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புதிய அரசாங்கத்தை உருவாக்க 
உடனடியா தைன்னாட  இ்ையுமாறு 
்மததிரி ஐயா பெருசா அ்ைகூவல் 
விடுததிருககிைார்....

எனககு உடன ஆபெம் சாபபிடட 
ஞாெ்கம்தைான  வருகுது, ஏற்கன்வ 
ஒருக்கா நம்பிக ப்கடடது ்ொதைாது எண்டு 
இனபனாரு மு்ையா...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021

சீனாவிலிருந்து மீண்டும் 
உேம் இறக்குமதி? 

இலஙம்கககு விஜயம் மைற்்கொண்ட சீன ைக்கள் குடியரசின் ்வளிவிவ்கொர அமைச்சர் ்வஙக யீ, ஜனொதிபதி ம்கொட்்டொபய ரொஜபக ஷ ைறறும் பிரதைர் ைஹிநத ரொஜபக ஷ ஆகிமயொர் துமைமு்க ந்கர நம்டபொமத ைறறும் ப்டகுத் தளம் என்பவறமை திைநது மவபபமதயும் 
துமைமு்க ந்கரின் எழில்மிகு மதொறைத்மதயும் ப்டங்களில் ்கொணலொம்.

நாடு எதிர்காண்டுள்ள ்பாரு்ளாதார ்நருககடிககு தீர்ாக

இலங்க ்நத சீன ்்ளிவி்கார 
அ்மச்சரிடம ஜனாதிபதி ப்ண்டுபகாள 

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

சகோலரோனோ வ்வரஸ் சூழ்நிவ�யில எதிரசகோள்ள 
லநரந்துள்ள ச�ோரு்ளோதோர சநருககடிககு தீர்வோக 
செலுததல்வண்டிய கடன் சதோடரபில மறுசீரவமப்புச் 
செய்யுமோறு ஜனோதி�தி லகோடடோ�ய ரோஜ�க ஷ  சீன 
ச்வளிவி்வகோர அவமச்ெர ச்வங்க யீ இடம் 
லகடடுகசகோண்டுள்ளோர.  

ரேவைக்ரகேற்ப எரிச்பாருள் இலவலரயல

தறல�ோவதய நிவ�யில லதவ்வககு அவமய 
எரிச�ோருள கிவடககோவிடதது, நோ்ளோந்தம் 
இரண்டவர மணிலநரததிறகு மின்ெோரதவத துண்-
டிப்�து சதோடரபில மின்ெோர ெவ� அ்வ -
தோனம் செலுததியுள்ளது. 

தினமும் ஒன்று முேல இேண்டு மணி ரநேத்துக்கு

மின்ெோர துண்டிப்புககு இன்று திங்கடகிழவம 
(10) முதல  அனுமதி ்வழங்கப்�டும் என இ�ங்வக 
ச�ோதுப் �யன்�ோடுகள ஆவைககுழு சதரிவித -
துள்ளது. இன்று  முதல ஒரு மணிததியோ�ம் முதல 
இரண்டு மணிலநரம் ்வவர மின்ச்வடடு அமுல�டுததப்�டும்  
என அதன் தவ�்வர ஜனக ரதநோயகக சதரிவிததுள்ளோர. 

ேேம் 01 முேல 13 ைவேயிலான ைகுப்புகேளு்டன்

லிறரறா Gas நிறுைனம் நம்பிக்வகே சேரிவிப்பு 
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

நோட்ளோவிய அவனதது 
�ோடெோவ�களும் கலவி 
ந ட ்வ டி க வ க க ளு க க ோ க 
இன்று முதல ஆரம்பிக-
கப்�டவுள்ளதோக கலவியவமச்சு 
சதரிவிததுள்ளது.   நோடடில நி�வும் 

சகோலரோனோ வ்வரஸ் 
சூழ்நிவ� கோரைமோக 
இது்வவர கோ�மும் 
�ோடெோவ�களில �குதி 
�குதியோக ்வகுப்புகள 
நடததப்�டடு ்வந்துள்ள 

நிவ�யில இன்று முதல 
்வழவம ல�ோன்று அவனதது 

அடுத்த மூன்று தினஙகளுககுள Gas
தட்டுபபாட்டுககு முழு்மயான தீரவு

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

நோடடில ெவமயல எரி-
்வோயுவுககோன தடடுப்�ோடு 
நி�வி ்வரும் நிவ�யில 
லநறவறைய தினம் ஒரு 
�டெம் ெவமயல எரி்வோயு சிலிண்டர-
கவ்ள ெந்வதககு விநிலயோகிகக நட்வ-

டிகவக எடுககப்�டடதோக 
லிறலறைோ லகஸ் நிறு்வனம் 
சதரிவிததுள்ளது.  அதற-
கிைங்க லமல மோகோைம் 
உட�ட நோடடின் �லல்வறு 
�குதிகளிலும் நி�வும் 

ெவமயல எரி்வோயு தடடுப்-
�ோடவட இன்னும் மூன்று 

கேலகிவச முேல KKS ைவே

கலகிவெ முதல கோங்லகென்துவறை (KKS) 
்வவரயி�ோன குளிரூடடப்�டட நகரலெர 
கடுகதி லெவ்வயிவன லநறறு அதிகோவ� 
ல�ோககு்வரதது அவமச்ெர �விதரோ 
்வன்னியோரோச்சி அங்குரோரப்�ைம்

கேலீ்பதுல குல்பா 
அப்துல ஹமீத் (்பஹ்ஜி)
கோலமானார் 
ல�ரு்வவ்ள விலெட 
நிரு�ர, ருவைக 
�ோரூக 

ெோதுலிய்யோ தரீககோ -
வின் இ�ங்வகககோன 
கலீ�துல கு��ோவும் 
சகோழும்பு ச�ரிய �ளளி்வோெல 
கதீபும் சகோழும்பு 

சிைசனாளி்பாே மவலக்கு 
கேஞசாவு்டன் யாத்திவே 
சசன்ற 18 ர்பர் வகேது

சி ்வ ச ன ோ ளி � ோ த 
மவ� யோததிவரயின்-
ல�ோது கஞெோ வ்வத-
திருந்த குறறைச்ெோட-
டில 18 இவ்ளஞரகள 
ஹடடன் ச�ோலிைோரினோல வகதுசெய்யப்�ட-
டுள்ளனர. ரயில, �ஸ் மறறும் தனியோர ்வோக-
னங்களில �யணிதத யோதரீகரகளிடம் 
லமறசகோள்ளப்�டட விலெட

புதிய விவொ்கப பதிவு சுறைறிகம்க;

துவறமுகேத்தில ரேங்கியுள்்ள அத்தியாைசியப் ச்பாருடகேள் 

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

சகோழும்பு துவறைமுகததில லதங்கியுள்ள அத-
தியோ்வசியப் ச�ோருடகள உள்ளடங்கிய சகோள-
க�ன்கவ்ள விடுவிப்�தறகோக மததிய ்வங்கி 5 
மிலலியன் அசமரிகக சடோ�ரகவ்ள 
லநறறு விடுவிததுள்ளது. 

த்டக்்ள கடநது ்்ற்றி   
இலக்க அ்டய ்ாழ்த்து   

லதோடடப் �குதிகளில உள்ள மககள எதிரலநோக -
கும் பிரதோன பிரச்சிவனயோகக கோணிப் பிரச்சிவன 
கோைப்�டு்வதோக, �� லதோடட அவமப்புகளின் 
பிரதிநிதிகள '' ஒலர நோடு ஒலர ெடடம்'' சதோடர�ோன 
ஜனோதி�திச் செய�ணியில கருததுத சதரிவிததனர.
இலதல்வவ்ள �ழங்குடியினத தவ�்வர 
ஊரு்வரிலக ்வன்னி� அதலதோவும் 

நாட்டுககு பத்்யான அ்ளவு  
தடுபபூசி ்காள்னவு பூரத்தி   

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்   

நோடடுககு லதவ்வயோன தடுப்பூசி-
கள யோவும் முழுவமயோக சகோள்வனவு 
செய்யப்�டடுள்ளதோகவும் நோடடுககு 
லநறறு்வவர 4 லகோடிலய 85 இ�ட-
ெதது 60 ஆயிரம் சகோலரோனோ வ்வரஸ் 
தடுப்பூசிகள கிவடததுள்ளதோகவும் 
அரெ மருந்தோககற கூடடுததோ�னததின் 
தவ�்வர விலெட மருதது்வ நிபுைர 
பிரென்ன குைலென சதரிவிததுள்ளோர.  

அதறகிைங்க நோடடுககு 
கிவடககல்வண்டிய

மைலன்ஸ் ்கல்லூரி மவபவத்தில்

த�்வோககவ� 
குறூப் நிரு�ர

அடடன் 
வஹ�ண்டஸ் கல-
லூரியின் �வழய 
மோை்வர ெங்கததோல 
நிரமோணிககப்�டட 
“WISDOM”திறைந்த 
்வகுப்�வறை 
கடடட

்ைொத்தம் 4 ம்கொடி 80 லட்்சத்து 60 ஆயிரம் ்்கொள்வனவு
 மீள் பரிசீலமன ்்சயய சிறிதரன் MP ம்கொரிகம்க 

ச்வளிநோடட்வரகள இ�ங்வக-
யில வி்வோகம் செய்து சகோள்வது 
சதோடரபில லதசியப் �ோதுகோப்வ� 
கோரைம் கோடடி ச்வளியிடப்�ட -
டுள்ள புதிய சுறறைறிகவகவய மீள 
�ரிசீ�வனககுட�டுததுமோறு நீரப்-
�ோென அவமச்ெரும், லதசிய �ோது -
கோப்புககோன இரோஜோங்க அவமச்ெருமோன 
ெமல ரோஜ�க்ஷவுககு �ோரோளுமன்றை

வெளிநாடுகளில் ெசிக்கும் 
இலங்கயருக்கு பாதிப்பு 

கின்னஸ் ்சாத்ன 
மாண்னுககு பாராட்டு

்காளகலன்க்்ள விடுவிகக  
மத்திய ்ஙகி நிதி ்காடுபபனவு 

பாட்சா்லகள இன்று முதல் 
மீண்டும முழு்மயாக திறபபு 

14 மில. ச்டாலரில 05 மில. ைழங்கேல; மீதி இன்று 
ஊைாவில ்பழங்குடியின ேவலைர் கேருத்து   

புதிய குளிரூட்டபபட்ட  
நகரப்சர கடுகதி ரயில்!
்பவித்ோைால ரநறறு ஆேம்பித்து வைப்பு 

திட்டமிடபபட்ட மின்்சார துண்டிபபுககு
இன்று  முதல் அனுமதி

நா்ளாநதம இரண்ட்ர 
மணிபநர மின் துண்டிபபு 

மின்சாே சவ்ப அைோனம் சசலுத்துகிறது கடனை மீளச்செலுத்துவனை 
மறுசீரனமககக ககோரிகனக

்ளயனக்ளயனக்ளயனக
கடன் மறுசீரமமப்பு 
நாட்டிற்கு பெரும் 

நிவாரணமாக அமமயும் 
எனவும் சுட்டிககாட்டு 

இ�ங்வகககுச் சீனோ-
விலிருந்து மீண்டும் 
உரதவதக சகோண்டு 
்வரு்வது சதோடர�ோன 
க �ந் து வ ர ய ோ ட ல 
இடம்ச�றைவுள்ளதோக சகோமரஷல உர 
நிறு்வனம் அறிவிததுள்ளது.

இன்று முககிய ்கலநதுமரயொ்டல் 
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சீன வெளிவிெகார அமைச்சரின் இலஙமக விஜயம்
ஜனாதிபதி - பிரதைருடன் 
உத்தியயாகபூரெ ்சந்திப்பு

துமைமுக நகர நமடபாமத 
திைப்பு விழாவிலும் பஙயகற்பு



மேலுமிரு எரிவாயு 
கப்பலகள் நாட்டுக்கு!

சந்தையில் ஏற்பட்டுள்ள 
எரிவாயு தைட்டுப்பாடு காரண-
மாக மககள ்பாதிககப்பட்டுள்ள 
நி்ையில் மமலும் இரண்டு 
எரிவாயு கப்பல்கள நாட்டுககு வந-
துள்ளன.

இதைறக்மய குறிததை கப்பல்கள 
உஸ்வட்கயயாவ ்பகுதியில் நங்-
கூரமிடப்பட்டுள்ளதைாக எமது ் சய-
தியா்ளர் ் தைரிவிததைார்.

குறிததை கப்பலில் உள்ள எரிவாயு-
வின் தைரத்தை ்பரிமசாதிப்பதைறகாக 
இைங்்க தைரநிர்ணய நிறுவகததின் 
அதிகாரிகளினால் எரிவாயு மாதி-
ரிகள ்்பறப்பட்டுள்ளன.எவவா-
றாயினும் குறிததை எரிவாயு இதுவ-
்ரயில் தை்ரயிறககப்படவில்்ை 
என ்தைரிவிககப்படுகின்றது. இது-
தைவிர ் ்பறமறால் அடங்கிய கப்பல் 
ஒன்றும் நாட்்ட வநதை்டநதுள-
்ளது. குறிததை கப்பலும் உஸ்வட -
்கயயாவ ்பகுதியில் நங்கூரமி-
டப்பட்டுள்ளது.
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378
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                           திதி: --அஷடமி  
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சு்பநேரம : கானல : 06.00  - 07.30வனர
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இன்னறைய சு்பதினம

09 முதல் 10 வனர

ததாழுனக 
நேரம

சுபஹ்  - 05.04
லுஹர்  - 12.19
அஸர்  - 03.40
மஃரிப்  - 06.10
இஷா  - 07.25

 நைஷம  - தனம

ரிஷ்பம  - - தவறறி

மிதுனம - - சுகம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமைம - - நகா்பம

கன்னி - - முயறசி

துலாம  - ேன்னை

விருச்சிகம - - நினறைவு

தனுசு  - தெலவு

ைகரம - - த்பாறுனை

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - ்பாராட்டு

நயாகம: சிததநயாகம

3

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராைச்ெந்திரகுருககள்
(்பாபு ெரைா)

கனடியன் ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல153.64 159.49

யூர�ொ
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல223.85 232.67

ஐப்ொன் டயன்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல1.7190 1.7840

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல146.13 150.84

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல265.27 273.66

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல215.03 222.69

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல141.83 147.84

குறிதத
வினல

குறிதத
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 533.10

குவைத் டினொர் 664.02

ஓெொன் ரியொல் 522.07

கட�ொர் ரியொல் 55.20

சவூதி ரியொல் 53.51

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 54.72

நாணய
மாற்று

்பது்்ள்யப பிறப்படமாக -
வும் இைககம் 51, மைாரிஸ வீதி, 
்காழும்பு- 04 ஐ வசிபபிடமா -
கவும் ்காண்ட மனிதை மநய -
மிகக சமூக மசவகர் ்்பரியார் 
மாணிககவாசகததின் ம்றவுச் 
்சயதியி்ன அறிநது மனமவ -
தை்னய்டநமதைன். அன்னாரின் 
பிரிவினால் துயருறும் குடும் -
்பததினருடன், என்னு்டய 
கவ்ை்யயும் ்பகிர்நது ்காள -
வதைாக எதிர்ககட்சித தை்ைவர் 
சஜித பிமரமதைாச தைனது அனு -
தைா்பச் ்சயதியில் ்தைரிவிததுள -
்ளார்.  

84 ஆண்டுகள சிறநதை குடும் -
்பத தை்ைவனாக அன்புள்ள கண -
வனாக நான்கு பிள்்ளகளின் 
கனிவான தைந்தையாக ஐவ்ர 
வழிநடததியவர் . ்பல்மவறு -
்பட்ட சமூக மச்வகளினூடாக 
சிறநதை சமூக ஆளு்மயாக 

கல்விககாறறிய மச்களினால் 
கல்வித தைந்தை என்றும் அ்ைக -
கப்பட்டார்.  

ஏ்ை சிறார்களின் நைன்கருதி 
‘அருண் சாநதி நிவாஸ’ என்னும் 
இல்ைத்தை அ்மதது அவர்க -
்ளது நைன் காதது கல்வி அறிவும் 
ஊட்டிய ்்பருமகனான மாணிக -
கவாசகம் அவர்கள வததை்்ள 
பிரமதைச தைமிழ் மாணவர்களின் 
கல்வி மமம்்பாட்டுககாக, 
இநதுக கல்லூரி உருவாவதைறகு 
அடிததை்ளம் அ்மததைார். 

இநதுககல்லூரி இருககும் 
வ்ர ்்பரியார் மாணிகக -
வாசகததின் நாமமும் இருக -
கும். வததை்்ள பிரமதைச தைமிழ் 
மககள என்றும் அவ்ர நி்ன -
வுகூர்வர் என்்பது எனது உறுதி -
யான நம்பிக்கயாகும் எனவும் 
அவர் தைனது அனுதைா்பச் ்சயதி -
யில் ்தைரிவிததுள்ளார்.    

மாணிக்கவாச்கம் மறைவுககு 
சஜித் அனுதாபம் ததரிவிப்பு  

இைங்்கயின் உளளூராட்சி 
ச்்பகளுககான மதைர்தை்ை 
மமலும் ஒரு வருடததிறகு பிறம்பா-
டுவது ்தைாடர்்பான வர்ததைமானி 
அறிவிததைல் எதிர்வரும் வாரததில் 
்வளியிடப்படவுள்ளதைாக தைகவல்-
கள ் வளியாகியுள்ளன.

இராஜாங்க அ்மச்சர் ்ராஷான் 
ரணசிங்கவின் உளளூராட்சி மன்ற 
மதைர்தைல் ்தைாடர்்பான விடயங்-
க்்ள நீககி குறிததை வர்ததைமானி 
்வளியிடப்படவுள்ளதைாகத மதைர்-
தைல்கள ஆ்ணககுழுவின் தைகவல்-
கள ் தைரிவிககின்றன.

இராஜாங்க அ்மச்சர் ்ராஷான் 
ரணசிங்கவிறகு ்காவிட்-19 ்தைாற-
று று தி ய ா கி யு ள ்ள ் ம யி ன ா ல் 
அவரால் மதைர்தை்ை பிறம்பாடுவது 

்தைாடர்்பான வர்ததைமானி்ய 
்வளியிட முடியாதை நி்ை ஏற்பட்-
டுள்ளது.

உளளூராட்சி மன்றத மதைர்தை்ை 
பிறம்பாடுவதைானால் அது ்தைாடர்-
்பான வர்ததைமானி அறிவிததைல் 
மாகாண ச்்பகள மறறும் உளளூ-
ராட்சி அலுவல்கள இராஜாங்க 
அ்மச்சர் ்ராஷான் ரணசிங்கவி-
னால் ் வளியிடப்பட மவண்டும்.

எவவாறாயினும் ்காவிட்-19 
்தைாறறுறுதியாகியுள்ள இராஜாங்க 
அ்மச்சர் ்ராஷான் ரணசிங்க, 
இங்கிைாநதில் உள்ள்மயினால் 
வர்ததைமானி அறிவிததை்ை ்வளி -
யிடுவதைறகு முடியாமல் உள்ளது.

இநதைநி்ையில் மதைர்தை்ை 
பிறம்பாடுவதைறகான இராஜாங்க 

அ்மச்சர் ்ராஷான் ரணசிங்க-
வின் உளளூராட்சி மன்ற மதைர்தைல் 
்தைாடர்்பான விடயங்க்்ள நீககி 
மறறு்மாரு அ்மச்சுககு வைங்கப-
்படும் என ் தைரிவிககப்படுகின்றது.

இதைறக்மய மறறு்மாரு 
அ்மச்சின் ஊடாக குறிததை வர்ததை-
மானி அறிவிததைல் ்வளியிடப்ப-
டவுள்ளதைாகத தைகவல்கள ்தைரிவிக-
கின்றன.

எதிர்வரும் மார்ச் மாதைம் 20ஆம் 
திகதி உளளூராட்சி 
மன்றத மதைர்தைல்

உள்ளூராட்சி சறப ததரதல்கள் 
ஒருவருடத்திற்கு ஒத்திறவப்பு?
வரததைானி அறிவிததலும தவளிவரவுள்ளது (மைாரன்ஸ ்சல்வநாயகம்)   

்்பறமறாலிய கூட்டுததைா்பனம் ் ்பரும் நிதி 
்நருககடி்ய எதிர்்காண்டுள்ள நி்ையில் 
மின்சார ச்்பககு ் தைாடர்நதும் கடனுககு எரி-
்்பாரு்்ள ்்பறறுக்காடுகக முடியா்தைன 
்்பறமறாலிய வ்ளதது்ற அ்மச்சர் உதைய 
கம்மன்பிை ் தைரிவிததுள்ளார்.   

அமதைமவ்்ள, கடநதை இரண்டு வருட 
காைததில் மின்சார ச்்பககு கி்டககமவண்-
டிய நிதி கி்டககாதைதைன் காரணததைால் ச்்ப 
்்பரும் ்நருககடிக்்ள சநதிதது வருவதைாக 
மின்சார ச்்பயின் தை்ைவர் எம்.எம்.சி. ம்பர்-
டினண்மடா ் தைரிவிததுள்ளார்.   

 நாட்டில் நிைவும் ்டாைர் ்நடிககடி 
காரணமாக அனல்மின்நி்ையததின் மின் 
உற்பததி நடவடிக்கக்்ள ்தைாடர்நதும் 
முன்்னடுகக முடியாதை ்நருககடி நி்ை 
உருவாகியுள்ளதைாக மின்சார ச்்பயின் 
தை்ைவர் ் தைரிவிததுள்ளார்.   

இதைன் காரணமாக நிைககரி ்காளவனவு 
்டண்டர் ்வளியிடப்பட்டுள்ள நி்ையில் 
எவரும் அதைறகாக முன்வரவில்்ை எனத 
்தைரிவிததுள்ள அவர், ்டாைர் இல்ைா-
்மமய அதைறகான காரணமாகு்மன்றும் 
குறிபபிட்டுள்ளார்.   

மின்சார ச்்பககு கி்டககமவண்டிய வரு-
மானம் கு்றநதுள்ள நி்ையில் ்்பறமறாலி-
யக கூட்டுததைா்பனததிறகு வைங்கமவண்டிய 
கட்ன ்சலுததை முடியாதை நி்ை உருவா-
கியுள்ளது. அதைன் காரணமாக ்தைாடர்ந-
தும் எரி்்பாரு்்ள கடனுககுப ்்பறறுக-
்காள்ள முடியாதை நி்ை உருவாகியுள்ளது 
என்றும் அவர் ்தைரிவிததுள்ளார்.   

எவவா்றனினும் மின் துண்டிபபின்றி 
்தைாடர்நதும் ்பாவ்னயா்ளர்களுககு மின்-
சாரத்தை  விநிமயாகிப்பதைறகு மின்சார 
ச்்பயானது உச்சகட்ட முயறசி்ய 
மமற்காண்டுள்ளதைாகவும் அவர் மமலும் 
்தைரிவிததுள்ளார்.                                (ஸ)  

தெருக்கடி நிறையிலும் தறடயின்றி   
மின்சாரம் விநித�ாகிக்க ெடவடிகற்க  

 --மின்ொர ென்பத தனலவர 

திருடி விட்டுச் தைபபிச் ்சன்ற ந்ப -
்ராருவர் தைன்னிடமிருநதை கததியால் 
கழுத்தை அறுததுக ்காண்டுதைற -
்கா்ை ்சயது ்காண்டுள்ள சம்்பவ -
்மான்று ராகம ்பகுதியில் நடநதுள -
்ளது. ராகம ்்பாலிஸ பிரிவிறகுட்்பட்ட 
மஹ்பாமக வீதியிலுள்ள  வர்ததைக நி்ை -
ய்மான்றில்  மநறறு (09) கா்ை 10.30 
மணிய்ளவில் ந்பர் ஒருவர் உ்டதது 
திருடியுள்ளார்.

பின்னர் சிறு குைந்தைகளுககு ்பயன் -
்படுததைப்படும் வாச்ன திரவியத்தை 
எடுததுக்காண்டு ்பணம் ்சலுததைா -
மல் ்வளிமய வநதுள்ளார்.

இதைன்ம்பாது அருகில் இருநதை முச்சக -
கரவண்டி சாரதி ஒருவர் அவ்ர பிடிகக 
முற்பட்ட ம்பாது முச்சககர வண்டி 
சாரதி்ய ்கயில் ்வததிருநதை கததி -
யால் குததிவிட்டு குறிததை ந்பர் தைபபிச் 
்சன்றுள்ளார்.பின்னர், மற்றாரு குழு 
சநமதைக ந்ப்ர துரததிச் ்சன்ற ம்பாது, 

யாரும் ்நருங்க மவண்டாம் என்றும் 
அவவாறு ் சயதைால் கழுத்தை அறுததுக 
்காளவதைாக அவர் மிரட்டியுள்ளார்.

பின்னர் சநமதைக ந்பர் ்கயில் ்வத-
திருநதை கததியால் கழுத்தை அறுததுக 
்காண்டுள்ளார்.

குறிததை வர்ததைக நி்ையததில்   இருநது 
சுமார் 500 மீட்டர் ்தைா்ைவில் இநதை 
சம்்பவம் இடம்்்பறறுள்ளது.பின்னர் 
சநமதைகந்பர் மநாயா்ளர் காவு வண்டி 
மூைம் ராகம ்வததியசா்ைககு 
்காண்டு ்சல்ைப்பட்டுள்ளார். அங்கு 
அவ்ர ்பரிமசாதிததை ்வததியர்கள 
குறிததை ந்பர் இறநது விட்டதைாக ்தைரி -
விததுள்ளனர்.

சநமதைக ந்பரின் சடைம் ராகம ்வத-
தியசா்ையின் பிமரதை அ்றயில் ்வக -
கப்பட்டுள்ளதைாக எமது ்சயதியா்ளர் 
்தைரிவிததைார்.

நா்கால்ை, உககு்வை-
வத்தை ்பகுதி்யச் மசர்நதை

திருடிவிட்டு தப்பிச் தசன்ைவர
்கழுத்றத அறுத்து தற்த்காறை

(மைாரன்ஸ ் சல்வநாயகம்)  

ரயில்மவ தி்ணகக்ளததிறகு கடநதை 
வருடம் மாததிரம் 1000 மகாடி ரூ்பா 
நட்டம் ஏற்பட்டுள்ளதைாக ரயில்மவ 
்்பாதுமுகா் மயா்ளர் தைம்மிகக ஜயசுநதைர 
்தைரிவிததுள்ளார்.  ரயில்மவ தி்ணகக-
்ளததிறகு கடநதை வருடததில் 1400 மகாடி 
ரூ்பா ச்ைவு ஏற்பட்டுள்ள நி்ையில் 
400 மகாடி ரூ்பா் வமய தி்ணகக்ளம் 
வருமானமாக ்்பறறுக்காண்டுள்ள-
தைாக ்தைரிவிததுள்ள அவர், ரயில் கட்ட-
ணத்தை அதிகரிததைால் நட்டத்தை ஓர்ளவு 
நிவர்ததி ச்யய முடியும் என்றும் அவர் 
குறிபபிட்டுள்ளார்.  

ரயில்மவ தி்ணகக்ளமானது இதைறகு 
முன்னர் வருட்மான்றுககு 8 பில்லியன் 
ரூ்பா் வ வருமானமாக ்்பறறுக்காண்-
டுள்ள நி்ையில் ்காமரானா ்வரஸ 
சூழ்நி்ை காரணமாக கடநதை வருடததில் 
வருமானம் ் ்பரும் வீழ்ச்சி கண்டுள்ளது.  

்பஸ கட்டணங்கள அடிககடி அதிகரிக-
கப்பட்டுவரும் நி்ையில் இறுதியாக 
2018 ஆம் ஆண்டிமைமய ரயில் கட்ட-
ணம் சிறிதை்ளவு அதிகரிககப்பட்டது. அதைற-
குப பின்னர் இதுவ ர் ரயில் கட்டண 
அதிகரிபபு எதுவும் இடம்்்பறவில்்ை. 
ரயில் மச்வ்ய மககள மச்வயாக 
முன்்னடுததுச் ்சல்வதைானால் 
இைா்பம் நட்டம் ்தைாடர்பில் கருததுத 
்தைரிவிப்பதில் எநதைப பிரமயாசனமும் 
கி்டயாது என்றும் அவர் ்தைரிவித-
துள்ளார்.                                                (ஸ)   

ரயிலதவ திறைக்களத்திற்கு  
2021இல ரூ.1000 த்காடி ெட்டம்
த்பாது முகானையாளர தமமிகக ததரிவிப்பு

இைங்்கயின் முன்னணி இஸைா -
மிய அறிஞர்களில் ஒருவரும் ஷாது-
லியயா தைரீககாவின் கலீ்பதுல் குை -
்பாவுமான ்மௌைவி மஜ. அபதுல் 
ஹமீத ஆலிம் (்பஹ்ஜி) யின் இைபபு 
ஈடு ்சயய முடியாதை மா்்பரும் 
இைப்பாகு்மன முன்னாள அ்மச் -
சரும் ்பாராளுமன்ற உறுபபினருமான 
இம்தியாஸ ்பாககிர் மாககார் விடுத -
துள்ள அனுதைா்ப ்சயதியில் குறிபபிட் -
டுள்ளார்.   

அவர் தைனது ்சயதியில் மமலும் 
கூறியுள்ளதைாவது, ஷாதுலியயா தைரீக -
காவின் கலீ்பதுல் ஷாதுலியாக அதைன் 
பின்னர் இைங்்கககான கலீ்பதுல் 
குை்பாவாக இருநது ஷாதுலியயா 
தைரீககாவின் வ்ளர்ச்சிககாக 40 வருடங் -
களுககு மமைாக மர்ஹஹூம் அபதுல் 
ஹமீத (்பஹ்ஜி) ஆறறிய ்பணிகள 
என்றும் அழியாதை்வ. அவரது 
ம்றவு ஷாதுலியயா தைரீககாவுககு 

ம்பரிைப்பாகும். ஷாதுலியயா தைரீக -
கா்வ பின்்பறறும் இஹ்வான்களின் 
ஒருவன் என்ற வ்கயில் எனககு 
்்பரும் கவ்ையளிககிறது. எனது 
தைந்தை மர்ஹஹூம் ்பாககீர் மாகாருடன் 
மிக ்நருககமாக இருநதைது ம்பால் 
என்னுடனும் மிக ்நருககமாக இருந -
தைார். ஒரு தைந்தை்யப ம்பால் நல்ை 
்பயனுள்ள ஆமைாச்னக்்ள, அறிவு -
்ரக்்ள எனககு வைங்கினார்.   

ஷாதுலியயா தைரீககாவின் உைக 
ஆன்மீகத தை்ைவர் மர்ஹஹூம் டாகடர் 
அஷ்ஷயக முஹம்மத இபராஹீம் 
அல்-்பாஸி (அல்மககீ, அஷஷாதுலி) 
அவர்களினால் இைங்்கககான 
ஷாதுலியயா தைரீககாவின் கலீ்பதுல் 
குை்பாவாக 2013 ம் ஆண்டு நிய -
மிககப்பட்ட இவர் இததைரீககாவின் 
வ்ளர்ச்சிககாக நாடு பூராகவும் சுறறுப 
்பயணம் மமற்காண்டு 

அப்துல ஹமீத் (பஹ்ஜி) திடீர மறைவிற்கு   

இம்தி�ாஸ் பாககீர மாக்கார அனுதாபம்

(மைாரன்ஸ ்சல்வநாயகம்)  

2003 ஆம் ஆண்டு உடன்்படிக-
்கககிணங்க 99 எண்்ணயக 
குதைங்கள இநதியாவுககு வைங்-
கப்பட்டம்பாது எதிர்பபு ்தைரி -
விககாதைவர்கள தைறம்பாது புதிய 
உடன்்படிக்க மூைம் அநதை 99 
எண்்ணயக குதைங்களில் 85 ஐ 
அரசாங்கததின் கட்டுப்பாட்டுக-
குள ்காண்டுவநதுள்ள நி்ையில் 
எதிர்பபு ்தைரிவிப்பது விந்தையா -
னது என ் ்பறமறாலிய வ்ளதது்ற 
அ்மச்சர் உதைய கம்மன்பிை ்தைரி -
விததுள்ளார்.  

 அமதை மவ்்ள, நாட்டுககு 

மதை்வயான எரி -
்்பாரு்்ள ்காளவ -
னவு ்சயவதைறகான 
்டாை்ரப ்்பறறுக -
்காளவதைறகு ்்பரும் 
அ ் ச ௌ க ரி ய ங் க ் ்ள 
எதிர்மநாகக மவண்டி -
யுள்ள்தைனவும் அ்மச் -
சர் உதைய கம்மன்பிை 
்தைரிவிததுள்ளார்.  

நாட்டுககு எரி்்பாருள கப்பல் 
ஒன்று வநதைால் அது மூன்று நான்கு 
தினங்களுககு மட்டுமம ம்பாதுமா-
னதைாக உள்ளதைாகவும் அவவாறு 
எரி்்பாருள கப்ப்ைான்றுககாக 
25 முதைல் 60 மில்லியன் ்டாைர் 

வ்ர ்சைவிடமவண் -
டியுள்ளதைாகவும் அ்மச்-
சர் ்தைரிவிததுள்ளார்.  

அ ம தை ம வ ் ்ள , 
எரி்்பாருள கார -
ணமாக மின்சார 
ச்்பககும் ்்பறமறா -
லியக கூட்டுததைா்பனத-
திறகும் இ்டயில் 
சிககல்கல்கள ஏற்பட் -

டுள்ளதைாகவும் அதைறகிணங்க 
இனியும் கடனுககு எரி்்பாருள 
விநிமயாகிககப்படமாட்டாது என 
மின்சார ச்்பககு அறிவிககப்பட்-
டுள்ளதைாகவும் அவர் ்தைரி-
விததுள்ளார்.  

99 குதங்கறள வழஙகி�வர்கள் 85ஐ அரசின்   
கீழ் த்காண்டு வருவதற்கு எதிரப்பது விநறத  

திருநகாணைனல எணதணய்க குதஙகள் உடன்்படிகனக:  

-அனைச்ெர உதய கமைன்பில ததரிவிப்பு

(அஷரப ஏ சமத)

இன்று திங்கட்கி-
ை்ம (10) பி.்பகல் 
04.00 மணிககு  ்பண் -
டாரநாயகக ஞா்ப-
கார்ததை மாநாட்டு 
மண்ட்பததில்  மிகி-
லிைங்கா மதுர 
அரங்கில் ”மாறறு 
மமாதிரம்” மணமகள வடிவைங்கார 
கண்காட்சி ஒன்று ந்ட்்பறவுள-
்ளது.  இவ நிகழ்வுககு  பிரதைமரின் 
்பாரியார் சிரநதி ராஜ்பக ஷ   பிரதைம 
அதிதியாகவும் மறறும் அ்மச்சர்-
கள, ்பாராளுமன்ற உறுபபினர்கள, 
அனுசர்ணயா்ளர்களும் கைநது 
்காள்ளவுள்ளனர் என அருநதைதி 

தைனியார்  நிறுவனத-
தின் ்பணிப்பா்ளர்  
மக. மமகைா ்தைரி -
விததைார்.

மநறறு முன்தினம் 
(08) ்வள்ளவத்தை -
யில் உள்ள கிரீன்ஸ 
்பைஸ மஹாட் -
டலில் மமற்படி 
நிகழ்வு சம்்பநதைமாக 

ஊடகவியைா்ளர் மாநாட்டின்-
ம்பாமதை  அவர் மமறகண்டவாறு   ் தைரி-
விததைார்.

அவர் அங்கு ்தைாடர்நது கருதது 
்தைரிவிக்கயில்,   கடநதை 2 வருட 
காைமாக ்காவிட் 19 காரணமாக 
மணமகள வடிவைங்கார சுய-
்தைாழில்   க்ைஞர்கள 

'மாற்றுதமாதிரம்' மைம்கள் 
வடிவைங்காரக ்கண்்காட்சி     

- பிரதைரின் ்பாரியார பிரதை அதிதி

BMICH ைணட்பததில் மிகிலிலஙகா ைதுர அரஙகில்

சீனா பபான்ற நட்பு நாடுகளின உதவியுடன  

சீன தவளிவிவகார அனைச்ெருடனான   
ெந்திப்பில் பிரதைர ைஹிந்த ததரிவிப்பு

ககாப�ானா கதாற்றின
சவாலகளை சமாளிப்பபாம்
்காமரானா ்தைாறறு 

நி்ையில் நாடு இயல்பு 
நி்ைககு திரும்புவதைறகு 
இன்னும் நீண்ட தூரம் ்சல்ை 
மவண்டியுள்ளது. ஆனால் 
சீனா ம்பான்ற நட்பு நாடு-
களின் ஆதைரவுடன், இநதை 
சவால்க்்ள வி்ரவில் சமா -
ளிகக முடியும் என நம்புவ-
தைாக பிரதைமர் மஹிநதை ராஜ -
்பக ஷ ்தைரிவிததைார். பிரதைமர் 
மஹிநதை ராஜ்பக்ஷ மநறறு 

(09) சீன ்வளியுறவுதது்ற 
அ்மச்சர் வாங்க யீ்ய அைரி 
மாளி்கயில் சநதிததைார்.
இதைன் ம்பாமதை பிரதைமர் மமற-
கண்டவாறு குறிபபிட்டார்.  

சீனாவில் கல்வி கறறுக-
்காண்டிருநதை இைங்்க மருத-
துவ மாணவர்கள தைமது கல்வி 
நடவடிக்கக்்ள ்தைாடர்நது 
முன்்னடுப்பதைறகு வசதி ஏற-
்படுததிக ்காடுககுமாறு பிரதை -
மர் முன்்வததை 

ேறு்பரிசீலனை 
செய்யுோறு கிரிக்சகட் 
வீரர் ்பானுகவிடம் 
நாேல மகாரிக்னக

சர்வமதைச கிரிக்கட்டில் இருநது 
ஓயவு ்்பறும் முடி்வ மறு்ப-
ரி சீ ை ் ன 
்சயயுமாறு 
இ ை ங் ் க 
கி ரி க ் க ட் 
வீரர் ்பானுக 
ர ா ஜ ்ப க்ஷ -
வி ட ம் 
இ ் ்ள ஞ ர் 
மறறும் வி்்ளயாட்டுதது ற் 
அ்மச்சர் நாமல் ராஜ்பக்ஷ மகாரிக் க 
விடுததுள்ளார்.

இ்ளம் வீரராக நாட்டுககாக 
வி்்ளயாட இன்னும் காை அவகா-
சம் இருப்பதைால் அவசர முடிவுக்்ள 
எடுப்ப்தை விட சவால்க்்ள 
எதிர்்காண்டு முன்மன-
றுவமதை முககியம்

ஓய்வு ச்பறும் முடினவ

அதிகாரிகள் தர ்பரிமொதனையில
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க�ொவிட் தடுப்பூசி கதொடர்ொ� 
நிலவும் தவறொன �ருத்து�ள்! 

இலங்�யொனது க�ொவிட் 19 கதொற்றின் 
தொக�த்்தப் ்லவீனப்்டுத்தி அதன் அச்சு -

றுத்தலில் இருந்து நொட்்டயும் மக�்ையும் ்ொது-
�ொப்்தற்கு முன்னுரி்ம அளித்து கெயற்்ட்டு வரு-
கின்றது. 

இந்த நி்லயில் இத்கதொற்றின் ்ரவுத்லயும் 
அதன் தொக�த்்தயும் �ட்டுப்்டுத்தும் நநொககில் 
்ல்நவறு நடவடிக்��ள் முன்கனடுக�ப்்டுகின்-
றன. அந்த வ்�யில் �டந்த ஒரு வருட �ொலப் ்கு -
திககுள் நொட்டின் ெனத்கதொ்�யில் சுமொர 65 வீத -
மொநனொருககு க�ொவிட் 19 கதொற்றின் தொக�த்்தக 
�ட்டுப்்டுத்துவதற்�ொன தடுப்பூசியின் இரண்டு 
நடொஸ�ளும் க்ற்றுக க�ொடுக�ப்்ட்டுள்ைன. இத்-
தடுப்பூசி்யப் க்ற்றுக க�ொள்வதில் உல�ைொவிய 
ரீதியில் நிலவும் ந்ொட்டித் தன்்மககு மத்தியிலும் 
இவவொறொன அ்ட்வ இலங்� க்ற்றுள்ைது. 

 இத்தடுப்பூசி்யப் க்ற்றுக க�ொள்வதில் 
நிலவும் ந்ொட்டித் தன்்ம்யக �ருத்தில் க�ொண்ட 
இலங்�, ஒரு தடுப்பூசியில் மொத்திரம் தஙகி இரொது, 
உலகில் புழக�த்தில் இருககும் முன்னணி க�ொவிட் 
19 தடுப்பூசி�்ையும் இந்நொட்டு பிர்ை�ளுககு 
க்ற்றுக க�ொடுக� அனுமதி  வழஙகியது. அதன் 
ஊடொ�நவ குறுகிய �ொலப் ்குதிககுள் இவவைவு 
கதொ்�யொநனொருககு இத்தடுப்பூசி்யப் க்ற்றுக 
க�ொடுக� முடிந்துள்ைது. அத்நதொடு  க�ொவிட் 19 
கதொற்றின் ்ரவுத்லக �ட்டுப்்டுத்துவதற்�ொன 
்ல்நவறு நடவடிக்��ளும் கதொடரந்தும் முன்கன-
டுக�ப்்ட்டு வருகின்றன. 

