்றி சட்ட நடவடிக்கை
மேற்கொள்ளப்படும் என்றார்.

நூல் வெளியீட்டு விழா
கல்குடா தினகரன் நிருபர்

வாழைச்சேனை
எம்.ஐ.எம்.
நவாஸ் எழுதிய பல்லின சமுகத்தின் இன நல்லிணக்க நூல் வெளியீட்டு விழா அந் நூர்
தேசிய பாடசாலை
பிரதான மண்டபத்தில் சனிக்கிழமை
(08) இடம்பெற்றது.
ஓய்வு
பெற்ற
க�ோட்ட
கல்வி
பணிப்பாளர் எம்.
எஸ்.கே றஹ்மான்
த ல ை மை யி ல்
இடம்பெற்ற
இந்
நிகழ்வில்,
க�ோறளைப்பற்று
மத்தி
பிரதேச செயலாளர்
எஸ்.எச்.எம்.முஸம்மில் பிரதம அதிதியாக கலந்து க�ொண்டதுடன், ஓட்டமாவடி பிரதேச செயலக உதவிப்
பிரதேச செயலாளர் எஸ்.எம். அல்
அமீன், வாழைச்சேனை ப�ொலிஸ்
நிலைய குற்றப்புலனாய்வு பிரிவு
ப�ொறுப்பதிகாரி
ஈ.ஏ.டபள்யூ.
எஸ். எதிரிசிங்க, மும் மத பெரி-

யார்கள், பிரதேச பாடசாலைகளின்
அதிபர்கள், பிரதேச கலைஞர்கள்
என பலர் கலந்து க�ொண்டனர்.
பல்லின சமூகத்தின் இன நல்-

லிணக்கம் நூலின் முதல் பிரதி
பிரதம அதிதி பிரதேச செயலாளர்
எஸ்.எச்.எம்.முஸம்மில் மற்றும்
நூலாசிரியரின் தாயாருக்கு வழங்கி
வைக்கப்பட்டதுடன், அதிதிகளுக்கும் பிரமுகர்களுக்கும் பிரதிகள்
வழங்கி வைக்கப்பட்டன.
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இந்து கலாசார திணைக்களத்தின் ஏற்பாட்டில் கலைமகளின் தெய்வீக கிராமிய நிகழ்வு நேற்று மாத்தளை கந்தேநுவர தமிழ் வித்தியாலயத்தில் இடம்பெற்றது. நிகழ்வின் பிரதம அதிதியாக பிரதமரின் இந்துமத விவகார இணைப்பாளர் சிவஸ்ரீ இராமசந்திர பாபுசர்மா குருக்களும்,
சிறப்பு அதிதியாக மாத்தளை இந்து கலாசார அபிவிருத்தி உத்திய�ோகத்தர் திருமதி சங்கீதா க�ோபிநாத் ஆகிய�ோரும் கலந்துக�ொண்டனர். க�ௌரவ அதிதிகளாக இரத்தோட்ட பிரதேச சபை உபதலைவர் ஏ. ஆனந்தகுமார், பாடசாலையின் அதிபர் ஜே. நந்தரூபன், அருட்சொல்
செம்மணி சைவ புலவர் ஜீவன் பிரசான், நித்திய அர்ச்சகர் பிரம்மஸ்ரீ இரமேஷ் குமார் சர்மா ஆகிய�ோரும் கலந்து க�ொண்டனர்.
(மாத்தளை சுழற்சி நிருபர்)

மத்திய மாகாணத்தில் கடந்த வருடம்
1117 டெங்கு ந�ோயாளர்கள்
அக்குறணை குறூப் நிருபர்

மத்திய மாகாணத்தில் கடந்த
வருடம் 1117 டெங்கு ந�ோயாளர்கள்
இனம் காணப்பட்டதாக மாகாண
சுகாதாரத் திணைக்களம் தெரிவிக்கிறது.
கண்டி, மாத்தளை, நுவரெலியா
மாவட்டங்களில் இவ்வாறு கடந்த
2021 ம் ஆண்டு 1117 பேர் டெங்கு
ந�ோயினால்
பாதிக்கப்பட்டதாக
தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதில்
கண்டி மாவட்டத்தில் ஜனவரிமாதத்தில் 67 பேரும், பெப்ரவரி மாதத்தில்
48 பேரும், மார்ச் மாதம் 51 பேரும்.
ஏப்ரல் மாதம் 90 பேரும்,
மே
மாதம் 37 பேரும், ஜூன் மாதம் 40
பேரும் ஜூலை மாதம் 129 பேரும்,
ஆகஸ்ட்ட மாதம் 68 பேரும். செப்டம்பர் மாதம் 32 பேரும், அக்டோபர் மாதம் 102 பேரும், நவம்பர்

மாதம் 131 பேரும் டிசம்பர் மாதம்
35 பேருமாக பதிவானதாகவும்,
ம�ொத்தம் 830 பேர் இனம் காணப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதே ப�ோல் மாத்தளை மாவட்டத்தில் 2021 ம் ஆண்டு ம�ொத்தம் 228
பேர் இனம் காணப்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்படுள்ளது.
ஆகக் குறைந்த த�ொகையாக நுவரெலியா மாவட்டத்தில் 59 பேர்
பதிவானதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது. 2020ம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்
ப�ோது வருட ஆரம்பத்தில் டெங்கு
ந�ோயால்
பாதிக்கப்பட்டவர்கள்
த�ொகை குறைவாக இருந்த ப�ோதும்
வருட இறுதியில் த�ொகை அதிகரித்தாகவும்
தெரிவிக்கப்பட்டது.
எனவே ப�ொது மக்கள் தத்தமது சுற்றாடலை சுத்தமாக வைத்திருக்கும்
படி சுகாதாரத் திணைக்களம் தெரிவிக்கிறது.

கண்டி பன்விலை றக்ஸாவ
த�ோட்டத்தில் மார்கழி பஜனை

வளவை கங்கையை கடக்க பாலம்
இன்றி 800 குடும்பங்கள் நிர்க்கதி
(இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்)

பலாங்கொடை
இம்புல்பே
பிரதேச செயலகங்களை உள்ளடக்கிய வலேப�ொடை பிரதேசத்தில்
வளவை கங்கையை கடந்து செல்வதற்குப் பாலம் ஒன்று இல்லாமையால் 800 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த
3000 இற்கும் அதிகமான மக்கள்

கம்பளையில் ஆண்
ஒருவரின் சடலம்
கம்பளை நிருபர்

புசல்லாவை தினகரன் நிருபர்

மார்கழி பஜனை மலையகப் பகுதிகளில் அருகி வருகிறது. த�ோட்டப்புறங்களிலிருந்து நகர்ப்புறங்களை
ந�ோக்கி குடியேறியவர்கள் நகர்ப்பகுதிகளிலும் மார்கழி பஜனை நிகழ்வை
நடத்தி வந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
ஆனால் கால ஓட்டத்தில் நகர்ப்பகுதிகளில் கைவிடப்பட்டு நகரை அண்மித்த பஜனைக்குழுவினர் இடைக்கிடையே நகர்ப்பகுதிக்கு வருகை

தந்து பூஜைகளை ஏற்றுச் செல்வதுண்டு.
அவ்வாறு கண்டி பன்விலை
றக்ஸாவ த�ோட்ட பஜனைக் குழுவினர் பன்விலை நகருக்கு வருகை
தந்து
பூஜைகளை
ஏற்பதையே
படங்களில் காணலாம். இவ்வாறு
தைப்பொங்கல் தினம் வரை பஜனை
நிகழ்வு
முன்னெடுக்கப்படுவது
மரபு. மூத்தோர்களால் முன்னெடுக்கப்பட்ட இம்மரபை சிறுவர்கள்
கையேற்றிருப்பது சிறப்பம்சமாகும்.

நுவரெலியாவில் சுற்றுலா
பிரயாணிகளின் வருகை அதிகரிப்பு

சுகாதார விதிமுறைகளை கடைபிடிக்குமாறும் க�ோரிக்கை

ஹட்டன் விசேட நிருபர்

நுவரெலியா மாவட்டத்திற்கு வார
இறுதி விடுமுறையினை முன்னிட்டு
உள்ளுர் மற்றும் வெளி நாட்டு
சுற்றுலா பிரயாணிகளின் வருகை
அதிகரித்துள்ளது.
இந்த சுற்றுலா பிரயாணிகளின்
வருகை காரணமாக நுவரெலியா
மாவட்டத்தில் சுற்றுலா செய்யக்கூடிய இடங்களில் அதிகமான சுற்றுலா
பிரயாணிகள் காணப்படுகின்றனர்.
நேற்று டெவ�ோன், மற்றும் சென்கிளையார் நீர் வீழ்ச்சிகளை பார்வையிடுவதற்காக காட்சி கூடங்களில்
அதிகமான மக்கள் வருகை தந்திருந்தனர்.

இவர்களில் பலர் முகக்கவசங்கள்
அணிந்திருக்கவில்லை.
நாட்டில்
மீண்டும் ஒரு க�ொர�ோனா அலை ஏற்படுவதற்கு இடமளிக்காது சுகாதார
வழிமுறைகளை பின்பற்றி சுற்றுலா
செய்யுமாறு சுகாதார பிரிவினர்
க�ோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
சுற்றுலா பிரயாணிகளின் வருகை
காரணமாக நடை பாதை வர்த்தக
நடவடிக்கைகளும் சூடுபிடித்து வருவதாக நடை பாதை வர்த்தகர்கள்
தெரிவிக்கின்றனர்.
இதே நேரம் செயலிழந்து காணப்பட்ட ஹ�ோட்டல்கள் தற்போது
மீண்டும் புத்துயிர் பெறுவதற்கு
ஆரம்பித்துள்ளதாக ஹ�ோட்டல் உரிமையாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

பல இன்னல்கள், துயரங்களை
அனுபவித்து வருகின்றனர்.
இப்பிரதேசத்தின் மாணவர்கள்,
அரச தனியார் துறைகளில் த�ொழில்
புரிவ�ோர், தேயிலை மற்றும்
விவசாய
துறைகளில்
ஈடுபடுவ�ோர், ப�ொது
மக்கள் இந்த
இன்னல்களுக்கு முகம் க�ொடுத்து
வருகின்றனர். மழை காலங்களில்

கம்பளை ப�ொலிஸ் பிரிவுக்கு
உட்பட்ட
உனம்புவ
கிராம
சேவகர் பிரிவின் உடுவரல்ல பிரதேசத்தில் நேற்று முன்தினம் இரவு
புவக்கொட்டுவ
த�ோட்டத்தில்
ஆண் ஒருவரின் சடலம் மீட்கப்பட்டது.
அன்று காலை ஆறு மணியளவில் வீட்டில் இருந்து புறப்பட்ட
நபர் பாக்கு பறிப்பதற்கு த�ோட்டத்திற்கு சென்றுள்ளார். அவர்
இரவு வரை வீடு திரும்பாத காரணத்தினால் வீட்டு உறுப்பினர்கள்

பஸ் பயணியின் தங்க
சங்கிலி அபகரிப்பு
இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்

பலாங்கொடை பிரதேசத்தில்
பஸ் பயணி ஒருவரின் தங்கச்
சங்கிலி ஒன்று அபகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
பதுளையில் இருந்து
காலி ந�ோக்கிப் பயணித்து
க�ொண்டிருந்த பஸ் வண்ைடி
பலாங்கொடை எல்லெப�ொல
பிதேசத்தில் தாகசாந்திக்காக
நிறுத்தப்பட்ட பின் அதில்
பயணித்த பெண்மணி ஒருவர்
மலசலகூடத்துக்குச் சென்று
க�ொண்டிருந்தப�ோது அவரது
தங்கச் சங்கிலியே அபகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனை அபகரித்த சங்கிலித்
திருடன் வேகமாக ஓட்டம்
பிடித்ததாகவும் விசாரணைகளில் இருந்து தெரிய வந்துள்ளது.

தேடிய ப�ோது இரவு பாக்கு மரத்திற்கு கீழே சடலமாக மீட்கப்பட்டார்.
இவர் பறித்த பாக்கு அருகில்
கிடப்பதையும் காணமுடிந்தன.
இந்த நபர் பாக்கு மரத்தில்
இருந்து கீழே இறங்கும் ப�ோது
தவறுதலாக விழுந்து மரணித்துள்ளார்.
58 வயதான இந்த நபர் மூன்று
பிள்ளைகளின்
தந்தையாவார்.
இவருடைய சடலம் மரண பரிச�ோதனைக்காக கம்பளை ஆதார
வைத்தியசாலைக்கு
க�ொண்டு
செல்லப்பட்டது.

இந்த ஆற்றைக் கடக்க முயற்சித்த
பலர் தவறி விழுந்து மரணமடைந்துள்ளதாக கூறும் இம்மக்கள், பல
வருடங்களாக ப�ொறுப்பு வாய்ந்த
அரசாங்கங்களிடம் இவ்விடயத்தை
முன்வைத்த ப�ோதிலும் இந்த
ஆபத்திலிருந்து மீளும் வகையில்
தீர்வு கிடைக்கவில்லை எனக் கூறுகின்றனர். எனவே எதிர்காலத்தில்

மேலும் பலமரணங்கள ஏற்பட வழி
வைக்காமல் இப்பிரதேச மக்களின்
அன்றாட நடவடிக்கைகளை சிரமம்
இன்றி மேற் க�ொள்ள இந்த ஆற்றை
கடக்க அவசியமான பாலத்தை
அமைத்துத் தர ப�ொறுப்பு வாய்ந்தவர்கள் ஆவண செய்ய வேண்டும்
என பாதிக்கப்படும் மக்கள் வேண்டுக�ோள் விடுக்கின்றனர்.

பலாங்கொடை அழுத்நுவர பகுதியில்

இரண்டு வியாபார நிலையங்கள் தீக்கிரை
பலாங்கொடை தினகரன் நிருபர்

பலாங்கொடை
அழுத்நுவர
ப�ொல்வத்த சந்தியில் உள்ள இரண்டு
வியாபார நிலையங்கள் கடந்த 7ஆம்
திகதி அதிகாலையில் தீப்பற்றி உள்ளதுடன் இந்த தீயினால் ஒரு வியாபார
நிலையம் முழுமையாக நாசம்
அடைந்துள்ளதாக பலாங்கொடை
ப�ொலிசார் தெரிவித்தனர்.
சில்லறைப் ப�ொருட்கள் விற்பனை
செய்யும் வியாபார நிலையமும்
மற்றும் அதனை அடுத்து உள்ள
வியாபார நிலையமும் தீயினால்
பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
வியாபார நிலையங்களில் தீப்-

பற்றி எரிவதை பிரதேச மக்கள்
கண்டு வியாபார நிலைய உரிமையாளர்களுக்கு
அறிவித்துள்ளனர்.
உடனடியாக
உரிமையாளர்கள்
பலாங்கொடை ப�ொலிசாருக்கு அறிவித்துள்ளதுடன் பிரதேச மக்கள்
பலாங்கொடை ப�ொலிசார் மற்றும்
பலாங்கொடை
நகரசபை
தீயணைப்புப் பிரிவினர் மூலம் தீயை
அணைக்க நடவடிக்கை எடுத்தனர்.
இந்த
தீயினால்
சில்லறை
வியாபார நிலையத்திற்கு சுமார் 30
லட்சம் ரூபா இழப்பீடு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அனைத்து ப�ொருட்களும்
தீயினால் சேதமடைந்துள்ளதாகவும்
உரிமையாளர் தெரிவித்தார்.

செந்தில் த�ொண்டமானின் நிதி ஒதுக்கீட்டில் புதிய கட்டடம்
வெலிமட கம்பஹா பாடசாலையின் புதிய கட்டடத்தின் நிர்மாணப்
பணிகளை
இ.த�ொ.காவின் உப
தலைவரும், பெருந்தோட்ட பிராந்தியங்களுக்கான பிரதமரின் இணைப்பு
செயலாளருமான செந்தில் த�ொண்டமான் ஆய்வு செய்தார்.
செந்தில் த�ொண்டமான் நிதி ஒதுக்கீட்டில் நிர்மாணிக்கப்பட்டுவரும்
கட்டடத்தின் தரை தளம் மற்றும்
முதலாம் மாடியின் நிர்மாணப்பணி
நிறைவடைந்ததைத்
த�ொடர்ந்து,
இரண்டாவது
மாடியை
நிர்மாணிக்க 11.6 மில்லியன் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. கம்பஹா
பாடசாலையில்
மாணவர்களின்
எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதாலும்,
வகுப்பறைகள்
பற்றாக்குறையாலும் மேலதிக மாடிகளை அமைத்து

தருமாறு
அதிபர்,
ஆசிரியர்கள்
பெற்றோர்கள் மற்றும் மாணவர்கள்
முன்வைத்த க�ோரிக்கையை
ஏற்று, இரண்டாம் மாடிக் கட்டடம்

செந்தில் த�ொண்டமானின் விசேட
நிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழ் நிர்மாணிக்கப்பட்டு வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

மைத்திரிபால சிறிசேன 52 நாட்கள் அரசியல் சூழ்ச்சி

ஹாலிஎலயில் செய்திருக்காவிட்டால், இன்றும் அவரே ஜனாதிபதி
எம்.பி.இராதாகிருஷ்ணன்
ரயில்
சமகால அரசியல் நிலைவஅரசமைப்பின்
19
ரங்கள்
த�ொடர்பில்
கருத்து
ஆவது
திருத்தச்சட்டத்தடம்புரள்வு
மைத்திரிபால
சிறிசேன
52
வெ ளி யி டு கை யி லேயே
தால் நாட்டில் ஜனநாயகம்
ஹற்றன் சுழற்சி நிருபர்

பசறை நிருபர்

பதுளையிலிருந்து க�ொழும்பு
ந�ோக்கிப் பயணித்த ரயில் வண்டி
ஹாலிஎல ரயில் நிலையத்திற்கு
அருகில் ஓடுபாதையை விட்டு
விலகி நேற்று தடம்புரண்டுள்ளது.
தடம்புரண்டுள்ள ரயில் வண்டியின்
பெட்டிகளை ஓடுபாதையில் நிறுத்தும் பணிகளில் நேற்று பணியாளர்கள் தீவிரமாக ஈடுபட்டனர்.

நாட்கள் அரசியல் சூழ்ச்சி செய்திருக்காவிட்டால், இன்றும் அவரே
ஜனாதிபதி என்று மலையக மக்கள்
முன்னணியின் தலைவரும், ஐக்கிய
மக்கள்
சக்தியின்
நுவரெலியா
மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான கலாநிதி வே. இராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார்.
நுவரெலியாவில்
நேற்று
(09.01.2022) நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்துக�ொண்டு

அவர் இவ்வாறு கூறினார்.
அவர் மேலும் கூறியவை
வருமாறு,
நாமும் தேர்தலுக்கு தயாராகவே இருக்கின்றோம். தேர்தலை
மட்டும் எதிர்ப்பார்த்து வருபவர்
தலைவர் கிடையாது, நாளை சமூகதாயம் பற்றி சிந்திப்பவனே உண்மையான தலைவர். அவ்வாறானவர்களுக்கே நாம் ஆதரவு வழங்க
வேண்டும்.

பாதுகாக்கப்பட்டது.
20
மூலம் அது நீக்கப்பட்டது.
அதனால்
ஏற்பட்டுள்ள
அவல நிலையை மக்கள்
இன்று உணர ஆரம்பித்துள்ளனர்.
இந்த உண்மையைதான் மைத்திரி
இன்று கதைக்கின்றார்.
ஆனால் 52 நாட்கள் அவர் அரசியல் சூழ்ச்சி செய்திருக்காவிட்டால், இன்றும் அவரே ஜனாதிபதி
என்றார்.
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ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷவின் 'சுவீட்சத்தின் ந�ோக்கு' வேலைத் திட்டத்தின் கீழ் 1000 தேசிய பாடசாலைகளை உருவாக்கும் வேலைத்திட்டத்துக்கு இணைவாக மாத்தறை மாவட்ட புகல்வல்ல மத்திய கல்லூரி தேசிய பாடசாலையாக தரம் உயர்த்தும் நிகழ்வு இடம்பெற்றது.
இதில் சபாநாயகர் மஹிந்த யாப்பா அபேவர்தன பிரதம அதிதியாக கலந்து க�ொண்டார். இந்நிகழ்வில் தென் மாகாண ஆளுநர் கலாநிதி விலிகமகே, ஊடகத்துறை அமைச்சர் டலஸ் அழகப்பெரும, இராஜாங்க அமைச்சர் காஞ்சன் விஜேசேகர, உட்பட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான நிபுண ரனவக்க, வீரசுமன வீரசிங்க மற்றும் பிரதேச அரசியல் பிரமுகர்கள், கல்வி அதிகாரிகள் பலரும் கலந்து க�ொண்டனர். 
(படங்கள்: வெலிகம தினகரன் நிருபர்)

மாத்தறை மாவட்டம்;

90 தேயிலை த�ொழிற்சாலைகளில்
33.94 மி. கில�ோ தேயிலை உற்பத்தி
மாத்தறை தினகரன் நிருபர்

மாத்தறை மாவட்டத்திலுள்ள
90 தேயிலை த�ொழிற்சாலைகளிலும் 2021ம் வருடத்தில் 33.94
மில்லியன் கில�ோ தேயிலை
உற்பத்தி செய்யப்பட்டதாகவும்
இத்தொகை 2020ம் வருடத்தில்
உற்பத்தி செய்யப்பட்ட 5.11
மில்லியன் கில�ோ தேயிலையை
விட அதிகமாகும் என இலங்கை
தேயிலை சபையின் மாத்தறை
மாவட்ட உதவிப் பணிப்பாளர்
எஸ்.எல்.கே. அஜித் தெரிவித்தார்.
இலங்கையில் 2,25,000 ஹெக்டயார்
காணியில்
தேயிலை
பயிரிடப்படுகிறது.
இவற்றில் மாத்தறை மாவட்டத்தில்
25,693 ஹெக்டயாரில் தேயிலை
செய்கை மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. சுமார் 63,000பேர் உற்பத்தி
நடவடிக்கையில்
ஈடுபடுகின்றனர்.