 இதன் ்யனொ� இத்கதொற்றின் ்ரவுதலும் 
அதன் தொக�மும் ்ொதிப்பும் கு்றத்துள்ைது மொத்-
திரமல்லொமல், இத்கதொற்றினொல் நொைொந்தம் உயி -
ரிழப்ந்ொரின் எண்ணிக்�யிலும் க்ருவீழ்ச்சி 
ஏற்்ட்டிருககின்றது. அதிலும் உயிரிழப்பு வீழச்சிககு 
இத்தடுப்பூசி க்ரிதும் ்ங�ளித்திருககின்றது என் -்
துதொன் மருத்துவ நிபுணர�ளின் �ருத்தொகும். 

 அந்த வ்�யில் இத்கதொற்றின் தொக�த்்த 
நமலும் ்லவீனப்்டுத்தி �ட்டுப்்டுத்தும் நநொககில் 
இத்தடுப்பூசியின் மூன்றொவது நடொஸ பூஸடர தடுப்-
பூசியொ� வழஙகும் நடவடிக்� �டந்த சில வொரங -
�ைொ�த் துரிதப்்டுத்தப்்ட்டுள்ைது. இதன் ஊடொ� 
இற்்றவ்ரயும் 43 இலட்ெத்துககும் நமற்்ட்நடொர 
பூஸடர தடுப்பூசி்ய க்ற்றுக க�ொண்டுள்ைனர. 

 க�ொவிட் 19 கதொற்றின் அச்சுறுத்தலில் இருந்து 
நொட்்டயும் மக�்ையும் ்ொது�ொப்்தில் தடுப்பூசி 
அளிககும் ்ங�ளிப்்் இலங்� மொத்திரமல்லொ-
மல் முழு உலகுநம அறிந்திருககின்றது. இத்ன 
அடிப்்்டயொ�க க�ொண்டுதொன் இலங்� மூன்றொ-
வது நடொ்ை வழஙகும் நடவடிக்�்யயும வி்ர-
வு்டுத்தி இருககின்றது. இதன் ஊடொ� க�ொவிட் 19 
கதொற்றின் தொக�த்்தயும் ்ொதிப்்்யும் நமலும் 
்லவீனப்்டுத்தி இத்கதொற்றின் அச்சுறுத்தல் அற்ற 
நி்ல்ய ஏற்்டுத்த எதிர்ொரக�ப்்டுகின்றது. 

க�ொவிட் 19 கதொற்றின் தொக�த்திற்கு எதிரொ� 
இத்தடுப்பூசி அளித்துவரும் ்ங�ளிப்பு கதளிவொ� 
உறுதியொகியுள்ை ந்ொதிலும் கூட, இத்தடுப்பூசிககு 
எதிரொ� சிலர தவறொனதும் பி்ழயொனதுமொன பிர-
ெொரங�்ை முன்கனடுப்்தொ� த�வல்�ள் கவளி-
யொகியுள்ைன. இச்கெயலில் ஒரிரு குழுக�ளும் கூட 
ஈடு்டுவதொ�த் கதரியவந்துள்ைது.  

இவவொறொன கெயற்்ொடொனது, க�ொவிட் 19 
கதொற்றின் தொக�த்்தக �ட்டுப்்டுத்துவதற்�ொன 
இத்தடுப்பூசி வழஙகும் திட்டத்்தப் ்லவீனப்்டுத்த 
வழிககும். அதன் ஊடொ� இத்கதொற்று மீண்டும் தீவி-
ரம்டவதற்�ொன வொயப்்் க்ற்றுக க�ொள்ளும். 

 இத்கதொற்றின் தொக�த்்தக �ட்டுப்்டுத்த தடுப் -
பூசி அளிககும் ்ங�ளிப்பு மி�வும் கதளிவொனது. 
அத்ன மக�ளும் அறிந்திருககின்றனர.  அப்்டி-
யிருந்தும் அத்தடுப்பூசிககு எதிரொ� தவறொனதும் 
பி்ழயொனதுமொன த�வல்�ள் ்ரப்்ப்்டுகின்றன-
கவன்றொல் அது எவவிதத்திலும் ஏற்றுக க�ொள்ை 
முடியொததொகும். 

இந்த நி்லயில்தொன் அரெொங� மருத்துவ அதி�ொ-
ரி�ள் ெங�த்தினர க�ொவிட் 19 கதொற்றின் தொக�த்-
்தக �ட்டுப்்டுத்தும் தடுப்பூசி கதொடரபில் தவறொன 
�ருத்து�ளும் த�வல்�ளும் ்ரப்்ப்்டுவ்தக �ட்-
டுப்்டுத்துவதன் அவசியத்்த சுட்டிக �ொட்டியுள்ை-
னர. 

 இவவொறொன கெயலில் ஈடு்டுநவொருககு எதிரொ� 
தனி்மப்்டுத்தல் �ட்ட்ைச் ெட்டத்தின் கீழ் நடவ-
டிக்� எடுககுமொறு சு�ொதொர நெ்வ�ள் ்ணிப்்ொ-
ைர நொய�ம் அநெல குணவரதனவிடம் அச்ெங�த்-
தின் கெயலொைர கடொகடர கெனொல் க்ரனொண்நடொ 
நவண்டுந�ொளும் விடுத்திருககின்றொர. இவவொ-
றொன நடவடிக்�யின் ஊடொ�நவ க�ொவிட் 19 
கதொற்றின் தொக�த்்தக �ட்டுப்்டுத்துவதற்�ொன 
தடுப்பூசி வழங�ல் நடவடிக்�்ய ்லவீனப்்டுத்-
தும் கெயற்்ொடு�்ைக �ட்டுப்்டுத்தக கூடியதொ� 
இருககும் என்றும் அவர சுட்டிக �ொட்டியுள்ைொர. 

ஆ�நவ இத்தடுப்பூசி வழங�்லப் ்லவீனப் -்
டுத்தும் தவறொன பிரெொரங�ள் உள்ளிட்ட அ்னத்து 
நடவடிக்��ளும் �ட்டுப்்டுத்தப்்ட நவண்டும். 
அதற்குரிய நடவடிக்��ள் முன்கனடுக�ப்்ட 
நவண்டும். அதுநவ இத்கதொற்று மீண்டும் தீவிரம-
்டய முடியொத நி்ல்ம்ய ஏற்்டுத்தும். 

35, டி.ஆர்.விஜயவர்்தன மாவத்்த, க�ாழும்பு- - 10

்தபால் கபட்டி இலக�ம் : 834
க்தா்லபபசி இலக�ம் : 2429429, 2429272, 2429279

கபகஸ் : 2429270, 2429329,  விளம்பர மு�ா்மயாளர் : 2429321

பகல் நேரமாக இருந் ால் நகாட ா்னைக் காக்னக 
வென்று விடும். எைநெ எதிரினை வீழ்த்துெ ற்்கு 
ஏற்்ற காலத்ன த்் ந் ரநவ்டுக்க நெண்டும்.

 ப�ல்கவல்லும் கூ்�்யக �ாக்� இ�ல்கவல்லும்
பவந்தர்ககு பவண்டும் கபாழுது

குறள் தரும் சிநதனை

4 2022 ஜனவரி 10 திங�ட்கிழ்ம10–01–2022
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மட்க்களப்பு மாேகரசனப உறுப் -
பிைரும், ஓய்வுவபற்்ற கணி் 
ஆசிரிைருமாை நெலுப்பிளனள 

்ெராஜா மன்றநது ஒரு மா்மாகி 
விட்து. இன்று திஙகடகிழனம 
(10.01.2022) அன்ைாரது 31 ஆெது 
நினைவு திைம் ஆகும்.   

 இலக்கிைத்திலும் அரசிைலிலும் ோட-
்முன்ைெராகவிருந் அெர ்ைது 68 
ஆெது ெைதில் காலமாைார. அெரது 
மன்றவு மட்க்களப்பு மாெட்த்தில் 
இலக்கிை ஆரெலரகள மற்றும் அர -
சிைல் பிரமுகரகள மத்தியில் வபரும் 
துைரத்ன் ஏற்படுத்திைது. அன்ைா-
ரது இறுதி ஊரெல நிகழ்வில் கலநது 
வகாண்் மக்கள கூட்ம் அன் நிரூ -
பித்்து.   

 ்மிழ்வமாழியில் அெர நின்றந் 
புலனம வகாண்டிருந்ார. ்மிழ் கனல 
இலக்கிை மற்றும் அரசிைல் நமம்பாடடு 
நிகழ்வுகளில் ஆரெலராக மட்க்க-
ளப்பு மாெட்த்தினிநல ஓய்வின்றி 

உனழத்்ெர அமரர ்ெராஜா.பத்திரினக-
களில் கடடுனரகள எழுதியுளளார. திை-
கரன் பத்திரினகயில் அெர பல கடடுனர-
கனள எழுதியுளளார.   

 மட்க்களப்பு மாேகரசனபயி-
ைால் மா்ாந்ம் ே்த்்ப்படடு ெந் 
வபௌர்ணமி கனலவிழாவின் க்ாோை-
கன் அெராகநெ இருந்ார. இனலமன்ற 
காைாய் மன்றநது இருக்கும் கனலஞர-
களின் தி்றனமனை வெளிக்வகாண்டு 
ெரும் நோக்நகாடு அவ்விழா நமன் 
அலஙகரிக்கப்படடிருந்து. ்மிழர 
கனல இலக்கிை கலாசாரஙகனள 
வெளிப்படுத்தும் இைல், இனச, ோ் -
கஙகனள வபௌர்ணமி அரஙகினிநல 
நமன்நைற்றிை வபருனமக்குரிைெர 
்ெராஜா.   

 நேருக்கு நேராைக் கன்ப்பென் 
வேஞ்சில் நேரனமயும் ஓரமமும் நின்றந-
திருக்கும். அ்ற்கு இலக்க்ணமாய்த் 
திகழ்ந்ெர மட்க்களப்பு புனி் 
மிக்நகல் கல்லூரியில் கணி்பா் ஆசி-

ரிைராக இருநது ஓய்வு வபற்்ற ்ெராஜா. 
்மிழ்த் ந்சிைப் பற்்றாளராக, இலங-
னகத் ்மிழரசுக் கடசியின் சிநரஷ் 
உறுப்பிைராக, மண்முனை ெ்க்குப் 
பிரந்சக் கினளயின் ்னலெராக, மாே -
கரசனபயின் கனல கலாசார மற்றும் 
நூலகக் குழுவின் வ்ா்ரச்சிைாை 
்னலெராக, கதிரென் கனலக்கழக 
அபிவிருத்தி நிறுெைத்தின் ஆநலாசக -
ராக, மட்க்களப்பு ்மிழ்ச் சஙகத்தின் 
வசைலாளரா என்வ்றல்லாம் பல ப்வி -
கனள ெகித்து அெர ஆற்றிை பணிகள 
ஏராளம்.   

 புனி்ம், நேரனம மற்றும் நேரமுகா -
னமத்துெத்ன் கன்ப்பிடிப்பந்ாடு 
கடசியின் வசைற்பாடுகள எந் மூனல -
முடுக்கில் ே்ந்ாலும் அஙவகல்லாம் 
பஙவகடுப்பதும் அெர ெழக்கம். 
அெர மற்்றெரகளுக்கு முன்னு்ார்ண -
மாக ொழ்நது ெந்ார.   

 அன்ைாரின் மன்றவுச் வசய்திைறிநது 
நேரிலும், வ்ானலநபசி ொயிலாக -
வும் அனு்ாபம் வ்ரிவித்ந்ார பலர. 
அன்ைாரின் பூ்வு்ல் மட்க்களப்பு 
மாேகரசனபயின் ேகர மண்்பத்திற்கு 
எடுத்துச் வசல்லப்படடு இறுதி அஞ்ச -
லிக்காக னெக்கப்பட் நபாது ஏராள -
மாநைார அஞ்சலி வசலுத்திைர. 

மாேகர சனபயின் மு்ல்ெர திைா -
கராஜா சரெ்ணபென், பிரதி மு்ல் -
ெர கந்சாமி சத்திைசீலன் மற்றும் 
மாேகரசனப உறுப்பிைரகள, உத் -
திநைாகத்்ரகள இறுதி மரிைான் 
வசலுத்திை பின்பு 13.12.2021 மானல 
6.00 மணிக்கு களளிைஙகாடு இநது 
மைாைத்தில் பூ்வு்ல் ேல்ல்க்கம் 
வசய்ைப்பட்து. பலரின் அன்புக்குரி -
ைெராக ொழ்ந்ெர அெர. அபிமானி -
களின் உளளஙகளில் அமரர ்ெராஜா 
என்றும் ொழ்ொர.   

மட்டக�ளப்பு மாந�ரச்ப உறுப்பினரும், 
ஓய்வு கபறற ஆசிரியருமான   
பவலுப்பிள்்ள ்தவராஜாவின் 
31 ஆம் நாள் நி்னவுதினம் இன்று  

பதின்மூன்்றாவது திருத்தததிலுள்ள விடயங்கள 
முழுமையறா்க அமுலபடுத்தபபட வவண்டும்!

நதிைப் பிர்மர ேநரநதிரநமா -
டிக்கு அனுப்பவெை ் மிழ் அரசி -
ைல் கடசிகள ்ைாரித்துளள ஆெ -
்ணத்தில் அ்ஙகியுளள 

வி்ைஙகள குறித்து ்ற்நபாது விபரங -
கள வெளிைாகியுளளை. இநதிைப் பிர -்
மருக்கு அனுப்பப்ப்வுளள இந் 
ஆெ்ணம் ோனள 11ஆம் திகதி இலங -
னகயிலுளள இநதிை உைர்ஸ்ானிகரால-
ைத்தில் னகைளிக்கப்ப்வுளளது.  

 1997 ஆம் ஆண்டு மு்ல் ப்வியில் 
இருநது ெரும் இலஙனக அரசாஙகங-
கள ெழஙகிை ொக்குறுதிகனள நின்ற-
நெற்றுமாறு இலஙனகனை ெலியுறுத்் 
நெண்டும் என்று இந் ஆெ்ணத்தில் 
இநதிைப் பிர்மரி்ம் நகாரிக்னக விடுக் -
கப்படடுளளது.  

அ ர சி ை ல ன ம ப் பின் 
13 ஆெது திருத்்த்தின் 
விதிகனள முழுனமைாக 
ே ன ் மு ன ்ற ப் ப டு த் ் 
நெண்டும். அத்து்ன் 
ஒன்றுபட், பிரிக்கப்ப-
்ா் ோடடின் கீழ் ்மிழ்-
நபசும் மக்கள ்மது 
ெரலாற்றுச் சி்றப்புமிக்க 
ொழ்வி்ப் பிரந்சஙக-
ளில் வகளரெமாகவும், 
சுைமரிைான்யு்னும், 
அனமதியு்னும், பாது-
காப்பு்னும் ொழவும், 
அெரகள ்ஙகளது சுை-
நிர்ணை உரினமனைப் பிர-
நைாகிக்கவும் ெழிநைற்-
படுத்்ப்ப் நெண்டும் 
என்று இந் ஆெ்ணத்தில் 
்மிழ்க் கடசிகள, இநதி-
ைப் பிர்மரி்ம் நகாரி-
யுளளை.  

  இநதிைப் பிர்மருக்கு அனுப்பப்ப-
்வுளள ஆெ்ணத்தின் உளள்க்கஙகள 
பின்ெருமாறு:

 1) இநதிை_இலஙனக உ்ன்படிக்-
னகயின் கீழ் ேன்முன்றக்கு ெந் 
பதின்மூன்்றாெது திருத்்த்தின் கீழ் 
ஒப்புக்வகாளளப்பட் ஏற்பாடுகளிலி-
ருநது சட்ம் மற்றும் ஒழுஙகு, நிதி, 
நிலம், கல்வி, கமேல நசனெகள 
நபான்்றனெ வ்ா்ரபாை அனைத்து 
ஏற்பாடுகளும் ேன்முன்றப்படுத் -
்ப்ப் நெண்டும். மாகா்ண சனபத் 
ந்ர்னல ே்த்துெ்ற்கு ந்ர்ல்கள 
ஆன்ணக்குழுவிற்கு ெழிெனக வசய் -
யுமாறு இலஙனக அரசாஙகத்ன்க் 
நகார நெண்டும்.  

2) பதின்மூன்்றாெது திருத்்ச் சட்ம் 
நின்றநெற்்றப்பட் உ்நைநை 1988 
டிசம்பர 17 அன்று ோ்ாளுமன்்றத் -
்ால் நின்றநெற்்றப்பட் அரசிைல -
னமப்பின் பதிைா்றாெது திருத்்த்தின் 
ஏற்பாடுகள ொரத்ன்யிலும், உ்ணர -
விலும் வசைற்படுத்்ப்ப் நெண்டும். 
பதின்மூன்்றாெது மற்றும் பதிைா்றா -
ெது திருத்்ஙகளில் சிஙகளம் மற்றும் 
்மிழ் ஆகிை இரு வமாழிகனளயும் 
ந்சிை வமாழிகளாகவும், ஆஙகி -
லத்ன் இன்ணப்பு வமாழிைாகவும் 
அஙகீகரிப்பது்ன், சிஙகளம் மற்றும் 
்மிழ் ஆகிை இரண்டும் அரசாஙகப் 
பாெனைக்காை வமாழிகளாகப் பைன் -
படுத்்ப்படடு, முழுனமைாக ேன்மு -
ன்றப்படுத்்ப்ப் நெண்டும்.  

இலஙனகயின் அரசிைலனமப்பின் -
படி ந்சிை வமாழிகள, நிரொகம், 
சட்ம், நீதித்துன்ற மற்றும் பா்சா -
னலகளில் பயிற்றுவிக்கும் ஊ்கம் 
ஆகிைனெ முழுனமைாக ேன்மு -
ன்றப்படுத்்ப்ப் நெண்டும்.  

3)பண்்ா_வசல்ொ ஒப்பந்ம் 

(1957), ்டலிவசல்ொ ஒப்பந்ம் 
(1965) மற்றும் இநதிை_இலஙனக 
ஒப்பந்ம் (1987) ஆகிைெற்றின் விதி -
களுக்கு மா்றாகச் வசைற்படும், ெ்க்கு 
மற்றும் கிழக்கின் மக்கள வ்ானக 

அனமப்னப முன்றைாக மாற்றுெ்ற் -
காை அனைத்து முைற்சிகளும் உ்நை 
நிறுத்்ப்ப்நெண்டும்.  

 ெ்க்கு மற்றும் கிழக்கில் ்மி -

ழரகளின் பாரம்பரிை ்ாைகத் -
தின் ெரலாற்று ொழ்வி்ஙகனள 
அழிக்கும், வ்ால்வபாருள தின்ணக் -
களம், மகாெலி அதிகாரசனப, 
ெைத் தின்ணக்களம், ெைவிலஙகு 
தின்ணக்களம், சுற்றுலா சனப 
மற்றும் பாதுகாப்பு/உளோடடு 
பாதுகாப்பு அனமச்சு ஆகிைெற்றின் 
அனைத்து ே்ெடிக்னககளும் முைற் -
சிகளும் உ்ைடிைாக நிறுத்்ப்ப் 
நெண்டும்.  

 வ்ால்வபாருள தின்ணக்களமாைது 
வபளத்் சமை காலத்திற்கு முற்பட் 
்மிழரகளின் வ்ான்னமனை அஙகீக -
ரித்து, இலஙனகயில் வபளத்்த்ன் 
(்மிழ் வபளத்்ரகள) ஏற்்றெரகள ்மி -
ழரகள என்பன் ஏற்று, ெரலாற்ன்ற 
சின்க்காமல் அ்ன்படி வசைற்ப் 
நெண்டும்.  

 ெ்க்கு மற்றும் கிழக்கு மாகா்ணங -
களுக்கு இன்யில் உளள எல்னலப் 
பகுதிகளிலுளள ்மிழ்க் கிராமஙகனள 
சிஙகளப் பகுதிகளு்ன் இன்ணத்து 
அல்லது சிஙகளக் கிராமஙகனள 
்மிழ் பகுதிகளுக்குள வகாண்டு ெரு -
ெ்ன் மூலம் ்மிழரகனள அெரகளது 
வசாந்ப் பகுதிகளில் சிறுபான்னமயி -
ைராக்கும் ெனகயில் இை அனமப்பு 
மாற்றிைனமக்கப்படுகி்றது.  

 இ்ன் மூலம் உளளூராடசி 
சனபகள, மாகா்ண சனபகள மற்றும் 
ோ்ாளுமன்்றத்தில் ்மிழ் மக்கள அர -
சிைல் பிரதிநிதித்துெம் வபறுென் 
்டுக்கும் வசைல்கள நிறுத்்ப்ப் 
நெண்டும்.  

4) நேருவகாத்்லாெல (1954), 
சிறிமாநொசா்ஸதிரி (1964) மற்றும் 
சிறிமாநொ இநதிரா (1974) ஆகிை 
இலஙனக அரசாஙகத்திற்கும், இநதிை 
அரசாஙகத்திற்கும் இன்நைைாை ஒப் -
பந்ஙகளின் நோக்கம் மற்றும் உ்ணரவு, 

இனெ இரண்டும் உறுதி வசய்ைப்ப் -
நெண்டும்.  

 நில உரினம, வீடடு உரினம, ொழ் -
ொ்ாரம், கல்வி, சுகா்ாரம் மற்றும் 
அரசிைல் பிரதிநிதித்துெம் ஆகிை துன்ற-

களில் இநதிை ெம்சாெளினைச் நசரந் 
இலஙனகத் ்மிழ் மக்களுக்கு சம உரி-
னமகள பாரபடசமாக மீ்றப்படடு பு்றக்-
கணிக்கப்படுகின்்றை. சம உரினமகள 

மற்றும் பாகுபாடுகளின் இந் மறுப்பு, 
முழு அளவிலாை சம குடியுரினமனை 
நோக்கி உ்ைடிைாக மா்றநெண்டும்.  

5)முக்கிைமாக ்மிழரகள மற்றும் 
மு்ஸலிம்களுக்கு எதிராக பைன்படுத்்ப்-
படும் பைஙகரொ் ்ன்ச்சட்ம் உ -்
ைடிைாக நீக்கப்ப் நெண்டும் மற்றும் 
பைஙகரொ் ்ன்ச்சட்த்தின் கீழ் 
உளள அனைெனரயும் விடு்னல வசய்ை 
நெண்டும்.  

6) இலஙனகத் தீவில் பரெலாக உளள 
பல கடசி ஜைோைக கட்னமப்பிற்-
குள சிஙகள, ்மிழ், மு்ஸலிம் அல்லது 
நெறு சிறுபான்னமயிைராக சி்றி 
ொழும் இை மற்றும் அரசிைல் ந்சிை 
இைஙகள மற்றும் சிறுபான்னமயிை-
ருக்கு நபாதுமாை பிரதிநிதித்துெத்ன் 
வபறும் நோக்கில், அத்்னகை ஆரெ-
முளள குழுக்கனள பிரதிநிதித்துெப்-
படுத்தும் சிறிை அரசிைல் கடசிகள 
ோ்ாளுமன்்றம் அல்லது மாகா்ண சனப-
களுக்குள நுனழை முடியும். எைநெ விகி-
்ாசார பிரதிநிதித்துெ முன்றைாைது ந்ர-
்லில் வ்ா்ர நெண்டும் மற்றும் அந் 
முன்றனை இலஙனக அரசாஙகம் ்ைது 
ந்ர்ல் முன்றயில் ஏற்றுக்வகாளளுமாறு 
நகாரப்ப் நெண்டும்.  

7) “ஒரு ோடு ஒநர சட்ம்” பற்றிை 
ஜைாதிபதி ஆன்ணக்குழு, மத்திை அர -
சாஙகத்ன்த் ்விர ோடடிற்குள நெறு 
எந் சட்மிைற்றும் அனமப்புகனளயும் 
இல்லாவ்ாழிக்கவும் அல்லது ்டுக்க-
வும் மற்றும் அரத்்முளள அதிகாரப் 

பகிரனெத் ்டுக்கவும் நிைமிக்கப்பட -
டுளளது.  

இந்நினலயில் ்மிழரகளும், மு்ஸ-
லிம்களும் ்ஙகளின் சம்பிர்ாை சட-
்ஙகனள கன்ப்பிடிப்பன்யும், 

அெரகளின் கலாசாரம், பழக்கெ -
ழக்கஙகள மற்றும் ேன்முன்ற-
கனளப் பாதுகாப்பன்யும் இது 
்டுக்கும்.  

எைநெ, ஆன்ணக்குழு அகற்-
்றப்ப் நெண்டும் மற்றும் இலங-
னகயிலுளள அனைத்து ந்சிை 

இைஙகளின் ்னித்துெமாை அன்ைா -
ளமும், உரினமகளும் இலஙனக அரசாங-
கத்்ால் அஙகீகரிக்கப்ப் நெண்டும் 
என்்ற வி்ைஙகள இநதிை பிர்மருக் -
காை ஆெ்ணத்தில் உளள்க்கப்பட -
டுளளை.  

இந்நெனள இந் ஆெ்ணத்தில் 
ெ்க்கு, கிழக்கு மாகா்ண இன்ணப்னப 
ெலியுறுத்திை 1993 இல், ஜைாதிபதி 
ஆர.பிநரம்ாசவின் காலத்தில் அனமக் -
கப்பட் மஙகள முைசிஙக வ்ரிவுக்கு-
ழுவின் நைாசனைகள.  

1)  ஒற்ன்றைாடசி அனமப்னபக் 
னகவிட் ஜைாதிபதி சநதிரிகா 
பண்்ாரோைக்க குமாரதுஙகவின் 
கீழ் 1995 மற்றும் 1997 இல் அரசிை-
லனமப்பு சீரதிருத்்ஙகளுக்காை அர-
சாஙக முன்வமாழிவுகள.  

2)  சமஷடி கட்னமப்பின் அடிப்ப-
ன்யில் ்மிழ் நபசும் மக்களின் 
ெரலாற்று ொழ்வி்ஙகளில் உளளக 
சுைநிர்ணைக் நகாடபாடடின் அடிப்-
பன்யில் உருொக்கப்பட் தீரனெ 
ஆராய்ெ்ற்கு கடசிகள ஒப்புக்-

வகாண்் 2002 டிசம்பரில், ஒ்ஸநலா-
வில் இலஙனக அரசுக்கும், விடு-
்னலப் புலிகளுக்கும் இன்நை 
இ்ம்வபற்்ற நபச்சுொரத்ன்.  

3)  2006 இல், ஜைாதிபதி மஹிந் ராஜபக்-
ஷவிைால் புதிை அரசிைலனமப்புக் -
காை முன்வமாழிவுகனள உருொக்க 
நிபு்ணரகள குழு நிைமிக்கப்பட -
்னம நபான்்ற முைற்சிகளும் சுட -
டிக்காட்ப்படடுளளை.  

இந் ஆெ்ணத்தில்  
1. ஆர. சம்பந்ன், ோ்ாளுமன்்ற 

உறுப்பிைர, ்னலெர_ ்மிழ் ந்சிை 
கூட்னமப்பு (TNA)  

2.  மானெ நசைாதிராஜா, ்னலெர_ 
இலஙனக ்மிழ் அரசு கடசி (ஐ.டி.
ஏ.நக.)  

3.  நீதிபதி சி.வி.விக்நை்ஸெரன், ோ்ா -
ளுமன்்ற உறுப்பிைர, ்னலெர_ 
்மிழ் மக்கள கூட்ணி (தி.மு.க.)  

4.  ஏ.அன்க்கலோ்ன், ோ்ாளுமன்்ற 
உறுப்பிைர, ்னலெர_ ்மிழீழ 
விடு்னல அனமப்பு (வ்நலா)  

5.  ் ரமலிஙகம் சித்்ாரத்்ன், ோ்ாளு -
மன்்ற உறுப்பிைர, ்னலெர_ ஜை -
ோைக மக்கள விடு்னல முன்ைணி 
(DPLFPLOTE)  

6.  நக.பிநரமசநதிரன், ்னலெர, ஈழ 
மக்கள புரடசிகர விடு்னல முன் -
ைணி(EPRLF).  

7.  என்.ஸ்ரீகாந்ா, ்னலெர, ்மிழரசுக் 
கடசி(TNP) ஆகிநைார னகவைழுத் -
திடடுளளைர. 

சிறுபான்மயினர் சுயமரியா்ையுடன 
வாழவைற்கு வழியயற்படுதைபபடுவது அவசியம்

இநதியப் பிர்தமருககு ்�யளிக�கவன 
்தமிழ்க �ட்சி�ள் ்தயாரிததுள்ள ஆவணம்

ைக்கள பணிமயயும், ்கமை இைககியதம்தயும்   
இறுதிவமை வேசிதது வறாழ்ந்தவர் அைைர் ்தவைறாஜறா

சிவம் பாககியநா்தன்
மாந�ரச்ப உறுப்பினர் மட்டக�ளப்பு   



இ லங்கையில் பல்கை்லககை -
ழகை மட்டத்தில் கை்லத்து்ை 
அதாவது சமூகை  விஞ்ா -

னம் மற்றும் மனிதப் பண்பியல் 
கைற்்கைகைள் கைற்பிககை ஆரம்பிககைப்-
படடு  இவவரு்டத்து்டன் நூறு ஆண் -
டுகைள் கை்டந்து விட்டன. இது குறித்த 
அ்்டயாள நிகைழ்வ  அண்்மயில் 
நிகைழத்திய இலங்கை பல்கை்லககை-
ழகை மானியஙகைள் ஆ்ைககுழு, 
அது  குறித்து பபறுமதியான ஒரு வர-
லாற்று ஆவைத்்தயும் பவளியிடடி-
ருந்தது.   

 இலங்கையில் பல்கை்லககைழகை 
கைல்வி குறித்து சிந்தித்த இலங்கைக  
கைல்விமான்கைள் ததசிய அ்்டயாளம், 
பண்பாடு மற்றும் மரபுத் பதா்டர்ச்சி-
கைள்  குறித்து அதிகைம் அககை்ை எடுத்-
திருந்த கைாரைத்தினால் இலங்கை-
யில் விஞ்ானம்  சார் கைற்்கைகைள் 
வளர்ச்சிய்்டந்த்மககு தமலாகை 
கை்லத்து்ை சார்ந்த சமூகை  விஞ -
்ானம் மற்றும் மனிதப் பண்பியல் 
கைற்்கைகைள் அதிகைம் வளர்ச்சியுற்-
ைன. இதன்  பின்னணியில் மூத்த 
இலங்கைப் பல்கை்லககைழகைஙகைளில் 
கை்லப்பீ்டஙகைளினதும்  அவற்றின் 
ஆசிரியர்கைளினதும் பசல்வாககு 
தமதலாஙகியிருந்த்ம்ய இலங -
்கைப்  பல்கை்லககைழகை வரலாற்்ை 
அறிந்ததார் அறிவர். அத்த்கைய 
பல்கை்லககைழகைஙகைளுள்  முதன்்ம-
யானது யாழப்பாைப் பல்கை்லககை-
ழகைம்.   

 யாழப்பாைப் பல்கை்லககைழகைம் 
1974ஆம் ஆண்டு யாழப்பாை 
வளாகைமாகை  ஆரம்பிககைப்படடு 
பின்னர் 1979இல் கைல்விசார் சுய -
தீர்மானம் எடுககும்  வல்ல்மமிககை 
முழு்மயான தனித்த பல்கை்லக-
கைழகைமாகை மாற்ைம் பபற்ைது.  இப் -
பல்கை்லககைழகைத்தின் வளர்ச்சியில் 
அப்தபாது மனிதப்பண்பியல் பீ்டமா-
கைவிருந்த  கை்லப்பீ்டம் அதிகைம் பங -
கைளிப்புச் பசய்திருந்தது. தற்தபாது 
இன்னும் இரண்டு  ஆண்டுகைளில் 
ஐம்பதாண்டு நி்ை்வ த�ாககி �கைர் -

கின்ை யாழப்பாைப் பல்கை்லககைழ-
கைம்  கைருதத்தககை பல அ்்டவுகை்ள 
அவவவதபாது எடடியவண்ைம் �கைர்-
கின்ைது. அந்த வ்கையில்  இன்று 
10.01.2021 �்்டபபறும் கை்லப்-
பீ்டத்தின் இளஙகை்ல மாைவர்கை-
ளுககைான  முதலாவது ஆய்வரஙகு 
2021 மிகை கைவனத்துககுரியதாகை 
உள்ளது.   

 பல்கை்லககைழகைஙகைளில் 
பிரதான பணிகைளாகை மூன்று வி்ட-
யஙகைள்  முதன்்மப்படுத்தப்படு-
கின்ைன. கைற்பித்தல், ஆராய்ச்சி, 
கைலாசாரம் ஊ்டான அறிவுப்  பர-
வலாககைம் மற்றும் சமூகை ஒன்றி-
்ைவு என்பனதவ அ்வயாகும். 
இவவி்டயஙகை்ள  எய்தும் அல்லது 
வழஙகும் முதன்்மத் தளமாகை-
விருப்ப்வ பல்கை்லககைழகைஙகை-
ளால்  �்டத்தப்படும் ஆய்வு மா�ா-
டுகைள் ஆகும். ஆய்வு மா�ாடுகைள் 
பல்தவறு மட்டஙகைளில்  பல்தவறு 
இலககுகைள் மற்றும் பஙகுபற்றுனர்-
கை்ள உள்ள்டககி கைாலத் தத்வ 
கைருதிய  கைருப்பபாருள்கைளில் சர்வ -
ததச ரீதியாகைவும் உள்ளூர் ரீதியாகை-
வும்  �்டத்தப்படுகின்ைன. இவற்றுள் 
பல்கை்லககைழகை மாைவர்கை்ள 
மடடும் முழு்மயாகை  ஆய்வாளர்கை-

ளாகை பகைாண்டு �்டத்தப்படும் ஆய்வு 
மா�ாடுகைள் பல வ்கைகைளில்  முக -
கியத்துவமிககைன. இந்தப் பின்ன-
ணியில் Ist UNDERGRADUATE 
RESEARCH  SYMPOSIUM IN ARTS 
– 2021 எனும் த்லப்பில் இன்று 
�்்டபபறும் யாழப்பாைப்  பல்கை -
்லககைழகை கை்லப்பீ்டத்தின் இளங -
கை்ல மாைவர்கைளுககைான முதலா -

வது ஆய்வரஙகு  பாராடடுககுரியது. 
'humanities and Social Sciences for 
Equality, Justice  and Development 
' அதாவது சமத்துவம் நீதி மற்றும் 
அபிவிருத்திககைான  மனிதப்பண்-
பியல் மற்றும் சமூகை விஞ்ானம் 
எனும் மகு்டத்து்டன்  முன்பனடுக-
கைப்படும் இந்த ஆய்வரஙகில் கை்டந்த 

வரு்டம் கை்லப்-
பட்டதாரிகைளாகை  
ப வ ளி த ய றி ய 
மாைவர்கைளின் 
100 ஆய்வுக 
கை ட டு ் ர கை ள் 
சமர்ப்பிககைப்ப்ட -
வுள்ளன.   

 கை்லப்பீ்டா-
திபதி தபராசிரி-
யர் தகை.சுதாகைர் 
த ல ் ம யி ல் 
�்்டபபைவுள்ள  
இந்த ஆய்வரங -
கில் பல்கை்லக-
கைழகை து்ைதவந்-
தர் தபராசிரியர்      
சி.சிறிசற்குைராசா  
பிரதம விருந்தி-
னராகைக கைலந்து 
ப கை ா ள் ள வு ள் -
ளார். ஆய்வரங-
கின் சிைப்பு அம்ச-
மாகை  ்கைலாசபதி 

கை்லயரஙகில் கைா்ல �்்டபபறும் 
அஙகுரார்ப்பை நிகைழவில் திைவு்ர -
கை்ள  தபராசிரியர்.வ.மதகைஸவரன், 
தபராசிரியர்.எஸ.ஐ.கீதபபான்கைலன், 
தபராசிரியர்  சாந்தி பசகைராஐசிங-
கைம் மற்றும் கைலாநிதி.எஸ.பெயசங-

கைர் ஆகிதயார்  நிகைழத்தவுள்ளனர். 
மா்ல அமர்வில் தனித்துவமாகை வடி -
வ்மககைப்பட்ட பன்னிரு  ஆய்வுத் 

த்டஙகைளில் ஆய்வுக கைடடு்ர-
கைள் முன்்வககைப்ப்டவுள்ளன. 
இந்த ஆய்வுத்  த்டஙகைளுககு 
து்ைசார் தபராசிரியர்கைள் 
த்ல்ம தாஙகைவுள்ளனர்.   

 ஆய்வரஙகைம் குறித்து பல் -
கை்லககைழகை து்ைதவந்தர் 
தபராசிரியர்.சி.சிறிசற்குை -
ராசா கைருத்து பதரிவித்ததா -
வது:   

'பல்கை்லககைழகைஙகைளின் 
பிரதான பசயற்பாடுகைளில் 
முதன்்மயாகை அ்மப்வ  
ஆராய்ச்சிப் பணிகைளும் அவற்-
றின் மூலம் பபற்ை அறி்வப் 
பரவலாககும்  பணிகைளுமா-
கும். ஆராய்ச்சியிலும் அறிவுப் 
பரவலாககைத்திலும் 
பல்கை்லககைழகை  ஆசி -
ரியர்கைளுககு எவவ -

ளவு பபாறுப்பு்்ட்ம இருக-
கின்ைததா அதற்கு சற்றும்  
கு்ையாதளவு பபாறுப்பு-
்்ட்ம பல்கை்லககைழகை 
மாைவர்கைளுககும் உண்டு. 
அதிலும்  குறிப்பாகை பல்கை -
்லககைழகை மாைவர்கைள் 
ஆராய்ச்சிப் பணிகைளில் ஈடுப-
டுவதும் அவற்்ை  அறிவுப் 

பரவலாககைம் பசய்வதும் அவர்கைளது 
து்ைசார் முன்தனற்ைஙகைளுககு  
மிகைவும் அவசியமானது. எமது பல்-
கை்லககைழகைத்தின் மகு்ட வாககியம் 
'பமய்பபாருள்  கைாண்பது அறிவு' 
என்பதாகும்.   

 இன்்ைய புதிய சிந்த்னத்த-
ளத்தில் அந்த பமய்ப்பபாரு்ளக 
கைாணும்  பிரதான மார்ககைஙகைளாகை-
விருப்ப்வ ஆய்வுகைள். இவவாய்வு-
கைள் அகைத�ாககு  நி்லப்பட்டதாகை-
விருப்பின் அது தன்்னத் ததடும் 
ஆய்வாகைவும் புைத�ாககு  நி்லப்-
பட்டால் அது பிைருககு தத்வப்பட-
்ட்த வழஙகுவதாகைவும் அ்மயும்.  
பட்டதாரி மாைவர்கைளின் ஆய்வுகைள் 
பிைருககு தத்வப்படுவ்த வழங -
கும் சமூகை  �ன்்மகை்ள வி்ளவிக -
கும் ஆய்வுகைளாகை அ்மய தவண்டும் 
என்பதத எனது  எதிர்பார்ப்பாகும்.   

 எமது கை்லப்பீ்டத்தின் தனித்து -
வம் மிகைவும் பவித்திரமானது.  உல-
கைத்தின் கைவனத்்த அதிகைம் ஈர்த்த 
புல்மயாளர்கைள் பலர் பணி பசய்த 

உருவாகிய  புலம் 
எமது கை்லப்பீ்டம். 
திைனாய்வுச் சிந்த-
்னயிலும் தமிழி-
யில் ஆய்வுகைளிலும்  
வரலாற்று ஆய்-
வுகைளிலும் சிகைரம் 
பதாட்ட பல புல-
் ம ய ா ள ர் கை ளின் 
சுவாசம் பசறிந்த  
இ்டம் எமது கை்லப்-
பீ்டம். இப்பீ்டத்தில் 
மீண்டும் பதா்டங-
கும் மிடுககைாய்  புல-
் ம ய ா ள ர் கை ் ள 
மாைவப்பருவத் -
திதலதய அ்்டயா-
ளப்படுத்தும் வழிப்-
படுத்தும்  அத்து்டன் 
அவர்கைளுககைான வாய்ப்புககை்ளக 
பகைாடுககும் ஒரு தளமாகை இந்த  ஆய் -
வரஙகைம் அ்மகின்ைது.   

--தபராசிரியர் சி.சிறிசற்குைராசா   
து்ைதவந்தர்   

யாழப்பாைம் பல்கை்லககைழகைம்   

 ஆய்வரஙகைம் குறித்து கை்லப்பீ்டா -
திபதி தபராசிரியர் தகை.சுதாகைர் கைருத்து 
பதரிவித்ததாவது:   

 இருபத்ததாராம் நூற்ைாண்டு 
இ்ளய த்லமு்ையின் முன்தன 
்வககும்  பல்தவறு சவால்கை்ள 
பவற்றி பகைாள்ள அவர்கைளுககு 
து்ை பசய்யும்  கைருவிகைளாகைவிருப்-

ப்வ பமன்திைன்கைள். பல்கை்லககை -
ழகை மாைவர்கைள் தமது பல்கை்லக-
கைழகை  கைற்ைல் கைாலத்தின் தபாது 
அறிவுககு சமாந்தரமாகை பமன்திைன்கை -
்ளயும வளர்த்துக  பகைாள்ள தவண்-
டியது அவசியமானது. அதற்கைான 
வாய்ப்புககை்ள வழஙகுவது பல்கை-
்லககைழகை  கைல்வியின் முதன்்ம 
த�ாககைஙகைளுககுள் ஒன்ைாகை இருப்ப-
து்டன் பல்கை்லககைழகை  ஆசிரியர்கைளி-
னும் நிர்வாகிகைளினதும் முதன்்மப் 
பபாறுப்பு்்ட்மயாகும்.   

 இன்று �்்டபபறும் எமது பீ்டத்-
தின் முதலாவது இளஙகை்ல  மாை-
வர்கைளுககைான ஆய்வரஙகு இந்தப் 
பபாறுப்பு்்ட்ம்ய கைச்சிதமாகை 
நி்ைவு  பசய்கின்ைது. இன்்ைய 
உலகைப் பபருந்பதாற்றுக கைாலப்ப -
குதியிலுள்ள பல்தவறு  �்்டமு-
்ைசார் சவால்கை்ளத் பவற்றிகைர -
மாகை முகைா்ம பசய்து எமது பீ்டம் 
கைற்ைல்,  கைற்பித்தல் �்டவடிக்கை-
கை்ள 2021 இல் முன்பனடுத்-
திருந்தது. அதன் உயர்  அ்்ட-

ய ா ள ம ா கை 
இன்று இந்த 
ஆ ய் வ ர ங கு 
�்்டபபறுகின்-
ைது. வரு்டந்-
ததாறும் எமது  
பீ்டத்தில் சமூகை-
விஞ்ானம், 
மனிதப் பண்பி-
யல் கை்லகைள், 
ஆ ற் று ் கை க 
கை ் ல கை ள்  
ம ற் று ம் 
கை ா ண் பி ய க 
கை ் ல கை ள் 
உள்ளிட்ட 26 
கைற்்கைக பரப்-
புகைளில் ஏைக-
கு ் ை ய 

400  ஆய்வுகைள் மாைவர்கைளால் 
முன்பனடுககைப்படுகின்ைன.   

 இவற்றுள் பபரும்பாலா-
ன்வ பபறுமதியான ஆய்வுகை -
ளாகைவிருந்த தபாதும்  அ்வ 
மா�ாடுகைள் அல்லது தரமான 
ஆய்விதழகைள் மூலமாகை பிரசுரிக-
கைப்படுவதில்்ல.  இன்று இந்த 
ஆய்வரஙகு நூற்்ை அண்மித்த 
ஆய்வுகைளின் பிரசுரககைளமாகி-
யுள்ளது.  எமது பீ்டத்தில் நீண்்ட 
கைாலமாகைதவ இத்த்கையபதாரு 
ஆய்வரங்கை �்டத்த தவண்டும் 
எனும்  எண்ைககைருவாககைம் 
இருந்த தபாதும் பல தவிர்க -
கைமுடியாத பின்னணிகைளில் 

இதுவ்ர  அது சாத்தியமா-
கைவில்்ல. ஆனால் இன்று 
வி்தயி்டப்படும் இந்த ஆய்வ-
ரஙகு  எதிர்கைாலத்தில் வரு்டம் 
ததாறும் �்்டபபைவுள்ள-
து்டன் எமது இறுதியாண்டு 
மாைவர்கைள்  தமது ஆய்வு 
முடிவுகை்ளச் சமூகைப்பரவ-
லாககைம் பசய்யும் வாய்ப்்ப-
யும் வழஙகும்.  

யாழப்பாைப் பல்கை்லககை-
ழகை கை்லப்பீ்டத்தின் சமூகைம் 
சார்ந்த பபாறுப்்ப  பட்டதாரி -
கைள் மட்டத்தில் நி்ைதவற்றும் 
ஒரு தளமாகை இந்த ஆய்வரங-
கைம்  அ்மகின்ைது.    அத்து்டன் எமது 
பட்டதாரிகைள் ஆய்வுக கைலாசாரத்துககுள் 
தம்்ம  புகுத்திக பகைாள்ளவும் இது 

து்ை பசய்யும். 
கை்லப்பீ்டம் கைற்ைல், 
கைற்பித்தல்  மற்றும் 
ஆய்வுக கைலாசா-
ரத்தில் கைாண்பித்து 
வரும் அதியுன்ன-
தமான  பசயற்பாட-
டுககு இந்த மா�ாடு 
ஒரு முககிய தளமாகை 
அ்மகின்ைது.   

 
ஆய்வரஙகைம் குறித்து ஆய்வரஙகை 
அ்ழப்பாளர் எஸ.சிவகைாந்தனின் 
கைருத்து:   

 பகைாதிநி்லயிலுள்ள சமூகை-பபா-
ருளாதார மற்றும் அரசியல்  பிரச்-
சி்னகைளுககு தீர்வு கைாை பசயற்-
றிைன் மிககை ஆய்வுக கைலாசாரம்  
அவசியமானது. இந்தப் பிரச்சி்ன-
கைளில் சிலவற்்ை திைம்ப்ட நிவர்த்தி 
பசய்ய  மானிதப் பண்பியல் மற்றும் 
சமூகை விஞ்ானத் து்ைகைளில் 
ஆய்வுச் பசயற்பாடுகை்ள  ஊககு-
விககை தவண்டிய அவசியம் உள்ளது. 
அழிவின் விளிம்பில் உள்ள கை்லவடி-
வஙகைள்,  பமாழிகைள் மற்றும் பாரம்பரி-
யத் தளஙகை்ள ஆய்வு பசய்து அவற்-
்ைப் பாதுகைாககை  புதிய ஆய்வுகைள் 
தத்வப்படுகின்ைன. கை்லப்பீ்டத்தின் 
விரிவு்ரயாளர்கைள் குழாம்  பீ்டத்தின் 
பட்டதாரிகைளி்்டதய ஒரு ஆற்ைல்மிககை 
மற்றும் பசயற்றிைன் கூடிய  ஆய்வுக 
கைலாச்சாரத்்த உருவாககி வலுப்ப-

டுத்த தவண்டியதன் 
அவசியத்்த நீண்்ட  
கைாலமாகை உைர்ந்-
துள்ளனர்.   

 இளஙகை்ல மாை-
வர்கைளுககைான ஆய்-
வரஙகு �்டத்துவது 
நிச்சயமாகை  இந்தச் 
பசயல்பாடடின் இலக-
குகை்ள அ்்டய 
�மககு உதவும். இன்று 
�்்டபபறும்  ஆய்வ-
ரஙகைம் யாழப்பாைப் 
பல்கை்லககைழகை கை்லப்-
பீ்ட வரலாற்றில் ஒரு 
்மல்கைல்  ஆகும். இந்த 
ஆய்வரஙகு பல்தவறு 
து்ைகை்ளச் தசர்ந்த பட-
்டதாரிகைளுககு  ஒருவரு்டன் 
ஒருவர் தஙகைள் அறி்வப் 
பகிர்ந்து பகைாள்ளவும் அவர்-
கைளின் ஆய்வுகைளின்  கைண்-
்டறிவுகை்ளகை்ள பரந்த 
சமூகைத்திற்கு பரப்பவும் இ்டம-
ளிப்பது்டன்  கை்லப்பீ்டத்தில் 
துடிப்பான ஊ்டாட்டம்மிககை 
ஆய்வுக கைலாசாரத்்த  உரு-

வ ா க - குவ்தயும் த�ாககைமாகைக 
பகைாண்டுள்ளது. இந்த ஆய்வரஙகு 
எதிர்கைாலத்திலும்  சமுதாயத்திற்கு முக-
கியத்துவம் வாய்ந்த ஆய்வுகை்ளத் 
பதா்டர மாைவர்கைளி்்டதய  புதிய 
உற்சாகைத்்த உருவாககும் என்று 
�ம்புகிதைன்.   

ஆய்வரஙகு குறித்து ஆய்வரஙகைச் 
பசயலாளர்   
திருமதி சி.இராெசாந்தனின் கைருத்து:   

ஆய்வு என்பது உயர்கைல்வி 
மு்ையின் உச்சம் மடடுமல்ல, 

�வீன  உலகைளாவிய அறிவுப் பபாரு-
ளாதாரத்தில் �ாடுகைளின் சமூகை-பபா-
ருளாதார மற்றும் மனித  வளர்ச்சிக-
கும் இன்றிய்மயாததாகைவுள்ளது. 
யாழப்பாைப் பல்கை்லககைழகைத்தின்  
கை்லப்பீ்ட பட்டதாரி மாைவர்கைளின் 
அறி்வயும் கைல்விசார் திை்னயும் 
தமம்படுத்தி  அவர்கைளின் அறிவு மற்றும் 
திைன்கைள் சமூகைத்திற்குப் புது்மயான 
மற்றும்  ஆககைபூர்வமான வழிகைளில் 
பயன்ப்டத்தககை வ்கையில் அவர்கை்ள 
உருவாககுவதற்கைான  வழிவ்கைகை்ள 
பல வழிகைளில் ஊககுவித்துள்ளது.   
கை்லத்து்ையில் இளஙகை்ல மாை-
வர்கைளின் ஆய்வரஙகைானது பட்டதாரி  
மாைவர்கைள் தஙகைள் பட்டப்படிப்பின் 
ஆய்வுகைளின் வழியிலான கைண்்டறிவு-
கை்ள  முன்்வககின்ை ஒரு தளத்்த 
வழஙகுகின்ைது. இந்த ஆய்வரங்கை 
�்டத்துவதற்கைான  தனித்துவமான தயாச-
்னகைள் பல ஆண்டுகைளாகை முன்்வககைப்-
படடு வந்த நி்லயில் தற்தபாது  ்கைகூ-
டியுள்ளது. இலங்கையின் உயர்கைல்வி 
மற்றும் அபிவிருத்தி்ய  துரிதப்படுத்தும் 
பசயற்றிட்டமாகை உலகைவஙகியின் நிதிப்-
பஙகைளிப்பில் இலங்கைப்  பல்கை்லக-
கைழகைஙகைளில் முன்பனடுககைப்படும் 
AUEAD எனும் திட்டம் மூலமாகை இந்த  
ஆய்வரஙகுககைான நிதிப்பஙகைளிப்புச் 
பசய்யப்படடுள்ளது. 

                 
  (06 பககைம் பார்ககை)
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Ist UNDERGRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM IN ARTS – 2021 
எனும் தலைப்பில்  இன்று நலைபெறும் யாழப்ொணப் ெல்்கலைக்கழ்க 
்கலைப்பீைத்தின் இளங்கலை  மாணவர்களுக்கான முதைாவது ஆயவரஙகு
ொராட்டுககுரியது. 'humanities and  Social Sciences for Equality, 
Justice and Development ' அதாவது சமத்துவம்  நீதி மற்றும் 
அபிவிருத்திக்கான மனிதப்ெண்பியல் மற்றும் சமூ்க விஞ்ானம்  
எனும் மகுைத்துைன் முன்பனடுக்கப்ெடும் இநத ஆயவரஙகில் 
்கைநத வருைம்  ்கலைப்ெட்ைதாரி்களா்க பவளியயறிய மாணவர்களின் 
100 ஆயவுக ்கட்டுலர்கள்  சமரப்பிக்கப்ெைவுள்ளன

்கலைத்துலையில் இளங்கலை மாணவர்களின் ஆயவரங்கானது 
ெட்ைதாரி மாணவர்கள் தங்கள்  ெட்ைப்ெடிப்பின் ஆயவு்களின் 
வழியிைான ்கண்ைறிவு்கலள முன்லவககின்ை ஒரு  தளத்லத 
வழஙகுகின்ைது. இநத ஆயவரஙல்க நைத்துவதற்்கான 
தனித்துவமான யயாசலன்கள்  ெை ஆண்டு்களா்க 
முன்லவக்கப்ெட்டு வநத நிலையில் தற்யொது ல்ககூடியுள்ளது

திருமதி சி.இராெசாந்தன்

எஸ.சிவகைாந்தன்

தபராசிரியர் தகை.சுதாகைர்

தபராசிரியர் சி.சிறிசற்குைராசா
து்ைதவந்தர்

குமரன்
இராதெஸ கைண்ைன்

 யாழ் பல்கலைக்கழ்க ்கலைப்பீட 
இளங்கலை மாணவர்களுக்கான 
முதைாவது ஆயவரஙகு -- 2021

ST1  UNDERGRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM IN ARTS - 2021 
URSA 2021

“Humanities and Social Sciences for Equality, Justice and Development”

FACULTY OF ARTS, UNIVERSITY OF JAFFNA, SRI LANKA

at 
Kailasapathy AuditoriumOn 10.01.2022 Monday at 8.30 A.M

Chief Guest :Prof. S. Srisatkunarajah Vice Chancellor, University of Jaffna.
Conference Chair :Prof. K. Suthakar Dean, Faculty of Arts

ALL ARE WELCOME !

Funded By: AHEAD 
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யாழ் பல்கமைக்கழ்க ்கமைப்பீட ... (05ஆம் பக்கத் த�ாடர்)

இந� ஆயவரங்கானது  இளம் ஆய-
வாளர்்கள் �ங்கள் தபறுைதியான ஆய-
வு்களின் ்கணடறி�ல்கமள பரந�  சமூ-
்கத்துடன் பகிர்நது த்காள்வ�ற்கான 
சந�ர்ப்பத்ம� வழஙகும் என நான்  
நம்புகின்்றேன்.   

 ஆயவரங்கம் குறித்து ஆயவரங்க 
இ�ழாசிரியர்்கள் குைரன் ைறறும் 
இ.இரா்ஜஸ்கண்ணண ஆகி்யாரின் 
்கருத்து:   

்கறபித்�ல பணி்கள் ைறறும் பரீட்மச-
்கள் மூைம் ைா்ணவர்்களின்  அறிமவப் 
்ைம்படுத்துவதுடன் ைட்டும் பல்கமைக்க-
ழ்கக ்கலவி  ்கட்டுப்படுத்�ப்படவிலமை. 
�ற்பாது ்கலவியின் நவீன குறிக -
்்காள்்கள் ைறறும்  த�ாழில எதிர்பார்ப் -
பு்கள் சமு�ாயத்தில உள்ள எத்�ம்கய 
்�மவப்பாடு்கமளயும்  பூர்த்தி தசய-

யத்�க்க வம்கயில பட்ட�ாரி்கமள 
வடிவமைக்க ்கலவிச்  தசயறபாடு்களு-
டன் தைன்திறேன்்களின் ஒத்துமழப்மப 
பரிநதுமரககின்றேன. த�ாழில  ரீதியில 
பயிறசி தபறோ� ்கமைப் பட்ட�ாரி்க -
ளுககு அவர்்களின் படிப்பு ைறறும்  
விருப்பத்திறகு ஏறறே ்வமைமயத் 
்�டுவது தபரும் சவாைா்க உள்ளது 
என்பது  தவளிப்பமடயானது.   

 உணமையில ஏராளைான ்கமைப் 
பட்ட�ாரி்கள் ்வமையின்றி இன்னும்  
அரசாங்கத்தின் உ�விக்கா்கக ்காத்தி -
ருககின்றேனர். இது �விர ்கணிசைான  
எணணிகம்கயிைான பட்ட�ாரி்கள் 
்வமைவாயப்பின்றி �வித்து வருகின் -
றேனர். இந�  பரி�ாப்கரைான நிமை 
நாட்டுககு தபரும் சுமையா்க இருப் -
பது ைட்டுைன்றி நாட்டின்  அபிவிருத் -

திககும் ஆபத்�ான அச்சுறுத்�ைா்கவும் 
உள்ளது. 

புதிய ்கமைத்திட்ட  வடிவமைப்பா -
ளர்்கள் ்�ர்ச்சிமிக்க உை்கத்ம� �ாங -
்களா்க்வ எதிர்த்காள்ளவும்,  திருப் -
தியுடனும் �ன்னம்பிகம்கயுடனும் 
வாழ்கம்கமய நடத்�வும் ைா்ணவர்்க -
ளிடம்  ைமறேநதிருககும் திறேமை்கமள 
்ைம்படுத்�வும் ைா்ணவர்்களிமட்ய 
தைன்திறேமன  ்ைம்படுத்� வலியுறுத் -
துகின்றேனர். 

இந� ஆயவரஙகின் பிர�ான 
்நாக்கம் ஒரு  தபாதுத்�ளத்தில 
�ங்கள் ஆயவுக ்கணடுபிடிப்பு்கமள 
முன்மவப்ப�ற்கான திறேன்,  பயிறசி 
ைறறும் தவளிப்பாடு ஆகியவறமறே 
்ைம்படுத்துவ�ற்கான வாயப்மபயும்  
வழஙகுவ�ாகும்.  

்கடமன மீளச்தசலுத்துவதில...
நாடு மு்கம் த்காடுத்துள்ள தபாருளா-

�ார தநருக்கடி நிமையில ்கடமன மீளச் 
தசலுத்துவது த�ாடர்பில ைறுசீரமைப்பு 
்ைறத்காள்ள முடியுைானால அது நாட்-
டிறகு தபரும் நிவார்ணைா்க அமையும் 
என்றும் ஜனாதிபதி இ�ன்்பாது த�ரி-
வித்துள்ளார்.  

இைஙம்கக்கான இரணடு நாள் 
உத்தி்யா்கபூர்வ விஜயத்ம� ்ைற-
த்காணடிருந� சீன தவளிவிவ்கார 
அமைச்சருககும் ஜனாதிபதி ்்காட்டாபய 
ராஜபக்ஷவுககுமிமடயில ்நறறு வி்சட 
்பச்சுவார்த்ம� தயான்று ஜனாதிபதி 
தசயை்கத்தில இடம்தபறறுள்ளது.  

 இந� ்பச்சுவார்த்ம�யின் ்பா்� 
ஜனாதிபதி ்்காட்டாபய ராஜபக்ஷ சீன 
தவளிவிவ்கார அமைச்சரிடம் இவவாறு 
்்கட்டுகத்காணடுள்ளார்.  சீன தவளி-
விவ்கார அமைச்சருககு ை்கத்�ான வர-
்வறபளித்துள்ள ஜனாதிபதி, இருநாடு-
்களுககும் இமடயிைான சிறேந� நட்றேவு 
த�ாடர்பில நிமனவு கூர்ந�ார்.  

அத்துடன் நாடு த்கா்ரானா மவரஸ 
பாதிப்மப எதிர்த்காணடிருந� நிமையில 
சீனாவினால வழங்கப்பட்ட நிதியு�வி 
ைறறும் தபாருட்்கள் ரீதியான உ�வி 
்களுககும் இைஙம்க அரசாங்கத்தினதும் 
ைக்களினதும் சார்பில ஜனாதிபதி நன்றி-

மயத் த�ரிவித்துக த்காணடார்.  
இரு நாடு்களுககிமடயிைான நட்-

புறேமவ நிமனவு கூர்ந� சீன தவளி-
விவ்கார அமைச்சர் மீணடும் �ாம் 
இைஙம்கககு வரும்க �ர முடிந�மை 
த�ாடர்பில �ைது ைகிழ்ச்சிமய த�ரி-
வித்துக த்காணடதுடன் தநருஙகிய 
நணபர் என்றே வம்கயில சீனா �ைது 
ஒத்துமழப்மப த�ாடர்நதும் வழஙகும் 
என்றும் த�ரிவித்துள்ளார்.  

இ�ன்்பாது அரசாங்கத்தின் �டுப்பூசி 
தசயறதிட்டத்ம� தவறறி்கரைா்க முன்-
தனடுத்துச் தசலவ�ற்கா்க இைஙம்கககு 
த�ாடர்ச்சியா்க மச்னாபாம் �டுப்பூ-
சிமய வழஙகி ஒத்துமழப்பு்கமள ்ைற-
த்காணடமைக்கா்க ஜனாதிபதி சீன அரசாங-
்கத்திறகு �ைது நன்றிமயத் த�ரிவித்துக 
த்காணடார்.  

சுறறுைாவுக்கா்க நாடு திறேக்கப்பட்-
டுள்ள நிமையில சீன உலைாசப் பய-
ணி்கமள இைஙம்கககு வரவமழப்பது 
த�ாடர்பில ஒத்துமழப்புக்கமள வழஙகு-
ைாறு இ�ன்்பாது ஜனாதிபதி சீன தவளி-
விவ்கார அமைச்சரிடம் ்்கட்டுகத்காண-
டார்.  

அ்�்வமள சீனாவிலிருநது ்ைற -
த்காள்ளப்படும் இறேககுைதியின் ்பாது 
இைகு வர்த்�்க ்கடன் முமறேமைமய 

தபறறுகத்காடுக்க முடியுைானால 
�மடயின்றி ம்கத்த�ாழில்கமள முன்-
தனடுத்துச் தசலை வாயப்பு ஏறபடும் 
என்றும் ஜனாதிபதி இ�ன்்பாது த�ரி -
வித்துள்ளார்.  

இந� சநதிப்பின்்பாது சீனாவுக-
்கான விஜயத்ம� ்ைறத்காள்ளுைாறு 
சீன தவளிவிவ்கார அமைச்சர் ஜனாதி-
பதிமயக ்்கட்டுகத்காணடுள்ளதுடன் 
விமரவில அந� விஜயம் இடம்தபறும் 
என �ாம் எதிர்பார்ப்ப�ா்கவும் குறிப்பிட்-
டுள்ளார்.  

சீன தவளிவிவ்கார அமைச்சர் தவஙக 
ஹீ இரணடு நாள் உத்தி்யா்கபூர்வ 
விஜயத்ம� ்ைறத்காணடு இைஙம்க 
வநதுள்ளார்.  சீன தவளிவிவ்கார 
அமைச்சரின் �மைமையில 18 ்பர் 
உள்ளடஙகிய சீன தூதுககுழு ஒன்று 
்நறறு முன்தினம் பீஜிங ந்கரில இருநது 
வி்சட விைானம் மூைம் இரவு 8:20 
ைணிககு ்கட்டுநாயக்க விைான நிமை-
யத்ம� வந�மடந�து.  

அமைச்சர் நாைல ராஜபகச �மை -
மையிைான குழுவினர் சீன தவளிவி-
வ்கார அமைச்சர் �மைமையிைான 
தூதுக குழுமவ ்கட்டுநாயக்க விைான 
நிமையத்தில வர்வறறேனர்.  

அ�மனயடுத்து ்நறமறேய தினம் 

சீன தவளிவிவ்கார அமைச்சர் ஜனாதி-
பதி ்்காட்டாபய ராஜபகச ைறறும் பிர-
�ைர் ைஹிந� ராஜபகச ஆகி்யாமரச் 
சநதித்து வி்சட ்பச்சுவார்த்ம�்கமள 
்ைறத்காணடுள்ளார்.  

ஜனாதிபதியின் �மைமையில 
த்காழும்பு துமறேமு்க ந்கரத்தில புதி�ா்க 
நிர்ைாணிக்கப்பட்டுள்ள நமடபாம� 
த�ாகுதிமய உத்தி்யா்கபூர்வைா்க 
திறேநது மவககும் நி்கழ்வில சீன தவளி-
விவ்கார அமைச்சர் �மைமையிைான 
தூதுககுழு ்கைநது த்காணடதுடன் அஙகு 
படகுத்�ளமும்  சீன தவளிவிவ்கார 
அமைச்சரினால திறேநது மவக்கப்பட்டுள்-
ளது.  அ�றகி்ணங்க ஜனாதிபதி தசயை-
்கத்திறகு அருகிலிருநது துமறேமு்க ந்க-
ருககுள் பிர்வசிப்ப�ற்கான நமடபாம� 
ைக்களுக்கா்க இன்று மு�ல திறேக்கப்பட-
வுள்ளன. ்காமை 9 ைணி மு�ல பிறப-
்கல 6 ைணி வமர ைக்கள் ்காலநமடயா்க 
துமறேமு்க ந்கரத்திறகுள் பிர்வசிப்ப�றகு 
சந�ர்ப்பம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

த்காழும்பு துமறேமு்க ந்கரத்திறகுள் 
வி்சட ்ைறபார்மவ விஜயத்ம� ்ைற-
த்காணட சீன தவளிவிவ்கார அமைச்சர் 
இைஙம்கக்கான உத்தி்யா்கபூர்வ விஜ-
யத்ம� முடித்துக த்காணடு ்நறறு பிற-
ப்கல நாடு திரும்பினார்.(ஸ) 

்கலீபதுல குைபா...
உம்மு ஸாவியாவின் பிர�ை இைாமும் 

்காலி ்்காட்மட பஹஜதுல இப்ராஹீ-
மியயா அரபுக ்கலலூரி, புத்�ளம் ை�-
வாககுளம் ஷரபியயா அரபுக ்கலலூரி 
பணிப்பாளரும்  ைார்க்க அறிஞருைான 
்கலீபதுல குைபா தைௌைவி ்ஜ. அப்துல 
ஹமீத் ஆலிம் (பஹஜி) �னது 65வது 
வயதில ்நறறு (09)  த்காழும்பில ்காை-
ைானார். 

சுைார் ஒரு ைா�்காைைா்க சு்கயீனமுறறு 
த்காழும்பு �னியார் ஆஸபத்திரிதயான்-
றில சிகிச்மச தபறறு வந� நிமையில 
அவர் ்நறறு இமறேயடி ்சர்ந�ார். 

புத்�ளம் ை�வாககுள முஸலிம் கிரா-
ைத்தில 1956 ஆம் ஆணடு ைர்ஹஹூம்-
்களான ஜைாலதீன் மநனா தைப்மப 
உம்மு குலதூம் �ம்பதி்களுககு பு�லவ-
ரா்க பிறேந�ார். 

்காலி ்்காட்மட பஹஜதுல இப்ராஹீ-
மியயா அரபுக ்கலலூரியில ஆன்மீ்கக 
்கலவி ்கறறு 1979ம் ஆணடி பஹஜி 
பட்டம் தபறறு தவளி்யறினார். நாட்டின் 
பல்வறு அரபுக ்கலலூரி்களில விரிவு-
மரயாளரா்க, பணிப்பாளரா்கவும் பை 
பள்ளிவாசல்களின் ்கதீபா்கவும் நீணட 
்காைம் பணிபுரிநதுள்ளார். 

புதிய குளிரூட்டப்பட்ட  ...
செய்து வைத்தார்.  ரயில் 

செவையிவை ஆரம்பிததுவைத் 
அவைசெர் பவிதரதா ைன்னியதாரதாசசி, 
இந் ஆரம்ப ரயில் செவையில் பய -
ணித் நிவையில் அவைசெவர பிரதி 
இநதிய உயர் ஸ்தானிகர் சகதாழும்பு 
சகதாடவடை புவகயிர் நிவையததில் 
ைரசைற்தார்.

இன்று அதிகதாவை 5.10 ைணியள -
வில் கல்கிவெயிலிருநது செவைவய 
ஆரம்பித் ரயில் நணபகல் 12.15 
ைணிக்கு யதாழ்பபதாணம் மு்ன்வை 
ரயில் நிவையதவ் சென்்வடைந -
்து.

கதாஙசகென்துவ்யிலிருநது பிறப -
கல் 1.15 ைணிக்கு செவைவய ஆரம்-
பிக்கும் குளிரூடடை்பபடடை நகர்செர் 
கடுகதி ரயில் செவை யதாழ்பபதாணம்  

மு்ன்வை ரயில் நிவையததிலிருநது 
1.37 ைணிக்கு செவைவய ஆரம் -
பிதது சகதாழும்வப இரவு 8 ைணிக்கு 
சென்்வடையும்.

இதுைவர கதாைமும் 5 குளி -
ரூடடை்பபடடை சபடடிகளுடைன் 
செவையில் ஈடுபடடை இந் நகர்செர் 
கடுகதி செவை சநறறு மு்ல் சைை -
திகைதாக 3 சபடடிகவள இவணதது 
8 சபடடிகளுடைன் செவையில் ஈடுப -
டைவுளளது. 

இ்ன்மூைம் பயணிகளின் எண -
ணிக்வக 360 ஆக அதிகரிக்க முடியும் 
என்று அதிகதாரிகள ச்ரிவித்ைர்.

இநதியதாவின் 318 மில்லியன் 
அசைரிக்க சடைதாைர் கடைனு்வியின் 
கீழ ரயில் இநதியதா ச்தாழில்நுடப 
ைறறும் சபதாருளதா்தார செவைகள 

(RITES) நிறுைைைதாைது இைஙவக 
ரயில்சை திவணக்களததிறகு குளி-
ரூடடை்பபடடை ைெதிகளுடைைதாை 
டீெல் ரயில்கள(DMU) இரணவடை 
இைஙவகக்கு ைழஙகியது.

அைறறில் ஒன்று ைடைக்குக்கதாை 
செவையில் சநறறு மு்ல் ஈடுபடுத -
்்பபடடுளளது.

இந் கடைனு்வி திடடைததின் கீழ 
ைதாச�தா மு்ல் ஓைநவ் ைவரயி-
ைதாை 128 கிசைதா மீற்ர் ரயில் பதாவ் 
சீரவை்பபு, ைதாச�தா மு்ல் அனுரதா -்
புரம் ைவரயிைதாை ெமிக்வக ைவை-
யவை்பபு திடடைம், சபதால்கதாைவை 
மு்ல் குருநதாகல் ைவரயிைதாை 
இரடவடை ரயில் பதாவ் திடடைம் உள-
ளிடடை திடடைஙகளும் முன்சைடுக்-
க்பபடைவுளளை.

�மட்கமள ்கடநது....
இஙகு ்கருத்துத் த�ரிவித்�ார்.   
 'ஒ்ரநாடு ஒ்ர சட்டம்' த�ாடர்பான 

ஜனாதிபதிச் தசயைணி, �ற்பாது 
ஊவா ைா்கா்ண ைக்களிடம் ்கருத்துக்க-
மளக ்்கட்டறிநது வருகிறேது.   

இம்ைா�ம் 06ஆம் தி்கதியன்று 
ைஹியங்கமன பழஙகுடிக கிராைத் -
ம�ச் ்சர்ந� பழஙகுடியின ைக்களிடம் 
்கருத்துக்கமளக ்்கட்டறிந� தசயைணி-
யினர், அ�ன் �மைவர் ஊருவரி்்க 
வன்னிைஅத்்�ாவிடம் இருநது, பழங -
குடியின ைக்கமளப் பிரதிநிதித்துவப்ப-
டுத்தி ்கருத்துக்கள் ைறறும் ஆ்ைாச-

மன்கமளப் தபறறுகத்காணடனர்.   
“ஒ்ரநாடு ஒ்ர சட்டத்ம�” ஸ�ாபிப்-

ப�றகு ஜனாதிபதிககு பைம்இருககின்-
றேத�னத் �ாம் நம்புவ�ா்கக கூறிய 
வன்னிை அத்்�ா, எந�த் �மட்கள் 
ஏறபடினும், அவறமறேக ்கடநது இப்ப -
ணியில தவறறிதபறே ஜனாதிபதி அவர்-
்களுககு �னது வாழ்த்து்கமளத் த�ரி-
வித்துக த்காள்வ�ா்கக குறிப்பிட்டார்.   
ஜனவரி 08 ஆம் தி்கதியன்று பதுமள 
ைாவட்டச் தசயை்கத்தில இந� ்வமைத் -
திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.   

ஜனாதிபதிச் தசயைணி முன்னி -

மையில ்கருத்துத் த�ரிவித்� திருைதி 
ஹஷீனா, �ான் இஸைாமிய சட்டப்படி 
திருை்ணம் தசயதுத்காணட�ா்கவும் 
பதுமள ்காதியார், எந�வி� அறிவிப்பு-
மின்றி �னது்க்ணவரிடம் இருநது விவா-
்கரத்துப் தபறறுக த்காடுத்��ா்கவும் 
கூறினார்.   

இஸைாமியப் தபண்களுககு இமழக -
்கப்படும் அநீதி்கமளப் பறறிப் ்பசஆ-
ளிலமை என்றும் �ம்மீது அக்கமறே 
்காட்ட எவரும் இலைா��ால, “ஒ்ரநா -
டுஒ்ரசட்டம்”திட்டத்ம� நமடமுமறேப்ப-
டுத்துவது முககியைானது என்றும் அவர் 

கூறினார்.   
நாட்டிலவாழும் ஏமனய ைக்களுககுக 

கிமடககும் உரிமை்கமளப் தபருந-
்�ாட்டப் பகுதி்களில உள்ள �மிழ்ைக்கள் 
அனுபவிப்பதிலமை. இதுத�ாடர்பில 
அமனத்துத் �ரப்பினரும் ்கவனஞ் 
தசலுத்� ்வணடும். 

அ்�்பான்று, ்�ாட்டப் பகுதி்களில 
உள்ளைக்கள் எதிர்்நாககும் பிர�ான -
பிரச்சிமனயா்கக ்காணிப் பிரச்சிமன 
்கா்ணப்படுவ�ா்க, பை ்�ாட்டஅமைப்-
பு்களின் பிரதிநிதி்கள் தசயைணியிடம் 
த�ரிவித்�னர்.

தவளிநாடு்களில...
உறுப்பினர் சிறீ�ரன் அவசர ்கடி�-

தைான்மறே அனுப்பியுள்ளார்.
இைஙம்கயின் விவா்கம் (தபாது) ்கட்-

டமளச் சட்டத்தின் 112ஆவது அத்தியா-
யத்தில குறித்துமரக்கப்பட்ட நியதி்கமள 
ைாறறேத்திறகு உட்படுத்தி, புதிய சுறறே-
றிகம்கமய நமடமுமறேப்படுத்துவ�ன் 
மூைம் தவளிநாடு்களில வசிககும் இைங-
ம்கயர்்கள், அதிலும் குறிப்பா்க வடககு, 
கிழககு, ைத்திய ைறறும் ் ைல ைா்கா்ணங-
்களிலிருநது புைம்தபயர்நது தவளிநா-
டு்களில வாழும் இமளஞர், யுவதி்கள், 
�த்�ம் பணபாடு, ்கைாசார, ைரபியல 
அமடயாளங்கமள ஒத்�வர்்கமள திருை-
்ணம் தசயய முடியா� அபாய நிமை்ய 

உருவாக்கப்படும்.
இச்சுறறேறிகம்கயின் மூைம், ைா�ாந� 

்வ�னைறறே த்கௌரவ ப�விமய உமடய 
கிராமிய விவா்கப் பதிவாளர்்கள் தவளிநாட்-
டுப் பிரமஜ்களுக்கான விவா்கப் பதிமவ 
்ைறத்காள்ள முடியாத�ன �மடதசயது, 
அ�ற்கான அதி்காரத்ம� ்ைைதி்க ைாவட்-
டப் பதிவாளர்்களுககு வழஙகியிருப்பது, 
அவர்்கமள அத்கௌரவப்படுத்தி, உளவி-
யல �ாக்கங்களுககு உட்படுத்துவ�ா்கவும், 
ைா�ாந� ்வ�ன்ைா, நிமையான வரு-
ைான்ைா அறறே அவர்்களுககு, விவா்கப் 
பதிவின் ்பாது வழங்கப்படும் சிறு வரு-
ைானத்ம� இலைாைறதசயவ�ா்கவும் 
அமைநதுள்ளது.

பாடசாமை்கள் இன்று...
வகுப்பு்களுககுைான ்கலவி நடவடிகம்க-

்கள் ஆரம்பைா்கவுள்ள�ா்கவும் ்கலவிய-
மைச்சு த�ரிவித்துள்ளது.  

அ�றகி்ணங்க இன்மறேய தினம் மு�ல 
நாட்டின் அமனத்துப் பாடசாமை்களிலும் 
மு�ைாம் வகுப்பு மு�ல 13ஆம் வகுப்பு 
வமரயிைான அமனத்து வகுப்பு்களும் 
வழமை்பான்று நமடதபறும் என்றும் 
அமைச்சு த�ரிவித்துள்ளது.  

நாட்டில நிைவும் த்கா்ரானா மவரஸ 
சூழ்நிமையில நமடமுமறேயில உள்ள 

சு்கா�ார வழிமுமறே்கமள முமறேயா்க பின்-
பறறி அமனத்து பாடசாமை்கமளயும் 
்கலவி நடவடிகம்க்களுக்கா்க திறேப்ப�ற-
்கான அனுைதிமய சு்கா�ார ்சமவ்கள் 
பணிப்பாளர் நாய்கம் அ்சை கு்ணவர்�ன 
்கடந� பு�ன்கிழமை ்கலவி அமைச்சுககு 
வழஙகியிருந�ார்.   அ�மன யடுத்து 
இதுவமர ்காைமும் நமடமுமறேயில 
இருந� அமனத்து ைட்டுப்படுத்�ல்களும் 
இரத்துச் தசயயப்பட்டுள்ள�ா்க ்கலவி 
அமைச்சு த�ரிவித்துள்ளது.  (ஸ) 

அடுத்� மூன்று...
தினங்களுககுள் நிவர்த்தி தசயய 

முடியும் என்றும் அந� நிறுவனம் த�ரி-
வித்துள்ளது.  அணமையில 80 ஆயிரம் 
சமையல எரிவாயு சிலிணடர்்கள் நாடளா-
விய ரீதியில சநம�ககு விநி்யாகிக்கப்-
பட்டுள்ள நிமையில  

தவளிநாட்டிலிருநது இறேககுைதி தசய-
யப்பட்டுள்ள சமையல எரிவாயு சிலிண-
டர்்கள் உள்ளடஙகிய ்கப்பதைான்று ்நற-
மறேயதினம் நாட்டுககு வநதுள்ள�ா்கவும் 
அந� நிறுவனம் த�ரிவித்துள்ளது.  

நாட்டின் பல்வறு பகுதி்களிலும் 

்கடந� சிை வாரங்களா்க சமையல எரி-
வாயுவுககு தபரும் �ட்டுப்பாடு நிைவி 
வருகின்றேது.  

த்காழும்பு உட்பட பல்வறு பகுதி்களி-
லும் அதி்காமை மு�்ை சமையல எரிவா-
யுமவ தபறறுக த்காள்வ�ற்கா்க ைக்கள் 
நீணட வரிமசயில ்காத்திருப்பம� ்கா்ண-
முடிகின்றேது. எவவாதறேனினும் எதிர்வ-
ரும் மூன்று தினங்களுககுள் சமையல 
எரிவாயு �ட்டுப்பாட்டு தநருக்கடிககு தீர்வு 
்கா்ண முடியும் என்றும் அந� நிறுவனம் 
த�ரிவித்துள்ளது.  (ஸ) 

நாட்டுககு ்�மவயான...
முழுமையான அமனத்து �டுப்பூசி்க -

ளும் கிமடக்கப் தபறறு விட்ட�ா்க அவர் 
த�ரிவித்துள்ளார்.   

மு�ைாவ�ா்க ைறறும் இரணடாவ�ா்க 
ைக்களுககு வழங்கப்படும் �டுப்பூசி-
்கள் ைறறுைன்றி ்�மவயான பூஸடர் 
�டுப்பூசி்களும் முழுமையா்க நாட்டுககு 
கிமடத்துள்ள�ா்கவும் அரச ைருந�ாக-

்கற கூட்டுத்�ாபனத்தின் �மைவர் த�ரி-
வித்துள்ளார்.   

அ�றகி்ணங்க இதுவமர எஸட்ரா 
தச்ன்கா,மச்னாபாம், ஸபுட்னிக, 
தைாடர்னா, ைறறும் மபசர் �டுப்பூசி்கள் 
4 ்்காடி்ய 80 ைட்சத்து 60 ஆயிரைள -
வில கிமடத்துள்ள�ா்கவும் அவர் த�ரி -
வித்துள்ளார்.   (ஸ)  

த்காள்்கைன்்கமள...
அ்�்வமள அத்தியாவசிய தபாருட்-

்கள் அடஙகிய த்காள்்கைன்்கமள விடு-
விப்ப�றகு ்�மவப்படும் மீ�ைான 
த�ாம்கமய இன்மறேய தினம் விடுவிப்ப-
�றகு நடவடிகம்க எடுக்கப்படும் என்றும் 
ைத்திய வஙகி த�ரிவித்துள்ளது.  

த்காழும்புத் துமறேமு்கத்தில ்�ஙகி-
யுள்ள அத்தியாவசிய தபாருட்்கள் அடங-

கிய த்காள்்கைன்்கமள அஙகிருநது 
விடுவிப்ப�ற்கா்க 14 மிலலியன் அதை-
ரிக்க தடாைர் ்�மவப்படும் நிமையில 
்நறமறேய தினம் ைத்திய வஙகி அ�ற-
்கா்க 5 மிலலியன் அதைரிக்க தடாைர்-
்கமள விடுவித்துள்ள�ா்க வஙகியின் 
உயர் அதி்காரி ஒருவர் த�ரிவித்துள்ளார்.  
(ஸ) 

நாளாந�ம் இரணடமர ...
இ�ற்கமைய மின்சாரத்ம� துணடிக -

கும் ்நரம் த�ாடர்பில �ற்பாது ்கைந-
துமரயாடப்படுவ�ா்க த�ரிவிக்கப்படு-
கின்றேது.

முறப்கல 11 ைணிமு�ல பிறப்கல 6 
ைணிவமரயிைான ்காைப்பகுதியில ஒரு 
ைணி்நரம் மின்சாரத்ம� துணடிப்பது 
த�ாடர்பில ்கைநதுமரயாடப்படுவ�ா்க 
�்கவல்கள் த�ரிவிககின்றேன.