இலங்கை தேயிலை சபையின்
மூலம் 2021 ஆம் ஆண்டில்
மாத்தறை மாவட்டத்தில் 26
உற்பத்தியாளர்கள் பதிவு செய்தத�ோடு அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும்
கன்றுகள்
மற்றும்
ஆல�ோசனைகள்
என்பவற்றை
வழங்கியதுடன் ஒரு தேயிலைக்
கன்றுக்கு 15 ரூபாவீதம் மானியம்
வழங்கப்பட்டது என்றும் உதவிப்
பணிப்பாளர் தெரிவித்தார்.
உற்பத்தியாளர்கள்
தமக்குத்
தேவையான தேயிலை கன்றுகளை 25 ரூபாவில் க�ொள்வனவு செய்ய வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
அகுரஸ்ஸ,
ம�ொறவக்க,
தெனியாய,
க�ொட்டப்பொல,
ஊறுப�ொக்க ஆகிய பிரதேசங்களிலுள்ள தேயிலை சபை உப
அலுவலகங்கள் மூலமாக இவற்றைபெற்றுக் க�ொள்ள முடியுமென்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

நாடு வங்குர�ோத்து அடைய இடமளிக்க மாட்டோம்

அபிவிருத்தியின் உச்சத்திற்கு க�ொண்டு செல்வோம்
நெடுஞ்சாலை அமைச்சர் ஜ�ோன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ
இந்த நாட்டை அபிவிரு த்தியின்
உச்சத்திற்கு க�ொண்டு செல்வோம்.
நாடு வங்குர�ோத்து அடைய இடமளிக்க மாட்டோம் என நெடுஞ்சாலை அமைச்சர் ஜ�ோன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ தெரிவித்தார். நிவாரணம்
வழங்கும் வரை ஏசினார்கள். மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கும் ப�ோது
மகிழ்ச்சி அடைவதற்குப் பதிலாக
விமர்சிக்கும்
எதிர்க்கட்சிகளின்
ப�ோலித்தனம் அம்பலமாகியுள்ளது
என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
மாவத்தகம நீர் வழங்கல் திட்டத்தை திறந்து வைக்கும் நிகழ்வில்
உரையாற்றும் ப�ோதே அமைச்சர்
மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார்.
நாங்கள் ஒரு நியாயமான அரசாங்கம். நாங்கள் எங்கும் மத, இன
பிளவுகளை விதைக்கும் அரசாங்கம் அல்ல. இன, மத பிளவுகளை

விதைப்பதாக எதிர்க்கட்சிகள் எம்மை அவதூறு செய்கின்றன. அதிமேதகு ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ
அவர்கள் சிங்கள, தமிழ்,
முஸ்லிம், பர்கர் மற்றும்
மலாய் என அனைத்து சமூகத்தினரின்
பாதுகாப்பை
உறுதி செய்துள்ளார். முதல்,
இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாவது
தடுப்பூசிகளை வெற்றிகரமாக ஏற்றி,
க�ோவிட் த�ொற்றுந�ோயிலிருந்து மக்களைக் காப்பாற்றிய தலைவராக
வரலாற்றில் இடம் பெறுவார். நம்
அண்டை நாட்டில் மக்கள் நின்ற
நிலையில்
இறப்பதை
காண்கிற�ோம். எங்கள் மக்கள் ஆக்ஸிஜன்
இல்லாமல் ஆஸ்பத்திரிகளில் இறந்துவிடுவார்கள், படுக்கைகள் இல்லாமல் மக்கள் இறந்துவிடுவார்கள்,

மேலும் க�ொவிட் த�ொற்றுந�ோய் காரணமாக இலங்கையில் சுமார் 200,000
மக்கள்
மரணிப்பார்கள்
என்று எங்கள் எதிர்க்கட்சி
கணித்து கூறியது. தடுப்பூசி க�ொண்டு வந்தப�ோது,
தடுப்பூசி ப�ோட வேண்டாம்
என்று கூறினார்கள். தடுப்பூசி ப�ோடப்பட்டவர்கள் இரண்டு
ஆண்டுகளுக்குள் இறந்து விடுவார்கள் என்றார்கள். தடுப்பூசிகள்
பக்கவிளைவுகளை
ஏற்படுத்தும்
என எதிர்க்கட்சிகள் மக்களிடையே
தேவையற்ற அச்சத்தை ஏற்படுத்தியது. இப்படி மக்களுக்கு ச�ொன்ன
தலைவர்கள் ரகசியமாக சென்று
தடுப்பூசி ப�ோட்டார்கள். ஆனால்
அவர்களுக்கு வாக்களித்த மக்களிடம் நிவாரணம் பெற்றுத் தருமாறு

கேட்கவில்லை. க�ொவிட் த�ொற்று
ந�ோய் நிலைமையின் ப�ோது,  தங்களுக்கு
வாக்களித்த
மக்களை
முடிந்தவரை தெ ருக்களில் இறங்கி,க�ொவிட் த�ொ ற்றை பரப்பி, அவர்களின் சடலங்களின் மீது அரசியல்
அதிகாரத்தைப் பெற எதிர்க்கட்சி
செயற்பட்டது. இந்த நாட்டை அபிவிருத்தியின் உச்சத்திற்கு க�ொண்டு
செல்வோம். நாடு வங்குர�ோத்து
அடைய இடமளிக்க மாட்டோம். 
ெடாலர்கள் இல்லாமல் நா டு
வங்குர�ோத்து ஆகும் என்றும், 15ம்
திகதிக்குள் நாட்டின் ப�ொருளாதாரம் வீழ்ச்சியடையும் என்றும் எதிர்க்கட்சி எதிர்பார்க்கிறது. இவை தற்காலிகமான பிரச்சினைகள். இந்தப்
பிரச்சினைகள் நம்மை மட்டுமல்ல,
உலகின் மற்ற நாடுகளையும் பாதித்துள்ளது என்றார்.

கலீபதுல் குலபாவின் திடீர் மறைவு
தன்னை அர்ப்பணித்தவர் "பஹ்ஜி" சாதுலிய்யா தரீக்காவுக்கு பேரிழப்பு
மர்ஜான் பளீல் எம்.பி அனுதாபம்
தரீக்காவின் வளர்ச்சிக்கு இறுதி மூச்சுவரை

இலங்கை சாதுலியா தரீக்காவின்
கலீபதுல் குலபாவும் காலி பஹ்ஜதுல்
இப்ராஹீமிய்யா மற்றும் மதவாக்குளம் சரபிய்யா அரபிக்கல்லூரிகளின்
பணிப்பாளரும்
சீனன்கோட்டை
ஜும்ஆ பள்ளிவாசல்களின் பிரதம
கதீபுமான ம�ௌலவி ஜே. அப்துல்
ஹமீத் பஹ்ஜியின் திடீர் மறைவுச்
செய்தி கேட்டு தான் மிகவும் கவலையடைந்ததாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மர்ஜான் பளீல் விடுத்துள்ள அனுதாபச்செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார்.
த�ொடர்ந்து அச்செய்தியில் மேலும்
தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது,
மூத்த உலமாவான ம�ௌலவி
அப்துல் ஹமீத் பஹ்ஜி ஆரம்பம்
முதல் சாதுலியா தரீக்காவின் முன்னேற்றத்திற்காக
தனது
இறுதி
மூச்சுவரை செயற்பட்டார். அது-

மாத்திரமன்றி சுன்னத்
வல்ஜமாஅத் க�ொள்கையின் பின்னணியில்
தனது வாழ்வை அமைத்துக்கொண்டார். அதேப�ோல், தனது ஜும்ஆ
பயான்களினால் நடுநிலைமையை
கையாண்டு அனைவரினதும் உள்ளத்தை ஈர்த்த ஒருவராகவும் நான்
அவரை பார்க்கிறேன்.
எனது
ஊரான
சீனன்கோட்டையுடன்
நெருக்கமான உறவை பேணி வந்தத�ோடு ஊர் நிகழ்வுகளிலும் பங்கெடுத்து நெருக்கமாக பழகினார்.
நான்
பாராளுமன்ற
உறுப்பினராக
தெரிவு
செய்யப்பட்டப�ோது என்னை த�ொலைபேசியில்
த�ொடர்பு க�ொண்டு வாழ்த்துத் தெரிவித்தார்.
அதேப�ோல் நான் அவரை மரியாதையின் நிமித்தம் க�ொழும்பில்

புத்தளத்தில்;
100 வறிய குடும்பங்களுக்கு
உலர் உணவு ப�ொதிகள்

சந்தித்தப�ோதும்
கூட
முஸ்லிம்
சமூகத்தின்
நலனில் அக்கறையுடன்
செயற்படுமாறு எனக்கு
துஆவும் செய்தார்.
சாதுலிய்யா
தரீக்காவின் மூத்த உலமாவான
அவர் திடீர் மறைவு ஈடுசெய்ய முடியாத பேரிழப்பாகும்.
அத்துடன் அன்னாரின் மறைவினால் துயருற்றிருக்கும் குடும்பத்தினருக்கு தனது ஆழ்ந்த கவலையை
தெரிவித்துக்கொள்வத�ோடு, அன்னாரின் நற்கருமங்களை வல்ல
நாயன் ப�ொருந்திக்கொள்ள வேண்டுமெனவும் மர்ஜான் பளீல் தனது
அனுதாபச்செய்தியில் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

அனுதாபச் செய்தியில் இப்திகார் ஜெமீல்
இ ல ங ்கை யின்
முன்னணி இஸ்லாமிய
அறிஞர்களில் ஒருவரும்
ஷாதுலிய்யா தரீக்காவின்
கலீபதுல் குலபாவுமான
ம�ௌலவி ஜே. அப்துல்
ஹமீத்
பஹ்ஜியின்
திடீர் மறைவுச் செய்தி
கேட்டு தான் அதிர்ச்சியடைந்ததாக
ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பேருவளைத் த�ொகுதி அமைப்பாளரும்
முன்னாள் மேல்மாகாண சபை
உறுப்பினருமான இப்திகார் ஜெமீல்
தெரிவித்துள்ளார்.
சாதுலிய்யா
தரீக்காவின்
இன்றைய வளர்ச்சிக்கு பஹ்ஜி
அவர்கள் மேற்கொண்ட பணி மகத்-

தானது.
ஷாதுலிய்யா தரீக்காவின் கலீபதுல் ஷாதுலியாக அதன் பின்னர்
இலங்கைக்கான கலீபதுல் குலபாவாக இருந்து ஷாதுலிய்யா தரீக்காவின் வளர்ச்சிக்காக 40 வருடங்களுக்கு மேலாக மர்ஹூம் அப்துல்
ஹமீத் (பஹ்ஜி) ஆற்றிய பணிகள்
என்றும் அழியாதவை.
அவரது மறைவு ஷாதுலிய்யா
தரீக்காவுக்கு பேரிழப்பாகும்.
க�ொழும்பு
பெரிய
பள்ளிவாசல்,
மருதானை
மஸ்ஜிதுல் அப்ரார், சீனன்கோட்டை
பாஸிய்யா பெரிய பள்ளிவாசல்
உட்பட பல பள்ளிவாசல்களில்
நீண்ட காலம் ஜும்ஆ பிரசங்கம்

"அல்ஹுமைஸரா 88" குழுவினால்;
நளீம் ஹாஜியார் பற் சிகிச்சை

செய்த அன்னார் மனிதநேய பண்புள்ள ஓர் உத்தமராவார்.
ஒரு
ஆலிமுக்கு
இருக்க
வேண்டிய
அறிவு,
ஆளுமை,
பணிவு, நற்பண்புகள், ஒழுக்கம்,
பிறரை மதித்தல் ப�ோன்ற நற்பண்புகள் மர்ஹூம் அப்துல் ஹமீத்
(பஹ்ஜி) இடம் காணப்பட்டதை
நான் இச்சந்தர்ப்பத்தில் நினைவு
கூர்கிறேன்.
அன்னாரின் நற்பணிகளை வல்ல
நாயன் ஏற்றுக்கொண்டு மேலான
சுவனபதியை அவருக்கு வழங்க
வேண்டுமென பிரார்த்திப்பதாகவும்
இப்திகார் ஜெமீல் அனுப்பியுள்ள
அனுதாபச்செய்தியில் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆசிரியர் சேவையிலிருந்து ஓய்வு

நிலையத்திற்கு உபகரணங்கள் அன்பளிப்பு

கற்பிட்டி தினகரன்
விஷேட நிருபர்

பு த ்த ள ம்
ம ா வ ட ்ட த் தின்
முந்தல் பிரதேச
செ ய ல ா ள ர்
பிரிவில் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு உலர் உணவுப் ப�ொதிகள் வழங்கும் நிகழ்வு
(5) முந்தல் சமுர்த்தி சமுதாய அடிப்படை வங்கிச் சங்கத்தின் கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்றது.
Help Age International அமைப்பு இதற்கான அனுசரணையை வழங்கியதுடன், முந்தல் பிரதேச செயலகத்தின் சமூக சேவை பிரிவு ஊடாக குறித்த பயனாளிகளுக்கு உலர் உணவுப் ப�ொருட்கள் வழங்கி
வைக்கப்பட்டன.
முந்தல் பிரதேச செயலகத்தின் உதவி பிரதேச செயலாளர் ஐ.பி.தேசானி ஹசன்திகா பத்திரனவின் தலைமையில் இடம்பெற்ற இந்நிகழ்வில் Help age international
அமைப்பின் பிரதிநிதிகள் உட்பட பிரதேச செயலக அதிகாரிகள் பலரும் கலந்து க�ொண்டனர்.
அண்மையில் ஏற்பட்ட கடும் வெள்ளம் காரணமாக,
முந்தல் பிரதேச செயலகத்தின் கீழ் உள்ள பகுதிகளில்
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அந்தந்தக் கிராம சேவகர் ஊடாக
தெரிவுசெய்யப்பட்டனர்.
இவ்வாறு தெரிவு செய்யப்பட்ட பயனாளிகளுக்கு
முதற்கட்டமாக 100 பேருக்கு உலர் உணவுப் ப�ொருட்கள்
வழங்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

பேருவளை
சீனன்கோட்டை
அல்-ஹுமைஸரா
தேசிய பாடசாலையின் பழைய மாணவர் குழுவான
"ஹுமைஸரா - 1988" குழுவினால் பல சமூக நலன்புரித்திட்டங்கள் த�ொடர்ந்தும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக
குழுவின் ப�ொருளாளர் மபாஸ் மஷ்ஹூர் தெரிவித்தார்.
அல்-ஹுமைஸரா தேசிய பாடசாலையுடன் இணைந்ததாக அமையப்பெற்றுள்ள எம்.ஐ.எம். நளீம் ஹாஜியார்
பற் சிகிச்சை நிலையம் திறந்த காலம் முதல் இற்றைவரை
பாடசாலை மாணவர்கள் உட்பட வருகை தரும் அனைவருக்கும் இலவசமாக சிகிச்சை வழங்கி வருகின்றமை
குறிப்பிடத்தக்கது.
அந்த வகையில், பாடசாலை அபிவிருத்திச் சங்கம்
மேற்படி பற் சிகிச்சை நிலையத்தில் நிலவுகின்ற குறைபாடுகள் த�ொடர்பில் "ஹுமைஸரா 1988" குழுவிடம்
விடுத்த வேண்டுக�ோளின் பேரிலேயே இக்குழு கலந்து-

ரையாடி தேவையானவற்றை ச�ொந்த நிதியில் க�ொள்வனவு செய்து, பற் சிகிச்சை நிலையத்தின் பல் வைத்தியர்
இந்திகா ஹேமமாலியிடம் கையளித்தனர்.
இந்நிகழ்வில் பாடசாலை அபிவிருத்திச் சங்க உறுப்பினர்கள் உட்பட “அல் ஹுமைஸரா-88” குழு தலைவர்
இஸ்பஹான் ஸாபிர், ப�ொருளாளர் மபாஸ் மஷ்ஹூர்,
குழுவை பிரதி நிதிப்படுத்தும் குழு அங்கத்தவர்கள் மிஹ்ஸான்,மின்னார், பைரூஸ், ந�ௌஷாத், ஆகிய�ோர் கலந்து
க�ொண்டு சிறப்பித்தனர்.
மேற்படி குழுவை க�ௌரவித்து பாராட்டுமுகமாக அல்ஹுமைஸரா தேசிய பாடசாலையில் (06) நடைபெற்ற
நிகழ்வில் "ஹுமைஸரா 1988" குழுவினருக்கு அதிதிகளினால் நினைவுச்சின்னம் வழங்கப்பட்டது. குழுவின்
சார்பில் அதனை குழு ப�ொருளாளர் மபாஸ் மஷ்ஹூர்
பெற்றுக்கொண்டார்.

ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர இந்து வித்தியாலயத்தில் பல
வருடங்களாக சேவையாற்றிய திருமதி.S.T.N
ம�ொஹமட் தம்பி, திருமதி. N. ஜ�ோர்ஜ், திருமதி.
N.J.M ஹலீம், திருமதி.M.S.S பர்ஹானா ஆகிய
ஆசிரியைகள் அண்மையில் பணியிலிருந்து ஓய்வுபெற்றனர். மாணவர்களின் கல்வி முன்னேற்றத்திற்காக அர்ப்பணிப்புடன் சேவையாற்றிய இவ்வாசிரியைகளை அதிபர், ஆசிரியர், ஆசிரியைகள்,
மாணவர்கள் ஆகிய�ோர் நன்றி கூறி, வாழ்த்துவதாக தெரிவிக்கின்றனர்.
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tpiykDf; Nfhuy;

tpiykDf; Nfhuy;

tj;jis khNghy efu rigf;F chpj;jhd gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Mjzq;fisf;
Fj;jiff;F tpLtjw;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 2022.01.31 md;W K.g. 10.00 tiu
vd;dhy; Vw;Wf;
nfhs;sg;gLtJld; md;iw jpdk; K.g. 10.30 ,w;F mit jpwf;fg;gLk;.
ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s kPsspf;fg;gLk; tpiykD itg;Gj; njhif kw;Wk; kPsspf;fg;glhj
gbtf;fl;lzj;ij nrYj;jp 2022.01.28 md;W gp.g. 3.00 tiu efu rig mYtyfj;jpy; ,jw;fhd
tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.
Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; gjpTj;jghypy; Fwpj;j jpdj;jpw;F Kd;dh; mDg;Gjy; my;yJ
,t;tYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; Nrh;j;jy; Nkw;nfhs;syhk;. tpiykDf;fis
mlf;Fk; ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; nrhj;Jf;fs; njhlh;ghd Nfs;tp kDf;fs; vd
njspthf Fwg;gpLjy; Ntz;Lk;.

13

al;bEtu gpuNjr rig

ePu;g; gk;gpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;jy;
al;bEtu gpuNjr rigapdhy; jw;NghJ nraw;gLj;jg;gLk; a`ynjd;d ePu;toq;fy; jpl;lj;Jf;nfd
gpd;tUk; tifapyhd ePu;g;gk;gp xd;iw thq;Ftjw;nfdj; jifik ngw;Ws;s tpiykDjhuu;fsplkpUe;J
Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpkDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

VNjDk; tpiykDnthd;iw Vw;Wf; nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik tj;jis khNghy efu
rigf;F chpj;jhFk;.

Submersible Bore Hole Type
Pumping Unit

lg;spA.vk;.V.vg;. FzNrfu>
jiyth;>
tj;jis khNghy efurig.
tj;jis khNghy efu rigapy;
2022.01.07

01

Operating Head of 110m

02

Capacity 15m/hr

03

Approximately with 7.5 kw Motor with
40m length of Power Supply Cable

Rate
(Without
VAT)

Rate
(With
VAT)

ml;ltiz
Total

njhlh; Mjzq;fspd;
,yf;fk; miktplk;

01

02

vthptj;j cg
jghyf Nky;
khbiaf;
Fj;jiff;F
tpLjy;
n`e;js
th;j;jf
njhFjpf;F
mz;ikapy;
cs;s gd;wp
,iwr;rpf; $lk;

Mff;
Fiwe;j
khj
Nfs;tp
&gh

kPsspf;fg;
glhj
itg;Gj;
njhif
&gh

kPsspf;fg;
gLk; tpiykDg;
gpizj; njhif
&gh

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

fhyk;

8>500.00

750>000.00

25>500.00

3>000.00

2022.02.01
2032.01.31

10>000.00

-

1.

2.

30>000.00

1>000.00

2022.02.01
2023.01.31

3.
4.
5.

6.

ml;Nlhh;zp mjpfhuj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
N`hkhfk> ePjpkd;w tPjp> 92/AMk; ,yf;fj;jpy; trpf;Fk;
ngUk;Gsp Muhr;rpNf jPgh gphpaq;fdp (685883414V) Mfpa
ehd; N`hkhfk> ePjpkd;w tPjp> 92/AMk; ,yf;fj;jpy;
trpf;Fk; ngUk;Gsp Muhr;rpNf ge;Jy gpurd;d (840890597V)
vd;gtUf;F 2014 Vg;uy; 30Mk; jpfjpaplg;gl;l If;fpa ,uhr;
rpaj; jpy; ifnahg;gkpl;L toq;fpa tpNrl ml;Nlhh;zp mjpfhug;
gj;jpuk; cld; mKYf;F tUk; tifapy; ,uj;Jr; nra;ag;gl;L
tYtpof;fr; nra;ag;gl;Ls;sJ vdTk; ,jw;Fg; gpd; me;j
ml;Nlhh;zp mjpfhu gj;jpuj;jpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;jnthU
nraw;ghl;bw;Fk; ehd; nghWg;ghspay;y vd
,yq;if
murhq;fj;jpw;Fk; nghJkf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

7.
Breaking
boundaries

The Country’s
largest
recruitment
database

ngUk;Gsp Muhr;rpNf jPgh gphpaq;fdp

MH.vd;.Nf. &g];]u
al;bEtu gpuNjr rig jtprhsH>
Nfs;tpkD fkpl;bapd; jiytH.

www.observerjobs.lk

mw;Nwhzp jj;Jt mjpfhuk;
,uj;Jr; nra;jy;

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij
,uj;J nra;jy;

,j;jhy; mwpaj;jUtJ Etnuypa> fSnfNy>
mk;NgGu> ,y.15/15 vd;w tpyhrj;jpy; trpf;Fk;
R[pj; tpky#hpa (Nj.m.,y-713121134V) Mfpa
vd;dhy;
,\huh nrdhdp Fzuj;d
mth;fSf;F nfhOk;G gpurpj;j nehj;jhhpR
]puh]; e];hPd; uh[gf;\ mth;fshy; cWjp
,y.1749 kw;Wk; 2017.12.21Mk; jpfjp rhd;WWjp
nra;J toq;fpa mw;Nwhzp jj;Jt mjpfhuj;ij
,uj;J nra;J kPsngWfpNwd;.
R[pj; tpky#hpa

nf];Ngt> gz;lhufk tPjp> tst;tj;j> ,y.
228/11 ,y; trpf;Fk; mSj;fk gJNf rpe;jf;f
[aee;j (Nj.m.m.,y. 823452551V) Mfpa ehd;>
fSj;Jiw gfpuq;f nehj;jhhpR jpU. V.
ngj;kNfapdhy; cWjp nra;ag;gl;l ,y. 4463
kw;Wk; 2013 Mf];l; khjk; 06k; jpfjp tpNrl
mw;Nwhzp
mjpgj;jpuk;
%yk;
nf];Ngt>
gz;lhufk tPjp tst;tj;j ,y. 228/11,y;
trpf;Fk; fk;nkj;Nj nfju mjgj;JN`uj;
Kjpad;NryhNf ep\he;j mEu gz;lhu N`uj;
(Nj.m.m.
,y.
722572521V)
vd; g Uf; F
toq;fg;gl;l mw;Nwhzp mjpfhuj;ij 2022.01.06
Kjy; ,uj;Jr; nra;tjhfTk; mtuhy; ,jd;
gpd;dh; Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;j nraw;ghLfSf;Fk;
ehd; nghWg;ghfkhl;Nld; vdTk; ,yq;if
rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; rfyUf;Fk;
,j;jhy; mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.
mSj;fk gJNf rpe;jf;f [aee;j

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
tl Nky; khfhz rig
khfhz fy;tpj; jpizf;fsk;
fy;tp mikr;rpdhy; epjpaplg;gl;lJk; ml;ltizapy; toq;fg;gl;lJkhd eph;khzk; kw;Wk; gOJghh;j;jy;fs; NtiyfSf;fhf jFjpAk;
jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J tl Nky; khfhz> khfhz fy;tpg; gzpg;ghshpd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth;
Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,g;NghJ NfhUfpd;whh;.

njh.
,y.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

Signature Pad and Photo Capture with Portable Document Scanners Mfpatw;wpd; toq;fYf;fhf
Gfo;tha;e;j Kjd;ikahd cw;gj;jpahsh;fs;/ toq;Feh;fsplkpUe;J my;yJ mth;fspd;
jumq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfs; ,j;jhy;
Nfhug;gLfpd;wd.

ngWifapd; tpsf;fk;

400 Nos. Signature Pad and Photo Capture with
Portable Document Scanners

ngWifapd; Kiwik

Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy;

Vw;Gilajhd kPsspf;fg;glhj
tpiykDf; fl;lzk;

12>000 &gh

rku;g;gpf;fg;gl Ntz;ba
tpiykDg;gpizapd; ngWkjp

440>000 &gh.

tpiykD Mtzq;;fs; toq;fg;gLk;
,Wjpj; jpfjp kw;Wk; Neuk;

2022.02.01 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3.30 kzpf;F

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

2022.02.02 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F

ve;jnthU Nfs;tpjhuhpd; rhh;ghf KftnuhUtuhf my;yJ cgKftuhf> gpujpepjpahf
my;yJ ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhf nraw;gLk; egnuhUth; 1987 Mk; Mz;bd; 03 Mk; ,yf;f
nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; fPo; Nfs;tpf;fhfTk; xg;ge;jj;jpw;fhfTk; tpz;zg;gpg;gjw;F
Kd;duhfTk; Nfs;tpia toq;fpa gpd;dUk; gjpT nra;tJ fl;lhakhdjhFk;.
2. nfhOk;G-03> fhyp tPjp> 255 Mk; ,yf;fj;jpYs;s Njrpa Nrkpg;G tq;fp> toq;fy;fs;
gpupT> toq;fy;fs; KfhikahsuplkpUe;J tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ngw;Wf;
nfhs;syhk;. vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rku;g;gpg;gjd; %yk;> 2022.01.10 Mk;
jpfjpapypUe;J 2022.02.01 Mk; jpfjp tiu Ntiy ehl;fspy; K.g. 8.30 kzpapypUe;J
gp.g. 3.30 kzp tiuAk;; gbtq;fs; toq;fg;gLk;.
3. Nfs;tpiaj; jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J Mff;Fiwe;jJ 120 ehl;fhl;b ehl;fSf;F
nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s> Njrpa Nrkpg;G tq;fpapdhy; Vw;Wf;nfhs;s$baJk;
tu;j;jf
tq;fpnahd;wpdhy;
toq;fg;gl;lJk;
NkNy
Fwpg;gpl;Ls;s
cupj;jhd
tpiykDtpw;fhd ngWkjpf;F tq;fp cj;juthjk;/tpiykDg;gpiznahd;Wld; g+u;j;jp
nra;ag;gl;l tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.
4. tpiykDf;fs; cupa jpfjpapy; K.g. 10 kzpf;F %lg;gl;L cldbahfNt
jpwf;fg;gLnkd;gJld; K.g. 10 kzpf;F gpd;du; ngw;Wf; nfhs;sg;gLk; tpiykDf;fs;
epuhfupf;fg;gl;L jpwf;fhkNyNa jpUg;gp mDg;gg;gLk;.
5. vt;tpj fhuzq;fisAk; Kd;itf;fhky; ve;jnthU my;yJ midj;J tpiykDf;fisAk;
epuhfupg;gjw;Fk; tpiykDnthd;wpd; ve;jnthU gFjpiaAk; Vw;Wf; nfhs;tjw;fhd
cupikiaAk; Njrpa Nrkpg;G tq;fp nfhz;Ls;sJ.
toq;fy;fSf;fhd rpNu\;l KfhikahsuplkpUe;J Nkyjpf tpguq;fis ngw;Wf;
nfhs;syhk;.
jiytu; - $l;LU ngWiff; FO - cau;kl;lk;
Njrpa Nrkpg;G tq;fp
,y. 255> fhyp tPjp> nfhOk;G-03.