இது�விர, பிறப்கல 6 ைணிமு�ல 
9 ைணி வமரயிைான ்காைப்பகுதியில 
45 நிமிடங்கள் என்றே அடிப்பமடயில 
இரணடு �டமவ்கள் மின்சாரத்ம� 
துணடிப்பது த�ாடர்பில அவ�ானம் 

தசலுத்�ப்படுகின்றேது.
எவவாறோயினும், இது த�ாடர்பில 

இறுதி தீர்ைானம் ்ைறத்காள்ளப்பட-
விலமை என �்கவல்கள் த�ரிவிககின் -
றேன. ்கனியவள கூட்டுத்�ாபனத்திடம் 
இருநது மின்னுறபத்திககு ்�மவயான 
உராயவு எணத்ணய ைறறும் டீசல 
என்பன கிமடக்காவிடத்து மின்சா-
ரம் துணடிக்கப்படும் என மின்சார 
சமபயின் �்கவல்கள் த�ரிவிககின்றேன.

எவவாறோயினும் இன்று ைறறும் 
நாமளய தினங்களில மின்சாரம் துண -
டிக்கப்பட ைாட்டாது என இைஙம்க 
மின்சார சமப அறிவித்துள்ளது.

சிவதனாளிபா� ைமைககு ...
்சா�மனயின் ்பா்� குறித்� குழு-

வினர் ம்கது தசயயப்பட்டுள்ளனர்.
ம்க�ான சந்�்க நபர்்கள் 20 மு�ல 30 
வயதுமடய அநுரா�புரம், பா்ணநதுமறே 

ைறறும் த்காழும்பு பகுதி்கமள ்சர்ந�-
வர்்கள் ஆவர். 18 இமளஞர்்கமளயும் 
ஹட்டன் நீ�வான் நீதிைன்றில ஆஜர்ப-
டுத்� நடவடிகம்க எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கின்னஸ சா�மன ...
த�ாகுதியின் மு�ற்கட்டம் ்கலலூரி -

யின் ஆரம்பப்பிரிவில நிர்ைாணிக்கப்-
பட்டு ்கலலூரி நிர்வா்கத்துககு உத்தி்யா-
்கபூர்வைா்க ம்கயளிக்கப்பட்டது. 

்ைலும் கின்னஸ உை்க சா�மன 
புத்�்கத்தில இடம்பிடித்�  அட்டன் 
மஹைணட்ஸ ்கலலூரியின் ைா்ணவன்  
ைவனிஷ் பாராட்டி த்கௌரவிக்கப்பட்டார். 
இநநி்கழ்வில  ்கலலூரியின் அதிபரும் 
பமழய ைா்ணவர் சங்கத்தின் �மைவரு -
ைான  ஸ்ரீ�ர்,  அட்டன் மஹைணட்ஸ 

்கலலூரியின் முன்னாள் அதிபரும் 
த�ாணடைான் த�ாழிறபயிறசி நிமை -
யத்தின் வதிவிட மு்காமையாளருைான 
வி்ஜயசிங, அட்டன் வையக்கலவி 
பணிைமனயின் ் ்காட்டக ்கலவி  பணிப்-
பாளரும் ்கலலூரியின் பமழய ைா்ணவி-
யுைான ைட்சுமி பிரபா தசல்வநதிரன், 
்கலலூரியின் பமழய ைா்ணவர் சங -
்கத்தின் தபாது தசயைாளர் அர்ஜஜுன் 
தஜயராஜ்  ஆகி்யார் ்கைநதுகத்காண-
டனர்.

திட்டமிடப்பட்ட மின்சார...
இைஙம்க மின்சார சமபயின் ் ்காரிக -

ம்கயிமன அடுத்்� இந� அனுைதி 
வழங்கப்பட்டுள்ள�ா்கவும் அவர் குறிப் -
பிட்டார். எரிசகதி அமைச்சினால வழங -
்கப்பட ்வணடிய எரிதபாருள் வழங்கப்-
படாமை ைறறேம் ்களனிதிஸஸ அனல 

மின் நிமையத்தில உள்ள மின்பிறேப்-
பாககி ஒன்றில ஏறபட்டுள்ள ்்காளாறு 
்கார்ணைா்க இவவாறு மின் தவட்டு 
அமுலபடுத்�ப்பட ்வணடிய நிமை ஏற -
பட்டுள்ள�ா்க இைஙம்க மின்சார சமப 
அறிவித்துள்ளது.

சீனாவிலிருநது மீணடும் ...
குறித்� ்கைநதுமரயாடல உரச் தசய-

ை்கத்தின் அதி்காரி்களுடன் இன்று  திங-
்கட்கிழமை இடம்தபறேவுள்ள�ா்கத் த�ரி -
விக்கப்பட்டுள்ளது.

நீதிைன்றே உத்�ரவுககு அமையக 
குறித்� உரம் நாட்டுககுக த்காணடு 
வரப்படும் என அந� நிறுவனத்தின் 

�மைவர் தைத்சிறி வி்ஜகு்ணவர்�ன 
த�ரிவித்துள்ள�ா்கச் தசயதி்கள் தவளி -
யாகியுள்ளன. இந� நிமையில எதிர் -
வரும் ைார்ச் ைா�ம் 8,000 தைறறிக 
த�ான் சீன உரத்ம� ஏறறிய ்கப்பமை 
நாட்டுககுக த்காணடு வருவ�றகு எதிர் -
பார்க்கப்படுவ�ா்க அவர் கூறியுள்ளார்.

த்கா்ரானா த�ாறறின்... (03ஆம் பக்கத் த�ாடர்)

வி்சட ்்காரிகம்கககு சீன தவளியுறேவுத்-
துமறே அமைச்சர் சா�்கைான பதில வழங-
கியுள்ளார்.  �ைது ்கலவி நடவடிகம்க-
்கமள நிமறேவுதசயவ�ற்கா்க மீணடும் 
சீனாவிறகு தசலவ�றகு எதிர்பார்த்திருக-
கும் இைஙம்க ைருத்துவ ைா்ணவர்்க-
ளுககு சீனாவிறகு வரும்கத்�ருவ�றகு 
வசதி ஏறபடுத்திக த்காடுககுைாறு, பிர�-
ைர் ைஹிந� ராஜபக்ஷ ்நறறு (09) சீன 
தவளியுறேவுத்துமறே அமைச்சர் வாஙக யீ 
அவர்்கமள அைரி ைாளிம்கயில சநதித்� 
்பாது வி்சட ்்காரிகம்கதயான்மறே 
முன்மவத்�ார்.  

அ�றகு பதிைளித்� சீன தவளியுறே-
வுத்துமறே அமைச்சர் ்வஙக யீ , இைங-
ம்கயின் ைருத்துவ ைா்ணவர்்களுககு 
மீணடும் அஙகு வரும்கத்�ருவ�றகு 
வசதி்கமள ஏறபடுத்திக த்காடுப்ப�றகு 

தவளியுறேவுத்துமறே அமைச்சுடன் தநருக-
்கைா்க தசயறபடுைாறு இைஙம்கக்கான 
சீன தூதுவருககு உடனடியான அறிவுறுத்-
தினார்.  அ�றகு பதிைளித்� சீன தவளியு-
றேவுத்துமறே அமைச்சர் ் வஙக யீ , இைங-
ம்கயின் ைருத்துவ ைா்ணவர்்களுககு 
மீணடும் அஙகு வரும்கத்�ருவ�றகு 
வசதி்கமள ஏறபடுத்திக த்காடுப்ப�றகு 
தவளியுறேவுத்துமறே அமைச்சுடன் தநருக-
்கைா்க தசயறபடுைாறு இைஙம்கக்கான 
சீன தூதுவருககு உடனடியான அறிவுறுத்-
தினார்.  

சீனாவின் ைருத்துவ ்கலலூரி்களில 
இறுதி ஆணடில ்கலவி ்கறறுவந� 400 
ைா்ணவர்்கள் உள்ளிட்ட சுைார் 1200 
இைஙம்க ைருத்துவ ைா்ணவர்்கள் �ைது 
்கலவி நடவடிகம்க்கமள நிமறேவுதசய-
வ�ற்கா்க மீணடும் சீனாவிறகு தசலவ-

�றகு எதிர்பார்த்துள்ளனர்.  
த்காவிட் த�ாறறு நிமைமை ்கார்ண-

ைா்க விதிக்கப்பட்ட ்கட்டுப்பாடு்கள் ்கார்ண-
ைா்க அவர்்களுககு மீணடும் சீனாவிறகு 
தசலவ�றகு முடியாது ்பாயுள்ளது.  

 பிர�ைரின் ்்காரிகம்கககு பதிைளித்� 
சீன தவளியுறேவுத்துமறே அமைச்சர், 
இைஙம்க ைா்ணவர்்களுககு முன்னு-
ரிமை வழஙகுவ�ா்க உறுதியளித்�ார்.  

இரு�ரப்பு சநதிப்பின் ்பாது பிர�ைர் 
ைஹிந� ராஜபக்ஷ த�ரிவித்��ாவது,  

 த்காவிட்-19 த�ாறறு்நாயககு எதிரா்க 
்பாராடுவ�ற்கான ஒத்துமழப்பிறகு சீன 
அரசாங்கத்திறகும் ைக்களுககும் எனது 
ைனைார்ந� நன்றிமயத் த�ரிவித்துக 
த்காள்கி்றேன். சி்னாஃபார்ம் �டுப்பூ-
சி்களின் த�ாடர்ச்சியான விநி்யா்கம் 
எங்கள் �டுப்பூசி திட்டத்தின் தவறறிககு 

குறிப்பிடத்�க்க பங்களிப்மபச் தசயதுள்-
ளது.  

ஏமனய நாடு்கமளப் ்பாை்வ 
இைஙம்கயின் தபாருளா�ாரமும் த�ாற-
று்நாய ்கார்ணைா்க தபரிதும் பாதிக-
்கப்பட்டமை நீங்கள் அறிந�்�. நைது 
தபாருளா�ார மீட்பு ைறறும் நிதி ஸதி-
ரத்�ன்மைக்கான சீனாவின் ஆ�ரமவ 
நாங்கள் பாராட்டுகி்றோம். இயலபு 
நிமைககு திரும்புவ�றகு இன்னும் 
நீணட தூரம் தசலை ்வணடியுள்ளது. 
ஆனால சீனா ்பான்றே நட்பு நாடு்களின் 
ஆ�ரவுடன், இந� சவால்கள் விமரவில 
சைாளிக்க முடியும் என நம்புகி்றோம்.
தபாதுவான சவால்கமள எதிர்த்காள்வ-
தில உங்களுடனும் சீன அரசாங்கத்து-
டனும் தநருக்கைா்க பணியாறறே நான் 
எதிர்பார்ககின்்றேன் என்றோர்.

99 கு�ங்கமள... (03ஆம் பக்கத் த�ாடர்)

அது த�ாடர்பில அமைச்சர் ்ைலும் 
த�ரிவிகம்கயில, ஒரு எரிதபாருள் 
்கப்பல நாட்டுககு வரும்்பாது மூன்று 
அலைது நான்கு நாட்்களுக்்க அது 
்பாதுைான�ா்கவுள்ளது. அந�க 
்கப்பலுக்கான தசைவா்க 60 மிலலி-
யன் வமர தசைவிட்வணடியுள்ளது. 
அ�னால நாம் தபரும் தநருக்கடி -
்கமள எதிர்்நாககியுள்்ளாம். மின்சார 
அமைச்சு அ�ன் சுமைமய அமைச்்ச 
ஏறறுகத்காள்ள ்வணடும்.  

அ்�்வமள திரு்்கா்ணைமை எண -
த்ணயககு�ங்கள் த�ாடர்பில த�ரிவித்-
துள்ள அமைச்சர், அந� எணத்ணயக 
கு�ங்கள் த�ாடர்பான உடன்படிகம்க 

ம்கச்சாத்திடல த�ாடர்பில எதிர்ப்பு்கள் 
எழுநதுள்ளன. அவவாறு எதிர்ப்மபத் 
த�ரிவிப்பவர்்கள் முன்மவககும் �ர்க-
்கத்ம� ஏறறுகத்காள்ள முடியாது. 

2003 ஆம் ஆணடு உடன்படிக -
ம்கககி்ணங்க 99 எணத்ணயக கு�ங -
்கள் இநதியாவுககு வழங்கப்பட்ட்பாது 
எதிர்ப்பு த�ரிவிக்கா�வர்்கள் �ற்பாது 
புதிய உடன்படிகம்க மூைம் அந� 99 
எணத்ணயக கு�ங்கள் 85 ஐ அரசாங -
்கத்தின் ்கட்டுப்பாட்டுககுள் த்காணடுள் -
ளவநதுள்ள நிமையில எதிர்ப்பு த�ரி -
விப்பது ஏன் என்று த�ரியவிலமை 
என்றும் அவர் ்்கள்விதயழுப்பியுள் -
ளார். (ஸ)  

'ைாறறு்ைாதிரம்' ை்ணை்கள்... (03ஆம் பக்கத் த�ாடர்)

அழகியறதுமறே ்கண்காட்சி சார்ந� ்கமை-
ஞர்்கள் வீடு்களி்ை்ய முடஙகி கிடந�-
னர். 2017, 20218 ்காைப்பகுதியில 
யாழ்ப்பா்ணத்தில இவவாறோன ்கண்காட்-
சி்கமள எைது நிறுவனம் வருடா வருடம் 
நடாத்தி அதில திறேமையானவர்்களுககு 

சிறேந� ை்ணை்கள் ்கமைஞர்்களுககும் 
சான்றி�ழ் விருது்கள் வழஙகி வந்�ாம். 
்கடந� வருட ்காை த்காவிட் 19 த�ாறறு 
்கார்ணைா்க இத்துமறே ்சர்ந�வர்்கள் 
�ைது திறேமை்கமள தவளிகத்கா்ண முடி-
யாமுல ்பாகிவிட்டது. 

அப்துல ஹமீத் (பஹஜி) திடீர்... (03ஆம் பக்கத் த�ாடர்)

ஷாதுலியயா �ரீக்காமவப் பின்பறறும் 
கிராைங்களில �ரீக்காவுககு தபரும் 
தைருகூட்டினார்.   

த்காழும்பு தபரிய பள்ளிவாசல, 
ைரு�ாமன ைஸஜிதுல அப்ரார், சீனன்-
்்காட்மட பாஸியயா தபரிய பள்ளிவா-
சல உட்பட பை பள்ளிவாசல்களில 
நீணட ்காைம் ஜஜும்ஆ பிரசங்கம் தசய� 

அன்னார்  சைய, சமூ்க, ஆன்மீ்க பணி -
்களின் வளர்ச்சிக்கா்க அளப்பரிய 
்சமவ்கமள தசயதுள்ளார்.  அன்னார் 
ஆறறிய இஸைாமிய �ஃவா, �ரீக்கா 
பணி்கமள எலைாம் வலை அலைாஹ 
அஙகீ்கரித்து தஜன்னதுல பிர்த�ௌஸ 
எனும் சுவர்க்கம் கிமடக்க பிரார்த்திக-
கின்்றேன்.  

ைறுபரிசீைமன தசயயுைாறு... (03ஆம் பக்கத் த�ாடர்)

என நாைல ராஜபகச வலியுறுத்தி-
யுள்ளார்.

�ைது �னிப்பட்ட ்கார்ணங்களுக்கா்க 
விமளயாட்டிலிருநது விைகுவ�றகு 
வீரர்்களுககு முழு உரிமை உணடு என 

சுட்டிக்காட்டியுள்ள அமைச்சர், நிர்வா்கத்-
தில பிரச்சிமன ஏறபட்டா்ைா அலைது 
அநீதி இமழக்கப்பட்டா்ைா �மையிட 
வாயப்பு இருப்ப�ா்க ்ைலும்  வலியு -
றுத்தியுள்ளார்.

திருடிவிட்டு �ப்பிச் தசன்றேவர்... (03ஆம் பக்கத் த�ாடர்)

44 வய�ான தரஜி வனசுந�ர என்பவ்ர 
இவவாறு உயிரிழநதுள்ளார்.சம்பவத்-
தில ்காயைமடந� முச்சக்கர வணடியின் 
சாரதி ரா்கை மவத்தியசாமையின் விபத்-

துப் பிரிவில சிகிச்மச தபறறு வருகின்-
றோர். அவர் ரா்கை பிர்�சத்தில வசிககும் 
36 வயதுமடய தினு்க ைக்ஷான் பீரிஸ 
என த�ரிவிக்கப்படுகிறேது.

உள்ளூராட்சி சமப... (03ஆம் பக்கத் த�ாடர்)

நடத்�ப்பட ் வணடும். ் �ர்�ல ஓராணடு 
பிற்பாட்டப்பட்டால அடுத்� ஆணடு 
ைார்ச் ைா�ம் 20ஆம் தி்கதி ்கட்டாயைா-
்கத் ்�ர்�ல நடத்�ப்பட ்வணடும்.

உள்ளூராட்சி ைன்றே ்�ர்�மை விட-
யத்திறகுப் தபாறுப்பான அமைச்சரி -
னால ஓராணடு ்காைப்பகுதிககு ைாத்தி-
ர்ை பிறே்பாட முடியும்.
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பாக். எல்லையில 
நெருக்்கடி

ஆ ப்கான் மற்றும் இந்தியகா-
வுக்கு இடையிலகான பதற்்றத்-
திற்கு மத்தியில் பகாகிஸதகான் 
தனது எல்டல பகுதி்ளில் நெருக்-
்டிடய சந்தித்துள்ளது.   

கிழக்கு ென்்ர்கார மகா்காணத் -
தில் தலிபகான்்ளுைன் பகாகிஸ-
தகான் வனப பகாது்காபபு அதி்கா-
ரி்ள மமகாடைகார குண்டு்ட்ள 
வீசி மமகாதலில் ஈடுபடடுள்ள-
னர. எல்டல மவலி நதகாைரபில் 
பகாகிஸதகான் பிடிவகாதத்துைன் 
இருந்தகால் மபகார சூழல் ஒன்று 
பற்றி தலிபகான்்ள எசசரித்துள்ள-
னர.   

அமதமெரம் ஜம்மு மற்றும் 
்காஷ்மீரில் ்ைந்த டிசம்பர ஆரம்-
பத்தில் இந்தியகா மற்றும் பகாகிஸ-
தன் படை்ளுக்கு இடைமய 
மமகாதல் ஏற்படைடம குறிபபி-
ைத்தக்்து.     

பாக். பனிப்புயலில  
22 பபர் உயிரிழப்பு

வைக்கு பகாகிஸதகானில் ்டும் 
பனிபபுயலில் சிக்கிய வகா்னங் -
்ளில் இருந்த குட்றந்தது 22 
மபர உயிரிழந்துள்ளனர.   

பனி மடழ நபகாழிவடத 
பகாரக்் மடலயுசசி ெ்ரகான 
முரீடய மெகாக்கி அதி் சுற்றுலகா 
பயணி்ள விடரந்த நிடலயில் 
சுமகார 1,000 வகா்னங்்ள 
பனிபபுயலில் சிக்கியுள்ளன.  

நபகாலிஸ அதி்காரி, அவரது 
மடனவி, ஆறு குழந்டத்ள, 
அமதமபகான்று ஐந்து மபர 
ந்காண்ை மற்ந்றகாரு குடும்ப -
மும் உயிரிழந்தவர்ளில் உள்ள -
னர. 

300க்கும் அதி்மகானவர்ள 
மீட்பபடைதகா் இரகாணுவம் 
குறிபபிடடுள்ளது.   

அந்தப பகுதியில் 1.2 மீற்்ற -
ருக்கும் அதி்மகான அ்ளவில் 
பனி ந்காடடியது. தடபநவப -
பநிடல உட்றநிடலக்குக்கீழ் 8 
டிகிரி நசல்சியசகா்ப பதிவகாகி -
யுள்ளது.     

மத்திய கிழக்கின் மீது  
சீனா அதிக அவதானம்

பு ட த ப டி ம 
எ ரி ந ப கா ரு ட ் ள 
கு ட ்ற வ ட ைந் து 
வ ரு கின் ்ற 
நிடலயில் புதுப-
பிக்்த்தக்் சக்தி 
ஆற்்றலில் அதி் 
்வனம் நசலுத்-
தபபடும் சூழலில் மத்திய கிழக்கின் புடதபடிம 
எண்நணய் மீதகான எதிரபகாரபடப சீனகா அதி்ரித்-
துள்ளது என்று ஏசியகா டைம்ஸ நதரிவித்துள்ளது.   

மசகு எண்நணய்க்்கா் மத்திய கிழக்ட் சீனகா 
நபரிதும் சகாரந்துள்ளது. 2020 இல் சுமகார 176 
பில்லியன் அநமரிக்் நைகாலர்ள நபறுமதி-
யகான மசகு எண்நணய்டய அந்ெகாடு இ்றக்குமதி 
நசய்துள்ளது. அவற்றில் சுமகார 47 வீதம் மத்திய 
கிழக்கு ெகாடு்ளில் இருந்மத இ்றக்குமதி நசய்-
யபபடடுள்ளதகா் உத்திமயகா்பூரவ தரவு்ள 
நதரிவிக்கின்்றன. எண்நணய்க்்கா் நவளிெகாடடு 
விநிமயகா்ஸதர்ட்ள 70 வீதத்திற்கும் மமல் சீனகா 
சகாரந்துள்ளது.     

நைஜீரிய கிராமங்கள் மீது  
தாக்குதல்: 200 பேர் ேலி

ட ெ ஜீ ரி ய கா வின் 
வைமமற்கு சம்பகாரகா 
மகாநிலத்தில் ஆயுதக் 
குழுக்்ள ெைத்திய தகாக்-
குதல்்ளில் குட்றந்தது 
200 மபர ந்கால்லபபட -
டிருபபதகா் குடியிருப-
பகா்ளர்ள நதரிவித்துள-
்ளனர.   

்ைந்த திங்்டகிழடம 
இரகாணுவம் ெைத்திய 
வகான் தகாக்குதல்்ளில் 
100க்கும் அதி்மகான 
மபகாரகாளி்ள ந்கால்லப-
படைதற்கு பதில் ெைவ-
டிக்ட்யகா்மவ இந்தத் 
தகாக்குதல்்ள ெைத்தபபடடிருபப-
தகா் கூ்றபபடுகி்றது.   

இதன்மபகாது ஆயுததகாரி்ள வீடு -
்ளுக்கு தீடவத்து, ந்கால்லபபடை 
உைல்்ட்ள சிடதத்துள்ளனர. ஆயு-
ததகாரி்ள ்ண்ணில் படைவர்ள 
மீது சூடு ெைத்தியதகா் தகாக்குதலுக்கு 
இலக்்கான கிரகாமம் ஒன்ட்றச மசரந்த 

குடியிருபபகா்ளர ஒருவர மரகாய்ட-
ைரஸ நசய்தி நிறுவனத்திற்கு நதரி-
வித்துள்ளகார.   

ந்காளட்ளக்்காரர்ள என்று அர-
சினகால் அடழக்்பபடும் உளளுர 
குற்்றக் குழுக்்ள மீது மத்திய அரசு 
மபகார ெைவடிக்ட்டய மமற் -
ந்காண்டு வரும் நிடலயில் வை-

மமற்கு டெஜீரியகாவில் 
இைம்நபறும் தகாக்கு-
தல்்ளின் நதகாைரசசியகா -
்மவ இந்த சம்பவங்்ள 
பதிவகாகி உள்ளன.   

்ைந்த புதன் மற்றும் 
வி ய கா ழ க் கி ழ ட ம க் கு 
இடைபபடை இரவு -்
ளில் ஒன்பது கிரகாமங்-
்ளுக்கு மமகாடைகார 
டசக்கிள்ளில் வந்த 
சுமகார 300 ஆயுத -
தகாரி்ள 100க்கும் 
அ தி ் ம கா ன வ ர ் ட ்ள 
ந்கான்்றதகா் ்ைந்த 
ந வ ள ளி க் கி ழ ட ம 

நவளியகான நசய்தியில் கூ்றபபட -
ைது.   

இதன்மபகாது 2,000க்கும் அதி்-
மகான ்கால்ெடை்ட்ள தகாக்குதல்தகா-
ரி்ள திருடிச நசன்்றதகா் கிரகாமம் 
ஒன்ட்றச மசரந்த இடி மூசகா என்ப -
வர ஏ.எப.பி நசய்தி நிறுவனத்திற்கு 
நதரிவித்துள்ளகார.     

சவூதி இளவரசி விடுதலை
குற்்றசசகாடடு இன்றி 

்ைந்த மூன்று ஆண்டு -்
்ளகா் ்டும் பகாது்காபபு 
ந்காண்ை சிட்றயில் 
தடுத்து டவக்்பபடடி -
ருந்த சவூதி அமரபிய 
இ்ளவசரி மற்றும் அவரது 
ம்ள ஆகிமயகார விடுவிக்-
்பபடடிருபபதகா் நசயற் -
பகாடைகா்ளர்ள நதரிவித் -
துள்ளனர.   

மருத்துவ சிகிசடசக்-
்கா் சுவிடசரலகாந்து பய-
ணிக்் தயகாரகான இ்ளவரசி பஸமகா 
பிந்த் சவூத் 2019 மகாரச மகாதத்தில் 
ட்து நசய்யபபடடிருந்தகார.   

அவர ட்து நசய்யபபடைதற்கு 
்காரணம் நதரியகாத நிடலயில் அவர 
மற்றும் அவரது ம்ள சு்ுத் மீது 
குற்்றசசகாடடு பதிவு நசய்யபபை-
வில்டல. எனினும் மனித உரிடம 

மற்றும் அரசியல் சீரதிருத்தங் -்
ளுக்கு ஆதரவகா் அவர பிரசகாரங்்ள 
மமற்ந்காண்ைமத ட்து நசய்யபப-
டுவதற்கு ்காரணநமன சந்மத்ங்்ள 
எழுந்தன.   

57 வயதகான இ்ளவரசி பஸமகா 
1953 மற்றும் 1964 இல் சவூதிடய 
ஆடசி புரிந்த சவூதி மன்னரின் 
இட்ளய ம்்ளகாவகார.     

ககாவிட்–19: மமற்கு ஐமராப்ாவில் தடுபபூசிக்கு எதிராக ஆரப்ாட்்டம்
ந்காவிட–19 தடுபபூசிக்கு எதிரகா் 

மமற்கு ஐமரகாபபகாவில் ஆரபபகாட-
ைங்்ள நவடித்துள்ளன. பிரகான்ஸில் 
இைம்நபற்்ற மபரணியில் மகாத்திரம் 
100,000க்கும் அதி்மகானவர்ள பங்-
ம்ற்றுள்ளனர.   

பகாரிஸ ெ்ரில் ்ைந்த சனிக்கி -
ழடம இைம்நபற்்ற ஆரபபகாடைத்-
தில் நபரும்பகாலகானவர்ள மு்க்்வ-
சம் கூை அணியகாது பங்ம்ற்்றமதகாடு, 
தடுபபூசிக்கு எதிரகா் பதகாட்்ட்ள 
ஏந்தி இருந்தனர.   

பிரகான்ஸில் ்ைந்த நவளளிக்கி -
ழடம முன்நனபமபகாதும் இல்லகாத 
அ்ளவுக்கு 300,000க்கும் அதி -்

மகான புதிய நதகாற்றுச சம்பவங்்ள 
பதிவகான நிடலயிமலமய இந்த ஆரப-
பகாடைங்்ள இைம்நபற்றுள்ளன.   

ஆரபபகாடைங்்ளில் 24 மபர 
ட்து நசய்யபபடைதகா்வும் ஏழு 
நபகாலிஸகாருக்கு சிறு ்காயங்்ள ஏற்-
படைதகா்வும் உளதுட்ற அடமசசு 
நதரிவித்துள்ளது. டுலுுௗன் ெ்ரில் 
இைம்நபற்்ற ஆரபபடைத்தில் 
6,000க்கும் அதி்மகாமனகார பங்ம்ற்்ற 
நிடலயில் நபகாலிஸகார ்ண்ணீர 
புட்பபிரமயகாம் மமற்ந்காண்ைனர.   

ஆஸதிரிய தடலெ்ர வியன்னகா-
வில் இைம்நபற்்ற ஆரபபகாடைத்தில் 
40,000க்கும் அதி்மகானவர்ள பங் -

ம்ற்றிருந்தனர. அந்ெகாடடில் அடுத்த 
மகாதம் நதகாைக்்ம் ந்காமரகானகா தடுப -
பூசி ்டைகாயமகாக்்பபைவுள்ளடம 
குறிபபிைத்தக்்து.   

்ைந்த சனிக்கிழடம நஜரமனி-
யின் பல ெ்ரங்்ளிலும் ஆரபபகாட -
ைங்்ள இைம்நபற்்றன. இதில் 
்ம்பகாரக்கில் சுமகார 16,000 மபர 
மபரணியில் பங்ம்ற்றிருந்தனர.   

50 வயதுக்கு மமற்படைவர -்
ளுக்கு தடுபபூசிடய ்டைகாயமகாக் -
கும் விதிக்கு எதிரகா் இத்தகாலியின் 
டூரின் ெ்ரில் நூற்றுக்்காணக்்கானவர-
்ள ஆரபபகாடைத்தில் ஈடுடைனர.     

'ைரகின் வாயிநை' மூட உததரவு
்ைந்த ஐந்து தசகாபதங்்்ளகா் எரிந்துவரும், ‘ெரகின் வகாயில்’ என்று 

அடழக்்பபடுகின்்ற இரகாடசத இயற்ட் வகாயு பள்ளத்தகாக்ட் 
அடணபபதற்்கான வழிடய ்ண்ைறியும்படி துரக்நமனிஸதகான் 
தடலவர குரபங்குலி, நிபுணர்ளுக்கு உத்தரவிடடுள்ளகார.    ்ரகாகும் 
பகாடலவனத்தின் மத்தியில் இருக்கும் பள்ளத்தகாக்கின் நெருபடப 
அடணக்கும்படி அதி்காரி்ளுக்கு உத்தரவிடைதகா் ்ைந்த சனிக்கி-
ழடம நதகாடலக்்காடசியில் மதகான்றிய குரபங்குலி நதரிவித்தகார.    

1971ஆம் ஆண்டு, ் ரகாகும் பகாடலவனத்தில் துட்ளயிடும் பணி்ள 
மமற்ந்காள்ளபபடைதில் பூமிக்கு அடியில் இருந்த வகாயு நிரம்பியி-
ருந்த குட் தவறுதலகா் உடைக்்பபடைது.   

குட்யிலிருந்த அபகாய்ரமகான வகாயு பரவுவடதத் தடுக்் அதற்-
குத் தீ டவக்்பபடைது. அடத அடணக்் எடுக்்பபடை முயற்சி்ள 
ஏதும் பயனளிக்்வில்டல.    

'பேம்ஸ் வவப்' நிறுவப்ேடடது
மஜம்ஸ நவப விண்நவ -

ளித் நதகாடலமெகாக்கி தங்் 
நி்றத்திலகான இரகாடசத 
்ண்ணகாடி பனடல விரிக்்ச 
நசய்து இரண்டு வகாரங்்ள 
நீடித்த நிறுவும் ெைவடிக் -
ட்டய பூரத்தி நசய்துள்ளது.   

இதன்மூலம் பிரபஞச வர -
லகாற்ட்ற ஆய்வு நசய்யும் 
பணிடய அது ஆரம்பிக்்-
வுள்ளதகா் அறிவிக்்பபடைது. 6.5 மீற்்றர 
்ண்ணகாடியின் இறுதி நிடல நிறுவபபட -

ைது என்று ெகாசகா ்ைந்த 
சனிக்கிழடம டவிடைரில் 
அறிவித்தது.    ்பபிள 
விண்நவளி நதகாடலமெகாக் -
கிடய விைவும் சக்திவகாய்ந்த 
இந்தத் நதகாடலமெகாக்கி, 
13.7 பில்லியன் ஆண்டு -்
ளுக்கு முன்னர உருவகான 
முதலகாவது ெடசத்திரங்்ள 
மற்றும் விண்மீன்்ளில் 

இருந்து நவளியகான ஒளிடய அவதகானிக் -்
வுள்ளடம குறிபபிைத்தக்்து.     

ேடகின் மீது ோநை விழுந்து எழுவர் ேலி
பிமரசிலின் ஏரி ஒன்றில் சுற்றுலகா பயணி -

்ளின் பைகு்ள மீது பகாட்ற இடிந்து விழுந் -
ததில் குட்றந்தது ஏழு மபர பலியகாகியுள்ள -
னர.   

ெகாடடின் நதன்கிழக்கு பகுதியில் இைம் -
நபற்்ற இந்த விபத்தில் மமலும் மூவர 
்காணகாமல்மபகாயிருபபமதகாடு 32 மபர ்காயம -
டைந்துள்ளனர.   

பகாட்ற அந்த ஏரியின் மீது விழும்மபகாது 
அதடன பகாரத்த ்டரயில் இருந்தவர்ள பை -
கு்ட்ள விலகும்படி எசசரித்து கூசசலிடுவது 
வீடிமயகா ஒன்றில் பதிவகாகி உள்ளது. இதன் -
மபகாது அங்கிருந்த ஒரு பைகு மூழ்கியமதகாடு 
மற்ட்றய பைகு தபபியுள்ளது.   

்டும் மடழ நபகாழிந்த அடுத்த தினமகான 
்ைந்த சனிக்கிழடம இந்த விபத்து இைம் -
நபற்றுள்ளது.     

நிைம் மாறும் ்கார் அறிமு்கம்
நஜரமனியின் பி.எம்.

ைபிளயூ நிறுவனம் 
உலகில் முதல்முட்ற-
யகா் நி்றம் மகாறும் 
்காடர அறிமு்ம் நசய்-
துள்ளது.  

இந்தக் ்காரில் நிறுவப-
படை மின்னணு டமத் 
நதகாழில்நுடபம் வழி, 
அது சகாத்தியமகாகியுள்ளது. வகாடிக்ட்யகா்ளர-
்ள ்காரின் நி்றத்டதச நசயலி வழி எளிதகா் 
மகாற்றியடமக்் முடியும்.  

்காரின் நவளிபபு்றத் -
டதச சகாம்பல் வண்ணத்-
திலும் நவளட்ளயிலும் 
பல விதமகா் மகாற்்ற-
லகாம். வரிக்குதிடரடயப 
மபகான்்ற மதகாற்்றத்டத-
யும் உருவகாக்்முடியும்.   
வருங்்காலத்தில், நபகாத்-
தகாடனக் ந்காண்மைகா 

ட் டசட் மூலமமகா ்காரின் வண்ணங்்ட்ள 
மகாற்றுவதற்கும் முயற்சி எடுக்்பபடும் 
என்று பி.எம்.ைபிளயூ நதரிவித்தது.    

60-1614 Isuzu jour-
ney bus,  1985 
கூடிய வி மைக் க்கோரி-
க்ம்கக்கு. வவலிபல் 
பினோன்ஸ் பிஎல்சி,  
இை. 310,  ்கோலி வீதி,  
வ்கோழும்பு.  வ�ோ . கப. 
0714 54 2958 .
 001911

WP GV-2520 Bajaj,  
2022,  NW QS-7845 
Bajaj,   2009,  WP 
AAF-96 1 1 Bajaj ,  
2012,  threewh ee l 
கூடிய விமைக் க்கோ ரி-
க்ம்கக்கு. வவலிபல் 
பி னோன்ஸ் பிஎல்சி 
இை.  310,  ்கோலி வீதி,  
வ்கோ ழும்பு -03. வ�ோ. 
கப. 0711 210810.
 001915
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வவுனியா விசேட நிருபர்

வவுனியாவில்  கிராமங்களுக்கு 
சேன்று மக்்கள் குறைச்கள் நடவடிக் -
ற்க்கறை மாவடட அபிவிருத்திக் 
குழுத் தறைவரும், பிரசதே சேய-
ைாைரும் இறைந்து முன்சனெடுத்து 
வருகின்ைனெர்.

வவுனியா பிரசதே சேயை்க பிரி -
வுக்குடபடட இைமருதஙகுைம், 
சேமமடு ஆகிய கிராம அலுவைர் 
பிரிவு்களிலும், நவ்வி மற்றும் இத்-
திக்குைம் ஆகிய கிராமங்களிலும் 
குறித்த மக்்கள் குறைச்கள் ்கைந்து -
றரயாடல் இடம்சபற்ைது.

இக்்கைந்துறரயாடலில்,  மக்்கைது 
பிரச்சிறனெ்கள் சதாடர்பில் ஆராயப்-
படடது. இதன்சபாது குறித்த கிராம 
மக்்களுக்கு நீணட்காைம் கிறடக்்கப் 
சபைாத வீடடுத்திடடம், ்கால்நறட -
்களுக்்கானெ சமயச்ேல் தறரக்கு வீதி 
ஏற்படுத்திக் ச்காடுத்தல், விவோய 
பாறத்கறை சீர்சேயதல், ஆவைம் 
இன்றி தனிநபர்்கைால் ஆக்கிரமிப்பு 

சேயதுள்ை ்காணி்கறை கிராம 
மக்்களுக்கு சபற்றுக் ச்காடுத்தல், 
்காணி ஆவைங்கள் சபற்றுக் -
ச்காள்ை நடவடிக்ற்க எடுத்தல், 
விறையாடடு றமதானெம் சபற்றுக் 
ச்காடுத்தல், விறையாடடு றமதா -

னெங்கறை புனெரறமப்பு சேயய 
நிதி ஒதுக்குதல், ஆரம்ப சு்காதார 
நிறையத்திற்கு சமைதி்க ்காணிறய 
சபற்றுக்ச்காடுக்்க நடவடிக்ற்க, 
சுயசதாழில் முயற்சியாைர்்கறை 
இனெங்கணடு அவர்்கறை ஊக்கு -

விக்்க நடவடிக்ற்க, பாடோறை 
மாைவர்்களுக்கு சபருந்து வேதி 
சேயது ச்காடுத்தல் உள்ளிடட 
பல்சவறு விடயங்கள் சதாடர்-
பில் ்கைந்துறரயாடப்படடதுடன் 
அவற்றுக்கு தீர்விறனெப் சபற்றுக் 
ச்கபாடுப்பதற்கு சமற்ச்காள்ை 
சவணடிய நடவடிக்ற்க்கள் 
சதாடர்பா்கவும் ஆராயப்படடது.

குறித்த ்கைந்துறரயாடலில் 
வன்னி மாவடட ஈழமக்்கள் ஜனெ-
நாய்க ்கடசியின் (ஈபிடிபி) நாடா-
ளுமன்ை உறுப்பினெரும், மாவடட 
அபிவிருத்திக் குழுத் தறைவ-
ருமானெ கு.திலீபன், மாவடட 
அபிவிருத்திக் குழுத் தறைவரின் 
இறைப்பு சேயைாைர் டிசனெஸ், 
ஈழமக்்கள் ஜனெநாய்க ்கடசியின் 

(ஈபிடிபி) ந்கரேறப உறுப்பினெர் 
நிசராேன், வவுனியா பிரசதே சேய-
ைாைர் நா.்கமைதாேன், ஈபிடிபி ்கட -
சியின் கிராம மடட சேயற்பாடடா-
ைர்்கள், சபாதுமக்்கள் எனெப் பைரும் 
்கைந்து ச்காணடனெர். 

வவுனியா  கிராமங்களுக்கு சென்று மக்்களின் 
குறைக்கள் நடவடிக்ற்க்கள் முன்சனெடுப்பு

மாஙகுைம் குரூப் நிருபர்

முல்றைத்தீவு மாவடடத்தின் 
புதுமாத்தைன் ்கடற்்கறரபகுதியில் 
மணணுள் புறதயுணட உழவு இயந்தி-
ரத்தின் பா்கங்கள் சிை மீனெவர்்கைால் 
இனெங்காைப்படடுள்ைது.

தற்சபாது முல்றைத்தீவு மாவடடத்-
தில் ்கடல் சீற்ைம் அதி்கமா்க ்காைப்-
படும் நிறையில் ்கடற்்கறரயில் 
அறையின் தாக்்கம் அதி்கமா்க ்காைப்-
படுகின்ைது.  

இந் நிறையில், சநற்று முன்தினெம்  
(08) ்காறை புதுமாத்தைன் ்கடற்்க-
றரப்பகுதியில் ்கடந்த ்காைத்தில் 
புறதக்்கப்படட அல்ைது ்கடலில் 
அள்ளுணடு சபானெ உழவு இயந்திரத்-
தின் பாங்கள் சிை ்கறரயில் அறடயா-
ைம் ்காைப்படடுள்ைனெ.  

உழவு இயந்திரத்தின் சபரிய 
ரயர்்கள் உள்ளிடட பா்கங்கள் ்கடற் 
்கறரயில் சதன்படடுள்ைதுடன் 
இரும்பு துணடு்களும் இனெங்காைப்-
படடுள்ைனெ.  2009 ஆம் ஆணடு 
சபாரின் இறுதி நாட்களில் மக்்கைால் 
ற்கவிடப்படட உழவு இயந்திரத்தின் 
பா்கங்கைா்க இருக்்கைாம் எனெ மக்்கள் 
சதரிவித்துள்ைார்்கள்.  

ேம்பவம் சதாடர்பில் முல்றைத்தீவு 
சபாலிஸாருக்கு த்கவல் வழங்கப்பட-
டுள்ைறதத் சதாடர்ந்து முல்றைத்தீவு 
சபாலிஸார் குறித்த பகுதிக்கு சேன்று 
பார்றவயிடடுள்ைதுடன், உழவு 
இயந்திரத்தின் பா்கங்கறை நீதிமன்ை 
உத்தரவிற்கு அறமய சதாணடிப்பார்-
பதற்்கானெ நடவடிக்ற்க்கள் முன்சனெ-
டுக்்கப்படடுள்ைதா்கவும் சதரிவித்-
துள்ைனெர்.     