Xg;ge;jj; jiyg;G

Njitg;
tpiy
gphpT
gLk;
Xg;ge;jf;
kDg;
nghwpapa
CIDA juk;
fhyk;
gpizj;
yhshpd;
(fl;blq;
(ehl;fspy;) njhif
mYtyfk;
fs;)
(&ghtpy;)

01.

02.

22/26/E/
Ridi/MOE/
NCB/R16

upjPfk

03.

khtj;jfktpd;
ru];tjp jkpo;
22/28E/
tpj;jpahyaj;jpy;
Ride/MOE/
60’x25’ msTs;s
NCB/C8
tFg;giw fl;bl
eph;khzk;

upjPfk

04.

khtj;jfktpd;
nkhunjd;d jkpo;
tpj;jpahyaj;jpy;
25’x20’ msTs;s
tFg;giw eph;khzk;
22/29/E/
kw;Wk; jw;NghJs;s
Ride/MOE/
tFg;giw fl;blj;jpw;F
NCB/C9
(60’x25’) kpd;dpay;
epWTjy;
kw;Wk;
mjpghpd; mYtyfj;
Jldhd jw;NghJs;s
fl;lbj;jpw;F

FUehfy; rp8 my;yJ
rp-7 khj;jpuk;

90

05.

FUehfy; kypaNjt
22/30/E/Ku/
ngz;fs; fy;Y}hpf;F
MOE/NCB/
cs;sf kpd;dpay;
Ele1
toq;fy; Kiwik

FUehfy; rp-8 my;yJ
rp-7 khj;jpuk;

90

06.

FUehfy; kypaNjt
22/31/E/Ku/
ngz;fs; fy;Y}hpapd;
MOE/NCB/
mjpghpd; tpLjpf;fhd
C10
Ntiy

Tender No.: NSB/PT/ITE/2022/01
Supply, Installation, Commissioning & Maintenance
of 400 Nos. Signature Pad and Photo Capture with
Portable Document Scanners for National Savings Bank

tpiykD
nra;tpjp
,yf;fk;

Fspahg;gpl;ba
22/25/E/
ef;ftj;j nrd;l;uy;
Kuli/?MOE/ fy;Y}hpapy; $iu
NCB/R15 kw;Wk; fl;bl
gOJghh;j;jy;

Njrpa Nrkpg;G tq;fp

1.

8.

For
jobseekers

kPsspf;fg;glhj &. 1000.00 ,w;fhd njhifia mYtyf Neuj;jpy; K.g 9.00 Kjy;
gp.g. 3.00 tiu mYtyfj;jpy; nrYj;jp cupa Nfs;tpkD gw;wpa Mtzq;fis mYtyfj;jpy;
ngw;Wf;nfhs;s KbAk;
Nfs;tpkDf;fis 2022.01.10 Mk; jpfjp Kjy; 2022.02.08 Mk; jpfjp tiu 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00
kzp tiu ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. G+uzg;gLj;jg;gl;l Nfs;tp kDf;fis 2020.02.09 Mk; jpfjp K.g.
10.30 kzpf;F Kd;du; jtprhsu;/ Nfs;tpkDf; FOj; jiytu;> al;bEtu gpuNjr rig gpypkjyht
vd;w Kftupf;Fg; gjpTj; jghypy; mDg;gpitf;f KbAk; my;yJ ,e;j mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s
Nfs;tpkDg; ngl;bapy; ,l KbAk;
tw; tup mwtplg;gLnkdpd;> tw; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujp xd;iwAk; ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;.
Nfs;tpkDf;fisf; nfhz;Ls;s fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iy 'ePHg;gk;gp ; xd;Wf;fhd
Nfs;tpkD" vdf; Fwpg;gpl;L mDg;gpitj;jy; Ntz;Lk;.
jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; Nfs;tpkDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk; Nfs;tpkDf;fisg; ngw;Wf;nfhs;Sk;
Neuk; Kbtile;jTld; cldbahf mit jpwf;fg;gLk;. mjpy; ePq;fs; my;yJ cq;fsJ mjpfhuk;
ngw;w gpujpepjp xUtu; fye;Jnfhs;s KbAk;
Nfs;tpkDf;fisf; nfhs;tdT nra;tjpy; Mu;tKs;s tpiykDjhuHfs; jtpHf;f Kbahj
fhuzq;fis Kd;dpl;L (nfhtpl; 19 epiyik) tUifje;J ngw;Wf;nfhs;s ,ayhj epiy
fhzg;gLnkdpd;> kPsspf;f Kbahj Fwpj;j fl;lzj;ij (,yq;if tq;fp gpypae;jyht fpisapy;
Ngzg;gl;LtUk; 2602290 ,yf;ff; fzf;fpy; nrYj;jpg; ngwg;gl;l b[pl;ly; gw;Wr;rPl;il cj;jpNahfg+Ht
yatinuwarapradeshiyasaba@gmail.com vd;w kpd;dQ;ry; Kfthpf;F mDg;gp Fwpj;j Nfs;tpkDf;fisj;
jkJ kpd;dQ;ry; Kfthpapy; ngw;Wf;nfhs;s ,aYk;.
Nkyjpf tpguq;fisj; njhpe;Jnfhs;s Ntz;Lnkdpd;> 081-2575475 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;Jld;
njhlHG nfhz;L ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.
Nfs;tpkDf; fkpl;bapd; jPHkhdNk ,Wjpj; jPHkhdkhf mikAk;.

,g;ghfKt nrd;l;uy;
fy;Y}hpapd;
khztpfspd; tpLjpapd;
kPs;eph;khzk;

Fspahg;
gpl;ba

upjPfk

rp-6 my;yJ
rp-5 khj;jpuk;

kPsspf;fg;
glh
Nfs;tpf;
fl;lzk;
(&ghtpy;)

tpiykD
tpd; nry;Ygb
ahFk;
fhyg;gFjp

125>000

2022.05.24
Mk; jpfjp
tiuAk;

3>500

2022.04.26 Mk;
jpfjp tiuAk;

175>000

2022.05.24
Mk; jpfjp
tiuAk;

5>000

2022.04.26 Mk;
jpfjp tiuAk;

65>000

2022.05.24
Mk; jpfjp
tiuAk;

2>500

2022.04.26 Mk;
jpfjp tiuAk;

45>000

2022.05.10
Mk; jpfjp
tiuAk;

2>500

2022.04.12 Mk;
jpfjp tiuAk;

35>500

2022.05.10
Mk; jpfjp
tiuAk;

1>500

2022.04.12Mk;
jpfjp tiuAk;

48>000

2022.05.10
Mk; jpfjp
tiuAk;

2>500

2022.04.12Mk;
jpfjp tiuAk;

150

rp-6 my;yJ
rp-5 khj;jpuk;

180

rp-7 my;yJ
rp-6 khj;jpuk;

120

rp-8 my;yJ
rp-7 khj;jpuk;

tpiykDg;
gpizapd;
nry;Ygb
ahFk;
fhyg;gFjp

90

2. xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhf> rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; eph;khz ifj;njhopy;
mgptpUj;jp mjpfhurigapd; NkNyAs;s jug; gjpitf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.
3. Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf njhopy;El;gj; jftiy FUehfy;> khfhz rig mYtyf fl;blj;njhFjp> 2 Mk; khb> khfhz
jpizf;fs nghwpapay; gzpg;ghshplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk; (njhiyNgrp/njhiyefy;: 037-2222700)
4. 2022 ngg;uthp 7 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3.30 kzp tiuAk; FUehfy;> fz;b tPjp> khfhz
fy;tp;j; jpizf;fs gzpg;ghsUf;F vOj;J %ykhd tp;z;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy;
Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;.
5. 2022 ngg;uthp 8 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; tpiykDf;fs; fPNo toq;fg;gl;Ls;s
Kfthpf;F ,U gpujpfspy; gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;;Lk; my;yJ FUehfy;> fz;b tPjp> tl Nky; khfhz> khfhz fy;tpj;
jpizf;fsj;jpd; gpujhd fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; ,e;Nehf;fj;jpw;fhf itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;.
2022 ngg;uthp 8 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F tpiykDf;fs; %lg;gLk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 2022 ngg;uthp
8 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F Nkw;$wg;gl;Ls;s Kfthpapy; Neubahf rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd;
gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;.
6. tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; %yk; elhj;jg;gLtJld; ,e;j ngWifapd; nkhj;j MFnryT kjpg;gPlhdJ
50 kpy;ypad; &ghtpw;F FiwthftpUg;gjdhy; gpuhe;jpa Kd;Dhpik kw;Wk; CIDA ju Kd;Dhpik Mfpad 04/2016(ii) vd;w ,yf;fKila
mur epjp Rw;wwpf;ifapy; eph;zapf;fg;gl;lthW gpuNahfg;gLj;jg;gLk;.
7. fPNoAs;s 8 Mk; ge;jpapy; toq;fg;gl;Ls;s KfthpapYs;s khfhz fy;tpj; jpizf;fsj;jpy; 2022 rdthp 24 Mk; jpfjpad;W K.g. 10
kzpf;F tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; eilngWk;.
8. NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s KfthpahdJ gpd;tUkhW:
v.v];.Nf. [ayj;>
jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO>
khfhz fy;tpj; jpizf;fsk; (tl Nky; khfhzk;)>
fz;b tPjp> FUehfy;.
jpfjp: 10.01.2022
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nfhOk;G khefu rig

toq;Feh;fis gjpT
nra;jy; - ePbj;jy;
2021.12.15Mk;
jpfjp
gpuRukhd
toq;Feh;fis gjpTnra;jy; mwptpj;jypy;
fhzg;gl;l tpz;zg;gq;fs; toq;fg;gLk;
jpdk; 2022.01.19 tiu ePbf;fg;gl;Ls;snjd
,j;jhy; mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.
rl;lj;juzp Nuh\dP jprhehaf;f
khefu Mizahsh;
nfhOk;G khefu rig

mw;Nwhzp jj;Jt mjpfhuk;
,uj;Jr; nra;jy;

mw;Nwhdpj; jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;

,j;jhy; mwpaj;jUtJ fk;gis> GtNdfgh tPjp>
rpq;`hgpba> ,y.18/1 vd;w tpyhrj;jpy; trpf;Fk;
gpq;thJNf R[pj; ep\he;j tpky#hpa (Nj.m.,y713121134tP) Mfpa vd;dhy;
k`d;NjKy;Ny
fkNf uk;ah jprhehaf mth;fSf;F fk;gis
gpurpj;j nehj;jhhpR bfphp gz;lh mNgNfhd;
mth;fshy; cWjp ,y.9936 kw;Wk; 2017.12.19Mk;
jpfjp rhd;WWjp nra;J toq;fpa mw;Nwhzp
jj;Jt mjpfhuj;ij ,uj;J nra;J kPsngWfpNwd;.
gpq;thJNf R[pj; ep\he;j tpky#hpa

,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpy; ,y. 49/31>
cl`Ky;y> ENfnfhltpy; trpf;Fk; rupj;j Etd;
fg;GUgz;lhu Mfpa vd;dhy; nraw;gLj;jg;gl;l nfhOk;G
gfpuq;f nehj;jhupR gP.b. vk;Gy;njdpa %yk; rhd;wopf;fg;gl;l
2012 Nk 01 Mk; jpfjpa mw;Nwhdpj; jj;Jtj;jpw;F mika
,y. 49/31> cl`Ky;y> ENfnfhl vd;w Kftupapd;
jprhehaf;f kJf;f u\d;jp (Njrpa milahs ml;il ,y.
867740678V ngw;wtu;) vd;gUf;F vd;dhy; toq;fg;gl;l
midj;J
Mw;wy;
kw;Wk;
mjpfhuq;fSk;
,j;jhy;
mfw;wg;gLfpd;wJ vd;gij nghJkf;fSf;F mwpaj;jug;gLfpwJ.
,e;j jw;Nghija gj;jpuj;ij epiwNtw;wpa gpd; vdJ ngau;
my;yJ vdJ rhu;gpy; Nkw;$wpa 2012 Nk 01 Mk; jpfjpa
mw;Nwhdp jj;Jtj;ij gpd;njhlu;jy; my;yJ mjd; fPo;
Nkw;$wpa jprhehaf;f kJf;f u\d;jp vd;gtu; %yk;
Nkw;nfhs;sg;gLk; my;yJ epiwNtw;wg;gLk; midj;J
my;yJ ve;j xU nraYk; vdJ nray;fs; my;yJ
nraypy; cs;sjhf fUjg;glkhl;lhJ vd;gij NkYk; ehd;
mwpaj;jUfpNwd;.

,yq;if [dehaf Nrh\yprf; FbauR
jpiwNrhp cz;bay;fs; toq;fy;
2022 rdthp 12Mk; jpfjp Vy tpw;gidapD}lhf 81>000 kpy;ypad; &ghTf;fhd
jpiwNrhp cz;bay;fs; toq;fg;gLk;.
jpiwNrhp cz;bay; toq;fy;fspd; tpguq;fs; gpd;tUkhW:
Kjph;Tf; fhyk;
Iv];Ivd;*
Kd;itf;fg;gl;l
njhif (&. kpy;.)

1964 Mk; Mz;bd; 28 Mk; ,y
fhzp vLj;jy; (jpUj;jr; rl;lg;gb
jpUj;jg;gl;lthwhd fhzp vLj;jw;
rl;lk; (460 MtJ mj;jpahak;)
(39) 1 Mk; gpuptpd; fPo;
fhzpia cupj;J ePf;Fjy;

1964 Mk; Mz;bd; 28 Mk; ,yf;f fhzp
vLj;jy; (jpUj;jr;rl;lj;jpdhy;
jpUj;jg;gl;lthwhd fhzp vLj;jw; rl;lk;
(mj;jpahak; 460)
7Mk; gpuptpd; fPohd mwptpj;jy;
vdJ ,yf;fk;

fhzp mikr;rpd; ,yf;fk; 03/J/91/L.RB 270
vkJ ,y - BER/4/5/38 Nkd;ikjF fhzp
mikr;ru; rkuNfhd; Kjpad;ryhNf rd;uNrd
mikr;rupdhy; fhzp vLj;jw; rl;lk; 39(m) 1
Mk; gpuptpd; fPo; toq;fg;gl;Ls;s mjpfhuj;jpd;
gpufhuk; ,y 2247/30 ck; 2021.10.01 jpfjpAk;
cila mjp tpNr\ tu;j;jkhdpapd; %yk;
,q;F fPNo fhl;lg;gl;Ls;s ml;ltizapy;
tpgupf;fg;gl;Ls;s fhzpj; Jz;L khj;jpuk;
cupj;J ePf;fg;gl;Ls;sJ. Nkyjpf tpguj;jpw;F
,y 2247/30 ck; 2021.10.01 jpfjpAk; cila
,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; mjp
tpNr\ tu;j;jkhdpia ghu;f;fTk;.

ml;ltiz
khfhzk;
: Nky; khfhzk;
khtl;lk;
: fSj;Jiw
gpuNjr nrayfg; gpupT : NgUtis
fpuhk Nrtfu; gpupT
: 749 fq;fhdk;nfhl
fpuhkj;jpd; ngau;
: NgUtis
tiugl ,y
: 91/11/10
fhzpj; Jz;L ,y.
: 3>6>9
fhzpj; Jz;Lfspd; vz;zpf;if : 3
fhzpapd; gpukhzk;
: n`f;lahu;
0.699
2021 Mk; Mz;L brk;gu; khjk; 31Mk; jpfjp
- NgUtis gpuNjr nrayfj;jpy;.
vk;. ud;[d; gp. ngNuuh - gpuNjr nrayhsH

khfhzk;

: kj;jpa khfhzk;

khtl;lk;

: khj;jis

gpuNjr nrayhsu; gpupT

: fNynty

fpuhk cj;jpNahfj;ju; gpupT

: ,y>432E
g`ygk;ght

fpuhkj;jpd; ngau;

: g`ygk;ght kw;Wk;
kPf]nfhl;Lt

fhzpapd; ngau;

: FUtpnfhLt> epfgy;yk>
Nghf`KNyN`d>
Nghf`KynfNyN`d
kw;Wk; NtW ,lk;

tiugl ,yf;fk; :
,.fp.t.,.346 gpw;Nru;f;if ,y.84 jhs; ,yf;fk; 78
,.fp.t.,.342 gpw;Nru;f;if ,y.11 jhs; ,yf;fk; 11
,.fp.t.,.345 gpw;Nru;f;if ,y.03 jhs; ,yf;fk; 03
Jz;L ,yf;fk; :
Jz;L ,yf;fk; 1850 ,ypUe;J 1906 tiu (41
Jz;Lfs;) Jz;L ,yf;fk; 340 ,ypUe;J 474 tiu
(116 Jz;Lfs;) Jz;L ,yf;fk; 89 ,ypUe;J 94
tiu (03Jz;Lfs;)
tp];jPuzk;

: n`f;lau; 6.9432
vk;. Nf.gp.>Mupauj;d>
gpuNjr nrayhsu; kw;Wk;> fhzp
vLj;Jf;nfhs;sy; cj;jpNahfj;ju;.

2022 14Mk; jpfjp
gpuNjr nrayfk; fNynty

182 ehl;fs;

364 ehl;fs;

LKA18222G153

LKA36423A133

18,000

31,500

31,500

Vy tpw;gidj; jpfjp

: 2022 rdthp 12

jPh;g;gdTj; jpfjp

: 2022 rdthp 18

toq;fg;gLk; jpfjp

: 2022 rdthp 14

nkhj;jk;

81,000

tpiyf;Fwpg;gPL rkh;g;gpf;fg;gLtjw;fhd

:

fhzp mikr;rpd; ,y.
: 4-3/3/2017/NRD/607
fPo;f;fhZk; cg ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk;
fhzpj; Jz;Lfs; xU nghJj; Njitf;fhf
murhq; f j; j hy;
RtP f upf; f g; g l; L s; s J.
,f;
fhzpj;Jz;Lfs;
njhlu;ghf
fhzp
vLj;jw;
rl;lj;jpd; 09 Mk; gpuptpd; fPo; cupikfs; Fwpj;j
tpdty; elhj;jg;gLk; jpfjp Muk;g cupik
NfhUNthUf;F jdpj;jdpahf mwptpf;fg;gLk;.
Nkyjpf tpguq;fSf;F 2021 Mk; Mz;L brk;gu;
khjk; 06 k; jpfjpapd; 2257/22Mk; ,yf;f ,yq;if
[dehaf
Nrh\ypr
Fbaurpd;
mjptpN\l
tu;j;jkhdpapd; III Mk; gFjpiag; ghu;f;fTk;.

91 ehl;fs;
LKA09122D153

,Wjpj; jpfjpAk; NeuKk;

: 2022 rdthp 12> Gjd;fpoik K.g. 11.00

tpiyf;Fwpg;gPl;bd; Mff;Fiwe;j njhif

: Ie;J kpy;ypad; &gha;fs;
(&.5>000>000/-) mjpypUe;;J
xU kpy;ypad; &gha;fspd;
(&.1>000>000/-) ngUf;fq;fspypUe;J

jpfjp: 2022.01.07

nfhOk;G tlf;F Nghjdh itj;jparhiy
- uhfk

murhq;f gpizaq;fspYs;s Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;J tpiyf;Fwpg;gPLfs;
Nfhug;gLfpd;wd. ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; toq;fg;gl;l ,yj;jpudpay; tpiyf;Fwpg;gPl;L
trjpa+lhf kl;LNk tpiyf;Fwpg;gPLfs; mDg;gg;gl Ntz;Lk;.
re;ij epiyikfSf;fika ,yq;if kj;jpa tq;fp Vyq;fspy; KjpHTfSf;fpilapyhd
njhiffis kPs; xJf;Fr; nra;tjd; %yk; xt;nthU KjpHTf;Fk; Kd;itf;fg;gl;l
njhiffspYk; ghHf;f caHe;j my;yJ Fiwe;j njhifapid> Kd;itf;fg;gLfpd;w
nkhj;j njhifapid tpQ;rhJ Vw;Wf;nfhs;sf;$Lk;.

ngWif mwptpj;jy;

fPo;f;fhZk; Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;Jk; ve;jnthU chpkk; ngw;w
tHj;jf tq;fpfsplkpUe;Jk; jpiwNrhp cz;bay;fis nfhs;tdT nra;AkhW
nghJkf;fs; miof;fg;gLfpd;wdh;.
mf;Fapl;b nrf;Fhpl;B]; ypkpll;
,yq;if tq;fp
nfg;gpl;ly; viyad;]; ypkpll;
,yq;if nfhkh;\y; tq;fp gpvy;rp
g;ng];l; nfg;gpl;ly; nu]hP]; gpvy;rp;
vd;v];gP gz;l; kNd[;kd;w; fk;gdp ypkpll;
kf;fs; tq;fp
rk;gj; tq;fp gpvy;rp
nryhd; tq;fp gpvy;rp
nty;j;w];w; nrf;Fhpl;B]; ypkpll;

8

2206297
2541938
2317777
2332319
2639883
2425010
2206783
2305842
2456340
2675096

nfhOk;G tlf;F Nghjdh
itj;jparhiyNahL ,ize;j fe;jhid
jhjpah; ghlrhiyapy; Gjpa njhiyNgrp
Kiwiknahd;iw ];jhgpj;jy;
1.

gd;dhl;Lg; gpizaq;fs; milahs ,yf;fk;

vk;.,rl;.vk;. Mrpk;
nghJg;gLfldpd; fz;fhzpg;ghsH/gjpthsH

toq;Fk; mYtyfk;:
nghJg;gLfld; jpizf;fsk;>
30> rdhjpgjp khtj;ij>
nfhOk;G-1.
njhiyNgrp: +94112477011> njhiyefy;: +94112477687
ntg;jsk;: www.cbsl.gov.lk

tptrhaj; jpizf;fsj;jpd; tpij kw;Wk; eLifg; nghUl;fs; mgptpUj;jp epiyaj;jpw;Fg; gpd;tUk;
toq;fy;fspw;fhf 2021.12.20Mk; jpfjp md;W gj;jphpif mwptpj;jy; gpd;tUkhW jpUj;jp mikf;fg;gLfpd;wJ.

01

fz;nzhWt kuf;fwp tpijfs; kj;jpa epiyaj;jpw;Fj;
Njitahd %d;W gl;L mYkpdpak; nghapy;
nfhs;tdT nra;jy;

nfhOk;G
tlf;F
Nghjdh
itj;jparhiyapd;
gzpg;ghsUf;F vOj;J %y tpz;zg;gnkhd;iwr;
rkh;g;gpj;jy;

•

nfhOk;G
tlf;F
Nghjdh
itj;jparhiyapd;
rpwhg;gUf;F kPsspf;fg;glhj 3500.00 &gh fl;lzj;ijr;
nrYj;Jjy;

•

tpahghug; ngah;g; gjpTr; rhd;wpjopd; rhd;WgLj;jg;gl;l
gpujpnahd;iwr; rkh;g;gpj;jy;.

2.

2022-02-14Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzp my;yJ mjw;F
Kd; fpilf;Fk; tifapy; Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l
Nfs;tpfis nfhOk;G tlf;F Nghjdh itj;jparhiy
gpuhe;jpa ngWiff; FOtpd; jtprhsUf;F gjpTj; jghy;
%yk; my;yJ tlnfhOk;G Nghjdh itj;jparhiyapd;
gpujhd fzf;fhsh; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s
Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spl;L fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;.
jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;.
Nfs;tpfs;
jpwf;fg;gLk;
Ntisapy;
tpz;zg;gjhuh;
my;yJ mtuJ mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; fye;J
nfhs;syhk;.

3.

rfy Nfs;tpfSk; ,U gpujpfspy; (~~%yg; gpujp kw;Wk;
efy; gpujp||) ntt;Ntwhfr; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;
vd;gJld; Nfs;tpfisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd;
,lJgf;f Nky; Fwpj;j jpUj;j Ntiyapd; ngah; kw;Wk;
jpwf;fg;gLk; jpfjpia njspthff; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

4.

rfy Nfs;tpfSk; toq;fg;gl;l Nfs;tp Mtzq;fspd;
cs;slf;fg;gl;Ls;s
khjphpg;
gbtq;fspy;
khj;jpuk;
g+h;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; mt;thwy;yhj
Nfs;tpg;gbtq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

5.

Nfs;tpapd; ngWkjp 05 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk;
rfy Nfs;tpjhuh;fSk; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ
xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT nra;ag;gl;l gjpTr;
rhd;wpjio ,izj;;jy; Ntz;Lk;.

ngWif mwptpj;jy; - fhyj;ij ePbg;Gr; nra;jy;
fUkj;jpa; tpguk;

•

,yq;if kj;jpa tq;fp>

tpiykD mioj;jy;
tptrhaj; jpizf;fsk;

njhlh;
,yf;fk;

,jpy; Mh;tk; fhl;Lk; ve;jnthU tpiykDjhuh;>
gpujpepjpnahUth;
my;yJ
ngahplg;gLgth;
gpd;tUtdtw;iwr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; 2022-01-11Mk; jpfjp
Kjy; 2022-02-11Mk; jpfjp tiuahd thuj;jpd; Ntiy
ehl;fspy; K.g. 9.30 kzp Kjy; gp.g. 2.30 kzp tiuapy;
nfhOk;G tlf;F Nghjdh itj;jparhiyapd; epjpg;
gphptpypUe;J Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

xg;ge;j ,yf;fk;

gpizaj;jpd;
nry;Ygbf;
fhyk;

SPD/2/5/4/67(2021)

2022.05.11

O tpiykDg;gbtq;fs; toq;fg;gLk; ,Wjpj;jpfjp

: 2022.01.25 md;W K.g. 9.00
Kjy; gp.g. 3.00
O g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiy kDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk; ,Wjpj; jpfjp : 2022.01.26 md;W K.g. 10.30
O tpiykDj;jpwf;fg;gLk; jpfjp
: 2022.01.26 md;W K.g. 10.30
jiyth;>
gpuhe;jpag; ngWiff;FO>
tpijfs; kw;Wk; eLifg; nghUl;fs; mgptpUj;jp>
kj;jpa epiyak;> tptrhaj;jpizf;fsk;> Nguhnjdpa.
2022.01.10
081-2388122

jiyth;;>
gpuhe;jpa ngWiff; FO>
nfhOk;G tlf;F Nghjdh itj;jparhiy>
uhfk.
njhiyNgrp: 0112959265
njhiyefy;: 0112959266

epjp mikr;R

tlkhfhz rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

NORTHERN PROVINCE

epjp mikr;rpd; tspr;rPuhf;fpfis guhkhpj;jy;
gOJghh;j;jy; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy; - 2022/2023Mk; Mz;L
1.

fPNo tpghpf;fg;gl;Ls;sthW ~2022/2023Mk; Mz;bw;F epjp mikr;rpy; tspr; rPuhf;fis guhkhpj;jy; gOJ
ghh;j;jy; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;tjw;fhf| nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis epjp mikr;R rhh;ghf epjp mikr;rpd;
mikr;R ngWiff; FOj; jiyth; ,g;NghJ miof;fpd;whh;. xg;ge;j fhyk; 12 khjq;fshFk;.
2. Njrpa Nghl;b Nfs;tp Kiwikapd; Clhf tpiy kDf;fs; elhj;jg;gLk;
3. tspr;rPuhf;fpfis gOJghh;j;jy;> Nrh;tp]; nra;jy; kw;Wk; guhkhpj;jypy; fle;j Ie;J Mz;L fhyj;jpy;
xt;nthd;Wk; &.t 1000>000.00 ,w;F Nky; nryTila tUlhe;jk; ,uz;L guhkhpg;Gfspy; gpujhd
xg;ge;jf;fhuuhf tpiy kDjhuh; mDgtj;ijf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.
4. Nkyjpf tpguq;fSf;F nfhOk;G -01 nrayfk;> epjp mikr;R fzf;fhsh; (toq;fy;fs;)I MHtKs;sth;fs;
njhlh;G nfhs;syhk;.
(njhiyNgrp/ngf;];: 011-2484538/021-2421253
5. &gh Mapuk; (&. 1000/-) khj;jpuk; XH kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;Jtjd; Nghpy; 202.01.10 Kjy;
2022.01.31 tiu 9.00 kzp Kjy; 15.00 kzp tiu ve;j Ntiy ehl;fspYk; ngw;Wf; nfhs;sf; $ba nfhOk;G
-01 nrayfk; epjp mikr;R Gjpa fl;blk;> fPo; jiu khb fzf;fpay; gphptpy; tpiykD Mtzq;fs;
fpilf;Fk;.
6. nfhOk;G -01 nrayfk;> epjp mikr;R> Gjpa fl;blk;> fPo; jiu khb> fzf;fpay; gphptpy; tpiykD
Mtzq;fis ghprPypf;fyhk;.
7. 2022.02.01k; jpfjp 14.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd; fpilf;FkhW nfhOk;G -01> nrayfk;> epjp mikr;R>
Gjpa fl;blk;> fPo; jiukhb> fzf;fpay; gphpT> gpujk fzf;fhsUf;F tpepNahfpf;fg;gly; my;yJ gjpTj;
jghypy; nghwpaplg;gl;l tpiy kDf;fs; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDjhuh;fs; rKfkspg;gjw;F
Njh;e;njLf;fg;gl;Ls;s gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; epjp mikr;rpd; fzf;fpay; gphptpy; tpiykDf;fs;
%lg;gl;lgpd;G cldbahfj; jpwf;fg;gLk;.
8. tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gLk; ,Wjpj; jpdj;jpypUe;J 63 ehl;fs; nry;YgbahFkhW tpiykDf;fs; ,Uj;jy;
Ntz;Lk;. (2022.04.05)
9. vy;yh tpiykDTlDk; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mDkjpf;fg;gl;l ve;j th;j;jf tq;fpapUe;Jk; ngw;wf;
nfhs;sf; $ba XH tpiykDg; gpizia ,izj;jy; Ntz;Lk;. epjp mikr;R nrayhsh;fSf;F
Kfthpaplg;gl;L kw;Wk; tpiykD jpwf;fg;gLk; jpdj;jpypUe;J (2022 ngg;uthp 01 Kjy; 2022 Nk 03 tiu)
91 ehl;fs; nfhz;l nry;YgbahFk; fhyj;Jld; &gh 20>000.00 (&gh ,Ugjpdhapuk;) Mf tpiy
kDg;gpizapd; njhif mikAk;
10. tpiykDTf;F Ke;jpa $l;lk; 2022.01.20k; jpfjp 10.30 kzpf;F epjp mikr;R mYtyfj;jpy; eilngWk;.
jiyth;>
mikr;R ngWiff;FO>
epjpmikr;R>
nryafk;> nfhOk;G -01.
10.01.2022

ngah; khw;wk;

Ulªy¥ r…£l‰

,yq;if tptrha NritapYs;s (SLAgS)
cj;jpNahfj;ju;fSf;fhd (juk; I, II kw;Wk; III) tpz;zg;gk; Nfhuy;
tlf;F khfhz tptrha mikr;rpd; fPo; fhzg;gLk; ,yq;if tptrha Nrit
cj;jpNahfj;ju;fSf;fhd ntw;wplq;fis epug;Gtjw;fhd tpz;zg;gq;fs;> murhq;f
kw;Wk; khfhz rigfspy; Nritahw;wpf; nfhz;bUf;Fk; jFjpahd tpz;zg;gjhuu;fsplk;
,Ue;J Nfhug;gLfpwJ.
gjtpg; ngau;
,yq;if tptrha
cj;jpNahfj;ju;
(SLAgS)

I

ntw;wplq;fsJ
vz;zpf;if
01

II

05

III

14

juk;
Nrit

epakpg;G nra;Ak; Kiw
fpilf;fg;ngWk; tpz;zg;gq;fspd; mbg;gilapy; elhj;jg;gLk; Neu;Kfg; guPl;irapy;>
tpz;zg;gjhuu;fs; ngw;Wf; nfhs;Sk; Gs;sp xOq;fpd; gpufhuk; epakdk; toq;fg;gLk;.
nghJthd epge;jidfs;.
1. njupT nra;ag;gLk; tpz;zg;gjhuu;fs; tlf;F khfhzj;jpd; vg;gpuNjrj;jpYk; Nrit
Guptjw;Fk;> gjtpf;Fupa flikfis epiwNtw;Wtjw;Fk; Njitahd cly; kw;Wk;
cs uPjpahf jFjpAilatuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
2. tpz;zg;gq;fs; nr.kP. 21 X 19 (A4) mstpyhd fljhrpapd; ,U gf;fq;fisAk;
cgNahfpj;J tpz;zg;gjhuuhy; Rakhf jahupf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.
3. murhq;f Nritapy; my;yJ khfhz murhq;f Nritapy; cs;s tpz;zg;gjhuu;fs;
tpz;zg;gq;fis jkJ jpizf;fsj; jiytupD}lhf Fwpg;gpl;l jpdj;jpw;F my;yJ
mjw;F Kd;du; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
4. tpz;zg;gq;fs; fpilj;jik gw;wp mwptpf;fg;gl khl;lhJ. jghypy; njhiye;J NghFk;
tpz;zg;gq;fs; rk;ge;jkhf Nkw;nfhs;sg;gLk; vt;tpj Kiwg;ghLfSk; ftdj;jpw;
nfhs;sg;glkhl;lhJ.
tpz;zg;gq;fis rku;g;gpj;jy;
z G+uzg;gLj;jg;gl;l tpz;zg;gq;fis KbTj; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;du; gjpTj;
jghy; %yk; gpujk nrayhsu;> tlf;F khfhzk; mtu;fSf;F fpilf;ff;$bajhf
fPo; fhl;lg;gl;l Kftupf;F mDg;gp itj;jy; Ntz;Lk;>
z tpz;zg;gq;fis mDg;Gk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ,yq;if
tptrha Nrit I/II/III gjtpf;fhd tpz;zg;gk; - 2022" vd njspthff; Fwpg;gplg;gly;
Ntz;Lk;.
z tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj; jpfjp 07.02.2022
gpujk nrayhsu;>
gpujk nrayhsu; nrayfk;>
tlf;F khfhzk;.
A9 tPjp> ifjb aho;g;ghzk;.

nfhOk;G khtl;l lhk; tPjp
gpuNjr nrayhsh; gphptitr;
Nrh;e;j
Ml;Lg;gl;bj;
njUtpd; 64Mk; ,yf;f
fpuhk Nritahsh; gphptpd;
nfhOk;G -13> Ml;Lg;gl;bj;
njU 248/22Mk; ,yf;fj;jpy;
trpf;Fk; mg;Jy; fhjh;
ghf; f puh
Mfpa
ehd;
,dpNky;
Vf;fehaf;f
Kjpad; nryhNf ep\hdp
vd ghtpg;Ngd; vd ,yq;if
Fbaurpw;Fk;
nghJ
kf;fSf;Fk;
,j;jhy;
mwptpf;fpd;Nwd;.
,g;gbf;F:
Vf;fehaf;f
Kjpad;nryhNf ep\hdp
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Nfs;tp Nfhuy; miog;G

kf;fs; tq;fp
gk;gyg;gpl;b fpis

jpwd; mgptpUj;jp njhopy;rhh; fy;tp> Ma;T kw;Wk;
Gj;jhf;fq;fs; ,uh[hq;f mikr;R

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

,yq;if Njrpa nghwpapay; Ma;T kw;Wk; mgptpUj;jp epiyak;
(eh;l; epiyak;)

1986Mk; Mz;bd; 32Mk; ,yf;fr; rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;lthwhd 1961 Mk;
Mz;bd; 29Mk; ,yf;f> kf;fs; tq;fp rl;lj;jpd; 29D gpuptpd; fPo; kf;fs; tq;fpapd;
gzpg;ghsu; rigapdhy; 2021.10.29 Me; jpfjp eilngw;w jkJ $l;lj;jpy; gpd;tUk;
jPu;khdk; Vfkdjhf epiwNtw;wg;gl;ljhf ,j;jhy; mwpaj;jUfpd;Nwhk;.
2007Mk; Mz;bd; 07Mk; ,yf;f> fk;gdpfs; rl;lj;jpd; fPo; Kiwahff;
$l;bizf;fg;gl;l fk;gdpnahd;whfTs;sJk;> PV 7752 vDk; gjptpyf;fj;jpd; fPo;
gjpTnra;ag;gl;lJk;> fy;fp];]> tl;lug;gy tPjp> yntd;lu; ghu;f;> 108/11E vDk;
,yf;fj;jpy;
jdJ
gjpTnra;ag;gl;l
mYtyfj;ijf;
nfhz;Ls;sJkhd
(,jdfj;Jg;gpd;du; 'flg;ghl;lhsu;" vdtiof;fg;gl;L Fwpg;gPL nra;ag;gLk;) B.vk;.
[Ptd;
(gpiwNtl;)
ypkpl;ll;
vDk;
'flg;ghl;lhsu;
fk;gdp"
,jd;fz;
gad;gLj;jg;gl;lthwhd mg;gjk; my;yJ mr;nrhy;yikg;G> re;ju;g;gk; mt;thW
Njitg;gLj;Jkplj;J> nrhy;yg;gl;l B.vk;. [Ptd; (gpiwNtl;) ypkpl;ll;> mjd;
mLj;JWeu;fSk; rhl;Ljw;fhuu;fSk; vd;W nghUshjy; Ntz;Lk; vd;gJld;
mtu;fisAk; cs;slf;FjYk; Ntz;Lk;> kw;Wk; nj`pty> vngNdnru; gpNs];>
2. 2/1Mk; ,yf;fj;ijr; Nru;e;j Nfhkjp fGmj; gps;is vDk; fd;dpg;ngaUila
fNz\d; nfskjp> kWngau; nfskjp fNz\d; (,jdfj;Jg;gpd;du; '<Litg;gtu;"
vdtiof;fg;gl;L Fwpg;gPL nra;ag;gLk; ,jd;fz; gad;gLj;jg;gl;lthwhd mg;gjk;
my;yJ mr;nrhy;yikg;G> re;ju;g;gk; mt;thW Njitg;gLj;Jkplj;J> nrhy;yg;gl;l
Nfhkjp fGmj; gps;is vDk; fd;dpg;ngaUila fNz\d; nfskjp> kWngau;
nfskjp fNz\d;> mtuJ kuGupikahsu;fSk;> kuzrhrd epiwNtw;Wdu;fSk;>
epUthfpfSk;>
rhl;Ljw;fhuu;fSk;
vd;W
nghUshfy;
Ntz;Lnkd;gJld;
mtu;fisAk; cs;slf;FjYk; Ntz;Lk;) vd;gtu;> nfhOk;igr; Nru;e;j gpurpj;j
nehj;jhupR gpupae;jp ypadNf vd;gtuhy; kf;fs; tq;fp rhu;gpy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l
<l;LKwpfshd 2016.04.04Me; jpfjpa 7011Mk; ,yf;f <l;LKwpkPJk; 2015.03.19Me;
jpfjpa 6571 Mk; ,yf;f <l;LKwpkPJk; kw;Wk; nfhOk;igr; Nru;e;j gpurpj;j
nehj;jhupR lg;s;A+. X. Nf. V. lg;s;A+. Nf. tpN[rpq;` vd;gtuhy; kf;fs; tq;fp
rhu;gpy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 2020.11.13Me; jpfjpa 474Mk; ,yf;f <l;LKwpkPJk;
nfhOk;igr; Nru;e;j gpurpj;j nehf;fhupR gpupae;jp ypadNf vd;gtuhy; kf;fs; tq;fp
rhu;gpy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 2017.01.02 Me; jpfjpa 731 Mk; ,yf;f <l;LKwpkPJk;
kw;Wk; nfhOk;igr; Nru;e;j gpurpj;j nehj;jhupR lg;sA+. X.. Nf. tpN[rpq;`
vd;gtuhy; kf;fs; tq;fp rhu;gpy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l - jpfjpa 476 Mk; ,yf;f
<l;LKwpkPJk; mj;Jld; nfhOk;igr; Nru;e;j gpurpj;j nehj;jhupR lg;s;A+. X. Nf. V.
lg;s;A+. Nf. tpN[rpq;` vd;gtuhy; kf;fs; tq;fp rhu;gpy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l
2020.11.13Me; jpfjpa 477Mk; ,yf;f <l;LKwpkPJk; tUkjpahfTs;s nfhLg;gdtpy;
jtiz jtwpAs;shuhjyhy;> nrhy;yg;gl;l Kwpfs; kPJ E}w;wp ,Ugj;NjO kpy;ypad;
VO ,yl;rj;J Ik;gj;Njohapuj;J IE}w;wp xU &gh vz;gj;njl;L rjk; (&gh.
127>757>501.88) gzj;njhifnahd;W ,g;nghOJ kf;fs; tq;fpf;F tUkjpahfTk;
NruNtz;bAk; cs;sJ.
2021.07.10Me;
jpfjpapypUe;J
Kg;gj;NjO
kpy;ypad;
&gh
(37>000>000.00)
gzj;njhifnahd;wpd; kPJ Mz;Lf;F 12.63% tpfpjj;jpyhd Nkyjpf tl;bAld;
Nru;j;Jk;> 2021.07.10Me; jpfjpapypUe;J %d;W kpy;ypad; MW ,yl;rj;J
mWgj;jhwhapuk; &gh (3>666>000.00) gzj;njhifnahd;wpd; kPJ Mz;Lf;F 12.63%
tpfpjj;jpyhd Nkyjpf tl;bAld; Nru;j;Jk;> 2021.07.10Me; jpfjpapypUe;J %d;W
kpy;ypad; njhz;Z}w;W Vohapuk; &gh (3>097>000.00) gzj;njhifnahd;wpd; kPJ
Mz;Lf;F 12.63% tpfpjj;jpyhd Nkyjpf tl;bAld; Nru;j;Jk;> 2021.07.10Me;
jpfjpapypUe;J gjpNdO kpy;ypad; &gh (17>000>000.00) gzj;njhifnahd;wpd; kPJ
Mz;Lf;F 10.13% tpfpjj;jpyhd Nkyjpf tl;bAld; Nru;j;Jk;> 2021.07.10Me;
jpfjpapypUe;J gjpdhd;F kpy;ypad; %d;W ,yl;rj;J Kg;gj;J %thapuk; &gh
(14>333>000.00) gzj;njhifnahd;wpd; kPJ Mz;Lf;F 10.13% tpfpjj;jpyhd Nkyjpf
tl;bAld; Nru;j;Jk;> 2021.07.13Me; jpfjpapypUe;J gjpndhU kpy;ypad; xd;gJ
,yl;rk; &gh (11>900>000.00) gzj;njhifnahd;wpd; kPJ Mz;Lf;F 9.13%
tpfpjj;jpyhd Nkyjpf tl;bAld; Nru;j;Jk; mj;Jld; 2021.07.13 Me; jpfjpapypUe;J
xd;gJ
kpy;ypad;
xd;gJ
,yl;rj;J
Ik;gjhapuk;
&gh
(9>950>000.00)
gzj;njhifnahd;wpd; kPJ Mz;Lf;F 9.13% tpfpjj;jpyhd Nkyjpf tl;bAld;
Nru;j;Jk;> nrhy;yg;gl;l E}w;wp ,Ugj;NjO kpy;ypad; VO ,yl;rj;J Ik;gj;Njohapuj;J
IE}w;wp xU &gh vz;gj;njl;L rjk; (&gh. 127>757>501.88) nkhj;jg; gzj;njhifia>
nryT njhiffisAk; NtW tpw;gid ,Wg;gdTfisAk; mjd;gpd;du; ngwg;gl;l
nrYj;Jiffs; (vitNaDkpUg;gpd; mtw;iwAk; fopj;J mwtpLtjw;fhf>
nrhy;yg;gl;l <l;LKwpfspdhy; nrhy;yg;gl;l tq;fpf;F <Litf;fg;gl;l MjdKk;
tsTfSk; nfhOk;igr; Nru;e;j cupkk; ngw;w Vyjhuu; jpuptq;f kw;Wk; Nrdehaf;f
vd;gtupdhy; gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gid nra;ag;gl Ntz;Lnkd kf;fs; tq;fpapd;
gzpg;ghsu; rig> 1986Mk; Mz;bd; 32Mk; ,yf;fk; rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;lthwhd
1961Mk; Mz;bd; 29Mk; ,yf;f kf;fs; tq;fp rl;lj;jpdhy; mth;fSf;Fhpj;jhf;fg;gl;l
jj;Jtj;jpd; fPo; ,j;jhy; jPHkhdpf;fpd;wJ.
tptuzk; 1:

2 2/1> vngNdnrh; gpNs];> nj`ptis
ehd;F jrk; xd;gJ ehd;F Ngh;r;Rf;fs; (00V. 00W} 4.9Ng.)

tptuzk; 2:

78/8> ypadNf tPjp nj`ptis
gjpndl;L jrk; g+r;rpak; VO Ngh;r;Rf;fs; (00V. 00W}. 18.07Ng)

RENOVATION OF THE OLD SEMI-PERMANENT BUILDING OF THE INSTITUTE OF
INDIGENOUS MEDICINE INTO A THREE STORIED BUILDING AT INSTITUTE OF
INDIGENOUS MEDICINE, UNIVERSITY OF COLOMBO, RAJAGIRIYA
(STAGE 01)
Bid No: NERDC/DPC Major (Com)/01/21
01. fPo;f;fhZk; eph;khz nraw;ghl;bw;fhf jifikAs;s Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J
nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; ,yq;if Njrpa nghwpapay; Ma;T kw;Wk; mgptpUj;jp
epiyaj;jpd; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiytuhy; Vw;f;fg;gLk; eph;khz
tplaq;fSf;fhf kjpg;gplg;gl;l njhif &. 41>000>000.00 (epiyaw;w> epjp kw;Wk;
thpj;njhif ,d;wp)
Ntiy tpguk;
RUf;fkhf

1. The Stage -1 of the Works includes the following
* Construction of complete RCC structure including the roof
(except entrance lobby at grid E-F/2-6)
* Construction (including nishes) one staircase (Grid B-C/8-9)
* Construction of foundation of main staircase,lift well one lobby
* Construction of walls a long grid 1/B-D, 8/B-D and secondary
staircase
* electrical Installation at second oor only

,lk;

Institute of Indigenous Medicine, University of Colombo, Ragagiriya

eph;khz fyk;

260 ehl;fshFk;

02. Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy; %yk; xg;ge;jf;fhuh;fs; Njh;e;njLf;fg;gLth;
03. xg;ge;jq;fs; toq;Ftjw;fhf Njh;e;njLf;fg;gLk; Nfs;tpjhuh; mgfPHj;jpahNdhh;
gl;bayplg;glhjtuhf ,Ug;gJld; eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rig
CIDA,C5 juk; my;yJ Nkw;gl;ljw;fhf gjpT nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.
04. ,Jgw;wpa
Nkyjpf tpguq;fs; eh;l; epiyaj;jpd; toq;fy;fs; mjpfhhpaplk;
ngw;Wf;nfhs;s KbtJld; Nfs;tp Nfhuy; Mtzq;fis rhjhuz mYtyf Ntiy
Neuq;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu toq;fy;fs; mYtyfj;jpy; ghPl;rpj;Jg;
gh;f;fyhk;.
njh.Ng.011 5852103> ngf;]; # 011-2233153
<nkapy; - supplies@nerdc.lk
05. toq;fy; mjpfhhp vd Ntz;Lk; Ntz;Ljy; gj;jpunkhd;iw rkh;g;gpj;J 2022.01.10
Kjy; 2022.01.24 tiu
(rdp> QhapW> mur tpLKiw jpdq;fs; kw;Wk; th;j;jf
tpLKiw jpdq;fs; jtph;j;J) K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu kPsspf;fg;glhj
&. 3500.00 fl;lzj;ij fhrhfr; nrYj;jp Mq;fpy nkhopapy; mr;rplg;gLk; Nfs;tp
Mtzq;fis nfhs;tdT nra;ayhk;.
06. Nfs;tp Kd;duhd fye;Jiuahly; 2022.01.25k; jpfjp K.g. 9.30 ,w;F eh;l; epiyaj;jpy;
eilngWk;.
07. nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; xU gpujpAld; 2022.01.27
gp.g. 2.00 ,w;F my;yJ
mjw;F Kd; fpilf;FkhW fPo;f;fhZk; Kfthpf;F gjpTj;jghypy; mDg;gyhk;.
my;yJ nfhz;Lte;J epjpg;gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;.
Nfs;tpfs; Vw;Wf; nfhs;Sk; Neuk; Kbtile;jTld; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;.
Nfs;tpjhuUf;F my;yJ mth;fsJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfSf;F
Nfs;tp
jpwf;fg;gLk; Ntisapy; rKfkspf;fyhk;.
08. Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; jpdk; Kjy; 91 ehl;fs; fhyk; Nfs;tpapy; nry;YgbahFk;
fhykhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
09. Nfs;tpAld; rkh;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tpg; gpizapd; ngWkjp &. 410>000.00 MFk;
Nfs;tpg; gpizapd; nry;YgbahFk; fhyk; Nfs;tp jpwf;fg;gLk; jpdk; Kjy; 119
ehl;fshf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
Nfs;tpfs; mDg;g Ntz;ba Kfthp:toq;fy;fs; mjpfhhp>
eh;l; epiyak;.
2gp/17gP> ifj;njhopy; Ngl;il>
Vf;fy> [h-vy.