ஓமந்றத விசேட நிருபர்

வவுனியா தர்மலிங்கம் வீதியில் அறமந்துள்ை ஆறட விற்பறனெ 
நிறையங்களில் ஆறட்கறை திருடியதா்க ேந்சதகிக்்கப்படும் நபர் 
ஒருவர் இறைஞர்்கைால் றநயப்புறடக்்கப்படடார்.

சநற்று முன்தினெம் (08) இரவு இடம்சபற்ை குறித்த ேம்பவம் 
சதாடர்பில் சமலும் சதரியவருவதாவது,

குறித்த நபர் தர்மலிங்கம் வீதியில் அறமந்துள்ை விற்பறனெ 
நிறையம் ஒன்றில் ஆறட்கறை திருடியசபாது ற்கயும் சமயயு-
மா்க அ்கப்படடார். அவறர சுற்றிவறைத்த இறைஞர்்கள் அவரது 
ற்க்கறை ்கடடிறநயப்புறடத்ததுடன், சபாலிஸாருக்கும் த்கவல் 
சதரிவித்தனெர்.

ேம்பவ இடத்திற்கு சேன்ை சபாலிஸார் குறித்த நபறர ற்கது 
சேயது சபாலிஸ் நிறையத்திற்கு அறழத்துச்சேன்ைனெர். 

வாழக்ற்கச்சேைவு அதி்கரித்துள்ை நிறையில் வவுனியாவில் 
்கடந்த சிை நாட்கைா்க திருடடு ேம்பவங்கள் சதாடர்ச்சியா்க 
பதிவாகி வருகின்ைறம குறிப்பிடத்தக்்கது.

ோவ்கச்சேரி விசேட நிருபர்

ோவ்கச்சேரி-மடடுவில் வடக்கு பகுதியில் 
வீதியால் சேன்ை நபர் மீது 09/01 ஞாயிற்றுக்கி -
ழறம ்காறை ்கத்திக்குத்து தாக்குதல் நடத்தப் -
படடுள்ைது. இதில் அவர் தறையில் படு்காயம -
றடந்துள்ைார். இனெந்சதரியாசதாரால் குறித்தத் 
தாக்குதல் நடத்தப்படடிருப்பதா்கத் சதரிவிக்்கப் -
படுகிைது. 

இதில் மடடுவில் வடக்கு ேந்திரபுரம் பகுதி -
றயச் சேர்ந்த 41 வயதானெ நபர் ஒருவசர தறையில் 
்கத்திக் குத்திற்கு இைக்்கானெ நிறையில் ோவ்கச் -
சேரி ஆதார றவத்தியோறையில் சிகிச்றே சபற்று 
வருகிைார். 

தாக்குதல் ேம்பவம் சதாடர்பானெ சமைதி்க விோ -
ரறை்கறை ோவ்கச்சேரி சபாலிஸார் முன்சனெ -
டுத்து வருகின்ைனெர்.

ோவ்கச்சேரி விசேட நிருபர்

சதன்மராடசி- ச்கற்சபலி பிரசதேத்றத அணமித்து 09/01 
ஞாயிற்றுக்கிழறம ்காறை சமாடடார் றேக்கிளில் சேன்ை -
வர்்கறை பன்றி சமாதியதில் இருவர் ்காயமறடந்துள்ைனெர். 
திடீசரனெ வீதிக்கு குறுக்்கா்க பன்றி ஊடறுத்துச் சேன்ைதால் 
இவ் விபத்து ேம்பவித்திருப்பதா்கத் சதரிவிக்்கப்படுகிைது. 
்காயமறடந்தவர்்கள் ோவ்கச்சேரி ஆதார றவத்தியோறையில் 
சிகிச்றேக்்கா்க அனுமதிக்்கப்படடு பின்னெர் அதில் ஒருவர் 
சமைதி்க சிகிச்றேக்்கா்க யாழ சபாதனொ றவத்தியோறைக்கு 
அனுப்பி றவக்்கப்படடுள்ைார்.

யாழ.விசேட நிருபர் 

யாழ.நாவற்குழி பகுதியில் ்கனெர்க வா்கனெத்துடன், ்கார் 
சமாதி விபத்துக்கு உள்ைானெதில் ஒருவர் படு்காயமறடந்துள்-
ைார். நாவற்குழி பகுதியில் சநற்று ேனிக்கிழறம இரவு குறித்த 
விபத்து ேம்பவம் இடம்சபற்றுள்ைது. அதில் படு்காயமறடந்த 
்கார் ோரதி சிகிச்றேக்்கா்க யாழ.சபாதனொ றவத்திய ோறையில் 
அனுமதிக்்கப்படடுள்ைார். 

ேம்பவம் சதாடர்பில் ோவ்கச்சேரி சபாலிஸார் விோரறை-
்கறை முன்சனெடுத்துள்ைனெர். 

ஆடைகடை திருடியவர் 
டையப்புடைககப்்படைடார்

வீதியடால் சென்றவர் 
மீது கத்திக குத்து

ைடாவற்குழியில் கடார் வி்பத்து

ம�டாடைடார் டெககிளுைன 
்பனறி ம�டாதி இருவர் கடாயம்

வவுனியா விசேட நிருபர்  

சடஙகு மற்றும் மசைரியாறவ 
்கடடுப்படுத்த வவுனியா சு்காதார 
றவத்திய அதி்காரி பிரிவில் விசேட 
நடவடிக்ற்க முன்சனெடுக்்கப்பட -
டுள்ைது.   

அதனெடிப்பறடயில் வவுனியா, 
படடானிச்சூர் புளியஙகுைம் கிராம 
அலுவைர் பிரிவுக்குடபடட படடா -
னிச்சூர், சவப்பஙகுைம், படடக் -
்காடு ஆகிய பகுதி்களில் சடஙகு 
மற்றும் மசைரியா நுைம்பு சபருக் -
கும் இடங்கறை அழிப்பதற்்கானெ 
நடவடிக்ற்க முன்சனெடுக்்கப்பட -

டது.  வவுனியா ந்கர ேறபயின் 
அனுேரறையுடன் ந்கர உறுப் -
பினெர்்கைானெ எம்.ைரீப், அப்துல் 
பாரி, சபாது சு்காதார பரிசோத்கர் 
வாகீேன் அவர்்களின் ஏற்பாடடில் 
சபாது இடங்கள், வீதி்கள், வீடு்கள் 
என்பனெ பார்றவயிடப்படடது -
டன், அப் பகுதி்களில் ்காைப்படட 
நுைம்பு சபருகும் இடங்களும் 
அழிக்்கப்படடனெ. 

அத்துடன் மசைரியா மற்றும் 
சடஙகு நுைம்பு சபருகும் 
வற்கயில் வீடு்களின் அயற் சூழறை 
றவத்திருந்தவர்்களுக்கு எச்ேரிக்ற்க-
யும் விடப்படடது.   

சைங்கு, �மேரியடாடவ கடடுப்்படுத்்த 
வவுனியடாவில் விமெை செயற்திடைம்  

சகடாழும்பிற்கு ச்தடாழிலுககு 
சென்ற இடைஞர் �டாயம்

்கல்கிறே - ்காஙச்கேன்துறை இறடசய 
குளிரூடடப்படட ந்கர்சேர் ்கடு்கதி 
சேறவயில் புதிய சதாடருந்து சநற்று அறி-
மு்கப்படுத்தப்படடுள்ைது.

சநற்று அதி்காறை 5.10 மணியைவில் 
்கல்கிறேயிலிருந்து சேறவறய ஆரம்பித்த 
சதாடருந்து நணப்கல் 12.15 மணிக்கு யாழப்-
பாைம் முதன்றம ரயில் நிறையத்றத வந்த-
றடந்தது.  ்காஙச்கேன்துறை ரயில் நிறையத்-
துக்கு பயைத்றதத் சதாடர்ந்தது.

்காஙச்கேன்துறையிலிருந்து பிற்ப்கல் 
1.15 மணிக்கு சேறவறய ஆரம்பிக்கும் 
குளிரூடடப்படட ந்கர்சேர் ்கடு்கதி சதாட-
ருந்து சேறவ யாழப்பாைம்  முதன்றம 
ரயில் நிறையத்திலிருந்து 1. 37 மணிக்கு 
சேறவறய ஆரம்பித்து ச்காழும்றப இரவு 
8 மணிக்கு சேன்ைறடயும்.

இதுவறர ்காைமும் 5 குளிரூடடப்படட 
சபடடி்களுடன் சேறவயில் ஈடுபடட 
இந்த ந்கர்சேர் ்கடு்கதி சேறவ சநற்று முதல் 
சமைதி்கமா்க 3 சபடடி்கறை இறைத்து 

8 சபடடி்களுடன் சேறவயில் ஈடுபட-
வுள்ைது. இதன்மூைம் பயணி்களின் எண-
ணிக்ற்க 360ஆ்க  அதி்கரிக்்க முடியும் என்று 
அதி்காரி்கள் சதரிவித்தனெர்.முதைாவது 
சேறவயில் உத்திசயா்கபூர்வ பயைத்றத 
சமற்ச்காணட பிரசதே சபாக்குவரத்து அதி-
்காரிறய யாழப்பாைம் முதன்றம ரயில் 
நிறைய தறைறம அதிபர் ரி.பிரதீபன் 
வரசவற்ைார். இந்தியாவின் 318 மில்லி-

யன் அசமரிக்்க சடாைர் ்கடனுதவியின் 
கீழ ரயில் இந்தியா சதாழில்நுடப மற்றும் 
சபாருைாதார சேறவ்கள் (RITES) நிறுவனெ-
மானெது இைஙற்க ரயில்சவ திறைக்்கைத்-
திற்கு குளிரூடடப்படட வேதி்களுடனொனெ 
டீேல் ரயில்்கள்(DMU) இரணறட இைங-
ற்கக்கு வழஙகியது.

அவற்றில் ஒன்று வடக்குக்்கானெ 
சேறவயில் சநற்று முதல் ஈடுபடுத்தப்-

படடுள்ைது.இந்த ்கடனுதவி திடடத்-
தின் கீழ மாச�ா முதல் ஓமந்றத வறர-
யிைானெ 128 கிசைா மீற்ைர் ரயில் பாறத 
சீரறமப்பு, மாச�ா முதல் அனுராத-
புரம் வறரயிைானெ ேமிக்றஞ வறைய-
றமப்பு திடடம், சபால்்காவறை முதல் 
குருநா்கல் வறரயிைானெ இரடறட ரயில் 
பாறத திடடம் உள்ளிடட திடடங்களும் 
முன்சனெடுக்்கப்படவுள்ைனெ.

கல்கிடெ கடாங்மகெனதுட்றககிடையில்
செடாகுசு கடுகதி இரயில் மெடவ

எதிர்க்கட்சித்தமைவர சஜித பிரேை்தாச ரேற்று வடபகுதி்ககு விஜயம் ரைற்்்காண்டு ேயினாதீவு ேஜை்கா வி்காமேயிலும் ேயினாதீவு �ோ்கபூசணி அம்பாள் ஆையததிலும் இடம்்பற்்ற பூமச வழிபாடு்களில் ்கைந்து 
்்காண்டரபாது பிடி்க்கபபட்ட படங்கள்.

ஓமந்றத விசேட நிருபர்

வவுனியா ந்கர் இலுப்றபக்குைம் பகுதி-
யிலிருந்து ச்காழும்பிற்கு சதாழில் நிமித்-
தம் சேன்ை இறைஞர் ஒருவர் ்காைாமல் 
சபாயுள்ைார். வவுனியா நா்கர் இலுப்றபக்-
குைம் பகுதிறய சேர்ந்த குறித்த இறைஞர் 
்கடந்த மூன்று மாதங்கைா்க ச்காழும்பில் தங-
கியிருந்து சதாழில் புரிந்துள்ைார்.

இந்நிறையில் ்கடந்த 6 ஆம் தி்கதி வவு-
னியாவில் அறமந்துள்ை தனெது வீடடிற்கு 
சேல்வதா்க தனெது நணபர்்களிடம் கூறிவிடடு 
புைப்படடுள்ைார். இசதசவறை தனெது 
வீடடிற்கும் சதாறைசபசி அறழப்பிறனெ 
ஏற்படுத்தி தான் வவுனியாவிற்கு வருவ-
தா்க கூறியுள்ைார். எனினும் அதன் பின்னெர் 
அவருடனொனெ சதாடர்பு்கள் துணடிக்்கப்பட-

டுள்ைது.  இரணடு 
நாட்கள் ்கடந்தும் 
குறித்த இறைஞர் 
வீடடிற்கும் வர-
வில்றை. இதறனெய-
டுத்து அவரது தாயாரால் வவுனியா சபாலிஸ் 
நிறையத்தில் முறைப்பாடு வழங்கப்படடுள்-
ைது. குறித்த ேம்பவத்தில் பாலுசுந்தரம் சுதர்-
ேன் (வயது 20) என்ை இறைஞசர ்காைாமல் 
சபாயுள்ைார். அவர் சதாடர்பானெ த்கவல் 
சதரிந்தவர்்கள் 0767700438  குறித்த இைக்-
்கத்திற்கு அறழப்பிறனெ ஏற்படுத்தி சதரியப்-
படுத்துமாறு அவர்்கைது குடும்பத்தினெரால் 
ச்காரப்படடுள்ைது.

ேம்பவம் சதாடர்பில் வவுனியா 
சபாலிோர் விோரறை்கறை முன்சனெ-
டுத்து வருகின்ைனெர்.

கைலுககுள் இருந்து சவளிமய ச்தன்படும்  
உழவு இயந்திர ்படாகங்கள்!



92022 ஜனவரி 10 திங்கட்கிழமை 10–01–2022

தைப்பொங்கல்

18814) ஓம் ஸ்தாணவே நம 
என்தால் என்ன?  

பகேதான சிறிதும் ஆசையினறி 
நிசை பபற்றிருபபேர்,  

18815) ஓம் உக்தாய நம என்தால் 
என்ன?   

ஆசை, பதாைம் எதிலும் 
நிசையதா்ன ஆட்சி பையபேர்,  

18816) ஓம் பதார்ககதாய நம 
என்தால் என்ன?   

பகேதானின சி்பபதா்ன உருேம் 
்ருமதாறு வகட்்டல்,  

 18817) ஓம் ப்வமஸே்தாய நம 
என்தால் என்ன?   

பகேதானுககு ஒரு ஒளிமய -
மதா்ன திருவுருேம் வ்தானறு்ல் 

18818) வீட்டின நிசைகளில் 
குங்குமம், மஞைள்சேபப்தால் 
என்ன நனசம?  

தீய ைகதிகளும், விஷபபூச்சிக -
ளும் வீட்டிற்குள் ே்தாது. 

18819) தி்னைரி கதாசை எழுந் -
வு்டன பதார்கக வேண்டியசே 
எசே? 

வகதாவில், வகதாபு்ம், சிேலிங் -
கம்,  ப்யேப ப்டங்கள், நல்ை 
புஷபங்கள், வமகம் சூழந்  
மசைகள், தீபம், கண்ணதாடி, 
ைந்்னம், மிரு்ங்கம்,  கனறு -
்டன பசு, உள்்ளங்சக, மச்னவி,  
குழநச்கள்.  

18820) வீடுகளில் பூசை அச் 
எனறு ்னியதாக  சேத்துக 
பகதாண்டிருந்தால் அங்கு வ்சே  
இல்ைதா் உச்டந் பபதாருட்-

கச்ளச் வைர்த்து  சேத்்தால் 
என்ன?  

இது இச் ைகதிசயக  குச்க-
கும். அங்கு ஆனமீக அதிர்வு -
கள்  ஏற்ப்டதாது. மிகக குச்ந் 
பூசைககு  பபதாருட்கச்ள 
மட்டும் சேத்துக பகதாள்ளுேது 
நல்ைது.  

 18821) எந் நதாட்களில் 
ேதாைலில் வகதாைம் வபதா்டககூ -
்டதாது? 

அமதாேதாசை, திேைம் ஆகிய 
நதாட்களில்  

18822) எந் நதாட்களில் 
எண்பணய வ்யத்துக குளிகக 
கூ்டதாது?  

 அமதாேதாசை, பபௌர்ணமி, 
மதா்பபி்பபு, ைனம  நட்ைத்தி்ம் 
ஆகிய தி்னங்களில்  

18823) பபதாதுேதாக பநற்றிககு 
திைகமி்டதாமல்  பூசை பையய-
ைதாமதா? கூ்டதாது.  

18824) பபண்கள் பூைணிககதாய 
உச்டககைதாமதா? கூ்டதாது.  

18825) இரு சகக்ளதால் ் சைசய 
பைதாரியைதாமதா? ஆகதாது. 

18826) கர்பபிணி பபண்கள் 
வ்ங்கதாய உச்டககைதாமதா?  
கூ்டதாது.

 18827) மற்்ேர்கள் வ்ங்கதாய 
உச்டககும்  இ்டத்தில் இருகக-
ைதாமதா? வேண்்டதாம்.

18829) ைதாமி ப்டங்களுககு 
ேதாைச்ன இல்ைதா்  பூககச்ளக 
சூ்டைதாமதா?   கூ்டதாது.  

      க்க. ஈஸவரலிங்கம்
தமிழர் நற்பணி ைன்றத் தமைவர்

உச்சிட்்ட நீ்தால் அபிவஷகித்்ல் 
உச்சிட்்ட உணேதால் சநவேத்தி-
யஞ பைய்ல் மு்லிய அநதாைதா் 
விதிக்ளதாற் பூசை பையது 
முத்திப வபரினபமுற்் கண்-
ணபப நதாய்னதார், பமனமை -
்தால் அர்ச்சிககற் பதாை்தாகிய 
சிேலிங்கத் திருவமனிசய 
ேனமை்தாகிய கனமை்தால் 
அர்ச்சித்து முத்தி பபற்் ைதாககிய 
நதாய்னதார், திருவி்ளககுத் ்கழிசய 
உ்டலுதி்த்்தால் நி்பபித் திருவி்ளக-
வகற்் முயனறு சிேன கருசணககதா்ளதாகிப 
வபரினப நிசையுற்் மு்ைதாவ்னதாரின ே -்
ைதாறுகளி்னதால் அது புை்னதாகும்.  

ே்டபேள்்ளதாற்றுககுத் ப்னகச்யில் உள்்ள இருககு 
வேளூரிவை, சிேபத்தியிற் சி்ந்ேரும் பபருஞபைல்ேருமதா-

கிய ஒருேர் இருந்தார். அேர் பைல்ேம் பபற்்தி்னதால் அச்டயும் 
பயன இதுவே எனறு, சிேதாையத்தினுள்வ்ள திருவி்ளகவகற்றித் 
வ்தாத்தி்ம் பண்ணுேதா்தாயி்னதார்.   

பநடுங்கதாைஞபைன்பின, ேறுசம எயதி, சி்ம்ப்த்ச  ்அச்டநது 
ைபதாநதாயகச்த் ் ரிை்னஞ பையதுபகதாண்டு, ் ம்முச்டய வீட்டில் உள்்ள 
பபதாருள்கச்ள விற்று, அங்குள்்ள திருபபுலிச் ை்பமனனும் ஆையத்-
திவை திருவி்ளகவகற்றி ேந்தார்.                                                (ப்தா்டரும்)
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மானுடவியல்

கணம்புல்ல நாயனார்  

பிர்பஞ்சத்தின இருப்பு நாத ையைா-
னது. இதன சீரான தாளத்தின இயக-

்ககை இயறம்கயில் ஒரு ஒழுஙகிமனயும், 
ப்பௌதீ்கப் பிர்பஞ்சத்திமனயும் கதாறறு-
விககி்றது. உணர்வாகிய ஆனைா விரிவமைய 
இநத நாதம் என்ற ்சப்த அமை்ககள ்காரணைா-
கி்றது. இது ்பறறிய தனது ஆராய்ச்சிமய குரு-
கதவர் ்பண்டிட் � ராம் ்சர்ைாஆச்்சார்யா  தனது 
வாஙைய பதாகுப்பின 19வது பதாகுதியில் 
்சப்த பிரைம் - நாதப் பிரம்ைத்தின அறிவியல் 
என்ற தமைப்பில் விரிவா்க ஆராய்நதுள்ளார். 
இநத பதாைர் இம்ச எப்்படி உருவாகி்றது, ்பரி-
ணாைம் அமைகி்றது, இம்சமய எப்்படி கயா்க 
்சாதமன ஆக்க முடியும் என்பது ்பறறி ஆராய்-
கி்றது.

குருகதவரின இநத ஆய்வு எப்்படி இம்சயின 
ஸவரங்கள் எப்்படி பிர்பஞ்ச மூைைானநாத ்சக-
தியில் இருநது எப்்படி அதிர்வமைநது ்சாஸத்-
ரீய இம்சயா்க ்பரிணமித்தன எனறு விளககு-
கி்றது. இது ்பாரதீய கவத்காை ரிஷி்கள் எப்்படி 
்பங்களித்தனர் என்பது ்பறறியும் ஆராய்கி்றது. 
இம்சயுைன உணர்ச்சி்கமளக ்கைநது எப்்படி 
கயா்க ்சாதமனயா்க முடியும் என்பது ஆராய்கி-
்றது. ரிஷி்கள் கவத ைநதிரங்கமள ஒலிப்்பதறகு 
பிரத்திகய்கைான இரா்கங்கமளப் ்பயன்படுத்தி 
அவறம்ற கயா்க ்சாதமனயா்க ைாற்றைாம் 
என்பதுவும் விளங்கப்்படுத்தப்்பட்டுள்ளது. 
இநத பதாைர் இனறு இருககும் நவீன, துரித-

ைான தாளக்கட்டுைன கூடிய வர்த்த்க ரீதியான 
இம்சயால் பீடிக்கப்்பட்டிருககும் ைக்களுககு பிர-
்பஞ்சத்திமனத் பதாைர்பு ப்காள்ளும் இம்ச்பறறி-
யபதளிவிமனவழஙகும்.

்பண்மைய இம்ச நூல்்களில் இருநது ்பை 
இரா்கங்களின ்பயன்கள், நவீன ஆராய்ச்சி-
்களின முடிவு்கள் ஆகியன குறித்து, உதார-
ணங்கள் மூைம் விளக்கங்கள் ்பைதரப்்பட்டுள்-
ளன. நல்ை விமளச்்சல் ப்பறுவதறகு, கநாய் 
தீர்ப்்பதறகு இம்சமய ்பயன்படுத்த முடியும். 
இநதக ்கட்டுமரயில் ஸவரங்கள், இரா்கங்கள் 
்பறறிய ்பல்கவறு அரிய த்கவல்்கமள அறிநது 
ப்காள்ள முடியும். ஒலி ைாசிமன விைவும் 
அதி்க தீயவிமளவு்கமள உைலிலும், ைன -
திலும் ஒழுங்கற்ற இம்ச ஏற்படுத்தும். 
அமதப் க்பாை வார்த்மத அல்ைது ்பாட்டி -
னது வரி்களும் ைனதிலும் உைலிலும் எத்த -
ம்கய தீமைமய உண்ைாக்க வல்ைன என்ற 
விளக்கமும் இநதத் பதாைரில் பதளிவாக்கப்்ப-
டும். நவீன ்காைத்தில் இம்ச எப்்படி ைக்களின 
ைனமதயும், உணர்ச்சி்கமளயும், ைனதின 
்சத்துவ குணத்திமனயும் குழப்பி வலிமையற-
்றவர்்களாககுகி்றது என்பது ்பறறியும் ஆராயப்-
்படுகி்றது.

ஒழுஙகு்படுத்தப்்பட்ை நல்ை இம்ச என்பது 

பவறுைகன ஒரு ப்பாழுதுக்பாககு அமி்சகைா, 
ைனமத  உைமைக குணப்்படுத்தும் ைருநகதா 
ைாத்திரைல்ை. இது ஓர் ஆனை கயா்க ்சாதமன. 
நாதப் பிரம்ை ்சாதமன என்பது மி்க உயர்நத 
்சாதமன, இதன சித்தியானது ்சாத்கமன ஓம் 
்காரத்தின உண்மை ஸவரூ்பத்மத அமையச் 
ப்சய்து உணர்ச்சி்கமள பதய்வ உருைாற்றம் 
ப்சய்து உணர்விமன பதய்வநிமைககு உயர்த்-
தும் தனமை வாய்நதது. இது ைனித குைத்-
திறகு ்பயன்பைககூடிய ஒரு உயரிய ஞானைா-
கும்.                                      (பதாைரும்)

 ்பண்டிட் � ராம் ்சர்ைா ஆச்்சார்யா  
தமிழில்: � ஸகதி சுைனன  

தமிழர்க்ளதாகிய நதாம், நமது வே்ளதாண்-
சமககு உ்விய இயற்சகககு நனறி 
பைதால்லும் வி்மதாக பகதாண்்டதா -

்டபபடும் விழதா ்தான இந் பபதாங்கல் 
விழதா எனபது நம் எல்வைதாருககும் 
ப்ரியும். விச்ள நிைத்தில் விச் 
விச்த்து, நதாற்று நட்டு, பதாத்திககட்டி, 
நீர் விட்டு, பநற்பயிச் ே்ளர்த்து பி்கு 
அறுேச்ட பையது, அ்ன பினவ்ன 
நமககு கிச்டககும் புதிய பநல்சைக 
பகதாண்டு, புதுபபதாச்னயில் பேல் -
ைத்து்டன வைர்த்து பபதாங்கலிட்டு, 
அந் இனிபசப அச்னேரும் பகிர்நது 
உண்டு மகிழும் விழதா நம் ச்த்திருநதா -
்ளதாம் பபதாங்கல் விழதா.

எவ்வி் ம்த்ச்யும் ைதா்தாமல், 
இயற்சகககு நனறி பைதால்லும் ம்ைதார் -
பற்் விழதாேதாக பபதாங்கல்திருநதாள் 
இருபபது ்தான இ்ன கூடு்ல் சி்பபு. 
நம் முனவ்னதார்கள் இ்ச்ன மிகச் 
சி்பபதாக மூனறு நதாட்க்ளதாகபபிரித்து 
பகதாண்்டதாடி இருககி்தார்கள். 

மு்ல் நதாள் வே்ளதாண்சமககுத் ்குந -
்தாற்வபதால், வேண்டியவபதாது பேயி -
சையும், வேண்டிய வபதாது மசழசய -
யும் ்நது உ்விய ஆ்ேனுககு நனறி 
பைதால்லு்ல், இ்ண்்டதாம் நதாள் வே்ளதாண் -
சமககு உ்விய கதால்நச்டயதா்ன நம் வீட்டு 
விைங்கதா்ன மதாடுகளுககு நனறி பைதால்லு்ல், 
மூன்தாம் நதாள் இயற்சகசய கண்டுகளித்து 
மகிழவும், பதா்ம்பரிய விச்ளயதாட்டுகள் எ்ன 
பகதாண்்டதாடியும் மகிழநதிருககி்தார்கள் நம் 
முனவ்னதார்கள்.!

கதாைங்கதாைமதாக கி்தாமங்களில் மட்டும் 
மிகச் சி்பபதாகக பகதாண்்டதா்டபபட்்ட நம் 
பண்பதாடு விழதாேதா்ன ச்த்திருநதாள் ைமீப -

கதாைமதாக நக்ங்களில் கூ்ட விமர்சையதாகக 
பகதாண்்டதா்டபபடுகி்து. பள்ளிகள், கல்லூ -
ரிகள், ்னியதார் நிறுே்னங்கள் எ்ன எங்கும் 
பபதாங்கல்விழதா பகதாண்்டதா்டபபடுகி்து. 

அதிலும், நம் பதா்ம்பரிய இனிபபுபபபதாங் -
கல், கரும்பு்டன வைர்த்து, நம் பதா்ம்பரிய 
உச்ட எ்ன, புத்்தாச்ட உடுத்தி பகதாண்்டதாடு -
கி்தார்கள் எனபது மிகக மகிழசேத் ்ருகி -
்து.!

ைங்க இைககியங்களில் ச்பபபதாங்கல்

‘ச்இத் திங்கள் ்ண்கயம் படியும்’ எனறு 
நற்றிசண

‘ச்இத் திங்கள் ்ண்ணிய ்ரினும்’ எனறு 
குறுநப்தாசக

”ச்இத் திங்கள் ்ண்கயம் வபதால்’ எனறு பு்நதா-
னூறு

‘ச்இத் திங்கள் ்ண்கயம் வபதாை’ எனறு ஐங்கு-
றுநூறிலும்

‘ச்யில் நீ்தாடி ் ேம் ் சைபபடுேதாவயதா’ எனறு 
கலித்ப்தாசகயிலும் பைதால்ைப படுகி்்தாம்.

உைப்பு �ருகைணி ்சத்திய்பாைா ்சகைத �்பார்த்த்சாரதிப் ப்பருைாள் திபரௌ்பமதயம்ைன ஆையத்தின வருைாநத பிரகைாற்சவ  உட்ப்காடிகயற்றம் 
புதனகிழமை (5)நண்்ப்கல் 12ைணியளவில் இைம்ப்பற்றது. இதில் ப்பாது ைக்கள் ்கைநது ப்காண்டு ப்பருைானின அருமளப் ப்பறறுக ப்காண்ைனர்.                                                                                
(்பைங்கள்: உைப்பு குறூப் நிரு்பர்-)

மும்மூர்த்தி்களின அவதாரைான தத்தாத்கரயரின ஜயநதி தினம் ப்காழும்பு - புதுச்ப்சட்டித் பதருவில் உள்ள ்சாயி நிமையத்தில் ப்பௌர்ணமி தினத்தனறு அனுஷ்டிக்கப்்பட்ைக்பாது பிடிக்கப்்பட்ை்பைங்கள் இமவ. சிவ� ப்கௌரி உக்பநரக குருக்கள் தமைமை-
யில் இைம்ப்பற்ற யா்கபூமஜமயத் பதாைர்நது, ்சாயி ைத்திய நிமைய தமைமை அ்றங்காவைர் எஸ.என.உதயநாய்கன ்கை்சநீர் அபிகே்கம் ப்சய்வமதயும், ஆரத்தி நமைப்பறுவமதயும், ்பஜமனயில் ்கைநது ப்காண்கைாமரயும் ்காணைாம்.

உ்டபபு குறூப நிருபர்-  

மதா்ம்சப ஹைஹிட்டியதாே அருள்மிகு 
"ஸ்ரீ கலியுக ே்் முருகன வகதாயில்" ஆை-
யத்தின ேரு்டதாந் உற்ைே பகதாடிவயற்் 
நிகழவு (4) அண்சமயில் இ்டம்பபற் -

்து. அ்ச்னத் ப்தா்டர்நது எதிர்ேரும் 

12ஆம் திகதி இ்வு கபபல் திருவிழதா -
வும், 13நதிகதி இ்வு திருமஞைத் திரு -
விழதாவும், 14 திகதி பழனி ஆண்்டேர் 
உற்ைேமும்,15திகதி வேட்ச்டத் திருவி -
ழதாவும், 16திகதி ைபப்த் திருவிழதாவும் 
இ்டம்பபறும். 

17ந திகதி பஞை்்பேனி கதாசை 

இ்டம்பபறும். மறுநதாள் 18திகதி கதாசை 
11மணிககு தீர்த்வ்தாற்ைேம் இ்டம்பப் 
உள்்ளது. 

19ஆம் திகதி நேகுண்்டபக்ஷ1008 கைைதா-
பிவஷகம் இ்டம்பபற்று, 20திகதி திருககல்-
யதாண உற்ைேம் இ்டம் பபற்று யதாவும் நிச்-
வுபபறும்.    

மாதம்பை முருகன் ககாயில் உற்சவம
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 கிண்ணியா மத்திய நிருபர் 

திருக�ாணமலை மாவட்டத்திலுள்ள  
மூன்று கேர்ேல் தோகுதி�ளுக்கும் ஸ்ரீைங�ா 
சுேந்திரக் �டசி  அலமபபா்ளர்�ல்ள நியமித் -
துள்ளது.

இேன்படி,  மூதூர் தோகுதி அலமபபா்ள -
ரா� கிழக்கு மா�ாண சலபயின் முன்்ாள 
ேவிசா்ளர்  எச்.எம்.எம்.பாயிஸ் நியமிக்�ப -
படடுள்ளார்.

திருக�ாணமலை  தோகுதிக்�ா் அலமப -
பா்ளரா� முன்்ாள பாராளுமன்்ற உறுபபி்ர் 
ஜயந்ே  விஜயகச�ர�ரவும், கசருவிை தோகு -
திக்�ா் அலமபபா்ளரா� மக�ஷ் சதுரங� -
வும்  நியமிக்�பபடடுள்ள்ர்.

இகேகவல்ள,  திருக�ாணமலை மாவட்ட 
அலமபபா்ளரா� மல்றந்ே முன்்ாள 
அலமச்சர் எம்.க�.ஏ.டிஸ்.  குணவர்ே் -
வின் புேல்வர் நளின் குணவர்ே் நியமிக் -
�பபட்டார்.   இவர்�ளுக்�ா்  நியம்க் 
�டிேங�ல்ள ஸ்ரீைங�ா சுேந்திர �டசியின் 
ேலைவர் முன்்ாள ஜ்ாதிபதி  பாராளு -
மன்்ற உறுபபி்ர்  லமத்திரிபாை சிறிகச்  
சனிக்கிழலம  (8) த�ாழும்பில்  நல்டதபற்ற 
ஸ்ரீைங�ா சுேந்திரக் �டசியின் மாநாடடின் -
கபாது  வழஙகி  லவத்ோர். 

திருமலை சு.க த�ொகுதி
அலமப்ொளரகள் நியமனம்

 கோபபூர் குறூப நிருபர்

மூதூர்  தபாது சு�ாோர லவத்திய -
தி�ாரி பிரிவிறகுடபட்ட பிரகேசங -
�ளில் 2021ஆம் ஆண்டு  �ாைபப-
குதியில் தமாத்ேமா� 132 த்டஙகு 
கநாயா்ளர்�ள இ்ங�ாணபபட -
டுள்ளோ�  சு�ாோர லவத்தியதி�ாரி 
முல�தீன் பாவா ஹில்மி தேரிவித் -
ோர்.

இந்கநாயா்ளர்�ளுள நவம்பர், 
டிதசம்பர் மாேங�ளில் மடடும் 117 
த்டஙகு கநாயா்ளர்�ள இ்ங�ா-
ணபபடடிருந்ேலம குறிபபி்டத்ேக் -
�ோகும்.

கோபபூர்  பிரகேசத்தில் நவம்பர் 
மாேம் இறுதிப பகுதியில் இருந்து 
டிதசம்பர் மாேம்  இறுதிவலர 14 
கநாயா்ளர்�ள இ்ங�ாணபபடடி -
ருந்ேலம குறிபபி்டத்ேக்�ோகும்.

தெங்கு 
ந�ொயொளரகள் 
அதிகரிபபு

தரம் 05 புலமைப்பரிசில் ்பரீடமசையில் 
சித்தியமைநத ைாணவர்கள் க்கௌரவிபபு

(திருக்க�ாவில் தி்�ரன் நிருபர்-)

அம்பால்ற   திருக்க�ாவில் 
பிரகேச தசயை� நிருவா� எல் -
லைக்குடபட்ட பிரகேசத்தில், 
நீண்்ட  �ாைமா� முல்றயா் �ாணி 
ஆவணங�ள இன்றி குடியிருக் -
கும் மறறும் விவசாய  தசயல�� -
ளில் ஈடுபடடு வருகவாருக்�ா், 
�ாணி ஆவணத்லே வழஙகுவேற-
�ா் ஆரம்ப �ட்ட  விசாரலண-
�ள திருக்க�ாவில் பிரகேச தசய -
ை�த்தில் முன்த்டுக்�பபடடு  
வருகின்்ற்.

 திருக்க�ாவில் பிரகேச  தசய-
ைா்ளர் ரீ. �கஜந்திரனின் ேலை -
லமயில் பிரகேச தசயை� �ாணிப 
பிரிவி்ால்  பிரகேச தசயை� 
க�டகபார் கூ்டத்தில் இவ் விசா -

ரலண�ள இ்டம்தபறறு வருகின்-
்ற். அரசின்  சுபீடசத்தின் கநாக்கு 
கவலைத்திட்டத்தின் கீழ், நீண்்ட 
�ாைமா� முல்றயா் �ாணி  ஆவ-
ணங�ள இன்றி குடியிருபகபார் 
மறறும் விவசாய ந்டவடிக்ல��ல்ள 

முன் த ் -
டுத்து  வரும் 
1618 நபர்�ள 
ே ம க் � ா ் 
�ாணி ஆவ-
ண த் தி ல ் 
த ப ற று க் 
த � ா ள ளு ம் 
வ ல � யி ல்  
வி ண் ண ப -
ப ங � ல ்ள 
திருக்க�ாவில் 
பிரகேச தசய-

ை�த்தில் வழஙகி இருந்ே்ர்.
அந்ேவல�யில்  �ாணி ஆலண-

யா்ளரின் 2008/04ஆம் இைக்� சுறறு 
நிருபத்திறகு அலமவா�  �ாணி 
ஆவணம்  க�ாரி விண்ணபபத்ே-
வர்�ளுக்�ா் ஆரம்ப �ட்ட �ாணி 

விசாரலண�ள சட்டம் மறறும்  சமு� 
நம்பிக்ல� நிதியத்தின் அனுசரலண-
யு்டன் இம்மாேம்  06 ந் தி�தி ஆரம்-
பிக்�பபடடுள்ள இவ்விசாரலண-
�ள, எதிர்வரும் தபபரவரி 09ந்  
தி�தி வலர திருக்க�ாவில் பிரகேச 
தசயை�த்தில் நல்டதப்ற ஏறபாடு -
�ள  கமறத�ாள்ளபபடடுள்ள்.

 �ாணி விசாரலண�ளில்  திருக் -
க�ாவில் பிரகேச தசயைா்ளர் ரீ.� -
கஜந்திரன், உேவிப பிரகேச தசய -
ைா்ளர்  க�.சதிகச�ரன், �ாணி 
உத்திகயா�த்ேர்�்ளா் பூ.க�ா -
விந்ேசாமி ந.நந்ேகுமார், திருமதி  
கைாஜினி க�ாகுைன்,கிராம 
உத்திகயா�த்ேர் உ.உேயகுமார் 
மறறும் �ாணிப பிரிவு  உத்தி -
கயா�த்ேர்�ள எ் பைரும் �ைந்து 
த�ாண்்ட்ர்.

திருக்கோவில் விவசோயிகளுககு
கோணி ஆவணம் வழஙக ஏற்ோடு
பிரதேச சசயலாளரால் 1618  விண்ணப்பங்கள் குறித்து விசாரம்ண

(தபரியநீைாவலண விகச்ட 
நிருபர்)

தபரிய  நீைாவலண 
விகச்ட அதிரடிபபல்ட 
மு�ாம் ஏறபாடு தசயே 
த�ாகரா்ா தோறறு கநாய   
மறறும் ேறகபாலேய தவள்ள 
அ்ர்த்ேம் �ாரணமா� பாதிக் -
�பபட்டவர்�ளுக்கு உைர்  
உணவு தபாதி�ல்ள வழஙகி 
லவக்கும் நி�ழ்வு  சனிக்கி-
ழலம (08) �ல்முல் தவாலி -
கவாரியன்  வீடடுத்திட்ட ஹிஜரா 
பளளிவாசலில் இ்டம்தபற்றது.

விகச்ட  அதிரடிப பல்டயி்-
ரின் பிரதிப தபாலிஸ் மாஅதிபர் 
வருண ஜயசுந்ேர, அம்பால்ற  
வையக் �ட்டல்ள அதி�ாரி சிகரஷ்்ட 
தபாலிஸ் அத்தியடச�ர் கஜ.ஆர் 
கச்ாதீர, மாவட்ட  �ட்டல்ள 
அதி�ாரி டி.சி தஜயவி்டவிோண 
ஆகிகயாரது ஆகைாசல் வழி-
�ாட்டலுக்�லமய  பாதிக்�பபட்ட 
தபாதுமக்�ளுக்கு உேவிக்�ரம் 
நீடடும் கேசிய கவலைத்திட்டத்தின்  
கீழ் ஒரு �ட்டமா� இந்ே கவலைத் -

திட்டம் சாயந்ேமருது பிரகேசத்தில்  
முன்த்டுக்�பபட்டது.

தபரியநீைாவலண  விகச்ட  அதி-
ரடிபபல்ட மு�ாம்  தபாறுபபதி�ாரி  
ஆர்.ஏ.சி.டி.ஏ ரத்நாயக்�, பதில் 
தபாறுபபதி�ாரி  எஸ்.எம்.பி.பி.எம். 
்டயஸ் (IP), அம்பால்ற மாவட்ட ஸ்ரீ 
ைங�ா சுேந்திரக்  �டசியின் இலணப-
பா்ளரும், சிறுவர் மறறும் இல்ளஞர்-
�ல்ள பாது�ாக்கும் சமூ�  ஸ்ோப-
்த்தின் ேலைவருமா் பி. சர்மில் 
ஜஹான் ஆகிகயார் �ைந்து த�ாண்டு  
தபாதுமக்�ளுக்�ா் உைர் உணவுப 
தபாதி�ல்ள வழஙகிலவத்ே்ர்.