<Litf;fg;gl;l Mjdj;jpd; tptuzk;
tpthuzk; 1
Nky; khfhzk; nfhOk;G khtl;lj;jpy; ry;gpl;b NfhwNsapd; gy;Ny gj;JtpYs;s
nj`ptis> fy;fp];] khefu rig vy;iyfspDs;Sk;> nj`ptis gpuNjr
nrayfg; gpuptpDs;Sk;> ,y. 540A> nj`ptis Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpDs;Sk;
tUfpd;w nj`pty 8Mk; tl;lhuj;jpy; mike;Js;sJk;> nj`ptisapYs;s
vngNdru; gpNs]py; ,y. 2 vDk; tupkjpg;gPl;byf;fj;ijf; nfhz;Ls;sJk;>
mjd;NkYs;s fl;blq;fs;> kuq;fs;> gapu;r;nra;iffs; kw;Wk; vy;yhtw;Wld;
Nru;e;jJk;> 'mSj;tj;j" vdtiof;fg;gLtJk;> cupkk;ngw;w epy msitahsu; v];.
mNguj;d vd;gtupdhy; jahupf;fg;gl;l 1996.09.10 Me; jpfjpa 235 Mk; ,yf;f
tiuglj;jpy; Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;lJk;> 'fhzpj;Jz;lk; 3510" vd milahskplg;gl;lJk;>
gpupf;fg;gl;L tiuaWf;fg;gl;lJkhd mf;fhzpj;Jz;L mlq;fYk;; nrhy;yg;gl;l
fhzpj;Jz;lk; 3510 gpd;tUk; vy;iyfisAilaJ - tlf;F fhyp tPjp> ,y. 32A
vDk; tupkjpg;gPl;byf;f tsT (fhzpj;Jz;lk; E); fpof;F fhzpj;Jz;lq;fs; 3511
kw;Wk; 3512 njw;F vngNdru; gpNs]; Nkw;F vngNdru; gpNs]py; ,y. 4> 4/1
kw;Wk; 4/1A vDk; tupkjpg;gPl;byf;fq;fisf; nfhz;l tsTfs; (fhzpj;Jz;lk; C);
nrhy;yg;gl;l 235Mk; ,yf;f tiuglj;Jf;fpzq;fTk;> 235Mk; tiuglj;jpYs;s
Nkw;$wpa 'fhzpj;Jz;lk; 3510" kPjhd mz;ika epymsitf;fpzq;fTk;
gug;gstpy; ,J> ehd;F jrk; xd;gJ ehd;F Ngu;r;Rf;fisf; (00V. 00W}. 4.94Ng.)
nfhz;Ls;sJld; njy;fe;j ENfnfhl fhzpg; gjptfj;jpy; nj`p 141/03>04 ,y;
gjpTnra;ag;gl;Lk; cs;sJ.
235Mk;
tiuglj;jpYs;s
Nkw;$wpa
'fhzpj;Jz;lk;
3510"
epymsitf;fpzq;f gpd;tUkhW NkYk; tpgukhf tpgupf;fg;gl;Ls;sJ:

mz;ika

Nky; khfhzk; nfhOk;G khtl;lj;jpy; ry;gpl;b NfhwNsapd; gy;Ny gj;JtpYs;s
nj`pty> fy;fp];] khefu rig vy;iyfspDs;Sk;> nj`pty gpuNjr nrayfg;
gpuptpDs;Sk;> ,y. 540A> nj`pty Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpDs;Sk; tUfpd;w
nj`pty 8Mk; tl;lhuj;jpy; mike;Js;sJk;> mjd;NkYs;s fl;blq;fs;> kuq;fs;>
gapu;r;nra;iffs; kw;Wk; vy;yhtw;Wld; Nru;e;jJk;> 'mSj;tj;j" vdtiof;fg;gLtJk;>
cupkk; ngw;w epymsitahsu; fhkpdp gP njhld;nty vd;gtupdhy; jahupf;fg;gl;l
2006.11.15Me; jpfjpa 6405Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;lJk;>
'fhzpj;Jz;lk; A" vd milahskplg;gl;lJk;> gpupf;fg;gl;L tiuaWf;fg;gl;lJkhd
mf;fhzpj;Jz;L
mlq;fYk;>
nrhy;yg;gl;l
fhzpj;Jz;lk;
A
gpd;tUk;
vy;iyfisAilaJ tlf;F - fhyp tPjp. ,y. 32A vDk; tupkjpg;gPl;byf;f tsTk;
fpof;F - fhyp tPjp> ,y. 34> 34A kw;Wk; 34B vDk; tupkjpg;gPl;byf;fq;fisf;
nfhz;l tsTfs;> njw;F vngNdru; gpNs]; Nkw;F - vngNdru; gpNs]py; ,y. 4>
4/1 kw;Wk; 4/1A vDk; tupkjpg;gPl;byf;fq;fisf; nfhz;l tsTfs;; nrhy;yg;gl;l
6405 Mk; ,yf;f tiuglj;Jf;fpzq;f gug;gstpy; ,J> ehd;F jrk; xd;gJ ehd;F
Ngu;r;Rf;fis (00V. 00W}. 4.94Ng.) my;yJ 0.0125 n`f;Nlau;fisf; nfhz;Ls;sJld;
njy;fe;j ENfnfhl fhzpg; gjptfj;jpy; nj`p 141/03> 04 ,y; gjpTnra;ag;gl;Lk;
cs;sJ.
tptuzk; 2
Nky; khfhzk; nfhOk;G khtl;lj;jpy; ry;gpl;b NfhwNsapd; gy;Ny gj;JtpYs;s
nj`pty> fy;fp];] khefu rig vy;iyfspDs;Sk;> nj`pty gpuNjr nrayfg;
gpuptpDs;Sk;> ,y. 540A> nj`pty Nkw;F fpuhk mYtyu; gpuptpDs;Sk; tUfpd;w
nj`pty> ypadNf tPjp> ,y. 72 vDk; tstpd; ghfnkhd;whfTs;sJk;> nj`pty>
ypadNf tPjpapy; mike;Js;sJk;> 'fpNwrpah- Fk;Gw" kw;Wk; 'fpNwrpah Xtpl;l"
vdtiof;fg;gLtJk;> cupkk; ngw;w epy msitahsu; Mu;. Mu;. ntd;lu;
N`hntd; vd;gtupdhy; jahupf;fg;gl;l 1951.09.18 Me; jpfjpa 11 Mk; ,yf;f
tiuglj;jpy; Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;lJk;> 'fhzpj;Jz;lk; 267C" vd milahskplg;gl;lJk;>
gpupf;fg;gl;L tiuaWf;fg;gl;lJkhd mf;fhzpj;Jz;L mlq;fYk;; nrhy;yg;gl;l
fhzpj;Jz;lk; 267C gpd;tUk; vy;iyfisAilaJ - tlf;F fhzpj;Jz;lq;fs; 266
kw;Wk; 267D; fpof;F fhzpj;Jz;lq;fs; 267D kw;Wk; 267L> 30 mb tPjpnahd;Wf;fhd
xJf;FifAld;; njw;F fhzpj;Jz;lq;fs; 267B kw;Wk; 267L> 30 mb tPjpnahd;Wf;fhd
xJf;FifAld;> Nkw;F fhzpj;Jz;lk; 266> nrhy;yg;gl;l 11Mk; ,yf;f
tiuglj;Jf;fpzq;f gug;gstpy; ,J> mjd;NkYs;s fl;blq;fs;> kuq;fs;>
gapu;r;nra;iffs; kw;Wk; vy;yhtw;WlDk; Nru;j;J. gjpNdO jrk; Ie;J G+r;rpak;
Ngu;r;Rf;fisf; (00V. 00W}. 17.5Ng) nfhz;Ls;sJld; njy;fe;j - ENfnfhl fhzpg;
gjptfj;jpy; nj`p 141/05>06 ,y; gjpTnra;ag;gl;Lk; cs;sJ.
Nkw;nrhy;yg;gl;l fhzpahdJ mz;ika epy msitf;fpzq;f gpd;tUkhW NkYk;
tpgukhf tpgupf;fg;gl;Ls;sJ
Nkw;nrhy;yg;gl;l nj`ptyapy; mike;Js;sJk;> ypadNf tPjpapy; ,y. 78/8 vDk;
tupkjpg;gPl;byf;fj;ij jw;NghJ nfhz;Ls;sJk;> 'fpNwrpah Fk;Gw" kw;Wk; 'fpNwrpah
Xtpl;l" vdtiof;fg;gLtJk;> cupkk; ngw;w epymsitahsu; fhkpdp gp.
njhld;nty vd;gtupdhy; jahupf;fg;gl;l 2014.03.10Me; jpfjpa 10163Mk; ,yf;f
tiuglj;jpy; Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;lJk;> fhzpj;Jz;lk; 267c1 vd milahskplg;gl;lJk;>
gpupf;fg;gl;L tiuaWf;fg;gl;lJkhd mf;fhzpj;Jz;L mlq;fYk;: nrhy;yg;gl;l
fhzpj;Jz;lk; 267c1 gpd;tUk; vy;iyfisAilaJ tlf;F: fhy;tha; kw;Wk;
fhzpj;Jz;lk; 4323 (thpkjpg;gPl;byf;fk; 78/10> ypadNf tPjp)> fpof;F: fhzpj;Jz;lk;
4323 (thpkjpg;gPl;byf;fk; 78/10 ypadNf tPjp) kw;Wk; fhzpj;Jz;lk; 1151A (tPjp)>
njw;F: fhzpj;Jz;lk; 1551A (tPjp) kw;Wk; fhzpj;Jz;lk; 895 (tupkjpg;gPl;byf;fk;
78/7> ypadNf tPjp) Nkw;F: fhzpj;Jz;lk; 895 (tupkjpg;gPl;byf;fk; 78/7> ypadNf
tPjp) kw;Wk; fhy;tha;> nrhy;yg;gl;l 10163Mk; ,yf;f tiuglj;Jf;fpzq;f
gug;gstpy; ,J. mjd;NkYs;s fl;blq;fs;> kuq;fs;> gapu;r;nra;iffs; kw;Wk;
vy;yhtw;WlDk; Nru;j;J> gjpndl;L jrk; G+r;rpak; VO Ngu;r;Rf;fis (00V. 00W}.
18.07Ng.) my;yJ 0.0457 n`f;Nlau;fisf; nfhz;Ls;sJ.
Nkw;$wpa 11 Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; fhzpj;Jz;lk; 267L vd milahskplg;gl;l
fhzpj;Jz;bd; kPJs;s ghijtopAupikAld; Nru;j;J gpd;tUkhW tpgupf;fg;gl;Ls;sJ
Nkw;nrhy;yg;gl;l nj`pty> ypadNf tPjp> ,y. 72 vDk; tup kjpg;gPl;byf;f tstpd;
ghfnkhd;whfTs;sJk;> nj`pty> ypadNf tPjpapy; mike;Js;sJk;> 'fpNwrpah
Fk;Gw" kw;Wk; 'fpNwrpah Xtpl;l" vdtiof;fg;gLtJk;> nrhy;yg;gl;l 11Mk; ,yf;f
tiuglj;jpy; Fwpj;Jf;fhl;lg;gl;lJk;> fhzpj;Jz;lk; 267L vd milahskplg;gl;lJk;>
gpupf;fg;gl;L tiuaWf;fg;gl;lJkhd mf;fhzpj;Jz;L mlq;fYk;>
nrhy;yg;gl;l fhzpj;Jz;lk; 267L gpd;tUk; vy;iyfisAilaJ tlf;F
fhzpj;Jz;lq;fs; 267B njhlf;fk; 267G tiu> fpof;F fhzpj;Jz;lq;fs; 267H, 267K
kw;Wk; 294B njw;F fhzpj;Jz;lq;fs; 267I njhlf;fk; 267K tiu kw;Wk; ypadNf
tPjp> Nkw;F fhzpj;Jz;lq;fs; 267A njhlf;fk; 267C tiu kw;Wk; 294A>
nrhy;yg;gl;l 11 Mk; ,yf;f tiuglj;Jf;fpzq;f gug;gstpy; ,J> xU W}l; kw;Wk;
ehd;F jrk; Ie;J ,uz;L Ngu;r;Rf;fisf; 00V. 01W}. 4.52Ng) nfhz;Ls;sJ.
gzpg;ghsh; rigapd; fl;lisg;gb
gpuhe;jpa Kfhikahsh;>
nfhOk;G njw;F.
tya jiyik mYtyfk; (Nkw;F tyak; -01)
,y. 11> ba+f; tPjp>
nfhOk;G -01.

gzpg;ghsh; ehafk;>
eh;l; epiyak;>
Vf;fy> [h-vy.
njhiyNgrp: 011-2236284/ 2236307
ngf;];: 011 2233153

ngWif mwptpj;jy;
kpd;rhuj; njhFjpapd; guhkhpg;G kw;Wk;
Nritf;fhf tpiykDf;Nfhuy;
2022 - 2023
Nghjdh itj;jparhiy - mEuhjGuk;
mEuhjGuk; Nghjdh itj;jparhiyapy; xUtUl fhyj;jpw;F kpd;rhuj;
njhFjpapd; guhkhpg;G kw;Wk; Nritfis Nkw;nfhs;tjw;fhf jifikAs;s
xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J tpiykDf;Nfhug;gLfpd;wJ. tpiykDg;gbtq;fis
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf> gpd;tUk; jifikfisg; g+uzg;gLj;jp ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
01. eph;khzj;Jiw mgptpUj;jp epWtdj;jpd; (ICTAD) EM - 04 juk; my;yJ
mjw;F Nky; juj;jpw;fhf gjpT nra;ag;gl;bUj;jy; kw;Wk; mg;gjpthdJ 2021
Mk; Mz;bw;fhf nry;Ygbahf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.
02. Nghjdh itj;jparhiynahd;wpy; my;yJ nghJ itj;jparhiynahd;wpy; 05
tUlj;jpw;F Fiwahj fhyj;jpy; kpd;rhu guhkhpg;G eltbf;iffis
rpj;jpfukhf Nkw;nfhz;bUj;jy; my;yJ 500 KVA ,w;F Nkw;gl;l
mq;fPfhpf;fg;gl;l jdpahh; itj;jparhiynahd;wpy; 10 tUlj;jpw;Ff; Fiwahj
fhyj;jpy;> kpd;rhu guhkhpg;G eltbf;iffis rpj;jpfukhf Nkw;nfhz;bUj;jy;
njhlh;ghd mDgtk; njhlh;ghd rhd;wpjo;
03. kpd;rhu guhkhpg;G eltbf;iffspw;fhd tpahghug; gjpTr; rhd;wpjo;>
Nkw;gb midj;J jifikfisAk; g+uzg;gLj;jpAs;s tpiykDjhuh;fs;>
itj;jparhiyapd; rpwhg;gUf;F> kPsspf;fg;glhj &gh3000.00 ,w;fhd
njhifia
nrYj; j p
tpiykDg; g btq; f is
ngw; W f; n fhs; s y;
Ntz;Lnkd;gJld;> 2022.01.10 Kjy; 2022.01.31 tiu thu ehl;fspy; (thu
,Wjp kw;Wk; mur tpLKiw ehl;fs; jtph;e;j) K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 tiu
tpiykDg;gbtq;fs; toq;fg;gLk;. tpiykDg;gbtq;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf
tpz;zg;g fbjnkhd;W kw;Wk; kpd;rhu guhkhpg;G eltbf;iffspw;fhd
tpahghu gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;W> Nghjdh itj;japrhiyapd;
gzpg;ghsUf;F rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.
gpiofspd;wp kw;Wk; njspthf g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs;> %yg;gpujp
kw;Wk; efy; gpujpnad ,uz;L gpujpfshfj; jahhpj;J mt;tpU ciwfisAk;
xNu ciwapy; Nrh;j;J> 'jiyth;> gpuhe;jpa ngWiff;FO> Nghjdh
itj;jparhiy> mEuhjGuk;" vd;w Kfthpf;F 2022.02.01 md;W K.g.10.00
,w;F Kd;dh; fpilf;ff;$bathW gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; my;yJ ,t;
itj;jparhiyapd; fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg;
ngl;bapw; Nrh;j;jy; Nkw;nfhs;syhk;. tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwfspd;
,lJgf;f Nky; %iyapy; 'kpd;rhu guhkhpg;G Nritf;fhd tpiykDf; Nfhuy;
- 2022/2023> Nghjdh itj;jparhiy> mEuhjGuk;" vdf; Fwpg;gpl;L mDg;Gjy;
Ntz;Lk;. md;iwa jpdk;> tpiykDf;Nfhuy; KbTw;wJk; cldbahf mit
jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy; tpiykDjhuh; my;yJ tpiykDjhuhpdhy;
vOj;JUtpy; mjpfhuk; toq;fg;gl;l gpujpepjpnahUth; rKfkspj;jpUf;fyhk;.
,t;tpiykDf;Nfhuy; njhlh;ghf> mEuhjGuk; Nghjdh itj;jparhiyapd;
ngWiff;FOtpd; jPh;khdk; ,Wjpj;jPh;khdkhf mikAk;.
jiyth;
gpuhe;jpa ngWiff;FO>
Nghjdh itj;jparhiy>
mEuhjGuk;
njhiyNgrp ,y
025-2222261
025-22222262
025-2222263.

16

2022 ஜனவரி 10 திங்கட்கிழமை

நான்காவது நாளாகத் தடுத்துவைக்கப்பட்ட
டென்னிஸ் வீரர் ந�ோவாக் ஜ�ோக்கோவிச்
இன்று ஆஸி நீதிமன்றில் விசாரணை
டென்னிஸ் உலகத் தரவரிசையில் முதலிடத்தில் உள்ள ந�ோவாக்
ஜ�ோக்கோவிச்
அவுஸ்திரேலியாவில் நான்காவது நாளாகத் தடுத்துவைக்கப்பட்டுள்ளார்.
அவரது விசா விண்ணப்பத்தை
இரத்து செய்யும் முடிவுக்கான
விளக்கத்தை
அவுஸ்திரேலியத்
தரப்பு வழக்கறிஞர்கள் தயார் செய்துள்ளனர்.
அவுஸ்திரேலியப் ப�ொதுவிருது
டென்னிஸ் ப�ோட்டியில் கலந்துக�ொள்ள
செர்பியாவிலிருந்து
மெல்பர்ன் சென்ற ஜ�ோக்கோவிச்
அகதிகளைத் தங்கவைப்பதற்காகப்
பயன்படுத்தப்பட்ட ஹ�ோட்டல்
ஒன்றில் தடுத்துவைக்கப்பட்டார்.
அவரது விசா விண்ணப்பம்
மறுக்கப்பட்ட முடிவுக்கு அவர்
சட்ட ரீதியாக எதிர்ப்புத் தெரிவித்துள்ளார்.
ஜ�ோக்கோவிச் தடுத்துவைக்கப்-

பட்டுள்ள அதே ஹ�ோட்டலில்
தங்க வைக்கப்பட்ட செக் குடியரசு டென்னிஸ் வீரர் ரெனாட்டா
வ�ொராக�ோவாவின் விசா விண்ணப்பம் இரத்து செய்யப்பட்ட
பிறகு அந்த முடிவை எதிர்க்காமல்
அவுஸ்திரேலியாவை விட்டு அவர்

சென்றதாக செக் குடியரசின் வெளியுறவு அமைச்சு தெரிவித்தது.
ஜ�ோக்கோவிச்சின்
விவகாரம்
இன்று திங்கட்கிழமை (10 ஜனவரி)
விசாரணைக்கு வரவுள்ளது.
அவர்
அவுஸ்திரேலியாவில்
நுழைவதற்கான அனைத்து உத்தர-

வாதங்களையும் வழங்க செர்பிய
அரசாங்கம் தயாராய் உள்ளதாக அந்நாட்டுப் பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார்.
ஜ�ோக�ோவிச் ஆதரவாளர்கள்
செர்பியாவில் ஆர்ப்பாட்டம்
இந்நிலையில், ந�ோவக் ஜ�ோக�ோவிச்சுக்கு ஆதரவாக செர்பிய மக்கள்
ஆர்ப்பாட்டத்தில்
ஈடுபட்டனர்.
தலைநகர் பெல்கிரேடில் உள்ள
அந்நாட்டு
பாராளுமன்றத்துக்கு
முன்பாக திரண்ட மக்கள், ஜ�ோக�ோவிச்சின் விசாவை இரத்து செய்த
அவுஸ்திரேலிய அரசுக்கு கண்டனம் தெரிவித்தனர்.
அவுஸ்திரேலிய
பகிரங்கத்தில்
ஜ�ோக�ோவிச்
அனுமதிக்கப்பட
வேண்டும் என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்தினர்.
இதனிடையே, ஜ�ோக�ோவிச்சை
அவுஸ்திரேலிய அரசு அடைத்து
வைத்து
இருப்பதாக
அவரது
பெற்றோர் குற்றம்சாட்டி உள்ளனர்.

இலங்கை கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு,
ஓய்வு பெறுவது த�ொடர்பில் 3 நிபந்தனைகள்
இலங்கை
தேசிய
அணியில்
ஒப்பந்தம்
செய்யப்பட்டு,
ஓய்வு
பெற விரும்பும் அல்லது
ஓய்வு பெற்றுள்ள வீரர்கள்
த�ொடர்பாக 3 நிபந்தனைகளை விதிக்க இலங்கை
கிரிக்கெட்
நிறுவனம்
முடிவு செய்துள்ளது.
கடந்த (07ம் திகதி)
இடம்பெற்ற இலங்கை
கிரிக்கெட் நிர்வாகக் குழு
கூட்டத்தில் குறித்த தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அதற்கமைய எடுக்கப்பட்டுள்ள
தீர்மானங்கள் வருமாறு,
1. தேசிய கிரிக்கெட் அணியிலிருந்து ஓய்வு பெற விரும்பும் வீரர்கள், தங்களது ஓய்வு த�ொடர்பான
முடிவை இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவனத்திற்கு 3 மாத காலத்திற்கு முன்னதாக அறிவிக்க வேண்டும்.
2. வெளிநாடுகளில் இடம்பெறும்
லீக் ப�ோட்டிகளில் விளையாடுவதற்கான 'No Objection Certificates’
(NOCs) (ஆட்சேபனை இல்லை)
எனும் கடிதமானது, ஓய்வுபெற்றுள்ள தேசிய வீரர்களுக்கு, அவர்கள்
ஓய்வு பெற்ற திகதியிலிருந்து ஆறு
மாதம் நிறைவடைந்த பின்னரே
வழங்கப்படும்.
3. லீக் த�ொடர்கள் இடம்பெறுவதற்கு முன்னரான பருவத்தில் இடம்-

பெற்றுள்ள உள்ளூர் கிரிக்கெட்
ப�ோட்டிகளில் 80% ப�ோட்டிகளில்
விளையாடியிருந்தால் மாத்திரமே,
எல்பிஎல் ப�ோன்ற உள்ளூர் லீக்
த�ொடர்களுக்கு ஓய்வுபெற்ற தேசிய
வீரர்கள் தகுதியுடையவர்களாகக் கருதப்படுவார்கள்.
மேற்படி தீர்மானங்கள் உடனடியாக
அமுலுக்கு
வருவதாக,
இலங்கை
கிரிக்கட்
நிறுவனம்
விடுத்துள்ள அறிவித்தலில் தெரிவித்துள்ளது.
கடந்த சில வாரங்களாக இலங்கை
அணியின் ஒரு சில வீரர்கள் தங்களது
ஓய்வை அறிவித்து வருகின்றனர்
என்பத�ோடு, இலங்கை கிரிக்கெட்
நிறுவனத்தால் உடற் தகுதி த�ொடர்பான இறுக்கமான க�ொள்கைகள்
காரணமாக இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

இலங்கை உதைபந்தாட்ட வரலாற்றில் முதற்தடவையாக
திருக�ோணமலை சிறுவர் உதைபந்தாட்டத் திருவிழா

திருக�ோணமலை குறூப் நிருபர்

திருக�ோணமலை
சன்ரைஸ்
விளையாட்டுக் கழகத்தின் அனுசரணையுடன் சன்ரைஸ் விளையாட்டுக் கழகமும் ட்றின்பினிட்டி
(Trinfinity Football Academy)
உதைபந்தாட்டக்
கல்வியகமும்
இணைந்து
திருக�ோணமலை
சிறுவர் உதைபந்தாட்டத் திருவிழா
– 2022 நிகழ்வொன்றை திருக�ோண-

மலை மக்கேய்சர் விளையாட்டரங்கில் அண்மையில் நடாத்தியிருந்தனர்.
திருக�ோணமலையில் உதைப்பந்தாட்டத்துறை வீழ்ச்சியைடைந்து
காணப்படுகின்ற இத்தருணத்தில்
பாடசாலை
மட்டத்திலிருந்தே
மீண்டும் இத்துறையை கட்டியெழுப்ப முடியும் என்ற ந�ோக்கில்
இவ்விளையாட்டு விழா ஏற்பாடு
செய்யப்பட்டிருந்தது.
அதன்

இலங்கை அணி வீரர்கள்
இருவருக்கு க�ொர�ோனா
இ ல ங ் கை
கி ரி க ்கெ ட்
அணி வீரர்கள்
இ ரு வ ரு க் கு
க� ொ ர�ோனா
த�ொற்றியுள்ளது
உ று தி ய ா கி யு ள் ளது.
இ ல ங ் கை
கிரிக்கெட் வீரர்
அவிஷ்க பெர்னாண்டோ மற்றும்
வளர்ந்து வரும் இளம் துடுப்பாட்ட வீரரான ஜனித் லியனகே
ஆகிய�ோருக்கு க�ொவிட் 19 த�ொற்று

உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இ வ ர ்க ளு க் கு
மேற்கொள்ளப்பட்ட பி.சி.ஆர்.
பரிச�ோதனையிலேயே க�ொவிட்
த�ொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஜனித் சிம்பாப்வேக்கு எதிரான
ஒருநாள் த�ொடருக்கான இலங்கை
அணியில் இவர்கள் சேர்க்கப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

சீனாவில் நடைபெறவுள்ள குளிர்கால ஒலிம்பிக்
ப�ோட்டிகளில் பங்கேற்கப்போவதில்லை -வட க�ொரியா
சீனாவில்
நடைபெறவுள்ள குளிர்கால ஒலிம்பிக்
ப�ோட்டிகளில்
பங்கேற்கப்போவதில்லை என வட
க�ொரியா தெரிவித்துள்ளது.
பகைமை
உணர்வு
க�ொண்ட
நாடுகளின்
செயல்களாலும், க�ொர�ோனா த�ொற்று
அபாயம் காரணமாகவும் ஒலிம்பிக்
ப�ோட்டிகளில் பங்கேற்க முடியாது
என சீனாவுக்கு எழுதிய கடிதத்தில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
வட க�ொரியாவின் ஒலிம்பிக் குழு,

விளையாட்டு
அமைச்சு
எழுதிய கடிதம் விளையாட்டு வீரர்களை மாத்திரம் குறிப்பிட்டதா இராஜதந்திரப் பிரதிநிதிகளையும்
குறிப்பிட்டதா
என்பது
தெளிவாகத்
தெரியவில்லை.
அமெரிக்கா,
அவுஸ்திரேலியா,
பிரித்தானியா, கனடா உள்ளிட்ட
நாடுகள் அண்மையில் ப�ோட்டிகளுக்கு அதிகாரிகளை அனுப்பப்போவதில்லை என்று தெரிவித்தன.

முதற்கட்டமாக பாடசாலை மாணவர்களுக்கும் அவர்களின் பெற்ற�ோர்களுக்கும்
விழிப்புணர்வை
ஏற்படுத்தி அதன் மூலம் அவர்களின்
உதைபந்தாட்டத்துக்கான
ஆசையை தூண்ட வேண்டுமென
சன்ரைஸ் விளையாட்டுக கழகம்
தீர்மானித்து இந்நடவடிக்கையில்
இறங்கியது.
இந்த உதைபந்தாட்டத் திருவிழாவில் திருக�ோணமலை பாடசாலைக-

ளில் கல்வி பயில்கின்ற பதினைந்து
(15) வயதுக்குட்பட்ட அனைத்து
மாணவர்களும் மிகவும் உற்சாகமாக கலந்துக�ொண்டனர். நீண்ட
காலத்துக்குப் பின்னர்
பெற்ற�ோர்களும் களத்தில் இறங்கி தங்களது பிள்ளைகளின் ஆர்வத்தைத்
தூண்டும் வகையிலான க�ோஷங்களை பகிர்ந்துக�ொண்டனர்.
இலங்கையில்
இவ்வாறான
திருவிழா
நடைபெற்றமையா-

னது இதுவே முதற்தடவையாகும்
என்பது குறிப்பிடத்தக்க அம்சமாகும்.
பிரதம அதிதியாக கலந்து சிறப்பித்த திருக�ோணமலை வலயக்
கல்விப் பணிப்பாளர் சிறீதரனால்
இத்திருவிழாவில் கலந்துக�ொண்ட
அனைத்து வீரர்களுக்கும் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டதுடன் பதக்கங்களும்
அணிவிக்கப்பட்டன.
மேலும், சன்ரைஸ் விளையாட்டுக்

கழக உறுப்பினர்கள், பாடசாலை
விளையாட்டுப் பயிற்றுவிப்பாளர்கள், முன்னாள் விளையாட்டு வீரர்கள் ஆகிய�ோர் க�ௌரவிக்கப்பட்டனர்.
திருக�ோணமலை வலய உடற்கல்வி வளவாளர்
சிவபரன்,
சன்ரைஸ் கழக முன்னாள் வீரர்
லட்சுமணன் ஆகிய�ோர் தங்களது
ஒத்துழைப்புக்களை
வழங்கியிருந்தனர்.

சிநேகபூர்வ உதைபந்தாட்ட ப�ோட்டியில்

சீனன் க�ோட்டை யுனைடட் அணி வெற்றி
பேருவளை விசேட நிருபர்

சீனன்கோட்டை யுனைடட் விளையாட்டுக் கழகத்திற்கும் தர்கா நகர்
வை. எம். எஸ்.சி விளையாட்டுக்
கழகத்திற்கும் நடைபெற்ற சிநேகபூர்வ விளையாட்டுப் ப�ோட்டியில்
சீனன் க�ோட்டை யுனைடட் அணி
3-1 என்ற க�ோல் வித்தியாசத்தில்
வெற்றியீட்டியது. நாற்பது வயதிற்குமேற்பட்ட
உதைபந்தாட்ட
வீரர்கள் பங்குபற்றிய இவ்விளையாட்டுப் ப�ோட்டிநளீம் ஹாஜியார்
விளையாட்டரங்கில் நடைபெற்றது.
சீனன்கோட்டை உதைபந்தாட்ட இர-

கசிகர்கள் ஒன்றிணைந்து இப்போட்டியை ஏற்பாடு செய்திருந்தனர்.
ப�ோட்டி ஆரம்பமாகி ஐந்தாவது நிமிடத்தில் யுனைடட் வீரர்
யுனைடட் அணி சார்பில் அதன்
வீரர் ம�ொஹம்மட் இஸ்மத் க�ோல்
ஒன்றைப் பெற்றுக் க�ொடுத்தார்.
இடைவேளை வரை இரு அணிகளும் சிறப்பாக விளையாடியதுடன்
1-−0 என்ற க�ோல் வித்தியாசமே
அப்போது காணப்பட்டது.
இடைவேளையின்
பின்னர்
15ஆவது நிமிடத்தில் யுனைடட்
அணி வீரர் இம்தியாஸ் பாரூக் மற்றும�ொரு க�ோலை தனது அணிக்குப்
பெற்றுக் க�ொடுத்தார்.
வை. எம். எஸ்.சி அணி வீரர்
ம�ொஹம்மட்
21ஆவது நிமிடத்தில் தனது அணிக்கு க�ோல் ஒன்றை
பெற்றுக் க�ொடுக்க யுனைடட் வீரர்
ஷரீப் ம�ௌலானா ஒரு க�ோலை
23ஆவது நிமிடத்தில் தனது அணிக்குப் பெற்றுக் க�ொடுத்தார்.
பெருந்திரளான உதைபந்தாட்ட
இரசிகர்கள்
இவ்விளையாட்டை
கண்டுகளிக்க சமூகமளித்திருந்தனர்.
இப்போட்டிக்கு ஈ. எம். அஸ்லம்
மத்தியஸ்தராக கடமையாற்றினார்.

ஏற்பாட்டுக்குழு
உறுப்பினர்
நைஸர் இப்ராஹிம் தலைமையில்
நடைபெற்ற பரிசளிப்பு விழாவில்
பேருவளை உதைபந்தாட்டச் சங்கத்
தலைவர் ரிஸ்வான் ஹாஜியார்
பிரதம அதிதியாகக் கலந்துக�ொண்டார்.
முன்னாள் தலைவர். ஏ ஆர்.எம்.
பதியுத்தீன் மற்றும் ட�ொக்டர் எம்.
எச். எம். ரூமி,சண் ரைஸ் விளையாட்டுக் கழக செயலாளர் எம்.
கிஸான் ஹாஸிம் உட்பட பலரும்
கலந்து க�ொண்டனர்.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2022 ஜனவரி மாதம் 10ம் திகதி திங்கட்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.
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,yq;if ,uhZtk;

2022Mk; tUlj;jpy; ,yq;if ,uhZtj;jpw;F nghUl;fis toq;Ftjw;fhf cw;gj;jpahsh;fs;/
toq;Feh;fs; / ,wf;Fkjpahsh;fs; / xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J tpiykDf;fs; Nfhuy;
1.

2022Mk; tUlj;jpDs; ghJfhg;G mikr;rpd; fPo; ,yq;if ,uhZtj;jpw;F gpd;tUk; nghUl;fisf; nfhs;tdT nra;tjw;fhf jFjp tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; mikr;Rg;
ngWiff; FOj; jiythpdhy; Nfhug;gLfpd;wd.
m.

njhpT nra;ag;gl;l xg;ge;jf;fhuh;fspdhy; rfy nghUl;fSk; ,yq;if ,uhZtj;jpd; uhfk Aj;Njhgfuz fsQ;rparhiy my;yJ ,uhZt Jzpfs; fsQ;rparhiyf;F Nghf;Ftuj;J nra;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk;.

M.

,jw;F Mh;tk; fhl;Lk; toq;Feh;fs; Ntiy ehl;fspy; Kw;gfy; 10.00 kzp Kjy; gpw;gfy; 15.00 kzp tiu cUg;gbfSf;F Kd;dhy; jug;gl;Ls;s jpfjpfspy; = [ath;jdGu ,uhZtj; jiyikafj;jpy; mike;Js;s
Aj;Njhgfuz Nrit gzpg;ghsh; rigaplkpUe;J
me;j tpiykDf;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; xt;nthU Nfs;tp ,yf;fj;jpw;fhfTk; jug;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj tpz;zg;gf; fl;lzj;ij = [ath;jdGu>
,uhZtj; jiyikafk;> ,yq;if ,uhZt epjpg; gzpg;ghsUf;F nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gjhuh;fspdhy; Kiwahf ifnahg;gkplg;gl;l tpiyf;Nfhuy;fis cj;jpNahfg+h;t Kj;jpiuiag;
gjpj;jjd; gpd; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. Nfs;tpfisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~2022Mk; tUlj;jpy; (nghUs; tif) tpiykDf;fisr; rkh;g;gpj;jy;|| Nfs;tp ,yf;fk; (DOS/2022/..............)
jpfjp kw;Wk; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; Neuk; vd;gtw;iwf; Fwpg;gpl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

njh.
,y.

Nfs;tp milahs
,yf;fk;

cs;ehL/
ntspehL
(NCB/ICB)

tpguq;fs;

msT

tpiykD Mtzq;fs;
tpepNahfpf;fg;gLk; fhyk;

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;/
KbTWj;jg;gLk;
jpfjp kw;Wk; Neuk;

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

Jzpfs;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DOS/2022/1000
DOS/2022/1001
DOS/2022/1002
DOS/2022/1003
DOS/2022/1004
DOS/2022/1005
DOS/2022/1006
DOS/2022/1007
DOS/2022/1008
DOS/2022/1009
DOS/2022/1010
DOS/2022/1011
DOS/2022/1012
DOS/2022/1013
DOS/2022/1014
DOS/2022/1015
DOS/2022/1016
DOS/2022/1017
DOS/2022/1018
DOS/2022/1019
DOS/2022/1020

22

DOS/2022/1021 (a)

23

DOS/2022/1022 (a)

24

DOS/2022/1023 (a)

25

DOS/2022/1024 (a)

26

DOS/2022/1025 (a)

27

DOS/2022/1026 (a)

28

DOS/2022/1027 (a)

29

DOS/2022/1028 (a)

30
31
32

DOS/2022/1029 (a)
DOS/2022/1030 (a)
DOS/2022/1031 (a)

33

34

DOS/2022/1032 (a)

DOS/2022/1033 (a)

35

DOS/2022/1034 (a)

36

DOS/2022/1035 (a)

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

DOS/2022/1036
DOS/2022/1037
DOS/2022/1038
DOS/2022/1039
DOS/2022/1040
DOS/2022/1041
DOS/2022/1042
DOS/2022/1043
DOS/2022/1044
DOS/2022/1045
DOS/2022/1046
DOS/2022/1047
DOS/2022/1048
DOS/2022/1049
DOS/2022/1050
DOS/2022/1051
DOS/2022/1052
DOS/2022/1053
DOS/2022/1054
DOS/2022/1055
DOS/2022/1056
DOS/2022/1057
DOS/2022/1058
DOS/2022/1059
DOS/2022/1060
DOS/2022/1061
DOS/2022/1062
DOS/2022/1063
DOS/2022/1064
DOS/2022/1065
DOS/2022/1066
DOS/2022/1067
DOS/2022/1068

cUkiwg;G (Camouflage) rPUilj; Jzp CR /SF ngl;ld; njhFjp
fWg;G - fpopf;fKbahj Jzp CR/SF ngl;ld; 58/60"
xypt; gr;ir epw gUj;jp bhpy; Jzp 58/60''
rPUilj; Jzp xypt; gr;ir epw fpof;f Kbahj Air Mobile Kit
gOg;G epw B-Nrh;l;fSf;fhd Jzp 68''
Nrh;[; fLk; gr;ir epwj; Jzp 58/60"
Nrh;[; fhf;fp Jzp 58/60"
nts;is nghypna];lh; Jzp 58/60" (fhw;rl;ilj; Jzp)
fWg;G nghypna];lh; Jzp 58/60" (fhw;rl;ilj; Jzp)
nts;is nghypna];lh; Jzp 45" (Nrh;l; Jzp)
nts;is gLf;if tphpg;G Jzp 60''
Wet -Look nts;isj; Jzp 72"
nts;is epw ePz;l if N[h;]pfs;
cUkiwg;G (Camouflage) ngdpad;fs;
xypt; gr;ir epw ngdpad;fs;
ngz;fSf;fhd miuf; if nts;is B Nrh;l;fs;
xypt; gr;ir epw nghypna];lh; nfhl;ld; Nk];fs; (nlhp)
xypt; gr;ir epw nghypna];lh; nfhl;ld; Nk];fs; (mjpfhhpfSfhdit)
nts;is epw nghypna];lh; nfhl;ld; Nk];fs; (nlhp) (mjpfhhpfSfhdit)
Comforters njhg;gpfs;
xypt; gr;ir epw tp];Nfh]; Jzpfs; 58/60"
gjtpepiy mjfhhpfSf;fhd ,yr;rpidfs; I - jq;f epwk;
gjtpepiy mjfhhpfSf;fhd ,yr;rpidfs; I - nts;sp epwk;
gjtpepiy mjfhhpfSf;fhd ,yr;rpidfs; I - fWg;G epwk;
gjtpepiy mjfhhpfSf;fhd ,yr;rpidfs; II - jq;f epwk;
gjtpepiy mjfhhpfSf;fhd ,yr;rpidfs; II - nts;sp epwk;
gjtpepiy mjfhhpfSf;fhd ,yr;rpidfs; II - fWg;G epwk;
Njhw;gl;il ,yr;rpidfs; ~~nfKD|| nts;sp
ngz; mjpfhhpfs; cw;rt gPf; njhg;gpfs; (Signals Corps Pattern)
ngz; mjpfhhpfs; cw;rt gPf; njhg;gpfs; (Engineer Servces Corps Pattern )
ngz; mjpfhhpfs; cw;rt gPf; njhg;gpfs; (Military Police Pattern )
ngz; mjpfhhpfs; cw;rt gPf; njhg;gpfs; (General Service Corps Pattern )
gr;ir epwj;jhyhd gpuTz; epw gl;bAld; jq;f epw nghj;jhd; gPf; njhg;gpfs;
gr;ir epwj;jhyhd gpuTz; epw gl;bAld; nts;sp epw nghj;jhd; gPf; njhg;gpfs;
gr;ir epwj;jhyhd gpuTz; epw gl;bAld; fWg;G epw nghj;jhd; gPf; njhg;gpfs;
ngz;fSf;fhd nghNu[; gr;ir njhg;gpfs;
fhf;fp epw gpuTz; gl;bAld; gPf; njhg;gpfs; (WO I Pattern)
fhf;fp epw gpuTz; gl;bAld; gPf; njhg;gpfs; (WO I SLSR Pattern )
gr;ir epwj;Jld; rptg;G Ngz;l; gpuTd; gl;bAld; jq;f epw nghj;jhd; gPf; njhg;gpfs;
gr;ir epwj;Jld; rptg;G Ngz;l; gpuTd; gl;bAld; nts;sp epw nghj;jhd; gPf; njhg;gpfs;
gr;ir epwj;Jld; rptg;G Ngz;l; gpuTd; gl;bAld; fWg;G epw nghj;jhd; gPf; njhg;gpfs;
gr;ir epwj;Jld; nk&d; Ngz;l; gpuTd; gl;bAld; jq;f epw nghj;jhd; gPf; njhg;gpfs;
(kUj;Jt gilazp)
fkj;njhopy; kw;Wk; fhy;eil fpspg; tifahd njhg;gp ,yr;rpidfs;
iugs; gilazpf;fhd gpd; tifahd njhg;gp ,yr;rpidfs;
fkj;njhopy; kw;Wk; fhy;eil gilazpf;fhd njhg;gp ,yr;rpidfs;
Nrit gilazpapdUf;fhd gpd; tifahd Njhw;gl;il ,yr;rpidfs;
fkj;njhopy; kw;Wk; fhy;eil gilazpapdUf;fhd gpd; tifahd Njhw;gl;il ,yr;rpidfs;
,uhZt ,yr;rpidAld; fOj;Jg;gl;b fg;ypq; njhFjpfs;
rpNu\;l mjpfhhpfSf;fhd ntapy; fz;zhbfs; (Sunglass)
fhyhw;gil tprpy;fs; (Whistle Infantry)
n[duy; mjpfhhpfSf;fhd jq;f epw vk;Nuha;l; nra;ag;gl;l ,uz;L thp Xf; ,iy rpfug;
gpd;dy; (Peak Braided)
Nfh;dy; kw;Wk; gphpNfbah;fSf;fhd jq;f epw vk;Nuha;l; nra;ag;gl;l ,uz;L thp Xf; ,iy
rpfug; gpd;dy; (Peak Braided)
nyg;bld;l; Nfh;dy; kw;Wk; Nk[h;fSf;fhd jq;f epw vk;Nuha;l; nra;ag;gl;l ,uz;L thp
Xf; ,iy rpfug; gpd;dy; (Peak Braided)
nghJr; Nrit Nfh;dy; gjtpepiy kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l gjtpepiyf;fhd jq;f epw
nghj;jhd;fs;
nghJr; Nrit Nfh;dy; gjtpepiy kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l gjtpepiyf;fhd nts;sp epw
nghj;jhd;fs;
nghJr; Nrit Nfh;dy; gjtpepiy kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l gjtpepiyf;fhd fWg;G epw
nghj;jhd;fs;
nghJr; Nrit Nfh;dy; gjtpepiy kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l gjtpepiyf;fhd jq;f epw
];F& ilg; nghj;jhd;fs;
nghJr; Nrit Nfh;dy; gjtpepiy kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l gjtpepiyf;fhd nts;sp epw
];F& ilg; nghj;jhd;fs;
nghJr; Nrit Nfh;dy; gjtpepiy kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l gjtpepiyf;fhd fWg;G epw
];F& ilg; nghj;jhd;fs;
Nk[h; n[duy; mjpfhhpfSf;fhd el;rj;jpuk; rfpjk; rpwpa N[hh;[l; ngr;r];fs; - jq;f epwk;
n[duy; mjpfhhpfSf;fhd N[hh;[l; ngr;r];fs; - Medium Pattern
Nfh;dy; / gphpNfbah;fSf;fhd N[hh;[l; ngr;r];fs; - Medium Pattern
n[duy; / mjpfhhpfSf;fhd jq;f epw rpy;f; ]n]];
Nfh;dy; gphpNfbah;fSf;fhd nk&d; epw rpy;f; ]n]];
Cape Poncho
Mess Tins Nrhbfs;
T 56 ciwfs;
iugs; ];ypq; T - 56
Web Equipment RCH 100 Pattern
fWg;G epw ngz;fspd; ifg;igfs;
kio mq;fpfs;
Alice Pack
Hydration Back Pack
fWg;G epw g+l; i`nyf; Armour Pattern
gpuTz; epw g+l; i`nyf; Artillery Pattern
gpuTd; epw g+l; i`nyf; Commando Pattern
];Nt[; gpuTz; epw g+l; i`nyf; Commando Pattern
];Nt[; fWg;G epw g+l; i`nyf; SF Pattern
g+l; i`nyf; MACH INF Pattern
];Nt[; gr;ir epw g+l; i`nyf; Air Mobile Pattern
fk; g+l;
Mz; mjpfhhpfSf;fhd fWg;G epw Njhw; rg;ghj;Jfs;
ngz;fSf;fhd fWg;G epw Njhw; rg;ghj;Jfs;
mjpfhhpfSf;fhd tpisahl;Lj;Jiw rg;ghj;Jfs;
nflw; mjpfhhpfSf;fhd tpisahl;Lj;Jiw rg;ghj;Jfs; (J}a nts;is)
g;Nuhf; mg;gh; fWg;G epw Njhw; rg;ghj;Jfs;
rpNu\;l mjpfhhpfSf;fhd fWg;G epw Njhw; N[hh;[; g+l; Ngld;l;
rpNu\;l mjpfhhpfSf;fhd fWg;G epw Njhw; rg;ghj;Jfs; (mnkhpf;f khjphp)
fWg;G epw Njhw; rg;ghj;Jfs; (WO's/Snr NCO)
nfd;t]; rg;ghj;Jfs; OG (ORS)
clw;gapw;rp Nghjidahsh;fs; / ngz; mjpfhhpfSf;fhd nts;isepw nfd;t]; rg;ghj;Jfs;
ghiytd g+l;fs;
rptpy; cj;Nahj;jh;fSf;fhd fWg;G rg;ghj;Jfs;
mjpfhhpfSf;fhd fWg;G epw Njhw; rg;ghj;J ngld;l;
fWg;G epw g+l; ];ll;
xypt; gr;ir epw ntg; ngy;l;fs; 58 Pattern
nghyp]; Nrit gilazpapdUf;fhd kio mq;fpfs;

ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB

5,500
25,000
100,000
4,500
144,200
1,000
1,000
5,000
5,000
5,000
300,000
12,000
5,000
179,000
307,000
4,000
300,000
26,650
12,000
2,000
105,000
1,250
500
250
1,250
500
250
6,000
50
30
30
50
1,000
300
250
200
200
65
300
100
50

vz;zpf;if
kPw;wh;fs;
kPw;wh;fs;
vz;zpf;if
kPw;wh;fs;
kPw;wh;fs;
kPw;wh;fs;
kPw;wh;fs;
kPw;wh;fs;
kPw;wh;fs;
kPw;wh;fs;
kPw;wh;fs;
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
Nrhbfs;
Nrhbfs;
Nrhbfs;
vz;zpf;if
kPw;wh;fs;
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
Nrhbfs;
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if

ICB

50

vz;zpf;if

ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB

250
500
5,000
3,000
2,500
5,000
300
8,000

vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
Nrhbfs;
Nrhbfs;
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if

ICB

100

vz;zpf;if

ICB

250

vz;zpf;if

ICB

500

vz;zpf;if

ICB

10,000

vz;zpf;if

ICB

5,000

vz;zpf;if

ICB

2,000

vz;zpf;if

ICB

2,500

vz;zpf;if

ICB

1,000

vz;zpf;if

ICB

500

vz;zpf;if

ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
ICB
NCB
NCB
ICB
ICB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
ICB
NCB
NCB
ICB
ICB
NCB
ICB
NCB
ICB
NCB
ICB
ICB
ICB
NCB

200
200
400
270
650
30,000
20,000
20,000
20,000
10,000
2,000
6,500
1,000
1,000
2,500
3,000
1,500
2,000
2,000
1,220
500
20,000
9,500
2,000
10,500
2,500
3,700
725
1,000
2,300
25,000
2,000
1,000
5,000
600
500
20,000
800

Nrhbfs;
Nrhbfs;
Nrhbfs;
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
Nrhbfs;
Nrhbfs;
Nrhbfs;
Nrhbfs;
Nrhbfs;
Nrhbfs;
Nrhbfs;
Nrhbfs;
Nrhbfs;
Nrhbfs;
Nrhbfs;
Nrhbfs;
Nrhbfs;
Nrhbfs;
Nrhbfs;
Nrhbfs;
Nrhbfs;
Nrhbfs;
Nrhbfs;
Nrhbfs;
Nrhbfs;
Nrhbfs;
vz;zpf;if
vz;zpf;if

11/01/2022 Kjy; 22/02/2022
11/01/2022 Kjy; 22/02/2022
11/01/2022 Kjy; 22/02/2022
11/01/2022 Kjy; 22/02/2022
11/01/2022 Kjy; 22/02/2022
11/01/2022 Kjy; 24/02/2022
11/01/2022 Kjy; 24/02/2022
11/01/2022 Kjy; 24/02/2022
11/01/2022 Kjy; 24/02/2022
11/01/2022 Kjy; 24/02/2022
11/01/2022 Kjy; 25/02/2022
11/01/2022 Kjy; 25/02/2022
11/01/2022 Kjy; 25/02/2022
11/01/2022 Kjy; 25/02/2022
11/01/2022 Kjy; 25/02/2022
11/01/2022 Kjy; 28/02/2022
11/01/2022 Kjy; 28/02/2022
11/01/2022 Kjy; 28/02/2022
11/01/2022 Kjy; 28/02/2022
11/01/2022 Kjy; 28/02/2022
11/01/2022 Kjy; 28/02/2022

23/02/2022 K.g.
23/02/2022 K.g.
23/02/2022 K.g.
23/02/2022 K.g.
23/02/2022 K.g.
25/02/2022 K.g.
25/02/2022 K.g.
25/02/2022 K.g.
25/02/2022 K.g.
25/02/2022 K.g.
28/02/2022 K.g.
28/02/2022 K.g.
28/02/2022 K.g.
28/02/2022 K.g.
28/02/2022 K.g.
02/03/2022 K.g.
02/03/2022 K.g.
02/03/2022 K.g.
02/03/2022 K.g.
02/03/2022 K.g.
02/03/2022 K.g.

11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00

kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F

12,500.00
3,500.00
12,500.00
12,500.00
20,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
20,000.00
1,000.00
1,000.00
20,000.00
20,000.00
1,000.00
12,500.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
12,500.00

11/01/2022 Kjy; 22/02/2022

23/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

11/01/2022 Kjy; 22/02/2022

23/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

11/01/2022 Kjy; 22/02/2022

23/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

11/01/2022 Kjy; 22/02/2022

23/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

3,500.00

11/01/2022 Kjy; 22/02/2022

23/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

11/01/2022 Kjy; 24/02/2022

25/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

11/01/2022 Kjy; 24/02/2022

25/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

11/01/2022 Kjy; 24/02/2022

25/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

3,500.00

11/01/2022 Kjy; 24/02/2022
11/01/2022 Kjy; 25/02/2022
11/01/2022 Kjy; 25/02/2022

25/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F
28/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F
28/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

3,500.00
3,500.00
1,000.00

11/01/2022 Kjy; 25/02/2022

28/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

11/01/2022 Kjy; 25/02/2022

28/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

3,500.00

11/01/2022 Kjy; 28/02/2022

02/03/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

11/01/2022 Kjy; 28/02/2022

02/03/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

11/01/2022 Kjy; 22/02/2022
11/01/2022 Kjy; 22/02/2022
11/01/2022 Kjy; 22/02/2022
11/01/2022 Kjy; 22/02/2022
11/01/2022 Kjy; 22/02/2022
11/01/2022 Kjy; 08/02/2022
11/01/2022 Kjy; 08/02/2022
11/01/2022 Kjy; 24/02/2022
11/01/2022 Kjy; 24/02/2022
11/01/2022 Kjy; 08/02/2022
11/01/2022 Kjy; 08/02/2022
11/01/2022 Kjy; 08/02/2022
11/01/2022 Kjy; 10/02/2022
11/01/2022 Kjy; 10/02/2022
11/01/2022 Kjy; 10/02/2022
11/01/2022 Kjy; 10/02/2022
11/01/2022 Kjy; 10/02/2022
11/01/2022 Kjy; 11/02/2022
11/01/2022 Kjy; 11/02/2022
11/01/2022 Kjy; 24/02/2022
11/01/2022 Kjy; 11/02/2022
11/01/2022 Kjy; 11/02/2022
11/01/2022 Kjy; 24/02/2022
11/01/2022 Kjy; 24/02/2022
11/01/2022 Kjy; 11/02/2022
11/01/2022 Kjy; 25/02/2022
11/01/2022 Kjy; 17/02/2022
11/01/2022 Kjy; 25/02/2022
11/01/2022 Kjy; 17/02/2022
11/01/2022 Kjy; 25/02/2022
11/01/2022 Kjy; 25/02/2022
11/01/2022 Kjy; 25/02/2022
11/01/2022 Kjy; 17/02/2022

23/02/2022 K.g.
23/02/2022 K.g.
23/02/2022 K.g.
23/02/2022 K.g.
23/02/2022 K.g.
09/02/2022 K.g.
09/02/2022 K.g.
25/02/2022 K.g.
25/02/2022 K.g.
09/02/2022 K.g.
09/02/2022 K.g.
09/02/2022 K.g.
11/02/2022 K.g.
11/02/2022 K.g.
11/02/2022 K.g.
11/02/2022 K.g.
11/02/2022 K.g.
14/02/2022 K.g.
14/02/2022 K.g.
25/02/2022 K.g.
14/02/2022 K.g.
14/02/2022 K.g.
25/02/2022 K.g.
25/02/2022 K.g.
14/02/2022 K.g.
28/02/2022 K.g.
18/02/2022 K.g.
28/02/2022 K.g.
18/02/2022 K.g.
28/02/2022 K.g.
28/02/2022 K.g.
28/02/2022 K.g.
18/02/2022 K.g.

11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00

kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F

12,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
12,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
1,000.00
3,500.00
3,500.00
1,000.00
1,000.00
3,500.00
12,500.00
1,000.00
12,500.00
1,000.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,500.00
1,000.00

Continued........
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ftH]; mTl;lHfs;/ ba+g; ,d;dH / ngl;lwpfs;
njh.
,y.
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

Nfs;tp milahs
,yf;fk;
DOS/2022/2000
DOS/2022/2001
DOS/2022/2002
DOS/2022/2003
DOS/2022/2004
DOS/2022/2005
DOS/2022/2006
DOS/2022/2007
DOS/2022/2008
DOS/2022/2009
DOS/2022/2010
DOS/2022/2011
DOS/2022/2012
DOS/2022/2013
DOS/2022/2014
DOS/2022/2015
DOS/2022/2016
DOS/2022/2017
DOS/2022/2018
DOS/2022/2019
DOS/2022/2020
DOS/2022/2021
DOS/2022/2022
DOS/2022/2023
DOS/2022/2024

cs;ehL/
ntspehL
(NCB/ICB)

tpguq;fs;
fth;]; mTl;lh; 205/60 R 16
fth;]; mTl;lh; 215 R 15
fth;]; mTl;lh; 285/75R16
fth;]; mTl;lh; 265/65 R 17
fth;]; mTl;lh; 750 R 16 (14/16 PR)
fth;]; mTl;lh; 750 x 16 (12/14 PR)
fth;]; mTl;lh; 31 x 10.5 R 15
fth;]; mTl;lh; 235/85 R 16
fth;]; mTl;lh; 900x20 14 PR (Highway Type)
fth;]; mTl;lh; 900x20 (16 PR)
fth;]; mTl;lh; 1000 R 20 (18 PR)
fth;]; mTl;lh; 1000x20 16/18 PR ( Rib Type)
fth;]; mTl;lh; 1000x20 16/18 PR ( Lug Type)
fth;]; mTl;lh; 12.4/11 x 28
ba+g; ,d;dh; 900x20
ngl;lwp 12V 90 AMP (Light Veh &Tractors) (Maintenance Free)
ngl;lwp 12V 200 AMP (Maintenance Free)
ngl;lwp 12V 100 AMP (Maintenance Free)
fth;]; mTl;lh; 16.9 x 28
ngl;lwp
12V 70AMP (Maintenance Free)
ngl;lwp 12V 150 AMP (Maintenance Free)
ngl;lwp
12V 120 AMP (Maintenance Free)
ngl;lwp
12V 90 AMP (L) (Maintenance Free)
nfdgp lhlh 1613 buf;
gr;ir epw nfd;t]; Jzpfs; 72 ''

NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB

msT
150
150
50
100
250
600
50
75
300
300
70
100
150
100
1,000
250
175
75
50
100
150
150
125
40
5,000

vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
kPw;wh;fs;

tpiykD Mtzq;fs;
tpepNahfpf;fg;gLk; fhyk;
11/01/2022 Kjy; 08/02/2022
11/01/2022 Kjy; 08/02/2022
11/01/2022 Kjy; 08/02/2022
11/01/2022 Kjy; 08/02/2022
11/01/2022 Kjy; 08/02/2022
11/01/2022 Kjy; 10/02/2022
11/01/2022 Kjy; 10/02/2022
11/01/2022 Kjy; 10/02/2022
11/01/2022 Kjy; 10/02/2022
11/01/2022 Kjy; 10/02/2022
11/01/2022 Kjy; 11/02/2022
11/01/2022 Kjy; 11/02/2022
11/01/2022 Kjy; 11/02/2022
11/01/2022 Kjy; 11/02/2022
11/01/2022 Kjy; 11/02/2022
11/01/2022 Kjy; 17/02/2022
11/01/2022 Kjy; 17/02/2022
11/01/2022 Kjy; 17/02/2022
11/01/2022 Kjy; 17/02/2022
11/01/2022 Kjy; 17/02/2022
11/01/2022 Kjy; 18/02/2022
11/01/2022 Kjy; 18/02/2022
11/01/2022 Kjy; 18/02/2022
11/01/2022 Kjy; 18/02/2022
11/01/2022 Kjy; 18/02/2022

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;/
KbTWj;jg;gLk;
jpfjp kw;Wk; Neuk;
09/02/2022 K.g.
09/02/2022 K.g.
09/02/2022 K.g.
09/02/2022 K.g.
09/02/2022 K.g.
11/02/2022 K.g.
11/02/2022 K.g.
11/02/2022 K.g.
11/02/2022 K.g.
11/02/2022 K.g.
14/02/2022 K.g.
14/02/2022 K.g.
14/02/2022 K.g.
14/02/2022 K.g.
14/02/2022 K.g.
18/02/2022 K.g.
18/02/2022 K.g.
18/02/2022 K.g.
18/02/2022 K.g.
18/02/2022 K.g.
21/02/2022 K.g.
21/02/2022 K.g.
21/02/2022 K.g.
21/02/2022 K.g.
21/02/2022 K.g.

11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00

kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F

kPsspf;fg;glhj
fl;lzk;
(&gh)
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,500.00
1,000.00
1,000.00
3,500.00
3,500.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,500.00

fhfpjhjpfs;
njh.
,y.

Nfs;tp milahs
,yf;fk;

95
96
97

DOS/2022/3000
DOS/2022/3001
DOS/2022/3002

98

DOS/2022/3003

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

DOS/2022/3004
DOS/2022/3005
DOS/2022/3006
DOS/2022/3007
DOS/2022/3008
DOS/2022/3009
DOS/2022/3010
DOS/2022/3011
DOS/2022/3012
DOS/2022/3013
DOS/2022/3014
DOS/2022/3015
DOS/2022/3016
DOS/2022/3017
DOS/2022/3018
DOS/2022/3019
DOS/2022/3020
DOS/2022/3021

cs;ehL/
ntspehL
(NCB/ICB)

tpguq;fs;
Gifg;glg; gpujp jhs;fs; A4 80 gsm
Gifg;glg; gpujp jhs;fs A3 80 gsm
ehd;F JisAs;s igy; fth;fs;
fbj ciwfs; 6" x 3 ½"
fbj ciwfs;
9" x 4"
fbj ciwfs; 10" x 7"
fbj ciwfs;

NCB
NCB
NCB

10" x 5"

NCB

fbj ciwfs; 10" x 15"
fbj ciwfs; 16" x 12"
fbj ciwfs; 6" 1/2'' x 4 1/2"
fbj ciwfs; 10" x 14"
fzdp jhs;fs; 7 1/2 x 11 Column Single (1000 Sheet) Pkts
fzdp jhs;fs; 80 9 1/2 x 11 Column Single (1000 Sheet) Pkts
fzdp jhs;fs; 80 9 1/2 x 11 Column 3 Ply (500 Sheet) Pkts
fzdp jhs;fs; 80 9 1/2 x 11 Column 5 Ply (500 Sheet) Pkts
fzdp jhs;fs; 132 15 1/2 x 11 Column 3 Ply (500 Sheet) Pkts
fzdp jhs;fs; 132 15 1/2 x 11 Column Single(1000 Sheet) Pkts
N;;lhdh; nlh\pgh E Studio 2809 A (T 2309 P)
Printonics P 8000/P 7000/ N 7000 Standard Life Cartridge Ribbon
Ribbon Cartridge Epson LQ 2090
nfdd; IR 2525 Gifg;gl ,ae;jpuj;jpw;fhd Nlhdh; nfdd; NPG 51
nfdd; IR 2525 Gifg;gl ,ae;jpuj;jpw;fhd Nlhdh; nfdd; NPG 50
N;;lhdh; nlh\pgh E Studio (T 2507 P)
Nlhdh; nfdd; IR 3245( NPG 26)
N;;lhdh; nlh\pgh E Studio 4518 A (T 5018 P)
N;;lhdh; nlh\pgh E Studio 2829 A (T2323 P)
N;;lhdh; nlh\pgh E Studio 4508 (T 3008 P)
Lexmarks MS 312 Stater Cartige
Lexmarks MS 310 Nlhdh; 50 F 3HOE Nlhdh;

NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB

msT
60,000
30,000
100,000
50,000
300,000
104,000

vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if

135,000

vz;zpf;if

135,000
65,000
43,000
12,000
4,000
1,000
3,000
1,000
500
4,000
1,500
550
2,000
1,750
750
1,000
100
150
1,300
300
450
450

vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if

tpiykD Mtzq;fs;
tpepNahfpf;fg;gLk; fhyk;

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;/
KbTWj;jg;gLk;
jpfjp kw;Wk; Neuk;

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

11/01/2022 Kjy; 08/02/2022
11/01/2022 Kjy; 08/02/2022
11/01/2022 Kjy; 08/02/2022

09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F
09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F
09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

3,500.00
3,500.00
1,000.00

11/01/2022 Kjy; 08/02/2022

09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

11/01/2022 Kjy; 08/02/2022
11/01/2022 Kjy; 10/02/2022
11/01/2022 Kjy; 10/02/2022
11/01/2022 Kjy; 10/02/2022
11/01/2022 Kjy; 10/02/2022
11/01/2022 Kjy; 10/02/2022
11/01/2022 Kjy; 11/02/2022
11/01/2022 Kjy; 11/02/2022
11/01/2022 Kjy; 11/02/2022
11/01/2022 Kjy; 11/02/2022
11/01/2022 Kjy; 11/02/2022
11/01/2022 Kjy; 17/02/2022
11/01/2022 Kjy; 17/02/2022
11/01/2022 Kjy; 17/02/2022
11/01/2022 Kjy; 17/02/2022
11/01/2022 Kjy; 17/02/2022
11/01/2022 Kjy; 18/02/2022
11/01/2022 Kjy; 18/02/2022

09/02/2022 K.g.
11/02/2022 K.g.
11/02/2022 K.g.
11/02/2022 K.g.
11/02/2022 K.g.
11/02/2022 K.g.
14/02/2022 K.g.
14/02/2022 K.g.
14/02/2022 K.g.
14/02/2022 K.g.
14/02/2022 K.g.
18/02/2022 K.g.
18/02/2022 K.g.
18/02/2022 K.g.
18/02/2022 K.g.
18/02/2022 K.g.
21/02/2022 K.g.
21/02/2022 K.g.

1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,500.00
3,500.00
1,000.00
1,000.00
3,500.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,500.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00

kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F

jsghlq;fs; kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fs;
njh.
,y.
117
118
119
120
121
122
123

Nfs;tp milahs
,yf;fk;
DOS/2022/4000
DOS/2022/4001
DOS/2022/4002
DOS/2022/4003
DOS/2022/4004
DOS/2022/4005
DOS/2022/4006

cs;ehL/
ntspehL
(NCB/ICB)

tpguq;fs;
4 ,Oitg;ngl;b nfhz;l cUf;F igy; nfgpdl;
ku ,ypfpjh; Nkirfs;
rpNu\;l mjpfhhpfSf;fhd fjpiufs;
rpNu\;l mjfhhpfSf;fhd kuj;jhyhd Nkirfs; 5' x 3'
fdp\;l mjfhhpfSf;fhd kuj;jhyhd Nkirfs; (4' ½' x 2 ½')
fdp\;l mjfhhpfSf;fhd fjpiufs;
,ul;ilf; fjT cUf;F mYkhhpfs;

NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB

msT
150
200
200
100
100
150
100

vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if

tpiykD Mtzq;fs;
tpepNahfpf;fg;gLk; fhyk;
11/01/2022 Kjy; 08/02/2022
11/01/2022 Kjy; 08/02/2022
11/01/2022 Kjy; 08/02/2022
11/01/2022 Kjy; 08/02/2022
11/01/2022 Kjy; 10/02/2022
11/01/2022 Kjy; 10/02/2022
11/01/2022 Kjy; 10/02/2022

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;/
KbTWj;jg;gLk;
jpfjp kw;Wk; Neuk;
09/02/2022
09/02/2022
09/02/2022
09/02/2022
11/02/2022
11/02/2022
11/02/2022

K.g.
K.g.
K.g.
K.g.
K.g.
K.g.
K.g.

11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00

kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F

kPsspf;fg;glhj
fl;lzk;
(&gh)
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

,uhZtf; FbapUg;Gg; nghUl;fs;
njh.
,y.