அதிரடிப்பமையினரால் உலர 
உணவு க்பாதி்கள் வழங்கி மவபபு

(பாைமுல் கிழக்கு தி்�ரன் நிருபர்)

பாைமுல  ்  ஹில்ப சமூ�கசலவ 
அலமபபின் ஏறபாடடில் தவளியி்டப-
பட்ட 2022 ஆம் ஆண்டுக்�ா  ்  நாட 
�ாடடி�ல்ள அரச ேனியார் நிறுவ்ங-
�ள,  மேஸ்ோபணங�ளுக்கு இைவசமா�  
வழஙகும்  நி�ழ்வு  கநறறுமுன்தி்ம் 
இ்டம்தபற்றது.

பாைமுல  ்  ஹில்ப சமூ�கசலவ 
அலமபபின் ேலைவரும் அபிவிருத்தி 
உத்திகயா�த்ேருமா  ்  எம்.கஜ.எம்.
றிஸ்வான் ேலைலமயில் நல்டதபற்ற 
இந்நி�ழ்வில், அலமபபின் பிரதி  நிதி�ள 

�ைந்து த�ாண்டு புதிய நாட�ாடடியில் 
இைவசமா�   அட்டால்ளச்கசல் 
பிரகேச தசயை�ம் மறறும் மேஸ்ோப்ங-
�ளுக்கும்  உத்திகயா�பூர்வமா�  வழஙகி 
லவத்ே்ர்.

ஹில்ப  சமூ� கசலவ அலமபபா்து 
முன்பளளி ஆஙகிை மறறும் இஸ்ைா-
மிய பாைர்  பா்டசாலை�ள  என்பவறல்ற 
ந்டாத்தி வருவது்டன் வாழ்வாோர உே-
வி�ள, இல்ளஞர்  யுவதி�ளுக்�ா் 
தோழிறபயிறசி வழி�ாட்டல்  ஆகைாச-
ல்�ள என்பவறல்றயும்  வழஙகிவரு-
கின்்றலம குறிபபி்டத்ேக்�ோகும்.

நாட்காடடி வழங்கி மவக்கும் நி்கழ்வு

(மாளில�க்�ாடு குறூப நிருபர் )

சாயந்ேமருது பிரகேசத்லே  
குறுக்�றுத்துச் தசன்று மு�த்துவா-
ரத்தில் முடிவல்டயும் கோணா 
ஆறு  துர்நாற்றம் வீசுவகோடு, 
சு�ாோர சீர்க�டும் ஏறபடடு  வரு-
கின்்றது. 

 கோணா ஆறறின் இரு மருங-
கிலும் குடியிருக்கும்  குடியி-
ருபபா்ளர்�ள இரவும் ப�லும் 
தசால்தைாணா துயரங�ல்ள 
அனுபவித்து  வருகின்்ற்ர்.

�ல்முல  ் மாந�ரசலப எல்லைக்-
குள  அலமயபதபறறுள்ள கமறபடி 
ஆறல்ற சுத்தி�ரிக்கும் பணி�ள �்டந்ே 
ஆண்டு �ல்முல  ்  மாந�ர சலப 
சுகயடலசக் குழு சாயந்ேமருது உறுப-
பி்ர்�ள சிைரால் ஏடடிக்கு  கபாடடி-
யா� ஆரம்பிக்�பபடடு கோணாவின் 
இரு மருஙகிலும் மரங�ள ந்டபபடடு,  
த�ாஙகிறீட �திலர�ளும் இ்டபபட-
்ட். ேறகபாது  அந்ே  முயறசி�ள 
ல�வி்டபபடடுள்ளது்டன், குபலப�-
ளும் வீடடுக் �ழிவு நீரும்  நில்றந்து 

�ாணபபடுகின்்றது. கோணா முழுலம-
யா� நீர்க்�ல்ள�ளி்ால் மூ்டபபடடு  
�ாணபபடுவது்டன், நு்ளம்பின் தபருக்-
�ம் அதி�ரித்து �ாணபபடுவோல் 
தோறறு கநாய�ள  பரவுவேற�ா  ்சூழ்-
நிலையும் ஏறபடடுள்ளது.

சம்பந்ேபபட்ட  அதி�ாரி�ள 
இது வி்டயத்தில் �வ்ம் தசலுத்தி 
கோணாவில் வ்ளர்ந்து �ாணபபடும்  
நீர்க்�ல்ள�ல்ள அ�றறி , சுறறுப பு்றத்-
தில் வாழும் தபாதுமக்�ளுக்கு  தசௌ�-
ரியத்லே ஏறபடுத்திக் த�ாடுக்குமாறு 
பிரகேச மக்�ள க�டடுள்ள்ர்.

சைாயநதைருது ததாணா ஆறமறை
சுத்தப்படுத்துைாறு த்காரிக்ம்க

(அட்டால்ளச்கசல் மத்திய நிருபர்)

த�ாவிட  19 மாணவர்�ளின் 
பாது�ாபபு தோ்டர்பில்  பா்டசா -
லை�ள தோ்டர் �ண்�ாணிபபுக்-
குடபடுத்ேபபடும் எ் அக்�லரப -
பறறு சு�ாோர லவத்திய அதி�ாரி 
த்டாக்்டர் எப.எம்.ஏ.�ாேர் தேரி-
வித்ோர். அக்�லரபபறறு வையக் 
�ல்வி அலுவை� உத்திகயா�த்ேர்-
�ள மத்தியில் உலரயாறறிய அவர் 
கமலும் கூறுல�யில், த�ாவிட 
19 லவரஸ் தோறறு பாது�ாபபுத் 
தோ்டர்பில் நாங�ள தோ்டர்ந்தும்

அவோ்மா� இருக்� கவண்டும். 
தபாதுமக்�ள பாது�ாபபு தோ்டர்-
பில் நாம் கூடிய �வ்ம் தசலுத்தி-
வரும் அகேகவல்ள, பா்டசாலை-
�ளின் பாது�ாபபு தோ்டர்பிலும், 

மிகுந்ே அவோ்ம் தசலுத்தி வரு-
கின்க்றாம்.

த�ாவிட 19 பா்டசாலை மாணவர் 
பாது�ாபபு தோ்டர்பில் �ல்வி 
அலமச்சு அவ்வபகபாது சுறறு நிரு-
பங�ல்ள தவளியிடடுள்ளது. இச்-
சுறறு நிருபங�ள பா்டசாலை�ளில் 
முல்றயா� நல்டமுல்றப படுத்ேபப-
டுகின்்ற்வா? என்பது தோ்டர்பில்

 நாம் தோ்டர் �ண்�ாணிபபில் 
கமறத�ாண்டு வருகின்க்றாம்.

 க�ாவிட 19 மறறும் த்டஙகு 
கநாய பரவல் ஆகிய இரு வி்டயங-
�ள தோ்டர்பில் நாங�ள கூடிய 
�வ்ம் தசலுத்ே கவண்டியுள்ளது. 
கநாய பரவுவேறகு ஏதுவா� ந்டந்து 
த�ாளபவர்�ளுக்கு எதிரா�  ேயவு, 
ோடசண்யமின்றி சட்ட ந்டவடிக்ல� 
கமறத�ாள்ளபபடும் என்்றார்.

்பாைசைாமல்கள் சு்காதார 
துமறையினரால் ்கண்காணிபபு
அக்கமரப்பற்று சு்காோர மவத்திய அதி்காரி

�ல்கு்டா தி்�ரன் நிருபர்

வாலழச்கசல்  எம்.ஐ.எம்.
நவாஸ்  எழுதிய  பல்லி் சமு�த்-
தின் இ் நல்லிணக்� நூல்  தவளி-
யீடடு விழா அந் நூர் 
கேசிய பா்டசாலை 
பிரோ் மண்்டபத்-
தில் சனிக்கிழலம 
(08) இ்டம்தபற்றது.

ஓயவு தபற்ற 
க�ாட்ட �ல்வி 
பணிபபா்ளர்  எம்.
எஸ்.க� ்றஹமான் 
ே ல ை ல ம யி ல் 
இ்டம்தபற்ற இந் 
நி�ழ்வில், க�ா்ற -
ல்ளபபறறு மத்தி  
பிரகேச தசயைா்ளர் 
எஸ்.எச்.எம்.முஸம் -
மில் பிரேம அதிதி-
யா� �ைந்து த�ாண்்டது்டன்,  ஓட -
்டமாவடி பிரகேச தசயை� உேவிப 
பிரகேச தசயைா்ளர் எஸ்.எம். அல் 
அமீன்,  வாலழச்கசல் தபாலிஸ் 
நிலைய குற்றபபுை்ாயவு பிரிவு 
தபாறுபபதி�ாரி  ஈ.ஏ.்டபளயூ.
எஸ். எதிரிசிங�, மும் மே தபரி-

யார்�ள, பிரகேச பா்டசாலை�ளின்  
அதிபர்�ள, பிரகேச �லைஞர்�ள 
எ் பைர் �ைந்து த�ாண்்ட்ர்.

பல்லி்  சமூ�த்தின் இ் நல்-

லிணக்�ம் நூலின் முேல் பிரதி 
பிரேம அதிதி பிரகேச  தசயைா்ளர் 
எஸ்.எச்.எம்.முஸம்மில் மறறும் 
நூைாசிரியரின் ோயாருக்கு வழஙகி  
லவக்�பபட்டது்டன், அதிதி�ளுக்-
கும் பிரமு�ர்�ளுக்கும் பிரதி�ள 
வழஙகி  லவக்�பபட்ட்.

 நூல் கவளியீடடு விழா

(அக்�லரபபறறு தி்�ரன் சுழறசி நிருபர்)

அக்�லரபபறறு ஹிஜரா வித்தியா -
ையத்திலிருந்து �்டந்ே வரு்டம் நல்ட-
தபற்ற ேரம் - 05 புைலமப பரிசில் 
பரீடலசக்குத் கோறறி கேசிய மறறும் 
மாவட்ட மட்டத்தில் சி்றந்ே தபறு-
கபறு�ல்ளப தபற்ற மாணவர்�ல்ள 
பாராடடி த�ௌரவிக்கும் நி�ழ்வு  
சனிக்கிழலம (08) அக்�லரபபறறு 
மாந�ர சலப ஹல்ைாஜ அரஙகில் 
நல்டதபற்றது.

பா்டசாலை அதிபர் எம்.ஐ.ஏ.நா -
ஸர் ேலைலமயில் இ்டம் தபற்ற 
இக் த�ௌரவிபபு நி�ழ்வில் பிரேம அதி -
தியா� பாராளுமன்்ற உறுபபி்ர் ஏ.எல்.
எம்.அோஉல்ைா �ைந்து த�ாண்்டகோடு, 
த�ௌரவ அதிதி�்ளா� அக்�லரபபறறு 
வைய �ல்விப பணிபபா்ளர் ஏ.எம்.்றஹ -
மத்துல்ைா, பிரதிக் �ல்விப பணிபபா்ளர் 
எம்.எம்.சித்தி பாத்திமா, உேவிக் �ல்விப 
பணிபபா்ளர்�ள உடப்ட �ல்விச் கசலவ 
உத்திகயா�த்ேர்�ள எ் பைர் �ைந்து 
த�ாண்்ட்ர்.

இேன்கபாது 197 புளளி�ல்ளப தபறறு 
கேசிய மட்டத்தில் மூன்்றாம் இ்டத்லே -

யும், மாவட்ட மட்டத்தில் முேைாம் 
இ்டத்லேயும் தபறறு பா்டசாலைக்கு 
தபருலம கசர்த்ே அபதுல் பாயிஸ் 
அப்த் சகீத்திறகு பாராளுமன்்ற உறுபபி -
்ரால்  பேக்�ம் அணிவித்து த�ௌரவிக் -
�பபட்டகோடு,  ஏல்ய நான்கு மாண -
வர்�ளும் த�ௌரவிக்�பபட்ட்ர்.  இப 
பா்டசாலையிலிருந்து இப பரீடலசக்குத் 
கோறறி 100 க்கு கமல் புளளி�ல்ளப 
தபற்ற 21 மாணவர்�ளும் பாராளுமன்்ற 
உறுபபி்ரால் பேக்�ம் அணிவித்து  
த�ௌரவிக்�பபட்ட்ர். 

(ஒலுவில் விகச்ட நிருபர்)

லே தபாங�ல் பண்டில� �ாைத்தில் 
தபாது மக்�ல்ள மிகுந்ே அவோ்த்து -
்டன் தசயறபடுமாறு, கிழக்கு மா�ாண 
சு�ாோர கசலவ�ள பணிபபா்ளர் 
லவத்திய �ைாநிதி ்டாக்்டர் ஏ.ஆர்.
எம். தேௌபீக் கவண்டுக�ாள விடுத் -
துள்ளார்.  

 நா்ட்ளாவிய ரீதியில் த�ாகரா்ா 
தோறறு தோ்டர்பா் அச்சம் முழுலம -
யா� நீங�ாே நிலையில், தபாது மக்�ல்ள 
மிகுந்ே அவோ்த்து்டன் தசயறபடுமாறு 
க�டடுள்ளார்.  

 கிழக்கு மா�ாணத்தில் த�ாகரா்ா 
ோக்�ம் குல்றவல்டந்து வரும் நிலை �ாணப -
பட்டாலும், லே தபாங�ல் பண்டில�க் 
�ாைத்தில் மக்�ள கூட்டமா� தவளியில் ந்ட -
மாடுவது அவோனிக்�பபடுவே்ால் அவ் -
வா்றா் இ்டங�ளுக்கு தசல்லும் கபாது  
சு�ாோர பாது�ாபபு்டன் மி�வும் அவோ்த் -
து்டன் தசயறபடுமாறு க�டடுள்ளார்.  

 பண்டில� �ாைத்தில் 
முன்னிடடு தபாருள த�ாள -
வ்விற�ா� வர்த்ே� நிலை -
யங�ளுக்கு தசல்லுபவர்�ள 
சு�ாோர நல்டமுல்ற�ல்ள 
�ல்டபபிடிக்குமாறும், வர்த் -
ே� நிலைய உரிலமயா்ளர்�ள 
சு�ாோர வழி�ாட்டல்�ல்ள 
பின்பறறுமாறும் க�டடுள -
்ளார்.  

 ேறகபாது தபாது மக்�ள 
மு�க்�வசம் அணியாமல் தபாது இ்டங -
�ளில் ந்டமாடுவலே �ாண முடிகின்்றது. 
இவர்�ளுக்த�திரா� ேனிலமபபடுத்ேல் சட -
்டத்தின் கீழ் ந்டவடிக்ல� எடுக்�பபடுதம் -
வும் தேரிவித்ோர்.  

 பண்டில� �ாைங�ளில் ச்தநரிசல் அதி� -
மா் இ்டங�ள மறறும் ஆையங�ள கபான் -
்றவறறிறகு தசல்வலே இயன்்ற்ளவு ேவிர்த்து 
வீடடிலிருந்ேவாக்ற ேத்ேமது குடும்பத்ோ -
ரு்டன் மே வழிபாடு�ளில் ஈடுபடுமாறும் அறி -
விக்�பபடடுள்ளது.  

்பணடிம்க ்காலத்தில் க்பாது ைக்்கள் 
அவதானைா்க கசையற்பை தவணடும்

(தவல்ைாதவளி தி்�ரன் ,தபரியகபார-
தீவு தி்�ரன் நிருபர்�ள)  

 
கிராம மக்�ளின் குல்ற நில்ற�ள 

மறறும் சட்ட விழிபபுணர்வு �ைந்து -
லரயா்டல் ஞாயிறறுக்கிழலம (9) மட-
்டக்�்ளபபு தபரியபுல்லுமலை கிராம 
கசலவயா்ளர் பிரிவில் உள்ள தபாது -
இ்டத்தில் நல்டதபற்றது .   

மட்டக்�்ளபபு மாவட்ட அருவி 
தபண்�ள வலையலமபபு மாவட-
்டத்தில் பின்ேஙகிய கிராம மக்�ளின் 
வாழ்வாோரம், மாணவர்�ளின் �ல்வி 
கமம்பாடு , சு�ாோரம் மறறும் சட்ட 
ஆகைாசல் கபான்்ற அடிபபல்ட 
கேலவ�ல்ள தோ்டர்பா் சமூ� 
கமம்பாடடு உேவி மறறும் வாழ்வா-
ோர கவலைத்திட்டங�ல்ள முன்த -்
டுத்து வருகின்்றது .  

அந்ேவல�யில் மட்டக்�்ளபபு 

தபரியபுல்லுமலை கிராம கசலவயா -
்ளர் பிரிவுக்கு �்ளவிஜயத்லே கமற -
த�ாண்்ட மாவட்ட அருவி தபண்�ள 
வையலமபபி்ர், அக்கிராம மக்-
�ளின் அடிபபல்ட குல்றநிலை 
கேலவபபாடு மறறும் சட்ட 
ஆகைாசல் தோ்டர்பா� விரிவா� 
�ைந்துலரயா்டபபட்ட்.  

இ ே ல ் த் த ே ா -
்டர்ந்து அக்கிராம 
பா்டசாலை மாணவர் -
�ளுக்�ா் சு�ாோர, 
பாது�ாபபு தபாதி�ள 
மறறும் �ற்றல் உப�ர -
ணங�ளும், கிராம மக்-
�ளுக்�ா் கபாசாக்கு 
உைர்வுணவு தபாதி�-
ளும் வழஙகி லவக்-
�பபட்ட் .  

ம ட ்ட க் � ்ள ப பு 
மாவட்ட அறிவு தபண்�ள வலைய -
லமபபின் பணிபபா்ளரும் , சட்டத்ேர-
ணியுமா் மயூரி ஜ்ன் ேலைலமயில் 
நல்டதபற்ற இந்நி�ழ்வில், மாவட்ட 
அறிவு தபண்�ள வலையலமபபின் 
உத்திகயா�த்ேர்�ள ,கிராம தபாது 
அலமபபுக்�ல்ள உறுபபி்ர்�ள �ைந் -
துத�ாண்்ட்ர்.  

அருவி க்பண்கள் வமலயமைபபினால்   
வாழ்வாதார திடைங்்கள் முனகனடுபபு  

கிழககு ைா்கா்ண சு்காோர தசமவ்கள் ்பணிப்பாளர் 



இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்

பலாங்காடை பிரதேசத்தில் 
பஸ் பயணி ஒருவரின் ேஙகச் 
சஙகிலி ஒன்று அபகரிககபபட்-
டுள்ளது. 

பதுட்ளயில் இருந்து 
காலி த�ாககிப பயணித்து 
்காண்டிருந்ே பஸ் வண ்டடி 
பலாங்காடை எல்்ல்பால 
பிதேசத்தில் ோகசாந்திககாக 
நிறுத்ேபபட்ை பின் அதில் 
பயணித்ே ்பண்்மணி ஒருவர் 
்மலசலகூைத்துககுச் ்சன்று 
்காண்டிருந்ேதபாது அவரது 
ேஙகச் சஙகிலிதய அபகரிககப-
பட்டுள்ளது.  

இேடன அபகரித்ே சஙகிலித் 
திருைன் தவக்மாக ஓட்ைம் 
பிடித்ேோகவும் விசாரடணக-
ளில் இருந்து ்ேரிய வந்துள-
்ளது.

கம்பட்ள நிருபர் 

கம்பட்ள ்பாலிஸ் பிரிவுககு 
உட்பட்ை உனம்புவ கிரா்ம 
தசவகர் பிரிவின் உடுவரல்ல பிர -
தேசத்தில் த�ற்று முன்தினம் இரவு 
புவக்காட்டுவ தோட்ைத்தில் 
ஆண் ஒருவரின் சைலம் மீட்கப-
பட்ைது.

அன்று காடல ஆறு ்மணிய்ள-
வில் வீட்டில் இருந்து புறபபட்ை 
�பர்  பாககு பறிபபேற்கு தோட் -
ைத்திற்கு ்சன்றுள்ளார். அவர்  
இரவு வடர வீடு திரும்பாே கார-
ணத்தினால்  வீட்டு உறுபபினர்கள 

தேடிய தபாது இரவு பாககு ்மரத் -
திற்கு கீதழ சைல்மாக மீட்கபபட்-
ைார்.

இவர் பறித்ே பாககு அருகில் 
கிைபபடேயும்  காணமுடிந்ேன.

இந்ே �பர் பாககு ்மரத்தில் 
இருந்து கீதழ இறஙகும் தபாது 
ேவறுேலாக விழுந்து ்மரணித்துள -
்ளார்.

58 வயோன இந்ே �பர் மூன்று 
பிளட்ளகளின் ேந்டேயாவார்.  
இவருடைய சைலம் ்மரண பரி -
தசாேடனககாக கம்பட்ள ஆோர 
டவத்தியசாடலககு ்காண்டு 
்சல்லபபட்ைது.
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(இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்)  

பலாங்காடை இம்புல்தப 
பிரதேச ்சயலகஙகட்ள உள்ளைக-
கிய வதல்பாடை பிரதேசத்தில் 
வ்ளடவ கஙடகடய கைந்து ்சல்-
வேற்குப பாலம் ஒன்று இல்லாட்ம-
யால் 800 குடும்பஙகட்ளச் தசர்ந்ே 
3000 இற்கும் அதிக்மான ்மககள 

பல இன்னல்கள, துயரஙகட்ள 
அனுபவித்து  வருகின்றனர்.  

இபபிரதேசத்தின் ்மாணவர்கள, 
அரச ேனியார் துடறகளில் ்ோழில் 

புரிதவார், தேயிடல ்மற்றும் 
விவசாய துடறகளில் ஈடுபடு -
தவார், ்பாது    ்மககள இந்ே 
இன்னல்களுககு முகம் ்காடுத்து 
வருகின்றனர்.  ்மடழ காலஙகளில் 

இந்ே ஆற்டறக கைகக முயற்சித்ே 
பலர் ேவறி விழுந்து ்மரண்மடைந்-
துள்ளோக கூறும் இம்்மககள, பல 
வருைஙக்ளாக ்பாறுபபு வாயந்ே 
அரசாஙகஙகளிைம் இவ்விையத்டே 
முன்டவத்ே தபாதிலும் இந்ே 
ஆபத்திலிருந்து மீளும் வடகயில் 
தீர்வு கிடைககவில்டல எனக கூறு -
கின்றனர்.  எனதவ எதிர்காலத்தில் 

த்மலும் பல்மரணஙக்ள ஏற்பை வழி 
டவககா்மல் இபபிரதேச ்மககளின் 
அன்றாை �ைவடிகடககட்ள சிர்மம் 
இன்றி த்மற் ்காள்ள இந்ே ஆற்டற 
கைகக அவசிய்மான பாலத்டே 
அட்மத்துத் ேர ்பாறுபபு வாயந்ே-
வர்கள ஆவண ்சயய தவண்டும் 
என பாதிககபபடும் ்மககள தவண்-
டுதகாள விடுககின்றனர்.    

வளவவ கஙவகவை கடகக பாலம்  
இன்றி 800 குடும்பஙகள் நிரககதி

அககுறடண குறூப நிருபர்

்மத்திய ்மாகாணத்தில் கைந்ே 
வருைம் 1117 ்ைஙகு த�ாயா்ளர்கள 
இனம் காணபபட்ைோக ்மாகாண 
சுகாோரத் திடணகக்ளம் ்ேரிவிக-
கிறது.

 கண்டி, ்மாத்ேட்ள, நுவ்ரலியா 
்மாவட்ைஙகளில் இவ்வாறு கைந்ே 
2021 ம் ஆண்டு 1117 தபர் ்ைஙகு 
த�ாயினால் பாதிககபபட்ைோக  
்ேரிவிககபபட்டுள்ளது.  அதில் 
கண்டி ்மாவட்ைத்தில்  ஜனவரி்மாேத்-
தில் 67 தபரும், ்பபரவரி ்மாேத்தில் 
48 தபரும், ்மார்ச் ்மாேம் 51 தபரும். 
ஏபரல் ்மாேம் 90 தபரும்,  த்ம 
்மாேம் 37 தபரும், ஜூன் ்மாேம் 40 
தபரும் ஜூடல ்மாேம்  129 தபரும், 
ஆகஸ்ட்ை ்மாேம் 68 தபரும். ்சப -
ைம்பர் ்மாேம் 32 தபரும், அகதைா -
பர் ்மாேம் 102 தபரும், �வம்பர் 

்மாேம் 131 தபரும் டிசம்பர் ்மாேம் 
35 தபரு்மாக பதிவானோகவும், 
்்மாத்ேம் 830 தபர் இனம் காணப-
பட்ைோகவும் ்ேரிவிககபபட்ைது.

இதே தபால் ்மாத்ேட்ள ்மாவட்ைத் -
தில் 2021 ம் ஆண்டு ்்மாத்ேம் 228 
தபர் இனம் காணபபட்ைோகத் ்ேரி-
விககபபடுள்ளது.

ஆகக குடறந்ே ்ோடகயாக  நுவ-
்ரலியா ்மாவட்ைத்தில் 59 தபர் 
பதிவானோகவும் ்ேரிவிககபபட்-
ைது. 2020ம் ஆண்டுைன் ஒபபிடும் 
தபாது வருை ஆரம்பத்தில் ்ைஙகு 
த�ாயால் பாதிககபபட்ைவர்கள 
்ோடக குடறவாக இருந்ே தபாதும் 
வருை இறுதியில் ்ோடக அதிக-
ரித்ோகவும் ்ேரிவிககபபட்ைது. 
எனதவ ்பாது ்மககள ேத்ே்மது சுற்-
றாைடல சுத்ே்மாக டவத்திருககும் 
படி சுகாோரத் திடணகக்ளம் ்ேரி-
விககிறது.

மத்திை மாகாணத்தில் கடந்த வருடம் 
1117 டடஙகு ந�ாைாளரகள்

இந்து ்கலாசார திமைக்களத்தின் ஏற்ாட்டில் ்கமலை்களின் தெய்வீ்க கிராமிய நி்கழ்வு நேறறு ைாத்ெமள ்கந்நெநுவர ெமிழ் வித்தியாலயத்தில் இடமத்ற்றது. நி்கழ்வின் பிரெை அதிதியா்க பிரெைரின் இந்துைெ விவ்கார இமைப்ாளர் சிவஸ்ரீ இராைசந்திர ்ாபுசர்ைா குருக்களும, 
சி்றபபு அதிதியா்க ைாத்ெமள இந்து ்கலாசார அபிவிருத்தி உத்திநயா்கத்ெர் திருைதி சஙகீொ ந்காபிோத் ஆகிநயாரும ்கலந்துத்காணடனர். த்கௌரவ அதிதி்களா்க இரத்நொட்ட பிரநெச சம் உ்ெமலவர் ஏ. ஆனந்ெகுைார், ்ாடசாமலயின் அதி்ர் நஜ. ேந்ெரூ்ன், அருட்தசால் 
தசமைணி மசவ புலவர் ஜீவன் பிரசான், நித்திய அர்்சச்கர் பிரமைஸ்ரீ இரநைஷ் குைார் சர்ைா ஆகிநயாரும ்கலந்து த்காணடனர்.  (ைாத்ெமள சுழறசி நிரு்ர்)

புசல்லாடவ தினகரன் நிருபர்   

்மார்கழி பஜடன ்மடலயகப பகு -
திகளில் அருகி வருகிறது. தோட்ைப -
புறஙகளிலிருந்து �கர்பபுறஙகட்ள 
த�ாககி குடிதயறியவர்கள �கர்பபகு-
திகளிலும் ்மார்கழி பஜடன நிகழடவ 
�ைத்தி வந்ேட்ம குறிபபிைத்ேககது. 
ஆனால் கால ஓட்ைத்தில் �கர்பபகு-
திகளில் டகவிைபபட்டு �கடர அண்-
மித்ே பஜடனககுழுவினர் இடைக-
கிடைதய  �கர்பபகுதிககு வருடக 

ேந்து பூடஜகட்ள ஏற்றுச் ்சல்வ-
துண்டு.  

அவ்வாறு கண்டி பன்விடல 
றக்ாவ தோட்ை பஜடனக குழு -
வினர் பன்விடல �கருககு வருடக 
ேந்து பூடஜகட்ள ஏற்படேதய 
பைஙகளில் காணலாம். இவ்வாறு 
டேப்பாஙகல் தினம் வடர பஜடன 
நிகழவு முன்்னடுககபபடுவது 
்மரபு. மூத்தோர்க்ளால் முன்்னடுக-
கபபட்ை இம்்மரடப சிறுவர்கள 
டகதயற்றிருபபது சிறபபம்ச்மாகும்.

கண்டி பன்விலை றக்ஸாவ 
த�ஸாட்டத்தில் மஸாரகழி பஜலை

கமபலையில் ஆண் 
ஒருவரின் ச்டைம

பலாங்காடை தினகரன் நிருபர்

பலாங்காடை அழுத்நுவர 
்பால்வத்ே சந்தியில் உள்ள இரண்டு 
வியாபார நிடலயஙகள கைந்ே 7ஆம் 
திகதி அதிகாடலயில் தீபபற்றி உள்ள-
துைன் இந்ே தீயினால் ஒரு வியாபார 
நிடலயம் முழுட்மயாக �ாசம் 
அடைந்துள்ளோக பலாங்காடை 
்பாலிசார் ்ேரிவித்ேனர்.

சில்லடறப ் பாருட்கள விற்படன 
்சயயும் வியாபார நிடலயமும் 
்மற்றும் அேடன அடுத்து உள்ள 
வியாபார நிடலயமும் தீயினால் 
பாதிககபபட்டுள்ளன.

வியாபார நிடலயஙகளில் தீப -

பற்றி எரிவடே பிரதேச ்மககள 
கண்டு வியாபார நிடலய உரிட்ம-
யா்ளர்களுககு அறிவித்துள்ளனர். 
உைனடியாக உரிட்மயா்ளர்கள 
பலாங்காடை ்பாலிசாருககு அறி-
வித்துள்ளதுைன் பிரதேச ்மககள 
பலாங்காடை ்பாலிசார் ்மற்றும் 
பலாங்காடை �கரசடப தீய -
டணபபுப பிரிவினர் மூலம் தீடய 
அடணகக �ைவடிகடக எடுத்ேனர்.

இந்ே தீயினால் சில்லடற 
வியாபார நிடலயத்திற்கு சு்மார் 30 
லட்சம் ரூபா இழபபீடு ஏற்பட்டுள-
்ளோகவும் அடனத்து ்பாருட்களும் 
தீயினால் தசே்மடைந்துள்ளோகவும் 
உரிட்மயா்ளர் ்ேரிவித்ோர்.

பலாஙடகாவட அழுத்நுவர பகுதியில் 
இரண்டு விைாபார நிவலைஙகள் தீககிவர

ஹற்றன் சுழற்சி நிருபர்

ட்மத்திரிபால சிறிதசன 52 
�ாட்கள அரசியல் சூழச்சி ்சயதி-
ருககாவிட்ைால், இன்றும் அவதர 
ஜனாதிபதி என்று   ்மடலயக ்மககள 
முன்னணியின் ேடலவரும், ஐககிய 
்மககள சகதியின் நுவ்ரலியா 
்மாவட்ை �ாைாளு்மன்ற உறுபபின -
ரு்மான கலாநிதி தவ. இராோகிருஷ்-
ணன் ்ேரிவித்ோர்.

நுவ்ரலியாவில் த�ற்று 
(09.01.2022) �டை்பற்ற ஊைகவி -
யலா்ளர் சந்திபபில் கலந்து்காண்டு 

ச்மகால அரசியல் நிடலவ-
ரஙகள ்ோைர்பில் கருத்து 
் வ ளி யி டு ட க யி த ல த ய 
அவர் இவ்வாறு கூறினார்.

அவர் த்மலும் கூறியடவ 
வரு்மாறு,

 �ாமும் தேர்ேலுககு ேயா-
ராகதவ இருககின்தறாம். தேர்ேடல 
்மட்டும் எதிர்பபார்த்து வருபவர் 
ேடலவர் கிடையாது, �ாட்ள சமூ-
கோயம் பற்றி சிந்திபபவதன உண் -
ட்மயான ேடலவர். அவ்வாறான-
வர்களுகதக �ாம் ஆேரவு வழஙக 
தவண்டும்.

அரசட்மபபின் 19 
ஆவது திருத்ேச்சட்ைத்-
ோல் �ாட்டில் ஜன�ாயகம் 
பாதுகாககபபட்ைது. 20 
மூலம் அது நீககபபட்ைது. 
அேனால் ஏற்பட்டுள்ள 
அவல நிடலடய ்மககள 

இன்று உணர ஆரம்பித்துள்ளனர். 
இந்ே உண்ட்மடயோன் ட்மத்திரி 
இன்று கடேககின்றார். 

ஆனால் 52 �ாட்கள அவர் அர -
சியல் சூழச்சி ்சயதிருககாவிட்-
ைால், இன்றும் அவதர ஜனாதிபதி  
என்றார்.

வமத்திரிபால சிறிநேன 52 �ாடகள் அரசிைல் சூழ்ச்சி 
டேய்திருககாவிடடால், இன்றும் அவநர ஜனாதிபதி
எம.பி.இராொகிருஷ்ைன்

பஸ் பைணியின் ்தஙக
ேஙகிலி அபகரிப்பு

்வலி்மை கம்பஹா பாைசாடல-
யின்  புதிய கட்ைைத்தின்  நிர்்மாணப 
பணிகட்ள  இ.்ோ.காவின் உப 
ேடலவரும், ்பருந்தோட்ை பிராந்தி-
யஙகளுககான பிரே்மரின் இடணபபு 
்சயலா்ளரு்மான   ்சந்தில் ்ோண்-
ை்மான் ஆயவு ்சயோர். 

்சந்தில் ்ோண்ை்மான் நிதி ஒதுக -
கீட்டில் நிர்்மாணிககபபட்டுவரும் 
கட்ைைத்தின்  ேடர ே்ளம்  ்மற்றும் 
முேலாம் ்மாடியின் நிர்்மாணபபணி  
நிடறவடைந்ேடேத் ்ோைர்ந்து, 
இரண்ைாவது ்மாடிடய நிர்்மா -
ணிகக 11.6 மில்லியன் நிதி  ஒதுக -
கீடு ்சயயபபட்டுள்ளது. கம்பஹா 
பாைசாடலயில் ்மாணவர்களின் 
எண்ணிகடக அதிகரித்துள்ளோலும், 
வகுபபடறகள பற்றாககுடறயா-
லும் த்மலதிக ்மாடிகட்ள அட்மத்து 

ேரு்மாறு அதிபர், ஆசிரியர்கள 
்பற்தறார்கள ்மற்றும் ்மாணவர் -
கள  முன்டவத்ே தகாரிகடகடய 
ஏற்று,    இரண்ைாம் ்மாடிக கட்ைைம் 

்சந்தில் ்ோண்ை்மானின்  விதசை 
நிதி ஒதுககீட்டின் கீழ நிர்்மாணிக-
கபபட்டு வருகின்றட்ம குறிபபிைத்-
ேககது.

டேநதில் ட்தாண்டமானின் நிதி ஒதுககீடடில் புதிை கடடடம்

பசடற நிருபர் 

பதுட்ளயிலிருந்து ்காழும்பு 
த�ாககிப பயணித்ே ரயில் வண்டி 
ஹாலிஎல ரயில் நிடலயத்திற்கு 
அருகில் ஓடுபாடேடய விட்டு 
விலகி த�ற்று ேைம்புரண்டுள்ளது.  
ேைம்புரண்டுள்ள ரயில் வண்டியின் 
்பட்டிகட்ள ஓடுபாடேயில் நிறுத்-
தும் பணிகளில்  த�ற்று பணியா்ளர்-
கள தீவிர்மாக ஈடுபட்ைனர்.  

ஹாலிஎலயில் 
ரயில் 
தடம்புரள்வு

ஹட்ைன் விதசை நிருபர்

நுவ்ரலியா ்மாவட்ைத்திற்கு வார 
இறுதி விடுமுடறயிடன முன்னிட்டு 
உளளுர் ்மற்றும் ்வளி �ாட்டு 
சுற்றுலா பிரயாணிகளின் வருடக 
அதிகரித்துள்ளது.

இந்ே சுற்றுலா பிரயாணிகளின் 
வருடக காரண்மாக நுவ்ரலியா 
்மாவட்ைத்தில் சுற்றுலா ்சயயககூ-
டிய இைஙகளில் அதிக்மான சுற்றுலா 
பிரயாணிகள காணபபடுகின்றனர்.

த�ற்று  ்ைதவான், ்மற்றும் ்சன் -
கிட்ளயார் நீர் வீழச்சிகட்ள பார்டவ-
யிடுவேற்காக காட்சி  கூைஙகளில் 
அதிக்மான ்மககள வருடக ேந்திருந்-
ேனர்.

இவர்களில் பலர் முகககவசஙகள 
அணிந்திருககவில்டல. �ாட்டில் 
மீண்டும் ஒரு ்காதரானா அடல ஏற்-
படுவேற்கு இை்மளிககாது சுகாோர 
வழிமுடறகட்ள பின்பற்றி சுற்றுலா 
்சயயு்மாறு சுகாோர பிரிவினர் 
தகாரிகடக விடுத்துள்ளனர்.

சுற்றுலா பிரயாணிகளின் வருடக 
காரண்மாக �டை பாடே வர்த்ேக 
�ைவடிகடககளும் சூடுபிடித்து வரு -
வோக �டை பாடே வர்த்ேகர்கள 
்ேரிவிககின்றனர்.

இதே த�ரம் ்சயலிழந்து காணப-
பட்ை தஹாட்ைல்கள ேற்தபாது 
மீண்டும் புத்துயிர் ்பறுவேற்கு 
ஆரம்பித்துள்ளோக தஹாட்ைல் உரி -
ட்மயா்ளர்கள ்ேரிவிககின்றனர்.

நுவடரலிைாவில் சுற்றுலா 
பிரைாணிகளின் வருவக அதிகரிப்பு
சுகாதார விதிமுறைகறை கறடபிடிக்குமாறும் ககாரிக்றக



கலீபதுல் குலபாவின் திடீர் மறைவு 
சாதுலிய்ா தரீககாவுககு பபரிழப்பு

மாத்தறை தினகரன் நிருபர்

மாத்தறை மாவட்டததிலுள்ள 
90 த்தயிறை த்தாழிற்ாறைகளி -
லும் 2021ம் வரு்டததில் 33.94 
மில்லியன் கிதைா த்தயிறை 
உறபததி த்யயபபட்ட்தாகவும் 
இதத்தாறக 2020ம் வரு்டததில் 
உறபததி த்யயபபட்ட 5.11 
மில்லியன் கிதைா த்தயிறைறய 
வி்ட அதிகமாகும் என இைஙறக 
த்தயிறை ்றபயின் மாத்தறை 
மாவட்ட உ்தவிப பணிபபா்ளர் 
எஸ்.எல்.தக. அஜித த்தரிவித -
்தார்.

இைஙறகயில் 2,25,000 தெக் -
்டயார் காணியில் த்தயிறை  
பயிரி்டபபடுகிைது. இவற -
றில் மாத்தறை மாவட்டததில் 
25,693 தெக்்டயாரில் த்தயிறை 
த்யறக தமறதகாள்ளபபடுகின் -
ைது. சுமார்  63,000தபர் உறபததி 
ந்டவடிக்றகயில் ஈடுபடுகின் -
ைனர்.

இைஙறக த்தயிறை ்றபயின் 
மூைம் 2021 ஆம் ஆண்டில் 
மாத்தறை மாவட்டததில் 26 
உறபததியா்ளர்கள பதிவு த்ய -
்தத்தாடு அவர்கள ஒவதவாரு -
வருக்கும் கன்றுகள மறறும் 
ஆதைா்றனகள என்பவறறை 
வழஙகியது்டன் ஒரு த்தயிறைக் 
கன்றுக்கு 15 ரூபாவீ்தம் மானியம் 
வழஙகபபட்டது என்றும் உ்தவிப 
பணிபபா்ளர் த்தரிவித்தார்.

உறபததியா்ளர்கள ்தமக்குத 
த்தறவயான த்தயிறை கன்று -
கற்ள 25 ரூபாவில் தகாளவ -
னவு த்யய வ்தி த்யயபபட -
டுள்ளது. 