Nfs;tp milahs
,yf;fk;

124
125
126
127
128
129
130

DOS/2022/6000
DOS/2022/6001
DOS/2022/6002
DOS/2022/6003
DOS/2022/6004
DOS/2022/6005
DOS/2022/6006

131

DOS/2022/6007

132
133
134
135

DOS/2022/6008
DOS/2022/6009
DOS/2022/6010
DOS/2022/6011

136

DOS/2022/6012

137

DOS/2022/6013

138

DOS/2022/6014

139

DOS/2022/6015

140
141

DOS/2022/6016
DOS/2022/6017

tpguq;fs;
lgs; Nyah; Eiu nkj;ijfs; 6'x3'x4"
lgs; Nyah; Eiu nkj;ijfs; 6'x 2 1/2' x 4"
xypt; gr;ir epw rJu tbthd Esk;G tiffs;
gQ;Rj; jiyaizfs;
%bAld; $ba mYkpdpa nfhg;giufs; 36" x 18"
%bAld; $ba mYkpdpa nfhg;giufs; 32" x 16"
%bAld; $ba mYkpdpa nfhg;giufs; 28" x 14"
nts;is epw Nghh;rypd; NjePh; Cup & Saucer
nts;is epw Nghh;rypd; Nfhg;gp Cup & Saucer
nts;is epw Nghh;rypd; ,uhg;Nghrd gPq;fhd;fs;
ifg;gpbaw;w gpsh];bf; fjpiufs;
kuj;jhyhd Bedside fg;Nghh;Lfs;
6 fjpiufSld; kuj;jhyhd czT Nkirfs 6' X 3'
JUg;gpbf;fhj ,dpg;G cz;Zk; Ks;Sf; fuz;bfs; 18/10
JUg;gpbf;fhj kPd; cz;Zk; Ks;Sf; fuz;bfs; 18/10
JUg;gpbf;fhj Nkir / ,iwr;rp cz;Zk;; Ks;Sf; fuz;bfs; 18/10
JUg;gpbf;fhj Rg; fuz;bfs; 18/10
JUg;gpbf;fhj ,dpg;G cz;Zk;; fuz;bfs; 18/10
JUg;gpbf;fhj Nrhw;Wf; fuz;bfs; 18/10
JUg;gpbf;fhj Nkirf;; fuz;bfs; 18/10
JUg;gpbf;fhj NjePh;f; fuz;bfs; 18/10
JUg;gpbf;fhj fwp; fuz;bfs; 18/10
JUg;gpbf;fhj Nfhg;gp fuz;bfs; 18/10
JUg;gpbf;fhj ghd; ntl;Lk; fj;jpfs; 18/10
JUg;gpbf;fhj gl;lh;; fj;jpfs; 18/10
JUg;gpbf;fhj ,dpg;G ntl;Lk;; fj;jpfs; 18/10
JUg;gpbf;fhj kPd; ntl;Lk; fj;jpfs; 18/10
JUg;gpbf;fhj Nkir / ,iwr;rp; ntl;Lk; fj;jpfs; 18/10
,dpg;G cz;Zk; Nghh;rypd; Nfhg;igfs;
%bAldhd nts;is epw Nghh;rypd; gl;lh; b];fs;
nts;is epw Nghh;rypd; fwp b];fs; 09"
nts;is epw Nghh;rypd; Nrhw;W b];fs; 16"
nts;is epw Nghh;rypd; if fOTk; Nfhg;igfs;
nts;is epw Nghh;rypd; jz;zPh; Ftisfs; 1.5 yPw;wh;
nts;is epw Nghh;rypd; gf;fj; jl;Lfs; (Plate Side)
nts;is epw Nghh;rypd; Plate Tart
Decanter Glass 750 ml
Goblet Brandy
Goblet Glass Water
Glasses Whisky
Goblet Wine Red
Goblet Wine White
Goblet Port Wine
Glasses Champain Fluite
Beer Mugs
%b kw;Wk; rf;fuk; rfpjkhd 90 yPw;wh; rptg;G epw Fg;igj; njhl;bfs;
%b kw;Wk; rf;fuk; rfpjkhd 90 yPw;wh; ePy epw Fg;igj; njhl;bfs;
%b kw;Wk; rf;fuk; rfpjkhd 90 yPw;wh; gr;ir epw Fg;igj; njhl;bfs;
%b kw;Wk; rf;fuk; rfpjkhd 90 yPw;wh; kQ;rs; epw Fg;igj; njhl;bfs;
gpsh];bf; tptrhaf; $ilfs; (nghpait)
iggh; I]; ngl;bfs;

cs;ehL/
ntspehL
(NCB/ICB)
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB
NCB

NCB

NCB

NCB

NCB

NCB
NCB

msT
600
4,000
10,000
8,000
125
150
150
8,000
2,000
12,500
5,000
250
25
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,500
500
800
2,000
2,000
2,000
2,000
5,000
750
1,000
1,000
750
750
1,500
1,500
300
3,000
3,000
3,000
2,000
2,000
2,000
1,500
1,500
300
300
300
300
4,507
437

vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if
vz;zpf;if

tpiykD Mtzq;fs;
tpepNahfpf;fg;gLk; fhyk;

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;/
KbTWj;jg;gLk;
jpfjp kw;Wk; Neuk;
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00

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

11/01/2022 Kjy; 08/02/2022
11/01/2022 Kjy; 08/02/2022
11/01/2022 Kjy; 08/02/2022
11/01/2022 Kjy; 08/02/2022
11/01/2022 Kjy; 08/02/2022
11/01/2022 Kjy; 10/02/2022
11/01/2022 Kjy; 10/02/2022

09/02/2022 K.g.
09/02/2022 K.g.
09/02/2022 K.g.
09/02/2022 K.g.
09/02/2022 K.g.
11/02/2022 K.g.
11/02/2022 K.g.

kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F

1,000.00
3,500.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

11/01/2022 Kjy; 10/02/2022

11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

11/01/2022 Kjy; 10/02/2022
11/01/2022 Kjy; 10/02/2022
11/01/2022 Kjy; 11/02/2022
11/01/2022 Kjy; 11/02/2022

11/02/2022 K.g.
11/02/2022 K.g.
14/02/2022 K.g.
14/02/2022 K.g.

kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F
kzpf;F

1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

11/01/2022 Kjy; 11/02/2022

14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

3,500.00

11/01/2022 Kjy; 11/02/2022

14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

11/01/2022 Kjy; 11/02/2022

14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

3,500.00

11/01/2022 Kjy; 17/02/2022

18/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

11/01/2022 Kjy; 17/02/2022
11/01/2022 Kjy; 17/02/2022

18/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F
18/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00
1,000.00

11.00
11.00
11.00
11.00

Continued........
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nghJthd nghUl;fs;
njh.
,y.

Nfs;tp milahs
,yf;fk;

cs;ehL/
ntspehL
(NCB/ICB)

tpguq;fs;

msT
2,000

nlf;\;d; Vq;fy; 10 mb
DOS/2022/6700

142

NCB

Nfhzh; gpNsl;
el; kw;Wk; Nghy;Lfs;

tpiykD Mtzq;fs;
tpepNahfpf;fg;gLk; fhyk;

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;/
KbTWj;jg;gLk;
jpfjp kw;Wk; Neuk;

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

11/01/2022 Kjy; 08/02/2022

09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

vz;zpf;if

6,000

vz;zpf;if

18,000

vz;zpf;if

143

DOS/2022/6701

xl;Lg; gyif 72'' x 29" x 12 mm

NCB

3,000

vz;zpf;if

11/01/2022 Kjy; 08/02/2022

09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

3,500.00

144

DOS/2022/6702

xl;Lg; gyif 8' x 4' x 12mm

NCB

1,000

vz;zpf;if

11/01/2022 Kjy; 08/02/2022

09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

145

DOS/2022/6703

$lhuq;fSf;fhd gr;ir epw nfd;t]; Jzp

NCB

1,500

kPw;wh;fs;

11/01/2022 Kjy; 08/02/2022

09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

146

DOS/2022/6704

iugs; xapy; HC 22

NCB

2,496

yPw;wh;fs;;

11/01/2022 Kjy; 08/02/2022

09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

147

DOS/2022/6705

11/01/2022 Kjy; 10/02/2022

11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

3,500.00

148

DOS/2022/6706

11/01/2022 Kjy; 10/02/2022

11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

149
150

72"

ntw;W vhpthA rpypz;lh;fs; 12.5 Kg

NCB

ntw;W vhpthA rpypz;lh;fs; 37.5 Kg

304

vz;zpf;if

1,803

vz;zpf;if

5,000

vz;zpf;if

7 w LED gpd; ilg; kpd; Fkpo;fs;

NCB

DOS/2022/6707

9 w LED gpd; ilg; kpd; Fkpo;fs;

NCB

5,000

vz;zpf;if

11/01/2022 Kjy; 10/02/2022

11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

DOS/2022/6708

12 w LED gpd; ilg; kpd; Fkpo;fs;

NCB

3,500

vz;zpf;if

11/01/2022 Kjy; 10/02/2022

11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

250

vz;zpf;if
11/01/2022 Kjy; 10/02/2022

11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

jPaizg;G cgfuzk; CO 2 tif (2-3 kg)
jPaizg;G cgfuzk; Eiu tif (9 Ltrs)

151

DOS/2022/6709

NCB

152

DOS/2022/6710

jhh;nghypd; 50 kPw;wh; RUs;fs; (8| ePsk;)

NCB

153

DOS/2022/6711

gyif ngyl;fs;

NCB

ifalf;f jPaizg;G cgfuzk; Jfs; tif (Powder)
jPaizg;G cgfuzk; ePh; tif (9 Ltrs)

DOS/2022/6712

ngsj;j nfhb

155

DOS/2022/6713

ntw;W gPg;gha;fs;

vz;zpf;if

250

vz;zpf;if

250

vz;zpf;if

100

vz;zpf;if

11/01/2022 Kjy; 11/02/2022

14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

11/01/2022 Kjy; 11/02/2022

14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

11/01/2022 Kjy; 11/02/2022

14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

11/01/2022 Kjy; 11/02/2022

14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F

1,000.00

800

vz;zpf;if

200

vz;zpf;if

NCB

200

vz;zpf;if

200

vz;zpf;if

NCB

1,250

vz;zpf;if

Njrpaf; nfhb
154

250

,uhZtf; nfhb

2.

Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; gpufhuk; Njrpa Nghl;b hPjpapy; kw;Wk; rh;tNjr Nghl;b hPjpapy; tpiyf;Nfhuy;fs; ,lk;ngWk;.

3.

Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l ,U gpujpfspyhd tpiykDf;fis gjpTj; jghypy; gpd;tUk; Kfthpf;F my;yJ me;j Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spl;L KbTWj;jg;gLk; fhyk; Kbtiltjw;F Kd;
fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;. Vw;Wf;nfhs;sy; fhyk; Kbtile;j cldLj;J tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. Njrpa milahs ml;il kw;Wk; Nrit
,lj;jpd; fbjj;Jld; tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; gpujpepjpnahUth; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; epfo;tpy; fye;Jnfhs;syhk;.
jiyth;>
jpizf;fsg;; ngWiff; FO>
Aj;j cgfuz Kjd;ik fl;lisg; gphpT>
,uhZt Kfhk;> nrypq;Nfh fl;blk;>
,y. 167/30, mtprhtis tPjp>
xUnfhltj;j.

4.

tpiykDf;fisr; rkh;g;gpg;gjw;F toq;Feh;fs; gpd;tUk; jifikfisg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. njhopy;El;g kjpg;gPLfspd; NghJ ,iaGila jifikfs; ftdj;jpw; nfhs;sg;gLk;.
m) jpUg;jpfukhd tpidj;jpwd; mwpf;if rfpjk; rkkhd nfhs;ssTila mur / jdpahh; epWtdq;fSf;F Nkw;gb cUg;gbfis toq;Ftjpy; ,uz;L tUl mDgtk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
M) epjpa ,aYik
,) jpUg;jpfukhd thp nrYj;jy; mwpf;iffs;> NghJkhd cw;gj;jp ,aYik> NghJkhd fsQ;rpa trjpfs;
<)

tpahghu gjpTr; rhd;wpjopd; gpujp my;yJ fle;j %d;W tUlq;fSf;fhd nraw;ghl;L mwpf;ifAldhd $l;bizg;Gr; rhd;wpjo;

5.

tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fSld; ntl; gjptpyf;fj;ij ntspg;gLj;Jjy; fl;lhakhFk;. tpiykDjhuh; ntl; thpapypUe;J tpLtpf;fg;gl;bUe;jhy; mij cWjp nra;tjw;F cs;ehl;L ,iwthpj; jpizf;fsj;jpd; Mizahsh;
ehafj;jplkpUe;jhd fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. ,e;jj; Njitg;ghl;il toq;fhj ve;jnthU tpiykDTk; epuhfhpf;fg;gLk;.

6.

KOikaw;w kw;Wk; Njitahd Mtzr; rhl;rpfs; ,y;yhj tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; ve;jnthU tpiykDitAk; Vw;Wf;nfhs;tjw;Fk; my;yJ epuhfhpg;gjw;Fk; nfhs;tdT
nra;Ak; msitj; jPh;khdpf;Fk; mjpfhuj;ij jd;dfj;Nj nfhz;Ls;shh;.

7

cld;gbf;ifapy; ifr;rhj;jpLk; nghUl;L njhpT nra;ag;gl;l tpiykDjhuh;fSf;F gjpTj; jghypy; mwpaj;jug;gLk;.

8.

ntspehl;L toq;Feh;fSf;F fld; fbjq;fs; %yKk; cs;ehl;L toq;Feh;fSf;F fhNrhiyfs; %yKk; nfhLg;gdTfs; nrYj;jg;gLk;.

9.

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F Jzp tiffs; 0112987531, ,uhZtf; FbapUg;G / nghJthd nghUl;fs;: 0112987534
0112987532 vDk; njhiyNgrp ,yf;fq;fspD}lhf tplag;nghWg;G mjpfhhpaplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

fhfpjhjpfs; / MT kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fs;

,uhZtj; jsgjp>
,yq;if ,uhZtj; jiyikafk;>
= [ath;jdGu>
nfhOk;G.

ngWif mwptpj;jy;

njd; khfhz rig
khtl;l Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfk; - fhyp

gz;lhufk gpuNjr rig

rikj;j / rikf;fhj czTfis toq;Fjy; - 2022

gz;lhufk gpuNjr rigf;F nrhe;jkhd fPNo ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; nrhj;Jf;fis Fj;jiff;F tpLtjw;fhf
kw;Wk; Nritfis epiwNtw;wpf; nfhs;Sk; Kfkhf nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; 2022.01.24 gp.g. 2.00tiu
vd;dhy; tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; jpwj;jy; 2022.01.25 gp.g. 2.05 ,w;F gz;lhufk gpuNjr rig
jiyikafj;jpy; ,lk;ngWk;. mt;Ntisapy; Nfs;tpjhuUf;F my;yJ mtuJ gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspg;gjw;F
mDkjpaspf;fg;gLk;.

2022 ngg;uthp 01Mk; jpfjp Kjy; 2022 brk;gh; 31Mk; jpfjp tiuapy; gpd;tUk; itj;jparhiyfSf;F rikj;j /
rikf;fhj czTfis toq;Ftjw;fhf fhyp khtl;l Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfj;jpd; ngWiff;
FOj; jiythpdhy; tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
rikf;fg;glhj czTfs; toq;f Ntz;ba
itj;jparhiyfs;
01.
02.

rikj;j czTfs; toq;f Ntz;ba itj;jparhiyfs;
01.
02.
03.
04.
05.

mk;gyhq;nfhl khtl;l itj;jparhiy
fue;njdpa khtl;l itj;jparhiy

gl;lnghy itj;jparhiy
ehnfhl itj;jparhiy
`guhJt itj;jparhiy
Cuf];kq;`e;jpa itj;jparhiy
khjk;ghfk gpuNjr itj;jparhiy

njhlh;
Nfs;tp tpguk;
,y.

tpz;zg;gpg;gjw;fhd epge;jidfs;
 rikj;j / rikf;fg;glhj czTfs; toq;Ftjw;fhf kPsspf;fg;gLk; 20>000.00 &gh kw;Wk; kPsspf;fg;glhj
2>000.00 &ghitr; nrYj;jp Nkw;gb itj;jparhiyfSf;F toq;f Ntz;ba czTfs;pd; (rikj;jit/
rikf;fg;glhjit); msT Nghd;w jfty;fis cs;slf;fp> tpiykD Mtzq;fs; kw;Wk; Nkyjpf jfty;fis
2022-01-10Mk; jpfjp Kjy; 2022-01-24Mk; jpfjp tiuapy; gp.g. 3.00 kzp tiu fhyp> cztl;Ldapy;
mike;Js;s khtl;l Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
 rikj;j / rikf;fg;glhj czTfs; toq;Ftjw;fhd tpiykD Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;Sk; NghJ
rikf;fg;glhj czTfSf;fhf 600>000.00 &ghTf;Fk; rikj;j czTfSf;fhf 500>000.00 &ghTf;fhd
gpuNjr nrayhshpdhy; toq;fg;gl;l tUkhdk; my;yJ nrhj;Jr; rhd;wpjioAk; (nghJ 201 my;yJ 170)
rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
tpiykDf;fisj; jpwj;jy;
tpiykDjhuh;fshy; ,U efy;fspy; ntt;Ntwhf g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l
ciwapDs; ,l;L ,iaGila tpiykDjhuhpd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L 2022-01-26Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Kd;
gjpTj; jghypy; my;yJ fhyp khtl;l Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg;
ngl;bapy; cs;spl;Lf; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;. eph;zapf;fg;gl;l Neuk; Kbtile;j cldLj;J tpiykDf;fs;
jpwf;fg;gLk; vd;gJld; KOikaw;w kw;Wk; jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. ,e;epfo;tpy;
tpiykDjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; fye;Jnfhs;syhk;. Nfs;tpr; rigapd; jPh;khdNk
,Wjpj; jPH;khdkhFk;.
ngWiff; FOj; jiyth;>
khtl;l Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh;>
khtl;l Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfk;>
fhyp. njh. Ng. 091-2223439

,yq;if Njrpa itj;jparhiyapy; fPNo Fwpg;gpl;Ls;s Ntiyia epiwNtw;Wtjw;fhf ICTAD cld; gjpT ngw;Ws;s
xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 2022.01.10 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.01.25 Mk; jpfjp
tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; ,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; rpwhg;ghpd; gphptpy; 2>500 &ghit
kPsspf;fg;glhj tpiykD gbtf; fl;lzkhf nrYj;jpa gpd;dh;> nghJ epUthf mYtyfj;jpypUe;J tpiykD Mtzq;fis
ifNaw;Wf; nfhs;syhk;.
chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fs; jghYiwnahd;wpy; Nrh;f;fg;gl;L> Kj;jpiuaplg;gl;L jghYiwapd; ,lJ gf;f
Nky; %iyapy; Ntiyapd; ngah; Fwpg;gplg;gl;L 2022.01.26 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; fPNo
Fwpg;gpl;Ls;s Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ gpujhd fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg;
ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDf;fspd; Vw;wiy %ba gpd;dh;> cldbahfNt tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLnkd;gJld;
xg;ge;jf;fhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; ,e;epfo;tpy; rKfkspf;fyhk;.

,y.

Ntiy

01.

jhjpkhh; gapw;rpg;
ghlrhiyapd;
Mz; khzth;
,isg;ghWk;
miwapd;
Gdh;eph;khzk;
(AC-1/94/2021)
gz;lhuehaf;f
fl;blj;jpd; Kd;
gf;f ngapz;l;
g+Rjy;
(AC-1/84/2021)

02.

3>397>507.00

5>687>700.00

juk;
tpN\lj;Jtk;:
fl;blk;.
juk;: rp-8
my;yJ
Nkw;gl;lJ

tpN\lj;Jtk;:
fl;blk;.
juk;: rp-7
my;yJ
Nkw;gl;lJ

kUj;Jt fyhepjp lgps;a+.Nf. tpf;ukrpq;f
jiyth;> ngWiff; FO>
,yq;if Njrpa itj;jparhiy>
nfhOk;G-10.

kPsspf;fg;glhj
Nfs;tpg; gbtf;
fl;lzk;
&gh
rjk;

51>000.00

2>500.00

2>500.00

01.

2022 Mz;bw;fhf ghJfhg;G Nritia
toq;Fjy;

xU tUlk;
(2022.02.15 (2023.02.14)

-

5000.00

2000.00

02

gz;lhufk etPd th;j;jf fl;blj;njhFjp
,y. 23 vDk; fil miwia Ml;biwr;rp
tpw;gidf;fhf Fj;jiff;F tply;

xU tUlk;
(2022.02.08 2023.02.07

521>510.00

5000.00

2000.00

03

fNkfNl kw;Wk; QhdgpujPg E}yfj;jpd;
fzdp epiyaj;jpw;F tspr;rPuhf;fp
,ae;jpuk; toq;fpg; nghUj;Jjy; kw;Wk;
KOikahd tahpq; tplaq;fis
Nkw;nfhs;sy; (BTU 18000 nfhs;ssT
cila tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fs; 03I
kw;Wk; BTU 24000 nfhs;ssTila
tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuk; 01I toq;Fjy;
Ntz;Lk;)

-

-

5000.00

2000.00

mYtyfj;jpy; tpepNahfpf;fg;gLk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; ,U gpujpfSld; jahhpj;J xt;nthU ciwapYk; tyJ gf;f
Nky; %iyapy; ~%yg;gpujp| kw;Wk; ~efy; gpujpnad| ngah; Fwpg;gplg;gl;L mt; ciwfs; ,uz;ilAk; xU ciwapy;
,l;L ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Nfs;tpg; gj;jpuk; NfhUtJld; rk;ge;jg;gl;l Nfs;tpg; ngaiuf; Fwpg;gpl;L
2022.01.25 K.g. 2.00 ,w;F Kd; ~jiyth;> gz;lhufk gpuNjr rig> ghze;Jiu tPjp> gz;lhufk| vd;w Kfthpf;F gjpTj;
jghypy; mDg;gyhk;. my;yJ ,t; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; nfhz;Lte;J cs;splyhk;.
1.

2022Mk; Mz;bw;fhd ghJfhg;G Nritia toq;Fjy;
O
O
O

Fwpg;Gf;fs;

2.

O

tpiykD Mtzq;fis
ifNaw;Fk; NghJ
kjpg;gPL nra;ag;gl;l
tpiykDthdJ 5>000>000
&ghtpw;F Nkw;gl;bUg;gpd;
nghJ xg;ge;jq;fs;
gjpthshplkpUe;J
ngw;w rhd;wpjnohd;W
rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gLk; epWtdq;fs; 2022Mk; Mz;bw;fhf mur ghJfhg;G mikr;rpd; fPo; gjpT
nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.
Njh;e;njLf;fg;gLk; Nfs;tpjhuuhy; ghJfhg;Gr; Nritf;fhf mwtplg;gLk; nkhj;j khjhe;j njhifapy; xU
tUlj;jpw;F Fwpj;j th;j;jf tq;fp gpizKwp %yk; rigf;Fr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
mur epWtdk; rhh;ghf toq;fg;gLk; ghJfhg;Gr; Nritf;fhf 05 tUl mDgtk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;

gz;lhufk etPd th;j;jf fl;blj; njhFjpapd; Ml;biwr;rpf; filia Fj;jiff;F tply;
O

3.

86>000.00

Nfs;tpg;gbtf;
fl;lzk;
(kPsspf;fg;
glhj)

2022 Mz;bw;fhf rigapd; toq;Feuhf gjpT nra;J ,Ug;gpd; Nfs;tpg;gbtf; fl;lzk; mwtplg;glkhl;lhJ.

ngWif mwptpj;jy;

kPsspf;fg;gLk;
tpiykDg;
gpiz
&gh
rjk;

Nfs;tp itg;Gj;
njhif
(kPsspf;fg;
gLk;)

,f; Nfs;tp mwptpj;jypd; epge;jidfSf;F kw;Wk; khjphpfSf;F Nkw;gl;l epge;jidfs; kw;Wk; khjphpfis Nfs;tpg;gbtk;
ngw;Wf; nfhs;Sk; NghJ mYtyfj;jpypUe;J tpepNahfpf;fg;gLk; Fwp;j;j Nfs;tp gpiz itg;G kw;Wk; Nfs;tpg;gbtf;
fl;lzj;ij nrYj;jp 2022.01.24 gp.g. 3.00 tiu gz;lhufk gpuNjr rig jiyikafj;jpy; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

,yq;if Njrpa itj;jparhiy - nfhOk;G-10

kjpg;gPL
nra;ag;gl;Ls;s
MFnryT
&gh rjk;

fhyk;

Fiwe;j
gl;r
Nfs;tpj;
njhif

Nfs;tp Vw;fg;gl;ljhf mwptpj;j gpd;dh; tpz;zg;gjhhpapdhy; rkh;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tpj; njhifia xNu
Kiwapy; ,r; rigapd; rig epjpaj;jpw;F nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.
Nfs;tpjhuuhy; etPd th;j;jf fl;blj;njhFjpapd; ,f;fil miw tshfj;Jld; rk;ge;jg;gl;l ePh; kw;Wk; kpd;
rpl;ilfis nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

fNkfNl kw;Wk; QhdgpujPg E}yfj;jpd; fzdp epiyaj;jpw;fhf tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuj;ij toq;fpg; nghUj;Jjy;
kw;Wk; KOikahd tahpq; tplaq;fis Nkw;nfhs;sy;
O

Fwpj;j tshfj;ij ghPl;rpj;Jg; ghh;g;gjw;fhf mYtyf ehl;fspy; gp.g. 3.00 tiu rKfkspf;fyhk;.

,f; Nfs;tp mwptpj;jypd; epge;jidfs; kw;Wk; Vida Mtzq;fis ,e;j mwptpj;jypd; xU gFjpnad nfhs;sy;
Ntz;Lk;.
Nkyjpf tpguq;fs; Njitnadpy; mYtyf Neuq;fspy; ,t; mYtyfj;jpw;F tUifje;J my;yJ njh.Ng. ,y. 0382290975 mioj;Jg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.
rkh;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tpf;fhd ,Wjpj;jPHkhdk; rigf;F chpaJ.
2022.01.04
gz;lhufk gpuNjr rig>

vr;. V. vr; NjNte;u ngNuuh
jiyth;.

gz;lhufk.

gz;lhufk gpuNjr rig.
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2022 ஜனவரி 10 திங்கட்கிழமை

இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2022 ஜனவரி மாதம் 10ம் திகதி திங்கட்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.