அகுரஸ்்ஸ, தமாைவக்க, 
த்தனியாய, தகாட்டபதபாை, 
ஊறுதபாக்க ஆகிய பிரத்த்ங -
களிலுள்ள த்தயிறை ்றப உப 
அலுவைகஙகள மூைமாக இவற -
றைதபறறுக் தகாள்ள முடியு -
தமன்றும் அவர் த்தரிவித்தார்.
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ஜனாதிபதி க்காட்்ாபய ராஜபக் ஷவின் 'சுவீட்்சத்தின் க�ாக்கு' கவமைத் திட்்த்தின் கீழ் 1000 கேசிய பா்்சாமை்கமை உருவாக்கும் கவமைத்திட்்த்துக்கு இமைவா்க ைாத்ேமை ைாவட்் பு்கலவலை ைத்திய ்கலலூரி கேசிய பா்்சாமையா்க ேரம் உயர்த்தும் நி்கழ்வு இ்ம்்பறைது.  
இதில ்சபா�ாய்கர் ைஹிநே யாபபா அகபவர்ேன பிரேை அதிதியா்க ்கைநது ்்காண்ார். இநநி்கழ்வில ்ேன் ைா்காை ஆளு�ர் ்கைாநிதி விலி்கைக்க, ஊ்்கத்துமை அமைச்சர் ்ைஸ் அழ்கப்பருை, இராஜாங்க அமைச்சர் ்காஞ்சன் விகஜக்ச்கர, உட்ப் பாராளுைன்ை உறுபபினர்-
்கைான நிபுை ரனவக்்க, வீரசுைன வீரசிங்க ைறறும் பிரகே்ச அரசியல பிரமு்கர்்கள், ்கலவி அதி்காரி்கள் பைரும் ்கைநது ்்காண்னர்.  (ப்ங்கள்: ்வலி்கை தின்கரன் நிருபர்)

இந்த நாடற்ட அபிவிரு ததியின் 
உச்ததிறகு தகாண்டு த்ல்தவாம். 
நாடு வஙகுதராதது அற்டய இ்ட -
மளிக்க மாடத்டாம் என தநடுஞ்-
்ாறை அறமச்ர் த�ான்ஸ்்டன் தபர்-
னாண்த்டா த்தரிவித்தார். நிவாரணம் 
வழஙகும் வறர ஏசினார்கள. மக்க -
ளுக்கு நிவாரணம் வழஙகும் தபாது 
மகிழ்சசி அற்டவ்தறகுப பதிைாக 
விமர்சிக்கும் எதிர்க்கடசிகளின் 
தபாலித்தனம் அம்பைமாகியுள்ளது 
என்றும் அவர் குறிபபிட்டார்.   

மாவத்தகம நீர் வழஙகல் திட -
்டதற்த திைநது றவக்கும் நிகழ்வில் 
உறரயாறறும் தபாத்த அறமச்ர் 
தமறகண்்டவாறு த்தரிவித்தார்.  

நாஙகள ஒரு நியாயமான அர -
்ாஙகம். நாஙகள எஙகும் ம்த, இன 
பி்ளவுகற்ள விற்தக்கும் அர்ாங-
கம் அல்ை. இன, ம்த பி்ளவுகற்ள 

விற்தபப்தாக எதிர்க்கடசி-
கள எம்றம அவதூறு த்ய-
கின்ைன. அதிதம்தகு �னாதி-
பதி தகாட்டாபய ரா�பக் ஷ 
அவர்கள சிஙக்ள, ்தமிழ், 
முஸ்லிம், பர்கர் மறறும் 
மைாய என அறனதது ்மூ-
கததினரின் பாதுகாபறப 
உறுதி த்யதுள்ளார். மு்தல், 
இரண்்டாம் மறறும் மூன்ைாவது 
்தடுபபூசிகற்ள தவறறிகரமாக ஏறறி, 
தகாவிட த்தாறறுதநாயிலிருநது மக்-
கற்ளக் காபபாறறிய ்தறைவராக 
வரைாறறில் இ்டம் தபறுவார். நம் 
அண்ற்ட நாடடில் மக்கள நின்ை 
நிறையில் இைபபற்த காண்கி-
தைாம். எஙகள மக்கள ஆக்ஸி�ன் 
இல்ைாமல் ஆஸ்பததிரிகளில் இைந-
துவிடுவார்கள, படுக்றககள இல் -
ைாமல் மக்கள இைநதுவிடுவார்கள, 

தமலும் தகாவிட த்தாறறு-
தநாய காரணமாக இைங-
றகயில் சுமார் 200,000 
மக்கள மரணிபபார்கள 
என்று எஙகள எதிர்க்கடசி 
கணிதது கூறியது. ்தடுப-
பூசி தகாண்டு வந்ததபாது,   
்தடுபபூசி தபா்ட தவண்்டாம் 
என்று கூறினார்கள. ்தடுப-

பூசி தபா்டபபட்டவர்கள இரண்டு 
ஆண்டுகளுக்குள இைநது விடு -
வார்கள என்ைார்கள. ்தடுபபூசிகள 
பக்கவிற்ளவுகற்ள ஏறபடுததும் 
என எதிர்க்கடசிகள மக்களிற்டதய 
த்தறவயறை அச்தற்த ஏறபடுததி-
யது. இபபடி மக்களுக்கு த்ான்ன 
்தறைவர்கள ரகசியமாக த்ன்று 
்தடுபபூசி தபாட்டார்கள. ஆனால் 
அவர்களுக்கு வாக்களித்த மக்களி-
்டம் நிவாரணம் தபறறுத ்தருமாறு 

தகடகவில்றை. தகாவிட த்தாறறு 
தநாய நிறைறமயின் தபாது,    ்தங -
களுக்கு வாக்களித்த மக்கற்ள 
முடிந்தவறர த்த ருக்களில் இைஙகி,-
தகாவிட த்தா றறை பரபபி, அவர்-
களின் ்்டைஙகளின் மீது அரசியல் 
அதிகாரதற்தப தபை எதிர்க்கடசி 
த்யறபட்டது.  இந்த நாடற்ட அபி -
விருததியின் உச்ததிறகு தகாண்டு 
த்ல்தவாம். நாடு வஙகுதராதது 
அற்டய இ்டமளிக்க மாடத்டாம்.  

த்டாைர்கள இல்ைாமல் நா டு 
வஙகுதராதது ஆகும் என்றும், 15ம் 
திகதிக்குள நாடடின் தபாரு்ளா்தா-
ரம் வீழ்சசியற்டயும் என்றும் எதிர்க்-
கடசி எதிர்பார்க்கிைது. இறவ ்தற-
காலிகமான பிரசசிறனகள. இந்தப 
பிரசசிறனகள நம்றம மடடுமல்ை, 
உைகின் மறை நாடுகற்ளயும் பாதித-
துள்ளது என்ைார்.

நாடு வங்குப�ாத்து அறை் இைமளிகக மாடபைாம்   
அபிவிருத்தியின் உசசத்திற்கு ககாண்டு கசல்பவாம்

ைாத்ேமை ைாவட்்ம்;

்�டுஞ்சாமை அமைச்சர் கஜான்ஸ்்ன் ்பர்னாணக்ா

90 பதயிறல கதாழிற்சாறலகளில் 
33.94 மி. கிபலா பதயிறல உற்பத்தி

இைஙறக ்ாதுலியா ்தரீக்காவின் 
கலீபதுல் குைபாவும் காலி பஹ�துல் 
இபராஹீமியயா மறறும் ம்தவாக்கு -
்ளம் ்ரபியயா அரபிக்கல்லூரிகளின் 
பணிபபா்ளரும் சீனன்தகாடற்ட 
�ும்ஆ பளளிவா்ல்களின் பிர்தம 
கதீபுமான தமௌைவி த�. அபதுல் 
ெமீத பஹஜியின் திடீர் மறைவுச 
த்யதி தகடடு ்தான் மிகவும் கவறை -
யற்டந்த்தாக பாராளுமன்ை உறுபபி -
னர் மர்�ான் பளீல் விடுததுள்ள அனு-
்தாபசத்யதியில் த்தரிவிததுள்ளார். 
த்தா்டர்நது அசத்யதியில் தமலும் 
த்தரிவிக்கபபடடுள்ள்தாவது, 

மூத்த உைமாவான தமௌைவி 
அபதுல் ெமீத பஹஜி ஆரம்பம் 
மு்தல் ்ாதுலியா ்தரீக்காவின் முன் -
தனறைததிறகாக ்தனது இறுதி 
மூசசுவறர  த்யறபட்டார். அது -

மாததிரமன்றி சுன்னத  வல்�மா -
அத தகாளறகயின் பின்னணியில் 
்தனது வாழ்றவ அறமததுக்தகாண் -
்டார். அத்ததபால்,   ்தனது �ும்ஆ 
பயான்களினால் நடுநிறைறமறய 
றகயாண்டு அறனவரினதும் உள -
்ளதற்த ஈர்த்த ஒருவராகவும்  நான் 
அவறர பார்க்கிதைன்.  எனது 
ஊரான சீனன்தகாடற்டயு்டன் 
தநருக்கமான உைறவ தபணி வந்த -
த்தாடு ஊர் நிகழ்வுகளிலும் பஙதக -
டுதது தநருக்கமாக பழகினார். 

நான் பாராளுமன்ை உறுபபி -
னராக த்தரிவு த்யயபபட்ட -
தபாது என்றன த்தாறைதபசியில் 
த்தா்டர்பு தகாண்டு வாழ்ததுத த்தரி -
வித்தார். 

அத்ததபால் நான் அவறர மரி -
யாற்தயின் நிமித்தம் தகாழும்பில் 

்நதித்ததபாதும் கூ்ட  
முஸ்லிம் ்மூகததின் 
நைனில் அக்கறையு்டன் 
த்யறபடுமாறு எனக்கு 
துஆவும் த்ய்தார்.  

்ாதுலியயா ்தரீக்கா -
வின் மூத்த உைமாவான 
அவர் திடீர் மறைவு ஈடு -
த்யய முடியா்த தபரிழப -
பாகும். 

அதது்டன் அன்னாரின் மறைவி -
னால் துயருறறிருக்கும் குடும்பததி -
னருக்கு ்தனது ஆழ்ந்த கவறைறய 
த்தரிவிததுக்தகாளவத்தாடு,  அன் -
னாரின் நறகருமஙகற்ள வல்ை 
நாயன் தபாருநதிக்தகாள்ள தவண் -
டுதமனவும் மர்�ான் பளீல்  ்தனது 
அனு்தாபசத்யதியில் தமலும் த்தரி -
விததுள்ளார்.

தரீககாவின் வளர்சசிககு இறுதி மூசசுவற� 
தன்னை அர்ப்பணிததவர "்பஹ்ஜி" 
 ைர்ஜான் பளீல எம்.பி அனுோபம் 

தபருவற்ள சீனன்தகாடற்ட அல்-ெுறம்ஸரா 
த்தசிய பா்ட்ாறையின் பறழய மாணவர் குழுவான 
"ெுறம்ஸரா - 1988" குழுவினால் பை ்மூக நைன்புரித-
திட்டஙகள த்தா்டர்நதும் தமறதகாள்ளபபடடு வருவ்தாக 
குழுவின் தபாரு்ளா்ளர் மபாஸ் மஷெஹூர் த்தரிவித்தார்.  

அல்-ெுறம்ஸரா த்தசிய பா்ட்ாறையு்டன் இறணந்த-
்தாக அறமயபதபறறுள்ள எம்.ஐ.எம். நளீம் ொஜியார் 
பற சிகிசற் நிறையம் திைந்த காைம் மு்தல் இறறைவறர 
பா்ட்ாறை மாணவர்கள உடப்ட வருறக ்தரும் அறன-
வருக்கும் இைவ்மாக சிகிசற் வழஙகி வருகின்ைறம 
குறிபபி்டத்தக்கது.  

அந்த வறகயில், பா்ட்ாறை அபிவிருததிச ்ஙகம் 
தமறபடி பற சிகிசற் நிறையததில் நிைவுகின்ை குறை-
பாடுகள த்தா்டர்பில் "ெுறம்ஸரா 1988" குழுவி்டம் 
விடுத்த தவண்டுதகாளின் தபரிதைதய இக்குழு கைநது-

றரயாடி த்தறவயானவறறை த்ாந்த நிதியில் தகாளவ-
னவு த்யது, பற சிகிசற் நிறையததின் பல் றவததியர்  
இநதிகா தெமமாலியி்டம் றகயளித்தனர்.  

இநநிகழ்வில் பா்ட்ாறை அபிவிருததிச ்ஙக உறுப-
பினர்கள உடப்ட “அல் ெுறம்ஸரா-88” குழு ்தறைவர் 
இஸ்பொன் ்ஸாபிர், தபாரு்ளா்ளர் மபாஸ் மஷெஹூர், 
குழுறவ பிரதி நிதிபபடுததும் குழு அஙகத்தவர்கள மிஹ-
்ஸான்,மின்னார், றபரூஸ், தநௌஷாத, ஆகிதயார் கைநது 
தகாண்டு சிைபபித்தனர்.  

தமறபடி குழுறவ தகௌரவிதது பாராடடுமுகமாக அல் -
ெுறம்ஸரா த்தசிய பா்ட்ாறையில் (06) நற்டதபறை 
நிகழ்வில் "ெுறம்ஸரா 1988" குழுவினருக்கு அதிதிக-
ளினால் நிறனவுசசின்னம் வழஙகபபட்டது. குழுவின் 
்ார்பில் அ்தறன குழு தபாரு்ளா்ளர் மபாஸ் மஷெஹூர் 
தபறறுக்தகாண்்டார்.   

"அல்ஹுமைஸரா 88" குழுவினால;  

நளீம் ஹாஜி்ார் பற் சிகிசறச  
நிறல்த்திற்கு உபக�ணங்கள் அன்பளிப்பு

இ ை ங ற க யின் 
முன்னணி இஸ்ைாமிய 
அறிஞர்களில் ஒருவரும் 
ஷாதுலியயா ்தரீக்காவின் 
கலீபதுல் குைபாவுமான 
தமௌைவி த�. அபதுல் 
ெமீத பஹஜியின் 
திடீர் மறைவுச த்யதி 

தகடடு ்தான் அதிர்சசியற்டந்த்தாக 
ஐக்கிய மக்கள ்க்தியின் தபருவ -
ற்ளத த்தாகுதி அறமபபா்ளரும் 
முன்னாள தமல்மாகாண ்றப 
உறுபபினருமான இபதிகார் த�மீல் 
த்தரிவிததுள்ளார். 

்ாதுலியயா ்தரீக்காவின் 
இன்றைய வ்ளர்சசிக்கு பஹஜி 
அவர்கள தமறதகாண்்ட பணி மகத -

்தானது. 
ஷாதுலியயா ்தரீக்காவின் கலீப -

துல் ஷாதுலியாக அ்தன் பின்னர் 
இைஙறகக்கான கலீபதுல் குைபா -
வாக இருநது ஷாதுலியயா ்தரீக்கா -
வின் வ்ளர்சசிக்காக 40 வரு்டஙக -
ளுக்கு தமைாக மர்ெஹூம் அபதுல் 
ெமீத (பஹஜி) ஆறறிய பணிகள 
என்றும் அழியா்தறவ. 

அவரது மறைவு ஷாதுலியயா 
்தரீக்காவுக்கு தபரிழபபாகும். 

தகாழும்பு தபரிய பளளி -
வா்ல், மரு்தாறன மஸ்ஜி -
துல் அபரார், சீனன்தகாடற்ட 
பாஸியயா தபரிய பளளிவா்ல் 
உடப்ட பை பளளிவா்ல்களில் 
நீண்்ட காைம் �ும்ஆ பிர்ஙகம் 

த்ய்த அன்னார் மனி்ததநய பண் -
புள்ள ஓர் உத்தமராவார். 

ஒரு ஆலிமுக்கு இருக்க 
தவண்டிய அறிவு, ஆளுறம, 
பணிவு, நறபண்புகள, ஒழுக்கம், 
பிைறர மதித்தல் தபான்ை நறபண் -
புகள மர்ெஹூம் அபதுல் ெமீத 
(பஹஜி) இ்டம் காணபபட்டற்த 
நான் இச்ந்தர்பபததில் நிறனவு 
கூர்கிதைன்.

 அன்னாரின் நறபணிகற்ள வல்ை 
நாயன் ஏறறுக்தகாண்டு தமைான 
சுவனபதிறய அவருக்கு வழஙக 
தவண்டுதமன பிரார்ததிபப்தாகவும் 
இபதிகார் த�மீல் அனுபபியுள்ள 
அனு்தாபசத்யதியில் தமலும் த்தரி -
விக்கபபடடுள்ளது. 

அனுோபச ்்சய்தியில இபதி்கார் ்ஜமீல

ஸ்ரீ �யவர்த்தனபுர இநது விததியாையததில் பை 
வரு்டஙக்ளாக  த்றவயாறறிய திருமதி.S.T.N 
தமாெமட ்தம்பி, திருமதி. N. த�ார்ஜ், திருமதி. 
N.J.M ெலீம், திருமதி.M.S.S பர்ொனா ஆகிய 
ஆசிரிறயகள அண்றமயில் பணியிலிருநது ஓய-
வுதபறைனர். மாணவர்களின் கல்வி முன்தனறைத-
திறகாக அர்பபணிபபு்டன் த்றவயாறறிய இவ-
வாசிரிறயகற்ள அதிபர், ஆசிரியர், ஆசிரிறயகள, 
மாணவர்கள ஆகிதயார் நன்றி கூறி, வாழ்ததுவ-
்தாக த்தரிவிக்கின்ைனர்.

ஆசிரி்ர் பசறவயிலிருந்து ஓயவு

கறபிடடி தினகரன் 
விதஷ்ட நிருபர்

பு த ்த ்ள ம் 
ம ா வ ட ்ட த தின் 
முந்தல் பிரத்த் 
த ் ய ை ா ்ள ர் 
பிரிவில் தவள -
்ளததினால் பாதிக் -
கபபட்ட குடும் -
பஙகளுக்கு உைர் உணவுப தபாதிகள வழஙகும் நிகழ்வு  
(5) முந்தல் ்முர்ததி ்மு்தாய அடிபபற்ட வஙகிச ்ஙகத-
தின் தகடதபார் கூ்டததில் நற்டதபறைது.

Help Age International அறமபபு இ்தறகான அனு -
்ரறணறய வழஙகியது்டன், முந்தல் பிரத்த் த்ய -
ைகததின் ்மூக த்றவ பிரிவு ஊ்டாக குறித்த பய -
னாளிகளுக்கு உைர் உணவுப தபாருடகள வழஙகி 
றவக்கபபட்டன.

முந்தல் பிரத்த் த்யைகததின் உ்தவி பிரத்த் த்யைா-
்ளர் ஐ.பி.த்த்ானி ெ்ன்திகா பததிரனவின் ்தறைறம-
யில் இ்டம்தபறை இநநிகழ்வில் Help age international 
அறமபபின் பிரதிநிதிகள உடப்ட பிரத்த் த்யைக அதி -
காரிகள பைரும் கைநது தகாண்்டனர்.

அண்றமயில் ஏறபட்ட கடும் தவள்ளம் காரணமாக, 
முந்தல் பிரத்த் த்யைகததின் கீழ் உள்ள பகுதிகளில் 
பாதிக்கபபட்டவர்கள அந்தந்தக் கிராம த்வகர் ஊ்டாக 
த்தரிவுத்யயபபட்டனர்.

இவவாறு த்தரிவு த்யயபபட்ட பயனாளிகளுக்கு 
மு்தறகட்டமாக 100 தபருக்கு உைர் உணவுப தபாருடகள 
வழஙகபபட்டறம குறிபபி்டத்தக்கது.

புத்தளத்தில்; 
100 வறி் குடும்பங்களுககு 
உலர் உணவு கபாதிகள்
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Njrpa Nrkpg;G tq;fp
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

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
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

1. 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. 

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;.

VNjDk; tpiykDnthd;iw Vw;Wf; nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik tj;jis khNghy efu 

rigf;F chpj;jhFk;.

lg;spA.vk;.V.vg;. FzNrfu>

jiyth;>

tj;jis khNghy efurig.

tj;jis khNghy efu rigapy;

2022.01.07

ml;ltiz

njhlh; 

,yf;fk;

Mjzq;fspd; 

miktplk;

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;

01 vthptj;j cg 

jghyf Nky; 

khbiaf; 

Fj;jiff;F 

tpLjy;

8>500.00 750>000.00 25>500.00 3>000.00 2022.02.01

2032.01.31

02 n`e;js 

th;j;jf 

njhFjpf;F 

mz;ikapy; 

cs;s gd;wp 

,iwr;rpf; $lk;

10>000.00 - 30>000.00 1>000.00 2022.02.01

2023.01.31

mw;Nwhzp jj;Jt mjpfhuk; 

,uj;Jr; 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

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.

ngUk;Gsp Muhr;rpNf jPgh gphpaq;fdp

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

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;gUf;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.

tpiykD 

nra;tpjp 

,yf;fk;

Xg;ge;jj; jiyg;G

gphpT 

nghwpapa 

yhshpd; 

mYtyfk;

Njitg; 

gLk; 

CIDA  juk; 
(fl;blq; 

fs;)

Xg;ge;jf; 

fhyk; 

(ehl;fspy;)

tpiy 

kDg; 

gpizj; 

njhif 

(&ghtpy;)

tpiykDg; 

gpizapd; 

nry;Ygb 

ahFk; 

fhyg;gFjp

kPsspf;fg; 

glh 

Nfs;tpf; 

fl;lzk; 

(&ghtpy;)

tpiykD 

tpd; nry;Ygb 

ahFk; 

fhyg;gFjp

01.
22/25/E/

Kuli/?MOE/
NCB/R15

Fspahg;gpl;ba 

ef;ftj;j nrd;l;uy; 

fy;Y}hpapy; $iu 

kw;Wk; fl;bl 

gOJghh;j;jy;

Fspahg; 

gpl;ba

rp-6 my;yJ 

rp-5 khj;jpuk;

150

125>000

2022.05.24 

Mk; jpfjp 

tiuAk;

3>500
2022.04.26 Mk; 

jpfjp tiuAk;

02.
22/26/E/

Ridi/MOE/
NCB/R16

,g;ghfKt nrd;l;uy; 

fy;Y}hpapd; 

khztpfspd; tpLjpapd; 

kPs;eph;khzk;

upjPfk rp-6 my;yJ 

rp-5 khj;jpuk;

180

175>000

2022.05.24 

Mk; jpfjp 

tiuAk;

5>000
2022.04.26 Mk; 

jpfjp tiuAk;

03.
22/28E/

Ride/MOE/
NCB/C8

khtj;jfktpd; 

ru];tjp jkpo; 

tpj;jpahyaj;jpy; 

60’x25’ msTs;s 

tFg;giw fl;bl 

eph;khzk;

upjPfk rp-7 my;yJ 

rp-6 khj;jpuk;

120

 65>000

2022.05.24 

Mk; jpfjp 

tiuAk;

2>500
2022.04.26 Mk; 

jpfjp tiuAk;

04.
22/29/E/

Ride/MOE/
NCB/C9

khtj;jfktpd; 

nkhunjd;d jkpo; 

tpj;jpahyaj;jpy; 

25’x20’ msTs;s 

tFg;giw eph;khzk; 

kw;Wk; jw;NghJs;s 

tFg;giw fl;blj;jpw;F 

(60’x25’) kpd;dpay; 
epWTjy;   kw;Wk; 

mjpghpd; mYtyfj; 

Jldhd jw;NghJs;s 

fl;lbj;jpw;F

upjPfk rp-8 my;yJ 

rp-7 khj;jpuk;

90

 45>000

2022.05.10 

Mk; jpfjp 

tiuAk;

2>500
2022.04.12 Mk; 

jpfjp tiuAk;

05.
22/30/E/Ku/
MOE/NCB/

Ele1

FUehfy; kypaNjt 

ngz;fs; fy;Y}hpf;F 

cs;sf kpd;dpay; 

toq;fy; Kiwik

FUehfy; rp8 my;yJ 

rp-7 khj;jpuk;

90

 35>500

2022.05.10 

Mk; jpfjp 

tiuAk;

1>500
2022.04.12Mk; 

jpfjp tiuAk;

06.
22/31/E/Ku/
MOE/NCB/

C10

FUehfy; kypaNjt 

ngz;fs; fy;Y}hpapd; 

mjpghpd; tpLjpf;fhd 

Ntiy

FUehfy; rp-8 my;yJ 

rp-7 khj;jpuk;

90

 48>000

2022.05.10 

Mk; jpfjp 

tiuAk;

2>500
2022.04.12Mk; 

jpfjp tiuAk;

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

tpiykDf; Nfhuy;
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.

Submersible Bore Hole Type
Pumping Unit

Rate
(Without 

VAT)

Rate 
(With 
VAT)

01 Operating Head of 110m

02 Capacity 15m/hr

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

Total

1.  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;

2.   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;

3.  tw; tup mwtplg;gLnkdpd;> tw; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujp xd;iwAk; ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

4.  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;. 

5.  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;

6.  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;.

7.  Nkyjpf tpguq;fisj; njhpe;Jnfhs;s Ntz;Lnkdpd;> 081-2575475 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;Jld; 

njhlHG nfhz;L ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 

8. Nfs;tpkDf; fkpl;bapd; jPHkhdNk ,Wjpj; jPHkhdkhf mikAk;. 

MH.vd;.Nf. &g];]u

al;bEtu gpuNjr rig jtprhsH> 

Nfs;tpkD fkpl;bapd; jiytH.
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recruitment
database

For
jobseekers

www.observerjobs.lk



14 2022 ஜனவரி 10 திங்கட்கிழமை10–01–2022

epjp mikr;R

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

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

tpiykD mioj;jy;

tptrhaj; jpizf;fsk;

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.

njhlh; 

,yf;fk;

fUkj;jpa; tpguk; xg;ge;j ,yf;fk; gpizaj;jpd; 

nry;Ygbf; 

fhyk;

01 fz;nzhWt kuf;fwp tpijfs; kj;jpa epiyaj;jpw;Fj; 

Njitahd %d;W gl;L mYkpdpak; nghapy; 

nfhs;tdT nra;jy;

SPD/2/5/4/67(2021) 2022.05.11

 tpiykDg;gbtq;fs; toq;fg;gLk; ,Wjpj;jpfjp :  2022.01.25 md;W K.g. 9.00 

Kjy; gp.g. 3.00

 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

 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

ngWif mwptpj;jy; - fhyj;ij ePbg;Gr; nra;jy;

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;

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

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;

,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.,y-

713121134tP) 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

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; ,y. : 4-3/3/2017/NRD/607
fPo;f;fhZk; cg ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; 

fhzpj; Jz;Lfs; xU nghJj; Njitf;fhf 

murhq;fj;jhy; RtPfupf;fg;gl;Ls;sJ. ,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;.

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

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; 91 ehl;fs; 182 ehl;fs; 364 ehl;fs; nkhj;jk;

Iv];Ivd;* LKA09122D153 LKA18222G153 LKA36423A133

Kd;itf;fg;gl;l 

njhif (&. kpy;.)
18,000 31,500 31,500 81,000

Vy tpw;gidj; jpfjp : 2022 rdthp 12

jPh;g;gdTj; jpfjp  : 2022 rdthp 18

toq;fg;gLk; jpfjp  : 2022 rdthp 14

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

,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

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;.

mf;Fapl;b nrf;Fhpl;B]; ypkpll; 2206297

,yq;if tq;fp 2541938

nfg;gpl;ly; viyad;]; ypkpll; 2317777

,yq;if nfhkh;\y; tq;fp gpvy;rp 2332319

g;ng];l; nfg;gpl;ly; nu]hP]; gpvy;rp; 2639883

vd;v];gP gz;l; kNd[;kd;w; fk;gdp ypkpll; 2425010

kf;fs; tq;fp 2206783

rk;gj; tq;fp gpvy;rp 2305842

nryhd; tq;fp gpvy;rp 2456340

nty;j;w];w; nrf;Fhpl;B]; ypkpll; 2675096

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;.

,yq;if [dehaf Nrh\yprf; FbauR

vk;.,rl;.vk;. Mrpk;

     nghJg;gLfldpd; fz;fhzpg;ghsH/gjpthsH

toq;Fk; mYtyfk;:

nghJg;gLfld; jpizf;fsk;> 

,yq;if kj;jpa tq;fp>
30> rdhjpgjp khtj;ij> 

nfhOk;G-1.

njhiyNgrp: +94112477011> njhiyefy;: +94112477687
ntg;jsk;: www.cbsl.gov.lk

jpiwNrhp cz;bay;fs; toq;fy;

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

tlkhfhz rig
 

NORTHERN PROVINCE
,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; juk;
ntw;wplq;fsJ 

vz;zpf;if

,yq;if tptrha Nrit 

cj;jpNahfj;ju;

(SLAgS)

I 01

II 05

III 14

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; 

  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;> 

  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;.

 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;.

Ulªy¥ r…£l‰

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;fpuh 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

ngah; khw;wk; 

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

ngWif mwptpj;jy;

nfhOk;G tlf;F Nghjdh 
itj;jparhiyNahL ,ize;j fe;jhid 
jhjpah; ghlrhiyapy; Gjpa njhiyNgrp 

Kiwiknahd;iw ];jhgpj;jy;

1.  ,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;.

•  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;.

jiyth;;>

gpuhe;jpa ngWiff; FO>

nfhOk;G tlf;F Nghjdh itj;jparhiy>

uhfk.

njhiyNgrp: 0112959265

njhiyefy;: 0112959266

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

jpfjp: 2022.01.07
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kf;fs; tq;fp 
gk;gyg;gpl;b fpis

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;

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)

<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" mz;ika 

epymsitf;fpzq;f gpd;tUkhW NkYk; tpgukhf tpgupf;fg;gl;Ls;sJ:

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.

Nfs;tp Nfhuy; miog;G
jpwd; mgptpUj;jp njhopy;rhh; fy;tp> Ma;T kw;Wk; 

Gj;jhf;fq;fs; ,uh[hq;f mikr;R

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

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.

gzpg;ghsh; ehafk;>

eh;l; epiyak;>

Vf;fy> [h-vy.

njhiyNgrp: 011-2236284/ 2236307
ngf;];: 011 2233153

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;jp  tpiykDg;gbtq;fis ngw;Wf;nfhs;sy; 

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;
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2022 ஜனவரி 10 திஙைடகிழகம

இலங்கை தேசிய 
அணியில் ஒப்பநேம் 
செயயப்பட்டு, ஓயவு 
ச்பற விரும்பும் அல்லது 
ஓயவு ச்பற்றுள்ள வீரரகைள 
சேொடர்பொகை 3 நி்பநே்ை -
கை்்ள விதிககை இலங்கை 
கிரிகசகைட் நிறுவைம் 
முடிவு செயதுள்ளது.

கைடநே (07ம் திகைதி) 
இடம்ச்பற்ற இலங்கை 
கிரிகசகைட் நிரவொகைக குழு 
கூட்டத்தில் குறித்ே தீர்ொைம் எடுக-
கைப்பட்டுள்ளது.

அேற்கை்்ய எடுககைப்பட்டுள்ள 
தீர்ொைஙகைள வரு்ொறு,

1. தேசிய கிரிகசகைட் அணியிலி-
ருநது ஓயவு ச்பற விரும்பும் வீரர-
கைள, ேஙகை்ளது ஓயவு சேொடர்பொை 
முடி்வ இலங்கை கிரிகசகைட் நிறு -
வைத்திற்கு 3 ்ொே கைொலத்திற்கு முன்-
ைேொகை அறிவிககை தவண்டும்.

2. சவளிநொடுகைளில் இடம்ச்பறும் 
லீக த்பொட்டிகைளில் வி்்ளயொடுவ -
ேற்கைொை 'No Objection Certificates’ 
(NOCs) (ஆட்தெ்ப்ை இல்்ல) 
எனும் கைடிே்ொைது, ஓயவுச்பற்-
றுள்ள தேசிய வீரரகைளுககு, அவரகைள 
ஓயவு ச்பற்ற திகைதியிலிருநது ஆறு 
்ொேம் நி்றவ்டநே பின்ைதர 
வழஙகைப்படும்.

3. லீக சேொடரகைள இடம்ச்பறுவ -
ேற்கு முன்ைரொை ்பருவத்தில் இடம்-

ச்பற்றுள்ள உளளூர கிரிகசகைட் 
த்பொட்டிகைளில் 80% த்பொட்டிகைளில் 
வி்்ளயொடியிருநேொல் ்ொத்திரத், 
எல்பிஎல் த்பொன்ற உளளூர லீக 
சேொடரகைளுககு ஓயவுச்பற்ற தேசிய 
வீரரகைள ேகுதியு்டயவரகை்ளொகைக கைரு-
ேப்படுவொரகைள.

த்ற்்படி தீர்ொைஙகைள உடை-
டியொகை அமுலுககு வருவேொகை, 
இலங்கை கிரிககைட் நிறுவைம் 
விடுத்துள்ள அறிவித்ேலில் சேரிவித்-
துள்ளது.

கைடநே சில வொரஙகை்ளொகை இலங்கை 
அணியின் ஒரு சில வீரரகைள ேஙகை்ளது 
ஓய்வ அறிவித்து வருகின்றைர 
என்்பதேொடு, இலங்கை கிரிகசகைட் 
நிறுவைத்ேொல் உடற் ேகுதி சேொடர-
்பொை இறுககை்ொை சகைொள்கைகைள 
கைொரண்ொகை இம்முடிவு எடுககைப-
்பட்டு வருவேொகை சேரிவிககைப்படு-
கின்ற்் குறிபபிடத்ேககைது.

இலங்கை கிரிக்கைட் வீரரகைளுககு,
ஓய்வு ்ெறுவது ்�ொடரபில் 3 நிெந�்ைகைள்

இ ல ங ் கை 
கி ரி க ச கை ட் 
அணி வீரரகைள 
இ ரு வ ரு க கு 
ச கை ொ த ர ொ ை ொ 
சேொற்றியுள்ளது 
உ று தி ய ொ கி யு ள -
்ளது.

இ ல ங ் கை 
கிரிகசகைட் வீரர 
அவிஷகை ச்பரைொண்தடொ ்ற்றும் 

வ்ளரநது வரும் இ்ளம் துடுப -
்பொட்ட வீரரொை ஜனித் லியைதகை 
ஆகிதயொருககு  சகைொவிட் 19 சேொற்று 

உறுதிப்படுத்ேப -
்பட்டுள்ளது.

இ வ ர கை ளு க கு  
த்ற்சகைொள்ளப -
்பட்ட  பி.சி.ஆர. 
்பரிதெொே்ையி -
தலதய    சகைொவிட் 
சேொற்று உறுதிப-
்படுத்ேப்பட்டுள -
்ளது.

ஜனித் சிம்்பொபதவககு எதிரொை 
ஒருநொள சேொடருககைொை இலங்கை 
அணியில் இவரகைள  தெரககைப்பட்டி-
ருநே்் குறிபபிடத்ேககைது.

இலங்கை அணி வீரரகைள் 
இருவருக்கு ககைொரரொனொ

சீைொவில் ந்டச்பற-
வுள்ள குளிரகைொல ஒலிம்பிக 
த்பொட்டிகைளில் ்பஙதகைற்-
கைபத்பொவதில்்ல எை வட 
சகைொரியொ சேரிவித்துள்ளது.

்ப்கை்் உணரவு 
சகைொண்ட நொடுகைளின் 
செயல்கை்ளொலும், சகைொதரொைொ சேொற்று 
அ்பொயம் கைொரண்ொகைவும் ஒலிம்பிக 
த்பொட்டிகைளில் ்பஙதகைற்கை முடியொது 
எை சீைொவுககு எழுதிய கைடிேத்தில் 
குறிபபிடப்பட்டுள்ளது.

வட சகைொரியொவின் ஒலிம்பிக குழு, 

வி்்ளயொட்டு அ்்ச்சு 
எழுதிய கைடிேம் வி்்ள-
யொட்டு வீரரகை்்ள ்ொத்தி-
ரம் குறிபபிட்டேொ இரொஜ-
ேநதிரப பிரதிநிதிகை்்ளயும் 
குறிபபிட்டேொ என்்பது 
சேளிவொகைத் சேரிய-

வில்்ல.
அச்ரிககைொ, அவுஸ்திதரலியொ, 

பிரித்ேொனியொ, கைைடொ உளளிட்ட 
நொடுகைள அண்்்யில் த்பொட்டிகை-
ளுககு அதிகைொரிகை்்ள அனுப்பபத்பொ-
வதில்்ல என்று சேரிவித்ேை. 

சீைொவில் ந்ட்ெறவுள்்ள குளிரகைொல ஒலிம்பிக
பெொட்டிகைளில் ெஙபகைறகைபபெொவதில்்ல -வட ்கைொரியொ

திருதகைொண்்ல குறூப நிரு்பர

திருதகைொண்்ல ென்்ரஸ் 
வி்்ளயொட்டுக கைழகைத்தின் அனு-
ெர்ணயுடன் ென்்ரஸ் வி்்ள-
யொட்டுக கைழகைமும் ட்றின்பினிட்டி 
(Trinfinity Football Academy)  
உ்ே்பநேொட்டக கைல்வியகைமும் 
இ்ணநது திருதகைொண்்ல 
சிறுவர உ்ே்பநேொட்டத் திருவிழொ 
– 2022 நிகைழசவொன்்ற திருதகைொண-

்்ல  ்கதகையெர வி்்ளயொட்டரங-
கில் அண்்்யில்  நடொத்தியிருநே-
ைர.

திருதகைொண்்லயில் உ்ேப்பந-
ேொட்டத்து்ற வீழச்சி்ய்டநது 
கைொணப்படுகின்ற இத்ேருணத்தில் 
்பொடெொ்ல ்ட்டத்திலிருநதே 
மீண்டும் இத்து்ற்ய கைட்டிசய-
ழுப்ப முடியும் என்ற தநொககில் 
இவ்வி்்ளயொட்டு விழொ ஏற்்பொடு 
செயயப்பட்டிருநேது. அேன் 

முேற்கைட்ட்ொகை ்பொடெொ்ல ்ொண-
வரகைளுககும் அவரகைளின் ச்பற்-
தறொரகைளுககும் விழிபபுணர்வ 
ஏற்்படுத்தி அேன் மூலம்  அவர-
கைளின் உ்ே்பநேொட்டத்துககைொை 
ஆ்ெ்ய தூண்ட தவண்டுச்ை  
ென்்ரஸ் வி்்ளயொட்டுகை கைழகைம் 
தீர்ொனித்து இநநடவடிக்கையில் 
இறஙகியது.

இநே உ்ே்பநேொட்டத் திருவிழொ-
வில் திருதகைொண்்ல ்பொடெொ்லகை-

ளில் கைல்வி ்பயில்கின்ற ்பதி்ைநது 
(15) வயதுககுட்்பட்ட அ்ைத்து 
்ொணவரகைளும் மிகைவும் உற்ெொகை -
்ொகை கைலநதுசகைொண்டைர.  நீண்ட 
கைொலத்துககுப பின்ைர  ச்பற்-
தறொரகைளும் கை்ளத்தில் இறஙகி ேஙகை -
்ளது பிள்்ளகைளின் ஆரவத்்ேத் 
தூண்டும் வ்கையிலொை தகைொஷங-
கை்்ள ்பகிரநதுசகைொண்டைர.

இலங்கையில் இவ்வொறொை 
திருவிழொ ந்டச்பற்ற்்யொ-

ைது இதுதவ முேற்ேட்வயொகும் 
என்்பது குறிபபிடத்ேககை அம்ெ்ொ -
கும்.

பிரே் அதிதியொகை கைலநது சிறப -
பித்ே திருதகைொண்்ல வலயக  
கைல்விப ்பணிப்பொ்ளர சிறீேரைொல் 
இத்திருவிழொவில்  கைலநதுசகைொண்ட 
அ்ைத்து வீரரகைளுககும் ெொன்றி-
ேழகைள வழஙகைப்பட்டதுடன் ்பேக-
கைஙகைளும் அணிவிககைப்பட்டை. 
த்லும், ென்்ரஸ் வி்்ளயொட்டுக 

கைழகை உறுபபிைரகைள, ்பொடெொ்ல 
வி்்ளயொட்டுப ்பயிற்றுவிப்பொ்ளர-
கைள, முன்ைொள வி்்ளயொட்டு வீரர-
கைள ஆகிதயொர சகைௌரவிககைப்பட்ட-
ைர.

திருதகைொண்்ல வலய உடற் -
கைல்வி வ்ளவொ்ளர  சிவ்பரன், 
ென்்ரஸ் கைழகை முன்ைொள வீரர  
லட்சு்ணன் ஆகிதயொர ேஙகை்ளது 
ஒத்து்ழபபுககை்்ள வழஙகியி -
ருநேைர.

இலங்கை உ்ைபநைொட்ட வரலொற்றில் முைற்ை்ட்வயொகை 
திருரகைொணம்ல சிறுவர உ்ைபநைொட்டத் திருவிழொ

த்பருவ்்ள விதெட நிரு்பர

சீைன்தகைொட்்ட யு்ைடட் வி்்ள -
யொட்டுக கைழகைத்திற்கும் ேரகைொ நகைர 
்வ. எம். எஸ்.சி வி்்ளயொட்டுக 
கைழகைத்திற்கும் ந்டச்பற்ற சிதநகை -
பூரவ வி்்ளயொட்டுப த்பொட்டியில் 
சீைன் தகைொட்்ட யு்ைடட்  அணி 
3-1 என்ற தகைொல் வித்தியொெத்தில் 
சவற்றியீட்டியது. நொற்்பது வய -
திற்குத்ற்்பட்ட உ்ே்பநேொட்ட 
வீரரகைள ்பஙகு்பற்றிய இவ்வி்்ள-
யொட்டுப த்பொட்டிநளீம் ஹொஜியொர 
வி்்ளயொட்டரஙகில் ந்டச்பற்றது. 
சீைன்தகைொட்்ட உ்ே்பநேொட்ட இர-

கைசிகைரகைள ஒன்றி்ணநது இபத்பொட்-
டி்ய ஏற்்பொடு செயதிருநேைர. 

த்பொட்டி ஆரம்்ப்ொகி ஐநேொ-
வது நிமிடத்தில் யு்ைடட் வீரர 
யு்ைடட் அணி ெொரபில் அேன் 
வீரர ச்ொஹம்்ட் இஸ்்த் தகைொல் 
ஒன்்றப ச்பற்றுக சகைொடுத்ேொர. 
இ்டதவ்்ள வ்ர இரு அணிகை-
ளும் சிறப்பொகை வி்்ளயொடியதுடன் 
1-−0 என்ற தகைொல் வித்தியொெத் 
அபத்பொது கைொணப்பட்டது. 

இ்டதவ்்ளயின் பின்ைர 
15ஆவது நிமிடத்தில் யு்ைடட் 
அணி வீரர இம்தியொஸ் ்பொரூக ்ற்-
றுச்ொரு தகைொ்ல ேைது அணிககுப 

ச்பற்றுக சகைொடுத்ேொர. 
்வ. எம். எஸ்.சி அணி வீரர 

ச்ொஹம்்ட்  21ஆவது நிமிடத்-
தில் ேைது அணிககு தகைொல் ஒன்்ற 
ச்பற்றுக சகைொடுககை யு்ைடட் வீரர  
ஷரீப ச்ௌலொைொ ஒரு தகைொ்ல 
23ஆவது நிமிடத்தில் ேைது அணிக-
குப ச்பற்றுக சகைொடுத்ேொர. 

ச்பருநதிர்ளொை உ்ே்பநேொட்ட 
இரசிகைரகைள இவ்வி்்ளயொட்்ட 
கைண்டுகைளிககை ெமூகை்ளித்திருநேைர. 

இபத்பொட்டிககு ஈ. எம். அஸ்லம் 
்த்தியஸ்ேரொகை கைட்்யொற்றிைொர. 

ஏற்்பொட்டுககுழு உறுபபிைர 
்நஸர இபரொஹிம் ே்ல்்யில் 
ந்டச்பற்ற ்பரிெளிபபு விழொவில் 
த்பருவ்்ள உ்ே்பநேொட்டச் ெஙகைத் 
ே்லவர ரிஸ்வொன் ஹொஜியொர 
பிரே் அதிதியொகைக கைலநதுசகைொண்-
டொர. 

முன்ைொள ே்லவர. ஏ ஆர.எம். 
்பதியுத்தீன் ்ற்றும் சடொகடர எம். 
எச். எம். ரூமி,ெண் ்ரஸ் வி்்ள-
யொட்டுக கைழகை செயலொ்ளர எம். 
கிஸொன்  ஹொஸிம் உட்்பட ்பலரும் 
கைலநது சகைொண்டைர.

சிரேகைபூரவ உ்ைபநைொட்ட ரபொடடியில்
சீனன் ரகைொட்்ட யு்ன்டட அணி கவற்றி

சடன்னிஸ் உலகைத் ேரவரி்ெ -
யில் முேலிடத்தில் உள்ள தநொவொக 
தஜொகதகைொவிச் அவுஸ்திதரலியொ-
வில் நொன்கைொவது நொ்ளொகைத் ேடுத்து-
்வககைப்பட்டுள்ளொர.

அவரது விெொ விண்ணப்பத்்ே 
இரத்து செயயும் முடிவுககைொை 
வி்ளககைத்்ே அவுஸ்திதரலியத் 
ேரபபு வழககைறிஞரகைள ேயொர செய-
துள்ளைர.

அவுஸ்திதரலியப ச்பொதுவிருது 
சடன்னிஸ் த்பொட்டியில் கைலந-
துசகைொள்ள செரபியொவிலிருநது 
ச்ல்்பரன் சென்ற தஜொகதகைொவிச் 
அகைதிகை்்ளத் ேஙகை்வப்பேற்கைொகைப 
்பயன்்படுத்ேப்பட்ட தஹொட்டல் 
ஒன்றில் ேடுத்து்வககைப்பட்டொர.

அவரது விெொ விண்ணப்பம் 
்றுககைப்பட்ட முடிவுககு அவர 
ெட்ட ரீதியொகை எதிரபபுத் சேரிவித்-
துள்ளொர.

தஜொகதகைொவிச் ேடுத்து்வககைப -

்பட்டுள்ள அதே தஹொட்டலில் 
ேஙகை ்வககைப்பட்ட செக குடிய -
ரசு சடன்னிஸ் வீரர சரைொட்டொ 
சவொரொதகைொவொவின் விெொ விண் -
ணப்பம் இரத்து செயயப்பட்ட 
பிறகு அநே முடி்வ எதிரககைொ்ல் 
அவுஸ்திதரலியொ்வ விட்டு அவர 

சென்றேொகை செக குடியரசின் சவளி-
யுறவு அ்்ச்சு சேரிவித்ேது.

தஜொகதகைொவிச்சின் விவகைொரம் 
இன்று திஙகைட்கிழ்் (10 ஜைவரி) 
விெொர்ணககு வரவுள்ளது.

அவர அவுஸ்திதரலியொவில் 
நு்ழவேற்கைொை அ்ைத்து உத்ேர-

வொேஙகை்்ளயும் வழஙகை செரபிய 
அரெொஙகைம் ேயொரொய உள்ளேொகை அந-
நொட்டுப பிரே்ர சேரிவித்துள்ளொர.

தஜொதகைொவிச் ஆேரவொ்ளரகைள
 செரபியொவில் ஆரப்பொட்டம் 
இநநி்லயில், தநொவக தஜொதகைொ -

விச்சுககு ஆேரவொகை செரபிய ் ககைள 
ஆரப்பொட்டத்தில் ஈடு்பட்டைர. 
ே்லநகைர ச்பல்கிதரடில் உள்ள 
அநநொட்டு ்பொரொளு்ன்றத்துககு 
முன்்பொகை திரண்ட ்ககைள, தஜொதகைொ-
விச்சின் விெொ்வ இரத்து செயே 
அவுஸ்திதரலிய அரசுககு கைண்ட-
ைம் சேரிவித்ேைர. 

அவுஸ்திதரலிய ்பகிரஙகைத்தில் 
தஜொதகைொவிச் அனு்திககைப்பட 
தவண்டும் என்றும் அவரகைள வலி -
யுறுத்திைர. 

இேனி்டதய, தஜொதகைொவிச்்ெ 
அவுஸ்திதரலிய அரசு அ்டத்து 
்வத்து இருப்பேொகை அவரது 
ச்பற்தறொர குற்றம்ெொட்டி உள்ளைர.

நொனகைொவது நொ்ளொகைத் �டுத்து்வககைபெட்ட
்டனனிஸ் வீரர பநொவொக ப�ொகபகைொவிச்
இன்று ஆஸி நீதிமன்றில் விசாரணை
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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;
tpguq;fs;

cs;ehL/
ntspehL

(NCB/ICB)
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 DOS/2022/1000 cUkiwg;G (Camouflage) rPUilj; Jzp   CR /SF ngl;ld; njhFjp ICB 5,500 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 22/02/2022  23/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F 12,500.00

2 DOS/2022/1001 fWg;G - fpopf;fKbahj Jzp CR/SF ngl;ld;  58/60" ICB 25,000 kPw;wh;fs; 11/01/2022 Kjy; 22/02/2022  23/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

3 DOS/2022/1002 xypt; gr;ir epw gUj;jp bhpy; Jzp  58/60'' ICB 100,000 kPw;wh;fs; 11/01/2022 Kjy; 22/02/2022  23/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F 12,500.00

4 DOS/2022/1003 rPUilj; Jzp xypt; gr;ir epw fpof;f Kbahj  Air Mobile Kit ICB 4,500 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 22/02/2022  23/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F 12,500.00

5 DOS/2022/1004 gOg;G epw B-Nrh;l;fSf;fhd Jzp   68'' ICB 144,200 kPw;wh;fs; 11/01/2022 Kjy; 22/02/2022  23/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F 20,000.00

6 DOS/2022/1005 Nrh;[; fLk; gr;ir epwj; Jzp 58/60" ICB 1,000 kPw;wh;fs; 11/01/2022 Kjy; 24/02/2022  25/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

7 DOS/2022/1006 Nrh;[; fhf;fp Jzp  58/60" ICB 1,000 kPw;wh;fs; 11/01/2022 Kjy; 24/02/2022  25/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

8 DOS/2022/1007 nts;is nghypna];lh; Jzp  58/60" (fhw;rl;ilj; Jzp) ICB 5,000 kPw;wh;fs; 11/01/2022 Kjy; 24/02/2022  25/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

9 DOS/2022/1008 fWg;G nghypna];lh; Jzp  58/60" (fhw;rl;ilj; Jzp) ICB 5,000 kPw;wh;fs; 11/01/2022 Kjy; 24/02/2022  25/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

10 DOS/2022/1009 nts;is nghypna];lh; Jzp  45" (Nrh;l;; Jzp) ICB 5,000 kPw;wh;fs; 11/01/2022 Kjy; 24/02/2022  25/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

11 DOS/2022/1010 nts;is gLf;if tphpg;G Jzp  60'' ICB 300,000 kPw;wh;fs; 11/01/2022 Kjy; 25/02/2022  28/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F 20,000.00

12 DOS/2022/1011 Wet -Look nts;isj; Jzp  72" ICB 12,000 kPw;wh;fs; 11/01/2022 Kjy; 25/02/2022  28/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

13 DOS/2022/1012 nts;is epw ePz;l if N[h;]pfs; ICB 5,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 25/02/2022  28/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

14 DOS/2022/1013 cUkiwg;G (Camouflage) ngdpad;fs; ICB 179,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 25/02/2022  28/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F 20,000.00

15 DOS/2022/1014 xypt; gr;ir epw ngdpad;fs; ICB 307,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 25/02/2022  28/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F 20,000.00

16 DOS/2022/1015 ngz;fSf;fhd miuf; if nts;is B Nrh;l;fs; ICB 4,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 28/02/2022  02/03/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

17 DOS/2022/1016 xypt; gr;ir epw nghypna];lh; nfhl;ld;  Nk];fs; (nlhp) ICB 300,000 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 28/02/2022  02/03/2022 K.g. 11.00 kzpf;F 12,500.00

18 DOS/2022/1017 xypt; gr;ir epw nghypna];lh; nfhl;ld;  Nk];fs; (mjpfhhpfSfhdit) ICB 26,650 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 28/02/2022  02/03/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

19 DOS/2022/1018 nts;is epw nghypna];lh; nfhl;ld;  Nk];fs; (nlhp)  (mjpfhhpfSfhdit) ICB 12,000 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 28/02/2022  02/03/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

20 DOS/2022/1019 Comforters njhg;gpfs; ICB 2,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 28/02/2022  02/03/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

21 DOS/2022/1020 xypt; gr;ir epw tp];Nfh]; Jzpfs;  58/60" ICB 105,000 kPw;wh;fs; 11/01/2022 Kjy; 28/02/2022  02/03/2022 K.g. 11.00 kzpf;F 12,500.00

22 DOS/2022/1021 (a)

gjtpepiy mjfhhpfSf;fhd ,yr;rpidfs;  I - jq;f epwk; ICB 1,250 vz;zpf;if

 11/01/2022 Kjy; 22/02/2022  23/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

gjtpepiy mjfhhpfSf;fhd ,yr;rpidfs;  I - nts;sp epwk; ICB 500 vz;zpf;if

gjtpepiy mjfhhpfSf;fhd ,yr;rpidfs;  I - fWg;G epwk; ICB 250 vz;zpf;if

gjtpepiy mjfhhpfSf;fhd ,yr;rpidfs;  II - jq;f epwk; ICB 1,250 vz;zpf;if

gjtpepiy mjfhhpfSf;fhd ,yr;rpidfs;  II - nts;sp epwk; ICB 500 vz;zpf;if

gjtpepiy mjfhhpfSf;fhd ,yr;rpidfs;  II - fWg;G epwk; ICB 250 vz;zpf;if

23 DOS/2022/1022 (a) Njhw;gl;il ,yr;rpidfs; ~~nfKD|| nts;sp ICB 6,000 Nrhbfs;  11/01/2022 Kjy; 22/02/2022  23/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

24 DOS/2022/1023 (a)

ngz; mjpfhhpfs; cw;rt gPf; njhg;gpfs; (Signals Corps  Pattern) ICB 50 vz;zpf;if

 11/01/2022 Kjy; 22/02/2022  23/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00
ngz; mjpfhhpfs; cw;rt gPf; njhg;gpfs; (Engineer Servces Corps  Pattern ) ICB 30 vz;zpf;if

ngz; mjpfhhpfs; cw;rt gPf; njhg;gpfs; (Military Police Pattern ) ICB 30 vz;zpf;if

ngz; mjpfhhpfs; cw;rt gPf; njhg;gpfs; (General Service Corps  Pattern ) ICB 50 vz;zpf;if

25 DOS/2022/1024 (a)

gr;ir epwj;jhyhd gpuTz; epw gl;bAld; jq;f epw nghj;jhd; gPf; njhg;gpfs; ICB 1,000 vz;zpf;if

11/01/2022 Kjy; 22/02/2022  23/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00gr;ir epwj;jhyhd gpuTz; epw gl;bAld; nts;sp epw nghj;jhd; gPf; njhg;gpfs; ICB 300 vz;zpf;if

gr;ir epwj;jhyhd gpuTz; epw gl;bAld; fWg;G epw nghj;jhd; gPf; njhg;gpfs; ICB 250 vz;zpf;if

26 DOS/2022/1025 (a) ngz;fSf;fhd nghNu[; gr;ir njhg;gpfs; ICB 200 vz;zpf;if  11/01/2022 Kjy; 22/02/2022  23/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

27 DOS/2022/1026 (a)
fhf;fp epw gpuTz; gl;bAld; gPf; njhg;gpfs; (WO I Pattern) ICB 200 vz;zpf;if

 11/01/2022 Kjy; 24/02/2022  25/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00
fhf;fp epw gpuTz; gl;bAld; gPf; njhg;gpfs;  (WO I SLSR  Pattern ) ICB 65 vz;zpf;if

28 DOS/2022/1027 (a)

gr;ir epwj;Jld; rptg;G Ngz;l; gpuTd; gl;bAld; jq;f epw nghj;jhd; gPf; njhg;gpfs; ICB 300 vz;zpf;if

 11/01/2022 Kjy; 24/02/2022  25/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00
gr;ir epwj;Jld; rptg;G Ngz;l; gpuTd; gl;bAld; nts;sp epw nghj;jhd; gPf; njhg;gpfs; ICB 100 vz;zpf;if

gr;ir epwj;Jld; rptg;G Ngz;l; gpuTd; gl;bAld; fWg;G epw nghj;jhd; gPf; njhg;gpfs; ICB 50 vz;zpf;if

gr;ir epwj;Jld; nk&d; Ngz;l; gpuTd; gl;bAld; jq;f epw nghj;jhd; gPf; njhg;gpfs; 

(kUj;Jt gilazp)
ICB 50 vz;zpf;if

29 DOS/2022/1028 (a)

fkj;njhopy; kw;Wk; fhy;eil fpspg; tifahd njhg;gp ,yr;rpidfs; ICB 250 vz;zpf;if

 11/01/2022 Kjy; 24/02/2022  25/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

iugs; gilazpf;fhd gpd; tifahd njhg;gp ,yr;rpidfs; ICB      500 vz;zpf;if

fkj;njhopy; kw;Wk; fhy;eil gilazpf;fhd njhg;gp ,yr;rpidfs; ICB   5,000 vz;zpf;if

Nrit gilazpapdUf;fhd gpd; tifahd Njhw;gl;il ,yr;rpidfs; ICB 3,000 Nrhbfs;

fkj;njhopy; kw;Wk; fhy;eil gilazpapdUf;fhd gpd; tifahd Njhw;gl;il ,yr;rpidfs; ICB 2,500 Nrhbfs;

30 DOS/2022/1029 (a) ,uhZt ,yr;rpidAld; fOj;Jg;gl;b fg;ypq; njhFjpfs; ICB 5,000 vz;zpf;if  11/01/2022 Kjy; 24/02/2022  25/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

31 DOS/2022/1030 (a) rpNu\;l mjpfhhpfSf;fhd ntapy; fz;zhbfs; (Sunglass) ICB 300 vz;zpf;if  11/01/2022 Kjy; 25/02/2022  28/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

32 DOS/2022/1031 (a) fhyhw;gil tprpy;fs; (Whistle Infantry) ICB 8,000 vz;zpf;if  11/01/2022 Kjy; 25/02/2022  28/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

33 DOS/2022/1032 (a)

n[duy; mjpfhhpfSf;fhd jq;f epw vk;Nuha;l; nra;ag;gl;l ,uz;L thp Xf; ,iy rpfug; 

gpd;dy; (Peak Braided)
ICB 100 vz;zpf;if

 11/01/2022 Kjy; 25/02/2022  28/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00
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)
ICB 250 vz;zpf;if

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)
ICB 500 vz;zpf;if

34 DOS/2022/1033 (a)

nghJr; Nrit Nfh;dy; gjtpepiy kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l gjtpepiyf;fhd jq;f epw 

nghj;jhd;fs;
ICB 10,000 vz;zpf;if

 11/01/2022 Kjy; 25/02/2022  28/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

nghJr; Nrit Nfh;dy; gjtpepiy kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l gjtpepiyf;fhd nts;sp epw 

nghj;jhd;fs;
ICB 5,000 vz;zpf;if

nghJr; Nrit Nfh;dy; gjtpepiy kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l gjtpepiyf;fhd fWg;G epw 

nghj;jhd;fs;
ICB 2,000 vz;zpf;if

nghJr; Nrit Nfh;dy; gjtpepiy kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l gjtpepiyf;fhd jq;f epw 

];F& ilg; nghj;jhd;fs;
ICB 2,500 vz;zpf;if

nghJr; Nrit Nfh;dy; gjtpepiy kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l gjtpepiyf;fhd nts;sp epw 

];F& ilg; nghj;jhd;fs;
ICB 1,000 vz;zpf;if

nghJr; Nrit Nfh;dy; gjtpepiy kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l gjtpepiyf;fhd fWg;G epw 

];F& ilg; nghj;jhd;fs;
ICB 500 vz;zpf;if

35 DOS/2022/1034 (a)

Nk[h; n[duy; mjpfhhpfSf;fhd el;rj;jpuk; rfpjk; rpwpa N[hh;[l; ngr;r];fs; - jq;f epwk; ICB 200 Nrhbfs;

 11/01/2022 Kjy; 28/02/2022  02/03/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00n[duy; mjpfhhpfSf;fhd N[hh;[l; ngr;r];fs; -  Medium Pattern ICB 200 Nrhbfs;

Nfh;dy; / gphpNfbah;fSf;fhd N[hh;[l; ngr;r];fs; - Medium Pattern ICB 400 Nrhbfs;

36 DOS/2022/1035 (a)
n[duy; / mjpfhhpfSf;fhd jq;f epw rpy;f; ]n]]; ICB 270 vz;zpf;if

 11/01/2022 Kjy; 28/02/2022  02/03/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00
Nfh;dy;  gphpNfbah;fSf;fhd nk&d; epw rpy;f; ]n]]; ICB 650 vz;zpf;if

37 DOS/2022/1036 Cape Poncho ICB 30,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 22/02/2022  23/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F 12,500.00

38 DOS/2022/1037 Mess Tins Nrhbfs; ICB 20,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 22/02/2022  23/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

39 DOS/2022/1038 T 56 ciwfs; ICB 20,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 22/02/2022  23/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

40 DOS/2022/1039 iugs; ];ypq;  T - 56 ICB 20,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 22/02/2022  23/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

41 DOS/2022/1040 Web Equipment  RCH 100 Pattern ICB 10,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 22/02/2022  23/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F 12,500.00

42 DOS/2022/1041 fWg;G epw ngz;fspd; ifg;igfs; NCB   2,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

43 DOS/2022/1042 kio mq;fpfs; NCB   6,500 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

44 DOS/2022/1043 Alice Pack ICB   1,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 24/02/2022  25/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

45 DOS/2022/1044 Hydration Back Pack ICB   1,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 24/02/2022  25/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

46 DOS/2022/1045 fWg;G epw g+l; i`nyf; Armour Pattern NCB   2,500 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

47 DOS/2022/1046 gpuTz; epw g+l; i`nyf;   Artillery Pattern NCB   3,000 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

48 DOS/2022/1047 gpuTd; epw g+l; i`nyf; Commando Pattern NCB   1,500 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

49 DOS/2022/1048 ];Nt[; gpuTz; epw g+l; i`nyf;  Commando Pattern NCB   2,000 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

50 DOS/2022/1049 ];Nt[; fWg;G epw g+l; i`nyf;  SF Pattern NCB   2,000 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

51 DOS/2022/1050 g+l; i`nyf; MACH INF  Pattern NCB   1,220 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

52 DOS/2022/1051 ];Nt[; gr;ir epw g+l; i`nyf;   Air Mobile Pattern NCB      500 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

53 DOS/2022/1052 fk; g+l; NCB 20,000 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

54 DOS/2022/1053 Mz; mjpfhhpfSf;fhd fWg;G epw Njhw; rg;ghj;Jfs; NCB   9,500 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F 12,500.00

55 DOS/2022/1054 ngz;fSf;fhd fWg;G epw Njhw; rg;ghj;Jfs; NCB   2,000 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

56 DOS/2022/1055 mjpfhhpfSf;fhd tpisahl;Lj;Jiw rg;ghj;Jfs; ICB 10,500 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 24/02/2022  25/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F 12,500.00

57 DOS/2022/1056 nflw; mjpfhhpfSf;fhd tpisahl;Lj;Jiw rg;ghj;Jfs; (J}a nts;is) NCB   2,500 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

58 DOS/2022/1057 g;Nuhf; mg;gh; fWg;G epw Njhw; rg;ghj;Jfs; NCB   3,700 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

59 DOS/2022/1058 rpNu\;l mjpfhhpfSf;fhd fWg;G epw Njhw; N[hh;[; g+l; Ngld;l; ICB      725 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 24/02/2022  25/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

60 DOS/2022/1059 rpNu\;l mjpfhhpfSf;fhd fWg;G epw Njhw; rg;ghj;Jfs; (mnkhpf;f khjphp) ICB   1,000 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 24/02/2022  25/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

61 DOS/2022/1060 fWg;G epw Njhw; rg;ghj;Jfs;  (WO's/Snr NCO) NCB   2,300 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

62 DOS/2022/1061 nfd;t]; rg;ghj;Jfs; OG  (ORS) ICB 25,000 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 25/02/2022  28/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

63 DOS/2022/1062 clw;gapw;rp Nghjidahsh;fs; / ngz; mjpfhhpfSf;fhd nts;isepw nfd;t]; rg;ghj;Jfs; NCB   2,000 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 17/02/2022  18/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

64 DOS/2022/1063 ghiytd g+l;fs; ICB   1,000 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 25/02/2022  28/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

65 DOS/2022/1064 rptpy; cj;Nahj;jh;fSf;fhd fWg;G  rg;ghj;Jfs; NCB   5,000 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 17/02/2022  18/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

66 DOS/2022/1065 mjpfhhpfSf;fhd fWg;G epw Njhw; rg;ghj;J ngld;l; ICB      600 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 25/02/2022  28/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

67 DOS/2022/1066 fWg;G epw g+l; ];ll; ICB      500 Nrhbfs; 11/01/2022 Kjy; 25/02/2022  28/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

68 DOS/2022/1067 xypt; gr;ir epw ntg; ngy;l;fs; 58 Pattern ICB 20,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 25/02/2022  28/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

69 DOS/2022/1068 nghyp]; Nrit gilazpapdUf;fhd kio mq;fpfs; NCB 800 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 17/02/2022  18/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

Continued........

,yq;if ,uhZtk;
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kPsspf;fg;glhj 
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70 DOS/2022/2000 fth;]; mTl;lh;  205/60 R 16 NCB      150 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

71 DOS/2022/2001 fth;]; mTl;lh;  215 R 15 NCB      150 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

72 DOS/2022/2002 fth;]; mTl;lh;  285/75R16 NCB        50 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

73 DOS/2022/2003 fth;]; mTl;lh;  265/65 R 17 NCB      100 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

74 DOS/2022/2004 fth;]; mTl;lh;  750  R 16  (14/16 PR) NCB      250 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

75 DOS/2022/2005 fth;]; mTl;lh;  750  x 16  (12/14 PR) NCB      600 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

76 DOS/2022/2006 fth;]; mTl;lh;  31 x 10.5  R 15 NCB        50 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

77 DOS/2022/2007 fth;]; mTl;lh;  235/85 R 16 NCB        75 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

78 DOS/2022/2008 fth;]; mTl;lh;  900x20 14 PR (Highway Type) NCB      300 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

79 DOS/2022/2009 fth;]; mTl;lh;  900x20 (16 PR) NCB      300 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

80 DOS/2022/2010 fth;]; mTl;lh;  1000 R 20 (18 PR) NCB        70 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

81 DOS/2022/2011 fth;]; mTl;lh;  1000x20 16/18 PR ( Rib Type) NCB      100 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

82 DOS/2022/2012 fth;]; mTl;lh;  1000x20 16/18 PR ( Lug Type) NCB      150 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

83 DOS/2022/2013 fth;]; mTl;lh;  12.4/11 x 28 NCB      100 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

84 DOS/2022/2014 ba+g; ,d;dh;  900x20 NCB   1,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

85 DOS/2022/2015 ngl;lwp   12V 90 AMP (Light Veh &Tractors)  (Maintenance Free) NCB      250 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 17/02/2022  18/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

86 DOS/2022/2016 ngl;lwp     12V 200 AMP  (Maintenance Free) NCB      175 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 17/02/2022  18/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

87 DOS/2022/2017 ngl;lwp     12V 100 AMP  (Maintenance Free) NCB        75 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 17/02/2022  18/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

88 DOS/2022/2018 fth;]; mTl;lh;  16.9 x 28 NCB        50 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 17/02/2022  18/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

89 DOS/2022/2019 ngl;lwp       12V 70AMP  (Maintenance Free) NCB      100 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 17/02/2022  18/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

90 DOS/2022/2020 ngl;lwp     12V 150 AMP  (Maintenance Free) NCB      150 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 18/02/2022  21/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

91 DOS/2022/2021 ngl;lwp       12V 120 AMP  (Maintenance Free) NCB      150 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 18/02/2022  21/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

92 DOS/2022/2022 ngl;lwp       12V 90 AMP (L)   (Maintenance Free) NCB      125 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 18/02/2022  21/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

93 DOS/2022/2023 nfdgp lhlh     1613 buf; NCB        40 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 18/02/2022  21/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

94 DOS/2022/2024 gr;ir epw nfd;t]; Jzpfs;  72 '' NCB   5,000 kPw;wh;fs; 11/01/2022 Kjy; 18/02/2022  21/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00
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95 DOS/2022/3000 Gifg;glg; gpujp jhs;fs;  A4 80 gsm NCB 60,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

96 DOS/2022/3001 Gifg;glg; gpujp jhs;fs A3 80 gsm NCB 30,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

97 DOS/2022/3002 ehd;F JisAs;s igy; fth;fs; NCB 100,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

98 DOS/2022/3003

fbj ciwfs;   6" x 3 ½"

NCB

50,000 vz;zpf;if

11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

fbj ciwfs;      9" x 4" 300,000 vz;zpf;if

fbj ciwfs;    10" x 7" 104,000 vz;zpf;if

fbj ciwfs;    10" x 5" 135,000 vz;zpf;if

fbj ciwfs;    10" x 15" 135,000 vz;zpf;if

fbj ciwfs;    16" x 12" 65,000 vz;zpf;if

fbj ciwfs;     6"  1/2'' x 4  1/2" 43,000 vz;zpf;if

fbj ciwfs;    10" x 14" 12,000 vz;zpf;if

99 DOS/2022/3004 fzdp jhs;fs;   7  1/2 x 11 Column  Single (1000 Sheet) Pkts NCB   4,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

100 DOS/2022/3005 fzdp jhs;fs;   80  9 1/2 x 11 Column Single (1000 Sheet) Pkts NCB   1,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

101 DOS/2022/3006 fzdp jhs;fs;   80  9 1/2 x 11 Column 3 Ply (500 Sheet) Pkts NCB   3,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

102 DOS/2022/3007 fzdp jhs;fs;   80  9 1/2 x 11 Column 5 Ply (500 Sheet) Pkts NCB   1,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

103 DOS/2022/3008 fzdp jhs;fs;   132  15 1/2 x 11 Column 3 Ply (500 Sheet) Pkts NCB      500 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

104 DOS/2022/3009 fzdp jhs;fs;   132 15 1/2 x 11  Column Single(1000 Sheet) Pkts NCB   4,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

105 DOS/2022/3010 N;;lhdh; nlh\pgh E Studio 2809 A (T 2309 P) NCB   1,500 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

106 DOS/2022/3011 Printonics P 8000/P 7000/ N 7000 Standard Life Cartridge Ribbon NCB      550 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

107 DOS/2022/3012 Ribbon Cartridge Epson LQ 2090 NCB   2,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

108 DOS/2022/3013 nfdd; IR 2525 Gifg;gl ,ae;jpuj;jpw;fhd Nlhdh; nfdd; NPG 51 NCB   1,750 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

109 DOS/2022/3014 nfdd; IR 2525 Gifg;gl ,ae;jpuj;jpw;fhd Nlhdh; nfdd; NPG 50 NCB      750 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

110 DOS/2022/3015 N;;lhdh; nlh\pgh E Studio  (T 2507 P) NCB   1,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 17/02/2022  18/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

111 DOS/2022/3016 Nlhdh; nfdd;  IR 3245( NPG 26) NCB      100 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 17/02/2022  18/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

112 DOS/2022/3017 N;;lhdh; nlh\pgh E Studio 4518 A (T 5018 P) NCB      150 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 17/02/2022  18/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

113 DOS/2022/3018 N;;lhdh; nlh\pgh E Studio 2829 A (T2323 P) NCB   1,300 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 17/02/2022  18/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

114 DOS/2022/3019 N;;lhdh; nlh\pgh E Studio 4508 (T 3008 P) NCB      300 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 17/02/2022  18/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

115 DOS/2022/3020 Lexmarks MS 312 Stater Cartige NCB      450 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 18/02/2022  21/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

116 DOS/2022/3021 Lexmarks MS 310 Nlhdh; 50 F 3HOE Nlhdh; NCB      450 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 18/02/2022  21/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00
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117 DOS/2022/4000 4 ,Oitg;ngl;b nfhz;l cUf;F igy; nfgpdl; NCB      150 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022  K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

118 DOS/2022/4001 ku ,ypfpjh; Nkirfs; NCB      200 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022  K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

119 DOS/2022/4002 rpNu\;l mjpfhhpfSf;fhd fjpiufs; NCB      200 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022  K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

120 DOS/2022/4003 rpNu\;l mjfhhpfSf;fhd kuj;jhyhd Nkirfs; 5' x 3' NCB      100 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022  K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

121 DOS/2022/4004 fdp\;l mjfhhpfSf;fhd kuj;jhyhd Nkirfs; (4' ½' x 2 ½') NCB      100 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022  K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

122 DOS/2022/4005 fdp\;l mjfhhpfSf;fhd fjpiufs; NCB      150 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022  K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

123 DOS/2022/4006 ,ul;ilf; fjT cUf;F mYkhhpfs; NCB      100 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022  K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00
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124 DOS/2022/6000 lgs; Nyah; Eiu nkj;ijfs;   6'x3'x4" NCB      600 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

125 DOS/2022/6001 lgs; Nyah; Eiu nkj;ijfs;  6'x 2  1/2' x 4" NCB   4,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

126 DOS/2022/6002 xypt; gr;ir epw rJu tbthd Esk;G tiffs; NCB 10,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

127 DOS/2022/6003 gQ;Rj; jiyaizfs; NCB   8,000 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

128 DOS/2022/6004 %bAld; $ba mYkpdpa nfhg;giufs;   36" x 18" NCB      125 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

129 DOS/2022/6005 %bAld; $ba mYkpdpa nfhg;giufs;   32" x 16" NCB      150 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

130 DOS/2022/6006 %bAld; $ba mYkpdpa nfhg;giufs;   28" x 14" NCB      150 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

131 DOS/2022/6007
nts;is epw Nghh;rypd; NjePh; Cup & Saucer

NCB
  8,000 vz;zpf;if

11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00
nts;is epw Nghh;rypd; Nfhg;gp Cup & Saucer   2,000 vz;zpf;if

132 DOS/2022/6008 nts;is epw Nghh;rypd; ,uhg;Nghrd gPq;fhd;fs; NCB 12,500 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

133 DOS/2022/6009 ifg;gpbaw;w gpsh];bf; fjpiufs; 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

134 DOS/2022/6010 kuj;jhyhd  Bedside fg;Nghh;Lfs; NCB      250 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

135 DOS/2022/6011 6 fjpiufSld; kuj;jhyhd czT Nkirfs  6' X 3' NCB        25 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

136 DOS/2022/6012

JUg;gpbf;fhj ,dpg;G cz;Zk; Ks;Sf; fuz;bfs; 18/10

NCB

  2,000 vz;zpf;if

11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

JUg;gpbf;fhj kPd; cz;Zk; Ks;Sf; fuz;bfs; 18/10   2,000 vz;zpf;if

JUg;gpbf;fhj Nkir / ,iwr;rp cz;Zk;; Ks;Sf; fuz;bfs; 18/10   2,000 vz;zpf;if

JUg;gpbf;fhj Rg; fuz;bfs; 18/10   2,000 vz;zpf;if

JUg;gpbf;fhj ,dpg;G cz;Zk;; fuz;bfs; 18/10   2,000 vz;zpf;if

JUg;gpbf;fhj Nrhw;Wf; fuz;bfs; 18/10   2,000 vz;zpf;if

JUg;gpbf;fhj Nkirf;; fuz;bfs; 18/10   2,000 vz;zpf;if

JUg;gpbf;fhj NjePh;f;; fuz;bfs; 18/10   2,000 vz;zpf;if

JUg;gpbf;fhj fwp; fuz;bfs; 18/10   1,500 vz;zpf;if

JUg;gpbf;fhj Nfhg;gp fuz;bfs; 18/10      500 vz;zpf;if

JUg;gpbf;fhj ghd; ntl;Lk; fj;jpfs; 18/10      800 vz;zpf;if

JUg;gpbf;fhj gl;lh;; fj;jpfs; 18/10   2,000 vz;zpf;if

JUg;gpbf;fhj ,dpg;G ntl;Lk;; fj;jpfs; 18/10   2,000 vz;zpf;if

JUg;gpbf;fhj kPd; ntl;Lk; fj;jpfs; 18/10   2,000 vz;zpf;if

JUg;gpbf;fhj Nkir / ,iwr;rp; ntl;Lk; fj;jpfs; 18/10   2,000 vz;zpf;if

137 DOS/2022/6013

,dpg;G cz;Zk; Nghh;rypd; Nfhg;igfs;

NCB

  5,000 vz;zpf;if

11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

%bAldhd nts;is epw Nghh;rypd; gl;lh; b];fs;      750 vz;zpf;if

nts;is epw Nghh;rypd; fwp b];fs;  09"   1,000 vz;zpf;if

nts;is epw Nghh;rypd; Nrhw;W b];fs;  16"   1,000 vz;zpf;if

nts;is epw Nghh;rypd; if fOTk; Nfhg;igfs;      750 vz;zpf;if

nts;is epw Nghh;rypd; jz;zPh; Ftisfs;  1.5 yPw;wh;      750 vz;zpf;if

nts;is epw Nghh;rypd; gf;fj; jl;Lfs; (Plate Side)   1,500 vz;zpf;if

nts;is epw Nghh;rypd; Plate Tart   1,500 vz;zpf;if

138 DOS/2022/6014

Decanter Glass 750 ml

NCB

     300 vz;zpf;if

11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00

Goblet Brandy   3,000 vz;zpf;if

Goblet Glass Water   3,000 vz;zpf;if

Glasses Whisky   3,000 vz;zpf;if

Goblet Wine Red   2,000 vz;zpf;if

Goblet Wine White   2,000 vz;zpf;if

Goblet Port Wine   2,000 vz;zpf;if

Glasses Champain Fluite   1,500 vz;zpf;if

Beer Mugs   1,500 vz;zpf;if

139 DOS/2022/6015

%b kw;Wk; rf;fuk; rfpjkhd 90 yPw;wh; rptg;G epw Fg;igj; njhl;bfs;

NCB

     300 vz;zpf;if

11/01/2022 Kjy; 17/02/2022  18/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00
%b kw;Wk; rf;fuk; rfpjkhd 90 yPw;wh; ePy epw Fg;igj; njhl;bfs;      300 vz;zpf;if

%b kw;Wk; rf;fuk; rfpjkhd 90 yPw;wh; gr;ir epw Fg;igj; njhl;bfs;      300 vz;zpf;if

%b kw;Wk; rf;fuk; rfpjkhd 90 yPw;wh; kQ;rs; epw Fg;igj; njhl;bfs;      300 vz;zpf;if

140 DOS/2022/6016 gpsh];bf; tptrhaf; $ilfs; (nghpait) NCB           4,507 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 17/02/2022  18/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

141 DOS/2022/6017 iggh; I]; ngl;bfs; NCB   437 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 17/02/2022  18/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

Continuation.........
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142 DOS/2022/6700

nlf;\;d; Vq;fy; 10 mb

NCB

  2,000 vz;zpf;if

11/01/2022 Kjy; 08/02/2022  09/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00Nfhzh; gpNsl;   6,000 vz;zpf;if

el; kw;Wk; Nghy;Lfs; 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    72" 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
ntw;W vhpthA rpypz;lh;fs; 12.5 Kg

NCB
     304 vz;zpf;if

11/01/2022 Kjy; 10/02/2022  11/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   3,500.00
ntw;W vhpthA rpypz;lh;fs; 37.5 Kg   1,803 vz;zpf;if

148 DOS/2022/6706 7 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

149 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

150 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

151 DOS/2022/6709

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

NCB

     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; Eiu  tif (9 Ltrs)      250 vz;zpf;if

ifalf;f jPaizg;G cgfuzk; Jfs; tif (Powder)      250 vz;zpf;if

jPaizg;G cgfuzk; ePh; tif  (9 Ltrs)      250 vz;zpf;if

152 DOS/2022/6710 jhh;nghypd;  50 kPw;wh; RUs;fs; (8| ePsk;) NCB      100 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

153 DOS/2022/6711 gyif ngyl;fs; NCB      800 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

154 DOS/2022/6712

Njrpaf; nfhb

NCB

     200 vz;zpf;if

11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00ngsj;j nfhb      200 vz;zpf;if

,uhZtf; nfhb      200 vz;zpf;if

155 DOS/2022/6713 ntw;W gPg;gha;fs; NCB   1,250 vz;zpf;if 11/01/2022 Kjy; 11/02/2022  14/02/2022 K.g. 11.00 kzpf;F   1,000.00

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

0112987532 vDk; njhiyNgrp ,yf;fq;fspD}lhf tplag;nghWg;G mjpfhhpaplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

 ,uhZtj; jsgjp>
 ,yq;if ,uhZtj; jiyikafk;>  

 = [ath;jdGu>

 nfhOk;G.

Continuation.........

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

ngWif mwptpj;jy;
,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

kjpg;gPL 

nra;ag;gl;Ls;s 

MFnryT

&gh  rjk;

juk;

kPsspf;fg;gLk; 

tpiykDg; 

gpiz

 &gh   rjk;

kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpg; gbtf; 

fl;lzk;

&gh   rjk;

Fwpg;Gf;fs;

01. jhjpkhh; gapw;rpg; 

ghlrhiyapd; 

Mz; khzth; 

,isg;ghWk; 

miwapd; 

Gdh;eph;khzk; 

(AC-1/94/2021)

  

3>397>507.00

tpN\lj;Jtk;: 

fl;blk;. 

juk;: rp-8 

my;yJ 

Nkw;gl;lJ

   

51>000.00

  

2>500.00

02. gz;lhuehaf;f 

fl;blj;jpd; Kd; 

gf;f ngapz;l; 

g+Rjy; 

(AC-1/84/2021)

  

5>687>700.00

tpN\lj;Jtk;: 

fl;blk;. 

juk;: rp-7 

my;yJ 

Nkw;gl;lJ

   

86>000.00

  

2>500.00

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;. 

kUj;Jt fyhepjp lgps;a+.Nf. tpf;ukrpq;f

jiyth;> ngWiff; FO>

,yq;if Njrpa itj;jparhiy>

nfhOk;G-10.

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

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

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

rikf;fg;glhj czTfs; toq;f Ntz;ba 

itj;jparhiyfs;

01. mk;gyhq;nfhl khtl;l itj;jparhiy

02. fue;njdpa khtl;l itj;jparhiy

 

rikj;j czTfs; toq;f Ntz;ba itj;jparhiyfs;

01. gl;lnghy itj;jparhiy

02. ehnfhl itj;jparhiy

03. `guhJt itj;jparhiy

04. Cuf];kq;`e;jpa itj;jparhiy

05. khjk;ghfk gpuNjr itj;jparhiy

ngWif mwptpj;jy;
gz;lhufk gpuNjr rig

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;.

njhlh;

,y.
Nfs;tp tpguk; fhyk;

Fiwe;j 

gl;r 

Nfs;tpj; 

njhif

Nfs;tp itg;Gj; 

njhif 

(kPsspf;fg;

gLk;)

Nfs;tpg;gbtf; 

fl;lzk; 

(kPsspf;fg; 

glhj)

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

,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;.

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

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;

   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;

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

   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;.

3.   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;

  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. 038-

2290975  mioj;Jg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

rkh;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tpf;fhd ,Wjpj;jPHkhdk; rigf;F chpaJ.

2022.01.04 vr;. V. vr; NjNte;u ngNuuh

gz;lhufk gpuNjr rig> jiyth;.

gz;lhufk. gz;lhufk gpuNjr rig.
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